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Lời Mở Đầu 

َْمُد ِ�ِ 
ْ
ْـِه اَل

َ
ُُ إِل تُو

ََ ُُ  َو ُر ُُ  َوََْش
َ
ُُ َعَعاَ َْمُد

َ
  َوََْسـتَْغِفُرُُ ْ

ُعوُذ بِ 
ََ َُْفِسنَا اهللاِ َو

َ
وِر أ َماِلَا َوِمْن سَ  ِمْن ُشُ ْْ

َ
ِِ أ َا  اهللاُ  ُِ َمْن َ�ْهـدِ  ىَئ

 ُ
َ
ّ  ل ُ   فََ  ُضِل

َ
ََ ل ّْ فََ  َهاِد َ وَ   َوَمْن ُُْلِل َ 

َ
ْن ال

َ
هَ ْشَهُد أ ـٰ  ا إِلَـ

 
 هللاُ إِال

 ُ
َ
ََ ل �  َشِ

َ
ُُ ال ُ الَْمـُد  ُ�ْـِي َوُ�ِمـيُْت  وَُهــَو   وَْدَد

َ
َُ َول

ْ
ُمـل
ْ
لَـُه ال

َ وَ   ِدُرٌ َعلَـ  ُكِّ َشـْيٍء قَ  ن  َ
َ
ِِي نَـا ْشَهُد أ

بْـدُ  َسيئَدََا َوََ َْ ـًدا   اهللاِ  ُمَم 
 ُ
ُ
ئِه    َورَُسول ُُ ُِْن  ُُ َاَ الئ َظئ ِلُْهِهَر

ْ
رَْسلَُه اُهللا بِالُهَدى وَِدُِن ال

َ
 غَ ل  بَ �َ أ

 وَ   ةَ الَ سَ الرئ 
َ
 د  أ

َ ْ
  حَ َص ََ وَ   ةَ اََ مَ ى األ

ُ ْ
غَ  ةَ م  األ

ْ
نَْها ال َْ رََها َوَ�َشَف   َ َة  وََد م 

َِدِع 
ْ
يَـا  ُِ ادِ هَ جِ  ظ  دَ   اهللاِ ِف  دَ اهَ جَ وَ  ِمَن ال

ْ
ُعل
ْ
َِمُة اِهللا ِ�َ ال َُ وَن 

ُُ َ ِِ
ِئ  ُِ َر ََ  فََصـلََوا ْ�َن َعَصْوا اَهللا وََشاق وا الر ُسوَ  ِ�َ الـسـْف ِ

 
َِمُة اْ َُ  َو

ْصَحابِِه َوَمْن َسارَ 
َ
ََْهِجهِ  َعلَيِْه وََاَ هِلِ َوأ ثََرُُ  َاَ 

َ
ْْتََف أ ََ  َوا ـ َوَعَمس 

ُِْن �ِسُ   َُْوِم الئ
َ
ِتِه إَِ

ا َ�ْعدُ  ِ  م 
َ
 :أ

Chắc chắn lời tạ ơn là dành riêng cho Allah, bề 
tôi xin tạ ơn Ngài – Đấng Tối Cao –, bề tôi quay lại 
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sám hối cùng Ngài và cầu xin Ngài dung thứ. Khẩn cầu 
Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu xa xuất phát từ 
trong tâm và mọi hành động sai trái, ngu muội. Chắc 
chắn ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bị lầm lạc sau 
đó và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là 
chân lý. Bề tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất 
không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, tất cả mọi 
vương quyền và mọi lời ca tụng là của riêng Ngài, Ngài 
là Đấng ban cho cái sống và sự chết và Ngài có khả 
năng vô biên; và xin chứng nhận vị Lãnh Đạo cao quí, 
Nabi Muhammad là bề tôi và Thiên Sứ của Ngài, Allah 
đã cử phái Người đến cùng với sự hướng thiện và tôn 
giáo chân lý nhằm phô trương với tất cả mọi tôn giáo 
khác, Người đã truyền bá tôn giáo, là Người trung can 
nghĩ khí, đã di huấn cộng đồng, đã cứu nhân loại thoát 
khỏi đau khổ buồn tẻ, Người đã khuyến cáo về hành 
động sai trái Bid-a’h (cái tân trong tôn giáo), Người đã 
anh dũng chiến đấu vì Allah với lòng đầy nhiệt quyết 
nhằm nêu cao lời tuyên thệ (La i la ha il lol loh) và để 
hạ nhục những kẻ chống đối Allah và Rasul. Cầu xin 
bình an của Thượng Đế ban cho Người, cho gia quyến 
cùng bằng hữu của Người và cho tất cả những ai noi 
theo họ, bám lấy Sunnah đường lối của Người, và sau 
nữa: 

Trong những hồng phúc và ân phước vĩ đại bắt 
buộc con người phải nói lên lời tạ ơn và luôn miệng 
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tụng niệm Allah – Đấng Hiển Vinh, Đấng Tối Cao – là 
Ngài đã ban xuống cho nhân loại một tôn giáo hoàn mỹ 
mà các giáo lý của nó chỉ hàm chứa mọi điều dễ dàng, 
thuận lợi, chân lý đó được vị Thiên Sứ báo trước 
Muhammad bin Abdullah – cầu xin Allah ban bình an 
& phúc lành cho Người – lời báo trước đó là khuyến 
cáo những ai có ý định làm trái ngược giáo lý từ kẻ thù 
của tôn giáo đến các tín đồ trong giáo như nhóm làm 
Bid-a’h, lời mặc khải đó được lưu truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Trước tiên là tập thể Sahabah đức 
hạnh, đến thế hệ Ta-bi-een sau họ, rồi từ vết tích tốt đẹp 
của tất cả họ để lại đã được giới Ulama học giả Islam 
và các nhà truyền giáo bám lấy. Tất cả họ đã được 
Rasul  miêu tả rằng họ đã thừa hưởng được di sản quí 
báu của giới Nabi, họ là cấp lãnh đạo sáng suốt đưa 
cộng đồng đến với tốt đẹp, đến với chân lý, đến với 
chiến thắng vinh quang, họ sẽ lèo lái đưa họ tránh khỏi 
mọi việc làm Bid-a’h (cái tân của tôn giáo) và tránh 
khỏi sự diệt vong, họ là những người luôn ở trên chân 
lý trong lời nói lẫn việc làm, lời nói luôn đi đôi với 
hành động và ngược lại. Nhờ đó, hậu thế của họ đã học 
hỏi được từ họ biết bao là kiến thức đúng thật của Islam 
cho đến ngày nay. 

Lĩnh vực quan trọng nhất, quí báu nhất trong 
kho tàn kiến thức Islam là kiến thức về Al-A’qeedah 
tức kiến thức về niềm tin nơi Allah, bởi nó là linh hồn 
của tôn giáo, là tinh thần của cộng đồng, là niềm tự hào 
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trong bản thân mỗi người Muslim, bên cạnh đó kẻ thù 
của Al-A’qeedah là Bid-a’h (cái tân trong tôn giáo) 
đang lan rộng mạnh mẽ ở nhiều nơi, họ đã đứng lên kêu 
gọi mọi người đến với sự nhầm lẫn, hiểu sai sự thật về 
Islam, làm trái ngược với bộ luật của Đấng Chúa Tể 
toàn vũ trụ và muôn loài, đi lệch đường của các bậc tiền 
nhân đức hạnh xưa kia. Vì tầm quan trọng đó, nên tôi 
cố gắng sức mình sưu tầm và thu gom những câu phúc 
đáp của giới Ulama học giả Islam về lĩnh vực Al-
A’qeedah nhằm chỉnh sửa những lổ hỏng, những điểm 
khiếm khuyết và nhằm giáo dục tầng lớp mới lớn hiểu 
đúng chân lý Islam. Thì đây, là những lời giải đáp của 
giới Ulama đã được thế giới Islam công nhận kiến thức 
và sự ngoan đạo của họ. Cầu xin Allah ban thật nhiều 
ân phước và thật nhiều điều tốt đẹp cho họ, quả thật 
Ngài là Đấng Bảo Hộ và có khả năng vô biên. 

Cuối lời tôi xin cảm ơn những ai đọc và quan 
tâm đến quyển sách nhỏ bé này, cầu xin Allah ban bình 
an và phúc lành cho Nabi Muhammad của chúng ta, 
cùng gia quyến và toàn thể bằng hữu của Người. 

 
Ibrahim bin Uthmaan Al-Faaris 
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Thể Loại Al-Tawhid 

Câu hỏi 1: 
Al-Tawhid là gì và gồm có bao nhiêu loại ? 
Đáp: 
* Al-Tawhid theo nghĩa của từ: Là tạo cho một 

vật trở thành độc nhất, và để biến một vật trở thành duy 
nhất cần phải có được hai điều kiện phủ nhận và xác 
định, tức phủ nhận một sự việc hay một đức tính... nào 
đó không một vật nào có được, sau đó xác định sự việc 
đó hay đức tính đó... chỉ có trong một vật thể duy nhất.  

Thí dụ: không thể trở thành một người tôn thờ 
Allah duy nhất cho đến khi phủ nhận hết mọi vật tôn 
thờ khác ngoài Allah và chỉ công nhận sự tôn thờ đó là 
dành riêng cho Allah. 

Thí dụ khác: “Ông A thì đứng”; trong câu nói 
anh đã xác định cho ông A đang nhưng anh không làm 
cho ông ta trở thành độc nhất trong sự đứng đó, bởi sẽ 
có người khác cũng đang đứng như ông A vậy, nếu nói: 
“Không có ai đứng cả”; trong câu nói đã phủ nhận hết 
không một người nào đứng nhưng vẫn không thể hiện 
được sự độc nhất. Chỉ có nói: Không ai đứng cả chỉ 
ngoại trừ Zaid; lúc này thì mới thể hiện được sự độc 
nhất của Zaid là chỉ có một mình anh ta đứng còn tất cả 
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thì không. Tóm lại Al-Tawhid sẽ không đúng với nghĩa 
thực của nó cho đến khi nó hội tụ đủ hai điều kiện xác 
định và phủ nhận. 

* Thể loại Al-Tawhid: Dựa vào câu định nghĩa 
chung về Al-Tawhid là “Độc tôn Allah duy nhất về 
những gì chỉ Ngài mới xứng đáng,” với câu định nghĩa 
này giới Ulama đã phân tích thành ba loại Al-Tawhid 
như sau: 

Thứ nhất: Tawhid Al-Rububiyah. 

Thứ hai: Tawhid Al-Uluhiyah. 

Thứ ba: Tawhid Al-Asmạ và Al-Sifaat. 

Dựa vào sự nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết 
trong Thiên Kinh Qur’an và các Hadith, chúng tôi 
khẳng định rằng Al-Tawhid gồm ba loại Al-Tawhid 
như vừa nêu, sẽ không thể nào có khác nữa. 

* Thứ nhất: Tawhid Al-Rububiyah: “Là xác 
định duy chỉ Allah mới là Đấng Tạo Hóa, Đấng Chúa 
Tể vũ trụ và muôn loài và là Đấng Cai Quản Thống Trị 
tất cả vạn vật trên toàn vũ trụ.” Và chi tiết như sau: 

a) Xác định duy chỉ Allah mới là Đấng Tạo 
Hóa: là tin tưởng rằng chỉ một mình Allah là Đấng Tạo 
Hóa ra vạn vật, ngoài Ngài không một ai có khả năng 
đó, như đã được phán trong Qur’an: 
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�ِض� ]
َ
َمآءِ َوٱۡ� َّ ََ ٱس ِ ِّ ُم   م ُُم ۡۡ َ َ ِ ّّ م ٱ ُۡ ِقِ � َ� َٰ  َۡ ِّ َّ  َلۡ   ِ ِ ََ ِ ََ ِ ِ ٓ ََ

َوۖ   ٣: فاطر Zلم

... phải chăng có Đấng Tạo Hóa nào khác ngoài 
Allah đã cung phụng cho các người (mọi thứ) từ 
trên trời xuống và cả dưới đất hay sao? Không chỉ 
có Ngài duy nhất mà thôi. Fatir: 1 (chương 35). Kế 
tiếp Allah chứng minh sự bất lực mọi thần linh mà 
nhóm phủ nhận Allah đã tôn thờ với lời phán: 

وَن ] ۡم َّ ََ َ َ ََ ََ
َ

قم م  َ ۡ ََ  َّ َمَ  ََ قم م  ۡ ََ َمَمَ 
َ

َ١Z ١٧: النحل 

Thế phải chăng Ðấng tạo hóa (tất cả) lại ngang 
hàng với kẻ không tạo hóa ra bất cứ gì hay sao? Thế 
tại sao các người không biết suy nghĩ ? Al-Nahl: 17 
(chương 16). 

* Allah duy nhất là Đấng Tạo Hóa, tạo hóa ra 
tất cả vạn vật và định đoạt số mạng cho tất cả vạn vật 
đó. Thế nên, để có được một đức tin hoàn hảo là phải 
tin tưởng vào sự tiền định mệnh tức tin tưởng rằng 
Allah đã tạo hóa ra mọi hành động của vạn vật như 
Ngài đã phán rằng: 

ا َ�ۡعَمقموَن ] َّ ۡ  َو ُم م َخقََق ّّ  ٩٦: الصافات ٩Zَوٱ
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Chính Allah đã tạo hóa ra các người và tất cả mọi 
hành động cử chỉ của các người. Al-Soffaat: 96 
(chương 37), bởi hành động của con người là thuộc tính 
của y và y là tạo vật của Allah, một khi đã tạo hóa ra 
vạn vật thì phải tạo hóa ra thuộc tính của chúng, mặt 
khác hành động của vạn vật xảy ra là do hai yếu tố lòng 
kiên quyết và khả năng hoàn hảo, cả hai yếu tố này là 
tạo vật của Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – 
Ngài đã tạo hóa ra sự việc thì cũng tạo ra nguyên nhân. 

* Nếu nói: Làm sao để hiểu được cho đúng 
nghĩa duy chỉ Allah mới là Đấng Tạo Hóa nhưng Allah 
lại cho rằng ngoài Ngài lại có khả năng tạo hóa, điển 
hình như câu kinh: 

ِِقَ� ] َم ٱۡلَ�ِق ََ ۡح
َ

م َ ّّ ََ ٱ ََ ا ََ ََ  ١٤: المؤمنون ١Zَم

Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hoá Siêu Việt 
nhất trong tất cả những ai có khả năng tạo hóa! Al-
Mụminun: 14 (chương 23). 

Thứ hai, có Hadith Nabi  nói về những người 
vẽ hình và tạo tượng: 

َُ  إِن  (( ْصَحا
َ
ُِ  أ َِ بُونَ  الـصَورِ  َه  َ ِقيَاَمةِ  َُْومَ  ُ�َع

ْ
ْديُوا :لَُهمْ  ُ�َقاُ   ال

َ
 َما أ

 .متفظ عليه)) َخلَْقتُمْ 
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“Quả thật nhóm người vẽ hình nhân và tạt tượng sẽ 
bị hành phạt vào ngày phán xét, lúc đó có lời thách 
thức họ: các người hãy làm sống lại những gì các 
người đã tạo đi.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi 
lại. 

Trả lời cho luận điểm này như sau: Ngoài Allah 
không ai có khả năng tạo hóa giống như tạo vật của 
Allah, không thể tạo vật gì đó từ không là gì cả và 
không thể phục sinh vật gì đã chết, mà họ chỉ có thể 
thay đổi, hoán hình từ những gì có sẵn trong số tạo vật 
của Allah sang hình dạng khác, từ thuộc tính có sẵn 
thành thuộc tính khác, thí dụ: vẽ hình hoặc tạt tượng, là 
họ dùng đất để nặn thành tượng con chim hoặc con lạc 
đà, họ lấy sơn tô màu lên tấm giấy trắng để trở thành 
bức ảnh trong khi đất và tấm giấy lại là hai tạo vật của 
Allah. Đến đây chúng ta thấy rõ rằng sự khác biệt giữa 
sự tạo hóa của Allah và sự tạo hóa do con người hoặc 
vật thể khác tạo ra.  

Tóm lại, khẳng định rằng chỉ Allah duy nhất 
mới là Đấng Tạo Hóa siêu việt và toàn năng. 

b) Xác định duy chỉ Allah mới là Đấng Chúa Tể 
vũ trụ và muôn loài: là chỉ Allah duy nhất mới là Chủ 
Nhân của toàn vũ trụ, là Đấng sở hữu tất cả vạn vật, 
như Allah đã phán: 

[ ِ ي �َِيِده ِ َّ ََ ٱ َۡ ِ ََ َ َ  ٌۡ ءٖ َُِدَ ۡ�َ ِ
ِ ِ �م َو َ�َ ۡقكم وَلم  ١: الملك ١Zٱسۡمم
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Hồng phúc thay Đấng đã sở hữu (toàn vũ trụ) 
trong tay Ngài và Ngài toàn quyền định đoạt vạn 
vật. chương 67 Al-Mulk, câu 1), Allah phán tiếp ở 
chương khác: 

[ ۡ�َ ِ
ِ وتم �م َۢ �َِيِدهِۦ َمقَكم َّ ِ  ءٖ ُمۡ   َم َعقَۡيـَ َـا ََ �م ُم َو ـ ِ ـَو �م  Zوَلم

 88: المؤمنون

Hãy hỏi chúng (hỡi Muhammad): "Ai là Ðấng sở 
hữu tất cả vạn vật trong tay, là Ðấng bảo vệ (tất cả) và 
không một ai thoát khỏi hay dám đôi co về định mệnh 
do Ngài định” Al-Mụminun: 88 (chương 23). Đúng, 
cả vũ trụ là vương quyền của Allah, là vật sở hữu của 
Ngài duy nhất. Tuy nhiên Allah không phủ nhận vương 
quyền của con người như Ngài đã xác nhận trong 
Qur’an rằng: 

ۥٓ ] َم َفاِ�َ ّّ َم   ا َمقَۡك َّ ۡو 
َ

َZ ٦١: النور 

Hoặc những nơi mà các người sở hữu trong tay 
chìa khóa mở cửa. Al-Nur: 61 (chương 24). 

Allah phán ở chương khác: 

هم ۡ ] ََۡ�ِنم
َ

ا َمقََكۡت � َّ ۡو 
َ

َ�ِِجِهۡ  َ ُۡ َ
َ ٰ َ�َ َّ ِ ِ Z ٦: المؤمنون 

Ngoại trừ đối với vợ hoặc với những người nô lệ nữ 
thuộc quyền sở hữu của họ. Al-Mụminun: 6 (chương 
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23), ngoài ra còn có rất nhiều bằng chứng khác xác 
định cho việc ngoài Allah con người vẫn có quyền sở 
hữu, nhưng quyền hành của họ không giống như quyền 
hành của Allah, vật sở hữu của họ không như vật sở 
hữu của Allah, quyền hành và vật sở hữu của con người 
là có giới hạn, có thời gian ấn định tức nhà của Zaid là 
của anh ta không ai được phép xâm phạm và ngược lại 
nhà của Muhammad là của riêng anh ta, Zaid không có 
quyền quản lý. Nhưng quyền hạn này chỉ được phép sử 
dụng trên phương diện Allah cho phép không phí phạm, 
bởi hoang phí là điều cấm trong Islam như Allah và 
Rasul  của Ngài đã cấm, Allah phán rằng: 

م ] َ ََ ـۡ  َُِ�ِٗمـَو ُم م لَ ّّ ِِ َجَعـَ  ٱ ُم م ٱّلـ ِلَ َٰ ـ ّۡ َ
َفَهآَء َ ََ ل ٱس موٱ َ  Z اُۡ

 ٥: النساء
Các người chớ giao tài sản của các người cho 
những kẻ Safih (những người sử dụng tài sản không 
mang lại lợi ích), điều mà Allah đã ban cho các 
người tạo dựng cuộc sống. Al-Nisa: 5 (chương 4). 
Qua câu kinh chứng tỏ rằng vương quyền của con 
người là có giới hạn và có thời hạn, nó khác hoàn toàn 
với vương quyền của Allah bao la và mãi mãi, vô giới 
hạn, Ngài muốn làm bất cứ gì muốn không ai được 
phép đôi co, ngược lại con người sẽ bị Ngài chấp vấn 
về những hành động họ đã làm. 
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c) Xác định duy chỉ Allah mới là Đấng Cai 
Quản Thống Trị tất cả vạn vật trên toàn vũ trụ: Allah là 
Đấng duy nhất cai quản thống trị vạn vật từ trên trời 
xuống dưới đất như đã được phán trong Qur’an: 

َُ ٱۡلَ�ِقَِمَ� ] ََ م  ّّ ََ ٱ ََ ا ََ �َ � ۡم ۡم
َ
ۡق م َوٱۡ� َ َۡ م ٱ َُ  ََ َ

�٥Z ٥٤: األعراف 

Thật tuyệt diệu thay Ngài, Ngài đã tạo hóa rồi chỉ 
huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ 
trụ và muôn loài Al-A'raaf: 54 (chương 7). Sự quản 
lý thống trị của Allah là toàn bộ, không một vật hay 
một việc nào lại xảy ra ngoài ý chỉ của Ngài hoặc dám 
đôi co với Ngài, bên cạnh đó con người cũng có quyền 
quản lý và thống trị nhưng chỉ có giới hạn và thời hạn 
như quản lý tài sản riêng, người ở và những gì tương 
tự... sự quản lý này chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp.  

Tóm lại, Tawhid Al-Rububiyah: “Là xác định 
duy chỉ Allah mới là Đấng Tạo Hóa, Đấng Chúa Tể vũ 
trụ và muôn loài và là Đấng Cai Quản Thống Trị tất cả 
vạn vật trên toàn vũ trụ.” 

* Thứ hai: Tawhid Al-Uluhiyah: “Là chỉ hướng 
dâng lên Allah duy nhất việc hành đạo tôn thờ” tức con 
người không được phép tự tôn sùng rồi đến tôn thờ một 
thần linh nào đó giống như tôn thờ Allah, không được 
phép hiến tế súc vật, thề nguyền, cầu xin, khấn vái 
giống đối với Allah. Vì tính Tawhid này mà Rasul  đã 
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chiến đấu với nhóm Đa Thần giáo, đã cho phép xâm 
phạm đến sinh mạng, tài sản, nhà cửa của họ, cho phép 
bắt phụ nữ và trẻ em của họ làm nô lệ, vì tính Tawhid 
này mà Allah đã cử phái các Rasul và ban cho họ Kinh 
Sách để mời gọi mọi người đến với sự hành đạo vì 
Allah duy nhất, tính Tawhid cấm con người tự ý thay 
đổi sự hành đạo này vì bất cứ ai khác cho dù là Rasul, 
là Nabi, là Thiên Sứ hoặc là Thiên Thần hoặc là hiền 
nhân ngoan đạo..., bởi sự hành đạo không được xem là 
đúng đắn ngoại trừ hành đạo vì Allah – Đấng Hùng 
Mạnh & Tối Cao – ai thay đổi tính Tawhid này thì y là 
người Đa Thần, là kẻ Kafir phủ nhận niềm tin nơi 
Allah, cho dù y có hài lòng, có công nhận về Tawhid 
Al-Rububiyah và Tawhid Al-Asmạ & Al-Sifaat. Thí 
dụ: một người luôn hài lòng và công nhận rằng Allah là 
Đấng Tạo Hóa duy nhất, Đấng Cai Quản Thống Trị vạn 
vật (tức Tawhid Al-Rububiyah) và hài lòng rằng Ngài 
sở hữu được tất cả các Đại Danh tốt đẹp & Tính Cách 
của Ngài là tuyệt đối (tức Tawhid Al-Asmạ & Al-
Sifaat) nhưng y lại tôn thờ cùng Allah một thần linh 
nào khác thì sự hài lòng chấp nhận của y là vô hiệu, 
tương tự người hài lòng về Tawhid Al-Rububiyah và 
Tawhid Al-Asmạ & Al-Sifaat nhưng lại đến mộ phần 
cầu xin người trong mộ, thề nguyền và khấn vái người 
chết hoặc hành đạo vì người chết thì người có hành 
động đó đã trở thành Kafir kẻ phủ nhận Allah muôn đời 
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trong hỏa ngục nếu chết vẫn mang tội danh này, Allah 
Đấng Hồng Phúc đã phán rằng: 

ا ] َّ ۖ َو َم َم ٱَّا ِ َوٰ
ۡ
ۡ َّ ََ َو ّن َ َۡ ِ ٱ م َعقَۡيَ ّّ َٱ ٱ ّۡ ِ َمَقۡد َح ّّ  ِّ َۡ مۡ ِ َ ك َّ ۥ  َم ّ  ِِ

 ٖ  َصاَ
َ

َ َۡ ِّ ِقِِمَ�  َّ  ٧٢: المائدة ٧Z سِق

Quả thật, những ai thờ phụng những thần linh 
khác bên cạnh Allah thì chắc chắn Allah sẽ cấm y 
vào Thiên Đàng và nơi ở dành cho y chính là hỏa 
ngục. Và không có sự giúp đỡ nào đối với những kẻ 
chuyên làm điều sai trái ngông cuồng. Al-Ma-i-dah: 
72 (chương 5).  

Đối với những ai đọc và hiểu được Thiên Kinh 
Qur’an đều biết được rằng nhóm Đa Thần giáo đã bị 
Rasul  đối đầu, đã cho phép xâm phạm đến sinh 
mạng, tài sản, nhà cửa của họ, cho phép bắt phụ nữ và 
trẻ em của họ làm nô lệ, tuy trong lòng mỗi người họ đã 
hài lòng Allah là Chủ Nhân, là Đấng Tạo Hóa không 
chút nghi ngờ nhưng họ lại tôn thờ cùng Allah thần linh 
khác nên họ đã trở thành nhóm người Đa Thần được 
phép xâm phạm đến sinh mạng và tài sản. 

* Thứ ba: Tawhid Al-Asmạ & Al-Sifaat: là tin 
tưởng rằng duy chỉ Allah mới có được các Đại Danh tốt 
đẹp và sở hữu các Tính Cách tuyệt đối, do chính Ngài 
xưng danh hoặc miêu tả về bản thân Ngài trong Thiên 
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Kinh Qur’an hoặc thông qua miệng của Rasul , tin 
tưởng tất cả là sự thật không suy diễn, không thay đổi, 
không đặt thí dụ, không so sánh. Niềm tin hoàn hảo của 
người Muslim tin tưởng vào các Đại Danh được Allah 
tự xưng, tin vào các Tính Cách do chính Ngài tự miêu 
tả về bản thân Ngài trên mặt tốt đẹp và thật thụ không 
hoán dụ hay ẩn dụ, không đặt thí dụ, không so sánh. 
Với tính Tawhid này đã làm cho nhiều nhóm tự cho 
mình là tín đồ Islam nhưng lại hiểu sai về Tawhid này 
bằng nhiều cách khác nhau: có nhóm thần tượng hóa 
đến mức đẩy họ ra khỏi Islam mà họ không hề hay biết, 
còn đường lối của nhóm hiền nhân đức hạnh ngoan đạo 
là tin tưởng hết những gì Allah tự xưng danh và miêu tả 
trên mặt đúng thực, không suy diễn, không luận biện, 
không thí dụ, không so sánh. 

Thí dụ: Allah tự xưng là Al-Hayyu Al-Qoiyum 
(Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Dưỡng) thì bắt buộc chúng 
ta phải tin tưởng rằng đó là Đại Danh trong các Đại 
Danh của Ngài và tin tưởng rằng trong Đại Danh đó thể 
hiện Tính Cách của Ngài đó là Ngài có cuộc sống hoàn 
hảo nhất không có sự bắt đầu cũng không có sự kết 
thúc. Ngài tự xưng là Al-Samé’ (Đấng Hằng Nghe) bắt 
buộc chúng ta phải tin tưởng rằng đó là Đại Danh trong 
các Đại Danh của Ngài và tin tưởng rằng trong Đại 
Danh đó thể hiện Tính Cách của Ngài đó là Ngài nghe 
thấy tất cả mọi tiếng động từ trên trời xuống đất và cả 
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trong lòng đại dương sâu thẩm, xa hơn thế nữa và vô 
tận. 

Thí dụ khác: trong câu kinh Allah phán: 

غۡ ] َّ  ِ ّّ ُم ََدم ٱ و َهم ۡۡ لۘ َوَُالَِت ٱ موٱ ل َِّما َُاس وٱ َِۡدَِهۡ  َولمعِنم
َ

ّقۡت � ُم   ٌَ َّـۡ   قمولَ
ۡيَف كََشآءم   ََ منفِ م  اِن َ ََ وَط َم ۡب َّ  ٦٤: المائدة Zَََدٱهم 

Và bọn Do Thái giáo nói rằng: “Đôi tay của Allah 
đã bị xiềng xích,” không đôi tay của chúng mới bị 
xiềng xích và chúng đã bị nguyền rủa bời lời nói 
phạm thượng ngông cuồng đó. Ngược lại, đôi tay 
của Ngài luôn tự do, Ngài dùng phân phát thiên lộc 
của Ngài như thế nào tùy ý. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 64), lời nói của Do Thái giáo đã bị Allah phủ 
nhận và đính chính liền ngay trong câu kinh: 

انِ ] ََ وَط َم ۡب َّ  Zَّۡ  َََدٱهم 

Ngược lại, đôi tay của Ngài luôn tự do chính Allah 
đã xác nhận rằng Ngài có đôi tay và đôi tay Ngài luôn 
được tự do dùng để ban phát thiên lộc, bắt buộc chúng 
ta phải tin rằng Allah có đôi tay dùng để ban phát thiên 
lộc tùy ý Ngài, đồng thời bắt buộc chúng ta không được 
phép hình dung về đôi tay đó, không được phép miêu tả 
về đôi tay đó, lại càng không được phép so sánh đôi tay 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

19 

 

đó với bao đôi tay của các tạo vật khác của Ngài, bởi 
Đấng Hiển Vinh đã phán rằng: 

[ ََ ُم لَۡيَس  ِميعم ٱۡ�َِص َّ َو ٱس ءۖۖ وَلم قَِِۦ َ�ۡ ۡۡ  ١١: الشورى ١Zِم

Không một có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là 
Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy Al-Shuro: 11 
(chương 42), Allah phán ở chương khác: 

ۡنَهـا] ِّ  َۡ ـا َظَهـ َّ ِِحَش  َٰ َ ٱۡلَف ِ�ِ ََ َٱ  ّۡ َما َح ّّ ِ ـا  ُمۡ  ِ َّ ۡ�ـَ  َو ََ َوٱۡ�ِ َ�َطـ
ـۡقَ�ِنٗ  ِۡل ِّـَِۦ سم ـَ�ِ ا سَۡ  �م َّ  ِ ّّ ل ِّ  وٱ ُم

مۡ ِ ن ُ
َ

ِ ِ َوَ َ ۡۡ ِ ٱ ُۡ َ َِّغ ۡۡ ن َوٱۡ�َ
َ

ا َوَ
ل َ�َ ٱ موٱ وس وَن َ�قم ََ َ�ۡعقَمم ا  َّ  ِ ّّ٣Z ٣٣: األعراف 

(Hỡi Muhammad) hãy loan báo rằng: “Thượng Đế 
của Ta đã cấm làm mọi điều thô bỉ xấu xa dù công 
khai hay kín đáo, cấm làm tội lỗi, cấm ép người khác 
gian dâm (hoặc thông dâm), cấm tôn thờ bên cạnh 
Allah bất cứ thần linh nào khác trong khi Ngài không 
hạ lệnh cho làm điều sùng bái đó và cấm miêu tả về 
Allah về những gì mà các người không hề có chút 
kiến thức về điều các người nói.” (Chương 7 – Al-
A'raf, câu 33), Allah phán ở chương khác: 
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ا لَۡيَس سََك َِِّۦ ِعۡقٌ   ِِّن ] َّ ۡقفم  �َ ََ َ َو َُ �م ٱ َُ َ َوٱۡلفم ََ ۡمَع َوٱۡ�َ َّ ٱس
 �ۡ َّ َم  َ�ۡن �َِك َ�َن  ٰ ََ ول

م
َٗ  ٔم َ  ٣٦ :اإلسراء ٣Z و

(Hỡi Muhammad) Ngươi chớ có lần theo một dấu 
vết nào đó trong khi Ngươi không hề có chút kiến 
thức về nó, bởi lẽ tất cả mọi cái nghe, cái nhìn và cả 
con tim (dùng để suy nghĩ) đều bị hạch hỏi vào ngày 
sau. (Chương 17 – Al-Isra, câu 36). 

Qua tất cả câu kinh được dẫn chứng ai dám 
miêu tả đôi tay Allah giống như đôi tay của bao tạo vật 
khác thì y đã phủ nhận lời phán: 

ءۖۖ ] قَِِۦ َ�ۡ ۡۡ ِم ََ  ١١: الشورى Zلَۡيَس 

Không một có cái gì giống Ngài cả. Al-Shuro: 11 
(chương 42) và đã phạm phải lệnh cấm rằng: 

[ ََ ل ََ �موٱ اَل   ََۡ�ِ َۡ ّۡ َ
ِ ٱۡ� ّ ِّZ ٧٢: النحل 

Cấm các người đặt thí dụ để miêu tả về Allah. Al-
Nahl: 74 (chương 16), còn ai miêu tả đôi tay Allah 
tương tự như thế này, thế này thì y đã nói về điều mà y 
không hề có kiến thức tí nào về nó. 

Thí dụ khác về Tính Cách: Sự Istawa của Allah 
trên ngai vương, chính Allah đã khẳng định rằng Ngài 
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Istawa trên ngai vương bảy lần trong Thiên Kinh 
Qur’an với câu: [َوى ََ ـ ۡلِش ] Z   “Istawa” và câuٱسل لَعـ Zَ�َ ٱل  

“trên ngai vương”, nếu tìm hiểu chữ “Istawa” theo ngôn 
từ Ả Rập có nghĩa là ngự trị trên cao, dựa theo nghĩa 
này thì câu kinh:  

َوِى ] ََ ِش ٱۡس ۡۡ َ�َ ٱۡلَع َم  ِ ّۡۡحَ�  ٥ :طه ٥Zٱس

Và những câu kinh khác tương tự như câu kinh này có 
nghĩa là: Đấng Rất Mực Độ Lượng đang ngự trị 
trên ngai vương cao chót vót. Toha: 5 (chương 20). 
Sự ngự trị trên cao này là thật sự chỉ dành riêng cho 
Allah không giống như sự ngự trị của bao tạo vật khác 
như trên giường, trên ghế, trên lưng xúc vật, trên 
thuyền bè... và sự ngự trị của Allah khác hẳn với chữ 
ngự trị trong đoạn kinh sau: 

ـاوَ ] َّ   ِِ�َۡ 
َ
ۡقِك َوٱۡ� ََ ٱۡلفم ِ ِّ ُم   ـوَن  َجَعَ  لَ َم ََ ۡۡ َ َ١  ِ ل َ�َ ٱ وۥم ََ ـ َۡ لِتَ

ل  وٱ ـم وس ۡ  َعقَۡيـَِ َوَ�قم َم َوۡ� ََ ـۡ  َِِذٱ ٱۡسـ ُم ِ �ِ ََ  ََ ل  ِۡعَمـ وٱ ۡم َم َۡ ـّ  ََـ َِهِۦ �م و هم ظم
ۡقَِِّۡ�  ّم ۥ  م َُ ّنا  َم ا  َّ ٱ َو ََ ِ ََ َا  ََ  َۡ ّّ ي َس ِ َّ ََ ٱ ِ َن َۡ ٓ  ١سم ا ّّ ِ�َِنـا  � ََ  ِ�َِِ

وَن  َم ِ نَقق  ١٤ - ١٢: الزخرف ١Zسَمم

Và (Allah) đã chế tạo cho các người thuyền bè và 
chế ngự xúc vật để các người cưỡi lên chúng * Một 
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khi các người ngự trị an toàn trên (thuyền bè) và 
trên lưng (súc vật) thì các người hãy nói: “Vinh 
quang thay Allah! Đấng đã chinh phục vật này cho 
bầy tôi sử dụng trong khi bầy tôi không có khả năng 
chinh phục * Và chắc chắn bầy tôi sẽ trở về gặp 
Thượng Đế của bầy tôi (vào ngày sau).” Al-Zukhruf: 
12 - 14 (chương 43). 

Sự ngự trị của tạo vật lên trên vật gì đó hoàn 
toàn khác với sự ngự trị của Allah trên ngai vương, bởi 
không có một vật, một cái, một điều gì giống hoặc 
tương đồng với Allah. 

Tóm lại, bắt buộc người Muslim phải tin tưởng 
vào Tawhid Al-Asmạ & Al-Sifaat trên mặt đúng thật đã 
được Allah và Rasul  xác định không suy diễn, không 
luận biện, không thí dụ, không so sánh. 

(Trích từ Al-Mujmụa Al-Thameen quyển 2 trang 7) 

 

 
Nét Đặc Trưng Của Nhóm Người Chiến Thắng 

Câu hỏi 2:  
Nét đặc trưng nổi bật nhất của nhóm người 

chiến thắng là như thế nào, và ai bị thiếu một trong 
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những nét đặc trưng đó có trở thành người thất bại 
không ? 

Đáp:  
Đặc điểm của nhóm người chiến thắng là nhóm 

người bám lấy những gì Nabi  đã để lại thể hiện qua 
Al-A’qeedah (niềm tin), sự hành đạo, đức tính đạo đức, 
mối quan hệ, qua bốn điều này chúng ta sẽ thấy được 
sự chiến thắng của họ: 

* Về Al-A’qeedah (niềm tin): Sẽ thấy được rằng 
họ sẽ chỉ bám lấy những gì được Qur’an và Sunnah của 
Rasul  nói về Tawhid đúng thật về Allah thông qua ba 
loại Tawhid: Tawhid Al-Rububiyah, Tawhid Al-
Uluhiyah và Tawhid Al-Asmạ & Al-Sifaat. 

* Về sự hành đạo: Sẽ thấy được rằng họ luôn 
nổi bật trong việc noi theo tấm gương Nabi  một cách 
hoàn hảo nhất trong sự hành đạo từ thể loại, hình thức, 
chất lượng, khả năng, thời gian, địa điểm và lý do của 
sự hành đạo, sẽ thấy được họ không làm theo phong 
trào, ngược lại họ luôn ngoan ngoãn trước lời giáo huấn 
của Qur’an và Sunnah, họ không dám qua mặt Qur’an 
và Sunnah lại càng không dám thêm hay bớt bất cứ sự 
hành đạo nào trong khi chưa có lệnh của Allah. 

* Về đức tính đạo đức: Họ luôn thể hiện là một 
người lịch thiệp, đạo đức, họ luôn muốn cho anh em 
Muslim khác hưởng điều tốt lành, luôn rộng lượng, vui 
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vẻ miệng luôn mĩm cười, nói năng và hành động luôn tế 
nhị, dũng cảm can đảm và nhiều đức tính tốt đẹp khác. 

* Về mối quan hệ: Họ quan hệ với mọi người 
bằng sự thật lòng, uy tín, họ thuộc nằm lòng lời răng 
dạy của Nabi : 

َيئَعانِ ((
ْ
ِيَارِ  ال

ْ
قَا لَمْ  َما بِال إِنْ  َ�تََفر 

ََى نَا َصَدقَا فَ  ِف  لَُهَما بُورِكَ  َو
بَا َو�ِنْ  َ�يِْعِهَما ََ  .متفظ عليه)) َ�يِْعِهَما ةُ بََر�َ  ُمَِقْت  َوَ�تََما َك

“Việc trao đổi mua bán là tự do lựa chọn miễn sao 
cả đôi bên vẫn chưa chia tay nhau. Nếu cả hai thật 
thà, uy tín trong việc trao đổi sẽ được (Allah) ban 
cho cả hai hồng phúc, còn nếu dối trá, lừa gạt hay 
dấu che khuyết điểm thì cả hai đã khước từ hồng 
phúc (của Allah).” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại.  

* Ai thiếu một trong những nét đặc trưng hoặc 
đặc điểm này sẽ không bị đẩy ra khỏi nhóm người 
chiến thắng nhưng mỗi người có cấp bậc riêng tùy theo 
sự ngoan đạo của mình. Chỉ có người khiếm khuyết về 
Tawhid (niềm tin vào Allah) như: Không thật lòng 
trong hành đạo hoặc làm điều Bid-a’h (cái tân trong tôn 
giáo) thì mới bị đẩy ra khỏi nhóm người chiến thắng. 

Riêng việc ai bị thiếu đức tính đạo đức và có 
mối quan hệ xấu không hề bị đẩy ra khỏi nhóm chiến 
thắng cho dù có thiếu đi hai đặc điểm quan trọng. 
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* Đến đây cần phải phân tích đặc điểm đức tính 
đạo đức để các bạn hiểu rõ hơn, vấn đề mấu chốt trong 
đức tính này là đồng lòng thống nhất nhau làm chân lý, 
đây chính là luận điểm mà Allah đã di huấn người có 
đức tin trong Qur’an vĩ đại, Ngài phán: 

ـَك ] ۡ َۡ ِ ِ ٓ وَۡحۡيَنا
َ

ٓي َ ِ َّ موٗحا َوٱ ِ َِِّۦ   ّّ ا َو َّ  َِ َ ِ ِِ ََ ٱ ِ ِّ ُم   َ  لَ َ ََ َ
 ََ ََ َو َـ ِ ِِ ل ٱ ـوٱ �ِيمم

َ
ۡن َ

َ
ۖـ َ ٰ ََ ِ وَِعي ََ ـو ِلِيَ  َومم ََ ۡيَنا ِّـَِۦٓ ِِّۡـ ّّ ا َو َّ َو

 ّۡ َف ََ �َ �ِ ل مِيَ  ١٣: الشورى Zُموٱ

TA (Allah) đã mặc khải xuống cho các người một 
tôn giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh, 
và đây cũng (tôn giáo) mà TA đang mặc khải cho 
Ngươi (Muhammad), và trước đó TA đã truyền cho 
Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), và Ysa (Giê-su 
và ra lệnh bảo chúng): “Hãy thành lập tôn giáo và 
chớ phân chia bè phái trong tôn giáo.” Al-Shuro: 13 
(chương 42). Sau đó, Allah đã báo trước rằng đối với 
những ai tự phân chia, kết bè kết phái, tự thành lập 
cộng đồng riêng thì Rasul  sẽ không hề có liên quan 
hay liên can đến họ, Allah phán rằng: 

ل ِشَيعٗ ] موٱ ۡ  َوَ�  ل ََُِنهم ُموٱ ّۡ ََ ََ َ ِ َّ َت ِِّن ٱ َۡ � ا ّل ء� ۡ�َ �ِ  ۡ ۡنهم ِّZ األنعام :
١٥٩ 
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Quả thật, đối với những kẻ nào kết bè phái để chia 
rẻ cộng đồng và thành lập giáo phái riêng, thì việc 
làm đó của chúng không hề liên quan hay liên can 
đế Ngươi (Muhammad). Al-An-a'm: 159 (chương 6). 

* Đồng lòng thống nhất với nhau là đức tính cao 
đẹp nhất của nhóm người chiến thắng – nhóm Al-
Sunnah & Al-Jamaa-a’h – một khi có bất đồng ý kiến 
giữa họ về vấn đề suy luận hoặc người hiểu thế này còn 
người khác lại hiểu khác... họ không hề đem lòng ganh 
tị hoặc ghét bỏ nhau hoặc thù hận nhau bao giờ, ngược 
lại họ luôn nghỉ rằng họ luôn là anh em của nhau. Thí 
dụ: vấn đề ăn thịt lạc đà sau khi lấy nước Wu-đụa, 
trong họ có người nói là làm hư nước Wu-đụa còn 
nhóm khác thì lại không nhưng họ vẫn hành lễ Salah 
sau lưng người kia và ngược lại. 

* Sự bất đồng ý kiến không chỉ mới xảy ra trong 
thời đại chúng ta ngày nay mà nó đã xảy ra từ ngay 
trong thời của Nabi  giữa các Sahabah với nhau. 
Trước kia, sau trận Al-Ahzaab thì Jibreel  đến hạ 
lệnh cho Rasul  phải tấn công bộ tộc Quroizoh do bởi 
họ dám đơn phương hủy bỏ hiệp ước hòa bình, được 
lệnh Rasul  hạ lệnh cho nhóm Sahabah rằng: 

ََ   الَ (( َددٌ  َُُصلئ
َ
َعْصَ  ِمنُْ�م أ

ْ
  ال

 
 الخارَ)) قَُر�َْهةَ  بَِ�  ِف  إِال
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“Các người không được phép hành lễ Salah Al-O’sr 
cho đến khi đặt chân đến bộ tộc Quroizoh.” Hadith 
do Al-Bukhary ghi lại. 

Với câu nói này của Nabi  đã làm cho nhóm 
Sahabah có sự hiểu khác nhau, khi đến giờ hành lễ 
Salah Al-O’sr thì một nhóm dừng lại hành lễ vì họ hiểu 
rằng: “Ý Nabi  muốn chúng ta đi thật nhanh không 
chậm trể việc tấn công bộ tộc Quroizoh chứ không 
muốn chúng ta trì hoãn việc hành lễ Salah (nhóm này 
đã hiểu chính xác vấn đề)” nhưng nhóm còn lại thì hiểu 
theo lời nói của Nabi : “Các người không được 
phép hành lễ Salah Al-O’sr cho đến khi đặt chân 
đến bộ tộc Quroizoh.” Họ đã trì hoãn và hành lễ Salah 
Al-O’sr trể, bởi khi đặt chân đến bộ tộc Quroizoh cũng 
đã hết giờ Salah. Cuối cùng cả hai nhóm đều không bị 
Nabi  khiển trách dù là một lời và đặc biệt hơn là giữa 
hai nhóm Sahabah không hề có chút thù hận hay ganh 
ghét, trong khi họ đã bất đồng ý kiến với nhau. 

Vì vậy, nhiệm vụ chung cho cộng đồng Muslim 
là phải đồng lòng thống nhất nhau chỉ làm theo Sunnah 
không được phân chia bè phái, chớ có đặt tên cho nhóm 
mình riêng, nhóm khác riêng... rồi giữa họ luôn có vách 
chắn thù hận và ganh tị phân cách, chỉ vì giữa họ có bất 
đồng nhau trong việc hiểu hoặc suy luận một vấn đề 
nào đó. 
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Cộng đồng Muslim hãy cẩn thận kẻo rơi vào 
bẩy của kẻ thù (dù là kẻ thù chống đối công khai cũng 
như những kẻ ngụy thiện), bởi chúng luôn mong chờ và 
tìm đủ cách để tạo sự chia rẻ cộng đồng Islam càng nhỏ 
càng tốt để họ hưởng lợi, chúng ta cần phải thống nhất 
một lòng, có vậy mới trở nên hùng mạnh như các thế hệ 
xưa kia như thời Abu Bakr và U’mar . 

(Trích từ Al-Mujmụa Al-Thameen quyển 2 trang 54) 

 

 
Nguồn Sức Mạnh Của Cộng Đồng Muslim 

Câu hỏi 3:  
Có một số người cho rằng: lý do làm cho 

cộng đồng Muslim bị chia rẻ là do họ quá khép kín 
mà bám lấy tôn giáo của họ hoặc lý do khác tương 
tự, bởi ở Âu châu họ đã phối hợp tất cả tôn giáo lại 
nên họ mới có sự phát triển và nền văn minh vượt 
bậc, từ đó họ đã góp phần làm cho nguồn mưa thêm 
dồi dào và trồng trọt thêm phát triển. Vậy ý kiến 
của Sheikh ra sao với câu nói này ? 

Đáp: 
Lời nói này chắc chắn là xuất từ cửa miệng của 

người có Iman (đức tin) rất yếu hoặc đã mất đi Iman, y 
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hoàn toàn mù tịch với lịch sử Islam, không chút hiểu 
biết về lý do chiến thắng và hùng mạnh. Trước kia, thời 
hoàng kim của Islam người Muslim rất hùng mạnh, họ 
thống lãnh hầu như toàn cầu, tiếng tăm của họ không 
một kẻ thù nào lại không rợn tóc gáy khi đối đầu đến 
nổi có số người đã khẳng định: “Quả thật, Âu châu 
chẳng mang lại lợi ích gì cho đến khi họ chiếm lấy kho 
tàn kiến thức của người Muslim ở thời hoàng kim.” Họ 
có được như vậy là bởi giới tiền nhân đã bám chặt lấy 
tôn giáo Islam, họ luôn xem trọng và làm theo mọi lời 
giáo huấn của Allah trong Thiên Kinh Qur’an và di 
huấn của Rasul Muhammad  trong các Hadith 
Saheeh. 

Ngày nay cộng đồng Islam đang dần dần suy 
yếu là do họ tự xa rời hai lời di huấn Qur’an và Hadith 
từ trong đức tin, lời nói lẫn hành động, họ tự thêm và tự 
bớt các lời di huấn đó nên gặp phải nạn kiếp suy yếu 
này. Chúng ta là những người Muslim một lòng tuyên 
thệ rằng chỉ Allah duy nhất là Thượng Đế để thờ 
phượng thì chúng ta phải quay lại bám chặt lấy Qur’an 
và Sunnah giống như các thế hệ tiền nhân đức hạnh 
ngoan đạo trước kia đã làm để chúng ta có được sức 
mạnh, có uy quyền trước nhân loại. 

Trong thời đại của Rasul , sau khi hoàng đế 
Hi Lạp Hiroql (niên hiệu Qoisar và Hi Lạp là đất nước 
được xem là hùng bá nhất thời bấy giờ) nghe xong câu 
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trả lời của Abu Sufyaan, hoàng đế nói: “Nếu lời nói của 
ngươi (Abu Sufyaan) là sự thật thì (Muhammad) sẽ 
thống lĩnh vùng đất mà đôi ta đang đứng.” Sau khi rời 
khỏi hoàng đế Hirqol, Abu Sufyaan nói với nhóm 
người đi cùng: “Sự nghiệp con cháu Abu Kabshah (ý 
nói Nabi ) vĩ đại lắm đây đã khiến cả hoàng đế bộ tộc 
Al-Osfar (ngụ ý thần dân Hi Lạp) cũng phải khiếp sợ.” 

Nói đến sự phát triển vượt bậc của các nước Âu 
châu từ văn hóa, công nông hay thương nghiệp, thì 
Islam không phủ nhận, ngược lại còn cho phép chúng ta 
tìm hiểu để mang lại lợi ích cho cộng động nhưng do vì 
Iman (đức tin) quá mỏng manh nên chúng ta đã đánh 
mất hai thứ: đánh mất cả tôn giáo lẫn cuộc sống hiện 
tại, nếu không thì Islam không hề đối nghịch với sự 
phát triển này, ngược lại Allah đã phán rằng: 

[ ٖ َ ُمّو� ِ ِّ َم   َطۡع ََ ا ٱۡس ّّ ل سَهم   ِعَدوٱ
َ

ۡيِ   َوَ َ َۡ َِ�اِط ٱ َِ  َ ِّ وَن ِّـَِۦ َو َم ِ ل ۡۡ م َ
ِ َعدم  ّّ وّ�م ۡ  ّو ٱ  ٦٠: األنفال Zوََعدم

Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các ngươi để 
chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chống lại chúng kể cả 
các con chiến mã hầu làm cho kẻ thù của Allah và 
của các ngươi kinh hồn bạt vía (Chương 8 – Al-
Anfal, câu 60), Allah phán ở chương khác: 
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[ َ ِّ ل  موٱ َناَََِِها َو�م َّ ل ِ�  وٱ َٗ ََ ۡمشم مو �َض َذس
َ
ُم م ٱۡ� ي َجَعَ  لَ ِ َّ َو ٱ لم

َم  و َُشم َِ ٱل ۡ َۡ ۦِۖ � َُُِۡ ِ َِ١Z )١٥ :الملك( 

(Allah) là Đấng đã tạo ra trái đất để các ngươi sử 
dụng. Do đó, hãy tự do đi lại các nẻo đường của nó 
và chi dùng thiên lộc của Ngài. Và cuối cùng các 
người sẽ được phục sinh lại trình diện Ngài. 
(Chương 67 – Al-Mulk, câu 15), Allah phán ở chương 
khác: 

�ِض َ�ِيعٗ ]
َ
ا ِ� ٱۡ� ّّ ُم   ي َخقََ  لَ ِ َّ َو ٱ  ٢٩ :القرة        Z الم

Ngài là Đấng đã tạo cho các ngươi tất cả mọi vật 
trên trái đất (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 29), Allah 
phán ở chương khác: 

[ 
َ
ِ  �ِض َُِطعۖ َوِ� ٱۡ� �َ ََ َّ ِ  ٤ :الرعد Zَ�ِتۖ و

Và trên trái đất có rất nhiều vùng đất rộng liên tiếp 
nhau. Al-Ra'd: 4 (chương 13). Ngoài ra còn có rất 
nhiều câu kinh khác, tất cả đều chứng minh rằng con 
người được phép sử dụng mọi vật có sẵn do Allah tạo 
ra để sử dụng nhằm tạo cuộc sống tiện lợi hơn miễn sao 
không phạm luật cấm Haram là được. 

Những cộng đồng Kafir này nguyên thủy họ là 
Kafir (đã phủ nhận Allah), tôn giáo của họ kêu gọi họ 
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đến với diệt vong, tương tự họ nhóm người không tôn 
giáo giống như nhau, không khác gì. Trong khi đó 
Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối Cao – phán rằng: 

ۡسَ�ِِ  َُِنٗ ] َ ٱۡ�ِ ُۡ ِغ َ� ََ َ ََۡب َّ َم ا ََقََ َو ۡن ِّ   َ ََ ۡق  ٨٥: آل عمران Z�م

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận. Ali I'mron: 85 (chương 3). Mặc 
dù thị dân Kinh Sách Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo 
họ cũng có một vài đặc điểm trội hơn nhóm người 
khác, nhưng ở ngày sau họ và nhóm người phủ nhận 
Allah đều trắng tay, vì vậy mà Nabi  đã thề rằng 
những ai đã nghe được lời mặc khải của Người mà 
không chịu làm theo cho dù người Do Thái hay Thiên 
Chúa đều bị chung số phận là bạn đời của hỏa ngục. Vì 
trong nguyên thủy họ là Kafir (phủ nhận Allah) cho dù 
có xưng danh là Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay 
ai khác cũng vậy. 

Ở Âu châu mặc dù họ phát triển hơn chúng ta 
chẳng qua đó là sự thử thách, một đề toán nan giản mà 
Allah đề ra cho họ, Ngài cho họ hưởng thụ trước ở trần 
gian, như có lần ông U’mar  than van với Nabi  khi 
nhìn thấy Người nằm ngã lưng trên mảnh chiếu đơn sơ: 
“Thưa Rasul của Allah, Hi Lạp và Ba Tư họ sống 
hưởng thụ trong vinh hoa phú quí, trong khi đó Rasul 
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lại sống như thế này sao ?” nghe qua lời U’mar , 
Nabi  đáp: 

ِء ((
َ
َمُر  َهُؤال ُْ َْيَـاَُا  َيَـاِة اـل

ْ
لَْت لَُهْم َبيئبَـاُعُهْم ِف ال َمـا  قَْوٌم ُعجئ

َ
أ

َا اآلِخَرُة ؟
َ
َْيَا َول ْن رَُ�ْوَن لَُهْم اـل

َ
 .متفظ عليه)) رَْرَأ أ

“Này hỡi U’mar, họ là nhóm người sớm chỉ được 
hưởng thụ ở trần gian. Chẳng lẻ ông không hài lòng 
rằng họ hưởng thụ trên trần gian còn hưởng thụ đời 
sau là của riêng chúng ta hay sao ?” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi lại.  

Nhưng rồi họ lại phải tai ương, nạn kiếp như gió 
bão, động đất, sóng thần, nóng lạnh bất chợt hủy hoại 
đi công trình, sinh mạng và tài sản của chúng như được 
truyền tin bằng báo chí, đài phát thanh truyền hình... 
Quả thật, người hỏi câu hỏi này là kẻ bị mù, đã bị Allah 
che mất con tim y không nhìn nhận được sự thật đã và 
đang diễn ra. Lời khuyên của tôi dành cho người này và 
những ai tương tự như họ: hãy mau mau quay về sám 
hối cùng Allah trước khi cái chết chụp đến bất chợt, 
hãy biết rằng Islam và cộng đồng Muslim sẽ không bao 
giờ được hùng mạnh, được trang hoàng, được thiên hạ 
kính nể cho đến khi mỗi tín đồ Muslim phải tự biết 
quay trở về tôn giáo Islam một cách thật đúng đắn theo 
đúng nghĩ của nó qua từng niềm tin, lời nói lẫn hành 
động, biết thêm rằng nhóm người Kafir cho dù họ có ra 
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sao thì tôn giáo của họ đối với Allah là vô nghĩa, nơi ở 
của họ ở đời sau mãi mãi là hỏa ngục như đã được 
Allah báo trước trong Thiên Kinh Qur’an và qua miệng 
của Rasul Muhammad  của Ngài, sự hưởng thụ của 
họ chẳng qua là sự thử thách đến khiếp sợ mà Allah đã 
ra bắt họ phải giải để sau khi họ rời khỏi sự hưởng thụ 
đó bằng cái chết và tiến đến với sự trừng phạt đau đớn 
trong hỏa ngục, sẽ làm lòng họ tăng thêm sự ăn năn, hối 
tiếc và đau lòng đến tột đỉnh. Đây chính là sự sáng suốt 
của Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – bên cạnh sự 
hưởng thụ của họ là sự lo lắng về động đất, sóng thần, 
bão tuyết, bão mưa, bão gió, thời tiết nóng lạnh bất 
thường và rất nhiều nạn kiếp khác. 

Cầu xin Allah Đấng Hiển Vinh hướng dẫn chủ 
nhân câu hỏi này trở về với Islam chân lý và sự thành 
công vĩnh cữu, cầu xin Ngài ban cho tất cả bầy tôi học 
được kiến thức đúng thật của Islam, tránh được mọi 
lầm lạc và gièm pha của kẻ thù. Quả thật, Ngài rất mực 
Độ Lượng và Khoan Dung. 

(Trích từ Al-Mujmụa Al-Thameen quyển 3 trang 10) 
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Thể Loại Al-Shirk 
Câu hỏi 4:  

Al-Shirk gồm mấy loại ? 
Đáp: 
* Như đã phân tích ở câu hỏi đầu tiên Al-

Tawhid gồm hai điều kiện phủ nhận và xác định, ai làm 
thiếu một trong hai điều kiện này thì đã phạm phải đại 
tội Al-Shirk. 

* Al-Shirk là sự hành đạo thờ phượng một thần 
linh hay Thiên Thần hay Rasul hay con người hay bất 
cứ vật thể vào khác bên cạnh việc tôn thờ Allah. 

* Al-Shirk gồm hai loại: Al-Shirk lớn và Al-
Shirk nhỏ. 

+ Al-Shirk lớn: Ai phạm đại tội này thì tất cả sự 
hành đạo của y bị hủy bỏ, y bị trục xuất khỏi vanh đai 
Islam và muôn đời trong hỏa ngục nếu vẫn không sám 
hối với Allah trước khi chết. Những đại tội Al-Shirk 
lớn là tất cả sự hành đạo không vì Allah duy nhất như: 
hành lễ Salah, nhịn chay hoặc giết tế súc vật ngoài 
Allah, cầu xin người chết, cầu xin người vắng mặt giúp 
đỡ trong khi chỉ có Allah duy nhất mới có thể, ngoài ra 
còn rất nhiều loại khác đã được giới Ulama liệt kê. 

+ Al-Shirk nhỏ: là tất cả mọi việc làm và hành 
động bị giáo lý xem là Al-Shirk, nhưng không bị trục 
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xuất khỏi vành đai Islam, thí dụ như: thề thốt không 
dùng đến Đại Danh hoặc Tính Cách tuyệt đối của 
Allah, bởi Nabi  đã nói: 

ْشَكَ  َمْن َدلََف بَِغْ�ِ اهللاِ ((
َ
ْو أ
َ
َفَر أ ََ  س  التمََ ))َ�َقْد 

“Ai Thề ngoài Allah (tức không dùng đến Đại Danh 
hoặc Tính Cách tuyệt đối của Ngài) thì y đã phạm 
phải tội Kufr (phủ nhận Ngài) hoặc phạm phải tội 
Al-Shirk (tổ hợp với Ngài).” Hadith do Al-Tirmizy 
ghi lại. 

Qua Hadith, cho dù người thề thốt có ý định tôn 
trọng, sùng kính vật được thề hoặc không sùng kính, 
chỉ thề để lấy lòng tin người khác thì đã phạm phải tội 
Kufr hoặc tội Al-Shirk. Thế nên, người Muslim tuyệt 
đối không được thề bởi Nabi  hoặc vị lãnh đạo nào 
đó, lại càng không được thề bởi Ka’bah hoặc Jibreel 
hoặc Mikaa-il hoặc bất cứ vật thể nào khác, với tội 
danh này không bị trục xuất khỏi vành đai Islam. 

* Trong số thể loại của Al-Shirk nhỏ là Al-Riya 
tức khoe khoan, muốn tỏa vẻ ta đây, thí dụ: một người 
đứng hành lễ Salah vì Allah, bổng trở nên nghiêm trang 
trịnh trọng hơn bởi y biết được có một người nào đó 
đang chăm chú nhìn vào y. Sự nghiêm trang trịnh trọng 
này là để mọi người nhìn ngắm y, thì đây là tội Al-
Shirk nhỏ. Tương tự, một người dùng tiền bố thí vì 
Allah nhưng lại muốn mọi người khen tặng và nể phục, 
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thì hành động của y là phạm phải tội Al-Shirk nhỏ. 
Ngoài ra còn có rất nhiều thể loại khác tương tự. 

(Trích từ Al-Mujmụa Al-Thameen quyển 3 trang 10) 

 

 
Một Người Thi Hành Tất Cả Nền Tảng Islam 

Nhưng Lại Phạm Một Số Tội Lội 
Câu hỏi 5:  
Một người thi hành đầy đủ năm nền tảng 

Islam đúng và phụ hợp theo giáo lý của Allah qui 
định, nhưng y lại vi phạm một số tội lỗi khác, tức 
vừa làm nhiệm vụ vừa vi phạm lệnh cấm, theo giáo 
lý Islam xử lý y ra sao ? 

Đáp:  
Cánh cửa sám hối hãy còn rộng mở cho đến 

ngày mà mặt trời mọc lên từ hướng tây, đối với tất cả 
người Kafir (phủ nhận đức tin nơi Allah) và người 
phạm phải tội lỗi vẫn còn cơ hội quay lại sám hối thật 
lòng với Allah. Điều kiện chấp nhận sự sám hối là phải:  

Thứ nhất: Hối hận về tội lỗi đã phạm phải. 

Thứ hai: Từ bỏ ngay tội lỗi đó vì sợ hãi và sùng 
kính Allah. 
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Thứ ba: Nguyện với lòng là sẽ không tái phạm 
lần nữa trong tương lai.  

Một khi sự sám hối hội tụ đủ ba điều kiện này 
thì tội lỗi đã phạm sẽ được Allah xóa bỏ hoàn toàn, bởi 
Allah đã phán: 

ـوَن ] ۡفقِحم ـۡ  �م ُم ـوَن لََعّق نم ِّ ُۡ ََ ٱسۡمم ََـ
َ

ا � ِ َ�ِيع  ّّ ل َِِ� ٱ مو�مٓوٱ  ٣Zَوَ
 ٣١: النور

Và hỡi những người có đức tin! Hãy quay về sám 
hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm đi để may ra 
các người được chiến thắng. Al-Nur: 31 (chương 
24), Allah phán ở chương khác: 

ِِّ َلَغّفاَۖ ] ِقِحٗ سَِِمَ ََا � ََ وََعِمَ  َ� َّ َدِى َُ َوَءٱ ََ ّ  ٱۡل : طه ٨Zا �م
٨٢ 

Và quả thật, TA rất mực Độ Lượng, Khoan Dung 
đối với ai biết quay lại sám hối, một lòng tin tưởng, 
luôn ngoan đạo và bám lấy chân lý (cho đến chết). 
Toha: 82 (chương 20),  

Nabi  nói: 

بْلَهُ  اإلِْسَ مُ (( َْ ِ  وَ   َ�ْهِدُم َما َكَن  ََةُ ا بْلََهـا ْو َْ رواُ  ))َعْهِدُم َمـا َكَن 
 .ضسلم
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“Gia nhập Islam sẽ được xóa hết mọi tội lỗi trước 
kia và sự sám hối sẽ được xóa hết mọi tội lỗi đã 
phạm.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Nếu phạm lỗi với người Muslim thì cần phải xin 
lỗi hoặc trả lại hiện vật (như tiền, tài sản khác...) nếu đã 
chiếm đoạt hoặc hòa giải xin lỗi nếu xúc phạm đến 
danh dự họ, bởi Nabi  đã nói:  

ـ((
ْ
يَتََحل ل

ْ
ٍء فَل ْ ََ ْو 

َ
ـِه أ ـِ َدٍد ِمْن ِعْر

َ
ُ َمْهلََمٌة أل

َ
ُه ِمنْـُه َمْن َكََْت ل

َْومَ 
ْ
ٌّ َصـاِلٌح ال َمـ َْ  ُ

َ
ْن َال َُُ�وَن ِدُنَاٌر َوَال ِدرَْهٌم  إِْن َكَن ل

َ
َّ أ بْ َْ   

خِ 
ُ
 ِمنُْه بِ أ

ِِ َقْدِر َمْهلََمِتهِ ََ َا ََ ِمْن َسىَئ ِخ
ُ
ٌِ أ ُ َدَسنَا

َ
  َو�ِْن لَْم رَُ�ْن ل

َّ َعلَيْه  .رواُ الخارَ)) َصاِدِبِه فَُحِم
“Ai đã làm bất công với người khác như: xúc phạm 
danh dự hoặc bất cứ hành động nào khác, thì ngay 
ngày hôm nay đây các người hãy hòa giải đi, chớ trì 
hoãn đến ngày (phán xét) thì đến cả vàng hoặc bạc 
chẳng giúp ích được gì. Nếu y (người bất công) có 
việc làm thiện thì sẽ bị cắt lấy tương ứng với sự bất 
công của y để trả cho người, còn nếu y không có việc 
thiện thì lấy tội lỗi của người bị y bất công tương 
ướng với sự bất công của y mà trúc đổ lên đầu y.” 
Hadith do Al-Bukhary ghi lại. Ngoài ra, còn có rất 
nhiều câu Kinh và Hadith khác nói về chủ đề này. 
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Câu hỏi 6: 
Sheikh nghỉ sao về câu trả lời của một số 

người phạm tội lỗi khi được khuyên can, họ biện hộ 
bằng câu Kinh:  

وَۖ ] َ َ�فم ّّ  Z َِّحي ۖ  ََنِّن ٱ

Quả thật, Allah rất mực Độ Lượng, Khoan Dung. 
Đáp: 
Nếu y nói thế thì đáp với y rằng Allah đã phán: 

ِّۡحي م ] َم ٱس و  َا ٱۡلَغفم
َ

� ٓ ِِّ َ
آُِي � ََ ۡۡ ِع ِ َِ َّ َو  ٤َ ٱِ� لم ََ ّن َع

َ
ُم َوَ ٱ ََ ٱۡلَع

ِۡ م 
َ
 ٥٠ - ٤٩: الحجر ٥Zٱۡ�

(Hỡi Muhammad) hãy thông báo cho các bầy tôi 
của TA biết rằng: “Quả thật rằng, TA là Đấng rất 
mực lượng thứ, rất mực khoang dung * Và chắc chắn 
hình phạt của TA cũng sẽ rất ghê gớm, đau đớn vô 
cùng.” Al-Hijr: 49 - 50 (chương 15),  

Allah còn phán rằng: 

وَۖ ] َ َ�فم ّّ ّن ٱ
َ

ُِ َوَ َ َشِدَدم ٱۡلعَِقا ّّ ّن ٱ
َ

ل َ ٓوٱ  :المائدة ٩Zَِّحيۖ   ٱۡعقَمم
٩٨ 
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Các người hãy nhớ rằng: quả thật, Allah rất hùng 
bạo trong việc trừng phạt, và Ngài cũng rất mực 
Khoan Dung, Độ Lượng. Al-Ma-i-dah: 98 (chương 
5). Một khi y dẫn chứng bằng câu Kinh hàm chứ kỳ 
vọng thì chúng ta đối đáp y lại bằng câu Kinh hàm chứa 
lời đe dọa.  

Trong trường hợp này chúng ta nói với y rằng: 
anh hãy biết kính sợ Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối 
Cao – và hãy thi hành nhiệm đã được Ngài giao phó, 
rồi cầu xin Ngài tha thứ, bởi không có một ai lại có thể 
hoàn thành nhiệm vụ được Allah giao phó trên mặt 
hoàn hảo. 

(Trích từ quyển Al-Da’wah 30) 

 

 
Khái Niệm Về Bid-a’h 

Câu hỏi 7: 
Trong giới Ulama học giả Islam có sự bất 

đồng ý kiến về Bid-a’h, có người thì nói: Bid-a’h có 
loại tốt và có loại xấu, ý kiến này đúng hay sai ? 
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Đáp: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng duy nhất, cầu 

xin bình an và phúc lành cho Nabi của Ngài, cùng gia 
quyến và tất cả bằng hữu của Ngài... và sau nữa: 

* Bid-a’h là mọi cái tân, cái đổi mới, cái hiện 
đại... tất cả không hề có trong quá khứ. Trong đó, có 
việc liên quan đến mối quan hệ trong cuộc sống thường 
nhật như: phương tiện đi lại hiện đại máy bay, xe hơi, 
xe lửa, máy móc điện tử, máy nóng, máy lạnh, vũ khí 
chiến tranh, bom đạn, súng ống, tàu chiến, xe tăng thiếp 
giáp, v.v.. tất cả nhằm phục vụ cuộc sống ngày càng 
thuận lợi hơn. Nếu mục đích sản xuất và chế tạo ra tất 
cả nhằm phục vụ cuộc sống, quả là điều khuyến khích 
và đáng tuyên dương, còn nếu nhằm để chiến tranh, 
muốn hủy diệt trái đất, quả là điều rất xấu xa, đáng bị 
lên án. 

* Ngoài ra, Bid-a’h còn xảy ra trong tôn giáo 
như: Đức tin hoặc sự hành đạo từ lời nói lẫn hành động 
điển hình như Bid-a’h phủ nhận định mệnh, xây dựng 
Masjid trên mồ mã, dựng mộ bia và viết tên tuổi ngày 
tháng năm sinh người chết, xướng đọc Qur’an cho 
người chết, tổ chức sinh nhật, tưởng niệm các hiền 
nhân, cầu xin thần linh tà thần, tự Tawwaaf xung quanh 
một nơi nào đó... tất cả hành động này và tương tự, đều 
là sự lầm đường lạc lối, bởi Nabi  đã nói: 
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ُُ  بِْدَعٍة (( إِن  ُك  ُمَْدثٍَة بِْدَعٌة َو
ُضوِر فَ

ُ
ِِ األ ْم َوُمَْدثَا َُ إُِ ا

َ لَةٌ   .رواُ ضسلم)) ـَ
“Ta cảnh cáo các người về tất cả cái tân (xảy ra 
trong tôn giáo), bởi tất cả cái tân chính là điều Bid-
a’h và tất cả mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường lạc 
lối.” Hadith do Muslim ghi lại. 

* Trong những điều Bid-a’h đó có việc làm là 
Al-Shirk lớn trục xuất người làm ra khỏi vành đai Islam 
như van vái tà thần, những lý do dẫn đến sự van vái là: 
giết tế súc vật và nguyện thề tà thần... đến những sự 
hành đạo khác trong khi tất cả chỉ dành riêng cho Allah. 

* Trong đó có những việc làm là phương tiện 
dẫn đến tội Al-Shirk như: phó thác cho Allah thông qua 
trung gian sự đức hạnh của giới hiền nhân, thề thốt 
bằng danh nghĩa ngoài Allah và câu nói: Đây quả là 
điều mà Allah và anh đã muốn. 

Điều Bid-a’h trong việc hành đạo không bao giờ 
được chia thành bộ luật năm điều: Halal (được phép), 
Haram (bị cấm), Sunnah (khuyến khích), Waajib (bắt 
buộc) và Makruh (điều ghét bỏ), giống như một số 
người đã khẳng định, bởi Nabi  đã nói: 

َ لَةٌ (( ـَ  ))ُك  بِْدَعٍة 
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“Tất cả mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường lạc lối.”  

(Trích từ bộ Fataawa Al-Lajnah quyển 2 trang 321) 

 

 
Điều Thần Diệu Của Waly (Người Thánh Thiện) 

Câu 8: 
Giới Waly có làm được điều thần diệu nào 

không, họ có thể thay đổi được vũ trụ trong các tầng 
trời và trái đất không, họ có thể phù hộ cho người 
sống ở trần gian trong khi họ đang ở cõi Al-Barzakh 
hay không ? 

Đáp: 
Điều thần diệu là việc khác thường với lẽ tự 

nhiên, Allah ban điều thần diệu đó xảy ra trên tay của 
các bề tôi đức hạnh ngoan đạo dù sống hay chết, nhằm 
tôn trọng họ, hồng giúp họ tránh được hoạn nạn hoặc 
giúp ích bản thân họ hoặc dùng để giúp chính nghĩa. 
Điều thần diệu này không phải lúc nào cũng nằm trong 
tay của người đức hạnh ngoan đạo muốn làm sao tùy ý, 
điển hình như Nabi  không thể tự khai triển phép mầu 
tùy ý thích. Ngược lại, đều nằm nơi Allah duy nhất, 
như được phán: 
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ِ َءٱَ�ِتۖ ]  زَِل َعقَۡيَ
م

َ ٓ ََ َۡو ل س موٱ َما ٱ�َ�ِتم ِعندَ  َوَُاس ّّ ِ ُمۡ  ِ ِۦ   َِ�ِ َّ  َ ِ ِ ٱ ِّ ّّ

 ۖۡ َ َِ َ  َا۠  
َ

َمآ � ّّ �  �ٌَِ َّ٥Z ٥٠: العنكبوت 

Và họ (nhóm chống đối) bảo: “Phải chi Thượng Đế 
của (Muhammad) ban cho Nó một phép mầu gì đó.” 
Hãy trả lời chúng (hỡi Muhammad): “Phép mầu đó 
chỉ có Allah mới sở hữu, còn riêng Ta chẳng qua là 
một người loan truyền tin tức một các công khai 
thôi.” Al-Ankabut: 50 (chương 29).  

Ngoài ra, giới người đức hạnh ngoan đạo bất lực 
hoàn toàn trong việc hoán chuyển vũ trụ trời đất ngoại 
trừ với khả năng kém cỏi được Allah ban cho họ cũng 
như bao người khác nhưng phải thông qua lý do mới có 
thể xảy ra. Tất cả mọi điều thần diệu xảy ra trong nông 
nghiệp, xây dựng, buôn bán và mọi hoạt động khác của 
con người đều xảy ra dưới sự quản lý chặt chẽ và ý 
muốn của Allah, họ lại càng không được có khả năng 
phù hộ cho bất cứ ai dù sống hay chết trong lúc họ đang 
ở cõi Al-Barzakh, bởi Allah đã phán rằng: 

[ ۖ َم َ�ِيٗعا ِ ٱسّشَ�َِع ّ ِ ِّ  ٤٤ :الزمر Z ُم  

(Hỡi Muhammad) hãy bảo nhân loại rằng: “Tất cả 
sự biện hộ (sự phù hộ) là phần riêng thuộc về 
Allah.” Al-Zumar: 44 (chương 39), 
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Allah phán ở chương khác: 

[ ََ ِ ٱسّشَ�َِع و َِ ُم  َ ِّ وَن  ََ ََۡدعم َ ِ َّ ََ َ�ۡمقِكم ٱ ِ ِ  َو َ ۡۡ َ َشِهَد ِّـ  َّ  َّ ِ ِ
وَن  ۡ  َ�ۡعقَمم  ٨٦: الزخرف Z ٨وَلم

Những thần linh được van vái ngoài Allah không 
nắm được trong tay quyền biện hộ (hoặc phù hộ cho 
bất cứ ai), ngoại trừ những ai chứng nhận (Allah là 
Thượng Đế) thật sự (duy nhất) và họ hiểu biết thật 
sự về điều này. Al-Zukhruf: 86 (chương 43), 

Allah phán ở chương khác: 

ِۦ  ] َّ �ِنِۡذ َِ ِ ۥٓ ِ ي كَۡشَفعم ِعنَدهم ِ َّ َ َذٱ ٱ َّZ ٢٥٥ :البقرة 
Ai có thể biện hộ được (cho bản thân hoặc cho 
người khác) nếu như không được lệnh của Ngài ? 
Al-Baqoroh: 255 (chương 2). 

* Ai cho rằng nhóm Waly, nhóm người ngoan 
đạo đức hạnh có thể hoán chuyển được vũ trụ trời đất 
hoặc họ biết được chuyện huyền bí thì y đã trở thành 
người Kafir (phủ nhận niềm tin nơi Allah), bởi Allah đã 
phán: 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

47 

 

ءٖ ] ۡ�َ ِ
ِ ِ �م َو َ�َ َّ  وَلم ا مِيِه َّ �ِض َو

َ
ِِت َوٱۡ� َٰ ِ �َ َّ ۡقكم ٱس ِ مم ّ ِّ  ۢ ۡم َُِدَ

١Z ١٢٠: المائدة 

Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất và Ngài có khả năng trên tất 
cả vạn vật. Al-Ma-i-dah: 120 (chương 5),  

Allah phán ở chương khác: 

م  ] ّّ َّ ٱ ِ �ِض ٱۡلَغۡيـَ  ِ
َ
ِِت َوٱۡ� َٰ ِ ـَ� َّ ـَ ِ� ٱس َّ َّ َ�ۡعقَ م   :النم�ل  Zُم  

٦٥ 

(Hỡi Muhammad) hãy báo với nhân loại: “Không 
một ai dù ở trên trời (như Thiên Thần) cũng như (Ma 
quỉ, loài người) ở dưới đất có thể biết được chuyện 
huyền bí thiên cơ, ngoại trừ Allah duy nhất (tin thông 
tất cả)” Al-Naml: 65 (chương 27),  

Ngoài ra Allah hạ lệnh cho Nabi Muhammad  
của Ngài phân trần cho nhân loại rõ rằng: 

ۡفعٗ ] َّ  َِ َۡف َِ قِكم  ۡم
َ

َ ٓ َّ ا شَ ُم   َّ  َّ ِ ِ ٱ  ا ًَ  ََ نتم ا َو َم م  َوسَۡو  ّّ آَء ٱ
 َّ ِ ِ ۠  َا

َ
ِِۡن � وٓءم   ََ َ ٱس َِ َّ ا َم َّ ِ َو ُۡ َ َۡ ََ ٱ ِّ ۡكَتۡتم  ََ ۡس َۡ ۡعقَ م ٱۡلَغۡيَ  

َ
َ

 ۖۡ َ َِ َ م  َو�َِشُۖ ِلَِقۡو�ٖ    وَن َ نم ِّ ُۡ١ Z ١٨٨: األعراف 
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Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền 
quyết định điều lợi hoặc hại cho chính bản thân của 
Ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu Ta biết điều 
vô hình thì chắc chắn Ta sẽ tom góp nhiều điều tốt 
cho Ta và Ta sẽ không gặp một điều bất hạnh nào. 
Chẳng qua Ta chỉ là một người khuyến cáo (hành 
phạt hỏa ngục) và thông báo tin mừng (thiên đàng) 
đến với nhóm người có lòng tin nơi (Allah) Al-
A'raaf: 188 (chương 7). 

(Trích từ Fataawa Al-Lajnah quyển 1 trang 388) 

 

 
Câu hỏi 9:  
Giáo Lý Về Việc Tổ Chức Sinh Nhật, Trong 

Đó Có Sinh Nhật Nabi  ?  
Đáp:  
Alhamdulillah, tạ ơn Allah, cầu xin bình an và 

phúc lành cho vị Rasul của Allah, cho gia quyến, cho 
bằng hữu của Người và cho toàn thể những ai noi theo 
gương đạo đức của Người, và sau nữa: 

Đây là câu hỏi đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, 
hỏi về giáo lý tổ chức sinh nhật cho Nabi Muhammad 
. Trong lúc tổ chức lễ sinh nhật mọi người đồng đứng 
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dậy và chào Salam (bình an) cho Người và một số hành 
động khác lại khác. 

Câu hỏi này được giải đáp như sau:  

Theo giáo lý Islam không được phép tổ chức 
sinh nhật cho Nabi  cũng như bất ai khác, bởi đây là 
điều Bid-a’h, cái tân trong tôn giáo, bởi trước kia chính 
Nabi  cũng không tổ chức sinh nhật cho bản thân 
Người, cũng không một vị Khaleefah (vị lãnh sau 
Người như: Abu Bakr, U’mar, Uthmaan, A’ly), không 
một vị Sahabah (bằng hữu của Người), không một vị 
Ta-bi-in (những thế hệ sau Sahabah) tổ chức sinh nhật 
cho Người, trong khi họ là những người dành trọn tình 
thương mến, kính trọng Nabi  và họ là những người 
am tường nhất Sunnah, bởi có Hadith Saheeh (chính 
xác) Nabi  nói rằng:  

ا َما لَىَْس (( ََ ْضِرََا َه
َ
ْدَدَث ِف أ

َ
وراُ الخارَ )) َ�ُهَو رَدّ  ِمنْهُ َمْن أ
 .وضسلم

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 
đó bị trả lại y.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi 
lại. 

Nabi  nói ở Hadith khác, trong đoạn cuối như 
sau: 
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ِِ وَُسن ةِ ((
يُْ�ْم �ُِسِ 

ْ
ََ َعـلوا َعلَيَْها  َعل َمْهِدُئ

ْ
اِشِدَُن ال ُلََفاِء الر 

ْ
ال

 َِ ُضوِر فَإِن    بِال َواِج
ُ ْ
ِِ األ ْم َوُمَْدثَا َُ ُُ   ُك   َو�ُِ ا ُمَْدثٍَة بِْدَعٌة  َو

َ لَةٌ  بِْدَعةٍ   رواُ أبو داود والتمََ)) ـَ

“Ta chỉ thị cho các ngươi phải tuân theo đường lối 
Sunnah của Ta, và tuân theo sự hướng dẫn của 
những vị Khaleefah (thủ lĩnh) sau Ta. Bám chặt lấy 
nó và kiên quyết trung thành với nó cho dù phải cắn 
bằng răng hàm. Ta cảnh cáo các người bịa đặt ra cái 
tân, bởi vì nó là sự đổi mới Bid-a'h và mọi điều Bid-
a’h sẽ dẫn đến lầm đường lạc hướng.” Hadith do Abu 
Dawud và Al-Tirmizy ghi lại. 

Hai Hadith này lên án rất mạnh bạo đối với việc 
tạo ra và làm Bid-a’h, trong khi đó Thiên Kinh Qur’an 
Allah phán rằng: 

ل  ] وٱ هم ََ َم ََ   ۡ  َ�ۡن ُم ِ َهٮ َّ ا  َّ وهم َو َم ّم ولم ََ ّۡسم ُم م ٱس ِ ٓ َءٱََٮ ا َّ : الحش�ر  Zَو
٧ 

Và vật gì do Rasul ban cho các người thì hãy nhận 
nó và vật gì bị Rasul cấm các người thì hãy tránh xa 
nó ngay. Al-Hashr: 7 (chương 59), 
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Allah phán ở chương khác: 

[ َۡ وَن َ� الِفم َ َم  ََ َ ِ َّ ِ ٱ َ ََ ۡ  ََۡقَيۡح هم ََ مِصـي ۡو َ
َ

َ ٌَ َن َۡ ِ َ  ۡ هم ََ مِصي ن َ
َ

ِۡهِۦٓ َ ۡم
َ

َ
  ٌ ِۡ

َ
َ ٌُ ٱ ََ  ٦٣: النور ٦Zَع

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh 
lệnh của Ngươi (Muhammad) nên biết rằng: nếu 
làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải 
một hình phạt đau đớn Al-Nur: 63 (chương 24), 

Allah phán ở chương khác: 

وِل ٱ] ََسم  �ِ  ۡ ُم ۖ ّلَقۡد َ�َن لَ َنَ ََ ۡسَوةٌ َح
م

َ ِ ّّ  َ ّّ ل ٱ ـوٱ ۡۡجم َ سَِِمـَ َ�َن َ
َۡوَٱ ٱ� ۡۡ ُٗ َوٱ ِ ۡ ََ  َ ّّ َۡ ٱ ََ َۡ َوَذ  ٢١: األحزاب ٢Z� ِخ

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah, 
Người là một gương đạo đức mẫu mực cho những ai 
hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán 
xử) cuối cùng và đồng thời họ tưởng nhớ Allah thật 
nhiều Al-Ahzaab: 21(chương 33). 

Allah phán ở chương khác: 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

52 

 

ولم  ] عم ََ ََ ٱّ� َ ِ َّ ِ َوٱ  َصاَ
َ
ََ َوٱۡ� ِِرِۡ� َٰ ََ ٱسۡمم ِّ موَن  ّوس

َ
وَن ٱۡ� َِقم َوٱلّبِ

 َٖ ِ�َ ٱ �ِنِۡحَبِ ِتٖ َّ َّ ۡ  َج َعّد سَهم
َ

َم َوَ ل َ�ۡن وٱ ۡ  َوََوم م َ�ۡنهم ِۡي  ّّ ۡ�َ
ۡم  ِ َٰ ۡ  

َ
َها ٱۡ� ََ ۡ�َ ِ�ِِ َّدٗ َٰ

َ
ََ مِيَهآ � ُم ٱۡلَعِظي م �  َ  ١٠٠ :التوبة ١Zَ�ِسَِك ٱۡلَفۡو

Những người tiên phong (theo Islam) trong số thị 
dân Al-Muhaajireen (tức dân di cư từ Makkah đến 
Madinah), thị dân Al-Ansaar (tức thị dân Madinah) 
và những ai noi theo tấm gương đạo đức của họ. 
Chắc chắn sẽ được Allah hài lòng về họ và họ sẽ hài 
lòng về Ngài, bên cạnh đó họ được Allah chuẩn bị 
sẵn cho họ những ngôi vườn thiên đàng mà bên 
dưới có những dòng sông chảy, họ sẽ được sinh sống 
trong đó mãi mãi, đời đời và kiếp kiếp. Đấy chính là 
sự chiến thắng vĩ đại. Al-Tâubah: 100 (chương 9). 

Allah phán ở chương khác: 

[ ِِ ــ ۡ   ِۡعَم ُم ــۡي ــتم َعقَ ۡ�َمۡم
َ

ۡ  َو� ُم ــَن ــۡ  َُِ ُم ــتم لَ ۡ�َمۡق
َ

ــۡوَٱ َ َ ۡۡ ٱ
ۡسَ�َِ  َُِنٗ  ُم م ٱۡ�ِ  ٣: المائدة Zا  َوََِويتم لَ

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn 
giáo của các ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn 
cho các ngươi ân huệ của TA và TA đã hài lòng lấy 
Islam làm tôn giáo cho các ngươi. (Chương 5: Ma-
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idah, câu 3), ngoài ra còn có rất nhiều câu kinh mang ý 
nghĩa tương tự. 

* Tạo ra sự đổi mới trong tôn giáo điển hình như tổ 
chức sinh nhật, làm chúng ta hiểu được rằng chính Allah – 
Đấng Hiển Vinh – đã không làm cho tôn giáo Islam được 
hoàn hảo, và Rasul Muhammad  cũng không hoàn thành 
nhiệm vụ tức Người đã không truyền đạt hết tất cả 
những gì được Allah mặc khải để cho giáo đồ thi hành, 
nên ngày nay cần phải nhờ đến những nhóm người cách 
xa Người hàng nghìn năm bổ sung thêm, họ cải cách 
giáo lý của Allah trong khi không được Allah cho phép, 
rồi họ mực mực khẳng định rằng đây là việc hành đạo 
kính dâng lên Ngài. Không gì nghi ngờ đây quả là điều 
vô cùng nghi hiểm, họ dám đôi co với Allah – Đấng 
Hiển Vinh – và đôi co với Rasul Muhammad . Trong khi 
đó Allah đã một mực khẳng định rằng Ngài đã hoàn 
thành giáo lý cho tôn giáo này rồi và đã ban đầy đủ 
thiên lộc và hồng phúc cho cộng đồng này rồi, chỉ cần 
họ học hỏi và làm theo là đủ. 

* Bên cạnh đó Rasul  đã truyền đạt tất cả mọi 
giáo lý Islam rất công khai và minh bạch, Người không 
dấu giếm hoặc bỏ xót một con đường dẫn đến thiên 
đàng để riêng Người sử dụng nó, lại càng không quên 
khuyến cáo tín đồ những con đường nguy hiểm vô cùng 
đưa họ sa vào hỏa ngục, như được thuật lại trong một 
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Hadith Saheeh (xác thực) do ông Abdullah bin U’mar 
 thuật lại rằng: 

ّ َما َ�َعَث اُهللا (( ِِ
 َكَن ِمْن ََ

 
  اً َدقّ إِال

ُ
ْن َُُد   أ

َ
 َخْ�ِ َما َعلَيِْه أ

تَُه َاَ م 
رَُهْم َش  َما َ�ْعلَُمُه لَُهمْ   َ�ْعلَُمُه لَُهمْ  َِ  .رواُ ضسلم ف صحيحه)) َوُ�نْ

“Khi Allah mặc khải cho vị Nabi nào đó, Ngài luôn 
ra lệnh họ phải có nhiệm vụ truyền đạt tất cả điều 
tốt nằm trong tầm hiểu biết lại cho cộng đồng, đồng 
thời phải khuyến cáo họ về tất cả điều xấu, điều 
nguy hiểm sẽ hại đến tín đồ không ngoại trừ điều 
nào cả.” Hadith do Muslim ghi lại trong bộ Saheeh. 

Như đã biết Nabi  của chúng ta là Nabi hoàn 
hảo nhất, một Nabi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
truyền bá và là vị Nabi cuối cùng. Nếu tổ chức sinh 
nhật là một giáo lý được Allah qui định hoặc được Ngài 
hài lòng thì Nabi  đã phân trần cho các Sahabah rõ rồi 
hoặc lúc sinh thời Người đã tổ chức ít nhất một lần 
hoặc Sahabah đã tổ chức thay Người, nhưng không hề 
có. Qua đây hiểu được rằng tổ chức sinh nhật không 
nằm trong khuôn khổ Islam, ngược lại nó chính là cái 
tân, điều Bid-a’h mà Nabi  đã khuyến cáo rất trịnh 
trọng như được nhắc qua hai Hadith ở trên. Ngoài ra 
còn có Hadith khác cũng mang ý nghĩa tương tự, Nabi 
 đã nói trong bài Khutbah thứ sáu rằng: 
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ا َ�ْعدُ (( م 
َ
ُُ اهللاِ  َخْ�َ إِن   :أ َِدُِث ِكتَا

ْ
ـدٍ  َخْ�َ وَ  ال َُ ُمَم  َِ َهـْد َهْد

ْ
 ال

  ٌـَ لَة ـَ ـ بِْدَعـٍة  ُُ ـ ُمَْدثٍَة بِْدَعـٌة َو ُُ ُضوِر ُمَْدثَاُعَها َو
ُ ْ
 ))َوَشـ األ

 رواُ ضسلم ف صحيحه

“Amma ba’d: Thực sự, lời phán chân lý chính là 
Kinh Sách của Allah (Thiên Kinh Qur’an) và sự 
hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của 
Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất chính là điều 
mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn 
giáo) là Bid-a’h, mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường 
lạc lối.” Hadith do Muslim ghi lại trong bộ Saheeh. 

* Có một số Ulama học giả đã rất mạnh dạng 
cấm tổ chức sinh nhật, họ dựa vào những bằng chứng 
vừa nêu trên. Còn số ít Ulama còn lại thì cho rằng được 
phép dưới điều kiện không được thần tượng hóa hình 
ảnh Rasul , nam và nữ không được phép trộn lẫn 
nhau, không được sử dụng âm nhạc và tất cả mọi điều 
cấm mà giáo lý Islam đã cấm, bởi họ tưởng rằng đây là 
điều Bid-a’h Hasanah (cái tân tốt đẹp). 

Thực ra, có một qui tắc chung cho việc bất đồng 
ý kiến đó là: tất cả phải trở về tìm hiểu Thiên Kinh 
Qur’an và Sunnah của Nabi  mỗi khi có tranh luận, 
bởi Allah đã phán rằng: 
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ِطي]
َ

ل َ ٓوٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ ۡمـِۡ َٰ
َ
ِ� ٱۡ� ول

م
ـوَل َوَ ّۡسم ل ٱس ـوٱ ِطيعم

َ
َ َوَ ّّ ل ٱ وٱ عم

ِـزَ  ََ َ ۖ ََنِن َ  ۡ ُم ن ءٖ ِّ ۡ�َ �ِ  ۡ َم وهم َِِ� ٱ ۡ� َُ ۡم ۡ  ََـ َم نـ َم ـوِل ِِن  ّۡسم ِ َوٱس ّّ

 ۖ ُۡ � َ�ِسَِك َخ َۡوِٱ ٱ�ِخِۡ ۡۡ ِ َوٱ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م َ   َ وِ�
ۡ
َم ََۡ ََ ۡح

َ
: النس�اء  ٥Zَوَ

٥٩ 

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, 
hãy tuân lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo 
(người Muslim) trong các người. Một khi các người 
có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc gì thì hãy cùng 
nhau quay trở lại với Allah (qua Qur'an) và Rasul 
(Muhammad qua Sunnah của Người) nếu các người 
là những người luôn tin tưởng vào Allah và vào 
ngày phán xử cuối cùng. Đó là lối giải cao minh và là 
sự phân tích chính xác. Al-Nisa: 59 (chương 4),  

Allah phán ở chương khác: 

[  ِ ّّ ۥٓ َِِ� ٱ َم ۡكمم ءٖ ََحم ۡ�َ َ ِّ ۡ  مِيَِ  َم قَۡف ََ ا ٱۡخ َّ  ١٠: الشورى Zَو

Và cho dù các người có tranh cải về bất cứ điều gì thì sự 
phán quyết là do Allah định đoạt. Al-Shuro: 10 (chương 
42). Và thực tế chúng tôi đã trở về tìm hiểu trong Thiên 
Kinh Qur’an về việc tổ chức sinh nhật, thấy được rằng 
Allah chỉ hạ lệnh cho toàn thể người Muslim phải thi 
hành theo đường lối của Nabi Muhammad  và tuyệt 
đối cấm làm đối nghịch lệnh của Người. Mặt khác 
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Allah cũng đã báo cho biết rằng, chính Ngài đã biến bộ 
luật Islam vô cùng hoàn thiện, cho nên việc tổ chức 
sinh nhật không tìm được trong tất cả giáo lý Nabi  
truyền đạt, thế nên, tổ chức sinh nhật không nằm trong 
tôn giáo được Allah hoàn thiện. Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng đã trở về tìm hiểu trong Sunnah của Rasul , thấy 
được rằng: trong đời Nabi  chưa từng tổ chức sinh 
nhật dù chỉ một lần, Người cũng không hạ lệnh cho 
người khác làm và cũng không một Sahabah nào tổ 
chức cho Người hoặc cho bản thân họ, thế nên, tổ chức 
sinh nhật không nằm trong Sunnah của Rasul 
Muhammad . Đến đây, chúng tôi kết luận rằng: việc 
tổ chức sinh nhật không nằm trong giáo lý Islam, ngược 
lại đây chính là điều cái tân, điều Bid-a’h. Việc Bid-a’h 
này bắt chước theo nhóm người Do Thái giáo và Thiên 
Chúa giáo. 

Đối với một người muốn tìm hiểu chân lý, 
muốn biết sự thật để làm theo sự thật thì sau khi đọc 
được những bằng chứng vừa nêu trên, đã hiểu được 
rằng tổ chức sinh nhật không có trong giáo lý Islam, 
ngược lại là điều mới mẽ, là cái tân, là điều Bid-a’h đã 
bị Allah và Rasul   lên án khuyến cáo. Đối với một 
người có khối óc minh mẫn sẽ không nghiên về số 
đông, bởi chân lý không phải lúc nào cũng nào ở số 
đông mà chân lý được biết đến bởi có bằng chứng xác 
thực trong giáo lý. Trong Qur’an Allah đã kể về lời 
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khẳng định của bọn Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo 
như sau: 

ِى� َِۡقـَك ] َۡ ۡو  ََ�ِـ
َ

ٱ َ  ُ ـو ـَ َ�َن لم َّ  َّ ِ ِ ََ ّنـ َ َۡ َ  ٱ ل لَـَ ََـۡدخم موٱ َوَُاس
ۡ � ُمۡ   اَِّيهم َّ َ

ۡ  َ�ِِد�َِ�  َ َم ن َم ۡ  ِِن  ُم َِن ََ ۡۡ م ل ّ موٱ  ١١١: البقرة ١Zَلاَ

Và nhóm (Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo) nói: 
“Sẽ không được vào thiên đàng ngoại trừ phải là 
người Do Thái hoặc người Thiên Chúa.” Đó chẳng 
qua là mộng tưởng của chúng mà thôi. (Hỡi 
Muhammad) hãy bảo chúng: “Các người hãy đưa ra 
bằng chứng chứng minh lời nói của các người là sự 
thật đi nào.” Al-Baqoroh: 111 (chương 2),  

Allah phán ở chương khác: 

[  ِ ّّ ََ َعَ َسبِيِ  ٱ مِلَقو �ِض َ
َ
َ ِ� ٱۡ� َّ ۡ�َتَ 

َ
مِطۡع َ : األنع�ام  Z�ن َ

١١٦ 
Và Ngươi (Muhammad) có làm theo đại đa số nhân 
loại thì chắc chắn bọn chúng sẽ đưa ngươi lầm lạc ra 
khỏi con đường của Allah. (Chương 6 – Al-An'am, 
câu 116). 

* Trong việc tổ chức sinh nhật sẽ không tránh 
khỏi việc nam và nữ lẫn lộn nhau, sử dụng âm nhạc, 
uống chất gây say, chất kích thích và nhiều loại độc hại 
khác. Chưa hết những người tổ chức và tham gia lại rơi 
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vào đại tội khác đó là: Al-Shirk lớn, bởi họ tôn sùng 
hóa Nabi  hoặc những ai được tổ chức sinh nhật trong 
số những người Waly đức hạnh, cầu xin họ ban cho 
bình an, tiền tài, công danh lợi lộc, con cái, sống thọ, họ 
còn khẳng định rằng những vị này còn biết được thiên 
cơ huyền bí, ngoài ra còn rất nhiều điều khác mà người 
tổ chức lẫn người tham gia gán ghép cho Nabi  trong 
lúc tổ chức sinh nhật cho Người hoặc cho những ai mà 
họ cho rằng người chết đó đạt được cảnh giới Waly. 
Trong khi đó có Hadith Nabi  đã nói rằng: 

ُغلُــو ِف ((
ْ
ـبْلَُ�ُم ال َْ ََ َمْن َكَن  ْهلَ

َ
َ َما أ إِ

ُِن فَ ُغلُو  ِف الئ
ْ
ْم َوال َُ إُِ ا

ُِن   )) الئ

“Trong tôn giáo Ta khuyến cáo các người việc thần 
tượng hóa (ai đó), bởi việc thần tượng hóa trong tôn 
giáo đã hủy diệt đi các thế hệ trước các người.”  

Nabi  nói ở Hadith khác: 

ِِ ال َصارَى اْ�َن َضْرَ�مَ (( ْبَر
َ
بْدُ َال ُعْرُروِ  َكَما أ َْ ََا 

َ
َ َما أ إِ

  ُُ   فَ
بُْد ا َْ ُ  هللاِ َ�ُقولُوا 

ُ
أخرجه الخارَ ف صحيحه من ددُث عمر )) َورَُسول

 .رض اهللا عنه

“Ta cấm các người thần tượng hóa Ta giống như 
Thiên Chúa giáo đã thần tượng hóa Ysa (Giê-su) 
con trai bà Mar-yam. Chẳng qua Ta chỉ là một nộ lệ 
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của Allah, các người hãy gọi Ta là bề tôi của Allah 
và Rasul của Ngài.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại 
trong bộ Saheeh từ U’mar . 

Trong những điều lạ kỳ là có rất nhiều người 
tranh thủ để có mặt trong buổi tổ chức sinh nhật Bid-
a’h đó, họ bỏ mặc tất cả kể cả những nhiệm vụ mà 
Allah đã bắt buộc họ về hội họp và hành lễ tập thể. Họ 
chẳng màn đến sự việc, không nhìn thấy được rằng việc 
làm của họ là tội lỗi vĩ đại, chứng tỏ rằng họ là những 
người có Iman (niềm tin) rất yếu và họ rất kém về kiến 
thức Islam, con tim và việc làm của họ chỉ toàn là tội 
lỗi, bất tuân Allah. Cầu xin Allah ban sự hướng dẫn 
chính đạo và tốt lành cho cộng đồng Muslim. 

Trong những việc làm sai lầm của việc tổ chức 
sinh nhật là họ cho rằng Nabi  đến tham dự buổi sinh 
nhật đó nên lúc làm lễ họ đứng dậy tỏ vẻ chào hỏi và 
chúc mừng Người. Đây quả là chuyện bịa đặt siêu 
phàm vô căn cứ, một sự thiếu kiến thức trầm trọng. 
Phải biết rằng Rasul  sẽ không bao giờ rời khỏi mộ 
phần trước ngày tận thế dựng lên, Người không có quan 
hệ với bất cứ ai trên đời này, lại càng không đến tham 
dự được buổi tổ chức của họ, ngược lại Người ở trong 
mộ cho đến ngày tận thế và hồn của Người ở nơi cao 
nhất do Allah ban thưởng, như đã được phán trong 
chương Al-Muminun:  
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وَن ] َم ِ ُم  َ�ۡعَد َ�ِسَِك سََمِي ّ  ِِ  ّ ونَ  ١�م ۡم َع َۡ ۡ  ََۡوَٱ ٱۡلقَِ�َِمَِ �م ُم ّ  ِِ  ّ  �م
١Z ١٦ - ١٥: المؤمنون 

Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết * Rồi vào 
ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng 
sống lại. Al-Mụminun: 15 – 16 (chương 23). 

Nabi  nói:  

ََا ((
َ
ُ  أ و 

َ
ُ  َشافٍِع َوأ و 

َ
ُ َوأ ُْ َق

ْ
نُْه ال َْ ُ  َمْن ََُِْشـظ  و 

َ
عٍ أ رواُ )) ُضَشف 
 .ضسلم

 

“Ta là người đầu tiên bước ra khỏi mộ (từ lòng đất), 
là người đầu tiên được biện hộ và được phép biện 
hộ.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Qua hai bằng chứng thiết thực từ Qur’an và 
Sunnah chứng minh rằng Nabi  cũng như bao người 
khác đã chết, chỉ được phép ra khỏi mộ khi ngày tận thế 
đến. Điều này đã được giới Ulama học giả Islam thống 
nhất, không một lời bất đồng hay tranh cải giửa họ. Là 
người Muslim có niềm tin vào Allah và Rasul , tin 
vào thưởng phạt ngày tận thế hãy cẩn thận kẻo bị 
những kẻ có ý định xấu phá rối Islam, lợi dụng sự tin 
tưởng của người kém kiến thức dụ dỗ họ làm điều Bid-
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a’h tội lỗi trong khi Allah không cho phép. Cầu xin 
Allah che chở và bầy tôi phó thác nơi Ngài. 

Còn việc Salawaat (cầu xin bình an & phúc 
lành) cho Nabi  thì quả là việc làm hợp lệ theo giáo lý 
Islam, một việc làm đức hạnh, như Allah đã phán: 

ل ] َقوٱ َّ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ   ِ ِ ِۚ مَصَقوَن َ�َ ٱَّ ۥ َ َم ََ �َِك ٰ ََ َّ َ َو ّّ ِِّن ٱ
ا  قِيم  َۡ َ ل ُ وٱ  ٥٦: األحزاب ٥Zَعقَۡيَِ وََسِقِمم

Quả thật, Allah và tất cả Thiên Thần của Ngài ban 
bình an và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có 
đức tin hãy cầu xin bình an và phúc lành cho 
Người. Al-Ahzaab: 56 (chương 33). 

Nabi  nói: 

َ  اهللاُ (( َ  َواِدَدًة َص ََ   َ ا بَِها َعلَيْهِ  َمْن َص  رواُ ضسلم)) َعْشً
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Thế nên, việc Salawaat cho Nabi  được phép 
trong tất cả mọi giờ trong ngày đêm, là điều bắt buộc ở 
phần cuối hành lễ Salah trong phần Al-Tashahhud Al-
Akheer, là điều khuyến khích trong một số thời khắc 
nhất định như: Sau lời Azaan, khi được nhắc đến Nabi 
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, trong ngày và đêm thứ sáu, như đã được dẫn chứng 
qua một số Hadith thiết thực. 

Allah là Đấng ban thành công cho toàn thể 
người Muslim học hỏi về giáo lý Islam và kiên định 
trên nó, cầu xin Ngài ban cho tất cả luôn làm theo 
Sunnah và tránh xa mọi điều Bid-a’h xấu xa, tại hại. 
Quả thật, Ngài rất Rộng Lượng Nhân Từ. Cuối cùng 
cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, 
cùng gia quyến và toàn thể bằng hữu Người. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 1 
trang 183) 

 

 
Tổ Chức Sinh Nhật Nabi  Là Việc Làm Bid-a’h, 

Là Cái Tân Trong Tôn Giáo 
Câu hỏi 10: 

Ông Ahmad Hasan ở Jeddah hỏi: giáo lý 
Islam ra sao việc tổ chức sinh nhật cho Nabi  ? 

Đáp: 
Quả thật, đức tin Iman của một người Muslim 

sẽ không được hoàn hảo cho đến khi yêu thương và tôn 
trọng Rasul  trên phương diện mà Người xứng đáng 
hưởng nó. Sứ mạng của Nabi , theo giới Ulama học 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

64 

 

giả Islam đã nói rằng: Muhammad khởi đầu sự nghiệp 
Nabi với câu kinh “Iqro” và tiến phong Rasul với 
chương kinh “Al-Muddaththir” thế nên sứ mạng của 
Nabi  là một đại ân phước mà Allah ban cho thế giới 
loài người, bởi Ngài đã phán: 

م ] َُ ي  ِ َّ ـا ٱ ۡ  َ�ِيع  ُم ۡ َۡ ِ ِ ِ ّّ ولم ٱ ََسم  ِِّ ِ َ�َها ٱَّا م ِ
َ

� ٰ َٰ ۡقـكم ُمۡ   ۥ مم
 �َ ۖ ۦ َو�مِميـتم ِ�ۡ ـم ـَو َ َّ لم ِ ِ ََ ِـ ََ ِ ِ ٓ ََ �ِض  

َ
ِِت َوٱۡ� َٰ ِ �َ َّ ِ  َٔ ٱس ّّ ل ِّـ  وٱ نم ِّ ا

ـۡ   ُم ـوهم لََعّق ِ َوَ�َِ�َِِـَِۦ َوٱََِّعم ّّ َم ِّ  ِّ ُۡ م ي َ ِ َّ ِ ٱ ِ ِ ِِ
م
ِ ٱۡ� ِ ِۚ ِ ٱَّ ُِ و ََسم َو

وَن  دم ََ  ١٥٨: األعراف Z ١َ�ۡه

Hãy bảo họ (Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là 
Rasul của Allah được cử phái đến cho tất cả mọi 
người. (Allah) là Đấng thống trị các tầng trời và trái 
đất, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Ngài, Đấng ban cho cái sống và cái 
chết. Bởi thế, hãy tin tưởng vào Allah và Rasul của 
Ngài một vị Nabi mù chữ, Người đã tin tưởng vào 
Allah và các lời mặc khải của Ngài. Hãy tuân theo 
Người để may ra các người được hướng dẫn đúng 
chân lý." Al-A'raf: 158 (chương 7). 

Thế nên, chúng ta những người Muslim cần 
phải tôn trọng Người, quí trọng Người, phải là người 
ngoan ngoãn thi hành theo tấm gương đạo đức vĩ đại 
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của Người trong mọi lĩnh vực từ cuộc sống đời thường 
đến sự hành đạo nhưng không vượt mức hạn định, bởi 
trước khi qua đời Nabi  đã truyền dạy cho nhân loại 
hết tất cả điều dù tốt hay xấu, không thiếu xót bất cứ 
điều nào. Mặt khác khi chúng ta đã tin hoàn toàn vào 
Người thì chúng ta không được qua mặt Người trong 
việc hành đạo để tự bịa đặt và tổ chức sinh nhật cho 
Người, trong buổi tổ chức sinh nhật thể hiện sự vui vẻ 
và tôn trọng Nabi  nhằm kính dâng lên Allah việc làm 
cho là tốt đẹp này. Trong khi giáo lý Islam không được 
phép hành đạo cho đến khi được Allah hoặc Rasul qui 
định, nhưng riêng phần tổ chức sinh nhật hoàn toàn 
không nằm trong số giáo lý đó, vậy nó là điều Bid-a’h 
là cái tân trong tôn giáo mà Nabi  đã khuyến cáo việc 
làm này rằng: 

َ لَةٌ (( ـَ  ))ُكـ بِْدَعٍة 

“Tất cả mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường lạc lối.” 
Lời nói của Nabi  mang ý nghĩa tổng quát, không 
phân biệt một việc Bid-a’h nào và dù ai đã tạo ra nó mà 
tất cả chỉ là sự lầm đường lạc lối, tức làm trái ngược 
với hướng dẫn đến chính đạo, bởi thế có Hadith khác 
được Al-Nasa-y ghi lại Nabi  nói rằng:  

َ لٍَة ِف ال ارِ (( ـَ ـ  ُُ  رواُ الِسائ ))َو
“Và tất cả sự lầm lạc bị rơi vào hỏa ngục.” 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

66 

 

Hãy nghĩ xem nếu như việc sinh nhật là việc 
làm hài lòng Allah và Rasul  thì nó đã trở thành việc 
hành đạo rồi và đã được Allah bảo tồn, bởi chính Allah 
đã hứa rằng Ngài sẽ bảo lưu tất cả giáo lý Islam không 
bị mất mát và sai lệch, nếu như được bảo lưu thì giới 
Khaleefah, cùng tất cả Sahabah và các thế hệ tiếp theo 
sau họ đã không bỏ qua việc làm quí báu này đâu. Một 
khi họ đã không tổ chức sinh thì chứng tỏ nó không 
nằm trong giáo lý Islam của Allah. Tôi (Muhammad 
bin Soleh Al-Uthaimeen) khuyên tất cả anh em Muslim 
hãy tránh xa việc làm xấu xa này, bởi nó sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến từng cá thể và cộng đồng Muslim. 

* Chúng ta hãy nhìn kỹ xem việc làm của các 
nhà tổ chức sinh nhật Nabi  họ tự bịa đặt ra biết bao 
là điều Wajib (bắt buộc) và khuyến khích (Sunnah), tất 
cả những điều này dẫn người làm ra khỏi vành đai 
Islam đó là phạm phải tội Al-Shirk lớn, họ nâng địa vị 
Nabi  lên vượt mức mà Allah đã qui định, họ thần 
tượng hóa đến mức siêu phàm. Trong khi đó, lúc sinh 
thời chính Nabi  đã đấu tranh hết mình chống chội lại 
nhóm Đa Thần giáo, đã hạ lệnh cho phép xâm phạm 
đến tính mạng tài sản và con cháu của họ. Trong lúc 
buổi lễ sinh nhật diễn ra họ lặp đi lặp lại bài thơ ca ngợi 
Nabi  quá mức, nội dung bài thơ là: “Khi tai nạn xảy 
ra họ chỉ bám lấy Nabi duy nhất, Nabi là Người sở hữu 
cả trần gian và ngày sau, kiến thức của Người bao la, 
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bao trùm tất cả biết được mọi điều trong Quyển Sách 
Mẹ nơi Allah.” 

Những tính cách trong bài thơ chỉ có Allah duy 
nhất mới xứng đáng được ca ngợi như thế, họ dùng lời 
lẽ phạm thượng mà gán ghép cho Nabi , nếu cả trần 
gian thuộc về Nabi  thì còn gì thuộc về Allah? Nếu 
kiến thức của Nabi  am tường hết vạn vật kể cả trong 
Lawhul Mahfudh (Quyển Sách Mẹ) thì còn kiến thức 
nào để dành cho Allah? Quả trong lời nói của họ không 
tránh được tội Al-Shirk lớn. 

Này hỡi anh chị em Muslim, nếu là người biết 
kính sợ Allah thì hãy đặt Nabi  vào địa vị mà Allah 
đã ban, Người chỉ là bề tôi, là Rasul, là Nabi, là Thiên 
Sứ của Allah mà thôi, hãy tin tưởng nằm lòng và tuyên 
truyền với mọi người như vậy, bởi Allah đã phán: 

ُمولم ]
َ

َ ٓ ََ ۡعقَ م ٱۡلَغۡيَ  َو
َ

َ ٓ ََ ِ َو ّّ َم ٱ ِ ۡ  ِعنِدي َخَزٱِٓ ُم ُمولم لَ
َ

َ ٓ َّ ُم  
 ِ�َ�ۡ

َ
وِي ٱۡ� ََ َۡ َ َِِ�ّ  ُمۡ  َلۡ  ك  ٰ َٓ مو ا َ َّ  َّ ِ ِ ََِّعم 

َ
ۖ ِِۡن � ِِّ َمقٌَك ِ ِ  ۡ ُم لَ

وَن  ۡم َفّك ََ �َ ََ ََ َ
ُم  َ  ٥٠: األنعام ٥Zَوٱۡ�َِص

Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không hề nói rằng 
là Ta sử hửu trong tay những kho báu của Allah, Ta 
cũng không hề biết được bất cứ việc thiên cơ huyền bí 
nào, lại càng không xưng rằng Ta là Thiên Thần. 
Chẳng qua, Ta chỉ làm theo những gì Ta được mặc 
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khải mà thôi.” Hãy bảo chúng tiếp: “Giữa người mù 
và người sáng mắt có ngang như nhau không, thế tạo 
sao các người không suy nghĩ ?” Al-An-a'm: 50 
(chương 6),  

Allah còn bảo Nabi  rằng:  

َََشٗدٱ ]  ََ � َو ِٗ ًَ   ۡ ُم ۡمقِكم لَ
َ

َ ٓ ََ  ِِّ ِ ِ  ٢ُمۡ  ِ ََ ُمۡ  ِ ِّ  �ِ َُ ِ ِِّ لََ �م

ٱ  َحد  ََ ۡق و َِِۦ مم ُم  َ ِّ ِجَد 
َ

َ َۡ َحۖد َولَ
َ

َ ِ ّّ  ٢٢ - ٢١: الجن ٢Zٱ

Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không hề nắm trong 
tay quyền ám hại hoặc hướng dẫn một ai đó.” * Hãy 
bảo chúng tiếp: “Chắc chắn rằng sẽ không một ai có 
thể cứu Ta thoát khỏi hành phạt của Allah (nếu Ta 
bất tuân Ngài) và ngoài Ngài ra Ta cũng sẽ không tìm 
được đâu chổ nương tựa an toàn.” Al-Jin: 21 - 
22(chương 72), qua đoạn kinh chúng ta biết được rằng 
chính Nabi  cũng như không một ai có thể giúp 
Người thoát được hành của Allah nếu Ngài muốn trừng 
phạt Nabi . 

Thực tế, những buổi lễ hoặc những buổi sinh 
nhật Nabi  không chỉ dừng lại ở điểm rằng nó là điều 
Bid-a’h, mà còn dẫn lối đến tội Al-Shirk lớn. 

Ngoài ra, chúng tôi còn nghe được trong buổi 
sinh nhật nam và nữ lẫn lộn nhau, sử dụng nhạc cụ, hò 
hát và nhiều điều xấu xa khác không phù hợp cho một 
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người Muslim tin tưởng Allah làm thế. Cầu xin Allah 
hướng lòng của người Muslim trở về chân lý của Ngài. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 126) 

 

 
Tổ Chức Tiệc Trong Đêm 27 Tháng Ramadan 

Câu hỏi 11:  
Giáo lý Islam ra sao về việc tổ chức tiệc trong 

đêm 27 tháng Ramadan (đêm được cho rằng là đêm 
Định Mệnh) ? 

Đáp: 
Sự hướng dẫn chân lý là sự hướng dẫn của 

Muhammad  và điều tồi tệ nhất là những điều cải 
cách, những điều Bid-a’h. Trong sự hướng dẫn chân lý 
của Nabi  trong tháng Ramadan hồng phúc là siêng 
năng hành đạo thật nhiều như: hành lễ Salah, đọc 
Qur’an, bố thí và biết bao điều tốt đẹp khác. Trong hai 
mươi ngày đầu của tháng Nabi  phối hợp giữa ngủ và 
hành lễ Salah, nhưng khi đến mười ngày cuối của tháng 
(tức từ ngày 21 trở đi) thì Người đánh thức gia đình để 
hành đạo suốt đêm, động viên mọi người đứng hành lễ 
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Salah và tìm kiếm đêm Al-Qadr (đêm Định Mệnh), bởi 
Người đã từng nói:  

َم ِمْن َذَِْبهِ َمْن قَ (( ُ َما َعَقد 
َ
َوَمـْن  اَم َرَضَلاَن إَُِماَاً َواْدتَِساباً ُفِفَر ل

َم ِمْن َذَِْبهِ  ُ َما َعَقد 
َ
َقْدِر إَُِماَاً َواْدتَِساباً ُفِفَر ل

ْ
ْلََة ال

َ
متفـظ )) قَاَم ل
 عليه

“Ai dâng lễ nguyện Salah trong tháng Ramadan 
bằng cả lòng thành và niềm tin thì sẽ được tha thứ 
mọi tội lỗi đã qua. Và ai dâng lễ nguyện Salah vào 
đêm Al-Qadr (Đêm định mệnh) bằng cả lòng thành 
và niềm tin thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Nabi  đã báo cho biêt rằng đêm Al-Qadr nằm 
trong những ngày lẻ trong mười ngày cuối của tháng, 
Nabi  nói:   

َورْرِ اِ ((
ْ
َواِخِر ِف ال

َ
َعْشِ األ

ْ
َِمُسوَها ِف ال

ْ
 رواُ أ د ف السند)) ِمنْهُ  ِ

“Hãy cố tìm kiếm đêm Al-Qadr (đêm Định Mệnh) 
trong những đêm lẻ của mười đêm cuối (tháng 
Ramadan).” Hadith do Ahmad ghi lại trong quyển Al-
Musnad. 

Có Hadith khác do Al-Tirmizy ghi lại, Nabi  
nói:  
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ْو ((
َ
َ أ َْ ْو ِف َخٍْس َ�بَْقـ

َ
َ أ َْ ْو ِف َسبٍْع َ�بَْق

َ
َ أ َْ َِمُسوَها ِف ِْْسٍع َ�بَْق

ْ
اِ

ْلَةٍ 
َ
ْو هِخِر ل

َ
 .صحيحهَا ددُث دسن : قا  التمََ)) ِف ثََ ٍث أ

“Hãy cố tìm kiếm đêm Al-Qadr (đêm Định Mệnh) 
trong chín đêm cuối hoặc trong bảy đêm cuối hoặc 
trong năm đêm cuối hoặc trong ba đêm cuối hoặc 
trong đêm cuối cùng của tháng.” Al-Tirmizy nói: Đây 
là Hadith Hasan Saheeh. 

* Trên là sự hướng dẫn chân lý của Nabi  
trong tháng Ramadan và trong đêm Al-Qadr, còn việc 
tổ chức tiệc tùng trong đêm 27 rồi cho rằng đó là đêm 
Al-Qadr, quả là đã làm trái ngược sự hướng dẫn của 
Rasul . Bởi Người chưa từng tổ chức tiệc trong đêm 
Al-Qadr, ngược lại việc tổ chức tiệc là điều Bid-a’h 

Chính Allah là Đấng ban sự thành công và cầu 
xin bình an, phúc lành cho Nabi Muhammad, cùng gia 
quyến và bằng hữu của Người. 

Hội Đồng Thường Trực Nghiên Cứu & Tư Vấn 
Kiến Thức Tôn Giáo Islam: 

Thành viên: Abdullah bin Mu-né’ 

Thành viên: Abdullah bin Ghadyaan 

Phó trưởng Hội Đồng: Abdur Razzaaq A’feefi. 

(Trích từ bộ Fataawa Al-Lajnah quyển 3 trang 40) 
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Câu hỏi 12:  
Giáo lý Islam về việc tổ chức tiệc trong đêm 

Al-Isra’ & Al-Me’raaj. 
Đáp: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng duy nhất, cầu 

xin bình an và phúc lành cho Nabi của Ngài, cùng gia 
quyến và tất cả bằng hữu của Ngài... và sau nữa: 

(Al-Isra’: là Nabi  đi trong đêm từ Masjid 
Makkah ở Ả Rập Xê-út đến Masjid Al-Aqso ở 
Palestine và Al-Me’raaj: là Nabi  thăng thiên cả hồn 
lẫn xác lên tầng trời cao nhất để trình diện Allah) 

* Chắc chắn sự việc Al-Isra’ & Al-Me’raaj là 
dấu hiệu lạ trong những dấu hiệu kỳ lạ vĩ đại của Allah, 
nhằm chứng minh sứ mệnh của Nabi  là sự thật và thể 
hiện sự cao quí của Người nơi Allah - Đấng Hùng 
Mạnh & Tối Cao -, qua đó cũng là bằng chứng thiết 
thực chứng minh rằng Allah là Đấng có khả năng vô 
biên, có quyền lực bất tận, như Ngài đã phán: 

  [ َٗ ۡ َۡ ِدهِۦ  َۡ ِى َِّع َ�ۡ
َ

ٓي َ ِ َّ ََ ٱ َنِ َۡ ٱِٱ َِِ� سم َۡ َ ۡۡ ِرِد ٱ َۡ ََ ٱسَۡم ِ ِّ  
 ِ ۥ ل م َُ َنا َحۡو ُۡ َۡ ِ ي َ� ِ َّ َصا ٱ ُۡ َ

ِرِد ٱۡ� َۡ َو ٱسَۡم ۥ لم َم ّ  ِِ  ٓ َۡ َءٱَ�ََِِنا ِّ ۥ  َم �َِ ُم

ُم  ِص ِميعم ٱۡ�َ َّ  ١: اإلسراء ١Zٱس
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Ðáng ca ngợi thay Ngài (Allah) Ðấng đã ban cho 
người bề tôi của Ngài đi xa trong vào một đêm từ 
Masjid Al-Haraam (tại Makkah) đến Masjid Al-
Oqso (tại Jerusalam) mà vòng đai xung quanh vùng 
đất đó đã được TA (Allah) ban phúc, để TA chỉ cho 
Người thấy những dấu hiệu của TA. Rõ thật, Ngài là 
Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. Al-Isró: 1 
(Chương 17) 

Như được truyền lại chính xác, cả hồn lẫn xác 
của Nabi  được thăng thiên lên trời, các cửa trời đều 
rộng mở tiếp đón, Người đã lên khỏi tầng trời thứ bảy, 
Người được nói chuyện tiếp với Allah và Ngài hạ lệnh 
hành lễ Salah ngày đêm năm mươi lần nhưng do quay 
lại nhiều lần cầu xin giảm và cuối cùng được Allah 
giảm còn lại năm lần bắt buộc thi hành nhưng được 
hưởng năm mươi lần trong phần thưởng, bởi mỗi việc 
làm là được nhân lên mười lần. Tạ ơn Allah với mọi 
hồng ân đã ban. 

* Đối với đêm Al-Isra’ & Al-Me’raaj này, 
không hề có một Hadith chính xác nào nói về ngày 
tháng của sự kiện, không trong tháng Rajab (tháng 7) 
hoặc tháng khác. Tất cả Ulama chuyên môn về Hadith 
đồng thống nhất rằng: tất cả Hadith nói về ngày tháng 
xảy ra đêm Al-Isra’ & Al-Me’raaj hoàn toàn không xác 
thực tí nào, Allah luôn là Đấng Sáng Suốt trong mọi 
việc. Và cho dù có biết được chính xác là ngày tháng 
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nào đi chăng thì người Muslim cũng không được chọn 
ngày tháng đó để hành đạo hoặc tổ chức tiệc tùng hoặc 
làm bất cứ việc gì khác... nếu việc hành đạo và tổ chức 
tiệc vào đêm Al-Isra’ & Al-Me’raaj là điều được phép 
trong giáo lý là Nabi  đã phần trần rõ ràng cho cộng 
đồng Muslim chúng ta rồi, nếu Nabi  có làm hoặc có 
nói có lẻ ai ai cũng biết đến, thì cũng đã được Sahabah 
truyền đạt lại cho chúng ta, bởi họ là thế hệ chuyên thi 
đua nhau làm việc thiện, họ không hề bỏ xót bất cứ một 
việc hành đạo nào từ Nabi , bên cạnh đó Nabi  lại là 
một Người luôn quan tâm đến nhiệm vụ truyền bá, nên 
được mệnh danh là vị Nabi hoàn thành xuất sắc sứ 
mạng truyền bá. Một khi biết được tổ chức tiệc vào 
đêm này không phải trong giáo lý Islam, tức việc này là 
điều Bid-a’h, là cái tân trong tôn giáo, bởi Allah đã 
hoàn thành tôn giáo này đến mức hoàn hảo nhất như 
được phán: 

[ ِِ ــ ۡ   ِۡعَم ُم ــۡي ــتم َعقَ ۡ�َمۡم
َ

ۡ  َو� ُم ــَن ــۡ  َُِ ُم ــتم لَ ۡ�َمۡق
َ

ــۡوَٱ َ َ ۡۡ ٱ
ۡسَ�َِ  َُِنٗ  ُم م ٱۡ�ِ  ٣: المائدة Zا  َوََِويتم لَ

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn 
giáo của các ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn 
cho các ngươi ân huệ của TA và TA đã hài lòng lấy 
Islam làm tôn giáo cho các ngươi. (Chương 5: Ma-
idah, câu 3), 
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Allah phán ở chương khác: 

ل ] ٱ ُم ٰ ََ َ َم   ۡ ۡٱ سَهم
َ

َ  ََ م  َوسَـۡو ّّ ِ ٱ َذۢن ِّـَ
ۡ
ا سَۡ  ََۡ َّ  َِ َ ِ ِِ ََ ٱ ِ ِّ ل سَهم   وٱ َعم ََ

ـۖ   ِۡ
َ

َ ٌُ ٱ ََ ـۡ  َعـ ِقِِمَ� سَهم َّ ۡ � �ّن ٱل َ َّۡيَنهم َِ َم ٱۡلَفۡصِ  لَقم َِم َِ٢Z 
 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). Nếu không vì một 
lời phán đã tuyên bố trước, thì vấn đề (tranh chấp) 
giữa họ đã được giải quyết xong. Và chắc chắn 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn vô cùng. Al-Shuro: 21 (chương 42). 

* Trong Sunnah, có một vài Hadith Saheeh 
Nabi  đã lên án rất kịch liệt và đe dọa cộng đồng 
Người về việc làm Bid-a’h, Người mạnh dạng quả 
quyết rằng tất cả Bid-a’h là sự lầm đường lạc lối, như 
được ghi trong hai bộ Saheeh Al-Bukhari và Muslim từ 
bà A-y-shah , Nabi  đã nói rằng: 

ا َما لَىَْس (( ََ ْضِرََا َه
َ
ْدَدَث ِف أ

َ
وراُ الخارَ )) َ�ُهَو رَدّ  ِمنْهُ َمْن أ
 .وضسلم

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 
đó bị trả lại y.” 
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Theo đường truyền khác do riêng Muslim ghi 
lại, Nabi  nói: 

ْضُرََا َ�ُهَو رَدّ ((
َ
َمً  لَىَْس َعلَيِْه أ َْ  َّ  رواُ ضسلم ))َمْن َعِم

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 
làm đó của y bị trả lại.” 

Có Hadith khác cũng do Muslim ghi lại từ ông 
Jabir , Nabi  nói trong bài Khutbah: 

ا َ�ْعدُ (( م 
َ
ُُ اهللاِ  َخْ�َ إِن   :أ َِدُِث ِكتَا

ْ
ـدٍ  َخْ�َ وَ  ال َُ ُمَم  َِ َهـْد َهْد

ْ
 ال

  ٌـَ لَة ـَ ـ بِْدَعـٍة  ُُ ـ ُمَْدثٍَة بِْدَعـٌة َو ُُ ُضوِر ُمَْدثَاُعَها َو
ُ ْ
)) َوَشـ األ

 رواُ ضسلم ف صحيحه

“Amma ba’d: Thực sự, lời phán chân lý chính là 
Kinh Sách của Allah (Thiên Kinh Qur’an) và sự 
hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của 
Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất chính là điều 
mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn 
giáo) là Bid-a’h, mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường 
lạc lối.” Cũng với Hadith này ông Al-Na-sa-y bổ sung 
thêm, Nabi  nói rằng:  

َ لٍَة ِف ال ارِ (( ـَ ـ  ُُ  رواُ الِسائ ))َو
“Và tất cả sự lầm lạc bị rơi vào hỏa ngục.” 
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Có Hadith khác do Abu Dawud ghi lại từ ông 
Al-I'rbaadh bin Sariyah  kể: Rasul  đã căn dặn 
chúng tôi một điều làm rung động cả con tim và rơi cả 
nước mắt, khi đó chúng tôi mới nói: Thưa Rasul của 
Allah! Đây giống như lời dặn dò cuối cùng vậy, thế thì 
hãy cho chúng tôi lời khuyên đi. Nabi  nói: 

وِصيُ�ْم بَِتْقَوى اهللاِ ((
ُ
اَعةِ  أ ْمِع َوالر  َر َعلَيُْ�ْم َو�ِْن  َوالس  م 

َ
بْدٌ رََ َْ  

إَِ ُه َمْن َُِعْش ِمنُْ�ْم 
ِِ َ�َى اْخِتَ فًا َكِثً�افَسَ فَ

يُْ�ْم �ُِسِ 
ْ
  َ�َعل

َِ  وَُسن ةِ  ََ َعـلوا َعلَيَْها بِال َواِج َمْهِدُئ
ْ
اِشِدَُن ال ُلََفاِء الر 

ْ
ْم   ال َُ َو�ُِ ا

إِن  
ُضوِر فَ

ُ ْ
ِِ األ ُُ  بِْدَعةٍ  َوُمَْدثَا َ لَةٌ  ُك  ُمَْدثٍَة بِْدَعٌة  َو رواُ  ))ـَ

 .أبو داود

“Ta khuyên mọi người hết lòng kính sợ Allah, hãy 
tuân lệnh và nghe theo lời cấp lãnh đạo cho dù vị 
lãnh đạo đó xuất thân từ người đầy tớ. Những ai 
trong các ngươi sống (tuổi thọ) sẽ thấy nhiều sự 
tranh cải bất đồng sau này. Ta chỉ thị cho các ngươi 
phải tuân theo đường lối Sunnah của Ta, và tuân 
theo sự hướng dẫn của những vị Khaleefah (thủ 
lĩnh) sau Ta. Hãy bám chặt lấy nó và kiên quyết 
trung thành với nó. Và cảnh cáo các người bịa đặt 
ra các cái tân, bởi vì nó là Bid-a'h và tất cả Bid-a'h 
sẽ dẫn đến lầm đường lạc hướng.” Hadith do Abu 
Dawud ghi lại. 
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Những thế hệ nối tiếp sau Sahabah, thế hệ Ta-
bi-een và các thế hệ ngoan đạo đức hạnh sau họ, đều 
một mực khuyến cáo cộng đồng Muslim về mối hiểm 
họa tai ương này, bởi đây là một giáo lý mới do những 
kẻ nghịch đạo đặt để ra trong khi Allah không phép. 
Việc làm này của họ tương tự như nhóm Do Thái giáo 
và Thiên Chúa giáo tự đặt để và sửa chữa giáo lý theo 
sự cảm nhận của bọn chúng, việc làm này là một đại 
trọng tội đã phủ nhận lời phán hoàn hảo của Allah: 

ُم ۡ ] ۡ  ََُِن ُم ۡ�َمۡقتم لَ
َ

َۡوَٱ َ ۡۡ  ٣: المائدة Zٱ

Ngày hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn 
giáo của các ngươi. (Chương 5: Ma-idah, câu 3), và 
phủ nhận luôn cả lời nói của Nabi  khuyến cáo về 
Bid-a’h. 

Qua tất lời phân tích và dẫn chứng trên tôi hi 
vọng đã đủ thiết phục những ai có lý trí đi tìm chân lý, 
nhằm tự từ bỏ và kêu gọi mọi người từ bỏ những điều 
Bid-a’h, tức Bid-a’h tổ chức tiệc tùng trong đêm Al-Isra 
và Al-Me’raaj. Vì trong tôn giáo bắt buộc người hiểu 
biết phải truyền đạt lại kiến thức cho người khác, và 
khuyên bảo các tín đồ ngoan đạo, làm việc thiện, nên 
tôi khuyên tất cả anh chị em Muslim đọc và hiểu lời lẽ 
tôi trình bày đây, hãy tránh xa việc Bid-a’h nguy hiểm 
này, hãy biết rằng việc tổ chức tiệc tùng trong đêm Al-
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Isra và Al-Me’raaj hoàn toàn không có trong giáo lý 
Islam. 

Cầu xin Allah ban cho toàn thể người Muslim 
học hỏi và làm theo đường lối chỉ đạo chân lý của 
Qur’an và Sunnah. 

Cầu xin Allah ban cho tất cả chỉ làm theo 
Sunnah và luôn tránh xa mọi Bid-a’h. Quả thật, Ngài có 
khả năng trên tất cả. 

Cuối cùng cầu xin bình an và phúc lành cho vị 
Nabi Muhammad, cùng gia quyến và tất cả bằng hữu 
của Người. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 1 
trang 188) 

 

 
Câu hỏi 13:  
Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng 

Sha'baan (tháng 8 lịch Islam). 
Đáp: Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng đã hoàn 

hảo cho chúng ta tôn giáo và ban cho chúng ta đầy đủ 
mọi hồng ân, cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi 
và cũng là Rasul của Ngài Muhammad, một Nabi biết 
sám hối (khi phạm tội) và từ bi, Amma Ba'd: 
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Allah phán: 

[ ِِ ــ ۡ   ِۡعَم ُم ــۡي ــتم َعقَ ۡ�َمۡم
َ

ۡ  َو� ُم ــَن ــۡ  َُِ ُم ــتم لَ ۡ�َمۡق
َ

ــۡوَٱ َ َ ۡۡ ٱ
ۡسَ�َِ  َُِنٗ  ُم م ٱۡ�ِ  ٣: المائدة Zا  َوََِويتم لَ

Ngày nay, TA đã hoàn thiện tôn giáo của các ngươi 
cho các ngươi và hoàn tất ân huệ của TA cho các 
ngươi và TA chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các 
ngươi. Al-Ma-i-dah: 3 (chương 5). 

 Allah phán ở chương khác: 

ل ] ٱ ُم ٰ ََ َ َم   ۡ ۡٱ سَهم
َ

م   َ ّّ ِ ٱ َذۢن ِّـَ
ۡ
ـا سَـۡ  ََـۡ َّ  َِ َـ ِ ِِ ََ ٱ ِ ِّ ل سَهم   وٱ َعم ََZ 

 ٢١: ورىالش

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-Shuro: 21 
(chương 42). 

Có Hadith ghi lại trong Saheeh Al-Bukhary và 
Saheeh Muslim rằng: 

نْ  ْضِرََـا (( : اهللاِ قَاَ  رَُسوُ  : قَالَْت  َع�َِشَة  َْ
َ
ْدـَدَث ِف أ

َ
َمْن أ

ا َما لَىَْس  ََ  وراُ الخارَ وضسلم)) َ�ُهَو رَدّ  ِمنْهُ َه
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Bà A-y-shah  thuật lại lời Nabi : “Ai làm điều gì 
mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả 
lại.”  

Và Hadith khác ghi lại trong Saheeh Muslim 
rằng: 

ْن َجابٍِر  َْ   ِِ
ن  ال 

َ
ُُمَعـةِ  أ

ْ
ِة َُـْوَم ان ـا : ((َكَن َ�ُقْوُ  ِف ُخر  م 

َ
أ

ُُ اهللاِ : َ�ْعدُ  َِدُِث ِكتَا
ْ
ََ ال ْصَد

َ
ـدٍ  َخْ�َ وَ  إِن  أ َُ ُمَم  َِ َهـْد َهْد

ْ
  ال
ـ ُمَْدثٍَة بِْدَعـٌة وَ  ُُ ُضوِر ُمَْدثَاُعَها َو

ُ ْ
ـَ لَةٌ َوَشـ األ ـَ ـ بِْدَعـٍة  ف )) ُُ

 .صحيح ضسلم
Ông Jabir  kể: Trước kia, Nabi nói trong bài Khutbah 
thứ sau có đoạn: “Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân 
lý chính là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt 
nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad . Còn 
điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn 
giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh, mọi 
điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối.”   

Ngoài ra còn có rất nhiều câu kinh và Hadith 
mang ý nghĩa như trên. Qua đó, nói lên được một điều 
quan trọng đó là: Allah – Đấng Quang Vinh & Tối Cao 
– đã hoàn thành tôn giáo Islam cho cộng đồng Muslim 
này rồi và đã ban cho tôn giáo đầy đủ mọi ân huệ, mọi 
hồng phúc và Nabi Muhammad  của Ngài trước khi 
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chết đã truyền đạt lại tất cả mọi điều rất rõ ràng minh 
bạch, đã phân trần cho cộng đồng của Người tất cả 
những gì được Allah thiết lập cho tôn giáo từ lời nói và 
hành động thiết thực, bên cạnh đó Nabi  không quên 
cảnh báo, khuyến cáo cho mọi người biết trước một 
điều không kém phần quan trọng: là tất cả những gì 
được làm sau khi Người mất mà liên quan đến tôn giáo 
Islam từ lời nói đến hành động mà không có nguồn gốc 
trong Islam đều bị trả lại cho người đứng ra làm nó, y 
bị mang phải một cái tội tạo ra cái tân cho dù có sự 
định tâm tốt đẹp. Trước kia, tất cả Sahabah (bằng hữu 
của Nabi ) biết rõ ràng điều này, cả những vị học giả 
Ulama của Islam sau Họ cũng biết như thế, toàn thể họ 
phản đối rất kịch liệt việc làm Bid-a'h và răng đe về nó 
thể hiện rõ qua những quyển sách do họ viết liên quan 
đến chủ đề tôn trọng Sunnah và phản đối Bid-a'h điển 
hình như: ông Ibnu Wodh-dhoh, ông Al-Tur-tu-shy, 
ông Ibnu Shaam-mah và nhiều học giả khác. 

Trong những điều Bid-a'h được một số người 
dựng lên trong đó có: Bid-a'h việc tổ chức tiệc vào đêm 
giửa tháng Sha'baan (tức tháng 8 lịch Islam), vào ngày 
hôm đó họ nhịn chay trong khi không có một bằng 
chứng nào để lấy đó làm cơ sở. Đúng có một số Hadith 
nói về ân phước cho việc tổ chức này nhưng tất cả đều 
là Hadith “yếu” không được phép lấy đó làm cơ sở và 
tất cả những Hadith nói về việc dâng lễ Salah trong 
ngày hôm đó chỉ là những Hadith “bịa đặt” như đã 
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được rất nhiều học giả Ulama khuyến cáo, sẽ trích ra 
vài nhận xét của họ ở phần dưới đây – Insha Allah –. 

Được truyền lại một số lời nhận định của một số 
tiền nhân đức hạnh ở nước Shaam (ngày nay là: 
Palestine, Syria, Jordan và Li Băng) và ý kiến này được 
đại đa số học giả Ulama đồng nhất rằng: “Việc tổ chức 
tiệc trong tháng Sha'baan là điều Bid-a'h còn tất cả 
Hadith nói về ân phước cho việc tổ chức thì một số là 
Hadith “yếu” và số còn lại là “bịa đặt”, có rất nhiều học 
giả Ulama khuyến cáo việc này điển hình như Sheikh 
Ibnu Rojab viết trong bộ La-taa-if Al-Ma-aa-rif và 
những người khác nói: đối với những Hadith “yếu” chỉ 
được áp dụng trong việc tôn thờ nhưng phải được dựa 
theo cơ sở của những Hadith Saheeh (chính xác) còn 
việc tổ chức tiệc vào đêm giửa tháng Sha'baan thì 
không có nguồn gốc, không có cơ sở, vô căn cứ.” 

Imam Abu Al-Abbaas Sheikh Al-Islam Ibnu 
Taimiyah đưa ra một qui tắc rất hữu dụng như sau:  

“Quả thật, giới học giả Ulama đã thống nhất 
với nhau rằng: Bắt buộc mọi người bát bỏ đi điều bị 
mọi người tranh cải dù là vấn đề gì rồi tất cả cùng 
nhau trở về với Thiên Kinh Qur'an của Allah và trở về 
với Sunnah của Rasul  của Ngài. Khi có được kết quả 
từ trong Qur'an và Sunnah hoặc kết quả tìm được một 
trong hai thì bắt buộc mọi người phải làm theo những 
gì Qur'an và Sunnah đưa ra còn tất cả những gì trái với 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

84 

 

Qur'an và Sunnah bắt buộc phải bỏ liền, tất cả điều 
không được Qur'an và Sunnah thiết lập hay qui định 
trong việc tôn thờ thì bị xem là điều Bid-a'h không được 
phép làm nó, không kêu gọi mọi người đến với nó cũng 
không tán thành về hành động này, như Allah đã hạ 
lệnh: 

ِطي]
َ

ل َ ٓوٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ ۡمـِۡ َٰ
َ
ِ� ٱۡ� ول

م
ـوَل َوَ ّۡسم ل ٱس ـوٱ ِطيعم

َ
َ َوَ ّّ ل ٱ وٱ عم

 ۡ�َ �ِ  ۡ َم ِـزَۡ� ََ َ ۖ ََنِن َ  ۡ ُم ن وهم َِِ� ٱ ءٖ ِّ َُ ۡم ۡ  ََـ َم نـ َم ـوِل ِِن  ّۡسم ِ َوٱس ّّ

 ۖ ُۡ � َ�ِسَِك َخ َۡوِٱ ٱ�ِخِۡ ۡۡ ِ َوٱ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م َ   َ وِ�
ۡ
َم ََۡ ََ ۡح

َ
: النس�اء  ٥Zَوَ

٥٩ 

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, 
hãy tuân lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo 
(người Muslim) trong các người. Một khi các người 
có sự bất đồng ý kiến về bất cứ việc gì thì hãy cùng 
nhau quay trở lại với Allah (qua Qur'an) và Rasul 
(Muhammad qua Sunnah của Người) nếu các người 
là những người luôn tin tưởng vào Allah và vào 
ngày phán xử cuối cùng. Đó là lối giải cao minh và là 
sự phân tích chính xác. Al-Nisa: 59 (chương 4). 

 

 

 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

85 

 

Allah phán ở chương khác: 

[ ِ�ِ ََ م  ّّ ُم م ٱ ِ ِ  َ�ِل ّّ ۥٓ َِِ� ٱ َم ۡكمم ءٖ ََحم ۡ�َ َ ِّ  ِ ۡ  مِيَ َم قَۡف ََ ا ٱۡخ َّ َو
ِّي م 

م
َ َِ ۡ َۡ  ١٠: ىالشور ١Zَعقَۡيَِ َََوّ�ۡتم �

Và cho dù các người có tranh cải về bất cứ điều gì 
thì sự phán quyết là do Allah định đoạt. Đó chính là 
Allah Thượng Đế của Ta, duy chỉ Ngài Ta phó thác 
và sám hối. Al-Shuro: 10 (chương 42). 

Allah phán ở chương khác:  

وَن ٱ] ََ ِ ۡ  �م َم ن َم ـۡ  ُمۡ  ِِن  ُم ۡۡ لَ م َوَ�ۡغفِـ ّّ ُم م ٱ َۡ َِـ ۡ ُم وِ�  َ ََ ََِّعم ّّ

وَۖ  م َ�فم ّّ ۡ   َوٱ ُم موَ�  ٣١: آل عمران ٣Z َِّحي ۖ  ذم 

Hãy bảo họ (Muhammad)! "Nếu các người thực sự 
yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được 
Allah yêu thương và tha tội cho các người, bởi Allah 
hằng tha thứ, vô cùng Khoan Dung." Ali I'mron: 31 
(chương 3). 
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Allah phán ở chương khác:  

م ] َ ََ ِ�َِك  ََ ََ َو ََ ََ   ّ ۡ  �م َۡ َّۡيَنهم ََ مِيَما َشَر و مم َِكِ ُم  ِ ِّ وَن َح نم ِّ ُۡ

َۡجٗ  ِهۡ  َح َِ  فم
َ

ل ِ�ٓ َ وٱ دم ِ�َ ِ ِق ََ م ّما ََُلۡيَت َوك قِيمٗ ا ِمِ َۡ َ ل ُ وٱ : النساء ٦Zا مم
٦٥ 

TA (Allah) thề bởi Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng 
cho đến khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra 
phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng 
cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà 
Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. Al-
Nisa: 65 (chương 4). 

Có rất nhiều câu kinh mang ý nghĩa như thế này 
tất cả nói lên điều: bắt buộc mọi người phải bát bỏ tất 
cả mọi điều làm trái ngược với Qur'an và Sunnah, hãy 
hài lòng về những gì được Qur'an và Sunnah quyết 
định, đây là thành quả của đức tin, là sự tốt đẹp cho 
mọi người cả hiện tại và mai sau bởi đây là sự phân 
tích chính xác.” 

Ông Al-Hafidh Ibnu Rojab nhận xét trong bộ 
La-taa-if Al-Ma-aa-rif về vấn đề này sau khi đã nói 
những lời tương tự trên: “Trước kia, vào đêm giửa 
tháng Sha'baan những người ở Shaam thuộc thế hệ sau 
Sahabah (tức nhóm Tabi-een) điển hình như ông 
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Kholid bin Médaan, ông Mak-hool, ông Luqman bin 
A'mir và những người khác họ rất cố gắng rất nhiệt 
tình làm mọi việc tôn thờ trong đêm này, từ đó mọi 
người thấy đó mà làm theo và có lời đồn họ biết được 
chuyện này là do được truyền lại từ nhóm Is-raa-il 
(người Do Thái giáo)... hành động này của họ đã bị đại 
đa số học giả Ulama ở Hijaaz (tức dân xung quanh 
Makkah) phản đối rất kịch liệt điển hình như: ông A'to, 
ông Ibnu Abi Malikah và ông Abdur Rohman bin Zaid 
bin Aslam kể rằng họ đồng nói: giới học giả giáo lý 
Islam của Madinah và của trường phái Imam Malik, tất 
cả họ đồng ý kiến: đây là hành động Bid-a'h. Về Imam 
Ahmad thì nhận định hành động này có đoạn: Việc 
dâng lễ Salah vào đêm giửa tháng Sha'baan không 
được truyền đạt lại từ Nabi  và cũng không từ một vị 
Sahabah nào.” Đến đây hết ý kiến của ông Al-Hafidh 
Ibnu Rojab. 

Nói chung, ý kiến của ông Ibnu Rojab nói rất rõ 
ràng là việc dâng lễ Salah vào đêm giửa tháng Sha'baan 
không được truyền đạt lại từ Nabi  và cũng không từ 
một vị Sahabah nào. 

Tất cả những gì không có bằng chứng xác thực 
thì tuyệt đối cấm người Muslim nhắc đến nó dù là trước 
mặt một người hay trước tập thể, làm dấu diếm hay làm 
công khai, vì Nabi  đã nói:  
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ْضُرََا َ�ُهَو رَدّ ((
َ
َمً  لَىَْس َعلَيِْه أ َْ  َّ  .رواُ ضسلم)) َمْن َعِم

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 
đó bị trả lại y.” Hadith do Muslim ghi lại. Ngoài ra, 
còn có rất nhiều bằng chứng khác chống đối việc làm 
Bid-a'h và khuyến cáo về nó. 

Imam Abu Bakr Al-Turtushy nói trong quyển 
Al-Hawadith và Al-Bi-da' có đoạn: “Ông Ibnu Wodh-
dhoh thuật lại lời ông Zaid bin Aslam: Tôi không hề 
biết trong hàng ngủ thầy của tôi và cả giới học giả 
Ulama giáo lý để tâm đến đêm giử tháng Sha'baan, 
cũng không để tâm đến lời nói của ông Mak-hool, càng 
không thấy được sự tốt đẹp của tháng này hơn những 
tháng khác. Có lần có người kể cho ông Ibnu Abi 
Malikah: đây là sự thêm rất tốt đẹp, bởi ân phước của 
đêm giửa tháng Sha'baan giống như ân phước của đêm 
định mệnh (Lail Al-Qadr), ông đáp: nếu tôi nghe lời nói 
này từ người nói và trên tay tôi có cây gậy là tôi đã đập 
y một trận, đây quả là sự thêm rất bậy.” Hết lời của 
ông. 

Nhà thông thái Al-Shawkany nhận xét trong 
quyển Fawaa-id Al-Maj-mu-a'h có đoạn: “Về Hadith: 
hỡi Aly ai dâng lễ Salah một trăm Rak-at vào đêm giửa 
tháng Sha'baan, trong mỗi Rak-at đọc bài Fatihah rồi 
đọc tiếp chương Ikh-los mười lần sẽ được Allah đáp 
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ứng nhu cầu y... đến cuối Hadith. Đây quả là Hadith 
bịa đặt (tức nói dốc láo về Nabi ) trong lời Hadith thể 
hiện sự nghi ngờ và những người truyền lại Hadith 
không rõ ràng tất cả chỉ là hư cấu giả tạo." Ông nói 
trong quyển Al-Mukh-ta-sor như sau: "Hadith nói về lễ 
Salah vào đêm giửa tháng Sha'baan là lừa gạt, còn 
Hadith do ông Ibnu Hibbaan ghi lại từ Aly: Khi đêm 
của giửa tháng Sha'baan đến thì hãy dâng lễ Salah và 
nhịn chay vào ban ngày hôm đó. Đây là Hadith yếu.”  

Ông nói trong quyển Al-Aly: “Một trăm Rak-at 
vào đêm giửa tháng Sha'baan mỗi Rak-at đọc mười lần 
chưa Ikh-los... đây là Hadith bịa đặt, tất cả ba đường 
truyền về Hadith này đều không rõ ràng là do ai, còn 
Hadith: Mười hai Rak-at mỗi Rak-at đọc chương Ikh-
los ba mươi lần và Hadith mười bốn Rak-at tất cả chỉ 
là bịa đặt, hư cấu.” 

Tập thể học giả Ulama giáo lý Islam điển hình 
như tác giả quyển Al-Ehya và giới phân tích Qur'an 
đồng khẳng định việc có nhiều người ở trên thế giới 
dâng lễ Salah vào đêm giửa tháng Sha'baan, tất cả đều 
bị lường gạt. 

Ông Al-Hafidh Al-I'roqy nói: “Lễ Salah vào 
đêm giửa tháng Sha'baan là sự bịa đặt, dối trá đổ thừa 
cho Nabi .” 
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Imam Al-Nawawy nói trong bộ Al-Majmụa: 
“Lễ Salah được mọi người biết đến đó là: Salah Al-
Gho-ro-ib gồm mười hai Rak-at dâng giửa Salah Mự-
rịp và I-sha vào đêm thứ sáu đầu tiên của tháng Rojab 
(tháng 7 lịch Islam) và lễ Salah vào đêm giửa tháng 
Sha'baan một trăm Rak-at, đây là hai lễ Salah Bid-a'h 
đáng bị phản đối, hai điều này được nhắc trong quyển 
Qut Al-Qulub và quyển Éhya U'lum Al-Deen cả hai 
quyển sách không đưa ra được Hadith nào dẫn chứng 
cho việc này và có một số người đã viết thành tờ rơi 
khuyến khích mọi người làm điều này... nhưng tất cả 
chỉ là sự lường gạt, hư cấu, sai lầm.” 

Sheikh Imam Abu Muhammad Abdur Rahmaan 
bin Is-maa-el Al-Muqaddasy đã viết một quyển sách rất 
giá trị nhằm bát bỏ hai lễ Salah này, sách ông chứa đầy 
lời nhận xét của giới học giả Ulama, nếu chúng ta dẫn 
chứng thêm những gì ông ta nói sẽ làm cho lời nói 
chúng ta trở nên rất dài nhưng những gì tôi kể trên cũng 
đã đủ dành cho những ai muốn tìm chân lý. 

Tóm lại: Tất cả những câu kinh, Hadith và các 
lời nhận xét của giới học giả Ulama ở trên đã phân trần 
rõ ràng cho những ai muốn biết chân lý rằng: việc tổ 
chức tiệc tùng vào đêm giửa tháng Sha'baan rồi dâng lễ 
Salah, nhịn chay vào ban ngày và những hành động 
khác đều là Bid-a'h bị đại đa số học giả phản đối quyết 
liệt, điều này không có nguồn gốc trái lại còn là cái tân 
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trong Islam xảy ra sau thời đại của Sahabah. Đối với ai 
muốn biết đâu là chân lý để làm theo thì chỉ câu kinh 
dưới đây là đủ, Allah phán: 

ُم ۡ ] ۡ  ََُِن ُم ۡ�َمۡقتم لَ
َ

َۡوَٱ َ ۡۡ  ٣: المائدة Zٱ

Ngày nay, TA đã hoàn thiện tôn giáo của các ngươi 
cho các ngươi. Al-Ma-i-dah: 3 và những câu kinh 
khác mang ý nghĩa như thế. 

Còn về Sunnah của Nabi  chỉ cần Hadith:  

ا َما لَىَْس  َمنْ (( ََ ْضِرََا َه
َ
ْدَدَث ِف أ

َ
  ))َ�ُهَو رَدّ  ِمنْهُ أ

“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 
làm đó của y bị trả lại.” Và những Hadith khác mang 
ý nghĩa này, có Hadith khác được ghi lại trong Saheeh 
Muslim từ ông Abu Huroiroh Nabi  nói:  

ُـصـوا َُـْوَم ((
َ
َ 

َ
ِ الل يَـاِ  َوال

َْ ُُمَعِة بِِقيَاٍم ِمْن َ�ـ
ْ
ْلََة ان

َ
ْتَـصوا ل

َ
َ 

َ
ال

ْن َُُ�ـوَن ِف َصـْوٍم َُُصـوُمُه 
َ
 أ
 
اِم إِال ُـ 

َ ْ
ِ األ

َْ ُُمَعِة بِِصيَاٍم ِمـْن َ�ـ
ْ
ان

مْ  َُ َدُد
َ
 .رواُ ضسلم)) أ

“Cấm các người chỉ đứng dâng lễ Salah (Sunnah) 
vào đêm thứ sáu còn những đêm khác thì không và 
cấm các người chỉ nhịn chay vào ngày thứ sáu còn 
những ngày khác thì không ngoại trừ ai có thói quen 
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nhịn chay thì hãy nhịn.” Hadith do Muslim ghi lại. 
(tức thường nhịn chay một ngày rồi nghỉ một ngày.) 

Nếu giáo lý cho phép chọn đại đêm nào đó để 
thực hiện sự tôn thờ khuyến khích thì đêm thứ sáu là 
đêm tốt nhất, bởi thứ sáu là ngày tốt nhất kể từ khi mặt 
trời mọc lên như được nhắc trong Hadith Saheeh (chính 
xác). Một khi Nabi  đã cấm việc dành riêng đêm nào 
đó trong tuần để thi hành sự tôn thờ chứng tỏ là lệnh 
cấm ngoại trừ có bằng chứng chính xác cho việc dành 
riêng đó giống như đêm định mệnh (Lail Al-Qadr) và 
mọi đêm trong tháng Ramadan là điều được giáo lý cho 
phép và Nabi  đã khuyến khích cộng động dâng lễ 
Salah vào các đêm của tháng Ramadan bằng lời nói lẫn 
hành động gương mẫu như được nhắc trong hai Hadith: 

اَم َرَضَلاَن إَُِماَاً ((
َم ِمـْن َذَِْبـهِ  َواْدتَِساباً  َمْن قَ ُ َمـا َعَقـد 

َ
)) ُفِفَر ل

  .متفظ عليه
“Ai đứng dâng lễ Salah trong tháng Ramadan bằng 
sự tin tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah 
sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi lại và Hadith: 

ْلَةَ  قَامَ  َوَمنْ ((
َ
َقْدرِ  ل

ْ
ُ  ُفِفرَ  َواْدتَِساباً  إَُِماَاً  ال

َ
مَ  َما ل )) َذَِْبهِ  ِمنْ  َعَقد 

 متفظ عليه
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“Và ai đứng dâng lễ Salah vào đêm định mệnh bằng 
sự tin tưởng và hy vọng được phần thưởng từ Allah 
sẽ được tha thứ cho tất cả tội lỗi đã phạm.” Hadith 
do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Nếu giáo lý cho phép tổ chức vào đêm giửa 
tháng Sha'baan hoặc đêm thứ sáu đầu tiên của tháng 
Rajab hoặc vào đêm Al-Isra và Al-Méraaj là Nabi  đã 
truyền đạt lại rồi hoặc cũng đã từng làm và nếu có làm 
hay có nói là đã được Sahabah truyền lại cho chúng ta 
rồi, họ không hề dấu giếm điều gì họ là thế hệ tốt nhất 
nhân loại được xếp sau các vị Nabi, họ đã được Allah 
yêu thích và hài lòng. 

Đến đây, chúng ta đã hiểu được sự phân tích 
của giới học giả Ulama là: không được truyền lại từ 
Nabi  lẫn Sahabah  bất cứ lời nào hay hành động 
nào nói lên ân phước của đêm thứ sáu đầu tiên của 
tháng Rajab cũng như không có ân phước của đêm giửa 
tháng Sha'baan, hiểu được rằng việc tổ chức cho hai 
việc này là điều Bid-a'h là cái tân trong tôn giáo Islam, 
tương tự thế dành riêng đêm nào đó trong tuần để tôn 
thờ là điều Bid-a'h và đêm 27 tháng Rajab được mọi 
người cho rằng là đêm Al-Isra và Al-Me’raaj quả là sai 
lầm bịa đặt, lại càng không được dựa vào những bằng 
chứng yếu trên để làm cơ sở cho việc tổ chức sai trái 
của mình và làm sao điều này lại đúng trong khi giới 
học giả Ulama lại nói: không biết về chúng.  
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Cầu xin Allah ban sự thành công cho chúng ta 
và toàn thể người Muslim chỉ bám chặt lấy Sunnah, 
kiên định trên nó, Ngài là Đấng Rộng Lượng Từ Bi. 

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho bề 
tôi và Rasul của Ngài, vị Nabi của chúng ta Muhammad 
cùng toàn thể Sahabah của Người. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 1, 
trang 191) 
 

 

Giáo Lý Thề Thốt Không Dùng Danh Nghĩa 
Allah 

Câu hỏi 14: Giáo lý ra sao việc thề thốt 
không dùng danh nghĩa của Allah, bên cạnh đó Nabi 
 có nói: 

فْلَ ((
َ
ََ أ �ِيِه إِْن َصَد

َ
 ؟ ))َح َوأ

“Thề bởi cha của y, là y sẽ thành công nếu y trung 
thật.” ? 

Đáp: 
Thề thốt không dùng danh nghĩa Allah tức 

người thề nói: “thề bởi cuộc sống của tôi”, “thề bởi 
bóng đèn”, “thề bởi vị lãnh tụ”, “thề bởi ông A”..., tất 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

95 

 

cả lời thề này và tương tự đều Haram (bị cấm), đây là 
tội Al-Shirk, bởi lời thề là sự sùng kính vật được thề 
trong khi điều đó chỉ dành riêng cho Allah – Đấng 
Hùng Mạnh & Tối Cao – và ai sùng kính vật thể hay 
thần linh nào đó ngoài Allah thì phạm phải tội Al-
Shirk, nhưng do người thề trong lòng không tỏ ý sùng 
kính đối tượng thề nên không phạm tội Al-Shirk lớn mà 
chỉ phạm tội Al-Shirk nhỏ. Tóm lại, ai thề nguyền 
ngoài Allah là đã phạm tội Al-Shirk nhỏ, Nabi  đã 
nói: 

ِْلُفوا بِآبَائُِ�مْ ((
َ
يَْحِلْف بِاهللاِ   َوَمْن َكَن َداِلفً َال ت

ْ
ْو ا فَل

َ
 أ

 رواُ الخارَ)) ِلَْصُمْت 
“Các người không được thề bằng danh nghĩa tổ tiên, 
ông bà, nếu muốn thề thì dùng danh nghĩa Allah mà 
thề, còn không thì im lặng.” Hadith do Al-Bukhary 
ghi lại. 

Nabi  nói ở Hadith khác: 

ْشَكَ  َغْ�ِ اهللاِ َمْن َدلََف بِ ((
َ
ْو أ
َ
َفَر أ ََ  رواُ التمََ)) َ�َقْد 

“Ai thề thốt không dùng danh nghĩa Allah là đã phủ 
nhận niềm tin Allah hoặc phạm phải tội Al-Shirk.” 
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 
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Qua dẫn chứng người Muslim không được phép 
thề thốt bằng bất cứ thần linh nào khác dù là Nabi, 
Thiên Thần, Jibreel hoặc người nào đó... chỉ được phép 
dùng đến danh nghĩa của Allah duy nhất để thể mà thôi. 

* Đối với câu: “Thề bởi cha của y” nêu trong 
câu hỏi, thì có một số Ulama đã phủ nhận rằng Nabi  
không từng nói lời này. Dựa vào câu nói này thì không 
có vấn đề gì nữa phải giải thích. 

* Nếu nói câu nói này tức “Thề bởi cha của y” 
là Nabi  đã nói thì câu trả lời như sau: Trong câu nói 
này mang ý nghĩa chung chung và việc cấm thề ngoài 
Allah là rõ ràng cụ thể. Đến đây chúng ta đối đầu với 
hai vấn đề: Rõ ràng cụ thể và ý nghĩa chung chung. 
Theo đường lối của nhóm thông thạo về kiến thức 
Islam thì họ bỏ mặc mọi điều ý nghĩa chung chung, chỉ 
bám lấy điều nào rõ ràng cụ thể, như được phán trong 
Qur’an: 

 َزَل عَ ]
َ

ٓي َ ِ َّ َو ٱ َم َءٱَ�ِـتۖ لم ۡنـ ِّ َٱ  قَۡيَك ٱۡلِكَ�ِـَ  
م

َ َّ ـ َكَ�ِـٌت لم ۡ َۡ

ِۖتۖ  َٰ ِ َ تََ�ِ ّم ۡم  َخ
م

ـوَن  ٱۡلِكَ�ِِ  َوَ ۡ�ۖغ َمَيّتَِعم َُ ََ ِ� ُمقمو�ِِهۡ   َ ِ َّ ا ٱ ّّ َ
ـا ََۡ َّ

 ِ ۥٓ ِ َم وِ�قَ
ۡ
ا َ�ۡعقَ م ََۡ َّ ۦِۖ َو وِ�قَِ

ۡ
َنَِ َوٱََِّۡغآَء ََۡ َۡ َم ٱََِّۡغآَء ٱۡلفِ ۡن ِّ  ََ ََ ِ�ََُ � م ّّ َّ ٱ

 ۖ ِ ّنا ِّـَِۦ �م َّ موَن َءٱ وس وَن ِ� ٱۡلعِۡقِ  َ�قم ّم ِِس َّ �  َوٱل ِ�َِنـا ََ َۡ ِعنـِد  ـ ِ ِّZ  آل
 ٧: عمران
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(Allah) là Đấng mặc khải xuống Thiên Kinh 
(Qur’an), trong đó có những câu kinh mẹ thật rõ 
ràng cụ thể và số câu kinh khác mang ý nghĩa tổng 
quát. Đối với những người trong lòng có tư tưởng 
lệch lạc thì lại làm theo những câu kinh mang ý 
nghĩa tổng quát nhằm tạo chia rẽ (cộng đồng) và tự 
giải thích câu kinh theo ý mình, trong khi không 
một ai biết được ý nghĩa thật sự của câu kinh ngoại 
trừ Allah duy nhất. Còn đối với nhóm người thông 
thạo về kiến thức Islam thì bảo rằng: “Chúng tôi tin 
tưởng vào tất cả các câu kinh đó, tất cả đều xuất phát 
từ Thượng Đế của chúng tôi.” (Chương 3 – Ali-
Imran, câu 7), 

* Cho rằng câu nói của Nabi  mang ý nghĩa 
chung chung là bởi nó mang nhiều ý nghĩa: Có thể lời 
nói này nói trước khi có lệnh cấm, có thể đây là điều 
dành riêng cho Nabi  vì Người sẽ không phạm phải 
tội Al-Shirk, và có thể đây chỉ là thói quen hay nói chứ 
không có cố ý. Một khi có nhiều giả thuyết như thế này 
thì chúng ta người Muslim phải làm theo dẫn chứng cụ 
thể rõ ràng đó là: Cấm thề thốt không dùng đến danh 
nghĩa của Allah. 

* Đến đây có một câu hỏi: Việc thề thốt không 
dùng danh nghĩa của Allah đã trở thành thói quen khắc 
cốt ghi tâm, rất khó mà bỏ, vậy phải làm sao ? 
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Đáp cho câu hỏi nhỏ này: Đây không phải là 
lý do, ngược lại anh phải cố gắng hết mình để thay đổi 
không phạm phải nữa. 

Tôi nhớ có lần tôi cấm một người đàn ông đang 
nói chuyện với tôi thì anh ta thề: “Thề bởi Nabi, tôi sẽ 
không bao giờ trở lại” ngụ ý của anh ta là lòng anh đã 
kiên quyết không tái phạm. Tôi nói với anh: Hãy cố 
gắng với mọi khả năng có thể mà bỏ đi lời thề bằng 
Nabi đó, bởi đó là tội Al-Shirk, tầm nguy hiểm của tội 
Al-Shirk là nguy hiểm khôn lường, đến cả Sheikh Al-
Islam Ibnu Taimiyah còn nói: “Chắc chắn với tội danh 
Al-Shirk sẽ không được Allaht tha thứ tội lỗi cho dù Al-
Shirk nhỏ.” 

Sheikh Al-Islam nói ở câu khác: “Bởi tác hại 
của tội Al-Shirk lớn hơn nhiều so với tác hại của đại 
trọng tội.” 

Ông Abdullah bin Mas-u’d nói: “Thà rằng tôi 
thề bằng danh nghĩa của Allah trong sự dóc láo, hơn là 
thề thật lòng bằng danh nghĩa ngoài Allah.” 

(Trích từ bộ Fataawa Sheikh Ibnu Uthaimeen quyển 1 
trang 174) 
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Giáo Lý Thăm Viếng Mộ phần, Van Vái và Cúng 
Bái Mộ Phần 

Câu hỏi 15:  
Câu hỏi từ nước Cộng Hòa Ai Cập như sau: 

Giáo lý Islam ra sao việc thăm viếng mộ phần, van 
vái cầu xin người chết, mộ phần và lấy tiền cúng 
điếu như: lấy tiền thăm viếng mộ ông Al-Badawy, 
ông Al-Husain, bà Zaynab, mong Sheikh tận tường 
phúc đáp ? 

Đáp: 
Thăm viếng mộ phần có hai lại: 

Thứ nhất:  Thăm viếng theo khuôn khổ giáo lý 
cho phép mang ý nghĩa: Cầu xin Allah thương xót và 
tha thứ cho người chết và nhằm để liên tưởng đến cái 
chết để chuẩn bị hành trang, bởi Nabi  đã nói:  

َ َها رُ (( إِ
ُقبُوَر فَ

ْ
ُم اآلِخَرةَ ُزوُروا ال َُ ُر كئ  رواُ ابن ماجة)) ََ

“Các người hãy thăm viếng mộ phần đi, bởi trong 
chuyện đó giúp các người nhớ đến ngày sau.” Hadith 
do Ibnu Maajah ghi lại. Lúc sinh thời chính Nabi  đã 
thăm viếng mộ phần và các Sahabah của Người cũng 
thế.  

Việc thăm viếng chỉ dành riêng cho nam giới 
còn nữ giới là điều bị cấm bởi có Hadith Nabi  đã 
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nguyền rủa phụ nữ đi thăm viếng mộ phần, và bởi trong 
việc thăm viếng của các cô tạo nên tai ương cho bản 
thân các cô hoặc vì các cô mà ra do lòng kiên nhẫn kém 
cộng với tâm trạng đa cảm mềm yếu. Do đó, phụ nữ đã 
bị cấm đi theo người chết đến nghĩa địa, và bằng chứng 
do bà Um A’tiyah nói:  

َنَائِِز  َولَْم ُ�ْعَزْم َعلَيْنَا((
ْ
 متفظ عليه)) َُِهينَا َعِن اعئَباِع ان

“(Phụ nữ) chúng ta bị cấm đi theo người chết nhưng 
chưa quá khắc khe.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại. Qua Hadith phụ nữ không được phép đi theo 
người chết đến nghĩa địa, và lệnh cấm của Nabi  
chính là lệnh chỉ của Allah, bởi Ngài đã phán: 

َم ] ۡ  َ�ۡن ُم ِ َهٮ َّ ا  َّ وهم َو َم ّم ولم ََ ّۡسم ُم م ٱس ِ ٓ َءٱََٮ ا َّ ل  َو وٱ هم ََ   ََZ  الحش�ر :
٧ 

Và vật gì do Rasul ban cho các người thì hãy nhận 
nó và vật gì bị Rasul cấm các người thì hãy tránh xa 
nó ngay Al-Hashr: 7 (chương 59). 

Còn câu nói “nhưng chưa quá khắc khe” của bà 
Um A’tiyah không có nghĩa là phụ nữ được phép đi 
theo người chết khi chôn, bởi lời nói đó là sự suy đón 
và cảm nghỉ của bà chứ trong lòng Nabi  là đã cấm 
tuyệt đối. 
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* Vấn đề hành lễ Salah cho người chết cả nam 
lẫn nữ đều được phép như Nabi  và tất cả Sahabah đã 
làm. 

Thức hai: Thăm viếng theo kiểu Bid-a’h: Là 
người đi thăm viếng cầu xin người chết trong mộ, cầu 
xin họ che chở giúp đỡ, giết động vật cúng và nguyện 
thề với người trong mộ, tất cả là tội Al-Shirk lớn. 
Tương tự với những việc làm này là đến ngôi mộ cầu 
xin, hành lễ Salah, xướng đọc Qur’an, đây là những 
đường lối nằm ngoài khuôn khổ giáo lý, chúng đẩy đưa 
đến phạm tội Al-Shirk. 

Đến đây chúng ta có thể chia thành ba loại: 

a- Theo khuôn khổ giáo lý: Là thăm viếng mộ 
phần để cầu xin Allah thương xót người trong mộ và để 
liên tưởng đến ngày nào đó chúng ta cũng như họ. 

b- Đến thăm mộ phần để xướng đọc Qur’an 
hoặc hành lễ Salah hoặc giết tế động vật, những điều 
này là Bid-a’h, là phương tiện dẫn lối đến phạm tội Al-
Shirk. 

c- Đến thăm mộ phần để giết động cúng bái, 
hiến tế cho người trong mộ hoặc cầu xin người chết 
thay vì cầu xin Allah hoặc cầu xin họ tiền tài, tuổi thọ, 
con cái, sự cứu rỗi... tất cả là tội Al-Shirk lớn. Cầu xin 
Allah ban bình an. 
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* Bắt buộc chúng ta phải khuyến cáo mạnh mẽ 
về những kiểu thăm viếng Bid-a’h và Al-Shirk này, 
không phân biệt người được cầu xin là Nabi hoặc vị 
hiền nhân đức hạnh hoặc mộ Al-Husain hoặc mộ Al-
Badawy hoặc mộ Sheikh Abdul Qaadir Al-Jailaaly... tất 
cả như nhau. Cầu xin Allah che chở. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 3 
trang 344 – 345) 
 

 

Giáo Lý Về Việc Thăm Viếng Mộ Waly (Hiền 
Nhân Ngoan Đạo) & Xướng Đọc Qur’an Tại Mộ 

Câu hỏi 16: 
Giáo lý Islam có được phép xướng đọc 

Qur’an tại mộ phần không, và việc thăm viếng mộ 
của một số người khẳng định người trong mộ là các 
bậc hiền nhân đức hạnh ngoạn đạo, họ đến cầu xin 
sức khỏe và lợi lộc trần gian ? 

Đáp: 
Trong câu hỏi gồm hai vấn đề: 

Thứ nhất: Việc xướng đọc Qur’an tại mộ phần: 
Là điều không có trong khuôn khổ giáo lý Islam, nó là 
Bid-a’h. Rasul  là Người thấu hiểu nhất trên nhân loại 
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về giáo lý của Allah, lời nói của Người rất rõ ràng mạch 
lạc và Người luôn kiểm soát được Người muốn nói gì, 
Người nói: 

َ لَةٌ (( ـَ  ))ُك  بِْدَعٍة 
“Tất cả mọi điều Bid-a’h là sự lầm đường lạc lối.” 
Câu nói này của Nabi  rất rõ ràng cụ thể không chút 
ẩn dụ, nó mang ý nghĩa tổng quát không phân biệt bất 
cứ việc Bid-a’h nào mà tất cả Bid-a’h là lầm đường lạc 
lối. Nếu ai cố tình suy luận câu nói này bằng ý nghĩa 
khác thì đã làm một sai lầm to lớn, bởi việc đọc Qur’an 
không xảy ra trong thời của Nabi , không nằm trong 
Sunnah của Nabi  không trong lời nói cũng không 
trong hành động và cũng không trong sự hài lòng của 
Người. Nabi  dạy mọi người khi đến thăm viếng mộ 
phần là người thân hoặc bất cứ ai khác là người Muslim 
thì chỉ nói:  

هْ  ُ�مْ ـَعلَيْ  مُ  َ ـالس  ((
َ
َُ  َّ ـأ ََ  نَ ـمِ   ارِ الئ ُمْؤِمِن

ْ
ُمسْ   ال

ْ
ََ ـَوال   ِلِم

ُمسْ  اهللاُ  َوَ�رَْدمُ   ِدُقونَ الَ  بُِ�مْ  اهللاُ  اءَ ـشَ  إِنْ  َو�َِ ا
ْ
ََ ـال  اـِمن   تَْقِدِم

ُمسْ 
ْ
ِخِر�نَ ـَوال

ْ
سْ   تََ

َ
ُ  ـأ

َ
َ  اهللاَ  َ

َ
َعاِ�يَةَ  َولَُ�مُ  اـل

ْ
ِْرْمنَا ال

َ
 ت

َ
  الل ُهم  ال

 
َ
ْجَرُهم َوال

َ
َا َولَُهمْ َعْفِتن   أ

َ
 ))ا َ�ْعَدُهم َواْفِفْر ل

“Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức 
tin và những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah 
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muốn, thì chúng tôi là những người nối bước theo 
sau các bạn. Cầu xin Allah mở lòng thương xót cho 
những ai đi trước và những ai tiếp bước theo sau 
trong chúng ta. Cầu xin Allah ban cho chúng tôi 
được lành mạnh và xin Ngài đừng trừng phạt các 
bạn. Cầu xin Allah, Đừng ngăn cấm phần phước của 
chúng tôi hiến cho họ, đừng thử thách chúng tôi sau này 
và xin hãy tha thứ cho chúng tôi và họ.”  

Thứ hai: Việc đi thăm viếng mộ phần của 
những ai cho rằng đó là mộ của Waly (bậc hiền nhân 
đức hạnh) để cầu xin họ che chở giúp đỡ và mọi nhu 
cầu cuộc sống... thì người cầu xin đó trở thành người 
Đa Thần, bị trục xuất khỏi Islam, bởi Allah đã phán: 

ِه  ] ََ ِ ِ ِ ّّ َع ٱ َّ َ ََۡد م  َّ ۥ َو َم م ـاّ ََ َمـا ِح ّّ ِ ۥ ِّـَِۦ ََن م َُ  ََ ِ ََ ۡۡ م ّ ََ  َۡ ا َءٱَخ
وَن  ۡم ۡفقِحم ٱۡلَ�ِفِ ََ �م ۥ  َم ّ ِ�َِِۦٓ  ِِ  ََ  ١١٧: المؤمنون ١Zِعنَد 

Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh 
khác mà không có bằng chứng nào về việc thờ 
phụng đó thì việc thanh toán y chỉ thuộc về Thượng 
Đế của y. Quả thật, Ngài không giúp những kẻ ngoại 
đạo chiến thắng Al-Mụminun: 117 (chương 23). 

Qua câu kinh chứng minh rằng ai cầu xin ngoài 
Allah thì y đã làm một việc làm không có bằng chứng 
sự thật cho việc làm của mình, việc thờ phụng của y sẽ 
bị Allah thanh toán vào ngày sau, y sẽ không bao giờ 
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được chiến thắng và đã trở thành một người Kafir (phủ 
nhận niềm tin Allah). Ai cầu xin ngoài Allah là kẻ ngu 
xuẩn và bị lầm đường lạc lối, như được dẫn chứng qua 
hai câu kinh sau: 

[ �ِِ ََ ۡ ّقَِ ِِّ ِ ِّ َُ م َعَ  ۡۡ َ َ َ َّ ۥ   َۧو َم ََ ۡف َّ  ََ َ َسفِ َّ  َّ ِ ِ  َZ ١٣٠: البقرة 

Và không ai từ bỏ tôn giáo của Ibrahim chỉ ngoại 
trừ kẻ ngu xuẩn tự lừa gạt bản thân mình. Al-
Baqoroh: 130 (chương 2), Allah phán ở chương khác: 

ۥٓ َِِ�ِ ] م َُ ِري م  ََ َۡ َ َّ ك  َ َّ  ِ ّّ وِن ٱ ُم  َ ِّ ل  وٱ َوَ  ِمّمَ ََۡدعم
َ

َ َۡ َّ َو
َ�ِِِٓهۡ  َ�ِفِقموَن  ُم ۡ  َعَ   ٥: األحقاف ٥Zََۡوِٱ ٱۡلقَِ�َِمَِ َولم

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-Ahqof: 5 (chương 46). 

Nếu những người đi cầu xin người chết bỏ chút 
ít thời gian nhìn về bản thân mình, họ sẽ thấy được rất 
tức cười, thấy được rằng chính họ mới là người ngu đần 
và đang bị lầm lạc, là họ (những người đi cầu xin người 
chết trong mộ) biết được rằng người trong mộ chỉ là các 
xác thúi gả, hôi thối chính bản thân người chết cũng 
không tự giúp y thoát khỏi khó khăn đang mắc phải, 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

106 

 

vậy mà con người kéo nhau đến cầu xin che chở giúp 
đỡ. Cầu xin Allah ban chỉ đạo cho cộng đồng Muslim 
đang chìm trong tâm tối và hướng họ đến với chân lý 
đúng thật của Islam. 

Tôi muốn nói với những người cầu xin người 
chết: Nếu các bạn muốn lời cầu xin mình có tác dụng 
thì hãy nương tựa vào Allah – Đấng Hiển Vinh & Tối 
Cao – chính Ngài là Đấng giúp nhân loại thoát cảnh 
khó khăn nạn kiếp, tất cả mọi quyền lực, quyền hành 
đều nằm trong tay Ngài duy nhất, chính Ngài đã bảo 
với Nabi  của Ngài rằng: 

[ 
َ

ٱِ  َِِذٱ �َذٱ َس� ِّ ۡعـَوةَ ٱ َُ ِجيـ م 
م

ِِّ َُِۡ�ـٌ ۖ َ
ِ ِ ََـن َِ اُِي َ�ـ ََ سََك ِع

وَن  ــدم ۡۡشم َ ــۡ  َ ل ِ� لََعّقهم ــوٱ نم ِّ ُۡ م ۡۡ ل ِ� َو وٱ َم ِري ََ ــ َۡ َ�نِ  ََۡقيَ َُ١Z البق��رة :
١٨٦ 

Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về 
TA thì hãy bảo họ rằng TA luôn gần kề. TA sẽ đáp 
lại lời cầu xin của người cầu nguyện khi y cầu xin 
TA. Ngược lại, họ cũng phải đáp lại lời gọi của TA 
và hãy tin tưởng nơi Ta để may ra họ được hướng 
dẫn đúng đường. Al-Baqarah: 186 (chương 2), các 
bạn hãy hướng lòng mình về Allah mà cầu xin thật 
thành tâm, hãy nài nỉ van xin Ngài, hãy tỏ vẻ thật đáng 
thương trước mặt Ngài, lúc đó bạn sẽ biết được rằng chỉ 
Allah duy nhất mới giúp ích được cho bạn. 
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Nếu nói: Những người đi cầu xin mộ phần họ 
cho rằng đó là mộ của Waly, vô tình lời cầu xin đó 
trùng với định mệnh của Allah sắp đặt cho họ. Thế là 
họ tin tưởng mạnh hơn. Vậy Sheikh nghĩ sao ? 

Đáp: Chúng ta chắc chắn một mực khẳng định 
rằng tất cả những gì xảy ra cho họ không phải do người 
chết trong mộ ban cho, lại càng không phải do lời cầu 
xin của họ mà xảy ra, bởi Allah đã phán: 

ۥٓ َِِ�ِ ] م َُ ِري م  ََ َۡ َ َّ ك  َ َّ  ِ ّّ وِن ٱ ُم  َ ِّ ل  وٱ َوَ  ِمّمَ ََۡدعم
َ

َ َۡ َّ َو
َ�ِِِٓهۡ  َ�ِفِقموَن  ُم ۡ  َعَ   ٥: األحقاف ٥Zََۡوِٱ ٱۡلقَِ�َِمَِ َولم

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-Ahqof: 5 (chương 46), bởi họ những người chết bất 
lực giúp bản thân mình thoát nạn kiếp, thì cũng không 
thể giúp ai khác thoát được tai ương, như Allah đã 
phán: 

وَن َشۡ� ] قمقم ۡ ََ  ََ  ِ ّّ وِن ٱ ُم  َ ِّ وَن  ََ ََۡدعم َ ِ َّ وَن  ٔٗ َوٱ قَقم ۡ َم   ۡ  ٢ا وَلم
ۡحَيآءٖ  

َ
م َ ُۡ ٌِت َ� َٰ ّۡ َ

وَن  َ ۡم َع َۡ َّاَن �م
َ

وَن � ۡم ا كَۡشعم َّ  ٢١ - ٢٠: النحل ٢Zَو
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Và những Thần Linh mà họ cầu nguyện ngoài 
Allah không tạo hóa được cái gì cả, ngược lại chính 
chúng là tạo vật được tạo ra * (Chúng là những vật) 
chết không có sự sống. Chúng cũng không biết khi 
nào chúng sẽ được dựng sống lại Al-Nahl: 20 – 21 
(chương 16). Thấy đấy, sẽ không tìm được bằng chứng 
nào từ Qur’an hoặc sự thống nhất của cộng đồng 
Muslim chứng minh cho những người đã chết có khả 
năng làm một việc gì đó, nhưng lời cầu xin có thể trở 
nên hiện thực lúc đó, hoàn toàn không phải do họ làm 
ra, chẳng qua là sự thử thách của Allah. 

Trong quá khứ Allah đã thử thách con cháu 
Israa-el, khi Ngài cấm họ không bắt cá vào ngày thứ 
bảy, nhưng ngay ngày đó Ngài lại cho cá xuất hiện rất 
nhiều hiện lên cả mặt nước còn những ngày khác thì 
không thấy bóng hơi tâm cá. Thấy vậy, họ nẩy sinh 
mưu kế là vào ngày thứ sáu họ đặt dụng cụ bắt cá (lợp, 
lưới...) xuống biển cho đến ngày chủ nhật họ đến thu 
hoạch. Với tội trạng lập mưu kế để vi phạm lệnh cấm 
của Allah nên họ đã bị Ngài trừng trị bằng cách biến họ 
thành loài khỉ xấu xí (và sau đó bị chết hết, không hề 
sinh nở gì cả), câu chuyện của họ được Allah răng dạy 
trong Qur’an rằng: 
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وَن ِ�  َٔ َوۡ� ] ةَ ٱۡ�َۡحـِۡ ِِۡذ َ�ۡعـدم َ ًِ ِِ َ� َـۡت َحـا َ�َِ ٱّل ۡۡ َِ ٱۡلَق ۡ  َع ۡقهم
 �ٗ ّ َم ۡ  ََۡوَٱ َسـۡبَِِهۡ   هم ّم ا ََ �ِيِهۡ  ِحي

ۡ
ِت ِِۡذ ََۡ َۡ َّ ََ ٱس وَن  َم ِ ـب َۡ َ ََ ك  َوَ�ـۡوَٱ 

 ِ �
ۡ
وَن ََۡ قم َم ل َ�ۡف موٱ قمولم  َِّما َ�  َۡ َّ َ�ِسَِك  ََ  ١٦٣ :األعراف ١Zيِهۡ   

(Hỡi Muhammad, hãy hỏi nhóm Do Thái giáo) về 
một làng mạc nằm ven biển đã bị trừng phạt (khủng 
khiếp) do phạm luật cấm đánh bắt cá vào ngày thứ 
bảy. Tuy thứ bảy là ngày bị cấm đánh bắt nhưng lại 
là ngày cá ở biển cứ ồ ạc kéo nhau vào bờ và nhô 
đầu lên mặt biển, còn những ngày khác thì không 
thấy bóng hơi tâm cá. TA (Allah) đã dùng cách đó 
để thử thách những kẻ chuyên là điều sai quấy. Al-
A'raaf: 163 (chương 7), Allah phán ở chương khác: 

قۡ ] ِت َمقم َۡ َّ ۡ  ِ� ٱس ُم ن ِّ ل  َدۡوٱ ََ ََ ٱۡ� َ ِ َّ َم م ٱ ل َولََقۡد َعقِۡم موٱ و  َم   ۡ َنا سَهم
 �ِِ َٰ ة   َُ َۡ ِ ُِٔ  �َ٦  َٗ ِ َِها  ََ� ََ ا َخۡقَفَها َََرَعۡق َّ  سَِِما َ�ۡ�َ َََدۡ�َها َو

 َٗ قَِ�  َوَموِۡعَظ َّ  62: البقرة ٦Zِلِۡقمم

Và chắc chắn các người đã biết về câu chuyện của 
nhóm người trong các người, họ đã phạm giới luật 
cấm (đánh cá) vào ngày thứ bảy, thế là TA (Allah) 
đã hạ lời phán biến họ trở thành đám khỉ ghê tởm * 
Rồi TA dùng sự trừng phạt đó làm lời răng dạy các 
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thế hệ sau họ và để giáo dục những người biết kính 
sợ. Al-Baqoroh: 62 (chương 2). 

Sau đó, Allah đã thử thách tập thể Sahabah 
trong lúc họ đang trong tình trạng Muhrim (kiêng cử 
lúc làm Haj và U’mrah), Allah phán: 

ـءٖ ] م �َِ�ۡ ّّ ُم م ٱ ّ قمَو  َۡ َ َۡ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ ۥٓ  َٰ م ُم ََ ٱسّصـۡيِد َ�َنـا ـ ِ ِّ

 َ ََ  َ َّ م  ّّ َۡعقََ  ٱ ِۡ   ۡ ُم احم َّ ِ ۡ  َوَ ُم َِۡدَ
َ

ۥ ِّ ۡلَغۡيِ � � َم  ٩٤ :المائدة Z اَم

Hỡi những người có đức tin, chắc chắn Allah sẽ thử 
thách các người về việc săn bắn nằm trong tầm tay 
và vũ khí của các người, để Allah biết được ai là 
người biết kính sợ Allah khi không thấy được Ngài. 
Al-Maa-idah: 94 (chương 5).  

Như đã biết người đang trong lúc đang làm Haj 
và U’mrah không được phép săn bắn thú nhưng Allah 
đã thử thách họ bằng cách những con thú săn trong tầm 
tay họ bắt và những con chim bay lơ lững trong tầm 
giáo họ đâm, nhưng tập thể Sahabah là thế hệ tốt nhất, 
họ rất kính sợ Allah nên không ai trong họ dám phạm 
giới luật này. 

Tóm lại, đối với những người cầu xin người 
chết rồi lời cầu nguyện đó xảy ra thật sự sau đó do định 
mệnh của Allah đã sắp đặt, thì hãy biết rằng đó là sự 
thử thách mà Allah muốn thử thách họ... cầu xin Allah 
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ban cho chúng ta những người Muslim thấy được chân 
lý rồi bám làm theo và thấy được sự sai quấy rồi tránh 
xa. 

(Trích từ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen quyển 1 
trang 157 – 160) 
 

 

Giáo Lý Tawwaaf (Đi Xung Quanh) Mồ Mã, Cầu 
Xin Người Chết & Nguyện Thề Với Họ 

Câu hỏi 17: 
Có nhiều vùng đất Islam mọi người đã tôn 

thờ mồ mã bằng nhiều hình thức khác nhau như đi 
Tawwaaf, cầu xin và nguyện thề với người trong 
mộ... xin Sheikh cho lời khuyên đối với những người 
này ? 

Đáp: 
Đây quả là câu hỏi rất vĩ đại và quan trọng, cầu 

xin Allah hổ trợ cho trong câu trả lời. Tôi xin đáp rằng: 
nhóm người cầu xin mồ mã được phân làm hai loại: 

Thứ nhất: Nhóm người chết trên Islam, họ 
được người người khen là ngoan đạo thì hi vọng họ 
được tốt đẹp, nhưng họ rất cần đến người Muslim khác 
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cầu xin Allah cho họ sự dung thứ và thương xót, hình 
ảnh này được nhắc trong câu kinh sau:  

[ ََ َ ِ َّ ِ َِنا ٱ َٰ ۡخ َا َوِ�ِ ََ  ۡۡ فِ ُۡ ّ�َنا ٱ ََ موَن  وس َۢ َ�ۡعِدلِۡ  َ�قم ِّ و  ََ َجآءم َ ِ َّ َوٱ
 ََ َِ َو ِ �ََ و َا ِّ ۡ�ِ قم ََ ٓ ِِ َّك َس ّ�َنا ََ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ ِّ ِ َِٗ ِل ُِ َعۡ  ِ� ُمقمو�َِنا  ۡ�َ 

َِّحيٌ    ۖٞ و  ١٠: الحشر ١Zََءم

Và thế hệ đến sau họ (nhóm người chết trên Islam) 
họ cầu nguyện bảo: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin 
Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi và cho những anh em có 
đức tin trước bầy tôi, xin Ngài chớ để sự hận thù 
người có đức tin khác trong lòng bầy tôi. Lạy Thượng 
Đế, Ngài là Đấng Nhân Từ Bái Ái.” Al-Hashr: 10 
(chương 59). Chính bản thân họ không giúp ích gì được 
cho họ hoặc bất cứ ai khác, bởi lúc này họ chỉ còn là 
một cái xác hôi thối đang bị đất phân hủy. Ngược lại, 
họ rất cần đến những người còn sống rủ lòng thương 
cầu xin Allah dùm cho họ. 

Thứ hai: Là nhóm người có hành động thái hóa 
đẩy họ ra khỏi vành đai Islam như nhóm người xưng 
danh rằng họ là Waly (hiền nhân đức hạnh), cho rằng 
họ biết được thiên cơ huyền bí, cho rằng họ chửa được 
bá bệnh, có khả năng cứu nhân độ thế... bằng những lý 
do mơ hồ không rõ ràng. Nếu họ chết trên trạng thái 
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này, cấm người Muslim cầu xin Allah tha thứ và 
thương xót họ, bởi chính Ngài đã phán: 

ل ] مٓوٱ َُِ� َوسَۡو َ�  ِ ۡ ل سِۡقمم وٱ ۡم ۡغِف ََ َۡ َ ن ك
َ

ل َ ٓوٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ ِ َوٱ ِ ِۚ ا َ�َن سِقّن َّ

ِحيِ   َ َۡ َنِ م ٱ ّۡ َ
َ  ۡ هم ّّ َ

�  ۡ ا ََبَّ�َ سَهم َّ َۢ َ�ۡعِد  ِّ  ِ�َ ۡۡ ِ� ُم ول
م

ا َ�َن  ١َ َّ َو
 َّ ِ ِ ِ �ِيَ

َ
ِلِيَ  ِ� ََ ۡ َم ِِّ ٖ ٱۡسَِۡغَفا وِۡعَدة ّّ ٓ   َعَ  ۥٓ وََعَدَلا م َُ َِِّاهم ََقَّما ََبَّ�َ 

وِۖ  ۥ َعدم َم ّ  
َ

قِي ۖ  � ّ�ِهٌ َح
َ
ِلِيَ  َ� ََ ۡ َم  ِِّن ِِّ ۡن ِّ  

َ
َ ّ َّ �َ ِ ّ ِ ِّ ١Z ١١٣: التوبة - 

١١٤ 

Đối với Nabi và những người có đức tin không 
được phép cầu xin tha thứ cho những người Đa 
Thần dù đó là bà con ruột thịt, kể từ khi đã phân 
biệt rõ ràng rằng họ là những người bạn của hỏa 
ngục * Còn lời cầu xin tha thứ tội lỗi của Ibrahim 
trước kia cho cha Người, chẳng qua là lời TA đã 
hứa với Người. Nhưng khi phân biệt được chính 
người cha là kẻ thù của Allah (tức sau khi chết), lập 
tức Người đoạt tuyệt quan hệ với cha. Quả thật, 
Ibrahim là người con hiếu thảo, biết chịu đựng. Al-
Taubah: 113 - 114 (chương 9).  

Họ không hề giúp hoặc hại được ai và cấm mọi 
người có mối quan hệ với họ. Nếu như ai đó liên tiếp 
nằm mộng thấy được trong mộ họ có hào quang hoặc 
mùi thơm bốc lên từ mộ họ hoặc hiện tượng tương tự 
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thì vẫn không tin đó là thật, chẳng qua là Shaytaan (ma 
quỷ) tạo ra để lừa gạt con người. Tôi khuyến cáo anh 
chị em Muslim đặt lòng tin vào bất cứ thần linh nào 
khác thay vì tin tưởng Allah duy nhất. Ngài là Đấng 
nắm trong tay tất cả uy quyền của trời đất, sau này tất 
cả vạn vật đều quay về trình diện Ngài, Ngài là Đấng 
duy nhất giúp thế gian thoát nạn kiếp và tai ương, như 
đã phán: 

[ ِ ا ّ َّ ِۡعَمـَٖ َو ِّ ـَ  ِ ِّ ََ ٱ ُم   ـَِ ََِمـ ۡ َۡ
ِ ـ ََن ُم م ٱسَ�َ ـ َّ ـّ  َِِذٱ َم ِۖ �م ّّ

وَن  َٔ ََۡ�   ٥٣: النحل ٥Zۡم

Tất cả ân huệ của các người hưởng thụ là do Allah 
ban cho, đến gặp nạn kiếp thì các người cầu xin 
Ngài che chở. Al-Nahl: 53 (chương 16). 

Lời khuyên thứ hai của tôi là các bạn chớ bắt 
chước bất cứ ai trên thế gian này mà hãy noi theo tấm 
gương sáng chói của Nabi Muhammad , vì Allah đã 
phán: 

وِل ٱ] ََسم  �ِ  ۡ ُم ۖ ّلَقۡد َ�َن لَ َنَ ََ ۡسَوةٌ َح
م

َ ِ ّّ  َ ّّ ل ٱ ـوٱ ۡۡجم َ سَِِمـَ َ�َن َ
 َۡ َۡوَٱ ٱ�ِخ ۡۡ ُٗ َوٱ ِ ۡ ََ  َ ّّ َۡ ٱ ََ  ٢١: األحزاب ٢Z� َوَذ

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rasul của Allah, 
Người là một gương đạo đức mẫu mực cho những ai 
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hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với Allah và ngày (phán 
xử) cuối cùng và đồng thời họ tưởng nhớ Allah thật 
nhiều Al-Ahzaab: 21(chương 33), Allah phán ở 
chương khác: 

م ] ّّ ُم م ٱ َۡ ِ َ ۡ ُم وِ�  َ ََ ََِّعم ّّ وَن ٱ ََ ِ ۡ  �م َم ن َم  ٣١: آل عمران Zُمۡ  ِِن 

Hãy bảo họ (Muhammad)! "Nếu các người thực sự 
yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được 
Allah yêu thương." Ali I'mron: 31 (chương 3). 

* Bắt buộc người Muslim phải xem xét kỷ 
lưỡng về hành động của ai xưng danh là Waly, nếu 
hành động của họ phù hợp với Qur’an và Sunnah thì hi 
vọng họ là Waly, bằng ngược lại hành động họ trái 
ngược với Qur’an và Sunnah thì họ chẳng phải là Waly. 
Trong Thiên Kinh Qur’an Allah đã đặt ra cái cân công 
lý để nhận định người Waly, Allah phán: 

موَن ] َز  ۡ َُ   ۡ ََ لم ٌٞ َعقَۡيِهۡ  َو ۡو ََ َخ  ِ ّّ َآَء ٱ ِۡ ۡو
َ

ٓ ِِّن َ ََ َ
�٦  ََ َ ِ َّ ٱ

وَن  قم َّ ل َ� موٱ ل َوَ�  وٱ نم َّ  ٦٣ – ٦٢: يونس Z ٦َءٱ

Chẳng phải rằng Waly của Allah là những người 
không gặp phải sợ hãi cũng như buồn tẻ hay sao ? * 
Họ là những người tin tưởng vào Allah và luôn biết 
kính sợ Ngài. Yunus: 62 - 63 (chương 10). Cho nên 
người nào luôn tin tưởng Allah và biết kính sợ Ngài thì 
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người đó là Waly của Allah, còn ai không có đức tín đó 
thì chẳng phải là Waly. Nhưng tuyệt đối chúng ta 
không được phép chỉ đích danh một người nào đó là 
Waly mà chỉ nói với ý nghĩa chung chung rằng: ai luôn 
tin tưởng Allah và biết kính sợ Ngài thì người đó là 
Waly của Allah. 

Người Muslim cần phải biết điều này: Đôi khi 
Allah thử thách những người tin tưởng vào mồ mã, khi 
họ cầu khẩn mồ mã hoặc dùng đất của mồ mã để phù 
hộ thì Allah ban cho họ được toại nguyện. Đây chính là 
sự thử thách từ Allah, bởi chúng ta biết được người chết 
không thể đáp lại lời cầu xin của bất cứ ai và số đất đó 
không phải là lý do để được tai qua nạn khỏi hoặc được 
hồng phúc, bởi chúng ta hiểu được rằng trong Qur’an 
có ghi: 

ِري م ] ََ َۡ َ َّ ك  َ َّ  ِ ّّ وِن ٱ ُم  َ ِّ ل  وٱ َوَ  ِمّمَ ََۡدعم
َ

َ َۡ َّ ۥٓ َِِ�ِ  َو م َُ

َ�ِِِٓهۡ  َ�ِفِقموَن  ُم ۡ  َعَ  ل  ٥ََۡوِٱ ٱۡلقَِ�َِمَِ وَلم موٱ ِ َ ٱَّا م َ�  �َذٱ حم
 ََ ِفِِۡ� ََ َِِهۡ   َُ ا ََ ل ِّعِ موٱ ۡعَدٱٗٓء َوَ� 

َ
َ  ۡ  ٦ - ٥: األحقاف ٦Zسَهم

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 * 
Và một khi cả nhân loại được phục sinh sống lại (thì 
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những thần linh và người được cầu xin) lại là kẻ thù 
của nhau. Lúc đó (những thần linh) phủ nhận hết 
tất cả sự tôn thờ dành cho y. Al-Ahqof: 5 - 6 
(chương 46), Allah phán ở chương khác: 

وَن َشۡ� ] قمقم ۡ ََ  ََ  ِ ّّ وِن ٱ ُم  َ ِّ وَن  ََ ََۡدعم َ ِ َّ وَن  ٔٗ َوٱ قَقم ۡ َم   ۡ  ٢ا وَلم
ۡحَيآءٖ  

َ
م َ ُۡ ٌِت َ� َٰ ّۡ َ

َّا َ
َ

وَن � ۡم ا كَۡشعم َّ وَن َو ۡم َع َۡ ٢١ - ٢٠: النحل ٢Zَن �م  

Và những Thần Linh mà họ cầu nguyện ngoài 
Allah không tạo hóa được cái gì cả, ngược lại chính 
chúng là tạo vật được tạo ra * (Chúng là những vật) 
chết không có sự sống. Chúng cũng không biết khi 
nào chúng sẽ được dựng sống lại Al-Nahl: 20 – 21 
(chương 16). 

Những câu kinh mang ý nghĩa tương tự có rất 
nhiều, tất cả đều chứng minh rằng những ai cầu xin 
ngoài Allah sẽ chẳng bao giờ giúp ích được họ, và đôi 
khi lời cầu xin đó trở thành hiện thực thì chẳng qua đó 
là sự thử thách của Allah mà thôi. Allah tạo ra sự thử 
thách này là để phân biệt ai là nô lệ tôn thờ Allah thật 
sự và ai là người làm theo cảm hướng, làm theo sở 
thích. 

Chẳng phải nhóm Do Thái giáo đã bị Allah cấm 
đánh cá vào ngày thứ bảy, vậy mà chính ngày cấm đó 
Allah thử thách lòng kính sợ của họ, Ngài làm cho cá 
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xuất hiện rất nhiều nhô lên cả mặt nước, còn những 
ngày khác thì không thấy bóng cá. Hiện tượng như thế 
cứ xảy ra mãi, thấy vậy trong nhóm họ bàn nhau: “Tại 
sao chúng ta lại tự cấm bản thân chúng ta số cá trước 
mặt đó.” Thế là họ suy nghĩ tìm cách có được số cá đó 
mà vẫn không phạm luật đánh cá ngày thứ bảy. Họ bảo 
nhau: “Chúng ta hãy đặt lưới, lợp, lờ... xuống biển vào 
ngày thứ sáu và đến ngày chủ nhật chúng ta ra mang 
lưới, lợp về là xong.” Mưu kế này được một nhóm 
người trong Do Thái giáo tán thành và thực hiện sau đó. 
Họ đã dùng mưu mô, xảo thuật để xâm phạm lệnh cấm 
của Allah, thế là cả nhóm bị trừng phạt, họ bị biến hóa 
thành loài khỉ xấu xí kinh tởm. Câu chuyện này được 
kể trong Qur’an như sau: 

وَن ِ� قۡ  َٔ َوۡ� ] ةَ ٱۡ�َۡحـِۡ ِِۡذ َ�ۡعـدم َ ًِ ِِ َ� َـۡت َحـا َ�َِ ٱّل ۡۡ َِ ٱۡلَق ۡ  َع هم
 �ٗ ّ َم ۡ  ََۡوَٱ َسـۡبَِِهۡ   هم ّم ا ََ �ِيِهۡ  ِحي

ۡ
ِت ِِۡذ ََۡ َۡ َّ ََ ٱس وَن  َم ِ ـب َۡ َ ََ ك  َوَ�ـۡوَٱ 

وَن  قم َم ل َ�ۡف موٱ قمولم  َِّما َ�  َۡ َّ َ�ِسَِك  ََ �ِيِهۡ   
ۡ
ََۡ١Z ١٦٣ :األعراف 

(Hỡi Muhammad, hãy hỏi nhóm Do Thái giáo) về 
một làng mạc nằm ven biển đã bị trừng phạt (khủng 
khiếp) do phạm luật cấm đánh bắt cá vào ngày thứ 
bảy. Tuy thứ bảy là ngày bị cấm đánh bắt nhưng lại 
là ngày cá ở biển cứ ồ ạc kéo nhau vào bờ và nhô 
đầu lên mặt biển, còn những ngày khác thì không 
thấy bóng hơi tâm cá. TA (Allah) đã dùng cách đó 
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để thử thách những kẻ chuyên là điều sai quấy. Al-
A'raaf: 163 (chương 7), Allah phán ở chương khác: 

ۡقنَ ] ِت َمقم َۡ َّ ۡ  ِ� ٱس ُم ن ِّ ل  َدۡوٱ ََ ََ ٱۡ� َ ِ َّ َم م ٱ ل َولََقۡد َعقِۡم موٱ و  َم   ۡ ا سَهم
 �ِِ َٰ ة   َُ َۡ ِ ُِٔ  �َ٦  َٗ ِ َِها  ََ� ََ ا َخۡقَفَها َََرَعۡق َّ  سَِِما َ�ۡ�َ َََدۡ�َها َو

 َٗ قَِ�  َوَموِۡعَظ َّ  62: البقرة ٦Zِلِۡقمم

Và chắc chắn các người đã biết về câu chuyện của 
nhóm người trong các người, họ đã phạm giới luật 
cấm (đánh cá) vào ngày thứ bảy, thế là TA (Allah) 
đã hạ lời phán biến họ trở thành đám khỉ ghê tởm * 
Rồi TA dùng sự trừng phạt đó làm lời răng dạy các 
thế hệ sau họ và để giáo dục những người biết kính 
sợ. Al-Baqoroh: 62 (chương 2).  

Chúng ta hãy nhìn vào sự thử thách đó mà rút ra 
bài họ quí báo cho cuộc đời là chớ bao giờ xâm phạm 
đến lệnh cấm của Allah dù trên bất cứ phương diện hay 
bất cứ cách nào, lệnh cấm vẫn là lệnh cấm cho đến 
ngày tận thế. Do nhóm người trong Do Thái giáo không 
đủ kiên nhẫn trong sự thử thách nên họ đã thất bại hoàn 
toàn. 

* Trong thời đại của Nabi , Allah đã thử thách 
tập thể Sahabah trong lúc họ đang trong tình trạng 
Muhrim (đang làm Haj hoặc U’mrah). Đa số họ rất ưa 
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thích việc săn bắn, nhưng việc săn bắn lại bị cấm trong 
lúc Muhrim, như Allah đã phán: 

ـءٖ ] م �َِ�ۡ ّّ ُم م ٱ ّ قمَو  َۡ َ َۡ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ ۥٓ  َٰ م ُم ََ ٱسّصـۡيِد َ�َنـا ـ ِ ِّ

ـَدِى  ََ َِ ٱۡ� ۥ ِّ ۡلَغۡيِ � َمَم َم اَم َ ََ  َ َّ م  ّّ َۡعقََ  ٱ ِۡ   ۡ ُم احم َّ ِ ۡ  َوَ ُم َِۡدَ
َ

�
 ۖ ِۡ

َ
َ ٌُ ٱ ََ ۥ َع َم  ٩٤ :المائدة Z ٩ َ�ۡعَد َ�ِسَِك ََقَ

Hỡi những người có đức tin, chắc chắn Allah sẽ thử 
thách các người về việc săn bắn nằm trong tầm tay 
và vũ khí của các người, để Allah biết được ai là 
người biết kính sợ Allah khi không thấy được Ngài. 
Còn ai vi phạm sau đó thì y phải gánh chịu cực hình 
đau đớn. Al-Maa-idah: 94 (chương 5). 

Vậy mà số thú săn lại xuất hiện ngay lúc đó 
nhiều đến nổi có thể bắt bằng tay, và chim thì lại bay lơ 
lững có thể dùng giáo phóng là được. Nhưng do một 
lòng kính sợ Allah và luôn biết được rằng Allah nhìn 
thấy tất cả, không gì có thể che dấu được Ngài nên 
không một vị Sahabah nào phạm luật cả. 

* Tóm lại, đối với người Muslim một khi có cơ 
hội dễ dàng làm được điều Haram (bị cấm) thì nghĩ về 
Allah mà kính sợ và chớ vi phạm, bởi càng dễ dàng đạt 
được điều Haram thì nó chính là sự thử thách của 
Allah. Hãy kiềm lòng kiên nhẫn, chắc chắn kết quả sẽ 
thuộc về người ngoan đạo biết kính sợ. 
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(Trích từ Fataawa của Sheikh Ibnu U’thaimeen quyển 1 
trang 220) 
 

 

Giáo Lý Nhờ Cậy 

Câu hỏi 18: 
Giáo lý Islam về việc lấy người đã chết ra để 

nguyện thề, cầu xin, nhờ cậy và yêu cầu nhiều điều 
khác... và việc nhờ cậy giáo lý xử sự ra sao ? 

Đáp: 
Tất cả vấn đề nên trong câu hỏi đều liên quan 

đến niềm tin và sự hành đạo, việc nguyện thề thuộc loại 
hành đạo và bất cứ ai thay đổi việc hành đạo hướng về 
thần linh khác thay vì hướng về Allah duy nhất thì y là 
Kafir, kẻ phủ nhận niềm tin nơi Allah, kết quả của y là 
bị cấm vào thiên đàng và muôn đời bị trừng trị trong 
hỏa ngục, Allah phán: 

م عَ ] ّّ َٱ ٱ ّۡ ِ َمَقۡد َح ّّ  ِّ َۡ مۡ ِ َ ك َّ ۥ  َم ّ ا ِِ  َّ ۖ َو َم َم ٱَّا ِ َوٰ
ۡ
ۡ َّ ََ َو ّن َ َۡ ِ ٱ قَۡيَ

 ٖ  َصاَ
َ

َ َۡ ِّ ِقِِمَ�  َّ  ٧٢: المائدة ٧Z سِق

Quả thật, những ai thờ phụng những thần linh 
khác bên cạnh Allah thì chắc chắn sẽ bị Ngài cấm 
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vào Thiên Đàng và nơi ở dành cho y chính là hỏa 
ngục. Và không có sự giúp đỡ nào đối với những kẻ 
chuyên làm điều sai trái ngông cuồng. Al-Ma-i-dah: 
72 (chương 5). 

* Về việc phù hộ: nếu tin tưởng rằng vật gì đó 
có thể phù hộ độ trì cho bản thân mà không cần đến 
Allah thì đã phạm phải tội Al-Shirk lớn bị trục xuất 
khỏi vành đai Islam. Nếu cho rằng đây để được Allah 
phù hộ thì đã sai lầm và bị xem là phạm tội Al-Shirk 
nhỏ. Những ai rơi vào những trường hợp này cần phải 
sám hối với Allah và chấm dứt ngay kẻo cái chết đến 
bất chợt rồi phải rời khỏi trần gian trên tình trạng vô 
cùng xấu xa. Người Muslim phải biết rằng Đấng nắm 
trong tay mọi quyền hành ban lợi lộc hoặc hảm hại 
chính là Allah duy nhất, không cần phải đi đến mộ 
người này hay mộ người kia, chỉ cần ngồi tại chổ giơ 
đôi tay bé xíu của bạn lên van nài cầu khẩn Allah là 
được, chính Ngài mới là điểm dựa vững chắc cho bạn 
và nhân loại, bởi Allah đã phán: 

ـۡ  ] ُم ـوَٓء َوَ�ۡرَعقم ََ ِشـفم ٱس ُۡ َ�هم َوَ� َُ ّۡ َِِذٱ  ۡلـَط ي م ٱسۡمم ِ َ �م ّّ َ
َ

�ِض� 
َ
قََفآَء ٱۡ�  خم

َ
ۖ ءِ َ َِ ََ  َٗ ِ  َُقِي ّّ َع ٱ وَن ّّ ۡم َّ ََ َ ا َ ّّ  ٦Z ٦٢: النمل 

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 
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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). 

Việc nhờ cậy là nằm trong niềm tin, bởi người 
nhờ cậy tin rằng chính vật họ nhờ cậy có thể giúp y 
mang lại lợi lộc hoặc che chở khỏi hoạn nạn và giúp y 
đạt được mong muốn. 

Việc nhờ cậy người ngoan đạo được chia làm 
hai loại: 

Thứ nhất: Nhờ cậy người còn sống cầu xin 
dùm: Việc này được phép bởi trước kia Sahabah đã nhờ 
cậy Rasul  cầu xin và lời cầu xin đó thành hiện thực. 
Vào thời U’mar, ông đã nhờ bác của Nabi , ông Al-
Abbaas bin Abdul Muttalib cầu mưa dùm.  

Thứ hai: Nhờ cậy vào thể xác của họ: Đây là 
điều không được phép trong giáo lý Islam, bởi một mặt 
nó là điều Bid-a’h (cái tân trong tôn giáo) và là tội Al-
Shirk ở mặt khác. Thế nên không được phép nhờ cậy 
thể xác Nabi , thí dụ nói: Bề tôi xin Allah hãy nể mặt 
Nabi  của Ngài mà ban cho bề tôi... và cũng không 
được phép nhờ cậy vào địa vị của Nabi  bởi thể xác 
và địa vị đó chỉ có thể giúp ích được cho chính bản thân 
Nabi  mà thôi.  

Tóm lại, không được phép cầu xin Allah nhờ 
vào thể xác hoặc địa vị của Nabi , người Muslim có 
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thể cầu xin Allah nhờ vào lòng thương yêu và lòng tin 
tưởng dành cho Người, và có thể cầu xin bằng câu: 
Thưa Allah, xin Ngài hãy cho phép Nabi  của Ngài 
biện hộ cho bề tôi. 

(Trích từ Al-Majmụa Al-Thameen quyển 3 trang 100) 
 

 

Giết Tế Ngoài Allah Là Tội Shirk 

Câu hỏi 19:  
Người thân trong gia đình tôi giết tế súc vật 

cúng Waly và người hiền nhân đức hạnh, nhưng 
mỗi lần tôi ngăn cản họ thì họ lại tỏ thái độ kháng 
cực, tôi nói: “Việc làm này là tội Al-Shirk.” Họ đáp: 
“Không chúng tôi tôn thờ Allah theo đúng nghĩa thật 
sự của nó và chúng tôi chỉ giết tế động vật cho các 
Waly trong mỗi lần thăm viếng họ là để nhờ họ biện 
hộ cho chúng tôi trước Allah hoặc mong họ giúp đỡ 
che chở trước việc xấu.” Tôi bảo họ: “Trong tôn giáo 
của chúng ta không có việc nhờ cậy người trung 
gian.” Họ bảo: “Mày hãy bỏ mặt chúng tao đi.” Vậy 
cần phải làm sao để khuyên bảo những người này, 
rất mong Sheikh chỉ dẫn ? 

Muhammad . Ain . A . Tunus 
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Đáp: Như đã biết qua những bằng chứng từ 
Qur’an và Sunnah nói rằng việc cúng tế súc vật cho 
Waly, người ngoan đạo đức hạnh, ma quỉ, thần linh, bụt 
tượng hoặc bất cứ tạo vật nào khác là phạm đại tội Al-
Shirk và là việc làm của nhóm phủ nhận đức tin Allah 
và Đa Thần giáo, Allah phán: 

َياَي َوَمَمـ] ۡ َۡ ِ� َو َم م ِ� َو� ََ َّ ِ ٱۡلَ�ِقَِمـَ� ُمۡ  ِِّن  ُِ ََ  ِ ّ ِّ ََ  ١اِ� 

ـقِِم�َ  َۡ ّولم ٱسۡمم
َ

َ ۠  َا
َ

تم َو� ۡۡ ِم
م

ۥۖ َو�َِ�ِسَِك َ م َُ �َك  ِ ََ ١ Z  ١٦٢: األنع�ام – 
١٦٣ 

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Quả thật, cuộc lễ 
Salah của Ta, việc giết tế động vật của Ta, cuộc sống 
và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah Thượng 
Đế của vũ trụ và muôn loài. Ngài không có đối tác 
cũng không có cộng tác. Và Ta được chỉ thị như thế 
và Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài” Al-
An-a'm: 162 – 163 (chương 6), Allah phán ở chương 
khác: 

[ ِ ََ ۡ�َطۡي
َ

َ ٓ ا ّّ ِ ِ َۡ َ ۡۡ  ١َك ٱۡلَكۡوث ِ�َِك َوٱۡ�َ َۡ ِ َو  ٢َََصِ ِ س ِِّن َشا َِئَك لم
ۡ�َ�م 

َ
 ٱسكوثۡ  Z ٣ٱۡ�

Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi 
(Muhammad) một con sông nơi thiên đàng * Bởi 
thế, hãy dâng lễ Salah và giết tế súc vật chỉ riêng TA 
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thôi * Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thật sự bị 
cắt đứt (mọi hi vọng). Al-Kawthar (chương 108). 

Qua những dòng kinh trên chứng minh rằng 
việc giết tế súc vật cho những thần linh khác ngoài 
Allah là đại tội Al-Shirk giống như việc hành lễ Salah 
ngoài Allah. 

Người Muslim chỉ được phép hành đạo tôn thờ 
Allah duy nhất, như đã được chiếu trong Qur’an: 

ٓ َِِّاهم ] َّ ِ ل ِ ٓوٱ دم َم َّ َ�ۡع َ
َ�َك � ََ  ِ ََ  ٢٣: اإلسراء Zََوَُ

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã quyết 
định rằng các người chỉ được phép thờ phụng Ngài 
duy nhất Al-Isró: 23 (chương 17), Allah phán ở 
chương khác: 

َنَفآءَ ] ََ حم َ ِ ِِ م ٱ َُ قِِصَ�  ۡ َ �م ّّ ل ٱ وٱ دم َم َۡع ِۡ  َّ ِ ل ِ ٓوٱ ۡم ِم
م

آ َ َّ  ٥: البينة Zَو

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, 
triệt để thuần phục Ngài một cách chính trực Al-
Baiyinah: 5 (chương 98). 

Thế đó, người Muslim chỉ được phép hành đạo 
để tôn thờ Allah duy nhất mà thôi, tuyệt đối bị cấm giết 
tế súc vật để bái tế hoặc cúng tế thần linh khác, có 
Hadith khác được ghi nhận trong bộ Saheeh Muslim do 
ông Aly bin Abu Talib kể, Nabi  nói:  
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 .رواُ ضسلم)) هللاِ َمْن َذبََح ِلَغْ�ِ ا اهللاُ  لََعنَ ((
“Allah nguyền rủa những ai giết tế súc vật” 

Đối với việc, cầu xin Allah qua trung gian các 
Waly, người ngoan đạo đức hạnh hoặc là Nabi, thì theo 
đại đa số Ulama đây không phải là tội Al-Shirk, đây chỉ 
là phương tiện là đường lối dẫn đến tội Al-Shirk, là 
điều Bid-a’h (cái tân trong tôn giáo), bởi lẽ chính Nabi 
 đã không truyền đạt lại cho cộng đồng Islam này bất 
cứ lời nói hoặc hành động cho phép tín đồ Muslim cầu 
xin Allah thông qua trung gian người này hay người 
kia. Vả lại, hành đạo ngoài bộ giáo lý của Allah đã đại 
tội, bởi Allah phán: 

ل ] ٱ ُم ٰ ََ َ َم   ۡ ۡٱ سَهم
َ

م   َ ّّ ِ ٱ َذۢن ِّـَ
ۡ
ـا سَـۡ  ََـۡ َّ  َِ َـ ِ ِِ ََ ٱ ِ ِّ ل سَهم   وٱ َعم ََZ 

 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-Shuro: 21 
(chương 42). 
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Nabi nói: 

ا َما لَىَْس (( ََ ْضِرََا َه
َ
ْدَدَث ِف أ

َ
وراُ الخـارَ )) َ�ُهـَو رَدّ  ِمنْهُ َمْن أ

ْضُرََا َ�ُهـوَ : ((وضسلم و  رواُة لسلم
َ
َمً  لَىَْس َعلَيِْه أ َْ  َّ  َمْن َعِم

 ))رَدّ 

“Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức 
trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm 
đó bị trả lại y.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi 
lại, theo đường truyền khác của Muslim Nabi  nói: 
“Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc 
làm đó của y bị trả lại.” Tức việc làm đó của y bị trả 
lại không được Allah chấp nhận. 

Là người Muslim chân chính cần phải suy nghĩ 
kỷ lưỡng trong việc làm của mình và luôn đề cao cảnh 
giác trước những việc làm Bid-a’h. Theo giáo lý chỉ 
cho phép cầu xin Allah bằng tất cả Đại Danh & Tính 
Cách Cao Cả của Ngài, bằng niềm tin nơi Ngài & 
Rasul, bằng những việc làm đức hạnh, bằng tình yêu 
dành cho Nabi và bằng những việc làm tốt đẹp khác. 

(Trích từ quyển Al-Da’wah trang 16) 
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Giáo Lý Việc Cầu Xin Che Chở Ngoài Allah 
Câu hỏi 20: 
Hỏi về việc cầu xin vật thể hoặc ai đó che chở 

thay vì cầu xin Allah duy nhất và người cầu xin một 
mực khẳng định rằng họ đang cầu xin Waly của 
Allah, vậy dấu hiệu để nhận biết Waly là ra sao ? 

Đáp: 
* Dấu hiệu của Waly đã được Allah nêu rõ 

trong Qur’an là:  

موَن ]  َز  ۡ َُ   ۡ ََ لم ٌٞ َعقَۡيِهۡ  َو ۡو ََ َخ  ِ ّّ َآَء ٱ ِۡ ۡو
َ

ٓ ِِّن َ ََ َ
�٦  ََ َ ِ َّ ٱ

وَن  قم َّ ل َ� موٱ ل َوَ�  وٱ نم َّ  ٦٣ – ٦٢: يونس Z ٦َءٱ

Chẳng phải rằng Waly của Allah là những người 
không gặp phải sợ hãi cũng như buồn tẻ hay sao ? * 
Họ là những người tin tưởng vào Allah và luôn biết 
kính sợ Ngài. Yunus: 62 - 63 (chương 10). 

Vậy, Waly của Allah phải là người luôn tin 
tưởng và luôn biết kính sợ Ngài. 

* Còn ai đã tổ hợp với Allah trong hành đạo thì 
y chẳng phải là Waly của Ngài, ngược lại y là kẻ thù 
như đã phán: 
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وِٗ ] َ َ�َن َعدم يَكٮِـَ  َّ ِّ ِ�ـَ  َو ّۡ قَِِۦ وَِج َمسم �َِكََِِۦ َو ٰ ََ َّ ِ َو ّ ِ ِّ ََـنِّن  � 
وِۖ  َ َعدم ّّ ََ  ٱ  ٩٨: البقرة Z ٩ِلِۡقَ�ِفِِۡ�

Ai là kẻ thù của Allah, của các Thiên Thần của 
Ngài, của các Rasul của Ngài, của Jibreel và của 
Mikaa-eel, thì chính Allah lại là kẻ thù của nhóm 
người không có đức tin đó. Al-Baqoroh: 98 (chương 
2). 

Thế nên, bất cứ ai cầu xin ngoài Allah hoặc nhờ 
cậy giúp những điều mà người (vật) được nhờ cậy bất 
lực ngoại trừ Allah duy nhất mới có thể, thì y đã trở 
thành người Đa Thần, người phủ nhận đức tin nơi 
Allah, y không phải là Waly cho dù có tự xưng danh, 
lời đó chẳng qua là dóc láo.  

Lời khuyên của tôi dành cho mọi anh chị em 
Muslim là hãy cảnh giác kẻo bị nhóm người này lường 
gạt, hãy quay về Qur’an và những Sunnah Saheeh 
(chính xác) của Nabi  để trở thành một người Muslim 
chân chính luôn hành đạo tôn thờ Allah duy nhất và 
nhằm bảo vệ tiền tài tránh khỏi hao hụt do lời xúi dục 
bậy bạ của bọn người cho là Waly. Hãy biết rằng nếu là 
Waly thật sự họ sẽ chẳng dám thể hiện hoặc chẳng dám 
xưng danh hay phô trương hay khoe khoan với mọi 
người bởi họ là người luôn biết kính sợ Allah. Ngược 
lại, người nào tự xưng là Waly để được mọi người tôn 
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trọng hay kính nể thì y chẳng phải là Waly gì cả. Vì thế, 
có Hadith khuyến cao những ai tỏ ý học hỏi giáo lý 
Islam để khoe khoan với mọi người hoặc để tranh luận 
với Ulama hoặc để mọi người tôn trọng thì sẽ gặp phải 
sự trừng phạt rất thảm thiết, y chính là kẻ xa vời với vị 
trí Waly. 

Người Muslim hãy quay về mà bám lấy Qur’an 
và Sunnah Saheeh để trở thành người Muslim chân 
chính tôn thờ Allah duy nhất. 

(Trích từ Al-Majmua Al-Thameen quyển 2 trang 110) 
 

 

Giáo Lý Cầu Xin Người Chết 
Câu hỏi 21:  
Giáo lý ra sao việc cầu xin người chết ? 
Đáp: 
* Lời cầu xin được chia làm hai loại: 

Loại thứ nhất: Lời cầu xin mang ý nghĩa tôn thờ 
giống như: Hành lễ Salah, nhịn chay và các loại hành 
đạo khác, tức một khi người Muslim đứng hành lễ 
Salah hoặc nhịn chay là y đã cầu xin Allah tha thứ tội 
lỗi đã qua, cầu xin bảo vệ thoát khỏi hành phạt hỏa 
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ngục và mong muốn được ban thưởng như được phán 
rằng: 

[ َۡ وَن َ�ـ م ِّ ۡك ََ ـ َۡ َ ََ ك َ ِ َّ ۡ   ِِّن ٱ ُم ِرۡ  لَ ََ ۡس
َ

وِ�ٓ َ عم ُۡ ُم م ٱ �َ ََ َُاَل 
 ََ ٱِخِۡ� َُ قموَن َجَهّنَ   ِ� َسَيۡدخم َُ ا ََ  ٦٠: غافر ٦Zِع

Thượng Đế của các ngươi phán rằng: “Hãy cầu xin 
TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi. Quả thật, 
những kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ phụng TA 
thì sẽ đi vào hỏa ngục một cách nhục nhã” Ghofir: 
60 (chương 40).  

Allah đã biến lời cầu xin thành sự hành đạo tôn 
thờ Ngài, cho nên, ai thay đổi lời cầu xin đến bất cứ 
thần linh nào khác, thí dụ như: quỳ lạy hoặc sợ hãi 
giống như quỳ lạy và sợ hãi Allah thì y đã trở thành 
người Đa Thần bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. Vì lẽ 
này mà Nabi  đã cấm mọi người cúi chào lẫn nhau 
khi gặp mặt. 

Loại thứ hai: Cầu xin vấn đề gì đó, không phải 
tất cả lời cầu xin là tội Al-Shirk, được phân tích như 
sau: 

Một: Cầu xin người còn sống, thí dụ: Xin người 
có khả năng một ít nước hoặc thức ăn hoặc gì đó là việc 
làm được phép, bởi Nabi  nói:  
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مْ (( َُ ِجيبُوُُ  َوَمْن َدَع
َ
 .رواُ أ د وأبو داود ))فََ

“Ai thỉnh cầu các người điều (các người có khả 
năng) thì hãy đáp lại cho y đi.” Hadith do Ahmad và 
Abu Dawood ghi lại. 

Allah phán: 

[ ِ�َِ�ََ ۡۡ َ�ِ َوٱ ۡۡ ل ٱۡلقم موٱ س ول
م

َ ََ َم َۡ ُم �َذٱ َحَ�َ ٱۡلقِ َۡ ِك�م ََـ  ُمولم  َوٱسَۡمَبِ
َم  ۡن ِ ِّZ ٨ :النساء 

Và lúc các người phân chia tài sản, nếu có mặt bà 
con gần, trẻ mồ côi, người nghèo túng tại đó thì hãy 
chia cho họ một ít trong số tài sản đang chia. Al-
Nisa: 8. 

Nếu người nghèo giơ tay xin tiền hoặc vật gì đó 
là điều được phép, bởi Allah phán:  hãy chia cho họ 
một ít trong số tài sản đang chia.. 

Hai: Cầu xin người đã chết, với lời cầu xin 
người biến người cầu xin trở thành người Kafir, người 
Đa Thần, phủ nhận niềm tin nơi Allah. 

Nhưng thật đáng tiếc thay ở một người Muslim 
lại tin tưởng rằng một người nào đó đã chết tự bao giờ, 
hiện nay rất linh thiêng, cầu xin gì được đó, người 
không có con cầu xin là có ngay... đây là việc làm Kafir 
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xóa đi đức tin nơi Allah, người cầu xin không còn là 
người Muslim nữa cho dù có hành lễ Salah, nhịn chay, 
đi làm Haj vẫn không được chấp nhận cho đến khi sám 
hối thật lòng với Allah. Còn những ai hài lòng cho 
người khác làm việc này thì tội y còn nặng hơn việc hài 
lòng cho người khác uống rượu, Zina (quan hệ tình dục 
tiền hôn nhân), bởi lẽ y đã hài lòng cho mọi người làm 
điều Kafir. Cầu xin Allah sửa đổi hoàn cảnh của cộng 
đồng Muslim trên toàn thế giới. 

(Trích từ Al-Majmua Al-Thameen quyển 2 trang 121) 
 

 

Giáo Lý Nhờ Cậy Nabi  

Câu hỏi 22: 
Giáo lý ra sao việc nhờ cậy Nabi  ? 

Đáp: 
Việc nhờ cậy Nabi  được chia làm nhiều loại 

như sau: 

Thứ nhất: Nhờ cậy bởi niềm tin nơi Người, đây 
là điều được phép, thí dụ nói: Lạy Thượng Đế, bề tôi đã 
tin tưởng nơi Ngài và Rasul của Ngài rồi, xin hãy tha 
thứ cho bề tôi, như được giáo huấn trong Qur’an: 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

135 

 

[ َّ ٓ َٗ  ّ�َنا َناُِ ّم َنا َسِمۡعَنا  ّّ ِ ۡن ِ
َ

َ َِ ِ �ََ َناُِي سِۡ�ِ ۡ  َ� ا �م ُم ِ �ِ َۡ ِ ل ّ وٱ نم ِّ ّنا   َٔ َءٱ َّ ا
ۡۡ َ�ّنا َسِ�ِ  ِفِ َُ موَ�َنا َو َا ذم  ََ  ۡۡ فِ ُۡ ّ�َنا ََ  ََ َٔ  ِ ٱَ َۡ ّۡـ

َ
َع ٱۡ� َّ  Z ١اََِنا َوََوَّمَنا 

 193: آل عمران
Lạy thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã nghe được 
lời kêu gọi niềm tin từ Nabi (Muhammad) rằng: 
“Này các người hãy hết lòng tin tưởng nơi Allah, 
Thượng Đế của các người” thế là bầy tôi một mực 
tin tưởng. Lạy Thượng Đế xin hãy tha thứ mọi tội 
lỗi, mọi sai xót của bầy tôi và xin hãy ban cho bầy 
tôi được chết là người ngoan đạo. Ali I'mron: 193 
(chương 3). Bởi niềm tin nơi Rasul  là cơ hội được 
tha thứ tội lỗi và sai lầm, đây là điều được phép trong 
giáo lý Islam.   

Thứ hai: Nhờ cậy Người cầu xin dùm, cũng là 
điều được phép trong giáo lý nhưng chỉ giới hạn lúc 
Người còn sống, giống như U’mar đã từng cầu xin: 
“Lạy Thượng Đế, trước kia bề tôi đã nhờ cậy Nabi của 
Ngài cầu xin mưa dùm bề tôi thì Ngài đã ban mưa, (nay 
Người đã qua đời) bề tôi nhờ cậy bác của Người cầu 
xin mưa dùm bề tôi, van xin Ngài hãy ban mưa cho bề 
tôi.” Dứt lời ông ra lệnh cho ông Abbaas đứng dậy cầu 
mưa.  

Thứ ba: Cầu xin bằng địa vị của Rasul  dù lúc 
sinh thời hoặc sau khi đã qua đời và việc làm Bid-a’h 
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không được phép, bởi địa vị chỉ có thể giúp ích cho 
riêng Nabi  thôi. Thế nên, cấm người cầu xin nói: Bề 
tôi nhờ vào địa vị của Nabi  cầu xin hãy tha thứ bề tôi 
hoặc ban bổng lộc cho bề tôi. 

Tóm lại: Việc nhờ cậy Rasul  được chia làm 
ba loại:  

a) Nhờ cậy bởi niềm tin và noi theo Người là 
điều được phép dù lúc Nabi  sinh thời hoặc đã chết. 

b) Nhờ cậy Người cầu xin dùm, đây là điều 
được phép nhưng chỉ giới hạn lúc sinh thời của Người, 
sau khi chết là bị cấm. 

c) Nhờ cậy vào địa vị cao quí của Người, đây là 
điều không được phép dù sinh thời hoặc đã chết, bởi nó 
không phải là phương tiện phù hợp để đạt mục đích. 

Hỏi: Tôi đến ngay mộ phần của Nabi  để nhờ 
người cầu xin Allah tha thứ hoặc biện hộ cho tôi, thế có 
được không ? 

Đáp: Điều này tuyệt đối cấm. Nếu y nói: Chẳng 
phải Allah đã phán:  

ۡ  جَ ] هم ََ  فم
َ

ل َ ٓوٱ ۡ  ِِذ ّظقَمم هم ّّ َ
َۡ سَهم م َوسَۡو � ۡغَف ََ َ َوٱۡس ّّ ل ٱ وٱ ۡم ۡغَف ََ ََ ََ ۡس و آءم

 ّٗ َ ََّوٱ ّّ ل ٱ وٱ ولم سَوََجدم ّۡسم َِّحيمٗ ٱس  ٦٤: النساء ٦Zا ا 
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Và một khi ai trong thiên hạ đã lỡ phạm phải tội lỗi 
hại bản thân chúng, rồi họ tìm đến Ngươi 
(Muhammad) nhờ cậy cầu xin Allah tha thứ và 
được Rasul sẵn lòng cầu xin dùm thì sẽ nhận thấy 
rằng Allah là Đấng luôn Nhân Từ Độ Lượng. Al-
Nisa: 64 (chương 4). 

Trả lời cho ý tưởng này như sau: Allah đã phán: 
ai đã phạm phải tội lỗi trong qua khứ lúc Nabi  sinh 
thời chứ không có nói sẽ phạm phải trong tương lai. Vì 
vậy, một khi con người đã chết thì mọi hoạt của trần 
gian đều bị cắt đứt ngoại trừ ba điều như được nhắc 
trong Hadith: “Tài sản lưu truyền cho hậu thế hoặc 
kiến thức Islam chính thống hoặc đứa con ngoan 
đạo cầu xin cho y.” Kể cả người chết cũng không thể 
tự cầu xin cho bản thân y, bởi cơ hội đã chấm dứt. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 89) 
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Trả Lời Cho Quan Điểm Sai Của Nhóm Cầu Xin 
Mồ Mã 

Câu hỏi 23: 
Đáp lại ra sao việc nhóm người cầu xin mồ 

mã cho rằng Nabi  được chôn cất trong chính 
Masji của Người ? 

Đáp: câu trả lời như sau: 

Thứ nhất: Trong nguyên thủy Masjid của Nabi 
 không được xây trên mồ mã, nó được xây ngay lúc 
Người còn sống. 

Thứ hai: Nabi  không hề được chôn cất trong 
Masjid mà được chôn cất trong chính ngôi nhà của 
Người và bà A-y-shah . 

Thứ ba: Việc đưa nhà của Rasul  vào bên 
trong Masjid vào khoảng năm 94 H, việc làm này 
không phải là sự đồng nhất của tập thể Sahabah, ngược 
lại đại đa số họ không tán thành và trong số đó có ông 
Sa-eed bin Al-Musayyib. 

Thứ tư: Ngôi mộ của Nabi  hoàn toàn không 
nằm trong khuôn viên của Masjid, nó được nằm tách 
rời bởi ba bước tường thành kiên cố được xây dựng 
bằng hình tam giác được sắp xếp đảo ngược các góc. 
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Vì vậy, với các bằng chứ này xóa được thắc 
mắc cho rằng mộ Nabi  được chôn trong Masjid. 

(Trích từ Al-Majmua Al-Thameen quyển 2 trang 119) 
 

 

Giáo Lý Việc Đi Thăm Viếng Mộ Nabi  
Câu hỏi 24: 
Giáo lý ra sao việc xuất hành đi xa vì mục 

đích thăm viếng mồ mã Nabi  ?  
Đáp: 
Việc xuất hành đi xa để thăm viếng mồ mã là 

điều bị cấm dù đó là mộ của ai, bởi Nabi  đã nói: 

 ثََ ثَِة َضَساِجدَ ((
َ
 إَِ

 
ََرامِ  :َال َُْشـد الرئَداُ  إِال

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
  ال

ا  ََوَضْسِجدِ  ََ قَْص  َه
َ
 .متفظ عليه)) َوَضْسِجِد األ

 “Chớ xuất hành xa để thăm viếng bất cứ nơi nào 
ngoại trừ ba Masjid: Al-Masjid Al-Haram 
(Makkah), Masjid này của Ta và Masjid Al-Aqso.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

Ý nghĩa câu: “Xuất hành xa để thăm viếng” là 
sự thăm viếng mang ý nghĩa hành đạo tôn thờ, ngoài ba 
địa danh này ra người Muslim không còn nơi nào xứng 
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đáng để thăm viếng nữa cả. Nhưng, một khi có cơ hội 
đi thăm Masjid Al-Nabawy thì khuyến khích nên đi 
thăm mộ của Nabi , riêng phụ nữ thì không được 
phép đi thăm mồ mã của bất cứ ai kể cả mộ của Nabi 
. Cầu xin Allah ban sự thành công. 

(Trích từ Al-Majmua Al-Thameen quyển 1 trang 96) 
 

 
Giáo Lý Treo Hình 

Câu hỏi 25:  
Giáo lý ra sao việc treo hình trong nhà hoặc 

ở những nơi khác ?    
Abdullah .Ain – Al-Riyadh 

Đáp:  
Giáo lý Islam cấm treo hình có linh hồn như 

hình người, hình động vật (còn hình cảnh, hình nhà thì 
không sao), bởi có Hadith do ông Aly bin Abu Taalib 
 thuật lại, Nabi  nói:  

 َبَمْستََها رََدعْ  الَ ((
 
�ْتَهُ   ُصوَرًة ِف َ�يٍْت إِال  َسو 

 
فًا إِال ا ُضْشِ ً ُْ َْ )) َوَال 

 .رواُ ضسلم
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“(Này Aly) nếu tìm được bất cứ bức hình (nào có 
linh hồn) trong nhà thì hãy xé bỏ và bất cứ ngôi mộ 
nào nhô cao thì hãy làm cho bằng phẳng.” Hadith do 
Muslim ghi lại.   

Có lần bà A-y-shah  treo bức màn cửa có 
hình, khi nhìn thấy Nabi  rất giận dữ và thay đổi sắc 
mặt nói:  

ُِ  إِن  َُا َع�َِشُة  (( َِ َُ َه ْصَحا
َ
بُونَ  الـصَورِ  أ  َ ِقيَاَمِة   ُ�َع

ْ
ُ�َقاُ  َُْوَم ال

ْديُوا َما َخلَْقتُمْ 
َ
 متفظ عليه)) لَُهْم أ

“Quả thật nhóm người vẽ hình nhân và tạt tượng sẽ 
bị hành phạt vào ngày phán xét, lúc đó có lời thách 
thức họ: các người hãy làm sống lại những gì các 
người đã tạo đi.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim 
ghi lại.   

Nhưng trên tấm ga trải giường trên gối nằm có 
hình ảnh thì không sao, có lần Jibraa-eel đến nhà Nabi 
 nhưng không vào, thấy vậy Người hỏi lý do thì được 
đáp rằng: “Trong nhà có tượng, có hình trên màn và 
có chó, Người hãy đập bể bực tượng, lấy màn làm áo 
gối nằm và đuổi chó ra ngoài.” Nabi  liền làm theo 
thì Jibraa-el bước vào. Hadith do Al-Nasaa-y ghi lại. 
Có Hadith khác Nabi  nói: 

ُّ الَمَ ئَِ�ُة بَىْتاً ِ�يِه ُصْوَرٌة وَ ((  رَْدُخ
َ
ٌب ال

ْ َُ  
َ
 متفظ عليه ))ال
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“Thiên Thần không bao giờ vào nhà có treo hình (có 
linh hồn) và có chó.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. Còn hình ở trên tấm ga trải giường hoặc 
trên gối nằm thì không sao, bởi tấm màn được nhắc 
trong Hadith ở trên được bà A-y-shah  cắt may hai 
cái gối cho bà và Rasul  nằm. 

(Trích từ quyển Al-Da’wah trang 19) 

 

 
Dùng Bùa Ngải Để Trị Bùa Ngải 

Câu hỏi 26:  
Người bị trúng bùa ngải có được phép dùng 

bùa ngải để chửa bệnh không ? 
Đáp: 
Không được phép dùng bùa ngải để chửa bệnh, 

việc làm này bị nghiêm cấm như được ghi lại bởi Imam 
Ahmad, Abu Dawood từ ông Jaabir  kể: Có người hỏi 
Nabi  về việc dùng bùa ngải để chữa người bị bùa 
ngải, Nabi  đáp:  

يَْرانِ (( ِّ الش  َم
َْ  .رواُ أ د وأبو داود ))ِ�َ ِمْن 
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“Đó là việc làm của Shaytaan.” Người bệnh chỉ cần 
dùng thuốc kết hợp với cách chữa trị theo giáo lý. Bởi 
mỗi căn bệnh đều được Allah ban cho liều thuốc chữa 
trị nhưng có người thì biết và có người thì không. Nabi 
 đã ra lệnh cho mọi người chữa bệnh nhưng cấm 
không được chữa bệnh bằng cách Haram, Người nói:  

 رواُ أبو داود)) ِبََرام رََداَوْوا َوالَ  رََداَوْوا! ِعبَاَد اهللاِ ((
“Hỡi các bề tôi của Allah, các người hãy khám và 
chữa bệnh đi nhưng chớ chữa bệnh bằng phương 
thức Haram (bị cấm).” Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

Nabi  nói ở Hadith khác: 

َم َعلَيُْ�مْ  إِن  اهللاَ (( ْم ِ�يَما َدر  َُ ّْ ِشَفاَء َْع ََ  .رواُ الخارَ)) لَْم 
 “Chắc chắn Allah không ban liều thuốc chữa bệnh 
nằm trong những điều mà Ngài đã cấm các người.” 
Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

Cầu xin Allah ban thành công, cầu xin an bình 
và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và tất 
cả bằng hữu của Người. 

(Trích từ bộ Fataawa Al-Lajnah quyển 1 trang 372) 
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Đề Phòng Cái Nhìn Xấu 
Câu hỏi 27:  
Cái nhìn không thiện cảm có hại được con 

người không, cách chữa trị ra sao và việc cố gắng 
tránh xa cái nhìn xấu đó có phủ nhận đi việc phó 
thác không ?  

Đáp: 
Cái nhìn có ý định xấu quả thật là có gây hại 

đến người khác, Allah phán: 

ِۡلِ ۡ ] ِ �َّۡ
َ

و ََك ِّ� لِقم ۡ ل َل�م وٱ ۡم ََ َ�َف َ ِ َّ ُم ٱ ا َُ َ  ٥١: القلم Z�ن َ

Và những kẻ không có đức tin muốn làm Ngươi 
(Muhammad) sa chân với cái nhìn (căm thù, khinh 
khi) của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc Nhở (của 
Qur’an). Al-Qolam: 51 (chương 68). 

Nabi  nói: 

ُ َدّظ (( َْ َع
ْ
ُ   ال َْ َع

ْ
َقَدَر َسبََقتُْه ال

ْ
ٌء َساَ�َظ ال ْ ََ َو�َِذا   َولَْو َكَن 

ُتْم فَاْفِسلُوا
ْ
 . رواُ ضسلم)) اْستُْغِسل

“Cái nhìn xấu rất gây hại, nếu có việc nào đó xảy ra 
trước định mệnh thì nó chính là cái nhìn xấu. Thế 
nên, khi các người được yêu cầu tắm rửa cho người 
khác thì hãy tắm cho y.” Hadith do Muslim ghi lại.
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 Có Hadith khác do Al-Nasa-y và Ibnu Majah 
ghi lại rằng: “Ông Amir bin Rabee-a’h nhìn thấy Sahl 
bin Haneef tắm, ông liền nói: “Tôi chưa từng gặp ngày 
nào như ngày hôm nay và cũng chưa từng gặp làn da ai 
đẹp như da trinh nữ như thế này.” Dứt lời ông Sahl ngã 
xuống đất. Mọi người khiên ông Sahl đến gặp Nabi   
và nói: Thưa Thiên Sứ! Ông ta bị động kinh. Nabi  
hỏi: “Chắc có ai đó nói gièm pha ông ta thì phải ?” 
Họ đáp: chính ông Amir đã nói. Rasul  cho mời Amir 
trong sự tức giận và bảo: “Tại sao các bạn lại giết hại 
người anh em của mình, một khi các người thấy 
được tốt lành từ người anh em mình thì hãy cầu xin 
cho anh ta được phúc lành.” Dứt lời Người ra lệnh 
ông Amir rửa mặt, hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai đầu 
gối, hai bàn chân và hai đùi của mình rồi lấy nước đó 
xối nước lên người ông Sahl thế là ông trở lại bình 
thường.” 

(Trích từ Al-Majmua Al-Thameen quyển 1 trang 135) 

 

 
 
 
 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

146 

 

Phán Thổi & Hộ Mệnh 
Câu hỏi 28: 
Có hai Hadith: 
Hadith thứ nhất: Ông Abdullah bin Mas-u’d 

 kể, tôi nghe được Nabi  nói rằng:  

ِئوَ لرـ ا إِن  (( ِ َمائَِم َوا   .رواُ أبو داود وابن ماجة ))لََة ِشْكٌ ََ َوا
“Quả thật, việc phán thổi, đeo hộ mệnh và bùa yêu 
là tội Al-Shirk.” Hadith do Abu Dawood và Ibnu 
Maajah ghi lại. 

Hadith thứ hai: Ông Jaabir  kể: tôi có 
người cậu phán thổi khi ai bị bò cạp cắn, khi nghe 
được lệnh cấm phán thổi thì cậu tôi đến gặp Nabi  
và hỏi: Thưa Rasul, Người cấm việc phán thổi còn 
tôi thì biết được việc phán thổi khi bị bò cạp cắn. 
Nabi  nói:   

)) ّْ يَْفَع
ْ
ُُ فَل َخا

َ
ْن َ�نَْفَع أ

َ
 .مرواُ ضسل ))َمِن اْستََراَع ِمنُْ�ْم أ

“Ai có khả năng giúp đỡ anh em của mình thì hãy 
giúp đi.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Với hai Hadith này thì phải làm sao trong 
vấn đề phán thổi, bởi một Hadith cho phép và một 
Hadith thì cấm, và giáo lý ra sao việc đeo kinh 
Qur’an lên cổ ? 
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Đáp: 
* Việc thổi phán bị cấm sử dụng là loại có hàm 

chứa tội Al-Shirk, hoặc nhờ cậy thần linh khác hoặc 
niệm chú không hiểu được ý nghĩa. 

* Còn phán thổi theo cung cách Islam là cách 
tốt nhất để mau lành bệnh, bởi Nabi  đã nói:  

ََ َما لَْم رَُ�ْن (( َس بِالـر
ْ
كً َال بََ  رواُ ضسلم ))ِشْ

“Được phép phán thổi miễn sao không có hàm chứa 
tội Al-Shirk.” Và Nabi  nói:  

)) ّْ يَْفَع
ْ
ُُ فَل َخا

َ
ْن َ�نَْفَع أ

َ
 رواُ ضسلم ))َمِن اْستََراَع ِمنُْ�ْم أ

“Ai có khả năng giúp đỡ anh em của mình thì hãy 
giúp đi.” Cả hai Hadith đều do Muslim ghi lại. 

Và Nabi  nói: 

ْو ُ َةٍ ((
َ
ٍ أ
َْ َْ  ِمْن 

 
يََة إِال ْْ  رواُ الخارَ ))َال ُر

“Không việc phán thổi nào chóng lành bệnh cho 
bằng việc phán thổi chữa cái nhìn xấu và nọc độc.” 
Hadith do Al-Bukhary ghi lại, và chính Nabi  đã phán 
thổi như thế. 

* Giới Ulama có bất đồng ý kiến trong việc đeo 
hộ mệnh bằng Qur’an hoặc bằng những lời cầu xin, thì 
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theo ý kiến đúng nhất và chính xác nhất là bị cấm đeo 
bởi hai lý do: 

Thứ nhất: Dựa vào Hadith cấm đeo hộ mệnh bởi 
trong Hadith không phân biệt loại này với loại kia nên 
cả Qur’an cũng bị cấm. 

Thứ hai: Phòng ngừa và ngăn chăn mọi đường 
lối, phương tiện dẫn đến tội Al-Shirk, bởi một khi cho 
phép đeo Qur’an sẽ dẫn đến việc mọi người lầm tưởng 
đeo được những thứ khác. Từ đó sẽ làm cho mọi người 
chỉ còn tin tưởng vào hộ mệnh và dần dần cánh cửa Al-
Shirk mới sẽ được mở ra. Cầu xin Allah ban thành công 
cho tất cả. 

(Trích từ quyển Al-Da’wah trang 20) 

 

 
Phán Thổi Cung Cách Islam & Ngoài Cung Cách 

Islam 
Câu hỏi 29: 
Ở Sudan quên hương chúng tôi có một số 

thầy viết hộ mệnh cho người bệnh, người bị bù 
ngải... việc làm này của họ theo giáo lý Islam như 
thế nào và cả những ai có mối quan hệ với họ ? 
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Đáp: 
Phán thổi cho người bị bệnh và người bị bùa 

ngải là điều được phép nếu sử dụng Qur’an hoặc chữa 
trị bằng thuốc đặc trị Halal. Dưới đây là vài lời đọc để 
phán thổi được truyền lại từ Nabi : 

َـنَا اهللاُ (( ََ  َر َس اْسُم َماِء َعَقد  ى ِف الس  ِ
 
َماِء   اْ ْضُرَك ِف الس 

َ
أ

َماءِ  ََ ِف الس  رِْك َكَما رَْ َتُ
َ
رِْك   َواأل

َ
ََ ِف األ ّْ رَْ َتَ    فَاْجَع

ْ
َِْز 
َ
أ

 رَْ ًَة ِمْن رَ 
ُ
َأ ُْ وََجِع َ�يَ

ْ
ا ال ََ ََ َاَ َه ََ وَِشَفاًء ِمْن ِشَفائِ  ))ْ َِت

“Lạy Thượng Đế, Đấng mà Đại Danh Ngài ở cỏi trời 
luôn được sùng kính, Ngài quản lý vạn vật từ trên 
trời đến dưới đất, giống như lòng thương xót của 
Ngài ở trên trời cao, xin Ngài hãy ban rủ lòng 
thương xót mà ban mà ban cho người bệnh mạnh 
khỏe.” 

 

ََ  بِاْسِم اهللاِ (( ََ ِمْن َشئ ُكئ  ٍء ُُؤِْذُ ْ ََ ََ ِمْن ُكئ  ي ِْ ْر
َ
ْو أ

َ
ْفٍس أ

ِ َداِسدٍ 
َْ  بِاْسِم اهللاِ  اهللاُ   َْ

ََ ََ  �َْشِفي ي ِْ ْر
َ
 ))أ

“Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị) chữa 
hết mọi điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc 
từ cái nhìn xấu, Allah sẽ chữa bệnh anh (chị), nhân 
danh Allah tôi phán thổi.” 
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Người đau đặt bàn tay lên nơi thấy khó chịu mà 
đọc: 

َداِذرُ ((
َ
ِجـُد َوأ

َ
ُعـوُْذ بِاِهللا َوقُْدَررِِه  ِمـْن َشـِرّ َمـا أ

َ
 ))أ

“Cầu xin Allah và quyền uy của Ngài che chở tránh 
khỏi những điều làm bề tôi đau và những điều bề tôi 
cảnh giác đề phòng.” 

Ngoài ra còn rất nhiều lời phán thổi khác được 
truyền lại chính xác từ Nabi . 

* Còn việc viết kinh hoặc lời cầu xin vào giấy 
để đeo lên cổ, lên tay, đặt dưới gối... là điều không 
được phép bởi không được truyền lại từ Nabi , đôi khi 
việc làm này dẫn đến tội Al-Shirk bởi con người tự đặt 
ra lý do không được Allah cho phép. Còn những ông 
thầy nằm trong câu hỏi tôi nghĩ họ là những ông thầy 
lang băm, chỉ viết bùa chú bậy bạ không hiểu được ý 
nghĩa bên trong. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 139) 
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Giáo Lý Kết Thân Với Người Kafir 

Câu hỏi 30: 
Giáo lý ra sao việc kết thân với người Kafir 

(người ngoại đạo, người phủ nhận đức tin nơi 
Allah)? 

Đáp: 
Lấy người Kafir làm tri kỷ để giúp đỡ lẫn nhau, 

thương yêu nhau, là hành động bị cấm trong giáo lý 
Islam, bởi Allah phán: 

[ َ ّّ ُّ ٱ ٓ َۡ َحا َّ وَن  َُ ٓ مَوٱ َ ِۡ َۡوِٱ ٱ�ِخ ۡۡ ِ َوٱ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م ا َ ّٗ دم َُۡو ِ�َ َّ 
ۥ م َُ و ََسم  ٢٢: المجادلة Zَو

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm 
người tin tưởng Allah và ngày tận thế lại kết thân 
với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài 
Al-Mujadalah: 22 (chương 58), Allah phán ở chương 
khác: 

[َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ وٗ َٰ ـزم ۡ  لم ُم ل َُِـَن وٱ َم َـ َّ ََ ٱ َـ ِ َّ ل ٱ وٱ َم ـ ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم َّ � ََ َءٱ
 َٗ ل َولَعِ موٱ وَ

م
َ ََ َ ِ َّ ََ ٱ ِ ِّ ل ا  ـوٱ َآَء  َوٱّ�قم ِۡ ۡو

َ
َ ََ ّفا ۡ  َوٱۡلكم ُم ِ ق َۡ �َ َ ِّ ٱۡلِكَ�َِ  

نَِ�  ِّ ُۡ َّ َم   ن َم َ ِِن  ّّ  ٥٧ :المائدة Z ٥ٱ
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Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn những 
kẻ chỉ biết lấy tôn giáo làm áo khoát và trò tiêu 
khiển từ nhóm dân được ban Kinh Sách trước các 
người (trong nhóm Do Thái, nhóm Thiên chúa) và 
nhóm người Kafir để làm tri kỷ, kết thành thâm 
giao. Hãy kính sợ Allah nếu các người làm nhóm 
người đã tin tưởng Allah duy nhất. (Chương 5 – Al-
Ma-idah, câu 57), Allah phán ở chương khác: 

َـآَءۘ ] ِۡ ۡو
َ

ٰى َ َۡ َُ َوٱََّ�ِـ ـو َهم ۡۡ ل ٱ وٱ َم ـ ِّ َّ �َ ََ ل  ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َـ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ َ
َآءم َ�ۡعٖض�  ِۡ ۡو

َ
َ  ۡ هم ـ َ�ۡعلم ِّ ۥ  َم ۡ  ََنِ ّـ ُم ن ِ ِّ َوسّهم   ََ �َ َ َّ ۡ � ِِّن ٱَو ََ ۡنهم  َ ّّ

ِقِِمَ�  َّ  ٥١: المائدة Z ٥َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَٱ ٱل

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy 
nhóm Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo làm tri kỷ, 
làm bạn thâm giao, giữa bọn chúng là tri kỷ, là thâm 
giao của nhau. Ai kết thân với chúng là thuộc nhóm 
người chúng. Chắc chắc Allah chẳng bao giờ dẫn 
dắt nhóm người đã lầm lạc. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 51), Allah phán ở chương khác: 

[ َٗ َ ل َِّطا  وٱ َم ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ   ۡ ُم َ مو  س
ۡ

ََ ََـ�   ۡ ُم ِ و  ُم  َ ِ ِّ

 َٗ ا ََ  118: آل عمران  Zَخ
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Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy 
người (ngoài người Muslim trong các người) làm 
bạn thân. (Chương 3 – Ali Imran, câu 118) 

Allah đã thông báo rằng nhóm người Kafir là 
những bạn thân tri kỷ của nhau, đối với Muslim chân 
chính chỉ được chọn lấy người Muslim làm tri kỷ mà 
thôi, còn nhóm người ngoại đạo cho dù họ có thể hiện 
thân thiện ra sao thì chúng cũng là những người hủy 
hoại trái đất và đưa con người vào diệt vong, Allah 
phán: 

وَن ] ۡم فم ُۡ َ ل سَۡو َ وٱ َُ كم َو ََ ل َم وٱ ۡم َما َ�َف ََ ۖ موَن َسَوٱٗٓء  ٨٩: النساء Z و 

Bọn chúng chỉ mong muốn các người phủ nhận đức 
tin giống như chúng để đôi bên như nhau. Al-Nisa: 
89 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 

ۡ � و] هم ََ ِ ََّتَِـَع ِمّقـ ِّ ِى َحـ َۡ ََ ٱََّ�ِـ ُم َو ـو َهم ۡۡ َ�ِ َعنـَك ٱ ۡۡ َ  Zَنلََ َ
 ١٢٠: لبقرةا

Và nhóm Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo chẳng 
bao giờ hài lòng về Ngươi (Muhammad) cho đến khi 
Ngươi gia nhập vào nhóm chúng. Al-Baqoroh: 120 
(chương 2). 

Thế nên, người Muslim chân chính chỉ biết bám 
lấy Allah và luôn thi hành mọi mệnh lệnh của Ngài, 
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không hề lưỡng lự hoặc sợ hãi các thế lực kẻ thù, Allah 
phán: 

ۡ  وََخـاَموِن ِِن ] َـاَمولم ََ  ََ َآَءهۥم ََ ِۡ ۡو
َ

ٞم َ
ِ ِو َ َم َم  ِ ُم م ٱسّشۡيَ� ِ َما َ�ِل ّّ ِ ِ

نَِ�  ِّ ُۡ َّ َم   ن  ١٧٥: آل عمران ١Zَم

Đó chẳng qua là mưu kế của lũ Shaytaan nhằm hù 
dọa để các người sợ hãi bè lũ chúng. Nhưng chớ sợ 
họ mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những 
người có đức tin Ali I'mron: 175, Allah phán ở 
chương khác: 

ۖض ] َۡ ّّ ََ ِ� ُمقمو�ِِه   َ ِ َّ ى ٱ ونَ  َمَ�َ ِۡعم مَبِ ن  ك
َ

َ ٰ�َ ۡ ََ موَن  وس مِيِهۡ  َ�قم
ٱِِٓـ َُ مِصيبََنا  َ  ۖ ة ـ ٱ َۡ ََ ۡمـٖۡ َمَع

َ
ۡو َ

َ
ِح َ َۡ ِ�َ ِّـ ۡلَف

ۡ
ن ََـۡ

َ
م َ َۡ ِعنـ ّّ ـ ِ ِدهِۦ ِّ

 �َ ِّ ِهۡ  َ�ِِد َِ  فم
َ

ل ِ�ٓ َ وٱ َ�َ
َ

آ َ َّ  ِ ل َ�َ وٱ ۡصَِحم  ٥٢: المائدة ٥Zَميم

(Này Muhammad) Ngươi sẽ thấy được những kẻ 
mà trong lòng chúng có mang căn bệnh (giả dối) sẽ 
rất lăng xăng tới lui giữa bọn chúng và bảo: “Chúng 
ta thận trọng kẻo gặp phải điều bất lành có hại chúng 
ta.” Nhưng đến Allah cho ban (người Muslim) một 
thắng lợi vẻ vang hoặc một mệnh lệnh thiết thực nào 
đó từ Ngài thì bọn chúng sẽ cảm thấy trong lòng đầy 
ăn năn hối hận. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 52), 
Allah phán ở chương khác: 
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وَن ] ُم
ِ ۡ َما ٱسۡمم ّّ ِ ل ِ ٓوٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ

َ
� ٰ ِرَد  َ�َۖس َٰ َۡ ل ٱسَۡم �موٱ َۡ ََ َ�ۡق ََ

 َٗ ۡ  َ�ۡيقَ َم �  �ۡن ِخۡف ََ ِ ََ ٱَٱ َ�ۡعَد َ�ِمِهۡ   َۡ َ ۡۡ ُم م ٱ ٱ ۡغنِي َٞ �م ۡو ََ م ََ ّّ 
َ َعقِيٌ  َحِكي ۖ  ّّ َ ََۡلقَِِۦٓ ِِن َشآَء  ِِّن ٱ ِّ ٢ Z ٢٨: التوبة 

Hỡi những người có đức tin! Những người thờ đa 
thần (là những kẻ) dơ bẩn, vì thế, chúng không được 
phép đến gần Masjid Haraam sau năm này. Nếu các 
ngươi sợ nghèo thì Allah sẽ làm cho các ngươi giàu 
có từ nguồn thiên lộc của Ngài nếu Ngài muốn. Quả 
thật, Allah rất Am Tường, rất Sáng Suốt. Al-
Tâubah – 28 (chương 9). Cầu xin Allah ban thành công. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 110) 

 

 
Câu hỏi 31: 
Bắt buộc phải đối đầu với nhóm Do Thái 

giáo, Đa Thần giáo và những nhóm Kafir khác. 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah, cầu xin bình an và 

phúc lành cho vị Rasul của Allah, cho gia quyến và 
toàn thể bằng hữu, lẫn những ai noi theo sự hướng dẫn 
chân lý. 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

156 

 

Hiện nay có một vài tờ báo đăng rằng: “Chúng 
tôi không bao giờ thù hằn với người Do Thái dù nam 
hay nữ, chúng tôi luôn tôn trọng các tôn giáo được mặc 
khải từ trời xuống.” Do đó ở Trung Đông trong một 
cuộc triễn lãm gần đây họ đã gạt bỏ mọi thù hằn giữa 
đôi bên Muslim và Do Thái.  

Câu nói này đã không màng đến hành động 
ngông cuồng của nhóm Do Thái là đã tự thay đổi và 
làm trái ngược giáo lý trong Kinh Sách và Sunnah của 
Rasul , làm trái ngược niềm tin của Islam. Nhận thấy 
được đây là mối hiểm họa lớn cần phải cảnh báo người 
Muslim biết về sự thể để mà phòng ngừa, đây là lời 
khuyên chân thành dành cho cộng đồng: 

Có rất nhiều bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah 
và sự thống nhất của người Muslim rằng bắt buộc 
người Muslim phải đối đầu với nhóm Do Thái, Thiên 
Chúa và những nhóm Kafir khác, khuyến cáo người 
Muslim chọn lấy họ làm tri kỷ hoặc bạn thâm giao, 
Allah đã cảnh báo trong Qur’an, một Kinh Sách không 
hề có sai lầm bên trong đã được mặc khải xuống bởi 
Đấng Sáng Suốt, Đấng Hùng Mạnh rằng chính nhóm 
Do Thái giáo và Đa Thần giáo là kẻ thù mạnh nhất của 
người Muslim chân chính, Allah phán: 
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وَن ] مۡققم َآَء َ ِۡ ۡو
َ

َ  ۡ وّ�م ِوِي وََعدم ل َعدم وٱ َم ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ

ـوَن  ِۡجم ۡ َم ـِ ِ  َ ۡۡ ََ ٱ ـ ِ ِّ ل َِّمـا َجـآَء�م   وٱ ۡم ِ َوَُـۡد َ�َفـ ة ُّ ِه  ِّ سَۡمَو ۡ َۡ ِ ِ
وَل  ّۡسم ِـٗدٱ  ٱس َٰ ۡ  ِج َم َۡۡج ۡ  َخـ َم ن َم ۡ  ِِن  ُم ِ �ِ ََ  ِ ّّ ل ِّ  وٱ نم ِّ ُۡ م ن َ

َ
َ  ۡ �َّا�م

ۡعقَـ م َِّمـآ 
َ

 َـا۠ َ
َ

ةِ َو� ُّ ِهـ  ِّـ سَۡمَو ۡ َۡ ِ وَن ِ َ ُِ م ُ � َواِ� ۡۡ ِ� َسبِيِ  َوٱََِّۡغآَء َم
ۡ  َمَقۡد َوّ  سَ  ُم ن ِّ َم  َ َ�ۡفَعۡق َّ ۡ   َو َم ۡعقَن

َ
َ ٓ ا َّ ۡ  َو َم ۡخَفۡي

َ
بِيِ  َ َّ  ١َوٱَٓء ٱس

  ۡ َۡـِدَ�هم
َ

ـۡ  � ُم ۡ َۡ ِ ل ِ ٓوٱ ـطم َم ۡعـَدٱٗٓء َوَ�ۡب
َ

ـۡ  َ ُم ل لَ وٱ ـم و  ُم َ َ  ۡ ُم و َقفم ۡۡ ِِن َ�
وَن  ۡم فم ُۡ َ ل سَۡو َ وٱ َُ وٓءِ َوَو ََ هم  ِّ س ََ َُ َِ ۡ س

َ
ۡ   ٢َو� ُم ّم ََۡحـا

َ
َ  ۡ ُم لََ ََنَفَع

   ۡ ُم ۡ   ََۡوَٱ ٱۡلقَِ�َِمَِ َ�ۡفِص م َّۡيَن �م ِدم ََ ۡو
َ

َ ٓ ََ م َِّما َ�ۡعَمقموَن َِّصُۖ  َو ّّ َوٱ
ل  ٣ موٱ ۥٓ ِِۡذ َُـاس َم َعـ َّ  ََ َـ ِ َّ ِلِيَ  َوٱ ََ ۡ ِِّ ٓ�ِ ۖ َنَ ََ ۡسَوةٌ َح

م
َ  ۡ ُم َُۡد َ� َۡت لَ

ۡۡ َـا  ِ َ�َف ّّ وِن ٱ ُم ـَ  ِّ وَن  ـدم َم ۡ  َوِمّمـا َ�ۡع ُم ن ِّ ل  ٱ ُام َۡ م لَِقۡوِمِهۡ  ِِ ّا ّ
ُم م  ۡ  َوَ�َدٱ َّۡيَنَنا َوَ�ۡيَن ُم ِ ّ  ِ ّّ ل ِّ  وٱ نم ِّ ُۡ م َ ِ ِّ ٱ َح َّد 

َ
َِوةم َوٱۡ�َۡغَلآءم � َٰ ٱۡلَع

 ََ ـ ِّ ۡمقِـكم سَـَك 
َ

َ ٓ ا َّ ّن سََك َو َۡ ۡغفِ ََ ۡس
َ
�َ ِ �ِيَ

َ
ِلِيَ  ِ� ََ ۡ َّ َُۡوَل ِِّ ِ ۥٓ ِ وَۡحَدهم

 َّ ءٖ   ۡ�َ َ ِّ  ِ ّّ َك ٱسَۡمِصـٱ ۡ َۡ  َۡبَنا �
َ

َك � ۡ َۡ  ٤Zُم ّ�َنا َعقَۡيَك َََوّ�َۡنا �
 ٤ - ١: الممتحنة

Này hỡi những người có đức tin! Các người chớ kết 
thân với kẻ thù của TA và kẻ thù của các người 
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bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với chúng 
trong lúc (các người đã biết chắc rằng) chúng đã 
phủ nhận chân lý được mặc khải cho các người. 
Chúng đã trục xuất Rasul (Muhammad) lẫn các 
người (đi chỗ khác), nếu các người là nhóm người 
một lòng tin tưởng TA là Thượng Đế của các người 
và đã ra đi thánh chiến là để làm hài lòng TA, các 
người đã âm thầm tỏ thái độ ân cần với họ và TA 
luôn thấu đáo, luôn am tường mọi việc mà các người 
hãy giấu giếm trong lòng lẫn phô trương ra ngoài. 
Ai trong các người dám làm thế thì đã tự bước vào 
con đường lầm lạc * Nếu chúng đuổi kịp các người 
thì chúng sẵn sàng là kẻ thù của các người, chúng 
không ngần ngại dùng đôi tay lẫn cái lưỡi xấu xa 
của chúng để hảm hại các người với ý muốn các 
người phủ nhận (Allah giống như chúng) * Chắc 
chắn rằng anh em ruột và con cái của các người sẽ 
chẳng giúp ích gì cho các người, vào ngày phán xét 
chính (Allah) sẽ phân xử giữa các người, rằng Allah 
luôn thấu đáo mọi việc các người đã và đang làm * 
Chắc chắn trong các người có một tấm gương cao 
quí Ibrahim và những tín đồ theo Người, bởi họ đã 
bảo với cộng đồng họ rằng: “Chúng tôi hoàn toàn vô 
can với những gì các người thờ phụng ngoài Allah, 
chúng tôi phủ nhận mọi thần linh các người tôn thờ 
lẫn các người, từ nay giữa chúng ta có sự đối đầu và 
thù hằn cho đến muôn thưở cho đến khi các người 
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quay lạy chỉ tin tưởng vào Allah duy nhất” ngoại trừ 
câu nói của Ibrahim nói với cha mình, Người thưa: 
“Chắc chắn con sẽ xin tội cho cha, nhưng con sẽ 
không mang lại bất cứ lợi lộc nào cho cha từ Allah 
cả.” Lạy Thượng Đế của bầy tôi, vì Ngài bầy tôi phó 
thác, vì Ngài bầy tôi sám hối và vì Ngài bầy sẵn sàng 
quay lại trình diện. Al-Mum-ta-ha-nah: 1 - 4 (chương 
60), Allah phán ở chương khác: 

َـآَءۘ ] ِۡ ۡو
َ

ٰى َ َۡ َُ َوٱََّ�ِـ ـو َهم ۡۡ ل ٱ وٱ َم ـ ِّ َّ �َ ََ ل  ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َـ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ َ
َآءم َ�ۡعٖض�  ِۡ ۡو

َ
َ  ۡ هم ۡ � ِِّن ٱ َ�ۡعلم ـۡنهم ِّ ۥ  َم ۡ  ََنِ ّـ ُم ن ِ ِّ َوسّهم   ََ �َ َ َّ ََ َو  َ ّّ

ِقِِمَ� َ�ۡهِدي ٱ َّ  ٥١: المائدة Z ٥ۡلَقۡوَٱ ٱل

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy 
nhóm Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo làm tri kỷ, 
làm bạn thâm giao, giữa bọn chúng là tri kỷ, là thâm 
giao của nhau. Ai kết thân với chúng là thuộc nhóm 
người chúng. Chắc chắc Allah chẳng bao giờ dẫn 
dắt nhóm người đã lầm lạc. (Chương 5 – Al-Ma-
idah, câu 51), Allah phán ở chương khác: 
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[ َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َـآَء ِِِن َٰ ِۡ ۡو
َ

َ  ۡ ُم َ  ِ َٰ ۡ  �ۡخ ل َءٱَّآَء�م ٓوٱ َم ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم
 ِ �ََ َۡ َ�َ ٱۡ�ِ ۡف ُم ل ٱۡل وٱ ََ َح ََ ـ م ٱۡس �ِـَك لم ٰ ََ ول

م
ََۡ  ۡ ُم ـن ِ ِّ َوسّهم   ََ �َ َ َّ � َو َِ

وَن  ِقِمم َّ  ٢٣: التوبة ٢Zٱل

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy ông 
bà, cha mẹ và anh em của các người làm tri âm 
trong khi họ yêu thích việc phủ nhận (Allah) hơn tin 
tưởng (nơi Ngài). Ai trong các người chọn lấy họ thì 
đó là nhóm người lầm lạc. Al-Tâubah: 23 (chương 
9). 

Allah phán về tính khí của nhóm Do Thái giáo: 

[ ُٗ ِ ۡ ََ ِى  َۡ َ َ  ۡ ۡنهم ِ ِّ ـۡ  �  ۡت سَهم َّ ا َُـّد َّ َس  ۡۡ ِ ل  َ� وٱ ۡم ََ َ�َف َ ِ َّ َوّلۡوَن ٱ ََ �َ
م َعقَيۡ  ّّ ََ ٱ ِّ ن َس

َ
َ  ۡ هم َم  فم

َ
وَن َ ِـِ�م َٰ ـۡ   ُِ لم ٱ ََ َوسَـۡو  ٨ِهۡ  َوِ� ٱۡلَع

َـآَء  ِۡ ۡو
َ

َ  ۡ ولم َم َـ َّ ـا ٱ َّ  ِ ـَ ۡ َۡ ِ  ـزَِل ِ
م

َ ٓ ـا َّ ِ َو ِ ِۚ ِ َوٱَّـ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م ل َ موٱ  �َ
 ُٗ ِ ۡ ََ  َّ ُِ ِ ََ وَن َو ـقم َِ ِ �َ  ۡ ۡنهم ِ ِّ َِوةٗ  ٨�  َٰ َشـّد ٱَّـاِ  َعـ

َ
 ََجَِرـَدّن َ

 َ ۡۡ ل ٱ وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ ِّ ِ لۖ ِل وٱ ُم َ َۡ َ
َ ََ َ ِ َّ َُ َوٱ و  ٨٢ - ٨٠: المائدة Zهم

Ngươi (Muhammad) sẽ thấy rằng sẽ có rất nhiều 
người (Do Thái giáo) cấu kết với nhóm người Kafir 
(hồng chống đối người Muslim), thật xấu xa thay 
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việc làm của đó của chúng rằng chúng đã tự hại 
thân mình, chúng đã giấy lên lòng phẫn nộ của 
Allah và chúng sẽ gặp phải một hành phạt muôn đời 
mãi mãi * Vá như chúng tin tưởng vào Allah, tin 
tưởng vào Nabi (Muhammad) và tin tưởng vào lời 
mặc khải xuống cho Người thì chúng sẽ không chọn 
lấy nhóm người Kafir kia làm tri kỷ đâu, nhưng đại 
đa số người trong chúng là hư hỏng * Chắc chắn 
Ngươi sẽ thấy được rằng kẻ thù thâm độc nhất với 
nhóm người tin tưởng (Allah) chính là bọn Do Thái 
giáo và Đa Thần giáo. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
80 - 82), Allah phán ở chương khác: 

[ َ ّّ ُّ ٱ ٓ َۡ َحا َّ وَن  َُ ٓ مَوٱ َ ِۡ َۡوِٱ ٱ�ِخ ۡۡ ِ َوٱ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م ا َ ّٗ دم َُۡو ِ�َ َّ

   ۡ َ�هم َُ ۡو َعِش
َ

َ  ۡ هم َّ ِ َٰ ِۡخ ۡو ِ
َ

َ  ۡ ۡ�َنآَءلم
َ

ۡو �
َ

َ  ۡ ل َءٱَّآَءلم مٓوٱ ۥ َوسَۡو َ�  م َُ و ََسم  Zَو
 ٢٢: المجادلة

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm 
người tin tưởng Allah và ngày tận thế lại kết thân 
với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài 
cho dù họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay bà 
con ruột thịt của họ. Al-Mujadalah: 22 (chương 58). 

Ngoài ra còn có rất nhiều câu kinh khác mang ý 
nghĩa này, đồng chứng minh rằng bắt buộc người 
Muslim phải đối đầu với người Do Thái, người Thiên 
Chúa và tất cả người Đa Thần, sự đối đầu kéo dài cho 
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đến khi họ quay lại tin tương vào Allah duy nhất, đồng 
thời cũng cấm đem lòng thương yêu họ, lấy họ làm tri 
kỷ, bởi vì họ đã phủ nhận Allah, đối nghịch với tôn 
giáo Islam của Ngài, chống đối với người đại diện của 
Ngài, âm mưu hảm hại tôn giáo Islam và người 
Muslim, như Allah đã phán: 

[ َٗ َ ل َِّطا  وٱ َم ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ ُم  َٰ ِ و  ُم  َ ِ ِّ  ۡ ُم َ مو  س
ۡ

ََ ََـ�   ۡ
 َٗ ا ََ ِ  َخ َٰ ـ َۡ َ

َ َۡ ـ ِّ ۡ  َُۡد ََّدِت ٱۡ�َۡغَلـآءم  ََ ِ ا َعن َّ ل  وٱ َُ ـِ� َو ۡ َم ـا  َّ لِِهۡ  َو
ۡ  َ�ۡعقِقمـونَ  َم نـ َم ـ م ٱ�َ�ِـِت  ِِن  ُم م  َُـۡد َّّيّنـا لَ َّ �ۡ

َ
َ  ۡ َملم و دم  ١ ّم

  ۡ ُم َ و  ََ ِ ُم  ََ ۡ  َو هم َّ و ََ ِ ٓءِ �م ََ ول
م

َ  ۡ َم  
َ

ۡ َِِِۦ �َذٱ َ�ٰ ِم وَن ِّ ۡلِكَ�ِِ   نم ِّ ُۡ م َوَ
ََ ٱۡلَغـۡيِظ�  ـ ِّ  َاِمـَ  

َ
ُم م ٱۡ� ل َعقَۡي ل َعَلوٱ ّنا �َذٱ َخقَۡوٱ َّ ل َءٱ مٓوٱ ۡ  َُاس ُم و لَقم

وَِ  ــدم ٱِت ٱسَص ََ ــ ِ ّ ۢ ــي م ِ َ َعق ّّ ۡ � ِِّن ٱ ُم ــۡيِظ ل َِّغ ــوٱ م وَ ــۡ  مم ِِن  ١ُم
 ۖ َنَ ََ ۡ  َح ُم َۡ ََ َم  َ�ۡم َ ۡ  �نُ لم ُۡ  ۖ ۡ  َسـِيَِئَ ُم َۡ مِص ل َِّهـاۖ �ن  َ ـوٱ َۡحم َ�ۡف

  ۡ لم ۡيـدم ََ   ۡ َ�م ََ ََ�م ل  وٱ قم َّ ل َوَ� وٱ م ِّ َ َِّمـا َ�ۡعَمقمـوَن  ٔ  َشـۡ� ََۡص ّّ � ِِّن ٱ ا
 َۖ ِي  ١٢٠ – ١١٨: آل عمران  ١Z ۡم

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy 
người (ngoài người Muslim trong các người) làm 
bạn thân, họ (là kẻ thù của các người) họ sẽ không 
bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm các người trở thành 
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người hư hỏng, chúng chỉ muốn làm các người gặp 
phải khó khăn khốn đốn, những điều thâm độc đó 
đã xuất hiện trên cửa miệng chúng nhưng những gì 
giấu kín trong lòng chúng còn nguy hiểm hơn, thâm 
sâu hơn. TA (Allah) đã ban cho các người lời mặc 
khải (chính là Qur’an) để các người đề phòng 
chúng, nếu các người là nhóm người có khối óc suy 
nghĩ * Chẳng lẻ, các người lại thương xót chúng 
trong khi chúng chẳng thương xót các người tí nào 
và các người lại là nhóm người đã tin tưởng toàn bộ 
Qur’an. Mỗi khi chúng gặp các người thì chúng 
luôn bảo: “Chúng tôi đã tin tưởng rồi” nhưng khi 
họp mặt riêng giữa chúng với nhau thì bọn chúng lại 
lộ nguyên hình nhóm người căm tức các người đến 
nổi (muốn ăn tươi nuốt sống các người). Hãy bảo 
chúng (Muhammad): “Các người hãy ôm lấy lòng 
căm tức đó mà chết đi.” Quả thật, Allah luôn biết rõ 
mọi điều bị giấu kín trong lòng * Mỗi khi các người 
gặp được điều tốt lành thì chúng lại ấm ức trong 
lòng, còn khi các người gặp phải tai nạn thì chúng 
lại vui mừng hớn hở. Nhưng nếu các người biết kiên 
nhẫn và luôn kính sợ Alalh thì mọi âm mưu đó 
chẳng hại được các người đâu. Quả thật, Allah rất 
am tường mọi việc bọn chúng làm. (Chương 3 – Ali 
Imran, câu 118 - 120). 

Qua những đoạn kinh, là người Muslim chân 
chính phải chú tâm đến vấn đề vĩ đại này đó là đem 
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lòng ghét bỏ nhóm người Do Thái, người Thiên Chúa 
và toàn thể Đa Thần giáo đến khi chúng chịu tin tưởng 
Allah duy nhất và thi hành theo sứ mạng của Nabi 
Muhammad . Qua sự việc nhằm xác thực chúng ta là 
cộng đồng noi theo ông tổ Nabi Ibrahim và luôn tuân 
phục lời giáo huấn Nabi Muhammad , như đã được 
phán ở những câu kinh trên, đó là: 

[ ِ ِ ٓ�ِ ۖ َنَ ََ ۡسَوةٌ َح
م

َ  ۡ ُم ل َُۡد َ� َۡت لَ موٱ ۥٓ ِِۡذ َُـاس َم َعـ َّ  ََ َـ ِ َّ ِلِيَ  َوٱ ََ ّۡـ
ۡۡ َـا  ِ َ�َف ّّ وِن ٱ ُم ـَ  ِّ وَن  ـدم َم ۡ  َوِمّمـا َ�ۡع ُم ن ِّ ل  ٱ ُام َۡ م لَِقۡوِمِهۡ  ِِ ّا ّ

 ِ ّّ ل ِّ  وٱ نم ِّ ُۡ م َ ِ ِّ ٱ َح َّد 
َ

َِوةم َوٱۡ�َۡغَلآءم � َٰ ُم م ٱۡلَع ۡ  َوَ�َدٱ َّۡيَنَنا َوَ�ۡيَن ُم ِ ّ 
ۥٓ   ٤ - ١: متحنةالم Zوَۡحَدهم

Chắc chắn trong các người có một tấm gương cao 
quí Ibrahim và những tín đồ theo Người, bởi họ đã 
bảo với cộng đồng họ rằng: “Chúng tôi hoàn toàn vô 
can với những gì các người thờ phụng ngoài Allah, 
chúng tôi phủ nhận mọi thần linh các người tôn thờ 
lẫn các người, từ nay giữa chúng ta có sự đối đầu và 
thù hằn cho đến muôn thưở cho đến khi các người 
quay lạy chỉ tin tưởng vào Allah duy nhất.” Al-Mum-
ta-ha-nah: 1 - 4 (chương 60), Allah phán ở chương 
khác: 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

165 

 

ِ َوَُ ] �ِيَ
َ
ِلِي م ِ� ََ ۡ وَن �ۡذ َُاَل ِِّ ـدم َم ّمـا َ�ۡع ۖ ِمِ ٱٓء َۡ َِ َّـ َِۦٓ ِِ ّـ ِّ َّ  ٢ۡو ِ ِ

 َِ ۥ َسَيۡهِدَ َم ّ ِ� ََنِ  َۡ ي َمَط ِ َّ  ٢٨ - ٢٦: الزخرف ٢Z ٱ

Và khi Ibrohim thưa với phụ thân và thị dân của 
Người: "Tôi vô can về những (thần linh) mà quí vị 
tôn thờ * Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa ra Ta, và quả 
thật, Ngài sẽ hướng dẫn Ta" * Và làm cho câu (La i 
la ha il lol loh) thành một lời trường cửu cho hậu 
thế, nhờ đó, may ra họ có thể quay trở lại (với 
Allah) Al-Zukhruf: 26 – 28 (chương 43), Allah phán ở 
chương khác: 

ََ َءٱ] َ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ وٗ َٰ ـزم ۡ  لم ُم ل َُِـَن وٱ َم َـ َّ ََ ٱ َـ ِ َّ ل ٱ وٱ َم ـ ِّ َّ �َ ََ ل  وٱ نم َّ �
 َٗ ل َولَعِ موٱ وَ

م
َ ََ َ ِ َّ ََ ٱ ِ ِّ ل ا  ـوٱ َآَء  َوٱّ�قم ِۡ ۡو

َ
َ ََ ّفا ۡ  َوٱۡلكم ُم ِ ق َۡ �َ َ ِّ ٱۡلِكَ�َِ  

نَِ�  ِّ ُۡ َّ َم   ن َم َ ِِن  ّّ  ٥٧ :المائدة Z ٥ٱ

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn những 
kẻ chỉ biết lấy tôn giáo làm áo khoát và trò tiêu 
khiển từ nhóm dân được ban Kinh Sách trước các 
người (trong nhóm Do Thái, nhóm Thiên chúa) và 
nhóm người Kafir để làm tri kỷ, kết thành thâm 
giao. Hãy kinh sợ Allah nếu các người làm nhóm 
người đã tin tưởng Allah duy nhất. (Chương 5 – Al-
Ma-idah, câu 57) 
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* Với câu kinh:  

َِوةٗ ] َٰ َشـّد ٱَّـاِ  َعـ
َ

َ  ََجَِرَدّن َ ۡۡ ل ٱ ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َـ ِ ِّ ِ ََ ِل َـ ِ َّ َُ َوٱ ـو هم
لۖ  وٱ ُم َ َۡ َ

َZ ٨١: المائدة 

Chắc chắn Ngươi sẽ thấy được rằng kẻ thù thâm 
độc nhất với nhóm người tin tưởng (Allah) chính là 
bọn Do Thái giáo và Đa Thần giáo. (Chương 5 – Al-
Ma-idah, câu 81). Câu kinh là bằng chứng rõ ràng nhất 
trong việc tất cả người Kafir là kẻ thù của người 
Muslim tin tưởng vào Allah và Rasul của Ngài, riêng 
Do Thái và Đa Thần giáo là hai nhóm người mang lòng 
căm thù người Muslim nhiều nhất, cho nên người 
Muslim cần phải luôn đề phòng chúng. Nhưng không vì 
lòng thù hằn đó mà người Muslim lại đối xử bất công 
với họ, ngược lại Allah hạ lệnh người Muslim phải mực 
mực công bằng với chúng, với lời phán: 

َِ  وَ ] ـ َۡ ـَهَدٱَٓء ِّ ۡلقِ ِ شم ّ ِّ  �َ ِّ ِ ّٰ ل َُـ وٱ ـم و  َم ل  ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َـ ِ َّ َ�َها ٱ
َ

� ٰ َٰ ََ 
ۡ  َشَ�  ُم ّن َّ ِۡ ۡقـَوِىۖ  َٔ َ�ۡ َّ ُم سِق َۡ ـ ُۡ َ

ـَو َ ل لم موٱ ل  ٱۡعِدس موٱ َّ َ�ۡعِدس َ
� ٰ انم َُۡو�� َ�َ

  َ ّّ ل ٱ وٱ  ٨: المائدة Zَوٱّ�قم

Này hỡi những người có đức tin, hãy là những 
người luôn thi hành nền công lý vì Allah, và các 
người chớ để cho lòng hận thù đối với một đám 
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người nào đó rồi thôi thúc các người làm phải điều 
bất công. Các người hãy công bằng liêm chính, điều 
đó gần với lòng biết kính sợ Allah nhất. Al-Ma-i-
dah: 8 (chương 5). Allah đã hạ lệnh người Muslim phải 
hết mực công bằng liêm với mọi người dù đối với 
người Kafir, bởi sự công bằng đối với kẻ thù hay bằng 
hữu nó thể hiện lòng kính sợ nhiều hơn, ngược lại sự 
bất công rất dễ giấy động lòng câm giận của Allah và sa 
vào hành phạt của Ngài, Allah phán: 

إٓي َِِّن ٱ] ََ َ� َِ ۡحَبِ ۡم ِّ ۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِ مم
ۡ
ََۡ َ ّّ  َِ َ�ِ َوَ�ۡنَ�ِ َع ۡۡ  ذِي ٱۡلقم

ونَ  ۡم َّ ََ َ َ  ۡ ُم ۡ  لََعّق ُم � ََعِظم ِ ۡۡ نَكِۡ َوٱۡ�َ : ح�ل الن Z  ٩ ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱسۡمم
٩٠ 

Quả thật, Allah ra lệnh thi hành nền công lý, làm 
nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt, đồng 
thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. Ngài 
dạy bảo các người như thế để may ra các người lưu 
nhớ (đến phúc và tội) Al-Nahl: 90 (chương 16), trong 
câu kinh là sự tập hợp mọi mệnh lệnh tốt đẹp và cấm 
mọi việc làm xấu xa. Thế đó, Islam là một tôn giáo 
chân lý, rất mực công bằng và liêm chính. 

* Với câu nói: “Chúng tôi luôn tôn trọng các 
tôn giáo được mặc khải từ trời xuống.” Câu nói rất 
chính lý nhưng, người nói phải hiểu được rằng tất cả 
tôn giáo được mặc khải từ trời xuống nay đã bị chỉnh 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

168 

 

sửa, đã bị thay đổi chỉ còn mỗi tôn giáo Islam duy nhất 
đã được mặc khải cho Nabi Muhammad bin Abdullah 
 mới còn nguyên vẹn như lúc mặc khải, tôn giáo 
Islam được nguyên vẹn thế này là do được Allah Đấng 
Tạo Hóa đã che chở tránh khỏi mọi mất mác và thay 
đổi, Allah phán: 

وَن ] ۥ لََنِفِظم م َُ َۡ � ّا  َۡ ِ َِ َا ٱ َۡ َم  َّز  ٩: الحجر ٩Zِِ ّا َ�ۡ

Quả thật, chính TA đã ban Thiên Kinh Quran 
xuống và cũng chính TA sẽ bảo quản Nó (khỏi bất 
cứ hành vi sửa đổi nào) Al-Hijr: 9 (chương 15). 

Với lời hứa này mà mọi mưu toan thay đổi, 
chỉnh sửa Qur’an và Sunnah đã bị Allah xóa tan hết, 
mọi lời suy luận sai làm đều bị đính chính lại hết. 

* Còn những tôn giáo khác đã không được 
Allah bảo vệ nên đã bị thay đổi chỉnh sửa bởi những kẻ 
nghịch đạo, chỉ có Allah mới am tường sự thay đổi 
trong nó, như Allah đã cảnh báo: 

دٗ ] ََ مِيَها لم ِ ٰ ََ َا ٱّجۡو َۡ  َز
َ

َ ٓ ا ّّ ِ ََ ى ِ َـ ِ َّ ـ م َِّهـا ٱَّبَِيـوَن ٱ ُم ۡ َُ موَۖ   َو 
ل  وٱ ۡسقَمم

َ
َ ِ ِّ ِ َ ََِ�ِِ  س ِّ ل  وٱ ۡحفِظم َم َم َِّما ٱۡس ا ََ ۡح

َ
ّ�ِنَِيوَن َوٱۡ� ّۡ ل َوٱس وٱ ُم ََ َلا َ

َهَدٱَٓء   ل َعقَۡيَِ شم موٱ ِ َوَ�  ّّ  ٤٤: المائدة Zٱ
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Chắc chắn TA đã mặc khải cho (Musa) Kinh 
Tawrah, trong Nó chứa đựng chân lý và ánh sáng, 
với Kinh Sách này mà các vị Nabi, những thầy tu, 
những người ngoan đạo (trong con cháu Israa-el) đã 
dùng để phân xử giữa chúng, họ đã cố hết sức để 
bảo vệ Nó và rồi sau này chúng sẽ là những nhân 
chứng cho sự việc. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 44). 
Allah phán ở câu kinh trước: 

[ 
َ

� ٰ َٰ ََ َ�َها َ ـ ِّ ۡفـِۡ  ُم وَن ِ� ٱۡل ِۡعم ـ مَبِ ََ ك َـ ِ َّ زم ـَك ٱ ۡ َُ  ََ ولم  ّۡسم ٱس
لۛ  وٱ ُم ََ َلـا َـ ِ َّ ََ ٱ ـ ِّ ۡ ۛ َو َ ُمقمـو�مهم ِّ ُۡ م ِلِِهۡ  َوسَۡ  َ َٰ َۡ َ

ّنا ِّۡ َّ ل َءٱ مٓوٱ ََ َُاس َ ِ َّ ٱ
وَن لَِقۡو��  ُِ َسّ�ِعم َِ وَن سِۡقَك َِمـ َسّ�ِعم ِۡ َ ُم  ۖ ََ مو َ

ۡ
ََ سَۡ  ََ� وَن ٱۡلَ�ِـَ  َءٱَخِۡ�

ۦِۖ  َۢ َ�ۡعِد َمَوٱِوعَِ ِّ Z ٤١:المائدة 
Này hỡi Rasul (Muhammad), ngươi chớ có buồn bã 
trước những kẻ tranh đua giúp đỡ nhau trong việc 
phủ nhận đức tin (vào Allah) từ nhóm người chỉ nói 
bằng miệng dối trá rằng chúng tôi đã tin tưởng rồi, 
nhưng trong lòng chúng không hề có chút niềm tin. 
Trong số những người Do Thái, chúng chỉ nghe theo 
lời dối trá, lừa gạt nên chúng không tìm đến gặp 
Ngươi, chúng đã tự thay đổi, tự chỉnh sửa sự thật 
trong Kinh Sách (Tawrah được mặc khải cho 
chúng). (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 41), Allah phán 
ở chương khác: 
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َۡ  َََوۡ� ۖ ] ِّ ٱ  ََ ِ ََ موَن  وس ّ  َ�قم َِۡدَِهۡ  �م
َ

وَن ٱۡلِكَ�َِ  ِّ� َم َم ُۡ َ َ ََ َ ِ ِّ ِ ِل
ل َِِّۦ َ�َمنٗ  وٱ ِ لِيَۡشَ�م ّّ ۖ ِعنِد ٱ َٗ َِۡدَِهۡ    َََوۡ� ۖ ا َُقِي

َ
ۡت � ََ ََ ََ ا  ّم سّهم  ِمِ

مّ  َوَوۡ� ۖ  ونَ سّهم  ِمِ َم َِ ُۡ َ  ٧٩: البقرة ٧Z ا َ

Thật khốn khổ thay cho những kẻ đã chỉnh sửa lại 
Kinh Sách bằng chính đôi tay của chúng, vậy mà 
chúng dám tuyên bố: “Đây là Kinh Sách đã được 
Allah mặc khải xuống” nhằm mang Kinh Sách đó đi 
bán với vài đồng tiền rẻ mạc. Thật khốn khổ thay 
cho những gì chúng đã chỉnh sửa và đã thu lợi 
nhuận từ nó. Al-Baqoroh: 79 (chương 2), Allah phán 
ở chương khác: 

ــ] ۡ  لََفِۡ�ٗق ــۡنهم ِّ وهم �ّن  َم ــ ََ ـِـِ  ِجَۡح هم  ِّ ۡلِكَ� ََ ــَُ َِ ۡ س
َ

َن � ــوۥم ََ ا ََۡق ــ ِّ
ََ ٱۡلِكَ�ِِ  َوَ�قم  ِّ َو  ا لم َّ ـَو ٱۡلِكَ�ِِ  َو ـا لم َّ ِ َو ّّ َۡ ِعنـِد ٱ ِّ َو  موَن لم وس

ـوَن  ـۡ  َ�ۡعقَمم َُ وَلم َِ ِ ٱۡلَكـ ّّ وَن َ�َ ٱ ـم وس ِ َوَ�قم ّّ َۡ ِعنِد ٱ ِّ٧Z  آل
  ٧٨: عمران

Và quả thật, một thành phần của họ (nhóm người 
Do Thái) đã bóp méo Kinh Sách với miệng lưỡi dối 
trá của họ làm cho các người tưởng lầm đó là điều 
nằm trong Kinh sách trong lúc điều đó không phải 
là điều nằm trong Kinh Sách, và họ bảo đó là điều 
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do Allah ban xuống nhưng thực sự đó không phải là 
điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc họ biết không phải như thế Ali 
I'mron: 78 (chương 3). 

* Đối với những tôn giáo đã được mặc khải 
xuống từ trời và hãy còn nguyên vẹn không bị thay đổi, 
thì đã bị xóa bỏ bởi tôn giáo Islam, bởi từ khi Allah cử 
phải Nabi Muhammad  xuống trần gian là đã xóa đi 
những tôn giáo được mặc khải trước, Người được cử 
xuống cho toàn thể nhân loại dù là người hay là ma và 
bộ luật trong Thiên Kinh Qur’an đã xóa đi những giáo 
luật trước đó. Bắt buộc toàn thể nhân loại dù người hay 
ma, dù Do Thái hay Thiên Chúa, dù Đa Thần hay bất 
cứ tín đồ theo đạo nào khác đều bắt buộc phải gia nhập 
tôn giáo Islam, bởi từ khi Islam xuất hiện Allah không 
còn chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác nữa, Allah 
phán: 

[ ََ َ ِ ِِ ِ  ِِّن ٱ ل ٱۡلِكَ�َِ  ِ موٱ وَ
م

َ ََ َ ِ َّ قََف ٱ ََ ا ٱۡخ َّ � َو ۡسَ�ِ م ِ ٱۡ�ِ ّّ َّ ِعنَد ٱ

� ۡۡ فم ُۡ َ َ َ َّ ۡ � َو ا َجآَءلم م ٱۡلعِۡق م َ�ۡغَيۢ� َّۡيَنهم َّ َۢ َ�ۡعِد  ِ ََـنِّن ِّ ّّ َ�ِِت ٱ
 ُِ ا ََ ِ ۡۡ �عم ٱ ِ�َ َ ّّ َِ  ١ٱ ـ َّ ِ َو ّ ِّ ۡسقَۡمتم وَۡجِ�َ 

َ
َ  ۡ ََ َمقم ََنِۡن َحآَجو

ل ٱ موٱ وَ
م

َ ََ َ ِ ِّ ِ � َوُم  ِل َِ َع ََ ِِّ لۡ ٱّ�
م
ل  ِۧ�ِ ِكَ�َِ  َوٱۡ� وٱ ۡسـقَمم

َ
ۡ   ََـنِۡن َ َم ۡسـقَۡم

َ
ََ َءَ
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ـاُِ  ََ ۢ ِّ ۡلعِ ُم م َِّصـ ّّ � َوٱ َمـا َعقَۡيـَك ٱۡ�ََ�ِـغم ّّ ِ ل ََن لۖ تن َََوّلۡوٱ َدوٱ ََ َمَقِد ٱۡل
٢Z ٢٠ - ١٩: آل عمران 

Quả thật, tôn giáo được thừa nhận nơi Allah duy 
nhất chỉ có Islam. Những thị dân Kinh Sách (Do 
Thái và Thiên Chúa) vẫn không tranh về vấn đề 
này, cho đến họ biết được sự thật Islam không xuất 
hiện từ cộng đồng chúng thì chúng đâm ra câm tức, 
chống đối. Do đó, đối với những ai phủ nhận đi lời 
mặc khải của Allah thì quả thật Ngài rất nhanh 
nhẹn trong việc thanh toán bọn chúng * Nếu bọn 
chúng (dân Kinh Sách) có đôi co với Ngươi 
(Muhammad) thì hãy bảo chúng: “Ta và những ai 
theo Ta đã thuần phục Allah theo tôn giáo Islam rồi.” 
Và Ngươi hãy đứng lên mời gọi tất cả những người 
dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) cả những 
người vô học thức qui phục Islam. Nếu bọn chúng 
qui phục thì bọn chúng đã được hướng đến chính 
đạo, bằng ngược lại bọn chúng quay mặt bỏ đi thì 
Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ truyền bá. Allah 
luôn am tường mọi việc của nhân loại. (Chương 3: 
Ali-imra'n, câu 19 - 20), Allah phán ở chương khác:  

[ �ِِ ََ  زَِل َِِ�ٰ ِِّۡـ
م

َ ٓ ا َّ َنا َو ۡ َۡ ِ  زَِل ِ
م

َ ٓ ا َّ ِ َو ّّ ّنا ِّ  َّ ل َءٱ مٓوٱ َ  �ۡسـَ�ِعِيَ   ُۧموس
وِ�َ �ۡسَنَِ  وَ 

م
َ ٓ ـا َّ ـ َو ِ ََ ِ وَِعي ََ ـو وِ�َ مم

م
َ ٓ ـا َّ اِط َو ََ ۡس

َ
َُ َوٱۡ� و  َ�ۡعقم
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َحدٖ 
َ

ِقم َ�ۡ�َ َ ِۡ َف ّم  ََ ِ�ِِهۡ   َّ  َ ِّ وَن  ٱَّبَِيوَن  ـقِمم َۡ ۥ مم م َُ َم  ۡ  َوَ�ۡ ۡنهم ِ ِّ١ 
 �ِ  ۡ َما لم ّّ ِ ل ََن لۖ تن َََوّلۡوٱ َدوٱ ََ َم  َِِّۦ َمَقِد ٱۡل ن َّ ٓ َءٱ ا َّ   ِ ۡۡ ل ِِّم وٱ نم َّ ََنِۡن َءٱ

مِ  ِشَقاقٖ   َّ َو ٱس م  وَلم ّّ َيۡكفِيَكهم م ٱ ََ  – ١٣٦: البق�رة  ١Z يعم ٱۡلَعقِـي م ََ
١٣٧ 

Hãy bảo (thị dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã tin 
tưởng vào Allah, tin tưởng vào tất cả mọi điều mà 
Thượng Đế đã mặc khải cho chúng tôi, cho Ibrahim, 
cho Isma-el, cho Ishaaq, cho Ya’qaab, cho (mười hai) 
bộ lạc (của Israa-el), cho Musa, cho Ysa và cho tất cả 
các vị Nabi khác, chúng tôi không hề phân biệt, 
không kỳ thị họ và tất cả chúng tôi là những người 
Muslim chân chính chỉ thuần phục Allah duy nhất.” 
* Nếu như họ tin tưởng như các người đã tin tưởng 
thì họ đã được hướng dẫn đúng chính đạo, ngược lại 
họ quay mặt bỏ đi thì chính chúng là những kẻ khơi 
nguồn chia rẽ tôn giáo. Lúc đó, duy nhất Allah đã 
thừa sức giúp Ngươi (Muhammad) đối đầu với 
chúng, Allah là Đấng Hằng Nghe Hằng Thấy. Al-
Baqoroh: 136 - 137 (chương 2), Allah phán ở chương 
khác: 

ۡسَ�ِِ  َُِنٗ ] َ ٱۡ�ِ ُۡ ِغ َ� ََ َ ََۡب َّ ََ ا ََقََ َو ـ ِّ  ِ ة َۡ َو ِ� ٱ�ِخـ َم وَلم ۡن ِّ   َ ََ ۡق �م
 ََ � ِ ُِ ِ  ٨٥: آل عمران ٨Zٱۡلَ�
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Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo 
Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận và ở đời sau y sẽ là một trong 
những kẻ bị thua thiệt Ali I'mron: 85 (chương 3).  

Allah phán trong chương Al-Ma-i-dah sau khi 
kể về Kinh Tawraah và Injeel, Ngài phán bảo Nabi 
Muhammad : 

[ ُٗ َصِدِ ِ ِ مم َ ۡۡ َك ٱۡلِكَ�َِ  ِّ  ۡ َۡ ِ ِ ٓ َا َۡ  َز
َ

ََ ٱۡلِكَ�ِـِ  ا سِِمَ َوَ ِّ  ِ ا َ�ۡ�َ َََدََۡ
  ۡ ۡلـَوٱَٓءلم

َ
ََ ََّتَِـۡع َ ۖ َو م ّّ  ـَزَل ٱ

َ
َ ٓ ُم  َّۡيَنهم  َِّمـا َِ  ََ ۡح ا َعقَۡي َهۡيِمن  َومم

 ٖ ِ � لِ�م ِ ِ َ ۡۡ ََ ٱ ِّ  ََ َٗ  َ�ّما َجآَء َۡع َِ   ۡ ُم ن ِّ ۡنَهاجٗ  َجَعۡقَنا  ِّ َوسَۡو َشـآَء ا  َو
 َٗ ــ ّّ م

ــۡ  َ ُم َعقَ َ ََ م  ّّ ــَدةٗ  ٱ ۡ   َ�ِِح ُم ــَو قم َۡ َ ِ ِۡ ــَ  ُِ ِ ََ ــۡ ۖ َو ُم ِ ــآ َءٱََٮ َّ  �ِ
ۡ  َ�ِيعٗ  ُم ِۡۡجعم ِ َم ّّ ِِت� َِِ� ٱ ََ ۡي َ َۡ ل ٱ وٱ ۡ  ا ََ ۡستََِقم َم نـ َم ُم  َِّما  ِئم َِ َُ َميم

ــوَن  قِفم ََ ۡ ََ ــَِ  ـِـۡع  ٤مِي ََ ََّتَ م َو ّّ ــَزَل ٱ  
َ

ــآ َ ــَنهم  َِّم ــ  َّۡي ُم ِن ٱۡح
َ

َوَ
ۡ  َوٱحۡ  ۡلَوٱَٓءلم

َ
ۖ ََـنِن َ ـَك ۡ َۡ ِ م ِ ّّ  َزَل ٱ

َ
َ ٓ ا َّ َۢ َ�ۡعِض  �َ ََ و ن َ�ۡفَِنم

َ
َ  ۡ َۡلم ََ

 ُٗ ِۡـ ََ مو�ِِهۡ � �ّن  ۡعِض ذم  ََ ِ هم  ّ ََ مِصي ن َ
َ

م َ ّّ ِ�دم ٱ ۡم َما َ ّّ َ
ل ََ ۡعقَۡ  � � َََوّلۡوٱ

وَن  قم َِ ِ ََ ٱَّاِ  لََ� ِ ِّ٤   َ ُۡ ََحم
َ

حۡ َ
َ

َ َۡ ـ َّ ـوَن  َو غم َۡ َم ٱۡلَ�ِِهقِّيَِ َ� ـ ََ

ۡكمٗ  ِ حم ّّ ََ ٱ وَن  ا ِلَِقۡو�ٖ ِّ موُِنم َ٥ Z ٥٠ - ٤٨  :المائدة 
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Và TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) Thiên Kinh (Qur’an) bằng chân lý để 
chứng thực lại các điều (đã được mặc khải) trong 
Kinh Sách trước đó và là nguồn tin, là nhân chứng 
đáng tin cậy cho các điều đã mặc khải trước kia và 
(Qur’an) lại vượt trội hơn, ý nghĩa bao quát hơn 
(mọi Kinh Sách trước Nó). Ngươi hãy phân xử giữa 
mọi người bằng mệnh lệnh đã được Allah mặc Khải 
(cho Ngươi) và chớ có làm theo ý muốn của họ 
(người Kafir) rồi bỏ đi chân lý được mặc khải. TA 
đã qui định cho từng (Rasul) trong các người một hệ 
thống luật pháp và một lề lối nhất định riêng biệt. 
Nếu muốn là Ngài đã gom các người lại thành một 
cộng đồng một duy nhất, nhưng Ngài muốn thử 
thách các người qua những điều đã mặc khải. Bởi 
thế hãy thi đua làm điều thiện tốt, tất cả các ngươi 
sẽ được đưa về gặp Allah trở lại, rồi Ngài sẽ báo cho 
các người chân lý trong những điều các người từng 
tranh cãi * Ngươi hãy phân xử giữa thiên hạ bằng 
thiên lệnh đã được Allah mặc khải, chớ làm theo ý 
muốn của họ, hãy coi chừng họ kẻo Ngươi bị chúng 
kéo lệch khỏi chân lý đã mặc khải cho Ngươi. Nếu 
như họ quay mặc bỏ đi, hãy biết rằng chẳng qua 
Allah muốn trừng phạt họ về những tội trạng họ đã 
phạm nhưng đa số bọ thiên hạ là hư hỏng * Phải 
chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ 
ngu muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho 
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đám người có đức tin ? Al-Ma-i-dah: 48 – 50 
(chương 5). 

Đoạn kinh là bằng chúng hùng mạnh nhất bắt 
buộc phải phân xử giữa mọi người dù Do Thái hay 
Thiên Chúa hay bất cứ tôn giáo nào khác đều phải dựa 
vào giáo luật Islam, giáo luật đã được thiên khải cho 
Thiên Sứ Muhammad , nhân loại chỉ có con đường 
duy nhất để đi, ai dùng những giáo luật khác thì đó là 
giáo luật của thời kỳ ngu muội (thời kỳ tiền Islam) và 
chắc chắn không có một giáo luật nào lại công bằng 
liêm chính như giáo luật đã được Allah mặc khải. Allah 
phán trong chương Al-A’raaf rằng: 

[ َٗ َن ََ َيا َح ّۡ َِ ِ ٱ ه َِ ِ ََ َا ِ�  ََ   ۡ َم ِ  ََوٱۡ� ة َۡ ـَك  َوِ� ٱ�ِخ ۡ َۡ ِ ِ ٓ ۡد َا ِِ ّا لم
ٱِ�ٓ  ََ ــ ــاَل َع َُ � ءٖ ۡ�َ ّ ــَعۡت �م ِِ وَِس ــ َ ۡۡ ََ ۖ َو ــآءم َش

َ
َ َۡ ــ َّ ـِـَِۦ  ــي م ّ ِّ

م
َ  

هَ  َم َم �ۡ
َ

ۡ ََ ـ  �ََ ََ لم َـ ِ َّ ـِوةَ َوٱ ََ وَن ٱسّز ـم َ ُۡ ـوَن َو�م قم َّ �َ ََ َـ ِ ِّ ِ َ�ََِِنـا ا س
وَن  نم ِّ ُۡ م ۥ  ١َ َم و َـ دم ي َ�ِ ِ َّ ّ ٱ ِ ِِ

م
ّ ٱۡ� ِۚ ـوَل ٱَّـ ّۡسم ـوَن ٱس ََ ََّتَِعم َـ ِ َّ ٱ

 َّ  ۡ ِٞ َوَ�ـۡنَهٮِهم و ۡم ۡملم  ِّـ سَۡمۡع مم
ۡ
ِ�يِ  ََۡ َِِٰ َوٱۡ�ِ ََ ۡ  ِ� ٱّجۡو ا ِعنَدلم و�  َم ۡك

�ِـَث َوَ�َلـعم  ٰ ََ َ َۡ ِٱم َعقَۡيِه م ٱ ِۡ َح ِِت َو�م ََ ِ ِحَ  سَهم م ٱلّطِي نَكِۡ َو�م َِ ٱسۡمم َع
 ِ َّ ِِ َ� َـۡت َعقَـۡيِهۡ   ََـ  َ�َِ  ٱّلـ ُۡ َ

ۡ  َوٱۡ� لم َ َۡ ِ ِ  ۡ ل ِّـَِۦ َ�ۡنهم ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َ
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ـ م  �ِـَك لم ٰ ََ ول
م

ۥٓ َ َم َعـ َّ  ـزَِل 
م

ٓي َ ِ َّ ََ ٱ ل ٱََـو ـوٱ عم ََ ـوهم َوٱّ� م ََ َ وهم َو  َم وََعّز
وَن  ۡفقِحم  ١٥٧ – ١٥٦: األعراف Z  ١ٱسۡمم

Xin Ngài hãy ban cho cuộc sống trần gian và ở 
ngày sau của bầy tôi được tốt đẹp, quả thật bầy tôi 
quay về sám hối cùng Ngài. (Allah phán bảo): “Hình 
phạt của TA dùng để trừ trị kẻ nào TA muốn và lòng 
thương xót của TA thì rất đỏi bao la rộng mở. Rằng 
TA sẽ ban cho những người luôn biết kính sợ TA, thi 
hành tốt việc xuất Zakat bắt buộc và luôn tin tưởng 
vào mọi dấu hiệu của TA * Họ là những người đã 
bám theo vị Rasul (Muhammad) mù chữ (không biết 
đọc, không biết viết) mà họ đã tìm thấy trong Kinh 
Tawraah và Kinh Injeel đã được thiên khải cho 
chúng, vị Rasul này chỉ ra lệnh họ làm điều thiện 
phúc và ngăn cấm họ làm điều tội lỗi, Người cho 
phép họ dùng mọi thứ tốt đẹp, sạch sẽ và cấm họ dùng 
mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch sẽ, Người tháo gở 
gánh nặng cũng như giải phóng họ thoát khỏi gông 
cùng đã và đang đè nặng lên họ. Bởi thế, ai đã tin 
tưởng vào Người, ủng hộ Người, giúp đỡ Người và 
luôn bám theo mọi điều đã thiên khải cho Người thì 
chắc chắn họ là những người sẽ chiến thắng vinh 
quang. Al-A'raaf: 156 – 157 (chương 7). 

Đoạn kinh là bằng chứng hùng biện nhất chứng 
minh rằng trong những sứ mạng của Rasul Muhammad 
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 đến là để giúp người Do Thái và Thiên Chúa được 
thoải mái, nhẹ nhành hơn và sẽ không ai tìm được chiến 
thắng nào khác ngoài việc phải tin tưởng, phải ủng hộ, 
phải giúp đỡ và bám theo lời thiên khải đã được mặc 
khải cho Nabi Muhammad . 

Kế tiếp Allah muốn định sứ mạng của Nabi 
Muhammad  là kêu gọi toàn thể nhân loại không phân 
biệt màu da, ngôn ngữ hay sắc tộc: 

ۡقـكم ] ۥ مم م َُ ي  ِ َّ ـا ٱ ۡ  َ�ِيع  ُم ۡ َۡ ِ ِ ِ ّّ ولم ٱ ََسم  ِِّ ِ َ�َها ٱَّا م ِ
َ

� ٰ َٰ ُمۡ  
 َّ ِ ِ ََ ِـ ََ ِ ِ ٓ ََ �ِض  

َ
ِِت َوٱۡ� َٰ ِ �َ َّ ۖ َ�  ٱس ۦ َو�مِميـتم ِ�ۡ ـم ـَو َ ِ  ٔ لم ّّ ل ِّـ  وٱ نم ِّ ا

ـۡ   ُم ـوهم لََعّق ِ َوَ�َِ�َِِـَِۦ َوٱََِّعم ّّ َم ِّ  ِّ ُۡ م ي َ ِ َّ ِ ٱ ِ ِ ِِ
م
ِ ٱۡ� ِ ِۚ ِ ٱَّ ُِ و ََسم َو

وَن  دم ََ  ١٥٨: األعراف Z ١َ�ۡه

Hãy bảo họ (Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là 
Rasul của Allah được cử phái đến cho tất cả mọi 
người. (Allah) là Đấng thống trị các tầng trời và trái 
đất, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ 
phụng mà chỉ có Ngài, Đấng ban cho cái sống và cái 
chết. Bởi thế, hãy tin tưởng vào Allah và Rasul của 
Ngài một vị Nabi mù chữ, Người đã tin tưởng vào 
Allah và các lời mặc khải của Ngài. Hãy tuân theo 
Người để may ra các người được hướng dẫn đúng 
chân lý." Al-A'raaf: 158 (chương 7). 
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Qua câu kinh này và đoạn kinh trước nó đã phô 
bày rất rõ ràng cho những người có khối óc bình 
thường minh mẫn hiểu được rằng con đường chính đạo, 
sự chiến thắng và niềm hạnh phúc duy nhất là phải tin 
tưởng và bám theo Thiên Sứ Muhammad , bằng 
ngược lại ai chống đối thì chính y là kẻ đã khơi nguồn 
chia rẽ, tự bước vào lầm lạc và y rất xa vời với chân lý, 
y là kẻ Kafir thật sự, y sẽ phải sa vào hỏa ngục vào 
ngày phán xử, Allah phán: 

ۥ  ] هم َم َموِۡعدم ُِ ََ َّا ۡحَزٱ
َ
ََ ٱۡ� ِّ ۡۡ َِِّۦ  فم ُۡ َ َ َ َّ  ١٧: هود Zَو

Và kẻ nào phủ nhận (Qur’an) dù là thuộc phe phái 
nào thì hỏa ngục chính là điểm hẹn cuối cùng của 
chúng. (Chương 11 – Hud, câu 17), Allah phán ở 
chương khác: 

[ َٗ َّ ف ََ  َّ ِ َِك ِ ََ ََۡسۡق
َ

آ َ َّ ُٗ ِلِقّناِ   َو ۡٗ �َِش َ َِ َ  ٢٨: سبأ Z�� َو 
Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm 
một người mang tin mừng đồng thời là một Người 
cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại. Sabạ: 28 (chương 
34), Allah phán ở chương khác: 

ٱ]  ۡ َ َِ ـوَن سِۡقَ�ِقَِمـَ�  َـ َكم ِۡ ـِدهِۦ  َۡ �َ ِ َُاَن َ�َ ۡۡ ي  َّزَل ٱۡلفم ِ َّ ََ ٱ ََ ا ََ �َ 
١Z ١: الفرقان 
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Thật hồng phúc thay Đấng đã thiên khải xuống 
Thiên Kinh Qur’an cho bề tôi (Muhammad) của 
Ngài, để làm người khuyến cáo thiên hạ trước một 
hành phạt khủng khiếp. Al-Firqaan: 1 (chương 25). 

Được ghi nhận trong hai bộ Saheeh Al-Bukhary 
và Muslim từ ông Jaabir , Nabi  nói:  

ْعِريُت َخًْسا ((
ُ
َِ أ

ـبْ َْ َدٌد 
َ
ـ :لَْم ُ�ْعَرُهن  أ َة ُِ بِالـرْعـِب َضِسـ�َ َُِصْ

رُْك َضْسِجًدا َوَبُهوًرا َشْهٍر  وَُجِعلَْت ِ َ 
َ
ِِ   األ ـ

م 
ُ
ٍّ ِمـْن أ ـ�َما رَُجـ

َ
 فَُ

دْ 
َ
ّئ أ يَُص

ْ
َ ُة فَل ِدل ْت ِ َ َرَ�تُْه الص 

ُ
َمَغاَِمُ    َوأ

ْ
ـبِْ�  ال َْ َدـٍد 

َ
ّ  أل ـ ِ

َ
  َولَْم ت

َفاَعةَ  ْعِريُت الش 
ُ
ـ �ُ َوأ ِِ

 قَْومِ   َوَ َن ال 
َ
ةً بَْعُث إَِ  ِه َخاص 

َ
َُِعثُْت إَِ   َو

ةً   متفظ عليه)) ال اِس َعم 
“Ta được (Allah) ban tặng riêng năm điều mà Ngài 
chưa từng ban tặng cho bất cứ vị Nabi nào trước 
Ta: Làm kẻ thù khiếp sợ Ta với khoảng cách một 
tháng đi đường, ban cho Ta tất cả mọi nơi trên trái 
đất đều là Masjid và dùng đất tẩy rửa (thay thế 
nước tức Tayammum), thế nên bất cứ tín đồ nào 
trong cộng đồng Ta khi đã đến giờ hành lễ Salah thì 
hành lễ tại nơi y ở, Ngài cho phép Ta hưởng chiến 
lợi phẩm trong khi những thế hệ trước đều bị cấm, 
Ngài cho phép Ta quyền biện hộ và sứ mạng những 
vị Nabi trước chỉ giới hạn trong quần chúng, trong 
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cộng đồng vị Nabi đó còn riêng Ta lãnh sứ mạng kêu 
gọi toàn thể nhân loại.” 

Có Hadith khác do ông Abu Hurairah  thuật 
lại, Nabi  nói:  

ََْفِس (( ى  ِ
 
ِة َ�ُهـوِدّى َوَال   �ِيَِدُِ  َواْ م 

ُ
ُِ األ َِ َدٌد ِمْن َه

َ
َال �َْسَمُع ِ  أ

ُت 
ْ
رِْسـل

ُ
ى أ ِ

 
ُِ َولَْم ُُْؤِمْن بِاْ َُم  َ�ُمو اِ ّ   ََْصَ

َ
 َكَن ِمـْن أ

 
ِّ بِـِه إِال  ْهـ

 .وراُ ضسلم ))ال ارِ 
“Thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta, không một ai 
trong cộng đồng này dù là người Do Thái hay là 
người Thiên Chúa (hay bất cứ ai khác) đến chết vẫn 
không tin tưởng vào lời thiên khải đã được mặc khải 
cho Ta mà lại không phải là người của hỏa ngục.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

Qua tất cả câu kinh và Hadith được dẫn chứng ở 
trên có lẽ đã đủ thuyết phục người Muslim có con tim 
muốn hướng đến chân lý và có khối óc bình thường, 
một mực tin rằng bắt buộc chúng ta phải đối nghịch với 
người Kafir kể cả Do Thái và Thiên Chúa, ghét bỏ họ 
vì Allah, không chọn họ làm bạn tri âm hay người đỡ 
đầu, tất cả mọi giáo luật được thiên khải trước đó đã bị 
giáo luật Islam xóa bỏ, tin tưởng rằng Muhammad  
bin Abdullah là vị Nabi cuối cùng, là vị lãnh đạo giới 
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Rasul, là vị chỉ đạo nhóm người ngoan đạo. Cầu xin 
Allah ban cho chúng ta thuộc tầng lớp trong họ. 

Tóm lại, Kể từ khi tôn giáo Islam được mặc 
khải xuống cho Muhammad  là đã bắt buộc toàn thể 
thiên hạ cả người lẫn ma đều phải gia nhận tôn giáo 
Islam này và bám chặt lấy Nó, tuyệt đối không được 
phép theo bất cứ tôn giáo nào khác dù là đạo Do Thái 
hay đạo Thiên Chúa hoặc bất cứ đạo nào khác cho đến 
ngày tận thế, bất cứ ai tự tách ly khỏi Islam bắt buộc y 
phải quay lại sám hối nếu không giết bỏ, đây chính là 
bộ luật đã được ghi nhận trong Qur’an và Sunnah 
Saheeh từ Nabi . Cầu xin Allah hướng dẫn nhân loại 
trở về tôn giáo chân chính Islam và ban cho người 
Muslim có thêm niềm tin vững chảy bền bỉ theo thời 
gian cho đến ngày lìa đời. Cuối cùng cầu ban an và 
phúc lành cho vị Nabi Muhammad, cho gia quyến và 
toàn thể bằng hữu của Người. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 2 
trang 178) 
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Giáo Lý Việc Cư Trú Trên Vùng Đất Kafir 
Câu hỏi 32:  
Giáo lý ra sao việc cư trú trên vùng đất 

Kafir? 
Đáp: 
Nhận thấy việc định cư trên vùng đất Kafir là 

mối hiểm họa vô cùng lớn lao, bởi sự tác động rất lớn 
đến sự hành đạo, nhân cách và văn hóa Islam, như 
chúng tôi và những người khác đã từng chứng kiến có 
rất nhiều người sau khi trở về từ vùng đất Kafir tính 
tình họ thay đổi rất nhiều, có người trở thành ăn cho sa 
đọa, có người phản đạo trở thành Kafir - cầu xin Allah 
che chở -, có người đâm ra chống đối, che bai chính tôn 
giáo mình. Thế nên, mọi người cần phải quan tâm thật 
nhiều đến vấn đề này. 

Đối với những ai muốn đến định cư trên vùng 
đất Kafir cần phải hội tụ đủ hai điều kiện sau: 

Điều kiện thứ nhất: Người định cư phải là 
người có kiến thức về Islam, có niềm tin mạnh mẽ, kiên 
định, không bị lơ là lệch lạc về việc hành đạo, không bị 
ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác, sẽ không chọn lấy 
nhóm người Kafir làm bạn thâm giao bởi chính điều 
này sẽ làm niềm tin sa xúc, Allah phán: 
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[ َ ّّ ُّ ٱ ٓ َۡ َحا َّ وَن  َُ ٓ مَوٱ َ ِۡ َۡوِٱ ٱ�ِخ ۡۡ ِ َوٱ ّّ وَن ِّ  نم ِّ ُۡ م ا َ ّٗ دم َُۡو ِ�َ َّ

 ِ ۡو ِ
َ

َ  ۡ ۡ�َنآَءلم
َ

ۡو �
َ

َ  ۡ ل َءٱَّآَءلم مٓوٱ ۥ َوسَۡو َ�  م َُ و ََسم ۡ   َو َ�هم َُ ۡو َعِش
َ

َ  ۡ هم َّ ِ َٰ  Zۡخ
 ٢٢: المجادلة

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm 
người tin tưởng Allah và ngày tận thế lại kết thân 
với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài 
cho dù họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay bà 
con ruột thịt của họ. Al-Mujadalah: 22 (chương 58), 
Allah phán ở chương khác: 

[ َ�
َ

� ٰ َٰ َـآَءۘ َ ِۡ ۡو
َ

ٰى َ َۡ َُ َوٱََّ�ِـ ـو َهم ۡۡ ل ٱ وٱ َم ـ ِّ َّ �َ ََ ل  ـوٱ نم َّ ََ َءٱ َـ ِ َّ َها ٱ
َآءم َ�ۡعٖض�  ِۡ ۡو

َ
َ  ۡ هم ۡ � ِِّن ٱ َ�ۡعلم ـۡنهم ِّ ۥ  َم ۡ  ََنِ ّـ ُم ن ِ ِّ َوسّهم   ََ �َ َ َّ ََ َو  َ ّّ

ِقِِمَ�  َّ ّّ       ٥َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَٱ ٱل ََ ِ� ُمقمو�ِِه   َ ِ َّ ى ٱ ۖض َمَ�َ ونَ  َۡ ِۡعم ـ مَبِ  ك
  ۖ ة َۡ ِ ٱِٓ َُ مِصيبََنا  ن َ

َ
َ ٰ�َ ۡ ََ موَن  وس ََ ٱ مِيِهۡ  َ�قم ِح َمَع َۡ ِ�َ ِّـ ۡلَف

ۡ
ن ََـۡ

َ
م َ ّّ

ۡمٖۡ 
َ

ۡو َ
َ

َۡ ِعنـ َ ِ ِّ �َ ِّ ـِهۡ  َ�ِـِد َِ  فم
َ

ل ِ�ٓ َ وٱ َ�َ
َ

َ ٓ ـا َّ  ِ ل َ�َ وٱ ۡصـَِحم ِدهِۦ َميم
٥Z ٥٢ - ٥١: المائدة 

Này hỡi những người có đức tin, chớ chọn lấy 
nhóm Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo làm tri kỷ, 
làm bạn thâm giao, giữa bọn chúng là tri kỷ, là thâm 
giao của nhau. Ai kết thân với chúng là thuộc nhóm 
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người chúng. Chắc chắc Allah chẳng bao giờ dẫn 
dắt nhóm người đã lầm lạc * (Này Muhammad) 
Ngươi sẽ thấy được những kẻ mà trong lòng chúng 
có mang căn bệnh (giả dối) sẽ rất lăng xăng tới lui 
giữa bọn chúng và bảo: “Chúng ta thận trọng kẻo 
gặp phải điều bất lành có hại chúng ta.” Nhưng đến 
Allah cho ban (người Muslim) một thắng lợi vẻ vang 
hoặc một mệnh lệnh thiết thực nào đó từ Ngài thì 
bọn chúng sẽ cảm thấy trong lòng đầy ăn năn hối 
hận. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 51 - 52). 

Có Hadith Saheeh từ Nabi , Người nói: 

)) 
َ
َمْرَء َمـَع َمـْن أ

ْ
ن  ال
َ
َدب  قَْوماً َ�ُهَو ِمنُْهْم  َوأ

َ
ن  َمْن أ

َ
رواُ  ))َدـب  أ

 .الخارَ
“Quả thật, ai thương yêu nhóm người nào thì y 
thuộc nhóm người đó và con người sẽ được ở cùng 
với người y thương yêu.” Hadith do Al-Bukhary ghi 
lại. 

* Tình yêu dành cho kẻ thù của Allah quả là 
một việc làm nguy hiểm vô cùng đối với một người 
Muslim, bởi vì tình yêu đó làm người Muslim bắt 
chước theo họ hoặc ít nhất sẽ không cấm cản họ xâm 
phạm đến Islam bởi thế mà Nabi  đã nói: “Quả thật, 
ai thương yêu nhóm người nào thì y thuộc nhóm 
người đó.” 
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Điều kiện thứ hai: Phải được tự do hành đạo 
như hành lễ Salah tập thể, tự do nhịn chay, xuất Zakat, 
đi làm Haj, tự do thể hiện là một người Muslim... mà 
không một thế lực nào cấm cản, ngược lại nếu bị đàn áp 
không cho tự do hành đạo thì bắt buộc phải di cư về 
vùng đất Islam. Trong bộ sách Al-Mụ-ny quyển 8 trang 
457 có đoạn nói về thể loại người cần phải di cư quay 
về vùng đất Islam: Đối với bị đàn áp không được tự do 
hành đạo và có khả năng di cư bắt buộc phải di cư đến, 
bởi Allah phán: 

[ َّ ََ َََو َ ِ َّ  ِِّن ٱ
َ

َم َظاسِِ�ٓ َ �َِك ٰ ََ ل ٮِهم م ٱسَۡم موٱ ۡ ۖ َُـاس َم نـ َم ل مِيَ   موٱ ِهۡ  َُاس َِ  فم
 َٗ ــَع ِ َ�ِِس ّّ �ضم ٱ

َ
َ َۡ ــ ُم َ ـَـۡ  َ س

َ
ل � مٓوٱ ــاس �ِض� َُ

َ
ــَعفَِ� ِ� ٱۡ� ۡل ََ َۡ ــا مم ّن  َم

وَ 
ۡ
ۡ َّ �َِك  ٰ ََ ول

م
ل مِيَها  ََۡ وٱ ۡم َهاِج َم ٱ َم  ُ ۖ وََسآَءۡت َمِص ۡ  َجَهّن م : النساء ٩Zِٰهم

٩٧ 

Quả thật, những ai do các Thiên Thần rút hồn cho 
chết trong lúc họ tự làm hại bản thân mình (vì đã tự 
bỏ việc di cư đến vùng đất Islam trong khi có khả 
năng bị các Thiên Thần tra hỏi): “Tại sao các người 
không chịu di cư mà lại định cư ở đây ?”. Họ đáp: 
“Chúng tôi thế cô và bị áp bức trên mặt đất.” (Các 
Thiên Thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ 
rộng để cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao ?” 
Đối với những kẻ đó nhà của họ sẽ là hỏa ngục, một 
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nơi đến cuối cùng rất xấu xa. Al-Nisa: 97 (chương 
4). 

Đây là lời đe dọa rất dữ tợn đối với những ai có 
khả năng di cư đến vùng đất Islam mà không chịu di cư 
và theo qui luật bất cứ gì không thể thay thế được 
nhiệm vụ thì nó chính là nhiệm vụ. Hết. 

* Sau khi hội tụ đủ hai điều kiện này thì số 
người định cư trên vùng đất Kafir được chia làm nhiều 
loại như sau: 

Loại thứ nhất: Tạm trú với ý định truyền bá 
Islam, đây chính là nhiệm vụ Kifaayah (chỉ bắt buộc vài 
người), và điều này cũng thuộc thể loại thánh chiến vì 
Allah, nhưng cần phải có người chấp nhận và không bị 
bất cứ thế lực nào đó cấm cản. Bởi việc truyền bá Islam 
là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả Nabi và Rasul, chính 
Rasul Muhammad  đã ra lệnh cho tất cả tín đồ Islam 
phải truyền bá tôn giáo Islam này ở bất cứ nơi đâu họ ở 
bằng câu: 

ِئ َولَْو هَُةٌ (( َْ  .رواُ الخارَ ))بَلئُغوا 
“Các người hãy truyền bá (Islam) thay Ta dù chỉ là 
một câu kinh.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

Loại thứ hai: Tạm trú để tìm hiểu về cuộc sống 
của người Kafir, tìm hiểu về sự sai lệnh lầm lạc của họ 
về đức tin Đa Thần, về sự tôn thờ vô lợi ích, về những 
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phong tục tập quán... rồi khuyến cáo người Muslim về 
sự lệch lạc đó. Thể loại này cũng được gọi là thánh 
chiến vì Allah, bởi qua mọi sự lệch lạc đó mới biết 
được sự tốt đẹp và chân lý của Islam giống như có câu: 
“Muốn nhìn sự việc phải nhìn bề trái.” Nhưng có một 
điều kiện là không có chuyện xấu xảy ra qua việc làm 
đó, thí dụ: Khi nói lên cái xấu của tôn giáo khác thì lại 
bị họ đối đáp bằng cách mắng chửi lại tôn giáo chúng ta 
thì kết thúc ngay việc làm này, bởi Allah phán: 

وَن ] ََ ََۡدعم َ ِ َّ ل ٱ وٱ ََ َم َ ُ ََ ِ ِّ َو ُۡ َ َعۡدَوۢ� َِّغ ّّ ل ٱ وٱ ََ َم ِ ََيَ ّّ وِن ٱ ُم  َ
َ�  ِعۡقٖ��  ّّ م

َ ِ
ِ ّ�ّنا لِ�م َُ َ�ِسَِك  هم  ََ ِئم َِ َُ ۡ  َميم هم ِۡۡجعم ّّ ِ�ِِه   ََ  ِ�َِِ  ّ ۡ  �م َ�َمقَهم

وَن  قم ل َ�ۡعَم موٱ  ١٠٨: األنعام ١Zَِّما َ� 

Và (hỡi những người Muslim) chớ mắng nhiếc 
những ai cầu xin van vái ngoài Allah, bởi vì do thiếu 
hiểu biết họ sẽ mắng nhiếc Allah trở lại để trả thù. 
Thế đó, TA làm (cho nhóm người bất tin) cứ ngộ 
nhận việc làm của họ là tốt, sau đó chúng sẽ trở về 
trình diện Thượng Đế để được báo cho biết mọi việc 
chúng đã làm. Al-An-a'm: 108 (chương 6). 

Loại thứ ba: Tạm trú do thi hành nhiệm vụ như 
làm việc trong Tổng Lãnh Sự, Đại Sứ quán hoặc quản 
lý sinh viện trong việc hành đạo, trong việc làm này có 
mang lại rất nhiều lợi ích và tránh được rất nhiều rủi ro. 
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Loại thứ tư: Tạm trú để mua bán, để chữa bệnh 
thì được phép ở trong suốt thời gian cần thiết giống như 
Sahabah đã từng làm. 

Loại thứ năm: Tạm trú để học hành, đây cũng 
được gọi là nhu cầu cần thiết nhưng ẩn chứa rất nhiều 
nguy hiểm gây hại đến tôn giáo và nhân cách sinh viên 
học sinh. Bởi sinh viên học sinh thường xuyên tiếp súc 
với các thầy giáo tất nhiên chúng sẽ cho rằng lời nói và 
suy nghĩ của các thầy giáo là đúng, dẫn đến tôn trọng, 
quí mến họ... rồi làm chúng hài lòng và không quan tâm 
đến sự lầm lạc của các thầy giáo kia, chưa hết qua tiếp 
xúc nhiều với bạn bè chúng sẽ chọn bạn tri kỷ, tri âm... 

Do sự nguy hiểm của sự việc, đối với sinh viên 
học sinh du học ở các nước Kafir ngoài hai điều kiện 
nêu trên cần phải thêm bốn điều kiện nữa sau đây: 

Thứ nhất: Phải là trưởng thành có suy nghĩ 
chính chắn biết phân biết thực hư, đúng sai. Bởi trên 
thực tế có rất nhiều sinh viên học sinh sau khi du học về 
họ thay đổi hầu như hoàn toàn về tính tình, về phong 
cách ngoại trừ ai được Allah che chở. 

Thứ hai: Sinh viên học sinh phải có kiến thức về 
Islam để tự phân biệt giữa chân lý và lầm lạc, để tự trả 
lời cho rút mắc lầm tưởng, tránh được mọi nghi ngờ 
lưỡng lự. Khi bị rơi vào nghi ngờ thì Nabi  đã dạy lời 
cầu xin như sau: 
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)) ِِ
َظ  َدّقاً َواْرُزقْ

ْ
ِرِ  ال

َ
َّ بَاِبً  اعئبَاَعهُ  الل ُهم  أ ِرِ  اَلاِب

َ
  َوأ

ِِ اْجِتنَابَهُ 
هُ  َواْرُزقْ

ْ
َْعل
َ
 ت

َ
ّـ  َوال ـِ

َ
َ  فََ ََ ِِساً  تَ

ْ
 ))ُضل

“Thưa Allah! Hãy cho bề tôi thấy được đâu là chân 
lý rồi hướng dẫn bề tôi bám chắt lấy nó và hãy cho 
bề tôi thấy đâu là sự lầm lạc rồi ban cho bề tôi tránh 
xa nó, xin chớ biến bề tôi thành kẻ ngộ nhận về nó 
rồi bị lệch lạc khỏi chân lý.” 

Thứ ba: Học sinh sinh viên phải bám lấy tôn 
giáo để được tôn giáo bảo vệ, giám sát tránh mọi tội lỗi 
xấu xa, nếu tự rời xa tôn giáo sẽ khó mà bình an ở quê 
hương Kafir ngoại trừ ai được Allah che chở, bởi con 
đường quyến rủ phạm phải tội lỗi rất đa dạng và vô số. 

Thứ tư: Loại kiến thức mà sinh viên học sinh 
cần đến phải là rất quan trọng, sẽ giúp ích được cho 
cộng đồng Muslim mai sau, không tìm được trên quê 
nhà để học hỏi, lúc này được phép tạm trú để trao dồi 
kiến thức. Ngược lại, kiến thức đó không quan trọng thì 
bị cấm tạm trú bởi sẽ rất nguy hiểm đến việc hành đạo, 
tư cách và phí tiền một cách lãng phí.  

Loại thứ sáu: Định cư có nhà cửa việc làm 
đàng hoàn, việc định cư này còn nguy hiểm hơn cả loại 
thứ năm vừa nêu, bởi cuộc sống của họ hoàn toàn hòa 
nhập với cộng đồng Kafir từ sinh hoạt, ăn uống đến cả 
tác phong và ý thức, vì vậy mà Nabi  đã nói: 
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إَِ ُه ِمثْلُهُ ((
ُمْشَِك وََسَ�َن َمَعُه فَ

ْ
 رواُ أبو داود)) َمْن َجاَمَع ال

“Ai sống và sinh hoạt cùng với người Đa Thần thì y 
giống như họ.” Hadith do Abu Dawood ghi lại. 

Có Hadith khác từ ông Jareer bin Abdullah  
kể, Nabi  từng nói:  

ََا بَِرَءٌ ((
َ
َ  ُُِقيمُ  ُضْسِلمٍ  ِمْن ُكئ  أ َْ ْظُهرِ  َ�

َ
ََ  أ �ِ ُمْشِ

ْ
 ))ال

“Ta hoàn toàn vô can, không liên quan, không quan 
hệ với tất cả người Muslim sinh sống lẫn lộn với 
nhóm Đa Thần.” Tập thể Sahabah ngạc nhiên hỏi: Tại 
sao, thưa Rasul ? Người đáp:  

)) 
َ
 رواُ أبو داود والتمَ ))ارَُهَما رََراَءى ََ ال

“Các người sẽ không thể tưởng tượng nổi sự khủng 
khiếp của hỏa ngục dành cho cả hai người họ đâu.” 

Là một người Muslim chân chính, một lòng tin 
tưởng vào Allah và ngày tận thế, làm sao lại có thể hài 
lòng cho bản thân mình định cư trên quê hương Kafir, 
khoát lên người một hình ảnh người Kafir, tận mắt thấy 
hành động phản bát Allah và chính đôi tai nghe lời che 
bai hạ nhục Islam, rồi cho đó là quê hương, là xứ sở 
không thể xa rời. 

(Trích từ bộ Al-Majmua Al-Thameen quyển 1 trang 50 
– 51) 
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Phân Xử Bằng Bộ Luật Ngoài Bộ Luật Của Allah 
Câu hỏi 33: 
Cấp lãnh đạo phân xử theo bộ luật không 

phải là bộ luật được Allah mặc khải xuống, thế họ 
có bị xem là người Kafir không, nếu họ vẫn được 
xem là người Muslim thì cần phải giải thích ra sao 
về câu Kinh:  

ُم  ] ۡ َُ َ ّلۡ   َّ م َو ّّ  ـَزَل ٱ
َ

َ ٓ وَن  َِّما ۡم ـ م ٱۡلَ�ِفِـ �ِـَك لم ٰ ََ ول
م

ََۡ٤ Z 
 ٤٤: المائدة

Và ai không xét xử theo giáo lý được Allah mặc 
khải xuống thì đó là những kẻ Kafir (không có đức 
tin). (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 44). 

Đáp: 
Cấp lãnh đạo phân xử bằng bộ luật ngoài bộ luật 

được Allah mặc khải được chia làm nhiều loại tùy 
thuộc vào lòng tin của họ:  

* Ai phân xử bằng bộ luật ngoài bộ luật của 
Allah và mãn nguyện, hài lòng rằng bộ luật này tốt hơn 
bộ luật của Allah thì y là Kafir (kẻ phủ nhận niềm tin), 
được cộng đồng Muslim thống nhất. Tương tự như họ 
đối với ai cho rằng được phép phân xử bằng bộ luật của 
một quốc gia để thay thế bộ luật của Allah thì y là Kafir 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

193 

 

cho dù y có nói xử theo bộ luật Islam tốt hơn, bởi y cho 
phép làm một điều mà Allah đã cấm. 

* Đối với ai phân xử theo bộ luật không phải là 
bộ luật của Allah mặc khải, do bởi ngẫu hứng, do sở 
thích, do thù hằn hoặc bất cứ lý do nào khác và luôn y 
biết rằng làm thế là mang tội với Allah, thì y chỉ bị xem 
là kẻ mang đại trọng tội, giống như Abdullah bin 
Abbaas, Taawus và tập thể Ulama xưa kia đã phân xử. 
Cầu xin Allah ban sự thành công cho tất cả. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 3 
trang 416) 

 

 
Nhạo Báng Người Ngoan Đạo 

Câu hỏi 34:  
Giáo lý ra sao việc nhạo báng người ngoan 

đạo, người chỉ hành đạo theo giáo huấn của Allah và 
Rasul  ? 

Đáp: 
Việc chế nhạo người tuân thủ theo lời giáo huấn 

của Allah và Rasul , họ bị báo rao là bởi việc làm 
ngoan đạo của người đó (thí dụ nói: Nhìn để râu cằm 
dài thấy phát ghét, hoặc nói: Làm như ngoan đạo lắm 
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mặc quần trên mắc cá nhìn giống như thằng khùng...) là 
một việc làm Haram, mang tính nguy hiểm cao đối với 
người nói, bởi có thể sự ghét bỏ đó không ngoài lý do 
là thấy người đó ngoan đạo. Người nói đã vô tình chế 
nhạo bộ luật của Allah, bộ luật của Islam, người nói câu 
nói này giống như những người đã bị Allah phán trong 
Qur’an: 

[  ۡ ۡجَهم
َ

ِ َوَءٱَ�ََِِِۦ َولَ�َِ َس� ّّ  ِّ
َ

وضم َو َۡقَع م  ُمۡ  َ م ََ ّنا  َم َما  ّّ ِ ِ َّ ولم َقم َۡ

وَن  ۡهزِءم ََ َۡ َ ُ  ۡ َم ن َم ِۦ  ُِ و ََسم م  َ�ۡعَد  ٦َو َ ۡۡ َف ل َُۡد َ� وٱ َم َِ ََ ََ َ�ۡع

   ۡ ُم ِ   ٦٦ - ٦٥: التوبة Z ََِِ�ِن

Và nếu như Ngươi (Muhammad) hỏi chúng (nhóm 
đạo đức giả về hành động nhạo báng của chúng) thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: “Chẳng qua chúng tôi chỉ 
nói đùa và giễu cợt nhau mà thôi.” Hãy bảo chúng: 
“Có phải các ngươi đang chế giễu Allah, chế giễu các 
lời mặc khải của Ngài và Rasul của Ngài ? * Không, 
các người chớ tìm cách biện bạch. Chắc chắn các 
ngươi đã phủ nhận đức tin sau khi đã tuyên bố tin 
tưởng.” Al-Tawbah: 65 – 66 (chương 9). Đoạn Kinh 
này được mặc khải xuống vì nhóm người đạo đức giả 
đã nói chuyện với nhau rằng: “Chưa từng thấy ai như 
Muhammad và lũ bạn bè của Nó, khẩu phật mà tâm xà, 
khi gặp địch thì nhác như thỏ đế.” Vì vậy, tuyệt đối 
không được nhạo báo, chế nhạo hoặc bán rao những 
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người ngoan đạo, người luôn tuân thủ theo giáo lý 
Islam, họ mới chính là người của tôn giáo Islam thật sự. 
Người bán rao kẻo bị rơi vào nhóm người sau: 

وَن ] ل ََۡلَحكم وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ ََ ٱ ِّ ل  موٱ ل َ�  وٱ مم َۡ ۡج
َ

َ ََ َ ِ َّ ل  ٢ِِّن ٱ وٱ َۡ �َذٱ َم
وَن  َغاَمزم ََ ۡلقِِه م ٱ ٣ِِّهۡ  َ�

َ
ل َِِ�ٰ َ ٓوٱ َم ل ََِكِهَ� �َذٱ ٱ َققَ وٱ َم �َذٱ  ٣ َققَ

ٓءِ سََلفَلوَن  ََ ُم ل ِِّن َ�ٰ مٓوٱ ۡ  َُاس ۡولم
َ

َ ِِفِظَ�  ٣ََ ل َعقَۡيِهۡ  َ� َِۡسقموٱ
م

َ ٓ ا َّ  ٣َو
وَن  ِ ََۡلَحكم ّفاَ ََ ٱۡلكم ِّ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ َّ َۡوَٱ ٱ ۡۡ ٱِِِٓك  ٣ََ  ََ َ

َ�َ ٱۡ�
وَن  ۡم َم  ٣ََنظم ّفا َُ ٱۡلكم ِ مِو ل َ�ۡفَعقموَن َلۡ  ث موٱ ا َ�  َّ٣Z ٢٩: المطففين - 

٣٦  
Quả thật, (ở trên trần thế) những kẻ ngông cuồng 
bất tuân thường chê cười những ai có đức tin ngoan 
đạo * Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, 
chúng nháy mắt với nhau (ra dấu nhạo báng họ) * 
Và khi chúng trở về gặp gia đình (hay đồng bọn), 
chúng toàn nói lời giễu cợt bán rao * Và khi thấy họ, 
chúng bảo nhau: “Quả thật đây là những kẻ lầm lạc.” 
* Nhưng chúng (những kẻ Kafir) không phải được 
gởi đến để trông chừng (những người Muslim) * 
Vào ngày phán xử những người có đức tin sẽ cười 
trả lại những kẻ Kafir (phủ nhận đức tin) * Họ sẽ 
được nằm trên những tràng kỷ để thưởng ngoạn * 
Chẳng phải những kẻ Kafir sẽ phải đền đáp về 
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những tội lỗi mà chúng đã gây ra hay chăng !!! Al-
Mutoffifeen: 29 – 36 (chương 83). 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 115) 

 

 
Nhóm Shi-a’h Có Bị Xem Là Kafir 

Câu hỏi 35: 
Nhóm người Shi-a’h (tiếng Việt thường gọi là 

người dòng Si-ai) có bị xem là người Kafir không, 
chúng ta có cần cầu xin Allah diệt vong họ không ? 

Đáp: 
Shi-a’h, đúng ra phải gọi họ là Al-Raafidhah, 

bởi sự sùng kính vượt quá mức của họ dành cho Aly 
bin Abu Talib, đến nổi Aly cũng không chấp nhận sự 
tôn sùng đó. Sheikh Al-Islam Ibnu Taymiyah miêu tả 
nhóm Al-Raafidhah trong quyển sách: Iq-ti-dha Al-Si-
raat Al-Mus-ta-qeem Mu-khaa-la-fah As-haab Al-Ja-
heem (Bám Chặt Lấy Chân Lý, Làm Trái Ngược Nhóm 
Bạn Hỏa Ngục), ở trang 391 như sau: “Họ là nhóm 
người dóc láo nhất, làm Al-Shirk nhiều nhất, là nhóm 
người xa vời Al-Tawhid nhất trong số nhóm làm theo 
sở thích, quáng tính đến nổi họ đập phá Masjid dùng để 
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tôn thờ Allah, tàn phán cộng đồng Muslim, họ luôn ra 
sức bảo vệ và giúp đỡ mọi hoạt động liên quan đến mồ 
mã, điều mà Allah và Rasul đã cấm đoán.” 

Sheikh nói ở trang 439 trong cùng sách trên: 
“Al-Raafidhah là nhóm người hạ đẳng thấp hèn nhất, 
họ không có được một khối óc bình thường, cũng không 
có một bằng chứng xác thực, tôn giáo của họ không 
được chấp nhận và cuộc sống trần gian của họ sẽ 
không có thắng lợi.” 

Sheikh cũng nói trong bộ Fataawa quyển 3 trang 
356: “Nhóm Al-Raafidhah nói rằng: Chính Nabi  đã 
nói dứt khoát rằng chính Aly là Imam hoàn hảo, ai 
chống đối Aly là Kafir, nhưng sự thật này đã bị nhóm 
Al-Muhaajireen và Al-Ansaar đã che dấu, họ đã phủ 
nhận vị Imam này họ làm theo sở thích họ, họ tự thay 
đổi giáo lý Islam, họ là những người sai lầm, nói đúng 
hơn tất cả họ là Kafir ngoại trừ khoảng mười mấy 
người hoặc hơn ít đỉnh là người Muslim. Chính Abu 
Bakr, U’mar và những người tương tự như họ là nhóm 
đạo đức giả, họ là nhóm người tin tưởng rồi phủ nhận 
đức tin sau đó. Vậy mà họ lại tự xưng là nhóm người có 
đức tin, ai làm khác họ là Kafir và kể cả phụ nữ trong 
họ cũng những kẻ đạo đức giả, những kẻ Kafir” 

Có thể tham khảo thêm câu nói của Al-
Raafidhah cũng trong bộ sách này quyển 4 trang 428 – 
429. 
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* Nếu bạn muốn biết thêm những việc làm xấu 
xa, bại hoại của Al-Raafidhah hãy tham khảo thêm 
quyển Al-Khu-toot Al-A’-ree-dhah, họ đã làm điều mà 
cả Do Thái và Thiên Chúa cũng không dám làm, là họ 
đã mắng chửi nguyền rủa những người tốt nhất trong 
tập thể Sahabah Abu Bakr, U’mar, A-y-shah và Hafsoh, 
họ nói: Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho 
Muhammad và gia quyến của Người, xin Ngài hãy 
nguyền rủa hai bụt tượng lớn của Quraish (tức Abu 
Bakr và U’mar) và hai đứa con của họ (tức bà A-y-shah 
và bà Hafsoh). 

* Nói về sự nguy hiểm mà họ đã gây ra cho 
Islam, đó là: Họ là căn nguyên làm sụp đổ chế độ Islam 
tại Baghdaah (thủ đô I Rắc ngày nay), họ đã đàn áp 
quần chúng và giết hại rất nhiều Ulama giới học giả 
Islam, và tội trạng đó đã khắc ghi đậm trong lịch sử. 

* Trong những mối hiểm họa từ họ là họ chỉ 
khoát lên người bộ áo Islam còn trong lòng đang tìm 
cách hủy hoại Islam, đối với kẻ thủ như họ khó đề 
phòng hơn kẻ thù thể hiện rõ ra bề ngoài. Âm mưu của 
họ đã bị Allah vạch trần, phô bày rõ ràng cho cộng 
đồng Muslim ở chương Al-Munaafiqoon, có câu: 

[   ۡ َۡلم ََ َو ََ ۡح  ٤: المنافقون Zلم م ٱۡلَعدم
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Chúng chính là kẻ thù (của Ngươi Muhammad), 
hãy coi chừng chúng Al-Munaafiqoon: 4 (chương 
63). 

* Còn việc cầu xin Allah diệt vong họ, không 
cần phải làm thế, chúng hãy cầu xin Allah ban chiến 
thắng cho những người Muslim chân chính, những 
người thương yêu Islam thật lòng cả lời nói lẫn con tim, 
bằng lời cầu xin:  

َعۡ  ِ� ] ۡ�َ ََ َِ َو ِ �ََ و َا ِّ ۡ�ِ قم ََ ََ َس َ ِ َّ ِ َِنا ٱ َٰ ۡخ َا َوِ�ِ ََ  ۡۡ فِ ُۡ ّ�َنا ٱ ََ

 ُِ َِّحيٌ  ُمقمو�َِنا   ۖٞ و ََءم ّ�َنآ ِِ َّك  ََ ل  وٱ نم َّ ََ َءٱ َ ِ ِّ ِ  ١٠: الحشر ١Zَِٗ ِل

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy tha thứ 
cho bầy tôi và cho những anh em có đức tin trước bầy 
tôi, xin Ngài chớ để sự hận thù người có đức tin khác 
trong lòng bầy tôi. Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng 
Nhân Từ Bái Ái.” Al-Hashr: 10 (chương 59). 

Cầu xin Allah phù hộ cho cấp lãnh đạo chỉ phân 
xử theo giáo lý của Allah bằng lời nói và bằng cả tấm 
lòng, cầu xin Allah ban cho người Muslim chân chính 
chiến thắng được kẻ thù dù từ nhóm Al-Raafidhah và 
những kẻ thù khác. 

(Trích từ bộ Al-Majmua Al-Thameen quyển 3 trang 86) 
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Ngắm Nhìn Hình Ảnh Haram 
Câu hỏi 36:  
Có rất nhiều người đã lơ là trong việc ngắm 

nhìn hình ảnh phụ nữ qua phim ảnh, tạp chí với lý 
do đây không phải là sự thật ? 

Đáp:  
Việc làm này hết sức là nguy hiểm, do nhìn phụ 

nữ dù qua trung gian bằng phim ảnh, hình ảnh, tạp chí 
đều tạo nên cảm xúc trong lòng nam giới, từ việc nhìn 
phụ nữ qua trung gian sẽ thúc đẩy họ nhìn trực tiếp ở 
ngoài đời. Chúng tôi nhận được tin tức chính xác rằng, 
thanh thiếu niên ngày nay ngắm nhìn hình ảnh để 
hưởng thụ. Cho nên, việc nhìn vào phụ nữ dù qua trung 
gian hay thực đế điều là Haram, bởi sau khi nhìn qua 
trung gian sẽ nảy sinh ý định nhìn trực tiếp. 

(Trích từ bộ Al-Majmua Al-Thameen quyển 3 trang 
160) 
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Giáo Lý Việc Phụ Nữ Thăm Viếng Mồ Mã 

Câu hỏi 37: 
Giáo lý ra sao việc phụ nữ đi thăm viếng mồ 

mã, đặc biệt là thăm viếng mộ phần của Nabi , và 
bằng chứng cho sự việc ? 

Đáp: 
Phụ nữ đi thăm viếng mồ mã là điều Haram bị 

cấm được xem là đại trọng tội, bởi có Hadith do Ibnu 
Abbaas  kể:  

َ  اهللاُ  -ِهللا لََعَن رَُسوُ  ا(( ُقبُورِ  - َعلَيِْه وََسل مَ  َص
ْ
ِِ ال   َزائَِرا

َمَساِجدَ 
ْ
َُن َعلَيَْها ال َِ ُمت ِخ

ْ
جُ  َوال ُ ُـ  وراُ التمََ)) َوال

“Nabi  đã nguyền rủa những phụ nữ đi thăm viếng mồ 
mã, những ai lấy nghĩa địa để xây dựng Masjid và việc 
trang trí mồ mã.” Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. 

Bởi phụ nữ có tin thần rất yếu ớt, giàu cảm xúc, 
dễ xúc động và rất dễ xảy ra những điều khó mà lường 
trước được. Nếu việc thăm viếng dễ dàng thì cô ta sẽ 
tới lui thường xuyên hơn, từ đó làm cho nghĩa địa đầy 
áp phụ nữ. Từ đó tạo cơ hội cho một số kẻ mang nguồn 
bệnh dâm tà trong người lợi dụng việc thăm viếng của 
phụ nữ làm điều tồi bại, bởi nghĩa địa thường là nằm ở 
nơi vắng vẻ ít nhà cửa xa xóm làng, vì vậy mà Nabi  
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đã nguyền rủa những phụ nữ đi thăm viếng mồ mã. 
Ngoại trừ, có dịp đi ngang nghĩa địa rồi đứng lại cầu 
xin như Nabi  đã di huấn như: 

هْ  ُ�مْ ـَعلَيْ  مُ  َ ـالس  ((
َ
َُارِ  َّ ـأ ََ  نَ ـمِ   الئ ُمْؤِمِن

ْ
ُمسْ   ال

ْ
ََ ـَوال   ِلِم

 ))ِدُقونَ الَ  بُِ�مْ  اهللاُ  اءَ ـشَ  إِنْ  َو�َِ ا

“Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức 
tin và những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah 
muốn, thì chúng tôi là những người nối bước theo 
sau các bạn.” Nếu vô tình đi ngang qua nghĩa địa và 
cầu xin lời cầu xin trên là hoàn toàn không bị gì cả bởi 
trước kia bà A-y-shah  đã từng hỏi Nabi  phải làm 
sao khi đi ngang qua nghĩa địa thì Người đã dạy bà lời 
cầu xin trên, còn nếu có ý định đi thăm mồ mã là điều 
Haram, là đại trọng tội. 

Còn việc phụ nữ đi thăm viếng mộ phần của 
Nabi  cũng không được phép, bởi Hadith mang ý 
nghĩa tổng quát không phân biệt mồ mã người này hay 
mồ mã người kia. Cô ta không cần đến mộ Người mà 
chào lời Salam bởi ngày ngày mỗi năm lần cô ta đã 
chào Salam cho Người trong bài hành lễ Salah với câu: 

ََ  مُ  َ ـالس  (( ـ�َها َعلَيْ
َ
َََرَ رُ  اهللاِ  َورَْ َةُ  يـ ـال بِ  َ  ))هُ ـَو

((Cầu xin Allah ban bình an, sự khoan dung và phúc 
lành cho Nabi)) 
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Lời cầu xin này chắc chắn sẽ đến được Nabi  
và cô sẽ được ban thưởng. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 1 trang 170) 

 

 
Phụ Nữ & Việc Truyền Giáo 

Câu hỏi 38: 
Sheikh nghĩ sau giữa phụ nữ và việc truyền 

bá tôn giáo Islam ? 
Đáp: 
Phụ nữ cũng như nam giới có cùng nhiệm vụ 

truyền bá tôn giáo Islam ra lệnh mọi người làm thiện, 
làm tốt và cấm mọi người làm xấu xa tội lỗi, bởi qua tất 
cả bằng chứng trong Qur’an, trong Sunnah và cả lời nói 
của giới Ulama đều không phân biệt nam hay nữ, 
nhưng không vì thế mà thúc đẩy hay khuyến khích cô ta 
đảm nhận làm việc này bởi phụ nữ có lòng kiên nhẫn 
kém sẽ không chịu đựng nổi việc châm biếm, chế nhạo, 
chiêu chọc của những kẻ bệnh hoạn. Nhiệm vụ của cô 
ta là hãy làm một tấm gương tốt trong việc ăn mặc kín 
đáo, không để lộ những điểm nổi bật trên người cô ta, 
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không trà trộn với nam giới, không nói năn ẻo lả. Như 
thế này cũng được gọi là truyền bá tôn giáo Islam. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 3 
trang 240) 

 

 
Câu hỏi 39:  
Cấm Ăn Mặc Hở Hang Lố Lăng 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của 

vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho 
bề tôi tốt đẹp nhất của Ngài Nabi Muhammad, cùng gia 
quyến, cùng tất cả bằng hữu của Người và tất cả những 
ai noi theo tấm gương tốt của Người cho đến ngày tận 
thế, và sau nữa: 

Trong tất cả hồng phúc mà Allah ban cho loài 
người là Ngài đã ban cho họ một tôn giáo Islam chính 
thống, ban cho họ một bộ luật hoàn hảo đó là Qur’an và 
Sunnah, từ đó họ có được cuộc sống chu toàn và hạnh 
phúc ở trần gian và hưởng được chiến thắng vẻ vang ở 
ngày sau, đối với những ai biết bám chặt lấy Nó. 

Trong những giáo điều của Islam là luôn bảo vệ 
phụ nữ một cách chu đáo và hoàn mỹ, đã đặt cô ta vào 
đúng vị trí, luôn bảo vệ che chở mọi điều làm ảnh 
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hưởng đến cô ta. Vì vậy, Islam cấm cô ta ở cùng với 
một người đàn ông có thể cưới cô làm vợ ở riêng một 
nơi vắng vẻ, cấm cô ta đi đường xa mà không có người 
thân đi cùng, cấm cô ta ăn mặc hở hang, lố lăng giống 
như phụ nữ hư hỏng thời kỳ tiền Islam đã ăn mặc, Allah 
hạ lệnh: 

َن ] ۡۡ ََ َوَُ ُِۡمـ
َ

وَ�ِ  َوَ
م
ََ ٱۡلَ�ِِهقِّيـَِ ٱۡ� َ َّ ََ َ�ـ ّۡج َّ �َ ََ َّ َو ُم ِ وَ يم ِ� �م

ِوةَ  ََ لَِ   ٱسّصقَِوةَ َوَءٱ�َِ� ٱسّز َۡ م ِۡ م  ّّ ِ�دم ٱ ۡم َما َ ّّ ِ ۥٓ  ِ م َُ و ََسم َ َو ّّ ََ ٱ ِطۡع
َ

َوَ
 ُٗ ۡ  َ�ۡطِه ُم َۡ ۡلَ  ٱۡ�َۡيِت َو�مَطِهِ

َ
ِِۡۡجَس َ ُم م ٱس  ٣٣: األحزاب ٣Z� َعن

Các cô hãy hài lòng mà ở trong nhà của mình, chớ 
có phô bày trưng diện sắc đẹp như những phụ nữ 
thời kỳ ngu muội tiền Islam. Các cô hãy hành lễ 
Salah, xuất Zakat bắt buộc, tuân lệnh Allah và 
Rasul của Ngài. Này hỡi gia đình của Nabi, chẳng 
qua Allah muốn tẩy các cô thật sạch sẽ khỏi sự nhơ 
nhuốc, để các cô trở thành những người triệt để 
trong sạch. Al-Ahzaab: 33 (chương 33). 

Phô bày nhan sắc, trưng bày những phần nổi 
bậc của cơ thể, nói năng lả lơi, lẫn lộn giữa nam và nữ 
là những điều bị cấm trong giáo lý Islam, Allah phán: 
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[ ََ ِ َحدٖ َ�ُِ
َ

ۡ ََ  ّ ُم َۡ َ ِ س ِ ِۚ ََ ٱل آَء ٱَّ ِ ِّ ََ ّ  ََـ ُم آءِ ِِِن ٱّ�َقۡي ََ ِ ُِ ََ َلـۡع ۡ ََ  
ۖض  َۡ ي ِ� َُۡقَِـَِۦ َمـ ِ َّ َٗ  ِّ ۡلَقۡوِل َمَيۡطَمَع ٱ ََ َُـۡو ـَوُمۡقـ َٗ و ۡم ۡع ّّ  ٣Zا  

 ٣٢: األحزاب
Hỡi những người phụ nữ của Nabi (Muhammad), 
các cô không giống như bao phụ nữ khác. Nếu các 
cô biết kính sợ Allah thì chớ có nói chuyện ẻo lã 
nũng niệu (trước mặt đàn ông lạ) kẻo lời lẽ đó khuấy 
động đến những con tim mang chứng bệnh (dục 
dâm dục rồi chúng giở chứng dâm tà) mà các cô hãy 
nói năng thật đoan trang lịch thiệp. Al-Ahzaab: 32 
(chương 33). 

Để phòng ngừa những kẻ có căn bệnh dâm dục 
trong lòng và tôn vinh tính đức hạnh phụ nữ nên Allah 
đã hạ lênh cho họ phải dùng khăn che kín từ đầu kéo 
dài xuống khỏi ngực, với lời phán:  

مۡدَِّ� ] نَِ� َ ِّ ُۡ آءِ ٱسۡمم ََ ِ َ�ِِجَك َوَ�َناََِك َو� ُۡ َ
َ ُم  ِ�ِ ِۚ َ�َها ٱَّ

َ
� ٰ َٰ

 ِ َ َجَ�َِِيَ ِّ  َّ م َعقَۡيِه ّّ � َوَ�َن ٱ ََ َذۡ� ُۡ م َ ََ ََ ََ ۡم َۡ ۡع ن �م
َ

َ ٰ َّ ُۡ َ
َ�ِسَِك َ   َّ ِه

 َٗ و َِّحيمٗ َ�فم  ٥٩: األحزاب Z ٥ا � 

Hỡi Nabi (Muhammad) hãy bảo các bà vợ của 
Ngươi, các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của 
các tín đồ có đức tin, hãy dùng áo choàng phủ kín 
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thân mình họ. Bởi vì điều đó dễ dàng nhận biết (đây 
là người tự do) mà khỏi phải bị xúc phạm. Và Allah 
hằng tha thứ vô cùng khoan dung (với những việc 
đã lỡ phạm trong quá khứ vì không biết giáo luật). 
Al-Ahzaab: 59 (chương 33), Allah phán ở chương 
khác: 

َ�ِعٗ �] َّ  َّ ولم ۡجممم
َ

�  َٔ ا ََۡ� َذٱ َس� ُٖ ٱٓءِ ِحَرا ََ َ َو ِّ  َّ ۡم  قمولم ۡطَهـ
َ

َ  ۡ ُم ِ َ�ِل
  َّ ۡ  َوُمقمو�ِِه ُم ِ قمو�  ٥٣: األحزاب Zلِقم

Và khi các ngươi muốn hỏi họ (các bà vợ của Nabi) 
về công việc nào đó thì hãy hỏi họ từ phía sau bức 
màn, bởi vì điều đó làm cho con tim các ngươi và 
của các bà trong sạch hơn. Al-Ahzaab: 53 (chương 
33). 

Phụ nữ Sahabah đã thi hành mệnh lệnh đội khăn 
che phủ từ đầu đến khỏi ngực một cách triệt để và tự 
nguyện như được Abu Dawood ghi lại từ bà Um 
Salamah , bà kể: “Khi câu kinh hãy dùng áo 
choàng phủ kín thân mình họ được mặc khải xuống 
thì phụ nữ Al-Ansaar (thị dân Madinah) khi ra khỏi nhà 
giống như trên đầu họ có một con chim đang đậu vậy 
họ đi một cách từ tốn và khoác trên người áo khoát 
màu đen.” 
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Có Hadith khác do Imam Ahmad, Abu Dawood, 
Ibnu Maajah ghi lại, bà A-y-shah  kể: “Lúc chúng tôi 
đang trong tình trạng Ehraam đi làm Haj với Nabi , 
cứ mỗi khi có nhóm người lạ đi ngang thì phụ nữ trong 
chúng tôi dùng mạng che mặt ở trên đầu kéo xuống che 
từ mặt đến khỏi ngực, sau khi họ đi khỏi thì chúng tôi 
tháo ra.” 

Trong khi đó bà A-y-shah  lại làm một phụ nữ 
hoàn hảo nhất trong thế giới phụ nữ về sự ngoan đạo, 
kiến thức, tính tình và nhân cách, chính Rasul  đã 
khen bà rằng:  

)) ُّ ِ  فَْل  َ ِّ ال َسـاِء َكَفْلـ
َعـامِ َع�َِشَة َاَ الِئ )) �ـِد َاَ َسـائِِر الر 

 .متفظ عليه
“Ân phước của A-y-shah đối với bao phụ nữ khác 
giống như Al-Thareed so với bao thức ăn khác.” 
Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. Al-Thareed là 
loại bánh làm bằng bột mì nướng cùng với thịt, một loại 
đặc sản cao cấp của người Ả Rập. 

Có lần Nabi  ra lệnh cho tất cả phụ nữ tập 
chung đến sân đất rộng để hành lễ Salah tết, những 
người phụ nữ hỏi: Thưa Rasul, đối với phụ nữ không có 
áo choàng thì phải làm sao. Người đáp: 

بَابَِها((
ْ
ْختَُها ِمْن ِجل

ُ
ِِْسَها أ

ْ
ُل  .رواُ ضسلم ))ِِ
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“Hãy muợn áo của các chị em khác mà khoát.” 
Hadith do Muslim ghi lại.  

Có Hadith khác do bà A-y-shah  kể: “Những 
người phụ nữ có đức tin đến hành lễ Salah Al-Fajr 
cùng với Nabi , họ ăn mặc rất kín đáo từ đầu đến 
chân, từ lúc đi đến lúc trở lại nhà sẽ khó phân biệt 
được họ là đàn ông hay đàn bà do trời hãy còn rất tối.” 

Qua các Hadith, Nabi  đã hạ lệnh cho tất cả 
phụ nữ khi ra khỏi nhà phải khoát áo choàng rộng che 
kín toàn thân từ đầu đến chân, để tránh được tất cả mọi 
điều xấu xuất phát từ việc ăn mặc hở hang và làm cho 
những người khác khỏi suy nghĩ bậy bạ.  

Việc ăn mặc kín đáo ngoài mệnh lệnh của 
Allah, nó còn là thói quen của tất cả phụ nữ Sahabah 
lúc bấy giờ. Hãy nhìn xem mệnh lệnh che kín người lại 
được ra trong lúc tất cả nam nữ ở thế hệ Sahabah đều 
có đức tin vững chắc, một lòng kính sợ Allah, ngoan 
đạo, họ là những người hoàn hảo về tính tình, về nhân 
cách. Họ quả là những tấm gương sáng lóng lánh cho 
các thế hệ mai sau nhìn đó mà noi gương. 

* Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào thực trạng 
của phụ nữ Muslim ngày nay, khi ra đường họ ăn mặc 
rất sặc sỡ, làm lộ lên những điểm nổi trên cơ thể, xịt 
dầu thơm tỏa mùi bát ngát... họ đã làm trái ngược lại 
giáo lý Islam. Vì vậy, nhiệm vụ của cấp lãnh đạo Islam 
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từ giáo cả, người chồng, người cha đến những ai khác 
có quyền hãy ngăn chặn hành động Haram này với khả 
năng có thể, hãy ra lệnh phụ nữ ăn mặc kín đáo khi ra 
khỏi nhà, không được chen lấn ở nơi có nam giới. 

* Đến đây, tôi khuyên tất cả anh chị em Muslim 
dù nam hay nữ, đang sinh sống trên lãnh thổ Islam hoặc 
những lãnh thổ khác rằng hãy luôn kính sợ Allah trong 
tất cả mọi hoàn cảnh và việc làm, hãy tránh xa mọi lệnh 
cấm Haram, tránh xa những điều dẫn đến phạm phải tội 
lỗi với Allah, hãy bám chặt lấy mệnh lệnh của Ngài để 
được Ngài hài lòng và tưởng thưởng. 

Cầu xin Allah, Đấng Rộng Lượng soi sáng cho 
chúng ta cùng cộng đồng Muslim thế giới bám chặt lấy 
bộ luật trong Qur’an, bám chặt lấy Sunnah Saheeh của 
Nabi Muhammad , cầu xin Ngài che chở tất cả thoát 
khỏi mọi thử thách nạn kiếp và kềm chế được mọi dục 
vọng tội lỗi, cầu xin hãy cho bầy tôi thấy được đâu là 
chân lý rồi hướng dẫn bầy tôi bám chắt lấy nó và hãy 
cho bầy tôi thấy đâu là sự lầm lạc rồi ban cho bầy tôi 
tránh xa nó, xin chớ biến bầy tôi thành kẻ ngộ nhận về 
nó rồi bị lệch lạc khỏi chân lý. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad cùng gia quyến và tất cả bằng hữu của 
Người. 
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(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Baaz quyển 4 
trang 242) 

 

 
Giáo Lý Việc Giới Hạn Con Cái 

Xuất Tinh Ra Ngoài Bắt Buộc Phải Xin Phép Vợ 
Câu hỏi 40: 
Khi nào phụ nữ được phép sử dụng thuốc 

ngừa thai và khi nào không được phép, có một văn 
bản nào (từ Qur’an hoặc Sunnah) hoặc câu nói của 
Ulama qui định về số lượng con cái không, người 
chồng có cần phải hỏi vợ để xuất tinh ra ngoài trong 
lúc vợ chồng đang ân ái ? 

Đáp: 
Người Muslim cần phải cố gắng với khả năng 

có thể trong việc sinh nở càng nhiều càng tốt, bởi đây là 
lệnh của Nabi : 

وَُدودَ ((
ْ
َولُودَ  رََزو ُجوا ال

ْ
ّئ ُمَكثِرُ ال إِ

 .رواُ أبو داود ))بُِ�مْ    فَ
“Hãy cưới những người phụ nữ các người yêu thích, 
có khả năng sinh nở nhiều, chính Ta sẽ lấy các 
người làm niềm hãnh diện.” Hadith do Abu Dawood 
ghi lại. Bởi sinh nở nhiều sẽ làm cho cộng đồng đông 
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đúc và sự đông đúc thể hiện sự hùnh mạnh, như Allah 
đã kể về sự hùng mạnh của con cháu Israa-el:  

[ ِ ََ ٱوََجَعۡق  ُ ۡ�َتَ  َفِ
َ

َ  ۡ  ٦: اإلسراء Z ُم

Và TA đã làm cho quần chúng các người đông đúc 
hơn. Al-Isró: 6 (Chương 17),  

Nabi Shu-aib  đã nói với quần chúng Người:  

ل ] ٓوٱ ۡم َم َٗ َوٱۡذ ۡ  َُقِي َم ن َم ۡ ۖ ِِۡذ  ُم  ٨٦ :األعراف Z َََكّتَ

Các người hãy nhớ lại xem, trước kia số lượng các 
người rất ít ỏi rồi (Allah) ban cho các người đông 
đúc hơn. Al-A'raaf: 86 (chương 7). Thế nên, số lượng 
đông đúc thể hiện sự hùng mạnh của Islam, nhưng ngày 
nay một số người Muslim đã bị nhóm người Kafir đánh 
lừa rằng số lượng càng đông dẫn đến nghèo khổ và đói 
rách. Nếu tất cả các tín đồ Muslim chỉ biết bám chặt lấy 
Allah, một lòng tin tưởng nơi Ngài thì chắc chắn họ sẽ 
được hưởng rằng: 

بَّّٖ ] َُ  َ ِّ ا  َّ َّ َ�َ ٱ ََو ِ �ِض ِ
َ
َهاِ� ٱۡ� ُۡ�م ِ َ ِ ّّ Z ٦: هود 

Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà 
nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp Hud: 
6 (chương 11), chính Allah sẽ ban sự dễ dàng và ban 
cho giàu có bằng chính thiên lộc của Ngài. 
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* Dựa vào những dẫn chứng vừa nêu xin trải 
lời cho đoạn đầu của câu hỏi như sau: Phụ nữ muốn 
ngừa thai phải hội đủ hai điều kiện sau: 

Thứ nhất: Phụ nữ thường xuyên bị bệnh, quá 
ốm yếu hoặc vì lý do nào đó mà không thể mang thai 
liên tục. 

Thứ hai: Được chồng cho phép, bởi con cái 
nhiều ít là quyền lợi của người chồng và phải xin ý kiến 
của bác sĩ trong việc sử dụng thuốc, hoặc đặt vòng... 
Nếu hội tụ đủ hai điều kiện này thì phụ nữ được phép 
ngừa thai. 

* Trả lời cho đoạn hai trong câu hỏi: Việc qui 
định số lượng con cái là không có trong giáo lý Islam, 
bởi việc có con hay không là do Allah duy nhất định 
đoạt. Nếu con người tự qui định số lượng con như ngày 
nay, nếu rủi ro tất cả con cái bị chết hết trong một năm 
duy nhất chẳng phải vợ chồng trở nên không có con 
cũng không có người nối dõi tông đường. 

* Trả lời cho đoạn ba trong câu hỏi: Theo ý 
kiến đúng nhất trong giới Ulama thì nam giới được 
phép xuất tinh ra ngoài mà không cần xin ý kiến vợ 
trong lúc cả hai đang ân ái, bởi có Hadith do ông Jaabir 
 kể: “Chúng tôi quan hệ xuất tinh ra ngoài trong lúc 
Qur’an đang được mặc khải.” Tức trong lúc Nabi  
sinh thời. 



Fataawa (Các Hỏi Đáp) Quan Trọng Của Cộng Đồng Muslim 

214 

 

Nếu sự việc là điều Haram là Allah đã hạ lệnh 
cấm rồi. Nhưng giới Ulama nói rằng: Đối với phụ nữ tự 
do thì không được phép xuất tinh ra ngoài mà không có 
sự đồng ý của cô ta, bởi đó là quyền lợi của cô ta trong 
việc hưởng thụ thể xác, do sự hưởng thụ của cô ta được 
kết thúc bởi sau sự xuất tinh... Đến đây yêu cầu người 
chồng phải xin phép vợ trước khi xuất tinh ra ngoài. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 2 trang 764) 

 

 
Hủy Bỏ Hôn Nhân Đối Với Người Không Hành 

Lễ Salah 
Câu hỏi 41: 
Đối với phụ nữ đã lập gia đình nhưng chồng 

của cô lại không hành lễ Salah, vậy cô ta có được 
quyền hủy bỏ hôn nhân không ? 

Đáp: 
Phụ nữ sau khi lập gia đình mà người chồng lại 

không hành lễ Salah, không cùng với tập thể tại Masjid 
cũng không hành lễ ở nhà, thì cuộc hôn ước giữa hai 
người họ bị hủy bỏ trở nên vô hiệu trước Allah, cô ta 
không còn là vợ của y nữa, y không được phép gần gũi 
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cô ta như bao người chồng khác gần gũi vợ, bởi lúc này 
cô ta đã trở thành người xa la đối với y, buộc cô ta phải 
quay về nhà cha mẹ và tìm mọi cách có thể để kết thúc 
đứt đoạn với người đàn ông này, y là một người phản 
đạo sau khi đã từng là một người tin tưởng Allah - cầu 
xin Allah che chở -. 

Dựa vào sự việc này tôi muốn nói với chị em 
phụ nữ một điều và mong rằng các cô hãy lắng nghe mà 
làm theo: Đối với bất cứ phụ nữ nào có chồng không 
chịu hành lễ Salah, tuyệt đối cấm cô ta chung sống với 
y dù chỉ vài tít tắc kể cả đã có con với y, số con được 
giao cho cô ta nuôi dưỡng, bởi cha của chúng đã trở 
thành Kafir, và người Kafir không được hưởng quyền 
lời của người Muslim. Nhưng nếu được Allah soi sáng 
người chồng quay lại Islam và hành lễ Salah, thì cô ta 
quay lại chúng sống với y nếu vẫn còn trong thời hạn ở 
kiên sau khi thôi, còn nếu đã hết thời hạn ở kiên người 
chồng mới quay lại Islam và hành lễ Salah thì lúc này 
do người vợ định đoạt. Và theo đại đa số Ulama cho 
rằng bắt buộc vợ chồng trong trường hợp này phải làm 
lại cuộc hôn ước mới, tức phải có lời hứa gã bên phụ 
nữ, lời chấp nhận bên người nam và tiền cưới. 

(Trích từ bộ Fataawa của Sheikh Ibnu Uthaimeen 
quyển 2 trang 778) 
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