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نِن الّرِحيْمِ  ْْ  هللا اِهللا الّر

Nhân danh Allah  

 Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 
 

Lời Nhận Xét 
 

نْدُد ِ�ِ ان 
ْ
ن رنُسوِل اِهللا انل لّمن عن ن ان ّا اُهللا انسن اان   هِلِ عن ْاحن

ن
ى  هِ بِ أ دن ِن اْهتـن من ان

اهُ   :دُ عْ �ن ان  ،بُِهدن

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah, 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 Người, 
Amma Ba'd: Tôi đã đọc kỷ quyển sách “Những Tội Lỗi Mà 
Tín Đồ Muslim Dững Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo” của 
tác giả Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-Munajjidm, đây 
quả là quyển sách hữu dụng cho cộng đồng Muslim. Khẩn 
cầu Allah ban nhiều ân phước và tốt lành cho tác giả quyển 
sách và cho cả những ai có tác phẩm phục vụ Islam. Quả 
thật, Ngài là Đấng Rộng Lương Nhân Từ. Cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi Muhammad, gia quyến và bằng hữu 
Người. 

Ngày 11/9/1414 H 

Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz 



Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Muslim Dửng Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo 

 

4 

Mufti của Vương Quốc Arabia Saudi và viện 
trưởng Viện nghiên cứu và phúc đáp giáo lý 

Islam. 
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Lời Mở Đầu 

نْددن  ِِنّ 
ْ
ُدهُ ان  ِ�ِ  ال ْدن

ن
ُعوذُ بِ �

�ن نْستنْغِفُرهُ ان � نْستنِعينُُه ان �ُْفِسننا اهللاِ �
ن
ارِ أ  ِمْن ُشُ

اِلنا، دن ْْ
ن
ناِت أ ىَئ ِمْن سن ْهدِ  ان ْن �ن ُ  اهللاُ  هِ من

ن
ُ  ،فنالن ُضِلّ  ل

ن
َن ل ِِ ا  هن

ْن ُُْلِلْ  فنالن من  ،ان
 
ن
ْن ال

ن
ُد أ ْشهن

ن
هن انأ ـٰ  ا ِِلن

ّ
ّن ُ�ن  هللاُ ِِال

ن
ُد أ ْشهن

ن
ُ انأ

ُ
رنُسول بُْدُه ان ْن ا   ّددا

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính 
dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài 
giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều 
xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy tôi. Ai 
đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị 
Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu là chân lý. Tôi 
tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 
mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng 
Ngài và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là 
Rasul của Ngài, Amma Ba’d: 

Quả thật Allah Đấng Hiển Vinh và Tối Cao đã hoạch 
định ra nhiệm vụ tuyệt đối không được cẩu thả lơ là, Ngài đã 
qui định ra ranh giới tuyệt đối không được vượt mức và đã ấn 
định những điều cấm tuyệt đối không được xâm phạm như 
Nabi Muhammad  đã từng nói: 

ا(( ّ   من حن
ن
ُهون  أ النٌل  �ن ا حن من ّرمن  ان ُهون  حن امٌ  �ن رن ا حن من تن  ان كن نْهُ  سن ُهون  ْن ِ�ينٌة فناْ�بنلُوا ِمنن عن  �ن

ُُّم فنالن  نِسيااا  ْن � ُُ نْم ُن ، فننِّن اهللان ل اِ�ينةن عن
ْ
 ))اِهللا ال

“Những gì Allah cho phép thì đó là điều Halal (được phép) 
và những gì Allah cấm thì đó là điều Haram (bị cấm) còn 
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những gì Ngài im lặng không nhắc đến thì là một ân huệ 
đối với các ngươi, mọi người hãy nhận lấy nơi Allah. Quả 
thật Allah không bao giờ sai sót.” Người đọc tiếp câu Kinh: 

يّٗ ﴿ �َِس َك  ُّ ََ  ََ ََ   ََ  )٦٤: مريم( ﴾ ٦  ََ

Thế nên Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) chẳng bao 
giờ bị quên lẵng. Mar-yam: 64 (Chương 19).( 0F

1)   

Những định luật cấm chính là ranh giới của Allah như 
đã phán: 

وَه ۗ ﴿ ُُ َ�ۡقَر  �َ فَ  ِ َّ � ُُ َ ُُ ُُ َك  ۡۡ ِ  ١٨٧: البقرة ﴾ِ

Đấy là những giới luật do Allah qui định. Thế nên các 
ngươi chớ có đến gần. Al-Baqarah: 187 (chương 2). Allah 
khuyến cáo mạnh mẽ những ai dám vi phạm giới luật: 

ۥ ﴿ وَ�ُ ََُس ََ  َ َّ � ِِ ۡۡ ََ   ََ ََ ٗ�ِ ٰـ ا َ� ًَ َـ  ُه ن ـ ۡۡ ِخ ُۡ ُ هُۥ ي َُ َ ُُ ـ ُُ  ُّ ـ َۡ ََ ََ ۥ ََ ُ�َ ََ ـ   �ِيَه ا 
 �ٞ ِه ُّ  ٞٞ ا ََ  ١٤: النساء  ﴾١ََ

Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và Rasul của Ngài 
lại còn vi phạm các giới luật của Allah thì sẽ sa hỏa ngục, 
trong đó chúng sẽ ở đời đời kiếp kiếp và sẽ hứng chịu 
một sự trừng phạt nhục nhã. Al-Nisa: 13 - 14 (chương 4). 

Việc tránh xa mọi điều bị cấm là nhiệm vụ của mỗi 
tín đồ Muslim bởi Rasul  đã nói: 

                                                           

(1) Hadith do Al-Haakim ghi 2/375 và do Al-Albany xác nhận là Hadith 
Hasan trong quyển Ghayah Al-Maghaam trang 14. 
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ا(( مْ  من ُُ يْتُ نْهُ  �نهن ا فناْعتننِبُوهُ  ْن من مْ  ان ُُ ْرفُ ضن
ن
لُوا بِهِ  أ ا ِمنْهُ  فناْ�عن ْعتُمْ  من  ))اْستنطن

“Điều gì Ta cấm các ngươi thì hãy tránh xa ngay và điều 
gì Ta ra lệnh các ngươi thì hãy làm với khả năng có 
thể.”(

1F

2)   

Tuy nhiên, vẫn có một số tín đồ Muslim có niềm tin 
Imam bị giao động, ít hiểu biết về giáo lý Islam lại đua đòi 
theo dục vọng bản thân, khi họ ngheo được điều gì đó giáo 
lý cấm thì lại phẩn nộ bảo: Cái gì cũng cấm, các người làm 
cho cuộc sống quá nhạt nhẽo, không còn thú vị gì, riếc rồi 
không biết nghĩ và làm thế nào mới đúng, các người chỉ có 
biết điều này cấm, điều này không được... chẳng phải giáo lý 
Islam rất dễ dãi sao, vấn đề có rất nhiều cách giải quyết và 
Allah rất độ lượng nhân từ. Đối với thái độ này chúng ta cần 
đối đáp như sau: 

Quả thật, Allah là Đấng Chí Đại Ngài muốn qui định 
thế nào là tùy Ngài không có quyền đôi co bởi Ngài rất sáng 
suốt tinh thông. Thượng Đế Allah muốn cấm hay cho phép 
là quyền Ngài còn chúng ta là đám nô lệ chỉ biết phục tùng 
mà làm, phải luôn hài lòng mọi giáo lý đã được ấn định. 

Bên cạnh đó, tất cả giáo lý của Allah đều dựa trên cơ 
sở kiến thức, ý trí sáng suốt của Ngài và công bằng liêm 
chính, chứ nó bộ giáo lý không phải là một trò đùa, Ngài 
phán: 

                                                           

(2) Hadith do Muslim ghi ở phần ân phước, số 130. 
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قٗ  ﴿ ُۡ َِك ِص ُّ ََ ُت  َ�َِم ۡت  ّم �َ ََ ۚ �ٗ ُۡ ََ ََ ُم  ّ�    ِـي ۡ َۡ ـِميُع �ۡل َو �سّس ـ ُه ََ  ِۚۚ ِه َٰ ََ ِ ََ ِ ََ ل ِ ُّ ََ َُ  
  ١١٥: األنعام ﴾ ١

Lời phán của Thượng Đế của Ngươi hoàn hảo về chân 
lý và công lý. Không ai có thể thay đổi được Lời phán 
của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng 
biết hết (mọi việc). Al-An'am: 115 (Chương 6). 

Nói về lệnh cấm và được phép thì được vào lời phán 
sau: 

ُم ﴿ ُّ سَُه ِِ َُ َِث ََ � ٰ ََ َ ۡۡ ُم � َۡۡيِه ََ  ُُ ّرِ َِ َُ ََ ِٰت  ََ ِ ّي ّّ  ١٥٧: األعراف ﴾�ل

“Y (Muhammad) cho phép họ dùng mọi thứ tốt đẹp, sạch 
sẽ và cấm họ dùng mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch sẽ.” 
Al-A’raaf: 157 (chương 7). Dựa vào qui tắc này những điều 
tốt đẹp là được phép dùng và những điều dơ bẩn ô uế là bị 
cấm dùng. Vả lại, việc ấn định được phép và bị cấm là do 
Allah duy nhất định đoạt, ai dám tự ý cho rằng họ có quyền 
định đoạt hoặc hài lòng về một bộ giáo lý nào khác thì y là 
người Kafir phản đạo Islam, 

﴿ ْ ُٰؤا ََ َ ُُ ۡم  ُۡ سَُه َ
َ  ۚ ُ َّ ِهِ � ِ  َ ََ ۡ

َۡم يَۡ ََ  س   ِ ي ِ ّّ �  َ ِ َّ م  واْ سَُه َُ َ  ٢١: الشورى  ﴾َُ

Hoặc phải chăng họ có những Thần Linh (do họ tôn 
thờ) đã thiết lập cho họ một tôn giáo trong khi Allah 
không cho phép (như thế). Al-Shura: 21 (chương 42). 

Riêng điều được phép và bị cấm chỉ có giới học giả 
Islam thông hiểu Qur’an và Sunnah mới có quyền nói, tuyệt 
đối những ai khác không được phép tự ý khua môi múa mép 
mà không có tí kiến thức Islam nào, bởi Allah đã cấm: 
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﴿ َٞ َِ �ۡلَك ُم  �ُ َُ نَ سِۡس
َ

َِصُف � ُواْ سَِم  ِ وس َ�ُق  �َ ََ ُٞ ٰ �َ َُ ا  ََ ٰ َاْ َ�َ  َ� ُ�َ َۡف ِ�ّ  ُٞ َرا َُ ا  ََ ٰ �َ ََ
� ََ و ُِ ِ ۡفۡ َُ  �َ َٞ َِ ِ �ۡلَك َّ � َ�َ ََ َ ُ�َ ۡف ََ   َ ي ِ ّّ � َّ ِ َ ۚ َٞ َِ ِ �ۡلَك : سورة النحل( ﴾ ١َّ

١١٦( 

Và cấm các ngươi dùng cái lưỡi để khua môi múa mép 
cho rằng điều này được phép và điều này nghiêm cấm để 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Quả thật, những kẻ nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah chẳng bao giờ thành công. Al-
Nahl: 116 (chương 16). 

Những giới luật cấm chỉ có số lượng nhất định đã 
được Qur’an và Sunnah liệt kê rõ ràng điển hình như câu 
Kinh: 

َشۡ� ﴿ ِهِۚ  ِ ْ وا �ُ ِ�ُۡ�  �ّ
َ

ۡم  � َۡۡيُ� ََ ُ�ۡم  ُّ ََ  َُ ّر َُ   ََ  ُُ ۡ ِ
َ

� ْ َۡوا َۡ س �َ  ُۡ ِ  ٔٗ لقُ ُ ََ      ِ ۡ ي َ ِّ ٰ �َ ٱۡل
نٗ  ٰ�َ ُۡ ِ م َ �ُ َُ ٰ �َ َۡ َ

َ  ْ ٓوا ُۡ َُ َ�ۡق  �َ ََ َ�ٰقٖ     َۡ ِ َ  ۡ ِ َّ  ۡ واْ َّ ُُ َ�ۡقَر  �َ ََ ۡم   ّ ُه ۡم يي ُقُ� ُُ ُ  نَۡر
َش  ُِ ٰ �َ � �ۡلَف ّقِ َ�ۡ ُ َِّ� ِِٱ َّ � َُ ّر َُ ِح  َل �ّل سّۡف � ْ وا ُۡ َُ َ�ۡق  �َ ََ    َ َّ ََ   ََ ََ ۡنَه   َِ َهَر  ََ   ََ

 ََ و قُِۡ ۡۡ �َ ۡم  �ُ ّۡ َۡ ِۚ لَ ِه م ِ ّصُٰٰ� ََ ۡم  ٰلُِ� تِي ١َٰ َ�ۡ � ََ  ََ واْ  ُُ َ�ۡقَر  �َ ََ َ�ِ ِح  ِِٱّل  �ِّ ِم َ
 �ِّ َ ۡفًس   ََ ُِف  ّۡ ِِ  َ� نَُ� ََ ِِٱۡلقِۡس ا ََ ِۡم �س ََ  َُ واْ �ۡلَكۡي فُ َۡ َ

َ ََ ۥۚ  هُ ُّ ُش
َ

َ   َُۡ َۡ ََ ّحٰ  َُ   ُ َس ُۡ َ
َ

 ٰ ّصٰ ََ ۡم  ٰلُِ� َٰ  ْۚ وا فُ َۡ َ
َ  ِ َّ � ُِ ۡه َۡ ِ ُ ََ   ٰ َٰ قُۡر ا  ََ  ََ ََ َۡو  س ََ  ْ ُوا س ُِ َۡ فَٱ ۡم  َُ ۡۡ ا قُ ََ َه   ي َۡ ۡس م َُ �ُ

 ََ َ ُر َّ ََ َ ۡم ِ �ُ ّۡ َۡ ِۚ لَ ِه مٗ  ١ِ ِقي ََ ۡس ُُ ا ِصَ�ِٰ�  ََ ٰ �َ َّ َ
َ ََ ِ َفٱَِّ    َُ َُ واْ �سّس ُۡ ِ َّتَ ِ �َ ََ وهُ   ُۡ

 ََ و ُق َّ �َ ۡم  �ُ ّۡ َۡ ِۚ لَ ِه م ِ ّصُٰٰ� ََ ۡم  ٰلُِ� َٰ  ِۚۚ ِه لِيۡ َس   ََ ۡم  َفّرَب ُِِ� ََ سورة [ ﴾١َ�

 ]١٥٣ - ١٥١: األنعام 

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nào hãy cùng đến đây, Ta 
sẽ đọc cho các ngươi điều lệnh mà Thượng Đế của các 
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ngươi đã cấm các ngươi, rằng các ngươi đừng bao giờ làm 
Shirk với Allah dù đó là ai hay vật gì; hãy hiếu thảo, cư xử 
tử tế với cha mẹ; chớ vì sợ nghèo mà các ngươi giết hại 
con cái của mình bởi TA (Allah) mới là Đấng cung dưỡng 
cho các ngươi và con cái của các ngươi; các ngươi chớ 
đến gần những điều sàm bậy một cách công khai hay kín 
đáo; các ngươi chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm 
cấm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là điều chỉ thị cho các 
ngươi mong rằng các ngươi biết suy nghĩ * Và các ngươi 
chớ tìm cách đến gần (để chiếm đoạt) tài sản của trẻ mồ 
côi trừ phi để cải thiện đời sống cho chúng cho đến khi 
chúng lớn khôn (tự quản lý được tải sản riêng); các người 
hãy cân đo thật đúng, chuẩn; chắc chắn mỗi bản thân sẽ 
không buộc phải làm quá sức mình; khi nói chuyện các 
ngươi phải công bằng liêm chính kể cả đối với người thân; 
hãy thi hành lời giao ước mà các ngươi đã dùng danh 
nghĩa của Allah làm chứng (tức thề bằng danh nghĩa của 
Allah). Ngài đã khuyên bảo các ngươi như thế mong rằng 
các ngươi biết suy nghĩ * Đây (Islam) con đường chân lý 
đích thực, các ngươi hãy bám chặt lấy nói, chớ có bước 
vào những con đường khác rồi các ngươi lạc xa khỏi con 
đường của Ngài. Ngài đã căn dặn các ngươi thế đó mong 
rằng các ngươi biết kính sợ Ngài.” Al-An-a'm: 151 - 153 
(chương 6). 

Về Sunnah thì Rasul  nói: 

ّرمن  اهللان  ِِنّ (( نْدرِ  �نيْعن  حن
ْ
يْتنةِ  ال دن

ْ
ال �رِ  ان ِ�ِْ

ْ
ْاننامِ  انال

ن
 ))اناأل
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“Quả thật, Allah cấm kinh doanh mua bán rượu, xác 
chết, heo và bụt tượng.”(3) Có Hadith khác Người nói: 

ّرمن  ِِذنا اهللان  ِِنّ (( ىَْاا  حن ّرمن  شن ننهُ  حن  ))ُندن

“Một khi Allah cấm điều gì là cấm luôn mọi lợi nhuận từ 
nó.”(

3F

4)    

Đôi khi có vài câu Kinh có liệt kê chi tiết vài loại bị 
cấm nhất định như: 

﴿ ِۚ ه ِـ ِ ِ َّ � ِ ۡۡ ـ ََ ِ ُّ ل ِـ ه
ُ

َ ـ ٓ  ََ ََ ـرِ  َِ�ِ ۡۡ ُم � ـ ۡ�َ ََ  ُُ ّّ � ََ ُو  ـ ََ َۡمۡي ُم �س ـۡيُ� َۡ ََ ۡت  ََ ّرِ ُُ
ـ   ََ ََ ۡم  َُ ۡي َّ ََ   ََ ُع َِّ�  َُ َُ �سّس �َ

َ
َ  ٓ ََ ََ ُو  َِ ي ِّ سّ � ََ َُو  ِي ُّ َ�َ ُۡم �س ََ  َُ ََ و ۡوقُ �سَۡم ََ ُو  �سُۡمۡنَقنَِق ََ

َِح َ�َ  ِ ۡم فِۡسٌقۗ  َُ ٰلُِ� َٰ ِٰم�  �َ ُۡ َ
واْ ِِٱۡ� ُم ۡقِس ََ �َۡس  َ

َ
َ ََ ُصِب  سّ  ٣: المائدة ﴾�

Các ngươi bị cấm dùng (thịt của) xác chết, máu, thịt 
heo, các món vật dâng cúng cho ai (thần linh) khác ngoài 
Allah, những con vật bị chết ngạt thở, những con vật bị 
đập chết, những con vật bị rơi từ trên cao xuống chết, 
những con vật bị húc chết (bằng sừng), những con vật bị 
thú dữ ăn đi mất một phần trừ phi các ngươi làm cho 
sạch (bằng cách cắt cổ chúng theo nghi thức), những 
món vật cúng tế trên bàn thờ (hay trên đá) và chia phần 
bằng cách xin xăm. Tất cả mọi thứ đó đều ô uế dơ bẩn. 
Ma-i-dah: 3 (Chương 5). 

Allah phán về qui định cấm trong hôn nhân: 
                                                           

(3) Hadith do Abu Dawood ghi 3486, số 977 và được công nhận là Hadith 
Saheeh (xác thực). 

(4) Hadith do Al-Daraqutny ghi 3/7 và đây là Hadith Saheeh (xác thực). 
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ۡم ﴿ �ُ َُ ٰـ �َٰ�َ ََ ۡم  �ُ َُ ٰـ َّ ََ ََ ۡم  �ُُِٰ�َ َخ
َ

َ ََ ۡم  َن ُُِ� َُ ََ ۡم  �ُ َُ ٰ ََ َّ ُ
َ ۡم  َۡۡيُ� ََ ۡت  ََ ّرِ ُُ

 
ُ
َن ُت �ۡ� َُ ََ ِخ 

َ
َن ُت �ۡ� َُ ََ  َ ـ ِ َّ م  �ُُِٰ�َ ـ َخ

َ
َ ََ ۡم  َنُ� ۡۡ ـ �َض

َ
َ ِحٓ  ٰـ ُم �ّ� �ُ َُ ٰ ََ َّ ُ

َ ََ ۡخِت 
ِح  ٰـ ُم �ّ� �ُِِٓ �َِّس    ِ َّ م  �َُِ و ُُ ُُ  ِِ ِٰح  ُم �ّ� �ُ َُ ِ � ٰ َٰ ََ ََ ۡم  �ُِِٓ �َِس  ُٰت  ََ َّ ُ

َ ََ وِ  َۡ ٰ ََ �سّر
ـيۡ  َۡ ََ ـ َح  ُجَن  �َ ـ فَ   ّ ـ م ِِِه َُ ـ ۡۡ َخ َُ  ْ وا ُـ ن و ۡم َُِ� ّ  فَنَِ ّل م ِِِه َُ ۡۡ َخ َُ ُُ ِـ � ٰ ََ َُ ََ ۡم  �ُ

 َّ ِ ـََۡفۗ َ َس  ُۡ ََ  قَ  �َِّ ِ�ۡ ََ ۡخ
ُ
�ۡ� َ�ۡ ََ  ْ وا ُۡ َم ۡ َۡ  َ

َ
َ ََ ۡم  ۡصَ�َُِٰ�

َ
َ   ۡ َِ   َ ي ِ ّّ ُم � �ُِِٓ َن  َۡ َ

�
 َٗ و ََ َ�ُف ََ  َ َّ يمٗ � ُِ َّ  ]٢٣: سورة النساء[ ﴾٢    

Các ngươi bị cấm cưới mẹ ruột; con gái ruột; chị em 
ruột; cô dì ruột; cháu ruột con của chị em gái và anh em 
trai ruột; các người mẹ đã nuôi vú các ngươi; những chị 
em gái bú cùng vú mẹ với các ngươi; mẹ vợ; con gái 
riêng của vợ nếu các ngươi đã động phòng với vợ, còn 
chưa động phòng thì các ngươi được quyền thôi vợ mà 
cưới con gái riêng đó của vợ; con dâu và cưới hai chị em 
gái ruột (hoặc hai cô cháu, dì cháu ruột) cùng lúc, ngoại 
trừ một người đã chết (hoặc li hôn) thì được cưới người 
khác. Quả thật, Allah rất mực nhân từ, đầy lòng thương 
xót. Al-Nisa: 23 (chương 4). 

Về kinh doanh thì được phán: 

﴿ ْۚ ٰوا َُ َُ �سّرِ ّر َُ ََ َۡيَع  ۡۡ � ُ َّ � ُّ َُ َ
َ   ٢٧٥: البقرة ﴾ََ

Và Allah cho phép buôn bán đổi chác (thương mại) còn 
việc cho vay lấy lãi là bị cấm. Al-Baqarah: 275 (Chương 
2). 

Allah rất bao dung đối với con người nên cho phép 
họ dùng tất cả điều tốt đẹp, do số lượng vô số nên Ngài 
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không liệt kê còn những điều cấm có số lượng nhất định nên 
Ngài liệt kê ra từng vật một cho tín đồ nắm rõ mà lánh xa, 

﴿ ۡ�َِ ۡم َ �ُ َۡ رِ ُّ ََ  �ۡض ۡم َِّ�  َۡۡيُ� ََ  َُ ّر َُ   َّ م  َُ لَُ� ّص ُۡ فَ قَ  ١١٩: األنعام ﴾ هِ� ََ

Và chắc chắn (Allah) đã giải thích rất rõ ràng cho các 
người thực phẩm nào đã cấm các người dùng ngoại trừ 
trường hợp bất đắc dĩ bắt buộc phải dùng (để sống). Al-
An-a'm: 119 (chương 6). Số lượng được phép dùng là đa số 
không đếm xuể không thể liệt kê, 

﴿ �ٰٗ �َ َُ �ِض 
َ
�ۡ� ِِ ّم   ُِ ُ�ُواْ   ُُ سّ  َه  � َّ َ

ُ ٰ�َ َٗ ِ واْ  َطّي ُۡ ِ َّتَ ِ �َ ََ ِٰ � َِنُّهۥ    ََ ۡي ّّ َ�ِٰت �س ُّ ُخ
 َّٞ ُُ ََ ۡم  ٌِ�  لَُ� َ  ١٦٨ :البقرة ﴾١َّ

Hỡi mọi người, hãy ăn uống mọi điều tốt đẹp có trong và 
trên mặt đất, và các ngươi chớ có đi theo dấu vết của lũ 
Shaytaan, bởi chúng là kẻ thù công khai gây hại các 
ngươi. Al-Baqarah: 168 (chương 2). Với tính cách quảng đại 
bao dung Allah ấn định tất cả mọi vật trong nguyên thủy là 
được phép sử dụng cho đến khi có bằng chứng xác thực cho 
rằng đó là điều bị cấm. Đây chính là lòng ưu đãi của Ngài ban 
cho đám nô lệ của Ngài, vì vậy chúng ta cần phải tạ ơn Ngài 
thật nhiều. 

Có một số tín đồ khi nghe thấy số lượng bị cấm được 
liệt kê nhiều thì làm cho họ hoang mang về giáo lý Islam. Điều 
này chứng tỏ niềm tin của họ mành như sợi tơ treo trước gió và 
rất kém kiến thức giáo lý. Chẳng lẽ những người này lại muốn 
giáo lý liệt kê hết những điều được phép làm thì mới hài lòng 
chấp nhận Islam là một tôn giáo dễ dàng chăng? 
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Chẳng lẽ lại muốn liệt kê rằng tất cả các loại động vật 
như lạc đà, trâu bò, dê cừu, thỏ, linh dương, dê núi, gà, vịt, 
chim bồ câu, ngỗng, đà điểu là Halal được phép, xác cào cào 
và cá chết là Halal được phép ! 

Tất cả rau cải, ngủ cốc, trái cây, họ đậu và những loại 
quả có lợi là Halal được phép ! 

Nước, sữa, mật ong, dầu, dấm là Halal được phép ! 

Muối, gia vị và tiêu là Halal được phép ! 

Gỗ, sắt, cát, đá sỏi, nhựa, kính và cao su là Halal được 
phép ! 

Cưỡi động vật, đi tàu xe, máy bay là Halal được phép ! 

Sự dụng quạt gió, tủ lạnh, máy giặt, thảm, mỹ kim, 
máy xây bột, máy bằm thịt, máy ép trái cây, dụng cụ y tế, dụng 
cụ kỹ thuật, nghiên cứu, khám phá, máy thiên văn địa, vũ khí, 
xây dựng, đào xới, máy in ấn, máy vi tính đều Halal được phép 
! 

Mặc Coton, tơ lụa, lông, tóc, da, nylon là Halal được 
phép ! 

Kết hôn, mua bán, đại diện, thuê mướn, mượn, sữa 
chửa, bảo hành, chăn nuôi là Halal được phép ! 

Nếu như có liệt kê tiếp thì vẫn không sao kể hết cho 
được, chẳng lẽ những người này lại muốn liệt kê như thế mới 
hài lòng à ! 

Riêng những ai biện minh rằng giáo lý rất dễ dàng, đây 
đúng là câu nói chính xác nhưng người nói lại có dã tâm. Bởi 
dễ dàng ở đây là phải phù hợp sở thích của mỗi người, sự dễ 
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dàng phải tùy theo giáo lý đã ấn định. Hai vấn đề khác nhau rất 
lớn một bên là cố ý vi phạm tội lỗi rồi biện minh rằng giáo lý 
luôn dễ dàng và còn dễ dàng giáo lý là được phép gom và rút 
ngắn hai lễ Salah; được ăn uống lúc đi đường trong tháng 
Ramadan; vuốt lên vớ lên Khuf đối với người ở quê nhà một 
ngày đêm và đối với người đi đường là ba ngày ba đêm; được 
Tayammum khi sợ phải sử dụng nước; người bệnh và lúc trời 
mưa to được phép gom hai lễ Salah hành lễ cùng lúc; được 
phép nhìn phụ nữ lúc hỏi cưới; được lựa chọn chịu phạt phóng 
thích nô lệ, nuôi ăn hoặc xuất quần áo bởi phạm lời thề; được 
ăn xác động vật lúc nguy cấp tính mạng... ngoài ra còn có rất 
nhiều giáo luật được giảm nhẹ khác. 

Thêm nữa, là một người Muslim cần phải nắm rõ về 
nguyên lý trong các qui định cấm này. Qua đó, Allah muốn thử 
thách đám tín đồ sẽ đối diện ra sao với các giáo lý này, nhằm 
để phân biệt giữa nhóm người của thiên đàng và nhóm người 
của hỏa ngục. Ai bám theo dục vọng bản thân sẽ bị sa vào hỏa 
ngục bùng cháy và ai kềm hãm, ép buộc bản thân hành đạo 
đúng bổn phận sẽ là người của thiên đàng. Nếu không có thử 
thách sao biết được ai là người tuân lệnh và ai là kẻ chống đối. 
Bởi người tuân lệnh thì nhìn lệnh cấm với mong muốn được ân 
phước và hài lòng từ Allah, còn nhóm người ngụy thiện đạo 
đức giả thì cho lệnh cấm là khổ nhục, là hành phạt nên rất khó 
khăn cho việc tuân thủ theo. 

Từ bỏ đi các điều cấm người Muslim sẽ nếm được mùi 
vị ngoan đạo, bởi ai cố bỏ điều gì vì Allah sẽ được Ngài ban 
cho tốt đẹp hơn và sẽ bắt gặp được vị ngọt của niềm tin Imam 
trong tim. 
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Trong quyển sách nhỏ này quí đạo hữu sẽ đọc được rất 
nhiều lệnh cấm được rút ra từ Qur’an và Sunnah Saheeh (xác 
thực)(5), với các lệnh cấm này cần phải được phổ biến rộng rãi 
hơn do có rất nhiều tín đồ vẫn không rõ về nó. Đây là sự nhắc 
nhở và khuyên bảo nhau vì Allah, vì Rasul  và vì toàn thể tín 
hữu Muslim. 

Khẩn cầu Allah phù hộ cho tôi, cho quí đạo hữu đọc 
được quyển sách này và cho toàn thể tín hữu Muslim được chỉ 
đạo chân lý của Allah, biết dừng đúng trên ranh giới mà Allah 
đã vạch. Khẩn cầu Ngài kéo chúng ta tránh xa mọi điều bị Ngài 
cấm và trợ giúp chúng ta thành công vượt qua được mọi thử 
thách. Quả thật, Allah là Đấng rất mực độ lượng, rất mực nhân 
từ.(6)   

  

 

 

 

 

 

                                                           

(5) Có một số U’lama đã sáng tác rất nhiều sách vở liên quan đến chủ đề 
Haram như các đại tội, nhắc nhở người lơ là về hành động của nhóm tiền 
Islam của Ibnu Al-Nuhaas Al-Dimashqi. 

(6) Quyển sách đã được rất nhiều U’lama duyệt thảo – cầu xin Allah ban 
nhiều tốt lành cho công họ đã bỏ ra – điển hình như lời nhận xét của nhà 
thông thái Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz. 
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Đại Tội Shirkh 

Đây là tội vĩ đại nhất trong giáo lý Islam, bởi có 
Hadith do ông Abu Bakrah  dẫn lời Rasul : 

الن ((
ن
مْ  أ ُُ ُ َئ نِن

ُ
ِ  أ بن

ْ
ْ
ن
بنائِرِ  بَِ كن

ْ
  ))ال

“Các người có muốn Ta nói cho biết các đại tội lớn không?” 
Người hỏi đến ba lần, mọi người đáp: chúng tôi muốn, thưa 
Rasul. Người tiếp: 

اكُ (( ْشن ِِ   )). . . بِاهللاِ  ا

“Phạm tội Shirk với Allah...”(
6F

7)   

Tất cả tội lỗi được Allah tha thứ bỏ qua, riêng đại tội 
Shirk này là không được Ngài tha thứ, Ngài phán: 

﴿ ۚ َّ ُٓء َ � َِك سَِم   ٰس َٰ  ََ َ ُُ   ََ فُِر  َۡ ََ ََ  ِۚ ِه َك ِ َ�ُۡ �  َ
َ

َ فُِر  َۡ ََ  �َ َ َّ � َّ ِ  ٤٨: النساء  ﴾َ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành 
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác 
cho người nào Ngài muốn. Al-Nisa: 48 (chương 4). 

Người phạm tội Shirk bị trục xuất khỏi vành đai 
Islam và mãi mãi trong hỏa ngục ngoại trừ tự thú tội sám hối 

                                                           

(7) Hadith do Al-Bukhary ghi ở số 2511 và Muslim. 
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với Allah trước khi chết. Nhưng ngày nay có rất nhiều nơi 
trên lãnh địa Islam có nhiều người vi phạm đại  tội này. 

  
 

Hành đạo vì mồ mã 

Đó là tin trong lòng người chết có khả năng giúp đỡ 
giải quyết mọi việc ở trần gian như ban may mắn, gây hại... 
trong khi Allah phán rằng: 

هُ ﴿ اْ َِّ�ٓ َِيّ  َٓ ُُ َُ ۡۡ �َ  �ّ
َ

َك � ُّ ََ قََرٰ  ََ   ٢٣: اإلسراء  ﴾ل

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã quyết định 
rằng các người chỉ được phép thờ phụng Ngài duy nhất. 
Al-Isra: 23 (chương 17). Tương tự ai cầu xin Nabi, người 
sùng đạo để nhờ họ biện hộ hoặc cầu cứu thoát khỏi nạn kiếp 
trong khi Allah lại phán: 

ِض� ﴿ �
َ
ـ َٓء �ۡ� ُخََۡف ۡم  �ُُۡ َۡ ُۡ ََ ََ وَٓء  ُف �سّس ِّ �ۡ ََ ََ هُ  ََ َُ ا  ََ ِ ّر َ َّ ۡط ُب �سُۡم ي ِ ُِ   َّ َ

َ
 

َ
ٞ ءِ َ ٰه �َ  �ٗ ِۚ قَِۡي َّ َع � َّ ََ َ ُر َّ ََ َ ِ  َّ  ٦٢: النمل ﴾٦ 

Há (không ưu việt ư !) Đấng đã đáp lại lời cầu xin của 
người hoạn nạn và giúp y thoát khỏi nạn kiếp và Ngài đã 
ban cho các người (loài người) quyền thừa kế trái đất. 
Chẳng lẽ, có thần linh nào khác cùng chia sẽ quyền năng 
này với Ngài sao. Ít thay người trong nhân loại biết đến. 
Al-Naml: 62 (chương 27). Trong cộng đồng Muslim lại có 
người gọi tên một ai đó như Waly hay Sheikh chẳng hạn lúc 
nguy cấp, lúc đứng, lúc ngồi, lúc giật mình, lúc vui vẻ hay 
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lúc gặp phải khó khăn, điển hình như câu: Hỡi Muhammad, 
hỡi Aly, hỡi Husain, hỡi Badwi. . . nhưng Allah lại phán: 

ۡم  ﴿ َث لُُ� َۡ َ
َ  ٌُ  ََ َِ  ِ َّ � َِ َ ُُ   َِ  ََ و َُ ُۡ َ ِ  َ ي ِ ّّ � َّ ِ  ١٩٤: األعراف ﴾َ

Quả thật, các người cầu nguyện những thần linh ngoài 
Allah, chẳng qua họ chỉ là bầy tôi giống như các người 
thôi. Al-A’raaf: 194 (chương 7). 

Còn một số người khác thì lại tôn thờ mồ mã bằng 
cách đi Tawwaaf xung quanh mồ, sờ vuốt các góc mồ, hôn 
đầu mộ, cúi đầu kính cần trước mộ, quỳ lạy cầu khẩn trước 
mộ ban cho mạnh dõi, thuận lợi, hạnh phúc, mua may bán 
đắt, ban cho con cái... thậm chí còn khấn vái: Hỡi chủ nhân, 
tôi đã đến đây từ nơi xa xôi xin đừng phụ lòng tôi, trong khi 
Allah lại phán: 

يُب ﴿ ُِ ََ �َۡس  �ّ  ََ  ِ َّ � َِ َ ُُ   َِ واْ  َُ ُۡ َ ّم  ي ُِ  ُّ َض
َ

َ   ۡ ََ ََُهۡم ََ وِ  َ�َٰم ِق ُِ �ۡل َۡو ۥٓ ََِ�ٰ ي ُ�َ
 ََ و َ�ٰفُِۡ ۡم  ِِِٓه ََ ُُ   ٥: األحقاف ﴾٥ََ  

Và lầm lạc thay cho kẻ cầu xin (những thần linh khác) 
thay vì cầu xin Allah, chúng (những thần linh) không hề 
đáp lại lời cầu xin đó cho đến ngày tận thế và chính chúng 
cũng chẳng biết đến lời cầu xin đó. Al-Ahqaaf: 5 (chương 
46), và Nabi  nói:  

نْ (( اتن  من  ))اّلارن  ِنخن ن  اا نِدا  اهللاِ  ُِانِ  ِمنْ  ُنْدُعو انْهون  من

“Ai chết mà vẫn phạm tội cầu xin ngoài Allah một thần 
linh nào đó là đã sa vào hỏa ngục muôn đời.”(

7F

8)   
                                                           

(8) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 8/176. 
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Một số khác thì lại cạo đầu tại mồ, một số khác thì 
lại viết sách với tiêu đề “cách hành hương Haj tại các địa 
danh” với ngụ ý địa danh mồ mã, bởi họ tin trong lòng 
những người Waly đã chết có khả năng hoán chuyển vũ trụ, 
giúp đỡ và gây hại trong khi Allah phán: 

﴿ ّٖ�ُِ ِ ُ َّ َك � ۡمَسۡس ََ َك  يَ  ُۡ َو  يَ يُرِ ۥٓ َِّ� ُه ِشَف َ�ُ ََ  �َ ٖ فَ ۡۡ َ�ِ  ُّ ٓ ا ََ  �َ فَ
 ِۚۚ ِه ۡطۡ  )١٠٧: سورة يونس(   ﴾لَِف

Và nếu như Allah muốn gây hại Ngươi (Muhammad) thì 
chẳng có ai có năng lực bảo vệ Ngươi, còn nếu Ngài muốn 
ban tốt lành cho Ngươi thì cũng chẳng có ai có thẩm quyền 
mà cản nó. Yunus: 107 (Chương 10). Trong những thể loại 
của tội Shirk là nguyện cầu ngoài Allah giống như một số đã 
làm với mồ mã. 
 

Giết tế không vì Allah 
Trong những đại tội Shirk hiển nhiên là giết tế động 

vật không vì Allah trong khi Allah phán: 

َۡر ﴿ َۡ � ََ َِك  ُّ ِ سَِر
ُّ َص ر  ﴾٢فَ وث  ٢: اسك

Bởi thế, hãy dâng lễ Salah và giết tế súc vật chỉ riêng TA 
thôi. Al-Kawthar: 2 (chương 108), tức phải vì Allah mà giết 
tế và nhắc đại danh Allah lúc giết tế. Nabi  đã nói: 

نن (( نْ  اهللاُ  لنعن ْ�ِ  ذنبن ن  من  ))اهللاِ  ِلغن
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“Allah nguyền rủa những ai giết tế động vật không vì Ngài, 
không nhắc đại danh của Ngài.”(9)  

Trong loại giết tế này hàm chứa hai điều cấm: giết tế 
không vì Allah và không nhắc tên Allah lúc cắt cổ, cả hai thể 
loại này đều bị cấm ăn thịt. Đây là loại giết tế cho ma quỉ, 
giống như những người mua nhà, mua đất, đào giếng, xây nhà, 
mua xe... đều giết động vật để cúng tế do sợ ma quỉ gây hại.(10)      

 

Cho phép điều Allah cấm hoặc cấm điều Allah 
cho phép 

Thuộc trong các thể loại đại tội Shirk đó là cho phép 
điều Allah cấm hoặc cấm điều Allah cho phép hoặc tin rằng 
ngoài Allah còn có ai đó nắm trong tay quyền lực tương đồng 
như Ngài hoặc phân xử tuân thủ theo pháp luật do con người 
đặt để bỏ mặc đi giáo lý Islam, đây là đại tội Kufr (phủ nhận 
đức tin) bởi câu Kinh: 

﴿ َٗ  َُ َۡ َ
َ ۡم  َٰنُه ََ َُۡه ََ ۡم  ََُه  ََ ُۡ َ

َ اْ  َٓ َُ َ َّ �� َِ َ ُُ   ِ َّ    ِ  )٣١: التوبة ( ﴾َّ

Họ đã lấy các thầy tu Do thái và thầy tu Công giáo làm 
thượng Đế của họ thay vì Allah. Al-Tawbah: 31 (chương 9). 
Ông U’di nghe được Rasul  xướng đọc câu Kinh này thì ông 
bèn lên tiếng: Chúng tôi không tôn thờ họ thưa Rasul. Người 
đáp: 

                                                           

(9) Hadith do Muslim ghi trong bộ Saheeh số 1978. 

(10) Tham khảo thêm quyển Tayseer Al-Azeez Al-Hameed trang 157. 
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))  ْ عن
ن
نْ  أ ُِ

لن لّونن  ان ِ نُهمْ  ُُ ا ل ّرمن  من ُضونن  فنىنْستنِحلّوننهُ  اهللاُ  حن نرئ ُُ لنيِْهمْ  ان ا عن ّ   من حن
ن
 أ

ُضوننهُ  اهللاُ  رئ يُحن كن  �ن
ْ
ُ�ُهمْ  فنِتل ِن نُهمْ  ِعبنا  ))ل

“Đúng rồi nhưng họ lại cho phép những điều Allah cấm thì 
mọi người cho là được phép làm và cấm những gì Allah cho 
phép thì mọi người hưởng ứng cho là bị cấm. Đấy chính là 
cách tôn thờ họ đấy.”(

10F

11)    

Và Allah đã miêu tả về cách hành đạo của nhóm Đa 
thần rằng họ: 

﴿ ُ َّ � َُ ّر َُ   ََ  ََ و ُُ ّرِ َ َُ  �َ ََ ِِخرِ  � ُِ ۡو َ�ۡ َ� ِِٱ ََ  ِ َّ ََ ِِٱ و ُن َِ ُۡؤ َ  َ� ي ي ِ ّّ � ْ وا َُِٰۡ َِ

ۥ  وُ�ُ ََُس ّقِ ََ َ�ۡ �  َ ُِي  ََ و يُن ُِ َ َ� ي  )٢٩: التوبة ( ﴾ََ

Các ngươi hãy chiếu đấu với những ai không tin tưởng 
Allah cũng không tin vào ngày tận thế và những ai cấm 
thiên hạ điều Allah và Rasul của Ngài cho phép, cũng 
không chấp nhận tôn giáo chân lý (Islam) để hành đạo. Al-
Tawbah: 29 (chương 9), Allah phán ở chương khác: 

بٖ ﴿ ُۡ ِ َّ   ِ َّ م  ُ لَُ� َّ � ََ ََ ن
َ

َ  ٓ  َّ م  َُ َۡ َََء
َ

َ  ُۡ َٗ  قُ َرا َُ ُه  ۡن ِ َّ م  َُ ۡۡ َۡ َُ ٰٗ� فَ �َ َُ ََ    ٓ ا ُۡ َء ُ  قُ َّ

 ََ َ ُ�َ َ�ۡف  ِ َّ � َ�َ ُۡ َ
َ ۡم   ََ لَُ� ِ َ

َ
 ٥٩: يونس  ﴾ ٥َ

Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad): Đối với các bổng lộc mà 
Allah mặc khải cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại tự ý 
cho rằng điều này Halal (được phép) và điều này Haram 

                                                           

(11) Hadith do Al-Baihaqi trong bộ Sunan Al-Kubra 10/116 và Al-Timizhi 
ghi ở số 3095 và được Al-Albany xác thực là Hadith Hasan trong quyển 
Ghayah Al-Maraam trang 19. 
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(bị cấm). Phải chăng Allah cho phép các ngươi làm thế hay 
là các ngươi tự ý bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah ? Yunus: 
59 (chương 10). 

 
Bùa ngải, bói toán và chiêm tinh 

Sử dụng bùa là Kafir (phủ nhận niềm tin vào Allah) 
thuộc một trong bảy đại tội Shirk đáng bị diệt vong, đây là việc 
làm toàn hại vô lợi, Allah phán về việc trao dồi học hỏi bùa 
ngải: 

مۚۡ ﴿ ُه ُۡ َ� يَنَف ََ ۡم  ُه ّ�َُ ََ  ي  ََ و ُم ّۡ َۡ ََ ََ  ١٠٢: البقرة ﴾ََ

Và con người (học hỏi về bùa ngãi) chỉ toàn mang lại 
cho họ điều thiệt thân chứ hoàn toàn không mang lại ích 
tốt lành nào cả. Al-Baqarah: 102 (chương 2), ở chương 
khác: 

ُِح ﴿ ۡفۡ َُ  �َ ََ ٰ�َ
َ

ۡيُث � َُ ُر  ُِ   ٦٩ :طه  ﴾ ٦�سّس 

“Chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến thắng được cho 
dù có là thế nào.” Taaha: 69 (chương 20). Và ai dám học 
hỏi, sử dùng bùa ngải là người Kafir bởi Allah phán: 

﴿ ٰ َ�َ �ُ ِّ ٰ �َ ّّ واْ �س ُۡ َۡ �َ   ََ  ْ وا ُۡ ََ �ّ � ََ  ّ ـ �ِٰ�َ ََ   ُٰ ََ ـَۡۡي ُس ـَر  َ�َف   ََ ََ    َٰ ََ ُسَۡۡي ِك  ۡۡ ُُ
 َُ ِـ ِ ََ ِ ِ ِ�ۡ ـ ََ َ�َ �سَۡمََۡك

ـَِ ن
ُ

َ  ٓ ـ  ََ ََ َر  ِۡ ـ َُ �سّسِ ـ  سّ � ََ و ُِم ّۡ َۡ َُ  ْ َا َ�َفُر  �َ ِّ ٰ �َ ّّ �س
 ٞ و َن َۡ ِ ُ  ف ۡ ََ َم   َّ ِ وَ�ٓ َ ُق ََ ّحٰ  َُ ُح  َُ َ

َ   ۡ َِ  َِ َِم  ّۡ َۡ َُ   ََ ََ  ۚ ََت ُٰر َٰ ََ ََت  َ�  َ�ُٰر  ﴾َِۡ�ُفۡر   فَ
 ١٠٢: البقرة

Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt bùi) 
của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực của 
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Rasul Sulaymaan, trong khi đó Rasul Sulaymaan không 
hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ 
Shaytaan chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng 
đã dạy loài người bùa ngãi đã được ban xuống cho hai 
Thiên Thần Harut và Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). 
Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngãi cho mọi 
người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa 
ngãi đến để thử thách các ngươi (các ngươi chớ học hỏi 
bởi chính bùa ngãi này sẽ) hủy bỏ niềm tin Iman (vào 
Allah) của các ngươi.” Al-Baqarah: 102 (chương 2). 

Theo Islam thầy phù thủy, thầy bùa là bị kết án tử 
hình, tất cả tài sản của y kiếm được từ bùa ngải là tiền bẩn, 
những ai tìm đến họ chắc là những người có niềm tin Imam 
rất yếu, rất kém cỏi kiến thức Islam. Những ai bị trúng bùa 
rồi tìm đến thầy bùa khác để tháo gở là Haram (bị cấm) họ 
phải trở về với Allah, dựa vào giáo lý Islam mà tháo gở loại 
dơ bẩn đó. 

Người hành nghề bói toán và chiêm tinh là Kafir, 
bởi cả hai tự cho rằng mình thông hiểu quá khứ tương lai, 
thiên cơ diệu đón trong khi không một ai biết được ngoại trừ 
Allah duy nhất. Hai loại người này dùng đủ cách để moi tiền 
người nhẹ dạ cả tin như vạch dưới đất, xem chỉ tay, hỏi tên 
tuổi, xem tướng số, xem bài, xem đồng tiền. . . nếu như có 
nói đúng được một lần thì có đến chín mươi chín lần khác họ 
nói sai nhưng thiên hạ lại đồn mãi lời nói đúng đó mà quên 
đi nhiều lần sai khác của họ. Thấy được rằng họ được tôn 
trọng, được nể nang, được quí trọng của những người tìm 
đến nhờ xem hôn nhân gia đình, xem gia đạo, xem làm ăn, 
tìm kiếm của mất . . .  
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Theo giáo lý Islam ai tìm đến hỏi hang và tin tưởng 
thật lòng vào lời họ nói thì y là Kafir bị trục xuất khỏi vành 
đai Islam, bởi Rasul  đã nói:  

نْ (( تن  من
ن
ّرافاا  أ اْ  عن

ن
ِهناا  أ ّدقنهُ  كن َن ا فن ُقوُل  بِدن دْ  �ن قن رن  �ن فن ا �ن نِْزلن  بِدن

ُ
ن  أ  )) ُ�نّددٍ  عن

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy 
bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận 
hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad 
.”(

11F

12), còn ai tìm đến để thử xem lời nói của họ như thế nào 
chứ lòng không tin họ biết được việc tương lai thì lễ Salah 
của y không được Allah chấp nhận trong bốn mươi ngày 
đêm với bằng chứng: 

نْ (( تن  من
ن
ّرافاا أ ُ  عن

ن
ل
ن
َ نْ  فنسن ءٍ  ْن ْ نمْ  شن ُ  ُ�ْقبنْ   ل

ن
النةٌ  ل ْر�نِع�ن  ان

ن
لنةا  أ

ن
 ))ل

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu 
thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp 
nhận trong bốn mươi ngày (đêm).”(

12F

13) nhưng vẫn bắt buộc 
y phải hành lễ Salah và sám hối với tội đã phạm. 

 
Tin rằng các vì sao và các dãy thiên hà gây ảnh 

hưởng đến thay đổi vũ trụ và con người 

                                                           

(12) Hadith do Ahmad ghi (9035); Al-Tirmizhi ghi ở phần sạch sẽ, chương 
không nên gần gủi vợ lúc kinh kỳ, số (135); và Ibnu Maajah ghi ở phần 
sạch sẽ và Sunnah về sạch sẽ, chương cấm gần gủi vợ lúc chu kỳ, số 
(639). 

(13) Hadith do Muslim ghi ở phần Al-Salam, chương cấm bói toán và tìm 
đến thầy bói, số (2230). 
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Ông Zaid bin Khalid Al-Juhany kể: Chúng tôi cùng 
Rasul  qua đêm tại Hudaibiyah, đêm đó trời mưa. Đến sáng 
sau lễ Salah Al-Fajr Rasul  quay mặt lại chúng tôi mà nói: 

))  ْ اذنا فنْدُرانن  هن مْ  قنالن  من ُُ �ّ  ))؟ رن

“Các ngươi có biết rằng Thượng Đế đã phán gì không?” 
Mọi người đáp: Chỉ có Allah và Rasul mới tận tường. Rasul 
 tiếp:  

ْابن ن ((
ن
ِِى ِمنْ  أ فٌِر، ِب  ُضْؤِمنٌ  ِعبنا �ن ّما ان

ن
نْ  فنَ ْلِ   ُمِطْرننا :قنالن  من نِتهِ  اهللاِ  بِفن ْْ رن  ان

لِكن  فِرٌ  ِب  ُضْؤِمنٌ  فنذن �ن ِب، ان ْوكن كن
ْ
ّما بِال

ن
نْ  انأ ا بِننوْءِ  :قنالن  من ذن ا كن ذن �ن لِكن  ان فِرٌ  فنذن  ِب  كن

ُضْؤِمنٌ  ِب  ان ْوكن كن
ْ
 ))بِال

“Trong đám bầy tôi TA có người tin tưởng TA và có người 
phủ nhận TA. Ai nói: Nhờ hồng phúc và lòng độ lượng của 
Ngài mà trời đổ mưa, đó là người tin tưởng vào TA và phủ 
nhận vì sao; còn ai nói: Trời đổ mưa là do vì sao đó, vì sao 
này tạo nên, đó là kẻ phủ nhận TA và tin tưởng và vì 
sao.”(

13F

14)  

Qua Hadith, ai dám đọc các sách vở nói về sự hoán 
chuyển của vũ trụ, thay đổi của thời tiết dựa vào sự thay đổi 
của các vì sao và tin tưởng vào lời nói đó thì y là Kafir, còn ai 
đọc cho vui là y là kẻ bất tuân Allah bởi người Muslim không 
được đọc các sách vở Đa thần để giải trí, đó là ý trí lý tưởng 
của Shaytaan và là phương tiện dẫn đến đại tội Shirk. 
                                                           

(14) Hadith do Al-Bukhary ghi ở phần Azaan, chương Imam xoay mặt về 
mọi người sau chào Salam, số (846); và Muslim ghi ở phần đức tin 
Imam, chương giải thích việc phủ nhận đức tin Imam đối với ai nói: trời 
ban mưa là do tinh tú, số (71). 
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Cho rằng đây là vật may mắn trong khi Đấng 

Tạo Hóa không cho như thế 
Trong thể loại Shirk là con người tin vào bùa chú, dây 

hộ mệnh được làm từ giấy, vải, chì, vỏ sò, vỏ óc. . . tự đeo lên 
người hoặc đeo cho trẻ em như nhẫn, vòng tay, dây chuyền cổ, 
lưng quần hoặc bỏ túi, để trong gối nằm, treo trong nhà, trên xe 
. . . để được may mắn, chống tà ma, đuổi yêu tà do sự bày vẽ 
của thầy lang băm, thầy tướng số, thầy bùa. Không còn gì nghi 
ngờ rằng điều này đã xóa đi lòng phó thác mọi việc cho Allah, 
bởi những việc này chỉ làm cho con người càng thêm lo lắng, 
sợ hãi, bất tuân Đấng Tạo Hóa, vì trong nó toàn chứa lời lẽ của 
Shaytaan không có ý nghĩa, đôi khi họ viết vài câu Kinh 
Qur’an nhưng lại chỉnh sửa lời lẽ hoặc dùng đồ dơ để viết như 
máu phụ nữ. . . đây là hành động của người phủ nhận đức tin 
Imam vào Allah như Nabi  đã khuyến cáo: 

نْ (( لّقن  من ةا  عن دْ  فنِديدن ْشنكن  �نقن
ن
 ))أ

“Ai đeo, treo bùa chú (bùa hộ mệnh) là đã phạm Shirk (tổ 
hơp với Allah trong thờ phượng).”(

14F

15)   

Nếu người sử dụng cho rằng bùa chú này sẽ mang lại 
may mắn, giúp tai qua nạn khỏi là đã phạm đại tội Shirk trở 
thành người Kafir, còn nếu cho rằng đây chỉ là lý do để được 
bình an, được may mắn, được tai qua nạn khỏi trong khi Allah 
không qui định điều lệ này thì y đã phạm tiểu tội Shirk, nhưng 
cả hai đều nguy hiểm. 

                                                           

(15) Hadith do Ahmad ghi 4/156 trong bộ Al-Silsilah Al-Saheeh số 492. 
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Phô trương trong hành đạo 

Một trong các điều kiện cho một việc hành đạo được 
chấp nhận là thành tâm hành đạo vì Allah và đúng đường lối 
Sunnah. Riêng những ai hành đạo để được thiên hạ khen là đã 
phạm tiểu tội Shirk, việc hành đạo đó bị xóa giống như hành lễ 
Salah cho ai đó nhìn thấy, Allah phán: 

َس َ�ٰ ﴿ َُ واْ  ُُ َِ قَ  ٰو ّصَۡ ٓواْ ََِ� �س ُُ ا قَ  ََ ۡم ي ُه ُُ ُِ ٰ ُهوَ َ� ََ  َ َّ � ََ و َُ ُِ ٰ َٰ ُ َ� ي ٰفِقِ َٰ َّ �سُۡم ِ َ
 �ٗ َ َِّ� قَِۡي َّ �  ََ َ ُر َُ َۡ َ َ� ي ََ  َُ سّ  � ََ َ  )١٤٢: النساء( ﴾ ١ يَُرآُء

Quả thật những tên giả mạo trong đức tin tìm cách lừa dối 
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy 
của chúng). Và khi chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng 
lên một cách uể oải, chúng chỉ muốn phô trương cho thiên 
hạ thấy và chúng chỉ tưởng nhớ đến Allah rất ít. Al-Nisa: 
142 (Chương 4). Tương tự, ai làm một việc gì đó với ý định 
được thiên hạ biết đến là đã rơi vào tội Shirk và dính phải lời 
cảnh cáo nguy hiểm như được thuật lại từ Ibnu A’bbaas  dẫn 
lời Rasul :  

نْ (( ّدعن  من ّدعن  سن نْ ان  بِِه، اهللاُ  سن  ))بِهِ  اهللاُ  رناءنى رناءنى من

“Ai hành đạo (hoặc làm việc gì đó) muốn được thiên hạ 
nghe thấy, ắt sẽ được Allah cho thiên hạ nghe thấy việc làm 
đó.”(

15F

16)   

                                                           

(16) Hadith do Muslim ghi 4/2289. 
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Và ai làm hành đạo mà với ý muốn kính dâng Allah và 
được thiên hạ khen thì việc làm đó của y bị hủy bỏ như được 
nhắc trong Hadith Al-Qudsy Allah phán: 

ننا((
ن
ْ��ن  أ

ن
ءِ  أ �ن ن ُّ ِن  ال ْكِ  عن ُئ نْ  ال ِد ن  من دنالا  عن ْشنكن  ْن

ن
ِع  ِ�يهِ  أ ْ�ِى من تُهُ  �ن

ْ
�  فنرن

هُ  كن ِشْ  ))ان

“TA rất đỗi giàu có đối với việc tổ hợp, ai dám hành đạo 
(hay làm việc gì đó) có ý vì TA và vì ai đó là TA bỏ mặc y 
và việc hành đạo đó của y.”(

16F

17)   

Đối với những ai bắt đầu hành đạo vì Allah rồi nẩy 
sinh ý định khoe khoan nhưng cố kháng cự và xóa bỏ ý định đó 
thì việc hành đạo đó được công nhận, và ai hài lòng cho ý định 
đó thì theo đại đa số U’lama học giả Islam cho rằng việc hành 
đạo đó vô hiệu.  

 
Dị đoan 

Là sự tin tưởng vào may rủi, Allah phán: 

﴿ ْ ُوا قَ س ُو  َسَن َ�ۡ ُم � ۡ�ُه ا َج َٓء ََ ِ ٞ فَن و ّيَِئ َس ۡم  ُه َۡ ُِص ِۚ  يَ ِ ه َِ ٰ �َ   َ ََ   َس ََ وَ�ٰ  ْ ُِِم َا ُ ّۡ ّّ ََ
ۥٓۗ  ُه َۡ  )١٣١: األعراف ( ﴾َّ

Một khi họ được điều tốt lành thì lại bảo: Đây là phần của 
chúng tôi đáng có, và khi gặp phải khó khăn, bất hạnh thì 
lại đổ thừa cho Musa và những ai cùng Người. Al-A’raaf: 
131 (Chương 7). 

                                                           

(17) Hadith do Muslim ghi ở số 2985. 
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Theo tục lệ của người Ả-rập xưa kia rất tin dị đoan cứ 
mỗi khi muốn đi đường xa hoặc làm việc đại sự gì đó thì họ bắt 
con chim thả cho bay. Nếu con chim bay bên phải thì họ cho là 
điềm tốt nên bắt đầu cuộc hành trình như dự định, còn khi bay 
bên trái thì họ cho đó là điềm xấu nên quay vào nhà không đi, 
không làm gì cả. Tiếc thay đây là đại tội Shirk bởi Rasul  đã 
nói:  

ُة ِشْكٌ (( ن �ن  ))الطئ

“May rủi, điềm xấu tốt là tội Shirk.”(
17F

18)   

Trong số niềm tin sai trái xóa đi tính hoàn hảo của 
niềm tin một người Muslim là tin vào may rủi của ngày tháng 
như không kết hôn vào những ngày mồng 5, 14, 23 hoặc thứ ba 
hoặc ăn nói xui xẻo hoặc sáng sớm thấy người tận nguyền đến 
mua hàng không muốn bán . . . tất cả là tội Shirk mà Rasul đã 
không chấp nhận người vi phạm là tín đồ của Người, có Hadith 
do ông I’mraan bin Husai tường thuật:  

نْ  ِمّنا لنىْسن (( ّ�ن  من اْ  �نطن
ن
ُ  فُِطّ�ن  أ

ن
اْ  ،ل

ن
ّهنن  أ ُن اْ  فن

ن
نن  أ هئ ُِ ُ  فُ

ن
اْ  ،ل

ن
رن  أ حن اْ  سن

ن
ُ  ُسِحرن  أ

ن
 ))ل

“Trong cộng đồng Ta không có việc đoán may rủi hoặc nhờ 
người đoán may rủi; tự bói hoặc tìm thầy bói; sử dụng bùa 
hoặc tìm đến thầy bùa.”(

18F

19) 

Để xóa đi tội lỗi này bằng cách làm theo lời di huấn do 
ông Abdullah bin A’mr kể lời Rasul  nói: 

                                                           

(18) Hadith do Imam Ahmad ghi 1/389 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ số 3955. 

(19) Hadith do Al-Tabarany ghi trong Al-Kabeer 18/162, tham khảo trong 
Saheeh Al-Jaame’ 5435. 
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نْ (( فْهُ  من ِّ ةُ  رن ن �ن ةٍ  ِمنْ  الطئ اعن دْ  حن قن ْشنكن  �ن
ن
 ))أ

“Ai từ bỏ việc cần làm do tin vào may rủi là đã phạm tội 
Shirk.” Mọi người hỏi: Cách xóa tội đó như thế nào, thưa 
Rasul ? Người đáp: 

نْ ((
ن
ُقولن  أ ُدُهمْ  �ن حن

ن
ْ�ن  الن  اللُّهمّ  :أ   خن

ّ
ْ�ُكن  ِِال ْ�ن  انالن  خن   طن

ّ
ْ�ُكن  ِِال الن  طن هن ِِ  ان ـٰ ْ�ُكن  لن  ))�ن

“Thì các ngươi hãy cầu nguyện: Ol lo hum ma la khoi ro il 
la khoi ruk, wa la toi ro il toi ruk, wa la i la ha ghoi 
ruk.”(

19F

20) Là con người ắt trong lòng có tin tưởng vào may rủi 
chỉ nhiều hay ít mà thôi. Cách điều trị tốt nhất là phó thác mọi 
việc cho Allah như được di huấn trong Hadith của Ibnu Mas-
u’d : 

ا(( من   ِمّنا ان
ّ
نّ  ِِال ُِ

لن ِ  ُُْذِهبُهُ  اهللان  ان
ُّ  ))بِاّلون

“Mỗi người trong chúng ta đều có bản tính tin vào may rủi 
nhưng sẽ được Allah xóa đi bằng cách phó thác.”(

20F

21)   

 
Thề thốt ngoài danh nghĩa Allah 

Allah Đấng Độc Tôn muốn dùng bất cứ tạo vật nào thề 
thốt tùy Ngài còn con người là tạo vật của Ngài chỉ được phép 
thề thốt bằng danh nghĩa của Ngài. Thề thốt là một tôn nghiêm 
                                                           

(20) Ý nghĩa: “Lạy Allah, vốn không có tốt lành nào ngoài tốt lành của 
Ngài ban và cũng không có may rủi nào ngoài may rủi của Ngài cả.” 
Hadith do Imam Ahmad 2/220 trong Al-Silsilah Al-Sahihah 1065, trong 
Hadith có phần yếu. 

(21) Hadith do Abu Dawood ghi số 3910 trong Al-Silsilah Al-Sahihah số 
430. 
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nên không được dùng danh nghĩa ngoài Allah mà thề bởi Rasul 
 đã cấm: 

الن ((
ن
اُ�مْ  اهللان  ِِنّ  أ نْهن نْ  �ن

ن
ِْلُفوا أ

ن
ْم، ت ُُ نْ  بِآبنائِ نن  من ا كن اِلفا ينْحِلْف  حن

ْ
اْ  بِاهللاِ  فنل

ن
 أ

ُدْت  َْ  ))ِلن

“Quả thật, Allah đã cấm các ngươi thề thốt bằng danh 
nghĩa tổ tiên ông bà, ai muốn thề phải dùng danh nghĩa của 
Allah mà thề còn không thì im lặng.”(

21F

22), từ  ông Ibnu U’mar 
 dẫn lời Rasul : 

نْ (( لنفن  من ْ�ِ  حن دْ  اهللاِ  بِغن قن ْشنكن  �ن
ن
 ))أ

“Ai thề thốt bằng danh nghĩa ngoài danh nghĩa Allah là đã 
phạm tội Shirk.”(

22F

23) Rasul  nói ở Hadith khác: 

نْ (( لنفن  من اننِة فنلنىْسن ِمّنا حن من
ا
 ))بِاأل

“Ai thề thốt bằng uy tín là không phải tín đồ của cộng động 
Ta.”(

23F

24) 

Là người Muslim bị cấm thề thốt bằng Ka’bah, bằng 
uy tín, bằng danh dự, bằng sinh mạng, bằng bóng đèn, bằng 
ban ngày ban đêm, bằng sinh mạng Rasul hoặc ai đó hoặc xe 
đụng, bị trời đánh, bị chết bất đắc kỳ tử . . . tất cả đều cấm kỵ. 
Ai vi phạm phải chuột lỗi bằng cách: 

                                                           

(22) Hadith do Al-Bukhary ghi, tham khảo ở bộ Al-Fat-h 11/530. 

(23) Hadith do Abu Dawood ghi 3253 trong bộ Al-Silsilah Al-Sahihah số 94. 

(24) Hadith do Al-Bukhary ghi, tham khảo ở bộ Al-Fat-h 11/536. 
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نْ (( لنفن  من الن  حن قن ِلِفهِ  ِف  �ن ُعّزى انالّالِت  حن
ْ
ينُقْ  . انال

ْ
هن ِِ  الن  فنل ـٰ   لن

ّ
 ))اهللاُ  ِِال

“Ai đã thề thốt bằng danh nghĩa Lat, U’zza thì hãy nói La i 
la ha il lol loh (tức không có Thượng Đế nào đáng được thờ 
phụng ngoại trừ Allah duy nhất).”(

24F

25)   

Trong những câu nói thuộc thể loại Shirk này là: Cầu 
xin Allah và ông che chở cho tôi; tôi phó thác cho Allah và 
ông; đây là do Allah và ông ban cho; tôi không có ai ngoài 
Allah và ông; Allah là Đấng bảo hộ tôi ở trên trời còn ông là 
người bảo hộ tôi ở dưới đất; nếu không có Allah và ông(

25F

26); 
mắn chửi thời gian như ngày hôm nay thật là tồi; giờ này thật 
khốn nạn; đây là thời khắc đáng nguyền rủa. . . lời mắn chửi 
này là mắn chửi Đấng tạo ra thời gian và Đấng đó chính là 
Allah; các tên như: Abdul Maseeh, Abdul Nabi, Abdur Rasul, 
Abdul Husain. 

Ngoài ra còn có các cụm từ không được thốt ra từ cửa 
miệng người Muslim, cũng như không được nginh đón như: 
cộng hòa xã hội Islam, dân chủ Islam, ý định của dân tộc là ý 
định của Allah, tôn giáo là của Allah là của quê hương. 

Không được gọi đây là vua của các vị vua, đây là thẩm 
phán của tất cả thẩm phán cho một người nào đó (dù bằng bất 
cứ ngôn ngữ gì); không sử dụng từ “nếu” sau khi sự việc đã 
xảy ra bởi đây là cánh cửa mở lối cho Shaytaan quấy rối; cầu 

                                                           

(25) Hadith do Al-Bukhary ghi, tham khảo ở bộ Al-Fat-h 11/536. 

(26) Phải sử dụng từ “sau đó” trong câu tôi vì Allah sau đó vì anh, và trong 
các câu nói khác tương tự. 
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xin bằng câu: lạy Allah xin hãy tha thứ cho bề tôi nếu Ngài 
muốn(27).   

 
Kết bạn với nhóm ngụy Islam hoặc những người 

chuyên làm tội lỗi, thông cảm và quí mến họ 
Có một số người Muslim đã kết bạn với loại người 

chuyên làm tội lỗi, người dèm pha châm biếm Islam, thậm chí 
xúc phạm đến giáo lý của Allah, đến người ngoan đạo, điều 
này nói lên tính yếu ớt trong niềm tin Imam, kém cỏi về kiến 
thức Islam. Hành động này bị cấm trong giáo lý Islam, Allah 
phán: 

َ�ََِٰن  ﴿ ا ٓ َء ِِ  ََ و وُض ُ�َ  َ ي ِ ّّ يَۡت �
َ

� ََ ا  ََ يثح ي ُِ َُ  ِِ واْ  وُض ّحٰ َ�ُ َُ ۡم  ۡنُه َُ رِۡض  َۡ َ
فَۡ

 ُِ ۡو ـ ـَع �ۡلَق ََ ٰى  ـَر َۡ ِ ّّ � َُ ۡۡ ََ  ُۡ ُۡ َ�ۡق  �َ ُٰ  فَ ََ ۡي ّّ يَّنَك �س ُنِس َّ  ي ِۚۚ ي ِه ۡۡ �َ �َ ـ ِِٰۡم َّ �ل
 ٦٨: األنعام  ﴾٦

Một khi các ngươi thấy những kẻ bàn cải chế nhạo các 
lời mặc khải của TA hãy cấm cản để chúng chuyển sang 
chủ đề khác kẻo không Shaytaan làm cho các ngươi quên 
lãng mà ưng thuận (rồi đồng tội) như chúng. Cấm các 
ngươi ngồi chung chạ với đám người làm chuyện sai 
quấy vẫn đang tiếp tục nhạo bán Islam. Al-An-am: 68 
(chương 6). 

Người Muslim tuyệt đối không được ngồi cùng họ 
trong trường hợp này dù họ là người thân thuộc hoặc là ân 

                                                           

(27) Tham khảo thêm tự điển giải thích từ vựng (Mu’jam Al-Manahi Al-
Lafziyah của Sheikh Bakr Abu Zaid. 
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nhân hoặc lời nói họ có êm tai ngoại trừ người nào muốn 
tiếp tục giải thích cho họ được rõ hơn về thắt mắc đó hoặc 
họ yêu cầu đối đáp hoặc muốn ngăn chặng còn ai im lặng 
hoặc hài lòng lời nói và thái độ của họ lúc đó là y đã đồng 
tội, Allah phán: 

َۡرَ�ٰ ﴿ ي  �َ َ َّ � َّ ِ فَن ۡم  ۡنُه َُ ۡواْ  َۡرَض َ� فَنَِ ِ ِٰسقِ ُِ �ۡلَ� ۡو ِ  �ۡلَق  ٩٦ :التوبة ﴾٩ََ

Nếu các người hài lòng về chúng thì chắc chắn Allah sẽ 
không bao giờ hài lòng về nhóm người hư đốn chuyên làm 
sai quấy. Al-Tawbah: 96 (chương 9). 

 

Không chuyên tâm trong hành lễ Salah 
Gian dối nguy hiểm nhất là gian dối trong hành lễ 

Salah, Rasul  nói: 

)) 
ُ
ْسونأ

ن
قنةا  اّلاِس  أ ِ

ِى سن
ّ
ُق  اَ ْسِ

ن فِ  ِمنْ  َ
الن  ))هِ ان

“Gian dối tệ hại nhất trong nhân loại là gian dối trong 
hành lễ Salah.” Mọi người ngạc nhiên hỏi: Thưa Rasul, gian 
dối đó ra sao ? Người đáp: 

ا ُُِتمّ  الن (( هن ْن الن  ُرُكو ا ان ِنهن  ))ُسُجو

“Là sự không nghiêm túc lúc Ruku’ (cúi rập người về trước 
90o và quỳ lạy.”(

27F

28)  Ý nghĩa của Hadith là cấm hành lễ một 
cách vội vã lúc cúi rập người chưa hoàng chỉnh là đứng dậy, 
đứng chưa kịp thẳng lưng là vội quỳ lại, bảy bộ phận cơ thể 
chưa kịp chạm đất lúc quỳ lại là đã ngồi dậy. . . việc này đã 
                                                           

(28) Hadith do Imam Ahmad ghi 5/310 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 997. 
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xảy ra rất nhiều ở các Masjid. Những người này không biết 
tính trầm tỉnh trong Salah là Ruknun (nền tảng) vốn không 
được thiếu bằng không lễ Salah sẽ vô hiệu, vấn đề này đúng là 
nguy hiểm không lường, Rasul  nói: 

)) 
ن
ِْزئُ  ال

ُ
ةُ  ت الن َّ  الّرُعِ   ان هُ  ُُِقيمن  حن ْهرن ِِ  الّرُكوِع  ِف  ظن  ))انالّسُجو

“Lễ Salah của một người không được công nhận cho đến 
khi lưng của y thẳng thốt lúc Ruku’ và quỳ lạy.”(

28F

29) Ai vi 
phạm xưng đáng bị trừng trị như được ông Abdullah Al-Ash-
a’ry kể: Có lần sau buổi lễ Salah Rasul  cùng mọi người đang 
ngồi thì có một người đàn ông bước vào hành lễ Salah tựa như 
mổ thóc, thấy vậy Rasul  nói:  

)) 
ن
ْانن أ ا فنرن ذن نوْ  ؟ هن اتن  ل ن  من ا عن ذن اتن  هن ن  من ْ�ِ  عن نُْقرُ  ُ�نّدٍد، ِضلّةِ  �ن النفنهُ  �ن ا ان دن نُْقرُ  كن  �ن

اُب  ُغرن
ْ
، ال من َّ ا ا ى ِمثُْ   ِِّ�دن ِ

ّ
عُ  اَ �ننُْقرُ  ُنْركن هِ  ِف  ان ِِ نائِعِ  ُسُجو

ْ
ل ُ   الن  كن ُْ

ْ   َُن
ّ
ةا  ِِال اْ  �نْدرن

ن
 أ

، ِ�ْ
�ن اذنا �نْدرن نْهُ  ْغنِينانِ �ُ  من  ))؟ ْن

“Các người có thấy người đó không? Nếu y chết vẫn mang 
tội danh đó là y không thuộc tín đồ trong cộng đồng 
Muhammad Ta đây, y mổ trong lễ Salah tựa như con quạ 
mổ máu. Hình ảnh của người hành lễ Salah mà quỳ lạy tựa 
như mổ giống như hình ảnh của kẻ đang đói mà chỉ được 
ăn một hoặc hai trái chà là, thế thì làm sao mà no ?”(

29F

30)   

Từ ông Zaid bin Wahb kể: Ông Huzaifah thấy một 
người đàn ông chưa kịp Ruku’ và quỳ lạy là chuyển động tác, 
                                                           

(29) Hadith do Abu Dawood ghi 1/533 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 7224. 

(30) Hadith do Ibnu Khuzaimah ghi trong bộ Saheeh 1/332 và cung cách 
hành lễ Salah của Nabi của Al-Albany 131. 
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ông nói: “Ông bạn vẫn chưa hành lễ Salah, nếu như ông bạn 
chết vẫn mang tội danh này là ông bạn đã chết không theo 
cung cách mà Allah đã ban cho Muhammad .”(31)   

Đối với những ai không trầm tĩnh trong hành lễ Salah 
phải hành lễ Salah lại nếu lễ Salah đó vẫn còn trong giờ của nó 
và sám hối với Allah về thiếu sót trước, nhưng không cần hành 
lễ Salah bù lại những lễ Salah trước kia, bởi Rasul  đã nói 
với một người hành lễ Salah vội vã: 

َن ئ  ِارِْععْ (( نْم فُ نِنّكن ل
َن ئ فن  ))فن

“Anh hãy quay lại hành lễ Salah bởi anh vẫn chưa hành 
lễ.”   

 
Làm trò và cử động nhiều lúc hành lễ Salah 

Có rất nhiều tín đồ Muslim đã không tuân thủ theo 
lệnh phán của Allah: 

﴿ �َِ ِت ٰن َِ  ِ ّ َِ واْ  ُُ و قُ  ٢٣٨: البقرة ﴾٢ََ

Và hãy đứng dâng lễ trước Allah với tinh thần sùng 
kính hoàn toàn. Al-Baqarah: 238 (Chương 2).  

Và cũng chẳng thấu hiểu được ý nghĩa câu Kinh: 

﴿ ََ و ُن َِ ۡؤ َح �سُۡم ۡفَۡ
َ

َ  ُۡ ََ  ١قَ و ُۡ ِّ ٰ ۡم َ� َ�ِِِه ِِ َص ۡم  َ  ُه ي ِ ّّ  ٢ - ١: المؤمنون ﴾ ٢ �

                                                           

(31) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h 2/274. 
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Quả thật, những người có niềm tin chắc chắn sẽ thành 
đạt * Họ là những người dâng lễ Salah một cách sùng 
kính. Al-Muminoon: 1 – 2 (chương 23). 

Có một người hỏi Rasul  việc phủi bụi để quỳ lạy, 
Người đáp: 

نْتن  �نْدسن ْ  الن ((
ن
ائ  انأ َن ةا  فناِعالا  بُدّ  الن  ُكنْتن  فننِنْ  فُ نْسِو�نةن  فنوناِحدن نصن  �  ))الْ

“Ông bạn đừng phủi. Nếu bắt buộc phải phủi thì hãy 
phủi một lần trong trường hợp có hạt sỏi.”(

31F

32)  

Giới U’lama học giả Islam nói: “Ai cố ý cử động nhiều 
động tác không cần thiết lúc hành lễ Salah là đã làm hư lễ 
Salah đó.” Thế sẽ ra sao đối với những ai tuy đang đứng trước 
mặt Allah mà xem đồng hồ, chỉnh sửa quần áo, bẻ ngón tay, 
móc lổ mủi, nhìn quanh quẩn trái phải, nhìn trời nhìn mây. . . 
có lẽ những người này không sự con mắt bị tước đi hoặc bị 
Shaytaan có cơ hội quấy nhiễm, trêu đùa. 

 
Mamoom(

32 F

33) cố tình chuyển động tác trước 
Imam 

Bản tính con người vốn vội vả như Allah đã khẳng 
định: 

وٗ� ﴿ ُُ ََ   ُ ٰ�َ� ِ�ۡ� ََ �َ  ١١: اإلسراء  ﴾١ ََ

                                                           

(32) Hadith do Abu Dawood ghi 1/581 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 7452 và 
nguyên thủy Hadith là của Muslim ghi lại từ ông Mu-a’iqib. 

(33) Mamoom là người hành lễ phía sau Imam. 
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Bởi con người vốn rất nôn nóng, gấp rút. Al-Isra: 11 
(chương 17), Nabi  nói: 

انِ (( لنُة ِمنن الّشيْطن عنجن
ْ
ّئ ِمنن اِهللا انال

ن
 ))اّل�

“Từ từ là của Allah còn vội vả là của Shaytaan.”(
33F

34)   

Nếu bạn chú ý chút trong Masjid lúc đang hành lễ 
Salah ắt sẽ thấy bên phải, bên trái, phía trước mặt bạn hoặc đôi 
khi là chính bạn chuyển động tác Ruku’, quỳ lạy, các lần 
Takbeer, chào Salam . . . trước Imam. Ở một số người xem 
việc này chẳng là gì nhưng lại rất nguy hiểm bởi Rasul  đã 
khuyến cáo: 

الن ((
ن
ْشن  أ ى َن ِ

ّ
هُ  ُنْر�نعُ  اَ سن

ْ
بْ ن  رنأ امِ  �ن ِِمن نْ  ا

ن
لن  أ نوئ هُ  اهللاُ  ُُ سن

ْ
سن  رنأ

ْ
نارٍ  رنأ ِْ(( 

“Chẳng lẻ người ngẩn đầu lên trước Imam (lúc Ruku’ hoặc 
quỳ lạy) lại không sợ Allah biến đầu y thành đầu con lừa 
sao ?”(

34F

35) trong buổi lễ Salah yêu cầu người hành lễ phải bình 
thản, phải chuyên tâm, phải thành khẩn nhưng lại có số người 
lại rất vội vả cứ tưởng bản thân mình là Imam chắc nên họ 
thường chuyển động tác trước Imam. Giới U’lama chuyên về 
giáo lý Islam đưa ra qui tắc để mọi người học hỏi mà chuyển 
động tác cho đúng là sau khi Imam nói dứt từ “Allahu Akbar” 
thì hãy nói theo và chuyển động tác từ từ theo sau. Xưa kia 
Sahabah đã rất cố gắng làm theo mọi di huấn của Rasul  là 
không chuyển động tác trước Nabi  bao giờ. Có lần ông Al-
Barra bin A’zib kể lúc ông cùng hành sau lưng Rasul : “Lúc 
                                                           

(34) Hadith do Al-Bayhaqi ghi trong bộ Sunan Al-Kubra 10/104 và trong Al-
Silsilah 1795. 

(35) Hadith do Muslim ghi 1/320 - 321. 
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Rasul  đứng dậy sau Ruku’ thì không một ai nhúc nhích cái 
lưng mình cả đến khi Người đứng thẳng và khi người cúi quỳ 
lạy thì không ai nhúc nhích người cho đến khi trán của Rasul 
 chạm đất.”(36)    

Lúc Rasul  lớn tuổi kéo theo mọi động tác của Người 
chậm chạp hơn lúc hành lễ, lập tức Người nhắc nhở mọi người:  

ِئ (( نْسِبُقوِ�  فنالن  بنّدنُْت  قندْ  ِِ الن  بِالّرُكوِع  � ِِ  ان  )). . . بِالّسُجو

“Này mọi người, bây giờ Ta đã già yếu không vì thế mà  
mọi người lại Ruku’ và quỳ lạy trước Ta . . .”(

36F

37) 

Riêng Imam rất quan trọng trong buổi lễ nếu có sơ 
xuất phải tự mình gánh lấy mọi hậu quả nên cần phải thận 
trọng trong động tác, phải làm đúng Sunnah sẽ được thành 
công như được thuật lại từ ông Abu Hurairah: “Khi đứng 
hành lễ Salah Rasul  nói Allahu Akbar, khi chuyển động 
Ruku’ Người nói Allahu Akbar lúc đã cúi xuống, . . . rồi 
Người nói Allahu Akbar lúc đứng thẳng lại, rồi Người cúi 
lạy cũng nói Allahu Akbar, rồi người ngồi dậy vẫn nói 
Allahu Akbar, cứ thế cho đến xong buổi lễ Salah và nói 
Allahu Akbar lúc đứng dậy vào động Rak-at thứ ba sau khi 
đã ngồi đọc Al-Tahiya.”(

37F

38) người hành lễ phía sau phải thật 
chú ý Imam mỗi khi chuyển động tác kẻo rời vào lời khuyến 
cáo cấm chuyển động tác trước Imam. 

                                                           

(36) Hadith do Muslim ghi số 474. 

(37) Hadith do Al-Bayhaqi ghi 2/93 được xác nhận là Hadith Hasan trong bộ 
Izwa Al-Ghaleel 2/290. 

(38) Hadith do Al-Bukhary ghi số 756. 
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Đến Masjid sau khi đã ăn tỏi, hành hoặc những 
loại thức ăn có mùi khó ngửi 

Allah phán: 

﴿ ُٖ ُِ ۡس َُ  ِ
ّ�ُ  َُ ن َِ ۡم  �ُ ََ نَ َُِ َاْ  َُ ُخ  َُ َُ ا ِ�ٓ َء ََ ٰ �َ  ٣١: األعراف ﴾ل

Hỡi con cháu của Adam! Các người hãy ăn mặc thật 
nghiêm trang chỉnh tề khi đến Masjid. Al-A'raaf: 31 
(chương 7). Ông Jaabir dẫn lời Rasul : 

نْ (( ْن ن  من
ن
ا أ اْ  ثُوما

ن
الا  أ َن نا بن

ْ
ل ِ
َن ينْع
ْ
اْ  - فنل

ن
  - قنالن  أ

ْ
ل ِ
َن ينْع
ْ
ننا، فنل ْسِجدن نْقُعدْ  ضن

ْ
ل  ِف  ان

 ))بنىِْتهِ 

“Ai vừa ăn tỏi, hành thì tránh xa Ta ra hoặc nói đừng 
đến Masjid (hành lễ cùng) Ta, hãy ở nhà mà hành lễ.”(

38F

39) 
Theo đừng tuyền khác của Muslim, Rasul  nói:  

نْ (( ْن ن  من
ن
َن ن  أ ن

ْ
ُكّراثن  اناُّومن  ال

ْ
�ننّ  فنالن  - انال ْقرن ننا �ن ْسـِجدن ـةن  فنـنِنّ  ضن ُن ئِ

الن دن
ْ
 ال

ّذى
ن
ّذى ِضّدا �نتنَ

ن
تنَ من  �ننُو ِمنْهُ  �ن ِن  ))ه

“Ai vừa ăn hành đỏ, tỏi và hành tây thì chớ bén mãng 
gần Masjid (mà hành lễ cùng) Ta, bởi Thiên Thần sẽ 
không chịu nổi những mùi mà con người không chịu 
nổi.”(

39F

40)   

Trong lần thuyết giảng thứ sáu ông U’mar  đã nói: 
“Này tín hữu Muslim, có hai loại cây mà mọi người không 

                                                           

(39) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h 2/339. 

(40) Hadith do Muslim ghi 1/395. 
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nên ăn sống, do mùi hôi rất mạnh đó là tỏi và củ hành. Tôi 
đã nhìn thấy một người đàn ông đã bị Rasul  đuổi khỏi 
Masjid do ăn thứ này. Thế nên ai muốn ăn thì hãy ăn sau khi 
đã chế biến.” 

Tương tự, những công nhân lao động tay chân lập 
tức vào hành lễ cùng mọi người với bộ dạng đầy mùi hôi 
khó chịu, thật là không nên. Tệ hại hơn là có số người 
Muslim vừa hút thuốc lá xong thì bước vào Masjid, chắc 
chắn sẽ không tránh khỏi việc gây khó chịu cho Thiên Thần 
và những người hành lễ xung quanh. 

 

Zina 
Zina là ngôn từ A-rập có ý nghĩa là giao hợp tình dục 

nam và nữ tiền hôn nhân hoặc đã có giao ước cưới xin nhưng 
chưa tổ chức đám cưới. 

Bộ giáo luật Islam nghiêm cấm tội Zina(41) và tất cả 
mọi cách, mọi đường lối dẫn đến phạm phải trọng tội như 
ngắm nhìn hoặc ở nơi riêng với phụ nữ được phép cưới làm vợ 
và ra lệnh phụ nữ phải ăn mặc kín đáo, ra lệnh tín đồ dù nam 
hay nữ phải hạ cái nhìn xuống. . ., Allah phán: 
                                                           

(41) Năm điều tất yếu mà Islam bảo vệ là: 

 Để bảo vệ danh dự Islam nghiêm cấm nói xấu, nói phỉ báng người 
khác. 

 Để bảo vệ tài sản Islam nghiêm cấm trộm cắp. 
 Để bảo vệ trí tuệ Islam nghiêm cấm uống rượu và các chất gây say, 

gây nghiện. 
 Để bảo vệ thân thể Islam nghiêm cấm giết người không có lý do 

chính đáng theo giáo luật hoặc tự vẫn. 
 Để bảo vệ giống nòi Islam nghiêm cấm Zina. 



Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Muslim Dửng Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo 

 

43 

وٗ ﴿ َّ ِِ ٰ �َ  ََ ََ ُّهۥ  ٰ  َِن َٓ
ِ َّ واْ �س ُُ َ�ۡقَر  �َ سَ  ََ ََ �ٗ لِي َس  )٣٢ :اِساء سورة( ﴾ ٣  َٓء 

Và các ngươi không được đến gần Zina, bởi quả thật nó là 
một con đường dâm loạn đồi bại. Al-Isra: 32 (chương 17). 

Islam áp dụng luật trừng trị người phạm tội Zina dù 
nam hay nữ đã có gia đình bằng mức phạt nặng nhất đó là ném 
đá đến chết, để họ cảm giác đau đớn từng phần của cơ thể 
giống như họ đã từ sung sướng từ phần của cơ thể lúc Zina 
vậy. Đối với người chưa từ lập gia đình đúng theo cung cách 
giáo lý thì chịu mức đòn roi cao nhất là một trăm roi dưới giám 
sát của một nhóm người có đức tin và trụt xuất y ra khỏi xóm 
làng một năm tròn, không cho trở về làng trong một năm đó, để 
y chuốt lấy hậu quả do chính bản thân gây nên. 

Hành phạt dành cho người Zina trong cõi Al-Barzakh 
tức cõi chết, họ bị giam trong một cái lò có đáy rất rộng lớn 
nhưng cái miệng ở trên thì rất hẹp. Trong đó họ phải ở trần 
truồng như nhộng, mỗi khi lửa được đốt lên thì họ reo la inh ỏi 
và cố leo trèo lên trên nhưng khi gần ra được thì bị Thiên Thần 
dùng vũ khí mà bổ rơi xuống đáy. Cứ thế họ bị trừng trị cho 
đến ngày tận thế được thiết lập. 

Càng thêm tệ hại và tội càng thêm nặng nếu người 
Zina là người đã xế chiều gần đất xa trời, đây quả là hành động 
xem thường Allah chẳng ra chi. Được thuật lại từ ông Abu 
Hurairah, Rasul  nói: 

لئُدُهمُ  الن  ثنالنثنةٌ (( ُن ةِ  ُنْومن  اهللاُ  ُُ ِقينامن
ْ
الن  ال يِهمْ  ان �ئ الن  ُُزن نُْظرُ  ان ِْهمْ  �ن

ن
نُهمْ  ِِل ل اٌب  ان ذن  عن

ِلمٌ 
ن
يْخٌ  :أ ِلٌك  زنانٍ  شن ضن ّذاٌب  ان ئٌِ   كن  ))ُضْستنْكِبٌ  انعن



Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Muslim Dửng Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo 

 

44 

“Có ba loại người không được Allah hỏi chuyện, ngó ngàn 
hay khen tặng, ngược lại họ phải chịu trừng phạt rất đau 
đớn trong ngày phán xét: già mà còn Zina, vua dối trá và 
nghèo khổ mà còn phách lối.”(42) ngoài ra cũng không kém 
phần nguy hiểm đối với những ai thu lợi nhuận từ việc kinh 
doanh thể xác phụ nữ, đặt biệt là những người tự lấy bản thân 
mình để phục vụ nhu cầu sinh lý người khác để sinh nhai, 
những người này sẽ không được chấp nhận lời cầu xin ngay cả 
trong lúc một phần ba cuối của đêm, lúc cánh cửa bầu trời mở 
rộng.(43) Đừng biện hộ rằng không còn cách nào mới làm vậy, 
bởi đây không phải là lý do để xâm phạm giới luật cấm của 
Allah, và người xưa có câu: “Mèo đói cũng không tự ăn vú 
mình” vậy tại sao những người này lại tự ăn bộ sinh dục của 
mình. 

Trong thời đại chúng ta ngày nay có vô số đường lối, 
phương tiện dẫn đến Zina như tạp chí, tivi, phim ảnh, hình kiêu 
dâm, ăn mặc mát mẽ đến hết cở, nam nữ lẫn lộn, tự do tìm bạn, 
từ đó ăn mòn đi bản tính hổ thẹn vốn có của mỗi người. . . tất 
cả nằm trong cám dỗ của lũ Shaytaan. 

Bề tôi tha thiết khẩn cầu Allah Đấng Độ Lượng Nhân 
Từ mà bảo vệ cộng đồng Muslim, bảo vệ tín đồ Islam tránh xa 
mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi dục vọng thấp hèn của bản 
thân; xin hãy bảo vệ tất cả tránh xa mọi con đường, mọi 
phương tiện dẫn đến Zina. Van vái Ngài hãy đặc để giữa đám 
bầy tôi và tội lỗi mà Ngài đã nghiêm cấm một vách tường kiên 

                                                           

(42) Hadith do Muslim ghi 1/102 - 103. 

(43) Hadith được rích từ bộ Saheeh Al-Jaame’ 2971. 
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cố. Quả thật, Ngài hằng nghe hằng thấy mọi điều bề tôi cầu 
xin. 

 
 

Đồng tính 
Đồng tính là quan hệ tình dục giữa nam và nam; nữ và 

nữ, ngôn ngữ Ả-rập gọi là Liwaat. 
Quan hệ tình dục đồng tính đã bắt nguồn từ thời xa 

xưa, thời của Nabi Loot  như Allah đã kể:  

﴿ ُٖ َُ َ
َ   ۡ َِ م َِِه   َقُ� ََ َس   ََ َو  َّ ِِ ٰ ََ �ۡلَ� ُو ِ

ۡ
ُ َ�َ ۡم  ِۚٓ َِنُّ� ه َِ ۡو لَِق  ََ َۡ قَ  ِ ُوًط  َ س ََ   َ ِ َّ

 �َ َ�َِٰۡم َُ  ٢�ۡل لِي ََ �سّس و ُۡ َّ َ�ۡق ََ  ََ ََ �سّرَِج  ُو ِ
ۡ

ُ َ�َ ۡم  ِِّنُ�
َ

ُم  َ ِِ نَ ُِيُ�  ََ ُو ِ
ۡ

َُ ِ ََ
  َ َِ نَت  َُ  ََِ ِ َّ � ِٞ ا ََ َۡ ِ ۡتَِن  ِ ۡ� ْ ُوا قَ س  َ

َ
َ  ٓ�َِّ ٓ هِۚ َِ ۡو قَ  َٞ َوا َج  ََ ََ َ�َم   َكَر   �سُۡمن

 �َِ � ُِ ٰ َّ   )٢٩ - ٢٨ :العنكبوت( ﴾٢�ل

Và Loot đã nói với giáo dân rằng: “Tại sao các người lại 
làm một chuyện tồi bại mà trong thiên hạ không một ai đã 
từng làm trước các ngươi * Các ngươi tìm đàn ông để giải 
tỏa sinh lý, làm cướp xa lộ và chuyên làm bậy trong các cuộc 
hội họp.” Mọi người không đáp lại lời nào ngoài lời thách 
thức: “Có giỏi thì ông hãy mang hành phạt đến trừng trị 
chúng tôi đi, nếu ông là người nói thật.” Al-A’nkaboot: 28 - 
29 (Chương 29). Để trừng trị nhóm người đồi bại này Allah đã 
dùng bốn hành phạt ghê gớm hủy diệt họ mà trong lịch sử nhân 
loại Ngài chưa trừng trị ai khác họ: móc mắt họ, nâng cao thị 
trấn họ lên rồi lật úp xuống, ném họ bằng loại đá (gồm hợp 
chất đất sét và đá vôi) lớp này chồng lên lớp khác và những 
cơn lốc lớn. 



Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Muslim Dửng Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo 

 

46 

Theo bộ giáo lý Islam là giết cả hai người tự nguyện 
quan hệ đồng tính bằng kiếm, bởi có Hadith do ông Ibnu 
A’bbaas dẫn lời Rasul : 

نْ (( ْدُ�ُدوهُ  من ُ   انعن ْعدن دن ن  �ن اِع ن  فناْ�تُلُوا لُوٍط  قنْومِ  ْن فن
ْ
ْفُعولن  ال دن

ْ
ال  ))بِهِ  ان

“Một khi các người bắt gặp ai làm giống như cộng đồng 
Nabi Loot thì hãy giết chết cả hai người.”(

43F

44) 

Trong thời đại chúng ta ngày nay có không ít các căn 
bệnh lạ như bệnh thế kỷ HIV hay gọi là Sida, đây là hậu quả 
của việc làm thối tha của con người tội lỗi. 

 
 

Phụ nữ cự tuyệt chồng gần gủi không vì giáo lý 
Islam cấm 

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul : 

فنهُ  الّرُعُ   ِنعن  ِِذنا((
ن
أ   اْضرن

ن
اِشهِ  ِِل بنْت، فِرن

ن
بناتن  فنَ ْلبنانن  �ن ا، غن لنيْهن ا عن ننتْهن  لنعن

ةُ  ُن ئِ
الن دن
ْ
َّ  ال ِب ن  حن َْ  ))فُ

“Khi người chồng yêu cầu vợ gần gủi mà cô ta cự tuyệt làm 
cho anh ta nổi giận, là cô ta đã bị Thiên Thần nguyền rủa 
đến sáng.”(

44F

45) 
Ngày nay có không ít phụ nữ mỗi khi giữa cô và chồng 

có chuyện cự cải là cô trừng phạt anh chồng bằng cách mở treo 
cho mèo nhịn đói tức tước quyền gần gủi của chồng, cô ta 

                                                           

(44) Hadith do Ahmad ghi 1/300 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6565. 

(45) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h 6/314. 
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tưởng đó là sự trừng phạt mà anh chồng phải nhận. Nhưng 
không đâu mà chính cô mới là người tự truốc họa vào thân, bởi 
hành động dại dột này mà các anh chồng lăng nhăn bên ngoài 
mà nguyên nhân tội lỗi là người vợ. 

Đối với các bà vợ cần phải đáp ứng liền nhu cầu mỗi 
khi chồng muốn gần gủi, nhằm thi hành theo lệnh của Rasul : 

فنهُ  الّرُعُ   ِنعن  ِِذنا((
ن
أ   اْضرن

ن
اِشهِ  ِِل تُِجْب ان  فِرن

ْ
ننْت  �ِنْ فنل ن  كن ْهرِ  عن تنٍب  ظن  ))�ن

“Khi chồng yêu cầu vợ gần gủi thì cô ta phải nhanh chóng 
đáp liền cho dù đang ở trên yên (lạc đà, ngựa).”(

45F

46) Riêng 
anh chồng cũng cần quan tâm đến vợ trong những trường hợp 
bệnh, bận rộn đầu tắc mặt tối hoặc trường hợp đặc biệt nào đó, 
nhằm tránh gây khó khăn cho vợ. 

 

Phụ nữ yêu cầu chồng hủy hôn không phù hợp 
giáo lý Islam 

Có rất nhiều phụ nữ do nóng tính nhất thời, suy nghĩ 
cục bộ đã yêu cầu chồng thôi cô ta vì những lý do rất đơn giản 
đại loại như không đáp ứng điều gì đó cho cô như tiền bạc 
chẳng hạn. Đôi khi bị lời ra tiếng vào của thành phần xấu bên 
gia đình làm cho cô ta được nước lướt tới mà thẳng thừng 
thách đố chồng: Nếu anh là đàn ông thì hãy thôi tôi đi... Ai 
cũng hiểu rõ rằng việc li hôn tuy đơn giản nhưng sau nó là một 
hậu quả khôn lường như gia đình tan vở, con cái bơ vơ không 
người chăm sóc dạy dỗ và cuối cùng là nước mắt hối hận 

                                                           

(46) Hadith được trích từ Zawaid Al-Bazzaar 2/181 và trong bộ Saheeh Al-
Jaame’ 547. 
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nhưng chẳng giúp ích gì cho lúc đó. Trong tính sáng suốt của 
bộ giáo lý Islam là cấm phụ nữ có hành động thách đó chồng li 
hôn cô ta với Hadith do ông Thawbaan  thuật lời Rasul : 

ا(( ّ�دن
ن
ةٍ  َ

ن
أ لنْت  اْضرن

ن
َ ا سن هن النقاا زناْعن ْ�ِ  ِف  طن ا �ن ٍس  من

ْ امٌ  بَن رن ا فنحن لنيْهن نّنةِ  رناِئنةُ  عن
ْ
 ))ال

“Bất cứ phụ nữ nào dám yêu cầu chồng li hôn bởi lý do vô 
lý sẽ chẳng ngửi được mùi thơm của thiên đàng.”(

46F

47) Từ ông 
U’qbah bin A’mir  dẫn lời Rasul : 

اِت  ِِنّ (( ُدْختنِلعن
ْ
ِت  ال ِعن َن ُدنْ

ْ
ال اُت  ُهنّ  ان ُدننافِقن

ْ
 ))ال

“Quả thật những phụ nữ yêu cầu li hôn và kiếm chuyện 
chồng vô cớ, họ là những phụ nữ ngụy Islam là đạo đức 
giả.”(

47F

48) 

Nếu như vì lý do hợp giáo lý Islam như anh chồng bỏ 
hành lễ Salah, uống rượu say sưa nghiện ngập hoặc ép vợ phải 
làm Haram (điều bị cấm) hoặc bạo hành gia đình hoặc cấm 
không cho tuân thủ theo giáo lý Islam như cấm đội khăn chẳng 
hạn. . . và đã bao lần khuyên can, giả thích nhưng vô hiệu, lúc 
này người vợ được phép yêu cầu li hôn để bảo vệ tôn giáo. 

 
Al-Zihaar (so sánh vợ như mẹ hoặc em gái ruột) 

Al-Zhihaar là thành ngữ mà người Ả-rập xưa dùng để 
thôi vợ: “Mày đối với tao giống như cái lưng của mẹ tao” ám 
chỉ muốn tự cấm việc quan hệ chăn gối. 
                                                           

(47) Hadith do Ahmad ghi 5/277 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 2703. 

(48) Hadith do Al-Tabaraani ghi trong Al-Kabeer 17/339 và trong bộ Saheeh 
Al-Jaame’ 1934. 
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Có rất nhiều câu nói được lưu truyền đến thời đại 
chúng ta ngày nay như người chồng mắng vợ: mày đối với tao 
như cái lưng của mẹ tao; mặt mày giống như má tao vậy; tao sẽ 
không ở với mày giống như tao bị cấm ở với em gái tao vậy . . 
. đây là những lời lẽ vốn không được thốt ra từ lời chồng bởi 
đây là sự xỉ nhục, hạ thấp danh dự, xem thường, miệt thị người 
vợ như Allah đã miêu tả trong Qur’an: 

﴿ ِ َّ م  نُ� َِ  ََ َ ِٰهُر ََ ُ َ  ي ي ِ ّّ ـ � ٰ ّّ ۡم َِّ� � ُه َُ ٰـ ََ َّ ُ
َ  َۡ ِ ۡم  َ ٰـَِِه ََ َّ ُ

َ   ّ َّ  ُه م  ِِِٓه ِٔ �َِّس  ي ـ
 َٞ و ـ ّو َ�ُف ـ ُف َۡ َ لَ َّ � َّ ۚ  ي َٗ َ ُُ ََ  َِ ۡو ـ َ  �ۡلَق ِ َّ نَكٗر   َُ  ََ ُو وس َ�َُق ۡم  ُه َّ ۡمۚ ي ُه ََ ۡ َّ ََ٢﴾ 

 ٢ :المجادلة

Đối với những kẻ mắng vợ: “Mày đối với tao như cái 
lưng của mẹ tao.” Để thôi vợ bằng cách Al-Zhihaar (thì 
nên biết) các bà vợ không thể là mẹ của họ được, bởi mẹ 
của họ chỉ là những người đã hạ sanh họ. Và chắc chắn 
họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và sai ngoa (để đạt được mục 
đích li hôn của họ). Và quả thật, Allah hằng tha thứ, 
quảng đại bao dung. Al-Mujadalah: 2 (chương 58). 

Để trừng phạt những kẻ phát ngôn theo bản ngả, giáo 
lý Islam qui định bộ hành phạt nghiêm khắc giống hành phạt 
của người chăn gối với vợ vào ban ngày tháng Ramadan và ai 
ăn năn muốn gần gủi vợ thì phải chịu phạt trước khi đụng 
chạm vợ, bởi Allah đã hạ sắc lệnh: 

﴿ ََ �َ ََ رَُِر  ِۡ ََ �َ  ْ ُوا َِم  قَ س ََ س َ ُُ و ُۡ ََ ّم  ُُ ۡم  ِِِٓه �َِّس    َِ  ََ َ ِٰهُر ََ ُ َ  ي ي ِ ّّ � ََ َ
َ

َ  ُِ َۡ �َ  ِ َّ وٖ 
 ٞ ِۡ َخَ  ََ و َمُۡ ۡۡ �َ َِم   ِ ُ َّ � ََ  ِۚۚ ِه ِ ََ و ُُ َُ ُو ۡم ِ ٰلُِ� َٰ  ۚ ّٓس  َم  ََ ََ٣  ُُ ـَي  ِص ُۡ فَ ِ َِ ۡم  َ�َم  ّل

ـِكيٗن ۚ  ۡس ُِ  �َِ ّت ِس  ُُ  َۡ ۡع فَنِۡط ِّ ََ �َۡس ۡم  َ�َم  ّل ّٓس    َم  ََ ََ  َ
َ

َ  ُِ َۡ �َ  َِ  ِ�ۡ َۡ ِ ِ ََ ََ َُ   ِ َۡ َشۡهَر
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 َِ ۡؤ ُ�ِ ٰسَِك  ٌم َٰ ـ �ِ
َ

َ  ٌٞ ا ََ ـ ََ   َ َ�ٰفِرَِ ۡۡ ِ س ََ  ِۗ َّ � ُُ َ ُُ ُُ َك  ۡۡ ِ ِ ََ  ِۚۚ وِ� ََُس ََ  ِ َّ ْ ِِٱ وا     ﴾٤ُن

 ٤ - ٣: المجادلة

Và những ai thôi vợ theo lối Al-Dhi-haar rồi muốn rút 
lại lời mình tuyên bố thì phải chịu phạt bằng cách phóng 
thích một nô lệ trước khi hai người trở lại ăn nằm với 
nhau. Đó là lời cảnh cáo về việc đó. Và Allah rất mực am 
tường về mọi điều các ngươi đã làm * Nhưng ai không có 
khả năng thì phải nhịn chay suốt hai tháng liên tục trước 
khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Nếu ai không có 
khả năng nhịn chay thì phải nuôi ăn sáu mươi người 
nghèo. Làm thế để chứng tỏ các ngươi đã tin tưởng Allah 
và Rosul của Ngài. Và đó cũng là giới luật do Allah qui 
định, đối với những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt rất 
đau đớn. Al-Mujadalah: 3 – 4 (chương 58).  

 
Giao hợp với vợ trong chu kỳ kinh 

Allah phán: 

﴿ �َۡ� ََ َٔ  َٗ
َ

َ َو  ُۡ ُه يِض  قُ ِِ َۡم ِ  �س ََ ونََك  ْ ى ُۡ ُوا َ�ِس ُۡ ـٱ ـفَ ّنَِس َ� �ل ََ ـيِض  ِِ ِِ �سَۡم  َٓء 
  ََ ُهۡر ّۡ ََ ّحٰ  َُ   ّ وُه ُُ  ٢٢٢: البقرة  ﴾َ�ۡقَر

Và mọi người hỏi Ngươi (Muhammad) về chu kỳ kinh 
của phụ nữ, hãy bảo họ: đó là một sự ô nhiễm. Cho nên 
các ngươi chớ quan hệ với các bà vợ trong thời gian chu 
kỳ cho đến khi các bà chấm đứt chu kỳ kinh. Al-
Baqarah: 222 (chương 2). Câu Kinh là bằng chứng khẳng 
định không được phép giao hợp với vợ trong suốt thời gian 
kinh nguyện, đến khi dứt kinh phải tắm rửa trước rồi mới 
được phép quan hệ, bởi Allah ở ở phần sau câu Kinh trên: 
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﴿  ّ ُوُه ِ
ۡ

ُ ََ فَ ّهۡر َّ �َ ا  ََ ِ ۚ فَن ُ َّ ُم � َرُ� َُ َ
َ ۡيُث  َُ   ۡ  ٢٢٢: البقرة  ﴾َِ

Sau khi các bà đã tắm (tẩy rửa sau chu kỳ) thì các 
ngươi được phép quan hệ với các bà như Allah đã cho 
phép các ngươi. Al-Baqarah: 222 (chương 2). Ngoài ra còn 
có Hadith khuyến cáo mạnh việc giao hợp này, Rasul  nói: 

نْ (( تن  من
ن
ا أ ائِلا اِ  حن

ن
ةا  أ

ن
أ ا ِف  اْضرن بُرِهن اْ  ُِ

ن
ِهناا أ دْ  كن قن رن  �ن فن ـا �ن نْـِزلن  بِدن

ُ
ن  أ  ُ�نّدـدٍ  عن

(( 

“Ai giao hợp với phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc 
hậu môn hoặc tìm đến thầy bói là đã phủ nhận tất cả lời 
mặc khải xuống cho Muhammad.”(

48F

49)   

 Đối với ai vô tình giao hợp và cũng không 
biết vợ đang trong chu kỳ thì không bị gì. 

 Đối với ai biết rõ vợ đang trong chu kỳ 
nhưng vẫn cố ý giao hợp thì theo nhóm U’lama giáo lý công 
nhận Hadith chịu phạt là Saheeh thì cho rằng: 
 Một vài U’lama bảo phải chịu phạt một hoặc nữa 

Dinaar. 
 Một vài U’lama khác bảo được quyền lựa chọn một 

trong hai cách này.  
 Vài U’lama khác thì phân tích nếu giao hợp lúc máu 

ra nhiều thì chịu phạt một Dinaar và giao hợp lúc ra 
máu ít thì chỉ xuất nữa Dinaar. 

                                                           

(49) Hadith do Al-Tirmizhi ghi từ Abu Hurairah 1/243 trong bộ Saheeh Al-
Jaame’ 5918. 
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Một Dinaar bằng 4,25 gam vàng tương đương 1 
phân 13 li vàng hoặc xuất số tiền tương ứng với số phân 
vàng mà bố thí cho người nghèo.(50)   

 

Giao hợp với vợ qua đường hậu môn 
Có một số người Muslim do đức tin Imam quá mành 

nên đã không ngần ngại giao hợp với vợ bằng lỗ hậu môn. Đây 
là một trong các đại tội bị Nabi  nguyền rủa với Hadith: 

ُعونٌ ((
ْ
ل نْ  ضن تن  من

ن
فنهُ  أ

ن
أ ا ِف  اْضرن بُرِهن ُِ(( 

“Thật đáng nguyền rủa những kẻ giao hợp với vợ bằng lỗ 
hậu môn.”(

50F

51) ngoài ra Rasul  còn phủ nhận đức tin của 
người Muslim nào dám vi phạm: 

نْ (( تن  من
ن
ا أ ائِلا اِ  حن

ن
ةا  أ

ن
أ ا ِف  اْضرن بُرِهن اْ  ُِ

ن
ِهناا أ دْ  كن قن رن  �ن فن ـا �ن نْـِزلن  بِدن

ُ
ن  أ  ُ�نّدـدٍ  عن

(( 

“Ai giao hợp với phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc hậu 
môn hoặc tìm đến thầy bói là đã phủ nhận tất cả lời mặc 
khải xuống cho Muhammad Ta.”(

51F

52) 

Có một số bà vợ ngoan hiền cự tuyệt không đồng ý 
cho chồng giao hợp bằng hậu môn thì bị các ông đòi li hôn, 
gây hấn nhiều chuyện khác, một số ông chồng khác hiểu được 
                                                           

(50) Ý kiến đúng nhất là ý kiến thứ ba. 

(51) Hadith do Imam Ahmad ghi 2/479 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5865. 

(52) Hadith do Al-Tirmizhi ghi từ Abu Hurairah 1/243 trong bộ Saheeh Al-
Jaame’ 5918. 
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bản tính vợ vốn hay e thẹn sẽ không dám đi hỏi giới học giả 
U’lama về vấn đề nên đã lừa gạt các bà vợ mà cho rằng việc 
quan hệ này là Halal, họ dẫn chứng bằng câu Kinh: 

ۡرثٞ ﴿ َُ ۡم   �َِس ٓؤُُ�ۡم  َُ ِشۡئ  ٰ َّ َ
َُ�ۡم � ۡرث َُ ُواْ  ِ

ۡ
 ]٢٢٣: سورة القرة[ ﴾ّلُ�ۡم فَُ

Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. 
Do đó, các ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các 
ngươi tùy lúc và theo cách mà các ngươi muốn. Al-
Baqarah: 223 (Chương 2). Như đã biết Hadith là dùng để phân 
tích và giải thích Qur’an và Hadith đã giải thích tận tường giao 
hợp như thế nào được phép và như thế nào là bị cấm. Rằng 
được phép giao hợp với vợ dù ở phía trước hay phía sau miễn 
ngay bộ phận sinh dục bởi đây là đường dẫn đến mang thai còn 
lỗ hậu môn là đường thải phân. Lý do dẫn đến người Muslim 
có ý nghĩa táo tợn này là do không tích cực trao dồi kiến thức 
Islam, sinh sống chung chạ với người Kafir, làm theo phim ảnh 
đồi trụy mà vẫn không sám hối. Thậm chí cả hai vợ chồng có 
đồng thuận trong cách giao hợp này thì nó vẫn là Haram (bị 
cấm) bởi sự đồng thuận không thể thay đổi được giáo lý Haram 
thành Halal (được phép) được. 

 
Không công bằng giữa các bà vợ 

Trong số các di huấn mà Allah đã căn dặn đám bầy tôi 
Muslim của Ngài là phải công bằng với các bà vợ, Ngài phán: 

﴿ ْ ُوا س ُِ ۡۡ �َ  َ
َ

َ  ْ ٓوا ُۡ ي ِّ ََ �َۡس لَ   ََ ُِ ـ ُ�ّ �سَۡمۡي  ْ وا ـ َ� َِِميُۡ ـ ۡم  فَ َُ ـ َرۡص َُ َۡو  س ََ ّنَِس ٓءِ  ۡ�َ �ل ََ
ََه   َُ ََ ََ �َ َٗ و ـ ََ َ�ُف ََ  َ َّ � َّ ِ ـن واْ فَ ُق َّ �َ ََ واْ  ُِ ِ ُۡصۡ � يَ ِ وِ َق ّۡ َۡ ٱسُۡم ـََ يٗم ُِ َّ     ١﴾  

 ١٢٩: النساء
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Và chắc chắn các ngươi sẽ không công bằng giữa các bà 
vợ đâu mặc dù các ngươi rất muốn thế, nhưng đừng vậy 
mà các ngươi nghiên hẳn về một bà vợ và bỏ mặc bà vợ 
khác tựa như án treo bà ta. Các ngươi hãy cố mà đối xử 
công bằng và luôn kính sợ Allah. Quả thật, Allah là Đấng 
Nhân Từ, Đấng Lượng Thứ. Al-Nisa: 129 (chương 4). 

Tuy giáo lý Islam cho phép tín đồ cưới đến bốn vợ 
nhưng phải tuân thủ theo hai điều kiện sau: 

 Công bằng về thời gian ở gần các bà vợ (không yêu 
cầu công bằng số lần giao hợp). 

 Công bằng về vật chất như tiền, tài sản, nữ trang, 
nhà cửa, quần áo, quà cáp. . . 

Riêng tình cảm không bắt buộc phải công bằng bởi 
đây là điều con người vốn không kiểm soát được. Có một số 
người có nhiều hơn một vợ thì chỉ biết quan tâm, chăm sóc 
và ở cùng với một vợ còn vợ kia thì mặc sống sao thì sống 
hoặc cho tiền người này nhiều và người kia ít. Đây là hành 
động Haram (bị cấm), người này sẽ bị phục sinh trong tình 
trạng mà Rasul  đã khuyến cáo những ai không công bằng 
khi có hơn một vợ, như được ông Abu Hurairah dẫn lời 
Rasul : 

نْ (( ننْت  من ُ  كن
ن
فنانِ  ل

ن
أ الن  اْضرن دن   �ن

ن
ا ِِل اُهدن اءن  ِِْحدن ةِ  ُنْومن  عن ِقينامن

ْ
ائٌِ   انِشّقهُ  ال  ))من

“Ai có hai người vợ, y chỉ biết nghiên về một trong hai bà, 
vào ngày tận thế y sẽ bị phục sinh đi niễng một bên.”(

52F

53) 

 
                                                           

(53) Hadith do Abu Dawood ghi 2/601 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6491. 
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Ở nơi riêng với phụ nữ được phép cưới 
Lũ Shaytaan luôn tìm cách đẩy đưa con người vi phạm 

Haram trong khi Allah đã khuyến cáo: 

واْ َ� ﴿ ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ
ُ ِ  لَ�ٰ ٰ ََ ۡي ّّ �س َ�ِٰت  ُّ ُخ َّتَِۡع  ََ  ي ََ  � ِٰ ََ ۡي ّّ َ�ِٰت �س ُّ ُخ واْ  ُۡ ِ َّتَ ِ

 � ُۡمنَكرِ �س ََ َّ ٓءِ  ِۡ ِٱۡلَف ُر ِ ُُ ۡ
َۡ ُّهۥ ي  ٢١ :النور  ﴾فَنِن

Này nhóm người có đức tin, cấm các ngươi lần mò theo 
dấu vết của lũ Shaytaan. Ai lần mò theo dấu vết của 
Shaytaan thì hãy hiểu rằng Shaytaan chỉ toàn ra lệnh 
làm tội lỗi và sàm bậy. Al-Noor: 21 (chương 24). 

Con đường di chuyển của Shaytaan chính là mạch máu 
của con người vì vậy nó hay hoán chuyển suy nghĩ và làm 
giảm đi niềm tin của mỗi tín đồ. Trong đó có việc tiếp xúc với 
phụ nữ được phép cưới làm vợ, để ngăn chặn hậu quả giáo lý 
Islam cấm tín đồ trò chuyện với phụ nữ ở những nơi vắng vẻ, 
Rasul  nói: 

نّ  الن (( ْلُون ةٍ  رنُعٌ   َن
ن
أ   بِاْضرن

ّ
نن  ِِال ا كن نُهدن ُِ انُ  ثنا  ))الّشيْطن

“Mỗi khi người nam và người nữ ở nơi riêng lẻ thì 
Shaytaan là kẻ thứ ba.”(

53F

54) 

Từ ông Ibnu U’mar  dẫn lời Rasul : 

ُْننانِ الن ُنْدُخلنّن (( ِا ا
ن
ُه رنُعٌ  أ عن من  ان

ّ
ن ُمِغيبنٍة ِِال ا عن ذن  ))رنُعٌ  �نْعدن ُنْوِه هن

                                                           

(54) Hadith do Al-Tirmizhi ghi 3/474, tham khảo thêm quyển Mishkaah Al-
Masaabeeh 3118. 
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“Kể từ ngày hôm nay trở đi cấm đàn ông ở nơi vắng vẻ với 
phụ nữ ngoại từ có thêm một hoặc hai người khác.”(55)   

Vì vậy, giáo lý Islam cấm đàn ông ở trong nhà hoặc 
trong phòng hoặc trong xe với một người phụ nữ được phép 
cưới làm vợ dù đó là em vợ, chị dâu, em dâu, hầu nữ, bệnh 
nhân. . . tuy nhiên cũng có nhiều người cả tin, chủ quan nên đã 
dẫn đến rất nhiều hậu quả mà con người vốn không ngờ được. 

 
Bắt tay với phụ nữ được phép cưới 
Có một phong tục của một số dân tộc đã đi ngược với 

giáo lý của Allah, họ xem việc bắt tay với nữ là bình thường 
giống như việc cầm ly nước mà uống, họ biện hộ rằng nếu 
không làm sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức như không tôn 
trọng, đoạt tuyệt tình nghĩa, xóa mờ tình cảm . . . từ đó họ tự 
do bắt tay chị em gái họ con cậu, dì, chú, bác . . . trong khi đó 
lại là điều mà Rasul  xem còn nặng hơn việc bị sắt đâm vào 
đầu:  

)) 
ن ن
نن  نْ أل ِس  ِف  ُ�ْطعن

ْ
ِدُ�مْ  رنأ حن

ن
ِدُدٍ  ِمنْ  بِِدْخينٍط  أ ْ�ٌ  حن ُ  خن

ن
نْ  ِمنْ  ل

ن
ّس  أ دن ةا  �ن

ن
أ  اْضرن

ّ   ال ِ
ن
ُ  ت

ن
 ))ل

“Thà là ai đó trong các ngươi bị cây kim bằng sắt đâm vào 
đầu còn hơn là y sờ phải một người phụ nữ không được 
phép sờ.”(

55F

56)   

                                                           

(55) Hadith do Muslim ghi 4/1711. 

(56) Hadith do Al-Tabaraani ghi 20/212 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 4921. 
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Đây cũng chính là Zina bằng tay mà Rasul  đã 
khuyến cáo: 

يْننانِ (( عن
ْ
انِ  فنْزِ�ينانِ  ال ندن

ْ
ْرجُ  فنْزِ�ينانِ  انالرئْعالننِ  فنْزِ�ينانِ  انال فن

ْ
 ))ُنْزِ�  انال

“Cặp mắt Zina (bằng nhìn), đôi tay Zina (bằng sờ), đôi 
chân Zina bằng (bằng đi tìm) và bộ phận sinh dục Zina 
(bằng giao hợp).”(

56F

57)   

Và có con tim nào trong sáng hơn con tim của Rasul  
vậy mà người tuyên bố rằng: 

ِئ (( افِ ُ  الن  ِِ ان
ُ
اءن  أ  ))النئسن

“Quả thật, Ta không bao giờ bắt tay với phụ nữ.”(
57F

58)  

Và Người còn nói:  

ِئ (( ُِْدَ الن  ِِ
ن
ّس أ ضن

ن
اءِ  أ  ))النئسن

“Rằng Ta đã và sẽ không chạm bàn tay phụ nữ (không 
được phép sờ).”(

58F

59) 

Bà A’-i-shah  kể: “Ta thề có Allah minh giám rằng 
đôi tay Rasul chưa từng chạm đến phụ nữ (không được phép 

                                                           

(57) Hadith do Imam Ahmad ghi 1/412 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 4126. 

(58) Hadith do Imam Ahmad ghi 6/357 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 2509. 

(59) Hadith do Al-Tabaraani ghi trong Al-Kabeer 24/342 và trong bộ Saheeh 
Al-Jaame’ 7054, tham khảo thêm trong Al-Isaabah 4/354 của nhà xuất 
bản Dar Al-Kitaab Al-A’rabi. 
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chạm), Người chỉ giao ước với phụ nữ bằng lời nói mà 
thôi.”(60)  

Đến đây những ai có phong tục này và y là người 
Muslim thì cần phải hủy bỏ ngay, đặc biệt là những ai ép buộc 
vợ bằng câu: “Nếu không bắt tay với gia đình tao là tao thôi 
mày.” Cho dù bắt tay trực tiếp hay đeo bao tay hay có vải chăn 
giữa. . . tất cả đều là Haram. 

 
Phụ nữ xịt dầu thơm khi ra ngoài và đi ngang 

đàn ông 
Trong những mối hiểm họa ngầm mà Rasul  đã 

khuyến cáo, nay đã xảy ra trong thời đại của chúng ta đó là phụ 
nữ rời khỏi nhà với mùi dầu thơm quyến rũ trong khi đó lại là 
điều Haram: 

ا(( ّ�دن
ن
ةٍ  َ

ن
أ رنْت  اْضرن ّرْت  ُُمّ  اْستنْعطن ن  ضن ا ِمنْ  ِلنِجُداا قنْومٍ  عن هن ُِ  ))زناِ�ينةٌ  فنِ�ن  ِر

“Bất cứ phụ nữ nào xịt dầu thơm, sau đó đi ngang nhóm 
đàn ông làm họ ngửi được mùi thơm đó là cô ta đã 
Zina.”(

60F

61)   

Ngày nay có rất nhiều phụ nữ đã lơ là và cũng chẳng 
màng đến việc xịt dầu hay không khi họ ở trong xe cùng tài xế, 
cửa hàng mua bán hay ở học đường thậm chí đi Masjid họ vẫn 
xịt dầu thơm trong khi đó lại là lệnh cấm, Rasul  đã nói:  

                                                           

(60) Hadith do Muslim ghi 3/1489 

(61) Hadith do Imam Ahmad ghi 4/418, tham khảo thêm trong Saheeh Al-
Jaame’ 105. 
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ا(( ّ�دن
ن
ةٌ  َ

ن
أ ّيبنْت  اْضرن ْت  ُُمّ  �نطن رنعن   خن

ن
ْسِجدِ  ِِل دن

ْ
دن  ال ا ِلُوعن نمْ  ِرُُهن ا ُ�ْقبنْ   ل النةٌ  ِمنْهن  ان

 َّ ا �نْغتنِس ن  حن نهن ال نننابنةِ  ِمنن  اْغتِسن
ْ
 ))ال

“Bất cứ phụ nữ nào đến Masjid mà trên người vẫn còn mùi 
dầu thơm thì lễ Salah của cô chẳng được chấp nhận cho 
đến khi tắm rửa giống như tẩy rửa Junub.”(

61F

62) tức tắm bắt 
buộc theo giáo lý.  

Việc xịt dầu thơm dừng như đã là đều bắt buộc mỗi khi 
ra khỏi nhà các cô sử dụng mùi rất ư là quyến rũ phái khác như 
dầu thơm của Pháp, trầm hương. . . thậm chí đi Masjid vào 
tháng Ramadan cũng không ngoại lệ. Xin khẩn cầu Allah ban 
chính đạo cho cộng đồng Muslim, xin chấn chỉnh mọi hành 
động sai quấy của tín đồ nữ Muslim, quả thật Ngài là Đấng 
Toàn Tri. 

 
Phụ nữ rời khỏi nhà không có Muhrim đi theo 

Có Hadith được ghi trong hai bộ Saheeh Al-Bukhary 
và Muslim, từ ông Ibnu A’bbaas dẫn lời Rasul  rằng: 

افِرِ  الن (( ةُ  �ُسن
ن
ْرأ دن
ْ
  ال

ّ
عن  ِِال مٍ  ِذى من ْرن  ))�ن

“Cấm phụ nữ đi xa mà không có người Muhrim đi theo.” 
Hadith mang ý nghĩa chung cho tất cả việc đi xa nhà dù là đi 
hành hương Haj. Vì vậy, việc phụ nữ đi xa nhà không có 
Muhrim đi theo là mối nguy hiểm khôn lường do bản tính vốn 
yếu đuối, đôi khi mang tai tiếng do chuyến đi xa đó, kể cả có 
người tiển và người đón rước đàng hoàng. Không Ai biết được 

                                                           

(62) Hadith do  
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chuyện gì xảy ra trong suốt chuyến đi, giả sử tàu xe, máy bay 
bị hư đột xuất phải tạm dừng ở một điểm nào đó hoặc bay lạc 
hướng đến một sân bay nào đó. . . rồi chuyện gì sẽ diễn ra ? 
câu chuyện như thế này đã xảy ra vô số.  

Muhrim là người không được phép cưới cô gái làm vợ 
ngoại trừ chồng và phải đủ bốn điều kiện sau: 

 Là người Muslim. 

 Là người trưởng thành. 

 Là người có trí óc bình thường. 

 Là nam giới. 

Bốn điều kiện này được rút ra từ Hadith sau: 

ا. . . (( بُوهن
ن
اِ  أ

ن
ا أ اْ  ا�ْنُهن

ن
ا أ اْ  زناُْعهن

ن
ا أ ُخوهن

ن
اْ  أ

ن
مٍ  ُذا أ ْرن ا �ن  ))ِمنْهن

“.  .  . cha ruột hoặc con trai ruột hoặc chồng hoặc anh em 
trai hoặc những ai không được cưới cô ta làm vợ là 
Muhrim của cô ta.”(

62F

63) 

 
Cố tình ngắm nhìn phụ nữ được phép cưới làm 

vợ 
Allah phán: 

مۚۡ ﴿ ََجُه فُُر واْ  ُُ َف ِۡ ََ ََ ِۡم  ٰرِه ََ ۡ ِ
َ

�  ۡ َِ واْ  ّط َُ ََ  �َِ ن َِ ۡؤ ُم ۡۡ ِ  ٣٠: النور  ﴾قُُ ّل

                                                           

(63) Hadith do Muslim ghi 2/ 977. 
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Hỡi (Muhammad) hãy bảo người có đức tin nam hãy 
kềm chế, hạ thấp cái nhìn họ xuống và hãy bảo vệ bộ 
phận sinh dục của họ (tức không quan hệ tình dục bừa 
bãi). Al-Noor: 30 (chương 24). Và Rasul  nói: 

ْ�ِ  فنِزننا(( عن
ْ
رُ  ال  ))اّلظن

“Mắt Zina bằng cách nhìn.” Tức nhìn những gì Allah cấm 
nhìn.(63F

64) 

Có trường hợp ngoại lệ là lúc hỏi vợ thì nam nữ được 
phép nhìn nhau. Ngoài ra giáo lý Islam cấm nam nhìn nữ mà 
còn cấm nữ ngắm nhìn nam bằng dục vọng, Allah phán: 

ََجُه ّ ﴿ َ  فُُر ُۡ َف ِۡ ََ ََ   ِّ ٰرِه ََ ۡ ِ
َ

�  ۡ َِ   َ ۡط ُط َۡ ََ ِٰت  َٰ َِ ۡؤ ُم ۡۡ ِ قُُ ّل  ٣١: النور  ﴾ََ

Hỡi (Muhammad) hãy bảo những người phụ nữ có đức 
tin, hãy hạ thấp tầm nhìn (tức chớ nhìn những điều 
Haram), hãy giữ gìn trinh tiết. Al-Noor: 31 (chương 24). 

Bên cạnh đó còn cấm nhìn đến những người mặt láng 
nhẫn nhụi, xinh trai bằng thèm muốn dục tình, cấm nhìn vào tất 
cả phần kín của người đồng giới và khác giới, cấm sờ vào 
người khác giới dù có sờ gián tiếp (ngoại trừ khám bệnh). Về 
phía Shaytaan luôn tạo ra cách trêu chọc dụ dỗ mọi người qua 
phim ảnh, tạp chí với biện luận đó không phải là thật sự, đây là 
cách lừa bịp suy nghĩ của chúng do thông qua đó mà hương 
phấn trong người thay đổi rất rõ rệt. 

   

                                                           

(64) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h Al-Baary 11/26. 
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Hài lòng cho vợ con làm bậy 
Từ ông Ibnu U’mar  dẫn lời Rasul :  

ّرمن  قندْ  ثنالنثنةٌ (( لنيِْهمُ  اهللاُ  حن نّنةن  عن
ْ
نْدرِ  ُمْدِمنُ  :ال

ْ
اّق  ال عن

ْ
ال ُّوُث  ان ّ

ْ
ى اناَ ِ

ّ
 ِف  ُُِقرّ  اَ

ْهِلهِ 
ن
نبنثن  أ

ْ
 ))ال

“Có ba loại người bị Allah cấm vào thiên đàng: nghiện 
rượu, bất hiếu và người hài lòng cho vợ con làm sàm 
bậy.”(

64F

65)  

Trong những thể loại này là người cha, người chồng 
cho phép vợ hoặc con gái điện thoại nói chuyện với nam giới 
khác như bạn trai; cho phép con gái đi ra ngoài cùng với bạn 
trai, người yêu hoặc ở trong xe với một tài xế; hài lòng cho vợ, 
con gái rời khỏi nhà không ăn mặc đúng giáo lý Islam, xịt dầu 
thơm; xem phim ảnh, tạp chí khiêu dâm. 

 
Nhận người khác làm cho ruột 

Theo giáo lý Islam cấm người Muslim nhận người 
không phải cha ruột mình làm cha hoặc tự nhận là nhóm người 
nào đó nhưng vốn dĩ không phải. Có một số người đã viết trên 
giấy tờ hợp pháp ai đó là cha của mình hoặc không nhận cha 
ruột vì đã bỏ mặc y lúc còn nhỏ, đây là điều Haram. Bởi sự 
việc sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối khác như xâm phạm quyền 
Muhrim, hôn nhân, thừa kế. . . có một Hadith do ông Sa’d và 
Abu Bakrah  dẫn lời Rasul : 

ِن (( ِّعن  من   ا
ن
ْ�ِ  ِِل �ِيهِ  �ن

ن
ْعلنمُ  انْهون  أ نّنةُ  �ن

ْ
لنيْهِ  فنال امٌ  عن رن  ))حن

                                                           

(65) Hadith do Imam Ahmad ghi 2/69 trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 3047. 
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“Ai dám nhận người không phải là cha ruột làm cha ruột 
trong khi y hiểu rõ điều đó thì thiên đàng là nơi cấm y 
vào.”(66)  

Đồng thời Islam cấm chồng phủ nhận con mình mà 
không có bằng chứng, có người mỗi khi giận vợ lại nói thằng 
đó không phải là con tôi nhưng không có bằng chứng cho lời 
nói của y.  

Islam cũng cấm phụ nữ gian dối chồng mà khẳng định 
đây là con chồng trong khi đứa bé do ngoại tình mà có.  

Cả hai đều rơi vào sự trừng phạt khôn lường của Allah 
như được nhắc qua lời thuật của ông Abu Hurairah đã nghe 
được Rasul  nói khi Allah mặc khải xuống đoạn kinh nguyền 
rủa nhau giữa vợ chồng:  

ا(( ّ�دن
ن
ةٍ  َ

ن
أ لنْت  اْضرن ِْخن

ن
ن  أ نْ  قنْومٍ  عن ْت  ِمنُْهمْ  لنىْسن  من ءٍ  ِف  اهللاِ  ِمنن  فنلنىْسن ْ لننْ  شن  ان

ا ّنتنهُ  اهللاُ  ُُْدِخلنهن ا عن ّ�دن
ن
دن  رنُعٍ   انَ حن هُ  عن ن

ن
َ نُْظرُ  انُهون  ان ْهِ  �ن

ن
بن  ِِل  ِمنْهُ  اهللاُ  اْحتنجن

هُ  حن فنلن ن  ان ّاِل�ن  رُُءاِس  عن
ن
 ))اناآلِخِر�نن  األ

“Bất cứ phụ nữ nào gian lận khẳng định đây là con của 
nhóm người đó, cô ta sẽ chẳng hưởng được bất cứ lợi lộc gì 
từ Allah, cũng chẳng được Ngài cho vào thiên đàng; và bất 
cứ đàn ông nào phủ nhận con của mình cùng vợ trong khi 
đó là con y thì y sẽ bị Allah cấm y hưởng lợi từ đứa con đó 

                                                           

(66) Hadith do Al-Bukhary ghi ở bộ Fat-h Al-Baary 8/45. 
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và trong ngày tận thế việc của y sẽ được công bố trước toàn 
thể nhân loại từ người đầu đến người cuối.”(67)  

Ăn tiền vai lãi 
Trong Thiên Kinh Qur’an Allah không hề gây chiến 

tranh với ai ngoại trừ nhóm người ăn vay lấy lãi, Ngài phán: 

﴿ َُ َ  �سّرِ َِ  َ�َِِ  ََ  ْ َا َُ ََ ََ  َ َّ � ْ وا ّ�ُق � ْ وا ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ
ُ َِ� وٰ َ�ٰ ن َِ ۡؤ َّ م  َُ ن َُ  ََِ ْ  ٢ا

 ٖٞ ِ�َۡر ُواْ  ن ََ ۡ
واْ فَۡ ُۡ َۡ َ�ۡف ۡم  � فَنَِ ّل   َ ِ َّ  ِۚ وِ� ََُس ََ  ِ  ٢٧٩ - ٢٧٨: البقرة ﴾َّ

Hỡi những ai có đức tin, nếu các ngươi thực sự là những 
người tin tưởng thì hãy kính sợ Allah mà bỏ phần còn lại 
của tiền lời cho vay * Nhưng nếu các ngươi không thi 
hành thì hãy coi chừng chiến tranh từ Allah và Sứ giả 
của Ngài. Al-Baqarah: 278 - 279 (chương 2). Chỉ cần hai 
câu Kinh này đã đủ khẳng định ăn tiền vay lãi là đại tội đối 
với Allah. 

Thực tế ngày nay có rất nhiều người, nhiều quốc gia 
sau khi đã dính vào tiền vay lãi lại không có cách nào thoát 
được nợ nần đeo bám bao năm, có khi là suốt đời rồi dẫn đến 
nền kinh tế bị kiệt huệ, bị sa sút vô phương cứu chữa. Chỉ 
cần tiền lãi cũng không sao đóng đủ chứ nói chi đến tiền vốn 
vay. Từ đó tiền bạc chỉ nằm trong tay của một số người nhất 
định còn đại đa số là con nợ, xã hội chênh lệch rất xa giữa 
giàu và nghèo.  

Vì vậy tất cả những ai liên quan đến vay lãi từ người 
trực tiếp đưa nhận tiền hay nhân chứng, người ghi chép sổ 
                                                           

(67) Hadith do Abu Dawood ghi 2/695, tham khảo thêm Mishkaah Al-
Masaabeeh 3316. 
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sách đều đồng tội và bị Rasul  nguyền rủa như được thuật 
lại từ ông Jaabir : “Rasul  nguyền rủa người đưa nhận 
vay lãi, người ghi chép và nhân chứng tất cả họ đồng tội 
như nhau.” (68) cho nên người Muslim không được tham gia 
trong lĩnh vực vay lãi dù làm ở khâu nào như đưa nhận, bảo 
lưu hồ sơ, đánh máy ghi chép . . . cũng không được. 

Rasul  đã không quên phân trần mối nguy hiểm 
thối tha vay lãi cho cộng đồng nắm rõ qua lời kể của 
Abdullah bin Mas-u’d : 

�نا(( ثنةٌ  انلرئ بُْعونن  ثنالن ا بناباا انسن ُهن َْسن
ن
نْ  ِمثُْ   أ

ن
نِْك ن  أ ّمهُ  انلّرُعُ   �ن

ُ
�ِنّ  ،أ ْر�ن  ان

ن
�نا أ  انلرئ

ُدْسِلمِ  انلّرُعِ   ِعْرُض 
ْ
 ))انل

“Tội lỗi việc vay lãi gồm có bảy mươi ba cấp và cấp bậc 
thấp nhất giống như một người cưới mẹ ruột y làm vợ. Quả 
thật việc vay lãi sẽ ăn mòn thanh danh của người 
Muslim.”(

68F

69)   

Có Hadith khác do ông Abdullah bin Hanzalah  dẫn 
lời Rasul : 

مُ (( رْهن لُهُ  ِر�اا  ِِ ُْ
ْ ْعلنمُ  انُهون  الّرُعُ   َُن دّ  �ن شن

ن
ُِ�ن  ِسّتةٍ  ِمنْ  أ

ثنالن ْ�ينةا  ان  ))زن

                                                           

(68) Hadith do Muslim ghi 3/1219. 

(69) Hadith do Al-Haakim ghi trong Al-Mustadrik 2/37 và trong bộ Saheeh 
Al-Jaame’ 3533. 
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“Ai biết đó là tiền vay lãi mà vẫn cố ăn thì tội sẽ nặng hơn 
ba mươi sáu lần Zina.”(70)  

Giáo lý cấm vay lãi là giáo lý chung cho tất cả tín đồ 
Muslim không phân biệt nam nữ, hèn sang, lớn nhỏ. Thực tế có 
rất nhiều thương gia giàu có bị sạt nghiệp do mắc phải vay lãi 
hoặc số lượng tài sản nhiều nhưng lại ít hồng phúc như Rasul 
 đã khuyến cáo: 

�نا(( �ِنْ  الرئ ُثن  ان قِبنتنهُ  فننِنّ  كن �ُ  عن َِ   فن
ن
 ))قُّ   ِِل

“Tiền vay lãi cho dù có nhiều bao nhiêu thì kết quả cũng sẽ 
tan thành tí tị.”(

70F

71) Việc vay lãi được xem là trọng tội không 
phân biệt nhiều hay ít tất cả đều là Haram bị cấm theo giáo lý 
Islam, loại tội phạm này sẽ bị phục sinh như thể bị ma quỉ nhập 
vào người. 

Ai phạm tội rồi có ý định sám hối thì được hưởng ân 
huệ sau: 

﴿ ََ و ـ َُۡم ُۡ �ُ  �َ ََ  ََ و ـ ُِم ۡ ُۡ �َ ۡم َ�  َ�ٰلُِ� ـ َۡ َ
َ  ُُ َ َُُء ۡم  ۡم فََُۡ� َُ ُۡل : البق�رة  ﴾٢يَ ِ

٢٧٩ 
Nếu các ngươi hối cải thì sẽ được tiền vốn của các ngươi 
trở lại. Chớ  đối xử bất công với người khác thì các ngươi 
sẽ không bị đối xử bất công trở lại. Al-Baqarah: 279 
(chương 2), đây chính là thiên lý công bằng tuyệt đối. 

                                                           

(70) Hadith do Imam Ahmad ghi 5/225, tham khảo trong Saheeh Al-Jaame’ 
3375. 

(71) Hadith do Al-Haakim ghi 2/37 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 3542. 
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Nhiệm vụ của người có đức tin vào Allah là tránh xa 
đại tội nguy hiểm này, luôn nằm lòng nó là điều Haram, kể cả 
việc gởi tiền ngân hàng do sợ cướp hoặc mất trộm cũng nên 
biết rằng việc làm này tương tự như ăn thịt xác chết thối hoặc 
tệ hại hơn, cộng thêm phải sám hối cầu xin tha thứ nơi Allah 
và tìm mọi cách để rút tiền rời khỏi ngân hàng, cũng không 
được nhận tiền lãi hoặc nhận rồi tìm cách cắt đứt nó xem như 
trúc gánh nặng, tuyệt đối không dùng để bố thí, bởi Allah là 
Đấng Cao Quí chỉ chấp nhận những gì sạch sẽ. Đồng thời 
không được thu lợi nhuận từ số tiền lời đó như ăn uống, quần 
áo, nhà cửa, xe cộ, cho tiền vợ con, cha me, xuất Zakat bắt 
buộc, trả nợ, đóng phạt hoặc bất cứ hình thức nào từ số tiền lời 
đó mà chỉ muốn tránh xa nó do sợ hãi Allah. 

 
Dấu che lỗi xấu của hành hóa trong mua bán 

Có lần Rasul  đi ngang qua một người bán thức ăn 
chất thành đống, Người thò tay vào bên trong thức ăn thì thấy 
ướt nên hỏi:  

ا(( ا من ذن اِحبن  ُنا هن امِ  ان  ))؟ الّطعن

“Tại sao lại ướt thế này ông chủ ?” là do bị nước mưa thưa 
Rasul. Người tiếp: 

فنالن ((
ن
تنهُ  أ

ْ
ل عن امِ  فنْوقن  عن ْ  الّطعن اهُ  كن نْ  ؟اّلاُس  ُنرن َّ  من  ))ِم�ئ  فنلنىْسن  غن

“Thế sao anh không để phần ướt đó lên trên để mọi người 
nhìn thấy ? ai dám lường gạt y không phải là tín đồ của 
Ta.”(

71F

72)  

                                                           

(72) Hadith do Muslim ghi 1/99. 
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Ngày nay, đa số người buôn bán không có lòng kính sợ 
Allah, họ luôn tìm cách che dấu điểm yếu kém chất lượng của 
sản phẩm như dán băng keo, đặt ở đáy thùng hoặc dùng hóa 
chất ngụy tạo là sản phẩm tốt lành hoặc chỉnh sửa hạn sử dụng 
hoặc biết rằng máy phát âm đã hư loa thì họ không cho phép 
người mua thử hàng hoặc bán xe cũ lại không nói xe bị hư bộ 
phận nào . . . tất cả là hành động Haram, bởi Nabi  đã nói:  

ُدْسِلمُ ((
ْ
ُخو ال

ن
ُدْسِلمِ  أ

ْ
الن  ال ّ   ان ِ ِخيهِ  ِمنْ  بناعن  لُِدْسِلمٍ  ُن

ن
ا أ يٌْب  ِ�يهِ  �نيْعا   ْن

ّ
 بنىّننهُ  ِِال

 ُ
ن
 ))ل

“Người Muslim là anh em của người Muslim cấm không 
được bán đồ hư cho anh em Muslim khác trừ phi nói rõ 
vấn đề hư là gì.”(

72F

73) những người này không biết rằng cách 
mua bán của họ đã xóa đi hồng phúc của Allah như Rasul  đã 
nói:  

نيئعنانِ ((
ْ
ِينارِ  ال

ْ
ا بِال نمْ  من ّرقنا ل تنفن قنا فننِنْ  �ن دن �نىّننا ان ا بُورِكن  ان نُهدن ا، ِف  ل �ِنْ  �نيِْعِهدن ا ان تندن  كن

بنا ذن �ن ْت  ان ةُ  ُ�ِقن �ن ا بنرن  ))�نيِْعِهدن

“Lúc mua bán được quyền lựa chọn và ngã giá miễn vẫn 
chưa quay lưng đi. Nếu thật thà trong đổi chát tức đã được 
hồng phúc còn nếu dấu che gian dối lừa gạt là đã tự xóa đi 
hồng phúc kia.”(

73F

74)  

 
Cò mồi 

                                                           

(73) Hadith do Ibnu Maajah ghi 2/754 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6705. 

(74) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h Al-Baary 4/328. 
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Tức là một thấy ai đó muốn mua hàng hóa thì lập tức 
tỏa vẻ muốn mua ngay món hàng đó nếu khách hàng còn lưỡng 
lự là y hết lời khen mặt hàng đó để người mua nghe lầm tưởng 
mà mua liền với giá cao, trong khi Rasul  lại cấm: 

ُشوا((  �ننناعن
ن
ال  ))ان

“Cấm các ngươi làm cò mồi.”(
74F

75) bởi đây là hình thức lừa gạt, 
gian dối và Rasul  không quên cảnh cáo: 

ُة (( ْكُر انالنِدُعن  ))ِف اّلارِ الدن

“Người bày trò xảo trá, lừa gạt là ở hỏa ngục.”(
75F

76) đây là hai 
bằng chứng cấm việc làm cò mồi để dụ dỗ người mua, bởi thiệt 
hại là nằm ở người mua. Giáo lý này áp dụng dù bán cho người 
Muslim hay Kafir đều đồng tội. 

 
Mua bán sau khi Azan thứ hai của ngày thứ sáu 

đã cất 
Allah phán: 

﴿ ِ َّ رِ �
َۡ ِ َ ٰ�ََِ ْ ۡوا َۡ ۡس وِ فَٱ َۡ ُم ُ ۡۡ � ُِ َۡو َِ  ي  ِ ٰوَ ّصَۡ َ  سِۡ ُوُِ ن ا  ََ ِ َ ْ ٓوا ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ

ُ ٰ�َ
 ََ و ُم َۡ ۡۡ �َ ۡم  َُ ن َُ ۡم ََِ  ٞ ّلُ� ۡۡ ۡم َخ ٰلُِ� َٰ َۡيَعۚ  ۡۡ َاْ � َُ ََ  ٩: سورة الجمعة ﴾٩ََ

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên gọi 
các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jum’ah  vào ngày 
thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác lại việc mua bán mà 

                                                           

(75) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Fat-h Al-Baary 10/484. 

(76) Tham khảo trong bộ Silsilah Al-Saheehah 1057. 
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nhanh chân đến (Masjid) để tưởng nhớ Allah. Đó là việc 
tốt đẹp cho các người nếu các người nhận thức được. 
Al-Jumu-a’h: 9 (Chương 62). 

Có một số cửa hàng Muslim ngang nhiên mua bán 
sau khi lời Azan lần thứ hai ở Masji trong ngày thứ sáu cất 
lên, đây là sự đổi chát không được công nhận theo giáo lý 
Islam và cả hai người mua và bán đều tội như nhau. Có một 
số cơ sở sản xuất, công ty đã ép nhân viên làm việc không 
cho hành lễ vào ngày thứ sáu, tuy ở bề ngoài họ có thu được 
lợi nhuận nhiều như thật ra họ đã rơi vào thua thiệt khôn 
lường. Riêng người lao động mướn hãy kính sợ Allah mà 
làm theo khả năng của bản thân vì Rasul  đã bảo:  

ةن  الن (( اعن ٍ  طن ُن ينةِ  ِف  ِلِن َِ ْع  ))اهللاِ  من

“Không nghe lời con người mà phạm tội với Allah.”(
76F

77) a 

 
Cờ bạc 

Allah phán: 

َِۡجٞل ﴿ ُٰم  �َ ُۡ َ
�ۡ� ََ  ُٞ َص  ن

َ
�ۡ� ََ ۡيِ�ُ  َۡم �س ََ ۡمُر  َ ۡۡ َم  � َّ ِ ٓواْ َ ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ

ُ مَ  َ�ٰ َُ   ۡ ِ َّ ُِ
 ََ و ُِ ِ ُ�ۡفۡ ۡم  �ُ ّۡ َۡ وهُ لَ َُ ِ ن ََ ۡج ِٰ  فَٱ ََ ۡي ّّ  )٩٠ :الائدة سورة( ﴾٩�س

Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu, 
cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn 
để làm quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những việc làm 
                                                           

(77) Hadith do Imam Ahmad ghi 1/129 và Ahmad Shaakir nhận định đây 
đường truyền Hadith là Saheeh số 1065 và gốc Hadith trong hai bộ 
Saheeh. 
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của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh xa chúng 
mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. Al-Maa-idah: 
90 (chương 5). 

Vào thời tiền Islam cờ bạc được chơi bằng cách mười 
người hùng một con lạc đà rồi cùng nhau bắt thăm để bảy 
người hưởng con lạc đà đó còn ba người còn lại thì thua. 

Ngày này cờ bạc có hình thức đa dạng không kể hết, 
dưới đây là vài hình ảnh tiêu biểu: 

 Số đề, số kiến thiết, quay số trúng thưởng . . . 
tức những hình thức ăn thua tiền bạc liên quan đến con số đều 
là Haram. 

 Mua phiếu trúng thưởng rồi chờ kết quả xem 
ai là người may mắn. 

 Mua bán bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, xe 
máy, nhà cửa, y tế, cháy nổ, kinh doanh, lao động, . . . thậm chí 
còn có bảo hiểm giọng nói.(78)  

 Ngoài ra còn có rất nhiều hình thức khác như 
cá độ đá banh, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, đá gà, đá 
chim và tất cả các loại hình thức liên quan đến bài bạc. 

 
 Còn việc thi đua phát thưởng gồm có ba thể 

loại: 
 Thứ nhất: Mục đích trao dồi giáo lý có thưởng 

là lạc đà, trâu bò, tiền bạc hoặc xe cộ . . . như các loại hình 
thức thuộc lòng Qur’an, thuộc lòng giáo lý. . . hình thức này 

                                                           

(78) Trích từ giáo lý bảo hiểm và bằng chứng cho sự việc, tham khảo tạp chí 
số 17, 19 và 20 của Tạp chí Nghiên cứu Islam của bộ nghiên cứu giáo lý. 
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được phép với điều kiện người tham gia không phải đóng bất 
cứ lệ phí nào. 

 Thứ hai: Bằng hình thức giáo lý cho phép như 
đá banh, chạy đua nhưng không vì mục đích trì hoãn việc hành 
lễ Salah, phô trương thân thể. Hình thức này được phép nhưng 
không được thưởng. 

 Thứ ba: Bằng các loại hình thức Haram hoặc 
sẽ dẫn đến điều Haram như đá banh ăn tiền là không được. 
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Trộm cắp 

Allah phán: 

﴿ ْ ٓوا ُۡ َّ فَٱۡ� ُو  َِقَ �سّس  ََ َُِب  �سّس  ََ �ٗ ٰـ ََ  نََ� َس ََ َِم   آَء  ِ ََ َم  َج ُه ََ ُِ ۡ ي
َ

��  َ ـ ِ َّ   ۗ ِ َّ ُ َّ � ََ
مٞ  ِكي َُ  ٌَ ََِ  ٣٨: المائدة ﴾٣ ََ

Người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt tay của họ như là 
một sự phạt đền về tội mà họ đã phạm, một biện pháp từ 
Allah nhằm làm ngã lòng (kẻ trộm cắp). Allah là Đấng 
Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt. Al-Ma-i-dah: 38 (chương 
5). 

Có tội lỗi nào nghiêm trọng hơn việc một số người lợi 
dụng việc hành hương Haj, lợi dụng lúc mọi người nghiêm 
trang Tawwaaf xung quanh ngôi đền Ka’bah thiêng liêng để 
móc túi và trộm cắp, trong khi đây lại là nơi thuần khiết nhất 
như Rasul  đã nói trong lần hành lễ Salah nhật thực 

دْ (( مْ  بِاّلارِ  ِجءن  لنقن ُُ ْ�تُُدوِ�  ِح�ن  انذنِل
ن
ّخْرُت  رنأ

ن نافنةن  فَن نْ  �ن
ن
يِنِ�  أ َِ ا ِمنْ  ُُ  لنْفِحهن

 َّ ُُْت  انحن
ن
ا رنأ اِحبن  ِ�يهن ِن  ان ِدْحجن

ْ
ُرّ  ال بنهُ  �ن َْ نن  اّلارِ  ِف  قُ ُق  كن ْسِ

ن ناجّ  َ
ْ
 ال

ِنهِ   ))بِِدْحجن

“Lý do làm Ta trì hoãn là do Ta thấy hỏa ngục được mang 
đến sợ phải bị lửa nó táp trúng. Trong đó Ta thấy được 
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một người bị nắm ruột mà lôi do đã ăn cắp cây gậy(79) 
trong lúc hành hương Haj.”(80)  

Sau đó là trộm cắp tiền quỷ chung của cộng đồng, họ 
biện hộ rằng chúng tôi ăn cắp giống như những người khác ăn 
cắp mà thôi nhưng họ lại không biết rằng đó là tiền chung của 
cả cộng đồng Muslim.  

Có người ăn trộm cắp tiền của người ngoại đạo và biện 
hộ họ là Kafir. Không phải thế chỉ được phép lấy tài sản của 
người ngoại đạo lúc giao chiến mà thôi còn thời bình là tuyệt 
đối không được xâm phạm đến họ. 

Có người lại hành nghề móc túi thiên hạ, lẽn vào nhà 
trộm cắp, lợi dụng thăm viếng để trộm vặt, lấy đồ của khách 
đến chơi nhà, ăn cắp đồ ở cửa hàng, công ty, xí nghiệp và cũng 
có người ăn cắp những thứ rẻ tiền họ xem đây chẳng là gì . . . 
tất cả đều bị Rasul  nguyền rủa rằng: 

نن (( ، اهللاُ  لنعن ُق  الّساِرقن ْسِ
ن ةن  َ نيْلن

ْ
عُ  ال تُْقطن ُق  ُنُدهُ، �ن ْسِ

ن َ نبْ ن  ان
ْ
عُ  ال تُْقطن  ))ُنُدهُ  �ن

“Allah nguyền rủa người trộm cắp, ai trộm cắp quả trứng 
hoặc sợi dây hãy chặt tay y.”(

80F

81) 

Ai đã trộm cắp và hối hận cho việc làm khờ dại đó thì 
hãy mang trả lại chủ vật đã đánh cắp dù bằng cách công khai 
hay lén lúc hoặc nhờ ai đó trả dùm. Nếu chủ nhân đã chết thì 

                                                           

(79) Đó là cây gập bình thường. 

(80) Hadith do Muslim ghi số 904. 

(81) Hadith do Al-Bukhary ghi ở bộ Fat-h Al-Baary 12/81. 
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tìm người thừa kế, nếu đã nổ lực mà vẫn không tìm được người 
thừa kế thì bố thí bằng danh nghĩa chủ nhân của nó. 

 
Lo lót và hối lộ 

Lo lót, hối lộ thẩm phán hoặc người có thẩm quyền xét 
xử để che dấu chân lý hoặc được giảm tội là một tội lỗi nguy 
hiểm không kém, do bởi đã đảo lộn thị phi, gây bất công với 
người đúng và góp phần đẩy mạnh cường bạo, Allah phán: 

واْ فَرَِقٗ ﴿ ُۡ �ُ
ۡ

َۡ�ِ  ُِ َّ ُ�ۡ ُواْ َِِه ٓ ََِ� � س ُۡ ُ ِ ََ  ُِ ِّ ٰ ََ ِٱۡل م ِ َۡيَنُ� م ِ َ�ٰلَُ� َۡ َ
َ ٓواْ  ُۡ�ُ

ۡ
َِۡ �َ ََ  

 ََ و َُۡم ۡۡ �َ ۡم  َُ ن
َ

َ ََ ِۡم  ث ِ�ۡ ُِ ِِٱ سّ  � َِ ٰ �َ َۡ َ
َ   ۡ ِ  )١٨٨: سورة القرة(  ﴾ ١َّ

Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi 
lẫn nhau, và chớ dùng nó để hối lộ các quan tòa hầu các 
ngươi có thể ăn không một phần tài sản của nhân loại 
một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết điều đó. Al-
Baqarah: 188 (chương 2).  

Ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul : 

نن (( نِشن  الّراِشن  اهللاُ  لنعن ُدْر�
ْ
ال مِ  ِف  ان ُْ ُ  ))الْ

“Allah nguyền rủa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ, 
cả hai tội như nhau.”(

81F

82) riêng việc muốn lấy lại công bằng thì 
chỉ còn cách lo lót mới có thì không rơi vào lời cảnh cáo này. 

Ngày nay việc lo lót hối lộ hầu như không còn lạ lẫm 
với mọi người. Thậm chí họ xem đó là thủ tục bôi trơn vấn đề 
hoặc cách xả giao lần đầu hoặc quà cáp ra mắt, tiền cà phê, . . . 
                                                           

(82) Hadith do Ahmad ghi 2/387 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5069. 
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hoặc một tên gọi nào đó. Hậu quả lại rơi lên đầu giới người 
nghèo do không có tiền, không có quà lo lót nên không có 
tiếng nói, không có việc làm, không có nơi ở và cả công bằng 
cũng không được hưởng . . . chỉ cần tặng tí quà cho người gát 
cửa hoặc cấp trên là mọi việc trở nên suông sẽ, thuận lợi cho 
dù có đến trể hoặc như thế nào. Có lẽ những người này để 
ngoài tai Hadith: 

ن  ةُ نن لنعْ (( نِشن  الّراِشن  اِهللا عن ُدْر�
ْ
ال  ))ان

“Lời nguyền rủa của Allah rơi lên đầu kẻ đưa và nhận hối 
lộ.”(

82F

83) 

 
Lấn đất đai 

Khi lòng kính sợ Allah bị ăn mòn thì con người không 
còn ngần ngại việc xâm chiếm, chiếm đoạt, tư lợi, trục lợi, 
công lý hay không . . . trong đó có lấn chiếm đất đai. Ai cố ý 
chiếm đoạt đất đai của người khác sẽ gặp phải quả báo nghiêm 
trọng như được nhắc trong Hadith của Abdullah bin U’mar  
dẫn lời Rasul : 

نْ (( ذن  من خن
ن
رِْض  ِمنن  أ

ن
ىَْاا األ ْ�ِ  شن ِه، بِغن قئ ةِ  ُنْومن  بِهِ  ُخِسفن  حن ِقينامن

ْ
  ال

ن
بْعِ  ِِل رنِض�ن  سن

ن
 ))أ

“Ai cố ý chiếm đoạt đất đai dù là phần nhỏ, vào ngày tận 
thế y sẽ bị bảy tầng đất đè lên cổ.”(

83F

84) 

Ông Ya’la bin Murrah  dẫn lời Rasul : 

                                                           

(83) Hadith do Ibnu Maajah ghi 2313 và trong Saheeh Al-Jaame’ 5114. 

(84) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 5/103. 
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ا(( ّ�دن
ن
لنمن  رنُعٍ   َ رِْض  ِمنْ  ِشْباا ظن

ن ْ
هُ  األ ّفن نْ  اهللاُ  َن

ن
هُ  أ ِْفرن َّ  ُن بْلُغن  حن بْع هِخر �ن  سن

، رنِض�ن
ن
ّوقنهُ  ُُمّ  أ ةِ  ُنْومن  ُ�طن ِقينامن

ْ
َّ  ال  ))اّلاِس  �نْ�ن  ُ�ْقضن  حن

“Bất cứ ai cố ý lấn chiếm một gang đất của người khác. 
Vào ngày phán xét cuối cùng Allah buộc y phải tạo ra bảy 
phần đất đã chiếm rồi treo lên cổ y cho đến khi mọi người 
được phân xử hết.”(

84F

85) 

Tương tự với tội lấn chiếm là tự thay đổi ranh giới đất 
trong khi chủ đất không hay biết, hành động này bị lên án trong 
lời nói của Rasul : 

نن (( ّ�ن  نْ من  اهللاُ  لنعن ننارن  �ن رِْض  من
ن ْ
 ))األ

“Allah nguyền rủa kẻ đơn phương di dời ranh giới đất.”(
85F

86) 

 
Nhận quà cáp vì đã nói giúp 

Danh dự và địa vị là hai hồng phúc mà Allah ban bố 
cho con người nên y rất cần đến việc tạ ơn. Trong các cách tạ 
ơn là giúp đỡ tín đồ Muslim khác bằng chính danh dự và địa vị 
của mình như Rasul  đã khuyến khích với lời lẽ chung: 

ِن (( اعن  من مْ  اْستنطن ُُ نْ  ِمنْ
ن
عن  أ نْفن اهُ  �ن خن

ن
ْ   أ ينْفعن

ْ
 ))فنل

“Ai trong các ngươi có khả năng giúp ích cho anh em 
Muslim thì hãy giúp đi.”(

86F

87) Chỉ được dùng địa vị và danh dự 

                                                           

(85) Hadith do Al-Tabaraany ghi trong Al-Kabeer 22/270 và trong Saheeh 
Al-Jaame’ 2719. 

(86) Hadith do Muslim ghi trong bộ diễn giải của Al-Nawawy 13/141. 
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trong khuôn khổ giúp người khác thoát khỏi bất công, chứ 
không gây hớn với ai hoặc xâm phạm người khác. Theo cung 
cách này cộng theo thành tâm vì Allah ắt sẽ được ban thưởng 
trọng hậu, giống như Nabi  đã từng nói: 

ُعوا(( ُراا اْشفن  ))فُؤْعن

“Các ngươi hãy biện hộ đi ắt sẽ được ban phúc.”(
87F

88)  

Giáo lý Islam cấm tuyệt đối việc nhận tiền, quà cáp 
hoặc bất cứ lợi lộc nào trong việc nói giúp, nói hộ người khác 
với bằng chứng qua Hadith của ông Abu Umaamah dẫn lời 
Rasul : 

نْ (( عن  من فن   شن
ن
ةا  ِخيهِ ِأل اعن فن ى شن ْهدن

ن
ُ  فنَ

ن
ِدُّةا  ل ا( هن لنيْهن ا )عن ِبلنهن قن دْ  )ِمنْهُ ( �ن تن  �نقن

ن
 بناباا أ

ا ِظيدا بْوناِب  ِمنْ  عن
ن
�نا أ  ))الرئ

“Ai biện hộ, nói giúp người khác rồi được họ đền ơn bằng 
quà cáp, nếu nhận số quà đó là y đã rơi vào một trong các 
loại tội lỗi vĩ đại của vay lãi.”(

88F

89)  

Có người Muslim đã lợi dùng chức phận hoặc địa việc 
đương thời để trục lợi riêng tư hoặc cấu kết thành một nhóm 
xoay tròn cùng nhau giải quyết vấn đề nào đó rồi chia chác, ai 

                                                                                                            

(87) Hadith do Muslim ghi (4/1726). 

(88) Hadith do Abu Dawood ghi (5132) và Hadith được ghi trong bộ Saheeh 
Al-Fat-h Al-Baary 10/450 phần văn hóa, chương người Muslim có đức 
tin trợ giúp lẫn nhau. 

(89) Hadith do Imam Ahmad ghi 5/261 và trong Saheeh Al-Jaame’ 6292. 
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làm hành động này là đã rời vào lời khuyến cáo nêu trên.(90) 
Lời cấm này là chung cho cả việc yêu cầu hay tự nguyện của 
bên được giúp đỡ, bởi ân phúc đó sẽ được Allah đền bù xứng 
đáng ở ngày phán xét. Có lần một người đàn ông tìm đến ông 
Al-Hasan bin Sahl nói hộ và ông đã nhiệt tình giúp đỡ. Xong 
việc người đàn ông đến tạ ơn thì ông Al-Hasan bin Sahl đáp: 
“Không cần cám ơn tôi bởi tôi thấy danh dự cũng phải xuất 
Zakat giống như tiền bạc vậy.”(91) 

Đến đây cần phải phân biệt rõ ràng giữa hai việc một 
người hành nghề bào chửa, biện hộ giống như luật sư chẳng 
hạn để kiếm tiền là được phép. Điều muốn nói trong chủ đề 
này là người lợi dụng địa vị hay thân phận hiện tại để trục lợi 
mới bị cấm. 

 

Trì hoãn trong việc trả tiền công 
Rasul  đã khuyến khích việc trả tiền công cho công 

nhân ngay khi công việc chấm dứt với câu: 
ُطوا(( ْْ
ن
ِع�ن  أ

ن
هُ  األ ْعرن

ن
بْ ن  أ نْ  �ن

ن
ّف  أ ِ

قُهُ  �ن رن  ))عن
“Hãy trả tiền công cho công nhân trước khi mồ hôi trên 
người anh ta bị khô.”(

91F

92) trong những điều bất công thường 
xảy ra trong cộng đồng Muslim là trì hoãn trả tiền lương cho 
công nhân viên, điển hình như các hình thức sau: 

                                                           

(90) Trích từ lời nhận xét của Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz. 

(91) Trích từ văn hóa giáo lý của Ibnu Mufleh 2/176. 

(92) Hadith do Ibnu Maajah ghi 2/817 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 1493. 



Những Tội Lỗi Mà Tín Đồ Muslim Dửng Dưng, Cần Phải Khuyến Cáo 

 

80 

  Chiếm đoạt hết tiền công của công nhân mà không có 
lời giải thích. Đây là điều bất công ở trần gian nhưng trong 
ngày phán xét y sẽ được đền đáp công bằng theo cách lấy lại 
phúc đức của kẻ bất công mà đền cho người bị bất công tương 
ứng với lỗi bất công trên trần gian nếu không đủ thì lấy tội lỗi 
của người bị bất công mà đổ lên đầu kẻ bất công rồi kẻ bất 
công bị quẳng vào hỏa ngục. 

  Bớt đi tiền công tức không đưa đủ tiền tiền công cho 
nhân công giống như đã hợp đồng, đây chính là bất công mà 
Allah đã khuyến cáo: 

﴿  �َ ّفِفِ َّ ُم ۡۡ ِ ُٞ ّل َۡ  ١: المطففين ﴾ ١ََ

Khốn khổ thay cho những kẻ tham lam bòn rút. Al-
Mutaffifeen: 1 (chương 83). Nổi bật nhất trong hình thức này 
là xuất khẩu lao động, trong bản hợp đồng thì tiền lương được 
đôi bên thống nhất nhưng khi ra nước ngoài và bắt đầu công 
việc thì tiền lương bị giảm đi với rất nhiều lý do khác nhau làm 
người lao động chỉ biết cắn răng chịu đựng và than thở với 
Thượng Đế Allah, nếu chủ là người Muslim và công nhân là 
Kafir là y đã cấm cản đường lối phát triển tôn giáo của Allah, 
một tội không nhỏ tí nào. 

  Thêm việc hoặc thêm giờ mà không được hưởng thêm 
tiền lương. 

  Cố tình trì hoãn tiền lương đến nỗi công nhân phải đi 
tới lui nhiều lần để đòi hoặc phải thưa kiện hoặc mắn chửi bởi 
chủ muốn lấy số tiền kia để đầu tư vào việc khác hoặc cho vay 
. . . trong khi người làm công phải vắng nhà, xa vợ con để kiến 
tiền nuôi gia đình. Thật khốn khổ thay cho những kẻ bất công 
này, lương tâm của chúng đã bị thú tha đi tự bao giờ, chúng 
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không biết được rằng Allah đã khuyến cáo họ trong một Hadith 
Al-Qudsy như sau: 

ننا ثنالنثنةٌ  :اهللاُ  قنالن ((
ن
ُدُهمْ  أ َْ ِة، ُنْومن  خن ِقينامن

ْ
ى رنُعٌ   ال طن ْْ

ن
، ُُمّ  ِب  أ رن دن  بناعن  انرنُعٌ   غن

ْن ن  ُحّرا
ن
ننُه، فنَ رن  انرنُعٌ   ُندن عن

ْ
ِع�اا اْستنَ

ن
نمْ  ِمنُْه، فناْستنْو�ن  أ ل هُ  ُ�ْعِط  ان ْعرن

ن
 ))أ

“Có ba loại người vào ngày phán xét sẽ được TA ra mặt 
cho y: Kẻ mang TA ra để làm tin rồi thất hứa; kẻ bán tự do 
người khác để ăn và kẻ thuê nhân công rồi khôngc chịu trả 
tiền sau khi công việc kết thúc.”(

92F

93) 

 
Không công bằng giữa các con về thưởng phạt 

Có một số người cố ý không công bằng với các con 
ruột của mình trong việc cho tặng. Theo câu nói đúng nhất, đây 
là hành động Haram (bị cấm) nếu đó lại là điều giáo lý cho 
phép giống như chỉ giúp đỡ, chăm sóc, lo lắng, quan tâm một 
đứa và bỏ mặc đứa con khác hoặc trả nợ thay hoặc cho tiền 
không đồng đều hoặc nuông chìu một đứa và hà khắc với đứa 
còn lại . . . Đối với bậc cha mẹ phải công bằng, đồng đều với 
các con trong việc cho tặng hoặc giúp đỡ đặc biệt trong vấn đề 
giáo lý, bởi Allah đã phán với ý nghĩa chung rằng: 

ٰى  ﴿ َو ۡق َّ ُٞ سِۡ ۡقَر
َ

َ َو  ُواْ ُه س ُِ َۡ  ٨: المائدة ﴾�

Các người hãy công bằng liêm chính, điều đó gần với 
lòng biết kính sợ Allah nhất. Al-Maa-idah: 8 (chương 5). 

                                                           

(93) Hadith do Al-Bukhary ghi, tham khảo trong bộ Fat-h Al-Baary 4/447. 
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Còn theo bằng chứng cụ thể khác là qua lời thuật 
của ông Al-Nu’maan bin Basheer  kể: Cha tôi dắt tôi đến 
gặp Rasul  mà hỏi việc ông đã tặng riêng tôi một nô lệ, 
Rasul hỏi:  

))  ّ ُْ
ن
ك أ ِ

ن
َ تنهُ  ان

ْ
نل
ن
ا ِمثْ ن  � ذن  ))؟ هن

“Anh có cho đều các đứa con như thế không ?” cha tôi đáp 
không. Rasul bảo:  

ْعهُ (( ِ
ن
 ))فناْرت

“Thế hãy lấy nó lại đi.”(
93F

94) Theo đường truyền khác Người 
nói: 

ُِِ�مْ  �نْ�ن  اناْعِدلُوا ،اهللان  فناّ�ُقوا((
ْاالن
ن
 ))أ

“Các người hãy kính sợ Allah mà công bằng với các con.” 
Thế là cha tôi lấy lại người nô lệ.(94F

95) Theo đường truyền khác 
thì ghi rằng: 

ّئ (( نِ
ِِ ِِذاا فن  �ُْشِهْد

ْورٍ  فنالن ن عن ُد عن ْشهن
ن
 ))الن أ

“Vậy thì các người đừng nhờ Ta làm nhân chứng, bởi Ta 
không làm nhân chứng trên việc bất công.”(

95F

96)  

Theo Imam Ahmad khi cho quà con cái giống như việc 
thừa kế là nam hưởng hai và nữ hưởng một.( 96F

97)    
                                                           

(94) Hadith do Al-Bukhary, tham khảo thêm trong bộ Al-Fat-h 5/211. 

(95) Trích từ bộ Al-Fat-h 5/211. 

(96) Hadith do Muslim ghi 3/1243. 

(97) Trích từ Masaa-il của Imam Ahmad do Abu Dawood biên soạn trang 
204, và đã qua xác minh của Sheikh Ibnu Al-Qaiyim trong phần chú 
thích về Hadith của Abu Dawood. 
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Trên thực tế có nhiều gia đình đã phân biệt rõ ràng 
trong cư xử với con cái do đứa này giống bên nội nên được 
cưng chìu còn đứa kia giống bên ngoại nên bị kỳ thị, hoặc cho 
đứa này ăn học đến nơi đến chốn còn đứa khác thì không. 
Hành động này ắt không tránh được lòng đố kỵ của con cái đối 
với song thân, thậm chí đứa trẻ sẽ trở thành bất hiếu do bị cha 
mẹ ghét bỏ ngay từ nhỏ. Rasul  đã nói về những ai phân biệt 
con cái trong việc cho tặng:  

لنىْسن ((
ن
كن  أ نُسّ نْ  َ

ن
ونُوا أ ُُ نكن  ُن ِبئ  ِف  ل

ْ
وناءا  ال  ))سن

“Chẳng phải anh sẽ vui khi tất cả chúng sẽ hiếu thảo với 
anh ư ?”(

97F

98) 

 
Xin tiền người khác lúc không cần thiết 

Ông Sah-l bin Al-Hanzaliyah dẫn lời Rasul : 
نْ (( لن  من

ن
َ هُ  سن ا انِعنْدن ا ُ�ْغنِيهِ  من نِّ�دن

نْستنْكِثُ  فن ْرِ  ِمنْ  َ نّمن  جن هن  ))عن

“Ai xin người khác trong lúc y đã đủ sống, chẳng qua là y 
đang thu gom than hồng của hỏa ngục.” Mọi người hỏi: Ra 
sao mới gọi là đủ sống, thưa Rasul?  

اقنْدٌر (( ُهِ  من دئ اْ  ُ�غن
ن
يهِ  أ  ))ُ�عنشئ

“Là y có đủ lương thực cho cả buổi sáng và buổi chiều.”(
98F

99)  
Ông Ibnu Mas-u’d dẫn lời Rasul : 

                                                           

(98) Hadith do Imam Ahmad ghi 4/269 và Hadith gốc trong bộ Saheeh 
Muslim số 1623. 

(99) Hadith do Abu Dawood ghi 2/281 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6280. 
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نْ (( لن  من
ن
َ ُ  سن

ن
ل ا ان اءنْت  ُ�ْغِنيهِ  من ُهُ  عن

ن
ل
ن
ْسَ ةِ  ُنْومن  ضن ِقينامن

ْ
ا ال اْ  ُخُداشا

ن
 ِف  شاا ُكُدا أ

 ))انْعِههِ 

“Ai xin ăn trong lúc y là người đủ sống, vào ngày tận thế 
vật y xin được sẽ cào cấu hoặc cắm lên mặt y.”(

99F

100)  

Có một số người đã đứng giữa Masjid mà cắt ngang 
mọi lời tụng niệm của mọi người sau lễ Salah bắt buộc. Y 
khoát lên người bộ quần áo đáng thương rồi y kể lể đủ điều, 
đưa ra các loại giấy từ chứng minh mình bị bệnh nan y cần 
giúp đỡ để chữa trị. Còn người thân của y thì chờ đợi mà chở y 
đi đến Masjid khác để tái diễn màn kịch trong khi y lại có gia 
cảnh khá giả chỉ có Allah duy nhất mới tận tường về chúng. 
Trong khi đó có biết bao cuộc đời bất hạnh thật sự mà họ vẫn 
nhẫn nại chịu đựng mà không dám than van, không dám xòe 
tay xin tiền người khác. 

 
 
Mượn tiền nhưng không muốn trả 

Allah rất xem trọng quyền lợi giữa con người và con 
người với nhau. Thế nên ai dám tước đoạt quyền lợi người 
khác rồi muốn được rửa tội là phải sám hối và trả lại vật đã 

                                                           

(100) Hadith do Ahmad ghi 1/388, tham khỏa thêm trong Saheeh Al-Jaame’ 
6255. {trong Saheeh Muslim, từ ông Abu Hurairah  dẫn lời Rasul : 

نْ (( لن  من
ن
َ نُهمْ  الّاسن  سن ال ْضون

ن
ا أ ّثا ُن ا فن نِّ�دن

ُل  فن
ن
نْسَ ا َ ْرا ىنْستنِقّ   جن

ْ
اْ  فنل

ن
 ))ِلىنْستنْكِثْ  أ

“Ai xin tiền người khác để làm giàu, chẳng qua là y đang thu gom 
than hồng của hỏa ngục. Thế đó, ai muốn gom ít hay gom nhiều tùy 
y.” 
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chiếm hữu. Bằng không vào ngày phán xét cuối cùng không 
phải trả lại bằng vàng hay bạc mà phải trả lại việc hành đạo 
hoặc phải gánh tội thay, Allah phán: 

ۡهَِۡه ﴿
َ

َ ِٰت ََِ�ٰ  َٰ ٰ َٰ َ
َاْ �ۡ� ُّ َُؤ ِ َ

َ
َ ۡم  رُُ� ُُ ۡ

َ يَۡ َّ � َّ ِ  ٥٨: النساء  ﴾لَ

Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các người phải giao hoàn 
tín vật về lại cho chủ nhân của nó. Al-Nisa: 58 (chương 
4).  

Điều đáng nói ở đây là trong xã hội có số người rất 
xem thường việc nợ nần, thấy rằng họ không mượn nợ vì lý 
do cần thiết mà vì vài lý do khác như muốn trang hoàng nhà 
cửa, sắm sửa vật dụng hoặc đổi xe hoặc để phô trương với 
hàng xóm . . . để được mục đích họ sẵn sàn vay mượn tiền 
bằng hình thức Haram. 

Có Hadith Rasul  khuyến cáo những ai có ý định 
muốn dựt nợ người khác hoặc cố ý trì trệ việc hoàn nợ với 
câu: 

نْ (( ذن  من خن
ن
ْضونالن  أ

ن
ا ُُِر�دُ  اّلاِس  أ هن اءن ِن

ن
ِّى أ

ن
نُْه، اهللاُ  أ نْ  ْن من ذن  ان خن

ن
ا ُُِر�دُ  أ هن  ِِفْالن�ن

هُ  فْلنفن
ن
 ))اهللاُ  أ

“Ai mượn tiền người khác có ý định hoàn nợ Allah sẽ giúp 
y hoàn nợ và ai có ý định dựt nợ Allah sẽ hủy gia tài y.”(

100F

101) 

Những ai xem nợ nần chẳng ra gì trong khi Allah rất 
xem trọng nó, bởi kể cả người tử đạo vì chính nghĩa chẳng 

                                                           

(101) Hadith do Al-Bukhary ghi, tham khảo thêm Al-Fat-h 5/54. 
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được vào thiên đàng do nợ nần y chưa trả xong như Rasul  
đã nói: 

انن (( اذنا اهللاِ  ُسبْحن نْزن  من
ن
ُِْن  التّْشِدُدِ  ِمنن  اهللاُ  لن أ َّ ِىِف ا

ّ
نوْ  �ِينِدهِ  �نْفِس  اناَ نّ  ل

ن
 أ

ِِيِ   ِف  قُِت ن  رنُعالا  ْحِ�ن  ُُمّ  اهللاِ  سن
ُ
ْحِ�ن  ُُمّ  قُِت ن  ُُمّ  أ

ُ
لنيْهِ  قُِت ن  ُُمّ  أ ا ِنْ�نٌ  انعن  ِنخن ن  من

نّنةن 
ْ
َّ  ال نْهُ  ُ�ْقضن  حن ْ�نُهُ  ْن  ))ِن

“Hiển vinh thay Allah mọi người có biết rằng Allah trừng 
trị người thiếu nợ ra sao không? Ta thề bởi Đấng nắm lấy 
linh hồn Ta trong tay rằng một người đàn ông tử đạo vì 
chính nghĩa của Allah rồi được phục sinh rồi tiếp tục tử 
đạo, rồi phục sinh lần nữa rồi tiếp tục tử đạo lần nữa 
nhưng y còn thiếu nợ thì y chẳng được Ngài cho vào thiên 
đàng đến khi trả hết nợ.”(

101F

102) Thế đó có còn ai dám lơ là với 
nợ nần hay không ? 

 
Ăn đồ Haram 

Những ai không biết sợ Allah thì y chẳng màng đến 
việc kiếm tiền và tiêu xài ra sao hay thế nào, quan trọng là phải 
kiếm được thật nhiều tiền kể cả đó là đồng tiền dơ bẩn như 
trộm cắp, lường gạt, giân lận, ăn chặng tiền trẻ mồ côi hoặc 
hành nghề Haram như xem bói, làm thầy lang, kinh doanh âm 
nhạc. Thậm chí y còn lấy tiền của chung của cộng đồng 
Muslim hoặc xin xỏ trong khi y không rơi vào cơ hàn . . . với 
đồng tiền đó y ăn uống tiêu xài, xây nhà, mua xe . . . nhưng y 
lại không biết rằng Rasul  đã khuyến cáo: 

                                                           

(102) Hadith do Al-Nasaa-y ghi, tham khảo trong Al-Mujtabi 7/314 và trong 
Saheeh Al-Jaame’ 3594. 
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)) ّ ْمٍ  ُُ
ن
  فناّلارُ  ُسْحٍت  ِمنْ  �نبنتن  ل

ن
ْا�
ن
 ))بِهِ  أ

“Những loại xương thịt được sinh trưởng bởi thực phẩm 
Haram thì lửa là điểm hẹn đầu tiên phải ghé.”(

102F

103) Rồi y sẽ 
bị tra hỏi vào ngày phán xét về tất cả đồng tiền đã thu gom 
được hoặc chi tiêu, lúc đó chính là thời khắc tàn lụi và thảm 
bại của y. Những ai biết sợ thì ngay phút này đây mà thủ tiêu 
hết các đồng tiền kiếm được không sạch sẽ đó đi, nếu là tiền 
lấy của người khác thì hãy hoàn lại chủ cộng thêm lời xin lỗi, 
kẻo rơi vào một ngày không còn sử dụng vàng bạc để trả nợ 
mà phải trả bằng điều thiện hoặc phải gánh tội thay. 

 

Uống rượu dù chỉ một giọt 
Allah phán: 

َِۡجٞل ﴿ ُٰم  �َ ُۡ َ
�ۡ� ََ  ُٞ َص  ن

َ
�ۡ� ََ ۡيِ�ُ  َۡم �س ََ ۡمُر  َ ۡۡ َم  � َّ ِ ٓواْ َ ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ

ُ مَ  َ�ٰ َُ   ۡ ِ َّ ُِ
 ََ و ُِ ِ ُ�ۡفۡ ۡم  �ُ ّۡ َۡ وهُ لَ َُ ِ ن ََ ۡج ِٰ  فَٱ ََ ۡي ّّ  )٩٠ :الائدة سورة( ﴾٩�س

Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu, 
cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn 
để làm quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những việc làm 
của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh xa chúng 
mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. Al-Maa-idah: 
90 (chương 5). Lệnh phải tránh xa mạnh mẽ hơn nhiều việc 
cho rằng nó là điều Haram, bởi Allah đã kết hợp rượu và cờ 
bạc là hai thần linh của nhóm ngoại đạo. 

                                                           

(103) Hadith do Al-Tabaraany trong Al-Kabeer 19/136 và trong bộ Saheeh 
Al-Jaame’ 4495. 
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Được ghi chép trong Sunnah Rasul  đã khuyến cáo 
rất mạnh việc uống rượu, ông Jaabir thuật: 

ن  ِِنّ (( زّ  اهللاِ  عن ّ   عن ا انعن ْهدا نْ  ْن نُب  لِدن ُْ ن ُدْسِكرن  َ
ْ
نْ  ال

ن
نْسِقينهُ  أ نبنالِ  ِطيننةِ  ِمنْ  َ

ْ
 ))ال

“Quả thật Allah đã hứa rằng kẻ nào dám uống chất gây say 
sẽ bị ép uống Tinah Al-Khabaal.” Mọi người hỏi: Tinah Al-
Khabaal là gì thưa Rasul? Người đáp:  

ُق (( رن ْهِ  اّلارِ عن
ن
ُة أ ارن َن ْا ُع

ن
ْهِ  اّلاِر أ

ن
 ))أ

“Là mồ hôi của những kẻ bị đốt trong hỏa ngục hoặc 
những kẻ bất tuân bị đốt trong hỏa ngục.”(

103F

104) Ông Ibnu 
A’bbaas dẫn lời Rasul : 

 ان  دِ ابِ عن كن  ون هُ ان  اهللاُ  ِقن لن  رِ دْ الن  نُ مِ دْ مُ  اتن من  نْ من ((
 ))ٍن ثن

“Ai chết với tội nghiệp nghiện rượu, khi trình diện Allah 
thì y giống như tín đồ thờ bụt tượng.”(

104F

105)  
Ngày nay có hàng trăm loại rượu và chất gây say 

nhưng được thay thế bởi các tên gọi khác thay vì gọi rượu 
giống như bia, rượu vang, rượu nho, rượu thuốc, nước trắng. . . 
âu đây cũng là một trong các phép màu mà Rasul  đã từng 
cảnh báo xưa kia: 

�ننّ (( ن ُْ نناٌس  لنىن
ُ
ّمِت  ِمنْ  أ

ُ
نْدرن  أ

ْ
ا ال ّدو�نهن ْ�ِ  َُسن ا بِغن  ))اْسِدهن

“Ngay trong tín đồ của Ta rồi sẽ có kẻ uống rượu nhưng y 
gọi nó bằng cái tên khác.”(

105F

106) Đúng họ gọi bằng tên thức 
uống tinh thần, đúng là việc lừa thần bán thánh: 
                                                           

(104) Hadith do Muslim ghi 3/1587. 

(105) Hadith do Al-Tabaraani ghi 12/45 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 2525. 
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﴿ ََ َ ُر ُۡ ّۡ َ �   ََ ََ ۡم  نُفَسُه
َ

َ  ٓ�ِّ َ ََ و َُ َُ ۡ�َ  ََ ََ  ْ وا ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ � ََ  َ َّ � ََ و َُ ُِ ٰ َٰ ُ  ﴾٩ي
 ]9 :سورة القرة[

Chúng dối lừa Allah và những người có đức tin nhưng 
thật ra chúng chỉ dối lừa chính bản thân của chúng mà 
chúng không biết. Al-Baqarah: 9 (chương 2). 

Islam đã đưa ra một qui tắc vĩ đại cố định cắt đứt mọi 
suy luận của con người đó là Hadith: 

)) ّ ْرٌ  ُضْسِكرٍ  ُُ ّ  خن ُُ امٌ  ُضْسِكرٍ  ان رن  ))حن

“Mọi chất gây say thì nó là rượu và tất cả chất gây say là 
Haram.”(

106F

107) không phân biệt chất gây say đó có tên gọi gì 
hoặc uống hay nhiều đều có chung một giáo lý đó là Haram. 

Cuối cùng Nabi  đã cảnh cáo mạnh mẽ những ai 
uống rượu với câu: 

نْ (( ِبن  من
نْدرن  شن

ْ
ِكرن  ال نمْ  انسن ُ  ُ�ْقبنْ   ل

ن
النةٌ  ل ْر�نِع�ن  ان

ن
ا أ بناحا �ِنْ  ان اتن  ان  اّلارن  ِنخن ن  من

لنيْهِ  اهللاُ  فنابن  فنابن  فننِنْ  �ِنْ  ،عن ِن  ان ِبن  عن
ُن ِكرن  فن نمْ  فنسن ُ  ُ�ْقبنْ   ل

ن
النةٌ  ل ْر�نِع�ن  ان

ن
ا أ بناحا  ان

اتن  فننِنْ  لنيْهِ  اهللاُ  فنابن  فنابن  فننِنْ  اّلارن  ِنخن ن  من �ِنْ  عن ِن  ان ِبن  عن
ُن ِكرن  فن نمْ  فنسن ُ  ُ�ْقبنْ   ل

ن
 ل

النةٌ  ْر�نِع�ن  ان
ن
ا أ بناحا اتن  فننِنْ  ان لنيْهِ  اهللاُ  فنابن  فنابن  فننِنْ  اّلارن  ِنخن ن  من �ِنْ  عن ِن  ان نن  عن  كن
ّقا ن  حن نْ  اهللاُ  عن

ن
نْسِقينهُ  أ ةِ  ِمنْ  َ ِْغن نبنالِ  رن

ْ
ةِ  ُنْومن  ال ِقينامن

ْ
 ))ال

                                                                                                            

(106) Hadith do Imam Ahmad 5/342 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5453. 

(107) Hadith: “Mọi chất gây say dù ít hay nhiều đều là Haram” do Abu 
Dawood ghi số 3681 và trong bộ Saheeh của Abu Dawood số 3128. 
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“Ai uống rượu và bị say thì lễ Salah của y bốn mươi ngày 
không được chấp nhận và nếu chết trong lúc đó sẽ vào hỏa 
ngục nhưng biết hối hận ăn năn quay lại sám hối với Allah 
ắt sẽ được chấp nhận. Nếu y quay lại uống rượu và bị say 
thì lễ Salah của y bốn mươi ngày không được chấp nhận và 
nếu chết trong lúc đó sẽ vào hỏa ngục nhưng biết hối hận 
ăn năn quay lại sám hối với Allah ắt sẽ được chấp nhận. 
Nếu y quay lại uống rượu và bị say thì lễ Salah của y bốn 
mươi ngày không được chấp nhận và nếu chết trong lúc đó 
sẽ vào hỏa ngục nhưng biết hối hận ăn năn quay lại sám hối 
với Allah ắt sẽ được chấp nhận. Nếu y vẫn cố tình quay lại 
thì y xáng đáng bị Allah cho y uống Rad-ghah Al-Khibaal 
vào ngày tận thế.” mọi người hỏi Rad-ghah Al-Khibaal là gì 
thưa Rasul? Người đáp: 

ةُ (( ارن َن ْهِ   ُع
ن
 ))اّلارِ  أ

“Là hợp chất107F

108) xuất ra từ nhóm người trong hỏa 
ngục.”(

108F

109) 

Ngoài ra các chất gây say nghiện khác như ma túy, cần 
sa, thuốc phiện, thuốc lắc . . . đều cùng chung giáo lý này. 

 
Sử dụng vật dụng bằng vàng, bạc trong ăn uống 

Từ ngàn đời vàng bạc được xem là hai thứ quí có giá 
trị mà ai ai cũng muốn sở hữu càng nhiều càng tốt. Nếu như 
xưa kia chỉ có vua chúa mới dùng chén dĩa bằng vàng bạc 

                                                           

(108) Hợp chất đó chính là mồ hôi, máu mủ trộn lẫn đất bùn.. 

(109) Hadith do Ibnu Maajah ghi số 3377 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 
6313. 
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trong ăn uống thì ngày nay nó trở nên thông dụng hơn bởi giới 
thượng lưu đã dùng hai thứ sa sỉ này để thể hiện sự giàu có và 
quyền lực của mình. Ngoài việc dùng bát đĩa bằng vàng bạc, 
họ còn dùng vàng bạc để điểm tô cho phòng riêng, nhà ở, 
khách sạn hạng sang thậm chí ở nơi ô uế nhất như nhà vệ sinh 
cũng được các tỉ phú lát vàng. Theo giáo luật Islam cấm tín đồ 
Muslim dùng vàng bạc làm những thứ vừa nêu trên, bởi Rasul 
 đã nói qua lời thuật lại của bà Um Salamah : 

فِ ((
ْ
نُب ِف هِ�ينِة ال ُْ ن ْا َ

ن
ُ  أ ُْ

ْ َ َُن ِ
ّ
اِِّن اَ ِب ِِّ�دن هن َّ ا  ننارن  �نْطِنهِ  ِف  ُ�نرِْعرُ  ّلِة ان
ّنمن  هن  ))عن

“Quả thật, những ai đang dùng vật dụng ăn uống bằng 
vàng và bạc chẳng khác nào là chúng đang kéo lửa hỏa 
ngục vào bụng mình.”(

109F

110) đây là giáo lý chúng cho tất cả vật 
dụng trong nhà như chén, dĩa, tô, muỗng, mâm, bàn, ghế, dao, 
kéo, . . . 

Có một số người nói: chúng tôi không sử dụng nó mà 
chỉ để trưng bày cho nhà cửa thêm lộng lẫy, thêm trang trọng. 
Điều này cũng không được nhằm phòng ngừa dẫn đến sử dụng. 

 
Nhân chứng giả dối 

Allah phán: 

﴿ َِ َ َّ ََ �س ۡو واْ قَ َُ ِ ن ََ ۡج � ََ   ِٰ ََ َۡ َ
�ۡ�  َ َِ واْ �سّرِۡجَل  َُ ِ ن ََ ۡ�ِ�َِ�  ٣فَٱۡج ُُ  َ ۡۡ �َ ِ ّ َِ نََف ٓءَ  ُُ

 ِۚۚ ِه  ٣٠: الحج ﴾ِ

                                                           

(110) Hadith do Muslim ghi 3/1634.  
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Các ngươi hãy tránh xa việc tôn thờ bẩn thiểu những 
bụt tượng và chớ nói những lời nói dối trá giả tạo * Việc 
chính trực trong đức tin là tôn thờ Allah duy nhất không 
tổ hợp, không gán ghép bất cứ gì (trong hành đạo). Al-
Haj: 30 - 31 (chương 22). Ông Abdur Rahmaan bin Abu 
Bakrah  kể lại lời cha mình: Lúc cha và mọi người đang ở 
cùng với Nabi  thì Người nói:  

الن ((
ن
مْ  أ ُُ ُ َئ نِن

ُ
ِ  أ بن

ْ
ْ
ن
بنائِرِ  بَِ كن

ْ
اكُ  :ثنالنثاا ال ْشن ِِ ُقوُق  ،بِاهللاِ  ا ُْ ُِْن  ان ن َِ ا ون

ْ
الن  . . . ال

ن
 أ

قنْوُل   ))الّزارِ  ان

“Chẳng lẽ các người không muốn Ta báo cho biết ba đại tội 
to lớn nhất chăng, đó là tổ hợp với Allah trong thờ phượng, 
bất hiếu với song thân – Người đang dựa lưng vội ngồi thắng 
dậy – chẳng phải tiếp theo là câu nói dối trá hay sao.” 
Người cứ lặp lại mãi đến nổi cha và mọi người muốn Người 
ngưng nói.( 110F

111) Rasul  lặp lại do bởi mối nguy hiểm và hậu 
quả để lại không nhỏ, chỉ lời nói dối tạo nên hiềm khích giữa 
tình bạn, chỉ lời nói dối làm cho người khác mất đi tài sản . . .  

Ngày nay lại có rất nhiều và rất nhiều người xem nhẹ 
việc nói dối như cả hai người cấu kết nhau với chủ định chiếm 
hữu tài sản người khác bằng câu “mày làm chứng cho tao vụ 
kiện này đi rồi tao giúp mày lại” trong khi cả hai đều nói dối 
cả. Chúng ta là người Muslim chỉ được làm chứng với những 
gì chúng ta biết rõ sự thật về nó như Allah đã di huấn: 

ِۡمَن ﴿ ۡ ََ َِم   نَ ٓ َِّ� ِ ُۡ َشِه   ََ  ٨١: يوسف  ﴾ ََ

                                                           

(111) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 5/261. 
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(con Nabi Ya’qoob thưa với cha): “Và chúng con chỉ làm 
chứng với những gì chúng con đã tận tường.” Yusuf: 81 
(chương 12). 

 

Nghe nhạc 
Trước kia ông Ibnu Mas-u’d đã mạnh dạng thề rằng 

ngụ ý của Allah trong câu Kinh sau là: 

﴿ ِ َّ � ُِ لِي َس   ََ  ُّ ِط ُ�ِ يِث  ُِ َ�ۡ َو � َ�ِ  سَۡه ّۡ َ �   ََ  ُِ سّ  �  َ َِ  ٦: لقمان  ﴾ََ

Và trong thiên hạ có kẻ đã mua bán Lahwal Hadith hầu 
dẫn dắt những người thiếu hiểu biết lạc xa khỏi con đường 
của Allah. Luqmaan: 6 (chương 31). Chữ Lahwal Hadith 
chính là âm nhạc.( 111F

112)  

Ông Abu A’mir và Abu Maalik Al-A’sh-a’ry  cả hai 
dẫn lời Rasul :  

نُكو�ننّ ((
ن
َِ  ِمنْ  ل ّم

ُ
قْونامٌ  أ

ن
نْستنِحلّونن  أ ِرن  َ

ْ
نِر�رن  ال

ْ
نْدرن  انال

ْ
ازِفن  انال عن دن

ْ
ال  )). . . ان

“Rồi trong cộng đồng Ta có nhóm tín đồ bất tuân dám cho 
phép sử dụng tơ lụa, uống rượu và nghe âm nhạc...”(

112F

113)  

Ông Anas  dẫn lời Rasul :  

نُكو�ننّ (( 
ن
ِذهِ  ِف  ل ّمةِ  هن

ُ
ْسٌف  األ قنْذٌف  خن ْسخٌ  ان ضن ِ ذن ان  ان ُ�وا كن ل ِ

نُذاا شن
ّ
ُُدورن اناَ

ْ
 ال

يْنناتن  قن
ْ
ُ�وا ان  ال ن ازِفن ضن عن دن

ْ
 ))ال

                                                           

(112) Trích từ Tafseer của Ibnu Katheer 6/333. 

(113) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/51. 
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“Rồi trong cộng đồng Islam này sẽ xuất hiện sụp đất, vu 
khống và chuyển đổi giới tính, đó là do bởi chúng dám 
uống rượu, chơi âm nhạc và nghe ca nhạc.”(114) 

Rasul  đã cấm dứt khoát việc thổi kèn, đánh trống để 
hòa tấu. Tất cả giới U’lama xưa kia điển hình như Imam 
Ahmad đã cấm sử dụng mọi dụng cụ liên quan đến âm nhạc 
trống, kèn, sáo, các loại đàn như đàng bi-ô-lông, cái chụm chọe 
. . . ngoài các nhạc cụ ngày xưa thì tất cả nhạc cụ thời nay đều 
bị cấm như đàn ghi-ta, đàn óoc-gan . . . bởi âm nhạc làm con 
người bị say sưa tồi tệ hơn cả rượu giống như Ibnu Al-Qaiyim 
và những U’lama khác đã khẳng định. Càng nguy hiểm hơn 
nữa nếu được hòa tấu cùng ca nhạc bằng các thể loại bài hát ca 
ngợi tình yêu đôi lứa, tôn vinh sắc đẹp phụ nữ. . . vì vậy mà 
U’lama cho rằng âm nhạc là bức thông điệp của Zina (quan hệ 
tình dục tiền hôn nhân) và là mầm móng của ngụy Islam, đạo 
đức giả nẩy sinh trong tim và nhìn chung âm nhạc là thứ vũ khí 
lợi hại nhất, nguy hiểm nhất đang hủy hoại thế giới ngày nay. 

Ngoài ra âm nhạc còn được lồng vào mọi thứ như 
đồng hồ, điện thoại, đồ chơi trẻ em, máy vi tính . . . dần dần nó 
trở thành âm thanh bình thường và gần gủi với mọi người thậm 
chí là người Muslim. Cầu xin Allah che chở. 

 
Nói xấu sau lưng người khác 

Dường như trong các cuộc trò chuyện tán gẩu không 
thể thiếu được các câu chuyện nói xấu người Muslim khác như 
nói về danh tiếng của ai đó, trong khi đây lại là điều bị Allah 
                                                           

(114) Tham khảo trong Al-Silsilah Al-Saheehah 2203 và Al-Tirmizhi số 
2212. 
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nghiêm cấm, Ngài đã thí dụ rất nhiều về hình ảnh nói xấu 
người khác tựa như ăn thịt một người đã chết và xác đã bị thối 
rửa, Allah phán: 

ـ  ﴿ َٗ ۡي ََ هِ  ـ ِخي
َ

َ َم  ـ ۡ�َ  َُ ـ �ُ
ۡ

َ يَۡ
َ

َ ۡم  �ُ ُُ ـ َُ َ
َ ِّب  َُ َ

ًط ۚ � ۡۡ ََ م  ُطُ� ۡۡ َّ ب  ََ َۡ ََ  �َ ََ
 ۚ وهُ ُم َُ  ١٢: الحجرات  ﴾فََكرِۡه

Và cấm các ngươi nói xấu lẫn nhau. Chẳng lẽ các người 
ưa thích xé xác người anh em Muslim đã chết để ăn sống 
hay sao? hãy ghê tỏm điều đó đi. Al-Hujuraat: 12 
(Chương 49). 

Có Hadith Rasul  giải thích rõ ràng như thế nào 
gọi là nói xấu người khác: 

فنْدُرانن ((
ن
ا أ ِغيبنةُ  من

ْ
 ))؟ ال

“Mọi người có biết thế nào là nói xấu người khác không?” 
Chỉ Allah và Rasul mới rõ, mọi người đáp. Người tiếp:   

ُركن ((
ْ
اكن  ِذك خن

ن
ا أ هُ  بِدن رن ُْ  ))ُن

“Là kể về người khác với những điều y không thích.” Nabi 
nghĩ sao nếu các lời kể đó là sự thật. Rasul  đáp: 

نن  ِِنْ (( ا ِ�يهِ  كن دِ  �نُقوُل  من قن ْتنهُ  �ن �ِنْ  اْ�تِن نمْ  ان نْ  ل ُُ دْ  ِ�يهِ  ُن ّتهُ  �نقن  ))�نهن

“Nếu là sự thật là anh đã nói xấu anh ta, và nếu sự thật 
không phải thế là anh đã vu khống anh ta.”(

114F

115)  

                                                           

(115) Hadith do Muslim ghi 4/2001. 
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Tóm lại nói xấu là sự kể về một người Muslim khác 
với những gì người đó không thích như bình phẩm về tướng 
mạo, tôn giáo, về cuộc sống, về tính tình, nhân cách hoặc về 
bất cứ khía cạnh nào hoặc mang y ra làm trò hề. 

Ngày nay tín đồ Muslim lại rất lơ là trong vấn đề này 
trong khi nó lại là điều rất kinh tởm đối với Allah, giống như 
Rasul  đã nói: 

ُْ  ا�ن الرّ ((   ،اباا بن  نن وْ عُ بْ سن ان  انِ نن ا
ن
  ِ  عُ الرّ  انِ ين �ْ ِِ  ُ  ثْ مِ  ااهن نن ِْ أ

ُ
ْر�ن ان  ،هُ مّ أ

ن
�نا أ النةن  الرئ  اْسِتطن

ِخيهِ  ِعْرِض  ِف  الّرُعِ  
ن
 ))أ

“Tội cho vay lấy lãi gồm có cả thảy bảy mươi hai cấp bậc, 
tội nhẹ nhất là giống như một người đàn ông ăn nằm với 
chính mẹ ruột y và còn tội nói xấu người Muslim khác còn 
nặng hơn cả tội vay lãi.”(

115F

116)  
Nhiệm vụ chung của mỗi tín đồ Muslim là phải cắt đứt 

việc nói xấu này và bên vực người bị nói xấu kia, đây là hành 
động được Islam khuyến khích bởi Rasul  đã nói: 

نْ (( ِّ  من نْ  رن ِخيهِ  ِعْرض ْن
ن
ِّ  أ نْ  اهللاُ  رن ة ُنْوم اّلار انْعهه ْن ِقينامن

ْ
 ))ال

“Ai bên vực danh dự cho người anh em Muslim sẽ được 
Allah bảo vệ mặt khi tránh khỏi hỏa ngục vào ngày tận 
thế.”(

116F

117) 

 
 
 

                                                           

(116) Trích từ Silsilah Al-Saheehah 1871. 

(117) Hadith do Imam Ahmad ghi 6/450 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6238. 
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Thói mách lẽo 

Thói mách lẽo đã làm cho tình cảm giữa người với 
người bị rạng nức và đôi khi bị đứt đoạt thay thế bởi ngọn lửa 
giận hờn và cãi vả. Đây là hành động đã bị Allah miệt khinh 
trong Qur’an với lời phán: 

�ح ﴿ ِه ُّ  ٖٖ �ّ َُ  ّ�ُ ۡع  ِّ ُ ِ �َ ََ١  ٓ  ّّ َّ  ُٖ ِميٖ� َهّم  ِ َِِن  ١١ - ١٠ :القلم  ﴾١ء

(Và cấm Ngươi Muhammad) nghe theo lời của những kẻ 
thề thốt vô liêm sĩ * Chúng là những kẻ chuyên mách lẽo 
nói xấu người khác. Al-Qalam: 10 - 11 (chương 68). 

Ông Huzaifah  dẫn lời Rasul : 

)) 
ن
نّنةن  ُنْدُخُ   ال

ْ
ّتاٌت  ال  ))�ن

“Những kẻ mách lẽo chẳng được vào thiên đàng.”(
117F

118) 

Ông Ibnu A’bbaas  kể: Rasul  đi ngang qua một 
trong các ngôi vườn của Madinah thì nghe được tiếng reo la 
của hai người bị hành hạ trong mồ mã, Người nói: 

ّذبنانِ (( ا ُ�عن من ّذبنانِ  ان ِب�ٍ  ِف  ُ�عن ّما كن
ن
ا أ ُدُهدن حن

ن
نن  أ   فنكن

ن
نْستنِتُ  ال نْولِ  ِمنْ  َ

ْ
ّما ال

ن
رُ  انأ خن

ْ
 اآل

نن  ْدِش  فنكن ةِ  �ن  )). . . بِاّلِديدن
“Hai người họ bị trừng phạt nhưng không bị trừng phạt vì 
tội lớn lao gì (có đường truyền khác ghi: Không, họ bị hành 
hạ bởi đại tội) một trong hai người họ đã không kín đáo khi 

                                                           

(118) Hadith do Al-Bukhary trong bộ Al-Fat-h 10/472 và trong Al-Nihaayah 
của Ibnu Al-Atheer 4/11. 
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tiểu tiện còn người khác đã đi mách lẽo chuyện thiên hạ . . 
.”(119)  

Trong những hình thức mách lẽo tồi tệ nhất đó là mách 
lẽo để vợ chồng xích mích nhau và mách lẽo chuyện của đồng 
nghiệp với cấp trên để được tiến thân. 

 
 

Khám phá nhà người khác mà không được phép 
Allah phán: 

﴿ ْ وا �ُِس
ۡ

ۡ ََ �َۡس ّحٰ  َُ ۡم  وُِِ� ُي َُ  َ ۡۡ وًِ  َ� ُي َُ  ْ وا ُخُۡ ُۡ َ ِ �َ ْ وا ُن ََ ا َ  َء ي ِ ّّ َه  � َّ َ
ُ واْ َ�ٰ ُِم ّۡ �َُس ََ

 ۚ ۡهَِۡه 
َ

َ  ٰ  ]٢٧: الور [ ﴾َ�َ

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ có bước 
vào những ngôi nhà mà không phải quyền sở hữu của các 
ngươi cho đến khi các ngươi xin phép chủ sở hữu và chào 
Salam cho người trong nhà (khi các người vào nhà). Al-
Noor: 27 (Chương 24).  

Rasul  đã giải thích rõ ý nghĩa của việc xin phép 
trước khi bước vào nhà là để tránh nhìn phải phần kín người 
trong nhà:  

ا(( انُ  ُعِع ن  ِِّ�دن ْعِ   ِمنْ  االْستَِْذن
ن
ِ  أ نصن  ))الْ

“Sự xin phép được áp đặt là để tránh cái nhìn.”(
119F

120)  

                                                           

(119) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 1/317. 

(120) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 11/24. 
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Ngày này, nhà cao tầng lần lượt được mọc lên san sát 
nhau làm cho các cánh cửa gần như chạm nhau do khoảng cách 
quá gần. Từ đó, những người ở nhà cao tầng lợi dụng để nhìn 
trộm vào các nhà phía dưới hoặc bên cạnh, đây là hành động 
sai trái mà Islam nghiêm cấm, bởi không một ai muốn bị mọi 
người theo dõi hoặc bị nhìn lén ngay ở trong nhà mình. Nếu ai 
vẫn không từ bỏ hành động sai quấy này thì hãy đọc đây 
Hadith, Rasul  nói: 

ِن (( ْ�ِ  قنْومٍ  �نيِْت  ِف  اّطلنعن  من دْ  ِِْذنِِهْم، بِغن ّ   �نقن نْ  حن
ن
ُؤاا أ ْفقن يْننهُ  �ن  ))ْن

“Ai có ý theo dõi nhà của một ai đó mà không xin phép thì 
người trong nhà được phép móc mắt y.”(

120F

121) theo đường 
truyền khác ghi:  

َُوا(( قن فن يْنن  �ن ُنةن  فنالن  ،هُ ْن ِِ  ُ
ن
  ل

ن
ال اصن  ان َن  ))قِ

“Hãy móc mắt hắn đi mà không cần phải bồi thường hay 
đền tội gì cả.”(

121F

122) 

 
Hai người chỉ nói chuyện nhau bỏ mặc người 

thứ ba 
Trong những văn hóa ngồi trò chuyện tập thể là phải 

bắt chuyện đều với mọi người có mặt nhằm tránh mủi tên hận 
thù của Shaytaan bắn vào tim người bị bỏ quên, đây cũng là lý 
do mà Rasul  đã di huấn rằng: 

                                                           

(121) Hadith do Muslim 3/1699. 

(122) Hadith do Imam Ahmad ghi 2/385 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6022. 
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ِر، ُِانن  رنُعالننِ  ُنتننناجن  فنالن  ثنالنثنةا  ُكنْتُمْ  ِِذنا(( َّ  اآلخن ْتنِلُطوا حن
ن
ْع ن  بِالّاِس، َ

ن
نْ  أ

ن
 أ

ِْزننهُ  ُُ(( 

“Khi các người là nhóm ba người thì chớ mãi nói chuyện 
với một người và bỏ mặc người khác, để cả ba được hòa 
đồng hơn và nhằm tránh làm người kia buồn lòng.”(

122F

123)  

Tương tự, chỉ ba người trò chuyện nào trong khi ngồi 
chung bốn người. Đây là hình thức khi dễ, xem thường người 
còn lại. 

 
Mặc quần dài quá mắt cá (đối với nam giới) 

Có một tội bị mọi người xem chẳng ra gì nhưng lại rất 
trọng đại đối với Allah đó là mặc quần, sà rong, áo dài (dành 
cho nam) dài phủ khỏi mắt cá chân, có người thì lại mặc quần 
đạp dưới gót. Có Hadith do ông Abu Zar  dẫn lời Rasul : 

لئُدُهمُ  الن  ثنالنثنةٌ (( ُن ةِ  ُنْومن  هللاُ ا ُُ ِقينامن
ْ
الن  ال نُْظرُ  ان ِْهمْ  �ن

ن
الن  ِِل يِهمْ  ان �ئ نُهمْ  ُُزن ل اٌب  ان ذن  عن

ِلمٌ 
ن
ُدْسِبُ   :أ

ْ
ّنانُ  ال دن

ْ
ال ُق  ان ُدننفئ

ْ
ال تنهُ  ان عن

ْ
نِلِف  ِسل

ْ
ِذِب  بِال كن

ْ
 ))ال

“Trong ngày phán xử cuối cùng có ba loại không được 
Allah nói chuyện, không nhìn và cũng không khen ngợi, 
ngược lại họ phải bị trừng trị đau đớn: người mặc quần 
phủ khỏi mắt cá chân; người kể lễ (có đường truyền ghi: là 
kẻ khi cho bất cứ điều gì cũng than) và người mua bán thề 
thốt dóc láo.”(

123F

124) 

                                                           

(123) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 11/83. 

(124) Hadith do Muslim ghi 1/102. 
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Mặc quần dài lê dưới đất là bản tính của kẻ cao ngạo ta 
đây, kể cả ai đó nói tôi mặc không vì mục đích đó thì cả hai 
đều bị phải lời cảnh cáo nguy hiểm của Rasul : 

ا(( ْتن  من
ن
ْعبنْ�ِ  ت كن

ْ
زنارِ  ِمنن  ال ِِ  ))اّلارِ  فنِف  ا

“Bất cứ (quần, sà rong, áo dài của nam. . .) nằm dưới mắt 
cá đều bị nhấn trong lửa.”(

124F

125) 

Còn nếu như mặc để tỏ vẻ tự đắt thì tội càng nặng hơn, 
bởi Rasul  đã nói: 

نْ (( رّ  من نمْ  ُخينالنءن  ثنْو�نهُ  عن نُْظرِ  ل ْهِ  اهللاُ  �ن
ن
ةِ  ُنْومن  ِِل ِقينامن

ْ
  ))ال

“Ai mặc áo dài (hay quần) dài lê dưới đất thì vào ngày tận 
thế Allah chẳng ngó ngàng đến y.”(

125F

126) bởi người này đã 
phạm một lúc hai điều Haram.  

Qua các bằng chứng cho thấy rằng việc nam giới mặc 
dài hơn mắt cá chân là điều bị cấm không phân biệt đó là loại 
quần áo gì, ông Ibnu U’mar đã dẫn lời Rasul : 

ِِْسبناُل (( زنارِ  ِف  ا ِِ ِديِص  ا قن
ْ
ال ةِ  ان امن ِعدن

ْ
ال نْ  ان رّ  من ا عن ىَْاا ِمنْهن نمْ  ُخينالنءن  شن نُْظرِ  ل  اهللاُ  �ن

ْهِ 
ن
ةِ  ُنْومن  ِِل ِقينامن

ْ
 ))ال

“Mặc phủ mắt cá chân bị cấm dù là mặc sà rong, áo dài 
hay quấn bằng khăn, ai dám mặc thế với ý định tự cao sẽ 
chẳng được Allah quan tâm trong ngày tận thế.”(

126F

127) 
                                                           

(125) Hadith do Imam Ahmad ghi 6/254 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5571. 

(126) Hadith do Al-Bukhary  số 3465. 

(127) Hadith do Abu Dawood ghi 4/353 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 2770. 
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Giáo luật này chỉ áp dụng cho tín đồ nam còn phụ nữ 
thì được phép mặc dài hơn khoảng gang tay hoặc tối đa là 50 
cm (5 tấc) để tránh gió thổi phơi bày cơ thể. Ngày nay có một 
số loại áo như áo cưới chẳng hạn đã dài quá mức cho phép bởi 
có áo cần đến người phụ cầm vạc áo phía sau cho cô dâu. Loại 
áo như thế này là Haram mặc. 

 
Nam đeo trang sức vàng dù dưới dạng nào 

Ông Abu Musa Al-Ash-a’ry dẫn lời Rasul : 
حِ ((
ُ
ِ  ّ  أ َِ  نناُث ِِ ّم

ُ
نِر�رُ  أ

ْ
ُب  ال هن َّ ا من  ان ن  انُحرئ ا عن  ))ُذُكورِهن

“Tín đồ nữ trong cộng đồng Ta được phép mặc tơ lụa và 
đeo vàng còn tín đồ nam thì bị cấm.”(

127F

128)  

Ngày nay nếu qua các khu chợ ắt sẽ bắt gặp rất nhiều 
loại trang sức dành cho nam giới từ dây chuyền, dây tay, đồng 
hồ, nhẫn, lắc, thậm chí cả kheo tai, kheo mủi. . .  được làm 
bằng nhiều chất liệu và tất nhiên không ngoại lệ bằng vàng.  

Xin quí tín hữu đọc Hadith sau: do ông Ibnu A’bbaas 
kể: Rasul  thấy một người đàn ông đeo nhẫn bằng vàng, 
Người liền cởi khỏi tay ông tay ném xuống đất và nói: 

ْعِددُ (( ُدُ�مْ  �ن حن
ن
  أ

ن
ةٍ  ِِل ْرن ا ننارٍ  ِمنْ  جن لُهن ينْجعن  ))ُنِدهِ  ِف  �ن

“Các ngươi dám lấy than hồng của hỏa ngục mà đeo vào 
tay mình ư.”(

128F

129) Mọi người nói với người đàn ông sau khi 
Rasul  đã đi: anh hãy nhặt nó lại để sử dụng trong các mục 
                                                           

(128) Hadith do Imam Ahmad 4/393 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 207. 

(129) Hadith do Muslim ghi lại 3/1655. 
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đích khác. Không, tôi sẽ không lấy đó sau khi Rasul  đã ném 
nó. 

 
Phụ nữ mặc quần áo ngắn, mỏng và bó sát 

Trong những cách mà kẻ thù Islam đã dùng để giăng 
bẩy và hãm hại tín đồ nữ Muslim và họ có phần thành công, đó 
là họ đã chỉ trích việc Islam tôn vinh và bảo vệ phụ nữ Muslim 
qua cách ăn mặc kín đáo, bằng phương án kêu gọi tuyên truyền 
cách ăn mặc bó sát người, mỏng tăng và ngắn quá cỡ nhằm sỉ 
báng, hạ thấp phẩm chất của người phụ nữ (nhưng có mấy ai 
lại biết). Theo giáo lý Islam phụ nữ không được ăn mặc bó sát 
phơi bày đường cong, mỏng thấy da thịt hoặc ngắn phơi bày cơ 
thể kể cả ở cùng với phụ nữ hoặc với người thân ruột thịt, bởi 
Rasul  đã khuyến cáo mạnh mẽ cung cách ăn mặc này: 

انِ (( ْهِ   ِمنْ  ِانْفن
ن
نمْ  اّلارِ  أ ا ل رنُهدن

ن
ُهمْ  قنْومٌ  أ عن ْذنناِب  ِسيناٌط  من

ن
َ رِ  كن نقن

ْ
ُ�ونن  ال ْضِ

ا ُن  بِهن
اءٌ  اّلاسن  �ِسن ِسيناٌت  ان ِر�ناٌت  كن ائِالنٌت  ُضِديالنٌت  عن ةِ  رُُءاُسُهنّ  من ْسنِدن

ن
َ ُْخِت  كن

ْ
 ال

ائِلنةِ  دن
ْ
نن  الن  ال

ْ
ننّةن  ُنْدُخل

ْ
الن  ال ْدنن  ان ِ

ا �ن �ِنّ  ِرُنهن ا ان دُ  ِرُنهن ُوعن
ن
ةِ  ِمنْ  ل ِس�ن ا ضن ذن  كن

ا ذن �ن  ))ان

“Có hai loại người trong hỏa ngục mà Ta không muốn gặp 
mặt họ: kẻ cầm roi to như đuôi bò mà đánh đập người 
khác và loại phụ nữ ăn mặc bó sát người, hở hang, mỏng 
tăng, đầu của họ lại bới tóc cao tựa như bướu của lạc đà 
hai bướu. Cả hai chẳng được vào thiên đàng và cũng chẳng 
ngửi được mùi thơm thiên đàng trong khi mùi thơm đó bay 
xa thế này và thế này.”(

129F

130) trong các thể loại cấm mặc là các 
                                                           

(130) Hadith do Muslim ghi 3/1680.  
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bộ cánh sẽ đinh, sẽ tà quá cao làm cho khi ngồi lộ rõ các phần 
cơ thể, đây là cung của phụ nữ ngoại đạo. Cầu xin Allah được 
bình an. 

Ngoài ra, các loại áo quần có in hình người như diễn 
viên, ca sĩ, cầu thủ, hình có linh hồn, hình nốt nhạc, hình chai 
rượu, các biểu tượng biểu hiệu tôn giáo khác tôn giáo Islam, 
hình hội hợp ăn chơi hoặc các câu nói bằng tiếng nước ngoài 
mang ý nghĩa xấu.  

 
Nối tóc hoặc đội tóc giả dành cho nam và nữ 

Bà Asma bin Abu Bakr kể: có một phụ nữ đến gặp 
Rasul  mà hỏi: Thưa Rasul của Allah, con gái tôi đến ngày 
cưới nhưng tóc nó bị rụng nhiều nên tôi muốn nối tóc giả  cho 
nó để trang điểm xinh đẹp hơn có được không ? Rasul  đáp: 

نن (( وناِالنةن  اهللاُ  لنعن
ْ
ُدْستنوِْالنةن  ال

ْ
ال  ))ان

“Allah nguyền rủa các phụ nữ hành nghề nối tóc giả lẫn 
người đến nối tóc giả.”(

130F

131)  

Ông Jaabir bin Abdullah kể: “Rasul  cấm tuyệt việc 
phụ nữ kết nối thêm bất cứ loại tóc nào lên đầu.”(

131F

132) Tuy thế 
nhưng vẫn có nhiều phụ nữ và có cả nam giới kết nối thêm tóc 
cho dài hoặc cho nhiều như đội tóc giả chẳng hạn, đặc biệt là 
trong những lần trang điểm cô dâu, trang điểm để đi hạ hội, 
tiệc tùng trọng đại. 

 
                                                           

(131) Hadith do Muslim ghi 3/1676. 

(132) Hadith do Muslim ghi 3/1679. 
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Nam giả nữa và nữ giả nam 
Chiếu theo lẽ tự nhiên mà Đâng Tạo Hóa Allah đã an 

bày là nam và nữ phải luôn duy trì trạng thái đã được sinh ra, 
nam phải là đấng mày râu mạnh mẽ và nữ phải là phụ nữ e dè 
hiền thục. Với hành động nam giả nữ và nữ giả nam là đã làm 
ngịch thiên lý, đã khai đề cho biết bao là tội lỗi và bệnh hoạn 
để lại xã hội. Theo giáo lý Islam đây là đại tội Haram như đã bị 
Rasul  cấm với Hadith do ông Ibnu A’bbaas thuật lại: 

نن (( بئِه�ن  اهللاِ  رنُسوُل  لنعن ُدتنشن
ْ
الِ  ِمنن  ال اِء، الرئعن اِت  بِالنئسن بئهن ُدتنشن

ْ
ال اءِ  ِمنن  ان  النئسن

الِ   ))بِالرئعن
“Rasul  nguyền rủa những kẻ nam giả phụ nữ và phụ nữ 
giả nam.”(

132F

133)  
Trong Hadith khác cũng do ông Ibnu A’bbaas thuật 

lại: 
نن (( ّ  لنعن ِِ

نّثِ�ن  الّ ُدخن
ْ
اِل، ِمنن  ال النِت  الرئعن نعئ ُدتن

ْ
ال اءِ  ِمنن  ان  ))النئسن

“Nabi  nguyền rủa những người nam lại cái và những 
phụ nữ tính tình như đàn ông.”(

133F

134) tức bắt chước theo bất cứ 
hành động gì của người khác phái như ăn nói, đi đứng, cử chỉ, 
hành động, tính tình . . . 

Ngoài ra cũng cấm cả hai phái mặc quần áo của phái 
khác. Cụ thể là cấm nam giơi đeo vòng, dây chuyền, lắc tay và 
chân, kheo tai, mặc trang phụ nữ . . . và cũng cấm phụ nữ mặc 
tất cả trang phục dành riêng cho cánh đàn ông như áo sơ mi 
nam, áo dài nam . . . Nói chung hai phái phải ăn mặc khác biệt 

                                                           

(133) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/332. 

(134) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/333. 
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rõ ràng. Còn bằng chứng thì do ông Abu Hurairah dẫn lời 
Rasul  rằng: 

نن (( ِنُس  الّرُع ن   اهللاُ  لنعن
ْ
ةن  ُنل ةِ  ِلِْسن

ن
ْرأ دن
ْ
ةن  ال

ن
ْرأ دن
ْ
ال ِنُس  ان

ْ
ةن  فنل  ))الّرُعِ   ِلِْسن

“Allah nguyền rủa nam mặc quần áo phụ nữ và nữ mặc 
quần áo nam.”(

134F

135)  

 
Nhuộm tóc bằng màu đen 

Đây là hành động tội lỗi gặp phải lời cảnh cáo nguy 
hiểm, Rasul  nói: 

ونُ (( ُُ ِْلبُونن  قنْومٌ  ُن انِ  هِخرِ  ِف  َن ِِ  الّزمن ا وناِاِ   بِالّسون حن امِ  كن ندن
ْ
 ُنِرُُونن  الن  ال

نّنةِ  رناِئنةن 
ْ
 ))ال

“Rồi đây có một nhóm người ở những thế kỷ cuối nhuộm 
tóc màu đen giống như tổ chim bồ câu, họ sẽ chẳng ngửi 
được mùi thơm thiên đàng.”(

135F

136) Tiếc thay điều này lại xảy ra 
nhiều trong thời đại chúng ta và đã dần dần trở thành điều bình 
thường trong mắt mọi người, trong khi nó tạo ra biết bao là sai 
quấy điển hình như ngụy tạo diện mạo đánh lừa mọi người và 
sẽ không tránh khỏi việc ảnh hưởng xấu đến tính tình con 
người. Theo giáo lý Islam tín đồ được phép thay đổi mái tóc 
bạc phơ bằng màu gì tùy thích ngoại trừ màu đen. Có lần ông 
Abu Qahaafah đến gặp Rasul  trong ngày khải hoàn về 
Makkah với mái tóc và râu bạc trắng phiếu, Rasul  bảo ông: 

                                                           

(135) Hadith do Abu Dawood 4/355 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5071. 

(136) Hadith do Abu Dawood 4/419 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 8153 và 
Al-Nasaa-y ghi lại bằng đường truyền Saheeh (xác thực). 
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ُاا(( �ئ ا �ن ذن ءٍ  هن ْ ِن  اناْعتننِبُوا ِِشن ا  ))الّسون

“Ông hãy thay đổi sự già nua bằng nhuộm màu nhưng 
tránh màu đen.”(

136F

137) 

Theo giáo lý Islam dù nam hay nữ cũng cấm nhuộm 
màu đen. 

 

Vẻ hình có linh hồn vào quần áo, trên tường, 
giấy và những vật dụng khác 

Ông Abdullah bin Mas-u’d dẫn lời Rasul : 
دّ  ِِنّ (( شن

ن
اباا اّلاِس  أ ذن ةِ  ُنْومن  اهللاِ  ِعنْدن  عن ِقينامن

ْ
ُرانن  ال وئ َن ُد

ْ
 ))ال

“Quả thật, người bị cực hình kinh tởm nhất đối với Allah 
trong ngày tận thế là những người vẽ hình, tạc tượng.”(

137F

138)  

Ông Abu Hurairah dẫn lời Rasul : 
نْ (( ْظلنمُ  من

ن
ْلُُق  ذنهنبن  ِضّدنْ  أ ِق، َن

ْ
ل خن ينْخلُُقوا كن

ْ
، فنل ّبةا نْخلُُقوا حن

ْ
ل  ))ذنّرةا  ان

“Thật tội lỗi thay cho những kẻ dám bắt chước tạo ra giống 
hình hài tạo vật của TA, có giỏi hãy tạo ra hạt đậu, hạt bắp 
. . .”(

138F

139)  

Ông Ibnu A’bbaas dẫn lời Rasul : 

)) ّ وئرٍ  ُُ َن ُ   اّلارِ  ِف  ُض ْعن ُ  �ن
ن
ُُ ئ  ل ةٍ  بِ ا ُاورن ّورنهن ا ان بُهُ  �نْفسا ذئ تُعن ّنمن  ِف  �ن هن  ))عن

                                                           

(137) Hadith do Muslim ghi 3/1663. 

(138) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/382. 

(139) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/385. 
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“Tất cả họa sĩ, (nghệ nhân tạc tượng, thợ điêu khắc) đều sa 
vào hỏa ngục, mỗi tấm hình (mỗi bụt tượng, mỗi tác phẩm 
điêu khắc) được tạo ra cho một cơ thể sống mà hành hạ kẻ 
đã tạo ra chúng trong hỏa ngục.” ông Ibnu A’bbaas nói: 
“Nếu các ngươi bắt buộc phải vẽ thì hãy vẽ cây cối hoặc bất cứ 
gì không có linh hồn.”(140) Qua các Hadith này cấm tuyệt đối 
không được vẽ hình có linh hồn như động vật, người dù vẽ hay 
tạc tượng hay điêu khác hay nắn hình . . . hoặc bằng bất cứ 
hình thức nào cũng bị cấm. 

Là tín đồ Muslim tin tưởng phải hài lòng chấp nhận 
giáo lý này, không được phép xảo biện như tôi không hề tôn 
thờ hay quỳ lạy nó. Nhưng nếu chúng ta có thời gian mà vận 
dụng trí tuệ nhìn vào hoàn cảnh thực của các họa sĩ, các nghệ 
nhân tạc tượng, nhà điêu khác là hiểu được tính sáng suốt xác 
thực của giáo lý Islam. Vả lại thiên hạ đã không biết được rằng 
cũng vì các bức hình, các bụt tượng này đã đưa thiên hạ lệch 
hướng thờ phụng từ tôn thờ Allah duy nhất sang thờ đa thần. 

Là tín đồ Muslim phải luôn cẩn trọng không lưu trữ bất 
cứ bụt tượng nào trong nhà kẻo Thiên Thần không bước vào 
giống như Rasul  đã nói: 

ةُ  فنْدُخُ   الن (( ُن ئِ
الن دن
ْ
ٌب  ِ�يهِ  بنىْتاا ال

ْ الن  َن اِا�رُ  ان َن  ))فن

“Thiên Thần không vào nhà có nuôi chó và chứa bụt 
tượng.”(

140F

141) Đôi khi gặp trong nhà tín đồ Muslim trưng bày các 
bụt tượng cổ của các tôn giáo khác, đây quả là tội không nhỏ. 
Tương tự treo hay trưng bày hình ảnh có linh hồn cũng là điều 
                                                           

(140) Hadith do Muslim ghi 3/1671. 

(141) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 10/380. 
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bị cấm, bởi đã không biết bao người từ yêu thích rồi trở thành 
tôn thờ. Nếu muốn tưởng nhở thì để trong tim và cầu xin cho 
họ được tốt lành bình an dù sống hay đã chết. Mỗi tín đồ hãy 
mạnh dạn khai trừ các bụt tượng có trong nhà đang treo hoặc 
trưng bày. 

 
Dóc láo về giấc mơ 

Có một số người cố tình thêu dệt các giấc mơ mà y 
chưa từng nằm mộng bao giờ để được quí trọng hoặc được mọi 
người nhắc đến hoặc tấu hài để được tiền hoặc gây sợ hãi 
người có hiềm khích . . . bởi trong thiên hạ cũng có rất nhiều 
người đặt niềm tin rất mãnh liệt giấc mộng rồi từ đó mà bị 
lường gạt hoặc mang lường gạt thiên hạ trong khi đây lại là 
điều cấm kỵ trong Islam, ai vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng, 
Rasul  khuyến cáo: 

مِ  ِمنْ  ِِنّ (( ظن ْْ
ن
ِفرنى أ

ْ
نْ  ال

ن
  الّرُعُ   ُنّدِعن  أ

ن
ْ�ِ  ِِل �ِيِه، �ن

ن
اْ  أ

ن
يْننهُ  ُُِرىن  أ ا ْن نمْ  من ، ل اْ  فنرن

ن
 أ

ُقوُل  ن  �ن ا  اهللاِ  رنُسولِ  عن نمْ  من ُقْ   ل  ))�ن

“Cái dóc láo trọng đại nhất là nhận một người không phải 
cha ruột làm cha hoặc nói về giấc mộng mà y chưa từng 
nằm mộng bao giờ và kể về lời lẽ mà Rasul chưa từng nói 
bao giờ.”(

141F

142) Rasul  nói:  

نْ (( نلّمن  من
ن
نمْ  ِبُلُمٍ  ت ُه، ل ئفن  ُنرن نْ  َُ

ن
ْعِقدن  أ ، �نْ�ن  �ن ِ�ْ

�ن ِع�ن لننْ  شن ْفعن ن  ان  ))�ن

“Ai thêu dệt dóc láo về giấc mơ chưa nhìn thấy sẽ bị trừng 
trị cho đến khi y nối liền được hai nghi thức lễ nhưng y 

                                                           

(142) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 6/540. 
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chẳng làm được.”(143) việc nối liền hai nghi thức lễ là điều 
không thể nào làm được, đây là hành phạt đồng thể loại với 
việc y đã làm. 

 

Ngồi, dẫm đạp và vệ sinh trên mồ mã 
Ông Abu Hurairah dẫn lời Rasul : 

)) 
ن ن
ِْلسن  نْ أل ُدُ�مْ  �ن حن

ن
ن  أ ةٍ  عن ْرن تُْحِرقن  جن تنْخلُصن  ُِينابنهُ  �ن   �ن

ن
هِ  ِِل ِ

ْ
ْ�ٌ  ِع� ُ  خن

ن
نْ  ِمنْ  ل

ن
 أ

ِْلسن  ن  �ن ْبٍ  عن  ))�ن

“Thà các ngươi ngồi lên than hồng bị cháy cả áo thậm chí 
cháy đến da thịt tốt hơn nhiều so với việc các người ngồi 
lên mồ mã.”(

143F

144) 

Về việc dẫm đạp lên mồ mã thì có một số người đã quá 
ư là lơ là, đúng hơn là cẩu thả khi đi vào khu nghĩa địa không 
đi đứng đàng hoàng mà dẫm đạp lên mồ mã mà đi không tí tôn 
trọng người quá cố. Những người này không biết rằng Rasul  
đã từng khuyến cáo: 

)) 
ن ن
ْضِشن  نْ أل

ن
ن  أ ةٍ  عن ْرن اْ  جن

ن
يٍْف  أ اْ  سن

ن
فن  أ َِ ْخ

ن
ّب  بِرِْعِ�  �نْعِ�  أ حن

ن
ّ  أ

ن
نْ  ِمنْ  ِِل

ن
ْضِشن  أ

ن
 أ

ن  ْبِ  عن  ))ُضْسِلمٍ  �ن

“Thà Ta bước lên than hồng hoặc trên lưỡi đao kiếm hoặc 
bị khâu dép dính vào chân Ta thích hơn việc Ta dẫm lên 
mồ mã người Muslim mà đi.”(

144F

145) và sẽ ra sao đối với những 
                                                           

(143) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 12/427. 

(144) Hadith do Muslim ghi 2/667. 

(145) Hadith do Ibnu Maajah ghi 1/499 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5038. 
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kẻ thu lợi nhuận qua việc chiếm đoạt nghĩa địa để cất nhà hoặc 
kinh doanh.  

Về việc đi vệ sinh trong nghĩa địa, trên mồ mã, bên mồ 
mã là hành động của những người không trí óc suy nghĩ do họ 
đã gây hại đến người quá cố bằng chính chất ô uế, Rasul  đã 
khuyến cáo: 

ا(( من بناِل  ان
ُ
طن  أ انسن

ن
ُقبُورِ  أ

ْ
يُْت  ال َِ  قنلن

اعن اْ  حن
ن
طن  أ  ))الّسوقِ  انسن

“Và Ta không hề xem khác nhau giữa kiểu ngồi vệ sinh 
giữa khu nghĩa địa hay ngồi giữa khu chợ.”(

145F

146) tức một 
hành động xấu hổ của việc ngồi vệ sinh trong nghĩa địa giống 
như ngồi vệ sinh giữa chợ mặc mọi người xem phần kín.  

Trong các cung cách đi thăm viếng mồ mã là nên đi 
chân trần khi bước giữa các ngôi mộ. 

 
Không kín đáo lúc tiểu tiện 

Trong các mặt tốt đẹp của bộ giáo lý Islam là cải thiện 
con người trở nên hoàn hảo trong đó gồm có dạy họ cách tẩy 
sạch dơ bẩn như dùng nước hoặc dùng đá, lá, giấy thay thế khi 
không có nước sau vệ sinh. Tuy nhiên cũng có số người lơ là 
không quan tâm đến vệ sinh nên làm cho cơ thể, quần áo họ bị 
bẩn và kéo theo lễ Salah của họ không được chấp nhận. Bên 
cạnh đó Rasul  cũng đã khuyến cáo rằng ai cẩu thả trong vệ 
sinh đã lý do bị trừng phạt nơi cõi mộ như được ông Ibnu 
A’bbaas thuật lại: Rasul  đi ngang qua một trong các ngôi 
vườn của Madinah thì nghe được tiếng reo la của hai người bị 
hành hạ trong mồ mã, Người nói: 

                                                           

(146) Hadith do Ibnu Maajah ghi 1/499 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5038. 
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ّذبنانِ (( ا ُ�عن من ّذبنانِ  ان ِب�ٍ  ِف  ُ�عن ِب�ٌ  :ا� رااُة{ كن �ِنُّه لنكن ّما }ان
ن
ا أ ُدُهدن حن

ن
نن  أ   فنكن

ن
 ال

نْستنِتُ  ن  ِمنْ  َ
ْ
ّما ْولِ ال

ن
رُ  انأ خن

ْ
نن  اآل ْدِش  فنكن ةِ  �ن  )). . . بِاّلِديدن

“Hai người họ bị trừng phạt nhưng không bị trừng phạt vì 
tội lớn lao gì (có đường truyền khác ghi: Không, họ bị hành 
hạ bởi đại tội) một trong hai người họ đã không kín đáo khi 
tiểu tiện còn người khác đã đi mách lẽo chuyện thiên hạ . . 
.”(

146F

147)  

Có Hadith khác Rasul  báo cho biết rằng: 
)) ُ ثن

ْ
ْ
ن
اِب  أ ذن ْبِ  عن قن

ْ
نْولِ  ِف  ال

ْ
 ))ال

“Đại đa số người bị trừng trị trong cõi mộ là do tiểu 
tiện.”(

147F

148)  

Việc không kín đáo trong tiểu tiện bao gồm cả việc 
tiểu tiện vội vã nhanh chống khi nước tiểu chưa kịp dứt hẳn 
hoặc cố ý tiểu lên các nơi làm cho nước tiểu văng ngược trở lại 
hoặc làm sạch cẩu thả đôi khi bỏ luôn không làm sạch giống 
như người ngoại đạo không hề tẩy rửa sau tiểu tiện. Ngày nay 
các nhà vệ sinh công cộng chỉ che mỗi ba mặt còn mặt vào thì 
để trống vậy mà mọi người cứ thản nhiên tiểu tiện mặc tình 
mọi người qua lại ngó nhìn. Với hành động này vi phạm hai 
cấm kỵ phơi bày phần kín và không tẩy rửa sạch sau tiểu tiện. 

 
 
 

                                                           

(147) Hadith do Al-Bukhary ghi trong bộ Al-Fat-h 1/317. 

(148) Hadith do Imam Ahmad 2/326 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 1213. 
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Cố tình nghe lén người khác nói chuyện trong 

lúc họ không muốn 
Allah phán: 

﴿ ْ وا َّسُس َۡ  ١٢: الحجرات  ﴾ََ َ� 

Chớ dọ thám lẫn nhau. Al-Hujuraat: 12 (Chương 49). 

Ông Ibnu A’bbaas dẫn lời Rasul :  

ِن (( عن  من   اْستندن
ن
ِدُِث  ِِل ُ  انُهمْ  قنْومٍ  حن

ن
رُِهونن  ل ُذنِهن  ِف  ُاّب  كن

ُ
ةِ  ُنْومن  اآلنُُك  أ ِقينامن

ْ
 ))ال

“Ai cố ý nghe lén lời nói của người khác trong khi họ không 
muốn, y sẽ bị đổ chì nóng chảy vào đôi tai trong ngày tận 
thế.”(

148F

149) 

Nếu nghe lén để mang lợi ích về mình và tiện việc bày 
mưu gây hại họ là đã phạm thêm một tội khác ngoài tội dọ 
thám như đã cấm cộng thêm tội: 

)) 
ن
نّنةن  ُنْدُخُ   ال

ْ
ّتاٌت  ال  ))�ن

“Những kẻ mách lẽo chẳng được vào thiên đàng.”(
149F

150) 

 
 

                                                           

(149) Hadith do Al-Tabaraany ghi trong Al-Kabeer 11/248 – 249 và trong 
Saheeh Al-Jaame’ 6004. 

(150) Hadith do Al-Bukhary trong bộ Al-Fat-h 10/472 và trong Al-Nihaayah 
của Ibnu Al-Atheer 4/11. 
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Đối xử xấu với hàng xóm bên nhà 

Allah Đấng Hiển Vinh đã di huấn tín đồ Muslim cư xử 
tốt với hàng xóm, Ngài phán: 

َاْ �﴿ ُُ َُ ُۡ � َشۡ� ََ  ِۚ ُ�واْ ِِه ِ�ُۡ�  �َ ََ  َ نٗ     ٔٗ َّ ٰ�َ ُۡ ِ َ  ِۡ ي َ ِّ ٰ �َ ُِٱۡل ََ ٰ�َٰ �ََ�ۡ � ََ  ٰ َٰ َِ  �ۡلُقۡر ِ ُ ََ   
 ََ ُِ لِي ِۡ  �سّس ِ� ََ بِب  َ ۡۡ ِب ِِٱ ُِ ّص  �س ََ ِب  ُن ُ ۡۡ � َِ  َ ۡۡ � ََ  ٰ َٰ َِ َِ  �ۡلُقۡر  َ ۡۡ � ََ  �ِ ِك �سَۡمَ�ٰ

 �ٗ ََ ۡ�ُ  ََ ََ   ََ ِّب  َُ  �َ َ َّ � َّ ِ ۡمۗ َ ُٰنُ� ََ ۡ ي
َ

ۡت � ََۡك َُ   ََ ََ ًَ و : سورة النساء( ﴾٣ا  فَُق
٣٦( 

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không 
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) 
bất cứ cái gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với 
bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và 
hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với 
người lỡ đường và với những người là tù binh trong tay 
các ngươi, bởi quả thật, Allah không yêu thương những 
kẻ tự phụ kiêu căng. Al-Nisa: 36 (chương 4). 

Gây phiền toái đến xóm giềng bên nhà là đại tội như 
được thuật lại qua lời của ông Abu Shuraih, Rasul  nói:  

 ))ُُْؤِمنُ  الن  اهللاِ ان  ُُْؤِمُن، الن  اهللاِ ان  ُُْؤِمُن، الن  اناهللاِ ((

“Thề bởi Allah y chẳng hề có đức tin, thề bởi Allah y chẳng 
hề có đức tin, thề bởi Allah y chẳng hề có đức tin.” Có lời 
hỏi: Là ai thưa Rasul của Allah? Người đáp: 

ِى((
ّ
نُ  الن  اَ من

ْ ارُهُ  َُن هُ  عن  ))بنوناُِقن
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“Đó là kẻ không cho hàng xóm bên nhà được bình yên.”(151) 

Rasul  đã khen biểu dương và chê bai người cư xử 
tốt và cư xử xấu với hàng xóm bên nhà như ông Ibnu Mas-u’d 
kể: Có một người đàn ông đã đến gặp Nabi  mà hỏi: Thưa 
Rasul của Allah làm sao tôi nhận biết rằng mình đã tốt hay xấu 
với hàng xóm bên nhà. Người đáp:  

ِدْعتن  ِِذنا(( ُقولُونن  ِع�ناننكن  سن نْتن  قندْ  �ن ْحسن
ن
دْ  أ نْتن  �نقن ْحسن

ن
�ِذنا أ ِدْعتنُهمْ  ان ُقولُونن  سن :  �ن

تن  قندْ 
ْ
َ سن
ن
دْ  أ قن تن  �ن

ْ
َ سن
ن
 ))أ

“Khi anh nghe họ nói anh tốt là anh đã tốt và khi họ nói 
anh xấu là anh đã xấu.”(

151F

152) 

Gây phiền toái đến hàng xóm bên nhà gồm rất nhiều 
hình thức như cấm người kế bên khong cho sử dụng bức tường 
chung hoặc cố ý cất nhà cao che không gian, không khí trong 
lành, trổ cửa sổ để nhìn lén nhà bên, gây ồn ào vào giờ ngủ, giờ 
nghỉ ngơi và còn bị tội nặng hơn nữa nếu gian dâm hoặc trộm 
cắp ở nhà kế bên, Rasul  nói: 

)) 
ن ن
ِ  الّرُعُ   ُنْزِ�ن  نْ أل ُْ ةٍ  بِعن لنيِه�ُ �ِْسون ُ عن َْسن

ن
نْ  ِمنْ  أ

ن
ةِ  ُنْزِ�ن  أ

ن
أ ارنهِ  بِاْضرن  . . .  عن

ن ن
 نْ أل

قن  ْسِ
ن ةِ  ِمنْ  الّرُعُ   َ ن ُن ْ�يناٍت  عن

ن
ُ  أ َْسن

ن
لنيْهِ  أ نْ  ِمنْ  عن

ن
قن  أ ْسِ

ن ارِهِ  �نيِْت  ِمنْ  َ  ))عن

“Việc gian dâm với mười cô gái nhẹ hơn việc gian dâm với 
cô gái cạnh nhà . . . việc ăn cắp mười ngôi nhà vẫn còn nhẹ 

                                                           

(151) Hadith do Imam Ahmad ghi 1/402 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 623. 

(152) Hadith do. 
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hơn việc ăn cắp ở nhà bên cạnh.”(153) và còn tệ hại hơn nữa là 
lẽ vào nhà bên cạnh để gây tội lỗi. 

 
Viết di chúc gây bất lợi đến người thừa kế 

Trong các qui của bộ giáo lý Islam là “Không được hại 
người rồi tự hại mình” thí dụ cố tình viết sai di chúc để gây 
thiệt hại một hoặc nhiều người thừa kế trong khi Rasul  đã 
nói: 

نْ (( ارّ  من ّ  ضن ضن
ن
نْ  بِهِ  اهللاُ  أ من اّق  ان اّق  شن لنيْهِ  اهللاُ  شن  ))عن

“Ai gây hại người Allah sẽ hại y và ai gây khó khăn cho 
người sẽ bị Allah gây khó khăn cho y.”(

153F

154) trong các hình 
thức gây hại người thừa kế là cố tình không tước quyền thừa kế 
của người thừa kế hợp pháp hoặc viết di chúc sai qui định giáo 
lý Islam hoặc bố thí hơn một phần ba. 

Còn ở một vài nơi không phân chia tài sản thừa kế theo 
luật Islam mà theo luật do con người áp chế khác với luật 
Islam và buộc phải trích một phần tài sản đó cho luật sư. Thật 
khốn khổ thay cho những gì chúng đã thu gom và viết ra. 

 
Chơi cờ súc sắc 

Thời đại ngày nay có rất nhiều trò chơi được sử dụng 
bằng súc sắc (thông thường gọi là xí ngầu), Rasul  đã khuyến 
cáo chơi môn này bằng câu: 

                                                           

(153) Hadith do Al-Bukhary ghi trong Al-Adab Al-Mufrid số 103 và trong 
Al-Silsilah Al-Saheehah số 65. 

(154) Hadith do Imam Ahmad ghi 3/453 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6348. 
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نْ (( ِنِش�ِ  لنِعبن  من ْ َّ ا بِال ّ�دن
ن
� بنغن  فنكن هُ  ان ْمِ  ِف  ُندن

ن
�رٍ  ل ِمهِ  ِخْ�ِ ِن  ))ان

“Ai chơi súc sắc là giống như y nhuộm đôi bàn tay mình 
bằng thịt và máu heo.”(

154F

155) 

Ông Abu Musa dẫn lời Rasul : 
نْ (( ِِ  لنِعبن  من ْ َّ دْ  بِال قن ُ  اهللاُ  عنصن  �ن

ن
 ))انرنُسول

“Ai chơi xúc xắc là đã bất tuân Allah và Rasul của 
Ngài.”(

155F

156) 

 
Nguyền rủa người có đức tin và nguyền rủa 

những ai không đáng bị nguyền rủa 
Có rất nhiều người rất nóng tánh nên không kiểm soát 

được lời nói nên đã nguyền rủa người khác, động vật, đồ vật, 
ngày giờ . . . thậm chí tự nguyền rủa bản thân và con cái họ, vợ 
nguyền rủa chồng và ngược lại. Đây là vấn đề rất nguy hiểm 
như được thuật lại từ cha của Zaid ông Thaabit bin Al-Dhihaak 
Al-Ansaary, Rasul  nói: 

نْ . . . (( من نن  ان ْهون  ُضْؤِمناا لنعن تِْلهِ  �ن قن  )). . . كن
“. . . và ai nguyền rủa người có đức tin là tựa như đã giết y . 
. .”(

156F

157) và người thường hay nguyền rủa nhất đó là phụ nữ, vì 
vậy mà đa số phụ nữ bị trừng trị trong hỏa ngục và họ sẽ chẳng 
được ai biện hộ cho trong ngày phán xét cuối cùng. Ngoài ra 

                                                           

(155) Hadith do Muslim ghi 4/1770. 

(156) Hadith do Imam Ahmad ghi 4/394 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6505. 

(157) Hadith do. 
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lời nguyền rủa còn rớt lên đầu người nguyền rủa nếu đó là sự 
bất công và y đã tự đẩy mình xa vời với hồng phúc của Allah. 

 
Khóc than kể lể trong tang lễ 

Có một vài sai lầm lớn mà chị em phụ nữ thường mắc 
phải là khóc than khi người thân qua đời, ngoài khóc các cô 
(bà) còn kể lễ, gào thét, tự tác vào mặt, xác quần áo, bứt tóc. . . 
những hành động này nói lên rằng các cô không hài lòng định 
mệnh Allah đã sắp đặt và không tí kiên nhẫn về nạn kiếp xảy 
ra. Với hành động thái hóa này bị Rasul  nguyền rủa như 
được ông Abu Amaamah thuật lại: “Rasul  nguyền rủa phụ 
nữ tự tách vào mặt mình, tự xé áo và tự trù cho mình bị chết 
thảm và gặp nạn.”(158)  

Ông Ibnu A’bbaas dẫn lời Rasul :   
نْ  ِمّنا لنىْسن (( من  من ، لنطن ِن ُُدا

ْ
ّق  ال ، انشن ُيُوبن

ْ
ِنعن  ال ْعونى ان ناِهِلّيةِ  بِدن

ْ
 ))ال

“Sẽ không là tín đồ của Ta đối với ai tự tác vào mặt, xé áo 
và cầu xin bằng lời lẽ tiền Islam.”(

158F

159) 

Rasul  nói:   
نمْ  ِِذنا اّلاِئنةُ (( بْ ن  �نتُْب  ل ا �ن ْوفِهن امُ  ضن ةِ  ُنْومن  ُ�قن ِقينامن

ْ
ا ال لنيْهن �ناٌل  انعن انٍ  ِمنْ  ِسْ  قنِطرن

ْرعٌ  ِِ رنٍب  ِمنْ  ان  ))عن

“Người gào thét (khi có người thân qua đời) nếu không sám 
hối trước khi chết sẽ bị cho mặc trong ngày tận thế loại 

                                                           

(158) Hadith do Ibnu Maajah ghi 1/505 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 5068. 

(159) Hadith do Al-Bukhary ghi  trong bộ Al-Fat-h 3/163. 
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quần bằng chất liệu dầu hắc nóng và áo bằng chất liệu lửa 
hỏa ngục.”(160) 

 
Đánh vào mặt và xăm lên mặt 

Ông Jaabir kể: “Rasul  cấm đánh lên mặt và xăm lên 
mặt.”(161)   

Có rất nhiều cha mẹ và giáo viên đã đánh lên mặt trẻ 
bằng tay hoặc roi trong khi nó lại là nơi được Allah quí trọng. 
Đôi khi đây là nguyên nhân chính dẫn đến tổn thương nặng 
đến mặt, thính giác, mắt hoặc làm cho mù, điếc. 

Riêng việc vẽ, xăm lên mặt để phân biệt bộ tộc này với 
bộ tộc khác (như ở châu Phi) là điều cấm kỵ và nếu để tạo dấu 
hiệu phân biệt thì phải tạo ở vị trí khác ngoài gương mặt. 

 
Ngoảnh mặt với người Muslim quá ba ngày 

không vì lý do giáo lý Islam 
Trong những phương châm của lũ Shaytaan đáng 

nguyền rủa là chia cắt tình cảm giữa người Muslim với nhau, 
tuy vậy mà vẫn có rất nhiều người vấp phải hạ sách này của 
chúng, họ thản nhiên quay lưng nhau không vì Islam mà vì một 
vài lý do đơn giản hoặc do một hiềm khích nhỏ nhoi. Vậy mà 
họ không nhìn nhau cả thời gian dài, thậm chí họ thề sẽ không 
nói chuyện, nguyện không bước vào nhà, nếu đi cùng đường 
thì xem như không gặp, nếu có ngồi cùng bàn thì chỉ chào có 
hình thức, bởi có người như thế này đã góp phần chia cắt cộng 
đồng Islam vốn rất hùng mạnh. Nhằm bảo tồn tình cảm anh em 
                                                           

(160) Hadith do Muslim ghi số 934. 

(161) Hadith do Muslim ghi 3/1673. 
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đạo giáo Islam đã qui định một định luật rõ rằng và cũng là 
một lời khuyến cáo mạnh mẽ như được thuật lại từ ông Abu 
Hurairah, Rasul  nói: 

ّ   الن (( ِ نْ  لُِدْسِلمٍ  ُن
ن
ْهُجرن  أ اهُ  �ن خن

ن
نْ  ثنالنٍث  فنْوقن  أ رن  �ندن جن اتن  ثنالنٍث  فنْوقن  هن دن  ِنخن ن  �ن

 ))اّلارن 

“Người Muslim không được phép ruồng bỏ người anh em 
Muslim khác quá ba ngày, ai dám ruồng bỏ quá ba ngày 
rồi bị chết trong lúc đó y bị vào hỏa ngục.”(

161F

162) 

Ông Abu Kharraash Al-Aslami dẫn lời Rasul : 
نْ (( رن  من جن اهُ  هن خن

ن
ننةا  أ ُهون  سن ْفِك  �ن سن ِمهِ  كن  ))ِن

“Ai ruồng bỏ người anh em Muslim một năm là giống như 
y đã lấy máu người anh em đó.”(

162F

163) 

Và chỉ cần hậu quả xấu của việc ruồng bỏ nhau là 
không được Allah tha thứ cho cả hai là đủ làm cho người 
Muslim khiếp sợ, như ông Abu Hurairah dẫn lời Rasul : 

اُل (( دن ْْ
ن
ُئ ِف  اّلاِس ُ�ْعرنُض األ ْ�ِ ُنْومن  

ّر�ن ٍة ضن ْ�ِ ان اال ُجُعن
يُ �نْومن الن ثْنن  رُ ْغفن ْدىٍس، �ن

ئ  ُُ بِْد الُدْؤِمِن ِل   ْن
ّ
ا ِِال بْدا   ْن

ن
�نْ�ن أ يُ بنىْننُه ان ْحنناُء، �ن ِرُ�وا افُْرُكوا: ُل اقن ِخيِه شن

ن
ْا أ
ن
 أ

َّ ُن هن  ُِْن حن  ))ِفيَان ذن

                                                           

(162) Hadith do Abu Dawood ghi 5/215 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 7635. 

(163) Hadith do Al-Bukhary ghi trong chương Al-Adab Al-Mufrid Hadith số 
406 và trong bộ Saheeh Al-Jaame’ 6557.   
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“Việc hành đạo được trình duyệt (lên Allah) vào mỗi tuần 
hai lần: lần vào ngày thứ hai và lần vào ngày thứ năm. Mỗi 
tín đồ Muslim có đức tin đều được tha thứ tội, ngoại trừ tín 
đồ nào có hiềm khích với người anh em Muslim khác thì 
được phán: “Bỏ mặc hai chúng cho đến khi chịu hòa thuận 
nhau”.”(164) 

Ai biết lỗi quay lại sám hối với Allah thì hãy bắt đầu 
đến gặp người kia chào Salam, nếu người kia không chấp nhận 
là y đã trở nên vô tội và tội lỗi vẫn còn trên vai người từ chối 
hòa giải, như được ghi nhận qua Hadith của ông Abu Ayyoob 
dẫn lời Rasul : 

)) 
ن
 ال

ن
ّ  لُِدْسِلٍم أ ِ ُن نالٍ  

ن
اهُ فنْوقن ثنالنِث ل خن

ن
ْهُجرن أ تنِقيناِن، �نيُْعرُِض هن : ْن �ن

ْ
�ُْعرُِض ُنل ا، ان ذن

 بِالّسالنمِ 
ُ
أ بْدن َِ �ن

ّ
ْ�ُُهدا اَ ا، اخن ذن  ))هن

“Cấm người Muslim giận bỏ mặc người Muslim khác quá 
ba ngày đêm, khi ai người gặp nhau cả hai đều quay mặt đi 
nơi khác nhưng người tốt nhất là người bắt đầu bằng lời 
chào Salam.”(

164F

165)   

Về việc giận vì lý do Islam như người kia bỏ hành lễ 
Salah hoặc thường xuyên làm sàm bậy, nếu như việc bỏ mặc 
làm cho người kia biết lỗi lầm, biết mình sai thì nó là điều bắt 
buộc áp dụng, nếu kế sách này phản tác dụng làm cho người 
kia mãi lúng sâu vào tội lỗi và xa lánh thì phải dùng đến biện 

                                                           

(164) Hadith do Muslim ghi 8/11 (35, 36 & 2565).   

(165) Hadith do Al-Bukhary 8/26 (6077) và Muslim 8/8 (25 & 2560) ghi lại. 
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pháp nhắc nhở, khuyên bảo, cư xử tốt với y mong rằng Allah 
sẽ hướng dẫn y.(166)   

Trên là những gì tôi có thể thu gom được qua các tội 
lỗi xảy ra nhiều hiện nay.   

Cầu xin Allah Đấng Hiển Vinh, Đấng Tối Cao, Đấng 
sở hữu các Đại Danh tốt đẹp ban chia cho chúng ta có tấm lòng 
biết sợ hãi trước tội lỗi mà Ngài đã cấm, cũng như khẩn xin 
Ngài hỗ trợ chúng ta luôn ngoan đạo cho đến được bước vào 
thiên đàng. Bầy tôi tha thiết khẩn cầu Allah tha thứ mọi tội lỗi 
của bầy tôi từ quá khứ đến hiện tại, mọi tội lỗi bầy tôi còn nhớ 
và đã quên lãng, xin Ngài ban cho sự giàu sang bằng bổng lộc 
Halal, xin kéo bầy tôi tránh xa bổng lộc Haram, xin ban cho 
bầy tôi thiên lộc của Ngài, xin hãy chấp nhận lời sám hối của 
bầy tôi, xin Ngài tẩy sạch bầy tôi mọi lỗi lầm sai quấy. Quả 
thật Ngài Hằng Nghe và đáp lại lời cầu xin, và cầu xin bình an 
và phúc lành cho vị Nabi mù chữ Muhammad, cho gia quyến 
và tất cả bằng hữu của Người. 

Xin muôn vàn tạ ơn Allah Đấng Chủ Tể toàn vũ trụ. 

 

Tác giả 

Muhammad Saaleh Al-Munajjid 

Al-Khabar P.O BOX 2999 

                                                           

(166) Giống như Rasul  đã bỏ mặc ông Ka’b bin Maalik và hai người khác 
cùng tội với ông với một thời gian dài bởi kế sách này hữu hiệu với ba 
người họ nhưng Rasul  lại không làm thế với ông Abdullah bin Ubai 
bin Sulool trùm ngụy Islam và băng nhóm của ông bởi kế sách này không 
hợp. 
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