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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 có Shaikh AlIslam 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
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chứng xác thực, ông đã đấu tranh bằng ngòi viết, bằng lời
nói kể cả thể xác làm cho Allah hài lòng, Ngài đã ban cho sự
cứu rỗi cho những cộng đồng lầm đường lạc lối, ngu muội
đến với ánh sáng của kiến thức và đức tin.
Quyển sách trước mặt chúng ta đây bao gồm ba vấn
đề chính 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."
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 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
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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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Là người Muslim chúng ta cần phải biết và học hỏi
bốn vấn đề:
Thứ nhất: kiến thức, đó là sự hiểu biết về Allah,
hiểu biết về Nabi của Ngài và hiểu biết về tôn giáo của Ngài
với bằng chứng xác thực.
Thứ hai: thi hành những gì đã biết.
Thứ ba: kêu gọi mọi người đến với chân lý.
Thứ tư: kiên nhẫn với những gì làm hại trong việc
truyền bá.
• Bằng chứng:
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٣ – ١ :ﺍﻟﻌﺼﺮ
Allah phán: Nhân danh Allah, Đấng rât mực độ lượng, Đấng
rất mực khoan dung (TA Allah) Thề bởi thời gian. Quả
thật, con người chắc chắn sẽ đi vào thua thiệt. Ngoại trừ
những ai có đức tin và làm việc thiện rồi khuyên bảo
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn
Al-Ors 1 – 3.
Imam Al-Shafi-y' nói: "Nếu như Allah không ban
bằng chứng xuống cho nhân loại ngoại trừ chương này thế
là đủ để làm bằng chứng với họ."
Imam Al-Bukhory nói ở quyển 1 trang 45 chương
"Kiến thức phải trước lời nói và hành động được dẫn
chứng sau:
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Allah phán:
١٩ : ﻣﺤﻤﺪZ ã â á à ß Þ Ý Ü [ 8 7

Bởi thế, hãy biết rằng quả thật, không có Thượng Đế
nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah rồi hãy
cầu xin (Ngài) tha thứ tội lỗi cho Ngươi (Muhammad)
Muhammad: 19.
Allah đã bắt đầu kiến thức trước lời nói và hành động."

Hãy biết rằng: bắt buộc mỗi người Muslim cả nam
lẫn nữ học hỏi và làm theo ba vấn đề sau:
Thứ nhất: Allah đã tạo hóa ra chúng ta và ban cho
chúng ta bổng lộc tiền tài, Ngài sẽ không bỏ chúng ta sống
sao tùy thích ngược lại Ngài lần lượt cử phái các vị Thiên Sứ
đến với chúng ta. Cho nên, ai tuân theo họ sẽ được vào thiên
đàng còn ai chống đối họ ắc sẽ vào hỏa ngục, điều đó được
chứng minh như sau:
Allah phán:

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡[87

١٦ - ١٥ : ﺍﻟﻤﺰﻣﻞZ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Quả thật, TA đã phái Thiên Sứ đến với các ngươi,
(Thiên Sứ) là một nhân chứng đối với các ngươi giống
như TA đã cử phái đến Fir-a'un một Thiên Sứ. Nhưng
Fir-a'un đã bất tuân Thiên Sứ nên đã bị TA bắt phạt y
hết sức gắt gao Al-Muzzammil: 15 – 16.
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Thứ hai: Allah không hài lòng cho nhân loại tổ hợp
với Ngài trong việc tôn thờ cho dù đó là Thiên Thần hay là
Nabi, và bằng chứng như sau:
Allah phán:
١٨ : ﺍﻟﺠﻦZ O N M L K J I H G [ 8 7

Và quả thật, tất cả Masjid là của Allah. Bởi vậy, chớ
cầu nguyện một ai cùng với Allah (trong đó) Al-Jin: 18.

Thứ ba: quả thật, ai tuân lệnh Thiên Sứ và tôn thờ
Allah duy nhất cấm y giúp đỡ những ai chống đối Allah và
Thiên Sứ của Ngài cho dù đó là người thân đi chăng nữa, và
bằng chứng qua câu kinh sau:
Allah phán:
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Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm
người tin tưởng Allah và ngày tận thế lại kết thân với
những kể chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài cho dù
họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay bà con ruột thịt
của họ đi chăng nữa. Những người (có đức tin) đó đã
được Allah khắc ghi đức tin vào quả tim của họ và Ngài
đã tăng cường cho họ tinh thần từ Ngài. Rồi Ngài sẽ thu
nhận họ vào những ngôi vườn (thiên đàng) bên dưới có
các dòng sông chảy để họ vào trong đó sống đời đời.
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Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ hài lòng về Ngài. Họ
thuộc đảng phái của Allah, quả thật chỉ có đảng phái của
Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi Al-Mujadalah: 22.
Bạn phải biết rằng chỉ vì thần phục Allah mà Islam
cộng đồng của Nabi Ibrohim  chỉ tôn thờ Allah duy nhất
thành tâm qui phục Ngài, chính vì lẽ đó Ngài đã tạo hóa ra
nhân loại và ra lệnh họ chỉ thờ phụng Ngài duy nhất, như
được phán:
٥٦ : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕZ I H G F E D C [ 8 7

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người
ngoại trừ để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
Tức với mục đích tôn thờ TA duy nhất.

Thiên lệnh vĩ đại nhất mà Allah hạ lệnh cho nhân
loại là chỉ thờ phụng Ngài duy nhất. Đồng thời thiên lệnh to
lớn nhất Allah cấm nhân loại là không được tổ hợp cùng
Ngài tức không được phép tôn thờ hay cầu xin bất cứ ai
cùng với Allah, như câu kinh đã nhắc:
Allah phán:
٣٦ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ ml k j i h g f [ 8 7

Và hãy tôn thờ Allah và tuyệt đối chớ tổ hợp Ngài với
bất cứ (ai hay) vật gì Al-Nisa: 36.

- Nếu ai hỏi bạn: ba nguyên bản chính bắt buộc con
người cần phải biết, đó là gì ?
- Hãy trả lời: là sự hiểu biết của bề tôi về Thượng
Đế, về tôn giáo và Nabi của Ngài.
- Nếu ai hỏi bạn: Thượng Đế của bạn là ai ?
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- Hãy trả lời: Thượng Đế của tôi là Allah, Đấng đã
cấp dưỡng tôi và cấp dưỡng cho toàn thể nhân loại bằng
hồng ân của Ngài, Ngài là Thượng Đế duy nhất để tôi thờ
phụng ngoài Ngài tôi sẽ không thờ phụng bất cứ ai, và bằng
chứng như sau:
Allah phán:
٢ : ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔZ * ) ( ' & [ 8 7

Mọi lời ca ngợi và tán dương đều kính dâng lên Allah
Đấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài Al-Fatihah: 2.
?

- Nếu như nói: anh nhận biết Thượng Đế qua điều gì

- Hãy trả lời: bằng những dấu hiệu và những tạo vật
của Ngài, trong những dấu hiệu của Ngài đó là ban đêm, ban
ngày, mặt trời, mặt trăng, còn trong những tạo vật của Ngài
đó là bảy tầng trời, bảy tầng đất và tất cả những gì có trong
giữa trời đất, và bằng chứng qua câu kinh sau:
Allah phán:

± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § [ 8 7
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٣٧ :ﻓﺼﻠﺖ
Và trong những dấu hiệu của Ngài đó là ban đêm, ban
ngày, mặt trời và mặt trăng. (Các ngươi) không được
phép quỳ lại mặt trời hay mặt trăng mà hãy quỳ lại
Allah Đấng đã tạo ra chúng nếu các ngươi chỉ vì Ngài tôn
thờ Fussilat: 37.
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Allah phán ở chương khác:

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U[87

ml k j i h g f e d c b a
٥٤ : ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ w v u t s rq p o n

Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah Đấng đã
tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, sau đó
Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài thay đổi ngày đêm
một cách nhanh chóng, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh
tú (tất cả) đều phục mệnh Ngài. Thật tuyệt diệu thay
Ngài, Ngài đã tạo hóa rồi chỉ huy tất cả! Thật phúc thay
Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài Al-A'raaf: 54.

Rabb có nghĩa là Thượng Đế như được nhắc trong
các câu kinh sau:
Allah phán:

u t s r q p o n m l[87
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٢٢ – ٢١ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
Hỡi nhân loại! Hãy tôn thờ Thượng Đế của các ngươi,
Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và những thế hệ trước các
ngươi để các ngươi trở thành người biết kính sợ Ngài.
(Allah) là Đấng tạo ra trái đất như một tấm thảm và bầu
trời như một chiếc lọng che cho các ngươi rồi Ngài ban
nước mưa từ trên trời xuống dùng nó làm mọc ra cây
trái thành thực phẩm cho các ngươi (dùng). Bởi thế, chớ
tạo dựng bất cứ ai (hay vật thể nào) ngang hàng với
11

Allah trong khi các ngươi biết (Ngài là Đấng tạo hóa)
Al-Baqoroh: 21 – 22.
Ông Ibnu Katheer nói: "Đấng Tạo Hóa ra tất cả mọi
vật mới xứng đáng được thờ phụng."
Thể loại thờ phụng đã được Allah ra lệnh như:
Islam, Iman và Éhsaan trong đó gồm có cầu xin, sợ hãi, hi
vọng, phó thác, khao khát, kính sợ, sùng kính, cầu cứu, cầu
xin che chở, ăn năng sám hối, tế vật, thề nguyền và những
thể loại tôn thờ khác đều là của Allah như Ngài đã hạ lệnh
trong câu kinh sau:
Allah phán:
١٨ : ﺍﻟﺠﻦZ O N M L K J I H G [ 8 7

Và quả thật, tất cả Masjid là của Allah. Bởi vậy, chớ
cầu nguyện một ai cùng với Allah (trong đó) Al-Jin: 18.

Cho nên, ai làm đem những thể loại tôn thở kể trên
làm với những vật thể hay thần linh khác ngoài Allah, y trở
thành người đa thần người Kafir (người ngoại đạo), như
Allah đã phán:

ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ [ 8 7

١١٧ : ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥZ Ê É È Ç Æ

Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh khác mà
không có bằng chứng nào về việc thờ phụng đó thì việc
thanh toán y chỉ thuộc về Thượng Đế của y. Quả thật,
Ngài không giúp những kẻ ngoại đạo chiến thắng AlMụminun: 117.
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Có Hadith Nabi  nói:

(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺓﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﺦﺎﺀُ ﻣﻋ ))ﺍﻟﺪ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

"Lời cầu xin là đầu nảo của sự tôn thờ." Hadith có AlTirmizy ghi lại.
Bằng chứng được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

6 5 4 3 21 0 / . - [ 8 7

٦٠ : ﻏﺎﻓﺮZ ; : 9 8 7

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" Ghofir: 60.
Bằng chứng cho việc chỉ sợ hãi Allah:

١٧٥ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ = <; : 9 8 7 [ 8 7

Bởi thế, chớ sợ họ mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi
là những người có đức tin Ali I'mron: 175.
Bằng chứng cho việc chỉ hy vọng nơi Allah:

Z ï î í ì ë ê é è ç æ å äã â[87

١١٠ :ﺍﻟﻜﻬﻒ
Do đó, ai kỳ vọng được gặp lại Thượng Đế của y thì hãy
làm việc thiện và chớ tôn thờ bất cứ ai trong việc thờ
phụng Ngài Al-Kahf: 110.
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Bằng chứng cho việc chỉ phó thác ở Allah:
٢٣ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï [ 8 7

Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là người có
đức tin Al-Ma-i-dah: 23.
Allah phán ở chương khác:

٣ : ﺍﻟﻄﻼﻕZ}| { z y x w [ 8 7

Và ai phó thác cho Allah thì Ngài làm cho y được đầy
đủ Al-Tolaaq: 3.

Bằng chứng cho việc khao khát, kính sợ và sùng
kính Allah:

À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ [ 8 7
٩٠ : ﺍﻷﻧﺒﻴﺎءZ Ä Ã Â Á

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 AlAmbiya: 90.
Bằng chứng cho việc chỉ khiếp sợ Allah:
٣ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZJI H G [ 8 7
Bởi thế, chớ có sợ chúng mà hãy khiếp sợ TA Al-Ma-idah: 3.
Bằng chứng cho việc sấm hối ăn năng với Allah:
٥٤ : ﺍﻟﺰﻣﺮZ± ° ¯ ® ¬ [ 8 7
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Và các người hãy quay về sám hối với Thượng Đế của
các người và hãy thuần phục Ngài (trong Islam) AlZumar: 54.
Bằng chứng cho việc cầu xin giúp đỡ từ Allah:
٥ : ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔZ 6 5 4 3 2 [ 8 7

Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và duy chỉ Ngài chúng
tôi cầu xin giúp đỡ Al-Fatihah: 5.
Nabi  nói:

.(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻌﺘ ﻓﹶﺎﺳﺖﻨﻌﺘﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳ ))ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

"Và khi cậu cần sự giúp đỡ, hãy cầu xin Allah." Hadith do
Al-Tirmizy ghi lại.
Allah:

Bằng chứng cho việc cầu xin bảo vệ và viện trợ nơi

٢ – ١ : ﺍﻟﻨﺎﺱZ W V U T S R Q P [ 8 7

Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin sự bảo vệ từ
Thượng Đế của nhân loại, Đức Vua của nhân loại AlNas: 1 – 2.
Allah phán ở chương khác:
٩ : ﺍﻷﻧﻔﺎﻝZ% $ # " ! [ 8 7

Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Thượng Đế của các
ngươi viện trợ thì được Ngài đáp lại lời thỉnh cầu của các
người Al-Anfaal: 9.
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Bằng chứng cho việc chỉ giết tế động vật vì Allah:

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £[87
١٦٣ – ١٦٢ : ﺍﻷﻧﻌﺎﻡZ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±°

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): "Quả thật, cuộc lễ Solah
của Ta, việc giết tế động vật của Ta, cuộc sống và cái chết
của Ta đều hiến trọn cho Allah Thượng Đế của vũ trụ và
muôn loài. Ngài không có đối tác cũng không có cộng tác.
Và Ta được chỉ thị như thế và Ta là người Muslim đầu
tiên thần phục Ngài" Al-An-a'm: 162 – 163.
Nabi  nói:

.(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻐ ﻟﺢ ﺫﹶﺑﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ))ﻟﹶﻌ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

"Allah nguyền rủa những ai giết tế động vật không vì
Ngài." Hadith do Muslim ghi lại.
Bằng chứng cho việc chỉ thề nguyền với Allah:

٧ : ﺍﻹﻧﺴﺎﻥZ 0 / . - , + * ) [ 8 7

Họ đã hoàn tất lời thề nguyền và lo sợ ngày mà sự xấu
xa sẽ lan tràn khắp nơi Al-Insaan: 7.

Nguyên bản chính thứ hai
Hiểu biết về tôn giáo Islam cùng với các bằng
chứng.
Đó là sự thần phục Allah với tính thuần nhất, duy
chỉ Ngài mà qui phục và thật thành tâm tránh xa mọi tính đa
thần. Trong nguyên bản chính thứ hai có ba cấp bật gồm
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Islam, Iman và Éhsaan mỗi cấp bật đều có các nền tảng cơ
bản riêng biệt.
Thứ nhất: Islam gồm có năm nền tảng cơ bản:
a) Lời tuyên thệ

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺪﻤﺤﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ

(La i la ha il lol lóh và Mu hâm ma đun ro su lul loh)
Không có Thượng Đế nào mà chỉ có Allah và Muhammad là
Thiên Sứ của Ngài.
b) Dâng lễ Solah.
c) Xuất Zakat bắt buộc.
d) Nhịn chay Romadon.
e) Hành hương tại ngôi đền Ka'bah.
Bằng chứng cho lời tuyên thệ không có Thượng Đế
nào khác mà chỉ có Allah:
Allah phán:

B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 [ 8 7

١٨ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ G F E D C

Allah, các Thiên Thần và những người hiểu biết luôn
duy trì nền công lý đồng xác nhận rằng không có
Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah. Không có Thượng
Đến nào khác mà chỉ có Ngài, Đấng toàn năng, Đấng rất
mực sáng suốt. Ali I'mron: 18.

Ý nghĩa của câu kinh: không có Thượng Đế nào
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất.
Câu "không có Thượng Đế" là phủ nhận hết tất cả
mọi thần linh do con người biệt đặt và suy diễn ra ngoài
Allah.
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Câu "chỉ có Allah" là xác định sự tôn thờ thật sự là
thuộc về Allah duy nhất không có đối tác hay cộng tác cùng
Ngài trong vương quyền. Ở câu kinh khác giải thích rõ ràng
cho câu kinh này, Allah phán:

\ [ Z Y X W V U T S R Q[87

Z h g f e d cb a ` _ ^ ]

٢٨ - ٢٦ :ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ
Và khi Ibrohim thưa với phụ thân và thị dân của
Người: "Tôi vô can về những (thần linh) mà quí vị tôn thờ
* Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa ra Tôi, và quả thật, Ngài sẽ
hướng dẫn tôi" * Và làm cho câu (La i la ha il lol loh)
thành một lời trường cửu cho hậu thế, nhờ đó, may ra họ
có thể quay trở lại (với Allah) Al-Zukhruf: 26 – 28.
Allah phán ở chương khác:

E D C B A @ ? > = < ; :[87

V U T SR Q P O N M L K J I H G F

٦٤ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ Z Y X W

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): "Hỡi thị dân kinh sách!
Hãy đến cùng với một lời phán giống nhau giữa chúng tôi
và quí vị rằng: chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah mà
thôi, chúng ta không được tổ hợp bất cứ ai (cái gì) cùng
với Ngài và chúng ta không được phép nghe lời lẫn nhau
làm trái lời Allah hay quỳ lại lẫn nhau." Nhưng nếu họ
quay bỏ đi thì hãy bảo họ: "Hãy chứng thực rằng chúng
tôi là những người Muslim (thần phục Allah)" Ali
I'mron: 64.
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Bằng chứng cho Muhammad là Thiên Sứ của Allah.

¥ ¤ £ ¢ ¡ [| } ~ ﮯ87
١٢٨ : ﺍﻟﺘﻮﺑﺔZ « ª © ¨ § ¦

(Hỡi thị dân!) chắc chắn đã có một Thiên Sứ xuất thân
từ các người đã đến gặp các người, Người buồn rầu khi
thấy các người đau khổ và hết sức lo lắng cho các người.
Người đại lượng và khoan dung đối với những người có
đức tin Al-Tâubah: 128

Ý nghĩa của câu Muhammad là Thiên Sứ của Allah:
là tuân lệnh làm theo những gì Người ra lệnh, tin tưởng thật
lòng với những gì Người đã báo, tránh xa tất cả mọi điều do
Người cấm đoán và không tôn thờ Allah ngoại trừ theo
những gì đã được Người truyền dạy.
buộc.

Bằng chứng cho dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt
Allah phán:

s r q p o n m l k j i h[87

٥ : ﺍﻟﺒﻴﻨﺔZ y x w v ut

Và họ được lệnh chỉ thờ phụng Allah duy nhất, triệt để
thần phục Ngài một cách chính trực rồi dâng lễ Solah
một cách chu đáo và xuất Zakat bắt buộc, và đó là tôn
giáo chân lý Al-Baiyinah: 5.
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Bằng chứng cho sự nhịn chay.
Allah phán:

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3[87

١٨٣ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ A @ ? >

Hỡi những người có đức tin! (Allah) đã truyền xuống sự
nhịn chay bắt buộc các người cũng như những thế hệ
trước các người phải nhịn hồng trở thành người biết
kính sợ (TA) Al-Baqoroh: 183.
Bằng chứng cho việc hành hương.
Allah phán:

« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡  [ | } ~ ﮯ8 7

٩٧ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ ¯ ® ¬

Và việc đi làm Haj (hành hương) dâng lên Allah tại ngôi
đền (Ka'bah) là bổn phận đối với người nào trong nhân
loại hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đến đấy (hành
hương). Còn ai phủ nhận việc hành hương thì y là kẻ
phản đạo, quả thật Allah rất giàu có không cần đến nhân
loại Ali I'mron: 97.

Thứ hai: Iman nghĩa là đức tin, gồm có hơn bảy
mươi nhánh. Cao nhất câu "La i la ha il lol lóh", thấp nhất là
tẩy sạch điều có hại đến mọi người có trên đường đi và sự
thổ thẹn là một nhánh của đức tin.
Đức tin gồm có sáu nền tảng cơ bản:
a) Tin tưởng vào Allah.
b) Tin tưởng vào Thiên Thần của Allah.
c) Tin tưởng vào những kinh sách của Allah.
d) Tin tưởng vào những Thiên Sứ của Allah.
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e) Tin tưởng vào ngày tận thế.
f) Tin tưởng vào định mệnh tốt xấu là do Allah
định đoạt.
Bằng chứng cho sáu nền tảng trên, Allah phán:

- , + * ) ( ' & % $ # " ![87
١٧٧ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ3 2 1 0 / .

Nhân đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng
đông hay hướng tây, mà nhân đức là việc ai tin tưởng nơi
Allah, vào ngày phán xứ cuối cùng, vào các Thiên Thần,
vào các kinh sách (của Allah) và vào các Nabi (của
Allah) Al-Baqoroh: 177.
Bằng chứng cho định mệnh tốt xấu, Allah phán:

٤٩ : ﺍﻟﻘﻤﺮZ ã â á à ß Þ [ 8 7

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vật đều theo
định mệnh Al-Qomar: 49.

Thứ ba: Éhsaan nghĩa là nhân hậu và chỉ có một
nền tảng cơ bản duy nhất.
Là tôn thờ Allah như thể bạn nhìn thấy Ngài còn nếu
không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài luôn nhìn thấy bạn,
bằng chứng được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:
١٢٨ : ﺍﻟﻨﺤﻞZ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [ 8 7

Quả thật, Allah ở cùng với những ai kính sợ Ngài và với
những ai nhân hậu Al-Nahl: 128.
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Allah phán ở chương khác:

m l k j i h g f e d c b[87

٢٢٠ - ٢١٧ : ﺍﻟﺸﻌﺮﺍءZ t s r q p o n

Và hãy phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng rất mực
khoan dung. Ngài thấy Ngươi (Muhammad) khi Ngươi
đứng (dâng lễ Solah Tahajjud ban đêm) và cả những
hành động của Ngươi cùng với những người quỳ lại. Bởi
vì quả thật, Ngài là Đấng toàn thính, Đấng toàn tri AlShu-a'-ro: 217 – 220.
Allah phán ở chương khác:

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º[87

٦١ : ﻳﻮﻧﺲZ ÎÍ Ì Ë Ê É È

Và không một hoạt động nào do Ngươi (Muhammad)
làm cũng không một đoạn kinh Qur'an nào do Người
xướng đọc và cũng không một hoạt động nào do nhân
loại làm mà lại không nằm dưới sự chứng kiến của TA
khi các người miệt mài trong đó Yunus: 61.
Bằng chứng từ Sunnah được thể hiện qua Hadith
Jibreel được truyền lại từ ông Umar bin Khottob , ông kể:

ﻡﹴ ﺇﹺ ﹾﺫﻮ ﻳ ﺫﹶﺍﺕ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻨ ﻋﻦﺤﺎ ﻧﻤﻨﻴ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻄﱠﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﺑﺮﻤ ﻋﻦﻋ
 ﺃﹶﺛﹶـﺮﻪﻠﹶﻴﻯ ﻋﺮ ﻻﹶ ﻳ،ﺮﹺﻌ ﺍﻟﺸﺍﺩﻮ ﺳﻳﺪﺪﺎﺏﹺ ﺷﺎﺽﹺ ﺍﻟﺜﱢﻴﻴ ﺑﻳﺪﺪﻞﹲ ﺷﺟﺎ ﺭﻨﻠﹶﻴ ﻋﻃﹶﻠﹶﻊ
 ﺇﹺﻟﹶـﻰـﻪﻴﺘﻛﹾﺒ ﺭﺪﻨ ﻓﹶﺄﹶﺳ ﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻠﹶﺲﻰ ﺟﺘ ﺣﺪﺎ ﺃﹶﺣﻨ ﻣﺮﹺﻓﹸﻪﻌﻻﹶ ﻳﻔﹶﺮﹺ ﻭﺍﻟﺴ
.ـﻼﹶﻡﹺ ﺍﻹِﺳﻦﻧﹺﻲ ﻋﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻪﺬﹶﻳﻠﹶﻰ ﻓﹶﺨ ﻋﻪ ﻛﹶﻔﱠﻴﻊﺿﻭ ﻭﻪﻴﺘﻛﹾﺒﺭ
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ﺍﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪﺪﻬﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻼﹶﻡ ))ﺍﻹِﺳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ
 ﺇﹺﻥﹾﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞﺤﺗﺎﻥﹶ ﻭﻀﻣ ﺭﻮﻡﺼﺗﻛﹶﺎﺓﹶ ﻭ ﺍﻟﺰﻲﺗﺆﺗﻼﹶﺓﹶ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﺗ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ
: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻗﹸﻪﺪﺼﻳ ﻭﺄﹶﻟﹸﻪﺴ ﻳﺎ ﻟﹶﻪﻨﺠﹺﺒ ﻓﹶﻌ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻗﹾﺖﺪ ﺻ:(( ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺒﹺﻴﻼﹰ ﺳﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﻄﹶﻌﺘﺍﺳ
ﻡﹺﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆ ))ﺃﹶﻥﹾ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻦﻧﹺﻲ ﻋﺒﹺﺮﻓﹶﺄﹶﺧ
ـﻦﻧﹺﻲ ﻋﺒﹺﺮ ﻓﹶـﺄﹶﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻗﹾﺖﺪ ﺻ:(( ﻗﹶﺎﻝﹶﻩﺮﺷ ﻭﺮﹺﻩﻴﺭﹺ ﺧ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﻦﻣﺆﺗﺮﹺ ﻭﺍﻵﺧ
((ﺍﻙـﺮ ﻳﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺍﻩﺮ ﺗﻜﹸﻦ ﺗ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺍﻩﺮ ﺗﻚ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌ ))ﺃﹶﻥﹾ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻥﺴﺍﻹِﺣ
((ﻞﹺـﺎﺋ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻠﹶﻢﺎ ﺑﹺﺄﹶﻋﻬﻨﺌﹸﻮﻝﹸ ﻋﺴﺎ ﺍﻟﹾﻤ ))ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺔﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻧﹺﻲ ﻋﺒﹺﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻔﹶـﺎﺓﹶﻯ ﺍﻟﹾﺤﺮﺃﹶﻥﹾ ﺗﺎ ﻭﻬﺘﺑﺔﹸ ﺭ ﺍﻷَﻣﺪﻠ ))ﺃﹶﻥﹾ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻬﺗﺎﺭ ﺃﹶﻣﻦﻧﹺﻲ ﻋﺒﹺﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺎﹰ ﺛﹸﻢﻴﻠ ﻣ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺜﹾﺖﻄﹶﻠﹶﻖ ﺍﻧ ﺛﹸﻢ:(( ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻥﻴﻨﻲ ﺍﻟﹾﺒﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﻄﹶﺎﻭﺘﺎﺀِ ﻳﺎﺀَ ﺍﻟﺸﺎﻟﹶﺔﹶ ﺭﹺﻋﺍﺓﹶ ﺍﻟﹾﻌﺮﺍﻟﹾﻌ
ﻪ ))ﻓﹶﺈﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻞﹸ(( ﻗﹸﻠﹾﺖﺎﺋ ﺍﻟﺴﻦﺭﹺﻱ ﻣﺪ ﺃﹶﺗﺮﻤﺎ ﻋ ))ﻳ:ﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ
.(( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﻜﹸﻢﻳﻨ ﺩﻜﹸﻢﻌﻠﱢﻤ  ﻳﺎﻛﹸﻢﺮﹺﻳﻞﹸ ﺃﹶﺗﺟﹺﺒ

Trong khi chúng tôi đang ngồi cùng Nabi  bổng có một
người đàn ông xuất hiện quần áo trắng tinh, tóc thì đen
huyền, không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách đi
đường và chúng tôi cũng không biết ông ta là ai. Ông ta đến
ngồi đối diện với Nabi  mông đặt lên hai bàn chân, hai đầu
gối thì chạm vào hai đầu gối Nabi  đôi bàn tay thì đặt lên
hai đùi rồi nói: hỡi Muhammad! Hãy nói cho tôi biết Islam
là gì ?
- Nabi  đáp: "Anh hài lòng tuyên thệ La i la ha il lol lóh
(tức không có Thượng Đế nào xứng đáng đươc thờ
phụng mà chỉ có Allah), rồi dâng lễ Solah thật chu đáo,
xuất tiền Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Romadon và
hành hương nếu hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đường
đến đấy hành hương."
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- Người đàn ông nói: anh nói là sự thật.
- Ông Umar kể: chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì ông ta hỏi
rồi xác nhận đấy là sự thật.
- Người đàn ông nói tiếp: hãy nói cho tôi biết về Iman (đức
tin).
- Nabi  đáp: "Là anh tin tưởng nơi Allah, vào các Thiên
Thần của Ngài, vào các kinh sách của Ngài, vào các
Thiên Sứ của Ngài, vào ngày tận thế và vào định mệnh
tốt xấu."
- Người đàn ông tiếp: hãy nói cho tôi biết về tính nhân hậu.
- Nabi  đáp: "Là anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy
Ngài còn nếu không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài
luôn nhìn thấy anh."
- Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết khi nào sẽ tận thế
?
- Nabi  đáp: "Tôi không biết, vấn đề đó người hỏi biết rõ
hơn tôi."
- Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết các dấu hiệu nhận
biết về nó.
- Nabi  đáp: "Những nhà thủ lĩnh xuất thân từ những
người mẹ là nô lệ, rồi sẽ thấy những người chân không
giầy, thân không quần áo, những người nghèo khổ không
có gì để ăn tranh nhau xây dựng nhà cửa (ai đẹp hơn, ai
cao hơn)." (ngụ ý: hoàn cảnh của họ thay đổi thật nhanh chóng

trước kia họ rất nghèo khổ nhưng nay lại có thể xây được nhà cao
cửa rộng, điều đó là một trong những dấu hiệu gần đến ngày tận
thế. Trích từ Sharh Al-Ar-ba-i'n Al-Nabawy của Shaikh
Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen)

- Umar kể tiếp: qua một thời gian dài, Nabi  hỏi tôi: "Hỡi
Umar anh có biết người hỏi là ai không ?"
- Umar đáp: chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài mới biết.
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- Nabi  tiếp: "Đấy là Đại Thiên Thần Jibreel đã đến với
các anh để dạy các anh về tôn giáo của các anh." Hadith
do Muslim ghi lại.

Nguyên bản chính thứ ba:
Hiểu biết về Nabi của các bạn Muhammad 
Nabi mang tên Muhammad con ông Abdullah con
ông Abdul Muttolib con ông Hashim, ông Hashim thuộc bộ
lạc Quraish, Quraish là người Arập, Arập thuộc dòng dõi của
Nabi Is-ma-i'l con Nabi Ibrohim .
Người hưởng thọ sáu mươi ba tuổi, bốn mươi năm
sống trước khi lãnh nhiệm sứ mạng Nabi và hai mười ba
năm đảm nhận sứ mạng Nabi Thiên Sứ. Bắt đầu sứ mạng
bằng câu kinh "Iqro (Hãy đọc)" và rồi được gởi đến tiếp
chương Muddaththir (Ngươi đắp chăn). Nguyên quán ở
Makkah, Người được Allah cử phái đến với nhiệm vụ
khuyến cao nhân loại từ bỏ sự đa thần và kêu gọi nhân loại
đến với tính thuần nhất, được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [| } ~ ﮯ87

٧ - ١ : ﺍﻟﻤﺪﺛﺮZ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Hỡi người đắp chăn (Nabi Muhammad) * Hãy đứng lên
và cảnh cáo (dân chúng) !* Và hãy tán dương Thượng
Đế (Allah) của Ngươi cho thật vĩ đại (đọc Allohu Akbar)
* Và hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ! Hãy tránh xa arrujz (việc thờ cúng tượng thần) * Và khi làm ơn (cho
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người) chớ mong (người) trả ơn * Và vì Thượng Đế của
Ngươi hãy kiên nhẫn Al-Muddaththir: 1 – 7.
Ý nghĩa của các câu kinh: hãy đứng lên khuyến cáo
về sự thờ đa thần và kêu gọi trở về với tính thuần nhất, hãy
vĩ đại hóa Thượng Đế của Ngươi bằng tính thuần nhất đó,
tránh mọi hành động liên quan đến sự đa thần tránh xa
những bụt tượng, xa lánh thị dân đa thần.
Người đã bỏ ra mười năm kêu gọi mọi người đến
với tính thuần nhất, sau mười năm đó Người phi thăng lên
trời để đảm nhận dâng lễ Solah ngày đêm năm lần, Người đã
dâng lễ Solah ở Makkah ba năm rồi nhận được lệnh Hijroh
đến Madinah. Hijroh là sự di cư từ xứ sở đa thần đến với quê
hương Islam, Hijroh là điều bắt buộc đối với cộng đồng
Islam chúng ta và sự Hijroh tồn tại cho đến ngày tận thế,
được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

[ Z YX W V U T S R Q P [ 8 7

lk j i hg f e d c b a ` _^ ] \

xwvut srqponm
Z © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡  { | } ~ ﮯz y

٩٩ – ٩٧ :ﺍﻟﻨﺴﺎء
Quả thật, những ai do các Thiên Thần rút hồn cho chết
trong lúc họ tự làm hại bản thân mình (vì đã tự bỏ
Hijroh trong khi có khả năng) bị (các Thiên Thần hỏi):
"Tại sao các ngươi không chịu Hijroh mà lại định cư ở
đây ?". Họ đáp: "chúng tôi thế cô và bị áp bức trên mặt
đất." (Các Thiên Thần) bảo: "Thế đất đai của Allah không
đủ rộng để cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?"
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Đối với những kẻ đó nhà của họ sẽ là hỏa ngục, một nơi
đến cuối cùng rất xấu xa * Ngoại trừ những người đàn
ông, những người phụ nữ và những trẻ em thật yếu đuối
và thế cô không có phương tiện (để di cư) cũng không
được ai dẫn đường đi lánh nạn * Thì đối với họ may ra
Allah sẽ tha thứ cho họ bởi vì Allah hằng lượng thứ và
rất mực khoan dung Al-Nisa: 97 – 99.
Allah phán ở chương khác:

Z L K J I H G F E D[87

٥٦ :ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
Hỡi những bầy tôi có đức tin của TA! Đất đai của TA
rộng bao la. Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi
Al-Ă'nkabut: 56.
Ông Al-Baghowy nói: "Lý do câu kinh này mạc khải
xuống là những người Muslim ở Makkah không chịu HiJroh
nên Allah đã gọi họ với cái tên Iman (đức tin)."
Bằng chứng cho việc HiJroh từ Sunnah:

ﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘﺔﹸ ﺣﺑﻮ ﺍﻟﺘﻊﻘﹶﻄﻨﻻﹶ ﺗﺔﹸ ﻭﺑﻮ ﺍﻟﺘﻊﻘﹶﻄﻨﻰ ﺗﺘﺓﹸ ﺣﺮ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠﻊﻘﹶﻄﻨ ))ﻻﹶ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﺎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩﺮﹺﺑﹺﻬﻐ ﻣﻦ ﻣﺲﻤﺍﻟﺸ

Nabi  nói: "Không bao giờ cắt đứt được Hijroh cho đến
khi sự sám hối bị cắt đứt và sự sám hối không bị cắt đứt
cho đến khi mặt trời mọc lên từ hướng tây." Hadith do
Abu Dawud ghi lại.

Sau khi Nabi  an cư tại Madinah Người tiếp tục
nhận tất cả giáo lý còn lại như xuất Zakat bắt buộc, nhịn
chay, hành hương, Azaan, thánh chiến, kêu gọi mọi người
làm thiện, ngăn cấm mọi người làm việc sai trái và những
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giáo lý khác của Islam, Người đã thi hành giáo lý của Islam
được mười năm rồi trở về với Allah. Tuy Nabi  đã trở về
với Allah nhưng tôn giáo của Người vẫn tồn tại mãi mãi và
đây là tôn giáo của Ngươi. Trong Islam không một điều tốt
nào mà Người lại không báo trước cũng không một điều xấu
nào mà Người lại không khuyến cáo. Điều tốt đẹp được
Thiên Sứ chỉ dẫn đó là tính thuần nhất và tất cả mọi điều làm
cho Allah yêu thích và hài lòng còn điều xấu xa được Ngươi
khuyến cáo đó là sự đa thần và tất cả mọi điều làm Allah
ghét bỏ và giận dữ. Allah đã cử phái Người đến với toàn thể
nhân loại, bắt buộc loài người và loài ma quỉ phải vâng lời
Người như được phán:
: ﺍﻷﻋ���������ﺮﺍﻑZy x w v u t s r [ 8 7

١٥٨
Hãy bảo (họ hỡi Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là
Thiên Sứ của Allah được cử phái đến cho tất cả các
người" Al-A'raf: 158.
Allah đã ban cho tôn giáo được hoàn thiện như Ngài
đã phán:

T S R Q P O N M L K[87
٣ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZ VU

Ngày nay, TA đã hoàn thiện tôn giáo của các ngươi cho
các ngươi và hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và
TA chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi Al-Mai-dah: 3.
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Bằng chứng về cái chết của Nabi , Allah phán:

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó[87
٣١ - ٣٠ : ﺍﻟﺰﻣﺮZ ß Þ

Quả thật, Ngươi (Muhammad) sẽ chết và họ cũng sẽ
chết * Rồi ngày xét xử cuối cùng các người sẽ đối chất
với nhau trước mặt Thượng Đế của các người Al-Zumar:
30 – 31.

Con người sau khi chết được phục sinh trở lại, qua
bằng chứng sau:
Allah phán:
٥٥ : ﻃﻪZ V U T S R Q P O N M [ 8 7

Từ trái đất TA (Allah) đã tạo hóa ra các người, rồi TA
sẽ hoàn các người trở lại trong nó và từ nó TA sẽ lấy các
ngươi ra thêm một lần nữa Toha: 55.
Allah phán ở chương khác:

Z W V U T S R Q P O N M L[87

١٨ - ١٧ :ﻧﻮﺡ
Allah đã tạo sinh và tăng trưởng các người từ đất đai *
Rồi sau đó, Ngài sẽ hoàn các người trở lại trong nó và sẽ
lấy các người ra bằng một cuộc đi ra hoàn toàn Nuh: 17
– 18.
Sau khi được phục sinh con người sẽ bị thanh toán
và được ban thưởng tùy vào hành động của mọi người, được
thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:
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h g f e d c b a ` _ ^ ] \[87

٣١ : ﺍﻟﻨﺠﻢZ l k j i

Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trong trái đất
là của Allah, nhằm trừng trị những ai đã phạm tội về
những điều họ đã phạm và để thưởng cho những ai làm
tốt nhất với (phần thưởng) tốt nhất (đó là thiên đàng)
Al-Najm: 31.
Ai phủ nhận sự phục sinh y là người Kafir (kẻ phản
đạo), được thể hiện qua câu kinh:
Allah phán:

² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡  [ ~ ﮯ8 7

٧ : ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦZ ´ ³

Những kẻ không có niềm tin khẳng định rằng chúng sẽ
không được phục sinh trở lại (để chịu sự phán xử). Hãy
bảo họ (hỡi Muhammad)!: Không, thể bởi Thượng Đế
của Ta chứng giám, chắc chắn rằng các người sẽ được
dựng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về mọi điều mà các
người đã từng làm. Và điều đó đối với Allah rất dễ dàng
Al-Taghobun: 7.

Allah đã cử phái Thiên Sứ đến với nhân loại nhằm
báo tin vui cho người tin tưởng và khuyến cáo đối với những
kẻ bất tuân, được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

YX W V U T S R Q P O N [ 8 7
30

١٦٥ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ

Các vị Thiên Sứ vừa làm người báo tin vui vừa cảnh cáo
mọi người để cho nhân loại không còn dựa vào lý do nào
khác để khiếu nại với Allah sau khi các vị Thiên Sứ đó
(đã được cử phái đến gặp họ) Al-Nisa: 165.
Vị Thiên Sứ đầu tiên là Nuh  và vị Thiên Sứ cuối
cùng là Muhammad , bằng chứng về Nabi Nuh  là vị
Thiên Sứ đầu tiên, Allah phán:
: ﺍﻟﻨﺴ�������ﺎءZ ,+ * ) ( ' & % $ # " ! [ 8 7

١٦٣
Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi
(Muhammad) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh
và cho các Nabi sau Người Al-Nisa: 163.
Tất cả mỗi cộng đồng từ Nuh  cho đến
Muhammad  đều được Allah cử phái đến một vị Thiên Sứ,
tất cả họ đều ra lệnh thị dân của mình chỉ tôn thờ Allah duy
nhất và ngăn cấm họ không được phép tôn thờ Toghut, được
thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

M L K J I H G F E D[87

٣٦ : ﺍﻟﻨﺤﻞZ ON

Và chắc chắn TA đã cử phái cho mỗi cộng đồng một vị
Thiên Sứ (với mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh
xa Toghut." Al-Nahl: 36.
Allah đã bắt tất cả bầy tôi phải phủ nhận Toghut và
tin tưởng nơi Ngài.
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Shaikh Ibnu Qoiyim nói: "Ý nghĩa chữ Toghut là sự
làm vượt quá mức giới hạn của bầy tôi trong việc tôn thờ
hoặc phục tùng đối với những thần linh khác ngoài Allah,
Toghut có rất nhiều và đầu đảng trong số họ có năm: quỉ
Iblees đáng bị Allah nguyền rủa, ai hài lòng cho người khác
tôn thờ mình, ai kêu gọi mọi người tôn thờ mình, ai cho rằng
y biết được điều huyền bí và ai xét xử không tuân theo những
gì Allah được mặc khải xuống, như được Allah phán:

Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [ 8 7

Z ì ë ê é èç æ å ä ã â á à ß

٢٥٦ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực
tôn giáo. Chắc chắn chân lý và lẽ phải bao giờ cũng được
khác biệt với điều ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ
nhận Toghut và tin tưởng nơi Allah, thì chắc chắn sẽ
nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ
đứt. Bởi vì, Allah hằng nghe, hằng biết (mọi việc) AlBaqoroh: 256.
Và đây là ý nghĩa của câu "La i la ha il lol lóh."
Có Hadith Nabi  nói:

ـﻲ ﻓﺎﺩ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻪﺎﻣﻨﺓﹸ ﺳﻭﺭﺫﻼﹶﺓﹸ ﻭ ﺍﻟﺼﻩﻮﺩﻤﻋ ﻭﻼﹶﻡﺮﹺ ﺍﻹِﺳ ﺍﻷَﻣﺃﹾﺱ ))ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﻞﹺ ﺍﷲِ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺒﹺﻴﺳ

"Cái đầu của sự việc là Islam, nền tảng của nó là Solah
và đỉnh cao của nó là thánh chiến vì chính nghĩa của
Allah." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.
Wallohu A'lam (Allah am tường tất cả.)

Hết phần I
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(Phần II)

Điều Kiện Dâng Lễ Solah
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[87

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
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làm của họ bị hủy bỏ và chúng sẽ vào ở muôn đời trong
hỏa ngục Al-Tâubah: 17.
Allah phán ở chương khác:
: ﺍﻟﻔﺮﻗ��������ﺎﻥZ K J I H G F E D C B [ 8 7

٢٣
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:

ﻴﻖﻔﻰ ﻳﺘ ﺣﻮﻥﻨﺠﺍﻟﹾﻤﻆﹶ ﻭﻘﻴﺘﺴﻰ ﻳﺘﻢﹺ ﺣﺎﺋ ﺍﻟﻨ: ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﻦ ﻋ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶﻢﻊﻓ ))ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﻠﹸﻎ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺒﻰ ﻳﺘﲑﹺ ﺣﻐﺍﻟﺼﻭ

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 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:

ﻨﹺﲔﺮﹺ ﺳﺸﻌﺎ ﻟﻬﻠﹶﻴ ﻋﻢﻮﻫﺮﹺﺑﺍﺿ ﻭﻨﹺﲔﻊﹺ ﺳﺒﺴ ﻟﻼﹶﺓ ﺑﹺﺎﻟﺼﺎﺀَﻛﹸﻢﻨﻭﺍ ﺃﹶﺑﺮ ))ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﺎﺟﹺﻊﹺ(( ﻭﺭﺍﻩ ﺃﲪﺪﻀﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻢﻬﻨﻴﻗﹸﻮﺍ ﺑﻓﹶﺮﻭ
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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.
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Bằng chứng được thể hiện qua câu kinh sau:
Allah phán:

) ( ' & % $ # " ![87

: ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZ 21 0 / . - , + *

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:

((ﺃﹶ ﺍﷲُ ﺑﹺـﻪـﺪـﺎ ﺑﺃﹸ ﺑﹺﻤـﺪ ))ﺍﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

"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 ِﻢﹺ ﺍﷲ( ﺑﹺﺴBis-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.
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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 ¨ § ¦ [ 8 7

Và hãy giữ y phục của Ngươi (Muhammad) sạch sẽ!
Al-Muddaththir: 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 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 ( ' & % $ # " ! [ 8 7

Hỡi con cháu Adam! Hãy ăn mặc hết sức trang nhã khi
ở Masjid Al-A'raf: 31.
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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 [ 8 7

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:

H G FE D C B A @ ? > = [ 8 7

٧٨ : ﺍﻹﺳﺮﺍءZ L K J I

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:

w vu t s rq p o n m l [ 8 7

: ﺍﻟﺒﻘ�����������ﺮﺓZ¤£ ¢ ¡  {| } ~ ﮯz y x

١٤٤
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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 Al-Haram (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.
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:

((ﻯـﻮﺎ ﻧﺮﹺﺉﹴ ﻣﻜﹸﻞﱢ ﺍﻣﺎ ﻟﻤﺇﹺﻧ ﻭﺎﺕﻴﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﻤﺎ ﺍﻷَﻋﻤ ))ﺇﹺﻧ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

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.
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k)
l)
m)
n)
sau:

Đọc Tashahhud cuối.
Ngồi đọc Tashahhud cuối.
Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi.
Nói Salam ở bên phải rồi bên trái.

* Các nền tảng cơ bản này được phân tích như

- Nền tảng thứ nhất: Đứng đối với người có khả
năng và bằng chứng như sau:
Allah phán:

Z ) ( ' & % $ # " ![87

٢٣٨ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
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:

.(( ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩﻴﻢﻠﺴﺎ ﺍﻟﺘﻴﻠﹸﻬﻠﺤﺗ ﻭﻜﹾﺒﹺﲑﺎ ﺍﻟﺘﻬﺮﹺﳝﺤ ))ﺗ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

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.

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

ﺎﻟﹶــﻰﻌﺗ ﻭ،ﻚــﻤ ﺍﺳﻙــﺎﺭﺒﺗ ﻭ،ﻙـﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭـﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﺎﻧﺤـﺒ))ﺳ
.(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﻙـﺮ ﻏﹶﻴﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ ﻭﻙـﺪﺟ
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(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:

K JI HG

(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 Rakat, như được nói qua Hadith sau:

.ﺎﺏﹺ(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺘ ﺍﻟﹾﻜﺔﺤﺃﹾ ﺑﹺﻔﹶﺎﺗﻘﹾﺮ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻤﻼﹶﺓﹶ ﻟ ))ﻻﹶ ﺻ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

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:
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(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m)
Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất
mực khoan dung.
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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.
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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 [ 8 7

Và Ngài hằng khoan dung cho những người có đức tin
Al-Ahzaab: 43.
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(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[87
١٩ – ١٧ : ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭZ ¥ ¤ £ ¢ ¡} ~ ﮯ

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
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được quyền lực trong tay, (bởi vì) mọi quyền lực của
ngày hôm đó thuộc về Allah Al-Infitor: 17 – 19.
Nabi  nói:

ﻊﺒ ﺃﹶﺗﻦ ﻣﺎﺟﹺﺰﺍﻟﹾﻌ ﻭ،ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻌﺎ ﺑﻤﻞﹶ ﻟﻤﻋ ﻭ،ﻪﻔﹾﺴﺍﻥﹶ ﻧ ﺩﻦ ﻣﺲ ))ﺍﻟﹾﻜﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﺎﻧﹺﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﲪﺪ ﺍﻷَﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﻋﻨﻤﺗ ﻭ،ﺎﺍﻫﻮ ﻫﻪﻔﹾﺴﻧ

"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.

Z6 5 4 3 2 [

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.

Z : 9 8 7[

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

T S R Q P O N M L K J I[87

٦٩ : ﺍﻟﻨﺴﺎءZ \ [ Z Y XW V U
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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:

o n m l k j i h g f e d c[87

١٠٤ – ١٠٣ : ﺍﻟﻜﻬﻒZ t s r q p
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:

ﻮ ﻰ ﻟﹶﺘﺍﻉﹴ ﺣﺭﺎ ﺑﹺﺬﺍﻋﺭﺫﺮﹴ ﻭﺒﺍ ﺑﹺﺸﺮﺒ ﺷﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﻨ ﺳﻦﺒﹺﻌﺘ ))ﻟﹶﺘ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻯ ؟ﺎﺭﺼﺍﻟﻨ ﻭﻮﺩﻬ ﺁﻟﹾﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎ(( ﻗﹸﻠﹾﻨﻢﻮﻫﻤﺘﻌﺒ ﻻﺗﺐﺮﹺ ﺿﺤﻲ ﺟﻠﹸﻮﺍ ﻓﺧﺩ
.(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻦ ))ﻓﹶﻤ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
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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 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:

ﻯـﺎﺭﺼ ﺍﻟﻨﻗﹶﺖﺮﺍﻓﹾﺘ ﻭ،ﻗﹶﺔﹰﺮ ﻓﲔﻌﺒﺳﻯ ﻭﺪﻠﹶﻰ ﺇﹺﺣ ﻋﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴﻗﹶﺖﺮ ))ﺍﻓﹾﺘ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
،ﻗﹶـﺔﹰﺮ ﻓﲔﻌﺒﺳ ﻭﻠﹶﻰ ﺛﹶﻼﺙﺔﹸ ﻋ ﺍﻷُﻣﻩﺬ ﻫﺮﹺﻕﻔﹾﺘﺘﺳ ﻭ،ﻗﹶﺔﹰﺮ ﻓﲔﻌﺒﺳﻦﹺ ﻭﻴﺘﻠﹶﻰ ﺍﺛﹾﻨﻋ
 ﻛﹶﺎﻥﹶﻦ ))ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،؟ﻲ ﻫﻦﻣ! ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎﺓﹲ(( ﻗﹸﻠﹾﻨﺪﺍﺣﺎﺭﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻛﹸﻠﱡﻬ
ﺎﺑﹺﻲ(( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐﺤﺃﹶﺻ ﻭﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﺎ ﺃﹶﻧﺜﹾﻞﹺ ﻣﻠﹶﻰ ﻣﻋ

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:
45

 Z k j i h g f e [ 8 7ﺍﻟﺤﺞ:

٧٧
Hỡi những người có đức tin! Hãy cúi người về trước,
hãy quỳ lại và hãy tôn thờ Thượng Đế của các người AlHaj: 77
Nabi  nói:

ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ)) : ﺃﹸﻣﺮﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺳﺠﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﹶﻋﻈﹸﻢﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺒﻬﺔ ﻭﺃﹶﺷﺎﺭ ﺑﹺﻴﺪﻩ
ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻔﻪ ﻭﺍﻟﹾﻴﺪﻳﻦﹺ ﻭﺍﻟﺮﻛﹾﺒﺘﻴﻦﹺ ﻭﺃﹶﻃﹾﺮﺍﻑ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻣﻴﻦﹺ(( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.

"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 AlBukhory 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:

ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﹸﻮﺱ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺ ﺪ
ﺇﹺﺫﹾ ﺩﺧﻞﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺭﻛﹾﻌﺘﻴﻦﹺ ،ﺛﹸﻢ ﺟﺎﺀَ ﻓﹶﺴﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ  ﻓﹶﺮﺩ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﺛﹸـﻢ
ﻗﹶﺎﻝﹶ)) :ﺍﺭﺟﹺﻊ ﻓﹶﺼﻞﱢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﻟﹶﻢ ﺗﺼﻞﱢ(( ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺮﺟﻊ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ،ﺛﹸﻢ ﺟﺎﺀَ ﻓﹶﺴـﻠﱠﻢ
ﻓﹶﺮﺩ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ)) :ﺍﺭﺟﹺﻊ ﻓﹶﺼﻞﱢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﻟﹶﻢ ﺗﺼﻞﱢ(( ،ﻓﹶﺄﹶﻋـﺎﺩ ﻋﻠﹶﻴـﻪ
ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺜﹶﺔﹶ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﺮﺍﺑﹺﻌﺔﹶ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﻌﺜﹶﻚ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﻧﺒﹺﻴﺎﹰ ﻻﹶ ﺃﹶﺣﺴِﻦ ﻏﹶﻴﺮ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻲ،
ﻗﹶﺎﻝﹶ)) :ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻤﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ ﻓﹶﻜﹶﺒﺮ ،ﺛﹸﻢ ﺍﻗﹾﺮﺃﹾ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ،ﺛﹸﻢ ﺍﺭﻛﹶـﻊ
ﺣﺘﻰ ﺗﻄﹾﻤﺌﻦ ﺭﺍﻛﻌﺎ ،ﺛﹸﻢ ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺘﺪﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋﻤﺎﹰ ،ﺛﹸﻢ ﺍﺳﺠﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﹾﻤـﺌﻦ
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((ـﺎ ﻛﹸﻠﱢﻬﻚﻼﹶﺗﻲ ﺻ ﻓﻚﻞﹾ ﺫﹶﻟ ﺍﻓﹾﻌ ﺛﹸﻢ،ﺴﺎﹰﺎﻟ ﺟﻦﺌﻄﹾﻤﻰ ﺗﺘ ﺣﻓﹶﻊ ﺍﺭ ﺛﹸﻢ،ﺍﺎﺟﹺﺪﺳ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ

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:

ـﺎﻨﻠﹶﻴ ﻋﺽﻔﹾـﺮـﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒﻼﹶﺓﻲ ﺍﻟﺼﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﺎ ﻧ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﺑﻦﻋ
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻴﻞﹶﻴﻜﹶﺎﺋﻣﺮﹺﻳﻞﹶ ﻭﻠﹶﻰ ﺟﹺﺒ ﻋﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴ،ﺪﻬﺸﺍﻟﺘ
ﻠﱠـﻪ ﻟـﺎﺕﻴﺤ ﺍﻟﺘ: ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍﻦﻟﹶﻜ ﻭﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻮ ﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻫ ))ﻻﹶ ﺗ:
ﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴ،ﻪﻛﹶﺎﺗﺮﺑ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺭ ﻭﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬ ﺃﹶﻳﻚﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴ،ﺎﺕﺒﺍﻟﻄﱠﻴ ﻭﺍﺕﻠﹶﻮﺍﻟﺼﻭ
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 ﺃﹶﻥﱠﺪـﻬﺃﹶﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶــٰﻪﺪﻬ ﺃﹶﺷ،ﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋﻋﺎ ﻭﻨﻠﹶﻴﻋ
.(( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﻣ

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-ka-il. Thấy thế, Thiên Sứ của Allah
 nói: "Đừng có nói như thế, bởi vì Allah là Đấng Bình
An mà hãy nói:

 ﹸﺔﻤﺣﺭ ﻭﺒﹺـﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬ ﺃﹶﻳﻚﻠﹶﻴ ﻋـﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴ،ـﺎﺕﺒﺍﻟﻄﱠﻴ ﻭﺍﺕـﻠﹶﻮﺍﻟﺼ ﻭ،ﻠﱠﻪ ﻟﺎﺕﻴﺤﺍﻟﺘ
 ﺃﹶﻥﹾﺪـﻬ ﺃﹶﺷ،ﲔﺤـﺎﻟ ﺍﷲِ ﺍﻟﺼﺎﺩﺒﻠﹶـﻰ ﻋﻋﺎ ﻭـﻨﻠﹶﻴ ﻋـﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴ،ـﻪﻛﹶﺎﺗﺮﺑﺍﷲِ ﻭ
.ـﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩـﺪﺒـﺪﺍﹰ ﻋﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪـﻬﺃﹶﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ

(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:
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 ـﻠﱠﻴـﺎ ﺻ ﻛﹶﻤ،ـﺪﻤﺤﻠﹶـﻰ ﺁﻝﹺ ﻣﻋ ﻭـﺪﻤﺤﻠﹶـﻰ ﻣـﻞﱢ ﻋ ﺻـﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
ﺖ
ـﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ.ﺠﹺﻴـﺪ ﻣﻴـﺪﻤ ﺣﻚ ﺇﹺﻧ،ﻴـﻢﺍﻫﺮﻠﹶـﻰ ﺁﻝﹺ ﺇﹺﺑﻋ ﻭﻴـﻢﺍﻫﺮﻠﹶـﻰ ﺇﹺﺑﻋ
ﻠﹶـﻰ ﻋﻛﹾﺖﺎﺭـﺎ ﺑ ﻛﹶﻤ،ـﺪﻤﺤﻠﹶـﻰ ﺁﻝﹺ ﻣﻋ ﻭـﺪﻤﺤﻠﹶـﻰ ﻣ ﻋﺎﺭﹺﻙﺑ
ﺠﹺﻴـﺪ ﻣﻴﺪـﻤ ﺣﻚ ﺇﹺﻧ،ﻴـﻢﺍﻫﺮﻠﹶـﻰ ﺁﻝﹺ ﺇﹺﺑﻋ ﻭﻴـﻢﺍﻫﺮﺇﹺﺑ
(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).
b) Câu: ﻴﻢﹺــﻈ ﺍﻟﹾﻌﺑﹺّـﻲﺎﻥﹶ ﺭـﺤﺒ ﺳlúc 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: ﻩــﺪﻤ ﺣـﻦﻤ ﺍﷲُ ﻟﻊـﻤ ﺳbắt 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.}
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d) Câu: ـﺪﻤﺍﻟﹾﺤ

ﻟﹶﻚـﺎ ﻭﻨﺑﺭ

e) Câu: ﻠﹶـﻰﺍﻷَﻋ

ﺑﹺّـﻲﺎﻥﹶ ﺭـﺤﺒ ﺳlúc quỳ lại.

(Rấp ba na va la kal hâm đu)
Ý nghĩa: {Thưa Thượng Đế chúng tôi! Mọi lời ca
ngợi tán dương là của Ngài}
(Súp ha na rấp bi dal á' la)
Ý nghĩa: {Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Ngài
thật tối cao!}
f) Câu: ـﻲ ﻟـﺮﺏﹺّ ﺍﻏﹾﻔ ﺭgiửa 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.)
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Bốn Qui Tắc
Tôi cầu xin Allah Đấng Độ Lượng, Chủ Nhân của
ngai vương vĩ đại luôn bảo hộ bạn ở trần gian lẫn đời sau,
ban cho bạn nhiều hồng ân ở mọi nơi bạn ở, ban cho bạn
thuộc nhóm người khi được ban luôn tạ ơn, khi bị thử thách
luôn kiên nhẫn và khi phạm tội thì biết quay lại sám hối xin
tha thứ. Đó là ba loại người hạnh phúc.
Bạn phải biết rằng chỉ vì thần phục Allah mà Islam
cộng đồng của Nabi Ibrohim  chỉ tôn thờ Allah duy nhất
thành tâm qui phục Ngài như Allah đã phán:
٥٦ : ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕZ I H G F E D C [ 8 7

Và TA không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ
để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
Một khi bạn biết được rằng Allah tạo hóa ra bạn
nhằm để thờ phụng Ngài, hãy biết rằng sự thờ phụng không
được gọi là thờ phụng chỉ ngoại trừ đi cùng với tính thuần
nhất, giống như lễ Solah không được gọi là lễ Solah chỉ
ngoại trừ đi cùng với nước Wuđụa. Vì vậy, khi tính đa thần
đi vào sự thờ phụng thì sự thờ phụng bị hủy bỏ giống như
tiểu, trung, đại tiện... làm hủy hoại nước Wuđụa vậy.
Một khi bạn biết rằng tính đa thần sẽ hủy hoại sự thờ
phụng và tàn phá đi mọi việc làm của mình một khi nó bước
vào, chủ nhân của nó sẽ vĩnh viễn trong hỏa ngục. Vì vậy,
đây là điều quan trọng nhất bạn cần phải hiểu biết và học hỏi
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hi vọng Allah sẽ bảo vệ bạn thoát khỏi tấm lưới vô hình này,
đó là sự tổ hợp, như Allah phán:

Za` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T [ 8 7

١١٦ :ﺍﻟﻨﺴﺎء
Quả thật, Allah không bao giờ tha thứ việc tổ hợp (ai
hay vật gì) cùng với Ngài nhưng Ngài tha thứ những tội
lỗi khác cho bất cứ ai Ngài muốn Al-Nisa: 116.
Vì thế, cần phải biết bốn qui tắc đã được Allah nhắc
trong Thiên Kinh Qur'an.
Qui tắc thứ nhất
Phải biết rằng người Kafir (người ngoại đạo) đã bị
Thiên Sứ của Allah  chiến đấu trong khi họ công nhận rằng
Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban Phát, Đấng Thống Trị
nhưng Allah vẫn không dẫn dắt họ vào Islam như được
phán:

µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª[87

Ç Æ ÅÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
٣١ : ﻳﻮﻧﺲZ É È
Hãy bảo họ (nhóm người Kafir, hỡi Muhammad): "Ai
cấp dưỡng cho các người từ trên trời và cả dưới đất? Ai
kiểm soát thính giác và thị giác của các người? Rồi làm
cho sống sau khi đã chết và làm cho chết sau khi sống? Ai
quản lý định đoạt công việc (của vũ trụ)?" Họ sẽ đáp:
"Allah." Vậy hãy bảo họ: "Thế các người không sợ Ngài
hay sao?" Yunus: 31.
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Qui tắc thứ hai
Họ những người Kafir (người ngoại đạo) nói: chúng
tôi không cầu xin họ, hướng về họ chỉ vì cầu xin được gần
gủi và biện hộ mà thôi.
Bằng chứng cho sự gần gủi như sau:
Allah phán:

e d c b a ` _ ^ ] \ [[87

w v u t s r q po n m l k j i h g f
٣ : ﺍﻟﺰﻣﺮZ y x

Và những kẻ chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Allah đã
nói: "Chúng tôi không tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng
tôi đến gần Allah hơn." Chắc chắn Allah sẽ phân xử giữa
bọn chúng về điều chúng thường tranh chấp. Chắc chắn
Allah không hướng dẫn ai là người dối trá vô đức tin
Al-Zumar: 3.
Bằng chứng cho việc biện hộ:

z y x w v u t s r[87

١٨ : ﻳﻮﻧﺲZ¡{ | } ~ ﮯ

Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ không làm hại
được họ cũng chẳng giúp ích gì cho họ và họ nói: "Đây là
những nhà biện hộ cho chúng tôi trước Allah." Yunus:
18.
* Lời biện hộ vào ngày phán xử gồm có:
a) Lời biện hộ bị bát bỏ: là lời thỉnh cầu ngoài Allah
nhưng không có khả năng giúp đỡ mà chỉ có Allah, và bằng
chứng như sau:
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Allah phán:

i h g f e d c b a ` _ ^ ] \[87

٢٥٤ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ r q p o nm l k j

Hỡi những người có đức tin! Hãy chi dùng tài sản mà
TA (Allah) đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện)
trước khi xảy ra ngày mà sẽ không có việc mua bán đổi
chác, sẽ không có tình bằng hữu (bao che cho nhau) và
cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được chấp thuận). Và
những kẻ Kafir (vô đức tin) là những kẻ làm điều sai
quấy Al-Baqoroh: 254.

b) Lời biện hộ được chấp nhận: là lời thỉnh cầu từ
Allah, từ những nhà biện hộ được phép biện hộ và người
được biện hộ phải là người được Allah hài lòng về lời nói và
việc làm của y sau khi được phép của Allah, như Allah đã
phán:
٢٥٥ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ ± ° ¯ ® ¬ « ª [ 8 7

Ai có thể biện hộ được (cho bản thân hoặc cho người
khác) nếu như không được lệnh của Ngài ? Al-Baqoroh:
255.

Qui tắc thứ ba
Nabi  được cử phái đến cho toàn nhân loại và lúc
bấy giờ họ tôn thờ một cách thật đa dạng, có người tôn thờ
Thiên Thần, có người tôn thờ các Nabi và những người đức
hạnh, có người thờ cây đá, có người thờ mặt trời mặt trăng
nhưng Thiên Sứ của Allah  đã chiến đấu với tất cả họ
không phân biệt một ai, và bằng chứng như sau:
Allah phán:
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Z ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ [ 8 7

٣٩ :ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ
Và hãy tiếp tục chiến đấu với họ (người ngoại đạo) cho
đến khi nào không còn tôn thờ đa thần nữa và nhằm để
tất cả mọi việc tôn thờ dành riêng Allah Al-Anfaan: 39.
Bằng chứng mặt trời và mặt trăng:
Allah phán:

± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § [ 8 7

Z½¼ » º ¹¸¶µ ´ ³²

٣٧ :ﻓﺼﻠﺖ
Và trong những dấu hiệu của Ngài đó là ban đêm, ban
ngày, mặt trời và mặt trăng. (Các ngươi) không được
phép quỳ lại mặt trời hay mặt trăng mà hãy quỳ lại
Allah Đấng đã tạo ra chúng nếu các ngươi chỉ vì Ngài tôn
thờ Fussilat: 37.
Bằng chứng về Thiên Thần:
Allah phán:
٨٠ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ cb a ` _ ^ ] \ [ 8 7

Và cũng không ra lệnh cho các người tôn các Thiên
Thần và các Nabi lên làm thần linh để tôn thờ Ali
I'mron: 80.
Bằng chứng về Nabi:
Allah phán:

W V U T S R Q P O N M L[87
k j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X
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Z | { z y x wv u t s r q p o n ml

١١٦ :ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
Và Allah sẽ hỏi: "Hỡi Ysa con trai của Mar-yam! Có phải
Ngươi đã nói với thiên hạ: "Hãy tôn Ta và Mẹ Ta thành
hai Thượng Đế (để tôn thờ) ngoài Allah."?" Ysa thưa:
"Thật vinh quang thay Ngài! Bề tôi không dám nói ra
những lời lẽ mà bề tôi không có quyền để nói. Nếu bề tôi
có nói ra điều đó thì chắc chắn Ngài đã rõ. Ngài am tường
hết mọi việc trong tâm tư của bề tôi trong lúc bề tôi không
hề biết một tí nào về Ngài. Quả thật, Ngài chỉ riêng Ngài
mà thôi mới biết rõ điều vô hình huyền bí " Al-Ma-i-dah:
116.
Bằng chứng về những người đức hạnh:
Allah phán:

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶[87

٥٧ : ﺍﻹﺳﺮﺍءZ ÄÃ Â Á

Những thần linh mà chúng (người Kafir) cầu xin cũng
sẽ tìm phương cách đến gặp Thượng Đế của họ, (và họ sẽ
thi đua xem) ai trong họ là người gần (Thượng Đế) nhất
với hi vọng được hưởng sự khoan dung của Ngài và sợ sự
trừng phạt của Ngài Al-Isro: 57.
Bằng chứng về cây và đá:
Allah phán:

– ١٩ : ﺍﻟ���ﻨﺠﻢZ ¥ ¤ £ ¢ ¡  [ } ~ ﮯ8 7

٢٠
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Hã các người đã nhìn thấy (thần) Al-Lat và (thần) AlUzza * Và Manat (nữ thần) thứ ba hay sao ? Al-Najm:
19 – 20.

ﻦﺤﻧﻦﹴ ﻭﻴﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻨﺟﺮ ﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻲﺜ ﺍﻟﻠﱠﻴﺪﺍﻗ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻦﻋ
ـﺎﻮﻃﹸـﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﻨ ﻭﻳ،ﺎﻫﺪﻨﻜﹸﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﻌﺓﹲ ﻳﺭﺪ ﺳﲔﺮﹺﻛﺸﻠﹾﻤ ﻭﻟ، ﺑﹺﻜﹸﻔﹾﺮﹴﺪﻬﺛﹶﺎﺀُ ﻋﺪﺣ
ـﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ،ﺓﺭﺪﺎ ﺑﹺﺎﻟﺴﻧﺭﺮ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺍﻁﻮ ﺃﹶﻧ ﺫﹶﺍﺕ:ﺎﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻳﻢﻬﺘﺤﻠﺃﹶﺳ
 ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻫﻮ.ﺍﻁﻮ ﺃﹶﻧ ﺫﹶﺍﺕﻢﺎ ﻟﹶﻬ ﻛﹶﻤﺍﻁﻮ ﺃﹶﻧﺎ ﺫﹶﺍﺕﻞﹾ ﻟﹶﻨﻌ ﺍﺟ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﺻﺤﻴﺢ

Ông Abu Waqid Al-Laithy  kể: chúng tôi đi cùng với
Thiên Sứ  đến Hunain, chúng tôi hãy mới vào Islam. Nhóm
người đa thần có táo họ ngồi xung quanh cây và máng vũ
khí của họ lên cây và cây đó được gọi là: Zata Anwot. Khi
chúng tôi đi ngang cây táo đó và nói: thưa Thiên Sứ! Hãy
tạo cho chúng tôi Zata Anwot giống như họ có Zata Anwot
vậy. Hadith do Ahmad và Al-Tirmizy ghi lại và đây là Hadith
Soheeh (chính xác).

Qui tắc thứ tư
Người đa thần trong thời đại của chúng ta ngày nay
họ sai lầm hơn những người trước. Bởi vì, những người đa
thần trước họ chỉ tổ hợp với Allah trong lúc thịnh vượng và
nhàn nhã mà thôi rồi họ lại thành tâm cầu xin Ngài trong lúc
gặp nạn tai gian khổ, còn người đa thần ngày nay luôn tổ
hợp với Allah trong mọi hoàn cảnh từ thịnh vượng an nhàn
cho đến gặp nạn tai gian khổ.
Allah phán:
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Bởi thế, khi chúng lên tàu (ra khơi), chúng cầu nguyện
Allah dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu
chúng lên bờ an toàn thì chúng lại dựng những kẻ đồng
đẳng cùng Ngài. Al-Ankabut: 65.

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

58

Chủ đề

Mục Lục

Trang

- Lời mở đầu

3

- Là người Muslim chúng ta cần phải biết...

6

- Nếu ai hỏi bạn: ba nguyên bản chính bắt buộc con người...9
- Nguyên bản chính thứ hai

16

- Nguyên bản chính thứ ba

25

- Điều kiện dâng lễ Solah

33

- Qui tắc thứ nhất

52

- Qui tắc thứ hai

53

- Qui tắc thứ ba

54

- Qui tắc thứ tư

57

- Mục lục

59

59

