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Lời Mở Đầu
 ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣـﻦ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ﺍﻫﺘﺪﻯ ﻬﺑﺪﻳﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
Tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ, cầu xin phúc lành và bình
an cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu của Người và cho
những ai đi theo sự hướng dẫn của họ cho đến ngày tận thế Amma Ba'd:
Quả thật, vấn đề làm cho người Muslim luôn quan tâm, luôn ra sức
học hỏi và bảo vệ đó là những vấn đề liên quan đến "Đức Tin & Căn
Nguyên Thờ Phụng" nhằm có được một niềm tin lành mạnh, vững chắc
để rồi hai yếu tố cơ bản này sẽ theo họ vào mộ phần và giúp đỡ họ vào
ngày sau.
Allah đã rộng lượng ban cho cộng đồng Islam và người Muslim
những nhà học giả Ulama họ như những ngọn đèn chiếu sáng soi sáng
đường đi, họ đã giải thích rõ ràng đâu là điều bắt buộc và đâu là điều bị
cấm, những gì có hại và có lợi một cách thật tỉ mỉ thật cặn kẻ. Cầu xin
Allah ban nhiều phần thưởng tốt đẹp cho những gì họ đã cống hiến cho
Islam.
Vị học giả nổi tiếng trong số Ulama đó có Shaikh Al-Islam Imam
Muhammad bin Abdul Wahhaab, ông là tấm gương sáng cho mọi người
noi theo. Cầu xin Allah hãy hào phóng ban cho Imam những phần thưởng
quí báo, hãy ban cho Imam được vào thiên đàng không cần tính toán.
Imam đã tích cực giải thích rồi phân tích chân lý bằng những bằng chứng
xác thực, ông đã đấu tranh bằng ngòi viết, bằng lời nói kể cả thể xác hồng
được Allah hài lòng. Và rồi công lao của Imam đã được Allah đền đáp
xứng đáng đó là được mọi người nhiệt tình hưởng ứng.
Quyển sách trước mặt chúng ta đây bao gồm ba phần do chính
Imam viết đó là: "Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp
Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah Và Cuối
Cùng Là Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản." Nhưng trong bài viết này chỉ đang
phần: "Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah."
Những vấn đề này là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến
nền tảng cơ bản đức tin và sự tôn thờ, đây là những điều bắt buộc tất cả
mỗi người Muslim phải học hỏi và làm theo, đồng thời khuyến cáo điều
đã bị hiểu nhầm của người đa thần rằng: sự tổ hợp với Allah chỉ có trong
việc tạo hóa mà thôi. Đó là điều sai lầm mà quyển sách nhỏ này sẽ phân
٣

tích sự sai lầm của họ và đáp lại họ thông qua những bằng chứng trong
Thiên Kinh Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ .
Quyển sách này sáng tác dành cho người mới bắt đầu họ hỏi về
Islam cho nên lối văn thật dễ hiểu thật ngắn ngọn nhưng rất có lợi ích
không thể gây khó hiểu cho bất cứ ai kể cả là trẻ em.
Với tầm quan trọng đó nên trên Bộ Vụ Ấn Định, Tuyên Truyền và
Hướng Dẫn Islam cho phép in ấn và phổ biến quyển sách quan trọng này
đồng thời nhận thấy rằng đây là quyển sách đầu tiên bắt buộc người
Muslim chú tâm đến, phổ biến và kêu gọi mọi người trở về với tôn giáo
chính thống của Allah bằng sự khéo léo, đây cũng là điều khuyên bảo vì
Allah, vì kinh sách của Ngài, vì Thiên Sứ của Ngài  và vì tất cả người
Muslim.
Allah là Đấng vinh quang, chúng tôi cầu xin hãy ban cho người
Muslim sự thành đạt về việc hiểu biết về tôn giáo của Ngài rồi thi hành
theo Kinh Sách và theo Sunnah của Thiên Sứ , quả thật Ngài là Đấng
am tường và rất gần. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi
Muhammad của chúng tôi, cho dòng dõi và bằng hữu của Người.
Phó Bộ Vụ Ấn Định, Tuyên Truyền và
Hướng Dẫn Islam
Trợ lý in ấn và xuất bản
Tiến sĩ Abdullah bin Ahmad Al-Zaid
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Điều kiện dâng lễ Solah gồm chín điều:
a) Islam.
b) Trí tuệ.
c) Biết nhận thức.
d) Lấy Wuđụa sau khi tiểu hoặc trung hoặc đại tiện hoặc phải tắm
khi bị Junub.
e) Tẩy sạch chất dơ.
f) Che phần Âuroh.
g) Giờ giấc.
h) Hướng về Qiblah.
i) Định tâm.

Các điều kiện được phân tích như sau:
1- Điều kiện thứ nhất: Phải là người Islam và điều này trái ngược
với Kafir (người ngoại đạo) và Kafir việc làm của y bị trả lại y cho dù đó
là việc gì, bằng chứng được thể hiện qua câu kinh sau, Allah phán:

`_ ~ } | { z y x w v u { X W
١٧ : اﻟﺘﻮﺑﺔz h g f e d c b a

Những người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo quản
các Masjid của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình không có đức
tin. Đấy là những kẻ mà việc làm của họ bị hủy bỏ và chúng sẽ vào ở
muôn đời trong hỏa ngục Al-Tâubah: 17.
Allah phán ở chương khác:
٢٣ : اﻟﻔﺮﻗﺎنz k j i h g f e d c b { X W

Và TA xem xét lại những gì do họ (người Kafir) đã làm rồi TA làm
cho những việc làm đó trở thành tro bụi bay tứ tán Al-Furqon: 23.
2- Điều kiện thứ hai: Phải có trí tuệ và điều này trái ngược với
khùng điên, người khùng điên được miễn tội cho đến khi bình thường,
bằng chứng được thể hiện qua Hadith sau:

ﺼ ِﻐ ﹺﲑ َﺣﺘﱠـﻰ
ﺠﻨُﻮ ِﻥ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﻔِﻴ َﻖ َﻭﺍﻟ ﱠ
ْ ﻆ َﻭﺍﹾﻟ َﻤ
ﺴَﺘْﻴ ِﻘ ﹶ
ْ  ﺍﻟﻨﱠﺎِﺋ ﹺﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ:ﻼﹶﺛ ٍﺔ
 ))ﺭُِﻓ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﹶﻠﻢُ َﻋ ْﻦ ﹶﺛ ﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.َﻳْﺒﻠﹸﻎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
Nabi  nói: "Có ba loại người không bị bắt tội: người ngủ quên cho
đến khi giật mình thức giấc, người khùng điên đến khi họ tỉnh táo và
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trẻ em cho đến khi trưởng thành." Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy,
Al-Nasa-y và Ibnu Majah ghi lại.
3- Điều kiện thứ ba: phải biết nhận thức và điều này trái ngược với
trẻ em và độ tuổi biết phân biệt là bảy tuổi. Khi trẻ được bảy tuổi hãy ra
lệnh trẻ dâng lễ Solah, vì Nabi  đã nói:

ﲔ َﻭﹶﻓ ﱢﺮﻗﹸﻮﺍ َﺑﻴْـَﻨ ُﻬ ْﻢ
َ ﺸ ﹺﺮ ِﺳﹺﻨ
ْ ﺿ ﹺﺮﺑُﻮ ُﻫ ْﻢ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ ِﻟ َﻌ
ْ ﲔ ﻭَﺍ
َ ﺴْﺒ ﹺﻊ ِﺳﹺﻨ
َ ﻼ ِﺓ ِﻟ
ﺼﹶ
 )) ُﻣﺮُﻭﺍ ﹶﺃْﺑﻨَﺎ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻤﻀَﺎ ﹺﺟ ﹺﻊ(( ﻭﺭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
Nabi  nói: "Hãy ra lệnh con của các bạn dâng lễ Solah khi chúng lên
bảy tuổi và hãy đánh chúng phải dâng lễ Solah khi chúng lên mười
và rồi cho mỗi đứa trong chúng ngủ riêng." Hadith do Ahmad ghi lại.
4- Điều kiện thứ tư: Lấy Wuđụa sau khi tiểu hoặc trung hoặc đại
tiện hoặc phải tắm khi bị Junub. Điều kiện lấy Wuđụa gồm mười điều:
a) Islam.
b) Trí tuệ.
c) Biết nhận thức.
d) Định tâm (không được phép cắt đứt sự định tâm cho đến khi
hoàn thành nước Wuđụa).
e) Cắt đứt mọi nguyên nhân như tiểu, trung, đại tiện.
f) Rửa hoặc chùi trước khi lấy Wuđụa.
g) Tẩy rửa bằng nước.
h) Nước tẩy rửa được phép sử dụng.
i) Làm sạch những gì ngăn cản nước đến da.
j) Đã đến giờ Solah đối với ai thường xuyên làm hư nước Wuđụa.
* Những phần bắt buộc phải rửa khi lấy Wuđụa:
a) Rửa mặt đồng thời súc miệng và mủi, giới hạn của gương mặt
từ chân tóc trán đến cằm theo chiều dài và từ lổ tai phải đến lổ
tai trái tính theo chiều ngang.
b) Rửa đôi tay đến khỏi cù chỏ.
c) Chùi hết cả đầu rồi chùi tiếp hai lổ tai.
d) Rửa đôi chân đến khỏi mắt cá.
e) Rửa theo thứ tự.
f) Rửa liên tiếp.
Bằng chứng được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

K J I H G F E D C B A{XW

٦ : اﻟﻤﺎﺋﺪةz RQ P O N M L

٦

Hỡi những người có đức tin! Khi các người đứng dậy để dâng lễ
Solah hãy rửa mặt, đôi bàn tay của các người đến khỏi cù chỏ, lau
vuốt đầu của các người (với nước) và rửa đôi bàn chân đến khỏi mắt
cá Al-Ma-i-dah: 6.
Bằng chứng phải rửa theo thứ tự:
Nabi  nói:

((ﷲ ﹺﺑـ ِﻪ
ُ  ))ﺍْﺑـ َﺪﺃﹸ ﹺﺑ َﻤـﺎ َﺑـ َﺪﹶﺃ ﺍ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
"Hãy khởi đầu bằng những gì Allah đã đề xướng."
Bằng chứng phải rửa liên tiếp được thể hiện qua Hadith sau:
Khi Nabi  nhìn thấy dưới chân người đàn ông chưa rửa kỷ (khi
lấy Wuđụa) còn xót lại khoảng một đồng tiền bạc, Nabi  bảo ông ta đi
lấy Wuđụa lại.
Còn đọc ﷲ
ِﺍ

( ﹺﺑﺴْـ ﹺﻢBis-mil-lah) chỉ bắt buộc đối với ai nhớ đọc còn

khi quên thì không sao.
* Những điều làm hư nước Wuđụa: gồm tám điều:
a) Bất cứ gì xuất ra từ bộ sinh dục và hậu môn như máu, vệ sinh...
b) Chất lỏng dơ chảy ra từ cơ thể với số lượng nhiều.
c) Mất trí do say xỉn... (hoặc không còn cảm giác do ngủ, ngất
xỉu...)
d) Sờ phụ nữ với sự ham muốn (nhưng theo câu chính xác của
Ulama là không làm hư Wuđụa trừ khi bị xuất tinh qua cuộc sờ
đó.)
e) Sờ bộ sinh dục bằng lòng bàn tay hay mu bàn tay bằng cách
trực tiếp.
f) Ăn thịt lạc đà.
g) Tắm cho người chết.
h) Phản đạo. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi điều đó.
5- Điều kiện thứ năm: Tẩy sạch chất dơ từ cơ thể, quần áo và nơi
dâng lễ Solah, và bằng chứng qua câu kinh sau:
Allah phán:
٤ : اﻟﻤﺪﺛﺮz ¨ § ¦ { X W

Và hãy giữ y phục của Ngươi (Muhammad) sạch sẽ! AlMuddaththir: 4.

6- Điều kiện thứ sáu: Che Âuroh. Tất cả Ulama thống nhất với
nhau rằng Solah bị hủy bỏ đối với ai dâng lễ Solah không mặc quần áo
trong khi y có khả năng. Giới hạn tối thiểu phải che kín của đàn ông và
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nô lệ nữ là từ rốn đến khỏi đầu gối còn phụ nữ tự do là cả cơ thể ngoại trừ
gương mặt, bằng chứng qua câu kinh sau:
Allah phán:
٣١ : اﻷﻋﺮافz H G F E D C B A { X W

Hỡi con cháu Adam! Hãy ăn mặc hết sức trang nhã khi ở Masjid
Al-A'raf: 31.
Tức khi dâng lễ Solah.

7- Điều kiện thứ bảy: Giờ giấc, bằng chứng qua Hadith Jibreel 
khi Thiên Thần làm Imam dâng lễ Solah cho Nabi  ngay khi bắt đầu giờ
Solah và lần sau ở cuối giờ Solah rồi nói: "Hỡi Muhammad giờ Solah ở
khoảng giửa hai giờ này."
Allah phán:
١٠٣ : اﻟﻨﺴﺎءz z y x w v u t s { X W

Quả thật, lễ Solah là điều bắt buộc người có đức tin phải thi hành
trong giờ giấc đã được ấn định Al-Nisa: 103.
Tức năm lễ Solah trong ngày đêm.
Bằng chứng cho giờ giấc, Allah phán:

j i h g fe d c b a ` _ ^ ] { X W

٧٨ : اﻹﺳﺮاءz l k

Hãy chu đáo dâng lễ Solah từ lúc mặt trời nghiên bóng cho đến lúc
màn đêm tối đặc và lễ Solah Fajr (hừng đông). Quả thật, lễ Solah
Fajr (hừng đông) được (các Thiên Thần của ngày, đêm) chứng giám
Al-Isro: 78.

8- Điều kiện thứ tám: Mặt hướng về Qiblah và bằng chứng như
sau:
Allah phán:

y x w v u t s rq p o n m l { X W
١٤٤ : اﻟﺒﻘﺮةz¤£ ¢ ¡  ~ } |{ z

Chắc chắn TA (Allah) nhìn thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên
trời (cầu xin chỉ đạo). Bởi thế, TA hướng Ngươi về phía Qiblah để
Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi hướng về Masjid AlHaram (tức ngôi đền Ka'bah ở Makkah). Và ở bất cứ nơi nào các
ngươi cũng phải quay mặt về đó (ngôi đền Ka'bah để dâng lễ Solah)
Al-Baqoroh: 144.

٨

9- Điều kiện thứ chín: Định tâm và nơi định tâm là ở con tim còn
định tâm bằng cách nói ra lời là Bid-a'h và bằng chứng là Hadith:

.ﺉ ﻣَﺎ َﻧﻮَﻯ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺕ َﻭﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
ِ  ))ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍ َﻷ ْﻋﻤَﺎ ﹸﻝ ﺑﹺﺎﻟﱢﻨﻴﱠﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
Thiên Sứ của Allah  nói: "Quả thật, mọi việc làm bắt đầu bằng sự
định tâm và mỗi việc làm của con người được tính toán bằng sự định
tâm của y."
* Các nền tảng cơ bản của Solah: Gồm có mười bốn:
a) Đứng đối với người có khả năng.
b) Tak-bi-ro-tul Éh-rom (tức giơ hai bàn tay lên ngang vai hoặc
ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng
bàn tay hướng về trước và nói Ol-lo-hu Ak-bar).
c) Đọc bài Fatihah.
d) Cúi người về trước 90 độ.
e) Đứng thẳng người trở lại sau khi cúi.
f) Quỳ lại trên bảy phần của cơ thể.
g) Giử thăng bằng khi quỳ lại.
h) Ngồi lại giữa sau hai lần quỳ lại.
i) Thực hiện các nền tảng một cách bình thản.
j) Làm theo thứ tự.
k) Đọc Tashahhud cuối.
l) Ngồi đọc Tashahhud cuối.
m) Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi.
n) Nói Salam ở bên phải rồi bên trái.
* Các nền tảng cơ bản này được phân tích như sau:
- Nền tảng thứ nhất: Đứng đối với người có khả năng và bằng
chứng như sau:
Allah phán:
٢٣٨ : اﻟﺒﻘﺮةz I H G F E D C B A { X W

Hãy bảo vệ và giữa vững các lễ Solah, nhất là cuộc lễ chính giữa (lễ
O'sr) và hãy đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh thần sùng kính hoàn
toàn Al-Baqoroh: 238.
- Nền tảng thứ hai: Tak-bi-ro-tul Éh-rom và bằng chứng qua Hadith
sau:

.ﺴﻠِﻴ ُﻢ(( ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ْ ﺤﻠِﻴﹸﻠﻬَﺎ ﺍﻟﱠﺘ
ْ ﺤ ﹺﺮ ُﳝﻬَﺎ ﺍﻟﺘﱠ ﹾﻜﹺﺒ ُﲑ َﻭَﺗ
ْ  ))َﺗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
Rosul  nói: "Solah được nghiêm cấm bởi Takbeer (nói Allah Akbar)
và được tự do trở lại bởi Tasleem (nói Salam bên phải và bên trái)."
Hadith do Abu Dawud ghi lại.

٩

Theo Sunnah sau Tak-bi-ro-tul Éh-rom là đọc Đu-a Al-Istiftah:

 َﻭَﺗﻌَﺎﹶﻟـﻰ َﺟـ ﱡﺪ َﻙ َﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﻟﹶــٰ َﻪ،ﻚ
َ ُ َﻭَﺗَﺒـﺎ َﺭ َﻙ ﺍ ْﺳـﻤ،ﺤ ْﻤـ ِﺪ َﻙ
َ ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ َﻭﹺﺑ
َ )) ُﺳـْﺒﺤَﺎَﻧ
.ﹶﻏْﻴـﺮُ َﻙ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
(Súp ha na kol lo hum ma và bi hâm đik, và ta ba ro kas muk, và ta a' la
jad đuk và la i la ha ghoi ruk)
Ý nghĩa: "Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng
tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối cao thay uy quyền
của Ngài và không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà
chỉ có Ngài." Hadith do Abu Dawud, Al-Tirmizy, Nasa-y và Ibn Majah
ghi lại.
Kế tiếp đọc câu:

kjihg

(A u' zu bil la hi mi nash shai ton nir ro j.i.m)
Ý nghĩa: "Cầu xin Allah che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi sự quấy
nhiểu của Shayton đáng bị nguyền rủa (trong tôn giáo và cả trần
gian.)"
Kế tiếp đọc bài Fatihah và nó là nền tảng của mỗi Rak-at, như được
nói qua Hadith sau:

.ﺏ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺤ ِﺔ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
َ ﻼ ﹶﺓ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻘ َﺮﹾﺃ ﹺﺑﻔﹶﺎِﺗ
ﺻﹶ
َ  )) ﹶﻻ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
Thiên Sứ  nói: "Solah không được chấp nhận đối với ai không đọc
bài Fatihah." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Bài Fatihah như sau:

zE D C B A{

(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m)
Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan
dung.

zJIHGF{

Mọi lời ca ngợi, tán dương đều kính dâng Allah Đấng chúa tể của
toàn vũ trụ. Ngài đã tạo hóa, ban phát, thống trị và cai quản cả thế giới
bằng hồng ân của Ngài, cho nên Allah là Thượng Đế của toàn vũ trụ.

١٠

z M L K{

Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung. Độ lượng với
tất cả mọi tạo vật kể cả người Kafir (người ngoại đạo) còn khoan dung
chỉ dành riêng cho người Muslim vào ngày phán xử mà thôi và bằng
chứng như sau:
Allah phán:
٤٣ : اﻷﺣﺰابz æ å ä ã { X W

Và Ngài hằng khoan dung cho những người có đức tin Al-Ahzaab:
43.

z Q P O N{

(Allah là) Đức Vua của ngày phán xử. Đó là ngày thưởng phạt
bằng chính việc làm của mỗi người. Nếu làm thiện sẽ được thưởng, nếu
làm ác sẽ bị trừng trị, Allah phán:

~ } | { z y x w v u t s r q p o n m{ X W
١٩ – ١٧ : اﻻﻧﻔﻄﺎرz ¥ ¤ £ ¢ ¡

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết ngày phán xử là gì? * Rồi
điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết ngày phán xử là gì? * Ngày đó
không có một linh hồn nào có được quyền lực trong tay, (bởi vì) mọi
quyền lực của ngày hôm đó thuộc về Allah Al-Infitor: 17 – 19.
Nabi  nói:

،ﺴﻪُ َﻫﻮَﺍﻫَﺎ
َ  ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎ ﹺﺟ ُﺰ َﻣ ْﻦ ﹶﺃْﺗَﺒ َﻊ َﻧ ﹾﻔ،ِ َﻭ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ِﻟﻤَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮﺕ،ُﺴﻪ
َ ﺲ َﻣ ْﻦ ﺩَﺍ ﹶﻥ َﻧ ﹾﻔ
ُ  ))ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻴﱢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.َﻭَﺗ َﻤﻨﱠﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍ َﻷﻣَﺎﻧﹺﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ
"Người lịch sự nhã nhặn là người sống theo tôn giáo và đầu tư cho
sau khi chết, còn người bất lực là người đeo đuổi theo dục vọng của
mình để rồi kỳ vọng nơi Allah với những kỳ vọng hảo huyền." Hadith
do Al-Tirmizy và Ahmad ghi lại.

zV U T S R {

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu
xin sự giúp đỡ. Đây là lời giao kết giữa bầy tôi và Allah.

١١

z Z Y X W{

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

z d c b a ` _ ^ ] \ [{

Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng chứ không
phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ cũng không phải con
đường của những kẻ lầm đường lạc lối.
Bằng chứng về con đường được Allah ban ân sũng, Ngài phán:

u t s r q p o n m l k j i{ X W

٦٩ : اﻟﻨﺴﺎءz | { z y xw v

Và ai vâng lệnh Allah và Thiên Sứ thì sẽ cùng hội cùng thuyền với
những người đã được Allah ân sũng trong hang ngũ của các Nabi,
những người Siddeeq (người chân thật), những anh hùng tử vì chính
đạo và những người hiền lương. Thật tuyệt hảo thay hội tụ cùng các
vị đó Al-Nisa: 69.

Những kẻ làm Ngài phẫn nộ đó là người Do Thái giáo bởi vì họ có
kiến thức về Islam nhưng chúng không làm theo. Cầu xin Allah che chở
bạn tránh khỏi con đường của họ.
Còn những kẻ lầm đường lạc lối là người Thiên Chúa giáo bởi vì
họ tôn thờ Allah một cách vô kiến thức và ngu muội. Cầu xin Allah che
chở bạn tránh khỏi con đường của họ. Bằng chứng cho sự lầm lạc đó,
Allah phán:

r q p o n m l k j i h g f e d c{ X W
١٠٤ – ١٠٣ : اﻟﻜﻬﻒz t s

Hãy bảo họ (Muhammad): "Các người có muốn chúng tôi báo cho
biết ai là những kẻ thua thiệt hay không? * Đó là những ai đã phí mất
công lao nơi trần gian trong lúc họ cứ nghĩ rằng họ đang được điều tốt
trong việc làm của họ." Al-Kahf: 103 – 104.
Hadith thứ nhất:

ﺤ ﹺﺮ
ْ ُﻉ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﻟ ْﻮ َﺩ َﺧﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺟ
ﺸْﺒ ﹴﺮ َﻭ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ ﹺﺑ ِﺬﺭَﺍ ﹴ
ِ  ))ﹶﻟَﺘﱠﺘﹺﺒﻌُ ﱠﻦ َﺳَﻨ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗْﺒِﻠ ﹸﻜ ْﻢ ِﺷْﺒﺮًﺍ ﹺﺑ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
. ))ﹶﻓ َﻤ ْﻦ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺁﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ ﻭَﺍﻟﱠﻨﺼَﺎﺭَﻯ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺐ ﻻﱠﺗَﺒ ْﻌُﺘﻤُﻮ ُﻫ ْﻢ(( ﹸﻗ ﹾﻠﻨَﺎ
ﺿ ﱟ
َ
Nabi  nói: "Chắc chắn các người sẽ đi theo đường lối của
những ai trước các người từng gang tấc một, kể cả nếu họ chui vào
١٢

hang con Đab các người cũng sẽ đi theo." Sohabah hỏi: Thưa Thiên Sứ
của Allah! Có phải họ là người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo hay
không? Thiên Sứ  đáp: "Chứ còn ai nữa!" Hadith do Al-Bukhory và
Muslim ghi lại.
Hadith thứ hai:

ﺖ ﺍﻟﱠﻨﺼَـﺎﺭَﻯ َﻋﻠﹶـﻰ ﺍﹾﺛَﻨﺘَـْﻴ ﹺﻦ
ِ  ﻭَﺍ ﹾﻓَﺘ َﺮﹶﻗ،ﲔ ِﻓ ْﺮﹶﻗﺔﹰ
َ ﺖ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ َﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ ْﺣﺪَﻯ َﻭ َﺳْﺒ ِﻌ
ِ  ))ﺍ ﹾﻓَﺘ َﺮﹶﻗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
(( ﹸﻛﻠﱡﻬَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﹺﺇﻻﱠ ﻭَﺍﺣِـ َﺪ ﹲﺓ،ﲔ ِﻓ ْﺮﹶﻗ ﹰﺔ
َ ﺙ َﻭ َﺳْﺒ ِﻌ
ٍ  َﻭ َﺳَﺘ ﹾﻔَﺘ ﹺﺮﻕُ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍ ُﻷ ﱠﻣ ﹸﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﺛﹶﻼ،ﲔ ِﻓ ْﺮﹶﻗﺔﹰ
َ َﻭ َﺳْﺒ ِﻌ
 )) َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ِﻣﹾﺜ ﹺﻞ ﻣَﺎ ﹶﺃﻧَﺎ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭﹶﺃﺻْـﺤَﺎﺑﹺﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ! َﻭ َﻣ ْﻦ ِﻫﻲَ؟:ﹸﻗ ﹾﻠﻨَﺎ
ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ
Nabi  nói: "Người Do Thái giáo đã phân chia làm bảy mươi mốt
nhóm và người Thiên Chúa giáo đã phân chia làm bảy mươi hai
nhóm còn cộng đồng (Islam) này sẽ phân chia làm bảy mươi ba
nhóm, tất cả họ đều ở trong hỏa ngục chỉ ngoại trừ một nhóm."
Sohabah hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah! Họ là ai vậy? Thiên Sứ  đáp:
"Họ là những ai làm giống như Ta và bằng hữu của Ta." Hadith do
Al-Tobary ghi lại.
- Nền tảng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám: Cúi người
về trước 90 độ, đứng thẳng người trở lại sau khi cúi, quỳ lại trên bảy phần
của cơ thể, giử thăng bằng khi quỳ lại, ngồi lại giữa sau hai lần quỳ lại, và
bằng chứng như sau:
Allah phán:
٧٧ : اﻟﺤﺞz k j i h g f e { X W

Hỡi những người có đức tin! Hãy cúi người về trước, hãy quỳ lại và
hãy tôn thờ Thượng Đế của các người Al-Haj: 77
Nabi  nói:

ﺠْﺒ َﻬ ِﺔ َﻭﹶﺃﺷَﺎ َﺭ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ َﻋﻠﹶـﻰ ﹶﺃْﻧﻔِـ ِﻪ
َ  ))ﺃﹸ ِﻣ ْﺮﺕُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﺳﺠُ َﺪ َﻋﻠﹶﻰ َﺳْﺒ َﻌ ِﺔ ﹶﺃ ْﻋﻈﹸ ﹴﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.ﻑ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ َﺪ َﻣْﻴ ﹺﻦ(( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ِ ﻭَﺍﹾﻟَﻴ َﺪْﻳ ﹺﻦ ﻭَﺍﻟ ﱡﺮ ﹾﻛَﺒَﺘْﻴ ﹺﻦ َﻭﹶﺃ ﹾﻃﺮَﺍ
"Ta nhận được lệnh quỳ lại trên bảy phần: trên trán và người dùng
tay chỉ lên mủi (tức quỳ lại trán và mủi), hai bàn tay, hai đầu gối và
những ngón chân." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
- Nền tảng thứ chín và thứ mười: Thực hiện các nền tảng một cách
bình thản và làm theo thứ tự, và bằng chứng như sau:

١٣

ﺠ ِﺪ ﹺﺇ ﹾﺫ َﺩ َﺧ ﹶﻞ َﺭ ُﺟ ﹲﻞ
ﺴﹺ
ْ  ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻤ ﺱ ِﻋْﻨ َﺪ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ٌ ﺤﻦُ ُﺟﻠﹸﻮ
ْ  َﺑْﻴَﻨ َﻤﺎ َﻧ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫُ َﺮْﻳ َﺮ ﹶﺓ
ﻚ ﻟﹶـ ْﻢ
َ ﺼ ﱢﻞ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ
َ  ))ﺍ ْﺭ ﹺﺟ ْﻊ ﹶﻓ: ﹸﺛﻢﱠ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ِ ﹶﻓ َﺮ ﱠﺩ َﻋﹶﻠْﻴﻪ ﺴﻠﱠ َﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ  ﹸﺛﻢﱠ ﺟَﺎ َﺀ ﹶﻓ،ﺼﻠﱠﻰ َﺭ ﹾﻛ َﻌَﺘْﻴﻦﹺ
َ ﹶﻓ
ﻚ
َ ﺼ ﱢﻞ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ
َ  ))ﺍ ْﺭ ﹺﺟ ْﻊ ﹶﻓ: ﹸﺛﻢﱠ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،َﺴﻠﱠ َﻢ ﹶﻓ َﺮ ﱠﺩ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠﻼﻡ
َ  ﹸﺛﻢﱠ ﺟَﺎ َﺀ ﹶﻓ،ﺼﻠﱠﻰ
َ  ﹶﻓ َﺮ َﺟ َﻊ ﹶﻓ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ،((ﺼﻞﱢ
َ ُﺗ
ﺴﻦُ ﹶﻏْﻴ َﺮ َﻫﺬﹶﺍ
ِ ﺤ ﱢﻖ َﻧﹺﺒّﻴﹰﺎ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﺣ
َ ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ  ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺑ َﻌﹶﺜ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓﹶﺄﻋَﺎ َﺩ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟﹶﺜ ﹶﺔ ﹶﺃ ﹺﻭ ﺍﻟﺮﱠﺍﹺﺑ َﻌﺔﹶ،((ﺼﻞﱢ
َ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ
 ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ْﺭ ﹶﻛ ْﻊ َﺣﺘﱠـﻰ،ِﺴ َﺮ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁﻥ
 ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ﹾﻗ َﺮﹾﺃ ﻣَﺎ َﺗَﻴ ﱠ،ْﻼ ِﺓ ﹶﻓ ﹶﻜﱠﺒﺮ
ﺼﹶ
ﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ
َ  ))ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻗﹸ ْﻤ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﹶﻓ َﻌﱢﻠ ْﻤﻨﹺﻲ
ُ  ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ْﺳ، ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ْﺭﹶﻓ ْﻊ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ْﻌَﺘ ِﺪ ﹶﻝ ﻗﹶﺎﺋِﻤﹰﺎ،َﺗ ﹾﻄ َﻤِﺌ ﱠﻦ ﺭَﺍ ِﻛﻌًﺎ
 ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ْﺭﹶﻓ ْﻊ َﺣﺘﱠـﻰ،ﺠ ْﺪ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ﹾﻄ َﻤِﺌ ﱠﻦ ﺳَﺎ ﹺﺟﺪًﺍ
.ﻚ ﹸﻛﱢﻠﻬَﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ
َ ﻼِﺗ
ﺻﹶ
َ ﻚ ﻓِﻲ
َ  ﹸﺛﻢﱠ ﺍ ﹾﻓ َﻌ ﹾﻞ ﹶﺫِﻟ،َﺗ ﹾﻄ َﻤِﺌ ﱠﻦ ﺟَﺎﻟِﺴﺎﹰ
Ông Abu Hurairoh  kể: Khi chúng tôi đang ngồi cùng với Nabi  trong
Masjid có người đàn ông bước vào và dâng lễ hai Rak-at rồi đến chào
Salam cho Nabi , Người đáp Salam lại rồi nói: "Anh hãy trở lại dâng
lễ Solah bởi vì anh chưa dâng lễ (hoàn hảo)." Người đàn ông trở lại
dâng lễ rồi quay trở lại chào Salam cho Nabi , Người đáp Salam lại rồi
nói: "Anh hãy trở lại dâng lễ Solah bởi vì anh chưa dâng lễ (hoàn
hảo)." Người cứ lặp đi lặp lại ba hay bốn lần. Người đàn ông nói: Thề bởi
Đấng cử Nabi xuống làm Nabi bằng sự chỉ đạo chân lý, tôi không thể nào
làm tốt hơn thế nữa, xin hãy dạy tôi đi. Nabi  nói: "Khi anh đứng dậy
dâng lễ Solah hãy nói Allahu Akbar, kế tiếp đọc những gì anh thuộc
từ Qur'an, kế tiếp cúi người về trước 90 một cách thật bình thản, kế
tiếp đứng dậy cho thật thẳng, kế tiếp quỳ lại một cách thật bình thản,
kế tiếp ngồi dậy trở lại thật ngay ngắn. Anh cứ làm như thế trong
suốt cuộc lễ Solah của anh." Hadith do Al-Tobarony ghi lại.
- Nền tảng thứ mười một: Đọc Tashahhud cuối và bằng chứng như
sau:

ﻼ ُﻡ َﻋﻠﹶﻰ
ﺴﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،ﺸﻬﱡ ُﺪ
َ ﺽ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ﺍﻟﺘﱠ
َ ﻼ ِﺓ ﹶﻗْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹾﻔ َﺮ
ﺼﹶ
 ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺴﻌُﻮ ٍﺩ
ْ َﻋ ْﻦ ﺍْﺑ ﹺﻦ َﻣ
 )) ﹶﻻ َﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ َﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻫُـ َﻮ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ.ﻼ ُﻡ َﻋﻠﹶﻰ ﹺﺟْﺒﺮﹺﻳ ﹶﻞ َﻭﻣِﻴﻜﹶﺎِﺋﻴ ﹶﻞ
ﺴﹶ
ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ
ﻚ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ َﻭ َﺭ ْﺣﻤَـ ﹸﺔ
َ ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴ
ﺴﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،ﺕ
ُ ﺕ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴﺒَﺎ
ُ ﺼﹶﻠﻮَﺍ
ﺕ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ُ ﺤﻴﱠﺎ
ِ  ﺍﻟﱠﺘ:ﻼ ُﻡ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ
ﺴﹶ
ﺍﻟ ﱠ
ﷲ َﻭﹶﺃ ْﺷ َﻬﺪُ ﹶﺃﻥﱠ
ُ  ﹶﺃ ْﺷ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﲔ
َ ﺤ
ِ ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
ﺴﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭَﺑ َﺮﻛﹶﺎُﺗ ُﻪ
.ﺤ ﱠﻤﺪًﺍ َﻋْﺒﺪُﻩُ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
َ ُﻣ
Ông Ibnu Mas-u'd  kể: Trước kia chúng tôi nói trong lễ Solah trước khi
bắt buộc nói Ta-shah-hud: Chào Salam cho Allah, cho Jibro-il và Mi-kail. Thấy thế, Thiên Sứ của Allah  nói: "Đừng có nói như thế, bởi vì
Allah là Đấng Bình An mà hãy nói:
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ﷲ
ِ ﻚ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒـ ﱡﻲ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹸ ﺍ
َ ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴ
ﺴـ ﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،ﺕ
ُ ﺕ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴَﺒـﺎ
ُ ﺼـﹶﻠﻮَﺍ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺕ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﺤﻴﱠﺎ
ِ ﺍﻟﱠﺘ
ﷲ
ُ  ﹶﺃ ْﺷـ َﻬﺪُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟـٰ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍ،ﲔ
َ ﺤ
ِ ﺼـﺎِﻟ
ﷲ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﻼ ُﻡ َﻋﹶﻠْﻴـﻨَﺎ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﺍ
ﺴـ ﹶ
 ﺍﻟ ﱠ،َﻭَﺑ َﺮﻛﹶﺎُﺗـ ُﻪ
.ﺤﻤﱠـﺪﹰﺍ َﻋْﺒـ ُﺪ ُﻩ َﻭ َﺭﺳُـﻮﹸﻟ ُﻪ
َ َﻭﹶﺃ ْﺷـ َﻬﺪُ ﹶﺃﻥﱠ ُﻣ
(Ách ta hi da tu lil láh, vós so la qua tu voát toai di b.á.t
As sa la mu a' lây ka ây du hanh Na bi du va róh ma tul ló hi va ba ro ka
túh
As sa la mu a lây na va a' la i' ba đil la his so li h.i.n
Ash ha đu al la i la ha il lol lóh va ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh áp
đu hu va ro su lúh.)
Ý nghĩa: {Mọi điều bình an, tốt đẹp và những hành động tôn thờ là
của Allah. Cầu xin Ngài ban bình an, sự khoan dung và phúc lành cho
Nabi, cho chúng tôi và cho tất cả những người đạo hạnh trong số bầy tôi
ngoan đạo của Ngài. Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào xứng đáng
được thờ phụng mà chỉ có Allah và xin chứng nhận Muhammad là bề tôi
và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài.}
- Nền tảng thứ mười hai, mười ba và mười bốn: Ngồi đọc
Tashahhud cuối, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi , nói Salam ở
bên phải rồi bên trái.
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi  như sau:

ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ
َ ﺻـﻠﱠْﻴ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ ﺤﻤﱠـ ٍﺪ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ُﻣ
َ ﺻـ ﱢﻞ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ
َ ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ
ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ  ﺍﻟﱠﻠ ُﻬـ ﱠﻢ ﺑَﺎ ﹺﺭ ْﻙ َﻋﹶﻠـﻰ ُﻣ.ﻚ َﺣﻤِﻴـ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴـ ٌﺪ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
ﻚ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،ﺖ َﻋﹶﻠـﻰ ﹺﺇْﺑﺮَﺍ ِﻫﻴـ َﻢ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴـ َﻢ
َ  ﹶﻛ َﻤـﺎ ﺑَﺎ َﺭ ﹾﻛ،ﺤﻤﱠـ ٍﺪ
َ َﻭ َﻋﹶﻠـﻰ ﺁ ﹺﻝ ُﻣ
َﺣـﻤِﻴ ٌﺪ َﻣﺠﹺﻴـ ٌﺪ
(Ol lo hum ma sol li a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma
sol lây ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma
j.i.đ
Ol lo hum ma ba rík a' la Mu hâm mách va a' la a li Mu hâm mách, ka ma
ba rấk ta a' la Íp ro h.i.m va a' la a li Íp ro h.i.m, in na ka ha mi đum ma
j.i.đ)
Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành
cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho
Nabi Ibrohim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và
Rộng Lượng.}
* Những điều bắt buộc trong Solah: Gồm tám điều:
a) Tất cả câu Ol-lo-hu Akbar ngoại trừ Tak-bi-ro-tul Éh-rom (tức
Ol-lo-hu Akbar đầu tiên).
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b) Câu:

 ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ َﺭﹺﺑّـ َﻲ ﺍﹾﻟﻌَـﻈِﻴ ﹺﻢlúc cuối người về trước.

(Súp ha na rấp bi dal a z.i.m)
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật vĩ đại!}
c) Câu:

ﷲ ِﻟﻤَـ ْﻦ َﺣﻤِــ َﺪ ُﻩ
ُ ﺳَـ ِﻤ َﻊ ﺍ

bắt buộc Imam và người dâng lễ

một mình.
(Sa mi Ol lo hu li manh ha mi đáh)
Ý nghĩa: {Allah hằng nghe thấy tất cả lời ca ngợi của ai tán dương
ca tụng Ngài.}
d) Câu: ﺤ ْﻤـ ُﺪ
َ ﺍﹾﻟ

ﻚ
َ َﺭﱠﺑَﻨـﺎ َﻭﹶﻟ

(Rấp ba na va la kal hâm đu)
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca ngợi tán dương
là của Ngài}
e) Câu: ﻷ ْﻋﻠﹶـﻰ
َﺍ

 ﺳُﺒْـﺤَﺎ ﹶﻥ َﺭﹺﺑّـ َﻲlúc quỳ lại.

(Súp ha na rấp bi dal á' la)
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài thật tối cao!}
f) Câu: ﺍ ﹾﻏﻔِـ ْﺮ ﻟِـﻲ

ﺏ
 َﺭ ّﹺgiửa hai lần quỳ lại.

(Rấp biệt fir ly)
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế! Cầu xin hãy dung thứ tội lỗi cho bề
tôi}
g) Đọc Ta-shah-hud đầu tiên.
h) Ngồi đọc Ta-shah-hud đầu tiên.
Nếu ai bỏ xót một trong các nền tảng do cố ý hay quên lẵng thì lễ
Solah đó bị hư và nếu ai bỏ xót một trong những điều bắt buộc do cố ý thì
hư lễ Solah còn do quên lẵng buộc phải quỳ lại Sahhu.
Wollohu A'lam (Allah là Đấng am tường tất cả.)
Cầu xin bình an, phúc lành cho Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu
của Người.
Tác giả: Muhammad bin Abdul
Wahhaab
Dịch thuật: Ibn Ysa
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