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Nhân danh Allah,  

Đấng Rất Mực Độ, Đấng Rất Mực Khoan Dung 
 

 

LỜI MỞ ĐẦU 
  

دَََّّإِن َّ َمح
ح
ََِّّاْل َّوَََّّلِِل  َََِّنحَمُدهُ َّب ََّوَنُعوُذ ِفرُهُ

َتغح ََّونَسح َتِعيُنُه ََّّاللَِّنَسح ِمنح
نحُفِسَنا

َ
ورَِّأ َماِِلَا،َُُّشُ عح

َ
ََّسيَِّئاِتَّأ دَََِّّوِمنح ََّيهح ََّلََُّّاللََُّّهََِّمنح ََّّ،َفََلَُّمِضل  َوَمنح

َّفَََلََّهاِدَيََّلَُّ لِلح َََّلََّّ،يُضح نح
َ
َهُدَّأ شح

َ
ـٰهََّوَأ ََّّإِلَ َََّلََُّشِيَكََّلَُّاَّإَِل  َدهُ َّلُلَّوَحح

ًداََّعبحُدهََُّوَرُسوُلَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َّوَأ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ُُ   إَِلذ َيَٰٓ نت

َ
َوأ

ۡسلُِموَن   201آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ

ت   ﴿ ۡۡ ِتن َّذ ِي َخلََقُك  م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُ  ٱَّلذ يُّ
َ
أ ََ    َيَٰٓ  َوَِٰحت

ََ رَِجتاَٗل  َزوَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَماوََخلََق ِمۡنَها  َ َوٱتذُقتواْ ٱ اٗٓء  ا َونَِستثِت ٗ   َّللذ
ِي تََسآَءلُوَن بِتهِۦ  لَتۡكُكۡ  َريِكٗ تٱَّلذ ََ َ َاَن  رَۡحتاَ   إِنذ ٱَّللذ

َ
 ﴾١ا َوٱۡۡل

 2النساء: 
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َ َوقُولُتواْ قَتۡوَٗل ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َٗ َيَٰٓ ي َِ ت ََ ۡۡ  ٧٠ا   يُۡصتلِ

  ُ َُ تو َُ َ َوَر ِِ ٱَّللذ َمَٰلَُكۡ  َوَيۡغِۡۡر لَُكۡ  ُذنُوَبُكۡ ۗۡ َوَمن يُِطت َۡ َ
لَُكۡ  أ

َۡ فَ  ِظكًما َفَق ََ  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١اَز فَۡوًزا 

ُدَّ اََّبعح م 
َ
َِديِثَّكَِتاُبَّاللَِّأ

ح
َدَقَّاْل صح

َ
َّأ ََّوَََّّإِن  ُيَََّّخيح ِيََّهـدح حَهـدح ال

د َّ َُُهاََّوُ  َََّّوَُش ََّّملسو هيلع هللا ىلصَُُّمَم  ُمورَُُِّمحـَدََا
ُ ََّوُ  ََّّاْلح ٍو ـ ََ َّبِدح  ٍ ََُُّّمحَدََـ  ٍ ـ ََ بِدح

َِِّفَّاِل ارَِّ  ٍ
ََّضََللَ ََّوُ ُّ ٍو ُد:َضََللَ اََّبعح م 

َ
َّأ  ،َُّثم 

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. Chắc rằng 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 đích thực 

ngoại trừ Allah, Đấng 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 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 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 
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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 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). 
Amma Ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là 

lời phán trong Kinh Sách của Allah và chỉ đạo tốt 

nhất chính là chỉ đạo của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Còn điều 

tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải cách trong tôn 

giáo, tất cả mọi cải biên, cải cách đó bị xem là Bid-a’h, 

tất cả điều Bid-a’h là con đường lạc lối tối tăm và tất 

các con đường lầm lạc tối tăm sẽ bị sa vào hỏa ngục, 

Wa Ba’d:  

Lời tụng niệm và cầu xin Allah, Đấng Chủ Tể của 

nhân loại, Đấng đáng được ca tụng là lẽ sống và là thức 

ăn sinh tồn của con tim người Muslim. Khi người 

Muslim thường xuyên tụng niệm về Ngài thì Ngài sẽ cho 

họ thụ hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, an nhàn 

và sẽ được Allah thương yêu, khen thưởng . . . Ngược lại, 

sống mà không tụng niệm Allah, chẳng khác chi là một 

thể xác không hồn như Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã nói:  

ِيََّمَثُلَّ} ُكرََُّّاَّل  ِيََّرب هََُّّيَذح ُكرََََُّّلَََّّواَّل  حَميِِّتََّّالحَحَََِّّّمَثُلَََّّرب هََُّّيَذح َّ{َوال
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“Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Đế của y còn 

người kia không tụng niệm, giống như hình ảnh người 

sống và xác chết.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Người không tụng niệm Allah vốn là bản tính của 

người tự cao tự đại, nhóm người này chắc chắn bị thua 

thiệt vào ngày sau như Allah phán: 

وَن َعتۡن ژ َُۡكِِبُ ِيَن يَۡس َُِجۡب لَُكۡ   إِنذ ٱَّلذ َۡ َ
وِِنٓ أ َُ َوقَاَل َربُُّكُ  ٱۡد

ُخلُوَن َجَهنذَ  َداِخرِيَن  َۡ َك ََ َ اَدِِت   06اغفر:  ژ٦٠َِ

Và Thượng Đế của các ngươi phán rằng: “Hãy cầu 

xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi. Quả 

thật, những kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ phụng 

TA thì sẽ đi vào hỏa ngục một cách nhục nhã.” 
Ghaafir: 60 (chương 40). 

Cũng vì lẽ đó, quyển “Hisnul Muslim, Lời Tụng 

Niệm Từ Qur’an & Sunnah” của soạn giả Sheikh Sa-e’d 

bin Aly bin Wahf Al-Qahtony được dịch sang Việt ngữ 

dựa theo lời dịch bằng tiếng Arập của Sheikh Majdy bin 

Abdul Wahhaab Ahmad. Nhằm giúp cộng đồng Muslim 

nói tiếng Việt ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiểu sâu 

hơn về ý nghĩa, nội dung của những lời tụng niệm và lời 

cầu xin được trích từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah 

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại Hằng Nghe và Hằng 

Thấy ban phần thưởng trọng hậu cho tác giả quyển sách 

cũng như ai đọc và làm theo, cầu xin hãy ban cho bề tôi 

cùng tất cả anh em Muslim thật thành tâm trong mọi lời 

nói cũng như mọi hành động; xin hãy hướng dẫn bầy tôi 
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theo đúng đường chính đạo và ban cho bầy tôi là những 

người luôn tụng niệm, tưởng nhớ Ngài; xin hãy bảo vệ 

bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân và tránh khỏi 

mọi kế hoạch, mọi sào huyệt của lũ Shayton và bè lũ của 

chúng. Amin. 

Cuối cùng cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad và dòng dõi của Người. Tạ ơn Allah, Đấng 

Chúa Tể của vũ trụvà muôn loài. 

 

Ngày 08/04/1429 H 

(Nhằm ngày 14/04/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Vấn Đề Liên Quan Đến 

Tụng Niệm & Cầu Xin 
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I- Sự hữu ích của lời tụng niệm.  

1) Lời tụng niệm làm cho Allah hài lòng. 

2) Lời tụng niệm trục xuất và tiêu diệt Shayton. 

3) Lời tụng niệm xua tan niềm lo, nổi buồn và 

làm cho tinh thần vui vẻ và sản khoái. 

4) Lời tụng niệm là hào quang của gương mặt, 

là ánh sáng, là sức mạnh của con tim và cơ thể. 

5) Lời tụng niệm mang lại bổng lộc. 

6) Lời tụng niệm là kế thừa linh hồn Islam, là 

trọng tâm của tôn giáo, là niềm hạnh phúc, là sự chiến 

thắng. 

7) Lời tụng niệm làm cho con người trở nên 

điềm đạm, nhã nhặn, nhân từ, đức độ và được nâng lên 

cấp bậc Ihsan tức tôn thờ Allah như thể thấy Ngài. Trong 

khi người lơ là không được như vậy. 

8) Lời tụng niệm là sự hướng dẫn trở về với 

Thượng Đế, làm cho được gần Allah hơn còn sự lơ là 

làm cho ngày càng xa Thượng Đế. Allah phán trong 

Hadith Qursy:  

نَا}
َ
ََّوَتََََّّذَكَرِنَََّّماََّعبحِديََّمعَََّّأ َكتح َّ{َشَفَتاهََُِّّبََّّر 

{TA kề cận bề tôi của TA khi y tưởng nhớ TA và luôn 

miệng tụng niệm TA.} Hadith do Ahmad ghi và được 

Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

9) Lời tụng niệm làm cho sự nhận thức thêm 

sáng suốt, tụng niệm càng nhiều thì sự nhận thức càng 

sáng suốt. 

10) Lời tụng niệm làm cho con tim biết kính sợ 

Allah và tôn sùng Ngài hơn. Ngược lại, kẻ lơ là sẽ không 

biết sợ vì con tim y đã bị chai cứng. 
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11) Người tụng niệm được Allah nhớ đến y, 

Ngài phán:  

رُۡك ۡ ﴿ َُ ۡذ
َ
ُروِِنٓ أ َُ   251 ابلقرة: ﴾فَٱۡذ

Các người hãy tụng niệm TA, TA sẽ nhớ đến các 

người. Al-Baqarah: 152 (chương 2). 

12) Lời tụng niệm là sự sống của con tim như 

Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: “Lời tụng niệm là 

nhịp đập con tim, giống nước là môi trường sống của cá, 

cá sẽ ra sao nếu không có nước !!!” 

13) Lời tụng niệm làm cho con tim thêm bóng 

loáng. 

14) Lời tụng niệm xóa đi mọi tội lỗi, xóa đi sự 

ly gián giữa bầy tôi và Thượng Đế. 

15) Khi bầy tôi tụng niệm Allah trong lúc thịnh 

vượng sẽ được Ngài nhớ đến y khi gặp khó khăn. 

16) Lời tụng niệm là sự bảo vệ tránh khỏi hỏa 

ngục. 

17) Người tụng niệm được ban cho sự điềm tĩnh, 

được bao bọc bởi ơn huệ của Allah và được các Thiên 

Thần vây quanh như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 

ُعدََََُّّلَّ} ُكُرونَََّّقَوحموَََّّيقح َََّّّاللَََّّيَذح تحُهمحََّّإَِل  حمََََّّحف  ٍَََُّلَّال ََّوَغِشيَتحُهمحََّّئَِك
ٍَُّ َ ََّّالر ْحح لَيحِهمحَََّّونََزلَتح ٍََََُّّ ِكيَن نحَدهََُّّفِيَمنحََّّاللَََُّّوَذَكَرُهمحََّّالس  َِ}َّ

“Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được 

các Thiên Thần vây quanh, được bao trùm bởi ân huệ 

và được ban cho sự điềm tĩnh đồng thời được Allah 

khoe với các vị (Thiên Thần) xung quanh Ngài.” 

Hadith do Muslim ghi. 
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18) Thường xuyên tụng niệm Allah chính là sự 

bảo vệ đầu môi chót lưỡi tránh khỏi sự đàm tiếu, nói xấu 

người khác, nói ba hoa, nói dối, nói tục .v.v. Ngược lại, 

khi quên lời tụng niệm dẫn đến quên Thượng Đế và quên 

cả bản thân và những điều ích lợi khác, Allah phán:  

تُ  ﴿ ُُ ْوَََٰٰٓٓكِتَه 
ُ
َستُهۡ   أ ُۡ ن

َ
َُٰهۡ  أ نَستٰ

َ
َ فَأ ِيَن نَُسواْ ٱَّللذ ٱَّلذ ََ َوََل تَُكونُواْ 

 21احلرش:  ﴾١٩ٱۡلَفَِٰسُقوَن 

Và các ngươi chớ trở thành những kẻ quên lãng đi 

sự tụng niệm Allah, những kẻ quên lãng Allah chúng 

đã bị Ngài làm cho quên lãng chính bản thân mình. 

Chúng quả là đám người hư đốn chuyên làm điều 

sai.  Al-Hashr: 19 (chương 59). 

19) Ngồi tụng niệm tức được ngồi cùng các 

Thiên Thần, còn ngồi nói chuyện ba hoa là ngồi cùng 

Shayton. 

20) Lời tụng niệm làm cho ngày sau được an 

lòng, còn sự ngồi tán gẩu làm cho ngày sau bị bất an. 

21) Khi tụng niệm ở nơi vắng vẻ và khiếp sợ 

hành phạt của Allah đến rơi lệ sẽ được Ngài che mát dưới 

ngai vương vào ngày phán xử còn người lơ là sẽ bị thiêu 

đốt dưới ánh nắng mặt trời. 

22) Allah thưởng cho người tụng niệm trọng hậu 

hơn người cầu xin. 

23) Lời tụng niệm là sự tôn thờ tốt nhất và rất dễ 

thực hiện dù ở nơi nào hay trong hoàn cảnh nào.  

24) Lời tụng niệm là sự gieo trồng trong thiên 

đàng như Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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ِدهََِّّالحَعِظيمََِّّاللََُِّّسبحَحانَََّّقَاَلَََّّمنحَّ} ِِبَمح َََّّو ٍوَََّّلََُُّّغرَِستح ٍََِِِّّفََََّّنحلَ َن 
ح
َّ{اْل

“Ai nói “Sub haa nol lo hil a’ z.i.m, wa bi ham dih”(1) 

thì y được trồng cho một cây chà là ở thiên đàng.” 

Hadith do Al-Tirmizhi và Al-Hakim ghi. 

25) Bổng lộc và sự ưu đãi được sắp xếp bởi lời 

tụng niệm trong khi các việc làm khác thì không. 

26) Lời tụng niệm đem lại ánh sáng cho y ở trần 

gian, ở trong mộ và cả ngày sau. Chẳng những thế lời 

tụng niệm còn theo soi sáng cho y khi qua cầu định mệnh 

vào ngày xét xử. Vì lẽ đó, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã cầu xin 

Allah ban cho Người ánh sáng ở mọi phía: từ phía trước, 

phía sau, bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, trong 

mắt, trong tai, trong miệng, trong tóc, trong thịt, trong 

xương, trong máu thậm chí cầu xin biến Người thành ánh 

sáng, và được bao quanh bởi ánh sáng từ trong ra ngoài. 

Đặt biệt chính tôn giáo Islam, Kinh Sách và Thiên Sứ của 

Allah là ánh sáng. Bên cạnh đó Ánh Sáng còn là một 

trong những đại danh của Ngài và Allah là ánh sáng của 

các tầng trời và đất. 

27) Lời tụng niệm là gốc của mọi điều, là con 

đường ngây chính dẫn đến Allah. Vì vậy, hãy tẩy rửa 

sạch sẽ để đến với Ngài rồi sẽ tìm thấy ở nơi Ngài tất cả 

những gì ao ước. Ai bỏ lỡ cơ hội thì đã bỏ lỡ tất cả. 

28) Lời tụng niệm là sự kết hợp và tách rời, là 

sự kéo lại gần và đẩy xa. Tách rời sự buồn bã, lo âu, đau 

khổ ra khỏi con người, kể cả Shayton đáng bị nguyền rủa 

và bè lũ của hắn. Kéo con người gần ngày sau hơn và 

                                           
(1) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca 

ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương.} 
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xem trọng nó trong con tim, đẩy xa trần gian ra khỏi tầm 

mắt và xem nó rất nhẹ. 

29) Lời tụng niệm làm cho con người gan dạ 

hơn khi Jihaad. 

30) Người mà được Allah biệt đãi nhất trong 

nhóm người có đức tin là người luôn miệng tụng niệm. 

Vì lẽ đó y được ban cho thiên đàng và được bảo vệ khỏi 

hỏa ngục. 

31) Trong con tim luôn có tính tàn nhẫn và 

không thể xua đuổi được tính tàn nhẫn trừ phi tụng niệm 

Allah. Có người đàn ông tâm sự với ông Al-Hasan Al-

Bosri : “Hỡi Aba Sa-e’d, con tim tôi rất tàn nhẫn.” 

Ông đáp: “Anh hãy tiêu diệt nó bằng lời tụng niệm.” 

32) Người tụng niệm được Allah khen ngợi và 

được các vị Thiên Thần cầu xin cho sự tha thứ. Ai được 

Allah khen ngợi và các vị Thiên Thần cầu xin cho sự tha 

thứ là người chiến thắng, Allah phán:  

رٗ ﴿ َۡ َ ذِ ُرواْ ٱَّللذ َُ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ثِ َيَٰٓ ََ ََ  ُِحوهُ  ٤١ا  ٗ ا   بُۡكتَر ٗ َو

ِصكًًل 
َ
ُُُه   ٤٢َوأ لَۡكُكۡ  َوَمَلَٰٓكَِك ََ  ِ

ِي يَُصّل  َو ٱَّلذ ِتَن ُُ ِِلُۡخرَِجُك  م 
ِۚ َوََكَن بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِحكمٗ  لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِ  11 - 12 األحزاب: ﴾٤٣ا ٱلظُّ

Này hỡi những người có đức tin, hãy tụng niệm 

Allah cho thật nhiều * Và hãy tán dương Ngài vào 

mỗi sáng và mỗi chiều * Ngài là Đấng luôn khen 

ngợi các ngươi và các Thiên Thần của Ngài cầu xin 

cho các người sự tha thứ. Al-Ahzaab: 41 - 43 

(chương 33). 
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33) Người tụng niệm được Allah khoe với các 

Thiên Thần như có Hadith do Mua’wiyah  kể: Có lần 

khi Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đến gặp nhóm bạn đang ngồi thì Người 

hỏi: “Việc gì làm cho các bạn ngồi đây ?” Họ đáp: “Bầy 

tôi ngồi đây tụng niệm Allah, tạ ơn Ngài đã hướng dẫn 

bầy tôi vào Islam và biệt đãi bầy tôi ở gần Người.” Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói tiếp: “Ta thề bởi Allah chứng giám, các 

bạn không ngồi đây ngoại trừ việc đó sao ?” Họ đáp: 

“Bầy tôi thề bởi Allah chứng giám, bầy tôi ngồi đây chỉ 

vì việc đó.” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َما}
َ
ََّّأ ُكمحََّّلَمحََّّإِّنِّ لِفح َتحح سح

َ
ًٍَُُّهحََّّأ تَاِّنََّّلَِكن هَُّوَََّّلَُكمحَََّّم

َ
ِيُلََّّأ   ِجْبح

ِنَّ َْبَ خح
َ
ََّّفَأ ن 

َ
حمَََّّبُِكمحََُّّيَباِهََّّللََّاأ ٍََََّلَّال  {ئَِك

“Không phải Ta bảo các bạn thề vì Ta nghi ngờ hay 

vu oan cho các bạn nói dối nhưng Đại Thiên Thần 

Jibril báo cho Ta biết Allah đang khoe các bạn với các 

Thiên Thần.” Hadith do Muslim ghi.  

Đấy là lời khoe của Đấng Chúa Tể vũ trụ, điều đó 

chứng tỏ lời tụng niệm rất cao quí và rất được Allah yêu 

thích mà những việc làm khác không có được. 

34) Người tốt nhất trong thiên hạ là người tụng 

niệm Allah nhiều nhất. Người nhịn chay tốt nhất là người 

tụng niệm nhiều nhất, người làm Hajj tốt nhất là người 

tụng niệm nhiều nhất và tương tự thế trong mọi việc làm. 

35) Thường xuyên tụng niệm thay thế được 

những việc làm Sunnah khác dù việc làm đó bằng thể xác 

hoặc bằng của cải hoặc bằng của cải và thể xác như hành 

hương Hajj lần hai. Ông Abu Hurairah  kể: Những 
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người nghèo Muhajirin(2) đến gặp Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص họ nói: 

Thưa Thiên Sứ của Allah, những người giàu họ sống 

sung sướng và hưởng thụ. Họ dâng lễ Salah, nhịn chay 

như bầy tôi nhưng họ lại có tiền đi hành hương Hajj, làm 

U’mrah và Jihaad. Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

{َّ
َ
لُِّمُكمحََََّّلَّأ ََ

ُ
ِرُكونََََّّشيحًئاَّأ بُِقونَََّّ،َسَبَقُكمحَََّّمنحََّّبِهََِّّتُدح ََّمنحََّّبِهَََِّّوتَسح

َدُكمحَّ َحدوََّّيَُكونََََُّّلَّوَََّّ،َبعح
َ
فحَضَلََّّأ

َ
ََِّّمنحُكمحََّّأ ََّماَِّمثحَلَََّّصَنعََََّّمنحََّّإَِل 

ُتمحَّ َّ{؟َصَنعح
“Các bạn có muốn Ta dạy cho một điều nếu như làm 

sẽ đuổi kịp những ai trước các bạn và bỏ xa thế hệ sau 

các bạn. Đồng thời không ai vượt qua các bạn được 

trừ khi ai đó làm như các bạn vậy ?” Họ đáp: “Muốn, 

bầy tôi muốn thưa Thiên Sứ.” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ونَََّّتَُسبُِّحونََّ} ُ ةًََّّثِيََََّلََّوَََََّّاًَََّلَََََّّّة َََّلََّصََُّّكََُِّّّدبُرََََّّوَتحَمُدونََََّّوتَُكْبِّ  {َمر 

“Hãy nói “Sub haa nol loh, Allahu Akbar, Al ham du 

lil lah” ba mươi ba lần sau mỗi lần Salah (bắt buộc)” 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

36) Lời tụng niệm làm việc khó thành dễ và làm 

giảm đi sự rắc rối. 

37) Lời tụng niệm là nguồn sức mạnh của cơ 

thể. Khi bà Fatimah con Nabi ملسو هيلع هللا ىلص xin Cha một người 

giúp việc Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: 

                                           
(2) Mu-ha-ji-rin: là những người di cư từ Makkah đến Madinah. 
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َُُماَّإَِذا} َخذح
َ
وحَََّّمَضاِجَعُكَماَّأ

َ
َويحُتَماَّأ

َ
ََّاًَََّلَََََّّّفََسبَِّحاَّفَِراِشُكَماَّإَِلََّّأ

َداَََّّ،ثِيََََّلََّوَََّ اَََّّ،ثِيََََّلََّوَََََّّاًَََّلََََََّّّواْحح َبعاًَََّّوَكْبِّ رح
َ
وَََّّفُهوَََّّثِيََََّلََّوََََّّأ َّلَُكَماََّخيح

َّ{َخاِدم ََِّّمنحَّ
“Khi hai con lên giường ngủ hãy nói “Sub haa nol 

loh” ba mươi ba lần, “Al ham du lil lah” ba mươi ba 

lần và “Allahu Akbar” ba mươi bốn lần. Quả thực, 

việc đó tốt hơn là có được người giúp việc.” Hadith do 

Al-Bukhari và Muslim ghi. 

38) Khi tụng niệm nhiều tránh được mầm bệnh 

Nifaaq (tức đạo đức giả) vì kẻ Munaafiq rất ít tụng niệm 

Allah. Allah phán:  

ُعُهۡ  ِإَوذَا قَاُموٓاْ إََِل ٱلصذ ﴿ َِ َو َخَٰ ُُ َ َو وَن ٱَّللذ َُ َِ ِقنَِي يَُخَٰ لَوَٰ ِ إِنذ ٱلُۡمَنَٰۡ
 َ ُروَن ٱَّللذ َُ َساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱنلذاَس َوََل يَۡذ َُ النساء:  ﴾ ١٤٢قَلِكًٗل  إَِلذ قَاُمواْ 

241 

Quả thật những tên Munaafiq tìm cách lừa dối Allah 

nhưng chính Ngài đã đánh lừa mình (rơi vào cạm bẫy 

của chúng). Mỗi khi chúng đứng dậy để dâng lễ Salah 

đều với bộ dạng uể oải, chúng chỉ muốn phô trương 

cho thiên hạ thấy và chúng chỉ tưởng nhớ đến Allah 

rất ít. Al-Nisa: 142 (Chương 4). 

(Trích từ quyển Al-Wabil Al-Saiyib của Sheikh Ibnu 

Qaiyim.) 

 
II- Cung cách tụng niệm và cầu xin. 
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Theo Islam, sự tụng niệm và cầu xin Allah có rất 

nhiều cung cách, nếu ai áp dụng đúng theo những cung 

cách này và thành tâm với Ngài ắt được Ngài chấp 

nhận và đáp lại, còn những ai ngụy tạo và giả dối hoặc 

không thành tâm với Ngài sẽ không được chấp nhận và 

đáp lại lời tụng niệm và cầu xin đó, sau đây là những 

bằng chứng từ Qur’an và Hadith. 

1- Qua các sách sử học ghi thì các vị Thiên Sứ 

và những người đức hạnh khi muốn cầu xin việc gì từ 

Allah thì họ bắt đầu bằng những lời ca tụng, tán dương 

về Rabb, (Thượng Đế của nhân loại), rồi sau đó mới 

cầu xin đến Rabb của họ.  

Như: Nabi Ibrahim  trước khi cầu xin Allah 

điều gì Người bắt đầu bằng lời ca ngợi như được nhắc 

đến trong Qur’an:  

يِن ﴿ َِ ِي َخلََقِِن َفُهَو َيۡه َو ُيۡطعُِمِِن َويَۡسقنِِي  ٧٨ٱَّلذ ُُ ِي  ِإَوذَا  ٧٩َوٱَّلذ
ِي يُِمكتُِِن ُث ذ ُُيۡكنِِي  ٨٠َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشِۡنِي  ن  ٨١َوٱَّلذ

َ
ُِ أ ۡطَم

َ
ِٓي أ َوٱَّلذ

ِيِن َيۡغَِۡر َِل َخِطٓي   71 - 87الشعراء:  ﴾٨٢ يِِت يَۡوَ  ٱِّ 

(Allah) là Đấng đã tạo ra tôi rồi Ngài hướng dẫn tôi 

* Ngài là Đấng ban cho tôi thức ăn và thức uống * 

Ngài là Đấng ban cho tôi mạnh khỏe mỗi khi tôi bệnh 

* Ngài là Đấng làm cho tôi chết rồi sau đó phục sinh 

tôi lại * Ngài là Đấng mà tôi hy vọng, ao ước được tha 

thứ mọi tội lỗi đã phạm ở ngày xét xử. Al-Shu-a’-ra 

78 – 82 (chương 26), xong Người bắt đầu cầu xin:  
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ۡب َِل ُحۡكمٗ ﴿ َُ  ِ َٰلِِحنَي َرب  ۡۡلِۡقِِن بِٱلصذ
َ
ق   ٨٣ا َوأ َۡ ِ لَِساَن ِص

 َوٱۡجَعل َل 
ِِبٓ إِنذُه  ََل َوٱۡغِۡۡر  ٨٥ٱنلذعِكِ  َوٱۡجَعلِِۡن ِمن َوَرثَةِ َجنذةِ  ٨٤ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن 

ٓال نَِي  ِِِِۡن يَۡوَ  ُيۡ َعثُوَن َوََل  ٨٦َاَن مَِن ٱلضذ ُُ  78 - 78 الشعراء: ﴾ ٨٧ 

Lạy Thượng Đế bề tôi, xin ban cho bề tôi kiến thức 

và ban cho được ở cùng với những người đức hạnh * 

Và hãy dạy bề tôi lời ca tụng hay nhất để thế hệ mai 

sau làm theo * Hãy giữ lời tụng niệm đó còn mãi ở 

trần gian và hãy ban cho bề tôi hưởng thụ niềm hạnh 

phúc của thiên đàng vào ngày sau * Và hãy tha thứ 

cho cha của bề tôi, chính ông ấy là người lầm lạc. Và 

đừng guồng bỏ bề tôi vào ngày xét xử. Al-Shu-a’-ra 

83 – 87 (chương 26). 

Qua cung cách đó Allah đáp lại lời cầu khẩn của 

Nabi Ibrahim  ngoại trừ một điều, Allah phán:  

﴿ َۡ ِظكمٗ َفَق ََ ۡلًًك  ِكَ  ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوَءاَتۡكَنَُٰه  مُّ َُٰ ا َءاتَۡينَآ َءاَل إِبَۡر
 51النساء:  ﴾٥٤

Rồi TA đã ban cho dòng dõi của Ibrahim Kinh 

Sách, sự sáng suốt và ban cho chúng vương quyền 

vĩ đại. Al-Nisa: 54 (chương 4), Allah phán ở chương 

khác: 

َٰلِِحنَي ﴿  230ابلقرة:   ﴾ ١٣٠ِإَونذُه  ِِف ٱٓأۡلِخَر ِ لَِمَن ٱلصذ

Và quả thực, vào Ngày Sau Ibrahim thuộc nhóm 

người đức hạnh.  Al-Baqarah: 130 (chương 2), Allah 

phán ở chương khác:  
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َل ٱۡۡلَۡكِتِۚ ﴿ ُۡ َ
لَۡكُكۡ  أ ََ ُُُه   َٰ ِ َوَبرََك  73هود:  ﴾رَۡۡحَُت ٱَّللذ

Hồng ân và phúc lành của Allah đã ban các ngươi 

hỡi dòng dõi Ibrahim.  Hud: 73 (chương ). 

Allah không chấp nhận lời thỉnh cầu tha thứ cho 

cha của Nabi Ibrahim , Allah phán:  

و   ﴿ َُ ََ نذُه  
َ
ٓ  أ ُ َُ  َ ا تَبنَيذ  مِۡنُه   فَلَمذ

َ
ِ َتَِبذأ  221اتلوبة:  ﴾َّلِلذ

Nhưng khi phân biệt được chính người cha là kẻ thù 

của Allah (tức sau khi chết), lập tức Y đoạt tuyệt 

quan hệ với cha mình. Al-Tawbah: 114 (chương 9). 

Tương tự thế Nabi Musa  cũng ca tụng Allah 

trước khi thỉnh cầu, Allah phán:  

نَت ﴿
َ
 211األعراف:  ﴾َوِِلُّنَا فَٱۡغِۡۡر نَلَا َوٱرَۡۡحَۡنا  أ

Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin hãy tha thứ và 

thương xót bầy tôi. Al-A’raaf: 155 (chương 7). 

Trích từ Hadith sự biện hộ của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص:  

{ََّ
ح
َّال ن 

َ
ُلَّاََلَّأ

َ
أ َّئَِقَّتَسح

َ لَيحِهُمَّالس ََّّ-نحبَِياَءَّْلح َّإَِلََّرَبََّهاَِِّفََّّ-ُمَََّلَََّ ٍَ ََ َفا الش 
ِي،َّ َهُبواَّإَِلََّغيح َبَهََّويَُقوُل:َّاِذح ُكُرََّذنح َّيَذح ََّواِحد  ،َّفَُُكُّ ٍِ َرصاتَّالِقَياَم
ََّساِجداًَّ ُت ََّوَقعح يُتُه

َ
ََّرأ َّفَإَِذا ، ََّرََبَّ َّلََعَ ِذُن

ح
َتأ سح
َ
َّفَأ َّلََها نَا

َ
َّأ قُوُل:

َ
َّفَأ قَاَل:

ِِنَّمََّ َُ ََّفَيَد َُّيَقاُل: َُّثم  َّيََشاُء، َسَكََّّارحَفعحَّا
ح
ََّّ،َرأ َطهحََّّوََسلح ََّّ،ُُعح َََُّّوقُلح َمعحَّت َّ،سح

َفعحَّ عحَََّّواشح َُدهَََُُّّمَاِمدَََُّّيلحِهُمِِنَّ،َّفََّتَُشف  ْحح
َ
َُدهََُّّ،بَِهاَّأ ْحح

َ
حَمَحاِمدََِّّبِتِلحَكََّّفَأ َّ{ال
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“Vào Ngày xét xử mọi người yêu cầu các vị Nabi biện 

hộ cho họ trước Allah nhưng bị họ khước từ. Các vị 

Nabi đều kể ra tội đã phạm làm cho Allah giận, rồi 

bảo: “Hãy đi tìm người khác ngoài Ta.” Cuối cùng Ta 

lên tiếng (tức Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص): “Ta sẽ biện hộ 

cho các bạn rồi Ta đến xin phép Thượng Đế Ta. Khi 

gặp Ngài Ta cúi đầu quỳ lạy ca tụng Ngài, Ngài bỏ 

mặt Ta đến khi Ngài hài lòng. (Ngài ra lệnh cho Đại 

Thiên Thần Jibril bảo): hỡi Muhammad hãy ngẩn đầu 

lên, hãy thỉnh cầu sẽ được đáp ứng, hãy nói sẽ được 

đáp lại, hãy biện hộ sẽ được đồng ý, lúc đấy có lời dạy 

Ta cách ca tụng, tán dương Allah và Ta làm theo lời 

chỉ dẫn.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim.  

Ông Fadolah bin Ubaid  kể: “Rasul ملسو هيلع هللا ىلص  nghe 

người đàn ông cầu xin trong lúc dâng lễ Salah mà không 

bắt đầu bằng lời ca tụng, tán dương và cũng không cầu 

xin bình an cho Nabi, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص bảo: “Y đã quá vội 

vàng.” (sau khi xong lễ Salah) Nabi ملسو هيلع هللا ىلص cho gọi anh ta 

lại, rồi bảo: 

ََّّإَِذا} َحُدُكمحَََّّصّل 
َ
ََّّأ

ح
َدأ ِجيدََِّّفَلحَيبح لَيحهَََِّّواثل َناءََََِّّّربِّهََِّّبَِتمح ََُّّثم ََََّّ َّيَُصّلِّ

َّ وَُّثم ََّّ،ملسو هيلع هللا ىلصَّاِل ِبََِّّّلََعَ َُ دََُّّيَدح َّ{َشاءَََّّبَِماََّبعح
“Khi các bạn cầu xin hãy bắt đầu bằng lời ca tụng tán 

dương Allah trước, kế tiếp cầu xin bằng an cho Nabi 

 rồi sau đó cầu xin những gì muốn.” Hadith do ملسو هيلع هللا ىلص

Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi và đã được Sheikh Al-

Albani xác thực là Soheeh. 
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2- Thành tâm, hy vọng, sợ hãi, khúm núm và hạ 

mình khiêm tốn trước Allah. Allah phán:  

وَََّنا رََغ ٗ ﴿ َُ َۡ وَن ِِف ٱۡۡلَۡكَرَِٰت َوَي َُ ُهۡ  َانُواْ يَُسَٰرِ َُ ٗ إَِّذ ا  َوََكنُواْ نَلَا ا َوَر
 90األنبياء:  ﴾٩٠َخَِٰشعِنَي 

Quả thật, họ là những người hay thi đua nhau làm 

phúc. Họ thường cầu nguyện TA vừa khao khát vừa 

kính sợ và họ là những người hạ mình sùng kính 

TA. Al-Ambiya: 90 (chương 21). 

3- Cố gắng, kiên trì và đừng bao giờ nói: hãy ban 

cho bề tôi nếu Ngài muốn, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََََّّلَّ} َحُدُكمحَََّّيُقلح
َ
زِمحََِّّشئحَتََّّإِنحََّّارحَْححِِنََّّالل ُهم ََّّ:أ حََِِّّلَعح ٍََّال لَ

َ
أ رِهَََََّّلََّّهَُّفَإِن َََّّمسح َُّمكح

َّ{َلَُّ
“Đừng bao giờ nói trong lời cầu xin: cầu xin Allah hãy 

tha thứ cho bề tôi nếu Ngài muốn, ngược lại hãy cố 

van xin vì Allah không đố kỵ khi ban phát.” Hadith do 

Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َحُدُكمحَََّّدَعََّّإَِذا}
َ
زِمحََّّأ ٍََََّّفلحَيعح لَ

َ
أ حَمسح َِّشئحَتََّّإِنحََّّالل ُهم ََّّ:َيُقولَن ََََّّلَّوَََّّ،ال

ِطِِنَّ َح
َ
رِهَََََّّلََّّفَإِن هََُّّ،فَأ َتكح َّ{َلََُُّّمسح

“Khi cầu xin các bạn hãy cố van xin trong lời thỉnh 

cầu và đừng bao giờ nói: Lạy Allah, Hãy ban cho bề 

tôi nếu Ngài muốn. Quả thực, Allah không đố kỵ khi 

ban phát.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.  
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4- Hy vọng Allah sẽ đáp lại lời cầu xin và không 

được tuyệt vọng về lòng khoan dung, rộng lượng của 

Allah cho dù sự đáp lại có bị trể, phải biết rằng mọi việc 

đã được an bài sẵn. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َتَجاُبََّّيََزاُلََََّّلَّ} عََُّّلَمحَََّّماَّلِلحَعبحدََِّّيُسح م ََّّيَدح
وحََّّبِإَِح

َ
ٍََِّّأ َّلَمحَََّّماَّرَِحم َََّّقِطيَع

َّ ِجلح َتعح َّ{يَسح
“Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ 

cầu xin điều tội lỗi hoặc cầu xin đoạn tuyệt quan hệ 

dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa Thiên 

Sứ ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp:  

وحُتَََّّقدحَََّّيُقوُلَّ} ََ وحُتَََّّوَقدحَََّّد ََ رََََّّفلَمحَََّّد
َ
َتِجيُبََّّأ ِسََُِّّلََّّيَسح َتحح نحدََََّّفيَسح ََِّ

َعءََََّّويََدعََُّّ،َذلَِكَّ  {ادلُّ

“Là người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng thấy 

gì cả, thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời 

cầu xin.” Hadith do Muslim ghi. 

 Cầu xin cho những người có đức tin khác cùng 

với bản thân. Allah phán:  

ۢن َِه َولِۡلُمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  ﴿ َُۡغِۡۡر َِّلَ َۡ  19حممد:  ﴾َوٱ

Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho 

Ngươi và cho những người có đức tin nam và nữ. 
Muhammad: 19 (chương 47). 

6- Bắt đầu bằng lời Tawhid như Nabi Yunus  

cầu xin, Allah phán:  
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ََٰه ﴿ ٓ إَِل ن َلذ
َ
لَُمَِٰت أ ٓ َفَناَدىَٰ ِِف ٱلظُّ نُت مَِن  إَِلذ َُ ۡ َحَٰنََه إِّن ِ  َُ نَت 

َ
أ

َٰلِِمنَي   70األنبياء:  ﴾٨٧ٱلظذ

(Yunus ở trong bụng cá voi) thỉnh cầu Allah trong sự 

u tối: “Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Ngài, vinh quang thay Ngài. Quả thực, bề tôi là người 

sai quấy.” Al-Ambiya: 87 (chương 21). 

Allah đáp lại lời cầu xin:  

ُ  َوََنذۡكَنَُٰه مَِن ٱلَۡغ  ِ  ﴿ َُ ََُجۡ نَا  َۡ  77األنبياء:  ﴾فَٱ

Bởi thế, TA đáp lại lời cầu xin và cứu Y ra khỏi 

(bụng cá).  Al-Ambiya: 88 (chương 21). 

7- Thì thầm trong lời cầu xin kể cả người bên cạnh 

cũng không nghe được. Allah phán:  

واْ َربذُكۡ  تَََضُّٗع ﴿ َُ َكًة  ٱۡد ۡۡ  55األعراف:  ﴾ وَُخ

Các người hãy cầu xin Thượng Đế các ngươi khúm 

núm và thì thầm. Al-A'raaf: 55 (chương 7). 

8- Khi tụng niệm hoặc cầu xin phải trang hoàng 

trong tư thế, nếu ngồi thì nên hướng về Qiblah, khúm 

núm, khiêm tốn và điềm tỉnh. Nếu không thì ngồi bất cứ 

tư thế nào cũng được. 

9- Cố nài nỉ khi cầu xin. 

10- Đưa hai tay và hướng về Qiblah. 

Ông U’mar bin Al-Khattaab  kể: “Trong trận 

chiến Badr Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nhìn về kẻ địch với hàng ngàn 

quân trong khi Sahabah chỉ có ba trăm mười bảy quân. 
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Nabi ملسو هيلع هللا ىلص hướng về Qiblah và đưa cao hai tay than khóc 

với Thượng Đế của Người: 

ِزحََّّالل ُهم َّ}
ْنح
َ
تَِِنَََّّماَِّلََّّأ دح ََ تَِِنَََّّماَّآِتََّّالل ُهم ََّّ،َو دح ََ لِكحََّّإِنحََّّالل ُهم ََّّ،َو ََّهِذهََُُِّّهح
ٍََّ لََِِّّمنحََّّالحِعَصابَ هح

َ
َبدحََََّّلََّّمَََِّلَّاإِلسحََّّأ َّاَِِّفََُُّّعح

َ  {رحِضَّْلح
“Lạy Allah, xin hãy thực hiện lời giao ước mà Ngài đã 

hứa với Bề Tôi. Lạy Allah, xin hãy cho bề tôi những gì 

Ngài đã hứa. Lạy Allah, nếu Ngài hủy diệt hết nhóm 

người Muslim này sẽ không có ai tôn thờ Ngài trên 

trái đất nữa.” Cứ thế Rasul ملسو هيلع هللا ىلص khóc lóc với Thượng 

Đế đến nổi rơi cả áo khoác trên vai mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

không biết. Lúc đó, Abu Bakar đến cúi lấy áo khoác 

choàng lại cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, từ đó ông luôn đứng phía sau 

Nabi và khuyên: ‘Thưa Nabi của Allah! Nabi than khóc 

với Thượng Đế thế là đủ rồi, chắc chắn Allah sẽ thi hành 

lời giao ước đã hứa.’ Khi đó, Allah mặc khải xuống:  

ََُجا﴿ َۡ لۡف  إِۡذ تَۡسَُغِكثُوَن َربذُكۡ  فَٱ
َ
ُك  بِأ َُّ ّن ِ ُمِم

َ
َِن  َب لَُكۡ  أ م 

 9األنفال:  ﴾٩ٱلَۡمَلَٰٓكَِكةِ ُمۡردِفنَِي 

Và (hãy nhớ) khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của 

các ngươi cứu giúp thì Ngài đã đáp lời cầu xin đó 

mà phán: “TA sẽ ểm trợ các ngươi một ngàn thiên 

thần xếp thành hàng ngũ”. Al-Anfaal: 9 (chương 8). 

Cứ thế Thiên Thần được Allah cho nối tiếp nhau 

xuống.” Hadith do Muslim ghi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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ِيَََّّكِريموَََّّحِييََّّاللَََّّإِن َّ} َتحح نحََّّيََديحهََِّّإَِِلحهََِّّالر ُجُلَََّّرَفعَََّّإَِذاَّيَسح
َ
ُهَماَّأ َّيَُرد 

ًرا ََِِّّصفح َّ{َخائِبََتيح
“Quả thực, Allah là Đấng E Thẹn, Đấng Rất Rộng 

Lượng, Ngài cảm thấy xấu hổ khi ai giơ tay cầu xin 

Ngài mà Ngài không đáp lại.” Hadith do Abu Dawood, 

Al-Tirmizhi và Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani 

xác thực là Soheeh.  

11- Nơi cầu xin phải sạch sẽ tránh ồn ào, dơ bẩn, 

điều đó chứng tỏ sự tôn trọng Allah. Tốt nhất nên cầu xin 

ở các Masjid và những nơi thiêng liêng. Ông Abu 

Maysaroh nói: “Đừng bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ 

ở những nơi sạch sẽ, tốt đẹp.”  

12- Miệng phải sạch sẽ, nếu không được sạch hãy 

tẩy sạch bằng Siwaak(3) hoặc bằng nước. 

13- Lời tụng niệm được khuyến khích làm trong 

mọi hoàn cảnh trừ trong những trường hợp sau: đang tiểu 

hay đại tiện, đang quan hệ vợ chồng, đang ngồi nghe 

Khutbah ngày thứ sáu và đang đứng hành lễ Salah. 
 

III- Những thời điểm lời cầu xin được chấp 

nhận. 

1- Một phần ba cuối cùng của đêm.  

Allah phán:  

                                           

(3) Siwaak là loại cây mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص rất thích trà răng bằng nó. 
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نذا َخَِٰط ﴿ َُ ٓ إِنذا  َُۡغِۡۡر نَلَا ذُنُوبََنا َۡ بَانَا ٱ
َ
أ ْ َيَٰٓ وَۡف  ٩٧نَي قَالُوا ََ قَاَل 

ي  ٓ ِ َُۡغُِۡر لَُكۡ  َرب  َۡ َ
وُر ٱلرذِحكُ   أ ُۡ َو ٱلَۡغ ُُ  17 - 18يوسف:  ﴾٩٨إِنذُه  

(Các con của Ya’qob) thưa với cha: “Thưa cha 

chúng con, cha hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho 

chúng con. Quả thực, chúng con là những kẻ sai 

quấy.” * (Người cha) bảo: “Cha sẽ sớm cầu xin 

Thượng Đế của cha tha thứ cho các con. Bởi vì, Ngài 

là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Nhân Từ.” Yusuf: 

97 – 98 (chương 12). 

Ông Abdullah bin A’bbaas  nói về thời gian 

Nabi Yaqob  cầu xin Allah tha thứ cho các con của 

Người: “Nabi Yaqob  đã hoãn lại lời cầu xin cho đến 

gần sáng.” Trích từ Tafseer Ibnu Katheer. 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُِلَّ}
ٍ ََُّّك َََّّربَُّناََّيْنح َماءََِّّإَِلَََِّّلحلَ َياَّالس  نح َّاآلِخرََُّّالل يحلَََُِّّلُُثَََّّيبحَقََِّّحيَََّّادلُّ
وِنَََّّمنحََّّ:َيُقوُلَّ َُ َتِجيَبََّّيَدح سح

َ
لُِِنَََّّمنحََّّ؟ََّلَََُّّفأ

َ
أ ِطَيهََُّّيَسح َح

ُ
ََّمنحََّّ؟َّفَأ

ِفُرِنَّ َتغح ِفرَََّّيَسح غح
َ
َّ؟{ََّلََُّّفَأ

“Thượng Đế của chúng ta hạ giới vào một phần ba 

cuối cùng của mỗi đêm, khi ấy Ngài hỏi: “Ai cầu xin 

TA sẽ được TA đáp lại, ai thỉnh cầu TA sẽ được TA 

chấp thuận và ai cầu xin TA tha thứ sẽ được TA tha 

thứ.”” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.  

2- Lúc quỳ lạy.  

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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نحََّّنُِهيُتَّ}
َ
ََّّأ

َ
قحرَأ
َ
آنَََّّأ وحََّّ،َراكًِعاَّالحُقرح

َ
اَّ،َساِجًداَّأ م 

َ
ُكوعََُّّفَأ ُمواَّالرُّ َّفِيهَََِّّفَعظِّ

َّ ا،َّالر ب  م 
َ
ُجودََُّّوَأ َتِهُدواَّالسُّ َعءََِِِّّفََّّفَاجح نحَََّّفَقِمنوََّّ،ادلُّ

َ
َتَجاَبََّّأ َّ{لَُكمحََّّيُسح

“Ta bị cấm đọc Qur’an trong lúc Rukua’ và trong lúc 

quỳ lạy. Lúc Rukua’ các bạn hãy ca tụng tán dương 

Thượng Đế còn lúc quỳ lại cố cầu xin thật nhiều. Quả 

thực, khi đó lời cầu xin xứng đáng được đáp lại.” 

Hadith do Muslim ghi. 

Và Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

قحَرُبَّ}
َ
واَّ،َساِجدوَََّّوُهوََََّّربِّهََِِّّمنحََّّالحَعبحدََُّّيَُكونَََُّّماَّأ ِِثُ كح

َ
َعءَََّّفَأ َّ{ادلُّ

“Con người sẽ được gần với Thượng Đế mình nhất là 

lúc y quỳ lạy. Vì thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” 

Hadith do Muslim ghi. 

3- Có một giờ trong ngày thứ sáu.  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

{َُّ ََّّيَوحم َََّّخيح لَيحهَََِّّطلََعتح ُسََََّّ مح ٍََِّّيَوحمََُّّالش  ُُمَع
ح
ََّوفِيهََِّّ،آَدمََُُّّخلَِقََّّفِيهََِّّ،اْل

ِخَلَّ دح
ُ
ٍَََّّأ َن 

ح
بَِطَّإَِلَََّّوفِيهََِّّ،اْل هح

ُ
َّأ لَيِه،ََّوفِيِه ََ َّاُِيَتَّ

َ ََُُّقومَََُّّوفِيهََِّّ،رحِضَّْلح
ٍَُّ ََ ا َّ{الس 

“Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên đó là ngày thứ 

sáu, vào ngày đó Nabi Adam  được tạo ra, vào 

ngày đó Người được vào thiên đàng, vào ngày đó 

Allah chấp nhận lời sám hối của Người, và vào ngày 

đó Người bị hạ giới cũng vào ngày đó dựng lên Ngày 

Tận Thế.” Hadith do Muslim ghi. 
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Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ٍََِّّيَوحمََِِِّّفَّ} ُُمَع
ح
ٍوََّّاْل ََ لِموََّّيَُوافُِقَهاَََّلَََّّسا ََّّقَائِموَََّّوُهوَََُّّمسح ُلََّّيَُصّلِّ

َ
أ َّاللَََّّيَسح

اًَّ َََّّخيح َطاهََُّّإَِل  عح
َ
َّ{أ

“Vào ngày thứ sáu có một giờ nếu người Muslim nào 

đứng dâng lễ Salah đúng vào thời khắc đó rồi cầu xin 

sẽ được Allah chấp nhận.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

Đa số Ulama cho rằng thời khắc đó rơi vào 

những giờ cuối cùng của ngày thứ sáu (tức trước khi mặt 

trời lặn). 

4- Sau những lần Salah bắt buộc.  

Ông Abu Umamah  kể: “Có người hỏi Rasul 

 ملسو هيلع هللا ىلص Khi nào lời cầu xin được nghe thấy ?” Nabi“ :ملسو هيلع هللا ىلص

đáp: 

لَََّوُدبُُرََّّاآلِخرََُّّالل يحلَََِّّجوحُفَّ} ُتوبََََّّواِتَّالص  َّاِت{َمكح
“Vào phần cuối của đêm và sau những lần Salah bắt 

buộc.” Hadith do Abu Dawood ghi và được Sheikh Al-

Albani xác thực là Soheeh. 

5- Khoảng giữa Azan(4) và Iqomah(5).  

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َعءََُّّيَُردََََُّّّلَّ} َََّّادلُّ َّاََّبيح
َ ٍَََِّّذانَِّْلح َّ{َواإِلقَاَم

                                           
(4) Azan là lời kêu gọi đến hành lễ Salah. 

(5) Iqomah là lời kêu gọi đứng dậy dâng lễ Salah. 
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“Lời cầu xin sẽ không bị khước từ khoảng giữa Azan 

và Iqomah.” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi 

và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

6- Khi chạm trán với kẻ thù. 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

انََََِّّلَََِّّنحَتانَِّ} وحََّّتَُرد 
َ
انََِّّقَل َماَّأ َعءََُّّتَُرد  نحدَََّّادلُّ نحدَََّّاِلَِّداءَََِِّّ َِ ِسَََّّو

ح
َأ َِّحيَََّّاْلح

ُضُهمحََّّيُلحِحمَُّ ًضاََّبعح َّ{َبعح
“Hai lời cầu xin sẽ không bị từ chối hoặc hiếm khi bị 

từ chối: lời cầu xin khi nghe Azan và khi chiến đấu 

với kẻ thù.” Hadith do Abu Dawood ghi và được Sheikh 

Al-Albani xác thực là Soheeh. 

7- Lailatul Qadr (Đêm định mệnh). 

Trong đêm đó bầu trời được bao trùm bởi sự bình 

an, đêm đó lời cầu xin sẽ được đáp lại và mọi việc làm 

tôn thờ đều được nhân lên tốt hơn một ngàn tháng. Allah 

phán:  

رِ َخۡ   ﴿ َۡ ۡلِف َشۡهر   َِلۡلَُة ٱۡلَق
َ
ِۡن أ  3القدر: ﴾ ٣م 

Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình 

thường. Al-Qadr: 3 (chương 97).  

8- Lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người 

nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất công 

bằng.  

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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ٍوَََّلََََّّ} ُُُهمحََّّتَُردََََُّّّلََََّّ َو َح ائِمََُّّ،الحَعاِدُلََّّاإِلَمامََُّّ:َد َََّّوالص  ِطرََََّّحّت  َوةََُّّ،ُيفح َح ََّوَد
لُومَِّ حَمظح ٍََِّّيَوحمَََّّالحَغَمامََُِّّدونَََّّاللََُّّيَرحَفُعَهاَّ،ال َتحََُّّ،الحِقَياَم ُُفح بحَواُبََّّلََهاََّو

َ
َّأ

َماءَِّ ِتََّّ:َويَُقوُلََّّالس  ن ِكَََّلََّّبِِعز  دََََّّولَوحََّّنحُُصَ  {ِحي َََّّبعح

“Có ba loại người mà lời cầu xin của họ không bị 

khước từ: lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người 

nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất 

công. Allah nâng lời cầu xin đó lên vào ngày phục 

sinh được mây hộ tống và mở sẵn các cửa của bầu 

trời tiếp đón rồi phán: “TA thề bởi uy quyền của TA là 

TA sẽ giúp đỡ ngươi cho dù có trể.”” Hadith do Ibn 

Maajah ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là 

Soheeh. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص căn dặn Muaz bin Jabal  khi bảo ông 

ta đi Yamen:  

َوةَََّّات قَِّ} َح لُومَََِّّد حَمظح َََّّبَيحَنَهاَّلَيحَسََّّفَإِن َهاَّال ََّّاللَََِّّوَبيح  {ِحَجابو

“Hãy sợ lời cầu xin của người bị đối xử bất công. Quả 

thực, giữa lời cầu xin đó với Allah không có vật 

chắn.” Hadith do Al-Bukhari ghi. 

9- Cầu xin cho người anh em Muslim khác. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َوةَُّ} َح حَمرحءَََِّّد لِمََِّّال حُمسح رََِِّّخيهَََِّلََّّال ٍوََّّالحَغيحِبََّّبَِظهح َتَجابَ نحدَََّّ،ُمسح ِسهَََِِّّ
ح
ََّملَكوَََّّرأ

وَّ  ََِّّخيهَََِّلَََّّدَعََُُّّك َماَُّمَو  
حَملَُكََّّقَاَلََّّ:ِِبَيح ََُّّال حُمَو   ل َََّّولََكََّّآِميَََّّ:بِهََِّّال

َّ{بِِمثح
“Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo 

khác luôn được chấp nhận. Lúc đó, có một vị Thiên 
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Thần được phái đến đứng trên đầu y, cứ mỗi lần y 

cầu xin điều tốt cho anh em của mình thì vị Thiên 

Thần nói: “Cầu xin Allah hãy chấp nhận và anh được 

như lời anh cầu xin.”” Hadith do Muslim ghi. 

Qua Hadith trên, chúng ta đừng bao giờ cầu xin 

điều bất lợi, điều xấu để hại người anh em Muslim, nếu 

làm thế chẳng khác chi gậy ông đập lưng ông. 

 

IV- Lời cầu xin được đáp lại ra sao ? 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

لِم ََِّّمنحَََّّما} وَُّمسح َُ َوة ََّّاللَََّّيَدح َح ٍََََُّّلَّوَََّّإِثحموََّّفِيَهاَّلَيحَسََّّبَِد ََّّرَِحم ََّّقَِطيَع َّإَِل 
َطاهَُّ عح

َ
َدىَّبَِهاَّللَُّاَّأ َََّلَََََّّّإِحح اَّ:ث  نحََّّإِم 

َ
َلََّّأ َوتُهَََُّّلَََُُُّّعج  َح اَّ،َد نحَََّّوإِم 

َ
ِخرََهاَّأ َّيَد 

اَّ،اآلِخَرةََِِِّّفَََّّلَُّ نحَََّّوإِم 
َ
َِفََّّأ وءََِِّّمنحَََّّعنحهََُّّيَُصح َّ{ِمثحلََهاَّالسُّ

“Bất cứ người Muslim nào cầu xin Allah và trong lời 

cầu xin không có điều phạm tội cũng không cầu xin 

đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc sẽ được đáp lại một 

trong ba cách: Được đáp lại ngay hoặc Allah để dành 

ban thưởng vào ngày sau hoặc được thay thế bởi định 

mệnh xấu tương đương với lời cầu xin.” Sahabah nói: 

“Vậy bầy tôi sẽ cầu xin thật nhiều.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص tiếp: 

“Vậy hãy cầu xin Allah nhiều hơn.” Hadith do Ahmad 

ghi. 

 

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

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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يَُّها}
َ
ََّّللََّاَّإِن ََّّاِل اُسََّّأ َبُلََََّّلَََّّطيِّبو َََّّيقح َمرَََّّللََّاََّوإِن َََّّطيًِّباَّإَِل 

َ
مِنِيَََّّأ حُمؤح َّبَِماَّال

َمرََّ
َ
حُمرحَسلِيَََّّبِهََِّّأ ك َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ ﴿ :َفَقاَلََّّال ُل ُُكُواْ مَِن ٱلطذ َُ َها ٱلرُّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
لِك    ََ  52املؤمنون:  ﴾٥١ َصَٰلًِحا  إِّن ِ بَِما َتۡعَملُوَن 

“Hỡi nhân loại! Quả thực, Allah là Đấng Tốt Đẹp, 

Ngài sẽ không chấp nhận ngoại trừ điều tốt lành và 

Ngài đã ra lệnh cho những người Mumin giống như 

Ngài đã hạ lệnh cho các vị Thiên Sứ. Allah phán: 

Hỡi các sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm 

việc thiện. Quả thật, TA hằng biết điều các ngươi 

làm. Al-Muminoon: 51 (chương 23), và Allah phán: 

ِيَن آَمُنوا ُُكُوا ِمْن َطك ِ َاِت َما َرزَْيَناُك ْ ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
ِ إِن  يَا أ َوٱۡشُكُرواْ َّلِلذ

ونَ  َُ نُُۡ  إِيذاهُ َتۡعُ  َُ
 281 ابلقرة: ﴾ 

Hỡi những người Mumin, hãy ăn những thức ăn tốt 

sạch mà TA (Allah) đã cung cấp cho các ngươi; và 

hãy biết ơn Allah nếu các ngươi chỉ thờ phụng riêng 

Ngài. Al-Baqarah: 172 (chương 2). Xong Thiên Sứ 

 :kể ملسو هيلع هللا ىلص

َفرَََّّيُِطيُلََّّالر ُجَلَّ} َعَثََّّالس  شح
َ
َْبَََّّأ غح

َ
َماءََِّّإَِلََّّيََديحهَََِّّيُمدََُّّّأ ََّّيَاَّ:الس  ََّّيَاََّربِّ ََّربِّ

َعُمهََُّّ... ُبهََُّّ،َحَراموَََّّوَمطح َ ََرامَََِّّوُغِذيَََّّ،َحَراموَََّّوَملحبَُسهََُّّ،َحَراموَََّّوَمْشح
ح
َّ،بِاْل

َّ ّن 
َ
َتَجاُبََّّفَأ لَِكََّّيُسح َّ{َِّلَ

“Có một người đàn ông trong chuyến đi xa bị đầu tóc 

bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời 

cầu xin: “Lạy Thượng Đế, lạy Thượng Đế…” trong 
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khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và tiền cấp dưỡng 

tất cả có được bằng tiền không sạch sẽ (Haram) thế 

thì làm sao được đáp lại lời cầu xin!” Hadith do 

Muslim ghi. 

Imam Al-Nawawi  nói: “Người đàn ông 

trong Hadith là đang trên đường đi làm những việc tốt, 

việc thiện như hành hương Hajj hoặc kết nối quan hệ 

dòng tộc hoặc viếng thăm những nơi khuyến khích đi 

hoặc những điều tương tự.” Trích từ Sharhun Muslim 

của Imam. 

Trong chuyến đi xa là một trong những thời điểm 

chấp nhận lời cầu xin bên cạnh đó người đàn ông đi làm 

việc tốt, việc thiện đáng lẽ ra cơ hội sẽ được tăng lên bội 

phần. Ngược lại, ông ta không được đáp lại bởi trên cơ 

thể ông ta từ trong ra ngoài có được bởi số tiền không 

sạch sẽ (Haram). Vì vậy, không được đáp lại lời cầu xin. 

 

VI- Những điều cấm trong lời cầu xin. 

1- Cấm hối thúc hành phạt ở trần gian. 

Ông Anas  kể: “Có người đàn ông Muslim trở về 

trong tình trạng yếu ớt như trẻ nhỏ, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص hỏi: 

وَُّكنحَتَََّّهلحَّ} َُ ء ََّّتَدح وحََّّبََِشح
َ
ُلََُّّأ

َ
أ َّ{؟َّإِي اهََُّّتَسح

“Anh đã cầu xin Allah điều gì đó liên quan đến sức 

khỏe anh phải không ?” Ông đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi 

đã cầu xin: Lạy Allah, Những hành phạt nào Ngài đã 

chuẩn bị phạt bề tôi vào ngày sau thì hãy hành phạt bề 

tôi ngay ở trần gian này.” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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وحََّّتُِطيُقهََََُّّلََّّللَِّاَُّسبحَحانََّ}
َ
َتِطيُعهََََُّّلََّّأ فَََّّ!تَسح

َ
َربذنَآ َءاتِنَا ﴿ الل ُهم ََّّقُلحَتََََّّلَّأ

َّۡكَا َحَسَنةٗ  َذاَب ٱنلذارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَر ِ َحَسنَةٗ  ِِف ٱُِّّ ََ  162 البقرة:      ﴾٢٠١َوقِنَا 

“Vinh quang thay Allah, Anh không có khả năng chịu 

đựng đâu. Tại sao anh không cầu xin: Lạy Allah, Xin 

hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần 

gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo vệ bầy tôi thoát 

khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-Baqarah: 201 

(chương 2). Sau đó, Thiên Sứ cầu xin Allah cho anh thế 

là anh ta được bình phục.” Hadith do Muslim ghi.  

2- Cấm vượt quá mức trong cầu xin. 

Ông Abdullah bin Mughaffal  nghe đứa con trai 

cầu xin: “Lạy Allah, bề tôi thỉnh cầu Ngài ban cho tòa 

lâu đài màu trắng phía bên tay phải của thiên đàng khi 

bề tôi vào.” Ông bảo: “Này con yêu, hãy thỉnh cầu Allah, 

Đấng ban phát phúc lành ban cho thiên đàng và hãy cầu 

xin Ngài che chở khỏi hỏa ngục. Quả thực, cha nghe 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َتُدونَََّّقَوحموََّّيَُكونَُّ} َعءََِِِّّفَََّّيعح ُهورََِّّادلُّ َّ{َوالط 
“Sẽ có nhóm người vượt quá mức trong lời cầu xin và 

trong lấy nước Wudu.” Hadith do Abu Dawood và 

Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là 

Soheeh. 

Quá mức trong lời cầu xin là cầu xin được phép 

mầu như các vị Thiên Sứ v.v. còn trong lấy nước Wudu 

là rửa hai tay bốn lần, rửa mặt bốn lần, rửa chân bốn lần. 

Điều đó là cái mới (Bid-a’h). 
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3- Cấm cầu xin điều tội lỗi và đoạn tuyệt quan hệ 

dòng tộc. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َتَجاُبََّّيََزاُلََََّّلَّ} عََُّّلَمحَََّّماَّلِلحَعبحدََِّّيُسح م ََّّيَدح
وحََّّبِإَِح

َ
ٍََِّّأ َّلَمحَََّّماَّرَِحم َََّّقِطيَع

َّ ِجلح َتعح  {يَسح

 “Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ 

cầu xin điều tội lỗi hoặc cầu xin đoạn tuyệt quan hệ 

dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: “Istéjal là gì thưa Thiên 

Sứ ?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

وحُتَََّّقدحَََّّيُقوُلَّ} ََ وحُتَََّّوَقدحَََّّد ََ رََََّّفلَمحَََّّد
َ
َتِجيُبََّّأ ِسََُِّّلََّّيَسح َتحح نحدََََّّفيَسح ََِّ

َعءََََّّويََدعََُّّ،َذلَِكَّ َّ{ادلُّ
“Là người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng thấy 

gì cả thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu 

xin.” Hadith do Muslim ghi. 

4- Cấm cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ 

và tài sản.  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

واَََّلَّ} َُ ََّّتَدح نحُفِسُكمحََّّلََعَ
َ
واَََّلَّوَََّّ،أ َُ ََّّتَدح وحََّّلََعَ

َ
واَََّلَّوَََّّ،ِدُكمحَََّلَّأ َُ ََّّتَدح َّلََعَ

واَََّلَّوَََّّ،ُكمحََّخَدمَِّ َُ ََّّتَدح َوالُِكمحََّّلََعَ مح
َ
ًٍََّّللَِّاَِّمنحََّّتَُوافُِقواَََّلََّّ،أ ََ َّنَيل َََّّسا

َتِجيُبَََّّعَطاءوََّّفِيَها َّ{لَُكمحََّّفَيَسح
“Cấm các bạn cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy 

tớ và tài sản của các bạn. Để lời cầu xin không hợp 
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với thời khắc Allah chấp nhận lời cầu xin rồi đáp lại 

cho các bạn.” Hadith do Muslim và Abu Dawood ghi. 

5- Cấm ao ước để được chết. 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َحُدُكمحَََّّيَتَمن َي ََََّّلَّ}
َ
حَموحَتََّّأ َُّمَتَمنًِّياَّبُد ََََّّلََََّّكنَََّّفَإِنحََّّ،بِهََِّّنََزَلََّّلُِضرََّّال

َّ يِِِنََّّالل ُهم ََّّ:فَلحَيُقلح حح
َ
َََّّماَّأ ََياةََََُّّكنَتح

ح
اًََّّاْل ََّّإَِذاََّوتََوف ِِنََِّّلَََّّخيح حَوفَاةََََُّّكنَتح َّال

اًَّ َّ{ِلَََّّخيح
“Đừng nên nghĩ đến cái chết khi các bạn gặp phải tai 

nạn. Nếu bị bắt buộc phải nghĩ đến thì hãy cầu xin:  

يِِِنََّّالل ُهم َّ} حح
َ
ََياةََََُّّكنَِتَََّّماَّأ

ح
ًاَّاْل حَوفَاةََََُّّكنَِتََّّإَِذاََّوتََوف ِِنََّّ،ِلَََّّخيح ًاَّال ََّخيح

َّ{ِلَّ
“Ol lo hum ma ah yi ni maa kaa na til ha yaa tu khoi 

ron li, wa ta waf fa ni i za kaa na til wa faa tu khoi 

ron li.”(6) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

VII- Khuyến khích cầu xin. 

Allah phán:  

َُِجۡب ﴿ َۡ َ
وِِنٓ أ َُ وَن َعتۡن َوقَاَل َربُُّكُ  ٱۡد َُۡكِِبُ ِيَن يَۡس لَُكۡ   إِنذ ٱَّلذ

ُخلُوَن َجَهنذَ  َداِخرِيَن  َۡ َك ََ َ اَدِِت   60اغفر:  ﴾٦٠َِ

                                           
(6) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi sức sống nếu cuộc 

sống tốt hơn (cái chết), ngược lại nếu cái chết thoải mái, nhẹ 

nhỏm hơn thì hãy cho bề tôi được chết.} 
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Và Thượng Đế của các ngươi phán rằng: “Hãy cầu 

xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi. Quả 

thật, những kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ phụng 

TA thì sẽ đi vào hỏa ngục một cách nhục nhã.” 
Ghaafir: 60 (chương 40), Allah phán ở chương khác: 

اِع إَِذا َدَعنِي ﴿ َو َ ٱِّذ َۡ ِجكُب َد
ُ
ََِ ادِي َعِن ِ فَإِّن ِ قَرِيب   أ لََه 

َ
أ ََ ِإَوَذا 

وَن  َُ َُِجكُ واْ َِل َوِۡلُۡؤِمُنواْ ِِب لََعلذُهۡ  يَرُۡش  270ابلقرة:  ﴾١٨٦فَۡليَۡس

Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi Muhammad về 

TA thì hãy bảo chúng rằng TA luôn gần kề. TA sẽ 

đáp lại lời cầu xin của ai cầu nguyện khi y cầu xin 

TA. Ngược lại, chúng cũng phải đáp lại lời gọi của 

TA và hãy tin tưởng nơi Ta để may ra chúng được 

hướng dẫn đúng đường. Al-Baqarah: 186 (chương 

2), Allah phán ở chương khác: 

واْ َربذُكۡ  تَََضُّٗع ﴿ َُ يَن ٱۡد َِ َُ َكًة  إِنذُه  ََل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡع ۡۡ توهُ  ٥٥ وَُخ َُ َوٱۡد
ِ قَرِيب  ا َوَطَمًعا  َخۡوفٗ  َِن ٱلُۡمۡحِستِنَِي  إِنذ رَۡۡحََت ٱَّللذ األعرراف:  ﴾٥٦م 
55 - 50 

Các người hãy cầu xin Thượng Đế các người khúm 

núm và thì thầm. Quả thật, Ngài không yêu thích 

những kẻ làm điều quá đáng * Và hãy cầu nguyện 

Ngài với nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Quả thật, lòng 

thương xót và nhân từ của Allah luôn gần kề với 

những người làm tốt. Al-A'raaf: 55 - 56 (chương 7). 
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Sự Ưu Đãi Của Lời Tụng Niệm 

 

Allah phán:  

ُروِن ﴿ ُۡ رُۡكۡ  َوٱۡشُكُرواْ َِل َوََل تَۡك َُ ۡذ
َ
ُروِِنٓ أ َُ   251 ابلقرة: ﴾١٥٢فَٱۡذ

Các ngươi hãy tụng niệm TA, TA sẽ nhớ đến các 

ngươi, các ngươi hãy tri ơn TA nhưng chớ có tự 

phụ TA. Al-Baqarah: 152 (chương 2), Allah phán ở 

chương khác: 

رٗ ﴿ َۡ َ ذِ ُرواْ ٱَّللذ َُ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ثِ ٗ َيَٰٓ ََ   12 األحزاب: ﴾٤١ا ا 
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Này hỡi những người có đức tin, hãy tụng niệm 

Allah cho thật nhiều. Al-Ahzaab: 41 - 43 (chương 

33), Allah phán ở chương khác: 

ثِ ٗ ﴿ ََ  َ ِرِيَن ٱَّللذ ََٰ ۡغِۡتَر ٗ ا َوٱلذذ ُ لَُهت  مذ َذ ٱَّللذ ت ََ َ
َِٰت أ َِر ََٰ ۡجتًرا  َوٱلتذذ

َ
َوأ

ِظكمٗ   85األحزاب:  ﴾٣٥ا ََ

Và những người tụng niệm Allah nam và nữ, tất cả 

họ đã được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho sẵn 

phần thưởng vĩ đại. Al-Ahzaab: 35 (chương 33), 

Allah phán ở chương khác: 

ِسَه تَََضُّٗع ﴿ ۡۡ بذَه ِِف ََّ ر رذ َُ ةٗ َوٱۡذ َۡ ِ  َوُدوَن ٱۡۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡولِ   وَِخك و  َُ بِٱۡلُغ
ِلنَِي  َِن ٱۡلَغَٰۡ  165األعراف:  ﴾٢٠٥َوٱٓأۡلَصاِل َوََل تَُكن م 

Này (Muhammad) hãy tụng niệm Thượng Đế Ngươi 

trong thanh tâm bằng sự khiêm nhường sùng kính, 

âm thầm chớ có phô trương, vào mỗi sáng và mỗi 

chiều, và Ngươi đừng như những kẻ lơ là trong việc 

tụng niệm. Al-A’raaf: 205 (Chương 7). 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ِيََّمَثُلَّ} ُكرََُّّاَّل  ِيََّرب هََُّّيَذح ُكرََََُّّلَََّّواَّل  حَميِِّتََّّالحَحَََِّّّمَثُلَََّّرب هََُّّيَذح َّ{َوال
“Hình ảnh một người tụng niệm Thượng Đế và hình 

ảnh một người không tụng niệm, giống như hình ảnh 

một người đang sống và người kia đã chết.”  Hadith do 

Al-Bukhari và Muslim ghi.   

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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{َّ
َ
نَبُِّئُكمحََََّّلَّأ

ُ
ََِّّأ يح

َمالُِكمحََِِّّبَ عح
َ
ََكَهاَّأ زح

َ
نحدَََّّوَأ فَِعَهاََّملِيِكُكمحَََِّّ رح

َ
َِِّفََّّوَأ

وَََّّدرََجاتُِكمحَّ َهِبََّّإِنحَفاقََِِّّمنحََّّلَُكمحََّّوََخيح وَََّّوالحَورِقََِّّاَّل  نحََِّّمنحََّّلَُكمحََّّوََخيح
َ
َّأ

ُكمحََّّتَلحَقوحا ُدو  ُبواَََّ ِ
َناَقُهمحَََّّفَتضح عح

َ
ُبواَّأ ِ

َناقَُكمحَََّّويَضح عح
َ
 َّ{؟َّأ

“Chẳng lẽ không muốn Ta báo cho các bạn biết một 

việc làm tốt đẹp nhất khi thực hiện, sạch sẽ nhất đối 

với Allah, cấp bậc của các bạn sẽ được nâng lên tốt 

đẹp hơn cả việc bố thí bằng vàng và bạc, tốt hơn cả 

việc Jihaad và hi sinh ?” Họ đáp: “Vâng, bầy tôi muốn.” 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tiếp: “Tụng niệm Allah, Đấng tối cao.” 

Hadith do Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

نَاَّ:ََُعاَلََّّللَُّاََّيُقوُلَّ}
َ
نحدَََّّأ نَاَّ،ِبَََّّعبحِديََّظنَََِِّّّ

َ
َّفَإِنحََّّ،َذَكَرِنََّّإَِذاََّمَعهََُّّوَأ

ِسهََِِِّّفَََّّذَكَرِنَّ تُهَََُّّنفح ِسََِِّّفَََّّذَكرح تُهَََُّّمل ََِِّّفَََّّذَكَرِنَََّّوإِنحََّّ،َنفح ََّمَل ََِِّّفَََّّذَكرح
َّ 
بحُتََّّبِِشْبح ََّّإَِل ََََُّّقر َبَََّّوإِنحََّّ،ِمنحُهمحَََّّخيح َّإَِل ََََُّّقر َبَََّّوإِنحََّّ،ِذَراًعََّّإَِِلحهََََُِّّقر 
بحُتََِّّذَراًعَّ تَاِّنَََّّوإِنحََّّ،بَاًعََّّإَِِلحهََََُِّّقر 

َ
َِشََّّأ تَيحُتهَََُّّيمح

َ
ًٍََّّأ َولَ  {َهرح

“Allah phán: Bầy tôi của TA có nhiều quan niệm về 

TA, ai quan niệm tốt thì được tốt còn ai quan niệm 

xấu thì được xấu. TA sẽ ở cùng với người nào tụng 

niệm TA, khi y tụng niệm TA trong thanh tâm, TA sẽ 

nhớ y trong thanh tâm. Khi y khoe TA với mọi người, 

TA sẽ khoe y với các Thiên Thần tốt hơn chúng. Khi y 

dâng hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng một gang 

tay TA sẽ đến gần y khoảng một cánh tay, khi y dâng 

hiến cho TA (việc làm tốt đẹp) khoảng một cánh tay 
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TA sẽ đến gần y khoảng một giang tay và khi y đi đến 

TA, TA sẽ chạy đến y.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

Ông Abdullah bin Busr  kể: “Có người đàn ông 

thưa với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص: “Thưa Thiên Sứ, thật sự, những định 

luật Islam quá nhiều đối với tôi, vậy hãy dạy tôi một việc 

để tôi làm thường xuyên hơn.” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

باًََّّلَِسانَُكََّّيََزاُلََََّّلَّ} رََِِّّمنحَََّّرطح َّللِ{اَِّذكح
“Cái lưỡi của anh không ngừng tụng niệm Allah.” 

Hadith do Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi. 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َََّّمنحَّ}
َ
فًاَّقَرَأ ٍوََّّبِهََِّّفَلَهََُّّللَِّاَّكَِتاِبََِّّمنحَََّّحرح ٍَََُّّحَسَن ََسَن

ح
َََِّّواْل َثالَِهاَّبَِعْشح مح

َ
َّ،أ

قُوُلََََّّلَّ
َ
َّ چٱچَّ:أ َََّّولَِكنحََّّ،َحرحفو لِفو

َ
ََّّأ ََّّموَََّلَّوَََّّ،َحرحفو ََّوِميموََّّ،َحرحفو

َّ َّ{َحرحفو
“Ai đọc một chữ trong Kinh Sách của Allah (tức 

Qur’an) sẽ được một điều tốt và một điều tốt được 

nhân lên mười lần. Đừng tưởng چٱ چ  là một chữ 

ngược lại, “Alif” là một chữ, “Làm” là một chữ và 

“Mìm” là một chữ.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

Ông U’qbah bin A’mir  kể: “Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đến 

thăm bầy tôi ở Al-Soffah(7) và nói: 
                                           

(7) Al-Soffah là tên của trại tị nạn nằm phía sau Masjid Nabi 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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يُُّكمحَّ}
َ
ََّّأ نحََُُّّيِبُّ

َ
ُدوَََّّأ َحانَََّّإَِلََّّيَوحم ََُّّك َََّّيغح وحََُّّبطح

َ
ِتَََّّالحَعِقيقََِّّإَِلََّّأ

ح
َِّمنحهَََُّّفَيأ

َِّ َماَويحنََِّّبَِناَقَتيح ََِِِّّفَََّّكوح م َََّّغيح
عََََِّّلَّوَََّّإَِح َّ؟{َّرَِحم َََّّقطح

“Ai trong các bạn thích vào mỗi sáng đi đến (thung 

lũng) But-haan hoặc (thung lũng) A’qeeq rồi dắt về 

hai con lạc đà cái to và mập mà không bị mắc tội cũng 

như không bị đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc.” Bầy tôi 

đáp: “Thưa Thiên Sứ, bầy tôi đều thích.” Người tiếp:  

فََّ}
َ
ُدوَََّلَّأ َحُدُكمحَََّّيغح

َ
ِجدََِّّإَِلََّّأ لَمََُّّالحَمسح وحَََّّفَيعح

َ
ََّّأ

ُ
رَأ َََِّّيقح َّللَِّاَّكَِتاِبََّّمِنحََّّآيَتَيح

ز َّ وََّّوََجل ََََّّ ََِِّّمنحَََّّلَََُّّخيح وََّّثوَََّلََّوََََّّ،نَاَقَتيح ََِّّمنحَََّّلَََُّّخيح َبعوََّّ،َََلث  رح
َ
وََّّوَأ ََّلَََُّّخيح

َبع ََِّّمنحَّ رح
َ
َداِدِهن َََّّوِمنحََّّ،أ َح

َ
 {اإِلبِلََِِّّمنحََّّأ

“Vậy sao các bạn không đi đến Masjid vào mỗi sáng 

rồi đọc hai Ayat từ Qur’an, điều đấy tốt hơn hai con 

lạc đà cái, đọc ba (Ayat) tốt hơn ba (con lạc đà cái), 

đọc bốn (Ayat) tốt hơn bốn (con lạc đà cái), và (cứ 

thế) nhân lên theo số lượng lạc đà.” Hadith do Muslim 

ghi.  

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َعًداََّقَعدََََّّمنحَّ} ُكرحََّّلَمحَََّّمقح ََّّفِيهََِّّللََّاَّيَذح لَيحهََََِّّكنَتح ََّوَمنحََّّ،تَِرةوََّّللَِّاَِّمنحََََّّ
َطَجعََّ َجًعاَّاضح ُكرََََُّّلَََّّمضح ََّّفِيهََِّّللََّاَّيَذح لَيحهََََِّّكنَتح َّ{تَِرةوََّّللَِّاَِّمنحََََّّ

“Ai đã ngồi hoặc nằm mà y không tụng niệm Allah là 

điều hối tiếc.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
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ُكُرواَّلَمحََََّّمحلًِساَّقَوحموَََّّجلََسَََّّما} ََّّيَُصلُّواََّولَمحََّّ،فِيهََِّّللََّاَّيَذح ََّّنَبِيِِّهمحََّّلََعَ َّإَِل 
لَيحِهمحََََّّكنََّ َبُهمحَََّّشاءَََّّفَإِنحََّّ،تَِرةوََََّّ ذ  َّ{لَُهمحَََّّغَفرََََّّشاءََََّّوإِنحََََّّ

“Bất cứ nhóm nào khi ngồi không tụng niệm Allah và 

cũng không cầu xin bằng an cho Nabi của họ là điều 

hối tiếc. Nếu muốn Allah sẽ trừng phạt họ và nếu 

muốn Ngài sẽ tha thứ cho họ.” Hadith do Al-Tirmizhi 

ghi. 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََِّّمنحَََّّيُقوُمونَََّّقَوحم ََِّّمنحَََّّما} ُكُرونَََََّّلََََّّمحلِس  ََّّفِيهََِّّللََّاَّيَذح ََّعنحََّّقَاُمواَّإَِل 
ٍََِِّّمثحلَِّ ار ََِّّجيَف

ةًََّّلَُهمحَََّّوََكنَََِّّْحَ َ َّ{َحسح
“Bất cứ nhóm nào khi đứng dậy mà không tụng niệm 

Allah trong suốt thời gian họ ngồi giống như họ đã 

đứng trên xác thối của con lừa rồi họ sẽ hối hận.” 

Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi. 

 

 Dưới đây là các lời tụng niệm đúng 

theo Sunnah của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: 

1- Lời tụng niệm sau khi thức dậy.  

1- 

دَُّ} َمح
ح
ِيَّللََِّّاْل َيانَاَّاَّل  حح

َ
دَََّّأ ََُناََّماََّبعح َما

َ
 {النُُّشورَََُّّوإَِِلحهََِّّأ
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“Al ham du lil la hil la zi ah yaa naa ba’ da maa a 

maa ta naa, wa i lai hin nu shur”(8) Hadith do Al-

Bukhari ghi. 

2- 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّاْل َُّكََِّّّلََعَ

ء َّ دَُّللِ،َّاَُّسبحَحانَََّّ.َقِديروََََّّشح َمح
ح
ِ،ََّواْل ـٰهَََََّّلَّوَََّّلِِل  ََّّإِلَ َْبََُّّوَاللََُّّ،اللََُّّإَِل  كح

َ
َََّلَّوَََّّ،أ

َلَّ ةَََََّّلَّوََََّّحوح ََّّقُو  َّ ِبِاللََِّّإَِل  َعِّلِ
ََّّ،الحَعِظيمَََِّّّالح ِفرحَََّّرِبَّ َّ{ِلََّّاغح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo deer. Sub haa nol loh, wal ham du lil lah, 

wa laa i laa ha il lol loh, wol lo hu ak bar, wa la haw la 

wa la qu wa ta il la bil la hil a’ li yil a’ zim. Rab bigh 

fir li.”(9) Hadith do Al-Bukhari ghi.  

3- 

                                           
(8) Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, 

Ngài đã phục sinh bầy tôi lại sau khi đã làm bầy tôi chết, và 

rồi bầy tôi sẽ trở về trình diện Ngài} 

(9) Ý nghĩa:  {Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, 

Đấng duy nhất không có đối tác với Ngài, mọi vương quyền, 

mọi lời ca ngợi thuộc về Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả. 

Xin tạ ơn Allah, vinh quang thay Allah, không có Thượng Đế 

đích thực nào ngoài Allah, Allah vĩ đại nhất và không có sự 

chuyển động và quyền lực nào phát huy được trừ phi Allah  

Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại muốn. Lạy Allah, xin hãy tha thứ 

cho bề tôi.} 
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َمحَّ}
ح
ََِّّدَُّـاْل ِيَّلِِل  ََِّّاَّل  لََََّّوَرد ََّّ،ِديـَجَسََّّيـفََِّّيـَعفَان ِذنَََّّ،يـُروحََِّّي َّـََ

َ
َّوَأ

َِّ َِّـبِِذكحََّّيـل َّ{رِه
“Al ham du lil la hil la zi a’a faa ni fi ja sadi, wa rad 

da a’ lai ya ru hi, wa a zi na li bi zik rih.”(10) Hadith do 

Al-Tirmizhi ghi. 

4- 

يحَطاِنَّالر ِجيحمَِّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ra jim”(11) 
ِۡل َوٱنلذَهارِ إِنذ ِِف ﴿ َِٰف ٱِلذ ۡرِض َوٱۡخَُِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو   ٓأَلَيَٰت  َخلِۡق ٱلسذ

ُ
ِ ْوِي ۡل 

لَۡبَِٰب 
َ
َ قَِيَٰمٗ  ١٩٠ٱۡۡل ُروَن ٱَّللذ َُ ِيَن يَۡذ َٰ ُجنُوبِهِۡ  ا ا َوُيُعودٗ ٱَّلذ َولََعَ

ۡرِض َربذنَا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطًٗل 
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ُروَن ِِف َخلِۡق ٱلسذ كذ َۡ َُ  َويَ

ۡ َحَٰنَ  َذاَب ٱنلذارِ َُ ََ ٓ إِنذ  ١٩١َه فَقَِنا  َۡ َربذنَا ِخِل ٱنلذاَر َفَق َۡ َه َمن تُ
نَصار  

َ
َٰلِِمنَي مِۡنأ ۡيَُُه   َوَما لِلظذ َِ ۡخ

َ
ِمۡعنَا ُمَنادِيٗ رذ  ١٩٢ أ ََ ٓ إَِّذنَا  ا ُينَادِي بذنَا

ۡن 
َ
يَمَِٰن أ ْ بَِرب ُِكۡ  َف لِۡۡلِ ِۡر َعنذا َءامِنُوا  ۡ اَمنذا  َربذنَا فَٱۡغِۡۡر نَلَا ذُنُوبَنَا َوَف

 ِ ي  بَۡرارِ اتِنَ ََ
َ
َِ ٱۡۡل َنا َم لَِه َوََل  ١٩٣ا َوتَوَفذ َُ َٰ ُر َنا لََعَ َتذ ََ َربذَنا َوَءاتِنَا َما َو

                                           
(10) Ý nghĩa: {Mọi lọi ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah 

Đấng đã ban sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi, Đấng đã trả linh 

hồn lại cho bề tôi và ban cho bề tôi sự dễ dàng khi ca tụng 

Ngài.} 

(11) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi lũ Shayton 

đáng bị nguyền rủa.} 
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ۡلُِف ٱلِۡمكَعاَد  ُُ ِِۡنَا يَۡوَ  ٱۡلقَِيََٰمةِي إِنذَه ََل 
ّن ِ  ١٩٤ُُ

َ
ََُجاَب لَُهۡ  َربُُّهۡ  أ َۡ فَٱ

َِٰمل   ُِ َعَمَل َع ِضك
ُ
ِن  ََلٓ أ ِنُك  م   م 

ُ
ۡو أ

َ
ٍر أ ََ ي ذَ ِۢن َبۡعض  ي َبۡعُضُك  م   نَثَٰ

ۡخرُِجواْ 
ُ
اَجُرواْ َوأ َُ ِيَن  َلُواْ َوقُُِلُواْ فَٱَّلذ َُٰ بِكِّل َوَق ََ وُذواْ ِِف 

ُ
ِمن دَِيَٰرُِِۡ  َوأ

 ِ ي  ََ َِرنذ َعۡنُهۡ    ۡ َك
ُ
َٰت  َۡل ۡدِخلَنذُهۡ  َجنذ

ُ
َُٰر ََتۡرِي ِمن ََتَُِۡها  اتِهِۡ  َوَۡل نَۡه

َ
ٱۡۡل

َِ ثََوابٗ  َِن ِۡن  هُ  ُحۡسُن ٱثلذَواِب ٱ ا م  ََ َِن  ُ ِ  َوٱَّللذ نذَه َتَقلُُّب  ١٩٥َّللذ ََل َيُغرذ
 َِ َٰ ْ ِِف ٱۡۡلَِل ُروا َۡ ِيَن َك ِ   ١٩٦ٱَّلذ َُٰهۡ  َجَهنذُ   َوبِۡئَ  قَلِكل   َمَتَٰ َوى

ۡ
ُث ذ َمأ

َٰت   ١٩٧ٱلِۡمَهادُ  ِيَن ٱتذَقۡواْ َربذُهۡ  لَُهۡ  َجنذ َُٰر ََتۡرِي مِن ََتۡ  َلَِٰكِن ٱَّلذ نَۡه
َ
َُِها ٱۡۡل

َٗل َخَِِٰلِيَن فِكَها  ُِ َِ ٱنُ َِن ِۡن  ِ َخۡ    م  ََ ٱَّللذ َِن ِۗۡ َوَما  بَۡرارِ  َّللذ
َ
ِإَونذ  ١٩٨ل ِۡۡل

نَِِل إَِِلۡهِۡ  ِمۡن 
ُ
نَِِل إَِِلُۡكۡ  َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّللذ ُۡ َ

أ
ونَ  ِ ََل يَۡشََتُ ِ َثَمنٗ أَِب َخَِٰشعنَِي َّلِلذ ۡ  َيَِٰت ٱَّللذ ُُ ۡجُر

َ
ْوَََٰٰٓٓكَِه لَُهۡ  أ

ُ
ا قَلِكًًل  أ

ََ َرب ِهِۡ ۗۡ إِنذ ٱ ُِ ٱۡۡلَِساِب َِن َ ََسِي واْ  ١٩٩َّللذ ْ ٱۡصِِبُ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

لُِحوَن  ۡۡ َ لََعلذُكۡ  ُت  - 091آل عمران:  ﴾٢٠٠َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ
099)12( 

                                           
(12) Ý nghĩa: Quả thực, trong việc tạo hóa các tầng trời, trái 

đất và trong việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là 

những dấu hiệu cho những người hiểu biết * Họ là những 

người tưởng nhớ Allah (trong mọi hoàn cảnh) lúc đứng, 

lúc ngồi cũng như lúc nằm nghiêng một bên và nghiền 

ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo hóa các tầng trời 

và đất (đến nỗi phải thốt lên): “Lạy Thượng Đế bầy tôi! 

Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 

vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi 
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tránh khỏi sự trừng phạt của hỏa ngục * Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi! Quả thực, ai đã bị Ngài cho vào hỏa ngục thì y 

đã bị Ngài sỉ nhục. Và những kẻ lầm đường lạc lối sẽ không 

được ai giúp đỡ * Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Bầy tôi đã 

nghe lời gọi của (Thiên Sứ Muhammad) mời (bầy tôi) đến 

với đức tin, bảo: “Này các bạn hãy tin tưởng nơi Thượng 

Đế của các bạn” bởi thế bầy tôi đã tin tưởng * Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi! Xin ngài hãy tha tội cho bầy tôi và xóa bỏ 

mọi việc làm xấu của bầy tôi và xin cho bầy tôi được chết 

cùng với nhóm người đức hạnh * Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi! Xin Ngài ban cho bầy tôi điều mà Ngài đã hứa với bầy 

tôi qua (lời nói của) các vị Thiên Sứ của Ngài và đừng sỉ 

nhục bầy tôi vào Ngày phục sinh. Quả thực, Ngài (rất uy 

tín) không bao giờ thất hứa.” * Do đó, Thượng Đế của họ 

đã đáp lời cầu nguyện của họ, Ngài phán bảo: “TA sẽ 

không làm phí mất công của bất cứ ai làm việc gì trong các 

người dù là nam hay nữ, dù người này hay ngươi kia. Bởi 

thế, những ai đã di cư hoặc bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 

của họ và chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của TA, 

song đã anh dũng chiến đấu và bị giết thì chắc chắn TA sẽ 

xóa bỏ mọi tội lỗi của họ cho họ và thu nhận họ vào những 

ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, (đấy 

là) một phần thưởng xứng đáng từ Allah. Và Allah có 

những phần thưởng tốt đẹp nhất.” * (Này Muhammad) 

Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ 

ngoại đạo trên mặt đất * (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm 

bợ, rồi nhà ở của chúng sẽ là hỏa ngục, một nơi ở vô cùng 

tồi tệ * Ngược lại, những ai sợ Thượng Đế của họ thì sẽ 

được hưởng những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các 

dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời, một sự biệt 

đãi từ Allah và những gì của Allah sẽ tốt nhất cho những 

người đức hạnh * Và Quả thực, trong nhóm người Do 

Thái giáo và người Thiên Chúa giáo có số người tin tưởng 

nơi Allah, tin tưởng vào điều (mặc khải) đã được ban 

xuống cho (Nabi Muhammad) và điều (mặc khải) đã được 
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2- Lời cầu xin khi mặc trang phục. 

5- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai mặc áo và nói: 

دَُّ} َمح
ح
ََِّّاْل ِيَّلِِل  ََِّّنحَّـمََِّّهَِّـَوَرَزقَنِيَّ،وحَبَّـاثل َََّّذاـهََََّّكَساِّنََّّاَّل  ل َّـحََََّّغيح َّوح
ة َّـقََََُّّلَّوَََّّيـِمنَِّّ َّ{و 

“Al ham du lil la hil la zi ka saa ni ha zath thaw ba, 

wa ra za qo ni hi min ghoi ri haw lin min ni, wa laa qu 

wah.” sẽ được xóa sạch những tội lỗi đã và chưa 

phạm.”(13) Hadith do Abu Dawood ghi. 

3- Lời cầu xin khi mặc áo mới. 

6- 

دََُّّلََكََّّالل ُهم َّ} َمح
ح
نحَتََّّاْل

َ
تَنِيهََِّّأ لَُكََّّ،َكَسوح

َ
أ سح
َ
ََِِّّمنحََّّأ ِه َََِّّخيح َُّصنِعََََّّماَّوََخيح

وذََُّّ،َلَُّ َُ
َ
هََِِّّمنحََّّبَِكََّّوَأ َّ{َلََُُّّصنِعََََّّماََّوَُشَََُِّّّشِّ

“Ol lo hum ma la kal ham du, an ta ka saw ta ni hi, as 

a lu ka min khoi ri hi, wa khoi ra maa su ni a’ lah, wa 

                                                                                           
ban cho họ, họ hạ mình khiêm tốn trước Allah, họ không 

che giấu hay thay đổi những lời mặc khải của Allah. Họ đã 

được Allah chuẩn bị sẵn cho một phần thưởng. Quả thực, 

Allah rất nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt) * Hỡi 

những người có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn, kiên 

quyết và hãy kính sợ Allah để may ra các ngươi được 

chiến thắng. Ali I’mraam: 190 – 200 (chương 3). 

(13) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, 

Đấng đã ban cái mặc và ban tặng bổng lộc cho bề tôi trong khi 

bề tôi không có khả năng tạo ra nó.} 
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a u’ zu bi ka min shar ri hi, wa shar ri maa su ni a’ 

lah.”(14) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi ghi. 

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

mới. 

7-  

َّ{ىـََُعالَََّّاللَََُّّوُُيحلُِفََِّّّلَّـبحََُُّّ}
“Tub li wa yukh li ful lo hu ta a’ la”(15) Hadith do Abu 

Dawood ghi.  

8- 

}َِّ ََّا َّـْلح َََِِّّديداًَّـجَََّّسح َّـَو َّـَومََُِّّميداًَّـحَََّّشح  }ِهيداًَّـشَََّّتح

“Il bas ja di dan, wa i’sh ha mi dan, wa mut sha hi 

dan.”(16) Hadith do Ibnu Majaah và Al-Baghowi ghi. 

5- Nói khi treo (hoặc móc) áo. 

9-               

 }ِمْسِبَّاللِ{ََّّ

“Bis mil lah”(17) Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

                                           
(14) Ý nghĩa: {Lạy Allah, mọi lời ca ngợi tán dương là của Ngài, 

Ngài đã ban cho bề tôi cái mặc. Cầu xin hãy ban cho bề tôi 

những điều tốt lành từ áo này và tránh mọi điều xấu xa từ nó.} 

(15) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao ban cho anh sống thọ 

để được mặc áo đến cũ, sau đó thay cho anh áo khác tốt hơn 

nó.} 

(16) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho bạn luôn được áo mới, ban 

cho bạn được sống hạnh phúc và ban cho bạn chết vinh 

quang.} 
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6- Lời cầu xin khi vào nhà vệ sinh. 

10- 

ـِمَّاللِ، َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هََُّّ}بِسح
َ
ُُبِثََّّنََّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ

ح
ََبائِِثََّّال

ح
َّ{َوال

“Bis mil lah, ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal 

khu buth, wal kha baa ith.”(18) Hadith do Al-Bukhari 

và Muslim ghi. 

7- Lời cầu xin khi ra nhà vệ sinh. 

11- 

ـَرانََكَّ{ َّ}ُغفح
“Ghuf ro nak.”(19) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi 

và Ibnu Majaah ghi. 

8- Lời tụng niệm khi lấy Wudu. 

12- 

 }ِمْسِبَّاللِ{

“Bis mil lah” 

9- Lời tụng niệm sau khi lấy nước Wudu. 

13- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói:  

                                                                                           
(17) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah} 

(18) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Lạy Allah, cầu xin Ngài che chở 

bề tôi tránh xa Shayton nam và Shayton nữ.} 

(19) Ý nghĩa: {Cầu xin sự tha thứ của Ngài.} 
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َّ نح
َ
ـَهُدَّأ شح

َ
ـٰهَََََّّلَّ}أ ََّّإِلَ داًََّلَََُُّّشِيَكََََّّلَََّّدهَُّـوَححََّّاللََُّّإَِل  َُُّمَم  ن 

َ
ـَهُدَّأ شح

َ
،َّوَأ

ََّعبحـُدهََُّوَرُسوُلُ{
“Ash ha du al laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa 

sha ri ka lah, wa ash ha du an na mu ham ma dan a’b 

du hu wa ra su luh”(20) sau khi lấy Wudu sẽ được mở 

tám cánh cửa của thiên đàng, y đi vào bất cứ cửa nào 

muốn.” Hadith do Muslim ghi. 

14- 

َعلحنََِّّم َّـالل هَُّ} َعلحنََِّّاتل و ابِيَََّّنََّـمََِّّيـاجح حُمَتَطهََِّّّنََّـمََِّّيـَواجح َّ{ِرينََّال
“Ol lo hum maj a’l ni mi nat taw waa bin, waj a’l ni 

mi nal mu ta toh hi rin.”(21) Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

15- 

َِّدكََّـَوِِبَمحََّّم َّـالل هََُّّبحَحانََكَّـسَُّ} نح
َ
ـَهُدَّأ شح

َ
ـٰهَََََّّلَّ،َّأ ََّّإِلَ نحَت،َّإَِل 

َ
ِفُركَََّّأ َتغح سح

َ
َّأ

تُوُبَّ
َ
َّ{إَِِلحَكََّّوَأ

“Sub haa na kol lo hum ma wa bi ham dik, ash ha du 

al laa i laa ha il la an ta, as tagh fi ru ka, wa a tu bu i 

lai ka.”(22) Hadith do Al-Nasaa-i ghi. 

                                           
(20) Ý nghĩa: {Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và 

chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị Thiên Sứ 

của Ngài.} 

(21) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy biến bề tôi thành một trong 

những người thành thật sám hối và hãy thu nạp bề tôi vào 

nhóm người sạch sẽ} 
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10- Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà. 

16- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai ra khỏi nhà và nói: 

حُتََّّ،اللََِّّمَِّـبِسحَّ{ لَََّّتََوَّك  َلَّـحَََََّّلَّوَََّّ،اللََِّّىـََ ةََّـقََََُّّلَّوَََّّوح ََّّو   } بِاللََِّّإَِل 

“Bis mil lah, ta wak kal tu a’ lol loh, wa laa haw la, 

wa la qu wa ta il la bil lah”(23) sẽ có lời bảo: “Anh đã 

được bảo vệ, đã được hướng dẫn và Shayton không đến 

gần anh được.” Lúc đấy Shayton nói với nhau: “Làm 

sao anh hại được đối với người đã được hướng dẫn và 

được bảo vệ.”” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi 

ghi. 

17-  

يَّم َّـالل هَُّ} ِّـَ َََُّّإِن
َ
نحََّّبَِكََّّوذَُّـأ

َ
ِضََّّأ

َ
وحََّّل َّـأ

َ
ضَََّّأ

ُ
وحََّّل َّـأ

َ
زِل ََّّأ

َ
وحََّّأ

َ
َزل ََّّأ

ُ
وحََّّأ

َ
لََِّّأ ظح

َ
َّمََّـأ

وحَّ
َ
لَََّّأ ظح

ُ
وحََّّمََّـأ

َ
هَََّّأ جح

َ
وحَََّّلَّـأ

َ
لََََّّلَّـُُيحهَََّّأ  {ي َّـََ

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka an a dhil, aw u dhol, 

aw a zil, aw u zal, aw oz lim, aw uz lam, aw aj hal, aw 

yuj ha la a’ lai ya.”(24) Hadith do Abu Dawood, Al-

Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 

                                                                                           
(22) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương, tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế 

nào đích thực ngoại trừ Ngài. Cầu xin Ngài dung thứ tội cho 

bề tôi và bề tôi trở về sám hối với Ngài.} 

(23) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, bề tôi xin phó thác cho Ngài, 

không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có 

quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.} 

(24) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

lầm lạc hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm sai hoặc bị hướng 

dẫn sai hoặc làm điều bất công hoặc bị ép buộc làm điều bất 
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11- Lời tụng niệm khi vào nhà. 

18- 

َناَّاللََِّّمَِّـَوبِسحََّّ،َوَْلحَناَّاللََِّّمَِّـبِسحَّ} لَََّّ،َخرَجح ََ حنَََّّاـَربِّنَََّّاللََِّّىـَو  {اـتََوَّك 

“Bis mil la hi wa laj naa, wa bis mil la hi kho raj naa, 

wa a’ lol lo hi rab bi naa ta wak kal naa.”(25) Hadith 

do Abu Dawood ghi. 

Sau khi tụng niệm xong thì nói: 

َّاللََِّوَبَرََكتُهَََُّلَّالس َّ{ ٍُ َ ََّورَْحح لَيُكمح ََ  }ُمَّ

“As sa la mu a’ lai kum wa roh ma tul lo hi wa ba ro 

kaa tuh”(26) cho mọi người trong nhà.” 

12- Lời cầu xin khi đi đến Masjid. 

19- 

ََّّالل ُهم َّ} َعلح َّنُوًراَّقَلحِبََِِّّفََّّاجح ِعَََّّوِفََّّ،نُوًراَّلَِساِّنَََّّوِفَّ، ََّوِفََّّ،نُوًراََّسمح
َّوَََّّ،نُوًراَّبََُصِي ِقَِّمنح َّوَََّّ،نُوًراَّفَوح َّوََعنحََّّ،نُوًراَّيَِميِِنََّّوََعنحََّّ،نُوًراََّتحِتَِّمنح
َّوَََّّ،نُوًراَِّشَماِلَّ َماِمَِّمنح

َ
َّوَََّّ،نُوًراَّأ ََّّ،نُوًراََّخلحِفَِّمنح َعلح ِسََِِّّفَََّّواجح َّ،نُوًراََّنفح

ِظمحَّ َح
َ
محََّّ،نُوًراَِّلََّّوَأ ََّّ،نُوًراَِّلََّّوََعظِّ َعلح َعلحِِنََّّ،نُوًراَِّلَََّّواجح َّالل ُهم ََّّ.نُوًراََّواجح

                                                                                           
công hoặc làm điều ngu muội hoặc bị hướng dẫn làm điều ngu 

đần.} 

(25) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah bầy tôi vào, nhân danh Allah bầy 

tôi đã ra và chỉ có Allah là Thượng Đế của bầy tôi mà bầy tôi 

ủy thác.} 

(26) Ý nghĩa: {Xin chúc bình an, lòng thương xót và hồng phúc từ 

Allah đến mọi người.} 
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ِطِِنَّ َح
َ
َِِّفََّّ،نُوًراَّأ َعلح َصِبَََّّواجح َوِفََّّ،نُوًراََّوِفََّدِمََّّ،نُوًراََّوِفََّْلحِمََّّ،نُوًراَََّ

َّ{نُوًراََّوِفَّبََْشِيَّ،نُوًراَّرِيَشعحَّ
“Ol lo hum maj a’l ni fi qol bi nu ro, wa fi li saa ni nu 

ro, wa fi sam i’ nu ro, wa fi ba so ri nu ro, wa min faw 

qi nu ro, wa min tah ti nu ro, wa a’n ya mi ni nu ro, 

wa a’n shi maa li nu ro, wa min a maa mi nu ro, wa 

min khol fi nu ro, waj a’l fi naf si nu ro, wa a’ zim li 

nu ro, wa a’z zim li nu ro, waj a’l li nu ro, waj a’l ni 

nu ro. Ol lo hum ma a’ ti ni nu ro, waj a’l fi a’ so bi 

nu ro, wa fi lah mi nu ro, wa fi da mi nu ro, wa fi sha’ 

ri nu ro, wa fi ba sha ri nu ro.”(27) Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

َعلحََّّم َّـالل هَُّ} ََِّّاجح َظامََِّّيـفَََِّّونُوًراَّ...َّرِيـَقبحََّّيـفََِّّيَّنُوًراـل َّ{يـَِ
“Ol lo hum maj a’l li nu ron fi qob ri ... wa nu ron fi i’ 

zo mi.”(28) 

{َِّ ن ََِّّ،وًراـنََُّّيـَوزِدح ن ََِّّ،وًراـنََُّّيـَوزِدح ن َّ{وًراـنََُّّيـَوزِدح
“Wa zid ni nu ro, wa zid ni nu ro, wa zid ni nu 

ro.”(29) Hadith do Al-Bukhari ghi.  

                                           
(27) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho 

lưỡi, cho lổ tai, cho mắt của bề tôi. Xin hãy ban ánh sáng trùm 

lấy bề tôi từ phía trên, ở bên dưới, ở bên phải, ở bên trái, ở 

phía trước và ở phía sau bề tôi. Xin ban ánh sáng vào trong cơ 

thể, trong tinh thần, trong thịt, trong máu, trong tóc và trong 

con người của bề tôi.} 

(28) Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy thắp sáng ngôi mộ của bề tôi ... cả 

trong xương của bề tôi.} 
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َّـَوهََّ} ََِّّبح َّ{ور َّـنَََُّّّلَّـََََّّوًراـنََُّّيـل
“Wa hab li nu ro a’ la nur.”(30) Hadith được trích trong 

quyển Fat-hul Baari của Ibnu Hajar. 

 

13- Lời cầu xin khi vào Masjid. 

20- 

ـ{ ـِمَّاللِ،ََّوالص  ـََلَّبِسح لَـىََّرُسـوِلَّاللَََِّلَّةََُّوالس  ََ  }ُمَّ

“Bis mil lah, wos so laa tu, was sa laa mu a’ la ro su lil 

lah.”(31) Hadith do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi. 

تَََّّم َّـالل هَُّ} بحَواَبََّّيـلََِّّححَّـافح
َ
َّ{َمتَِكَّـرَححََّّأ

“Ol lo hum maf tah li ab waa ba roh ma tik.”(32) 

Hadith do Muslim ghi. 

وذَُّ} َُ
َ
ِههََِّّ،الحَعِظيمََِّّبِاللََِّّأ يحَطانََِِّّمنَََّّالحَقِديمََِّّوَُسلحَطانِهََِّّ،الحَكِريمَََِّّوبِوَجح َّالش 

 {الر ِجيمَِّ

“A u’ zu bil la hil a’ zim, wa bi waj hi hil ka rim, wa 

sul to ni hil qo dim, mi nash shay to nir ra jim.”(33)   

                                                                                           
(29) Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài, tăng thêm ánh sáng cho bề tôi.} 

(30) Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài, ban cho bề tôi ánh sáng đẹp nhất.} 

(31) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban hồng ân và sự 

bình an cho Thiên Sứ của Ngài.} 

(32) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa 

khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.} 
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Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Khi cầu xin như thế 

Shayton sẽ nói: “Y đã được bảo vệ tránh khỏi mình 

trong ngày hôm nay.”” Hadith do Abu Dawood ghi. 

14- Lời cầu xin khi ra Masjid. 

21- 

ـ ََّوالص  َّاللِ، ـِم ـََلَّ}بِسح ََّوالس  َّاللِ،ََلَّةُ ََّرُسـوِل لَـى ََ َّ َّإِنَِّّـالل هََُُّّم يَّـم 
سحَّ
َ
لَُكَّمَِّـأ

َ
َّفَضحَّـأ نَِّـالل هَُّ ،لَِكَّـنح ِصمح َح َّا  {يحَطاِنَّالر ِجيمَِّـالش ََّّنََّـيَّمَِّـم 

“Bis mil lah, wos so laa tu, was sa laa mu a’ la ro su lil 

lah. Ol lo hum ma in ni as a lu ka min fodh lik. Ol lo 

hum ma’ sim ni mi nash shay to nir ro jim.”(34) 

Hadith do Muslim, Abu Dawood và Ibnu Majaah ghi. 

15- Lời tụng niệm khi nghe Azan. 

22- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Khi nghe Muazzin(35) nói 

thì cứ nói theo lời anh ta ngoại trừ hai câu:  

ـ لَـىَّالص  ََ َّ  ةِ{ََلَّ}َحـي 

“Hay ya a’ los so lah”(36) và câu:  

                                                                                           
(33) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Rất Mực Rộng 

Lượng, Đấng có uy quyền vĩnh hằng che chở tránh xa sự cám 

dỗ của Shayton đáng bị nguyền rủa.} 

(34) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban hồng ân và sự 

bình an cho Thiên Sứ của Ngài, bề tôi cầu xin sự ưu đãi nơi 

Ngài, và cầu xin Ngài che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi sự cám 

dỗ của loài Shayton đáng bị nguyền rủa.} 

(35) Mu-az-zin là người kêu gọi hành lễ Salah. 

(36) Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến dâng lễ Salah.} 
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لَـىَّالحَفـ ََ َّ َِّح{ََلَّ}َحـي 
“Hay ya a’ lal fa lah.”(37) thì nói: 

َلَّـحَََََّّلَّ{ ةََّـقََََُّّلَّوَََّّوح ََّّو   } بِاللََِّّإَِل 

“Laa haw la wa laa qu wa ta il la bil lah.”(38) Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi.  

** Lời tụng niệm sau Azan. 

23-  

َّ نح
َ
ـَهُدَّأ شح

َ
نَاَّأ
َ
ـٰهَََََّّلَّ}وَأ ََّّإِلَ ـداًَّهَُّـلَََِّّريَكَّـشَََََّّلَََّّدهَُّـوَححََّّاللََُّّإَِل  َُُّمَم  ن 

َ
،َّوَأ

َّمَََِّلَّـَوبِاإِلسحََّّ،وَلًَّـَرسََُّّد َّـَوبُِمَحم ََّّ،اًَّـَربَََّّّبِاللََُِّّتَّـَرِضيَعبحـُدهََُّوَرُسـوُلُ،َّ
َّ{اًَّـِدين

“Wa a na ash ha du al laa i laa ha il lol lo hu wah da 

hu laa sha ri ka lah, wa an na mu ham ma dan a’b du 

hu wa ro su luh, ro dhi tu bil la hi rab ba, wa bi mu 

ham mad ro su la, wa bil is laa mi di na.”(39) Hadith 

do Muslim ghi. 

24- 

                                           
(37) Ý nghĩa: {Hãy nhanh nhanh đến với sự chiến thắng.} 

(38) Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và 

cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah 

muốn.} 

(39) Ý nghĩa: {Và tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài và 

xin chứng nhận Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ của Ngài. 

Tôi đã hài lòng Allah là Thượng Đế, hài lòng Muhammad 

 {.là Thiên Sứ và hài lòng Islam là chính đạo ملسو هيلع هللا ىلص
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ـد َّ لَـىَّنَبِيَِنـاَُُّمَم  ََ َّ َّوََسـلِمح ََّصِلَّ ُهـم 
 {}الل 

“Ol lo hum ma sol li wa sal lim a’ la na bi yi naa mu 

ham mad.”(40)  

25- 

ََّّم َّـالل هَُّ} َوةََِِّّذهَِّـهََََّّرب  َح ٍَِّـاتل ََّّادل  ٍَِّـالحقَََّّةَََِّلَّـَوالص ََّّ،ام  ًَّداـُُمَم ََّّآِتََّّ،ائَِم
حوَسَِّ ٍََّـال ٍََّـَوالحَفِضََّّيلَ َعثحََّّ،يلَ ِيَّوداًَّـَُمحمََُّّاًَّـَمَقامَّهَُّـَوابح ََََّّاَّل  تَهَُّـَو َََّلَّ،َّإِن َكَّدح

حِميـَعاَد{  ُُتحـلُِفَّال

“Ol lo hum ma rab ba ha zi hid da’ wa tit t.a.m mah, 

wos so laa til qo i mah, a ti mu ham ma dal wa si lah 

wal fa dhi lah, wab a’th hu ma qo man mah du da, al 

la zi wa a’d tah, in na ka laa tukh li ful mi a’d.”(41) 

Hadith do Al-Bukhari ghi. 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai cầu xin (như vậy sau 

Azan) thì y được Ta biện hộ cho vào ngày sau.” Hadith 

do Al-Bukhari ghi. 

26- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ِسِهَّبََيَّا وَِِّلَفح َُ َّ}يَدح
َ َّْلح َعَءَِّحينَئِذ  َّادلُّ ،َّفَإِن  ٍِ َّ{يَُردََََُّّّلََّذاِنََّواإِلقَاَم

                                           
(40) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban hồng phúc và sự bình an 

cho Nabi Muhammad của bầy tôi.} 

(41) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của lời kêu gọi này, 

là Chủ Nhân của sự bình an vĩnh hằng. Cầu xin Ngài hãy ban 

cho Nabi Muhammad ngôi nhà trên thiên đàng, ở trên một địa 

vị cao nhất trên mọi tạo vật. Và hãy phục sinh Người lại vào 

ngày phán xử trên cương vị được mọi người khen ngợi. Quả 

thực, Ngài không bao giờ bội tín.} 
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“Hãy cầu xin cho bản thân trong khoảng giữa Azan 

và Iqomah. Quả thực, lời cầu xin lúc đó không bị từ 

chối.” Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Ahmad 

ghi. 

16- Lời cầu xin Is-tif-taah(42) 

27- 

َََِّّم َّـالل هَُّ} َََّّيـبَيحنََِّّدحَّـبَا ََََّّاـَكمَََّّ،َخَطايَايََََّّوَبيح َتَّـبَا َََّّدح حَمشحَََّّبيح َِّرقَِّـال
حَمغحَّ نََِّّم َّـالل هََُّّ.رِِبَّـَوال َّاَّاثل وحُبََّّىـُيَنق ََّّاـَكمَََّّ،َخَطايَايَََّّنحَّـمََِّّيـَنقِّ

َ َّبحَيُضَّْلح
نَِسََّّنََّـمَِّ سََِّّم َّـالل هََُّّ.ادل  حمَََّّبِاثل لحِجَََّّخَطايَايَََّّنحَّـمََِّّلحِِنَّـاغح َّ{َوالحَْبَدََِّّاءَِّـَوال

“Ol lo hum ma baa i’d bai ni wa bai na kho to yaa ya, 

ka maa baa a’d ta bai nal mash ri qi wal magh rib. Ol 

lo hum ma naq qi ni min kho to yaa ya, ka ma yu naq 

qoth thaw bul ab ya dhu mi nad da nas. Ol lo hum 

magh sil ni mi kho to yaa ya bith thal ji wa maa i wal 

ba rad.”(43) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

28- 

ََُعالَََّّ،ُمَكَّـاسحََّّاَركََّـَُبََّوَََّّ،ِدكََّـَوِِبَمحََّّم َّـالل هََُّّبحَحانََكَّـسَُّ} كََّـجَََّّىـَو َّدُّ
ـٰهَََََّّلَّوََّ َّ{ُركََّـَغيحََّّإِلَ

                                           
(42) Is-tif-taah là lời cầu xin trong lúc dâng lễ Salah sau khi nói 

Allahu Akbar lần đầu tiên. 

(43) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hãy kéo xa bề tôi và tội lỗi 

giống như Ngài đã kéo xa hai hướng đông và tây. Hãy tẩy 

sạch tội lỗi cho bề tôi giống như tẩy chất dơ ra khỏi áo trắng 

và hãy tẩy rửa bề tôi được sạch tội lỗi (như được tắm sạch) 

bằng nước tinh khiết.} 
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“Sub haa na kol lo hum ma wa bi ham dik, wa ta baa 

ra kas muk, wa ta a’ la jad duk, wa laa i laa ha ghoi 

ruk.”(44) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Nasa-y 

và Ibnu Majaah ghi. 

29- 

ُتَّ} هح هََِّّوَج  ِيَّيََّـوَجح َّاوََََّّماَواِتَّـالس َََّّفَطرَََّّلَِّل 
َ نَاَّاـَومَََّّ،َحنِيفاًََّّرحِضَّْلح

َ
َِّمنَََّّأ

حُمشحَّ َََِّّوَمَماِتََّّ،َوَُمحَيايَََّّ،َونُُسِكََّّ،ِتَََّلََّصََّّإِن ََّّ،ِركِيََّـال ََّّلِِل  َََّلََّّ،الحَعالَِميََََّّربِّ
ِمرحُتَََّّوبَِذلَِكََّّ،َلََُِّّريَكَّـشََّ

ُ
نَاَّأ

َ
لِِميَََِّّمنَََّّوَأ حُمسح نحَتََّّالل ُهم ََّّ.ال

َ
حَملُِكََّّأ َََّلََّّال

ـٰهََّ ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 
َ
نحَتََّّ،أ

َ
ََّّأ نَاَّ،َرَبِّ

َ
ُتََّّ،َعبحُدكَََّّوَأ ِسَََّّظلَمح ََتَفحُتََّّ،َنفح َّ،بَِذنحِبَََّّواعح

ِفرحَّ ََِِّّلََّّفَاغح ِفرََََُّّلََّّإِن هََُّّ،ََجِيًعاَّيـُذنُوب نُوَبَََّّيغح ََّّاَّلُّ نحَتََّّإَِل 
َ
ِدِّنََّّ،أ ََّواهح

َّ
َ
َسَِّْل َّاَّنَِّـحح

َ ِديَََّلََّّقَََِّلَّخحَّْلح َََّّيهح
َ
َسَِّْل َََّّهانَِّـحح نحَتََّّإَِل 

َ
ََّّ،أ ِفح َََّّواْصح ََّئَهايَِّّـسََََّّعِنِّ

ُِفََََّّلَّ ََّّيَُصح َََّّئَهايَِّّـسََََّّعِنِّ نحَتََّّإَِل 
َ
َديحَكَّـوَسََََّّْل يحَكََّّ،أ ََُّّ،عح َيح

ح
َِِّفََُُّّكُّهَََُّّوال

نَاَّ،إَِِلحَكََّّلَيحَسََّّرَُّّـَوالش ََّّ،يََديحَكَّ
َ
َتَّـَُبَََّّ،َوإَِِلحَكََّّبَِكََّّأ َُعَََّّاَركح َّ،اَِلحَتَّـَو

سحَّ
َ
ِفُركََّـأ تَََُّّتغح

َ
 {إَِِلحَكََّّوُبَّـوَأ

“Waj jah tu waj hi lil la zi fa to ros sa maa waa ti wal 

ar dho ha ni fa, wa maa a na mi nal mush ri kin, in na 

so la ti, wa nu su ki, wa mah yaa ya, wa ma maa ti lil 

la hi rab bil a’ laa la min, laa sha ri ka lah, wa bi zaa 

li ka u mir tu wa a na mi nal mus li min. Ol lo hum 

                                           
(44) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối 

cao thay uy quyền của Ngài và không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Ngài.} 
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ma an tal ma lik, laa i laa ha il la an ta, an ta rab bi, 

wa a na a’b duk, zo lam tu naf si, wa’ ta raf tu bi zam 

bi, fagh fir li zu nu bi ja mi a’, in na hu laa yagh fi ruz 

zu nu ba il la an ta, wah di ni li ah sa nil akh laaq, laa 

ya di li ah sa ni haa il laa an ta, wos rif a’n ni sai yi a 

haa, laa yos rif a’n ni sai yi a’ haa il laa an ta, bab bai 

ka wa sa’ dai ka, wal khoi ru kul lu hu fi ya dai ka, 

wash shar ru lai sa i lai ka, ta baa rak ta wa ta a’ laa 

lai ta, as tagh fi ru ka, wa a tu bu i lai ka.”(45) Hadith 

do Muslim ghi. 

30- 

                                           
(45) Ý nghĩa: {Bề tôi đã hướng mặt về Đấng đã tạo các tầng trời 

và đất thật vững trải và bề tôi không phải là người thờ đa thần. 

Quả thực, lễ Salah, vật tế và mạng sống lẫn cái chết của bề tôi 

thuộc về Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ mà không có cộng 

tác, vì lẽ đó bề tôi nhận được lệnh phải thành tâm tôn thờ và 

bề tôi thuộc nhóm người Muslim. Lạy Allah, Ngài là Chúa Tể 

mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài 

là Thượng Đế của bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài. Bề tôi đã 

phạm sai lầm và tội lỗi, cầu xin Ngài dung thứ tất cả tội lỗi 

cho bề tôi. Quả thực, không ai có khả năng dung thứ tội đó 

ngoại trừ Ngài. Cầu xin hãy ban cho bề tôi có được đức tính 

tốt đẹp nhất, không ai có khả năng ban cho thứ đó ngoại trừ 

Ngài. Và xin bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu bởi vì không ai 

có khả năng đó ngoài Ngài. Vâng, bề tôi nghe lời Ngài, tuân 

lệnh Ngài, tất cả điều tốt xuất phát từ đôi tay Ngài và mọi điều 

xấu không được dâng hiến cho Ngài. Bề tôi là do Ngài tạo hóa 

và thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Tối Cao đã ban mọi điều may 

mắn, cầu xin Ngài dung thứ tội lỗi cho bề tôi và bề tôi quay 

trở về sám hối với Ngài.} 
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ََّّم َّـالل هَُّ} َائِيَلَّجَََِّّرب  ََّماَواِتَّـالس ََّّاِطرََّـفَََّّ،َرافِيَلَّـَوإِسحََّّ،ََكئِيَلَّـَوِميَّ،ْبح
َّاوََّ
َ نحَتََّّ،َهاَدةَِّـَوالش ََّّالحَغيحِبََّّالِمََّـََََّّ،رحِضَّْلح

َ
َََُّّكمَُّـَتحََّّأ بََََّّبيح َّاـفِيمَََّّاِدكََّـَِ

َِّـاهحََّّ،ونََّـَتلِفَُّـَُيحََّّفِيهََََِّّكنُوا َََّّنََّـمََِّّهَِّـفِيَُّتلَِفَّـاخحََّّاـلِمَََّّيـِدن
ح
َّ،بِإِذحنَِكََّّقَِّّـاْل

َّـِصََّّىـإِلَََّّاءَُّـتََشََّّنحَّـمَََِّّديـَُهحََّّإِن َكَّ  {م َّـَتِقيـُمسحَََّّراط 
“Ol lo hum ma rab ba jib ro il, wa mi kaa il, wa is ro 

fil, faa ti ros sa maa waa ti wal ardh, a’ li mal ghoi bi 

wash sha haa dah, an ta tah ku mu bai na i’ baa di ka 

fi maa kaa nu fi hi yakh ta li fun, eh di ni li makh tu li 

fa fi hi mi nal ha qi bi iz nik, in na ka tah di man ta 

shaa u i la si ro tim mus ta qim.”(46) Hadith do Muslim 

ghi. 

31- 

بَََّّاللَُّ} كح
َ
بَََّّاللََُّّ،َكبِياًََّّرَُّـأ كح

َ
بَََّّاللََُّّ،َكبِياًََّّرَُّـأ كح

َ
َََّّ،َكبِياًََّّرَُّـأ

ح
دَُّـَواْل ََِّّمح َّلِِل 

َََّّ،يًاـَكثَِّ
ح
دَُّـَواْل ََِّّمح َََّّ،يًاـَكثََِّّلِِل 

ح
دَُّـَواْل ََِّّمح َرةًََّّاللََِّّبحَحانََّـوَسََُّّ،يًاـَكثََِّّلِِل  َّبُكح

ِصَّ
َ
َرةًََّّاللََِّّبحَحانََّـوَسََُّّ،يَلًَّـوَأ ِصََّّبُكح

َ
َرةًََّّاللََِّّبحَحانََّـوَسََُّّ،يَلًَّـوَأ َّبُكح

ِصَّ
َ
وذََُّّ،يَلًَّـوَأ َُ

َ
خََِّّنحَّـمََِّّيحَطانَِّـالش ََّّنََّـمََِّّبِاللََِّّأ ثََِّّهَِّـَنفح َِّـَوَهمحََّّهَِّـَوَنفح َّ{زِه

                                           
(46) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của Jib-ro-il, Mi-ka-

il và Is-ro-fil, Đấng đã tạo ra các tầng trời và đất, Đấng am 

tường mọi việc vô hình và hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân 

xử mọi điều tranh cải giữa đám bầy tôi của Ngài. Cầu xin hãy 

hướng dẫn bề tôi làm đúng nhất trong sự bị tranh cải đó bằng 

mệnh lệnh của Ngài. Quả thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ 

ai tùy thích theo con đường chính đạo.} 
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“Ol lo hu ak bar ka bi ro, Ol lo hu ak bar ka bi ro, Ol 

lo hu ak bar ka bi ro, wal ham du lil la hi ka thi ro, 

wal ham du lil la hi ka thi ro, wal ham du lil la hi ka 

thi ro, wa sub haa nol lo hi buk ro taw wa a si la, wa 

sub haa nol lo hi buk ro taw wa a si la, wa sub haa nol 

lo hi buk ro taw wa a si la, a u’ zu bil la hi mi nash 

shay to ni min naf khi hi, wa naf thi hi, wa ham zi 

hi.”(47) Hadith do Muslim, Abu Dawood, Ibnu Majaah 

và Ahmad ghi. 

32- 

َمحََّّلََكََّّالل ُهم َّ}
ح
نحَتََّّدَُّـاْل

َ
َّاوََََّّمَواِتَّـالس ََّّنُورََُّّأ

َ ََّولََكََّّ،فِيِهن ََّّنحَّـَومَََّّرحِضَّْلح
ََّ
ح
دَُّـاْل نحَتََّّمح

َ
َّاوََََّّمَواِتَّـالس َََّّقيِّمََُّّأ

َ َََّّلََكَّوَََّّ،فِيِهن ََّّنحَّـَومَََّّرحِضَّْلح
ح
دَُّـاْل نحَتََّّمح

َ
َّأ

َّ َّاوََََّّمَواِتَّـالس َََّّربُّ
َ َََّّلََكَّوَََّّ،فِيِهن ََّّنحَّـَومَََّّرحِضَّْلح

ح
دَُّـاْل نحَتََّّمح

َ
ُملحُكََّّأ

َّاوََََّّمَواِتَّـالس َّ
َ َََّّلََكَّوَََّّ،فِيِهن ََّّنحَّـَومَََّّرحِضَّْلح

ح
دَُّـاْل نحَتََّّمح

َ
ََّمَواِتَّـالس َََّّملُِكََّّأ

َّاوََّ
َ ََََّّولََكََّّ،رحِضَّْلح

ح
دَُّـاْل نحَتََّّ،مح

َ
َََّّأ

ح
ُدكَََّّ،قَُّّـاْل َح ََََّّوَو

ح
لَُكََّّ،قَُّّـاْل ََََّّوقَوح

ح
َّ،قَُّّـاْل

ََََّّولَِقاُؤكََّ
ح
ٍََُّّ،قَُّّـاْل َن 

ح
دوََّّ،قيَّـحََََّّواِل بِيُّونَََّّ،قيَّـحََََّّواِل ارََُّّ،قيَّـحََََّّواْل ََّوُُمَم 

.،َّقيَّـحَََّّملسو هيلع هللا ىلص ََّحـقي ٍُ ََ ـا سحََّّلََكََّّالل ُهم َََّّوالس 
َ
ُتَّـأ لَيحَكََّّ،لَمح ََ حُتَََّّو َّ،تََوَّك 

َنبحُتَََّّوإَِِلحَكََّّ،آَمنحُتَََّّوبَِكَّ
َ
ُتَََّّوبَِكََّّ،أ ُتَََّّوإَِِلحَكََّّ،َخاَصمح ِفرحََّّ.َحاَكمح َّفَاغح

                                           
(47) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại 

nhất; tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả 

mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả mọi lời ca 

ngợi tán dương đều là của Ngài; vinh quang thay Allah từ 

sáng đến chiều, vinh quang thay Allah từ sáng đến chiều, vinh 

quang thay Allah từ sáng đến chiều; cầu xin Allah che chở 

tránh khỏi sự thổi phù phép và lời xúi giục của Shayton.} 
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َِّ ُتََّّاـمَََّّيـل مح رحُتََّّاـَومَََّّ،َقد  خ 
َ
رحُتََّّاـَومَََّّ،أ َ ْسح

َ
لَنحُتَََّّوَماَّ،أ َح

َ
نحَتََّّ،أ

َ
مََُّّأ حُمَقدِّ َّ،ال

نحَتَّ
َ
رََُّّوَأ حُمَؤخِّ ـٰهَََََّّلََّّال ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
نحَتَّأ

َ
ـٰهَِّ،َّأ ـٰهَََََّّلََّّـيإِلَ ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
َّ{أ

“Ol lo hum ma la kal ham du, an ta nu rus sa maa 

waa ti wal ardh, wa man fi hin; wa la kal ham du, an 

ta qoi yi mus sa maa waa ti wal ardh; wa man fi hin, 

wa la kal ham du, an ta rab bus sa maa waa ti wa 

ardh, wa man fi hin; wa la kal ham du, an ta mul kus 

sa maa waa ti wa ardh, wa man fi hin, wa la kal ham 

du, an ta ma li kus sa maa waa ti wa ardh; wa la kal 

ham du, an tal haq, wa wa’ du kal haq, wa qaw lu kal 

haq, wa li qo u kal haq, wal jan na tu haq, wal naa ru 

haq, wan na bi yu na haq, wa mu ham mad sol lol lo 

hu a’ lai hi wa sal lam haq, was saa a’ tu haq. Ol lo 

hum ma la ka as lam tu, wa a’ lai ka ta wak kal tu, wa 

bi ka ã man tu, wa i lai ka a nab tu, wa bi ka kho sam 

tu, wa i lai ka haa kam tu. Fagh fir li maa qad dam tu, 

wa maa akh khar tu, wa maa as rar tu, wa maa a’ lan 

tu, an tal mu qad dim, wa an tal mu akh khir, laa i laa 

ha il laa an ta, an ta i laa hi laa i laa ha il laa an 

ta.”(48) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

                                           
(48) Ý nghĩa: {Lạy Allah, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là 

của Ngài, Ngài là Ánh Sáng của trời, đất và tất cả vạn vật 

trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của 

Ngài, Ngài là Đấng dựng lên trời, đất và tất cả vạn vật trong 

chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài 

là Chủ Nhân, là Thượng Đế của trời, đất và tất cả vạn vật 

trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của 

Ngài, Ngài cai quản, điều hành trời, đất và tất cả vạn vật trong 

chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài 

là Chúa Tể của trời, đất. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều 
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17- Lời cầu xin khi Rukua’ 

33- Đọc ba lần câu: 

َِّـَيَّ{ ـَحاَنََّرب
َّ}الحَعـِظيمَُِّسبح

“Sub haa na rab bi yal a’ zim.”(49) 

34- 

ِِبَََّّاـَرب نَََّّالل ُهم ََّّبحَحانََكَّـسَُّ{ ِدكََّـَو ِفرحََّّالل ُهم ََّّ،مح ََِّّاغح َّيـل
“Sub haa na kol lo hum ma rab ba naa wa bi ham dik, 

ol lo hum magh fir li.”(50) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

35- 

َّـقََُّّبُّوحوَّـسَُّ{ وسو ََّّدُّ حمََََّّربُّ ٍَََِّلَّـال وِحََّّئَِك  }َوالرُّ

                                                                                           
là của Ngài, Ngài luôn hiện hữu; lời hứa của Ngài, lời nói của 

Ngài và cuộc gặp gỡ Ngài là chắc chắn; thiên đàng, hỏa ngục 

và các Thiên Sứ là có thực; Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là có thực; ngày 

tận thế là sự thật. Lạy Allah, vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài 

bề tôi ủy thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi sám hối 

và vì Ngài bề tôi Jihaad và cũng vì Ngài bề tôi phân xử. Cầu 

xin hãy tha thứ cho bề tôi mọi tội lỗi của quá khứ; mọi tội lỗi 

của tương lai; mọi tội lỗi thầm kín; mọi tội lỗi đã phơi bày. 

Ngài là Đấng Khởi Điểm, là Đấng Kết Thúc, Đấng mà không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài là Thượng 

Đế của bề tôi mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại 

trừ Ngài.} 

(49) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Ngài vĩ đại 

nhất} 

(50) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Ngài, Thượng Đế của bầy tôi và 

bằng lời ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương, xin Ngài hãy 

tha thứ cho bề tôi.} 
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“Sub bu hun, qud du sun, rab bul ma laa i ka ti war 

ruh.”(51) Hadith do Muslim ghi.  

36-  

ُتََّّلََكََّّالل ُهم َّ} سحَََّّولََكََّّ،آَمنحُتَََّّوبَِكََّّ،َرَكعح
َ
ُتَّـأ عََِّّلََكََّّعََّـَخَشََّّ،لَمح َّ،يـَسمح

مََِّّ،يـَوُمََِّّّ،رِيـَوَبَصَّ َصبََِّّ،يـوََعظح ََ َّل َّقََّتََّـاسحََّّامََّوََّ،َّيـَو ََِّّتح َّ{ي َّـمََّدََّقَََّّهَِّب
“Ol lo hum ma la ka ro ka’ tu, wa bi ka ã man tu, wa 

la ka as lam tu, kho sha a’ la ka sam i’, wa ba so ri, 

wa mukh khi, wa o’z mi, wa a’ so bi, wa mas taq ba 

lat bi hi qa da mi.”(52) Hadith do Muslim, Abu 

Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi. 

37-  

َبَََِّّذيََّحانََّـُسبحَّ}
ح
حَملَكََُُّّروِتَّـاْل ٍََِِّّريَاءَِّـَوالحِكبحََّّوِتَّـَوال َّ{َوالحَعَظَم

“Sub haa na zil ja ba rut, wal ma la kut, wal kib ri ya, 

wal a’ zo mah.”(53) Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i 

và Ahmad ghi. 

18- Lời cầu xin đứng trở lại sau Rukua’. 

38- 

                                           
(51) Ý nghĩa: {Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế của 

Thiên Thần và Ruh (Jibril).} 

(52) Ý nghĩa: {Lạy Allah, vì Ngài bề tôi Rukua’, vì Ngài bề tôi tin 

tưởng, vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài mà thính giác, thị 

giác, trí tuệ, xương cốt lẫn toàn cơ thể và tất cả những gì đôi 

chân bề tôi chịu đựng đều kính sợ Ngài.} 

(53) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Đấng có uy quyền tối cao, Đấng 

sở hữu tất cả, Đấng Tự Cao Tự Đại và Đấng Vĩ Đại.} 
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ََّْحِـَدهَُّ{ َّ}َسـِمَعَّالُلَّلَِمـنح

“Sa mi ol lo hu li man ha mi dah.”(54) Hadith do Al-

Bukhari ghi. 

39- 

َمحَََّّولََكََّّاـَرب نََّ{
ح
 }هَِّـفِيَّاَرَكًَّـُمبََََّّطيًِّباَّ،ياًَّـَكثََِّّداًَّـَْححََّّ،دَُّـاْل

“Rab ba naa wa la kal ham du, ham dan ka thi ron, 

toi yi ban, mu baa ra kan f.i.h.”(55) Hadith do Al-

Bukhari ghi. 

40- 

ءََّـمَِّ} ءََّـَومََِّّ،َماَواِتَّـالس ََّّلح َّاَّلح
َ ءََّـَومَََِّّوَمـاَّبَيحَنُهَمـا،َّرحِضَّْلح ََّتَّـِشئحََّّاـمَََّّلح

ء َّـشَََّّنحَّـمَِّ َلََّّ،دَُّـَبعحََّّيح هح
َ
حَمجحََّّاءَِّـاثل نَََّّأ َّدَِّـَوال َحـقُّ

َ
َمـاَّقَاَلَّالحَعبحُد،ََّوَُّكَُّنـاَّ،َّأ

.َّالل ُهـم َّ َطيحَتََّّاـلِمَََّّانِعََّـمَََََّّلََّّلََكََّعبحـدو عح
َ
طََََِّّلَّوَََّّ،أ َتََّّاـلِمَََّّيََّـُمعح َََّلَّوَََّّ،َمَنعح

ََََّّذاَّعَُّـَينحفََّ
ح
َََِّّمنحَكََّّدَِّّـاْل

ح
َّ{دَُّّـاْل

“Mil as sa maa waa ti, wa mil al ar dhi wa maa bai na 

hu ma, wa mil a maa shi ta min shai in ba’d, ah lath 

tha na wal majd, a haq qu maa qo lal a’bd, wa kul lu 

naa la ka a’bd. Ol lo hum ma laa maa ni a’ li maa a’ 

                                           
(54) Ý nghĩa: {Allah nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương 

ca tụng Ngài.} 

(55) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế của bầy tôi, mọi lời ca ngợi tán 

dương là của Ngài, chỉ vì Ngài bầy tôi thành tâm ca tụng và 

ngày càng nhiều hơn.} 



 

 

Hisnul Muslim 
65 

toi ta, wa laa mua’ ti ya li maa ma na’ ta, wa laa yan 

fa u’ zal jad di min kal jad.”(56) Hadith do Muslim ghi. 

19- Lời cầu xin lúc quỳ lạy. 

41- Đọc ba lần câu: 

َِّـَيَّا{ ـَحاَنََّرب
َُّسبح

َ لَـىْلح  }َح

“Sub haa na rab bi yal a’ la.”(57) 

42- 

ِِبَََّّاـَرب نَََّّالل ُهم ََّّبحَحانََكَّـسَُّ} ِدكََّـَو ِفرحََّّالل ُهم ََّّ،مح ََِّّاغح  {يـل

“Sub haa na kol lo hum ma rab ba naa wa bi ham dik, 

ol lo hum magh fir li.”(58) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

43- 

َّـقََُّّبُّوحوَّـسَُّ{ وسو ََّّدُّ حمََََّّربُّ ٍَََِّلَّـال وِحََّّئَِك  }َوالرُّ

                                           
(56) Ý nghĩa: {Trong các tầng trời, dưới đất và vạn vật giữa chúng 

đầy ắp (lời ca tụng tán dương Allah), và đất ắp cả những gì 

Ngài muốn sau đó. Allah là Chủ Nhân của mọi lời ca tụng tán 

dương, là Đấng nắm giử mọi uy quyền, là Đấng rất xứng đáng 

được đám nô lệ ca ngợi, và bầy tôi là nô lệ của Ngài. Lạy 

Allah, sẽ không có quyền lực nào ngăn cản với những gì Ngài 

đã ban phát cũng như không có thế lực nào ban phát trong khi 

Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ 

được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt 

đẹp).} 

(57) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của bề tôi, Ngài tối 

cao nhất.} 

(58) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Ngài, Thượng Đế của bầy tôi và 

bằng lời ca ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương, xin Ngài hãy 

tha thứ cho bề tôi.} 
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“Sub bu hun, qud du sun, rab bul ma laa i ka ti war 

ruh.”(59) Hadith do Muslim ghi. 

44-  

ُتَّـسََََّّكَّـلَََّّم َّـالل هَُّ} سحَََّّكَّـَولَََّّ،آَمنحُتَََّّوبَِكََّّ،َجدح
َ
ُتَّـأ هَََِّّجدََّـسَََّّ،لَمح ََّيَّـوَجح

ِي َرهَُّـَوَصََّّ،هَُّـَخلَقَََّّلَِّل  َعهَُّـسَََّّق َّـَوشَََّّ،و  َسََّّاللََُّّاَركََّـَُبَََّّ،رَهَُّـَوَبَصََّّ،مح حح
َ
َّنَُّـأ

ََّ
ح
 {الِِقيََّـال

“Ol lo hum ma la ka sa jad tu, wa bi ka ã man tu, wa 

la ka as lam tu, sa ja da waj hi lil la zi kho la qoh, wa 

saw wa roh, wa shaq qo sam a’h, wa ba so roh, ta baa 

ro lol lo hu ah sa nul kho li q.i.n.”(60) Hadith do 

Muslim ghi. 

45- 

َبَََِّّذيََّحانََّـُسبحَّ}
ح
حَملَكََُُّّروِتَّـاْل ٍََِِّّريَاءَِّـَوالحِكبحََّّوِتَّـَوال َّ{َوالحَعَظَم

“Sub haa na zil ja ba rut, wal ma la kut, wal kib ri ya, 

wal a’ zo mah.”(61) Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i 

và Ahmad ghi. 

46- 

                                           
(59) Ý nghĩa: {Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế của 

Thiên Thần và Ruh (Jibril).} 

(60) Ý nghĩa: {Lạy Allah, vì Ngài bề tôi quỳ lạy, vì Ngài bề tôi tin 

tưởng và cũng vì Ngài bề tôi phủ phục. Đây bề tôi cúi mặt quỳ 

lạy Ngài, Đấng đã tạo hóa ra nó và làm cho nó hoàn hảo đồng 

thời tạo cho nó thính giác và thị giác, phúc thay Allah, Đấng 

xuất sắc nhất trong những ai tạo hóa.} 

(61) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Đấng có uy quyền tối cao, Đấng 

sở hữu tất cả, Đấng Tự Cao Tự Đại và Đấng Vĩ Đại.} 
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فََِّّم َّـالل هَُّ} ََِّّرحَّـاغح بََِّّيـل
لَََّّ،هَُّـوَِجل ََّّهَُّـِدق ََّّ،هَُّـُُك ََّّيـَذنح و 

َ
َّ،رَهَُّـَوآخََِّّهَُّـوَأ

َََّ  {ر هَُّـوَسََِّّهَُّـنِيَتََََّلََّو

“Ol lo hum magh fir li zam bi kul lah, diq qo hu wa jil 

lah, wa aw wa lu hu wa ã khi roh, wa a’ laa ni ya ta 

hu wa sir roh.”(62) Hadith do Muslim ghi. 

47- 

َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َّنحَّـمََِّّافَاتَِكَّـَوبُِمعَََّّ،َخِطَكَّـسَََّّنحَّـمََِّّبِرَِضاكَََّّوذَُّـأ

َََُّّ،وَبتَِكَّـُعقَُّ
َ
ِصََََّّلَََّّكَّـِمنحََّّبَِكََّّوذَُّـوَأ حح

ُ
لَيحَكََّّاءًَّـَثنَََّّيـأ نحَتََّّ،ََ

َ
َّاـَكمَََّّأ

َحنَيحَتَّ
َ
لَََّّأ سََِّّىـََ َّ{َكَّـَنفح

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ri dho ka min sa kho 

tik, wa bi mu ã’ faa ti ka min u’ qu ba tik, wa a u’ zu 

bi ka min ka, laa uh si tha naa anh a’ lai ka, an ta ka 

maa ath nai ta a’ la naf sik.”(63) Hadith do Abu 

Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 
20- Lời cầu xin khi ngồi giữa hai lần quỳ lạy. 

48- 

                                           
(62) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho bề tôi 

cho dù đã phạm ít hay nhiều, cả quá khứ lẫn tương lai, tất cả 

tội lỗi đã phơi bầy hay còn giấu kín.} 

(63) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin sự hài lòng của Ngài che 

chở khỏi sự giận dữ của Ngài, cầu xin sự thứ của Ngài tránh 

khỏi hành phạt của Ngài, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề 

tôi không có khả năng thực hiện, cho dù bề tôi có ca tụng 

Ngài thế nào cũng không thể đủ, Ngài là Đấng xứng đáng với 

những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.} 
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َّلِـي{ ِفـرح َّاغح َّلِـي،ََّرِبَّ ِفـرح َّاغح َّ}َرِبَّ
“Rab bigh fir li, rab bigh fir li.”(64) Hadith do Abu 

Dawood ghi. 

49-  

فََِّّم َّـالل هَُّ} ََِّّ،يـَوارحَْححنََِّّ،يـلََِّّرحَّـاغح ِدن ََِّّ،يـَواهح ن ُْبح َّيـوََعفِنََِّّ،يـَواجح
ُزقحنَِّ نََِّّ،يـَوارح َفعح  {يـَوارح

“Ol lo hum magh fir li, war ham ni, wah di ni, waj 

bur ni, wa ã’ fi ni, war zuq ni, war fa’ ni.”(65) Hadith 

do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi. 

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

50-  

هَََِّّجدََّـسََّ} ِيَّيََّـوَجح َعهَُّـسَََّّق َّـَوشََّ،َّهَُّـَخلَقَََّّلَِّل  تِـِه،َّرَهَُّـَوَبَصََّّ،مح ِلََِّوقُـو   ِِبَـوح

ۡحَسُن ٱۡلَخَٰلِقِنَي ﴿
َ
ُ أ  {14املؤمنون:  ﴾١٤َفََُ اَرَك ٱَّللذ

“Sa ja da waj hi lil la zi kho la qoh, wa shaq qo sam 

a’h, wa ba so roh bi haw li hi wa qu wa tih, fa ta baa 

                                           
(64) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin hãy dung thứ tội lỗi 

cho bề tôi.} 

(65) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy dung thứ, khoan dung độ lượng 

và dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, sự lành 

mạnh, bổng lộc và nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần gian và 

ngày sau).} 
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ro lol lo hu ah sa nul kho li q.i.n.”(66) Hadith do Al-

Tirmizhi, Ahmad và Al-Hakim ghi. 

51-  

ََّّم َّـالل هَُّ} ُتبح ََِّّاكح نحَدكَََّّبَِهاَّيـل ًراََِّ جح
َ
ًراَّبَِهاَّيـَعنَََِّّّوَضعحََّّ،أ َعلحَهاَّ،وِزح ََّواجح

َِّ نحَدكَََّّيـل ًراََِّ ََُقب ََّّ،ُذخح َّ{َداُودََََّّعبحِدكَََّّنحَّـمََََُِّّقب لحَتَهاَّاـَكمَََّّ،يـِمنََِّّّلحَهاـَو
“Ol lo hum mak tub li bi haa i’n da ka aj ro, wa dho’ 

a’n ni bi haa wiz ro, waj a’l haa li i’n da ka zukh ro, 

wa ta qob bal min ni, ka maa ta qob bal ta haa min 

a’b di ka da wud.”(67) Hadith do Al-Tirmizhi và Al-

Hakim ghi. 

22- Lời cầu xin lúc Al-Ta-shah-hud(68)  

52- 

                                           

o ạng đã tấy Đạl ỳt quặtôi cúi m ề: {Đây bnghĩa Ý )66(

hóa ra nó đồng thời tạo cho nó đôi tai và cặp mắt 

bằng uy quyền và sức mạnh của Ngài. Do đó, phúc 

thay Allah, Đấng xuất sắc nhất trong những ai tạo 

hóa..}  

(67) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hãy viết (cái lạy này) của bề 

tôi là một phần thưởng từ Ngài, hãy xóa cho bề tôi một tội lỗi 

và hãy biến nó thành một kho báu nơi Ngài. Cầu xin hãy chấp 

nhận nó giống như Ngài đã chấp nhận việc hành đạo của nô lệ 

của Ngài, Dawood.} 

(68) Al-Ta-shah-hud là ngồi lại tụng niệm ở Rak-at thứ hai lúc 

dâng lễ Salah và ở Rak-at cuối cùng trước chào Salam. 
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ِ،َّاتل ِحي اُتَّ} يِّبَََّّلََواُتَّـَوالص ََّّلِِل  لَيحَكََّّمَََُّلَّـالس ََّّ،اُتَّـَوالط  يَُّهاَََّ
َ
َّيَُّّـاِل بََِّّأ

ٍَُّ َ لَيحََّّمَََُّلَّـالس ََّّ،هَُّـَوَبَرََكتََُّّاللَََِّّورَْحح لَََّّ،َناـََ ََ َبادََِّّىـَو َّ،اِْلِيََّـالص ََّّاللَََِِّّ
شحَّ
َ
نحَََّّهدَُّـأ

َ
ـٰهَََََّّلََّّأ ََّّإِلَ شحََّّاللََُّّإَِل 

َ
ن َََّّهدَُّـوَأ

َ
َّ{وُلَُّـَوَرسََُُّّدهَُّـَعبحََّّداًَّـُُمَم ََّّأ

“At ta hi da tu lil lah, wos so la waa tu wat toy yi b.a.t, 

as sa laa mu a' lai ka ai yu han na bi yu wa roh ma tul 

lo hi wa ba ro kaa tuh, as sa la mu a’ lai naa wa a' la i' 

baa dil la his so li h.i.n, ash ha du al laa i laa ha il lol 

loh, wa ash ha du an na mu ham ma dan a’b du hu wa 

ro su luh.”(69) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

23- Lời Solawat cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sau Al-Ta-Shah-

hud. 

53- 

لَََّّلَِّّـَصََّّم َّـالل هَُّ} لَََّّ،د َّـُُمَم ََّّىـََ ََ لَََّّل يحَتَّـَصََّّاـَكمَََّّ،د َّـُُمَم ََّّآلََِّّىـَو َّىـََ
لَََّّ،مََّـإِبحَراِهي ََ يَّدوَّـَْحِيَّإِن َكََّّ،مََّـإِبحَراِهيَّآلََِّّىـَو لَََّّبَارِكحََّّم َّـالل هََُّّ.دوَّـََمِ َّىـََ
لَََّّ،د َّـُُمَم َّ ََ َتََّّاـَكمَََّّ،د َّـُُمَم ََّّآلََِّّىـَو لَََّّبَاَركح لَََّّ،مََّـإِبحَراِهيَّىـََ ََ َّآلََِّّىـَو
يَِّميدوَّـحَََّّإِن َكََّّ،مََّـإِبحَراِهي َّ{دوَّـََمِ

“Ol lo hum ma sol li a' la mu ham mad, wa a' la ã li 

mu ham mad, ka maa sol lai ta a' la ib ro h.i.m, wa a' 

                                           
(69) Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn 

thờ là của Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và 

phúc lành cho Nabi, cho bầy tôi và cho tất cả người đạo hạnh 

trong số bầy tôi của Ngài. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng 

Đế nào đích thực ngoại trừ Allah và xin chứng nhận 

Muhammad là bề tôi, là vị Thiên Sứ của Ngài.} 
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la ã li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d. Ol lo 

hum ma baa rik a' la mu ham mad wa a' la ã li mu 

ham mad, ka maa baa rak ta a' la ib ro h.i.m, wa a' la 

ã li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d.”(70) 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

54-  

لَََّّلَِّّـَصََّّم َّـالل هَُّ} لَََّّ،د َّـُُمَم ََّّىـََ ََ تِِه،َّىـَو يـ  َواِجِهََّوُذرِّ زح
َ
َّل يحَتَّـَصََّّاـَكمَََّّأ

لََّ لََََّّبارِكحَّوَََّّ،مََّـإِبحَراِهيَّآلََِّّىـََ لَََّّ،د َّـُُمَم ََّّىـََ ََ ي تِـِه،َّىـَو ََّوُذرِّ َواِجِه زح
َ
َّأ

َتََّّاـَكمََّ لَََّّبَاَركح يَّدوَّـَْحِيَّإِن َكََّّ،مََّـإِبحَراِهيَّآلََِّّىـََ َّ{دوَّـََمِ
“Ol lo hum ma sol li a' la mu ham mad, wa a' la az 

waa ji hi, wa zur ri ya tih, ka maa sol lai ta a' la ã li ib 

ro h.i.m, wa baa rik a' la mu ham mad, wa a' la az 

waa ji hi, wa zur ri ya tih, ka maa baa rak ta a' la ã li 

ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d.”(71) Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

24- Lời cầu xin trước khi chào Salam trong lễ 

Salah. 

55- 

                                           
(70) Ý nghĩa: {Lạy Allah, 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.} 

(71) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban sự bình an và phúc lành 

cho Nabi Muhammad, cho các phu nhân và con cháu của 

Người giống như Ngài đã ban cho dòng tộc của Nabi Ibrahim. 

Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và Rộng Lượng.} 
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َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َّالحَقبحََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ َذاِب ََّجَهن مَََّّنحَّـَومََِّّ،رَِّـََ َذاِب ََ،َّ

ٍََِّّنحَّـَومَِّ َن َياَّفِتح حَمحح حَمَماِتََّّال ٍََِّّرَِّّـشَََّّنحَّـَومََِّّ،َوال حَمسََِّّفِتحَن الََِّّيحَِّـال ج  َّ{ادل 
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab 

ri, wa min a’ zaa bi ja han năm, wa min fit na til mah 

yaa, wal ma maat, wa min shar ri fit na til ma si hid 

daj jaal.”(72) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

56- 

َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َذاِبََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ َََُّّ،رَِّـالحَقبحََََّّ

َ
ٍََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ َن َّفِتح

حَمسَِّ الََِّّيحَِّـال ج  َََُّّ،ادل 
َ
ٍََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ َن يَََّّفِتح حَمحح َّم َّـالل هََُّّ.اِتَّـَوالحَممَََّّاـال

َََُّّيـإِنَِّّ
َ
ََََّّنََّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ

ح
حَمأ حَمغحََّّمَِّـال َّ{َرمَِّـَوال

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab 

ri, wa a u’ zu bi ka min fit na til ma si hid daj jaal, wa 

a u’ zu bi ka min fit na til mah yaa, wal ma maat. Ol 

lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal mạ tham wal 

magh ram.”(73) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

57-  

                                           
(72) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

sự hành phạt trong cõi mộ và hành phạt nơi hỏa ngục, tránh 

khỏi mọi thử thách cám dỗ của cuộc sống trần gian, trước khi 

chết và tránh mọi điều xấu khi Dajjaal xuất hiện.} 

(73) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài che chở tránh khỏi sự hành 

phạt nơi cõi mộ, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ khi Dajjaal 

xuất hiện, xin Ngài che chở mọi thử thách lúc sống và trước 

khi chết. Lạy Allah, xin hãy che chở bề tôi tránh khỏi tội lỗi 

và nợ nần.} 
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ُتََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ} سَََِّّظلَمح فََََِّّلَّوَََّّ،يًاـَكثََِّّاًَّـُظلحمَّيـَنفح نََُّّرَُّـَيغح ََّّوَبَّـاَّلُّ َّإَِل 
نحَتَّ
َ
فََِّّ،أ ََِّّرحَّـفَاغح فََِّّيـل نحََّّنحَّـمَََِّّرةًَّـَمغح نحَتََّّإِن كَّ،يـَوارحَْححنََِّّ،ِدكََّـَِ

َ
َّورَُّـالحَغفََُّّأ

َّ{مَُّـالر ِحي
“Ol lo hum ma in ni zo lam tu naf si zul man ka thi ro, 

wa laa yagh fi ruz zu nu ba il laa an ta, fagh fir li 

mugh fi ro tan min i’n dik, war ham ni, in na ka an 

tan gho fu rur ro him.”(74) Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

58- 

فََِّّم َّـالل هَُّ} ََِّّرحَّـاغح ُتََّّاـمَََّّيـل مح رحُتََّّاـَومَََّّ،َقد  خ 
َ
سحََّّاـَومَََّّ،أ

َ
َّاـَومَََّّ،َررحُتَّـأ

لَنحُتَّ َح
َ
سحََّّاـَومَََّّ،أ

َ
نحَتََّّاـَومَََّّ،َرفحُتَّـأ

َ
لَََّّأ َح

َ
نحَتََّّ،يـِمنََِّّّبِهََِّّمَُّـأ

َ
حُمقَََّّأ مَُّـال نحَتََّّدِّ

َ
َّوَأ

حمَُّ ـٰهَََََّّلََّّ،رَُّـَؤخَِّّـال ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 
َ
َّ{أ

“Ol lo hum magh fir li maa qad dam tu, wa maa akh 

khar tu, wa maa as rar tu, wa maa a’ lan tu, wa maa 

as raf tu, wa an ta a’ la mu bi hi min ni, an tal mu qad 

dim, wa an tal mu akh khir, laa i laa ha il laa an 

ta.”(75) Hadith do Muslim ghi. 

                                           
(74) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi đã sai quấy rất nhiều, không ai có 

khả năng tha thứ cho sự sai quấy đó mà chỉ có Ngài. Cầu xin 

Ngài lượng thứ, khoan dung cho bề tôi. Quả thực, Ngài là 

Đấng Rất Mực Khoan Dung, Rất Mực Nhân Từ.} 

(75) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy dung thứ tội cho bề tôi với 

những tội lỗi đã qua và sau này, về những tội lỗi mà bề tôi còn 

giấu kín và đã công khai, những tội lỗi đã phạm nhiều lần và 

những tội lỗi mà Ngài biết rõ hơn bề tôi. Ngài là Đấng Đầu 
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59- 

نََِّّّم َّـالل هَُّ} َِ
َ
لَََّّيـأ رِكَََّّىـََ َباَدتَِكََّّنَِّـوَُحسحََّّ،رِكََّـكحَّـَوشََُّّ،ِذكح َِ} 

“Ol lo hum ma a i’n ni a’ la zik ri ka, wa shuk ri ka, 

wa hus ni i’ baa dik.”(76) Hadith do Abu Dawood, Al-

Tirmizhi ghi và được Sheikh Al-Albani xức thực. 

60-  

َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
لََِّّنََّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ ُخح َََُّّ،اْلح

َ
ََِّّنََّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ ُبح

ح
َََُّّ،اْل

َ
َّوذَُّـوَأ

نحََّّبَِكَّ
َ
َرد ََّّأ

ُ
رحَذلََِّّىـإِلَََّّأ

َ
َََُّّ،رَِّـالحُعمحََّّأ

َ
ٍََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ َن نحَياَّفِتح َََُّّ،ادلُّ

َ
َّوذَُّـوَأ

َّ{رَِّـالحَقبحَََّّذاِبَّـََََّّنحَّـمََِّّبَِكَّ
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal bukh li, wa a 

u’ zu bi ka mi nal jub ni, wa a u’ zu bi ka an u rod da 

i la ar za lil u’m ri, wa a u’ zu bi ka min fit na tid dun 

ya, wa a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qob ri.”(77) Hadith 

do Al-Bukhari ghi. 

61- 

ـوُذَّبَِكَِّمـَنَّاِل ارَِّ{ َُ
َ
،َّوَأ ٍَ َن 

ح
لَُكَّاْل

َ
ـأ سح
َ
َّأ َّإِِّنَّ  }الل ُهـم 

                                                                                           
Tiên, là Đấng Cuối Cùng mà không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Ngài.} 

(76) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy phù hộ bề tôi luôn (miệng) ca 

tụng, luôn miệng tạ ơn Ngài và luôn làm hành đạo đúng theo 

Qur’an và Sunnah.} 

(77) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, tránh khỏi sự yếu ớt khi về 

già, tránh khỏi sự thử thách của Dajjaal và tránh khỏi sự hành 

phạt ở dưới mộ.} 
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“Ol lo hum ma in ni as a lu kal jan nah, wa a u’ zu bi 

ka mi nan naar.”(78) Hadith do Abu Dawood và Ibnu 

Majaah ghi. 

62- 

َرتَِكََّّالحَغيحَبََّّبِِعلحِمَكََّّم َّـالل هَُّ} لََََّّوُقدح َلحقََِّّىـََ
ح
يِنََِّّ،ال حح

َ
َتََّّاـمَََّّيـأ لِمح َََّ

ََياةََّ
ح
ًاَّاْل َََِّّخيح َتََّّإَِذاَّيـَوتََوف نََِّّ،يـل لِمح حَوفَاةَََََّّ ًاَّال َََِّّخيح يََّّم َّـالل هََُّّ.يـل ِّـَ إِن
سحَّ
َ
لَُكَّـأ

َ
سحََّّ،َهاَدةَِّـَوالش ََّّالحَغيحِبََّّيـفَََِّّيَتَكَّـَخشحََّّأ

َ
لَُكَّـوَأ

َ
ٍَََّّأ ََََُّّكَِم

ح
َّيـفََِّّقَِّّـاْل

سحََّّ،َوالحَغَضِبََّّالرَِّضا
َ
لَُكَّـوَأ

َ
ََّّأ رََِّّىـيَّالحِغنََّـفََِّّدََّـالحَقصح سحََّّ،َوالحَفقح

َ
لَُكَّـوَأ

َ
َّأ

سحََّّ،دَُّـَينحفَََََّّلََّّنَِعيًما
َ
لَُكَّـوَأ

َ
ةَََّّأ سحََّّ،َُنحَقِطعََََُّّلَََّّعيح ََّّقُر 

َ
لَُكَّـوَأ

َ
دَََّّالرَِّضاَّأ ََّبعح

سحََّّ،الحَقَضاءَِّ
َ
لَُكَّـوَأ

َ
دَََّّالحَعيحِشََّّبَرحدَََّّأ حمََََّّبعح سحََّّ،وحِتَّـال

َ
لَُكَّـَوأ

َ
ةَََّّأ َّىـإِلَََّّاِل َظرََََِّّّل 

ِهَكَّ َقَّـَوالش ََّّ،وَجح ََِّّيـفََِّّ،لَِقائَِكََّّىـإِلَََّّوح ة ََّّر اءََّـضََََّّغيح ٍ ََََّّلَّوَََّّ،ُمِض  َن َّفِتح
ٍ َّـُمِضَّ ٍََِّّن اـَزيََِّّّم َّـالل هََُّّ.ل  َعلحَناَّ،اإِليَمانََِّّبِِزيَن َّ{َتِدينََّـُمهحََُّّهَداةًَََّّواجح

“Ol lo hum ma bi i’l mi kal ghoi ba, wa qud ro ti ka a’ 

lal khol qi, ah yi ni maa a’ lim tal ha yaa ta khoi ron 

li, wa taf fa ni i za a’ lim tal wa faa ta khoi ron li. Ol lo 

hum ma as a lu ka khosh ya ta ka fil ghoi bi wash sha 

haa dah, wa as a lu ka ka li ma tal haq qi fir ri dho 

wal gho dhab, wa as a lu ka qos da fil ghi na wal faq 

ri, wa as a lu ka na i’ man laa yan fad, wa as a lu ka 

qur ro ta a’i nin laa tan qo te’, wa as a lu kar ri dho 

ba’ dal qo dho, wa as a lu ka bar dal a’i shi ba’ dal 

maw ti, wa as a lu ka laz za tan na zo ri i la waj hik, 

                                           
(78) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài ban cho thiên đàng 

và xin hãy bảo vệ bề tôi khỏi hỏa ngục.} 
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wash shaw qo i la li qo ik, fi ghoi ri ghor ro a mu dhir 

roh, wa laa fit na tin mu dhil lah. Ol lo hum ma zai 

zin naa bi zi na til i m.a.n, waj a’l naa hu daa tan muh 

ta d.i.n.”(79) Hadith do Al-Nasaa-i, Ahmad ghi và đã 

được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

63-  

سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
لَُكَّـأ

َ
ن َكََّّللَُّاَّيَاَّأ

َ
حَواحََِّّبِأ َّاَّدَُّـال

َ مَََّّدَُّـحََّْلح ِيَّ،دَُّـالص  َّلَمحََّّاَّل 
حَََُّّكُفًواَّهَُّـلَََّّنحَّـيَكَََُّّولَمحََّّ،دحَّـيُولََََّّولَمحََّّدحَّـيَلَِّ

َ
نحََّّ،دوَّـأ

َ
فََِّّأ ََِّّرََّـَُغح ََِّّيـل َّ،يـُذنُوب

نحَتََّّإِن َكَّ
َ
 {مَُّـالر ِحيَُّفورَُّـالحغَََّّأ

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka yaa ol loh, bi an na kal 

waa hi dul a ha dus so mad, al la zi lam ya lid wa lam 

yu lad, wa lam ya kun la hu ku fu wan a had, an tagh 

fi ro li zu nu bi, in na ka an tal gho fu rur ro 

                                           
(79) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài am tường mọi điều huyền bí và có 

khả năng trên mọi tạo vật, xin hãy ban cho bề tôi được sống 

nếu cuộc sống tốt đẹp hơn đối với bề tôi, bằng ngược lại hãy 

ban cho cái chết nếu sự chết đó tốt hơn đối với bề tôi. Cầu xin 

Ngài ban cho bề tôi lòng kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh 

lúc ở chung mọi người và chỉ ở riêng. Cầu xin ban cho bề tôi 

luôn nói đúng trong lúc hài lòng cũng như lúc giận. Cầu xin 

ban cho bề tôi cuộc sống khá giả không quá giàu cũng không 

bần hàn. Cầu xin ban cho bề tôi sự hưởng thụ vĩnh viễn (ở 

thiên đàng) và sự vui vẻ, hạnh phúc không hồi kết. Cầu xin 

ban cho bề tôi sự hài lòng về định mệnh dù tốt hay xấu và sự 

thoải mái sau khi chết. Cầu xin ban cho sự sung sướng khi 

được nhìn thấy gương mặt Ngài và nổi mong ước được gặp 

Ngài. Cầu xin hãy trang hoàng đức tin cho bầy tôi và hãy ban 

cho bầy tôi thuộc nhóm người được hướng dẫn.} 
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h.i.m.”(80) Hadith do Al-Nasaa-i, Ahmad ghi và đã được 

Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

64- 

سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
لَُكَّـأ

َ
ن ََّّأ

َ
َمحَََّّكَّـلَََّّبِأ

ح
ـٰهَََََّّلََّّدَُّـاْل ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
َََّلَََّّدكََّـوَححََّّأ

حَمن ََّّ،َكَّـلَََِّّريَكَّـشََّ ََّّ،انَُّـال َّاوََََّّمَواِتَّـالس ََِّّديعََّـبََّيَا
َ ََََّّذاَّيَاَّ،رحِضَّْلح

ح
َّلَََِّلَّـاْل

ـوُذَّبَِكَِّمـَنََّّ،ومَُّـَقيََُّّّيَاَّيَُّّـحَََّّيَاَّ،َرامَِّـَواإِلكحَّ َُ
َ
،ََّوأ ٍَ َن ـ

ح
لَُكَّاْل

َ
ـأ سح
َ
يَّأ ِّـَ إِن

ارَِّ َّ{اِلـ 
“Ol lo hum ma in ni as a lu ka bi an na la kal ham du 

laa i laa ha il laa an ta wah da ka laa sha ri ka lak, al 

man naan, yaa ba di a’s sa maa waa ti wal ar dhi, yaa 

zal ja laa li wal ik rom, yaa hai yum, in ni as a lu kal 

jan nah, wa a u’ zu bi ka mi nan naar.”(81) Hadith do 

Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah 

ghi. 

                                           
(80) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi van xin Ngài bởi vì Ngài là  Đấng 

duy nhất, Đấng Tự Hữu, Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) 

phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai 

sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài 

đặng, hãy dung thứ tội cho bề tôi. Quả thực, Ngài là Đấng Rất 

Mực Khoan Dung, Rất Mực Nhân Từ.} 

(81) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài bởi vì Ngài là Đấng 

đáng được kính dâng tất cả mọi lời ca ngợi và tán dương. 

Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài duy nhất 

không có cộng tác với Ngài. Ngài là Đấng ban phát tất cả, 

Ngài là Đấng tạo hóa trời, đất từ cõi không, Ngài là Đấng có 

quyền uy tối cao và rộng lượng, Ngài là Đấng Hằng Sống, là 

Đấng Bất Diệt, van xin Ngài ban cho thiên đàng và xin bảo vệ 

bề tôi khỏi hỏa ngục.} 
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65- 

سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
لَُكَّـأ

َ
ََِّّأ َّب

نِّ
َ
شحََّّيـأ

َ
ن َكَََّّهدَُّـأ

َ
نحَتََّّأ

َ
ـٰهَََََّّلََّّاللََُّّأ ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
َّ،أ

َّا
َ ِيَّ،َمدَُّـالص َََّّحدَُّْلح َحدوََُّّكُفًواَّهَُّـلَََّّنحَّـيَكَََُّّولَمحََّّدحَّـيُولََََّّولَمحََّّدحَّـيَلََِّّلَمحََّّاَّل 

َ
 {أ

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka bi an na ka an tol lo hu 

laa i laa ha il laa na ta, al a ha dus so mad, al la zi lam 

ya lid wa lam yu lad, wa lam ya kun la hu ku fu wan a 

had.”(82) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Ibnu 

Majaah và Ahmad ghi. 

25- Những lời tụng niệm sau những lần Salah 

bắt buộc.  

66- Đọc ba lần câu: 

ِفـُرَّاللََّ{ ـَتغح سح
َ
 }أ

“As tagh fi rul lah.”(83) Hadith do Muslim ghi. 

67- 

نحَتََّّم َّـالل هَُّ} 
َ
َتَّـَُبَََّّمَََُّلَّـالس َََّّكَّـَوِمنحََّّ،مَََُّلَّـالس ََّّأ ََََّّذاَّاَركح

ح
َّلَََِّلَّـاْل

ـٰهَََََّّلَََّّرامَِّـَواإِلكحَّ ََّّإِلَ ََّّإَِل  ـَدهُ ََّولَـُهََََّّلَّالُلَّوَحح حُمـلحُك َّال ََّلُ َّلَـُه، َشـِريحَك

                                           
(82) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi van xin Ngài bởi vì Ngài là  Đấng 

duy nhất, Đấng Tự Hữu, Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) 

phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai 

sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài 

đặng.} 

(83) Ý nghĩa: {Van xin Allah tha thứ tội cho bề tôi}. 
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َّ .َّالل ُهـم  ََّقِديرو ء  ََّشـيح لَـىَُّكَِّ ََ ُدََّوُهَوَّ َـمح
ح
َطيحَت،َّوَََََّّلَّاْل عح

َ
َََّلََّمـانَِعَِّلِـاََّأ

َت،َّوََّ ِطَيَّلَِمـاََّمَنعح {َََّلَُّمعح َـدُّ
ح
َِّمنحَكَّاْل َـِدَّ

ح
 َينحَفُعََّذاَّاْل

“Ol lo hum ma an tas sa lam, wa min kas sa lam, ta 

baa rak ta zal ja laa li wal ik rom. Laa i laa ha il lol lo 

hu wah da hu laa sha ri ka lah, la hul mul ku, wa la 

hul ham du, wa hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r. Ol lo 

hum ma laa ma ni a’ li maa a' toi ta, wa laa mua’ ti ya 

li maa ma na’ ta, wa laa yan fa u’ zal jad di min kal 

jad.”(84) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 
68- 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ ـَدهََُّّإَِل  ـُدََّوُهَوََََّّلَّالُلَّوَحح حُمـلحُكََّوَلَُّاَْلمح َشـِريحَكَّلَـُه،َّلَـُهَّال
َّ. ء َّقَِديرو ََّشـيح لَـىَُّكَِّ َلَّوَََََّّلَََّ ةَََََّّلََّحـوح َُّقو  ـٰهَََََّّلَّبِاللِ.ََّّإَِل  ََّّإِلَ َََّلَّالُل،َّوَََّّإَِل 

ـُبُدَّ ََّنعح ََسـُن.ََّّإَِل 
ح
ـُلََّولَـُهَّاثل َناُءَّاْل ََّولَـُهَّالحَفضح ٍُ َم ـٰهَََََّّلَّإِيَاهُ،َّلَـُهَّاِلَِّعح َّإِلَ

َّ ََّكرِهََّالحََكفِـُروَن{َّإَِل  يَنََّولَوح  الُلَُّمحلِِصـَيَّلَـُهَّادِلَّ

                                           
(84) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Đấng Bình An và sự bình an 

được đến từ Ngài. Ngài là Đấng có quyền uy tối cao và rộng 

lượng, Ngài đã ban sự may mắn và hạnh phúc. Không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah duy nhất không có 

cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của 

Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Allah, sẽ 

không có uy quyền nào ngăn cản với những gì Ngài đã ban 

phát cũng như không có quyền thế nào ban phát trong khi 

Ngài đã ngăn cấm và cũng không có sự giàu có nào giúp đỡ 

được bản thân y đối với Ngài (ngoại trừ những việc làm tốt 

đẹp).} 
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“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r. Laa haw la wa laa qu wa ta il laa bil 

lah. Laa i laa ha il lol loh, wa laa na' bu du il laa i yaa 

hu, la hun ne' ma tu, wa la hul fodh lu, wa la huth tha 

naa ul ha san. Laa i laa ha il lol lo hu mukh li si na la 

hud d.i.n, wa law ka ri hal kaa fi roon.”(85) Hadith do 

Muslim ghi. 

69- Đọc mỗi câu dưới đây ba mươi ba lần. 

 Sub haa nol loh”(86)“ }ُسبحـَحاَنَّاللَِّ{

}َِّ ـُدَّلِِل  َمح
ح
 Wal ham du lil lah”(87)“ }َواْل

َبـرَُّ{ كح
َ
 Wol lo hu ak bar”(88)“ }َوالُلَّأ

Đọc một lần câu:  

                                           
(85) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc. Không có sự chuyển động nào chuyển động và 

cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn. 

Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah, bầy tôi 

không tôn thờ (bất cứ thần linh nào) ngoại trừ Ngài (duy 

nhất), mọi hồng ân, mọi sự ưu đãi và mọi lời ca ngợi tán 

dương tốt đẹp đều là của Ngài. Không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Allah, thành tâm thờ phụng Ngài cho dù có bị 

bọn ngoại đạo ganh ghét.} 

(86) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah} 

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

(88) Ý nghĩa: {Và Allah vĩ đại nhất} 
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ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّإَِل  ََََّّلَّالُلَّوَحح َُّكَِّ
ُدََّوُهَوَّلََعَ حُملحُكََّوَلَُّاَْلمح يحَكََّلُ،ََّلَُّال َُشِ

} َّقَِديرو ء   ََشح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r.”(89)  

Và Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai tụng niệm như thế sau 

mỗi lần Salah thì y tội lỗi của y được xóa sạch cho dù 

có nhiều như bọt biển.” Hadith do Muslim ghi. 

70- Đọc mỗi chương một lần sau Salah Al-

Zuhr, Salah Al-A’sr và Salah Al-I’sha, đọc ba lần sau 

Salah Al-Fajr và Salah Al-Maghrib: 

يحَطاِنَّالر ِجيحِمَّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ro j.i.m”(90) 

َِنَّالر ِحيحمَِّ  ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح

“Bis mil la hir roh maa nir ro h.i.m”(91) 

                                           
(89) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc.} 

(90)Ý nghĩa: Bề tôi cầu xin Allah bảo vệ tránh khỏi Shayton đáng 

bị nguyền rủa. 

(91) Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực 

Khoan Dung. 
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 ﴿  َ َح
َ
ُ أ َو ٱَّللذ ُُ َُ  ١قُۡل  َم ُ ٱلصذ َولَۡ  يَُكن  ٣لَۡ  يَِِلۡ َولَۡ  يُوَِّۡ  ٢ٱَّللذ
 ۢ َُ َح

َ
ًوا أ ُۡ َُ   ُ  )92(﴾٤ُذ

َِنَّالر ِحيحمَِّ لَِق ﴿  ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح َۡ ِ ٱۡل وذُ بَِرب  َُ َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ  ٢مِن َش 

ٍق إِذَا َوقََب  َِ ِ ََغ ََٰثَِٰت ِِف  ٣َوِمن َش  ِ ٱنلذفذ َِ َومِن َش  ِ  ٤ٱلُۡعَق َومِن َش 
 ََ ٍَ إِذَا َحَس َِ  )93(﴾٥َحا

َِنَّالر ِحيحمَِّ ِ ٱنلذاِس ﴿ ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح وُذ بَِرب  َُ َ
 ٢َملِِه ٱنلذاِس  ١قُۡل أ

َٰهِ ٱنلذاِس  َواِس ٱۡۡلَنذاِس  ٣إَِل َۡ ِ ٱلَۡو ورِ  ٤مِن َش  َُ وُِس ِِف ُص َۡ ِي يَُو ٱَّلذ
نذةِ َوٱنلذ  ٥نلذاِس   )94(﴾٦اِس مَِن ٱۡۡلِ

                                           
(92) Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do 

Thái, người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): 

“Ngài là Allah, Đấng duy nhất * Allah là Đấng tự hữu, 

Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả * Ngài không 

sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra * Và không một ai 

(hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.” Al-Ikhlaas 

(chương 112). 

(93) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): “Tôi cầu xin Thượng 

Đế (Đấng Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở * Tránh 

khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo * Và khỏi sự 

tác hại của màn đêm khi nó bao phủ * Và khỏi sự tác hại 

của những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt * 

Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.” 
Chương Al-Falaq. 

(94) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): “Ta cầu xin Thượng 

Đế (Đấng Chúa Tể) của nhân loại * Đức Vua của nhân loại 

* Thượng Đế của nhân loại * (Che chở) tránh khỏi sự hãm 

hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn mất * Kẻ thì 
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71- 

ََٰه ٱ﴿ ُ ََلٓ إَِل َنة   إَِلذ َّللذ َِ ُخُذهُ  
ۡ
َو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقكُّوُ   ََل تَأ ُ  َما ِِف  ُُ ُذ َوََل نَۡو    

َِٰت  َمََٰو هُ ٓ ٱلسذ ََ َِن  ُِ َۡ ِي يَۡش ۡرِض  َمن َذا ٱَّلذ
َ
بِإِۡذنِهِۦ  َيۡعلَُ  َما  إَِلذ َوَما ِِف ٱۡۡل

ء   ُهۡ   َوََل ُُيِكُطوَن بََِشۡ َۡ يهِۡ  َوَما َخۡل َِ يۡ
َ
َِلِۡمهِۦٓ  َبنۡيَ أ ِۡن  بَِما َشآَء   إَِلذ م 

ۡرَض  َوََل َي 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو كُُّه ٱلسذ َِ ۡر َُ  َِ َِ َو ٱلَۡعِّلُّ َو ُُ ُظُهَما  َو ۡۡ وُدهُ  ِح

 )95(﴾٢٥٥ٱۡلَعِظكُ  

72- Đọc mười lần sau Salah Al-Fajr và Salah 

Al-Maghrib: 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ ـَدهََُّّإَِل  ـُد،ََََّّلَّالُلَّوَحح حُمـلحُكََّوَلَُّاَْلمح َشـِريحَكَّلَـُه،َّلَـُهَّال
} ََّقِديرو ء  ََّشـيح لَـىَُّكَِّ ََ ُت،ََّوُهـَوَّ

ِيََّويُِمـيح َُُّيـح

                                                                                           
thào (những điều tác hại) vào lòng người * Thuộc loài Jin 

(ma) và loài người.” Chương Al-Nas. 

(95) Ý nghĩa: Allah! Không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi 

Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ, cũng không ngủ. 

Mọi vật trong các tầng trời và đất đều là của Ngài. Ai là 

người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có sự cho 

phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy 

ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của 

Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho 

họ biết. Ngai Vương của Ngài bao trùm cả các tầng trời và 

đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt 

bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. Al-Baqarah: 

255 (chương 2). 
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“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, yuh yi wa yu mit, wa 

hu wa a’ la kul li shai in qo d.i.r.”(96)  

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai tụng niệm như thế mười 

lần thì y được viết mười điều tốt đồng thời được xóa 

đi mười điều xấu và được nâng lên mười cấp.” Hadith 

do Al-Tirmizhi ghi. 

73- Đọc một lần sau Salah Al-Fajr. 

ـَمَلًَُّمَتَقب َلً{ ََ ماًَّنَافِعاً،ََّورِزحقاًََّطيَِّباً،ََّو
لح َِ لَُكَّ

َ
ـأ سح
َ
يَّأ ِّـَ َّإِن َّ}الل ُهـم 

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka i’l man naa fi a’, wa riz 

qon toi yi ba, wa a’ ma lan mu ta qob ba la.”(97) 

Hadith do Ahmad và Ibnu Majaah ghi. 

26- Lời cầu xin trong Salah Is-ti-kho-roh(98)  

74- Ông Jabir  kể: “Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy chúng tôi 

Salah Is-ti-kho-roh giống như Người dạy chúng tôi một 

chương Kinh trong Qur’an vậy, Người nói: “Khi ai đó 

gặp phải vấn đề quan trọng (bị lưỡng lự) thì hãy dâng 

lễ Salah hai Rak-at ngoài năm lần Salah bắt buộc.” 

(sau đó đọc lời cầu xin dưới đây trước khi cho Salam). 

                                           
(96) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Đấng Phục Sinh, Đấng Giết 

Chết và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.} 

(97) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết 

có lợi, ban cho bổng lộc tốt đẹp và chấp nhận việc thờ phượng 

của bề tôi.} 

(98) Salah Is-ti-kho-roh là Salah cầu xin Allah chọn nên làm việc 

nào khi bị lưỡng lự. 
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ََّّالل ُهم َّ} َتِخُيكَََّّإِّنِّ سح
َ
ِدُركَََّّ،بِِعلحِمَكََّّأ َتقح سح

َ
َرتَِكََّّوَأ لَُكََّّ،بُِقدح

َ
أ سح
َ
َِّمنحََّّوَأ

لَِكَّ ِدرََُّّفَإِن َكََّّ،ِالحَعِظيمَّفَضح قحِدرََََُّّلَّوََََُّّقح
َ
لَمََُّّ،أ َُعح لَمََََُّّلَّوََََّّو َح

َ
نحَتََّّ،أ

َ
َّمَََُّلَََََّّّوَأ

لَمََُُّّكنحَتََّّإِنحََّّالل ُهم ََّّ.الحُغُيوِبَّ ن َََُّّعح
َ
َّاََّهَذاَّأ

َ رََّْلح وَّ (nêu vấn đề) َّمح َِّلَََّّخيح
ٍَََِّّوَمَعاَِشََّّ،ِديِِنََِِّّفَّ رِيَّوََعقَِب مح

َ
َّفَاقحُدرحهََُّّ(َوآِجلِهََِّّهََِّعِجلhoặc thêmَِّ )َّأ

هََُّّ،ِلَّ ح لَمََُُّّكنحَتَََّّوإِنحََّّ،فِيهََِِّّلََّّبَارِكحََُّّثم ََّّ،ِلَََّّويَسِّ ن َََُّّعح
َ
َّاََّهَذاَّأ

َ رََّْلح َِّلَََُّّشيََّّمح
ٍَََِّّوَمَعاَِشََِّّديِِنََِِّّفَّ رِيَّوََعقَِب مح

َ
ِفحهََُّّ(َوآِجلِهََِّّهََِّعِجلhoặc thêmََِّّ)َّأ َّفَاْصح

َّ ِفحِِنََّّ،َعِنِّ َََِّّلََََّّواقحُدرحََّّ،َعنحهَََُّّواْصح َيح
ح
ََُّّثم ََّّ،ََكنََََّّحيحُثََّّال

َ
 {بِهََِِِّّنَِّضَّرحَّأ

“Ol lo hum ma in ni as ta khi ru ka bi i’l mik, wa as 

taq di ru ka bi duq ro tik, wa as a lu ka min fodh li 

kal a’ zim, fa in na ka taq di ru wa laa aq dir, wa ta’ 

la mu wa laa a’ lam, wa an ta a’l laa mul ghu yub. Ol 

lo hum ma in kun ta ta’ la mu an na haa zal am ro 

(nếu vấn đề) khoi run li fi di ni, wa ma ã’ shi wa ã’ qi 

ba ti am ri (hoặc thêm: ã’ ji li hi wa ã ji lih) faq dur hu 

li, wa yas sir hu li, thum ma baa rik li fi hi; wa in kun 

ta ta’ la mu an na haa zal am ro shar run li fi di ni wa 

ma ã’ shi wa ã’ qi ba ti am ri (hoặc thêm: ã’ ji li hi wa 

ã ji lih) fos rif hu a’n ni, wos rif ni a’n hu, woq dur li 

yal khoi ro hai thu maa kaan, thum ma ar dhi ni 

bih.”(99) Hadith do Al-Bukhari ghi. 
                                           

(99) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong 

kiến thức của Ngài, cầu xin ban cho bề tôi năng lực vì Ngài là 

Đấng có sức mạnh vô biên, cầu xin sự ưu đãi vĩ đại nơi Ngài, 

bởi 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 tốt cho tôn giáo, tốt cho cuộc sống và tốt cho kết 
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Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai đã cầu xin Allah như thế 

thì không bao giờ hối hận với việc đã làm, kế tiếp 

tham khảo ý kiến những người Muslim đức hạnh sau 

đó cố gắng thực hiện việc đã định. Allah phán:  

َ ُُيِبُّ ﴿ ِ  إِنذ ٱَّللذ ۡ لََعَ ٱَّللذ َِۡمَت َفََُوَّكذ ََ ۡمرِي فَإِذَا 
َ
ۡ  ِِف ٱۡۡل ُُ وََشاوِۡر

نَِي  ِ  159آل عمران:   ﴾١٥٩ٱلُۡمََُوّك 

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 bởi vì Allah luôn thương yêu những ai phó 

thác công việc vì Ngài. Ali I’mraan: 159 (chương 3).”  

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

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

يحَطاِنَّالر ِجيحِمَّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ro j.i.m”(100) 
ََٰه ٱ﴿ ُ ََلٓ إَِل َنة   إَِلذ َّللذ َِ ُخُذهُ  

ۡ
َو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقكُّوُ   ََل تَأ ُ  َما ِِف  ُُ ُذ َوََل نَۡو    

َِٰت  َمََٰو هُ ٓ ٱلسذ ََ َِن  ُِ َۡ ِي يَۡش ۡرِض  َمن َذا ٱَّلذ
َ
بِإِۡذنِهِۦ  َيۡعلَُ  َما  إَِلذ َوَما ِِف ٱۡۡل

                                                                                           
quả cuối cùng của bề tôi thì hãy ban cho bề tôi có năng lực và 

sự dễ dàng khi thực hiện, rồi hãy ban phúc lành vào việc làm 

này cho bề tôi. Bằng ngược lại, việc này sẽ gây bất lợi hại đến 

tôn giáo cũng như trong cuộc sống lẫn kết quả cuối cùng của 

bề tôi, xin hãy mang nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi 

tránh xa nó, và hãy đặt định mệnh lại cho bề tôi với những gì 

tốt đẹp hơn, rồi hãy khiến cho bề tôi hài lòng về những gì đã 

làm.} 

(100) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 
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ء   ُهۡ   َوََل ُُيِكُطوَن بََِشۡ َۡ يهِۡ  َوَما َخۡل َِ يۡ
َ
َِلِۡمهِۦٓ  َبنۡيَ أ ِۡن  بَِما َشآَء   إَِلذ م 

كُُّه  َِ ۡر َُ  َِ َِ ۡرَض  َوََل َي َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َو ٱلَۡعِّلُّ ٱلسذ ُُ ُظُهَما  َو ۡۡ وُدهُ  ِح

 )101(﴾٢٥٥ٱۡلَعِظكُ  

76- Đọc các chương dưới đây mỗi chương ba 

lần vào mỗi sáng và mỗi chiều. 

َِنَّالر ِحيحمَِّ  ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح

“Bis mil la hir roh maa nir ro h.i.m”(102) 

َ  قُۡل ﴿  َح
َ
ُ أ َو ٱَّللذ ُُ١  َُ َم ُ ٱلصذ َولَۡ  يَُكن  ٣لَۡ  يَِِلۡ َولَۡ  يُوَِّۡ  ٢ٱَّللذ
 ۢ َُ َح

َ
ًوا أ ُۡ َُ   ُ  )103(﴾٤ُذ

َِنَّالر ِحيحمَِّ لَِق ﴿  ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح َۡ ِ ٱۡل وذُ بَِرب  َُ َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ  ٢مِن َش 

ٍق إِذَا َوقََب  َِ ِ ََغ ِ ٱ ٣َوِمن َش  َِ َومِن َش  ََٰثَِٰت ِِف ٱلُۡعَق ِ  ٤نلذفذ َومِن َش 
 ََ ٍَ إِذَا َحَس َِ  )104(﴾٥َحا

َِنَّالر ِحيحمَِّ ِ ٱنلذاِس ﴿ ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح وُذ بَِرب  َُ َ
 ٢َملِِه ٱنلذاِس  ١قُۡل أ

َٰهِ ٱنلذاِس  َواِس ٱۡۡلَنذاِس  ٣إَِل َۡ ِ ٱلَۡو ورِ  ٤مِن َش  َُ وُِس ِِف ُص َۡ ِي يَُو ٱَّلذ
نذةِ َوٱنلذاِس  ٥نلذاِس   )105(﴾٦مَِن ٱۡۡلِ

                                           
(101) Xem ý nghĩa ở Hadith số 71. 

(102) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(103) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(104) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 
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77-  Đọc một lần vào mỗi sáng: 

ـُدَّ َمح
ح
ِ،ََّواْل حُمـلحُكَّلِِل  َبَحَّال صح

َ
َناَّوَأ َبحح صح

َ
َِّ}أ ـٰهَََََّّلَّ،َّلِِل  ََّّإِلَ ـَدهََُّّإَِل  َََّلَّالُلَّوَحح

َّ .ََّربِّ ََّقِديرو ء  ََّشـيح لَـىَُّكَِّ ََ ـُد،ََّوُهَوَّ َمح
ح
حُملحُك،ََّوَلَُّاْل َشـِريَكََّلُ،ََّلَُّال

َّ ََُّشَِّ ـوُذَّبَِكَِّمـنح َُ
َ
َدهُ،َّوَأ ََّماََّبعح َ َوحِم،َّوََخيح ََّمـاَّفِـيََّهَذاَّاِلح َ لَُكََّخيح

َ
ـأ سح
َ
أ

وذَُّ َُ
َ
َّأ َدهُ.ََّرِبَّ َوحِم،ََّوَشـِرَََّّمـاََّبعح بَِكَّمَِنَّالحَكَسـِل،َّوَُسـوحءََِّمـاَّفِـيََّهَذاَّاِلح

َّ}ِ َّفِـيَّالحَقْبح َذاب 
ََ َّفِـيَّاِل ارِ،ََّو َذاب 

ََ َّ ـوُذَّبَِكَِّمـنح َُ
َ
َّأ  الِكَْبِ،ََّرِبَّ

“Os bah naa, os ba hal mul ku lil lah, wal ham du lil 

lah, laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, 

la hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r; Rab bi as a lu ka khoi ro maa fi haa 

zal yaw mi, wa khoi ro maa ba’ dah; wa a u’ zu bi ka 

min shar ri maa fi haa zal yaw mi, wa shar ri maa ba’ 

dah. Rab bi a u’ zu bi ka mi nal ka sal, wa su il ki bar, 

rab bi a u’ zu bi ka min a’ zaa bin fin naar, wa a’ zaa 

bin fil qob ri.”(106) Hadith do Muslim ghi. 
Khi về chiều thì đọc: 

                                                                                           
(105) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(106) Ý nghĩa: {Khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca 

ngợi là của Allah. Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại 

trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền 

lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên 

tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế, bề tôi cầu xin Ngài mọi điều 

tốt đẹp của ngày hôm nay và của ngày mai. Và cầu xin Ngài 

che chở về mọi điều xấu của ngày hôm nay và của ngày mai. 

Lạy Thượng Đế, cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự lười 

biếng, tránh khỏi mọi tai nạn khủng khiếp, khỏi những hình 

phạt của hỏa ngục và hình phạt nơi cõi mộ.} 
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ـُدَّ َمح
ح
ِ،ََّواْل حُملحُكَّلِِل  َسـىَّال مح

َ
َسيحَناَّوَأ مح

َ
َِّ}أ ـٰهَََََّّلَّ،َّلِِل  ََّّإِلَـ ــَدهََُّّإَِل  الُلَّوَحح
ََََّّلَّ ء  ََّشــيح لَــىَُّكَِّ ََ ـُد،ََّوُهــَوَّ َمح

ح
حُملحُك،ََّولَـُهَّاْل َشـِريَكَّلَـُه،َّلَـُهَّال

ـَدَها،َّ ََّمــاََّبعح َ ،َّوََخـيح ٍِ ََّمـاَّفِـيََّهـِذهَِّالل يحلَ َ لَُكََّخيح
َ
ـأ سح
َ
َّأ .ََّرِبَّ قَِديـرو

ــَدهََّ ََّمـاََّبعح ،ََّوَشـِرَّ ٍِ ََّمـاَّفِـيََّهـِذهَِّالل يحلَ ََّشـِرَّ ـوُذَّبَِكَِّمـنح َُ
َ
َّوَأ ا.ََّرِبَّ

َّ ـَذاب 
ََ َّ ـوحُذَّبَِكَِّمـنح َُ

َ
َّأ َكَسـِل،َّوَُسـوحءَِّالِكَْبِ،ََّرِبَّ

ـوُذَّبَِكَِّمـَنَّالح َُ
َ
أ

َّفِـيَّالحَقبحـِر{ ـَذاب 
ََ َّفِـيَّاِل ارِ،ََّو

“Am sai naa wa am sal mul ku lil lah, wal ham du lil 

lah, laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, 

la hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r; Rab bi as a lu ka khoi ro maa fi haa zi 

hil lai lah, wa khoi ro maa ba’ da ha; wa a u’ zu bi ka 

min shar ri maa fi haa zi hil lai lah, wa shar ri maa 

ba’ da ha. Rab bi a u’ zu bi ka mi nal ka sal, wa su il 

ki bar, rab bi a u’ zu bi ka min a’ zaa bin fin naar, wa 

a’ zaa bin fil qob ri”(107) Hadith do Muslim ghi. 

78- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

                                           
(107) Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca 

ngợi là của Allah, không có Thượng Đế nào đích thực ngoại 

trừ Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền 

lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên 

tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế, bề tôi cầu xin Ngài mọi điều 

tốt đẹp của đêm hôm nay và của đêm mai. Và cầu xin Ngài 

che chở tránh mọi điều xấu của đêm nay và của đêm mai. Lạy 

Thượng Đế, cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự lười biếng, 

khỏi mọi tai nạn khủng khiếp, khỏi tất cả hình phạt của hỏa 

ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} 
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صحََّّبَِكََّّم َّـالل هَُّ}
َ
َناـأ َسَََّّوبَِكََّّ،َبحح مح

َ
َّ،وُتَّـَنمَََُّّوبَِكََّّ،َياـََنحَََّّوبَِكََّّ،يحَناـأ

 {ورَُّـالنُُّشَََّّوإَِِلحَكَّ

“Ol lo hum ma bi ka os bah naa, wa bi ka am sai naa, 

wa bi ka nah ya, wa bi ka na mut, wa i lai kan nu 

shur.”(108) Hadith do Abu Dawood ghi. 

Khi về chiều thì đọc: 

َسََّّبَِكََّّم َّـالل هَُّ} مح
َ
صحََّّبَِكََّّ،يحَناـأ

َ
َناـوَأ َّ،وُتَّـَنمَََُّّوبَِكََّّ،َياـََنحَََّّوبَِكََّّ،َبحح

حَََّّوإَِِلحَكَّ  {َمِصـيَُّال

“Ol lo hum ma bi ka am sai naa, wa bi ka os bah naa, 

wa bi ka nah ya, wa bi ka na mut, wa i lai kal ma 

s.i.r.”(109) Hadith do Abu Dawood ghi. 

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

َّ َِّـي، ََّرب َت
نح
َ
َّأ ـٰهَََََّّلَّ}الل ُهـم  ََّّإِلَ نَاََّّإَِل 

َ
َّوَأ ََّعبحـُدَك، نَا

َ
َتنِـيَّوَأ ََّخلَـقح أنحَت،

ََّمـاَّ ََّشـِرَّ ـوحُذَّبَِكَِّمـنح َُ
َ
َّأ ُت، ـَتَطعح ـِدَك،ََّمـاَّاسح َح ـِدَك،ََّوَو لَـىََّعهح ََ

                                           
(108) Ý nghĩa: {Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn 

xuống bầy tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho 

bầy tôi sự sống và làm cho bầy tôi chết rồi sau đó Ngài phục 

sinh bầy tôi lại (để phán xử).} 

(109) Ý nghĩa: {Mỗi chiều hoàng hôn xuống và mỗi sáng bình 

minh lên bầy tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho 

bầy tôi sự sống và làm cho bầy tôi chết rồi sau đó Ngài phục 

sinh bầy tôi lại (để phán xử).} 
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َّلِـي،َّ ِفـرح بُـوحُءَّلََكَّبَِذنحبِـي،َّفَاغح
َ
،ََّوأ لَـي  ََ َمتَِكَّ بُـوحُءَّلَـَكَّبِنِعح

َ
ُت،َّأ َصَنعح
َفـرََََُّّلَّفَإِن ُهَّ نُـوحَبَََّّيغح َّاَّلُّ نحَت{َّإَِل 

َ
َّأ

“Ol lo hum ma an ta rab bi, laa i laa ha il laa an ta, 

kho laq ta ni, wa a na a’b duk, wa a na a’ la a’h di ka, 

wa wa’ di ka, mas ta to’ tu, a u’ zu bi ka min shar ri 

maa so na’ tu, a bu u la ka bi ne’ ma ti ka a’ lai, wa a 

bu u la ka bi zam bi, fagh fir li, fa in na hu laa yagh fi 

ruz zu nu ba il laa an ta.”(110) Hadith do Al-Bukhari 

ghi. 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói lời cầu xin này 

bằng niềm tin (của con tim) vào mỗi tối sau đó bị chết 

trước khi trời sáng thì y được vào thiên đàng, tương 

tự như thế khi đọc vào mỗi sáng sau đó bị chết trước 

khi hoàng hôn xuống thì y được vào thiên đàng.” Do 

Al-Bukhari ghi. 

80-  Đọc bốn lần vào mỗi sáng: 

                                           
(110) Ý nghĩa : {Lạy Allah, Ngài là Thượng Đế của bề tôi, không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài đã tạo hóa 

ra bề tôi, và bề tôi là nô lệ để tôn thờ Ngài. Bề tôi xin hứa, 

giao ước rằng chỉ tôn thờ Ngài duy nhất và làm theo mệnh 

lệnh của Ngài với tất cả mọi khả năng (có thể), bề tôi cầu xin 

Ngài che chở tránh mọi điều xấu mà bề tôi đã làm. Xin thừa 

nhận mọi hồng ân mà Ngài đã ban và xin thừa nhận những tội 

lỗi mà bề tôi đã phạm, vì thế cầu xin Ngài hãy tha thứ cho bề 

tôi. Quả thực, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ 

có Ngài.} 
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رحِشـَك،َّ ََ َّ ٍَ ََّْحَلَ ـِهُد شح
ُ
َّوَأ ـِهُدَك، شح

ُ
َّأ ُت ـَبحح صح

َ
َّأ ي ِّـَ َّإِن }الل ُهـم 

نحَتَّالُلَََّلََّوَمـ
َ
ن َكَّأ

َ
ـٰهَََََّّلَّئَِكَتَك،َّوَََجِيَعََّخلحِقَك،َّأ ََّّإِلَ ـَدَكََّّإَِل  نحَتَّوَحح

َ
أ

لَُك{َََّلَّ ـداًََّعبحُدَكََّوَرُسـوح َُُّمَم  ن 
َ
ََّشـِريَكَّلَـَك،َّوَأ

“Ol lo hum ma in ni os bah tu ush hi du ka, wa ush hi 

du ha ma la ta a’r shik, wa ma laa i ka tak, wa ja mi 

a’ khol qik, an na ka an tol lo hu laa i laa ha il laa an 

ta wah da ka laa sha ri ka lak, wa an na mu ham ma 

dan a’b du ka wa ro su luk.” 

Và đọc bốn lần mỗi chiều: 

رحِشـَك،َّ} ََ َّ ٍَ ََّْحَلَ ـِهُد شح
ُ
َّوَأ ـِهُدَك، شح

ُ
َّأ َسيحُت مح

َ
َّأ ي ِّـَ َّإِن الل ُهـم 

نحَتَّالُلَََّلََّوَمـ
َ
ن َكَّأ

َ
ـٰهَََََّّلَّئَِكَتَك،َّوَََجِيَعََّخلحِقَك،َّأ ََّّإِلَ ـَدَكََّّإَِل  نحَتَّوَحح

َ
أ

لَُك{َََّلَّ ـداًََّعبحُدَكََّوَرُسـوح َُُّمَم  ن 
َ
 َشـِريَكَّلَـَك،َّوَأ

“Ol lo hum ma in ni am sai tu ush hi du ka, wa ush hi 

du ha ma la ta a’r shik, wa ma laa i ka tak, wa ja mi 

a’ khol qik, an na ka an tol lo hu laa i laa ha il laa an 

ta wah da ka laa sha ri ka lak, wa an na mu ham ma 

dan a’b du ka wa ro su luk.”(111) Hadith do Al-

Bukhari và Abu Dawood ghi. 

                                           
(111) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi xin tuyên thệ trước Ngài vào 

buổi sáng (vào buổi chiều), xin xác nhận các Thiên Thần gánh 

Ngai Vương của Ngài, các Thiên Thần (xung quanh) Ngài và 

tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thực, Ngài là Allah mà không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài duy nhất không 

có cộng tác với Ngài và Muhammad là bề tôi cũng là Thiên 

Sứ của Ngài.} 
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81-  Đọc một lần vào mỗi sáng: 

َّفَِمنحـَك،َّ ََّخلحِقَك َِّمـنح َحـد 
َ
َّبِأ وح
َ
َّأ  ٍ َم َّنِعح َّبِـيَِّمـنح ـَبَح صح

َ
َّأ ََّمـا }الل ُهم 
ـَدَكَّ ُر{َََّلَّوَحح ـكح ـُدََّولَـَكَّالشُّ َمح

ح
َََّّشـِريَكَّلََك،َّفَلَـَكَّاْل

“Ol lo hum ma maa os ba ha bi min ne’ ma tin, aw bi 

a ha din min khol qi ka, fa min ka wah da ka laa sha 

ri ka lak, fa la kal ham du wa la kash shuk ru.” 

Đọc một lần vào mỗi chiều: 

ََّخلحِقَكَّفَِمنحـَك،َّ َِّمـنح َحـد 
َ
َّبِأ وح
َ
َّأ  ٍ َم َّنِعح َسـىَّبِـيَِّمـنح مح

َ
ََّمـاَّأ }الل ُهـم 

ـَدَكَّ َََََّّلَّوَحح
ح
ُر{َشـِريَكَّلََك،َّفَلَـَكَّاْل ـكح ـُدََّولَـَكَّالشُّ  مح

“Ol lo hum ma maa am saa bi min ne’ ma tin, aw bi a 

ha din min khol qi ka, fa min ka wah da ka laa sha ri 

ka lak, fa la kal ham du wa la kash shuk ru.”(112) 

Hadith do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi. 

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

ََّعفـِـِِنَِِّفَّ ِع،َّالل ُهـم  ََّعفَـِِنَِِّفََّسـمح ََّعفِـِِنَِِّفَّبَـَدِّن،َّالل ُهـم  }الل ُهـم 
َهََََّّلَّبََُصِي،َّ ـٰ َّإِلَ ـِر،ََّّإَِل  ـِرََّوالحَفقح وحُذَّبِـَكَِّمـَنَّالحُكفح َُ

َ
َّأ َّإِِّنَّ نحَت.َّالل ُهم 

َ
أ
َذاِبَّ ََ َّ وحُذَّبَِكَِّمنح َُ

َ
ِ،َّوَأ َقْبح

ـٰهَََََّّلَّالح ََّّإِلَ نحَت{َّإَِل 
َ
َّأ

“Ol lo hum ma ã’ fi ni fi ba da ni, ol lo hum ma ã’ fi ni 

fi sam i’, ol lo hum ma ã’ fi ni fi ba so ri, laa i laa ha il 

                                           
(112) Ý nghĩa: {Lạy Allah, mọi hồng ân vào mỗi sáng (vào mỗi 

chiều) của bề tôi là do Ngài duy nhất ban tặng không có ai 

cộng tác với Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi, mọi lời tán dương, 

mọi lời tạ ơn đều dâng lên Ngài.} 
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laa an ta. Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal kuf 

ri, wal faq ri, wa a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qob ri, 

laa i laa ha il laa an ta.”(113) Hadith do Abu Dawood 

ghi. 

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

َّالُلَّ ـِبَ ـٰهَََََّّلَّ}َحسح ََّّإِلَ َّالحَعرحِشََّّإَِل  لَيحـِهَّتََوََّكحُت،ََّوُهَوََّربُّ ََ ُهَو،َّ
َّالحَعِظيِم{

“Has bi yol lo hu laa i laa ha il laa hu, a’ lai hi ta wak 

kal tu, wa hu wa rab bul a’r shil a’ zim.”(114) Hadith 

do Abu Dawood và Al-Sani ghi. 

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

َّ َّإِِّنَّ نحَياََّواآلِخَرةِ.َّالل ُهـم  ٍََّفِـيَّادلُّ َو،ََّوالحَعافَِي لَُكَّالحَعفح
َ
ـأ سح
َ
يَّأ ِّـَ َّإِن }اللَُّهـم 

ََّوَمالِـي.َّ لِـي، هح
َ
ََّوأ َياَي، ََّوُدنح َِّديحنِـي، َّفِـي ٍَ ََّوالحَعافَِي َو، َّالحَعفح لَُك

َ
ـأ سح
َ
أ

َّ َ ََّبيح نِـيَِّمـنح َفظح َّاحح ََّروحَعتِـي.َّالل ُهـم  َراتِـي،ََّوآِمنح وح ََ َّ ـَُتح َّاسح اللًُّهـم 

                                           
(113) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban sự lành mạnh cho cơ thể 

bề tôi, cho thính giác của bề tôi, cho thị giác của bề tôi. 

Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài. Lạy 

Allah, xin Ngài che chở về sự kufr (phản đạo), sự nghèo khổ 

và sự hành hạ nơi cõi mộ. Không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Ngài.} 

(114) Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ bề tôi, bởi không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, bề tôi ủy thác cho 

Ngài và Ngài là Chủ Nhân của ngai vương vĩ đại.} 
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َّ َِّشـَمالِـي،ََّوِمـنح ـنح ََ َّيَِميحنِـي،ََّو ـنح ََ ََّخلحِفـي،ََّو ،ََّوِمـنح فَوحقِـي،َّيََدي 
ََّتحتِـي{ َتاَلَِّمـنح غح

ُ
َّأ نح
َ
ـوُذَّبَِعَظَمتَِكَّأ َُ

َ
َّوَأ

“Ol lo hum ma in ni as a lu kal a’f wa, wal a’ fi ya ta 

fid dun ya wal ã khi roh. Ol lo hum ma in ni as a lu 

kal a’f wa, wal a’ fi ya ta fi di ni, wa dun yai, wa ah li, 

wa maa li. Ol lo hum mas tur a’w ro ti, wa ã min raw 

ã’ ti. Ol lo hum mah fodh ni min bai na ya dai, wa 

min khol fi, wa a’n ya mi ni, wa a’n shi maa li, wa min 

faw qi, wa a u’ zu b a’ zo ma ti ka an ugh taa la min 

tah ti.”(115) Hadith do Abu Dawood, Ibnu Majaah và 

Ahmad ghi. 

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

ـَماَواِتَّوََّ ـَهاَدةِ،َّفَاِطَرَّالس  ََّعلَِمَّالحَغيحِبََّوالش  َّا}الل هـم 
َ َّرحِضَّْلح َُّكَِّ ،ََّرب 

َّ نح
َ
َّأ ـَهُد شح

َ
َّأ ََّوَملِيحَكُه، ء  ـٰهَََََّّلََّشـيح ََّّإِلَ ََّّإَِل  ََّشـِرَّ َِّمـنح َّبَِك ـوُذ َُ

َ
َّأ نحَت،

َ
أ

ِسـيَّ لَـىََّنفح ََ ََتَِفَّ قح
َ
َّأ نح
َ
كِِه،َّوَأ ـيحَطاِنََّوِشـرح َّالش  ََّشـِرَّ ِسـي،ََّوِمـنح َنفح

} ـلِم  ُجر هَُّإِلَـىَُّمسح
َ
َّأ وح
َ
ََُّّسـوحءاً،َّأ

                                           
(115) Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài tha thứ và ban cho lành 

mạnh ở trần gian và ngày sau. Cầu xin Ngài tha thứ và ban 

cho lành mạnh trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong 

gia đình và trong tài sản. Lạy Allah, xin hãy che đậy những 

phần kín của bề tôi và hãy ban cho bề tôi sự an nhàn. Xin hãy 

bảo vệ bề tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên 

trái, từ phía trên và bề tôi cầu xin bởi sự Oai Vệ của Ngài che 

chở khỏi sự nắm kéo bất ngờ từ phía dưới.} 
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“Ol lo hum ma ã’ li mal ghoi bi wash sha haa dah, faa 

ti ros sa maa waa ti wal ardh, rab ba kul li shai in wa 

ma li kah, ash ha du al laa i laa ha il laa an ta, a u’ zu 

bi ka min shar ri naf si, wa min shar rish shai to ni wa 

shir kih, wa an aq ta ri fa a’ la naf si su an, aw a jur 

ro hu i la mus lim.”(116) Hadith do Abu Dawood và Al-

Tirmizhi ghi. 

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

ِيَّ ءوَِِّفََََّّلَّ}ِمْسِبَّاللَِّاَّل  ِمِهَََّشح ََّمَعَّاسح َّايَُضُّ
َ َماءِ،ََّوُهَوََََّّلَّ،َّوََّرحِضَّْلح ِِفَّالس 

ِميُعَّالحَعـلِيُم{ َّالس 
“Bis mil la hil la zi laa ya dhur ru ma a’s mi hi shai in 

fil ar dhi, wa laa fis sa maa, wa hu was sa mi u’l a’ 

lim.”(117) Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Ibnu 

Majaah và Ahmad ghi. 

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

ـ ـد َََّلَّ}َرِضـيحُتَّبِاللََِّربَّـاً،ََّوبِاإِلسح َّنَبِيَّـاً{َّملسو هيلع هللا ىلصَِّمَِّديحنـاً،ََّوبُِمَحم 

                                           
(116) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Đấng am tường mọi việc huyền bí và 

hiện tại, Đấng tạo dựng lên trời đất, Thượng Đế của tất cả vạn 

vật và quyền cai quản thuộc về Ngài, bề tôi xin tuyên thệ 

không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, bề tôi cầu 

xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của bản thân, của 

Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin hãy bao dung khi bề 

tôi phạm tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho người Muslim 

khác.} 

(117) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên 

trời hay dưới đất làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài và 

Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Am Tường. 
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“Ro dhi tu bil la hi rab ba, wa bil is laa mi di nan, wa 

bi mu ham ma din – so lol lo hu a’ lai hi wa sal lam – 

na bi ya.”(118) Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi. 

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

ََِّّمَُّوحَّيَُّّقَََّّايََََّّحََُّّّايََّ} ََّرََّب
َََّّكَّتَِّْحح

َ
ََّّ،ُثَّيحَّغَِّتََّسحَّأ

َ
َّأ َّشَََِّّلحََّّححَّلَِّصح

ح
ََِِِّّنحَّلحَّكَِّتَََََّّلَّوَََّّ،هَُُُّك ََِّّّنحَّأ ََّلَّإ

 {يح َّعٍَََََّّّفََّرحََّطََِّّسحَّفحَّنََّ

“Yaa hai yu, yaa qoi yu mu bi roh ma ti ka as ta 

ghith, os leh li sha ni kul lah, wa laa ta kil ni i la naf si 

tor fa ta a’in.”(119) Hadith do Abu Dawood và Ahmad 

ghi. 

89- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

ص}
َ
َناـحَّأ صََّبحح

َ
حمَََُّّبحََّـحَّوَأ ََِّّلحُكَّـال ََّّلِِل  سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هََُّّ.الحَعالَِميََََّّربِّ

َ
لَُكَّـأ

َ
َّأ

َوحَََّّهَذاَّرََّـَخيحَّ ََّّ،َفتحَحهََُّّ:مَِّاِلح َََُّّ،َوُهَداهََُّّ،َوَبَرَكَتهََُّّ،َرهََُّونُوحََّّ،رَهَُّـَونَصح
َ
َّبَِكََّّوذَُّـوَأ

َدهََُّّاـمَََِّّرََّّـَوشَََّّ،فِيهََِّّاـمَََِّّرََّّـشَََّّنحَّـمَِّ َّ{َبعح
“Os bah naa wa os ba hal mul ku lil la hi rab bil ã’ la 

min. Ol lo hum ma in ni as a lu ka khoi ro haa zal yaw 

mi: fat ha hu, wa nos ro hu, wa nu ro hu, wa ba ro ka 

ta hu, wa hu daa hu, wa a u’ zu bi ka min shar ri maa 

                                           
(118) Ý nghĩa: {Tôi đã hài lòng chấp nhận Allah là Thượng Đế, 

chấp nhận Islam là tôn giáo và chấp nhận Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là 

Thiên Sứ.} 

(119) Ý nghĩa: {Hỡi Đấng Hằng Sống, hỡi Đấng Bất Diệt, với 

lòng yêu thương của Ngài bề tôi cầu xin phúc lộc, xin Ngài 

hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi và đừng bỏ mặt bề tôi dù 

chỉ là nháy mắt.} 
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fi hi, wa shar ri maa ba’ dah.”(120) Hadith do Abu 

Dawood ghi. 

Khi về chiều thì đọc: 

محسََّ}
َ
َسيحناََّأ مح

َ
حُملحُكََّّأ ََِّّال ََّّلِِل  لَُكََّّيـإِنََِّّّالل ُهم ََّّ.الحَعالَِميََََّّربِّ

َ
أ سح
َ
َََّّأ َهِذهَََِّّخيح

: ٍِ َََُّّاَ،َوُهَداهَّاَ،َوبََرَكَتهَّاَ،َرهَونُوحََّّاَ،َرهـَونَصحََّّـهاَ،َفتححَََّّالل يحلَ
َ
َّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ

َّ{اَََّدهـَبعحََّّاـمَََِّّرََّّـَوشَََّّاَ،فِيهَّاـمَََِّّرََّّـشََّ
“Am sai naa, wa am sal mul ku lil la hi rab bil ã’ la 

min. Ol lo hum ma in ni as a lu ka khoi haa zi hi lai 

lah: fat ha ha, wa nos ro ha, wa nu ro ha, wa ba ro ka 

ta ha, wa hu daa ha, wa a u’ zu bi ka min shar ri maa 

fi ha, wa shar ri maa ba’ da ha.”(121) Hadith do Abu 

Dawood ghi. 

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

                                           
(120) Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn xuống mọi 

quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng Chúa Tể của 

vũ trụ. Lạy Allah, cầu xin Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh 

sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất của ngày hôm 

nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều 

bất lợi của ngày hôm nay và ngày mai.} 

(121) Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống và khi bình minh lên mọi 

quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng Chúa Tể của 

vũ trụ. Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, 

ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất của đêm 

nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều 

bất lợi của đêm nay và đêm mai.} 
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صحَّ}
َ
َناـأ لََََّّبحح ََّّىـََ لَََّّ،مَََِّلَّـاإِلسحَََّّرةَِّـفِطح ََ ٍََِّّىـَو لَََّّ،ِصَََّلَّـاإِلخحَََُّّكَِم ََ َّىـَو
ََّّد َّـُُمَم ََّّاـنَبِيِّنَََِّّدينَِّ

لَيحََّّاللََُّّىـَصل  لَََّّ،ل مََّـوَسَََّّهَِّـََ ََ ٍََِّّىـَو بِيَناَِّمل 
َ
َّأ

حُمشحََّّنََّـمََََِّّكنَََّّاـَومَََّّ،لًِماـُمسحًََّّفاـَحنِيَّ،مََّـإِبحَراِهي  {يََّـِركَِّـال

“Os bah naa a’ la fit ro til is laam, wa a’ la ka li ma til 

ikh los, wa a’ la di ni na bi yi naa mu ham mad sol lol 

lo hu a’ lai hi wa sal lam, wa a’ la mil la ti a bi naa ib 

ro him, ha ni fan mus li ma, wa maa kaa na mi nal 

mush ri kin.” 

Buổi chiều thì đọc: 
َسـيحناََّ} مح
َ
لَََّّأ لَََّّ،مَََِّلَّـاإِلسحَََّّرةَِّـفِطحََّّىـََ ََ ٍََِّّىـَو لَََّّ،ِصَََّلَّـاإِلخحَََُّّكَِم ََ َّىـَو
ََّّد َّـُُمَم ََّّاـنَبِيِّنَََِّّدينَِّ

لَيحََّّاللََُّّىـَصل  لَََّّ،ل مََّـوَسَََّّهَِّـََ ََ ٍََِّّىـَو بِيَناَِّمل 
َ
َّأ

حُمشحََّّنََّـمََََِّّكنَََّّاـَومَََّّ،لًِماـُمسحًََّّفاـَحنِيَّ،مََّـإِبحَراِهي  {يََّـِركَِّـال
“Am sai naa a’ la fit ro til is laam, wa a’ la ka li ma til 

ikh los, wa a’ la di ni na bi yi naa mu ham mad sol lol 

lo hu a’ lai hi wa sal lam, wa a’ la mil la ti a bi naa ib 

ro him, ha ni fan mus li ma, wa maa kaa na mi nal 

.ghido Ahmad  Hadith )122(mush ri kin.” 

91-  Đọc một trăm lần vào mỗi sáng và mỗi 

chiều câu: 

                                           
(122) Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến bầy tôi 

sống trên con đường Islam, bằng sự thành tâm (trong sự tôn 

thờ), ở trên tôn giáo của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص của bầy tôi và 

trên giáo phái của tổ tiên Ibrahim, đó là giáo phái chính thống 

Muslim chứ không phải là những người thờ đa thần.} 
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ـِدهِ{  }ُسبحـَحاَنَّاللََِّوِِبَمح

“Sub haa nol lo hi wa bi ham dih.”(123) Hadith do 

Muslim ghi. 

92- Đọc mười lần hoặc một lần khi thấy lười 

biếng. 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّإَِل  ََََّّلَّالُلَّوَحح َُّكَِّ
ُدََّوُهَوَّلََعَ حُملحُكََّوَلَُّاَْلمح يحَكََّلُ،ََّلَُّال َُشِ

} َّقَِديرو ء   ََشح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r.”(124) 

93- Đọc một trăm lần vào mỗi sáng. 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّإَِل  ََََّّلَّالُلَّوَحح َُّكَِّ
ُدََّوُهَوَّلََعَ حُملحُكََّوَلَُّاَْلمح يحَكََّلُ،ََّلَُّال َُشِ

} َّقَِديرو ء   ََشح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r.” 

94- Đọc ba lần vào mỗi sáng:  

                                           
(123) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương.} 

(124) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc.} 
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ِِبَمحََّّاللَََِّّحانََّـُسبحَّ} َددَََِّّدهَِّـَو سََِّّاـَورَِضََّّهَِّـَخلحقََََِّّ ٍَََّّهَِّـَنفح رحشَََِّّوزِنَ َّهَِّـََ
 {اتِهَِّـَُكِمََََّّدادََّـَومَِّ

“Sub haa nol lo hi wa bi ham di hi a’ da da kho qih, 

wa ri dho naf sih, wa zi na ta a’r shih, wa mi daa da 

ka li maa tih.”(125) Hadith do Muslim ghi. 

95- Đọc một lần vào mỗi sáng: 

ـَمَلًَُّمَتَقب َلً{ ََ ماًَّنَافِعاً،ََّورِزحقاًََّطيَِّباً،ََّو
لح َِ لَُكَّ

َ
ـأ سح
َ
يَّأ ِّـَ َّإِن َّ}الل ُهـم 

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka i’l man naa fi a’, wa riz 

qon toi yi ba, wa a’ ma lan mu ta qob ba la.”(126) 

Hadith do Ahmad và Ibnu Majaah ghi. 

96-  Nói một trăm lần trong ngày: 

تُـوُبَّإَِِلحـِه{
َ
ِفـُرَّالَلَّوَأ ـَتغح سح

َ
 }أ

“As tagh fi rul loh, wa a tu bu i lai hi.”(127) Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi. 
97-  Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai cầu xin vào buổi 

chiều ba lần câu: 

                                           
(125) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo hóa của 

Ngài, sự tự hài lòng của Ngài cũng như sự vĩ đại chiếc ngai 

vương của Ngài cùng với sự phong phú ngôn từ của Ngài, xin 

kính dâng lên Ngài mọi ca ngợi và tán dương.} 

(126) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài ban cho sự hiểu 

biết có lợi, ban cho bổng lộc tốt đẹp và chấp nhận việc thờ 

phượng của bề tôi.} 

(127) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hãy tha tội lỗi cho bề tôi và bề tôi 

quay về sám hối với Ngài.} 
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ـوحَّ} َُ
َ
ََّمـاََّخـلََقَُّذَّبَِكـلَِماِتَّاللَِّاتل ام َّأ ََّشـِرَّ َّ{اِت،َِّمـنح

“A u’ zu bi ka li maa til la hit taam maat, min shar ri 

maa kho laq.” thì không có gì hại đến y trong đêm 

đó.”(128) Hadith do Muslim và Al-Tirmizhi ghi. 

98- Đọc mười lần vào mỗi sáng và mỗi chiều: 

} ـد  ََِّنـاَُُّمَم  لَـىَّنَبِي ََ َّ مح
َّوَسـلَِّ ََّصـِلَّ َّ}اللًُّهـم 

“Ol lo hum ma sol li wa sal lim a’ la na bi yi naa mu 

ham mad.”(129)  

28- Lời tụng niệm trước khi ngủ. 

99- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy: “Đọc những chương Kinh 

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-Bukhari và Muslim ghi. 

يحَطاِنَّالر ِجيحِمَّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ro j.i.m”(130) 

َِنَّالر ِحيحمَِّ  ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح

“Bis mil la hir roh maa nir ro h.i.m”(131) 

                                           
(128) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin lời phán hoàn hảo của Allah che 

chở tránh khỏi mọi điều xấu và điều bất lợi mà Ngài đã tạo} 

(129) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban hồng phúc và sự bình an 

cho Nabi Muhammad của bầy tôi.} 

(130) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(131) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 
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 ﴿  َ َح
َ
ُ أ َو ٱَّللذ ُُ َُ  ١قُۡل  َم ُ ٱلصذ َولَۡ  يَُكن  ٣لَۡ  يَِِلۡ َولَۡ  يُوَِّۡ  ٢ٱَّللذ
 ۢ َُ َح

َ
ًوا أ ُۡ َُ   ُ  )132(﴾٤ُذ

َِنَّ لَِق ﴿  الر ِحيحمَِِّمْسِبَّاللَِّالر ْحح َۡ ِ ٱۡل وذُ بَِرب  َُ َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ  ٢مِن َش 

ٍق إِذَا َوقََب  َِ ِ ََغ َِ  ٣َوِمن َش  ََٰثَِٰت ِِف ٱلُۡعَق ِ ٱنلذفذ ِ  ٤َومِن َش  َومِن َش 
 ََ ٍَ إِذَا َحَس َِ  )133(﴾٥َحا

َِنَّالر ِحيحمَِّ ِ ٱنلذاِس ﴿ ِمْسِبَّاللَِّالر ْحح وُذ بَِرب  َُ َ
 ٢َملِِه ٱنلذاِس  ١قُۡل أ

َٰهِ ٱنلذاِس  َواِس ٱۡۡلَنذاِس  ٣إَِل َۡ ِ ٱلَۡو ورِ  ٤مِن َش  َُ وُِس ِِف ُص َۡ ِي يَُو ٱَّلذ
نذةِ َوٱنلذاِس  ٥نلذاِس   )134(﴾٦مَِن ٱۡۡلِ

100-  

ََٰه ٱ﴿ ُ ََلٓ إَِل َنة   إَِلذ َّللذ َِ ُخُذهُ  
ۡ
َو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقكُّوُ   ََل تَأ ُ  َما ِِف  ُُ ُذ َوََل نَۡو    

َِٰت  َمََٰو هُ ٓ ٱلسذ ََ َِن  ُِ َۡ ِي يَۡش ۡرِض  َمن َذا ٱَّلذ
َ
بِإِۡذنِهِۦ  َيۡعلَُ  َما  إَِلذ َوَما ِِف ٱۡۡل

ء   ُهۡ   َوََل ُُيِكُطوَن بََِشۡ َۡ يهِۡ  َوَما َخۡل َِ يۡ
َ
َِلِۡمهِۦٓ  َبنۡيَ أ ِۡن  بَِما َشآَء   إَِلذ م 

كُُّه ٱل َِ ۡر َُ  َِ َِ ۡرَض  َوََل َي َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َو ٱلَۡعِّلُّ سذ ُُ ُظُهَما  َو ۡۡ وُدهُ  ِح

 )135(﴾٢٥٥ٱۡلَعِظكُ  

101- 

                                           
(132) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(133) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(134) Xem ý nghĩa ở Hadith số 70. 

(135) Xem ý nghĩa ở Hadith số 71. 
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نَِِل إَِِلۡهِ ﴿
ُ
وُل بَِمآ أ َُ ِ َءاَمَن ٱلرذ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ُُكٌّ َءاَمَن بِتٱَّللذ ِمن رذ

ُِق  ر  َۡ لِهِۦ ََل َُّ َُ ُُ ِهِۦ َوُر َ  َوَمَلَٰٓكَِكُِهِۦ َوُف َح
َ
تلِهۦِ  َوقَتالُواْ  َبنۡيَ أ َُ ِن رُّ م 

َرانََه َربذَنا ِإَوَِلَۡه ٱلَۡمِصتُ   ۡۡ َطۡعَنا  ُغ
َ
ِمۡعَنا َوأ ََ ٢٨٥  ُ ََل يَُكل ِتُف ٱَّللذ

ًسا  ۡۡ لَۡكَهتا َمتا ٱۡكتََستَ ۡتۗۡ َربذَنتا ََل  إَِلذ ََّ ََ َستَ ۡت َو ََ َعَها  لََها َما  َۡ ُو
ۡو 

َ
ذِسيَنآ أ لَۡكَنتآ إِۡ ٗ تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن ََ نَتا  َربذَنتا َوََل ََتِۡمتۡل 

ۡ
ۡخَطأ

َ
َمتا أ ََ ا 

ِيَن ِمن َيۡ لَِنا  َربذَنا  َُُه  لََعَ ٱَّلذ ۡلَنا َما ََل َطاقَتَة نَلَتا بِتهِۦ  َۡحَۡل ِ َوََل َُتَم 
  ٓ تنَا لََعَ ٱۡلَقتۡوِ   َوٱۡعُف َعنذا َوٱۡغِۡۡر نَلَا َوٱرَۡۡحَۡنتا ۡ ُۡ ََٰنتا فَٱن نتَت َمۡولَٰ

َ
أ

ِرِيَن ٱلۡ  َٰۡ  )136(﴾٢٨٦َك

                                           
(136) Ý nghĩa: Rasul (Muhammad) đã tin tưởng vào điều đã 

được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và 

những người có đức tin (cũng tin tưởng như Y). Tất cả 

đều tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào 

các Kinh Sách của Ngài, vào các Rasul của Ngài, bầy tôi 

không hề kỳ thị, không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul 

đó, bầy tôi đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin tuân lệnh 

(nhất nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho bầy tôi, hỡi 

Thượng Đế và cuối cùng bầy tôi sẽ phải trở về trình diện 

Ngài * Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá 

khả năng của mình. Mỗi người hưởng được phúc về điều 

tốt mà y đã làm ra và chịu phạt về tội y đã gây ra. Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu 

bầy tôi có quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đế bầy tôi, 

xin chớ bắt bầy tôi gánh vác công việc cực nhọc như Ngài 

đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. Lạy Thượng Đế bầy 

tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm công việc vượt quá khả năng 

mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót bầy tôi 
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102- 

ُتَّـَوَضََّّيـَربََِِّّّمَكَّـبِاسحَّ} ََِّّ،يـَجنحبََِّّعح رحَفعَََُّّكَّـَوب
َ
َسََّّإِنحَّفَََّّ،هَُّـأ مح

َ
َتَّـأ َّكح

ِسَّ رحسََََّّوإِنحََّّ،َهارحَحـمحَّفَاََّنفح
َ
َهاـفَاححََّّلحَتَهاـأ َََِّّفُظَّـَتحََّّاـبِمَََّّ،َفظح بَََّّهَِّـب َّاَدكََّـَِ

 {اِْلِيََّـالص َّ
“Bis mi ka rab bi wa dho’ tu jam bi, wa bi ka ar fa u’ 

hu, fa in am sak ta naf si far ham haa, wa in ar sal ta 

haa fah foz haa bi maa tah fa zu bi hi i’ baa da kos so 

li h.i.n.”(137) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

103- 

َتَّـخَََّّإِن َكََّّم َّـالل هَُّ} سََِّّلَقح نحَتََّّ،يـَنفح
َ
َُُهاََّكَّـلَََّّ،تََوف اَهاَّوَأ َّإِنحََّّ،َوَُمحَياَهاَّ،َمَما

َييحَتَها حح
َ
َهاـفَاححََّّأ َمت َهاََّوإِنحََّّ،َفظح

َ
فََِّّأ سحََّّم َّـالل هََُّّ،لََهاَّرحَّـفَاغح

َ
لَُكَّـأ

َ
ٍَََّّأ  {الحَعافَِي

“Ol lo hum ma in na ka kho laq ta naf si, wa an ta ta 

waf faa haa, la ka ma maa tu haa, wa mah yaa haa, in 

ah yai ta haa fah foz haa, wa in a mat ta haa fagh la 

haa, ol lo hum ma as a lu kal ã’ fi yah.”(138) Hadith do 

Muslim và Ahmad ghi. 

                                                                                           
(nếu có sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo Hộ cho 

bầy tôi, xin ban cho bầy tôi sự chiến thắng trước người 

ngoại đạo. Al-Baqarah: 285 - 286 (chương 2). 

(137) Ý nghĩa: {Nhân danh Ngài, Thượng Đế của bề tôi để nằm và 

thức dậy, giá như Ngài rút hồn bề tôi thì xin hãy thương xót 

nó và nếu Ngài cho nó trở lại sát thì xin hãy bảo vệ nó bằng 

sự bảo vệ nhóm người ngoan đạo.} 

(138) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Đấng tạo ra bề tôi và cũng là 

Đấng làm cho nó chết đi, Ngài là Đấng nắm trong tay cái chết 

và sự sống của bề tôi. Vì vậy, khi Ngài phục sinh nó, xin hãy 
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104- 

َذابََكََّّيـقِنََِّّم َّـالل هَُّ} َباَدكََََُّّبحَعُثََّّوحمََّـيَََّّ،ََ َِ} 

“Ol lo hum ma qi ni a’ zaa ba ka yaw ma tab a’ thu i’ 

baa dak.”(139) Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi. 

105- 

مََُّّم َّـالل هََُِّّمَكَّـبِاسحَّ}
َ
ححََُّّتَّوحَّـأ

َ
 {َياـَوأ

“Bis mi kol lo hum ma a mu tu wa ah ya.”(140) Hadith 

do Al-Bukhari và Muslim ghi.  

106- Tụng niệm 33 lần câu: 

 Sub haa nol loh”(141)“ }ُسبحـَحاَنَّاللَِّ{

}َِّ ـُدَّلِِل  َمح
ح
 Wal ham du lil lah”(142)“ }َواْل

Và tụng niệm 34 lần câu: 

َبـرَُّ{ كح
َ
 Wol lo hu ak bar”(143)“ }َوالُلَّأ

107- 

                                                                                           
che chở bảo vệ nó tránh khỏi mọi điều xấu, còn khi Ngài rút 

hồn nó xin hãy dung thứ cho nó. Bề tôi cầu xin Ngài sự lành 

mạnh.} 

(139) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy che chở bảo vệ bề tôi tránh 

khỏi hành phạt của Ngài vào ngày phục sinh nhân loại.} 

(140) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, vì Ngài mà bề tôi chết và cũng 

vì Ngài mà bề tôi sống.} 

(141) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah} 

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

(143) Ý nghĩa: {Và Allah vĩ đại nhất} 
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ََّّالل ُهم َّ} َماَواِتَََّّرب  بحعََِّّالس  َّالس  ،َّ َّاََّوَرب 
َ ََّّ،رحِضَّْلح َّ،الحَعِظيمََِّّالحَعرحِشَََّّوَرب 

َََّّرب َنا ء ََُّّكَََِّّّوَرب  ََّّفَالَِقََّّ،ََشح َبِّ
ح
َِلََّّ،َواِل َوىَّاْل

َراةَََِّّوُمْنح ِيلََِّّاتل وح
ََّواإِلْنح

قَانَِّ وذََُّّ،َوالحُفرح َُ
َ
ء ََُّّكَََُِّّّشََِِّّّمنحََّّبَِكََّّأ نحَتََّّ،ََشح

َ
نحَتََّّالل ُهم ََّّ.بَِناِصَيتِهََِّّآِخذوََّّأ

َ
َّأ

َّا
َ ُلَّْلح ءوَََّّقبحلََكََّّفَلَيحَسََّّو  نحَتََّّ،ََشح

َ
َدكََََّّفلَيحَسََّّاآلِخرََُّّوَأ ءوَََّّبعح نحَتََّّ،ََشح

َ
َّوَأ

اِهرَُّ قََكََّّفَلَيحَسََّّالظ  ءوََّّفَوح نحَتََّّ،ََشح
َ
َاِطنََُّّوَأ ءوََُّّدونََكََّّفَلَيحَسََّّاْلح َّاقحِضََّّ،ََشح

يحنََََّّعن ا نَِناَّ،ادل  غح
َ
رََِِّّمنَََّّوَأ  {الحَفقح

“Ol lo hum ma rab bas sa maa tis sab i’, wa rab bal 

ardh, wa rab bal a’r shil a’ zim, rab ba naa wa rab ba 

kul li shai, faa li qol hab bi wan na wa, wa mun zi lat 

taw ro ti, wal in ji li, wal fur qon, a u’ zu bi ka min 

shar ri kul li shai an ta ã khi zun bi naa si ya tih, ol lo 

hum ma an tal aw wal fa lai sa qob la ka shai, wa an 

tal aa khir fa lai sa ba’ da ka shai, wa an taz zo hir fa 

lai sa faw qo ka shai, wa an tal baa til fa lai sa du na 

ka shai, iq dhi a’n nad dai ni, wa ugh ni naa mi nal 

faq ri.”(144) Hadith do Muslim ghi. 

                                           
(144) Ý nghĩa: “Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của các tầng trời và 

đất, là Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại, là Chủ Nhân 

của bầy tôi và của tất cả, Ngài đã tạo hóa hạt giống và cho 

chúng đâm chồi, Ngài đã thiên khải Al-Tawraah (Kinh Cựu 

Ươc), Injil (Kinh Tân Ước) và Thiên Kinh Qur’an. Bề tôi van 

cầu Ngài che chở mọi điều xấu bởi tất cả đều bị Ngài cai 

quản. Lạy Allah, Ngài là Đấng Đầu Tiên mà không có gì 

trước Ngài, Ngài là Đấng Cuối Cùng mà không có gì sau 

Ngài, Ngài là Đấng Cao Nhất không có gì bên trên Ngài, Ngài 

là Đấng Trung Tâm mà không có gì bên trong Ngài, xin hãy 

giúp bề tôi trả nợ, xin hãy cho bề tôi thoát nghèo giàu có.” 
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دَُّ} َمح
ح
ََِّّاْل ِىَّلِِل  َعَمَناَّاَّل  طح

َ
نحََّّفََكمحَََّّوآَوانَاََّوَكَفانَاَّوََسَقانَاَّأ ََّلََََُّّكِفَََََّّلََِّّمم 

 {ُمئحوِىَََََّّلَّوََّ
“Al ham du lil la hil la zi ot a’ ma naa, wa sa qo naa, 

wa ka faa naa, wa ã waa naa, fa kam mim man laa 

kaa fi ya la hu, wa laa mu wi.”(145) Hadith do Muslim 

ghi.  

109- 

ـَهاَدةِ،َّفَاِطَرَّ ََّعلَِمَّالحَغيحِبََّوالش  ـَماَواِتَّوََّ}الل هـم  َّاالس 
َ َّرحِضَّْلح َُّكَِّ ،ََّرب 

َّ نح
َ
َّأ ـَهُد شح

َ
َّأ ََّوَملِيحَكُه، ء  ـٰهَََََّّلََّشـيح ََّّإِلَ ََّّإَِل  ََّشـِرَّ َِّمـنح َّبَِك ـوُذ َُ

َ
َّأ نحَت،

َ
أ

ِسـيَّ لَـىََّنفح ََ ََتَِفَّ قح
َ
َّأ نح
َ
كِِه،َّوَأ ـيحَطاِنََّوِشـرح َّالش  ََّشـِرَّ ِسـي،ََّوِمـنح َنفح

} ـلِم  ُجر هَُّإِلَـىَُّمسح
َ
َّأ وح
َ
ََُّّسـوحءاً،َّأ

“Ol lo hum ma ã’ li mal ghoi bi wash sha haa dah, faa 

ti ros sa maa waa ti wal ardh, rab ba kul li shai in wa 

ma li kah, ash ha du al laa i laa ha il laa an ta, a u’ zu 

bi ka min shar ri naf si, wa min shar rish shai to ni wa 

shir kih, wa an aq ta ri fa a’ la naf si su an, aw a jur 

ro hu i la mus lim.”(146) Hadith do Abu Dawood và Al-

Tirmizhi ghi. 

                                           
(145) Ý nghĩa:  “Xin tạ ơn Allah đã cho bề tôi thức ăn, thức uống 

và chổ nghỉ ngơi trong khi có biết bao người không có ăn 

cũng không có nơi ngủ.” 

(146) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Đấng am tường mọi việc huyền bí và 

hiện tại, Đấng tạo dựng lên trời đất, Thượng Đế của tất cả vạn 

vật và quyền cai quản thuộc về Ngài, bề tôi xin tuyên thệ 
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110- Đọc chương Al-Sajdah (số 32, trang 415) 

và chương Al-Mulk (số 67, trang 562). 

111-  

سحََّّم َّـالل هَُّ}
َ
ُتَّـأ سََِّّلَمح ُتََّّ،إَِِلحَكََّّيـَنفح محَََّّوفَو ضح

َ
ُتَّـَووَج ََّّ،إَِِلحَكََّّرِيـأ َّهح

هَِّ َََّّ،إَِِلحَكََّّيـوَجح
ح
ْل
َ
ُتَّـوَأ

ح
ًٍََّّ،إَِِلحَكََّّرِيـَظهحََّّأ َب ًٍََّّرَغح َب َّـَملحجَََََّّلََّّ،إَِِلحَكَََّّوَرهح

َ
َّأ

ََِّّمنحَكََّّاـَمنحجَََََّّلَّوََّ ِيَّبِِكَتابَِكََّّآَمنحُتََّّ،إَِِلحَكََّّإَِل  نحََّّاَّل 
َ
ََّكَّـَوبِنَبِيََِّّّ،َزلحَتَّـأ

ِي رحسَََّّاَّل 
َ
 {لحَتَّـأ

 “Ol lo hum ma as lam tu naf si i lai ka, wa faw wadh 

tu am ri i lai ka, wa waj jah tu waj hi i lai ka, wa al ja 

tu zoh ri i lai ka, ragh ba tan wa roh ba tan i lai ka, 

laa mal ja a wa laa man jaa min ka il laa i lai ka, ã 

man tu bi ki taa bi kal la zi an zal ta, wa bi na bi yi kal 

la zi ar sal ta”(147) Hadith do Al-Bukhari và Muslim 

ghi.  
29- Lời cầu khi màn đêm đến. 

112- 

                                                                                           
không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, bề tôi cầu 

xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của bản thân, của 

Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin hãy bao dung khi bề 

tôi phạm tội và truyền bá (tội lỗi đó) cho người Muslim 

khác.} 

(147) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi xin hướng cơ thể bề tôi đến 

Ngài, xin ủy thác mọi việc cho Ngài, hướng mặt bề tôi đến 

Ngài, xin nương tựa nơi Ngài bằng lòng kỳ vọng và lo sợ, 

không có nơi nương tựa nào ngoại trừ nương tựa vào Ngài. 

Lạy Allah, bề tôi đã tin rồi Kinh Sách mà Ngài đã thiên khải 

xuống và tin tưởng vị Nabi mà Ngài đã cử đến.} 
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ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ حََّّاللََُّّإَِل  َّرَََّّ،ارَُّه َّقََّالحََّّدَُّاحَِّوََّال َّاوَََّّاِتَّاوََّمََّالس ََّّبُّ
َ َّامََّهَُّنََّيحَّبَََّّامََّوَََّّ،رحِضَّْلح

َّ{ارَُّف َّغََّالحََّّيزَُّزَِّعََّالحَّ
“Laa i laa ha il lol lo hul wa hi dul qoh haar, rab bus 

sa maa waa ti wal ardh, wa maa bai na hu mal a’ zi 

zul ghar faar.”(148) Hadith do Al-Al-Hakim, Al-Nasaa-i 

và Al-Sani ghi. 

30- Lời cầu xin khi giật mình thức giấc nữa đêm 

hoặc ai gặp phải sợ hãi. 

113- 

وذَُّ} َُ
َ
ََِّّبَِكلَِماِتََّّأ اِتََّّالِل  َقابِهَََِّّغَضبِهََِِّّمنحََّّاتل ام  َِ َباِدهَََِّّوَُشَََِّّّو ََّوِمنحَََِّّ

َياِطيَََِّّهَمَزاِتَّ نحََّّالش 
َ
ونََِّّوَأ  {َُيحُضُ

“A u’ zu bi ka li maa til laa hit taam maat min gho 

dho bih, wa i’ qo bih, wa shar ri i’ baa dih, wa min ha 

ma zaa tish sha yaa tin, wa an yah dhu run.”(149) 

Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi.  

31- Làm những việc sau khi thấy ác mộng. 

114- a) Phun xương bên trái ba lần. 

                                           
(148) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất đầy uy quyền, Ngài là Chủ Nhân của trời, đất 

và vạn vật giữa chúng, Ngài là Đấng Cao Thượng, Đấng Hằng 

Tha Thứ.} 

(149) Ý nghĩa: {Bề tôi tìm che chở dưới lời phán toàn mỹ của 

Allah khỏi sự phẩn nộ và hành phạt của Ngài, khỏi mọi điều 

xấu từ đám bầy tôi của Ngài, khỏi mọi lời xúi dục bậy của lũ 

Shaytaan lúc bề tôi hấp hối.} 
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b) Cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton và 

tránh xa những điều đã thấy trong ác mộng. (ba lần) 

c) Không kể ác mộng với bất cứ ai.  

d) Ngủ xoay về phía tay khác. 

115- Đứng dậy dâng lễ Salah nếu muốn. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََتََبَّاَّإَِذا} َمانََُّّقح يَاَّتََكدحََّّلَمحََّّالز  لِمََُِّّرؤح حُمسح ِذُبََّّال َدقُُكمحََّّ،تَكح صح
َ
يَاََّوأ َُّرؤح

َدقُُكمحَّ صح
َ
يَاَّ،َحِديًثاَّأ لِمَََِّّوُرؤح حُمسح ََِّّمنحََُّّجزحءوََّّال َبِعيَََََّّخحس  رح

َ
َِّمنحََُّّجزحًءاَّوَأ

ةَِّ يَاَّ،اِلُُّبو  ؤح ٍوَََّلََََََّّّوالرُّ َياَّ:ََ ٍََِّّفَُرؤح اِْلَ َىَّالص  يَاَّاللِ،َّمِنحََّّبُْشح َّمِنحَََّّتحِزينوَََّّوُرؤح
يحَطانَِّ يَاَّ،الش  اََّوُرؤح ُثََِّّمم  حَمرحءََُُُّّيَدِّ َسهََُّّال ىَّفَإِنحََّّ،َنفح

َ
َحُدُكمحَََّّرأ

َ
رَهَََُّّماَّأ َّيَكح

ََّّفَلحَيُقمحَّ ثحََََّّلَّوََََّّفلحُيَصلِّ َّ{اِل اَسََّّبَِهاَُُّيَدِّ
“Khi Ngày Tận Thế gần kề những giấc mộng của 

người Muslim hầu như không thực và người thấy 

mộng thực nhất trong mọi người là người thật thà 

nhất. Giấc mộng của Muslim là một trong bốn mươi 

lăm phần của sự mặc khải và giấc mộng được chia 

làm ba phần: giấc mộng tốt đẹp là Allah ban cho, giấc 

mộng xấu xa là do Shayton quấy nhiễu và giấc mộng 

do bản thân suy nghĩ ra. Vì vậy, khi các bạn nằm 

mộng thấy những điều không thích, thì hãy đứng 

dâng lễ Salah và đừng bao giờ kể cho bất cứ ai.” 

Hadith do Muslim và Al-Tirmizhi ghi. 

32- Lời cầu xin Qunut trong lễ Salah Al-Witir. 

116- 
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ََََّّ،َهَديحَتََّّنحَّـفِيمَََِّّدِّنَّـاهحََّّم َّـالل هَُّ} ََِّّ،اَفيحَتَّـَََََّّمنحَّـفِيَّافِِِنَّـَو َّيـَوتََوِل 
حَتََّّفِيَمنحَّ َََِّّوَبارِكحََّّ،تََوِل  َطيحَتََّّاـفِيمَََّّيـل عح

َ
َّ،قََضيحَتََّّاـمََََُّّش ََّّيـَوقِنََِّّ،أ

ِضََّّإِن َكَّفََّ ضَََََّّلَّوَََّّيـَُقح لَيحَكََّّىـُيقح َّزَُّّـيَعََََِّّلَّوَََّّ،َواَِلحَتََّّنحَّـمَََّّيَِذلََََُّّّلََّّإِن هََُّّ،ََ
َتََّّاَديحَتَّـََََّّنحَّـمََّ َُعَََّّاـَرب نَََََُّّباَركح َّ َّ{اَِلحَتَّـَو

“Ol lo hum mah di ni fi man ha dai ta, wa ã’ fi ni fi 

man ã’ fai ta, wa ta wal la ni fi man ta wal lai ta, wa 

baa rik li fi maa a’ toi ta, wa qi ni shar ro maa qo dhoi 

ta, fa in na ka taq dhi wa laa yuq dho a’ lai ka, in na 

hu laa ya zil lu man waa lai ta, wa laa ya i’z zu man ã’ 

dai ta, ta baa rak ta rab ba naa wa ta ã’ lai ta.”(150) 

Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu 

Majaah ghi. 

117- 

                                           
(150) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hướng dẫn bề tôi (theo con 

đường tốt đẹp nhất) như Ngài đã hướng dẫn (các Thiên Sứ và 

những người đức hạnh), xin hãy ban mành lạnh (cho sức khỏe 

và tinh thần cũng như về sở thích của bề tôi), xin hãy trông 

nôm những hành động của bề tôi như Ngài đã trông nôm 

những người trước (và đừng bao giờ bỏ mặt bề tôi), xin hãy 

ban phúc cho bề tôi với những gì Ngài đã ban tặng và xin hãy 

bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu mà Ngài đã định trước. Quả 

thực, Ngài là Đấng quyết định tất cả mọi việc mà không có 

thế lực nào ngăn cản. Và không có đều gì có thể hạ thấp được 

những ai được Ngài tôn trọng và cũng sẽ không được tôn 

trọng đối với ai bị Ngài đã sỉ nhục. Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi, Ngài là Đấng Hồng Phúc, Đấng Tối Cao.} 
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َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َّنحَّـمََِّّافَاتَِكَّـَوبُِمعَََّّ،َخِطَكَّـسَََّّنحَّـمََِّّبِرَِضاكَََّّوذَُّـأ

َََُّّ،وَبتَِكَّـُعقَُّ
َ
ِصََََّّلَََّّكَّـِمنحََّّبَِكََّّوذَُّـوَأ حح

ُ
لَيحَكََّّاءًَّـَثنَََّّيـأ نحَتََّّ،ََ

َ
َّاـَكمَََّّأ

َحنَيحَتَّ
َ
لَََّّأ سََِّّىـََ َّ{َكَّـَنفح

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ri dho ka min sa kho 

tik, wa bi mu ã’ faa ti ka min u’ qu ba tik, wa a u’ zu 

bi ka min ka, laa uh si tha naa anh a’ lai ka, an ta ka 

maa ath nai ta a’ la naf sik.”(151) Hadith do Abu 

Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 

118- 

ََِّّم َّـالل هَُّ} َّوَََّّ،دَُّبَُّعحَّنَََّّاكََّي َّإ
ََّوََّـيَّلَََِّّصَّنَََُّّكَّـلَ َِّوَََّّ،دَُّجَُّـسحَّن َََّّكََِّلحَّإ

َ َّ،دَُّفَِّـََنحَّوَََّّىـعََّـسحَّن
ََِّّ.َكَّابََّذََََََّّّىـَشَّوََنحَََّّكَّتََّمََّـححَّرَََّّوجَُّرحَّنََّ َََِّّكَّابََّذََََََّّّن َّإ َّب

َّ.قوَّـحََّلحَّمََُّّينََّرَِّفَََِّكَّالح
ََِّّم َّـالل هَُّ َّإ

َََّّان  ََّوََََّّكَّينَُّعَِّتََّـسحَّن ََََّّكَّيحَّلََََََّّّـينَِّثحَّنَُّوَََّّ،كََّرَُّفَِّغحَّتََّـسحَّن
ح
ََّال َّ،كََّرَُّفَُّكحَّنَََََّّلَّوَََّّيح

ََِّّنَُّـمَِّؤحَّنَُّوََّ َّوََََّّكَّب
َََّّعَُّضََّـََنح  {َّكََّرَُّفَُّـكحَّيَََّّنحَّـمَََّّعَُّلََّـََنحَّوَََّّ،َكَّل

“Ol lo hum ma i yaa ka na’ bud, wa la ka nu sol li wa 

nas jud, wa i lai ka nas a’ wa nah fid, nar ju roh ma ta 

ka wa nash shaa a’ zaa bak. In na a’ zaa ba ka bil kaa 

bil kaa fi ri na mul haq. Ol lo hum ma in naa nas ta i’ 

nu ka wa nas tagh fi ruk, wa nuth ni a’ lai kal khoi ro, 

                                           
(151) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin sự hài lòng của Ngài che 

chở khỏi sự giận dữ của Ngài, cầu xin sự thứ của Ngài tránh 

khỏi hành phạt của Ngài, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề 

tôi không có khả năng thực hiện, cho dù bề tôi có ca tụng 

Ngài thế nào cũng không thể đủ, Ngài là Đấng xứng đáng với 

những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.} 
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wa laa nak fu ruk, wa nu mi nu bi ka wa nakh dho u’ 

la ka, wa nakh la u’ man yak fu ruk.”(152) Hadith do 

Al-Baihaqi ghi trong quyển Sunan Al-Kubro. 

33- Lời tụng niệm sau Salam của lễ Salah Al-

Witir. 

119- Đọc ba lần câu: 

حَملِِكَََّّحانََّـُسبحَّ} وِسََّّال  {الحُقدُّ

“Sub haa nal ma li kil qud dus.” Ở lần thứ ba đọc ra 

tiếng và kéo dài câu:  

حمََََّّربَُّّ} ٍَََِّلَّـال وِحََّّئَِك  {َوالرُّ

“Rab bul ma laa i ka ti war ruh.”(153) Hadith do 

Muslim ghi. 
34- Lời cầu xin khi gặp chuyện lo lắng và buồn 

rầu. 

120- 

                                           
(152) Ý nghĩa: {Lạy Allah, duy chỉ Ngài bầy tôi thờ phụng, duy 

chỉ Ngài bầy tôi dâng lễ Salah và quỳ lạy. Bầy tôi vội tìm đến 

Ngài mưu cầu (sinh lợi), hi vọng lòng khoan dung nơi Ngài và 

sợ hãy hành phạt của Ngài. Quả thực, hành phạt của Ngài chỉ 

dành cho những kẻ ngoại đạo. Lạy Allah, bầy tôi tìm nơi che 

chở từ Ngài và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi tán dương, 

ca tụng Ngài bằng những lời nói tốt đẹp và không bao giờ 

phản nghịch Ngài, bầy tôi tin tưởng nơi Ngài, phục tùng Ngài 

và từ bỏ những ai phản nghịch Ngài.}  

(153) Ý nghĩa: {Vinh quang thay, trong sạch thay Thượng Đế của 

Thiên Thần và Ruh (Jibril).} 
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َمتَِكََّّابحنََُّّ،َعبحِدكَََّّابحنََُّّ،َعبحُدكَََّّيـإِنََََّّّم َّـالل هَُّ}
َ
ََّّ،بَِيِدكَََّّيـنَاِصَيتََِّّ،أ ََّماض 

ُمَكََّّي َّـفَِّ لوََّّ،ُحكح دح سحََّّ،اُؤكََّـقَضَََّّي َّـفََََِّّ
َ
لَُكَّـأ

َ
ََّّأ ََّّوََّـهََُّّم َّـاسحََّّبُِكلِّ

َّ،َكَّـلَ
يحَتَّـسََّ َسََّّبِهََِّّم  وحََّّ،َكَّـَنفح

َ
َهََُّّأ نحَزتلح

َ
وحََّّ،كَِتابَِكََّّيـفََِّّأ

َ
َتهََُّّأ ل مح حَََََّّ

َ
َّنحَّـمًََِّّداـأ

وحََّّ،لحِقَكَّـخََّ
َ
ََرحَتَّـاسحََّّأ

ح
لحمََِّّيـفََِّّبِهَََِّّتأ نحَدكَََّّالحَغيحِبَََِّّ نحََّّ،َِ

َ
آنََََّّعَلَّـَتحََّّأ َّالحُقرح

بَََِّّربِيعََّ
رِيََّونُورَََّّ،يـقَلح ََِّّءََََّلَّوَجََِّّ،َصدح ن  {يـَهمَََِّّّوَذَهاَبََّّ،يـُحزح

“Ol lo hum ma in ni a’b duk, ib nu a’b dik, ib nu a ma 

tik, naa si ya ti bi ya dik, maa dhin fi ya huk muk, a’d 

lun fi ya qo dho uk, as a lu ka bi kul lis min hu wa lak, 

sam mai ta bi hi naf sak, aw an zal ta hu fi ki taa bik, 

aw a’l lam ta hu a ha dan min khol qik, a wis ta thar 

ta bi hi fi i’l mil ghoi bi i’n dak, an taj a’ lal qur ã na 

ro bi a’ qol bi, wa nu ro sod ri, wa ji laa a huz ni, wa 

za haa ba ham mi.”(154)  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai cầu xin như thế Allah sẽ 

xua tan mọi buồn lo và ban cho lối thoát.” Hadith do 

Ahmad ghi và đã được Sheikh Al-Albani xác thực là 

Soheeh. 

                                           
(154) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi là nô lệ của Ngài, là con của nô 

lệ nam và nô lệ nữ của Ngài, mọi hành động của bề tôi trong 

tay Ngài, mọi qui luật của Ngài có hiệu lực trên bề tôi, mọi 

định mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều công bằng. Cầu xin 

Ngài bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự xưng, hoặc Ngài đã 

mặc khải trong các Kinh Sách, hoặc Ngài đã dạy cho các 

Thiên Sứ, hoặc các Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ 

Ngài mới biết, hãy biến Qur’an thành niềm vui của con tim bề 

tôi, thành ánh sáng trong lồng ngực bề tôi, cầu xin hãy giải tỏa 

sự ưu sầu và xua tan đi nỗi ưu sầu của bề tôi.} 
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121- 

ََّوالحَكَسـِل،ََّّ}الل ُهـم َّ ِز ََّوالحَعـجح َـَزِن،
ح
ََّواْل حَهـِمَّ َّال َِّمـَن َّبَِك ـوحُذ َُ

َ
َّأ ي ِّـَ إِن

َّالِرََّجاِل{ ٍِ يحِنََّوَغلََب ،ََّوَضـلَِعَّادل  ِ ُبح
ح
ِلََّواْل ُخح ََّواْلح

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal ham mi, wal 

ha zan, wal a’j zi wal ka sal, wal bukh li wal jub ni, 

wa dho la i’d dai ni wa gho la ba tir ri jaal.”(155) 

Hadith do Al-Bukhari ghi. 

 

35- Lời cầu xin khi gặp hoạn nạn. 

122- 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َََِّّظيمَُّـالحعَََّّاللََُّّإَِل 
ح
ـٰهَََََّّلََّّ،لِيمَُّـاْل ََّّإِلَ ََّّاللََُّّإَِل  َّرحِشَّـالحعََََّّربُّ

ـٰهَََََّّلََّّ،ِظيمَِّـالحعََّ ََّّإِلَ ََّّاللََُّّإَِل  ََّّ،َمَواِتَّـالس َََّّربُّ َّاََّوَربُّ
َ ََّّ،رحِضَّْلح َّرحِشَّـالحعََََّّوَربُّ

َّالحَكـِريِم{

“Laa i laa ha il lol lo hul a’ zi mul ha lim, laa i laa ha 

il lol lo hu rab rul a’r shil a’ zim, laa i laa ha il lol lo 

hu rab bus sa maa waa ti, wa rab bul ar dhi, wa rab 

bul a’r shil ka rim.”(156) Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

                                           
(155) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, 

buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và 

cầu xin tránh khỏi sự nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp 

giật.} 

(156) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah, Đấng Vĩ Đại, Đấng Kiên Nhẫn; không có Thượng Đế 

nào đích thực ngoại trừ Allah, Chủ Nhân của chiếc ngai 
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123- 

رحجَََُّّمَتَكَّـرَححََّّم َّـالل هَُّ}
َ
سََِّّىـإِلَََّّيـتَِكلحنََََِّّلَّفَََّّ،وـأ ٍَََّّيـَنفح فَ َّ،َعيح َََّّطرح

صحَّ
َ
ََِّّلِححَّـوَأ ََِّّيـل ن

ح
ـٰهَََََّّلََّّ،هَُّـُُك ََّّيـَشأ ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
َّ{أ

“Ol lo hum ma bi roh ma ti ka ar ju, fa laa ta kil ni i 

la naf si tor fa ta a’in, wa ol leh li sha ni kul la hu, laa 

i laa ha il laa an ta.”(157) Hadith do Abu Dawood và 

Ahmad ghi. 

124- 

ـٰهَََََّّلَّ}  ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 
َ
 {الِِميَََّـَّالظَََّّّنََّـمََُِّّكنحُتََّّيـإِنََِّّّ،َحانََكَّـُسبحََّّأ

“Laa i laa ha il laa an ta sub haa na ka, in ni kun tu 

mi noz zo li min.”(158) Hadith do Al-Tirmizhi và Al-

Hakim ghi. 

125- 

شحََََّّلََّّيـَربَِّّ}الُلَّالُلَّ
ُ
ََِّّرِكَُّـأ  {يحًئاـشَََّّهَِّـب

“Ol lo hu, ol lo hu rab bi laa ush ri ku bi hi shai 

a.”(159) Hadith do Abu Dawood và Ibnu Majaah ghi. 

                                                                                           
vương vĩ đại; không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah, Chủ Nhân của trời, đất và Chủ Nhân của chiếc ngai 

vương bao la.} 

(157) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi hi vọng được Ngài thương xót, 

xin đừng bỏ mặt bề tôi dù chỉ trong nháy mắt và xin hãy cải 

thiện mọi vụ việc của bề tôi. Không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Ngài.} 

(158) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Ngài, thật vinh quang thay Ngài, bề tôi trở về sám hối cùng 

Ngài, chính bề tôi là kẻ lầm lạc.} 
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36- Lời cầu xin khi đối diện với kẻ thù có thế lực. 

126- 

 {ُرورِِهمحَّـشََُّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـَوَنعََُّّ،ورِِهمحَّـَُنََُّّيـفَََِّّْنحَعلَُكََّّإِن اَّم َّـالل هَُّ}
“Ol lo hum ma in naa naj a’ lu ka fi nu hu ri him, wa 

na u’ zu bi ka min shu ru ri him.”(160) Hadith do Abu 

Dawood ghi. 

127- 

نحَتََّّم َّـالل هَُّ}
َ
ضََُّّأ نحَتَّنَِصََّّ،ِديـََ

َ
حََُّّبَِكََّّ،يِيـَوأ

َ
ُصَََّّوبَِكََّّ،وُلَّـأ

َ
َّ،وُلَّـأ

قََََّّوبَِكَّ
ُ
 {اتُِلَّـأ

“Ol lo hum ma an ta a’ dhu di, wa an ta na si ri, bi ka 

a hu lu, wa bi ka a su lu, wa bi ka u qo til.”(161) Hadith 

do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi. 

128- 

ََِّّاللََُُّّبَناـَحسحَّ} مََّـَون حَوكِيَّعح َّ{ُلَّـال
“Has bu nol lo hu wa ne’ mal wa k.i.l”(162) Hadith do 

Al-Bukhari ghi. 

                                                                                           
(159) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Lạy Allah, Ngài là Thượng Đế của bề 

tôi và bề tôi sẽ không bao giờ tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay 

vật gì.} 

(160) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài ngăn chặn kế hoạch của 

chúng và hãy che chở bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ 

chúng.} 

(161) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là niềm chiến thắng của bề tôi, 

Ngài là Đấng phù hộ của bề tôi, chỉ vì Ngài bề tôi cử động và 

chỉ vì Ngài bề tôi Jihaad với kẻ thù.} 
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37- Lời cầu xin khi sợ kẻ có thế lực đàn áp. 

129- 

ََّّم َّـالل هَُّ} َّوَََّّ،بحعَِّـالس َََّّمَواِتَّـالس َََّّرب  ََُِّّكنحََّّ،ِظيمَِّـالحعَََّّرحِشَّـالحعََََّّرب  َّيـل
ََّخـ،َّ(tên người)َّنحَّـمَََِّّجاًرا ـَزابِِهَِّمـنح حح

َ
نحََّّئِِقَك،ََلَّوَأ

َ
ُرَطََّّأ لََََّّيفح َّي َّـََ

حََّ
َ
وحََُّّهمحَّـِمنحََّّدوَّـأ

َ
َغـى،ََّّأ ز ََّيطح ـٰهَََََّّلَّوََّ ،َثَناُؤكَََّّل َّـوَجَََّّ،َجاُركَََََّّ ََّّإِلَ نحَتََّّإَِل 

َ
 {أ

“Ol lo hum ma rab bas sa maa waa tis sab i’, wa rab 

bal a’r shil a’ zim, kun li jaa ron min (tên người đàn 

áp) wa ah zaa bi hi min kho laa i qi ka, an yaf ru to a’ 

lai ya a ha dun min hum aw yot gho, a’z  za jaa ruk, 

wa jal la tha naa uk, wa laa i laa ha il laa an ta.”(163) 

Hadith do Al-Bukhari ghi. 

130- Đọc ba lần câu: 

ََّّاللَُّ}
َ
ََّّاللََُّّ،رَُّـبََّكحَّأ

َ
ََّّاللََُّّ،يعاًَّـََجََِّّهَِّـقَِّلحَّخَََّّنحَّـمََِّّزَُّّـَََّأ

َ
ََّّاـم َّمََِّّزَُّّـَََّأ

َ
َّاُفَّـخََّأ

َّوََّ
َ
ََّّ،رَُّذََّـححَّأ

َ
ََِّّوذَُّـََُّأ ََِّّاللَِّب ـٰهَََََّّلََّّياَّل  ََّّإِلَ حََّّ،وََّـهََُّّإَِل  َّاِتَّاوََّمََّـالس ََِّّكَّـسَِّمحَّمَُّال

ََّّعَِّبحَّـالس َّ
َ
َّاَّىـلََََََّّّنََّعحَّقََّيَََّّنحَّأ

َ ََّّرحِضَّْلح ََِّّإَِل  َّإَِّب
َِّذح   كَِّدَِّبحَّعَََّّرَِّّـشَََّّنحَّـمََِّّ،هَِّن

                                                                                           
(162) Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ bầy tôi (chống lại kẻ 

thù), bởi vì Ngài là Đấng Bảo Trợ Ưu Việt.} 

(163) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời, là 

Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại, cầu xin Ngài hãy giúp 

đỡ bề tôi chống lại (tên người) và bè phái của y vì chúng là 

những tạo vật của Ngài, xin hãy che chở bề tôi tránh khỏi sự 

hãm hại hoặc sự hung tợn của chúng. Hùng mạnh thay khi đã 

được Ngài giúp đỡ, vĩ đại thay sự ca ngợi dành cho Ngài và 

không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài.} 
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(tên người) َََّّوَََّّهَِّودَِّـنَُّجَُّو
َ
ََِّبََّـتحَّأ َّوَََّّهَِّا

َ
ََِّيََّـشحَّأ ََِّّنََّـمََِّّهَِّا

ح
حَّاإلَِّوَََّّنَِّّاْل َّم َّهَُّالل ََّّ.ِسَّن

َّ،َكَّمَُّـاسحََّّكََّارََّبََََُّّوَََّّ،كََّارَُّجَََّّز ََََّّوَََّّ،كََّاؤَُّنََّثَََّّل َّجَََّّ،محَّهَِّرَِّّـشَََّّنحَّمََِّّاراًَّجَََِّّلََّّنحَّكَُّ
ـٰهَََََّّلَّوََّ َُّغَََّّإِلَ  {كََّيح

“Ol lo hu ak bar, ol lo hu a a’z zu min khol qi hi ja mi 

a’n, ol lo hu a a’z zu mim maa a kho fu wa ah zar, a 

u’ zu bil la hil la zi laa i laa ha il laa hu, al mum si kis 

sa maa waa tis sab i’ an ya qo’ na a’ lal ar dhi il laa bi 

iz nih, min shar ri a’b di ka (tên người) wa ju nu di hi 

wa at baa i’ hi wa ash yaa i’ hi mi nal jin ni wal in si. 

Ol lo hum ma kun li jaa ron min shar ri him, jal la 

tha naa uk, wa a’z za jaa ruk, wa ta baa ro kas muk, 

wa laa i laa ha ghoi ruk.”(164) Hadith do Al-Bukhari 

ghi. 

38- Lời cầu xin hại kẻ thù. 

131- 

                                           
(164) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất, Allah là Đấng hùng mạnh nhất 

trên mọi tạo vật mà Ngài đã tạo, Allah là Đấng hùng mạnh 

nhất trong những gì bề tôi khiếp sợ và thận trọng. Allah là 

Đấng mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, 

Ngài là Đấng nắm giử bảy tầng trời khỏi sập xuống đất cho 

đến khi Ngài muốn, cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều 

xấu, ác độc của (tên người) kể cả quân lính và phe đảng của y 

từ loài ma quỉ và loài người. Lạy Allah, xin phù hộ bề tôi 

tránh khỏi điều ác của chúng. Hùng mạnh thay khi đã được 

Ngài giúp đỡ, vĩ đại thay lời ca ngợi dành cho Ngài, thật may 

mắn với Đại Danh của Ngài và không có Thượng Đế nào đích 

thực ngoại trừ Ngài.} 
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َِلََّّالل ُهم َّ}
َِساِبَََّّْسِيعَََّّ،الحِكَتاِبََُّّمْنح

ح
َّاَّزِمَِّـاهحََّّ،اْل

َ َّم َّـالل هََُّّ.َزاَبَّـححَّْلح
ِزمحَّ حُهمحَّـَوَزلحََُّّهمحَّـاهح َّ{ِزل

“Ol lo hum ma mun zi lal ki taab, sa ri a’l hi saab, eh 

zi mil ah zaab. Ol lo hum mah zim hum, wa zal zil 

hum.”(165) Hadith do Muslim ghi. 

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

132- 

ِفنِيَّم َّـالل هَُّ} َّ{َتَّـِشئحََّّاـبِمَََِّّهمحَّـاكح
“Ol lo hum mak fi ni him bi maa shi ta.”(166) Hadith 

do Muslim ghi. 

40- Làm những điều sau khi tự nghi ngờ về đức 

tin mình. 

133- Đọc câu: 

يحَطاِنَّالر ِجيحمَِّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ra jim(167) và 

chấm dứt ngay việc đang nghi ngờ.” Trích từ Hadith do 

Al-Bukhari ghi.  

                                           
(165) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Đấng ban xuống Thiên Kinh 

Qur’an, Đấng rất nhanh trong việc tính sổ, cầu xin hãy tiêu 

diệt phe đảng của chúng, tiêu diệt chúng và hãy làm rối loại 

nội bộ chúng.} 

(166) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề tôi tránh khỏi bọn 

chúng bằng những kế hoạch Ngài muốn.} 

(167) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi lũ 

Shayton đáng bị nguyền rủa.} 
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134- Nói: 

َّ{لِهَِّـَوُرسََُّّبِاللََُِّّتَّـآَمنحَّ}
“Ã man tu bil lah hi wa ru su lih.”(168) Hadith do 

Muslim ghi. 

135- Đọc tiếp câu Kinh. 

لِتك   ﴿ ََ ٍء  ۡ َ ِ
تَو بُِكتل  ُُ َِٰهتُر َوٱۡۡلَتاِطُن  َو ُل َوٱٓأۡلِختُر َوٱلظذ وذ

َ
َو ٱۡۡل ُُ

٣﴾)169(   

41- Lời cầu xin giúp trả nợ. 

136- 

ِفِِنََّّالل ُهم َّ} نِِِنََّّ،َحَراِمَكَََّّعنحََّّلَِكَََّلَِِّبَََّّاكح غح
َ
لَِكََّّوَأ نحََّّبَِفضح  {ِسَواكََََّّعم 

“Ol lo hum mak fi ni bi ha laa li ka a’n ha ro mik, wa 

agh ni ni bi fadh li ka a’m man si waak.”(170) Hadith 

do Al-Tirmizhi ghi. 

137- 

                                           
(168) Ý nghĩa: {Bề tôi đã tin tưởng vào Allah và các Thiên Sứ của 

Ngài.} 

(169) Ý nghĩa: Allah là Đấng Bắt Đầu, là Đấng Cuối Cùng, là 

Đấng Bao Trùm, là Đấng Trọng Tâm và Ngài luôn tinh 

thông tất cả vạn vật. Al-Hadeed: 3 (chương 57). 

(170) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy thay đổi (cuộc đời) bề tôi bằng 

những bổng lộc sạch sẽ (Halal), chứ đừng bằng những bổng 

lộc dơ bẩn (Harom). Hãy ban cho bề tôi sự giàu có bằng sự ưu 

đãi của Ngài, không ai có thể làm được mà chỉ có Ngài.} 
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ََّوالحَكَسـِل،َّ ِز ََّوالحَعـجح َـَزِن،
ح
ََّواْل حَهـِمَّ َّال َِّمـَن َّبَِك ـوحُذ َُ

َ
َّأ ي ِّـَ َّإِن }الل ُهـم 
َّ، ِ ُبح

ح
ِلََّواْل ُخح َّالِرََّجاِل{َواْلح ٍِ يحِنََّوَغلََب ََّوَضـلَِعَّادل 

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal ham mi, wal 

ha zan, wal a’j zi wal ka sal, wal bukh li wal jub ni, 

wa dho la i’d dai ni wa gho la ba tir ri jaal.”(171) 

Hadith do Al-Bukhari ghi.  

42- Lời cầu xin khi bị quấy nhiễu trong lúc dâng 

lễ Salah và đọc Thiên Kinh Qur’an. 

138- “Đọc câu: 

يحَطاِنَّالر ِجيحمَِّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ra jim(172) Và 

phun về bên tay trái ba lần.” Hadith do Muslim ghi. 

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

139- 

َََّّلَّـهحَّسَََََّّلََّّم َّـهَُّالل َّ} َّوَََّّ،َلًَّـهحَّسَََّّهَُّتََّلحَّعََّجَََّّاـمَََّّإَِل 
َ
َََُّّلَّعََّـَتحَََّّتَّنحَّأ

ح
ََِّّنََّزحَّـاْل َّاذََّإ

َّ{َلًَّهحَّـسََََّّتَّئحَّـشَِّ

                                           
(171) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, 

buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và 

cầu xin tránh khỏi sự nhúc nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp 

giật.} 

(172) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi lũ 

Shayton đáng bị nguyền rủa.} 
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“Ol lo hum ma laa sah la il laa maa ja a’l ta hu sah la, 

wa an ta taj a’ luu haz na i zaa shi ta sah la.”(173) 

Hadith do Ibn Hibbal và Ibnu Al-Sani. 

44- Làm những điều sau khi phạm phải tội lỗi. 

140- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

نُِبَََّّعبحد ََِّّمنحَََّّما} ِسنَََُّّذنحباًََّّيُذح ُهورََََّّفُيحح َََّّيُقومََُُّّثم ََّّ،الطُّ َََِّّفُيَصّلِّ َعَتيح َُّثم َََّّركح
ِفرَُّ َتغح ََّّللََّاَّيَسح َّ{ََّلََُّّللَُّاََّغَفرَََّّإَِل 

“Khi một ai đó làm tội lỗi sau đó lấy nước Wudu cho 

thật tốt, kế tiếp dâng lễ Salah hai Rak-at sau đó cầu 

xin Allah tha thứ chắc chắn y được Allah dung thứ.” 

Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi và đã được 

Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

45- Lời cầu xin chống lại Shayton và sự cám dỗ 

của nó. 

141- Đọc câu: 

يحَطاِنَّالر ِجيحمَِّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 أ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ra jim”(174) 

142- Azaan. 

143- Tụng niệm Allah và đọc Qur’an. 

                                           

Ngài làm  ừi trạngo ễc dệy Allah, không có viạ{L :Ý nghĩa )173(

cho dễ và nếu muốn Ngài sẽ làm việc khó thành dễ.}  

(174) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi lũ 

Shayton đáng bị nguyền rủa.} 



 

 

Hisnul Muslim 
125 

46- Lời cầu xin khi gặp phải điều không thích 

hoặc thất bại. 

144- 

َّ{َلَّـَفعَََّّاءََّـشَََّّاـَومَََّّاللَََِّّدرَُّـقََّ}
“Qo da rul lo hi wa maa shaa a fa a’l.”(175) Hadith do 

Muslim ghi. 

47- Lời chúc mừng cho người mới có em bé và 

lời đáp lại. 

145- Lời chúc mừng: 

حَموحُهوِبََِِّّفََّّلََكََّّاللََُّّبَاَركََّ} َّلََكََّّال ََّوَبلََغ َّالحَواِهَب، ََّوَشَكرحَت هُ،َّ، ُشد 
َ
أ

ََّوُرزِقحَتَّبِر ُه{

“Baa ro kol lo hu la ka fil maw hu bi lak, wa sha kart 

al waa hib, wa ba la gho a shud dah, war u ziq ta birr 

oh.”(176)  

Lời đáp: 

َّوََّلََكََّّاللََُّّبَاَركََّ} َّالُلَََّّباَركََّ، ََّوَرَزقََك ََّخيحـراً، َّالُل َّوََجـَزاَك لَيحـَك، ََ

ـَزَلََََّوابََك{ جح
َ
 ِمثحـلَُه،َّوَأ

                                           
(175) Ý nghĩa: {Định mệnh Allah đã định và những gì Ngài muốn 

đã thành.} 

(176) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh trong đứa 

con này của anh, anh hãy cám ơn Allah đã ban cho anh như 

thế. Cầu xin Allah ban cho nó trưởng thành (trong sự khôn 

ngoan, sống thọ) và hãy thay đổi nó thành người biết vâng lời 

Ngài.} 
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“Baa ro kol lo hu la ka, wa baa ra ka a’ lai ka, wa ja 

zaa kol lo hu khoi ro, wa ro za qo kol lo hu mith la hu, 

wa aj za la tha waa bak.”(177) Trích trong quyển Al-

Azkar của Imam Al-Nawawi. 

48- Lời cầu xin che chở cho trẻ. 

146- Trước kia Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đã cầu xin sự che 

chở cho (hai người cháu ngoại) Al-Hasan và Al-Husain:  

{َّ
ُ
ٍََِّّاللََِّّبَِكلَِماِتََّّ(tên đứa trẻ)َّذَُّيحَّعَِّأ َطان ََُّّكََِِّّّمنحََّّ،اتل ام 

ٍ َََّّشيح َّ،َوَهام 
ٍ َََّلَََّّعيح ََُّّكَََِّّّوِمنحَّ َّ{م 

“U i’ zu (tên đứa trẻ) bi ka li maa til la hit taam mah, 

min kul li shay to nin wa haam mah, wa min kul li a’i 

nin laam mah.”(178) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

49- Lời cầu xin cho người bệnh trong lúc chữa 

trị. 

147- 

َسََََّّلَّ}
ح
 {اللََُّّاءََّـشَََّّإِنحََّّوروَّـَطهََُّّبَأ

“Laa ba sa to hu run, in shaa Allah.”(179) Hadith do 

Al-Bukhari ghi.  

                                           
(177) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh, ban cho 

anh thêm nhiều điều tốt và ban cho anh bổng lộc như anh đã 

cầu xin và nhân phần thưởng của anh lên bội phần.} 

(178) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những những lời phán hoàn hảo 

của Allah che chở cho đứa bé tránh khỏi tất cả loài Shayton, 

tránh mọi loài độc hại và mọi điều xấu xa.} 

(179) Ý nghĩa: {Không sao đâu sẽ khỏi bệnh, nếu Allah muốn.} 
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148- Cầu xin bảy lần câu:  

سحَّ}
َ
ُلَّـأ

َ
ََّّ،ِظيمََّـالحعَََّّاللَََّّأ نحََّّ،ِظيمَِّـالحعَََّّالحَعرحِشَََّّرب 

َ
َّ{ِفَيَكَّـيَشحََّّأ

“As a lul lo hal a’ z.i.m, rab bal a’r shil a’ z.i.m an 

yash fi ya ka.”(180) Hadith do Abu Dawood và Al-

Tirmizhi ghi. 

50- Giá trị việc thăm viếng người bệnh. 

149- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َخاهََُّّالر ُجُلَََّّعدَََّّإَِذا}
َ
لِمَََّّأ حُمسح ٍََِِِّّفَََّّمَشََّّال ٍََِِّّخَرافَ َن 

ح
ََّّاْل َّفَإَِذاََُّيحلَِسَََّّحّت 

ٍَََُّّغَمَرتحهَََُّّجلََسَّ َ َوةًََََّّكنَََّّفَإِنحََّّالر ْحح ََُّّغدح لَيحهَََِّّصّل  لحَفَََّّسبحُعونَََََّّ
َ
ََّّأ ك 

ََّملَ
َّ ِسََََّّحّت  َََّّمَساءًََََّّكنََََّّوإِنحََُّّيمح لَيحهَََِّّصّل  لحَفَََّّسبحُعونَََََّّ

َ
ََّّأ َََّّملَك  ََّحّت 

بِحََّ َّ{يُصح
“Khi ai đi thăm viếng người Muslim (bị bệnh) thì y đã 

được đi trên con đường của thiên đàng cho đến khi 

ngồi. Khi y đã ngồi thì được bao trùm bởi hồng ân 

(của Allah) nếu vào buổi sáng thì y được bảy mươi 

ngàn Thiên Thần cầu xin (Allah) dung thứ tội lỗi cho 

y cho đến chiều, còn nếu vào buổi chiều thì y được 

bảy mươi ngàn  Thiên Thần cầu xin (Allah) dung thứ 

tội lỗi cho y cho đến sáng.” Hadith do Al-Tirmizhi, Ibnu 

Majaah và Ahmad ghi. 

51- Lời cầu xin dành cho người bệnh khi không 

còn hy vọng sống. 

                                           
(180) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại, Chủ Nhân của ngai 

vương vĩ đại, chữa lành bệnh cho anh.}  
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150- 

فََِّّالل ُهم َّ}  ََِّّرحَّـاغح نََِّّ،يـَوارحَْححنََِّّ،يـل ِقح
ح
ْل
َ
َّاَّبِالر فِيقََِّّيـوَأ

َ {ْلح َ  لَعح

“Ol lo hum magh fir li, war ham ni, wa al hiq ni bir ro 

fi qil  a’ la.”(181) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

151- Phu nhân Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bà A’-ishah  kể: 

“Trước khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص qua đời Người dùng hai bàn tay 

thấm nước lau lên mặt và nói: 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ ََّّلِلحَموحِتََّّإِن ََّّللَُّاَّإَِل   {َسَكَرات 

“Laa i laa ha il lol lo hu in na lil maw ti sa ka 

rot.”(182) Hadith do Al-Bukhari ghi. 
152- 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ بَََّّاللَُّوَََّّللَُّاَّإَِل  كح
َ
ـٰهَََََّّلََّّ،رَُّـأ ََّّإِلَ ـٰهَََََّّلََّّ،َدهَُّـوَححََّّللَُّاَّإَِل  ََّّإِلَ َّللَُّاَّإَِل 

ـٰهَََََّّلََّّ،هَُّـلَََِّّريَكَّـشَََََّّلَََّّدهَُّـوَححَّ ََّّإِلَ حمََُّّهَُّـلَََّّللَُّاَّإَِل  َمحَََّّوَلََُّّلحُكَّـال
ح
ـٰهَََََّّلََّّ،دَُّـاْل َّإِلَ

َّ َلَّـحَََََّّلَّوَََّّلُل،اَّإَِل  ةََّـقََََُّّلَّوَََّّوح ََّّو  َّللِ{بِاَّإَِل 
“Laa i laa ha il lol loh, wol lo hu ak bar, Laa i laa ha il 

lol lo hu wah dah, Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu 

laa sha ri ka lah, Laa i laa ha il lol lo hu la hul mul ku 

                                           
(181) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hãy tha thứ, thương yêu bề 

tôi và xin hãy tiếp nhận bề tôi gia nhập vào nhóm người có 

địa vị cao nhất ở thiên đàng.} 

(182) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah, quả thực cái chết là những cơn say.} 
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wa la hul ham du, Laa i laa ha il lol loh, wa laa haw la 

wa laa qu wa ta il laa bil lah.”(183)  

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói những lời trên trong 

lúc bệnh sau đó qua đời sẽ không bị lửa chạm đến.” 

Hadith do Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi và được 

Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.  

52- Lời nhắc nhở người hấp hối. 

153- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói cuối cùng (trước 

khi qua đời): { ـٰهَََََّّلَّ ََّّإِلَ للَُّاَّإَِل  } được vào thiên đàng.” 

Hadith do Abu Dawood ghi. 

53- Lời cầu xin khi bị tai nạn về thể xác hoặc tiền 

tài. 

154- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai gặp phải tai nạn (về 

tài sản hay mất người thân) và nói: 

ََِّّإِن ا} ِنََّّالل ُهم ََّّ،َراِجُعونَََّّإَِِلحهَََِّّوإِن اَّلِِل  ُجرح
ح
ََّّ،ُمِصيبَِتََِِّّفََّّأ لِفح خح

َ
ًاَِّلََّّوَأ ََّخيح

َّ{ِمنحَها

                                           
(183) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah, Allah vĩ đại nhất; không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Allah duy nhất; không có Thượng Đế nào đích thực 

ngoại trừ Allah duy nhất không có cộng tác cùng Ngài; không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah duy nhất không 

có cộng tác cùng Ngài, mọi quyền hành và mọi lời ca ngợi là 

của Ngài; không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah; 

không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có 

quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.} 
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“In naa lil la hi wa in naa i lai hi ro ji u’n, ol lo hum 

mạ jur ni fi mu si ba ti, wa akh lif li khoi ron min 

haa.”(184) Y sẽ được Allah trọng thưởng (tương ứng 

với tai nạn đó) và thay đổi cho y điều khác tốt hơn. 

Hadith do Muslim ghi. 

54- Lời cầu xin cho người vừa nhắm mắt qua 

đời. 

155- 

فََِّّم َّـالل هَُّ} ََِّّرحَّـاغح فَََّّ(tên người chết)ـل ِدي ََّّيـفَََِّّدرََجَتهََُّّعحَّـَوارح حَمهح َّ،يََّال
هَُّـَواخحَّ ِقبِهََِّّيـفََِّّلُفح فََِّّ،الحَغابِِرينَََّّيـفََََِّّ ََّّيَاَّهَُّـَولََََِّّلَاَّرحَّـَواغح َّ،الَِميََّـالحعََََّّرب 
َِّـَقبحََّّيـفَََِّّلََُّّححَّـَوافحَسَّ رحََّّ،رِه  {هَِّـفِيَّهَُّـلََََّّونَوِّ

“Ol lo hum magh fir li (tên người chết) war fa’ da ro ja 

ta hu fil mah di y.i.n, wakh luf hu fi a’ qo bi hi fil gho 

bi r.i.n, wagh fir la naa wa la hu, yaa rab bal ã’ la 

m.i.n, waf sah la hu fi qob rih, wa naw wir la hu fi 

hi.”(185) Hadith do Muslim ghi. 

 

55- Lời cầu xin cho người chết trong lễ Salah. 

                                           
(184) Ý nghĩa: {Tất cả bầy tôi là của Allah và bầy tôi sẽ trở về gặp 

Ngài. Lạy Allah, Xin hãy kéo bề tôi tránh xa tai nạn này và 

hãy thay đổi cho bề tôi điều khác tốt hơn nó.} 

(185) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy dung thứ tội lỗi cho người 

chết, xin hãy nâng cao địa vị của ông ấy (bà ấy) trong số 

người được hướng dẫn, xin hãy thay đổi kết cuộc của ông ta 

tốt hơn những người còn lại, xin hãy dung thứ tội lỗi cho bầy 

tôi và cho ông ta, lạy Thượng Đế của vũ trụ. Và hãy nới rộng 

ngôi mộ của ông ta và ban ánh sáng trong ngôi mộ ông ta.} 
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156-  

ِفرحََّّم َّـالل هَُّ} هَُّـَوارححَََّّهَُّـلَََّّاغح ُفََّّ،وََعفِهََِّّ،مح رِمحََّّ،َعنحهَََُّّواعح كح
َ
َّعحَّـَووَسََِّّّ،نُُزَلَََُّّوأ

خََّ سََِّّ،لَهَُّـُمدح حَماءََِّّلحهَُّـَواغح هََِّّ،َوالحَْبَدَََِّّواثل لحِجََّّبِال ََطايَاَّنََّـمَََِّّوَنقِّ
ح
َّاـَكمَََّّال

يحَتَّ َّاَّاثل وحَبَََّّنق 
َ نَِسََّّنََّـمََِّّبحَيَضَّْلح ََُّّ،ادل  بحِدلح

َ
ًاََّداًراَّوَأ ََِّّنحَّـمَََِّّخيح َلًََّّ،َدارِه هح

َ
َّوَأ

ًا لِهََِّّنحَّـمَََِّّخيح هح
َ
خََِّّ،أ دح

َ
َََّّلحهَُّـوَأ

ح
ٍََّـاْل هََُّّ،ن  ذح َِ

َ
َذاِبََّّنحَّـمََِّّوَأ َذاِبَّوَََّّ،رَِّـالحَقبحََََّّ َََّ

 {اِل ارَِّ

“Ol lo hum magh fir la hu, war ham hu, wa ã’ fi hi, 

wa’ fu a’n hu, wa ak rim nu zu la hu, wa was se’ mud 

kho la hu, wagh sil hu bil maa i wath thal ji wal ba 

rad, wa naq qi hi mi nal kho to yaa ka maa naq qoi 

tath thaw bal ab ya dho mi nad da nas, wa ab dil hu 

daa ron khoi ron min daa ri hi, wa ah lan khoi ron 

min ah li hi, wa ad khil hul jan nah, wa a i’z hu min a’ 

zaa bil qob ri, wa a’ zaa bin naar.”(186) Hadith do 

Muslim ghi. 
157- 

                                           
(186) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy tha thứ, xin hãy ban hồng ân, 

ban sự lành mạnh cho ông ta (bà ta). Hãy ban phần thưởng tốt 

đẹp cho ông ta ở thiên đàng, hãy nới rộng ngôi mộ của ông ta, 

hãy tẩy rửa tội lỗi ông ta (như được tắm sạch) bằng nước tinh 

khiết, xin hãy tẩy sạch tội lỗi ông ta giống như Ngài đã tẩy 

chất dơ ra khỏi áo trắng, xin hãy thay đổi ngôi nhà khác cho 

ông ta (ở thiên đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), xin hãy 

thay đổi người thân khác cho ông ta tốt hơn, xin hãy cho ông 

ta vào thiên đàng, xin hãy cứu vớt ông ta khỏi hành phạt nơi 

cõi mộ và hành phạt hỏa ngục.} 
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فََِّّم َّـالل هَُّ} َّ،يِنَاـَوَصغََِّّ،ائِبَِناـَوغَََّّ،اِهِدنَاـَوشَََّّ،اـَوَميِّتِنَََّّ،اـِْلَيِّنَََّّرحَّـاغح
َثانَََّّ،َوَذَكِرنَاَّ،يِنَاـَوَكبَِّ نح

ُ
َييحَتهََُّّنحَّـمَََّّم َّـالل هََُّّ.اـوَأ حح

َ
ححََِّّمن اَّأ

َ
لَََّّيِهَِّـفَأ ىَّـََ

يحَتهََُّّنحَّـَومَََّّ،مَََِّلَّـاإِلسحَّ لََََّّفَتَوف هََُّّاـِمن ََّّتََوف  َناـَتحََََّّلََّّم َّـالل هََُّّ.انَِّـمََّىَّاإِليحَّـََ َِّرمح
جحَّ
َ
َّ{َدهَُّـَبعحََّّل َناـتُِضََََّّلَّوَََّّ،رَهَُّـأ

“Ol lo hum magh fir li hai yi naa, wa mai yi ti naa, wa 

shaa hi di naa, wa gho i bi naa, wa so ghi ri naa, wa ka 

bi ri naa, wa za ka ro naa, wa un thaa naa. Ol lo hum 

ma man ah yai ta hu min naa fa ah yi hi a’ lal is lam, 

wa man ta waf fai ta hu min naa fa ta waf fa hu a’ lal i 

man. Ol lo hum ma laa tah rim naa aj ro hu, wa laa tu 

dhil la naa ba’ da hu.”(187) Hadith do Abu Dawood, 

Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 

158-  

تَِكََِِّّفََّّن َََّلَّفََُّّبحنَََّّنََََّلَّفََُّّإِن ََّّالل ُهم َّ} َِّمنحََّّ،ِجَوارِكَََّّوََحبحلََِّّ،ِذم  ٍََِّّفَِقِه َّفِتحَن
َِّ َقْبح
َذاِبََّّالح ََ نحَتََّّ،اِل ارَََِّّو

َ
ُلََّّوَأ هح

َ
حَوفَاءََِّّأ َََّّال

ح
ِفرحََّّ.قََِّّواْل َّإِن َكََّّ،َوارحَْححهََُّّ،َلََُّّفَاغح

نحَتَّ
َ
َّ{الر ِحيمََُّّالحَغُفورََُّّأ

                                           
(187) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin 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 đám bầy tôi. Lạy Allah, 

ai là người được Ngài ban cho sự sống, xin hãy ban cho y 

được sống trên Islam, còn ai đã bị Ngài lấy đi linh hồn, xin 

hãy ban cho y được chết trên đức tin. Lạy Allah, xin đừng bao 

giờ ngăn cấm phần phước của bầy tôi hiến cho ông ta và đừng 

bao giờ bỏ mặc bầy tôi lầm đường lạc lối sau ông ấy.} 
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“Ol lo hum ma in na fu laa na bin fu laa nin fi zim ma 

tik, wa hab li ji waa lik, fa qi hi min fit na til qob ri, 

wa a’ zaa bin naar, wa an ta ah lul wa faa i, wal haq. 

Fagh fir la hu war ham hu, in na ka an tal gho fu rur 

ro h.i.m.”(188) Hadith do Muslim ghi. 

159-  

ََّّنَُّـابحَّوَََّّ،كََّدَُّـبحَّعَََّّم َّـهَُّالل َّ}
َ
ََِّّاجََّـتََّاححََّّ،َكَّـتَِّمََّأ َّإ

َّوَََّّ،َكَّتَِّمََّـححَّرَََّّىـلَ
َ
َّييَّـنَِّغََََّّتَّنحَّأ

َِّذََّـََََّّنحَّـَََّ ََِّّ.هَِّاب ََّّنََََّكََّّنحَّإ
َِّنََّـَسَّحَََّّيـفََِّّدحَّزَِّـفَََّّناًَّـسَُُِّمح َِّوَََّّ،هَِّات َّإ

َّئاًَّيحَّـسَِّمََُّّنََََّكََّّنح
َّ{هَُّـنحَّعَََّّزحَّاوََّـجََّـتََّفََّ

“Ol lo hum ma a’b duk, wab nu a ma tik, eh taa ja i la 

roh ma tik, wa an ta gho ni yun a’n a’ zaa bih. In kaa 

na muh si nan fa zid fi ha sa naa tih, wa in kaa na mu 

si an fa ta jaa waz a’n hu.”(189) Hadith do Al-Hakim 

ghi. 

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

Salah. 

160- 

                                           
(188) Ý nghĩa: {Lạy Allah, rằng người này ở sự bảo hộ và trong 

lời giao ước của Ngài, xin hãy bảo vệ ông ấy khỏi hành phạt 

cõi mộ và hành phạt hỏa ngục. Ngài là Đấng Trung Trực, là 

Đấng Chân Lý, xin hãy thương xót ông ta. Chính Ngài là 

Đấng Rất Mực Độ Lượng, Rất Mực Nhân Từ.} 

(189) Ý nghĩa: {Lạy Allah, (đây là) nô lệ của Ngài, là con của nô 

lệ nữ của Ngài, rất cần lòng thương xót của Ngài. Cầu xin 

đừng hành hạ ông ta (ba, cô...), nếu ông ta là người tốt, xin 

ban thêm phần thưởng cho ông ta còn nếu là người xấu, xin 

bỏ qua cho ông ta.} 
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َََِّّم َّـهَُّالل َّ}
َ
هَُّـأ  {رَِّـالحَقبحَََّّذاِبَّـََََّّنحَّـمََِّّذح

“Ol lo hum ma a i’z hu min a’ zaa bil qob ri.”(190) 

Hadith do Maalik ghi. 

Hoặc cầu xin thêm thì tốt hơn. 

َّبِِهََّّم َّهَُّالل َّ} لح ََّثقِّ َّالل ُهم  ََُّمَاباً. ََّوَشِفيحعاً يحِه، َّلَِوادِلَ راً ََّوُذخح َّفََرطاً َعلحُه اجح
َعلحُهَِِّفَّ ِمنِِي،َّوَاجح حُمؤح ُهَّبَِصالِِحَّال ِقح

ح
ْل
َ
َرُهَما،َّوَأ ُجوح

ُ
َّبِِهَّأ ِظمح َح

َ
َمَوازِيحَنُهَما،َّوَأ

َِحي
ح
َذاَبَّاْل ََ َّ َتَِك َّبِرَْحح ََّوقِِه َّإِبحَراِهيَم، ٍِ ََّكَفالَ َِّمنح اً ََّخيح ََّداراً ُ بحِدلح

َ
ََّوأ ِم،

َّ ِفرح َّاغح َّالل ُهم  لِِه. هح
َ
َّأ َِّمنح اً ََّخيح َلً هح

َ
َّوَأ َََّلَّسحَِّْلََّدارِهِ، ََّوَمنح فحَراِطَنا،

َ
َّوَأ فَِنا،

ََّسَبَقَناَّبِاإِليحَماِن{
“Ol lo hum maj a’l hu fa ro ton wa zukh ron li waa li 

dai hi, wa sha fi a’n mu jaa ban. Ol lo hum ma thaq 

qil bi hi ma waa zi na hu maa, wa a’ zim bi hi u ju ro 

hu maa, wa al hiq hu bi so li hil mu mi n.i.n, waj a’l 

hu fi ka faa la ti ib ro him, wa qi hi bi ro ma ti ka a’ 

zaa bal ja h.i.m, wa ab dil hu daa ron khoi ron min 

daa ri hi, wa ah lan khoi ron min ah li hi. Ol lo hum 

magh fir li as laa fi naa, wa af ro ti naa, wa man sa ba 

qo naa bil i man.”(191) Hadith do Ibnu Qudaamah ghi. 

                                           
(190) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy bảo vệ cháu khỏi hành phạt 

cõi mộ.} 

(191) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin biến nó thành phần thưởng cho cha 

mẹ nó, xin hãy chấp nhận sự biện hộ của nó (cho cha mẹ nó). 

Lạy Allah, vì nó hãy làm cho bàn cân của cha mẹ nó được 

nặng thêm, vì nó hãy nhân thêm phần thưởng cho cha mẹ nó, 

hãy gán cho nó là người đức hạnh trong nhóm người có đức 
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161- 

َعلحََّّم َّـالل هَُّ} جحََّّلًَفاـوَسَََّّفََرًطاََِّلَاَّهَُّـاجح
َ
َّ{ًراـوَأ

“Ol lo hum mak a’l hu la naa fa ro ton wa sa la fan 

wa aj ro.”(192)  

57- Lời chia buồn cho thân nhân người chết. 

162-  

ََِّّإِن َّ} َخذََََّّماَّلِِل 
َ
َطىََّماََّوَلََُّّأ عح

َ
ء َََّّوُ ََُّّّأ نحَدهََََُّّشح َجل َََِّّ

َ
ََّّبِأ َّ.َّ.َّ.َُّمَسّمًّ

ِْبحَّ تَسََِّّفَلحَتصح َحح ََّوتلح َّ{بح

“In na lil la hi maa a kho za, wa la hu maa a’ to, wa 

kul lu shai in i’n da hu bi a ja lin mu sam ma . . . fal 

tos bir wal tah ta sib.”(193) Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

Hoặc nói thêm thì tốt hơn. 

                                                                                           
tin, xin hãy ban cho nó nằm trong sự bảo lãnh của Ibrahim, và 

với lòng thương xót của Ngài xin bảo vệ nó ra khỏi hành phạt 

của hỏa ngục, hãy thay đổi ngôi nhà khác cho nó (ở thiên 

đàng) tốt hơn ngôi nhà (ở trần gian), hãy thay đổi người thân 

khác cho nó tốt hơn. Lạy Allah, xin tha thứ cho tổ tiên của 

bầy tôi, cho những người phạm quá nhiều tội lỗi trong bầy tôi 

và những người có đức tin đã qua đời trước bầy tôi.} 

(192) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy cho phép cháu vào thiên đàng 

trước bầy tôi để sửa soạn chổ ở cho bầy tôi và hãy thay đổi tai 

nạn đó là phần thưởng cho bầy tôi.} 

(193) Ý nghĩa: {Quả thực, những gì Allah lấy và ban phát đều là 

của Ngài, tất cả đều được Ngài đặt trong giới hạn nhất định ... 

Vì thế, hãy kiên nhẫn, chịu đựng may ra đó là điều tốt.} 
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َزاَءَك،َّوََغَفرََّ ََ َسَنَّ حح
َ
َرَك،َّوَأ جح

َ
َظَمَّالُلَّأ عح

َ
 تَِك{لَِميََِّّّ}أ

“A’ zo mol lo hu aj rak, wa ah sa na a’ zaa ak, wa gho 

fa ro li mai yi tik.”(194) Hadith do Al-Nawawi ghi. 

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

163- 

ِلَّاللَِّ} ََّرُسـوح ٍِ لَـىَُّسن ـ ََ ـِمَّاللِ،ََّو  {بِسح

“Bis mil lah, wa a’ la sun na ti ro su lil lah.”(195) 

Hadith do Abu Dawood ghi. 

59- Lời cầu xin sau khi chôn. 

164- 

َََّبِّتحـُه{ َّلَـُه،َّالل ُهـم  ِفـرح َّاغح َّ}الل ُهـم 
“Ol lo hum magh fir la hu, ol lo hum ma thab bit 

hu.”(196) Hadith do Abu Dawood và Al-Hakim ghi. 

 60- Lời cầu xin khi thăm viếng mộ. 

165- 

                                           
(194) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah nhân phần thưởng cho anh, Ngài sẽ 

thay đổi cho anh được tốt đẹp hơn và tha thứ cho người quá 

cố.} 

(195) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, noi theo Sunnah Rasul của 

Allah.} 

(196) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah tha thứ cho ông ấy (bà, cô, anh...) 

và hãy làm vững lòng ông ta (khi bị hỏi).} 
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لَيحََّّمَََُّلَّـالس َّ} هحََُّّكمحَّـََ
َ
يَارَََِّّلَّـأ مِنِيَََّّنََّـمََِّّ،ادلِّ حُمؤح حُمسحََّّ،ال َّإِنحَََّّوإِن اَّ،لِِميََّـوَال

حُمسحََّّاللَََُّّويَرحَحمََُّّ،ِحُقونََََّلََّّبُِكمحََّّاللََُّّاءََّـشََّ ِدِميََّـال َّاـِمن َََّّتقح
حُمسحَّ ِخِرينََّـَوال

ح
سحََّّ،َتأ

َ
ُلَّـأ

َ
ٍََََّّولَُكمََُّّاـَِلَََّّاللَََّّأ َّ{الحَعافَِي

“As sa laa mu a’ lai kum ah lad di yaar, mi nal mu mi 

n.i.n, wal mus li m.i.n, wa i naa in shaa ol lo hu bi 

kum laa hi qun, wa yar ha mul lo hul mus taq di mi 

na min naa wal mus ta khi r.i.n, as a lul lo ha la naa 

wa la ku mul ã’ fi yah.”(197) Hadith do Muslim và Ibnu 

Majaah ghi. 

61- Lời cầu xin khi có gió mạnh. 

166- 

سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ} 
َ
لَُكَّـأ

َ
ََهاَّأ َََُّّ،َخيح

َ
َّ{رَِّهاـشَََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka khoi ro haa, wa a u’ zu 

bi ka min shar ro haa.”(198) Hadith do Abu Dawood và 

Ibnu Majaah ghi. 

167- 

                                           
(197) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức 

tin và những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah muốn, thì 

chúng tôi là những người nối bước theo sau các bạn. Cầu xin 

Allah mở lòng thương xót cho những ai đi trước và những ai 

tiếp bước theo sau trong chúng ta. Cầu xin Allah ban cho 

chúng ta được bình an.} 

(198) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin ban hữu ích cho bề tôi từ (cơn gió 

này) và xin hãy che chở bề tôi tránh mọi bất lợi nó.} 
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سحََّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
لَُكَّـأ

َ
ََهاَّأ َََّّ،َخيح َََّّ،فِيَهاَّاـمَََّّوََخيح رحسََِّّاـمَََّّوََخيح

ُ
َّـأ َّ،بِهََِّّلَتح

ََُّ
َ
رحسَََِّّماََّهارَِّّـَوشَََّّ،فِيَهاََّماََّهارَِّّـَوشَََّّ،َهارَِّّـشَََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ

ُ
َّـأ َّ{بِهََِّّلَتح

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka khoi ro haa, wa khoi ro 

maa fi haa, wa khoi ro maa ur si lat bih, wa a u’ zu bi 

ka min shar ri haa, wa shar ri haa maa fi haa, wa 

shar ri haa maa ur si lat bih.”(199) Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

62- Lời cầu xin khi có sấm sét. 

168- 

ِيََّحانََّـُسبحَّ}  دََُّّبِّحَُّـيَُسََّّاَّل  َح ِدهَِّـِِبَََّّالر  حمَََّّ،مح ٍَََُّلََّوال َّ{يَفتِهَِّـخََِّّنحَّـمََِّّئَِك
“Sub haa nal la zi yu sab bi hur ro’ du bi ham di hi, 

wal ma laa i ka tu min khi fa tih.”(200) Hadith do 

Maalik ghi. 

63- Lời cầu xin mưa. 

169- 

ََّّالل ُهم َّ}
َ
ِقَناأ َََّّ،نَافًِعاَّ،َمِريًعاََّمِريًئاَُّمِغيًثاََّغيحًثاَّسح ََََّّعِجَلًََّّ،َضاررَََّّغيح ََّغيح
َّ{آِجل َّ

                                           
(199) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi mọi lợi ích từ 

cơn gió này, và với những gì theo cùng với nó và xin hãy che 

chở bề tôi tránh mọi điều bất lợi từ cơn gió này, và những gì 

theo cùng với nó.} 

(200) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Đấng mọi lời ca ngợi tán dương 

là của Ngài, Đấng mà Thần Sấm luôn ca tụng tán dương và tất 

cả Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} 
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“Ol lo hum ma as qi naa ghoi than, mu ghi than, ma 

ri an, ma ri a’n, naa fi a’n, ghoi ro dhor rin, ã’ ji lan 

ghoi ro ã jil.”(201) Hadith do Abu Dawood ghi và đã 

được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

170- 

ِغثحََّّم َّـالل هَُّ}
َ
ِغثَّم َّـالل هََُّّ،َناـأ

َ
ِغثحََّّم َّـالل هََُّّ،َناـحَّأ

َ
 {َناـأ

“Ol lo hum ma a ghith naa, Ol lo hum ma a ghith naa, 

Ol lo hum ma a ghith naa.”(202) Hadith do Al-Bukhari 

và Muslim ghi. 

171- 

بَََّّقَِّـاسحََّّالل ُهم َّ} حُشََّّ،ائَِمَكَّـَوَبهَََّّ،اَدكََّـَِ ََتَكََّّرحَّـَوان ححََّّ،رَْحح
َ
ََّدكََّـبَلَََِّّيَّـوَأ

حَميَِّّ َّ{َتَّـال
“Ol lo hum mas qi i’ baa dak, wa ba haa i mak, wan 

shur roh ma tak, wa ah yi ba la da kal may yit.”(203) 

Hadith do Abu Dawood ghi và đã được Sheikh Al-Albani 

xác thực là Soheeh. 

 64- Lời cầu xin khi có mưa. 

172- 

                                           
(201) Ý nghĩa: {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 liền đừng chậm trể.} 

(202) Ý nghĩa: {Cầu xin hãy ban mưa xuống cho bầy tôi.} 

(203) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban mưa xuống cho đám tôi tớ 

của Ngài và cho tất cả sinh vật, động vật của Ngài. Xin hãy 

ban bố lòng nhân từ của Ngài và hãy làm cho đất khô cằn 

được đâm chồi nẩy lộc.} 
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 {افِعاًَّـنَََّّاًَّـبَصيََِّّّم َّـالل هَُّ}

“Ol lo hum ma soi yi ban, naa fi a’n.”(204) Hadith do 

Al-Bukhari ghi. 

65- Lời cầu xin khi tạnh mưa. 

173- 

نَاـُمطَِّ}  {َمتِهَِّـَورَححََّّاللََِّّلَِّـبَِفضحََّّرح

“Mu tir naa bi fodh lil la hi wa roh ma tih.”(205) 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

66- Lời cầu xin khi mưa lớn, bão. 

174- 

لَيحَناَََّلَّوََََّّحَواَِلحَناَّالل ُهم َّ} ََّّالل ُهم ََّّ.ََ رَاِبََّّاآلََكمََِّّلََعَ َّاََّوبُُطونََِّّ،وَالظِّ
َ ٍَِّْلح َّ،وحدِيَ

َجرَََِّّوَمَنابِِتَّ  {الش 

“Ol lo hum ma ha waa lai naa wa laa a’ lai naa. Ol lo 

hum ma a’ lal ã kaa mi waz zi rob, wa bu tu nil aw di 

yah, wa ma naa bi tish sha jar.”(206) Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

67- Lời cầu xin khi thấy lưỡi liềm. 

                                           
(204) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban cho thật nhiều mưa có 

lợi.} 

(205) Ý nghĩa: {Mưa rơi xuống là đặt ân và lòng khoan dung của 

Allah cho bầy tôi.} 

(206) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy cho mưa xuống vườn tược, 

đồng ruộng, đồi núi và thung lũng chứ đừng trúc xuống làng 

mạc.} 
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175-  

{َّ َّالُل َبـُر، كح
َ
ِهل هََُّّم َّـالل هَُّأ

َ
لَيحنَََّّأ َّبِاَّاـََ

َ ـْلح ٍَََِّلَّـَوالس ََّّ،انَِّـمَََّواإِليحََّّنَِّمح ََّم
َّمَََِّلَّـَواإِلسحَّ َّ{اللَََُّّوَربَُّكَََّّربَُّناَناََّوتَرحَضـى،ََّرب ََّّ،ََّواتل وحفِيحِقَّلَِمـاَُّتِبُّ

“Ol lo hu ak bar, ol lo hum ma a hil la hu a’ lai naa 

bil am ni, wal i man, was sa laa ma ti wal is laam, wat 

taw fi qi li maa tu hib bu rab ba naa wa tar dho, rab 

bu naa wa rab bu kol loh.”(207) Hadith do Al-Tirmizhi 

ghi. 

68- Lời cầu xin trước khi xả chay. 

176- 

مََََّّذَهَبَّ} َّـالظ 
ُ
َّاََّوَثَبَتََّّ،الحُعُروُقَََّّوابحَتل ِتََّّ،أ

َ َّ{اللََُّّاءََّـشَََّّإِنحََّّرَُّـجحَّْلح
“Za ha baz zo ma, wab tal la til u’ ruq, wa tha ba tal 

aj ru, in shaa ol loh.”(208) Hadith do Abu Dawood ghi. 

177- 

ََّّالل ُهم َّ} لَُكََّّإِّنِّ
َ
أ سح
َ
َتَِكََّّأ ََّّال ِتََّّبِرَْحح ء ََُّّك ََّّوَِسَعتح نحََََّّشح

َ
ِفرَََّّأ  {ِلَََُّّغح

“Ol lo hum ma in ni as a lu ka bi roh ma ti kal la ti wa 

si at kul la shai in an tagh fi ro li.”(209) Hadith do Ibnu 

Majaah ghi. 

                                           
(207) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất, lạy Allah, xin hãy cho lưỡi liềm 

được mọc lên và cho bầy tôi thấy nó bằng sự an toàn, bình an, 

tin tưởng, phủ phục và thành công với những gì mà Thượng 

Đế của bầy tôi thương yêu và hài lòng. Allah là Thượng Đế 

của bầy tôi và của bạn (đấy lưỡi liềm).} 

(208) Ý nghĩa: {Đã xong rồi đói khát và mệt mỏi. Nếu Allah 

muốn, sẽ được ban thưởng.} 
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69- Lời cầu xin trước khi ăn. 

178- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Trước khi ăn các 

bạn hãy nói:  

َّ}ِمْسِبَّاللِ{
“Bis mil lah” nếu quên không nói trước khi ăn thì nói: 

لََِّّ}ِمْسِبَّاللَِّ و 
َ
 {هَِّرَِّـَوآخََِّّهَِّـأ

“Bis mil la hi aw wa li hi wa ã khi rih”(210) khi sực 

nhớ.” Hadith do Abu Dawood ghi.  

Ông Umaiyah bin Makhshi  kể: “Trước kia, 

khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đang ngồi và kế bên là người đàn ông 

đang ăn, ông ta quên không nói: 

َّ}ِمْسِبَّاللِ{
“Bis mil lah” trước khi ăn, đến khi nhớ ra thì chỉ còn 

một miếng cuối cùng là hết, ông ta nói: 

لََِّّ}ِمْسِبَّاللَِّ و 
َ
 {هَِّرَِّـَوآخََِّّهَِّـأ

“Bis mil la hi aw wa li hi wa ã khi rih” khi nghe thế 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cười và nói:  

يحَطانَََُّّزاَلَََّّما} ُكُلََّّالش 
ح
اََّمَعهََُّّيَأ مََََّّذَكرَََّّفَلَم  َتَقاءََََّّّللَِّاَّاسح َِِّفَََّّماَّاسح

نِهَِّ  {َبطح

                                                                                           
(209) Ý nghĩa: {Lạy Allah, thỉnh cầu sự khoan dung, độ lượng của 

Ngài bao trùm tất cả, xin hãy tha thứ cho bề tôi.} 

(210) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah từ đầu cho đến cuối.} 
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“Shayton đang ăn cùng với anh ta đến khi nghe được 

nhắc tên Allah thì hắn ói ra tất cả những gì có trong 

bụng.” Hadith do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi và 

Sheikh Al-Albani cho rằng Hadith yếu.  

179- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai đã được Allah ban 

cho thức ăn thì hãy nói:  

نَََّّ،فِيهََِّّاـَِلَََّّبَارِكحََّّم َّـالل هَُّ} ِعمح طح
َ
ًاَّاـَوأ  {هَُّـِمنحَََّّخيح

“Ol lo hum ma baa rik la naa fi hi, wa ot i’m naa khoi 

ron min hu”(211) và ai được Allah ban cho sữa uống 

thì hãy nói:  

نَََّّفِيهََِّّاـَِلَََّّبَارِكحََّّم َّـالل هَُّ} َّ{هَُّـِمنحََّّاـَوزِدح
“Ol lo hum ma baa rik la naa fi hi wa zid naa min 

hu.”(212) Hadith do Al-Tirmizhi ghi.  

70- Lời tạ ơn sau khi ăn. 

180- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai ăn xong rồi nói: 

َمحَّ}
ح
ََِّّدَُّـاْل ِيَّلِِل  َعَمنََِّّاَّل  طح

َ
ََِّّنحَّـمََِّّ،َوَرَزَقنِيهََِّّ،َذاـهَََّّيـأ ل َّـحََََّّغيح ََّّوح

َّ،يـِمنِّ
ة َّـقََََُّّلَّوََّ َّ{و 

“Al ham du lil la hil la zi ot a’ ma ni haa za, wa ro za 

qo ni hi, min ghoi ri haw lin min ni, wa laa qu 

                                           
(211) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban phúc lành cho bầy tôi 

trong thức ăn này và hãy ban cho thức ăn khác tốt hơn.} 

(212) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban phúc lành cho bầy tôi 

trong sữa này và hãy thêm nữa cho bầy tôi.} 
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wah.”(213) thì được xóa tất cả tội lỗi đã và chưa 

phạm.” Hadith do Abu Dawood ghi. 

181- 

ُدَّ} َمح
ح
َِّاْل ََّوََلََّّلِِل  ِفر ََّمكح َ ًباَُّمَباَرًَكَّفِيِه،ََّغيح ،ََّوََلََّْححداًََّكثِيًاََّطيِّ ع  ََُّّمَود 

ًًنََّعنحُهََّرب َنا َتغح َّ{ُمسح

“Al ham du lil la hi ham dan ka thi ron, toi yi ban, mu 

baa ra kan fi hi, ghoi ro mak fi, wa laa mu wad da’, 

wa laa mus tagh nan a’n hu rab ba naa.”(214) 

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

182- 

َتُهمحََّّاـفِيمَََّّلَُهمحََّّبَارِكحََّّم َّـالل هَُّ} فََِّّ،َرَزقح ُهمحَّـَوارححَََّّ،لَُهمحََّّرحَّـَواغح َّ{مح
“Ol lo hum ma baa rik la hum fi maa ro zaq ta hum, 

wagh fir la hum, war ham hum.”(215) Hadith do 

Muslim ghi. 

72- Lời cầu xin khi được ai mời ăn hoặc mời 

uống. 

183- 

                                           
(213) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương kính dâng lên Allah, 

Đấng đã ban cho thức ăn này và cung cấp nó cho bề tôi trong 

khi bề tôi không có khả năng tạo ra nó.} 

(214) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah, 

chỉ vì Ngài thành tâm ca ngợi, tán dương, ngày càng nhiều 

hơn và vô tận không bao giờ ngưng cũng không bao giờ đủ.} 

(215) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban phúc lành cho họ trong 

những bổng lộc mà Ngài đã cung cấp, xin hãy tha thứ và 

thương yêu họ.} 
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ِعمحََّّالل ُهم َّ} طح
َ
َعَمنَّنحَّـمَََّّأ طح

َ
 {َقاِّنَّـسَََّّنحَّـمَََّّقَِّـسحَّاوَََّّ،يـَِّأ

“Ol lo hum ma ot i’m man ot a’ ma ni, was qi man sa 

qo ni.”(216) Hadith do Muslim ghi. 

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

chay. 

184- 

َطَّ} فح
َ
نحََّّرََّـأ َكَلََّّ،ونََّـائِمَُّـالص َََّّدُكمَُّـَِ

َ
َّاَّاَمُكمَُّـَطعَََّّوَأ

َ َّـَوَصََّّ،بحَرارَُّْلح َّل تح
لَيحَّ حمَََُّّكمَُّـََ ٍَََُّلَّـال  {ئَِك

“Af to ro i’n da ku mus so i mun, wa a ka la to ã’ ma 

ku mul ab raar, wa sol lat a’ lai ku mul ma laa i 

kah.”(217) Hadith do Abu Dawood, Al-Nasaa-i và Ibnu 

Majaah ghi và đã được Sheikh Al-Albani xác thực là 

Soheeh. 

74- Khi mời người nhịn chay dự tiệc. 

185- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َحُدُكمحََُّّدِعَََّّإَِذا}
َ
ََّّأ ِطًراَََّكنََََّّوإِنحََّّ،َفلحُيَصلَََِّّّصائًِماَََّكنَََّّفَإِنحََّّ،فَلحُيِجبح َُّمفح
َعمحَّ َّ{فَلحَيطح

“Ai trong các bạn được mời dự tiệc thì hãy đáp lại lời 

mời. Nếu là người nhịn chay thì hãy cầu xin cho gia 

                                           
(216) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy cung cấp thức ăn, thức uống 

cho ai đã cung cấp thức ăn, thức uống cho bề tôi.} 

(217) Ý nghĩa: {Những người nhịn chay đã xả chay cùng các bạn, 

đã ăn thức ăn của các bạn và các bạn đã được các Thiên Thần 

cầu xin cho sự tha thứ và thương yêu.} 
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chủ sự tha thứ và phúc lành còn ai không nhịn chay 

thì hãy ăn.” Hadith do Muslim ghi. 

75- Khi người nhịn chay bị chửi. 

186- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َيامَُّ} ٍوََّّالصِّ ََََّّلَّفَََُّّجن  ُرؤوَََّّوإِنحَََُّّيحَهلحََََّّلَّوَََّّيَرحفُثح وحََّّقَاتَلَهََُّّامح
َ
ََُمهََُّّأ َََّّشا َّ:َفلحَيُقلح

َّ َََِّّصائِموََّّإِّنِّ َُيح ِيَّ.َمر  ِسَََّّواَّل  ائِمََِّّفَمَََِّّلُلُوُفََّّبَِيِدهَََِّّنفح َيُبََّّالص  طح
َ
نحدَََّّأ ََِّ

ِكََّّرِيحََِِّّمنحََََُّّعاَلََّّاللَِّ حِمسح ُكََُّّ،ال ابَهَََُّّطَعاَمهَََُّّيَتح َوتَهَََُّّوَُشَ ِّلََِّّمنحَََّّوَشهح جح
َ
َّ،أ

َيامَُّ نَاَّ،ِلََّّالصِّ
َ
زِيَّوَأ جح

َ
ٍََُّّبِهََِّّأ ََسَن

ح
َََِّّواْل َثالَِهاَّبَِعْشح مح

َ
َّ{َّأ

“Sự nhịn chay là bức tường bảo vệ, vì thế (khi nhịn 

chay) đừng văng tục nói bậy, đừng hành động dại dột. 

Nếu bị đuổi giết hoặc bị chửi thì hãy nói: 

 {ائِموَّـَصََّّيـإِنََِّّّ،ائِموَّـَصََّّيـإِنَِّّ}

“In ni so im, in ni so im”(218) Ta thề với Đấng nắm 

giử linh hồn Ta, là mùi trong miệng người nhịn chay 

đối với Allah còn thơm hơn cả mùi xạ hương. Allah 

phán: “Vì y đã bỏ thức ăn, thức uống và sự ham muốn 

(tình dục) vì TA. Sự nhịn chay là của riêng TA và TA 

sẽ ban thưởng cho y, và mỗi việc làm tốt đẹp được nhân 

lên mười lần.”” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

76- Lời cầu xin khi được quả đầu mùa. 

187-  

                                           
(218) Ý nghĩa: {Thực sự tôi đang nhịn chay.} 
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َناَِِّفَََِّّلَاََّوَبارِكحََّّ،َمِدينَتَِناَِِّفَََِّّلَاََّوَبارِكحََّّ،َثَمِرنَاَِِّفَََِّّلَاَّبَارِكحََّّالل ُهم َّ} َِ َّ،َصا
نَاَِِّفَََِّّلَاََّوَبارِكحَّ  {ُمدِّ

“Ol lo hum ma baa rik la naa fi tha ma ri naa, wa baa 

rik la naa fi ma di na ti naa, wa baa rik la naa fi so i’ 

naa, wa baa rik la naa fi mud di naa.”(219) Hadith do 

Muslim ghi. 

77- Lời cầu xin khi nhảy mủi. 

188- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Khi ai trong các bạn 

hắt hơi thì hãy nói: 

َمحَّ}
ح
ََِّّدَُّـاْل  {لِِل 

“Al ham du lil lah”(220) thì người nghe được, hãy cầu 

xin cho y: 

 الُل{ََّكَّـيَرحَْحَُّ}

“Yar ha mu kol loh”(221) buộc người hắt hơi phải cầu 

xin lại: 

ِدي}  {بَالَُكمحََّّلِحَُّـَويُصحََّّ،اللََُُّّكمَُّـَيهح

                                           
(219) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban phúc lành cho bầy tôi 

trong mùa quả này, trong thành phố này, trong só và trong 

mud của bầy tôi.}  

Ý nghĩa từ Só và mud là đơn vị đo lường ở thời Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, 

một só bằng bốn mud và một mud bằng hai bụm tay của 

người đàn ông trung bình. 

(220) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi đều kính dâng Allah} 

(221) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah thương yêu anh} 
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“Yah di ku mul loh, wa yus li hu baa la kum.”(222) 

Hadith do Al-Bukhari ghi. 

78- Khi nghe người Kafir nhảy mủi và nói: 

{َِّ َمحَّـدََُّّلِِل 
ح
 .hãy đáp lại {اََّْل

189- 

ِدي}  {بَالَُكمحََّّلِحَُّـَويُصحََّّ،اللََُُّّكمَُّـَيهح
“Yah di ku mul loh, wa yus li hu baa la kum.” 

79- Lời chúc mừng cho người cưới vợ. 

190- 

لَيحَََّّوَباَركَََّّ،َكَّـلَََّّاللََُّّبَاَركََّ}  ََّّيـفََِّّاـبَيحَنُكمَََّّعََّـوَََجَََّّ،َكَّـََ
 {َخيح

“Baa ro kol lo hu lak, wa baa ro ka a’ lai ka, wa ja ma 

a’ bai na ku maa fi khoi rin.”(223) Hadith do Abu 

Dawood, Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi. 

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

191- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Khi ai trong các bạn 

cưới vợ hoặc mua một người đầy tớ, hãy nói: 

لََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
أ سح
َ
لَيحهَََِّّجَبلحَتَهاَّاـمَََّّرََّـوََخيحََّّ،َرَهاـَخيحَََّّكَّـأ ََ،َََُّّ

َ
َّبَِكََّّوذَُّـوَأ

لَيحَََّّجَبلحَتَهاَّاـمَََّّرَِّّـَوشَََّّ،رَِّهاـشَََّّنحَّـمَِّ َّ{هَِّـََ

                                           
(222) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hướng dẫn và cải thiện việc làm 

của các anh.} 

(223) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho bạn và kết hợp 

hai bạn trong mọi điều tốt đẹp.} 
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“Ol lo hum ma in ni as a lu ka khoi ro haa, wa khoi ro 

maa ja bal ta haa a’ lai hi, wa a u’ zu bi ka min shar 

ri haa, wa shar ri maa ja bal ta haa a’ lai hi.”(224) và 

khi mua lạc đà thì hãy cầm đỉnh bướu của nó và nói 

giống như vậy.” Hadith do Abu Dawood và Ibnu Majaah 

ghi. 

Lời cầu xin này dành cho người mới cưới vợ áp 

dụng vào đêm động phòng. Đặt tay lên trán vợ và cầu 

xin. 

81- Lời cầu xin trước khi ân ái. 

192- 

َتَناََّماَّيحَطانََّـالش ََِّّبَّوََجنََِّّّ،يحَطانََّـالش ََّّبحَنانَِّّـجَََّّم َّـالل هََُّّ،اللََِّّمَِّـبِسحَّ} َّ{َرَزقح
“Bis mil lah, ol lo hum ma jam nib nash shai ton, wa 

jam ni bish shai to na maa ro zaq ta ni.”(225) 

82- Lời cầu xin khi nóng giận. 

193- 

يحَطاِنَّ وُذَّبِاللَِِّمَنَّالش  َُ
َ
 الر ِجيحمَِّأ

“A u’ zu bil la hi mi nash shai to nir ra jim”(226) 

                                           
(224) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi cuộc sống tốt 

đẹp, hạnh phúc khi chung sống với nàng và hưởng được mọi 

điều tốt đẹp mà Ngài đã tạo cho nàng. Và cầu xin hãy che chở 

tránh mọi điều xấu từ nàng và mọi điều xấu mà Ngài đã tạo 

cho nàng.} 

(225) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Lạy Allah, xin hãy mang 

Shayton tránh xa bầy tôi và tránh xa mọi bổng lộc mà Ngài 

ban tặng cho bầy tôi.} 
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83- Lời cầu xin khi sự thử thách (hoặc tai nạn) 

xảy ra đối với người khác.  

194- 

دَُّ} َمح
ح
ََِّّاْل ِيَّلِِل  اََّعفَاِّنََّّاَّل  لَِِنََّّ،بِهََِّّكََََّلَّابحتَََِّّمم  َََّّوفَض  نحَََّّكثِي ََّّلََعَ ََّخلََقََِّّمم 

ِضيَلًَّ َّ{َُفح

“Al ham du lil la hil la zi ã’ faa ni mim mab ta laa ka 

bih, wa fodh dho la ni a’ la ka thi rim mim man kho 

la qo taf dhi la.”(227) Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

84- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  thường nói gì khi ngồi ? 

195- Ông Abdullah bin U’mar  kể: “Trước 

kia, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói một trăm lần câu: 

{َّ فَََِّّربِّ ََِّّرحَّـاغح ََّّ،يـل لََََّّوتُبح نحَتََّّإِن َكََّّ،ي َّـََ
َ
  {الحَغُفورََُّّو اُبَّـاتل ََّّأ

“Rab bigh fir li, wa tub a’ lai, in na ka an tat taw waa 

bul gho fur.”(228) chỉ trong một lần ngồi.” Hadith do 

Al-Tirmizhi ghi. 

                                                                                           
(226) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh khỏi lũ 

Shayton đáng bị nguyền rủa.} 

(227) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính dâng Allah 

Đấng đã ban cho bề tôi tránh được sự thử thách (hoặc tai nạn) 

và đã ban cho bề tôi rất nhiều sự ưu đãi hơn những người 

khác.} 

(228) Ý nghĩa: {Lạy Thượng Đế bề tôi, xin hãy dung thứ và chấp 

nhận sự sám hối của bề tôi. Bởi vì, Ngài là Đấng rất yêu thích 

ai quay lại sám hối, Ngài là Đấng Rất Mực Rộng Lượng.} 
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85- Lời cầu xin xóa tội trước khi đứng dậy. 

196- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai là người nói nhiều 

những lời không có ý nghĩa trong khi ngồi cùng nhóm 

thì hãy nói: 

ِِبَمحََّّم َّـالل هََُّّبحَحانََكَّـسَُّ} َِّدكََّـَو نح
َ
ـَهُدَّأ شح

َ
ـٰهَََََّّلَّ،َّأ ََّّإِلَ نحَت،َّإَِل 

َ
ِفُركَََّّأ َتغح سح

َ
َّأ

تُوُبَّ
َ
َّ{إَِِلحَكََّّوَأ

“Sub haa na kol lo hum ma wa bi ham dik, ash ha du 

al laa i laa ha il la an ta, as tagh fi ru ka, wa a tu bu i 

lai ka.”(229) trước khi đứng dậy được Allah xóa sạch 

tội cho y trong lần ngồi đó.” Hadith do Abu Dawood, 

Al-Tirmizhi và Al-Nasaa-i ghi. 

86- Đáp lại khi được người khác cầu xin cho 

câu:  

ـََرَّالُلَّلَـَك{  }َغف

“Gho fa rol lo hu lak.”(230) 

197- 

 }َولَـَك{

“Wa la ka”(231) 

                                           
(229) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương, tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế 

nào đích thực ngoại trừ Ngài. Cầu xin Ngài dung thứ tội cho 

bề tôi và bề tôi trở về sám hối với Ngài.} 

(230) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah tha tội cho anh.} 

(231) Ý nghĩa: {Và cho anh nữa.} 
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87- Lời cảm ơn ai đã giúp đỡ. 

198- 

َّ{َجـَزاَكَّالُلََّخيحـراًَّ}
“Ja zaa kol lo hu khoi ro.”(232) Hadith do Al-Tirmizhi 

ghi. 

88- Làm những điều dưới đây sẽ được Allah bảo 

vệ khỏi Dajjaal. 

199- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََََّّحِفَظَََّّمنحَّ} ْشح ََََّّ لََِِّّمنحََّّآيَات  و 
َ
ِصمَََّّالحَكهحفَُّسوَرةََِّّأ الََِِّّمنحَََُّّ ج  َّ{َّادل 

“Ai thuộc mười câu Kinh đầu tiên của chương Al-

Kahf (chương 18) được Allah bảo vệ khỏi Dajjaal.” 

Hadith do Muslim ghi. 

Và cầu xin Allah che chở tránh khỏi Dajjaal sau 

mỗi lần Salah bắt buộc trước khi Salam:  

َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َّالحَقبحََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ َذاِب ََّجَهن مَََّّنحَّـَومََِّّ،رَِّـََ َذاِب ََ،َّ

ٍََِّّنحَّـَومَِّ َن َياَّفِتح حَمحح حَمَماِتََّّال ٍََِّّرَِّّـشَََّّنحَّـَومََِّّ،َوال حَمسََِّّفِتحَن الََِّّيحَِّـال ج  َّ{ادل 
“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab 

ri, wa min a’ zaa bi ja han năm, wa min fit na til mah 

yaa, wal ma maat, wa min shar ri fit na til ma si hid 

daj jaal.”(233) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

                                           
(232) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban tặng cho anh nhiều điều tốt.} 

(233) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi 

sự hành phạt trong cõi mộ và hành phạt nơi hỏa ngục, tránh 
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َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هَُّ}
َ
َذاِبََّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ َََُّّ،رَِّـالحَقبحََََّّ

َ
ٍََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ َن َّفِتح

حَمسَِّ الََِّّيحَِّـال ج  َََُّّ،ادل 
َ
ٍََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـوَأ َن يَََّّفِتح حَمحح َّم َّـالل هََُّّ.اِتَّـَوالحَممَََّّاـال

َََُّّيـإِنَِّّ
َ
ََََّّنََّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ

ح
حَمأ حَمغحََّّمَِّـال َّ{َرمَِّـَوال

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka min a’ zaa bil qab 

ri, wa a u’ zu bi ka min fit na til ma si hid daj jaal, wa 

a u’ zu bi ka min fit na til mah yaa, wal ma maat. Ol 

lo hum ma in ni a u’ zu bi ka mi nal mạ tham wal 

magh ram.”(234) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

89- Đáp lại khi được người khác nói: 

ـَُكَّفِـيَّاللِ{ ِحبَّ
ُ
يَّأ ِّـَ  }إِن

“In ni u hib bu ka fil lah.”(235)   

 

200- 

َحب َّ}
َ
ِيََّكَّـأ َببحَتنََِّّاَّل  حح

َ
 {هَُّـلَََّّيـأ

“A hab ba kal la zi ah bab ta ni lah.”(236) Hadith do 

Abu Dawood ghi. 

                                                                                           
khỏi mọi thử thách cám dỗ của cuộc sống trần gian, trước khi 

chết và tránh mọi điều xấu khi Dajjaal xuất hiện.} 

(234) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài che chở tránh khỏi sự hành 

phạt nơi cõi mộ, tránh khỏi mọi thử thách cám dỗ khi Dajjaal 

xuất hiện, xin Ngài che chở mọi thử thách lúc sống và trước 

khi chết. Lạy Allah, xin hãy che chở bề tôi tránh khỏi tội lỗi 

và nợ nần.} 

(235) Ý nghĩa: {Thực sự, tôi thương anh vì Allah.} 
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90- Lời cầu xin cho người khác khi cho bạn tài 

sản của anh ta.  

201- 

لََِّّيـفَََِّّكَّـلَََّّاللََُّّبَاَركََّ} هح
َ
 {الَِكَّـَومََََّّكَّـأ

“Baa ro kol lo hu la ka fi ah li ka wa maa lik.”(237) 

Hadith do Al-Bukhari ghi. 

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

202-  

لَِكََِِّّفََّّلََكََّّاللََُّّبَاَركََّ} هح
َ
لَِفَََّّجَزاءََُّّإِن َماَّ،َوَمالَِكََّّأ دََُّّالس  َمح

ح
ََّواَّاْل

َ  {َداءَُّْلح

“Baa ro kol lo hu la ka fi ah li ka wa maa lik, in na 

maa ja zaa us sa la fil ham du wal a da.”(238) Hadith 

do Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 

92- Lời cầu xin khi sợ phải phạm tội Riya (phô 

trương, khoe khoan). 

203- 

ـوذَُّ َُ
َ
يَّأ ِّـَ َّإِن لَـَّ}الل ُهـم  َح

َ
نَاَّأ
َ
ـرَِكَّبَِكَّوَأ شح

ُ
َّأ نح
َ
ِفُرَكَّلَِمـاَّبِـَكَّأ ـَتغح سح

َ
ُم،َّوَأ

ـلَُم{َََّلَّ َح
َ
َّ أ

                                                                                           
(236) Ý nghĩa: {Sẽ thương yêu lại anh Đấng mà anh đã thương tôi 

vì Ngài.} 

(237) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và 

tài sản của anh.} 

(238) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho gia đình anh và 

tài sản của anh. Và phần thưởng của việc cho mượn là lời cám 

ơn và trả lại vật mượn.} 
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“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka an ush ri ka bi ka 

wa a na a’ lam, wa as tagh fi ru ka li maa laa a’ 

lam.”(239) Hadith do Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi. 

93- Đáp lại khi được người khác nói:  

 {بَاَرَكَّالُلَّفِيَكَّ}

“Baa ro kol lo hu fi ka.”(240)   

204- 

 {َوفِيـَكَّبَاَرَكَّاللَُّ}

“Wa fi ka baa ro kol loh.”(241) Hadith do Al-Sani ghi. 

94- Lời cầu xin tránh tin tưởng dị đoan. 

205- 

َّ َََّطََََّّلَّ}الل ُهـم  ََّّيح ََُّطََّّإَِل  ََّـخَََََّّلَّوَََّّ،كََّيح ََّّيح َُّـخَََّّإَِل  ـٰهَََََّّلَّوَََّّ،كََّيح َُّغَََّّإِلَ َّ{كََّيح
“Ol lo hum ma laa toi ro, il laa toi ruk, wa laa khoi ro 

il laa khoi ruk, wa laa i laa ha ghoi ruk.”(242) Hadith 

do Ahmad và Al-Nasaa-i ghi. 

                                           
(239) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi 

tội tổ hợp Ngài trong khi bề tôi hiểu biết và hãy tha thứ với 

những gì bề tôi không hiểu biết.} 

(240) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho anh.} 

(241) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban hồng phúc cho anh.} 

(242) Ý nghĩa: {Lạy Allah, không có điềm xấu nào cả ngoại trừ 

điềm xấu của Ngài gián xuống, và cũng không có điềm tốt 

nào cả mà chỉ có điềm tốt của Ngài ban tặng. Và cũng không 

có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài.} 
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95- Lời cầu xin khi lên tàu, xe, máy bay hoặc cởi 

ngựa, lạc đà v.v. 

206-  

ََِّّ،ِمْسِبَّاللَِّ} ُدَّلِِل  ُ  ﴿ اَْلمح َُ نذتا  َُ َر نَلَا َهََٰذا َوَمتا  خذ ََ ِي  ۡ َحََٰن ٱَّلذ َُ
آ إََِلَٰ َرب َِنتا لَُمنَقلُِ توَن  ١٣ُمۡقرَِّنَِي  َِّ ﴾١٤ِإَوَّذ ـُدَّلِِل  َِّ،َّاَْلمح ـُدَّلِِل  ،َّاَْلمح

،َُّسبحـَحانََكَّ َْبُ كح
َ
،َّالُلَّأ َْبُ كح

َ
َبـُر،َّالُلَّأ كح

َ
ِ،َّالُلَّأ ُدَّلِِل  َّيـإِنِـَّّم َّـالل هَُّاَْلمح

سََُِّّتَّـَظلَمحَّ فََِّّ،يـَنفح ََِّّرحَّـفَاغح ُهَََّلَّيـل فََِّّ،َّفَإِنـ  نََُّّرَُّـَيغح ََّّوَبَّـاَّلُّ نحَتََّّإَِل 
َ
 {أ

“Bis mil lah, al ham du lil lah, sub haa nal la zi sakh 

kho ro la naa haa za wa maa kun naa la hu muq ri 

n.i.n, wa in naa i la rab bi naa la mun qo li bun, al 

ham du lil lah, al ham du lil lah, al ham du lil lah, ol lo 

hu ak bar, ol lo hu ak bar, ol lo hu ak bar, sub haa na 

kol lo hum ma in ni zo lam tu naf si, fagh fir li, fa in 

na hu laa yagh fi ruz zu nu ba il laa an ta.”(243) 

Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi. 

96- Lời cầu xin khi bắt đầu chuyến đi. 

207- 

                                           
(243) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều 

kính dâng Allah Vinh quang thay Allah, Đấng đã chinh 

phục vật này cho bầy tôi sử dụng trong khi bầy tôi không 

có khả năng chinh phục * Và chắc chắn bầy tôi sẽ trở về 

gặp Thượng Đế của bầy tôi (vào ngày sau). Al-Zukhruf: 

13 - 14 (chương 43). Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều kính 

dâng Allah, Allah vĩ đại nhất, vinh quang thay Ngài, Thượng 

Đế của bề tôi. Quả thực, bề tôi đã sai quấy, cầu xin Ngài sự 

tha thứ, khoan dung cho bề tôi vì không ai có khả năng tha 

thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài.} 
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َْبَُّ} كح
َ
،َّالُلَّأ َْبُ كح

َ
،َّالُلَّأ َْبُ كح

َ
َر نَلَا َهََٰذا َوَما ﴿ الُلَّأ خذ ََ ِي  ۡ َحََٰن ٱَّلذ َُ

  ُ َُ نذا  لَُكَّـنَسحََّّإِن اَّم َّـالل هَُّ ﴾١٤ ِإَوَّذآ إََِلَٰ َرب ِنَا لَُمنَقلِ ُونَ  ١٣ُمۡقرَِّنَِي َُ
َ
َّأ

نحََّّم َّـالل هََُّّ.تَرحَضََّّاـمَََّّالحَعَملََِّّنََّـَومََِّّ،َوىـَواتل قحََّّالحِْب َََّّذاـهَََِّّرنَاـَسفَََّّيـفَِّ ََّهوِّ
لَيحنََّ وََِّّ،َذاـهََََّّرنَاـَسفَََّّاـََ نحَتََّّالل ُهم ََّّ.َدهَُّـُبعحَََّّعن اََّواطح

َ
َّيـفََِّّاِحُبَّـالص ََّّأ

ٍََُّّ،َفرَِّـالس َّ َلِيَف
ح
ََّّيـفَََِّّوال

َ لَِّاْلح َََُّّيـإِنََِّّّم َّـالل هََُّّ.هح
َ
َثاءََِّّنحَّـمََِّّبَِكََّّوذَُّـأ َّوَعح

ٍََِّّ،َفرَِّـالس َّ حَمنحَظرَََِّّوَكآبَ حُمنحَقلَِبََّّوءَِّـَوسََُّّ،ال حمَََّّيـفََِّّال ََّّالَِّـال
َ لََِّواْلح َّ {هح

“Ol lo hu ak bar, ol lo hu ak bar, ol lo hu ak bar, sub 

haa nal la zi sakh kho ro la naa haa za wa maa kun 

naa la hu muq ri n.i.n, wa in naa i la rab bi naa la 

mun qo li bun. Ol lo hum ma in naa nas a lu ka fi sa 

fa ri naa haa zal bir ro wat taq wa, wa mi nal a’ ma li 

maa tar dho. Ol lo hum ma haw win a’ lai naa sa fa ro 

naa haa za, wot wi a’n naa bua’ dah. Ol lo hum ma an 

tos so hi bi fis sa far, wal kho li fa tu fil ah li. Ol lo 

hum ma in ni a u’ zu bi min wa’ thaa is sa far, wa ka 

ã ba til man zor, wa su il mun qo la bi fil maa li wal 

ah li.”(244) Hadith do Muslim ghi. 
                                           

(244) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah. Mọi lời ca ngợi, tụng niệm đều 

kính dâng Allah Vinh quang thay Allah, Đấng đã chinh 

phục vật này cho bầy tôi sử dụng trong khi bầy tôi không 

có khả năng chinh phục * Và chắc chắn bầy tôi sẽ trở về 

gặp Thượng Đế của bầy tôi (vào ngày sau). Al-Zukhruf: 13 - 

14 (chương 43). Lạy Allah, xin hãy ban cho chuyến đi này đầy ý 

nghĩa và kính sợ (Ngài) và xin hãy ban cho bầy tôi thực hiện được 

những việc làm Ngài hài lòng. Lạy Allah, xin hãy làm cho 

chuyến đi này thật thanh thản, dễ dàng và ngắn lại. Ngài là Đấng 

cận kề phù hộ bề tôi trong chuyến đi, là Đấng giám hộ gia đình 
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Khi trở về đọc lời cầu xin trên và thêm: 

ََِّّ،ونََّـتَائِبََُّّ،ونََّـآيِبَُّ} َِّمـُدوَن{اَنـاَّحََّ،َّلَِربَُِّّدونََّـَعب
“Ã yi b.u.n, taa i b.u.n, ã’ bi d.u.n, li rab bi naa haa 

mi d.u.n.”(245) Hadith do Muslim ghi. 

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

208- 

َّرَََّّم َّـهَُّالل َّ} ََّّاـمََّوَََّّعَِّبحَّـالس ََّّاِتَّاوََّمََّـالس ََّّب 
َ
َّرََّوَََّّ،نََّلحَّلََّظحَّأ َّاَّب 

َ
َّعَِّبحَّـالس ََّّيََِّضَّرحََّْل

ََّّاـمََّوََّ
َ
َّرََّوَََّّ،نََّلحَّلََّقحَّأ ََّّاـمََّوَََّّيَِّاطَِّيََّـالش ََّّب 

َ
َّرََّوَََّّ،نََّلحَّلََّضحَّأ َّ،نََّيحَّرََّذَََّّاـمََّوَََّّاِحَّيََّالرََِّّّب 

َّ
َ
َّـسحَّأ

َ
َُّأ ََّـخََََّّكَّل ََّـخََّوٍََََِّّّيََّرحَّقََّالحََّّهَِّذَِّـهَََّّيح ََّّيح

َ
َمـاَّفِيحَها،َّا،هََّلَِّهحَّأ َ َّوَََّّوََخيح

َ
ََِّّوذَُّـََُّأ ََّكَّب

َََّّشـرَِّّوَََّّاهَََّشـرََِّّّنحَّـمَِّ
َ
َّ{اهََّيحَّفََِّّاـمَََّّرَِّّـشََّوَََّّا،هََّلَِّهحَّأ

“Ol lo hum ma rab bas sa maa waa tis sab i’ wa maa 

oz lal na, wa rab bal ar dhi nas sab i’ wa maa oq lal 

na, wa rab bash sha yaa ti ni wa maa oz lal na, wa rab 

bar ri yaa hi wa maa za roi na, as a lu ka kho ro haa 

zi hil qar ya ti wa khoi ro ah li haa, wa khoi ro maa fi 

haa, wa a u’ zu bi ka min shar ri haa, wa shar ri ah li 

haa, wa shar ri maa fi haa.”(246) Hadith do Al-Hakim 

và Ibnu Al-Sani ghi. 

                                                                                           
bề tôi ở quê nhà. Cầu xin hãy che chở cho bề tôi tránh khỏi mọi 

khó khăn, mệt nhọc trong chuyến đi và tránh xa mọi điều xấu 

xảy ra trong gia đình cũng như tài sản khi trở về} 

(245) Ý nghĩa: {Bầy tôi quay trở về sám hối, thành tâm tôn thờ và 

vì Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi ca tụng, tán dương.} 

(246) Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của bảy tầng trời và 

những gì chúng che mát. Là Chủ Nhân của bảy tầng đất và 
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98- Lời cầu xin khi vào chợ. 

209- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai vào chợ và nói: 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ حمََُّّهَُّـلَََّّ،هَُّـلَََِّّريَكَّـشَََََّّلَََّّدهَُّـوَححََّّاللََُّّإَِل  َمحََّّهَُّـَولَََّّ،لحُكَّـال
ح
َّ،دَُّـاْل

َيحََِّّدهَِّـبِيَََّّ،وُتَّـَيمََََُّّلََّّييَّـحَََّّوََّـَوهََُّّ،َويُِميُتََّّيـُُيحيَِّ
ح
لَََّّوََّـَوهََُّّ،رَُّـال َُّكََِّّّىـََ

ء َّـشََّ َّ{روَّـَقِديَّيح
“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, yuh yi wa yu mit, wa 

hu wa hai yun laa ya mut, bi ya di hil khoi ru, wa hu 

wa a’ la kul li shai in qo d.i.r.”(247) được Allah viết 

cho y một triệu điều tốt và xóa đi một triệu điều xấu 

đồng thời nâng y lên một triệu cấp.” Hadith do Al-

Tirmizhi và Al-Hakim ghi. 

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

210- 

                                                                                           
những gì chúng bồng ẳm. Là Chủ Nhân của loài Shayton và 

những gì chúng làm lầm lạc. Là chủ Nhân của các cơn gió, 

cơn bão và những gì làm cho (mọi vật) bay. Bề tôi cầu xin 

những điều tốt ở ngôi làng này, ở thị dân và những kiến thức 

tốt đẹp của ngôi làng. Và hãy che chở tránh xa mọi tác hại của 

ngôi làng, những thói hư của thị dân và mọi kiến thức bất lợi 

của ngôi làng.} 

(247) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự 

sống và cái chết, Ngài là Đấng Sống Mãi, Đâng Bất Diệt. Tất cả 

mọi điều tốt, (điều xấu) đều trong tay Ngài và Ngài có khả 

năng trên tất cả mọi việc.} 
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 {ِمْسِبَّاللَِّ}

“Bis mil lah” 

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

211- 

تََّ} سح
َ
كَُّـأ َُ ِيَّ،اللَََّّمَُّوحِد َّ{َوَدائُِعهََُّّيعَُّـتَِضََََّّلََّّاَّل 

“As taw di u’ ku mul loh, al la zi laa tu dhi u’ wa daa i 

u’h.”(248) Hadith do Ibnu Al-Majaah và Ahmad ghi. 
101- Lời chia tay của người ở lại dành cho người 

ra đi. 

212- 

تََّ} سح
َ
مَََّّ،َكَّـِدينَََّّاللَََّّوحِدعَُّـأ

َ
َّ{لَِكَّـَعمََََّّواُِيمََّـوَخَََّّ،اَنَتَكَّـَوأ

“As taw di u’l lo ha di nak, wa a maa na tak, wa kho 

waa ti ma a’ ma lik.”(249) Hadith do Al-Tirmizhi và 

Ahmad ghi. 

213-  

َوىَّاللَََُّّزو َدكََّ} َََّّ،َذنحَبَكََّّوََغَفرََّ،َّاتل قح َََّّلََكَََّّويَس  َيح
ح
 {ُكنحَتَََّّحيحُثَماَّال

“Zaw wa ka kol lo hut taq wa, wa gho fa ro zam bak, 

wa yas sa ro la kal khoi ro hai thu maa kun ta.”(250) 

Hadith do Al-Tirmizhi ghi. 

                                           
(248) Ý nghĩa: {Bề tôi xin ký gởi mọi người cho Allah, Ngài là 

Đấng không hề làm mất vật đã được ký gởi cho Ngài.} 

(249) Ý nghĩa: {Tôi xin ký gởi tôn giáo anh, tài sản của anh và kết 

quả hành đạo của anh cho Allah.} 
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102- Ca tụng, tán dương khi đi bộ trong chuyến 

đi.  

214- Ông Jabir  kể: “Trước kia, khi bầy tôi đi 

lên dốc thì nói: 

َبـرَُّ} كح
َ
 {الُلَّأ

“Ol lo hum ak bar.”(251) và khi đi xuống dốc thì nói: 

 {ُسبحـَحاَنَّاللَِّ}

“Sub haa nol loh.”(252) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

103- Lời cầu xin dành cho việc đi đường xa trong 

đêm lúc gần sáng. 

215- 

دَََِّّساِمعوََّّعَََّسم َّ} نََِّّ،اللََِِِّّبَمح لَيحَناَّبَََلئِهََِّّوَُحسح فحِضلحََّّ،َصاِحبحَناََّرب َناَّ،ََ
َ
َّوَأ

لَيحَنا َّ{اِل ارََِِّّمنَََّّبِاللَََِّّعئًِذاَََّ

“Sam ma a’ saa mi u’n bi ham dil lah, wa hus ni ba 

laa i hi a’ lai naa, rab ba naa so hib naa, wa af dhil a’ 

lai naa ã’ i zan bil la hi mi nan naar.”(253) Hadith do 

Muslim ghi. 

                                                                                           
(250) Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban cho anh thêm lòng kính sợ, tha 

thứ tội lỗi cho anh và làm cho nơi anh ở mọi việc đều dễ dàng 

thuận lợi tốt đẹp.} 

(251) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất.} 

(252) Ý nghĩa: {Vinh quan thay Allah.} 

(253) Ý nghĩa: {Ai nghe được lời ca tụng này và sự dũng cảm này 

của chúng tôi thì hãy truyền lại cho người khác. Thượng Đế 

của chúng tôi đồng hành cùng chúng tôi, Ngài là Đấng bảo vệ 
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104- Lời cầu xin khi dừng chân nơi lạ. 

216- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai dừng chân nơi lạ và 

nói: 

ـوحَّ} َُ
َ
ََّمـاََّخـلََقَُّذَّبَِكـلَِماِتَّاللَِّاتل ام َّأ ََّشـِرَّ َّ{اِت،َِّمـنح

“A u’ zu bi ka li maa til la hit taam maat, min shar ri 

maa kho laq.”(254) sẽ không có gì làm hại đến y cho 

đến khi rời khỏi nơi đó.” Hadith do Muslim ghi. 

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

217- Khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص quay trở về đến gò đất cao 

hoặc vùng đất trống Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói lớn tiếng nói ba 

lần câu:  

َبـرَُّ} كح
َ
 {الُلَّأ

“Ol lo hum ak bar.”(255) và tiếp:  

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّ،ال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّ،اْل َّلََعَ

ء ََُّّكَِّّ َّاللَََُّّصَدَقََّّ،َحاِمُدونَََّّلَِربَِّناَّ،َعبُِدونَََّّ،تَائُِبونَََّّ،آيُِبونََّ.َّقَِديرََََُّّشح
َدهَُّ َح َّاََّوَهَزمَََّّ،َعبحَدهَََُّّونََُصَََّّ،َو

َ
َزاَبَّْل َدهََُّّحح  {وَحح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

                                                                                           
chúng tôi tránh mọi điều không thích và cũng là Đấng mà 

chúng tôi cầu xin che chở khỏi hỏa ngục.} 

(254) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin lời phán hoàn hảo của Allah che 

chở tránh khỏi mọi điều xấu và điều bất lợi mà Ngài đã tạo} 

(255) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất.} 
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shai in qo d.i.r; ã yi b.u.n, taa i b.u.n, ã’ bi d.u.n, li rab 

bi naa haa mi d.u.n; so da qol lo hu wa’ dah, wa na so 

ro a’b dah, wa ha za mal ah zaa ba wah dah.”(256) 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

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

218- Phu nhân Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bà A’-ishah  kể: 

“Trước kia, khi nhận được tin vui Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َمحَّ}
ح
ََِّّدَُّـاْل ِيَّلِِل  َمتِهَِّـبِنََِّّاَّل  اِْلَََّّمَُّّـتَتََِّّعح  {اُتَّـالص 

“Al ham du lil la hil la zi bi ne’ ma ti hi ta tim mus so 

li haat.”(257) Và khi nhận được tin buồn Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: 

َمحَّ}
ح
ََِّّدَُّـاْل لَََّّلِِل   {ال َّـحَََّّلَِّّـكََُّّىـََ

“Al ham du lil la hi a’ la kul li haal.”(258) Hadith do 

Ibnu Majaah, Al-Hakim và Ibnu Al-Sani ghi và được 

Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

                                           
(256) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc. Bầy tôi quay trở về sám hối với Allah, thành tâm 

tôn thờ Ngài. Và vì Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi ca tụng, 

tán dương. Lời giao ước của Allah giúp đỡ đám nô lệ của 

Ngài là thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống 

đối).} 

(257) Ý nghĩa: {Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah, 

Đấng mà nhờ có phúc lành của Ngài làm cho mọi việc được 

hoàn hảo.} 
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107- Giá trị việc Solawat(259) cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. 

219- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َََّّمنحَّ} َََّّصََلةًََََّّعَ َََّّصّل  لَيحهََِّّللَُّاََّصّل  اَّبَِهاَََّ ً ْشح ََ}َّ
“Ai Solawat cho Ta một lần thì y được Allah Solawat 

cho y mười lần.” Hadith do Muslim ghi. 

220- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ِيََّتحَعلُواَََّلَّ}َّ ََّحيحُثَََُّّبحلُُغِِنَََّّصََلتَُكمحََّّفَإِن ََّّ،ََعَ َََّّوَصلُّواَِّعيًداََّقْبح
َّ{َُّكنحُتمحَّ

“Cấm các ngươi biến sự thăm viếng mộ Ta thành một 

ngày lễ, cứ Solawat cho Ta ở bất cứ đâu các ngươi ở, 

bởi lời Solawat đó sẽ đến được với Ta.” Hadith do Abu 

Dawood và Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani xác 

thực là Soheeh. 

221- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َِخيُلَّ} نحَدهََُُّّذكِرحُتَََّّمنحََّّاْلح َّ{ََعَ ََّّيَُصلََِّّّفَلَمحَََِّّ
“Người keo kiệt, bủn xỉn là người mà khi nghe nhắc 

đến Ta mà y không Solawat cho Ta.” Hadith do Al-

Tirmizhi ghi. 

                                                                                           
(258) Ý nghĩa: {Tạ ơn Allah trong mọi hoàn cảnh (dù giàu có hay 

nghèo, dù mạnh lành hay bệnh hoạn ...)} 

(259) Solawat được chia thành ba ý nghĩa: Solawat của Allah 

nghĩa là khen ngợi, tuyên dương; Solawat của Thiên Thần 

nghĩa là cầu xin sự tha thứ; còn Solawat của con người nghĩa 

là cầu xin phúc lành. 
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222- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََِّّإِن َّ} ًٍََّّلِِل  َّاَِِّفَََّّسي اِحيََََّّمََلئَِك
َ ِتََِّّمنحََُّّيَبلُِّغوِنََّّرحِضَّْلح م 

ُ
ََلمَََّّأ َّ{الس 

“Quả thực, Allah có một đội ngũ Thiên Thần có mặt 

khắp nơi trên mặt đất để chuyển lại Ta lời chào 

Salam của giáo dân Ta chào Ta.” Hadith do Al-Nasaa-i 

và Al-Hakim ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là 

Soheeh.  

223- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َحد ََِّّمنحَََّّما}
َ
ََََّّعَ ََّّيَُسلِّمََُّّأ ََُّّروِحََََّّعَ ََّّللَُّاََّرد ََّّإَِل  ُرد َََّّحّت 

َ
لَيحهََِّّأ ََلمَََََّّ َّ{َّالس 

“Khi ai chào Salam cho Ta thì Ta được Allah trả linh 

hồn Ta trở lại thể xác để đáp lại y lời Salam.” Hadith 

do Abu Dawood ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực 

là Soheeh. 

108- Lan truyền lời chào Salam. 

224- Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ُخلُوَََّلَّ} ٍَََّّاتَدح َن 
ح
ََّّاْل ِمُنواََّحّت  ِمُنواََّوََلََّّ،تُؤح ََّّتُؤح َوََلََّّ،َتَابُّواََّحّت 

َ
ُدلُُّكمحََّّأ

َ
َّأ

َّ ء ََّّلََعَ فحُشواَّ،َتَابَبحُتمحَََّّفَعلحُتُموهََُّّإَِذاَََّشح
َ
ََلمَََّّأ َّ{َّبَيحَنُكمحََّّالس 

“Sẽ không ai được vào thiên đàng cho đến khi có đức 

tin, và đức tin sẽ không được hoàn thiện, đầy đủ cho 

đến khi tín đồ Muslim biết yêu thương lẫn nhau. 

Chẳng lẽ các bạn không muốn Ta dạy cho việc làm 

khi thực hiện nó sẽ làm cho các bạn yêu thương lẫn 

nhau ư? Hãy luôn chào nhau lời Salam.” Hadith do 

Muslim ghi. 
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225- Ông A’mmar  nói: “Có ba điều nếu ai 

làm được tất cả thì đã tập hợp được đức tin: công bằng 

với bản thân, chào Salam với tất cả mọi người và bố thí 

khi có tính keo kiệt, bủn xỉn.” Hadith do Al-Bukhari ghi. 

Công bằng với bản thân tức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đối với Allah và với mọi người. 

226- Ông Abdullah bin U’mar  kể: “Có một 

người đàn ông hỏi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص trong Islam điều gì tốt 

nhất? Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص trả lời: 

ِعمَُّ} َعامَََُُّّطح ََّّالط 
ُ
رَأ َُقح ََلمََََّّو ََّّالس  َرفحَتَََّّمنحََّّلََعَ ََّّلَمحَََّّوَمنحََََّّ رِفح َّ{َُعح

“Phân phát thức ăn và chào hỏi Salam với người quen 

biết và người không quen biết.” Hadith do Al-Bukhari 

và Muslim ghi. 

Không được chào Salam cho người Kafir (Người 

ngoại đạo).  

109- Cách trả lời khi được người Kafir (ngoại 

đạo) chào Salam. 

227- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy: “Khi các bạn được thị 

dân Kinh Sách(260) chào bằng lời Salam thì hãy đáp 

lại:  

} لَيحُكمح ََ  }َو

“Wa a’ lai kum.”(261) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

                                           
(260) Thị dân Kinh Sách là người Do Thái giáo và người Thiên 

Chúa giáo. 

(261) Ý nghĩa: {và cho các ông.} 
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110- Lời cầu xin khi nghe gà gáy và nghe tiếng 

kêu của con lừa. 

228- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy:  

ُتمحََّّإَِذا} ٍََِِّّصَياحََََّّسِمعح يََك لُواَّادلِّ
َ
أ لِهََِِّّمنحََّّللََّاَّفَاسح تحََّّفَإِن َهاَّفَضح

َ
ًَََّّرأ َّ،َملََك

ُتمحَََّّوإَِذا َِمارََِّّنَِهيَقَََّّسِمعح
ح
يحَطانََِِّّمنحََّّللَِّبِاََّفَتَعو ُذواَّاْل ىَّفَإِن هََُّّالش 

َ
ََّرأ

َّ{َشيحَطاناًَّ
“Khi các bạn nghe gà gáy thì hãy cầu xin Allah ban 

cho sự ưu đãi, vì khi đó nó nhìn thấy Thiên Thần. 

Còn khi các bạn nghe tiếng kêu của con lừa thì hãy 

cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shayton, vì khi đó 

nó nhìn thấy Shayton.” Hadith do Al-Bukhari và 

Muslim ghi. 

111- Lời cầu xin khi nghe tiếng chó sủa ban đêm.  

 229- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص dạy:  

ُتمحََّّإَِذا} ِبََُّّنَباحََََّّسِمعح ََََّّونَِهيَقََّّالحلِِكَ
ح
،ََّفَتَعو ُذواَّبِالل يحلََِّّيَِّمَِّاْل َّفَإِن ُهن ََّّمِنحُهن 

نَََََّّلَََّّماَّيََريحنََّ َّ{تََروح
“Khi các bạn nghe tiếng chó sủa và tiếng kêu của con 

lừa vào ban đêm thì hãy cầu xin Allah che chở tránh 

khỏi chúng. Quả thực, chúng nhìn thấy được những 

điều mà các bạn không thể thấy.” Hadith do Abu 

Dawood và Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani xác 

thực là Soheeh. 

Lúc đấy chó và lừa nhìn thấy được Shayton trong 

khi con người không nhìn thấy. 
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112- Lời cầu xin cho người bị bạn chửi. 

230-     

يُّمَََّّم َّـالل هَُّ}
َ
مََِّّاـَفأ ًٍََّّهَُّـلََََّّذلَِكَََّّعلحَّـفَاجحََّّ،َببحُتهَُّـسَََّّن َّـُمؤح َب َّيَوحمََََّّكَّـإَِِلحََّّقُرح

ٍَِّـالحقَِّ َّ{َياَم
“Ol lo hum ma fa ay yu maa mu mi nin sa bab tu hu, 

faj a’l zaa li ka la hu qur ba tan i lai ka yaw mal qi 

yaa mah.” (262) Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

113- Khi người Muslim khen ngợi người Muslim 

khác. 

231- Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai trong các bạn đã 

kiên quyết khen ngợi người anh em bạn và y biết rõ 

về người đó, hãy nói: 

سَِّ} حح
َ
َزكَََِّّّوََلََّّيُبهَُّـَحسَََِّّواللََُّّ:فََُلنًاَُّبَّـأ

ُ
لَََّّيـأ حَََّّاللََِّّىـََ

َ
 {ًداـأ

“Ah si bu fu laa nan: Wol lo hu ha si bu hu, wa laa u 

zak ki a’ lol lo hi a ha da.”(263) Hadith do Al-Bukhari 

và Muslim ghi. 

114- Lời cầu xin khi được khen ngợi. 

232-  

                                           
(262) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bất cứ người Mumin nào đã bị bề tôi 

chửi, xin Ngài hãy thay đổi lời chửi đó thành vật dâng hiến 

của y dâng Ngài vào ngày phán xử.} 

(263) Ý nghĩa: {Tôi tin rằng anh ta rất tốt, nhưng riêng Allah mới 

biết rõ nhất vụ việc của anh ta. Tôi không bào chữa hay biện 

minh cho bất cứ người nào trước Allah.} 
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َعلحِِنَّ لَُموَن،ََّواجح َِّلََّماَََّلََّيعح ِفرح ِّنَّبَِماََّيُقولُوَن،ََّواغح َََّلَّتَُؤاِخذح }الل ُهم 
اََّيُظنُّوَن{ اًَِّمم  ََّخيح

“Ol lo hum ma laa tu ã khiz ni bi maa ya qu l.u.n, 

wagh fir li maa laa ya’ la m.u.n, waj a’l ni khoi ron 

mim maa ya zun n.u.n.”(264) Hadith do Al-Bukhari ghi. 

 

115- Lời nói sau khi mặc Ihrom làm U’mrah 

hoặc hành hương Hajj.  

233- 

ـَدَََّّكَّـَْل يحَّ} َمح
ح
َّاْل َّإِن  ََّْل يحـَك، َّلَـَك ََّشـِريحَك ََّْل يحـَكَََّل ََّْل يحـَك، الل ُهـم 

حُمـلحَك،َََّلََّشـِريحَكَّلَـَك{ َّلَـَكَّوال ٍَ َم عح ََّواِلِـّ

“Lab bai kol lo hum ma lab bai ka, lab bai ka laa sha 

ri ka la ka lab bai ka, in nal ham da wan ne’ ma ta la 

ka, wal mul ka, laa sha ri ka lak.”(265) Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

116- Nói Allahu Akbar khi đến đá đen. 

                                           
(264) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin đừng bắt tội bề tôi với những gì họ 

nói, xin hãy dung thứ cho bề tôi những gì họ chưa biết, và hãy 

ban sự tốt hơn cho bề tôi với những gì họ nghĩ.} 

(265) Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi đã vâng lời Ngài, đã tuân lệnh 

Ngài không tổ hợp Ngài với bất cứ ai (hay bất cứ vật gì). Quả 

thực, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương, mọi hồng ân và mọi uy 

quyền đều là của Ngài mà không có cộng tác với Ngài.} 
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234- Ông Abdullah bin Abbas  kể: “Nabi 

 ngồi trên con lạc đà đi Tawwaf(266) quanh ngôi ملسو هيلع هللا ىلص

đền Ka’bah và mỗi lần đến đá đen là Người dùng (gậy) 

chỉ về đá đen và nói ol lo hu ak bar.} Hadith do Al-

Bukhari ghi. 

117- Lời cầu xin khi đi Tawwaf giữa hai cột Al-

Yamani và đá đen. 

235- 

ََّۡكا َحَسَنةٗ ﴿ تَذاَب ٱنلذتارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَر ِ َحَسَنةٗ  َربذَنآ َءاتَِنا ِِف ٱُِّّ ََ َوقَِنا 
٢٠١﴾)267(       

        118- Lời tụng niệm khi đứng trên Sofa và 

Marwah. 

236- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Khi Nabi 

 :đến gần núi Sofa Người đọc ملسو هيلع هللا ىلص

﴿ ِ ا َوٱلَۡمۡرَو َ مِن َشَعآئِرِ ٱَّللذ َۡ  )268(﴾ۖ  ۞إِنذ ٱلصذ
بحَّ}َّ
َ
َّـأ

ُ
َّـبَََّّاـبِمََََّّدأ

َ
ََِّّاللَََُّّدأ َّ{هَِّـب

                                           
(266) Tawwaf là đi xung quang ngôi đền Ka’bah bảy vòng theo 

ngược chiều kim đồng hồ. 

(267) Ý nghĩa: Lạy Allah, xin hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi 

điều tốt lành ở trần gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo 

vệ bầy tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-

Baqarah: 201 (chương 2). 

(268) Ý nghĩa: Quả thật, (hai ngọn núi) Sofa và Marwah (tại 

Makkah) là một trong những dấu hiệu của Allah.  Al-

Baqarah: 158 (chương 2). 
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“Ab da u bi maa ba da ol lo hu bih.”(269) tiếp đó Nabi 

 leo lên núi Sofa cho đến khi nhìn thấy ngôi đền ملسو هيلع هللا ىلص

Ka’bah, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص hướng về đó (giơ đôi bàn tay lên mà) 

khấn vái: 

ـٰهَََََّّلَّ} ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّ،ال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّ،اْل َُّكََِّّّلََعَ

ء َّ ـٰهَََََّّلََّّ.قَِديرََََُّّشح ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  َزَََّّ،وَحح ْنح
َ
َحََّّأ ََّوَهَزمَََّّ،َعبحَدهَََُّّونََُصَََّّ،َدهَُّـَو

َّا
َ
َزاَبَّْل َدهََُّّحح  {وَحح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r; laa i laa ha il lol lo hu wah dah, an ja 

za wa’ dah, wa na so ro a’b dah, wa ha za mal ah zaa 

ba wah dah.”(270) Nabi ملسو هيلع هللا ىلص khấn vái ba lần và cầu xin 

giữa các lần đó. Khi đến núi Marwah Người làm giống 

như trên núi Sofa.” Hadith do Muslim ghi. 

119- Lời cầu xin vào ngày A’rofah. 

237- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Lời cầu xin tốt nhất vào 

ngày A’rofah, tốt hơn cả những gì Ta và các vị Thiên 

Sứ trước Ta nói là câu:  

                                           
(269) Ý nghĩa: {Tôi khởi đầu bằng những gì Allah đề xướng.} 

(270) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc. Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah, lời giao ước của Allah giúp đỡ đám nô lệ của Ngài là 

thật và duy chỉ Ngài đã hủy diệt phe đảng (chống đối).} 
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ـٰهََّ}ََلَّ ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّ،ال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّ،اْل َُّكََِّّّلََعَ

ء َّ َّ{قَِديروََََّّشح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r”(271) 

   

120- Lời tụng niệm ở Al-Mash-a’rul Harom tại 

Muzdalifah). 

238- Ông Jabir bin Abdullah  kể: “Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

ngồi trên Al-Qaswa (tên con lạc đà) cho đến khi đến Al-

Mash-a’rul Harom, Người hướng về Qiblah (giơ hai tay 

lên) cầu xin Allah khấn vái: 

ـٰهََّ}ََلَّ ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّ،ال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّ،اْل َُّكََِّّّلََعَ

ء َّ َّ{قَِديروََََّّشح

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, 

la hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r”(272) cho đến khi mặt trời đỏ ửng. Sau 

                                           
(271) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc.} 

(272) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc.} 
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đó, Người rời hướng đến Nina trước khi mặt trời mọc.” 

Hadith do Muslim ghi.  

121- Lời tụng niệm khi ném đá vào các trụ. 

239- Ông Abdullah bin U’mar  kể: “Nabi 

 nói Ol lo hu ak bar khi ném mỗi viên đá vào ba trụ ملسو هيلع هللا ىلص

đá. Sau khi ném xong ở trụ đá thứ nhất Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

bước lên phía trước, mặt hướng về Qilah đưa hai tay lên 

cầu xin và trụ cột thứ hai cũng thế tiến về phía trước (rồi 

bước sang bên trái), đưa hai tay lên cầu xin. Còn trụ đá 

thứ ba sau khi ném xong là Người quay về không cầu xin 

gì cả.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

122- Lời nói khi thấy điều gì quá đỗi ngạc nhiên. 

240- 

 {بحـَحاَنَّاللَِّسَُّ}

“Sub haa nol loh.”(273)  

241- 

َبـرَُّ} كح
َ
 {الُلَّأ

“Ol lo hum ak bar.”(274) 

123- Hành động khi nhận được tin vui. 

242- Ông Abu Bakrah  kể: “Khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

nhận được tin vui hoặc điều gì làm cho Người vui là 

Người liền cúi đầu phủ phục tạ ơn Allah, Đấng Ban Phát 

                                           
(273) Ý nghĩa: {Vinh quan thay Allah.} 

(274) Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất.} 
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điều may mắn, Đấng Tối Cao.” Hadith do Abu Dawood, 

Al-Tirmizhi và Ibnu Majaah ghi.   

124- Cầu xin khi có vết đau trên người. 

243- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص dạy: “Hãy đặt bàn tay lên 

chổ bị thương (hay bị đau) rồi nói (ba lần câu):  

 {ِمْسِبَّاللَِّ}

“Bis mil lah” sau đó đọc (bảy lần câu):  

َحاِذرَُّ}
َ
ِجـُدَّوَأ

َ
ََّمـاَّأ ََّشـِرَّ َرتِِه،َِّمـنح ـوحُذَّبِاللََِّوقُدح َُ

َ
 {أ

“A u’ zu bil la hi wa qud ro ti hi, min shar ri maa a ji 

du, wa u haa zir.”(275) Hadith do Muslim ghi. 

125- Cầu xin khi lo ngại vấn đề gì đó làm hại. 

244- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص dạy:  

ىَّإَِذا}
َ
َحُدُكمحَََّّرأ

َ
ِخيهََِِّّمنحََّّأ

َ
وحََّّ،أ

َ
ِسهََِِّّمنحََّّأ وحََّّ،َنفح

َ
ِجُبهَََُّّماَّ،َماِلََِِّّمنحََّّأ َُّيعح

عَُّ ٍَََِّّلََُّّفَلحَيدح َك َََّّفَإِن ََّّبِالحَْبَ ََّّ{َحقيََّّالحَعيح
“Khi các bạn thấy điều gì từ người Muslim khác hoặc 

từ ngoại hình hoặc từ tài sản làm cho mình ngạc 

nhiên thì hãy cầu xin sự hạnh phúc và may mắn cho 

người anh em đó. Quả thực, cái nhìn lúc đấy rất nguy 

hại.” Hadith do Ibnu Majaah, Maalik và Ahamd ghi. 

                                           
(275) Ý nghĩa: {Bề tôi khấn vái Allah và uy quyền của Ngài che 

chở tránh khỏi những điều làm bề tôi đau và những điều bề tôi 

cảnh giác đề phòng.} 
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Ông Abu Umamah bin Sahhal bin Hanif  kể: 

“A’mir bin Robi-a’h nhìn thấy Sahhal bin Hanif tắm và 

nói: “Chưa ngày nào như ngày hôm nay và cũng chưa 

từng gặp ai có da đẹp như da trinh nữ như người đàn ông 

này.” Dứt lời làm cho ông Sahhal ngã xuống đất. Khi đó, 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đến có người thưa:  Thiên Sứ có biết chuyện 

gì xảy ra cho Sahhal bin Hanif chưa? Thề bởi Allah 

chứng giám, anh ta bị nóng và không thể ngẩn đầu lên. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َحًداََّلََُّّات ِهُمو}ا
َ
 {؟َّأ

“Chắc có ai đó nói gièm pha anh ta thì phải ?” Họ 

đáp: “A’mir bin Robi-a’h gièm pha anh ấy.” Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

cho mời Amir trong sự tức giận và bảo: 

ََلمََّ} ُتُلََََّّ َحُدُكمحَََّّيقح
َ
َخاهََُّّأ

َ
ََلََّّأ

َ
َتََّّأ كح تَِسلحََّّ؟بَر  ََّّ{َلََُّّاغح

“Tại sao các bạn lại giết hại người anh em của mình? 

Tại sao không cầu xin cho anh ta được phúc lành? 

Hãy tắm cho anh ta đi.” Ông A’mir vâng lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

rửa mặt, hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai đầu gối, hai bàn 

chân và hai đùi cho Sahhal, sau đó xối nước lên người 

ông thế là Sahhal trở lại bình thường.’” Hadith do 

Maalik ghi. 

126- Lời nói khi bị sợ hãi. 

245-  

ـٰهَََّّ}ََلَّ ََّّإِلَ َّ{اللََُّّإَِل 

“Laa i laa ha il lol loh” 
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127- Lời cầu xin khi cắt cổ động vật. 

246- 

} َِّمِِنَّ ََُقب لح َّ َِّمنحَكََّولََك،َّالل ُهم  ،َّالل ُهم  َْبُ كح
َ
  }ِمْسِبَّاللََِّوالُلَّأ

“Bis mil lah, wol lo hu akbar, ol lo hum ma min ka wa 

lak, ol lo hum ma ta qob bal min ni.” (276) Hadith do 

Muslim ghi. 

128- Lời tụng niệm chống lại Shayton và bè lũ 

của nó. 

247-  

{ََُّ
َ
اِتََّّاللََِّّبَِكلَِماِتََّّوذَُّـأ َِّمنحََّّفَاِجروَََّّوََلََّّبَريََُُّّيَاوُِزُهن ََََّّلََّّال ِتََّّ،اتل ام 
ََّّ،َخلََقَََّّماََّشـرَِّّ

َ
َََّّوَبرَأ

َ
ُِلَََّّماََّشـرَََِّّّوِمنحََّّ،َوَذَرأ

َماءََِِّّمنََََّّيْنح ََّماََّشـرَََِّّّوِمنحََّّ،الس 
ُرجَُّ َََّّماََّشـرَََِّّّوِمنحََّّ،فِيَهاََّيعح

َ
َّاَِِّفَََّّذَرأ

َ َّ،ِمنحَهاََُّيحُرجَََُّّماََّشـرَََِّّّوِمنحََّّ،رحِضَّْلح
َََّّطاِرق ََُّّكَََُِّّّشَََِّّّوِمنحََّّ،َواِل َهارََِّّالل يحلََِّّفَِتَََِّّشـرَََِّّّوِمنحَّ ُرُقَََّّطارِقًاَّإَِل   َََّّيطح

َِِّبَيح
ََّرََّيَاَّ َّ{َّـٰنَِّْحح

“A u’ zu bi ka li maa til la hit taam maat, al la ti laa 

yu jaa wi zu hun na bar run, wa laa faa ji run min 

shar ri maa kho laq, wa ba ro a wa za ro a, wa min 

shar ri maa yan zi lu mi nas sa maa, wa min shar ri 

maa ya’ ru ju fi haa, wa min shar ri maa za ro a fil ar 

dhi, wa min shar ri maa yakh ru ju min haa, wa min 

shar ri fi ta nil lai li wan na haar, wa min shar ri kul li 

                                           
(276) Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng vĩ đại. Lạy Allah, (vật tế 

này) là do Ngài ban tặng và cũng là của Ngài. Lạy Allah, hãy 

chấp nhận (vật tế) của bề tôi.} 
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to ri qin il laa to ri qon yot ru qu bi khoi rin, yaa roh 

man.”(277) Hadith do Ahmad và Ibnu Al-Sani ghi. 

129- Lời cầu xin thứ tha và lời sám hối. 

248- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

ََّّللََِّوا} ََّّإِّنِّ
َ
ِفرََُّْل َتغح تُوُبََّّللََّاَّسح

َ
َوحمََِِِّّفََّّإَِِلحهَََِّّوأ َِثَََّّاِلح كح

َ
ةًَََّّسبحِعيَََِّّمنحََّّأ َّ{ََّمر 

“Ta thề có Allah chứng giám, rằng Ta cầu xin Allah 

tha thứ tội và quay về sám hối với Ngài nhiều hơn bảy 

mươi lần trong ngày.” Hadith do Al-Bukhari ghi. 

249- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يَُّهاَّيَا}
َ
ََّّ،للَِّاَّإَِلََّّتُوُبواَّاِل اُسََّّأ تُوُبََّّفَإِّنِّ

َ
َوحمََِِِّّفََّّأ ٍَََّّإَِِلحهََِّّاِلح ة ََِّّمائَ َّ{َمر 

“Hỡi loài người, hãy quay về sám hối với Allah. Quả 

thực, Ta sám hối với Ngài một trăm lần trong ngày.” 

Hadith do Muslim ghi. 

250- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói:  

سحَّ}
َ
ِفرَُّـأ ِيَّ،َّالَعِظـيمََّاللََََّّتغح ـٰهََََّلََّّاَّل  ََّّإِلَ َََّّ،وََّـهََُّّإَِل 

ح
تََُّّيُّومَُّـالحقَََّّيَُّّـاْل

َ
َّوُبَّـوَأ

َّ{هَِّـإَِِلحَّ

                                           
(277) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những lời phán hoàn hảo của Allah 

mà không có điều tốt hay điều xấu nào vượt qua, tránh khỏi 

mọi điều xấu mà Ngài đã tạo, tránh mọi điều xấu được đưa 

xuống từ bầu trời và mọi điều bay lên trời, tránh khỏi mọi 

điều xấu có trên mặt đất và từ đất mọc lên, tránh mọi điều xấu 

làm cho mê muội vào ban ngày lẫn ban đêm và mọi điều xấu 

của những kẻ gỏ cửa (vào ban đêm) ngoại trừ ai gỏ cửa mang 

lại điều lành, lạy Đấng Rất Mực Khoan Dung.} 
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“As tagh fi rul lo hal a’ z.i.m, al la zi laa i laa  ha il laa 

hu, al hai yul qoi y.u.m, wa a tu bu i lai hi.”(278) thì sẽ 

được Allah xóa tội, kể cả khi y bỏ chạy trong Jihaad.” 

Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Al-Hakim ghi và 

được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh. 

251- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói:   

قحَرُبَّ}
َ
ََّّيَُكونَََُّّماَّأ َتََّّفَإِنحََّّاآلِخرََِّّالل يحلَََِّّجوحِفََِِّّفََّّالحَعبحدََِِّّمنحََّّالر بُّ َتَطعح َّاسح
نحَّ
َ
نحََّّتَُكونَََّّأ ُكرََُِّّمم  ٍََِّّتِلحَكََِِّّفََّّللََّاَّيَذح ََ ا َّ{َّفَُكنحََّّ،الس 

“Thượng Đế sẽ gần với đám nô lệ của Ngài nhất là 

vào lúc gần sáng vì thế nếu có khả năng ca ngợi, tán 

dương Allah vào thời gian đó thì hãy thực hiện đi.” 

Hadith do Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Al-Hakim ghi. 

252- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

قحَرُبَّ}
َ
واََّساِجدوَََّّوُهوََََّّربِّهََِِّّمنحََّّالحَعبحدََُّّيَُكونَََُّّماَّأ ِِثُ كح

َ
َعءَََّّفَأ َّ{ادلُّ

“Khoảng cách gần nhất giữa con người với Thượng 

Đế y là trong lúc y quỳ lạy. Vì thế, hãy cầu xin cho 

thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi. 

253- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

َََِّّلَُغانََُّّإِن هَُّ} ََّّقَلحِبََّّلََعَ َََّّوإِّنِّ
َ
ِفرََُّْل َتغح َوحمََِِِّّفََّّللََّاَّسح ٍَََّّاِلح ة ََِّّمائَ َّ{َمر 

                                           
(278) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin Allah tha tội, Ngài là Đấng Vĩ Đại 

mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài 

là Đấng Sống Mãi, Đấng Bất Diệt. Bề tôi quay về sám hối với 

Ngài.} 
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“Chính, (sự lo lắng cho cộng đồng) làm cho con tim 

Ta quên lãng việc (tụng niệm Allah), và Ta quay về 

sám hối với Allah một trăm lần trong ngày.” Hadith 

do Muslim ghi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là Người được Allah thương yêu nhất, 

đã được tha cho tất cả tội lỗi, và đã hứa là ban thiên đàng 

cao nhất cho Người chẵng những thế Nabi ملسو هيلع هللا ىلص còn là 

Người đầu tiên được phục sinh, là Người đầu tiên được 

chấp nhận lời biện hộ, là Người đầu tiên bước vào thiên 

đàng .v.v. vậy mà Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص còn cầu xin Allah tha 

thứ tội và quay về xám hối hằng ngày từ bảy mươi lần 

đến một trăm lần, còn chúng ta thì sao? Chúng ta luôn 

làm điều phạm tội vậy mà chúng ta lại lơ là quên lẵng đi 

việc cầu xin Allah tha tội và xám hối với Ngài...  

130- Giá trị lời ca tụng tán dương. 

254- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói: 

ـِدهِ{  }ُسبحـَحاَنَّاللََِّوِِبَمح

“Sub haa nol lo hi wa bi ham dih.”(279) trong ngày 

một trăm lần thì tội lỗi được xóa sạch cho dù có nhiều 

như bọt biển.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

255- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói mười lần câu: 

ـٰهََّ}ََلَّ ََّّإِلَ َدهََُّّاللََُّّإَِل  حُملحُكَََّّلََُّّ،َلَََُُّّشِيَكََََّّلََّّوَحح دَََُّّوَلََُّّ،ال َمح
ح
َََّّوُهوَََّّ،اْل َُّكََِّّّلََعَ

ء َّ َّ{قَِديروََََّّشح
                                           

(279) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương.} 
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“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, la 

hul mul ku, wa la hul ham du, wa hu wa a’ la kul li 

shai in qo d.i.r”(280) là giống như y đã phóng thích 

bốn nô lệ thuộc con cháu Isro-il.” Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi.  

256- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Hai câu nói rất nhẹ 

nhàng khi nói nhưng lại rất nặng khi được cân và 

được Đấng Rất Mực Khoan Dung yêu thích:  

ـِدهِ{  }ُسبحـَحاَنَّاللََِّوِِبَمح

“Sub haa nol lo hi wa bi ham dih.”(281) 

َّ}ُسبحـَحاَنَّاللَِّالحَعِظيِم{
“Sub haa nol lo hil a’ zim.”(282) Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

257- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ta thích nói 

ِ،ََّوََلَّ }ُسبحـَحاَنَّاللِ، ـُدَّلِِل  َمح
ح
ـٰهَََّواْل َبـُر{َّإِلَ كح

َ
َّالُل،ََّوالُلَّأ َّإَِل 

“Sub haa nol loh, wal ham du lil lah, wa laa i laa ha il 

lol loh, wol lo hu ak bar.”(283) hơn là việc được mặt 

trời mọc.” Hadith do Muslim ghi. 

                                           
(280) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, 

mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất 

cả mọi việc.} 

(281) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài 

mà ca tụng tán dương.} 

(282) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Ngài vĩ đại nhất} 
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258- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص hỏi Sohabah: “Chẳng lẽ các 

bạn lười gom góp mỗi ngày một ngàn điều tốt hay 

sao?” Mọi người hỏi: “Làm thế nào được, thưa Rasul ?” 

Người đáp: “Hãy nói một trăm lần câu: 

 }ُسبحـَحاَنَّاللِ{

“Sub haa nol loh” thì y được viết (vào sổ) một ngàn 

điều tốt và được xóa đi một ngàn tội lỗi.” Hadith do 

Muslim ghi. 

259- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai nói: 

ِدهِ{ ِِبَمح  }ُسبحَحاَنَّاللَِّالحَعِظيِمََّو

 “Sub haa nol lo hil a’ z.i.m, wa bi ham dih.”(284) thì y 

được trồng cho một cây chà là ở thiên đàng.” Hadith 

do Al-Tirmizhi và Al-Hakim ghi. 

260- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص gọi: “Hỡi Abdullah bin Qais, 

anh có muốn Ta chỉ cho một trong những kho tàng 

trong thiên đàng không ?” Abdullah trả lời: “Vâng, tôi 

muốn” Người nói: “Hãy nói: 

َّبِاللِ{ ةََّإَِل  َلََّوََلَّقُـو   }ََلََّحـوح

“Laa haw la wa laa qu wa ta il laa bil lah.”(285) 

Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.  

                                                                                           
(283) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, xin tạ ơn Allah, không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoại trừ Allah, và Allah vĩ đại 

nhất.} 

(284) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, Đấng vĩ đại và bằng lời ca 

ngợi Ngài mà tụng niệm tán dương.} 



 

 

Hisnul Muslim 
182 

261- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có bốn câu nói Allah rất 

thích 

ِ،ََّوََلَّ }ُسبحـَحاَنَّاللِ، ـُدَّلِِل  َمح
ح
ـٰهَََّواْل َبـُر{َّإِلَ كح

َ
َّالُل،ََّوالُلَّأ َّإَِل 

“Sub haa nol loh, wal ham du lil lah, wa laa i laa ha il 

lol loh, wol lo hu ak bar.”(286) không có vấn đề gì nếu 

các bạn thay đổi vị trí.” Hadith do Muslim ghi. 

262- Một người Arập du mục đến gặp Thiên Sứ 

 và nói: “Hãy dạy tôi lời nói để tôi nói nó.” Người ملسو هيلع هللا ىلص

đáp: “Ông hãy nói:  

ـٰهََّ}ََلَّ ـُدََّّإِلَ َمح
ح
َبـُرََّكبِيحـراً،ََّواْل كح

َ
ـَدُهَََّلََّشـِريحَكَّلَـُه،َّالُلَّأ َّالُلَّوَحح إَِل 

َّبِاللَِّ َّإَِل  ةَ َلََّوََلَّقُـو  َّالحَعالَِمَي،َََّلََّحـوح ََِّكثِيحـراً،َُّسبحـَحاَنَّاللََِّرِبَّ لِِل 
َِكيـِم{

ح
 الحَعِزيـِزَّاْل

“Laa i laa ha il lol lo hu wah da hu laa sha ri ka lah, ol 

lo hu ak bar ka bi ro, wal ham du lil lah ka thi ro, sub 

haa nol lo hi rab bil ã’ la m.i.n, laa haw la wa laa qu 

wa ta il laa bil la hil a’ zi zil ha k.i.m.”(287) Người 

                                                                                           
(285) Ý nghĩa: {Không có sự chuyển động nào chuyển động và 

cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah 

muốn.} 

(286) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, xin tạ ơn Allah, không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoại trừ Allah, và Allah vĩ đại 

nhất.} 

(287) Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ 

Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, Allah vĩ đại nhất, 

mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Ngài; vinh quang 

thay Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ; không có sự chuyển 
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Arập du mục nói: “Những lời tán dương, ca ngợi đó là 

của Thượng Đế. Vậy còn của tôi đâu ?” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص đáp: 

“Ông hãy nói: 

ُزقحنِـي} ِدنِـي،ََّوارح َّلِـي،ََّوارحَْححنِـي،ََّواهح ِفرح َّاغح  {الل ُهـم 

“Ol lo hum magh fir li, war ham ni, wah di ni, war 

zuq ni.”(288) Hadith do Muslim ghi. 

263- Ông Toriq bin Ashyam Al-Ashja-y  kể: 

“Khi có người vào Islam thì Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dạy y cách Salah, 

sau đó ra lệnh cho y cầu xin Allah bằng những câu sau: 

فََِّّم َّـالل هَُّ} ََِّّ،يـَوارحَْححنََِّّ،يـلََِّّرحَّـاغح ِدن ََِّّ،يـَواهح ن ُْبح َّيـوََعفِنََِّّ،يـَواجح
ُزقحنَِّ نََِّّ،يـَوارح َفعح  {يـَوارح

“Ol lo hum magh fir li, war ham ni, wah di ni, waj 

bur ni, wa ã’ fi ni, war zuq ni, war fa’ ni.”(289) Hadith 

do Muslim ghi. 

264- Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Lời cầu xin tốt đẹp 

nhất là: 

                                                                                           
động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát 

huy ngoại trừ Allah, Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt 

muốn chuyển động.” 

(288) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hãy dung thứ tội, hãy thương 

yêu, hãy dẫn dắt và hãy ban bổng lộc cho bề tôi.} 

(289) Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy dung thứ, khoan dung độ 

lượng và dẫn dắt bề tôi. Cầu xin Ngài ban cho bề tôi phú quí, 

sự lành mạnh, bổng lộc và nâng cao địa vị của bề tôi (ở trần 

gian và ngày sau).} 
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}ِ ـُدَّلِِل  َمح
ح
 }اْل

“Al ham du lil lah” và lời tán dương tốt đẹp nhất là: 

ـٰهََّ}ََلَّ َّالُل{َّإِلَ  إَِل 

“Laa i laa ha il lol loh.” Hadith do Al-Tirmizhi, Ibnu 

Majaah và Al-Hakim ghi. 

265- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Lời ca ngợi, tán dương 

tồn tại mãi, đó là:  

ِ،ََّوََلَّ ـُدَّلِِل  َمح
ح
ـٰهَََّّ}ُسبحـَحاَنَّاللِ،ََّواْل َبـُر،ََّوََلََّّإِلَ كح

َ
َّالُل،ََّوالُلَّأ إَِل 

َّبِاللِ{ ةََّإَِل  َلََّوََلَّقُـو  ََّحـوح
“Sub haa nol loh, wal ham du lil lah, wa laa i laa ha il 

lol loh, wol lo hu ak bar, wa laa haw la wa laa qu wa 

ta il laa bil lah.”(290) Hadith do Ahmad ghi. 

131- Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tụng niệm như thế nào ? 

266- Ông Abdullah bin Amr  kể: “Tôi nhìn 

thấy Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tán dương và đếm bằng tay phải.” Hadith 

do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi.  

Qua Hadith trên Nabi ملسو هيلع هللا ىلص chưa từng sử dụng hạt 

chuổi khi tụng niệm mà chỉ sử dụng các ngón tay, bởi có 

Hadith Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

                                           
(290) Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, xin tạ ơn Allah, không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoại trừ Allah, và Allah vĩ đại 

nhất, và không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng 

không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.} 
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ُئوََلتوََّّفَإِن ُهن َّ} تَنحَطَقاتوَََّّمسح  {ُمسح

“(Vào ngày sau), những ngón tay sẽ là nhân chứng 

cho ai tụng niệm, tán dương bằng nó.” Hadith do Abu 

Dawood và Al-Tirmizhi ghi.  

 

132- Những điều có lợi và hữu ích. 

267- Rasul ملسو هيلع هللا ىلص dạy:  

وحََّّالل يحلََُِّّجنححََََُّّكنَََّّإَِذا}
َ
َسيحُتمحََّّأ مح

َ
واَّأ َياِطيَََّّفَإِن ََِّّصبحَيانَُكمحََّّفَُكفُّ َّالش 

ٍوَََّّذَهَبََّّفَإَِذاَّ،ِحينَئِذ َََُّّنحتَِْشَُّ ََ لُِقواَّ،فَُحلُّوُهمحََّّالل يحلََِِّّمنحَََّّسا غح
َ
َّاَّفَأ

َ َّبحَواَبَّْلح
مََََّّواذحُكُروا يحَطانَََّّفَإِن ََّّاللِ،َّاسح َتحََََُّّلََّّالش  لَقاًََّّبَابًاََّيفح ُكواَّ،ُمغح وح

َ
َّقَِرَبُكمحََّّوَأ

مََََّّواذحُكُروا مََََّّواذحُكُرواَّآنِيََتُكمحََّّوَََخُِّرواَّاللِ،َّاسح نحَََّّولَوحََّّ،للَِّاَّاسح
َ
ُرُضواَّأ ََُّعح

لَيحَها ِفُئواَّ،َشيحئاًََََّّ طح
َ
َّ{َمَصابِيَحُكمحََّّوَأ

“Khi màn đêm phủ xuống, hãy giử trẻ em trong nhà 

vì khi ấy Shayton xuất hiện rất nhiều. Sau khi mặt 

trời lặn được một giờ thả chúng lại tự do, kế tiếp hãy 

đóng các cửa lại và đọc Bismillah vì Shayton không 

thể mở được cửa khi đã đóng (được đọc tên Allah). 

Buộc những túi nước của các bạn lại và đọc Bismillah. 

Hãy đậy tất cả vật dụng lại (như: lu, ly, dĩa, chén, nồi, 

xoang .v.v. nếu không có gì đậy thì) hãy gác chiếc đũa 

ngang và đọc Bismillah sau đó tắt đèn.” Hadith do Al-

Bukhari và Muslim ghi. 

 



 

 

Hisnul Muslim 
186 

Mục Lục 

 

Trang Chủ đề STT 

1 Lời mở đầu * 

6 Những vấn đề liên quan đến tụng niệm và cầu 

xin 

* 

6 Sự hữu ích của lời tụng niệm I 

14 Cung cách tụng niệm và cầu xin II 

23 Những thời điểm lời cầu xin được chấp 

nhận 

III 

23 Một phần ba cuối cùng của đêm 1 

24 Lúc quỳ lạy 2 

25 Có một giờ trong ngày thứ sáu   3 

26 Sau những lần Salah bắt buộc  4 

26 Khoảng giữa Azan và Iqomah   5 

26 Khi chạm trán với kẻ thù   6 

27 Laylah Al-Qodr (Đêm định mệnh) 7 

27 Lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người 

nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất 

công bằng   

8 

28 Cầu xin cho người Muslim khác   9 

29 Lời cầu xin được đáp lại ra sao ?  IV 

29 Khi nào lời cầu xin không được đáp lại? V 
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31 Những điều cấm trong lời cầu xin  VI 

31 Cấm hối thúc hành phạt ở trần gian   1 

31 Cấm vượt quá mức trong cầu xin   2 

33 Cấm cầu xin điều tội lỗi và đoạn tuyệt quan 

hệ dòng tộc  

3 

33 Cấm cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy 

tớ và tài sản 

4 

34 Cấm ao ước để được chết   5 

35 Khuyến khích cầu xin  VII 

37 Sự ưu đãi của lời tụng niệm  * 

 Dưới đây là các lời tụng niệm đúng theo 

Sunnah của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

42 Lời tụng niệm sau khi thức dậy  1 

46 Lời cầu xin khi mặc trang phục  2 

47 Lời cầu xin khi mặc áo mới  3 

47 Lời cầu xin cho người khác khi y mặc được áo 

mới  

4 

48 Nói khi treo (móc) áo  5 

48 Lời cầu xin khi vào nhà vệ sinh  6 

49 Lời cầu xin khi ra nhà vệ sinh  7 

49 Lời tụng niệm khi lấy Wudu  8 

49 Lời tụng niệm sau khi lấy nước Wudu  9 

50 Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà  10 
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51 Lời tụng niệm khi vào nhà  11 

52 Lời cầu xin khi đi Masjid   12 

54 Lời cầu xin khi vào Masjid  13 

54 Lời cầu xin khi ra Masjid  14 

55 Lời tụng niệm khi nghe Azan  15 

56 * Lời tụng niệm sau Azan   

57 Lời cầu xin Is-tif-tah  16 

64 Lời cầu xin khi Rukua’  17 

66 Lời cầu xin đứng trở lại sau Rukua’  18 

67 Lời cầu xin lúc quỳ lạy  19 

70 Lời cầu xin khi ngồi giữa hai lần quỳ lạy 20 

71 Lời cầu xin lúc quỳ lạy khi đọc Qur’an  21 

72 Lời Al-Ta-shah-hud   22 

72 Lời Solawat cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص sau Al-Ta-Shah-

hud  

23 

74 Lời cầu xin trước khi cho Salam trong lễ Salah

  

24 

81 Những lời tụng niệm sau những lần Salah bắt 

buộc  

25 

87 Lời cầu xin trong Salah Is-ti-kho-roh  26 

89 Lời tụng niệm vào mỗi sáng và mỗi chiều  27 

105 Lời tụng niệm khi ngủ  28 

 Lời cầu khi màn đêm đến  29 
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113 Lời cầu xin khi giật mình thức giấc nữa đêm 

hoặc ai gặp phải sợ hãi  

30 

114 Làm những việc sau khi thấy ác mộng 31 

115 Lời cầu xin Qunut trong lễ Salah Al-Witir  32 

117 Lời tụng niệm sau Salam của lễ Salah Al-Witir 33 

118 Lời cầu xin khi gặp chuyện lo lắng và buồn rầu 34 

120 Lời cầu xin khi gặp hoạn nạn  35 

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

122 Lời cầu xin khi sợ kẻ có thế lực đàn áp  37 

124 Lời cầu xin hại kẻ thù  38 

125 Lời cầu xin khi khiếp sợ nhóm nào đó  39 

125 Làm những điều sau khi tự nghi ngờ về đức tin

  

40 

126 Lời cầu xin giúp trả nợ 41 

127 Lời cầu xin khi bị quấy nhiễu trong lúc dâng lễ 

Salah và đọc Qur’an 127 

42 

127 Lời cầu xin khi gặp vấn đề khó khăn 43 

128 Làm những điều sau khi phạm phải tội lỗi 44 

128 Lời cầu xin chống lại Shayton và sự cám dỗ 

của nó  

45 

128 Lời cầu xin khi gặp phải điều không thích hoặc 

thất bại 

46 

129 Lời chúc mừng cho người mới có em bé và lời 

đáp lại 129 

47 
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130 Lời cầu xin che chở cho trẻ  48 

130 Lời cầu xin cho người bệnh trong lúc chữa trị

  

49 

131 Giá trị việc viếng thăm người bệnh  50 

131 Lời cầu xin dành cho người bệnh khi không 

còn hy vọng sống 

51 

133 Lời nhắc nhở người hấp hối  52 

133 Lời cầu xin khi bị tai nạn về thể xác hoặc tiền 

tài  

53 

134 Lời cầu xin cho người vừa qua đời  54 

135 Lời cầu xin cho người chết trong lễ Salah 55 

138 Lời cầu xin cho người chết là trẻ em trong lễ 

Salah  

56 

139 Lời chia buồn cho thân nhân người chết 57 

140 Lời cầu xin khi đưa người chết vào mộ 58 

140 Lời cầu xin sau khi chôn  59 

141 Lời cầu xin khi thăm viếng mộ  60 

141 Lời cầu xin khi có gió   61 

142 Lời cầu xin khi có sấm sét 62 

143 Lời cầu xin mưa  63 

144 Lời cầu xin khi có mưa  64 

144 Lời cầu xin khi tạnh mưa  65 

145 Lời cầu xin có mưa to, giông bão 66 
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145 Lời cầu xin khi thấy lưỡi liềm  67 

146 Lời cầu xin trước khi xả chay  68 

146 Lời cầu xin trước khi ăn  69 

148 Lời tạ ơn sau khi ăn  70 

149 Lời cầu xin của khách dành cho chủ thức ăn 71 

149 Lời cầu xin khi được ai mời ăn hoặc mời uống

  

72 

150 Lời cầu xin cho người khác khi được mời xả 

chay  

73 

150 Khi mời người nhịn chay dự tiệc 74 

150 Khi người nhịn chay bị chửi  75 

151 Lời cầu xin khi được quả đầu mùa 76 

152 Lời cầu xin khi nhảy mủi  77 

153 Khi nghe người Kafir nhảy mủi và y nói: 

{ د  ا   ّ  حلح مح لِّلَ } hãy đáp lại 

78 

153 Lời chúc mừng cho người cưới vợ 79 

153 Lời cầu xin khi cưới vợ hoặc mua súc vật 80 

154 Lời cầu xin trước khi ân ái  81 

154 Lời cầu xin khi nóng giận 82 

155 Lời cầu xin khi sự thử thách (hoặc tai nạn) xảy 

ra đối với người khác  

83 

155 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص thường nói gì khi ngồi ? 84 



 

 

Hisnul Muslim 
192 

155 Lời cầu xin xóa tội trước khi đứng dậy 85 

156 Đáp lại khi được người khác cầu xin cho: 

ر  اهلل  ل ك  } ف   {غ 

86 

156 Lời cảm ơn ai đã giúp đỡ  87 

157 Làm những điều dưới đây được Allah bảo vệ 

tránh khỏi Dajjaal  

88 

158 Đáp lại khi được người khác nói:  

ّحبُّك  ِّف اهللّ }
 
   {إّيّني أ

89 

159 Lời cầu xin cho người khác cho bạn tài sản 90 

159 Lời cầu xin khi trả nợ cho người khác 91 

159 Lời cầu xin khi sợ phải Riya (phô trương)  92 

160 Đáp lại khi được người khác nói: 

{ب ار ك  اهلل  ّفيك  }   

93 

160 Lời cầu xin tránh điềm xấu 94 

161 Lời cầu xin khi lên tàu, xe, máy bay hoặc cởi 

ngựa, lạc đà   

95 

161 Lời cầu xin khi bắt đầu chuyến đi  96 

163 Lời cầu xin khi vào thành phố hoặc xóm làng 97 

164 Lời cầu xin khi vào chợ  98 

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

165 Lời chia tay của người đi dành cho người ở 100 
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165 Lời chia tay của người ở lại dành cho người ra 

đi  

101 

166 Ca tụng, tán dương khi đi bộ   102 

166 Lời cầu xin dành lúc đi trong đêm gần sáng 103 

167 Lời cầu xin khi dừng chân nơi lạ 104 

167 Lời cầu xin khi quay trở về từ chuyến đi  105 

168 Lời nói khi nhận được tin vui hoặc tin buồn 106 

169 Giá trị việc Solawat cho Nabi 107  ملسو هيلع هللا ىلص 

171 Lan truyền lời chào Salam  108 

172 Cách trả lời khi được người Kafir chào Salam

  

109 

172 Lời cầu xin khi nghe gà gáy và nghe tiếng kêu 

của lừa  

110 

173 Lời cầu xin khi nghe tiếng chó sủa ban đêm 111 

173 Lời cầu xin cho người bị bạn chửi 112 

174 Khi người Muslim khen ngợi người Muslim 

khác 174 

113 

174 Lời cầu xin khi được khen ngợi 114 

175 Lời nói sau khi mặc Ehrom làm U’mrah hoặc 

hành hương Hajj 

115 

175 Nói Allahu Akbar khi đến đá đen 116 

175 Lời cầu xin khi đi Tawwaf giữa hai cột Al-

Yamani và đá đen  

117 
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176 Lời tụng niệm đứng trên núi Sofa và núi 

Marwah 176 

118 

177 Lời cầu xin vào ngày A’rofah 119 

178 Lời tụng niệm ở Al-Mash-a’rul Harom ở 

Muzdalifah)  

120 

178 Lời tụng niệm khi ném đá vào các trụ  121 

179 Lời nói khi thấy điều gì quá đỗi ngạc nhiên 122 

179 Hành động khi nhận được tin vui 123 

179 Cầu xin khi có vết đau trên người 124 

180 Cầu xin khi lo ngại vấn đề gì đó làm hại 125 

181 Lời nói khi bị sợ hãi 126 

181 Lời nói khi cắt cổ động vật  127 

182 Lời tụng niệm chống lại Shayton và bè lũ của 

nó 

128 

183 Lời cầu xin thứ tha và lời sám hối 129 

185 Giá trị lời ca tụng tán dương  130 

190 Nabi ملسو هيلع هللا ىلص tụng niệm như thế nào ? 131 

191 Những điều có lợi và hữu ích 132 



 

 

Hisnul Muslim 
195 

 

  

  

 

 

 

  

 


