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Lời Mở Đầu 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلـى  
 : آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين أما بعد

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 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 
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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: 

8 7  # " !    [  &  %  $  #  "  !
   1    0  /  .  -  ,  +   *  )  (  'Z 

 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: 

 [ 8 7       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  ÜZ ١٩: محمد 
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: 

 [ 8 7  ¬  «  ª      ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡
  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®Z ١٦ - ١٥: المزمل 

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:  

 [ 8 7  O  N  M  L  K  J  I  H   GZ ١٨: الجن 
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: 

 [ 8 7  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !
5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,6    7

>  =  <  ;   :  9  8?    D  C   B  A  @
G  F  EH  M   L  K  J  IN  Q  P  OR    U      T   S

   Y  X  W  VZ ٢٢: المجادلة 
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: 

 [ 8 7  I   H  G  F  E  D   CZ ٥٦: الذاريات 
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:  

 [ 8 7f  l  k  j  i  h  gm  Z ٣٦: النساء 
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:  

 [ 8 7   *  )  (  '  &Z ٢: حةالفات 
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:  

 [ 8 7¬  «   ª  ©     ¨  §®       ±  °  ¯

       ³  ²  ½  ¼       »    º      ¹  ¸  ¶  µ          ´Z 
 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:  

 [ 8 7  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U
l  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  am  

q   p  o  nr    w  v  u  t  sZ ٥٤: األعراف 
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:  

 [ 8 7  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

z  y  x  w  v    }  |  {  ~   ے  ¡   ¢  £  

©  ¨  §  ¦  ¥     ¤ª  ¯  ®  ¬  «    ²  ±   °Z 
 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 
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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:  

 [ 8 7  O  N  M  L  K  J  I  H   GZ ١٨: الجن 
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: 

 7 [ 8Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶Å  
  Ê   É   È  Ç         ÆZ ١١٧: المؤمنون 

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 Al-
Mụminun: 117. 
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Có Hadith Nabi  nói:  
 رواه الترمذي)) الدعاُء مخ الْعبادة: )) قَالَ

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

Allah phán:  

 [ 8 71  0  /  .  -2     6  5  4   3
  ;  :    9  8  7Z ٦٠: غافر 

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: 

[ 8 7     =  <;  :  9  8  7Z ١٧٥: آل عمران 
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: 

8 7  [   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä ã  âZ 
 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: 

 [ 8 7 Ð  Ï    Õ  Ô   Ó  Ò  ÑZ ٢٣: المائدة 
Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là người có 
đức tin Al-Ma-i-dah: 23. 

 
Allah phán ở chương khác: 

 [ 8 7|  {  z  y  x  w}Z ٣: الطالق 
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: 

 [ 8 7¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ¸À  

   Ä  Ã  Â  ÁZ ٩٠: األنبياء 
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. 
 

Bằng chứng cho việc chỉ khiếp sợ Allah: 

 [ 8 7I  H  GJZ ٣: المائدة 
Bởi thế, chớ có sợ chúng mà hãy khiếp sợ TA Al-Ma-i-
dah: 3. 

 
Bằng chứng cho việc sấm hối ăn năng với Allah: 

 [ 8 7±  °  ¯  ®  ¬Z ٥٤: الزمر 
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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) Al-
Zumar: 54. 
 

Bằng chứng cho việc cầu xin giúp đỡ từ Allah: 

 [ 8 7  6  5  4  3  2Z ٥: الفاتحة 
Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và duy chỉ Ngài chúng 
tôi cầu xin giúp đỡ Al-Fatihah: 5. 
 

Nabi  nói: 
 .رواه الترمذي)) وإِذَا استعنت فَاستعن بِاللَّه)) :قَالَ 

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

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

 [ 8 7  W  V  U  T  S  R   Q  PZ ٢ – ١: لناسا 
Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin sự bảo vệ từ 
Thượng Đế của nhân loại, Đức Vua của nhân loại Al-
Nas: 1 – 2. 
 

Allah phán ở chương khác: 

 [ 8 7%  $  #  "  !Z ٩: األنفال 
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: 

 [ 8 7  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
°±    ¸     ¶  µ  ´  ³  ²Z ١٦٣ – ١٦٢: األنعام 

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 مسلم)) لَعن اللَّه من ذَبح لغيرِ اللَّه)) :قَالَ 

"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: 

 [ 8 70  /  . -  ,   +   *  )  Z ٧: اإلنسان 
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 

ـٰهالَ   ومحمد رسولُ اِهللا اُهللا إِالَّ إِلَ
)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: 

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

  G  F  E  D    CZ ١٨: آل عمران 
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:  

 [ 8 7  \  [  Z  Y   X      W     V   U  T    S  R  Q
  h  g  f  e  d  c b  a  `   _  ^  ]Z 

 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:  

 [ 8 7  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :
R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  FS    V  U  T

  Z  Y      X  WZ ٦٤: آل عمران 
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. 

|  {  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  7 8 ] 

  «  ª  ©    ¨  §  ¦Z ١٢٨: التوبة 
(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. 

 
Bằng chứng cho dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt 

buộc. 
Allah phán:  

 [ 8 7 h   s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i

tu    y  x   w  vZ ٥: البينة 
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:  

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

  A  @  ?   >Z ١٨٣: البقرة 
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  »    ¦|  {  ~   ے  ¡    ¢  £  ¤  7¥ 8 ] 

  ¯       ®  ¬Z ٩٧: آل عمران 
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: 

 [ 8 7!  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #  "  
3   2  1  0  /  .Z ١٧٧: البقرة 

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: 

 [ 8 7   ã        â  á  à ß  ÞZ ٤٩: القمر 
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: 

 [ 8 7   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ ١٢٨: النحل 
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: 

 [ 8 7  m  l  k  j  i   h   g  f  e     d  c  b
  t   s       r   q  p  o  nZ ٢٢٠ - ٢١٧: الشعراء 

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 Al-
Shu-a'-ro: 217 – 220. 
 

Allah phán ở chương khác: 

 [ 8 7   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º     Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á

Í   Ì  Ë  Ê   É  ÈÎ  Z ٦١: يونس 
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:  

 نطَّابِعالْخ نب رمع  َقَال:  ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيب  ْمٍ إِذوي ذَات
 ابِطَلَعاضِ الثِّييب يددلٌ شجا رنلَيرِ ععالش ادوس يددالَ ،ش ري  أَثَـر هلَيى ع

فَأَسند ركْبتيـه إِلَـى    يعرِفُه منا أَحد حتى جلَس إِلَى النبِي  السفَرِ والَ
 .مِا محمد أَخبِرنِي عن اِإلسـالَ ي :ركْبتيه ووضع كَفَّيه علَى فَخذَيه وقَالَ
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 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: ))َالأَنْ اِإلس دهشأَنْ ت الَ مـٰه  اللَّه وأَنَّ محمدا إِالَّ إِلَ
  ولُ اللَّهسالَرالص يمقتإِو تيالْب جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز يتؤتنْ ةَ و

 :قَالَ .فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُه :قَالَ .صدقْت :قَالَ .))استطَعت إِلَيه سبِيالً
 ننِي عبِراِإلفَأَخانالَ(( :قَالَ .ميمو بِاللَّه نمؤأَنْ تكُتو هكَتمِ ئوالْيو هلسرو بِه

فَـأَخبِرنِي عـن    :قَالَ .صدقْت :قَالَ ))خيرِه وشرهخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ اآل
 ))أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يـراك (( :قَالَ .حساناِإل

 ))من السـائلِ ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم (( :قَالَ .فَأَخبِرنِي عن الساعة :قَالَ
مةُ ربتها وأَنْ ترى الْحفَـاةَ  أَنْ تلد اَأل(( :قَالَ .فَأَخبِرنِي عن أَمارتها :قَالَ

انيني الْبلُونَ فطَاوتاِء ياَء الشالَةَ رِعاةَ الْعرثُ :قَالَ ))الْعيلم فَلَبِثْت طَلَقان اًم  ثُم
فَإِنه (( :قَالَ .قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم ))يا عمر أَتدرِي من السائلُ(( :قَالَ لي

كُميند كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَترواه مسلم)) جِب. 
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." 



 

24 

- 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: 

|  {       ~  ے   ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨   ©     7 8 ] 

   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ªZ ٧ - ١: المدثر 
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 ar-
rujz (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:  

 [ 8 7X  W  V  U  T      S  R  Q  PY    [  Z

^  ]  \_   g  f  e  d  c  b  a  `h  i  k   jl  

  x  w  v  u  t      s  r  q  p  o  n  m

 z  y¤     ©  ¨  §  ¦  ¥Z  }  |   {  ~  ے  ¡  ¢    £
 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?" 



 

27 

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: 

 [ 8 7  L   K  J  I  H  G  F  E  DZ 
 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: 
تنقَطع التوبةُ حتى تطْلُع  تى تنقَطع التوبةُ والَالْهِجرةُ ح تنقَطع الَ(( : قَالَ

 .رواه أبو داود ))الشمس من مغرِبِها
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:  

 [ 8 7y  x  w  v  u  t  s   rZ األع���������راف :
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: 

 [ 8 7  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K
UV    Z ٣: المائدة 

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-Ma-
i-dah: 3. 
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Bằng chứng về cái chết của Nabi , Allah phán: 

 [ 8 7  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó
   ß  ÞZ ٣١ - ٣٠: الزمر 

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: 

 [ 8 7M    S  R  Q  P  O   N  V  U  TZ ٥٥: طه 
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: 

 [ 8 7  W      V   U  T    S  R  Q  P  O    N  M  LZ 
 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: 



 

30 

 [ 8 7  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \

  l  k   j  iZ ٣١: النجم 
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:  

°  ±  ª  ©¯    ²    »  ¬  ®    ¦   §  ¨   ¥~  ے    ¡  ¢  £  7¤ 8 ] 

  ´        ³Z ٧: التغابن 
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: 

 [ 8 7X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NY 
Z ١٦٥: النساء 
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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: 

 [ 8 7!  +  *  )  (   '  &  %    $   #     ",   Z النس�������اء :
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:  

 [ 8 7  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D
NO  Z ٣٦: النحل 

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: 

 [ 8 7Ô  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ    Þ  Ý  Ü

ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ßè     ì  ë  ê  éZ 
 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) Al-
Baqoroh: 256. 
 

Và đây là ý nghĩa của câu "La i la ha il lol lóh." 
Có Hadith Nabi  nói: 

فـي   ةُ وذروةُ سنامه الْجِهادم وعموده الصالَاِإلسالَ مرِرأْس اَأل(( : قَالَ
 .رواه الترمذي)) سبِيلِ اِهللا

"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: 

 [ 8 7U    ^  ]  \  [  Z  Y  X   W    V
_`      h  g  f  e  d  c  b  aZ ١٧: التوبة 

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: 

 [ 8 7  K  J  I   H  G  F  E  D      C  BZ الفرق��������ان :
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: 

 يفيقحتى  الْمجنونيقظَ والنائمِ حتى يست :ثَةرفع الْقَلَم عن ثَالَ(( : قَالَ
لُغوبى يتريِ حغرواه األربعة)) الص. 

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: 

ة لسبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها لعشرِ سنِني بِالصالَ مروا أَبناَءكُم: )) قَالَ
 .وراه أمحد)) وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ
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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: 

 [ 8 7  )   (  '  &  %  $  #  "  !
/      .  -  ,  +  *  1  02  Z المائدة :

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: 

 ))هـبِ اُهللا دأَـب اـبِم دأُـبا(( : قَالَ

"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 مِ اِهللابِس (Bis-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: 

 [ 8 7   ¨     §  ¦Z ٤ :المدثر  
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: 

 [ 8 7!      (     '  &  %  $  #  "Z ٣١: رافاألع 
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: 

 [ 8 7  z  y x  w  v  u  t    sZ ١٠٣: النساء 
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: 

 [ 8 7E  D  C  B  A  @  ?  >   =F    H   G
  L  K        J    IZ ٧٨: اإلسراء  

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: 

 [ 8 7q  p  o  n  m  lr   u  t  sv    w

{   z  y  x|  £  ¢  ¡ ے  ~  }¤Z البق�����������رة :
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: 

)) نـوى  ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنيات عمالَُألا إِنما(( : اللَّه رسولَ قَالَ
 . 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. 



 

40 

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:  

 [ 8 7  )  (   '  &  %  $  #  "  !Z 
 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 داود)) تحرِميها التكْبِري وتحليلُها التسليم: )) اللَّه رسولَ قَالَ
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: 

))ـسكانحب ـاللَّهم مبِحـوكد، ـ و بـتكـ  ار ـاسكـ  ،م  ىـوتعالَ
ـجكالَ دو ـٰه  .رواه األربعة ))ركـغَي إِلَ
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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 J I H G 
(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: 

 .متفق عليه)) ةَ لمن لَم يقْرأْ بِفَاتحة الْكتابِصالَ الَ(( : اللَّه رسولَ قَالَ
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:  
 [ %  $  #  "       !Z 

(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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[    *  )  (  '  &Z 
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. 

 
 

[   -  ,  +Z 
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: 

 [ 8 7   æ  å  ä  ãZ ٤٣: األحزاب 
Và Ngài hằng khoan dung cho những người có đức tin 
Al-Ahzaab: 43. 
 

[ 1  0    /  .Z 
(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: 

 [ 8 7  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ١٩ – ١٧: االنفطار Z¢  £  ¤  ¥     ¡{  ~  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: 
الْكَيس من دانَ نفْسه، وعملَ لما بعد الْموت، والْعاجِز من أَتبع: ))  قَالَ

لَى اللَّهى عنمتا، واهوه هفْسانِي نرواه الترمذي وأمحد)) اَألم. 
"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. 

[   6  5  4  3  2Z 
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. 

[:  9  8   7 Z 
Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con 

đường chính đạo, chân lý. 
 

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

 [ 8 7  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

W  V  UX    \  [  Z   YZ ٦٩: النساء 
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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: 

 [ 8 7  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c

  t  s  r    q  pZ ١٠٤ – ١٠٣: الكهف 
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 سنن الَّذين من قَبلكُم شبرا بِشبرٍ وذراعا بِذراعٍ حتى لَ لَتتبِعن: )) قَالَ

 ؟ يا رسولَ اللَّه آلْيهود والنصارى :قُلْنا ))تبعتموهمدخلُوا في جحرِ ضب ال
  .متفق عليه)) فَمن(( :قَالَ
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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: 

افْترقَت الْيهود علَى إِحدى وسبعني فرقَةً، وافْترقَت النصـارى  (( : قَالَ
، رقَـةً علَى ثَالث وسبعني ف ةُماُأل هذه تفْترِقوسعلَى اثْنتينِ وسبعني فرقَةً، 

من كَانَ (( :قَالَ ،ومن هي؟ !يا رسولَ اللَّه: لْناقُ)) واحدةٌ كُلُّها في النارِ إِالَّ
 رواه الطرباين)) علَى مثْلِ ما أَنا علَيه وأَصحابِي

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: 
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 [ 8 7   k   j  i  h  g  f  eZ الحج :
٧٧ 

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: 
 بِيقَالَ الن: )) ترأُم هدبِي ارأَشو ةهبلَى الْجظُمٍ عأَع ةعبلَى سع دجأَنْ أَس

 .البخاري)) علَى أَنفه والْيدينِ والركْبتينِ وأَطْراف الْقَدمينِ
"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: 

في الْمسجِد  رسولِ اللَّه  عندا نحن جلُوس مبين: قَالَ عن أَبِي هريرةَ 
فَرد علَيه، ثُـم   ثُم جاَء فَسلَّم علَى النبِي  إِذْ دخلَ رجلٌ فَصلَّى ركْعتينِ،

سـلَّم  فَرجع فَصلَّى، ثُم جاَء فَ: ، قَالَ))فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ ارجِع((: قَالَ
، فَأَعـاد علَيـه   ))ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ((: فَرد علَيه السالم، ثُم قَالَ

علِّمنِي، بعثَك بِالْحق نبِياً الَ أَحِسن غَير هذَا فَوالَّذي : الثَّالثَةَ أَوِ الرابِعةَ، قَالَ
ثُم اركَـع   ما تيسر من الْقُرآن، اقْرأْثُم فَكَبر،  ى الصالَةقُمت إِلَإِذَا ((: قَالَ

ار ا، ثُمعاكر نئطْمى تتلَ حدتعى تتح ماًفَعقَائجاس ثُم ،  نـئطْمى تتح د
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)) لك في صالَتك كُلِّهـا جالساً، ثُم افْعلْ ذَع حتى تطْمئن ، ثُم ارفَساجِدا
 .رواه الطرباين

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: 

ودعسنِ ماب نع  َالَ :قَالي الصقُولُ فا نكُن  ضفْـرـلَ أَنْ يقَب ـا  ةنلَيع 
دهشالَ ،التالسلَى اللَّهع الَ ميلَالسيكَائمرِيلَ ولَى جِبع م.  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر
: ))َال ت كَذَا فَإِنَّ اللَّهالَقُولُوا هالس وقُولُواه نلَكو م:    لَّـهل ـاتيحالت

اتبالطَّيو اتلَوالصالَ ،والسهكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع الَ ،مالس م
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نيحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيأَنْ أَ ،ع دهالَش  ـٰه وأَشـهد أَنَّ   اُهللا إِالَّ إِلَـ
ولُهسرو هدبا عدمحمتفق 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-ka-il. Thấy thế, Thiên Sứ của Allah 
 nói: "Đừng có nói như thế, bởi vì Allah là Đấng Bình 
An mà hãy nói:  

اتيحالت لَّهل، الصـواتلَو بالطَّيـوات، الَـالسم كلَيا عهبِ أَيـالنةُ يمحرو 
 أَنْ هدـأَش ،الحنيـالص اِهللا بادع ىـوعلَ ناـعلَي مالَـالس ،هـوبركَات اِهللا
ـٰه الَ  .ولُهـورس دهـعب داًـمحم أَنَّ هدـوأَش اُهللا إِالَّ إِلَ

(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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ـاللَّهم لَ لِّـصىـع محـملَ دعآلِ ىـو محـمد، اـكَم ـصتلَّي 
 مـاللَّه .دـمجِي دـحمي إِنك ،مـإِبراهي آلِ ىـوعلَ مـإِبراهي ىـعلَ

ارِكلَ بىـع محـملَ دعآلِ ىـو محـمد، اـكَم كْتارلَ بىـع 
 دـمجِي ميدـح إِنك ،مـإِبراهي آلِ ىـوعلَ مـإِبراهي

(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:     ِيمــظالْع بِّـيانَ رـحبس lúc 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:  هــدمح ـنماُهللا ل عـمس 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.}  
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d) Câu: نباـر لَكو مـالْحد  
(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: لَـىاَألع بِّـيانَ رـحبس lúc 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: ـيل ـربِّ اغْفر giửa 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: 

 [ 8 7  I   H  G  F  E  D   CZ ٥٦: الذاريات 
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: 

 [ 8 7`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  TaZ 
 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: 

 [ 8 7  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶Â   Ä  ÃÅ    Ç  Æ

  É  ÈZ ٣١: يونس 
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:  

 [ 8 7 b  a  `    _  ^  ]  \  [   e     d   c
o  n  m  l  k   j  i  h  g  fp     w   v  u  t   s  r     q

  y  xZ ٣: الزمر 
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: 

 [ 8 7  z  y  x  w  v   u  t  s  r

١٨: يونس Z¡}  |  {   ~  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:  

 [ 8 7  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \

m   l  k  jn    r  q  p  oZ ٢٥٤: البقرة 
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: 

 [ 8 7 ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ ٢٥٥: البقرة 
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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 [ 8 7®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥¯  Z 
 ٣٩: األنفال

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: 

 [ 8 7¬  «   ª  ©     ¨  §®       ±  °  ¯

  ²  ½  ¼       »    º      ¹  ¸  ¶  µ          ´       ³Z 
 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: 

 [ 8 7b  a   `    _  ^  ]  \c Z ٨٠: آل عمران 
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: 

 [ 8 7  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z  Y  X[  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \g    k  j       i  h



 

56 

lm  v  u  t  s   r  q      p  o  nw    |  {  z  y    xZ 
 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: 

 [ 8 7   ¸  ¶     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ã  Â  ÁÄ  Z ٥٧: اإلسراء 

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���نجم Z{  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  7 8 ] 
٢٠ 
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Hã các người đã nhìn thấy (thần) Al-Lat và (thần) Al-
Uzza * Và Manat (nữ thần) thứ ba hay sao ? Al-Najm: 
19 – 20. 
 

نبِيأَ ع داقو يثاللَّي  َا: قَالنجرخ عولِ مسر اللَّه  نٍ إِلَىينح نحنو 
 بِهـا  وينوطُـونَ  عندها، يعكُفُونَ سدرةٌ وللْمشرِكني بِكُفْرٍ، عهد حدثَاُء

مهتحلقَالُ أَسا يلَه :ذَات ،اطوا: قَالَ أَننرربِال فَم،ةردا سا: فَقُلْنـولَ  يسر 
لْ ،اللَّهعا اجلَن ذَات اطوا أَنكَم ملَه ذَات اطورواه أمحد والترمذي وهو . أَن

  .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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 [ 8 7  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3

  C  B  A    @Z ٦٥: العنكبوت 
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 
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