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Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 10/6/2011 

Phần một 

 َّ َْمدَ  ِن
ْ
ن  تل َْمُدُه وَ  �ن

َ
ُرُه َوَ�ُعوُذ بن � ُه َو�َْستَْغفن

ينُ ْ   اهللان �َْستَعن من
نَا ْ�ُفسن

َ
ورن أ َا، ُشُ َمالن ْْ

َ
ِن أ َا ْ  َيىَئ ُ  تهللاُ  هن ْ  َ�ْهدن مَ  َومن

َ
ّّ ل  ،فََ  ُضلن

 ُ
َ
ََ ل ِن  فََ  َها

ّْ
  ،َوَمْ  ُُْللن

َ
َْ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
هَ َوأ ـٰ  ت ِنلَ

ّ
َّ  هللاُ ِنال

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

 ُ
ُ
ُْْدُه َورَُيول َْ ت   ، ُمَّمدا

َ
 عَ �َ  تهللاُ  هُ لَ يَ رْ أ

َ
َ  ةن يَ ّساتل َئ دَ َُ  ْ�َ  �َ ال  ْ� شَ �

تا
ْن َِ وَ  ،رتا ُْ ذَ نَ وَ   ِن ت

 ياا
َ
َ وَ  هن نن ذْ إن بن   تهللان ل  ْ� نن تجاا مُ سن

 وَ  ةَ الَ يَ تلرئ  غَ لّ َْ �َ  ،تا
َ
ى ِّ أ

 
َ ْ
  حَ َص نَ وَ  ةَ انَ مَ تأل

ُ ْ
ِن هَ جن  َّ حَ   تهللان فن  دَ اهَ جَ وَ  ةَ مّ تأل  َّ حَ  هن ا

َ
َ  اهُ تَ  أ

ْ
 ْ�ُ قن تل

ُِ وَ لَ َص وَ  ن َعَ وَ  هن يْ لَ يَ  هُ مُ َ  يَ وَ  تهللان  ت  وَ   هلن
َ
   ْ مَ وَ  هن ابن حَ ْص أ

 مْ هُ عَ ْن تَ
ٍَ سَ حْ إن بن   ِن  ا

َ
ِئ  من وْ  َُ ل  ...   ن ُْ ت

َ
 :دُ عْ ا �َ مّ أ

Chắc chắn mọi lời ca ngợi và tụng niệm là dành 
riêng kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin 
Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh 
khỏi mọi điều xấu xuất phát từ trong tâm và trong mọi 
hành động. Quả thật, ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không 
bao giờ lạc lối và ai đã bị Allah bỏ mặc và ruồng bỏ sẽ 
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không bao giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ 
không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng 
mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác 
cùng Ngài, và xin chứng nhận rằng Muhammad là bề 
tôi, là vị Thiên Sứ, là Rosul của Ngài. Allah đã cử phái 
Người đến trước giờ tận thế được dựng lên để báo tin 
mừng (cho những người Muslim tin tưởng một phần 
thưởng vĩ đại là thiên đàng) và khuyến cáo, cảnh báo 
(những người Kafir vô đức tin một hình phạt đau đớn ở 
hỏa ngục), Người đã hết lòng kêu gọi mọi người trở về 
với Allah, trở về con đường chính đạo, con đường chân 
lý bằng mệnh lệnh của Ngài. Người đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ truyền bá, đã làm mọi điều trung kiên 
nghĩa khí, đã khuyên bảo cộng đồng, đã chiến đấu anh 
hũng vì con đường chân lý của Allah cho đến ngày từ 
trần. Cầu xin bằng an và phúc lành của Allah ban cho 
Nabi Muhammad, cho dòng dõi, cho bằng hữu của 
Người và cho tất cả những ai noi gương theo Người cho 
đến ngày tận thế... sau đó nữa: 

Các đạo hữu thân mến,  

Hãy thật sự kính sợ Allah – Đấng Tối Cao – và 
hãy biết rằng chúng ta là một cộng đồng cuối cùng trên 
trái đất này, những thế hệ trước họ đã vượt xa chúng ta 
bởi vô số việc làm đức hạnh và họ đã rất thành tâm 
trong việc hành đạo vì Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối 



Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải 

 

5 

 

Cao –, họ cũng vượt chúng ta rất xa bởi thời gian và họ 
là những người đã sống trong những thế kỷ đầu tiên của 
Islam, những thế kỷ tốt đẹp hơn nhiều so với các thế kỷ 
sau đó.  

Hỡi các anh chị em Muslim,  

Hãy một lòng kính sợ Allah và hãy khấu đầu tạ 
ơn Ngài, bởi Ngài đã cử phái một vị Rosul, vị Thiên Sứ 
xuất thân từ người Ả Rập đến với trái đất để kêu gọi 
mọi người không phân biệt màu da, không phân biệt 
chủng tộc, không phân biệt sang hèn, không phân biệt 
giới tính, kêu gọi họ quay trở về tôn thờ Allah duy nhất, 
vị Thiên Sứ đó đã xướng đọc và giải thích Thiên Kinh 
Qur’an cho nhân loại nghe, Người đã dạy họ Kinh 
Sách, dạy họ sự sáng suốt, dạy họ sự khôn ngoan và tẩy 
sạch họ khỏi mọi dơ bẩn (trong tâm linh lẫn thể xác), 
qua vị Thiên Sứ đó Allah đã kéo con người từ sự tăm 
tối đến với hào quang, từ sự tăm tối của dốt nát đến với 
hào quang của kiến thức, từ tăm tối của tính đa thần và 
phủ nhận đến với tính độc thần và đức tin, từ tăm tối 
của sự bất công và xấu xa đến với hào quang của công 
lý và sự tốt đẹp, từ tăm tối của sự hỗn loạn vô trật tự 
của con người và xã hội đến với hào quang của sự ngay 
chính trong mọi lời nói, hành động và tác phong, từ tăm 
tối của sự lo lắng buồn phiền đến ngạt thở đến với hào 
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quang của sự an nhàn, thoải mái đến nhẹ lòng, Allah 
phán: 

ّ�ِهِۦۚ ] َّ   ِ ّّ   ُورَ  
ٰ َٰ ٰر  ُو َٰ  ِِ  َٰ �ۡ ِ

�ۡ ِ ُو  ِ َٰ �ۡ َٰ و  ّّ َ  ٰ ٰ َٰ ٰن   َٰ
ٰ
�Z الزمر :
٢٢ 

Chẳng phải ai đã được Allah mở rộng lòng y để 
đón nhận Islam là y đang được ở trên ánh sáng hào 
quang của Thượng Đế của y hay sao! Al-Zumar: 22 
(chương 39). Allah phán ở chương khác: 

َٰ َُّرَِ �ِإِذ�ِن ] ِِ ِِ  َٰ ُو ّّ َُ  ِّٰ َِٰٱ ََُّٰ   �ِ ُ�ٰه هو ِِٰك�ٰ� ِخو ٰۡ ُ
ٰ
َِٰب َأ �
  َٰ ِ ِ �ِ ُِ ِ �ّ ِۡ  طِ    ِ�ٰ  َٰ ِٰني ٰعِۡ�ِۡ َ��

�ُ َٰ ٰ� ِت َ ١َ َّ َِ ِِ  َ ّٰ و   َٰ   ِ ّّ َ ِ ّّ

�ِض� ٰوٰو��لٞ 
ٰ ��َ ِِ  َ ّٰ ِّ � ٰعٰذاب   ٰو ٰ� فَِِ�ٰ  

�ُ ِ ُّ  ٍۡ ي ِۡ  - ١: إبراهيم Z ٢ٰش
٢ 

(Đây là) Thiên Kinh (Qur’an) mà TA (Allah) đã 
mặc khải cho Ngươi (Muhammad), để Ngươi dùng 
Nó hướng dẫn nhân loại dưới sự hài lòng, ưng thuận 
của Thượng Đế họ, từ sự tăm tối đến với ánh sáng 
hào quang, đến với con đường chân lý của Đấng 
Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt * Allah là Đấng sở 
hữu, quản lý, cai trị tất cả các tầng trời và trái đất, 
thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận Ngài chắc 
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chắn chúng phải chịu một hành phạt vô cùng khủng 
khiếp. Ibrahim: 1 - 2 (chương 14). 

Các đạo hữu Muslim thân mến, 

Chính Allah đã cử phái Nabi của Ngài 
Muhammad (cầu xin bình an và phúc lành cho Người) 
đến với nhân loại trong khi họ đang sống trong sự dốt 
nát và ngu muội, Nabi Muhammad  đã mở ra cho họ 
biết bao là cánh cửa kiến thức, mở cho họ cánh cửa 
hiểu biết về Allah và tất cả mọi điều liên quan đến Ngài 
như các Đại Danh cao đẹp và các Tính Cách tuyệt đối 
của Ngài và những gì mà Ngài đã làm cho con người, 
đã mở cho họ cánh cửa hiểu biết về các tạo vật khác 
xung quanh họ từ khi bắt đầu, đến kết thúc, sự tính toán 
và thưởng phạt của mỗi linh hồn sau khi chết, Allah 
phán: 

واْ َ] ۡو بو راْ بِهِۦ ٰش�� ۞ٰوَ�� ِ�و و�� ٰ ٰوٰ� � ّّ ٗٔ  ۖ َZ ٣٦: النساء 

Các người hãy tôn thờ Allah (duy nhất) và tuyệt 
đối không được thờ cúng bên cạnh Ngài bất cứ cái gì 
(hoặc thần linh nào khác). Al-Nisa: 36 (chương 4), 
Allah phán ở chương khác: 

ِو ] ِٰكي ۡو َ�� ٰعِۡ�
�ُ ٰر َ � وٰهو  ٰ �َ

ٰ �ٰنٰثلو َ�� َِ ِ ّ ِّ  ٦٠: النحل ٦Zٰو
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Và Allah là một hình ảnh vô cùng cao quí là bởi 
Ngài là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sáng Suốt. Al-
Nahl: 60 (chương 16).  

Kế tiếp, Allah báo cho con người rằng, Ngài đã 
tạo hóa con người như thế nào với lời phán: 

ٰة  ]  ُ َٰ ۡو   ِّ   ٰ �ٰ� ِ
ٰنَ َ�� ۡ� ٰخُٰق� ِ  ِط�   ٰوُٰٰق ّّ ١  ِّ ٰفةٗ  ُو ُ�ٰه هو �وط�  ٰجٰع

اَ   َٰ
ِك�   ِِ قٰ ٰفٰة ٰعُٰٰقةٗ  ١ ّّ ٰنَ َُّط� ِّ ٰخُٰق� ٰغةٗ  ُو ض� ُ�ٰعُٰٰقٰة مو ٰنَ َ ُٰق� ِٰ  فٰ

ٰغٰة ِعٰ� نٗ  �نوض� ٰنَ َِ ُٰق� ِٰ ُٰ فٰ ر� َٰ ِٰ ٰ��نٗ َ فٰٰك ُ�عِٰ�  ُ�قً َ َ ٰ� هو ٰخ
�
�ٰشأ

ٰ
� ِّ ُو  َ َ

ِقِ   ُ�ٰ�ُ َٰ و َ ح�
ٰ
و � ّّ َ َٰ َٰ َٰٰبَ َٰ  ۚ َٰ ِٰ�  ١ٰ� َٰاٰخ  ِ �ٰ ٰۡ ِ ٰ�ع� ِّ ُِِّ�و ُو

َورٰن  ِ ُ�قِٰ� ٰنةِ �وب�ٰعثورٰن  ١ِٰٰنّي ِ� يٰر�ٰم َ ِّ ُِِّ�و  ١٦ - ١٢: المؤمنون ١Zُو

Và chắc chắn TA đã tạo con người (đầu tiên Adam) 
từ một loại đất sét tinh chất * Và TA đã (tạo các thế 
hệ sau Adam từ) một Nutfah (tinh dịch) lưu trữ tại 
một nơi nghỉ an toàn (tử cung phụ nữ) * Rồi TA tạo 
hoá Nutfah (tinh dịch) thành một hòn máu đặc, sau 
đó TA tạo hóa hòn máu đặc thành một miếng thịt 
(có hình dạng bị nhai), tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt 
(có hình dạng bị nhai đó) thành xương, rồi TA lấy 
thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một tạo 
vật khác (tức thành con người hoàn chỉnh). Do đó, 
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phúc thay Allah, Đấng Tạo Hoá Siêu Việt ! * 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: 12 – 16 (chương 23). Allah đã mở 
cho các bầy tôi của Ngài những cánh cửa kiến thức 
khác thông qua Nabi Muhammad  để họ biết được 
cách thức đi lại an toàn trên mặt đất, hồng tìm kiếm 
bổng lộc của Allah bằng phương tiện Halal (được phép 
và hợp lệ), Ngài đã chỉ đạo, chu cấp cho họ tất cả mọi 
điều cần thiết trong đời sống trần gian, trong tôn giáo 
và đã ban cho họ một con đường rõ ràng thẳng tăm tắp, 
luôn sáng chói cả ngày lẫn đêm, ai tự bước ra khỏi con 
đường đó chính là tự bước vào cõi diệt vong, Allah đã 
cử phái Muhammad đến với nhân loại trong lúc họ hãy 
còn chìm đắm trong u tối của sự tôn thờ đa thần bằng 
mọi thể loại và hình thức khác nhau: có người tôn thờ 
bụt tượng, có người tôn thờ Al-Maseeh Ysa con trai bà 
Mar-yam (tức Giê-su), có người tôn thờ cây cối, có 
người tôn thờ đất đá, thậm chí một tín đồ trong họ khi 
đi du hành xa quên mang theo thần linh, khi đến vùng 
đất lạ y nhặt lấy bốn cục đá, sắp xếp theo hình thức lấy 
ba cục đá sắp chụm lại nhau còn cục thứ tư thì đặt trên 
ba cục đá kia, rồi xem đó là thần linh mà cúi đầu quỳ 
lạy. Thấy họ sống trong tối tăm đó, Allah cử phải Rosul 
đến cứu vớt họ thoát khỏi sự mê muội đó, cứu họ thoát 
khỏi sự tôn thờ bụt tượng trở lại tôn thờ Đấng Rất Mực 
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Khoang Dung, tôn thờ Ngài thật lòng, thành tâm kiên 
định bằng lòng yêu thương, ham muốn và sùng kính, tất 
cả được thể hiện ngay ở bề ngoài từ ăn mặc, đi đứng, 
nói năng, đến cả nội tâm là luôn tin tưởng, phó thác nơi 
Ngài và không bao giờ hành đạo ngoại trừ là để hài 
lòng Allah, như đã phán: 

ِٰنـٰ� ]  ُ�ٰ�ُ َّٰبِ َ  ِ ّ ِّ  ِِ �ٰيَٰ  ٰوٰمٰنـَ َٰ ِِ ٰو َو و ِِ ٰو� َٰ َٰ ٰ�  ١قول� ِِّن 
ـُِِن�ٰ  �َ �نو ّولو َِ

ٰ
�  َُٰ

ٰ
َ�تو ٰوَ ِم

و
� �ِٰ  ِ َٰ ِ ۖ  ٰو� و

َٰ  �ٰ�ِ َٰ ١ Z  ١٦٢: األنع�ام – 
١٦٣ 

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

Nhằm hổ trợ thêm tính tuyệt đối trong việc tôn 
thờ Allah duy nhất nên Ngài đã kết hợp rất hài hòa giữa 
Thiên Kinh Qur’an và Sunnah cao quí của Nabi 
Muhammad , từ đó tất cả những gì Thiên Kinh 
Qur’an cấm thì Sunnah cũng cấm theo, giống như câu 
kinh ở trên Allah ra lệnh con người phải thành tâm tôn 
thờ Allah thì trong Sunnah cũng tương tự, có lần một 



Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải 

 

11 

 

người đàn ông nói với Nabi : “Đây quả là điều mà 
Allah và Nabi đã muốn.” Nghe xong, Nabi  liền nổi 
giận đáp:  

)) 
َ
تَ�ن أ

ْ
ن  َجَعل ّْ  �ن  روته تلطبت�)) وَْحَدهُ  هللاُ ت َشاءَ  َما ننّدتا بَ

“Há ông biến Ta thành đối thủ ngang hàng với Allah 
chăng, (chớ nói lời lẽ đó) mà hãy nói duy chỉ Allah 
đã muốn thế.” Hadith do Al-Tobarony ghi lại. Qua 
Hadith cấm bất cứ người Muslim nào nói câu tương tự, 
không được phép kết hợp ý muốn của Allah với ý muốn 
bất cứ ai khác cho dù đó là Nabi , ai nói những lời lẽ 
tương tự như Hadith vừa nêu là y đã tạo dựng bên cạnh 
Allah một đối tác để tôn thờ, ai đã tạo dựng một đối tác 
bên Allah thì y đã phạm phải một đại trọng tội Shirk 
(tức tổ hợp) và ai chết vẫn mang tội Shirk thì muôn đời 
trong hỏa ngục không ngày siêu thoát. Ngoài ra Nabi  
còn cấm người Muslim dùng danh nghĩa, tên tuổi, vật 
dụng nào đó để thề, lời thề này được xem là tội Shirk, 
như Nabi  đã nói:  

وْ  َ�َفرَ  َ�َقدْ  تهللان  بنَغْ�ن  َحلََف  َم ْ ((
َ
ْشَكَ  أ

َ
 روته تلتمذَ)) أ

“Ai không dùng các Đại Danh cao quí và Tính Cách 
tuyệt đối của Allah để thề thì y đã phạm phải tội 
Kufr (phủ nhận Allah) hoặc đã phại phải tội Shirk 
(tổ hợp với Allah trong sự thờ phụng).” Hadith do Al-
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Tirmizy ghi lại. Qua Hadith cấm người Muslim khi thề 
thốt mà không dùng đến các Đại Danh cao quí và Tính 
Cách tuyệt đối của Allah, bởi lời thề là sự sùng kính vật 
được thề (nhằm khẳng định lời nói hoặc hành động của 
người thề là sự thật) trong khi sự sùng kính chỉ dành 
riêng Allah duy nhất mới xáng đáng được sùng kính, 
thế nên cấm người Muslim dùng các câu sau đây hoặc 
tương tự để thề: thề bởi Nabi, thề bởi cuộc sống của 
Nabi, thề bởi bóng đèn, thề bởi ban ngày, Ya sin vân, 
vân... Tóm lại, muốn thề thì chỉ dùng các Đại Danh cao 
quí và Tính Cách tuyệt đối của Allah hoặc là câm lặng. 
Có lần có người hỏi Nabi : “Có được phép cúi đầu 
chào một người khác khi gặp gỡ hay không ?” thì được 
Nabi đáp rằng: “Không.” Qua Hadith Nabi  đã cấm 
cúi đầu chào người khác khi gặp gỡ nhau dù đó là ai, 
bởi hành động đó thể hiện sự quy phục đến khiếp sợ 
trong khi đức tính này chỉ được phép dành riêng cho 
Allah, duy chỉ Allah người Muslim mới được phép cúi 
gập người và quỳ lạy. Trong những giáo lý trước Islam 
chúng ta hiện nay, cho phép sử dụng cách quỳ lạy để 
thể hiện sự tôn trọng người có địa vị nhưng từ kinh đạo 
Islam xuất hiện cách quỳ lạy để thể hiện sự tôn trọng 
trở thành điều nghiêm cấm, chỉ được phép sử dụng 
dành riêng cho Allah duy nhất. Có một lần trước khi 
vào Islam ông Mu-a’z bin Jabal (cầu xin Allah hài lòng 
về ông) từng đi đến Al-Shaam (tức Palestine, Syria, 
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Jordan và Li Băng ngày nay) và thấy quần chúng ở đó 
quỳ lạy các giám mục, các vị lãnh đạo của họ khi trình 
diện họ, khi ông Mu-a’z đối diện với Nabi  thì ông 
liền cúi mọp quỳ lạy, lập tức Nabi  ngạc nhiên hỏi:  

 ))؟ اذُ عَ ا مُ ت َُ ذَ ا هَ مَ ((

“Ông làm gì vậy, hỡi Mu-a’z ?”  

- Ông Mu-a’z đáp: tôi thấy mọi người ở Al-
Shaam quỳ lạy các giám mục, các vị lãnh đạo của họ và 
Nabi là người xứng đáng (hơn những vị giám mục và 
các vì lãnh đạo đó) nên tôi phải quỳ lạy thể hiện sự tôn 
trọng, nghe xong Nabi  đáp:  

ت ُكنُْت  لَوْ (( را ت هضن َحدا
َ
َْ  أ

َ
  �َْسُجدَ  أ

َ
  َحدٍ ألن

َ َ
ُِ أل ةَ  َضْر

َ
َمْرأ
ْ
َْ  تل

َ
 �َْسُجدَ  أ

َها نَزوْجن َظمن  من ْ  ل هن  ين  .روته تلتمذَ)) َيلَيَْها َحقئ
“Nếu như Ta được lệnh (của Allah) ra lệnh cho mọi 
người quỳ lạy lẫn nhau là Ta đã ra lệnh cho phụ nữ 
cúi mọp quỳ lạy chồng cô ta, bởi nhiệm vụ của 
người chồng đối với vợ là rất vĩ đại và bao la.” 
Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.  

Có một Hadith khác do Al-Nasa-y ghi lại bằng 
đường truyền tốt do Anas bin Malik (cầu xin Allah hài 
lòng về ông) kể rằng: có một nhóm người đến gặp Nabi 
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 và họ đồng nói: hỡi người hoàn hảo nhất, hỡi vị lãnh 
đạo xuất sắc của chúng tôi (câu nói họ ẩn ý tân bóc, đề 
cao Nabi ), lập tức Nabi  bảo:  

ّ�َهاَُا ((
َ
َنّن�مُ  َوالَ  بنَقْولنُ�مْ  قُولُوت ،تّلاُس  َ َُ  �َْستَْهون نَا تلّشيَْطا

َ
 أ

ْْدن  ْ� ُ  ُمَّمدُ  ْْدُ  تهللان  َْ ُ  تهللان  َْ
ُ
ُّ  َما َورَُيول حن

ُ
َْ  أ

َ
 فَْوَق  تَْرَ�ُعو�ن  أ

َن 
لَ ن
ْْ َن  َم

نَْزلَ�ن  تلّ
َ
ّّ  َيزّ  هللاُ ت أ  .روته تلسسائ)) وََج

“Này, hỡi mọi người, các người hãy nói năng cho 
thật lòng của các người đi, chớ có bị Shayton (quỷ 
Sa Tăng) làm cho các người mù quáng, Ta chỉ là 
Muhammad con trai của Abdullah, Ta chỉ là là nô 
lệ, là Thiên Sứ, là Rosul của Allah, Ta không hề ưa 
thích việc các người tân bóc Ta lên cao hơn địa vị 
mà Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – đã ban 
cho Ta.” Hadith do Al-Nasa-y ghi lại. 

Thế đó, Nabi  đã cấm và ngăn chặn tất cả mọi 
đường, mọi nẻo, mọi phương tiện, mọi hành động dẫn 
đến phạm phải tội Shirk, nên Người đã hủy bỏ hết toàn 
bộ bụt tượng có trong nhà mà người Đa Thần dùng để 
tôn thờ thay vì tôn thờ Allah duy nhất, như được ghi 
chép trong bộ Soheeh Al-Bukhory từ bà A-y-shah (cầu 
xin Allah hài lòng về bà) đã kể: “Bất cứ cây thánh giá 
(hoặc hình ảnh hoặc những gì có hình dạng tương tự) 
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thì đều bị Nabi  hủy bỏ hết mỗi khi bắt gặp trong 
nhà.”  

Cây thánh giá chắc ai cũng rõ, nó được cấu tạo 
gồm hai thanh gỗ (hoặc kim loại) sắp chéo nhau hình 
dấu cộng, đây chính là biểu tượng tôn thờ của người 
Thiên Chúa, chính họ cho rằng Nabi Ysa con trai bà 
Mar-yam tức Giê-su bị đóng đinh trên cây thánh giá đó 
sau khi bị giết hại, lời khẳng định dốc láo đó của họ đã 
bị Allah bác bỏ trong Thiên Kinh Qur’an như sau: 

[ ۚ�ِ ُو ٰ ّبِٰه ِ ُٰبورُو ٰوٰ� ِ�  شو َٰ  َ ّٰ َُٰورُو ٰو �ٰ َ ّٰ  ١٥٧: النساء Zٰو

Nhưng thực ra họ đã không giết hại được Người 
(tức Ysa) và cũng không đóng đinh Người lên thánh 
giá. Chẳng qua đó chỉ là chân dung của (Ysa) được 
chuyển sang cho người khác (và chúng đã giết người 
đó). Al-Nisa: 157 (chương 4), cũng trong câu kinh này 
Allah phán tiếp:  

َُٰورُو يٰقِيٰنۢ� وٰ ] �ٰ َ ّٰ١Z ١٥٧: النساء 

Chúng chưa hề giết hại được Ysa bao giờ. Al-Nisa: 
157 (chương 4), Allah đã đính chính lại lời nói của bọn 
họ rằng: 
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ا ٰحِكينٗ ] ًۡ و ٰعِۡ� ّّ ٰن َ َٰ و ِِٰك�هِ� ٰو ّّ ٰعهو َ َٰ َّ  ١٥٨: النساء ١Zَ بٰل 

Ngược lại, Allah đã mang Ysa lên trên trời cùng 
Ngài, bởi Allah là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Sang 
Suốt. Al-Nisa: 157 (chương 4). Do bởi sự mù quáng 
không phân biệt được thị phi nên Thiên Chúa giáo xem 
trọng cây thánh giá, đã đặt nó lên nóc các nhà thờ và đã 
đeo lên cổ của họ, còn về phía Islam để hoàn toàn khác 
biệt với Thiên Chúa giáo Nabi  đã hủy bỏ hết tất cả 
những gì liên quan đến hình dạng cây thánh giá nhằm 
bảo vệ Tâuhid (tức tính độc thần của Islam), chúng ta 
rất hãnh diện vì chúng ta đang sinh sống trên một đất 
nước Islam thật sự đúng với nghĩa chính của nó (Vương 
Quốc Ả Rập Saudi), một quốc gia chỉ tôn thờ Allah duy 
nhất và luôn noi theo tấm gương cao quí của Nabi 
Muhammad , hãnh diện bởi chúng ta có được đội ngũ 
Ulama giới học giả Islam hướng dẫn và được cấp lãnh 
đạo chỉ đặt phúc lợi của Islam lên hàng đầu. Do đó 
quốc gia chúng ta đã và đang bị kẻ thù hãnh hại bằng 
cách sáng tạo ra một số trò chơi trẻ em có hình ảnh cây 
thánh giá, in hình thánh giá trên các tấm chăn, mền... 
với những hình ảnh vô cùng bắt mắt để đánh lạc hướng 
trẻ em và sở thích của những người Muslim ít ỏi về 
kiến thức Islam,  
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 وَ  َل وْ  حَ َ  فَ 
َ
 ِن  ةَ وّ  قُ ال

ّ
 �ن وَ  اهللان  بن ال

ن نّ  �ن وَ  ا �ن
ْ ا ِن نّ

َ
ََ وْ عُ تجن رَ  هن ل  

(Mọi chuyển động đều nằm trong tầm kiểm soát của 
Allah, tất cả những gì chúng ta có được là do Allah duy 
nhất ban cho và chắc chắn tất cả sẽ trở về với Ngài lại) 

Chúng ta cần phải luôn đề phòng rằng Thiên 
Chúa giáo luôn là kẻ thù chống đối với Islam chúng ta 
bằng mọi cách, mọi phương tiện mà họ có thể nhằm 
thay đổi sự suy nghĩa của những người Muslim kém 
kiến thức về Islam. 

Cầu xin Allah, Đấng Chúa Tể của vũ trụ hãy 
trút mọi âm mưu của kẻ thù lên đầu, lên cổ của chúng, 
xin hãy bảo vệ chúng tôi được bình an trước mọi âm 
mưu sâu độc của chúng. Hỡi Đấng Chúa Tể của vũ trụ, 
bất cứ ai có âm mưu hảm hại người Muslim thì hãy 
quay mũi giáo đâm vào cổ của chúng, xin hãy hủy hoại 
mọi thủ đoạn của chúng, xin hãy chia rẻ thế lực chúng, 
xin hãy làm cho tinh thần chúng ngày càng hoản sợ 
hơn, xin Ngài hãy bảo vệ quê hương Islam và tất cả mọi 
nơi có người Muslim sinh sống được bình an, xin hãy 
bảo vệ tôn giáo Islam này được an lành, tránh được hết 
mọi thủ đoạn và âm mưu của kẻ thù, xin hãy chấn chỉnh 
cấp lãnh đạo của cộng đồng Islam và người Muslim. 
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، َوَ�فَ  يْمن َعظن
ْ
َن تل ُقْره

ْ
ِن َولَُ�ْم فن تل َـاُ�ْم بَارََك تُهللا  َع�ن َو�ُن

ُر تَهللا  ْيـتَْغفن
َ
ْو�ن َهـَذت َوأ

قُْوُل قَ
َ
، أ يْمن َكن

ْ
رن تل

ْ
ك ّئ ِن َوت َ  تاَُا يْهن من بنَما �ن

ُروُه ِننّـُه ُهـَو  اْيـتَْغفن
ٍُ فَ  َذنْـ

ئ ُِ ـْ   ْ�َ من ُمْسـلنمن
ْ
ّفةن تل َّ ِن َولَُ�ْم َولن

يْمُ  َغُفوُر تلرّحن
ْ
 .تل

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên 
Kinh Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin nâng 
cao địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và 
lời tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi 
cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và 
cho tất cả người Muslim. Chúng ta hãy cầu xin Allah 
tha thứ tội lỗi đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ 
lượng, vô cùng khoan dung. 

 
Phần hai 

ةن  َِ َنا  بنالزئ
ََ ّذ
َ
ْشُكُرُه َوقَْد تَي

َ
َضَر، َوأ

َ
 َك�نْ�تا َكَما أ

ْدتا َْ ن  َْمُد �ن
ْ
تَل
نَمْ  َشَكَر،   ل

َ
َْ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
هَ  َوأ ـٰ  ت ِنلَ

ّ
ُ،ِنال

َ
ََ ل نْ  َشن

َ
َولَْو َكرنَه  ُهللا وَْحَدُه ال

َك بنهن َوَ�فَ  ْشَ
َ
ََ َمْ  أ ن ُ َر، َذل

ُ
ُْْدُه َورَُيول َْ ت  َّ ُمَّمدا

َ
ْشَهُد أ

َ
َييئُد  َوأ

ن  َمْحَصن َصّا تُهللا َيلَيْهن وََعَ هلن
ْ
ُمَشّفُ  فن تل

ْ
، تلّشافنُ  تل لََصن

ْ
تل
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ٍَ َما بََدى   لَُهْم بنإنْحَسا
َ�ْ  تّلابنعن

، وََعَ ٍُ َوَمْعَصٍ ْصَحابنهن َخْ�ُ َصْح
َ
َوأ

نْ 
َ
َفْجُر َوأ

ْ
 َك�نْ�تا تل

 ... َوُر، وََيلَّم �َْسلنيْماا
َ
 :دُ عْ ا �َ مّ أ

Alhamdulillah, tạ ơn Allah với muôn ngàn lời 
tạ ơn giống như đã được lệnh, xin một lòng tạ ơn Ngài 
bởi qua lời tạ ơn đó chắc chắn sẽ được Ngài ban thêm, 
tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ Allah duy nhất, không có đối 
tác cũng như không cộng tác cùng Ngài cho dù có đối 
đầu với sự ghét bỏ của Đa Thần giáo hoặc những ai phủ 
nhận Ngài, và xin chứng nhận rằng Muhammad là nô 
lệ, là Rosul, là Thiên Sứ của Ngài, là vị lãnh đạo của 
nhân loại, là người biện hộ trong ngày Phục Sinh, cầu 
xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho gia 
quyến, cho tất cả bằng hữu đã cùng chia sẻ ngọt bùi với 
Người, cho tất cả các thế hệ sau Người đã noi theo con 
đường chính đạo hào quang sáng chói của Người, và 
sau nữa: 

Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz 
(cầu xin Allah thương xót ông) nói: tất cả Ulama giới 
học giả Islam đồng thống nhất rằng: người Muslim 
được phép khám và chữa bệnh, đối với người Muslim 
bị bệnh cần phải đi đến các y, bác sỹ chuyên môn về 
căn bệnh mình mắc phải, nếu bệnh tim thì tìm đến y, 



Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải 

 

20 

 

bác sỹ tim mạch, bị gãy tay chân thì tìm đến y, bác sỹ 
chỉnh hình... được phép dùng và chữa bệnh các loại 
thuốc phù hợp với căn bệnh dưới sự chỉ dẫn của y, bác 
sỹ nhưng phải hợp lệ với giáo lý Islam, hãy biết rằng tất 
cả các loại thuốc dùng để uống chữa bệnh chẳng qua là 
lý do để được Allah ban cho khỏi bệnh, vì vậy khi uống 
thuốc chúng ta chớ kỳ vọng hoàn toàn vào loại thuốc 
đang uống mà hãy uống thuốc rồi phó thác việc khỏi 
bệnh ở nơi Allah – Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri – 
bởi chính Allah là Đấng đã trút các căn bệnh xuống trần 
gian này, bên cạnh đó Ngài cũng ban xuống liều thuốc 
và cách trị các căn bệnh đó, nhưng chỉ có một số người 
biết và số còn lại thì không biết. Phải biết rằng Allah 
không bao giờ ban liều thuốc chữa bệnh lại nằm trong 
những điều mà Ngài đã cấm loài người sử dụng, Nabi 
 đã nói:  

َِ تهللان (( َْا ََرتم تََدتَوْوت َوالَ  تََدتَوْوت! ين  روته أبو ِتِو)) بن
“Hỡi các bề tôi của Allah, các người hãy khám và 
chữa bệnh đi nhưng chớ chữa bệnh bằng phương 
thức Harom (bị cấm).” Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

Đối với người bệnh tuyệt đối không được phép 
mê tín dị đoan, không được phép tìm đến các thầy bói, 
thầy lang, thầy bùa, thầy ngải, nhà chiêm tinh... hoặc 
những ai tự cho rằng họ biết được mọi điều huyền bí, 
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biết được quá khứ vị lai để nhờ họ chuẩn đoán bệnh 
tình, lại càng không được phép tin tưởng vào bất cứ lời 
nói nào của họ, bởi họ chỉ nói toàn những lời tiên đoán 
hoặc họ tìm đến sự trợ lực của ma quỷ, Shayton nhằm 
giúp họ đạt được mục đích. Đối với những người này, 
những người tự cho rằng họ biết được quá khứ vị lai thì 
giáo lý Islam xem họ là những người Kafir (những kẻ 
phủ nhận đức tin vào Allah), họ là những kẻ đang đi 
trên con người tăm tối lầm lạc mà không hề thấy được 
đâu là ánh sáng, như được ghi lại trong bộ Soheeh 
Muslim, Nabi  đã nói: 

َت  َم ْ ((
َ
ُ  َيّرتفاا أ

َ
ل
َ
ءٍ  َْ ْ  فََسي ّْ  لَمْ  َشْ ُ  ُ�ْقَْ

َ
ْرَ�عن�َ  َصَ ةٌ  ل

َ
)) َُْوماا  أ

 .روته ضسلم ف صحيحه
“Bất cứ ai tìm đến người tiên đoán (quá khứ tương 
lai) để hỏi y về bất cứ vấn đề gì (về cuộc sống trần 
gian cũng như đạo giáo) thì lễ Solah của người hỏi 
đó trong bốn mươi ngày đêm không được (Allah) 
công nhận.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Có Hadith khác do ông Abu Huroiroh kể, Nabi 
 đã nói:  
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َت  َم ْ (( 
َ
ناا  أ َل  بنَما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُقوُل  بنَما قَهُ فََصدّ  َكهن نْزن

ُ
 ُمَّمد َعَ  أ

بن ُهَرنَْرَة  ))–َصّا تُهللا َيلَيْهن وََيلَّم  –
َ
ْ  أ نُْه  –َْ َْ َ تُهللا   –رَضن
 .روته أبو ِتِو وخرّجه أهّ تلسن تألر� 

“Bất cứ ai tìm đến thầy bói toán, (hỏi và) tin tưởng 
vào lời nói của y thì người hỏi đã phủ nhận hết tất 
cả mọi lời mặc khải (của Allah đã mặc khải) cho 
Muhammad .” Hadith do Abu Dawud và nhóm Sunan 
bốn người ghi lại. 

Có Hadith khác được ông Al-Hakim xác minh 
Nabi  đã nói rằng: 

َت َيّرتفاا  َم ْ ((
َ
وْ  أ

َ
ناا  أ َل  بنَما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُقوُل  بنَما هُ فََصّدقَ  َكهن نْزن

ُ
 أ

 ))–َصّا تُهللا َيلَيْهن وََيلَّم  – ُمَّمد َعَ 

“Bất cứ ai tìm đến thầy bói toán hoặc tìm đến người 
tiên đoán (quá khứ tương lai, để hỏi và) tin tưởng 
vào lời nói của y thì người hỏi đã phủ nhận hết tất 
cả mọi lời mặc khải (của Allah đã mặc khải) cho 
Muhammad .” 

Có Hadith khác do ông I’mron bin Husain  
kể, Nabi  đã nói: 
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ّنا لَىَْس (( َ  َوال َ�َطّ�َ  َم ْ  من ُ، ُ�ُط�ئ
َ
ُ  تُُ�هئ َ  َوال تََ�ّه َ  َوال ل

َ
وْ  ل
َ
 أ

وْ  َيَحرَ 
َ
رَ  أ   ُيحن

َ
َت  َم ْ ، ل

َ
ناا  أ  بنَما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُقوُل  بنَما فََصّدقَهُ  َكهن

َل  نْزن
ُ
 بنْ   ))–َصّا تُهللا َيلَيْهن وََيلَّم  – ُمَّمد َعَ  أ

ََ ْمَرت ْ  ين َْ

نُْه  –ُحَصْ�ٍ  َْ َ تُهللا   .تلبتر بإيناِ جيد روته –رَضن
“Sẽ không phải là tín đồ của cộng đồng (Islam) Ta 
đối với ai dựa vào chim bay hoặc nhờ người khác 
xem chim bay hướng nào rồi suy đoán vận mệnh, ai 
tự bói toán hoặc nhờ người khác bói toán, ai tự làm 
bùa ngải hoặc nhờ người khác làm bùa ngải, và một 
khi ai đã tìm đến thầy bói toán, (để hỏi và) tin tưởng 
vào lời nói của y thì người hỏi đã phủ nhận hết tất 
cả mọi lời mặc khải (của Allah đã mặc khải) cho 
Muhammad .” Hadith do Al-Bazzaar ghi lại bằng 
đường truyền tốt.  

Qua tất cả những Hadith được trình bày ở trên, 
chứng minh được rằng trong tôn giáo Islam tuyệt đối 
cấm người Muslim tìm đến các thầy bói, nhà chiêm 
tinh, nhà tiên đoán quá khứ vị lai, thầy bùa, thầy ngải 
hoặc những ai khác tương tự như họ để hỏi hoặc tin vào 
lời nói của họ, bởi người hỏi sẽ gặp phải lời cánh cáo 
rất ghê gớm, rất khủng khiếp. Vì vậy đối với các nhà 
lãnh đạo Islam, các Hakim, các Ameer hãy ngăn cản 
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những trường hợp vừa nêu đang hoạt động trong khu 
vực quản lý của mình, chớ bao giờ bị đánh lừa rằng 
việc ai nấy làm hoặc thấy rằng họ được rất nhiều người 
tin tưởng chắc họ có khả năng đó, chớ bi quan với 
những gì mà họ có thể làm được, bởi chính Rosul  đã 
hạ lệnh cấm tìm đến họ để hỏi hoặc đặt niềm tin vào họ, 
bởi trong hành động đó đã hàm chứa biết bao là điều 
xấu xa, biết bao hiểm họa đang rình rập mà người mắc 
phải sẽ chịu một hình phạt vô cùng đau đớn, vô cùng 
khủng khiếp, bởi tất cả họ (những người bói toán) chỉ là 
những kẻ hư đốn dối trá. 

Qua tất cả Hadith cũng chứng minh rằng những 
người hành nghề bói toán, làm bùa ngải là những người 
Kafir (phủ nhận đức tin nơi Allah), bởi chính họ tự cho 
rằng bản thân biết được quá khứ vị lai trong khi vấn đề 
đó là hành động này lại phủ nhận đức tin, bởi họ không 
thể nào đạt được mục đích như ý muốn chỉ ngoại trừ 
tìm đến sự trợ lực của ma quỷ, Shayton và hành đạo tôn 
thờ chúng thay vì tôn thờ Allah duy nhất, hành động 
này đã dẫn họ trở thành người Kafir, đã tự phủ nhận 
đức tin nơi Allah – Đấng Vinh Quang – tương tự như 
họ những ai tin tưởng vào lời truyền đạt của họ thì hoàn 
toàn giống như họ, hành động của những kẻ này hoàn 
toàn không liên quan gì đến Nabi  lại càng không liên 
can đến tôn giáo chân chính Islam. Người Muslim tuyệt 
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đối không được phép tin vào pháp thuật, mê tín dị đoan 
để chữa bệnh và ai hài lòng cho việc làm của họ thì y 
đã trợ giúp họ trong hành động phản bội đức tin, phản 
bội tôn giáo. 

Tương tự, người Muslim tuyệt đối không được 
phép tìm đến các thầy bói để hỏi họ về vấn đề hôn nhân 
cưới hoặc gả hoặc phải làm gì để vợ chồng yêu thương 
nhau hơn hoặc ly dị nhau... bởi tất cả là điều huyền bí 
không một ai biết cả ngoại trừ Allah duy nhất. Riêng 
hành động bùa ngải là một đại trọng tội phủ nhận đức 
tin nơi Allah, như được Ngài phán trong Thiên Kinh 
Qur’an về câu chuyện của hai Thiên Thần được cử hạ 
phàm để thử thách nhân loại: 

َ ٰ�فٰ ] ّٰ َٰ ٰ ۖ ٰو ُٰي� ۡو  �ِ�ُ ٰ  مو َٰ َ�ُوراْ َِّشٰ� ِط�و  �ٰ َ ّٰ راْ  َٰ  و ٰوَّ�ٰبعو ُٰي� ۡو  َٰ
 ٰ َٰ ُـِٰۡل 

و
ـَٓ � ّٰ َٰ ٰو ح� ِ َّ رٰن ََُّٰ  َِ ُِّنو ٰع ُو واْ  َو ٰوٰ� ِ�ّ  َِّشٰ� ِطٰ� ٰ�ٰف

ـرٰ�ٓ  قو ُٰ   َّ ٍۡ ٰحـ ٰح
ٰ
� � ِّ ُِّٰنَِن  ٰع ُو  َ ّٰ وٰتۚ ٰو َو  َٰ وٰت ٰو َو  َٰ ِ بِٰبَبِٰل  �ٰنُٰٰك�� َِ

َ�ٰنةٞ  ِ َٰ  ِِّ�ٰنَ ٰ�� و ف رٰن  فٰ ُّنو َٰٰع ٰي َٰ  ۖ �َ فو ��َٰ ٰ ِقوـرٰن بِـهِۦ ٰ�ـ�� َّ ٰف ُو  َ ّٰ ٰنَ  ُو ِّن�
 �َ �ٰن َِ َِ  ِۚ ّّ ٍۡ ِِّ� �ِـإِذ�ِن َ ٰحـ

ٰ
ِّـ � � ِ�ٰ  بِـهِۦ  َّ ٓ ـِ بِٰضـَ ـَ هو ّٰ ٰوٰوو�ِجـهِۦۚ ٰو

و   َٰ ـَ  ّٰ ٮ هو  ٰ�ٰ راْ ِٰٰنِ  َش� ۡ� ٰعُِنو ۚ ٰوُٰٰق �ِ ُو ِ� ٰوٰ� يٰنٰفعو ّهو ُو َ يٰ ّٰ رٰن  ُّنو َٰٰع ٰوٰ�
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 � َٰ ق  ِّ � ٰخ ةِ  َٰ رٰن  ِِ َ�ِخ ُٰنو ع� ُٰ ۚ ِٰر� ٰ�ُوراْ  �ِ ُو َٰ ُفو
ٰ
اْ بِهِۦٓ � و� ٰ َٰ  َ ّٰ ٰوٰ�ِئ�ٰس 

١Z ١٠٢: البقرة 

Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt 
bùi) của Shayton (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực 
của Thiên Sứ Sulaymaan, trong khi đó Thiên Sứ 
Sulaymaan không hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), 
ngược lại chỉ có lũ Shayton chúng đã phủ nhận niềm 
tin (vào Allah), chúng đã dạy loài người pháp thuật 
đã được ban xuống cho hai Thiên Thần Harut và 
Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). Nhưng khi hai Thiên 
Thần này dạy pháp thuật cho mọi người thì họ luôn 
bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang pháp thuật đến để thử 
thách các người (các người chớ học hỏi bởi chính 
pháp thuật này sẽ) hủy bỏ niềm tin Iman (vào Allah) 
của các người.” Tuy nhiên loài người vẫn cứ học từ 
hai Thiên Thần đó toàn những pháp thuật dùng để 
chia ly vợ chồng. Và (những pháp thuật đó) sẽ 
không làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được 
Allah ưng thuận. Và người (học hỏi về pháp thuật) 
chỉ toàn mang lại cho họ điều thiệt thân chứ hoàn 
toàn không mang lại ích tốt lành nào cả. Trong khi 
họ luôn biết rằng ai mua bán pháp thuật sẽ không 
được hưởng bất cứ phần thưởng nào (tốt lành) ở 
Đời Sau nơi Allah. Và tồi tệ thay về giá cả (lợi lộc 
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của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản 
thân họ. Giá như họ biết được điều đó ! Al-
Baqoroh: 82 (chương 2). 

Qua câu kinh, chứng minh rằng bùa ngải là 
Kafir (phủ nhận niềm tin vào Allah), bùa ngải chỉ toàn 
làm cho vợ chồng phân ly, nhưng chính bản thân bùa 
ngải sẽ không hại được bất cứ ai ngoại trừ được Allah 
ưng thuận qua tiền định của Ngài, bởi chính Allah là 
Đấng duy nhất tạo ra mọi điều tốt và xấu.  

Nguy hiểm đến khôn lường là những người học 
bùa ngải đã tiếp nhận kiến thức này từ nhóm Đa Thần 
giáo, kiến thức đó đã làm họ trở nên lú lẫn đến mù 
quáng không nhận thức hay phân biệt được trắng đen, 
thị phi  

 وَ  َل وْ  حَ َ  فَ 
َ
 ِن  ةَ وّ  قُ ال

ّ
 �ن وَ  اهللان  بن ال

ن نّ  �ن وَ  ا �ن
ْ ا ِن نّ

َ
، وََحْسلنَنا تُهللا ََ وْ عُ تجن رَ  هن ل
ّن  َو�ني

ْ
 َوننْعَم تل

(Mọi chuyển động đều nằm trong tầm kiểm soát của 
Allah, tất cả những gì chúng ta có được là do Allah duy 
nhất ban cho và chắc chắn tất cả sẽ trở về với Ngài lại, 
chỉ Ngài duy nhất thừa sức giúp đỡ chúng ta và hồng 

phúc thay sự phó thác đó) 
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Câu kinh cũng chứng minh rằng người học bùa 
ngải chỉ học toàn điều gây thiệt hại bản thân y, hoàn 
toàn không có lợi ích gì cho y, ngoài ra họ cũng chẳng 
hưởng được bất cứ lợi ích nào trong kiến thức bùa ngải 
đó ở Ngày Sau khi đối diện với Allah, qua điều này nói 
lên sự thất bại nặng nề vô cùng thảm thương mà không 
một con đường nào cứu chữa nổi ở trần gian lẫn ngày 
sau, chính họ đã tự bán bản thân và linh hồn họ bằng 
giá cả vô cùng rẻ mạt, như Allah đã phán: 

رٰن ] ُٰنو ع� ُٰ ۚ ِٰر� ٰ�ُوراْ  �ِ ُو َٰ ُفو
ٰ
اْ بِهِۦٓ � و� ٰ َٰ  َ ّٰ  ١٠٢: البقرة ١Zٰوٰ�ِئ�ٰس 

Và tồi tệ thay về giá cả (lợi lộc của tiền bạc) vì nó 
mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân họ. Giá như 
họ biết được điều đó ! Al-Baqoroh: 82 (chương 2). 

Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen 
nói: “Người Muslim tuyệt đối không được phép mang 
bùa hộ mạng dù được viết bằng Qur’an, lại càng không 
được phép đặt bùa hộ mạng dưới gối nằm của người 
bệnh hoặc dán lên tường, lên cửa hoặc làm bất cứ gì 
tương tự, chỉ được phép đọc Qur’an trực tiếp lên người 
bệnh giống như trước kia Nabi  đã làm.” 

Shaikh nói tiếp: “Đối với việc mang bùa hộ 
mạng được viết bằng các ngôn ngữ không hiểu được ý 
nghĩa của chúng là điều Harom (bị cấm) dù trong bất 
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cứ trường hợp nào, bởi người đeo hoàn toàn không 
hiểu được trong đó viết điều gì, và như chúng ta thường 
thấy có một số người dùng những vật được xem là bùa 
hộ mạng đeo lên cổ, đeo lên thắt lưng, đeo lên chân, 
đặt trong nhà, trên xe... tất cả được xem là Bid-a’h, là 
điều Harom, là tội Shirk.” 

Cầu xin Allah – Đấng Tối Cao và Vĩ Đại – ban 
bình an cho toàn thể cộng đồng Muslim thoát khỏi mọi 
điều xấu xa do bùa ngải, do bói toán, do tiên đoán quá 
khứ vị lai gây ra, đồng thời cũng cầu xin Ngài che chở 
cộng đồng Muslim thoát khỏi mọi dụ dỗ ảo huyền của 
các nhà chiêm tinh, bùa ngải, xin hãy ban cho người 
Muslim luôn kiên định niềm tin nơi Allah không hề bị 
lung lay. Quả thật, Ngài là Đấng Từ Bi Độ Lượng. 

Anh chị em Muslim thân mến, 

Allah đã hạ lệnh cho chúng ta một điều và chính 
Ngài là Đấng bắt đầu mệnh lệnh đó với lời phán: 

ُّراْ ] َٰ نوراْ  ّٰ ا َٰ ِيٰ   ّّ َ َ ُٰ ُّ
ٰ
ُ ��ٰ ۚ ِ ّ ِۚ َُّ ٰ َٰ ُّرٰن  َٰهو  يوٰن �هِٰك َٰ ّٰ ٰ ٰو ّّ ِِّن َ

ُِيًنَ  �َ ٰ راْ � ُِّنو ٰۡ  ٥٦ :األحزاب ٥Zٰعُٰي�هِ ٰو

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

Nabi  nói:  

َدةا َصّا تَمْ  َصّا (( ّ َوتحن َ ت هللاُ ََ  وته ضسلمر)) َيلَيْهن َيْصا
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah 
ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Allah thì gởi trực tiếp bình an và phúc lành cho 
Nabi , còn Thiên Thần thì cầu xin Allah ban cho 
Người bình an và phúc lành. 

 

 لّيَْت ـَص  اـَكمَ  ،دٍ ـُمَمّ  هلن  ىـوََيلَ  ،دٍ ـُمَمّ  ىـَيلَ  ّئ ـَص  مّ ـتللّهُ 
ي ىـَيلَ  ي هلن  ىـوََيلَ  ،مَ ـِنبَْرتهن ََ  ،مَ ـِنبَْرتهن ي ِننّ ن ي دٌ ـَْ  مّ ـتللّهُ  .دٌ ـَ�ن
َت  اـَكمَ  ،دٍ ـُمَمّ  هلن  ىـوََيلَ  ،دٍ ـُمَمّ  ىـَيلَ  بَارنكْ 

ْ
 ىـَيلَ  بَاَر�

ي يِنبْرَ  هلن  ىـوََيلَ  ،مَ ـِنبَْرتهن ََ  ،مَ ـتهن يدٌ ـحَ  ِننّ ي من  دٌ ـَ�ن
"Thưa Allah! Cầu xin hãy ban sự bình an và phúc 
lành cho Nabi Muhammad và dòng tộc của Người 
giống như Ngài đã ban cho Nabi Ibrohim và dòng 
tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng Tối Cao và 
Rộng Lượng." 
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زّ  ين
َ
ْيَدتَء  تللُّهـّم أ

َ
�نَ� َوأ ُمْصن

ْ
َْك َوتل ّل تلصئ ذن

َ
ْ�َ َوأ ُمْسلنمن

ْ
تالنْيَ َم َوتل

ُْ ن 
ِئ  ت

"Thưa Allah! Cầu xin Ngài hãy làm hùng mạnh đạo 
Islam và người Muslim và hãy hạ thấp sự đa thần, 
người thờ đa thần và kẻ thù của tôn giáo." 

 

ّخرْ  اـَومَ  نَا،قَّدمْ  اـمَ  نَارْ ـتْغفن  مّ ـتللّهُ 
َ
يْ  اـَومَ  نَا،أ

َ
ْيلَنْ  اـَومَ  نَا،َررْ ـأ

َ
 نَا،أ

يْ  اـَومَ 
َ
نَْت  اـَومَ  نَا،َر�ْ ـأ

َ
ْيلَ  أ

َ
نّ  بنهن  مُ ـأ نَْت  ا،من

َ
ُمقَ  أ

ْ
مُ ـتل نَْت  دئ

َ
 َوأ

مُ 
ْ
هَ  الَ  ،رُ ـََخئ ـتل ـٰ   ِنلَ

ّ
نَْت  ِنال
َ
 أ

"Thưa Allah! Cầu xin hãy dung thứ tội cho chúng 
tôi với những tội lỗi đã qua và sau này, về những tội 
lỗi mà chúng tôi còn giấu giếm hoặc đã truyền bá, 
những tội lỗi đã phạm nhiều lần, và về những tội lỗi 
mà Ngài biết rõ hơn chúng tôi. Ngài là Đấng bắt đầu 
cũng là Đấng kết thúc, không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài." 
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ََ  وذُ ـعُ �َ  اِننّ  مّ ـتللّهُ  ّن   َ ـمن  بن ُْخ
ْ
ََ  وذُ ـعُ �َ وَ  ،تل ُْبن   َ ـمن  بن

ْ
 وذُ ـعُ �َ وَ  ،تْ

 ََ َْ  بن
َ
ِّ نُ  أ رَْذلن  ىـِنلَ  َر

َ
ُعمْ  أ

ْ
ََ  وذُ ـعُ �َ وَ  ،رن ـتل ْ�يَا فنتْنَةن   ْ ـمن  بن ِّ  وذُ ـعُ �َ وَ  ،ت

 ََ َقْْ ت َذتبن ـيَ   ْ ـمن  بن
ْ
 رن ـل

"Thưa Allah! Quả thực, chúng tôi cầu xin Ngài che 
chở tránh khỏi sự keo kiệt, bần tiện, nhúc nhát, 
tránh khỏi sự yếu ớt khi về già, tránh khỏi sự thử 
thách của Đadjal và tránh khỏi sự hành phạt ở dưới 
mộ." 

 

عَ 
ْ
ُّ تل ن

ُ
ُفوح ُ َْ  ََ نّ تللُّهّم ِننّ َْ ُف  ْْ  اْفَو فَا

"Thưa Allah! Quả thật, Ngài là Đấng Độ Lượng rất 
thương yêu sự tha thứ, cầu xin hãy tha thứ cho bề 
tôi." 
 

 َ
َ
ْصلنْح ل

َ
ُسَ  اتللُّهّم أ ْضرن  نَاِن

َ
ْصَمُة أ َ ُهَو ين ن

ّ
َ  نَاتّ

َ
ْصلنْح ل

َ
ْ�يَا اَوأ تلّتن  نَاُِ

ْصلن  نَا�نيَها َمَعاشُ 
َ
َ َوأ

َ
َر�َ  اْح ل ُِ  نَاهخن َيَـاَة  نَـاتلّتن �نيَهـا َمَعا

ْ
ّْ تل َوتْجَعـ

 َ
َ
ةا ل َِ َنا َ  ا�ن

َ
َِ َرتَحةا ل َمْو

ْ
ّْ تل  َخْ�ٍ َوتْجَع

ئ ُِ ئ َشّ  افن  ُِ   ْ  من
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"Thưa Allah! Xin hãy cải thiện tôn giáo của chúng 
tôi cho chúng tôi nó là điều bảo vệ chúng tôi, xin hãy 
cải thiện trần gian cho chúng tôi nó là sự sống của 
chúng tôi, xin hãy cải thiện ngày sau cho chúng tôi 
nó là nơi chúng tôi phải trở về, xin hãy ban cho 
chúng tôi thêm mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và 
xin hãy ban cho cái chết là sự nhẹ nhàng cho chúng 
tôi tránh được mọi điều xấu." 

 

ْ  َ�ْفٍس  ٍُ َال َ�َْشُ  َومن
ْ
ْ  قَل ٍم َال َ�نَْفُ  َومن

ْ
ل ْ  ين ََ من تللُّهّم ِننّا َ�ُعوُذ بن

ْيَوٍة َال �ُْستََجاُب لََها َِ   ْ  َال �َْشَُْ  َومن
"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài che chở tránh 
khỏi mọi kiến thức vô bổ, con tim không biết kính sợ 
(Ngài), tấm lòng tham lam và lời cầu xin không 
được chấp nhận." 

 

 �َ غن
ْ
َعَفاَف َوتل

ْ
ُهَدى َوتّلَق َوتل

ْ
ََ تل ُ ل

َ
 تللُّهّم ِننّا �َْسي

"Thưa Allah! Chúng tôi cầu xin Ngài ban cho sự 
hướng dẫn, lòng kính sợ (Ngài), mạnh lành và giàu 
có." 
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ٰنةٗ ] َٰ ٰيَ ٰح �� ُّ َ ِِ َٰاَِٰنَ  ّ�ٰنَٓ  ٰنةٗ  َٰ َٰ ةِ ٰح َٰ ٰوقِٰنَ ٰعٰذاٰب َُّـََِ  ٰوِ� َ�ِخ
٢Z      ٢٠١ :البقرة 

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều 
tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ 
chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-
Baqoroh: 201 (chương 2). 

 

َِ تهللان  َْا َٰـَٕٓ  ِِّن َ] :ين ٰ� ِ  يي ِح�
ِل ٰوَ�� �ۡ ُ�ٰع َو بِل مو

�
ٰ يٰأ ذِ   ّّ

ٰ�  ٰوٰ�ن�ٰ�  ٰع ِ  �َ ُ�قو َ  �ِ ـ ُّ�و ِ� ُٰٰع ـ �و ّو � يٰعِ ِ �ۡ ٰـ
نٰكَِ ٰوَ�� �نو ٰشََِٓ ٰوَِ ُ�ٰفح� َ

ونٰ  َو َّ وت بنعَ ٩٠: النحل ٩Z َٰٰذ
وفُ
َ
ْهدن تهللان ِنَذت َعَهْدُ�ْم َوَال َ�نُْقُلوت ، َوأ

َّ تَهللا   ِن
ـيْ ا ـتُُم تَهللا َيلَـيُْ�ْم َكفن

ْ
َها َوقَـْد َجَعل ََ َ�ْعَد تَو�نيدن ْ�َما

َ
تأل

َّ َُْذُكْرُ�ْم َوتْشُكُروُه  َلنيْ
ْ
يَْم تْ َعظن

ْ
، َوتْذُكُرْوت تَهللا تل ََ َ�ْعلَُم َما َ�ْفَعلُو

ُِْ�ْم وَ 
هن َُزن  ننَعمن

ََ َعَ َبُ َوتُهللا َ�ْعلَُم َما تَْصنَُعو
ْ
ْ
َ
ُر تهللان أ

ْ
ك ن
َ
ّ. 

Hỡi anh chị em Muslim! 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 
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may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-
Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã 
cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã 
khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người 
quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các 
người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng 
Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài 
thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am 
tường mọi hành động của các người. 
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