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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

Mục đích chúng ta được tạo ra 

 Hỏi: Tại sao Allah tạo hóa chúng ta? 

 Đáp: Allah  tạo ra chúng ta mục đích để chúng ta 
thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì cùng với 

Ngài. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Ngài: 

نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن  ﴿ يَّ َوٱۡۡلِ ۡقُت ٱۡۡلِ
 [56/ اريات اذل ظَرة] ﴾ ٥٦َوَوا َخنَ

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 

câu 56). 

Nabi Muhammad  nói: 

نْل  الْلِعتَااِ  َ َ  اِ  َخ َّن  فَ ِنَّن  »
َ
تُُسوهُ  أ ُكَا َو َ  َ عْل ِ

ًِ  يُْشْل رواه ابلزاري  « َشيْلئًا ةِ
. لمومط

“Quả thật, quyền của Allah đối với các bề tôi là họ phải 

thờ phượng Ngài và không tổ hợp bất cứ thứ gì với Ngài” 
(Albukhari, Muslim). 
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 Hỏi: Thờ phượng là gì? 

 Đáp: Thờ phượng là một danh từ bao quát hàm chứa 

tất cả những gì Allah  yêu thích từ lời nói, hành động được 

biểu hiện công khai hay thầm kín như Du-a (cầu nguyện, 
khấn vái), dâng lễ nguyện Salah, lòng kính sợ, sự hạ mình, ...  

Allah  phán:  

ِ َرّبِ ٱمَۡعَٰنَِىنَي  ﴿  ظَرة] ﴾ ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُصِِك َوََمَۡياَي َوَمَىاِِت ّلِِلَّ

 [162/ األىعام

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 

nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái 

chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của 

toàn vũ trụ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162). 

Giết tế là giết các con vật để ăn thịt và chia sẽ thịt 
đến những người nghèo, những người khó khắn túng thiếu 

mục đích để đến gần Allah . 

Nabi Muhammad  nói: 

َخبَّن   َِ ْل ٍ  َعتْلِسى إَِاَّن  َ َقصَّنَ   َوَنا/  َاَا اُ َ َعاَا  »
َ
ا إَِاَّن  أ ُج  ِمهَّن ًِ  ااْلَ َ ْل  « َعلَيْل

. خسيد  سيس رواه ابلزاري
“Allah, Đấng Tối Cao phán: Không có điều gì mà Người 

bề tôi thực hiện để đến gần với TA được TA yêu thích 
hơn là các nghĩa vụ bắt buộc mà TA đã sắc lệnh cho y” 

(Hadith Qudsi do Albukhari ghi lại). 
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 Hỏi: Các dạng thờ phượng? 

 Đáp: Có rất nhiều dạng thờ phượng, tiêu biểu: Du-a, 

sợ hãi, hy vọng, phó thác, yêu, ghét, giết tế, thề nguyện, cúi 

mình, cúi đầu quỳ lạy, Tawaf (đi vòng quanh), thề thốt, xét 
xử, ... 

 Hỏi: Tại sao Allah cử phái các vị Thiên sứ đến? 

 Đáp: Ngài gởi họ đến để kêu gọi chúng ta đến với sự 
thờ phượng Ngài và phủ nhận mọi sự tôn thờ khác Ngài. 

Allah  phán:  

وَّ ٖة ﴿
ُ
  ِ
ٌَا ِ  ُ ّ َُٰ َِو   َومََقۡد َ َعۡ  ِوْ ٱملَّ َ َوٱۡٱَ  ُِب ِن ٱۡٱُبُدووْ ٱّلِلَّ

َ
 ﴾رَُّشًَِّل  

 [36/ ظَرةانلدل ]

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một 

vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

Tà thần là tất cả những gì mà con người thờ phượng, 

cầu xin, khấn vái ngoài Allah  một cách hài lòng. 

Nabi Muhammad  nói:  

َيَم ِ  ااُّدل »  َ  انلَّناِس ةِِعيىَس اةْلِو َمصْل وْل
َ
ىَا أ
َ
ٌة ِلَعالَّنٍت ، أ ََ ىْلِبيَاُ  إِرْل

َ
نْليَا َواآلِرَصِة ، َواأل

مْل َواِخٌس  ٍُ مْل َشَّتَّن ، َوِاييُ ٍُ اُ  ٍَ مَّن
ُ
 رواه ابلزاري  «أ

“Ta là người gần với Ysa, con trai của Maryam nhất ở 

trên đời này và ở Đời sau, và các vị Nabi đều là anh em 

từ cùng một người cha nhưng mẹ của họ lại khác nhau 

và tôn giáo của họ chỉ là một” (Albukhari).  
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Các vị Nabi là anh em ... và tôn giáo của họ chỉ là 

một có nghĩa là tất cả các vị Thiên sứ đều kêu gọi đến với sự 

thờ phượng một mình Allah  được gọi là Tawhid. 

Các dạng Tawhid 

 Hỏi: Tawhid Rububiyah là gì? 

 Đáp: Là độc tôn Allah  về các hành động và việc 
làm của Ngài, tin rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban 

phát bổng lộc, Đấng làm cho sống và làm cho chết, Đấng 

Ban phúc lành, Đấng Gây ra điều dữ, Đấng Điều hành và 
Chi phối mọi sự việc và mọi vạn vật. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ َرّبِ ٱمَۡعَٰنَِىنيَ  ﴿ ۡىُد ّلِِلَّ  [1 /ظَرة الفاحتث] ﴾ ٱۡٱَ

 Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng 
Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài  (Chương 1 – Al-Fatihah, 

câu 1). 

Nabi Muhammad  nói: 

مَّن  » ٍُ سُ  لََ   اللَّن َهْل ىْلَج  ااْل
َ
اِت  رَ ُّدل  أ ََ َه رْلِ   العَّن

َ
. رواه ابلزاري ومعلم « ... َواأل

“Lạy Allah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Ngài, Ngài là Thượng Đế của các tầng trời và trái đất ... ” 

(Albukhari, Muslim). 

 Hỏi: Tawhid Uluhiyah là gì? 

 Đáp: Là độc tôn hóa Allah  trong thờ phượng: Du-
a, giết tế, thề nguyện, xét xử, lễ nguyện Salah, hy vọng, kính 
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sợ, cầu xin sự phù hộ và che chở, phó thác, .. đều hướng về 

một Ngài duy nhất. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ٞه  ﴿ ٍَٰ ُ ۡه إِإََِو ُُ َٰ ٓ   ِإََو ٍَ إَِّلَّ َ َِٰ دٞه  َّلَّ َٰ َِ ٱلرَّۡ َمَُٰي ٱلرَِّ يُه  إِإََِو َُ / ظَرة ابلقصة] ﴾ ١٦٣ 
163 ]

Và Đấng thờ phượng của các ngươi là Thượng Đế duy 

nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Ngài, Đấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan dung. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 163). 

Nabi Muhammad  nói:  

َا  فَلْليَُ وْل  » وَّن
َ
مْل  َنا أ ٌُ ُعَ اَاةِ  حَسْل ٍَ ًِ َش نْل  إَِ ْل

َ
رواه ابلزاري  « اُ  إِ َّن  إَِ َ   َ  أ

. ومعلم
“Điều đầu tiên ngươi kêu gọi họ là ngươi kêu gọi họ đến 

với sự chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah” (Albukhari, Muslim). 

Còn trong lời dẫn khác của riêng Albukhari: 

َا  فَلْليَُ وْل  »  وَّن
َ
مْل  َنا أ ٌُ ُعَ نْل  إَِا   حَسْل

َ
ُسوا أ ََخِّ  « اَ  يُ

“Điều đầu tiên ngươi kêu gọi họ là ngươi kêu gọi họ đến 

với sự độc tôn hóa Allah”. 

 Hỏi: Mục đích của Tawhid Rububiyah và Uluhiyah 

là gì? 

 Đáp: Mục đích của Tawhid Rububiyah và Uluhiyah 
là để con người nhận thức được sự vĩ đại của Thượng Đế của 
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họ, của Đấng mà họ thờ phượng, để rồi họ chỉ tôn thờ một 

mình Ngài, chỉ tuân lệnh một mình Ngài, vững chắc đức tin 

Iman trong trái tim của họ, và họ sẽ luôn biểu hiện và tuân 

thủ theo các qui định và hệ thống giáo luật của Allah  trên 
trái đất. 

 Hỏi: Tawhid về các thuộc tính và tên gọi của Allah 

là gì? 

 Đáp: Tin và khẳng định những gì mà Allah  đã mô 

tả về bản thân Ngài trong Kinh sách của Ngài hoặc những gì 

được vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad , đã mô tả trong 

các Hadith xác thực của Người một cách không suy diễn, 
không so sánh, không bóp méo, không cụ thể hóa thế nào và 

ra làm sao, chẳng hạn như Ngài ngự trên, Ngài đi xuống, tay 

của Ngài, ... tất cả đều mang tính hoàn mỹ và siêu việt tuyệt 
đối của Allah . 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  

ِىيُي ٱۡٱَِ  ُ  ﴿ َِ ٱلصَّ َُ  [11: ظَرة الشَرى] ﴾  مَۡ َس َ ِىۡ نٍِِ  َ ۡ ٞه  َو
Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Nabi Muhammad  nói:  

ُا  » ِ
َها ِ  إَِا  َ ْللَثٍ  ُ َّن  َوَ َعاَا  َ تَاَر َ  َربُّدليَا َ  ْل نْليَا العَّن  اللَّنيْلِل  ذُلُُد  َ تْلَ   ِخنيَ  ااُّدل

. رواه ابلزاري ومعلم  « اآلِرصُ 
“Mỗi đêm vào khoảng một phần ba cuối của đêm, 

Thượng Đế Ân phúc và Tối Cao của chúng ta đi xuống 

tầng trời hạ giới” (Albukhari, Muslim). 
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Việc đi xuống của Thượng Đế là đi xuống theo 

thuộc tính Tối Cao và Siêu Việt của Ngài, không giống với 

bất kỳ thứ gì trong tạo vật của Ngài. 

Tội lớn nhất 

 Hỏi: Tội lớn nhất đối với Allah là gì? 

 Đáp: Tội lớn nhất đối với Allah  là đại Shirk. 
Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah  nói về 

người bề tôi ngoan đạo Luqman đã khuyên đứa con của 

mình: 

﴿  ٍُ َِ  َعُِ  َُ َ  َا  ۥ ِإَۡو قَاَا مُۡقَمَُٰي ِ  ٌٍِِۡ  َو ۡ ِ  إِنَّ ٱلّلِ ُظنٌۡه َ َُٰبَ َّ ََّل  ُۡلِۡ   ِ ّلِلَّ
 [13/ ظَرة لقهان] ﴾ ١٣َعِ يهٞه 

Và hãy nhớ lại khi Luqman bảo đứa con trai của mình 

khi y khuyên nó: “Này hỡi con yêu của cha, con chớ 

đừng làm điều Shirk với Allah, quả thật, Shirk là điều 
bất công vô cùng nghiêm trọng”. (Chương 31 – Luqman, 

câu 13). 

Khi Thiên sứ của Allah  được hỏi tội nào lớn nhất 
trong các tội thì Người nói: 

نْل  »
َ
ا ِ ِ  َ ْلَعَل  أ ََ  ىِسًّ ٌْل . رواه ابلزاري ومعلم « َرلََقَ   َو

“Đó là việc ngươi bịa ra một thần linh cùng với Allah 

trong khi Ngài đã tạo hóa ngươi” (Albukhari, Muslim). 
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 Hỏi: Đại Shirk là gì? 

 Đáp: Đại Shirk là hướng một hình thức thờ phượng 

nào đó trong các hình thức thờ phượng đến với ai (vật) khác 

ngoài Allah , chẳng hạn như Du-a, giết tế, ... 

Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah : 

َ    َ ِن َ َعنَۡت  َ ًََِّ  إِإَِوٗذ  َوََّل  َۡدُ  وِي ُ ونِ  ﴿ ِ َوا ََّل  ٌََنُعَ  َوََّل  َُ   و ّوَِي ٱّلِلَّ
َٰنِِىنَي  [ 106/ ظَرة يَنط] ﴾ ١٠٦ٱمظَّ

Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang 

lại lợi ích cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thế 
thì chắc chắn Ngươi sẽ là một kẻ sai phạm. (Chương 10 – 

Yunus, câu 106) tức một kẻ thờ đa thần. 

Nabi Muhammad  nói:  
 ْلَ ُ  »

َ
ا ُ  الْلَ تَااِصِ  أ َ يْلِو  َوُعُقَُو  ، ةِاِ  اِا ْل اِاَ ََ ْل اَاةُ  ، ال ٍَ ورِ  وََش رواه  « الضُّدل

. ابلزاري
“Tội lớn nhất trong các đại tội là Shirk với Allah, bất 

hiếu với cha mẹ, và làm chứng giả” (Albukhari). 

 Hỏi: Tai hại của việc phạm tội đại Shirk là gì? 

 Đáp: Tội đại Shirk là nguyên nhân bị đời đời kiếp 

kiếp trong Hỏa Ngục. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ َعنَۡيٍِ  ﴿ ِ َ َقۡد َ رََّ  ٱّلِلَّ ۥ َوي  ُۡلِۡ   ِ ّلِلَّ ٍُ َٰنِِىنَي  إًَِّ ٍُ ٱنلَّاُر  َوَوا لِنظَّ َٰ َوى
ۡ
ٌََّ  َوَوأ ٱۡۡلَ

ًَ ارٖة 
َ
 [72/ ظَرة املااسة] ﴾  ٦٬ وِۡي  
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Quả thật, người nào  làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị 

cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. 

Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 

đỡ. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 

Nabi Muhammad  nói: 

ِ ُ  اَ  لَِ َ  َوَنوْل  »
ًِ  يُْشْل . رواه معلم « انلَّنارَ  َاَرَل  ةِ

“Và ai trình diện Allah với tình trạng làm điều Shirk với 

Ngài thì sẽ vào Hỏa Ngục” (Muslim). 

 Hỏi: Việc làm ngoan đạo và thiện tốt có mang lợi 
ích gì chăng khi nó đồng hành với Shirk? 

 Đáp: Việc làm ngoan đạo và thiện tốt sẽ trở nên vô 

ích nếu nó được thực hiện đồng hành với Shirk, bởi Allah  
đã phán: 

ِوْ َيۡعَىنَُِن  ﴿ ا ََكًُ ه وَّ ُُ ٌۡ ِوْ َٱَبَِط َٱ ُك ۡۡشَ
َ
  ِۡ َ [ 88/ مظَرة األىعا] ﴾ ٨٨َول

Nhưng nếu họ Shirk (tổ hợp) những thần linh khác 

cùng với Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các việc 
làm của họ đều trở nên hoài công vô ích. (Chương 6 - Al-

An’am, câu 88). 

Nabi Muhammad  nói: 

ىَا َوَ َعاَا  َ تَاَر َ  اُ   َاَا  »
َ
َ   أ  ْل

َ
َ  ِ  أ َ ْلِ   َعِو  الْشُّدل َ َ  َعَهالً  َعِهَل  َنوْل  الْشِّ  ْل

َ
 أ

 ًِ ِى َنِ   ِاي ًُ  َ ْيْل خُ ًُ  حََصكْل  َ . رواه معلمخسيد  سيس  « َوِ ْل
“Allah, Đấng Ân phúc và Tối Cao phán: TA không cần 

đến những đối tác mà chúng Shirk, ai làm một hành 

động mang tính tổ hợp TA với ai (vật) khác ngoài TA thì 
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TA sẽ bỏ mặc y và sự tổ hợp đó của y” (Hadith Qudsi do 

Muslim ghi lại). 

Các hình thức thuộc đại Shrik 

 Hỏi: Chúng ta có được phép cầu xin sự trợ giúp và 

ban phúc từ những người chết hoặc những người vắng mặt 

không? 

 Đáp: Chúng ta không được phép cầu xin sự trợ giúp 

từ những người đó mà hãy cầu xin sự trợ giúp và ban phúc 

của Allah, Đấng Tối Cao. 

Allah  phán: 

ِ ََّل َ ۡنُُقَِن َ ۡ  ﴿ ِ َي  َۡدُعَِن وِي ُ وِن ٱّلِلَّ ۡه ُ ۡنَُقَِن  ٔٗذ َوٱٱَّ َُ ٌَٰو َغۡ ُ  ٢٠و َو ۡوَو
َ
 

ۡ َيآ ٖة  
َ
 َّاَن ُيۡبَعُ َِن َوَوا يَ   

َ
 [21 ،20/ ظَرة انلدل] ﴾ ٢١ۡشُعُروَن أ

Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah 

đã không tạo hóa được bất cứ thứ gì trong khi chính 

chúng là những thứ được tạo ra. Chúng là những vật 

chết chứ không sống và chúng cũng không biết khi nào 

chúng được dựng cho sống lại. (Chương 16 – Annahl, câu 
20, 21). 

Nabi Muhammad  nói:  

مُ  يَا َ ُّدل  يَا » َِخَ   َ يُّدَل خَِغيُد  ةَِص ْل ظْل
َ
. رواه ال نشي « أ

“Hỡi Đấng Hằng Sống, Hỡi Đấng Bất Diệt, với lòng Nhân 

từ của Ngài bề tôi cầu xin sự trợ giúp và phúc lành” 
(Tirmizhi). 
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 Hỏi: Chúng ta có được phép cầu xin sự trợ giúp từ 

những người còn sống không? 

 Đáp: Chúng ta được phép cầu xin sự trợ giúp đến 

những người còn sống trong phạm vị khả năng của họ. 
Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِي  ﴿ ٍُ ٱٱَّ ِي وِۡي َعُدّوِهِ  َ ۡشَ َغََٰ  َكَزهُۥ ُمََِسَٰ َ َقََضَٰ  وِي ِشيَع ٍِِ  لََعَ ٱٱَّ َِ َ 
ۥ َعُدّوٞه  ٍُ ۡيَلَِٰي  إًَِّ ٍِ  قَاَا َ ََٰذو وِۡي َٱَىِل ٱللَّ ِضّلٞه  َعنَۡي بنِيٞه و  ظَرة ] ﴾ ١٥ و 

[ 15/ القطص
Và người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để đánh 

lại kẻ địch. Vì thế, Musa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu 

sinh mạng của y (nhưng Musa sực tỉnh) vội nói: “Đây là 

hành động của Shaytan; quả thật, Shaytan là kẻ thù công 

khai chuyên cám dỗ mọi người lạc hướng. (Chương 28 – 

Al-Qisas, câu 15). 

 Hỏi:  Chúng ta có được phép cầu xin giúp đỡ từ ai 

khác ngoài Allah không? 

 Đáp: Không được phép xin sự trợ giúp về những 
điều mà chỉ Allah mới có khả năng. Bằng chứng cho điều 

này là lời phán của Allah : 

[ 4/ ظَرة الفاحتث] ﴾ ٤إِ َّاَ  َنۡعُبُد   َّاَ  نَۡصَ عنُِي  ﴿
Chỉ với Ngài bầy tôi thờ phượng và chỉ với Ngài bầy tôi 
cầu xin sự trợ giúp và phù hộ. (Chương 1 – Al-Fatihah, 

câu 4). 

Nabi Muhammad  nói: 
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لْلَج  إَِذا »
َ
اِ  َظ 

َ
خََعيْلَج  َوإَِذا اَ  فَاظْل  خَِعوْل  اظْل رواه ال نشي و اا  « ةِاِ  فَاظْل

. خسيد خعو ضيديح
“Nếu ngươi muốn cầu xin thì hãy cầu xin Allah và nếu 

ngươi muốn tìm sự phù hộ và hãy tìm sự phù hộ nơi 
Allah” (Tirmizhi ghi lại và ông nói đây là Hadith tốt và xác 

thực). 

 Hỏi: Chúng ta có được phép nhờ cậy sự giúp đỡ của 
những người còn sống không? 

 Đáp: Chúng ta được phép nhờ cậy họ giúp đỡ về 

những điều họ có khả năng. Allah  phán: 

 ٱۡۡلِ ِۡه َوٱمُۡعۡدَ َِٰن   ﴿
ِوْ لََعَ ىَٰ  َوََّل َ َعاَوًُ َِ ِ َوٱٱَّۡق ّ ِ

ِوْ لََعَ ٱمۡ ظَرة ] ﴾ َوَ َعاَوًُ
[ 2 :املااسة

Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và Taqwa 

(kính sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và 

gây hận thù. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 2). 

Nabi Muhammad  nói: 

نِ  ِ   َواُ  » َْل نِ  ِ   الْلَعتْلسُ  َ نَ  َنا الْلَعتْلسِ  َع َْل ًِ  َع ِري
َ
. رواه معلم « أ

“Allah luôn giúp đỡ người bề tôi khi mà người bề tôi đó 

luôn giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình” 

(Muslim). 

Riêng việc cầu xin sự khỏi bệnh, bổng lộc, sự hướng 

dẫn và những điều tương tự thì chỉ được cầu xin một mình 
Allah  bởi vì người phàm đang sống không có khả năng 

cho các sự việc đó. 
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 Allah, Đấng Tối Cao  phán: 

ِي َخَل  ﴿ ِد ِي ٱٱَّ ُۡ َِ َي ُُ َِ ُيۡععُِىِ  َو َۡصقنِِي  ٧٨قَِ  َ  َُ ِي   ِإََوو َمرِۡضُت  ٧٩َوٱٱَّ
َِ  َۡلننِِي  ُُ  [80  -78/ ظَرة الشعصا ] ﴾  ٪٧َ 

 Đấng đã tạo ra tôi và hướng dẫn tôi, Đấng cho tôi ăn và 

cho tôi uống, và khi tôi bệnh thì Ngài sẽ cho tôi khỏi 
bệnh. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 78 – 80). 

 Hỏi: Có được phép thề nguyện đến với ai (vật) ngoài 

Allah không? 

 Đáp: Không được phép thề nguyện ngoại trừ với 
một mình Allah duy nhất bởi lời phán của Allah  kể về 

người vợ của Imran: 

ُو ِعۡىَ َٰنَ  ﴿
َ
رٗذ  إِإَِۡو قَامَِت ٱۡمَر  ٓ  َرّبِ إِّ ِ ًََذۡرُو لََ  َوا ِ  َ ۡعِ  َُمَرَّ و َ َ َقبَّۡل وِّ ِ

ِىيُي ٱمَۡعنِيُه  ًَت ٱلصَّ
َ
 [35/ ظَرة آا عهصان] ﴾ ٣٥إًََِّ   

Khi vợ của Imran cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề 

tôi, quả thật, bề tôi nguyện hiến đứa con trong bụng của 

bề tôi cho Ngài để đặc biệt phụng sự Ngài, xin Ngài nhận 

phần nguyện này của bề tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết mọi sự việc. (Chương 3 – Ali Imran, 

câu 35). 

Nabi Muhammad  nói:  

نْل  ىََشرَ  َنوْل  »
َ
ًُ  اَ  يُِ ييَ  أ نْل  ىََشرَ  َوَنوْل  ، فَلْليُِ عْل

َ
ًُ َ يْل  أ ًِ  فَالَ  ِضيَ ِط رواه  « َ عْل

. ابلزاري
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“Ai nguyện tuân lệnh Allah thì hãy tuân lệnh Ngài còn ai 

nguyện bất tuân Ngài thì chớ đừng bất tuân Ngài” 

(Albukhari). 

Giới luật về Sihr (phép thuật và bùa ngải) 

 Hỏi: Giáo luật qui định thế nào cho việc làm Sihr? 

 Đáp: Sihr thuộc các đại trọng tội, có thể là điều vô 
đức tin Kufr. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٰ ُمنِۡ  ُشنَۡيَمََٰي  َوَوا َكَنَر ُشنَۡيَمَُٰي َوِإََوَِٰ يَّ  ﴿ َيَِٰعنُي لََعَ ِوْ ٱللَّ ِوْ َوا َ ۡ نُ َبُع َوٱ َّ
ۡ َر َو َ  َيَِٰعنَي َكَنُرووْ ُيَعنُِّىَِن ٱنلَّاَا ٱلّصِ  ٱلَۡىنََكنۡيِ  َِبا َِل ٱللَّ

ًزَِا لََعَ
ُ
وٓ  

ٌَ ٞه  َىا َ ُۡي  ِۡ  َٰ َيُقََِّلٓ إِنَّ َ ٍد َ  َّ
َ
 َۡ ُنۡر    َََل  َ َُٰروَو َوَ َُٰروَو  َوَوا ُيَعنَِّىاِن وِۡي  

َىا َوا ُيَنّرِقَُِن  ٍِِ  َ نۡيَ ٱلَۡىرۡ  ُُ ٌۡ ه  َِضآّرِ َي ِب   ِ َ َيَ َعنَُّىَِن وِ َُ هِ  وِۡي َوَ وِۡٱٍِ   َوَوا 
 ٍُ َٰ ى ِوْ لََىِي ٱۡشََتَ ۡه  َومََقۡد َعنُِى ُُ ۡه َوََّل  ٌََنُع َُ ِ  َوَ َ َعنَُّىَِن َوا  َُ   َ ٍد إَِّلَّ  ِ ِإَِۡوِن ٱّلِلَّ

َ
 

ۥ ِ  ٱٱِخَر ِ وِۡي َخَ َٰ ٖة   ِوْ َيۡعنَُىَِن  َوا َ ُ ِۡ ََكًُ َ ۡه  ل ُُ ًُنَص
َ
ۡووْ  ٍِِ ٓ   َوَٱِۡئَس َوا َۡشَ

 [102/  صةظَرة الب] ﴾١٠٢

Và họ đã đi theo những điều mà những tên Shaytan đã 

đọc (lệch lạc) về quyền lực của Sulayman. Và Sulayman 

đã không phủ nhận đức tin mà chính những tên Shaytan 

đã phủ nhận đức tin, chúng chỉ dạy nhân loại phép thuật 

đã được ban xuống cho hai vị Thiên thần Harut và 

Marut tại Babil (Ba-bi-lôn). Nhưng hai Thiên thần này 

không dạy cho bất cứ một ai mà không bảo trước: 

“Chúng tôi đây chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí 

vị); do đó, chớ phủ nhận đức tin”. Tuy nhiên, họ vẫn học 

từ hai Thiên thần đó những điều mà họ dùng để chia ly 
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đôi vợ chồng. Và họ (những người làm bùa thuật) không 

hại được ai ngoài trừ có phép của Allah. Và họ học hỏi 

điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì 

họ biết chắc rằng ai mua bán phép thuật thì sẽ không 

được hưởng một phần tốt nào. Và tồi tệ thay cho những 

gì mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, phải chi họ biết điều 

đó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Nabi Muhammad  nói: 

خَنِتَُا » تْليَ  اجْل ُهَبَِقاِت  العَّن
ْل ْل ُ / ال ُص  ، ةِاِ  الْشِّ دْل . رواه معلم « ...َوالعِّ

“Các ngươi hãy tranh xa bảy điều hủy diệt: Shirk với 

Allah, Sihr, ...” (Muslim). 

Người hoạt động và hành nghề Sihr có thể trở thành 
kẻ đa thần hoặc kẻ vô đức hoặc tín đồ tội lỗi bắt buộc phải 

xử tử y hoặc phải cảnh cáo và răn đe tùy theo sự hoạt động 

và mức gây thiệt hại cho mọi người. 

Du-a đến Nabi  và hô gọi Người 

Cầu xin sự giúp đỡ nơi Người sau khi Người đã chết là đại 

Shirk 

 Hỏi: Hô gọi Nabi  và Du-a đến Người về một nhu 

cầu nào đó hay cầu xin sự giúp đỡ của Người trong lúc gặp 

tai họa dù đứng gần hay đứng xa mộ của Người có phải là 
đại Shirk hay không? 

 Đáp: Du-a đến Nabi , hô gọi tên Người để cầu xin 

sự trợ giúp sau khi Người đã chết để giải quyết các nhu cầu, 
xua tan những điều xấu và tai họa là đại Shirk, ra khỏi tôn 

giáo Islam, dù người Du-a ở gần hay ở cách xa ngôi mộ của 

Người. Thí dụ cho hình thức này như một người nói: ôi 
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Thiên sứ của Allah xin Người hãy cho tôi khỏi bệnh hoặc 

xin Người hãy xua tan những điều dữ khỏi tôi, ... 

                                             (Theo ủy ban thường trực Islam) 

Giới luật về Sujud và giết tế tại khu mộ 

 Hỏi: Giới luật về Sujud và giết tế tại khu mộ như thế 

nào? 

 Đáp: Sujud và giết tế tại khu mộ là việc làm của 
những người thờ bụt tượng thời Jahiliyah mang tội đại Shirk, 

bởi lẽ hai việc làm này đều là những hình thức thờ phượng, 

và sự thờ phượng thì chỉ được hướng đến một mình Allah  

duy nhất, người nào hướng sự thờ phượng đến với ai (vật) 
khác Allah  thì người đó là người thờ đa thần. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ َرّبِ ٱمَۡعَٰنَِىنَي قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُصِِك َوََمَۡياَي َوَمهَ  ﴿ ۥ   ١٦٢وِِت ّلِِلَّ ََّل َۡشِ َ  َ ُ
ُا ٱلُۡىۡصنِِىنَي  وَّ

َ
ًَا۠  
َ
مِۡرُو َوأ

ُ
َٰلَِ     [163 ، 162/ األىعام ظَرة] ﴾  ١٦٣َوبَِذ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 

nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái 

chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của 

toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang hàng, 

và ta được lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên 

thần phục Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

ِۡ ََر  ﴿ ۡٱَعۡيَنََٰ  ٱمَۡك
َ
آ   [ 2، 1/ ظَرة ال َذص] ﴾ ٢لَِرّبَِ  َوٱۡ َۡر   ََ ّلِ  ١إِنَّ

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-

Kawthar (một con sông nơi Thiên Đàng). Bởi thế, Ngươi 
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hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của 

Ngươi. (Chương 108 – Al-Kawthar, câu1, 2). 

Còn nhiều câu Kinh Qur’an khác nữa khẳng định 

rằng việc Sujud và giết tế là sự thờ phượng và việc hướng 
các việc làm đó đến ai (vật) khác ngoài Allah  là tội đại 

Shirk.  

Không con nghi ngờ gì nữa rằng con người đến khu 
mộ để Sujud hoặc giết tế mục đích chỉ để tôn vinh khu mộ, 

cúi đầu Sujud phủ phục trước nó và giết tế để được đến gần 

với nó. Một Hadith dài do Muslim ghi lại về vấn đề nghiêm 

cấm giết tế dâng lên ai (vật) khác ngoài Allah  và người 
hành động như thế sẽ bị nguyền rủa.  

Ông Ali bin Abu Talib  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói cho tôi nghe bốn điều: 

ُ َنوْل لََعَو »  ُ َنوْل آَوى حُمْلِسذًا َولََعَو ا َّن ِ َولََعَو ا َّن ِ ا َّن ُ َنوْل َذةََح ِلَغْيْل لََعَو ا َّن
ْلَهيَاَر  َ ال ُ َنوْل َ ْيَّن ًِ َولََعَو ا َّن يْل رْلِ  َواِاَ

َ
. رواه معلم «األ

“Allah nguyền rủa người nào giết tế dâng lên ai (vật) 

khác ngoài Allah, Allah nguyền rủa người nào bịa ra 

những điều mới (trong tôn giáo được gọi là Bid’ah, trong 

cuộc sống như các tội ác và xúc phạm người khác), Allah 

nguyền rủa người nào nguyền rủa cha mẹ của y, và Allah 
nguyền rủa người nào dời đổi cột mốc ranh đất” 

(Muslim). 

Ông Abu Dawood ghi lại trong Sunan của ông từ lời 
thuật của Thabit bin Adhdhahaak : Một người đã nguyện 

cắt cổ con lạc đà tại Bawwa-nah, ông hỏi Thiên sứ của Allah 

 thì Người hỏi: “Ở đó có bụt tượng từ những bụt tượng 
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được thờ phượng của thời Jahiliyah không?”. Các vị 

Sahabah bảo: Không có. Người nói: “Ở đó có phải là nơi tổ 

chức các lễ hội của họ không?”. Họ nói: Không. Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ٍر ِ  »  ًُ َ  َوفَاَ  نِلَشْل ِرَ  فَ ِىَّن
وْلِ  ةِيَشْل

َ
ِ  أ ِطيَِث ا َّن  .«َنعْل

“Hãy thực hiện lời nguyện của ngươi, bởi quả thật, 

không được phép thực hiện lời nguyện về những việc bất 

tuân Allah”. 

Hadith cho thấy rằng Islam nghiêm cấm giết tế dâng 
ai (vật) khác ngoài Allah  và cấm giết tế tại những nơi có 

sự tôn vinh và thờ phượng bụt tượng hay những gì khác với 

Allah hoặc các khu mộ hay những nơi được dùng để tổ chức 
các lễ hội thời Jahiliyah, cho dù người giết tế có định tâm 

giết tế vì Allah  đi chăng nữa. 

ٍس َوآِ ِ وَ  ًِ َوَض َّن اُ َ َ َظيِِّسىَا حُمَهَّن ِت . َضدْل
Cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia 

quyến của Người cùng tất các bạn đạo của Người. 

(Theo ủy ban thường trực Islam) 

Giết tế vì ai (vật) khác ngoài Allah là tội đại Shirk 

 Hỏi: Việc giết cừu tại mộ của những vị Wali ngoan 
đạo vẫn còn tồn tại trong tộc của tôi .. tôi đã ngăn cản họ 

điều đó nhưng họ vẫn ngoan cố. Tôi nói với họ: Đó là việc 

làm Shirk với Allah. Họ nói: Chúng tôi thờ phượng Allah 

bằng sự thờ phượng đích thực, tuy nhiên, có tội lỗi gì khi 
chúng tôi viếng thăm những vị Wali ngoan đạo của Ngài và 

chúng tôi nói với Allah trong lời cầu nguyện của chúng tôi: 
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“Với vị Wali ngoan đạo của Ngài tên ... xin Ngài hãy cho 

chúng tôi khỏi bệnh hoặc xin Ngài xua tan những tai họa và 

điều dữ khỏi chúng tôi”. Tôi nói: Tôn giáo của chúng ta 

không phải là tôn giáo cần đến kẻ trung gian. Họ nói: Hãy 
mặc kệ chúng tôi! 

Câu hỏi của tôi là: Làm gì để có thể sửa chữa và 

điều chỉnh những người này? Tôi nên làm gì để ứng phó với 
họ? Và tôi nên đấu tranh với những điều Bid’ah ra sao? 

 Đáp: Chúng ta đã biết những bằng chứng giáo lý từ 

Qur’an và Sunnah đã khẳng định rằng việc giết tế vì ai (vật) 

khác ngoài Allah   chẳng hạn như giết tế vì các vị Wali 
ngoan đạo, hoặc vì Jinn, hoặc vì các bụt tượng hoặc vì 

những tạo vật khác là phạm tội đại Shirk, là việc làm của 

những người thời Jahiliyah và những người thờ đa thần. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ َرّبِ ٱمَۡعَٰنَِىنَي  ﴿ ۥ   ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُصِِك َوََمَۡياَي َوَمَىاِِت ّلِِلَّ ََّل َۡشِ َ  َ ُ
ُا ٱلُۡىۡصنِِىنَي  وَّ

َ
ًَا۠  
َ
مِۡرُو َوأ

ُ
َٰلَِ     [163 ، 162/ األىعام ظَرة] ﴾  ١٦٣َوبَِذ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 

nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái 

chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của 

toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang hàng, 

và ta được lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên 
thần phục Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

Allah  phán câu Kinh này để trình bày rõ rằng việc 

giết tế vì ai (vật) khác ngoài Allah  là Shirk với Ngài giống 
như dâng lễ nguyện Salah đến ai (vật) khác ngoài Ngài. 
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ِۡ ََر  ﴿ ۡٱَعۡيَنََٰ  ٱمَۡك
َ
آ   َ ّلِ لَِرّبَِ  َوٱۡ َۡر  ١إِنَّ

[ 2، 1/ ظَرة ال َذص] ﴾ ٢ َ
Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-

Kawthar (một con sông nơi Thiên Đàng). Bởi thế, Ngươi 

hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của 

Ngươi. (Chương 108 – Al-Kawthar, câu1, 2). 

Allah, Đấng Tối Cao ra lệnh cho vị Nabi của Ngài 

trong chương Kinh này rằng Người phải dâng lễ nguyện 

Salah đến Ngài và phải giết tế vì Ngài, khác với những 
người thờ đa thần, họ là những người giết tế dâng lên và cúi 

đầu quỳ lạy ai (vật) khác ngoài Allah . 

Allah  phán: 

ٓ إِ َّاهُ  ﴿ َّلَّ َ ۡعُبُدٓووْ إَِّلَّ
َ
 [23/ ظَرة اارسا ] ﴾َوقَََضَٰ َرب َ  أ

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sắc lệnh cho 

các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài. 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 23). 

ٌََنآَ   ﴿ َ ُُمۡنِِ نَي َ ُ ٱّلِ َي ُ  مُِرٓووْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدووْ ٱّلِلَّ
ُ
 [5/ ظَرة ابلييث] ﴾َوَوآ  

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để 

thần phục Ngài một cách chính trực. (Chương 98 – Al-

Bayyinah, câu 5). 

Các câu Kinh nói về ý nghĩa này rất nhiều. Và giết 

tế là hình thức thờ phượng cho nên bắt buộc phải có sự thành 

tâm hướng về một mình Allah  mà thôi. 

Ông Ali bin Abu Talib  thuật lại Thiên sứ của 
Allah  nói: 
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 « ِ ِ ا َّن ُ َنوْل َذةََح ِلَغْيْل . رواه معلم «لََعَو ا َّن
“Allah nguyền rủa người nào giết tế dâng lên ai (vật) 

khác ngoài Allah.” (Muslim). 

Riêng một người nói: “Bề tôi cầu xin Allah với sự 

chân lý của các vị Wali của Ngài hoặc với sự cao quý của 

các vị Wali của Ngài, hoặc bề tôi cầu xin Allah với sự chân 
lý của vị Nabi của Ngài hoặc với sự cao quý của vị Nabi của 

Ngài” không phải là Shirk nhưng đó là điều Bid’ah theo đa 

số các học giả, là một trong những phương tiện dẫn đến 
Shirk bởi lẽ Du-a (sự cầu nguyện, khấn vái) là thờ phượng 

và cách thức của nó là một trong những điều làm cho sự Du-

a được chấp nhận. Quả thật, không có một bằng chứng nào 
từ Nabi  cho thấy rằng Người cho phép Du-a thông qua sự 

liên kết với sự chân lý hay sự cao quý của bất kỳ ai trong tạo 

vật của Ngài. Bởi thế, người Muslim không được phép cải 

biên sự liên kết với các vị trung gian trong cầu nguyện Ngài 
khi Ngài không qui định và ban hành. 

Allah  phán: 

﴿  ْ ۡه ُۡشََ  ُ و ُُ َ ۡ  ل
َ
ه ّوَِي ٱّلِ ِي َوا لَه   ُُ َ ِوْ ل / ظَرة الشَرى] ﴾ ٢١ۡ يَ ِۡإَوَنۢ بِهِ ٱااَّهُ  َۡشَُع
21] 

Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền năng 

ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một tôn giáo mà 
Allah không chấp thuận? (Chương 42 – Ash-Shura, câu 

21). 
Nabi Muhammad  nói: 
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ََ رَاٌّ »  ٍُ ًِ َا َشا َنا لَيْلَط ِاي ٌَ ِصىَا  مْل
َ
َسَث ِ  أ خْل

َ
. رواه ابلزاري ومعلم «َنوْل أ

“Ai tạo ra cái mới trong sứ mạng này của Ta thì người đó 

(việc làm đó) không được chấp nhận” (Albukhari, 

Muslim). 

Còn trong lời dẫn khác của riêng Muslim thì Nabi  

nói: 

ََ رَاٌّ »  ٍْل ُصىَا َا مْل
َ
ًِ أ   «َنوْل َعِهَل َعَهاًل لَيْلَط َعلَيْل

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không thuộc mệnh 

lệnh của Ta thì y (việc làm của y) sẽ không được chấp 

nhận”. 

Do đó, bắt buộc các tín đồ Islam phải tuân thủ theo 
những gì được Allah  qui định và ra lệnh, phải tránh xa 

những điều đổi mới mà mọi người làm. 

Trong cầu nguyện chúng ta được phép thông qua sự 
liên kết với các tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah , 

cầu nguyện Ngài thông qua sự độc tôn hóa Ngài cũng như 

thông qua những việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 

Cầu xin Allah  phù hộ và che chở, cầu xin Ngài 
ban sự thành công trong mọi việc. 

                                    (Theo Sheikh Bin Baaz). 

Giới luật về cách chữa bệnh của những thầy lang băm 

 Hỏi: Có một nhóm người điều trị và chữa bệnh bằng 

phương pháp đông y, theo lời của họ. Tuy nhiên, khi ai đó 

tìm đến với họ thì họ nói với người đó: hãy viết tên của anh 
và tên của cha mẹ anh rồi ngày mai trở lại đây. Rồi khi 
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người đó quay lại thì họ nói với y: quả thật, anh bị thế này 

thế này, cách điều trị cho bệnh tình của anh là thế này thế 

này. Họ nói họ dùng lời phán của Allah để chữa trị. Xin hỏi 

các ngài nghĩ sao về những người này, và giới luật qui định 
thế nào đối với người tìm đến họ? 

 Trả lời: Người nào làm theo cách này trong điều trị 

và chữa bệnh thì đó là bằng chứng cho thấy y đang dùng đến 
Jinn, và đang tự xưng biết về cõi vô hình. Nếu là thế thì 

không được phép đến chữa bệnh ở nơi y cũng như không 

được phép tìm đến y và hỏi hang và xin ý kiến của y bởi 

Nabi Muhammad  đã nói: 

َبِعنَي َ ْللًَث »  رْل
َ
تَلْل َ ُ َضاَلٌة أ ٍ  لَمْل ُ قْل َ ُ َعوْل ََشْل

َ
افًا فََع  ََت َعصَّن

َ
. رواه معلم «َنوْل أ

“Ai tìm đến thầy xem tướng số để hỏi hang về một điều gì 

đó thì y sẽ không được chấp nhận lễ nguyện Salah trong 

bốn mươi đêm” (Muslim). 

ٍس »  ىْلِضَا َ َ حُمَهَّن
ُ
ًُ ةَِها َ ُقَُا َاَقسْل َكَفَص ةَِها أ

ياً فََطسَّن َ ٌِ ََت َ 
َ
. رواه أ س «َنوْل أ

“Người nào tìm đến thầy bói và tin những gì y nói thì quả 

thật người đó đã phủ nhận những gì được mặc khải 
xuống cho Muhammad.” (Ahmad). 

Tất cả những ai cho rằng mình biết về cõi vô hình, 

điều trị bằng cách sự dụng các viên sỏi, vỏ hoặc vẽ lên mặt 
đất hoặc hỏi tên của bệnh nhân, tên cha mẹ bệnh nhân hoặc 

tên những người thân của bệnh nhân, tất cả những việc làm 

đó đều là bằng chứng chứng minh họ là những người xem 
tướng số, những nhà thầy bói mà Nabi  nghiêm cấm tìm 

đến họ để nhờ cậy, hỏi hang và tin vào họ. 

                                    (Theo Sheikh Bin Baaz). 
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Giới luật về việc đọc Fatihah lên mộ cho người chết 

 Hỏi: Có được phép đọc bài Fatihah hoặc một câu 

Kinh nào đó từ Qur’an cho người chết khi đi viếng thăm mộ 
không, và việc làm đó có mang lại phúc lành cho người chết 

không? 

 Trả lời: Có các Hadith xác thực rằng Nabi  từng 

viếng thăm các mộ, cầu xin cho những người chết với những 
lời cầu nguyện và Người đã dạy những lời cầu nguyện đó 

cho các vị Sahabah. Tiêu biểu trong các lời cầu nguyện đó: 

«  ُ ِلِهنَي َوإِىَّنا إِنْل َشاَ  ا َّن ْلُهعْل ِنِينَي َوال ْلُهؤْل يَاِر ِنَو ال َل ااِّ ٌْل
َ
اَلُم َعلَيْلُ مْل أ العَّن

َ نَلَا َولَُ ُم الْلَعاِايَثَ نَ لاَلَِخُقََن ةُِ مْل  ُا ا َّن
َ
. رواه معلم « ظْل 

“Chào bằng an đến cư dân nơi cõi mộ từ những người có 

đức tin và những người Muslim, quả thật, chúng tôi 

Insha-Allah chắc chắn sẽ hội ngội các người, chúng tôi 

cầu xin Allah ban phúc lành cho chúng tôi và cho các 

người.” (Muslim). 

Không có một bằng chứng xác thực nào cho thấy 
rằng Nabi  đọc các chương Kinh Qur’an hoặc các câu 

Kinh Qur’an cho người chết mặc dù Người đã nhiều lần đi 

viếng thăm các mộ. 

Và nếu việc làm đó là điều nằm trong giáo lý Islam 

thì chắc chắn Nabi  đã làm và đã chỉ dạy cho các vị 

Sahabah bởi vì Người luôn thương xót và mong muốn ân 

phước cho các tín đồ, và việc Người thực hiện theo giáo lý là 
nghĩa vụ và bổn phận trong việc truyền bá Bức Thông Điệp 

của Allah .  
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Allah, Đấng Tối Cao đã phán về Nabi : 

ًُنِصُ ۡه َعزِ زٌ  مََقۡد َٱآَ ُكۡه رَُشِاٞه  ﴿
َ
ۡ  ّوِۡي   هِ َوا َعٌِ  ۡه َ رِ ٌص َعنَۡيُ ه لََعَ

  [128/ ظَرة اتلَبث] ﴾ ١٢٨رَِّ يهٞه   ِ لُۡىۡ وٌِنَِي رَُ ووٞه 
Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với 

các ngươi, y buồn rầu vì  thấy các ngươi đau khổ và hết 

sức lo lắng cho các ngươi, y luôn thương xót cho những 

người tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, câu 128). 

Như vậy, khi Nabi  không làm những điều đó khi có 

những nguyên nhân thì đó có nghĩa là nó không nằm trong giáo lý 

của Islam. 

Quả thật, các vị Sahabah đều biết rõ điều đó, họ đã làm 

theo Nabi  đến thăm các mộ và cầu nguyện cho họ theo những gì 

Người chỉ dạy, tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực nào cho 

thấy họ đọc các câu Kinh hay các chương Kinh Qur’an cho người 

chết cả.  

Do đó, việc đọc Qur’an cho người chết là việc làm 

Bid’ah, và Nabi  đã cảnh báo về việc làm Bid’ah khi Người nói: 

ََ رَاٌّ »  ٍُ ًِ َا َشا َنا لَيْلَط ِاي ٌَ ِصىَا  مْل
َ
َسَث ِ  أ خْل

َ
. رواه ابلزاري ومعلم «َنوْل أ

“Ai tạo ra cái mới trong sứ mạng này của Ta thì người đó 

(việc làm đó) không được chấp nhận” (Albukhari, 
Muslim). 

                                        (Theo Ủy ban thượng trực Islam) 

Giới luật về việc thề thốt với Nabi  

 Hỏi: Một số người có thói quen thường thề thốt với 

Nabi, sự việc đã trở nên rất quen thuộc với họ, và họ chẳng 
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quan tâm gì đến việc làm đó, xin hỏi giới luật về việc thề 

thốt này như thế nào? 

 Đáp: Thề thốt bởi với Nabi  hoặc với ai (vật) ngoài 

Người trong các tạo vật của Allah  là việc làm bị nghiêm 
cấm mang tội Shirk. Người Muslim không được phép thề 

thốt với bất cứ ai mà chỉ được phép thề với một mình Allah 

 duy nhất thôi. 

Imam Ibn Abdul-Bar  đã nói rằng tất cả các giới 

học giả đều đồng thuận rằng không được phép thề thốt với ai 

(vật) khác ngoài Allah  bởi lẽ đã có nhiều Hadith xác thực 

từ Nabi  nghiêm cấm việc làm đó cũng như đã xem nó là 
hành vi Shirk. 

Nabi Muhammad  nói: 

ِ ، َوإِ َّن »   ةِا َّن
ِلفْل نْل حَتْلِلُفَا ةِآةَااُِ مْل ، َاَهوْل َ َن َخاِلًفا فَلْليَدْل

َ
اُكمْل أ ٍَ َ َ يْل إِنَّن ا َّن

ُهجْل  . رواه ابلزاري ومعلم «فَلْليَطْل
“Quả thật, Allah nghiêm cấm các ngươi thề với cha mẹ 

của các ngươi, bởi thế, ai muốn thề thì hãy thề với Allah, 

còn không thì im lặng” (Albukhari, Muslim). 

Trong Hadith khác, Nabi  nói: 

 «  َ َ  ْل
َ
وْل أ
َ
ِ َاَقسْل َكَفَص أ ِ ا َّن رواه أةَ ااوا وال نشي ة ظياا  «َنوْل َخلََف ةَِغْيْل

. ضديح
“Ai thề với ai (vật) khác ngoài Allah thì quả thật người 

đó đã vô đức tin hoặc thờ đa thần” (Abu Dawood, Tirmizhi 

ghi lại với đường dẫn truyền xác thực). 
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َناىَِث فَلَيْلَط ِنيَّنا » 
َ
. رواه أةَ ااوا «َنوْل َخلََف ةِاأل

“Ai thề với sự uy tín thì người đó không thuộc cộng đồng 

tín đồ của Ta” (Abu Dawood). 

Các Hadith nói về điều này thì rất nhiều. Do đó, 

người Muslim không được thề với ai (vật) khác ngoài Allah 

 mà chỉ thề với Ngài thôi nếu muốn thề thốt. Những ai đã 
có thói quen thề thốt thì hãy cẩn trọng trong việc thề thốt, và 

mỗi người Muslim nên khuyên bảo lẫn nhau bởi Nabi  đã 

nói: 

خَِ يْل »  ًِ فَ ِنْل لَمْل يَعْل خَِ يْل فَِتِلَعاىِ ْلُه بِيَِسهِ فَ ِنْل لَمْل يَعْل يَُغْيِّ
ى ِنيْلُ مْل ُنيْلَ ًصا فَلْل

َ
َنوْل َرأ

َعُف اِايَهاِن   ْل
َ
ًِ َوَذلَِ  أ . رواه معلم «فَِتَقلْلِت

“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay 

đổi nó bằng tay của y, nếu y không thể thì hãy thay đổi 

nó bằng chiếc lưỡi của y, nếu y không thể thì hãy biểu 

hiện bằng trái tim của y và đó là đức tin Iman yếu nhất.” 

(Muslim). 

Thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah  là tội tiểu 

Shirk, và cũng có thể sẽ trở nên tội đại Shirk nếu như trái tim 

của người thề khẳng định được phép làm thế với những ai 
(vật) khác Allah  cùng với Ngài. 

Cầu xin Allah  ban phúc lành cho tất cả những 

người Muslim và xin Ngài hãy mở lối cho họ thông hiểu 

giáo luật của Islam, bởi Ngài là Đấng Hằng Nghe và ở rất 
kề. 

                                    (Sheikh Bin Baaz). 
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Giới luật về việc dâng lễ nguyện Salah theo sau người 

cầu xin và khấn vái đến ai (vật) khác ngoài Allah 

 Hỏi: Có giá trị hay không khi tôi dâng lễ nguyện 

Salah theo sau người cầu xin và khấn vái đến ai (vật) khác 

ngoài Allah và nếu như tôi không tìm thấy ai khác ngoài 

người đó thì tôi có được phép dâng lễ nguyện Salah ở nhà 
không? 

 Đáp: Không được phép dâng lễ nguyện Salah theo 

sau những ai thờ đa thần, trong số đó có người cầu xin và 
khấn vái phúc lành đến ai (vật) khác ngoài Allah , bởi lẽ 

việc cầu xin và khấn vái phúc lành đến người chết, bụt 

tượng, Jinn và những ai (vật) khác ngoài Allah  là Shirk 

với Ngài. Còn riêng trường hợp cầu xin sự giúp đỡ của 
những ai còn sống, đang hiện diện và có khả năng cho sự 

giúp đỡ đó thì không có vấn đề gì bởi Allah  có phán về 

câu chuyện của Nabi Musa : 

ِي وِۡي َعُدّوِهِ  ﴿ ِي وِي ِشيَع ٍِِ  لََعَ ٱٱَّ ٍُ ٱٱَّ [ 15/ ظَرة القطص] ﴾  َ ۡشَ َغََٰ 
Và người thuộc phe của Y (Musa) gọi Y tiếp tay để đánh 

lại kẻ địch. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 15). 

Nếu như bạn không tìm thấy người Imam Muslim 
nào để bạn dâng lễ nguyện Salah theo sau thì bạn được phép 

dâng lễ tại nhà, và nếu như bạn thấy một nhóm người 

Muslim có thể dâng lễ nguyện Salah tập thể trong Masjid 
trước  hoặc sau Imam làm Shirk thì bạn hãy dâng lễ cùng với 

họ, và nếu những người Muslim có thể tước bỏ vị Imam làm 

Shirk đó để thay thế một người Imam Muslim khác mà 

không xảy những biến cố tai hại thì bắt buộc phải làm điều 
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đó, bởi vì đó là việc sai bảo nhau làm điều tốt và ngăn cản 

nhau làm điều sai trái. 

Allah  phán: 

ۡوِِلَآُ  َ ۡع ٖة   ﴿
َ
ۡه   ُُ ٌَُِن َوٱلُۡىۡ وَِنَُٰت َ ۡعُض َن  َوٱلُۡىۡ وِ ِۡ َُ ٌۡ ُمُروَن  ِ لَۡىۡعُروِو َوَ 

ۡ
 َأ

َِٰ َ َويُ  َعِي ٱلُۡىٌَكرِ   َ َِٰ َ َوُ ۡ  َُِن ٱلزَّ نَ ْوَل ئَِ  َوُ قِيُىَِن ٱل َّ
ُ
ۥٓ    َ َورَُشَِ ُ ِظيُعَِن ٱّلِلَّ

َ َعزِ ٌز َ ِكيهٞه  ُ  إِنَّ ٱّلِلَّ ُه ٱّلِلَّ ُُ [ 71/ ظَرة اتلَبث]  ﴾ ٦٫ َشَ َۡ ُ
Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh 

bảo vệ lẫn nhau, họ gọi bảo nhau làm điều lành và ngăn 

cấm cản nhau là điều xấu, năng dâng lễ nguyện Salah, 

xuất Zakah và tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Họ 

là những người sẽ được Allah thương xót. Quả thật Allah 

là Đấng Quyền Năng và Sáng Suốt (Chương 9 – 

Attawbah, câu 71). 

Nabi Muhammad  nói: 

ى ِنيْلُ مْل ُنيْلَ ًصا َ  » 
َ
خَِ يْل َنوْل َرأ ًِ فَ ِنْل لَمْل يَعْل خَِ يْل فَِتِلَعاىِ ْلُه بِيَِسهِ فَ ِنْل لَمْل يَعْل َُغْيِّ

 ْل
َعُف اِايَهاِن   ْل

َ
ًِ َوَذلَِ  أ . رواه معلم «فَِتَقلْلِت

“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay 

đổi nó bằng tay của y, nếu y không thể thì hãy thay đổi 

nó bằng chiếc lưỡi của y, nếu y không thể thì hãy biểu 
hiện bằng trái tim của y và đó là đức tin Iman yếu nhất.” 

(Muslim). 

                                    (Sheikh Bin Baaz). 
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Ai giết tế vì Jinn thì mọi việc làm của y sẽ không được 

chấp nhận cho tới khi y quay đầu sám hối 

 Alhamdulillah, quả thật Ủy ban thường trực nghiên 

cứu kiến thức giáo lý và trả lời Fatawa đã có lời Fatawa cho 

phần này từ câu hỏi: “Một nhóm người ngoan đạo ở vùng sa 

mạc đã đến gặp chúng tôi và nói: người giết tế vì Jinn thì lễ 
nguyện Salah cũng như cuộc hành hương Hajj của y đều vô 

ích. Khi tôi nghe được lời nói này từ họ thì tôi đã sám hối 

với Allah về việc tôi đã giết tế cho Jinn và tôi đã thực hiện 
xong cuộc hành hương Hajj. Họ bảo cuộc hành hương đó 

của tôi không có giá trị. Xin hỏi cuộc hành hương đó của tôi 

có giá trị hay không? Nếu không có giá trị thì tôi phải thực 

hiện lại đúng không?”  

 Đáp: Ủy ban thường trực có những giải đáp sau: 

Việc giết tế dâng lên Jin là việc làm Shirk với Allah, 

Đấng Tối Cao. Nếu người thực hiện hành vi này chết trong 
tình trạng chưa sám hối cho hành vi tội lỗi đó của y thì y sẽ 

đời đời kiếp kiếp bị đày trong Hỏa Ngục, và Shirk làm vô 

giá trị các việc làm ngoan đạo và thiện tốt, bởi Allah  đã 
phán: 

ِوْ َيۡعَىُل  ﴿ ا ََكًُ ه وَّ ُُ ٌۡ ِوْ َٱَبَِط َٱ ُك ۡۡشَ
َ
  ِۡ َ [ 88/ ظَرة األىعام] ﴾ ٨٨وَن َول

Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) những thần linh khác 

cùng với Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các việc 
làm của họ đều trở nên hoài công vô ích. (Chương 6 - Al-

An’am, câu 88). 

Alhamdulillah, rằng Allah  đã phù hộ cho bạn sớm 

tỉnh ngộ và đã sám hối kịp thời về đại tội này, một đại tội mà 
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nó khiến tất cả mọi việc làm ngoan đạo và thiện tốt không 

được chấp nhận, bạn hãy thực hiện cuộc hành hương Hajj 

trong lần khác nếu có điều kiện và khả năng, và nếu bạn 

trung thực và thành tâm trong sự ăn năn sám hối thì chắc 
chắn Allah  sẽ tha thứ cho bạn và Ngài sẽ thay những điều 

xấu bằng những điều tốt. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ًٍ َٰ ِ إِإََِو ِ َي ََّل  َۡدُعَِن َوَي ٱّلِلَّ ُ َوٱٱَّ  إَِّلَّ و َ وَخَر َوََّل َيۡقُ نَُِن ٱنلَّۡنَس ٱمَِّ  َ رََّ  ٱّلِلَّ
 َا ٗذ 
َ
َٰلَِ   َنَۡ  أ ّ ِ َوََّل  َۡزًَُِن  َوَوي َيۡنَعۡل َ  َِۡ    ٦٨و  ِ ۡٱَ  َُضََٰعۡف َ ُ ٱمَۡعَذوُب  َ

اًًا ٱمۡقَِيََٰى ِ َوَ ۡخُُلۡ  َُ و  َ َٰنِ ٗذ إَِّلَّ َوي  َاَب َوَ وَوَي َوَعِىَل َٱَىَلٗذ  ٦٩ ِيٍِ  ُم
ُ ََسِّ  ُا ٱّلِلَّ ْوَل ئَِ  ُيَبّدِ

ُ
ُ َغُنِرٗذ َوََكَن ٱ ۡ  َ َصَنَٰتٖة  و ٍِِ  َٔ  َأ ظَرة ] ﴾ ٪٦و و رَِّ يهٗذ ّلِلَّ

 [68 /الفص ان
Và những người không cầu nguyện đến một thần linh 

nào khác cùng với Allah, và không giết sinh mạng nào 

mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều chân lý, và 

không làm điều Zina, và ai phạm những điều đó là 

những kẻ tội lỗi. Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày 

Phục sinh và sẽ ở trong đó một cách nhục nhã; ngoại trừ 

ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện thì là những 

người mà Allah sẽ đổi điều xấu (tội lỗi) của họ thành điều 

tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha thứ, 

rất mực Khoan dung. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 68). 

Cầu xin Allah  mọi sự thành công và cầu xin Ngài 
ban bằng an và phúc lành cho người bề tôi của Ngài, vị 

Thiên sứ Muhammad và cho gia quyến của Người cùng tất 

cả các vị bạn đạo của Người. 

                     (Ủy ban thường trực giáo lý) 
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Lý do cho việc nghiêm cấm phụ nữ viếng thăm mộ 

 Hỏi: Nguyên nhân hoặc lý do cho việc nghiêm cấm 

phụ nữ viếng mộ là gì? 

 Đáp:  

Thứ nhất: Nabi  đã nghiêm cấm phụ nữ viếng mộ 

một cách rất nghiêm khắc khi Người  nói: 

ُ َزااَِصاِت الْلُقتَُرِ  » . رواه أ س، ال نشي واةو ناجً « لََعَو ا َّن
“Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng mộ” (Ahmad, 
Tirmizhi và Ibnu Ma-jah). 

Lời nói của Người  với Fatimah khi bà đi viếng 

mọi người để an ủi: 

مْل »  ٍُ ا َنَع ٍَ ِخ َْل ةَلَغْل َ َيَّنَث  الْلِ َسا  ل يْلِج اْلْل
َ
. رواه أ س «...َنا َرأ

“Nếu con cùng với họ đến gần mộ thì con sẽ không nhìn 

thấy Thiên Đàng” (Ahmad). 

Thứ hai: Nabi  nói về nguyên nhân phụ nữ bị cấm 

viếng mộ qua lời của Người đến những phụ nữ theo sau thi 

hài người chết tới mộ: 

ْلَهيَِّج  » ُ َّن الْلَ  َوحُؤْلِذيوَّن ال َْلَرات فَ ِىَّنُ و ُ فْل ُج
ْل
ُزوْلَرات َ ْيْل َن 

ْل
رواه  « ِارْلِجعْلَو َن 
. اةو ناجً

“Những phụ nữ đi viếng không được ban cho ân phước 

hãy quay về, bởi quả thật, các nàng sẽ gây rối cho những 

người còn sống và làm phiền người chết.” (Ibnu Ma-jah). 
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Theo Hadith thì có hai lý do khiến phụ nữ bị cấm 

viếng mộ: lý do thứ nhất là vì phụ nữ sẽ gây rối cho những 

người còn sống bởi lẽ cơ thể phụ nữ đều Awrah (phải được 

che kín), việc phụ nữ lộ diện trước những người đàn ông 
Ajnabi (có thể cưới làm chồng) tạo ra nguy cơ cho điều xấu 

xảy ra; lý do thứ hai là vì phụ nữ sẽ làm phiền đến người 

chết bởi lẽ phụ nữ ít kiên nhẫn và có trái tim yếu đuối khó 
kiềm chế được bản thân khi đối mặt với những điều không 

hay, cho nên không có điều gì có thể bảo đảm rằng họ sẽ 

không khóc la và vật vã gây phiền nhiễu đến người chết, và 

những hành vi đấy bị nghiêm cấm trong Islam. 

                                       (Sheikh Ibnu Jibreen) 

Giới luật về dâng lễ nguyện Salah tại các Masjid bên 

trong có mộ của những người được cho là Wali của 

Allah 

 Hỏi: Có được phép dâng lễ nguyện Salah tại các 

Masjid bên trong có mộ của những người được cho là Wali 

của Allah không? 

 Đáp: Các Masjid được xây cất bên trên các mộ thì 
không được phép dâng lễ nguyện Salah trong đó, dù các 

ngôi mộ đó là của những người ngoan đạo hay bất cứ ai 

khác, bởi vì Thiên sứ của Allah  đã nghiêm cấm điều đó và 
Người đã cảnh báo điều đó, và Người cũng cho biết rằng 

Allah  đã nguyền rủa những người Do thái và những người 

Thiên Chúa về việc làm đó của họ qua lời di huấn của Người 

được bà A’ishah , phu nhân của Người thuật lại: 
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ِجًسا »  مْل َمعْل ٍِ ىْلِبيَااِ
َ
َُشوا ُ تََُر أ ََا َوانلَّنَطاَرى ، اَّتَّن ٍُ َ ُ ا ْل رواه ابلزاري  «لََعَو ا َّن

. ومعلم
“Allah nguyền rủa những người Do thái và những người 

Thiên Chúa vì họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm nhà 
nguyện” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một Hadith khác được ghi lại rằng bà 

A’ishah  thuật lại:  Ummu Salmah  và Ummu Habibah 

 đã nói cho Nabi  nghe về một nhà thờ của người Thiên 

Chúa tại xứ Alhabashah, trong đó có những bức tranh vẽ thì 

Người nói: 

ِجًسا ، »  ِهِ َمعْل َْلا َ َ َ  ْل اِلُح َاَهاَت َبيَ ُم الصَّنُجُل الطَّن ٍِ وََلَِ  إَِذا َ َن ِاي
ُ
إِنَّن أ

 ِ َلْلِ  ِعيْلَس ا َّن اُر ااْل وََلَِ  ِ َ
ُ
َر ، فَ  ََ ًِ حِلْلَ  الطُّدل ُروا ِاي ََّن َم الْلِقيَاَنِث  َوَض َْل رواه  «يَ

. ابلزاري ومعلم
“Quả thật, những người đó, khi có người ngoan đạo nào 

đó trong số họ chết đi thì họ xây bên trên ngội mộ của 

người đó một nhà nguyện và vẽ trong đó những bức 

tranh của người đó. Những người đó là những người xấu 
xa nhất trong tạo vật đối với Allah vào Ngày Phục Sinh.” 

(Albukhari, Muslim). 

Ông Jundub bin Abdullah Al-Bajali thuật lại rằng 
Nabi  nói: 

مْل َمَعاِجَس »  ٍِ مْل َوَضاِاِي ٍِ ىْلِبيَااِ
َ
َ  َوإِنَّن َنوْل َ َن َ تْللَُ مْل َ ىَُا َ خَّنِزُشوَن ُ تََُر أ

َ
أ

َ  فَالَ 
َ
اُكمْل َعوْل َذلَِ  أ ٍَ نْل

َ
. رواه معلم « َ خَّنِزُشوا الْلُقتََُر َمَعاِجَس إِِّنِّ أ
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“Chẳng phải những người thời trước các ngươi đã từng 

lấy mộ các vị Nabi của họ và của những người ngoan đạo 

trong số họ làm các nhà nguyện, bởi thế, các ngươi 

không được phép lấy các mộ làm các Masjid, quả thật Ta 
cấm các ngươi làm điều đó.” (Muslim). 

Các Hadith này đều là những Hadith xác thực cũng 

như các Hadith khác mang cùng ý nghĩa đều là các bằng 
chứng cho thấy Islam nghiêm cấm dâng lễ nguyện Salah tại 

các Masjid có mộ trong đó và nghiêm cấm xây cất các 

Masjid bên trên các mộ, và Allah  đã nguyền rủa việc làm 

đó. 

Và các Hadith xác thực khác được ghi lại rằng ông 

Jabir  thuật rằng Nabi  đã cấm xây cất và trát tô các mộ 

và cấm ngồi lên mộ.  

Tất cả những người lãnh đạo và quản lý các vụ việc 

của những người Muslim ở tất cả các nước Islam phải có 

trách nhiệm ngăn cản việc xây cất bên trên các mộ, ngăn cản 
việc lấy các ngôi mộ làm nơi cầu nguyện, tương tự, họ cũng 

phải có trách nhiệm ngăn cản việc tô trát làm đẹp mộ, ghi 

chép trên bia mộ và ngồi bên trên mộ; phải cố gắng và nỗ 

lực ngăn chặn các phương tiện dẫn đến sự thái quá đối với 
những người trong mộ cũng như hành vi tổ hợp họ cùng với 

Allah . 

Cầu xin Allah  phù hộ và trợ giúp cho những 
người lãnh đạo và trông coi các vụ việc của những người 

Muslim trong việc cải thiện hành vi và các việc làm của 

người bề tôi cũng như cải thiện các vụ việc của đất nước 

Islam, làm cho tôn giáo của Ngài luôn được tinh khiết theo 
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giáo lý và tín ngưỡng của Ngài ban hành. Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng Nghe và đáp lại lời cầu nguyện. 

                                    (Sheikh Bin Baaz) 

Hãy cách xa các ngôi mộ khỏi Masjid 

 Hỏi: Có một người xây Masjid, và y di ngôn với 

gia đình để mộ ông trong Masjid đó, sau đó, khi ông 

qua đời ông được chôn cất gần sát Masjid ngay phía 

Qiblah, khoảng cách giữa ngôi mộ với Masjid là một 

mét, mong có được sự chỉ giáo về vấn đề này? 

 Đáp: Bắt buộc phải di dời ngôi mộ đó đến một 

chỗ khác cách xa Masjid, hãy di dời ngôi mộ đó đến 

một khu chôn cất nào đó trong xứ bởi vì việc đặt mộ ở 

nơi Masjid là phương tiện dẫn đến tình trạng Shirk, 

trường hợp ngôi mộ được đặt ngay hướng Qiblah thì lại 

càng nghiêm trọng hơn, bị cấm gắt gao hơn và gần với 

Shirk hơn, vì đó được xem là thờ phượng người trong 

ngôi mộ. 

Nabi Muhammad  nói: 

مْل َمَعاِجَس َو »  ٍِ ىْلِبيَااِ
َ
َُشوا ُ تََُر أ ََا َوانلَّنَطاَرى اَّتَّن ٍُ َ ُ ا ْل رواه ابلزاري   «احََل ا َّن

. ومعلم
“Allah nguyền rủa những người Do thái và những người 

Thiên Chúa, bởi vị họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm 

các nhà nguyện” (Albukhari và Muslim). 

ا  » ٍَ ا إَِ ْل . رواه معلم «َ  َ ْلِلُعَا َ َ الْلُقتَُِر َوَ  حَُطلُّدَل
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“Các người đừng ngồi lên mộ và đừng dâng lễ nguyện 

Salah hướng về nó” (Muslim). 
 

مْل َمَعا»  ٍِ مْل َوَضاِاِي ٍِ ىْلِبيَااِ
َ
َ  َوإِنَّن َنوْل َ َن َ تْللَُ مْل َ ىَُا َ خَّنِزُشوَن ُ تََُر أ

َ
ِجَس أ

اُكمْل َعوْل َذلَِ   ٍَ نْل
َ
َ  فَاَل َ خَّنِزُشوا الْلُقتََُر َمَعاِجَس إِِّنِّ أ

َ
. رواه معلم «أ

“Chẳng phải những người thời trước các ngươi đã từng 

lấy mộ các vị Nabi của họ và của những người ngoan đạo 

trong số họ làm các nhà nguyện, bởi thế, các ngươi 

không được phép lấy các mộ làm các Masjid, quả thật Ta 

cấm các ngươi làm điều đó.” (Muslim). 

ًِ وََظلَّنمَ  ِت ٍس َوآِ ِ َوَضدْل  .َوَضَ  اُ َ َ ىَِبيِّيَا حُمَهَّن

Cầu xin Allah  ba  bằng và phúc lành cho vị Nabi của 

chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả 

các bạn đạo của Người. 

Giới luật về việc ghi chép làm bia mộ 

 Hỏi: Có được phép đặt lên mộ một tấm bảng bằng 
sắt hay bằng một vật liệu gì đấy rồi ghi lên tấm bảng đó 

những câu Kinh Qur’an, tên tuổi và ngày tháng qua đời của 

người chết không? 

 Đáp: Không được phép ghi lên mộ của người chết 
những câu Kinh Qur’an hay những gì khác, dù là tấm bảng 

bằng sắt hay bằng bất cứ vật liệu gì đi chăng nữa, bởi lẽ 

Nabi  đã cấm điều đó qua Hadith của Jabir : 
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«  ِ نْل  -ض  ا عليً وظلم-َنََه رَُظَُا ا َّن
َ
ًِ أ َعَس َعلَيْل نْل ُ قْل

َ
ُ َوأ َص الْلَق ْل ُُيَطَّن

 ًِ نْل يُبْلَ  َعلَيْل
َ
نْل  »رواه معلم وزاا ال نشي والنعايئ ة ظياا ضديح  « َوأ

َ
َوأ

 ًِ خَُب َعلَيْل  «يَ ْل
“Thiên sứ của Allah  cấm tô trát mộ, cấm ngồi lên mộ, 

và cấm xây cất bên trên mộ” (Hadith do Muslim, Tirmizhi 

và Annasa-i ghi lại), và Tirmizhi và Annasa-i có phần thêm: 
“và cầm ghi chép lên mộ”. 

                                                        (Sheikh Bin Baaz) 

Trong tôn giáo Islam không có gì điều gì là phần phụ 

hay phần vỏ ngoài cả 

 Hỏi: Giáo luật qui định thế nào đối với ai nói: quả 
thật việc chừa râu cầm, mặc quần ngắn trên mắt cá chân chỉ 

là những điều thuộc phần phụ, phần vỏ ngoài chứ không 

phải là phần lõi hay phần chính của tôn giáo; và giáo luật qui 

định thế nào cho người cười nhạo những ai làm những điều 
này? 

 Đáp: Lời nói này thật là nguy hiểm, là điều sai trái 

rất nghiêm trọng. Trong tôn giáo Islam không có điều gì là 
phần phụ cả, tất cả đều là phần chính, phần lõi của tôn giáo. 

Tuy nhiên, những điều trong tôn giáo Islam được phân thành 

gốc và ngọn. Vấn đề râu cầm, quần ngắn trên mắt cá chân là 
những điều thuộc phần ngọn chứ không phải là phần gốc. 

Nhưng dù thế nào cũng không được gọi một điều gì đó trong 

tôn giáo Islam là phần vỏ ngoài, e rằng những ai nói những 

lời này sẽ trở nên là những người giễu cợt và trêu đùa với 
tôn giáo, bởi Allah  đã phán: 
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زُِ وَن  ﴿ ُۡ ِ َوَ وَ َٰ ٍِِ  َورَُشِِ ِ  ُ ٌُ ۡه  َۡصَ   ِ ّلِلَّ
َ
ََّل َ ۡعَ ِذُرووْ قَۡد َكَنۡر ُه  ٦٥قُۡل  

ُِ ۡه    [66، 65/ ظَرة اتلَبث]  ﴾  َ ۡعَد إِ َمٌَٰ

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Chẳng lẽ với Allah, với 

các lời mặc khải của Ngài và với thiên sứ của Ngài các 

người dám buông lời giễu cợt ư?” Các ngươi chớ biện 

minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau khi các 

ngươi đã tin tưởng (Chương 9 – Attawbah, câu 65, 66). 

Thiên sứ  của Allah  là người đã ra lệnh bảo chưa 

râu cầm, cắt tỉa và cạo râu mép cho nên bắt buộc phải tuân 
lệnh Người, xem trọng mệnh lệnh của Người cũng như xem 

trong lệnh cấm của Người trong tất cả mội vụ việc. Quả thật, 

Abu Muhammad bin Hazm nói rằng các học giả đều đồng 
quan điểm cho việc chừa râu cầm và cắt tỉa râu mép là điều 

bắt buộc. Và không còn phải nghi ngờ gì nữa khi nói rằng 

hạnh phúc, thành công, cao quí, vinh dự, phúc lành và kết 
cuộc đáng ca ngợi là ở việc tuân lệnh Allah  và Thiên sứ 

của Ngài ; còn sự hủy hoại, thua thiệt, và kết cuộc tồi tệ và 

thảm hại là ở việc bất tuân và làm trái lệnh Allah  và Thiên 

sứ của Ngài . 

Tương tự, việc mặc quần, áo ngắn trên mắt cá chân 

là điều bắt buộc được sắc lệnh bởi lời di huấn của Nabi : 

ِ ِنَو اِازَ »  تنَيْل َفَل ِنَو الْلَ عْل ظْل
َ
. رواه ابلزاري «اِر فَِِف انلَّناِر َنا أ

“Những gì nằm ở phía dưới mắt cá chân từ quần, áo đều 

ở trong Hỏa Ngục.” (Albukhari). 
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َم الْلِقيَاَنثِ »  َْل ُ يَ ُم ا َّن ٍُ مْل َعَشاٌ   ذَاَلذٌَث َ  يَُ لُِّه ٍُ َ مْل َول ٍِ ي
مْل َوَ  يَُضكِّ ٍِ َوَ  َ يْلُظُص إَِ ْل

ِ مٌ 
َ
ْلَهوَّن  أ َِلِف الْلَفاِجِص ال ًُ ةِااْل َعخَ

ُ  ِظلْل ْلُهيَفِّ ًُ َوال ى َ  ُ عْلِ ُ َشيْلئًا إِ َّن َنيَّن ِ اُن اذلَّن
ِتُل إَِزارَُه  ْلُهعْل . رواه معلم «َوال

“Ba hạng người mà Allah sẽ không nói chuyện với họ, 

không nhìn mặt họ, không tẩy sạch tội lỗi cho họ và họ 

phải bị trừng phạt đau đớn vào Ngày Phục sinh: người 

mặc quần áo kéo lê dưới gót chân, người khi bố thí một 

thứ gì đó cho người khác thì thường kể lể về ân huệ của 

mình đã cho đi, và người buôn bán thề thốt trên món 
hàng của mình một cách gian lận.” (Muslim). 

ًُ ُريَالََ  َ  َ وْل »  َب َْل ُ إَِا َنوْل َجصَّن ذَ . رواه ابلزاري ومعلم «ُظُص ا َّن
“Allah không nhìn người kéo lê quần áo của y một cách 

tự cao tự đại” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, người đàn ông Muslim bắt buộc phải kính 
sợ Allah  mà không để quần áo dài xuống qua mắt cá chân 

dù là quần dài, áo choàng dài, hay bất cứ loại trang phục 

nào, và tốt nhất là ăn mặc quần áo dài xuống từ khoảng nửa 

cẳng chân trở đi cho đến mắt cá chân. Còn nếu như để quần 
áo dài phủ xuống kéo lê một cách tự cao tự đại thì đó là điều 

mang tội lớn. Và khi một người xao lãng và lơ là mặc dù 

không phải vì lòng tự cao tự đại thì y cũng là người mang 
tội, tuy nhiên tội của nó không bằng tội của sự tự cao tự đại. 

Và không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng ăn bận kéo lê 

quần áo là phượng tiện thể hiện sự tự cao tự đại mặc dù 
người đó không định tâm như thế. Hơn nữa, lời cảnh báo 

trừng phạt trong các Hadith mang tính tổng quát cho nên 

không được lơ là và xao lãng. Còn riêng câu chuyện của 
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Abu Bakr Assiddeeq  và câu nói của Nabi  như trong 

Hadith: ((Abu Bakr  nói: “Quả thật, Izaar (mảnh quấn thân 

dưới) của tôi tự nới lỏng và tuột xuống mặc dù tôi đã thường 

cố quấn chặt nó lại”. Nabi  nói với ông: 

ًُ ُريَاَل  َت لَطْل  إِىَّنَ   » َعل وْل َ فْل  « ِمهَّن

“Quả thật, anh không phải thuộc những người để y phục 

phủ dài xuống một cách tự cao tự đại”)). 

Đây là trường hợp cho những ai có tình huống và 

hoàn cảnh giống như tình huống và hoàn cảnh của Abu Bakr 
khi mà mảnh quấn của ông thường tự nới lỏng một cách 

không phải là bởi lòng tự cao tự đại, trong khi đó, ông đã cố 

luôn quấn chặt giữ nó lại; còn đối ai tự làm cho quần áo phủ 
xuống một cách có chủ ý thì người đó nằm trong lời cảnh 

báo bị trừng phạt nói chung của Hadith. 

Ngoài ra, việc mặc quần áo phủ dài xuống đất còn 

mang tính phung phí, làm dính bẩn và Najis và còn mang 
tính chất ăn mặc giống phụ nữ, người Muslim phải nên tránh 

những điều này để giữ ban thân mình được trong sạch. 

Cầu xin Allah  phù hộ và ban thành công, Ngài là 
Đấng hướng dẫn đến với con đường đúng đắn. 

                                 (Sheikh Bin Baaz) 

Giới luật về việc xây tô cho mộ 

 Hỏi: Đạo qui định thế nào về việc xây tô cho các mộ 

bằng xi-măng và gạch trên mặt đất? 

 Đáp: Trước tiên tôi không thích một người hỏi giống 
như cách hỏi này khi y nói: Đạo qui định thế nào, Islam qui 
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định thế nào hay những cách hỏi tương tự bởi lẽ một người 

làm sai và nhầm lẫn sẽ không phản ánh Islam còn khi chúng 

ta nói y phản ánh Islam có nghĩa là y không làm sai trong khi 

Islam không có điều sai trái. Cho nên, tốt nhất là người hỏi 
nên diễn đạt câu hỏi bằng cách nói: Ông thấy thế nào về 

người đã làm thế này thế này, hoặc ông có thấy trong Islam 

có điều này điều này không? Quan trọng là hãy đặt câu hỏi 
đến người được hỏi. 

Còn vấn đề trong câu hỏi thì tôi thấy rằng không 

được phép xây tô lên các mộ bởi quả thật đã có nhiều Hadith 

xác thực rằng Nabi  đã nghiêm cấm xây cất bên trên các 
mộ và cấm trang hoàng ngôi mộ. Do đó, việc xây cất bên 

trên các mộ là điều Haram bởi nó là phương tiện dẫn đến 

việc thờ phượng mộ và tổ hợp nó cùng với Allah  trong 
thờ phượng. 

                                           (Sheikh Ibnu Uthaimeen) 

Giới luật về viêc tổ chức lễ mừng Mawlid (sinh nhật 

Nabi), lễ mừng ngày Isra’ và Mi’raaj (chuyến dạ hành 

và thăng thiên của Nabi) 

 Hỏi: Một số người thường tổ chức lễ mừng ngày 

sinh của Thiên sứ , trong lễ mừng này, họ đón chào những 

vị khách mời, đọc Kinh Qur’an, đọc tiểu sử của Thiên sứ , 
cầu nguyện bằng các lời Du-a đặc trưng. Họ cũng làm như 

thế vào ngày Isra’ và Mi’raaj. Trong các ngày mừng lễ này, 

họ thướng bố thí tiền và thức ăn. Xin hỏi việc làm này được 
phép hay không được phép? 

 Đáp: Không còn nghi ngờ gì nữa rằng tình yêu 

thương đến Thiên sứ  là một trong những điều bắt buộc đối 
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với mỗi tín đồ Muslim. Không những vậy, đức tin Iman của 

người bề tôi sẽ không được hoàn thiện cho tới khi nào người 

bề tôi đó phải yêu thương Thiên sứ của Allah  hơn cả con 

cái và cha mẹ và tất cả mọi người. 

Và cũng không phải nghi ngờ gì nữa khi nói rằng 

tình yêu cũng như lòng tôn kính đối với Người  là đi theo 

đường lối của Người, tuân thủ sự hướng dẫn của Người, 
luôn đặt Người lên hàng đầu trước tất cả mọi người, không 

được cải biên và tạo ra một điều gì đó không nằm trong sứ 

mạng và mệnh lệnh của Người.  

Nabi  nói:  

َعٍث َ اَللٌَث »   ةِسْل
َسذَاِت فَ ِنَّن ُ َّن ْلُهدْل ُمََر ال

ُ
. رواه اةو ناجً  «إِيَّناُكمْل َواأل

“Các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới bởi quả 

thật tất cả những điều đổi mới và cải biên đều lầm lạc” 

(Ibnu Ma-jah). 

Người  không những bảo phải đi theo đường lối 
của Người mà còn phải đi theo đường lối của các vị Khalif 

chính trực được hướng dẫn đúng chân lý sau Người. 

Và không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng sự tôn 
kính Nabi  là một trong những sự thờ phượng Allah , 

cho nên nếu tôn kính Người  theo cách thức không có 

trong đường lối của Người thì quả thật sự tôn kính đó là một 

điều Bid’ah trái với giáo lý. Do đó, việc tổ chức lễ mừng 
sinh nhật cho Nabi  bằng cách mở tiệc ăn mừng, bố thí và 

làm những điều tương tự trong ngày hôm đó là việc làm 

Bid’ah. 
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Người có đức tin phải bám sát với những gì được 

xác thực đến từ Nabi  còn những gì không nằm trong sứ 

mạng và mệnh lệnh của Người thì phải tránh nó ra bởi nó 

không có gì tốt đẹp. Hơn nữa, nếu việc tổ chức mừng lễ sinh 
nhật cho Nabi  thực sự là điều tốt thì chắc chắn các vị 

Sahabah của Người đã tiên phong thực hiện. 

Thật ra, việc tổ chức lễ mừng sinh nhật (Mawlid) 
của Nabi  chỉ được biết đến vào thế kỷ thứ 4 hijri, và đó là 

thời gian sau ba thể kỷ ân phúc và tốt đẹp đã đi qua. Nếu 

thực sự việc tổ chức lễ mừng sinh nhật cho Nabi  là điều 

tốt đẹp và đáng làm thì chắc chắn những người trong ba thế 
kỷ đầu đó đã tiên phong làm trước chúng ta rồi nhưng thực 

ra không ai trong số họ từng biết đến việc làm này. 

Và nếu bạn là người trung thực thì bạn phải đi theo 
Nabi  vì trong sự việc đó mới có sự tốt lành và thành công. 

Điều lấy làm ngạc nhiên là một số người cứ bám lấy 

điều Bid’ah này như thể nó là nghĩa vụ bắt buộc trong tôn 
giáo vậy. Chúng ta thấy những người này có thể lơ là xao 

lãng rất nhiều điều được xác thực thuộc Sunnah của Nabi  

nhưng lại cương quyết không buông việc làm Mawlid dù 

biết đó không phải thuộc Sunnah của Người. 

Những ai làm vậy phải quay về sám hối với Allah  

và  hãy nói: “Chúng tôi nghe và tuân lệnh”. Imam Malik  

nói: “Cộng đồng tín đồ thời sau sẽ không được cải thiện 

ngoài những gì đã cải thiện cộng đồng của thời kỳ đầu”. 

Tương tự, việc tổ chức lễ mừng ngày Isra’ và 

Mi’raaj cũng không có trong thời của các vị Sahabah cũng 

như trong các thể kỷ ân phúc sau họ. Nếu việc làm này thực 
sự nằm trong giáo lý của Allah  ban hành thì chắc chắn 
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Nabi  đã trình bày rõ cho chúng ta và đã kêu gọi các vị 

Sahabah cũng như toàn thể tín đồ của Người thực hiện, 

nhưng không có một bằng chức xác thực nào nói lên điều đó. 

Thêm vào đó, tôi xin nói rằng không có bằng chứng 
xác thực rằng Nabi  sinh vào ban ngày hay ban đêm của 

ngày 12 tháng 3 (Rabi’a Al-Awwal) cả, tương tự không có 

bằng chứng xác thực đêm của sự kiện Isra’ và Mi’raaj nhằm 
vào đêm 27 tháng Rajab, mà thật ra một số Hadith đã khẳng 

định Người  sinh vào ngày mồng chín tháng ba, cũng như 

thế, sự kiện Mi’raaj được biết là xảy ra nhằm vào tháng 

Rabi’a Al-Awwal chứ không phải vào tháng Rajab, và đây là 
những Hadith đươc xem là chính xác hơn. Như vậy, cuối 

cùng chúng ta thấy sự kiện Mi’raaj chưa được xác định 

chính xác vào tháng nào cho nên việc tổ chức sinh nhật hay 
tổ chức mừng ngày Mi’raaj được thiết lập là không có cơ sở 

dù là về giáo lý hay về lịch sử. 

                           (Sheikh Ibn Uthaimeen). 

 

   

 

 

 
 

 


