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Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên 
Quan(1) 

 

َْمُد ِ�ِ 
ْ
َمُو َوالَسَمُ  َعَ  وَْحَدهُ  اَل ََ َ َ�ْعَدُه، َوَ�ْعدُ  َوال ِِ

 نَ
َ
 :َمْن  

Alhamdulillah, xin muôn vàn tạ ơn Allah Đấng duy 
nhất, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Nabi 
cuối cùng, vị Nabi của chúng tôi Muhammad bin Abdullah 
, Wa Ba'd: 

Qua nghiên cứu thực tế thấy được ngày càng có 
nhiều người sử dụng bùa ngải để hành nghề chữa bệnh, xem 
bói toán, tìm kiếm vật mất tích . v . v . . . đã xảy ra rất nhiều 
nơi kể cả trên đất nước Islam. Sở dĩ được nhiều người tin 
tưởng là do họ thiếu hiểu biết, do bị mù quáng nhất thời. Bùa 
ngải là mối hiểm hoại khôn lường đối với tôn giáo Islam và 
cộng đồng Muslim, nên tôi muốn gởi đến quí đạo hữu 
Muslim quyển sách nhỏ này nhằm phân tích rõ ràng về hiểm 
họa đó, bởi đây là việc đặt niềm tin sai trái và kháng lệnh 
của Alalh, của Rasul . 

Cộng đồng Muslim đồng thống nhất là người bệnh 
được phép chữa bệnh thông qua các y bác sĩ, các thầy thuốc 
nam, các thầy thuốc bắc để dùng các loại thuốc phù hợp với 
từng loại bệnh, rồi phó thác cho Allah về việc căn bệnh có 

                                                           

(1) Bài viết được trích trong quyển 3 của bộ sách “Majmu’ Fataawa & Các 
Bài Viết Với Nhiều Chủ Đề Đa Dạng”. 
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được khỏi hay không. Bởi mỗi căn bệnh đã được Allah ban 
cho một liều thuốc chữa nhưng trong thiên hạ có người biết 
và có người không biết, có điều là Allah không hề ban liều 
thuốc chữa bệnh nằm trong những gì đã bị Ngài cấm sử 
dụng chúng. 

Người Muslim bị bệnh cấm tìm đến các thầy lang 
băm, thầy bùa ngải, nhà bói... để xem bệnh. Bên cạnh đó 
cũng cấm tin tưởng đến lời lẽ của họ nói về quá khứ hoặc 
tương lai, bởi họ là những kẻ tiên đoán chuyện tương lai 
hoặc sử dụng ma quỷ để moi thông tin cho họ. Đối với 
những người hành nghề này bị giáo luật Islam xem là những 
người Kafir ngoại đạo, những người lầm lạc do bởi họ tự 
nhận mình là người thấu hiểu chuyện tương lai, thông thạo 
chuyện quá khứ. Có Hadith được ghi trong Saheeh Muslim, 
Nabi  đã nói:  

َت  َمنْ ((
َ
ُ  َعَرافًا ب

َ
ل
َ
ءٍ  َ�نْ  فََسَ ُ  ُ�ْقبَْل  لَمْ  َشْ

َ
ْسَ�ِع�َ  َصَموٌ  ل

َ
 ))يَ ماً  ب

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu 
thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp 
nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Có Hadith khác do 
Abu Hurairah dẫn lời Rasul  rằng: 

َت  َمنْ ((
َ
وْ  َعَرافاً  ب

َ
َدقَهُ  َكِهناً  ب ََ نِْزَل  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق ُل  بَِما فَ

ُ
 ُمََمدٍ  َعَ  ب

(( 

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy 
bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận 
hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad 
.”  Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-
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Haakim xác thực. Có Hadith khác từ Ibnu Husain dẫn lời 
Rasul :  

، َمنْ  ِمَنا ةَىَْس (( َ ََ ََ وْ  َ�
َ
َ  ب ََ َِ ُ  رُ

َ
وْ  ،ل

َ
وْ  رََ�َهنَ  ب

َ
ُ  رُِ�ّهنَ  ب

َ
وْ  ،ل

َ
وْ  َاَحرَ  ب

َ
 ُاِحرَ  ب

 ُ
َ
َت  َوَمنْ  ،ل

َ
َدقَهُ  َكِهنًا ب ََ نِْزَل  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق ُل  بَِما فَ

ُ
 )) ُمََمدٍ  َعَ  ب

“Trong tôn giáo Islam không có việc mê tín dị đoan hoặc 
hành nghề bói toán hoặc tìm người xem bói hoặc làm 
thầy bùa hoặc tìm đến thầy bùa. Đối với người (Muslim) 
nào tìm đến thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng 
nói là y đã phủ hết tất cả mọi thông tin được mặc khải 
cho Muhammad .” Hadith do Al-Bazzaar ghi lại bằng 
đường truyền tốt. 

Qua các Hadith vừa nêu Islam cấm tín đồ Muslim 
tìm đến các nhà chiêm tinh, các thầy bói, các thầy bùa ngải 
hoặc những ai tương tự như họ để hỏi thông tin quá khứ 
tương lai và gởi niềm tin vào họ, ai vi phạm sẽ bị trừng trị 
thích đáng. Đến đây nhiệm vụ của cấp lãnh đạo Islam như 
các Hakim (giáo cả), các thầy giáo phụ trách giáo lý, các học 
sinh sinh viên đang trao dồi giáo lý và những ai như họ phải 
ngăn cản những người Muslim hành nghề này, giải thích cho 
các tín đồ khác được rõ ràng về tính nguy hiểm bởi những 
người tìm đến thường là do không thông suốt về giáo lý hoặc 
chưa có niềm tin thật sự về Islam. 

Cũng trong Hadith chứng minh rằng người Muslim 
nào hành nghề bói, thầy bùa là Kafir (tức ngoại đạo) cho dù 
họ có tự xưng mình vẫn còn là người Muslim do vẫn đang 
hành lễ Salah, nhịn chay, hành hương Haj..., bởi họ không 
thể đạt được mong muốn cho đến khi sử dụng ma quỉ bằng 
cách tôn thờ chúng và phủ nhận niềm tin vào Allah, họ tự 
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cho rằng mình thông tin về thiên cơ, những điều huyền bí. 
Những ai hành nghề này thì Allah và Rasul Muhammad  
hoàn toàn vô can với họ, họ không còn là tín đồ của cộng 
đồng Islam của Rasul Muhammad  nữa. 

Tương tự cấm các tín đồ Muslim tìm đến những 
người này mà hỏi về tình duyên của mình, của con mình 
hoặc nên cưới gả cho ai, hạnh phúc giữa chúng có bền 
không, có hợp tuổi tác không . . . bởi những việc huyền bí 
của tương lai là do Allah duy nhất mới tin thông, mới thấu 
đáo, mới biết rõ. 

Việc sử dụng bùa ngải là một trong những hành 
động phủ nhận đức tin vào Allah như được phán trong 
chương Al-Baqarah: 

ََّما َ�ۡـُن فِۡتَنـةٞ َوَما ُ�عَ ﴿ ِ ِ  ََ � ُُ �َ  ّّ َ� ح َ�
َ
ُِّمـ�َ   فَـَ�  ِمَِماِ  ِمۡن ح َََتَع ََ   ۡۡ ـ ُُ ۡۡ ََ

 ۡۡ ِقُ�َ  بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡم ۡم َُ َّ  ءِ ِمۡنُهَما َما ُ� ِ َ�ـ ح ِ
َ
ِنَن بِـهِۦ ِمـۡن ح ّم ا  ََ ِ ُُ  ب هۦِ  َوَما  ِِ ۡو ََ َو

 ُُ ّ ُُ ُِّم�َ  َما ََ ِ  َوَنَتَع ِّ ِِۡ  ٱ ِ ٮ ُه َمـا َ�ُۥ �ِۡ ۡ  َعُِِم�اْ لََمِن ٱۡشـَ�َ َُ ُعُهۡ   َولَ َُ ََ ََن ۡ  َو
ةِ ِمۡن َخَ� ٖق�  َۡ َسـُهۡ   لَـۡ� َ�نُـ�اْ َ�ۡعَُِمـ�َ   ِ� ٱ�ِخ ُُ ن

َ
ۡواْ بِـهِۦ  ح  ﴾١َوَ�ِۡئَس َما َ�َ

 ١٠٢: البقرة

Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi 
người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa 
ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi 
bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia 
ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại 
được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. Và 
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con người (học hỏi về bùa ngải) 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 bùa 
ngải 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 
của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân 
họ. Giá như họ biết được điều đó ! Al-Baqarah: 102 
(chương 2). 

Câu Kinh chứng minh rằng bùa ngải là việc làm phủ 
nhận Allah, bùa ngải chỉ biết chia cắt tình cảm giữa hai vợ 
chồng. Đồng thời câu Kinh khẳng định rằng bùa ngải không 
hề có tác dụng mang lợi ích hay gây hại đến ai ngoại trừ 
được Allah ưng thuận, bởi chính Allah mới là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Tạo Hóa ra vạn vật trong đó có tốt và có xấu. 
Càng nguy hiểm hơn là họ những thầy bùa ngải đã học hỏi 
bùa ngải từ nhóm Đa Thần giáo rồi gạ gẫm những người có 
suy nghĩ yếu kém, những người mê tín dị đoan. Cầu xin 
Allah che chở, thương xót và ban sự chỉ đạo, bề tôi xin phó 
thác mọi việc cho Ngài. 

Tương tự, câu Kinh khẳng định rằng người học bùa 
ngải chỉ học được trăm hại vô lợi, rằng họ chẳng được bất cứ 
điều gì từ Allah, ngược lại sẽ gặp phải thất bại thảm hại ở 
trần gian và ngày sau vì họ đã bán rẻ thân mình với những 
đồng tiền rẻ mạc thay vì lấy một phần thưởng trọng hậu ở 
Allah vào ngày sau, 

َسُهۡ   لَۡ� َ�نُ�اْ َ�ۡعَُِم�َ  ﴿ ُُ ن
َ
ۡواْ بِهِۦ  ح  ١٠٢: البقرة ﴾١َوَ�ِۡئَس َما َ�َ



Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan 
 

8 

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-Baqarah: 102 (chương 2). 

Cầu xin Allah ban cho bề tôi và cộng đồng Muslim 
được bình an và mạnh lành tránh được mọi điều xấu xa của 
bùa ngải, của bói toán và của tiên đoán.  

Với tấm lòng thương yêu, quảng đại đối với cộng 
đồng Muslim Allah đã chỉ cho tất cả tín đồ Muslim cách 
phòng ngừa hiểm họa của bùa ngải và cách chữa trị bùa ngải 
khi đã mắc phải. 

 Thứ nhất: Thường xuyên tụng niệm, cầu xin 
theo giáo luật Islam như câu Kinh Al-Kursy sau mỗi lần 
Salah bắt buộc và lúc ngủ. Đây là câu Kinh vĩ đại nhất trong 
Qur’an và câu Kinh như sau: 

ُخُذهُۥ ِسَنةٞ ٱ﴿
ۡ
ََ ََأ َّ�ُم   َُ ّ ٱۡل َُ َ� ٱۡل ُُ  َّ ِ ََ  َِِه َه ِ  ُ ََ نَۡ�مٞ  ّ�ُۥ َما ِ� ٱلّسَ� َ� ِت  ِّ َو

 َِ �ِض� َمن 
َ
َِۡ َِهۡ  َوَما َوَما ِ� ٱۡ�

َ
ِۡنِهۦِ  َ�ۡعَُِ  َما َ�ۡ�َ � ِ ِۡ� 

َّ ِ ۥ  ِ ُُ ِعنَ هُ َُ ۡۡ َ َ  ِ ّّ ا ٱ
ءٖ  ََ ُ�َُِط�َ  �َِ�ۡ ُهۡ   َو َُ ِۡ َّ  َخ ِ ِِۡمهِۦ  ِ ِۡن ِع َُّه ٱلّسَ� َ� ِت مم ِۡۡس َُ ُر بَِما َشا َء  َوِس

 �َ ََ �َض  َو
َ
ّ  ُٔ َوٱۡ� ِِ َ� ٱۡلَع ُُ ُهَما  َو ُُ ُۡ هُۥ ِ� ُُ �   َُ ُِ ٢٥٥P: البقرة ﴾٢ٱۡلَع

(
1F

٢) 

                                                           

(2) Ý nghĩa: Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng 
Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn 
ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của 
Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có sự cho 
phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. 
Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì 
ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai Vương của Ngài bao 
trùm cả các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm 
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Kế tiếp đọc tiếp các chương Kinh dưới đây ba lần 
vào mỗi sáng sau Salah Al-Fajr, lúc đầu hôm sau Salah Al-
Maghrib và trước khi ngủ: 

  ﴿  ٌ�َ
َ
ُ ح ِّ َ� ٱ ُُ  ۡۡ َمُ   ١قُ َّ ُ ٱل ِّ لَۡ  ََِ�ۡ َولَۡ   ٢ٱ

َ�ُ ۢ َولَۡ  ََ  ٣َُ�َ�ۡ 
َ
ً�ا ح ُُ ن ّ�ُۥ ُر ُۡ٤﴾)2F٣( 

  ﴿ َِِق َُ ِ ٱۡل َۡبم ِ ُِ ب ُع�
َ
ۡۡ ح ِ َما َخََِق  ١قُ  ٢ِمن َ�م

َِا َوقََب  ِ ِ َ�ِسقح ِ ِ   ٣َوِمن َ�م َُ َّ َ� ِت ِ� ٱۡلُع ِ ٱّّ ِ َ�اِس ح  ٤َوِمن َ�م َوِمن َ�م
َِا َ�َسَ   ِ ِ٥﴾)3F٤( 

                                                                                                            
cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. Al-
Baqarah: 255 (chương 2). 

(3 ) Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, 
những người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là 
Allah, Đấng duy nhất, * Allah là Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả (vạn 
vật) phải nhờ vả * Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh 
ra, * và không một ai (vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng. Chương 
Al-Ikhlas. 

(4 ) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chúa 
Tể) của buổi rạng đông che chở * Tránh khỏi sự tác hại của những vật 
mà Ngài đã tạo * Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ * Và 
khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt 
* Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị. Chương Al-
Falaq. 
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  ﴿ ٱّّاِس ِ َۡبم ِ ُِ ب ُع�
َ
ۡۡ ح َِِه هِ  ٢ٱّّاِس  َمِِِك  ١قُ

َّناِس  ٣ٱّّاِس  ۡۡ ِ ٱلۡ�َۡسَ�اِس ٱ ُ وِّ ّّاِس  ٤ِمن َ�م ُُ ِ  َُ�َۡس�ُِس ِ� 
ّّ  ٥ٱ

ّنةِ َوٱّّاِس  ِ
ِۡ  )4F٥(﴾٦ِمَن ٱ

Đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah 
lúc đầu hôm và lúc ngủ: 

نزَِل َِِ�ۡ ﴿
ُ
ُّۡس�ُل بَِما  ح ٰ�َِكتِهِۦ هِ َءاَمَن ٱل ََ ِ َوَم ِّ ء َءاَمَن بَِ ُّ ِمُن�َ    ِۡ همِهِۦ َوٱلُۡم ّّ ِمن 

 ٖ �َ
َ
ُِق َ�ۡ�َ ح ۡم َُ َُ  

ََ ُُّسِِهِۦ  ُّّسِِهۦِ  َوقَالُ�اْ  َوُ�ُتبِهِۦ َو ِن  انَـَك مم َۡ ُۡ َطۡعَنا  ُ�
َ
َسِمۡعَنا َوح

 �ُ َِ ّهَنا �َ�َۡك ٱلَۡم ًسـ ٢َّ ُۡ ََ  ُ ِّ ُُ ٱ ِمِـ َۡ َّ ُوۡسـَعَها  لََهـا َمـا َرَسـَبۡت ََ َُ ِ ا ِ
 ۡۡ ََ َ�ِۡمـ ّهَنـا َو َّ نَـا  

ۡ
ۡخَطۡ
َ
ۡو ح
َ
اِخۡذنَا  ِِ  ِّّسنَنا  ح َِ َُ ََ ّهَنا  َّ َََسَبۡتَ  َۡ ََۡها َما ٱ وََعَِ

ََۡنا  ِِۡ�ٗ  ّهَنا َعَِ َّ ۡبَِِنا   ََ ََِن ِمن  ّّ َ ٱ ََ َِۡتُهۥ  َ ََ ََ ك َرَما  َِۡنا َما  ِ ََ ُ�َمم َـا َو َّ َطاقَـَة 
َۡنا    ََ ّۡ َا َوٱ َّ  ۡۡ ّنا َوٱۡغُِ ََ  ُُ َۡ ِـِۡنَن  بِهِۦ  َوٱ  ُ ـۡ�ِم ٱۡلَ� َُ َ ٱۡل ََ نَا  نَت َمۡ�لَٮ َنا فََنُ�ۡ
َ
ح

(٢٨٦ - ٢٨٥: البقرة  ﴾٢
5F

٦( 

                                                           

(5 ) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Đấng Chúa Tể của 
nhân loại * Đức Vua của nhân loại * Thượng Đế của nhân loại * (Che 
chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn 
mất * Kẻ thì thào (những điều tác hại) vào lòng người * Thuộc loài Jin 
(ma) và loài người. Chương Al-Naas  

(6 ) Ý nghĩa: Rasul (Muhammad) đã tin tưởng vào điều đã được mặc khải 
xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các 
Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Rasul của 
Ngài, bầy tôi không hề kỳ thị, không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul 
đó, bầy tôi đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin tuân lệnh (nhất nhất làm 
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Có Hadith Rasul  đã nói rằng: 

  َمنْ ((
َ
 َعلَيْهِ آيَ  قََرب

ْ
ْلٍَة لَْم يَِزل

َ
ُكرِْ  ِف ل

ْ
اُ  ِمَن ا َة اة ََ  َ�ْقِرُ�ُه َشيْ

َ
ِهللا َحافٌِظ َو 

بِحَ  َْ ََ يُ  ))َح

“Ai đọc câu Kinh Al-Kursy vào trong đêm thì y nằm 
trong sự bảo vệ của Allah. Và Shaytaan (loài Quỷ) không 
đến gần y được cho đến sáng.” Hadith do Al-Hakim ghi 
lại. Có Hadith khác Rasul  đã nói rằng: 

  َمنْ ((
َ
ََقَروِ  ُا َسوِ  آِخرِ  ِمنْ  اآليَتَْ�ِ  قََرب

ْ
ْلَةٍ  ِف  ال

َ
 ))َكَفتَاهُ  ل

“Ai đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah 
trong là y đã được (Allah) bảo vệ (tránh mọi điều xấu).” 

Thường xuyên đọc câu cầu xin sau vào mỗi sáng 
mỗi tối, lúc đến nơi lạ như hoang vắng, sa mạc, rừng thẳm, 
không trung, biển cả, nhà hoang... bởi Rasul  đã khẳng 
định: 

                                                                                                            
theo). Xin hãy dung thứ cho bầy tôi, hỡi Thượng Đế và cuối cùng bầy 
tôi sẽ phải trở về trình diện Ngài. * Allah không bắt một ai gánh nặng 
trách nhiệm quá khả năng của mình. Mỗi người hưởng được phúc về 
điều tốt mà y đã làm ra và chịu phạt về tội y đã gây ra. Lạy Thượng 
Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng 
hay sai lầm. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh vác 
công việc cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. Lạy 
Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm công việc vượt quá khả 
năng mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót bầy tôi (nếu có 
sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo Hộ cho bầy tôi, xin ban 
cho bầy tôi sự chiến thắng trước bọn Kafir. Al-Baqarah: 286 (chương 
2). 
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ُع ذُ  :قَاَل  ُُمَ  َمْ�ِ ً  نََزَل  َمنْ ((
َ
َّاَماِت  هللاِ ا بَِ�ِلَماِت  ب ّ  ِمنْ  ا  لَمْ . َخلََق  َما ََ

هُ  ّ ُُ ءٌ  يَ ََ  َشْ َل  َح ِ
َ
ِلِ  ِمنْ  يَْرت  ))َذلَِك  َمْ�ِ

“Ai đến một nơi lạ mà cầu xin rằng: ‘A u’ zu bi ka li ma 
til la hit ta maat, min shar ri ma kho laq.  )

6 F

7( ’ thì chẳng có 
gì làm hại đến y cho đến khi rời khỏi nơi đó.” 

Đọc vào mỗi sáng và mỗi tối ba lần câu: 

ّ مَ (( ُُ ِال َ  يَ
َ
سِْ،، َوَ  ِف الَسَماِء، وَُهَ  ِ اِهللا اِ

َ
ٍء ِف ار َس اْاِمِه َءْ

َعِليمُ 
ْ
 ))الَسِميُس اة

“Bis mil la hil la zi la ya dhur ru ma a’s mi hi shay in fil ar 
dhi, wa la fis sa ma i, wa hu was sa mi u’l a’ lim”P

(
7F

8) 

Những tín đồ Muslim nào đặt niềm tin trọn vẹn vào 
Allah và hết lòng tụng niệm cầu nguyện bằng những lời cầu 
xin vừa nên chắc chắn sẽ tránh được mọi điều xấu xa kể cả 
bùa ngải. Sẽ được thanh thản cỏi lòng, không bận tâm vướng 
bận. Sẽ được xóa tan u sầu, xóa đi phiền não, lo lắng. 

 Thứ hai: Các lời cầu xin chữa trị bùa ngải sau 
khi đã mắc phải mà xưa kia Rasul  đã dùng chữa trị cho 
các bằng hữu của Người: 

                                                           

(7 ) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn 
hảo của Allah che chở tránh khỏi những điều xấu, hung tợn mà Ngài 
đã tạo} 

(8) Ý nghia: “Nhân danh Allah, Đấng mà không có bất cứ vật thể nào ở 
dưới đất hay trên trời lại gây hại được uy danh của và Ngài là Đấng 
nghe thấu, tinh thông.” 
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)) َ
ْ
ِِ ال ْذِه

َ
ِِ ب َّا  اللَُهَم سََا ا

ْ
نَْ  الَشاِف  ،َِ َ

َ
 ِشَفاُؤكَ  ،اْشِفِه َوب

َ
 ،َ  ِشَفاَء ِِ 

 )) ِشَفاًء َ  ُ�َغاِدُس َاَقًما

 “Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas 
Sha-fi, la shifa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugho-diru 
saqoman” P

(
8F

9)
P (đọc ba lần) 

ٍء يُؤِْذيَك  بِاْاِم اهللاِ (( ّ َشْ ُِ ْسِكيَك ِمْن 
َ
ْو َ�ْ�ِ َحاِادٍ  ،ب

َ
ّ َ�ْفٍس ب ُِ  ّ ََ  ،ِمْن 

ْسكِ  �َْشِفيَك بِاْاِم اهللاِ  اهللاُ 
َ
 ))يَك ب

“Bis-mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri 
kul-li naf-sin aw a’i-nin haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-
mil-lah ar-qi-ka.” P

(
9F

10)
P (đọc ba lần) 

Đối với đàn ông bị trúng bùa không muốn giao hợp 
với vợ thì làm theo cách sau: 

- Bẻ bảy lá cây táo tươi, đem giã nhuyễn, cho vào 
cái thù với số lượng nước có thể tắm đủ. 

- Đọc những câu Kinh sau phun vào (nhớ phải có 
nước bọt ra sương sương): 

+ Câu Kinh Al-Kursy: 

                                                           

(9) Ý nghia: “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy 
làm mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là 
Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều trị 
của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào.” 

(10) Ý nghia: “Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị)chữa hết mọi 
điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc từ cái nhìn xấu, Allah sẽ 
chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thổi.” 
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ُخُذهُۥ ِسَنةٞ ٱ﴿
ۡ
ََ ََأ َّ�ُم   َُ ّ ٱۡل َُ َ� ٱۡل ُُ  َّ ِ ََ  َِِه َه ِ  ُ ِّ  ََ  نَۡ�مٞ  ّ�ُۥ َما ِ� ٱلّسَ� َ� ِت َو

َِۡ َِهۡ  َوَما 
َ
ِۡنِهۦِ  َ�ۡعَُِ  َما َ�ۡ�َ � ِ ِۡ� 

َّ ِ ۥ  ِ ُُ ِعنَ هُ َُ ۡۡ َ َ  ِ ّّ َِا ٱ �ِض� َمن 
َ
َوَما ِ� ٱۡ�

ءٖ  ََ ُ�َُِط�َ  �َِ�ۡ ُهۡ   َو َُ ِۡ َّ  َخ ِ ِِۡمهِۦ  ِ ِۡن ِع َُّه ٱلّسَ�  مم ِۡۡس َُ ُر َ� ِت بَِما َشا َء  َوِس
 �َ ََ �َض  َو

َ
َُ   ُٔ َوٱۡ� ُِ ّ ٱۡلَع ِِ َ� ٱۡلَع ُُ ُهَما  َو ُُ ُۡ هُۥ ِ� ُُ  ٢٥٥: البقرة ﴾٢�

+ Chương Al-Kaafiroon: 

وَ  ﴿ ُۡ ِ  ُ ّ�َها ٱۡلَ�
َ
ۡ ٰ�َ ۡۡ ُبُ  َما َ�ۡعُبُ وَ   ١قُ َۡ

َ
ُبُ   ٢ََ  ح َۡ

َ
نُتۡ  َ� بُِ وَ  َما  ح

َ
ََ  ح َو

٣  ََ بِٞ  ّما  ََ نَا  
َ
�  ََ ُبُ   ٤َب ّ�ۡ  َو َۡ

َ
نُتۡ  َ� بُِ وَ  َما  ح

َ
ََ  ح ۡ   ٥َو ُۡ ۡ  َُُِن ُۡ َل

 )10F١١(٦ - ١: الكافرون ﴾٦َوِ�َ َُِِن 

+ Chương Al-Ikhlaas: 

﴿  ٌ�َ
َ
ُ ح ِّ َ� ٱ ُُ  ۡۡ َمُ   ١قُ َّ ُ ٱل ِّ ً�ا  ٣لَۡ  ََِ�ۡ َولَۡ  َُ�َ�ۡ  ٢ٱ ُُ ن ّ�ُۥ ُر ُۡ َولَۡ  ََ

 ۢ ُ�َ
َ
 ﴾٤ح

 
 
 

                                                           

(11 ) Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ phủ 
nhận Allah * Ta không tôn thờ những Thần Linh mà các người thờ 
cúng * Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ 
phụng * Và Ta sẽ không là một tín đồ của Thần Linh mà các ngươi 
đang tôn thờ * Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà 
Ta thờ phụng * Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của 
Ta thuộc về Ta. Al-Kafiroon: 1 – 6. 
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+ Chương Al-Falaq: 

َِِق ﴿ َُ ِ ٱۡل َۡبم ِ ُِ ب ُع�
َ
ۡۡ ح ِ َما َخََِق  ١قُ َِا َوقََب  ٢ِمن َ�م ِ ِ َ�ِسقح ِ  ٣َوِمن َ�م

  ِ َُ َّ َ� ِت ِ� ٱۡلُع ِ ٱّّ َِا َ�َسَ   ٤َوِمن َ�م ِ ِ َ�اِس ح ِ  ﴾٥َومِن َ�م

+ Chương Al-Naas 

ِ ٱّّاِس ﴿ َۡبم ِ ُِ ب ُع�
َ
ۡۡ ح ِ ٱلۡ�َۡسَ�اِس  ٣ٱّّاِس َِِه هِ  ٢َمِِِك ٱّّاِس  ١قُ ِمن َ�م
َّناِس  ۡۡ ُ وِّ ّّاِس  ٤ٱ ُُ ِ  َُ�َۡس�ُِس ِ�  ّّ ّنةِ َوٱّّاِس  ٥ٱ ِ

ِۡ  ﴾٦ِمَن ٱ

+ Ba câu Kinh ở chương Al-A’raaf: 

فُِك�َ  ﴿
ۡ
ُُ َما ََأ َُ ِۡ َِا ِ�َ ََ ِ َۡ َما َ�نُ�اْ َ�ۡعَمُِ�َ   ١فَۡ َّق َوَهَط ۡۡ َُ ٱ ََ غُ  ١فََ� ُِِب�اْ ََ

َُِب�اْ َ� غِِۡنَن  َُ َنالَِك َوٱن  )11F١٢(]119 - ١١٧: سورة األعراف[ ﴾١ُُ

+ Các câu Kinh ở chương Yunus: 

ۡح َعَِِ�ٖ ﴿ ِ َ� ِح
ۡم ُۡ ِ َۡۡعۡ�ُ  ٱۡ�ُت�ِ� ب َِ  ٧ َوقَاَل فِ ُة قَاَل لَُه  فََِّما  َۡ ا َء ٱلّسَح
  َ� ُُ ِۡ نُت  ّم

َ
�اْ َما  ح ُُ ۡل

َ
� ٰ َٓ َِمّ  ٨ّم� ُۡ  ِِّ  فَ ۡح ِ ُۡۡت  بِهِ ٱلسم ِِ َٓ  َما  ۡ�اْ قَاَل ُم� َُ ۡل

َ
ا  �

ِسِ ََن  ُۡ َۡ ٱلُۡم َم ََ ُِِح  َۡ َُ ََ  َ ِّ ۥ  ِِّ  ٱ َ َسنُۡبِطُُِه ِّ َّق  ٨ٱ ۡۡ ُ ٱ ِّ َوُنِحّق ٱ
ِۡهَ ٱلُۡمۡجُِۡم�َ   َِِ� تِهِۦ َولَۡ� َر َۡ ِ (٨٢ - ٧٩ :يونس  ﴾٨ب

12F

١٣( 

                                                           

(12) Ý nghĩa: Nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy 
của Fir’au) là làm * Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn những vật hư ảo 
mà họ đã làm ra trở thành vô hiệu * Do đó, họ đã bị thua cuộc và bị 
xem thường. Al-A’raaf: 117 - 119 (Chương 7). 

(13) Ý nghĩa: Và Fir-awn quát bảo: “Bây đâu hãy triệu tập cho ta tất cả 
thầy phù thủy tài giỏi nhất.” * Khi các phù thủy tập trung lại thì Musa 
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+ Các câu Kinh ở chương Taha: 

ۡلَ�  ﴿
َ
ّوَل َمۡن �

َ
�َ  ح ُۡ   نّ

َ
ِِۡ�َ �ّما  ح َُ  

َ
ٰ ِِّما  ح َٓ ْ   ٦قَالُ�اْ َو ُم� ـ�ا ُُ ۡل

َ
� ۡۡ قَـاَل بَـ

ََّهـا �َۡسـَ�  
َ
�  ُِِۡۡ ُۡ َِِ�ۡـهِ ِمـن ِسـۡح َّ َ َُ َُّهۡ   َِ َِا ِ�َبالُُهۡ  وَِع ِ َس ِ�  ٦فَۡ َِ ۡو

َ
فَـأ

ةٗ  َُ ِسهِۦ ِخَ ُۡ ََ   َٓ ِۡ  ٦ّم� ُۡ ِِنَّك قُ َ ََ  ََ َ  َنا  َۡ
َ
نَت ٱۡ�

َ
ۡلِق َما ِ� ََِمَنِـَك  ٦ح

َ
َو�

َنُع�   َُ ُۡ َما  َُ ِۡ ََ �ٖۡ َُۡ  َ� ِح َنُع�اْ َر َُ َما  َّ ِ ِ  ْ َ�   ا
َ
َۡـُث � �َ ُۡ ُِِح ٱلّساِ� ُۡ �ُ ََ   ﴾ ٦َو

(٦٩ – ٦٥: طه
13F

١٤( 
Sau đó, lấy nước trong thùng uống ba ngụm còn bao 

nhiêu thì tắm, Insha Allah sẽ được khỏi bệnh. Nếu muốn có 
thể làm thêm vài lần cho đến khỏi bệnh hẳn. 

Trong những chữa trị bùa ngải hữu hiệu là cố tìm 
cho được nơi cất giấu bùa ở trong nhà, ngoài vườn, trong 
núi, ngoài sa mặc . . . khi tìm được thì tháo ra từng mãnh thì 
bùa ngải sẽ bị vô hiệu. 

                                                                                                            
bảo bọn họ: “Các ngươi hãy ra tay trước đi.” * Khi họ biến hóa ra 
(những con rắn khổng lồ), Musa liền bảo: “Đây chẳng qua là các 
ngươi dùng bùa ngải mà được. Chắc chắn Allah sẽ xóa tan nó, bởi 
Ngài chẳng trợ giúp cho nhóm người chuyên phá hoại (như các 
ngươi).” * Và Allah đã phơi bày chân lý bằng lời phán của Ngài mặc 
dù bọn tội phạm không ưa thích. Yunus: 79 – 82 (chương 10). 

(14) Ý nghĩa: (Các phù thủy) bảo: “Này Musa, Ngươi ra tay làm phép 
trước hay chúng tao ra tay trước?” * (Musa) đáp: “Mời các người ra 
tay trước.” Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và 
những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy 
vậy Musa đem lòng sợ hãi * TA mới mặc khải xuống bảo: “(Musa) 
Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay ấn. * Hãy ném (cây 
gậy) trong tay phải của Ngươi xuống, nó sẽ nuốt chửng hết các trò ma 
thuật của bọn phù thủy làm và chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến 
thắng được cho dù có là thế nào.” Taaha: 65 - 69 (chương 20). 
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Trên là những cách phòng ngừa và chữa trị bùa ngải. 
Cầu xin Allah ban thành công cho tất cả. 

Riêng những người hành nghề thầy bùa thì phải sử 
dụng đến ma quỉ, bởi ma quỉ không chịu để sai khiến cho 
đến khi tôn thờ chúng, giết tế cúng chúng . . . đây là những 
việc làm không được phép trong bộ luật Islam. Ai vi phạm bị 
xem là người ngoại đạo, bị trục xuất khỏi vành đai Islam.  

Bùa ngải là hành động của lũ Shaytaan bởi khi được 
hỏi về bùa ngải thì Rasul  nói: 

َ ِمْن َ�َمِل الشَ (( ا ِ ِِ ََ  ))يْ

“Đó là hành động của Shaytaan.” Hadith do Imam Ahmad 
và Abu Dawood ghi lại bằng đường dẫn tốt. 

Việc sử dụng bùa ngải để gở bùa ngải khác là điều 
Haram (bị cấm) trong bộ luật Islam. Chỉ được phép dùng các 
câu Kinh Qur’an và Hadith (như đã nêu ở trên) hoặc dùng 
các loại thuốc phù hợp để chữa bệnh mà thôi. Cách chữa trị 
này đã được nhà thông thái Sheikh Ibnu Al-Qaiyim, Sheikh 
Abdur Rahmaan bin Hasan đã nhắc ở quyển Fat-h Al-
Majeed và những vị U’alma khác cũng nói tương tự. 

Bề tôi thành khẩn Allah ban thành công cho cộng 
đồng Muslim; xin che chở bảo vệ họ tránh xa mọi điều xấu 
xa của bùa ngải và mọi điều xấu khác; xin bảo vệ tôn giáo 
họ, xin ban cho họ thông hiểu giáo lý, xin tha thứ cho họ mọi 
điều sai trái do vô tình hay cố ý. Quả thật, Ngài là Đấng rộng 
lượng, mực mực khoan dung. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng 
Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người. 
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Vợ Làm Bùa Hại Chồng(15) 

 

Từ Abdul Azeez bin Baaz gởi đến quí đọc giả thân 
mến, Assalamu a’laykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Wa 
Ba’d: 

Có câu hỏi rằng: Có một người đến nói với tôi rằng: 
anh không gần gủi được với vợ thứ hai là do bị vợ thứ nhất 
làm bùa, tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Hỏi giáo lý ra sao về sự 
việc ? 

Đáp: Nếu như vợ thứ nhất công nhận việc làm này 
là của cô ta hoặc có bằng chứng xác thực rằng cô ta đã sử 
dụng bùa ngải là cô ta đã vi phạm một tội nguy hiểm vô 
cùng, chẳng những nguy hiểm mà còn rơi vào tội phủ nhận 
Allah, bởi bùa ngải là điều cấm trong Islam và thầy bùa là 
người Kafir (ngoại đạo), Allah phán: 

ـّن وَ ﴿ ِۡ ََۡ� ُن َوَه  َۡ ُسـَِ ـ َُ ََ ََۡ� َن  َوَما  ِِۡك ُسَِ َ  ُم ََ ََ ِطُ�  ّۡ ٱّ�َبُع�اْ َما َ�ۡتُِ�اْ ٱل
 َۡ  ٱلَۡمََِكـۡ�ِ بَِبابِـ

َ ََ نـزَِل 
ُ
َۡ َوَمـا  ح ـۡح ِ ِمُِم�َ  ٱّّـاَس ٱلسم واْ ُ�َع ُۡ َُ ََ ََ ِطَ�  ّۡ ٱل

َ� ح 
َ
ِمَِماِ  ِمۡن ح وَت  َوَما ُ�َع ُۡ وَت َوَ�  ُۡ ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ  َ�  ِ ِ  ََ � ُُ �َ  ّّ ۡۡ   فَـَ�  َ� ـ ُُ ۡۡ ََ

 ۡۡ ِقُ�َ  بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡم ۡم َُ ُِّم�َ  ِمۡنُهَما َما ُ� َََتَع ِنَن بِهِۦ ِمـۡن  ءِ ََ ّم ا  ََ ِ ُُ  ب هۦِ  َوَما  ِِ ۡو ََ َو
ُعُهۡ    َُ ََ ََن ۡ  َو ُُ ّ ُُ ُِّم�َ  َما ََ ِ  َوَنَتَع ِّ ِِۡ  ٱ ِ ِۡ� 

َّ ِ َ� ح ِ
َ
ٮ ُه  ح ۡ  َعُِِم�اْ لََمِن ٱۡشَ�َ َُ َولَ

                                                           

(15) Trích từ phần trả lời của Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz 
ngày 9/11/1387 H. 
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ةِ ِمۡن َخَ� ٖق�  َۡ َسـُهۡ   لَـۡ� َ�نُـ�اْ َ�ۡعَُِمـ�َ   َما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخ ُُ ن
َ
ۡواْ بِهِۦ  ح َوَ�ِۡئَس َما َ�َ

 ١٠٢: البقرة ﴾١

Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt bùi) 
của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực của 
Rasul Sulaymaan, trong khi đó Rasul Sulaymaan không 
hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ 
Shaytaan chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng 
đã dạy loài người bùa ngải đã được ban xuống cho hai 
Thiên Thần Harut và Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). 
Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi 
người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa 
ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi 
bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia 
ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại 
được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. Và 
con người (học hỏi về bùa ngải) 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 bùa 
ngải 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 
của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân 
họ. Giá như họ biết được điều đó ! Al-Baqarah: 102 
(chương 2). 

Câu Kinh khẳng định rằng bùa ngải là hành động 
phủ nhận Allah và thầy bùa là người Kafir (ngoại đạo), học 
bùa ngải chẳng qua là rước họa vào thân chẳng mang lợi gì 
cho người học, ý định của người học bùa ngải là chia li hạnh 
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phúc gia đình mọi người, những người này vào ngày sau 
chẳng được tí tị ân phúc nào từ Allah. Có Hadith Saheeh 
rằng Rasul  đã nói:  

ُم �َِقاِت  الَسبْسَ  اْجتَنِبُ ا((
ْ
 ))ال

“Mọi người hãy tránh xa bảy điều bị hủy diệt.” Mọi 
người hỏi: Đó là những điều gì thưa Rasul ? Người đáp: 

ْكُ (( ِّ َِ  اَّْفِس  َوَكتُْل  َوالّسْحُر، ،بِاهللاِ  ال
  اهللاُ  َحَر َ  اةَ

َ
َّق، ِِ 

ْ
ُل  بِال

ْ
�
َ
 الّرَ�ا، َوب

ُل 
ْ
�
َ
َتِيِم، َمالِ  َوب

ْ
  ال

ّ
ِ ََّ نَاِت  ْذُف َوقَ  الَزْحِف، يَْ  َ  َوا ََ ُمْح

ْ
ُمْؤِمنَاِت  ال

ْ
 ال

َغافَِمِت 
ْ
 ))اة

“Đồng đẳng thần linh khác với Allah, bùa ngải, giết 
người vô tội ngoại trừ tội đáng chết, ăn tiền vay tiền lời, 
ăn chặng tiền trẻ mồ côi, bỏ trốn lúc sáp trận và vu 
khống phụ nữ đoan trang tiết hạnh.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi lại. 

Đối với người đàn ông nào thuộc loại thầy bùa, thầy 
bói tự cho rằng mình là người thấu hiểu huyền cơ diệu đoán 
thì tín đồ Muslim cần phải thật cẩn trọng khi tiếp xúc kẻo tin 
lầm lời chúng nói, hãy nhớ rằng Rasul  đã khuyến cáo:  

َت  َمنْ ((
َ
ُ  َعَرافًا ب

َ
ل
َ
ءٍ  َ�نْ  فََسَ ُ  ُ�ْقبَْل  لَمْ  َشْ

َ
ْسَ�ِع�َ  َصَموٌ  ل

َ
لَةٍ  ب

َ
 ))ل

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu 
thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp 
nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Hadith do Muslim ghi 
lại và có Hadith khác Rasul  rằng: 
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َت  َمنْ ((
َ
وْ  َعَرافاً  ب

َ
َدقَهُ  َكِهناً  ب ََ نِْزَل  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق ُل  بَِما فَ

ُ
 ُمََمدٍ  َعَ  ب

(( 

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy 
bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận 
hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad 
.” Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-
Haakim xác thực. 

Nhiệm vụ của anh lúc này là phải sám hối với Allah 
về những gì đã làm sai trái và tìm đến người vợ thứ nhất mà 
giải thích để cô ta hiểu rõ mối hiểm họa bùa ngải. Sau đó tìm 
đến các U’lama mà hỏi về cách giải bùa theo giáo lý Islam. 
Cầu xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho anh cùng gia đình và 
bảo vệ anh cùng gia đinh tránh được mọi nguy hiểm của bùa 
chú. Quả thật Allah rất độ lượng khoan dung. 

Cầu xìn bình an và phúc lành cho anh. 
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Giáo Lý Lấy Thông Tin Từ Các Thầy Bói(16) 

 
Câu hỏi từ Rayidh hỏi: Ở Yamen có nhóm người 

được gọi là “ông chủ” họ mang đến những thứ phản Islam 
như tự tiên đoán trước sự việc, họ tự nhận rằng mình có khả 
năng chữa khỏi các bệnh nan y. Nhằm tạo lòng tin cho bệnh 
nhân họ dùng dao răm đâm vào người một nhát hoặc cắt lưỡi 
mình rồi làm cho lành lại mà họ chẳng bị hề hấn gì, trong họ 
có người hành lễ Salah và có người thì không, họ tự cho 
phép mình được quyền cưới ruột thịt trong gia đình và ngoài 
họ thì không được, lúc chữa bệnh cho người khác họ cầu xin 
rằng: “Thưa Allah . . . thưa ông” nhắc tên một trong tổ tiên 
của họ. 

Xưa kia, mọi người rất xem trọng những ông chủ 
này, mọi người cho rằng họ là những thầy tế của Allah và 
đặt cho họ biệt danh là “những người đàn ông của Allah”. 
Giờ đây, mọi người có hai cách nhìn về họ, theo giới thanh 
niên và những người tri thức thì chống đối họ; còn những 
người lớn tuổi và những người không học thức vẫn hết lòng 
tôn trọng họ.  

Mong Sheikh giải thích tận tường về sự việc này. 

Đáp: Những ông chủ này và ai tương tự như họ là 
những người thuộc phái Sufy chuyên làm những điều phản 
Islam và chuyên dùng thuật bói toán, tiên đoán trước tương 
lai, họ đã bị Rasul  nói rằng: 

                                                           

(16) Trích từ phần trả lời của chương trình Nur Â’la Al-Darb. 
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َت  نْ مَ ((
َ
ُ  َعَرافًا ب

َ
ل
َ
ءٍ  َ�نْ  فََسَ ُ  ُ�ْقبَْل  لَمْ  َشْ

َ
ْسَ�ِع�َ  َصَموٌ  ل

َ
لَةٍ  ب

َ
 ))ل

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu 
thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp 
nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Hadith do Muslim ghi 
lại. Tương tự họ cho rằng mình tin thông chuyện huyền bí, 
sở dĩ được thế là họ tôn thờ ma quỉ và sử dụng bùa ngải để 
che mắt thiên hạ như Allah đã kể về câu chuyện của Nabi 
Musa  và Fir-awn: 

ُ�َ ٱّّاِس ﴿ َۡ
َ
اْ ح و  ُۡ ۡ�اْ َسَح َُ لۡ

َ
ْ  َفَِّما  � �ا ُُ لۡ

َ
َ�ٖ قَاَل � ُِ ۡح َع ُءو �ِِسۡح

ا  َِ ۡ  َو ُُ ُب� َُ  ﴾ ١ َوٱۡسَ�ۡ
 ]116: ا سو ارعراف[

Musa nói: “Các người hãy ném xuống trước đi”. Thế là 
họ ném bửu bối của họ xuống. Và khi họ ném bửu bối 
của họ xuống, trò mà thuật của họ đã làm cho hoa mắt 
mọi người, và đã làm cho họ khiếp đãm trước trò ma 
thuật vĩ đại đó. Al-A’raaf: 116 (Chương 7). Vì vậy không 
được phép tìm đến họ, thu thập thông tin từ họ, bởi Rasul  
mạnh dạ cấm rằng: 

َت  َمنْ ((
َ
َدقَهُ  َكِهنًا ب ََ نِْزَل  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق ُل  بَِما فَ

ُ
 )) ُمََمدٍ  َعَ  ب

“Đối với người (Muslim) nào tìm đến thầy bùa và tin 
tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ hết tất cả mọi 
thông tin được mặc khải cho Muhammad .” Hadith do 
Al-Bazzaar ghi lại bằng đường truyền tốt. Có đường truyền 
khác ghi rằng: 

َت  َمنْ ((
َ
وْ  َعَرافاً  ب

َ
َدقَهُ  َكِهناً  ب ََ نِْزَل  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق ُل  بَِما فَ

ُ
 ُمََمدٍ  َعَ  ب

(( 
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“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy 
bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận 
hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad 
.”  Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-
Haakim xác thực. 

Riêng việc họ cầu xin, khấn vái các thần linh khác 
ngoài Allah hoặc cho rằng tổ tiên ông bà họ hiển linh phù hộ 
hoặc có quyền năng thay đổi vủ trụ hoặc chữa được bách 
bệnh hoặc đáp lại lời khấn vái họ trong khi họ đã mất từ lâu 
hoặc vắng mặt . . . tất cả đều là những hành động phủ nhận 
Allah, chống đối giáo lý Islam, với đại tội này đã trục xuất 
họ ra khỏi vành đai Islam. 

Còn việc họ dùng dao răm đâm vào người hoặc cắt 
lưỡi để lấy lòng tin người tìm đến họ. Tất cả là do họ sử 
dụng bùa ngải mà được, như đã biết bùa ngải là điều tối kỵ 
trong Islam bởi Qur’an và Sunnah đã cấm rõ điều đó. Thế 
nên, những người có tri thức hãy nhận biết đúng đắn và phân 
trần cho những ai không biết được rõ. Các tín đồ Muslim 
hãy hiểu rằng hành động của các ông chủ này là một phần 
trong bùa ngải giống như Allah đã kể về các thầy phù thủy 
của Fir-awn: 

َها �َۡسَ�  ﴿ َّ
َ
�  ُِِۡۡ ُۡ َِِ�ۡهِ ِمن ِسۡح َّ َ  ٦٦: طه  ﴾٦َُ

Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và 
những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò 
trước mặt. Taaha: 66 (chương 20). Các ông chủ này không 
phải chỉ vi phạm một đại tội mà họ lại vi phạm rất nhiều đại 
tội như dùng bùa ngải, tổ hợp với Allah trong tôn thờ, khấn 
vái ngoài Allah, tự cho rằng mình tin thông chuyện tương 
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lai, thay đổi được vủ trụ, tất cả các đại danh này đều là đại 
tội. Chỉ cần một tội trong số tội vừa nêu là đã trục xuất con 
người ra khỏi vành đai Islam rồi hú hồ chia phạm một lúc 
nhiều tội như thế này, trong khi chuyện quá khứ tương lai 
thuộc loại huyền bí chỉ có Allah duy nhất mới tin thông, 
Ngài đã khẳng định: 

﴿  ُ ِّ َّ ٱ ِ ََۡب ِ �ِض ٱۡلَغ
َ
َّ َ�ۡعَُِ  َمن ِ� ٱلّسَ� َ� ِت َوٱۡ�  ٦٥ :النمل ﴾قُۡ 

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

Tóm lại, nhiệm vụ chung của mỗi tín đồ Muslim đặc 
biệt là những ngươi hiểu biết về giáo lý đúng thật của Islam 
phải hết lòng cấm cản mọi người tìm đến những ông chủ như 
thế này hay còn gọi họ là các thầy tế, phù thủy. 

Cầu xin Allah ban thành công cho cộng đồng 
Muslim. 
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Thầy Đông Y Dùng Ma Quỉ Để Chữa Bệnh 
 

Hỏi: Có số thầy đông y đã chữa bệnh bằng lời nói, 
khi có người bệnh tìm đến thì thầy nói: anh hãy viết tên anh 
(chị) và tên mẹ ruột rồi về đi, mai đến gặp tôi. Ngày hôm sau 
đến thì thầy bảo: Anh (chị) đã bị bệnh này bệnh này cần phải 
chữa như thế này thế này . . . các ông thầy khẳng định rằng 
chỉ sử dụng lời phán của Allah. Xin hỏi ý kiến của Sheikh 
như thế nào, giáo lý ra sao việc tìm đến họ ? 

Đáp: Những người chữa bệnh theo cách này là chắc 
chắn sử dụng bùa ngải, tự nhận là thông hiểu chuyện huyền 
bí. Thế nên không được phép tìm đến họ mà chữa bệnh hoặc 
hỏi hang bởi Rasul  đã nói về họ “Người (Muslim) nào 
tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah 
của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi 
ngày (đêm).” 

Và tội càng nặng thêm nếu người tìm đến họ hết 
lòng tin tưởng vào họ thì đã trở thành Kafir (người ngoại 
đạo): bởi Hadith: “Đối với người (Muslim) nào tìm đến 
thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ 
hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad 
.” 

Tương tự đối với những ai tự nhận thông hiểu tương 
lai quá khứ thông qua việc đếm hạt sỏi hoặc vỏ sò hoặc vẻ 
xuống đất hoặc hỏi tên tuổi của người bệnh, của mẹ hoặc 
người thân của người bệnh . . . tất cả chứng minh rằng người 
này sử dụng thuật bói toán, điều mà bị Rasul  cấm rất 
mạnh mẽ. 
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Nhiệm vụ của tín đồ Muslim là phải tránh xa các 
cách chữa bệnh này kẻo rước họa vào thân mà không hay 
biết. Những ông thầy lang này rất tài giỏi biện luận cho rằng 
dùng Qur’an chữa bệnh nhưng thật ra là không phải thế. 

Cầu xin Allah che chở và ban thành công cho tất cả 
quí tín hữu Muslim. 

 

 

 

Chữa Trị Bùa Ngải Bằng Giáo Lý(17) 
 

Hỏi: Khi biết được rằng mình bị trúng bùa ngải thì 
phải chữa trị như thế nào cho đúng với giáo lý Islam, mong 
Sheikh phúc đáp rõ ràng ? 

Đáp: Không gì phải bàn cải rằng bùa ngải là có thật, 
nó có thể gây hại đến người thông qua sự ưng thuận của 
Allah như Ngài đã phán về bùa ngải rằng: 

ـّن ﴿ ِۡ ََۡ� ُن َوَه  َۡ ُسـَِ ـ َُ ََ ََۡ� َن  َوَما  ِِۡك ُسَِ َ  ُم ََ ََ ِطُ�  ّۡ َوٱّ�َبُع�اْ َما َ�ۡتُِ�اْ ٱل
َۡ َوَمـا   ـۡح ِ ِمُِم�َ  ٱّّـاَس ٱلسم واْ ُ�َع ُۡ َُ ََ ََ ِطَ�  ّۡ َۡ  ٱل  ٱلَۡمََِكـۡ�ِ بَِبابِـ

َ ََ نـزَِل 
ُ
ح

                                                           

(17) Trích từ phần trả lời của chương trình Nur Â’la Al-Darb, cuốn băng số 
53. 
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ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ  ِ ِ  ََ � ُُ �َ  ّّ َ� ح َ�
َ
ِمَِماِ  ِمۡن ح وَت  َوَما ُ�َع ُۡ وَت َوَ�  ُۡ ۡۡ   فَـَ�  َ�  ـ ُُ ۡۡ ََ

 ۡۡ ِقُ�َ  بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡم ۡم َُ ُِّم�َ  ِمۡنُهَما َما ُ� َََتَع ِنَن بِهِ  ءِ ََ ّم ا  ََ ِ ُُ  ب هۦِ  َوَما  ِِ ۡو ََ ۦ ِمـۡن َو
  ِ ِّ ِِۡ  ٱ ِ ِۡ� 

َّ ِ َ� ح ِ
َ
 ١٠٢: البقرة ﴾ح

Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt bùi) 
của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực của 
Rasul Sulaymaan, trong khi đó Rasul Sulaymaan không 
hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ 
Shaytaan chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng 
đã dạy loài người bùa ngải đã được ban xuống cho hai 
Thiên Thần Harut và Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). 
Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi 
người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa 
ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi 
bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia 
ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại 
được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. 
Al-Baqarah: 102 (chương 2). Tuy nhiên bùa ngải được lệnh 
của Allah nó mới có hiệu lực gây hại người khác, bởi tất cả 
mọi việc xảy ra trong vủ trụ đều do Allah duy nhất định 
đoạt. Xưa kia Rasul  đã bị trúng bùa và đã được Allah cứu 
thoát khỏi sự nguy hại đó bằng cách là Allah chỉ cho Rasul 
 nơi cất giấu bùa gây hại Người, khi tìm thấy Người đã gỡ 
nó ra từng mãnh thế là nó trở nên vô hiệu lực. Thế nên khi 
thấy thầy bùa cột thắt gút, cột đinh, kim thì hãy gỡ chúng ra 
từng mãnh thì bùa ngải trở nên vô hiệu.  
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Khi bị trúng bùa có thể chữa trị bằng cách sau: 

- Nếu người vẫn còn minh mẫn thì tự đọc. 

- Nếu là người không còn biết gì thì nhờ người khác 
đọc rồi phun vào ngực hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể. 
Đọc những câu Kinh sau: 

+ Chương Kinh Al-Fatihah. 

+ Câu Kinh Al-Kursy: 

+ Ba câu Kinh ở chương Al-A’raaf: 

فُِك� َ ﴿
ۡ
ُُ َما ََأ َُ ِۡ َِا ِ�َ ََ ِ اَك  فَۡ ََ ۡلِق َع

َ
�  ۡ
َ
ٰ ح َٓ ََ  ُم� ِ ََۡنا  ِ وَۡ�

َ
َُ  ١ وَوح ََ فََ�

َۡ مَ  َّق َوَهَط ۡۡ َُِب�اْ َ� غِِۡنَن  ١ا َ�نُ�اْ َ�ۡعَمُِ�َ  ٱ َُ َنالَِك َوٱن ُُ ُغُِِب�اْ  سورة [ ﴾١ََ
 )17F١٨(]119 - ١١٧: األعراف

+ Các câu Kinh ở chương Yunus: 

ۡح َعَِِ�ٖ ﴿ ِ َ� ِح
ۡم ُۡ ِ َۡۡعۡ�ُ  ٱۡ�ُت�ِ� ب َِ  ٧ َوقَاَل فِ ُة قَاَل لَُه  فََِّما  َۡ ا َء ٱلّسَح
  َ� ُُ ِۡ نُت  ّم

َ
�اْ َما  ح ُُ ۡل

َ
� ٰ َٓ ُۡ  ِِّ   ٨ّم� ۡح ِ ُۡۡت  بِهِ ٱلسم ِِ َٓ  َما  ۡ�اْ قَاَل ُم� َُ ۡل

َ
َِّما  � فَ

                                                           

(18 ) Ý nghĩa: Và TA (Allah) đã ra lệnh cho Musa ném cây gậy của Y 
xuống, nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy của 
Fir’au) là làm * Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn những vật hư ảo mà 
họ đã làm ra trở thành vô hiệu * Do đó, họ đã bị thua cuộc và bị xem 
thường. Al-A’raaf: 117 - 119 (Chương 7). 
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ِسِ ََن  ُۡ َۡ ٱلُۡم َم ََ ُِِح  َۡ َُ ََ  َ ِّ ۥ  ِِّ  ٱ َ َسنُۡبِطُُِه ِّ َّق  ٨ٱ ۡۡ ُ ٱ ِّ َوُنِحّق ٱ
َِِ� تِ  َۡ ِ ِۡهَ ٱلُۡمۡجُِۡم�َ  ب (٨٢ - ٧٩ :يونس  ﴾٨هِۦ َولَۡ� َر

18F

١٩( 

+ Các câu Kinh ở chương Taha: 

ۡلَ�  ﴿
َ
ّوَل َمۡن �

َ
�َ  ح ُۡ   نّ

َ
ِِۡ�َ �ّما  ح َُ  

َ
ٰ ِِّما  ح َٓ ْ َو ُم� ْ   ٦قَالُ�ا �ا ُُ ۡل

َ
� ۡۡ قَاَل بَ

ُۡ َِِ�ۡهِ ِمن  َّ َ َُ َُّهۡ   َِ َِا ِ�َبالُُهۡ  وَِع ِ ََّها �َۡسَ�  فَۡ
َ
�  ُِِۡۡ َس ِ�  ٦ِسۡح َِ ۡو

َ
فَأ

ةٗ  َُ ِسهِۦ ِخَ ُۡ ََ   َٓ ُۡ ِِنَّك  ٦ّم� َ ََ  ََ َِۡنا  َ  قُ َۡ
َ
نَت ٱۡ�

َ
ۡلِق َما ِ� ََِمَنَِك  ٦ح

َ
َو�

َنُع�   َُ ُۡ َما  َُ ِۡ ََ �ٖۡ َُۡ  َ� ِح َنُع�اْ َر َُ َما  َّ ِ ِ  ْ َ�   ا
َ
َُۡث � �َ ُۡ ُِِح ٱلّساِ� ُۡ �ُ ََ   ﴾ ٦َو

(٦٩ – ٦٥: طه
19F

٢٠( 

 

                                                           

(19 ) Ý nghĩa: Và Fir-awn quát bảo: “Bây đâu hãy triệu tập cho ta tất cả 
thầy phù thủy tài giỏi nhất.” * Khi các phù thủy tập trung lại thì Musa 
bảo bọn họ: “Các ngươi hãy ra tay trước đi.” * Khi họ biến hóa ra 
(những con rắn khổng lồ), Musa liền bảo: “Đây chẳng qua là các 
ngươi dùng bùa ngải mà được. Chắc chắn Allah sẽ xóa tan nó, bởi 
Ngài chẳng trợ giúp cho nhóm người chuyên phá hoại (như các 
ngươi).” * Và Allah đã phơi bày chân lý bằng lời phán của Ngài mặc 
dù bọn tội phạm không ưa thích. Yunus: 79 – 82 (chương 10). 

(20 ) Ý nghĩa: (Các phù thủy) bảo: “Này Musa, Ngươi ra tay làm phép 
trước hay chúng tao ra tay trước?” * (Musa) đáp: “Mời các người ra 
tay trước.” Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và 
những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy 
vậy Musa đem lòng sợ hãi * TA mới mặc khải xuống bảo: “(Musa) 
Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay ấn. * Hãy ném (cây 
gậy) trong tay phải của Ngươi xuống, nó sẽ nuốt chửng hết các trò ma 
thuật của bọn phù thủy làm và chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến 
thắng được cho dù có là thế nào.” Taaha: 65 - 69 (chương 20). 



Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan 
 

31 

+ Chương Al-Kafiroon. 

+ Chương Al-Ikhlaas. (đọc ba lần) 

+ Chương Al-Falaq. (đọc ba lần) 

+ Chương Al-Naas. (đọc ba lần) 

Kế tiếp cầu xin Allah ban cho lành bệnh bằng câu: 

)) َ
ْ
ِِ ال ْذِه

َ
ِِ ب َّا  اللَُهَم سََا ا

ْ
نَْ  الشَ  ،َِ َ

َ
 ِشَفاُؤكَ  ،اِف اْشِفِه َوب

َ
 ،َ  ِشَفاَء ِِ 

 )) ِشَفاًء َ  ُ�َغاِدُس َاَقًما

“Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas 
Sha-fi, la shifa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugho-diru 
saqoman” P

(
20F

21)
P (đọc ba lần) 

ٍء يُؤْ  بِاْاِم اهللاِ (( ّ َشْ ُِ ْسِكيَك ِمْن 
َ
ْو َ�ْ�ِ َحاِادٍ  ،ِذيَك ب

َ
ّ َ�ْفٍس ب ُِ  ّ ََ  ،ِمْن 

ْسِكيَك  �َْشِفيَك بِاْاِم اهللاِ  اهللاُ 
َ
 ))ب

“Bis-mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri 
kul-li naf-sin aw a’i-nin haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-
mil-lah ar-qi-ka.” P

(
21F

22)
P (đọc ba lần) 

)) 
َ
َّاَماِت  هللاِ ا بَِ�ِلَماِت  ُع ذُ ب ّ  ِمنْ  ا  ))َخلََق  َما ََ

                                                           

(21) Ý nghia: “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy 
làm mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là 
Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều trị 
của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào.” 

(22) Ý nghia: “Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị)chữa hết mọi 
điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc từ cái nhìn xấu, Allah sẽ 
chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thổi.” 
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“A u’ zu bi ka li ma til la hit ta maat, min shar ri ma kho 
laq.”  )

22 F

23( (đọc ba lần) 

Nếu đọc như thế này và phun vào nước đủ tắm hoặc 
trộn thêm bảy lá táo tươi giã nhuyễn, rồi uống ba ngụm nước 
còn lại bao nhiêu thì tắm vẫn được. Chúng tôi đã dùng cách 
này và đã được Allah cho rất nhiều người khỏi bệnh. Tương 
tự đối với ai bị không thể gần gủi vợ cũng làm theo cách này 
sẽ khỏi bệnh bằng mệnh lệnh của Allah.  

Tất cả các cách nêu trên là lý do được Allah ban cho 
người bệnh được khỏi, bởi Ngài là Đấng có khả năng trên tất 
cả mọi việc, tất cả mọi việc đều nằm trong định mệnh của 
Ngài sắp đặt và tất cả mọi bệnh đều có thuốc chữa trị như 
Rausl  đã từng nói: 

نَْزَل  َما((
َ
  َداءً  اهللاُ  ب

َ
نَْزَل  قَدْ  ِِ 

َ
ُ  ب

َ
 ))َجِهلَهُ  َمنْ  وََجِهلَهُ  َعِلَمهُ  َمنْ  َعِلَمهُ  ِشَفاءً  ل

“Cứ mỗi căn bệnh là Allah cho một liều thuốc đặc trị 
nhưng có người thì rõ và có người thì dốt nát.” Hadith do 
Ahmad ghi lại. Đây là ân phước của Allah ban cho loài 
người. Cầu xin Allah hướng dẫn cộng đồng Muslim đi đúng 
theo chính đạo. 

 

 

                                                           

(23 ) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn 
hảo của Allah che chở tránh khỏi những điều xấu, hung tợn mà Ngài 
đã tạo} 
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Chứng Minh Việc Người Bị Ma Nhập & Bát Bỏ 
Lời Ai Phủ Nhận Nó(24) 

 

َمُو َوالَسَمُ   ََ َْمُد ِ�ِ َوال
ْ
 وَ  آِلِ  سَُا ِل اِهللا وََعَ  َعَ وَ اَل

َ
َوَمِن  هِ بِ اصحَ ب

َما  ،َدى بُِهداهُ اْهتَ 
َ
 :دُ عْ �َ ب

Tạ ơn Allah, cầu xin phúc lành và bình an cho Rasul 
của Allah, cho dòng dõi và bằng hữu của Người và cho 
những ai đi theo sự hướng dẫn của Người, Amma Ba'd: 

Có một số tạp chí đã đăng tin vào tháng Sha’baan 
năm 1407 H (khoảng 4/1985 DL) có một câu chuyện kể về 
người phụ nữ Muslim đã bị ma nhập và đã được ông 
Abdullah bin Mushrif Al-U’mry định cư tại Riyadh đã 
thuyết phục được nó vào Islam. Dưới sự soi sáng của Allah 
con ma đó đã hài lòng chấp nhận mà gia nhập Islam. Tôi đọc 
được tin và tìm đến ông Abdullah được kể trên mà yêu cầu 
cho gặp được người phụ nữ đó. Được lời mời gia đình người 
phụ nữ đưa cô ta đến. Người phụ nữ ngồi trên ghế hai bên là 
em gái và em trai của cô, có cả ông Abdullah và vài Sheikh 
khác để xác minh sự thật. Một giọng nói nam giới phát ra từ 
cửa miệng người phụ nữ đó rằng y là nam giới theo đạo 
Phật, ở Ấn Độ. Người đàn ông ma đã nói lời tuyên thệ Islam 
và được khuyên bảo về hành động bất công của mình gây 
cho phụ nữ Muslim này, khuyên y sau khi ra quay về mà kêu 
gọi cộng đồng mình gia nhập Islam. Y đồng ý rời khỏi người 
phụ nữ đó và hứa sẽ không quay lại phá rồi cô ta nữa và hứa 

                                                           

(24) Trích từ bức thư của Sheikh Aly Al-Tantaawy ngày 3/11/1408 H. 
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sẽ cố gắng kêu gọi người thân mình vào Islam, trước khi đi y 
còn chào Assalamu a’laykum. Thế là người phụ nữ nói 
chuyện lại giọng bình thường của cô và cảm thấy thoải mái 
sau cơn vật vã. Khoảng chừng một tháng hoặc lâu hơn người 
phụ nữ đó đã đến cùng với hai người em của mình đến thăm 
tôi và báo cho biết rằng cô sống rất tốt và mạnh khỏe, 
Alhamdulillah. Tôi đã hỏi về cảm giác khi ma ở trong người 
cô thì cho biết có cảm giác thích về đạo phật hơn và đã tìm 
đọc các sách vở nói về Phật giáo. Nhưng nay cảm giác đó đã 
không còn và đã trở về với con người Muslim và người phụ 
nữ như trước kia. 

Tôi nhận được tin rằng Sheikh Aly Al-Tantaawy đã 
bác bỏ sự việc ma nhập như thế và cho rằng đây chỉ là lời 
bịa đặt dối trá không thể nào phụ nữ lại nói tiếng đàn ông. 
Sheikh yêu cầu cho nghe cuộc băng ghi âm về cuộc trò 
chuyện đó và đã tin, hành động này của Sheikh không tránh 
làm tôi ngạc nhiên. Sheikh đã khẳng định rằng ma vào người 
là điều trái ngược với Qur’an bởi Allah đã phán về câu 
chuyện của Nabi Sulayman : 

ِۢن َ�ۡعِ   � ﴿ َ�ٖ  مم
َ
َّ ََ�َبِ� ِ�  ٗٗ ِۡ َِ ُم ۡب  َُ  ٣٥ :ص  ﴾َو

(Sulayman) khẩn cầu: “. . . và xin hãy ban cho bề tôi một 
vương quyền mà không một ai sau bề tôi có khả năng 
đó.” Saad 35 (chương 38). Đây điều sự hiểu sai về sự việc, 
chẳng phải xưa kia có một nhóm ma đã gia nhập Islam trên 
tay của Rasul  sao. 

Vấn đề đã được Allah phán rõ trong chương Al-
Ahqaaf và chương Al-Jin. Đồng thời trong Sunnah cũng đã 
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khẳng định điều này như Hadith do ông Abu Hurairah  
thuật lời Rasul  rằng: 

ا َ  ِِ َ (( ََ َ  فََشدَ  ِل، َعَرَ،  الَشيْ سَ  َعَ ََ ـَموَ  ِلَْق ََ ّ  ال ْمَكنَِ�  ، َعَ
َ
 ِمنْـُه،اُهللا  فَـَ

 ْ  َهَمْمُ   َوةََقدْ  فََذَ�ّتُه،
َ
وثَِقهُ  ب

ُ
  ب

َ
ََ  َااِسَ�ةٍ  ِِل ِبُح ا َح َْ ْهِ ِِ  َ�تَنُْظُروا رُ

َ
 فََذَكْرُت  ل

ِخ  قَْ َل 
َ
ِـۢن ﴿ : ُالَيَْما َ  ب َ�ـٖ  مم

َ
َّ ََ�ـَبِ� ِ�  ٗٗ ِۡـ َِ ُم ۡب  َُ َِ َو  ۡۡ ِ ٱۡغُِ َّبم

 ))اً َخاِائ اهللاُ  فََرَدهُ  )٣٥ :ص(  ﴾َ�ۡعِ   � 

“Lúc Ta đang hành lễ Salah thì Shaytaan xuất hiện định 
cấm cản Ta hành lễ. Bằng năng lực Alalh cho phép Ta đã 
chụp lấy được cổ nó. Sau đó Ta có ý định trói nó lại bên 
cây cột của Masjid để sáng cho mọi người nhìn nó nhưng 
Ta vội sực nhớ lời khẩn cầu của người anh em 
Sulaymaan  thưa: “Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ 
cho bề tôi và xin hãy ban cho bề tôi một vương quyền  mà 
không một ai sau bề tôi có khả năng đó.” Saad 35 (chương 
38). Thế là Allah trục xuất y đi rất nhục nhã.” Hadith do 
Al-Bukhary ghi lại.  

Theo đường truyền khác do Muslim ghi thì: 

نّ  ِمنَ  ِعْفِر�تًا ِِ َ (( ِ
ْ
َ  َ�تََفلَُ   َجَعَل  اْ َاسَِحةَ  َعَ

ْ
سَ  ال ََ َ  ِلَْق َموَ  َعَ ََ  اهللاَ  َوِِ َ  ال

ْمَكنَِ� 
َ
 ْ  َهَمْمُ   فَلََقدْ  ،فََذَ�ّتهُ  ِمنْهُ  ب

َ
هُ  ب ََ

ْس�ِ
َ
  ب

َ
 َاَ اسِال ِمنْ  َااِسَ�ةٍ  ِِ َجانِ  ِِل

َمْسِجدِ 
ْ
ََ  ال ِبُح ا َح َْ ْهِ  َ�نُْظُرو َ  رُ

َ
ْجَُع  َ  ِِل

َ
وْ  - ب

َ
ُّ�مْ  ب  قَْ َل  َذَكْرُت  ُُمَ  - ُُ

ِخ 
َ
ِۢن َ�ۡعِ   � ﴿:  ُالَيَْما َ  ب َ�ٖ  مم

َ
َّ ََ�َبِ� ِ�  ٗٗ ِۡ َِ ُم ۡب  َُ َِ َو  ۡۡ ِ ٱۡغُِ   ﴾َّبم

 ))اً َخاِائ اهللاُ  فََرَدهُ  )٣٥ :ص(
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“Tối qua có một con ma tên I’f-reet đến gây rối không 
cho Ta hành lễ Salah, nhưng được Allah trợ giúp Ta đã 
bóp cổ nó và có ý định trói nó dính vào một trong các cột 
của Masjid để sáng cho mọi người – hoặc các người – 
nhìn nó nhưng Ta vội sực nhớ lời khẩn cầu của người 
anh em Sulaymaan  thưa: “Lạy Thượng Đế, xin hãy 
tha thứ cho bề tôi và xin hãy ban cho bề tôi một vương 
quyền  mà không một ai sau bề tôi có khả năng đó.” Saad 
35 (chương 38). Thế là Allah trục xuất y đi rất nhục nhã.”  

Có Hadith do Al-Nasa-y ghi lại dựa trên yêu cầu của 
Al-Bukhary, từ bà A’-y-shah  kể: Có lần lúc Rasul  đang 
đứng hành lễ Salah thì Shaytaan xuất hiện quấy rối thì bị 
Rasul  bóp cổ và nói:  

ََ حَ (( ْصبََح ُو ثِقـاً َحـ
َ َ
 َدْعَ ُو ُالَيَْماَ  ر

َ
ََ وََجْدُت بَِرّد لَِسانِِه َعَ يَِدال َولَ   

 ُِ َّا  ))يََراُه ا

“Làm cho lưỡi của y lè ra đụng cả tay Ta, nếu như 
Sulayman không khẩn cầu là sáng mai mọi người được 
nhìn thấy nó.” 

Theo đường truyền do Ahmad và Abu Dawood ghi 
lại từ Abu Sa-e’d thì Rasul  nói:  

ْهَ �ُْ  ((
َ
ُ   َ�َما �ِيَِدى فََ

ْ
ْخنُُقهُ  ِزة

َ
ََ  ب َ  َ�ْ�َ  ةَُعابِهِ  بَْردَ  وََجْدُت  َح ََ ْصبُ

ُ
 َهـاَ�ْ�ِ  ب

َِ  اِإلْ�َها ِ 
 ))رَِليَها َواةَ

“Ta đã dùng một tay đấm vào cổ nó làm cho nước bọt 
của nó dính vào hai ngón cái vào trỏ của Ta.” 
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Có Hadith của Al-Bukhary được ghi trong bộ Fat-h 
quyển 4 trang 487, từ ông Abu Hurairah  kể: Tôi được 
Rasul  phân công quản lý kho Zakat của tháng Ramadan. 
Trong đêm có một người tìm đến ăn cắp thức ăn, y bị tôi bắt 
dính vào bảo sẽ đưa cho Rasul  xử tội nhưng y nài nĩ: Do 
tôi túng quẩn, gia đình nghèo khổ nên mới bạo gan ăn cắp 
xin hãy tha thứ cho tôi, thấy tội nghiệp nên tôi đã thả. Sáng 
đến thì Rasul  hỏi tôi: 

بَا يَا((
َ
َُكَ  َ�َعَل  َما ُهَر�َْروَ  ب ِا

َ
َاسَِحةَ  ب

ْ
 ))؟ ال

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” 
Tôi kể: Do y than khổ thấy tội nghiệp nên tôi đã thả hắn đi, 
thưa Rasul. Người tiếp: 

َما((
َ
 ))وََايَُع دُ  َكَذبََك  قَدْ  ِِنَهُ  ب

“Hắn đã nói dóc, rồi hắn sẽ quay lại.” Qua lời Rasul  tôi 
biết nó sẽ quay lại nên canh gác cẩn thận hơn. Tối đến y 
quay lại trộm thức ăn và bị bắt, tôi bảo y: Lần này tôi sẽ đưa 
người đi gặp Rasul  để Người định đoạt. Y bảo: Xin hãy 
cho tôi thêm một lần cơ hội nếu gia đình không đói khổ là 
tôi sẽ không làm thế đâu, tôi hứa sẽ không tái phạm. Nghe 
mà mềm lòng nên thả hắn đi. Sáng đến thì Rasul  hỏi tôi: 

بَا يَا((
َ
َُكَ  َ�َعَل  َما ُهَر�َْروَ  ب ِا

َ
َاسَِحةَ  ب

ْ
 ))؟ ال

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” 
Tôi kể: Do y than khổ thấy tội nghiệp nên tôi đã thả hắn đi, 
thưa Rasul. Người tiếp: 

َما((
َ
 ))وََايَُع دُ  َكَذبََك  قَدْ  ِِنَهُ  ب
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“Hắn đã nói dóc, rồi hắn sẽ quay lại.” Tối đến y lại mò 
đến và cũng bị tôi bắt dính. Tôi bảo: ngươi đã hứa là không 
tái phạm nhưng lại ba lần ngươi ăn trộm, lần này nhất quyết 
mang ngươi đi gặp Rasul . Y nài nỉ đáp: Hãy tha cho tôi 
đi, tôi sẽ dạy cho ông một điều sẽ được Allah ban cho ông 
được nhiều điều lợi. Tôi hỏi: Đó là gì ? y đáp: Khi người lên 
giường ngủ thì hãy đọc câu Kinh Al-Kursy: 

َّ�ُم  ٱ﴿ َُ ّ ٱۡل َُ َ� ٱۡل ُُ  َّ ِ ََ  َِِه َه ِ  ُ ِّ﴾ 

cho đến hết câu Kinh thì ông sẽ được Allah bảo vệ tránh 
không bị Shaytaan đến gần cho đến sáng. Thế là tôi thả y. 
Sáng đến thì Rasul  hỏi tôi: 

بَا يَا((
َ
َُكَ  َ�َعَل  َما َروَ ُهَر�ْ  ب ِا

َ
َاسَِحةَ  ب

ْ
 ))؟ ال

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” 
Tôi đáp: Y đã hứa sẽ dạy tôi một điều sẽ được Allah ban cho 
lợi ích nên tôi đã thả nó. Người hỏi: “Đó là gì ?” tôi nói: Y 
nói: Khi người lên giường ngủ thì hãy đọc câu Kinh Al-
Kursy: 

َّ�ُم  ٱ﴿ َُ ّ ٱۡل َُ َ� ٱۡل ُُ  َّ ِ ََ  َِِه َه ِ  ُ ِّ﴾ 

cho đến hết câu Kinh thì ông sẽ được Allah bảo vệ tránh 
không bị Shaytaan đến gần cho đến sáng. Do muốn được 
điều tốt đẹp nên tôi đã thả hắn tự do. Rasul  tiếp: 

َما((
َ
ُِ  َمنْ  َ�ْعلَمُ  َكُذوٌا، وَُه َ  َصَدقََك  قَدْ  هُ ِِنَ  ب َاِط

ُ
َـالٍ  ثََمِث  ُمنْذُ  ت

َ
بَـا يَـا ل

َ
 ب

 ))؟ ُهَر�َْروَ 



Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan 
 

39 

“Lời nói đó của y là thật nhưng y là kẻ chuyên lừa đảo, 
có biết người mà ông đã gặp ba đêm nay là ai không, 
Abu Hurairah ?” Thưa không, tôi đáp. Người tiếp: 

ا ٌ  َذاكَ (( ََ  ))َشيْ

“Đó là Shaytaan.” 

Có Hadith trong hai bộ Saheeh, từ bà Safiyah thuật 
lời Rasul  rằng: 

ا َ  ِِ َ (( ََ ََ ِ  َ�َْرى آَد َ  ابِْن  ِمِن  َ�ِْرى الَشيْ  ))ا

“Quả thật Shaytaan duy chuyển trong cơ thể người bằng 
đường máu.” 

Hadith do Imam Ahmad ghi trong Musnad quyển 4 
trang 216 bằng đường truyền Saheeh từ ông U’thmaan bin 
Abu Al-A’s nói: Thưa Rasul của Allah, Shaytaan quấy rối 
tôi lúc hành lễ Salah và đọc Qur’an. Rasul bảo:  

ا ٌ  َذاكَ (( ََ ُ  ُ�َقاُل  َشيْ
َ
ْحَسْستَهُ  فَإَِذا ِخْ�ٌِا  ل

َ
 َعَ  َوارِْفْل  ِمنْهُ  بِاهللاِ  َ�تََع َذْ  ب

 ))ثََمثًا �ََساسِكَ 

“Đó là Shaytaan có tên là Khinzib, khi anh có cảm giác 
đó thì hãy đọc: A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ra 
j.i.m và phun bên trái ba lần.” Thế là tôi làm theo thì 
Shaytaan khi bị Allah đuổi đi khỏi tôi. 

Được xác định chính xác rằng Rasul  đã báo cho 
biết mỗi một người đều có một Thiên Thần và một Shaytaan 
đi theo được gọi là “Qarin” kể cả Nabi  cũng không ngoại 
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lệ, nhưng Allah đã ban chỉ đạo và Shaytaan kia đã gia nhập 
Islam nên nó chỉ khuyên bảo Rasul  làm toàn điều tốt đẹp. 

Qua Qur’an, qua Sunnah và sự đồng thống nhất của 
cộng đồng Muslim rằng ma có thể nhập vào người và quấy 
nhiễu con người. Thế nên đối với những ai được gọi là Alim 
(học giả Islam) lại bác bỏ sự việc, có lẽ người này đã bắt 
chước theo nhóm người cải biên tôn giáo, làm điều Bid-a’h 
làm trái ngược đường lối của phái Sunnah và Jama-a’h. Cầu 
xin Allah che chở và bảo vệ tránh mọi suy nghĩ lệch lạc, sai 
lầm về Islam. Dưới đây tôi xin dẫn chứng cho Sheikh được 
rõ về quan điểm của giới chuyên phân tích Qur’an về câu 
Kinh sau: 

ََۡ� ُن ِمَن ﴿ ّۡ ِ  َ�َتَبّبُطُه ٱل ّّ �ُم ٱ ُُ َّ َرَما َ� ِ �ُم�َ  ِ ُُ �َ ََ اْ  َِه�  ۡم ُِ�َ  ٱل َُ
ۡ
ََِن ََأ ّّ ٱ
  ِ  ٢٧٥: البقرة ﴾ٱلَۡمسم

Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao 
giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan 
sờ mó. Al-Baqarah: 275 (Chương 2). 

Ông Abu Ja’far bin Jareer và Ông Al-Baghawy có 
chung ý kiến là: “Bị Shaytaan sờ mó tức là bị nó làm cho 
điêu rồ ở trần gian.” 

Ông Ibnu Katheer thì nói: “Tức vào ngày phán xử 
những kẻ ăn tiền lời lãi đứng dậy từ trong một tựa như 
những người bị điêu cuồng, bị bấn loại.” 

Ông Ibnu A’bbaas thì nói: “Vào ngày phục sinh 
những người ăn tiền lời đứng tựa như những kẻ khùng điên 
bị lên cơn.”  
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Ông Al-Qurtuby nói: “Câu Kinh là bằng chứng thiết 
thực cho sự vô hiệu của những ai bát bỏ việc ma làm cho 
con người trở nên điên loạn, ma quỉ không thể nhập được 
vào con người, chẳng qua là điều tự nhiên. Đây quả là một 
khẳng định sai lầm.” 

Đến đây xin dừng nêu ý kiến của giới phân tích 
Qur’an nếu ai muốn biết thêm chắc chắn sẽ gặp nhiều hơn. 

Nhà thông thái Sheikh Al-Islam Ibnu Taymiyah nói 
trong quyển phân tích tận tường về bằng chứng Islam là 
dành cho hai loài người và ma, và trong bộ Majmu’ Al-
Fataawa quyển 19, từ trang 9 đến trang 65 có đoạn: “Có một 
nhóm người thuộc Al-Mu’tazilah như Al-Jabaa-i và Abu 
Bakr Al-Raazy và những người khác đã phủ nhận việc ma 
nhập vào cơ thể người làm cho khùng điên nhưng lại không 
bác bỏ sự tồn tại của ma.  

Ông Al-Ash-a’ry đã kể về nhận định của giới 
Sunnah và Jamaa-a’h về ma nhập làm cho người điên loạn 
với bằng chứng bằng câu Kinh: 

ََۡ� ُن ِمَن ﴿ ّۡ ِ  َ�َتَبّبُطُه ٱل ّّ �ُم ٱ ُُ َّ َرَما َ� ِ �ُم�َ  ِ ُُ �َ ََ اْ  َِه�  ۡم ُِ�َ  ٱل َُ
ۡ
ََِن ََأ ّّ ٱ
  ِ  ٢٧٥: البقرة ﴾ٱلَۡمسم

Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao 
giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ 
mó. Al-Baqarah: 275 (Chương 2).”  

Sheikh cũng nói trong bộ Fataawa quyển 24, trang 
276 – 277 có đoạn: “Qur’an, được Sunnah và sự đồng nhất 
của giới U’lama tiền bối khẳng định rằng ma là có thật, 
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chúng có khả năng nhập vào cơ thể người, đây cũng là quan 
điểm của phái Sunnah và Jamaa-a’h, bởi Allah đã phán: 

ََۡ� ُن ِمَن ﴿ ّۡ ِ  َ�َتَبّبُطُه ٱل ّّ �ُم ٱ ُُ َّ َرَما َ� ِ �ُم�َ  ِ ُُ �َ ََ اْ  َِه�  ۡم ُِ�َ  ٱل َُ
ۡ
ََِن ََأ ّّ ٱ
  ِ  ٢٧٥: البقرة ﴾ٱلَۡمسم

Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao 
giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ 
mó. Al-Baqarah: 275 (Chương 2). Và Nabi  đã từng nói: 

ا َ  ِِ َ (( ََ ََ ِ  َ�َْرى آَد َ  ابِْن  ِمِن  َ�ِْرى الَشيْ  ))ا

“Quả thật Shaytaan duy chuyển trong cơ thể người bằng 
đường máu.”” 

Con trai Imam Ahmad, ông Abdullah đã nói với cha: 
“Thưa cha có người khẳng định rằng ma không thể nhập vào 
cơ thể người được. Imam Ahmad nói: Này con trai, đó là 
những người nói dối. Đúng hơn là người bị ma nhập không 
biết mình đang nói gì trong lúc đó.” Đúng vậy, người bị ma 
nhập không biết là đang nói gì, kể cả có bị đánh thật mạnh 
như cú đánh làm cho lạc đà phải khiếp sợ thì cũng chẳng làm 
họ hoản sợ. Thậm chí có chuyển họ đi bằng phương tiện 
nguy hiểm họ cũng tỏ ra bình thường, bởi họ không còn là 
họ nữa mà là một ai khác đang mượn xác họ mà dùng. 
Chúng tôi đã từng chứng kiến sự thật là thế. 

Imam Ibnu Al-Qaiyim nói trong bộ Zaad Al-Ma-a’d 
quyển 4, trang 66 – 69 có đoạn: “Việc lên cơn ngất xỉu gồm 
hai loại: một loại do bị ma nhập và loại do bị bệnh mà ra. 
Loại thứ hai là điều mà giới y học biết lý do và cách chữa 
trị. 
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Đối với loại ngất xỉu do ma nhập thì được giới tiên 
phong trong nghành y khoa công nhận, không hề bát bỏ. Họ 
còn biết cách chữa trị bằng dùng linh hồn khác mạnh hơn để 
cổ linh hồn xấu đi và đã liệt kê ra nhiều cách chữa trị khác 
và đã được đút kết thành sách, trong sách đó có đoạn: 
Thuốc chỉ có thể chữa trị cho loại bị ngất xỉu do cơ thể bị 
bệnh chứ không hề có tác dụng đối với loại bị ma nhập. 

Nhưng những bác sĩ có kiến thức kém cỏi hơn, giới 
khoa học và giới vô thần lại phủ nhận việc con người bị ma 
nhập hoặc ma không thể gây hại được người nhưng họ 
không hề giải thích được vì sao lại thế, bởi sự thật ma nhập 
là có thật mọi người có thể chứng kiến, điều này nói lên sự 
ngoan cố và sự kém cỏi của họ về tri thức. Ngoài ra giới y 
học không tôn giáo còn khẳng định rằng: sự ngất xỉu của 
con người chỉ có một loại duy nhất. Bằng khẳng định này 
làm cho những người có sự hiểu biết rộng một trận cười về 
bản tính ngu muội của họ. 

Cách chữa trị loại ma nhập này cần đến hai thứ: 

- Thứ nhất phía người bệnh cần phải ý chí mạnh mẽ, 
kiên cường, đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah bằng lời nói và 
tấm lòng. Loại này tựa như chiến đấu, bởi chiến sĩ ra trận 
cần phải có ý trí quyết thắng và vũ khí phù hợp. Nếu thiếu 
một trong hai thì không thể nào mang lại chiến thắng và sẽ 
ra sao nếu thiếu luôn cả hai. Tương tự, nếu lòng tin người 
bệnh không đặt nơi Allah, đánh mất đi tính Tawhid, tính phó 
thác, lòng sợ hãi thì giống như chiến sĩ xuất trận mà không 
mang theo vũ khí. 

- Thứ hai về phía người chữa trị cũng cần đến hai 
điều này để đủ mạnh dạng mà nói: “ngươi hãy rời khỏi xác 
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này” hoặc nói: “Bismillah” hoặc nói: “La haw la wa la qu 
wa ta il la bil lah”, giống như trước kia Rasul  đã nói: 
“Hỡi kẻ thù của Allah hãy bước ra mau, Ta chính là Rasul 
của Allah.” 

Tôi đã chứng kiến việc Sheikh tôi đến bảo người bị 
ma nhập: “ngươi hãy đi ra, đây không phải là nơi dành cho 
ngươi ở” thế là người bệnh được khỏe lại. Có những loại ma 
cứng đầu hơn thì cần phải đánh mới chịu ra nhưng thể xác 
lại không có cảm giác bị đau. Hiện tượng này tôi đã chứng 
kiến rất nhiều lần và không một ai phủ nhận ngoại trừ 
những ai có kiến thức ít ỏi. Đa số những người bị ma nhập 
là những người ít hành đạo, những kẻ ăn chơi liêu lỏng, 
người có niềm tin rất yếu, không biết tụng niệm tán dương 
Allah. Một người không có vũ khí bên mình ắt sẽ bị khống 
chế rất dễ dàng và vũ khí lợi hại nhất chính là niềm tin vào 
Allah.” Hết lời của Sheikh. 

Tất cả bằng chứng nêu trên nhằm chứng minh quan 
điểm của trường phái Sunnah và Jamaa-a’h rằng ma có thể 
nhập vào cơ thể người mà gây hại và nhằm để phủ nhận 
quan điểm sai của Sheikh Al-Tantaawy vì đã bác bỏ việc ma 
nhập vào người. 

Sheikh Al-Tantaawy đã hứa nếu có thể chứng minh 
được quan điểm của Sheikh sai là Sheikh chấp nhận quay về 
chân lý. Tôi mong rằng sau khi Sheikh đọc được bài viết này 
và quay lại với chân lý đúng thật của Islam. Tôi thành khẩn 
cầu xin Allah ban chỉ đạo đúng cho tôi, cho Sheikh cùng 
cộng đồng Muslim.  

Cũng với bài viết này tôi muốn gởi đến tiến sĩ 
Muhammad U’rfaan đã đăng trên tạp chí Hội thảo ra ngày 
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14/10/1407 H (nhằm ngày 10/6/1987) tiến sĩ nói: “danh từ 
khùng trong tự điển y khoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau 
và tôi khẳng định rằng việc ma nhập vào người là cách nhận 
biết sai lầm một trăm phần trăm.” Câu nói này chứng minh 
rằng tiến sĩ rất yếu kém về kiến thức Islam. Tuy giới khoa 
học và giới y khoa phủ nhận việc ma nhập nhưng họ không 
có cách nào giải thích hay chứng minh cho quan điểm của họ 
là đúng. Trong khi đó trường phái Sunnah và Jamaa-a’h đã 
đồng thống nhất cho rằng việc ma nhập là có thật. Sự thống 
nhất này đã được Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah truyền lại. 
Ông Abu Al-Hasan Al-Ash-a’ry đã ghi lại rằng nhà thông 
thái Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Shabaly Al-
Hanafy mất năm 799 H (nhằm năm 1397) cũng đã thống 
nhất quan điểm của phái Sunnah và Jamaa-a’h. 

Đã dẫn chứng ở trên về quan điểm của Sheikh Ibnu 
Al-Qaiyim đã nói giới tiên phong trong nghành y khoa đã 
công nhận việc ma nhập là có thật chỉ có những bác sĩ có 
kiến thức kém cỏi, giới theo thuyết vô thần và những nhà 
khoa học mới phủ nhập sự việc này.  

Đối với chúng ta là tín đồ Islam cần phải minh mẫn 
mà phân biệt sự việc, hãy bám chặt lấy đường lối đúng thật 
của Islam, chớ nhắm nghiền đôi mắt lại mà nghe theo lời nói 
của những bác sĩ có kiến thức yếu kém rồi làm cho các bạn 
đi lệch con đường chân lý của Islam giống như nhóm người 
chuyên làm Bid-a’h như phái Al-Mu’tazilah và những phái 
khác. Cầu xin Allah che chở. 
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Tổng Kết 
 

Qua tất cả Hadith Saheeh (chính xác), và các lời 
quan điểm của giới U’lama mà tôi đã nêu là bằng chứng 
khẳng định rằng việc ma nhập người là có thật và việc 
khuyên bảo, nhắc nhở, mời gọi ma vào Islam là điều hợp lý 
không hề phủ nhận đi ý nghĩa câu Kinh: 

َّ ََ�بَ ﴿  ٗٗ ِۡ َِ ُم ۡب  َُ َِ َو  ۡۡ ِ ٱۡغُِ ِۢن َ�ۡعِ   � َّبم َ�ٖ  مم
َ
  )٣٥ :ص(  ﴾ِ� ِ�

“Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho bề tôi và xin hãy 
ban cho bề tôi một vương quyền  mà không một ai sau bề 
tôi có khả năng đó.” Saad 35 (chương 38). Đây cũng là 
cách giúp đỡ người bị đàn áp bất công và ngăn cản việc gây 
hại cho người.  

Có Hadith Nabi  nói rằng 

ََ َااَل ةَُعابُهُ (( اَ  َح ََ  ))َذَعّ  الَشيْ

“Ta đã siết cổ Shaytaan đến chảy cả nước bọt.”  

Có Hadith khác Nabi  nói: 

)) ُِ َّا ََ يََراُه ا ْصبََح ُو ثِقاً َح
َ َ
 َدْعَ ُو ُالَيَْماَ  ر

َ
 ))َولَ   

“Nếu như Sulayman không khẩn cầu là sáng mai mọi 
người được nhìn thấy nó.” 
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Có Hadith do Abu Al-Darda dẫn lời Nabi  nói: 

ـُ   وَْجـِ�  ِف  ِلَْجَعلَهُ  نَاسٍ  ِمنْ  �ِِشَهاٍا  َجاءَ  ِِبِْلىَس  اهللاِ  َعُدوَ  ِِ َ ((
ْ
ُعـ ذُ  َ�ُقل

َ
 ب

ُ   مَ ُُ  َوَراٍت  ثََمَث . ِمنَْك  بِاهللاِ 
ْ
َعنَُك  قُل

ْ
ة
َ
َّاَمةِ  اهللاِ  بِلَْعنَةِ  ب ِخرْ  فَلَمْ  ا

ْ
 ثَـَمَث  �َْستََ

سَْدُت  ُُمَ  َوَراٍت 
َ
ْخَذهُ  ب

َ
ِخينَا َدْعَ وُ  لَْ  َ  اهللاِ وَ  ب

َ
  ُالَيَْما َ  ب

َ َ
ًَُقا ْصبَحَ ر ُِ  ُو  َع

ْ
 بِـهِ  يَل

ا ُ  َ
ْ
ْهِل  ِوَ

َ
َمِدينَةِ  ب

ْ
 ))ال

“Quả thật, kẻ thù của Allah, tên Iblees đã mang lửa đến 
trước mặt Ta, Ta đã cầu xin Allah che chở tránh khỏi y 
ba lần, và nói Ta nguyền rủa nhà ngươi bằng lời nguyển 
của Allah ba lần, rồi Ta tóm lấy được nó. Ta thề bởi 
Allah minh chứng nếu không vì lời cầu xin của Người 
anh em Sulayman là sáng mai tất cả trẻ con của Madinah 
trêu đùa nó.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Ngoài ra còn có rất nhiều Hadith Saheeh khác và lời 
nhận định của giới U’lama về vấn đề này. Tôi mong rằng bài 
viết này đủ thuyết phục những ai có ý định tìm hiểu chân lý. 
Khẩu cầu Allah bằng tất cả Đại Danh cao quí và tốt đẹp, xin 
hãy hướng tất cả tín đồ Muslim đến với Sunnah đúng thật 
của Rasul Muhammad , xin ban cho họ áp dụng theo từng 
lời nói đến hành động, xin ban cho họ sự sáng suốt biết phân 
biệt được đâu là Sunnah và đâu là Bid-a’h. Quả thật Ngài có 
khả năng trên tất cả mọi việc.  

Lời nói cuối cùng là xin muôn vàn tạ Allah Đấng 
Chủ Tể của toàn vủ trụ và muôn loài; cầu xin bình an và 
phúc lành cho vị Nabi Muhammad, cho gia quyến cùng tất 
cả bằng hữu của Người và cả những ai noi theo tấm gương 
cao quí của Người. 


	((بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ، وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))


Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan
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Giáo Lý Bùa Ngải, Xem Bói & Những Điều Liên Quan(
)

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَبَعْدُ:


Alhamdulillah, xin muôn vàn tạ ơn Allah Đấng duy nhất, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng, vị Nabi của chúng tôi Muhammad bin Abdullah (, Wa Ba'd:

Qua nghiên cứu thực tế thấy được ngày càng có nhiều người sử dụng bùa ngải để hành nghề chữa bệnh, xem bói toán, tìm kiếm vật mất tích . v . v . . . đã xảy ra rất nhiều nơi kể cả trên đất nước Islam. Sở dĩ được nhiều người tin tưởng là do họ thiếu hiểu biết, do bị mù quáng nhất thời. Bùa ngải là mối hiểm hoại khôn lường đối với tôn giáo Islam và cộng đồng Muslim, nên tôi muốn gởi đến quí đạo hữu Muslim quyển sách nhỏ này nhằm phân tích rõ ràng về hiểm họa đó, bởi đây là việc đặt niềm tin sai trái và kháng lệnh của Alalh, của Rasul (.

Cộng đồng Muslim đồng thống nhất là người bệnh được phép chữa bệnh thông qua các y bác sĩ, các thầy thuốc nam, các thầy thuốc bắc để dùng các loại thuốc phù hợp với từng loại bệnh, rồi phó thác cho Allah về việc căn bệnh có được khỏi hay không. Bởi mỗi căn bệnh đã được Allah ban cho một liều thuốc chữa nhưng trong thiên hạ có người biết và có người không biết, có điều là Allah không hề ban liều thuốc chữa bệnh nằm trong những gì đã bị Ngài cấm sử dụng chúng.

Người Muslim bị bệnh cấm tìm đến các thầy lang băm, thầy bùa ngải, nhà bói... để xem bệnh. Bên cạnh đó cũng cấm tin tưởng đến lời lẽ của họ nói về quá khứ hoặc tương lai, bởi họ là những kẻ tiên đoán chuyện tương lai hoặc sử dụng ma quỷ để moi thông tin cho họ. Đối với những người hành nghề này bị giáo luật Islam xem là những người Kafir ngoại đạo, những người lầm lạc do bởi họ tự nhận mình là người thấu hiểu chuyện tương lai, thông thạo chuyện quá khứ. Có Hadith được ghi trong Saheeh Muslim, Nabi ( đã nói: 

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً))

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Có Hadith khác do Abu Hurairah dẫn lời Rasul ( rằng:


((مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ())

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.”  Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-Haakim xác thực. Có Hadith khác từ Ibnu Husain dẫn lời Rasul (: 

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ())

“Trong tôn giáo Islam không có việc mê tín dị đoan hoặc hành nghề bói toán hoặc tìm người xem bói hoặc làm thầy bùa hoặc tìm đến thầy bùa. Đối với người (Muslim) nào tìm đến thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.” Hadith do Al-Bazzaar ghi lại bằng đường truyền tốt.

Qua các Hadith vừa nêu Islam cấm tín đồ Muslim tìm đến các nhà chiêm tinh, các thầy bói, các thầy bùa ngải hoặc những ai tương tự như họ để hỏi thông tin quá khứ tương lai và gởi niềm tin vào họ, ai vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Đến đây nhiệm vụ của cấp lãnh đạo Islam như các Hakim (giáo cả), các thầy giáo phụ trách giáo lý, các học sinh sinh viên đang trao dồi giáo lý và những ai như họ phải ngăn cản những người Muslim hành nghề này, giải thích cho các tín đồ khác được rõ ràng về tính nguy hiểm bởi những người tìm đến thường là do không thông suốt về giáo lý hoặc chưa có niềm tin thật sự về Islam.


Cũng trong Hadith chứng minh rằng người Muslim nào hành nghề bói, thầy bùa là Kafir (tức ngoại đạo) cho dù họ có tự xưng mình vẫn còn là người Muslim do vẫn đang hành lễ Salah, nhịn chay, hành hương Haj..., bởi họ không thể đạt được mong muốn cho đến khi sử dụng ma quỉ bằng cách tôn thờ chúng và phủ nhận niềm tin vào Allah, họ tự cho rằng mình thông tin về thiên cơ, những điều huyền bí. Những ai hành nghề này thì Allah và Rasul Muhammad ( hoàn toàn vô can với họ, họ không còn là tín đồ của cộng đồng Islam của Rasul Muhammad ( nữa.

Tương tự cấm các tín đồ Muslim tìm đến những người này mà hỏi về tình duyên của mình, của con mình hoặc nên cưới gả cho ai, hạnh phúc giữa chúng có bền không, có hợp tuổi tác không . . . bởi những việc huyền bí của tương lai là do Allah duy nhất mới tin thông, mới thấu đáo, mới biết rõ.

Việc sử dụng bùa ngải là một trong những hành động phủ nhận đức tin vào Allah như được phán trong chương Al-Baqarah:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢﴾ البقرة: 102


(Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. Và con người (học hỏi về bùa ngải) 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 bùa ngải 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 của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân họ. Giá như họ biết được điều đó !( Al-Baqarah: 102 (chương 2).


Câu Kinh chứng minh rằng bùa ngải là việc làm phủ nhận Allah, bùa ngải chỉ biết chia cắt tình cảm giữa hai vợ chồng. Đồng thời câu Kinh khẳng định rằng bùa ngải không hề có tác dụng mang lợi ích hay gây hại đến ai ngoại trừ được Allah ưng thuận, bởi chính Allah mới là Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa ra vạn vật trong đó có tốt và có xấu. Càng nguy hiểm hơn là họ những thầy bùa ngải đã học hỏi bùa ngải từ nhóm Đa Thần giáo rồi gạ gẫm những người có suy nghĩ yếu kém, những người mê tín dị đoan. Cầu xin Allah che chở, thương xót và ban sự chỉ đạo, bề tôi xin phó thác mọi việc cho Ngài.

Tương tự, câu Kinh khẳng định rằng người học bùa ngải chỉ học được trăm hại vô lợi, rằng họ chẳng được bất cứ điều gì từ Allah, ngược lại sẽ gặp phải thất bại thảm hại ở trần gian và ngày sau vì họ đã bán rẻ thân mình với những đồng tiền rẻ mạc thay vì lấy một phần thưởng trọng hậu ở Allah vào ngày sau,

﴿وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢﴾ البقرة: 102

(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-Baqarah: 102 (chương 2).

Cầu xin Allah ban cho bề tôi và cộng đồng Muslim được bình an và mạnh lành tránh được mọi điều xấu xa của bùa ngải, của bói toán và của tiên đoán. 

Với tấm lòng thương yêu, quảng đại đối với cộng đồng Muslim Allah đã chỉ cho tất cả tín đồ Muslim cách phòng ngừa hiểm họa của bùa ngải và cách chữa trị bùa ngải khi đã mắc phải.

· Thứ nhất: Thường xuyên tụng niệm, cầu xin theo giáo luật Islam như câu Kinh Al-Kursy sau mỗi lần Salah bắt buộc và lúc ngủ. Đây là câu Kinh vĩ đại nhất trong Qur’an và câu Kinh như sau:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا ئَُودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ البقرة: 255(
)


Kế tiếp đọc tiếp các chương Kinh dưới đây ba lần vào mỗi sáng sau Salah Al-Fajr, lúc đầu hôm sau Salah Al-Maghrib và trước khi ngủ:

(((  ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾(
)

(((  ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥﴾(
)

(((  ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ لنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦﴾(
)

Đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah lúc đầu hôm và lúc ngủ:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾  البقرة: ٢٨٥ - ٢٨٦(
)

Có Hadith Rasul ( đã nói rằng:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزِلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرِبُهُ شَيْطَانُ حَتَّى يُصْبِحَ))

“Ai đọc câu Kinh Al-Kursy vào trong đêm thì y nằm trong sự bảo vệ của Allah. Và Shaytaan (loài Quỷ) không đến gần y được cho đến sáng.” Hadith do Al-Hakim ghi lại. Có Hadith khác Rasul ( đã nói rằng:

((مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ))

“Ai đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah trong là y đã được (Allah) bảo vệ (tránh mọi điều xấu).”

Thường xuyên đọc câu cầu xin sau vào mỗi sáng mỗi tối, lúc đến nơi lạ như hoang vắng, sa mạc, rừng thẳm, không trung, biển cả, nhà hoang... bởi Rasul ( đã khẳng định:


((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرُّهُ شَىْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ))

“Ai đến một nơi lạ mà cầu xin rằng: ‘A u’ zu bi ka li ma til la hit ta maat, min shar ri ma kho laq. (
)’ thì chẳng có gì làm hại đến y cho đến khi rời khỏi nơi đó.”

Đọc vào mỗi sáng và mỗi tối ba lần câu:


((بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ، وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))

“Bis mil la hil la zi la ya dhur ru ma a’s mi hi shay in fil ar dhi, wa la fis sa ma i, wa hu was sa mi u’l a’ lim”(
)

Những tín đồ Muslim nào đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah và hết lòng tụng niệm cầu nguyện bằng những lời cầu xin vừa nên chắc chắn sẽ tránh được mọi điều xấu xa kể cả bùa ngải. Sẽ được thanh thản cỏi lòng, không bận tâm vướng bận. Sẽ được xóa tan u sầu, xóa đi phiền não, lo lắng.

· Thứ hai: Các lời cầu xin chữa trị bùa ngải sau khi đã mắc phải mà xưa kia Rasul ( đã dùng chữa trị cho các bằng hữu của Người:

((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)) 

 “Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas Sha-fi, la shifa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugho-diru saqoman”(
) (đọc ba lần)

((بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ))

“Bis-mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri kul-li naf-sin aw a’i-nin haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-mil-lah ar-qi-ka.”(
) (đọc ba lần)

Đối với đàn ông bị trúng bùa không muốn giao hợp với vợ thì làm theo cách sau:


- Bẻ bảy lá cây táo tươi, đem giã nhuyễn, cho vào cái thù với số lượng nước có thể tắm đủ.

- Đọc những câu Kinh sau phun vào (nhớ phải có nước bọt ra sương sương):


+ Câu Kinh Al-Kursy:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا ئَُودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ البقرة: 255

+ Chương Al-Kaafiroon:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦﴾ الكافرون: ١ - ٦(
)

+ Chương Al-Ikhlaas:

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾

+ Chương Al-Falaq:

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥﴾

+ Chương Al-Naas

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ لنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦﴾

+ Ba câu Kinh ở chương Al-A’raaf:


﴿فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ ١١٩﴾ [سورة الأعراف: 117 - 119](
)

+ Các câu Kinh ở chương Yunus:

﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ٱئۡتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٖ ٧٩ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ ٨٠ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٨٢﴾  يونس: 79 - 82(
)

+ Các câu Kinh ở chương Taha:


﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ٦٥ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ٦٦ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ٦٧ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٦٨ وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ٦٩ ﴾  طه: 65 – 69(
)

Sau đó, lấy nước trong thùng uống ba ngụm còn bao nhiêu thì tắm, Insha Allah sẽ được khỏi bệnh. Nếu muốn có thể làm thêm vài lần cho đến khỏi bệnh hẳn.

Trong những chữa trị bùa ngải hữu hiệu là cố tìm cho được nơi cất giấu bùa ở trong nhà, ngoài vườn, trong núi, ngoài sa mặc . . . khi tìm được thì tháo ra từng mãnh thì bùa ngải sẽ bị vô hiệu.

Trên là những cách phòng ngừa và chữa trị bùa ngải. Cầu xin Allah ban thành công cho tất cả.


Riêng những người hành nghề thầy bùa thì phải sử dụng đến ma quỉ, bởi ma quỉ không chịu để sai khiến cho đến khi tôn thờ chúng, giết tế cúng chúng . . . đây là những việc làm không được phép trong bộ luật Islam. Ai vi phạm bị xem là người ngoại đạo, bị trục xuất khỏi vành đai Islam. 

Bùa ngải là hành động của lũ Shaytaan bởi khi được hỏi về bùa ngải thì Rasul ( nói:


((هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ))

“Đó là hành động của Shaytaan.” Hadith do Imam Ahmad và Abu Dawood ghi lại bằng đường dẫn tốt.

Việc sử dụng bùa ngải để gở bùa ngải khác là điều Haram (bị cấm) trong bộ luật Islam. Chỉ được phép dùng các câu Kinh Qur’an và Hadith (như đã nêu ở trên) hoặc dùng các loại thuốc phù hợp để chữa bệnh mà thôi. Cách chữa trị này đã được nhà thông thái Sheikh Ibnu Al-Qaiyim, Sheikh Abdur Rahmaan bin Hasan đã nhắc ở quyển Fat-h Al-Majeed và những vị U’alma khác cũng nói tương tự.


Bề tôi thành khẩn Allah ban thành công cho cộng đồng Muslim; xin che chở bảo vệ họ tránh xa mọi điều xấu xa của bùa ngải và mọi điều xấu khác; xin bảo vệ tôn giáo họ, xin ban cho họ thông hiểu giáo lý, xin tha thứ cho họ mọi điều sai trái do vô tình hay cố ý. Quả thật, Ngài là Đấng rộng lượng, mực mực khoan dung.


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

Vợ Làm Bùa Hại Chồng(
)

Từ Abdul Azeez bin Baaz gởi đến quí đọc giả thân mến, Assalamu a’laykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Wa Ba’d:

Có câu hỏi rằng: Có một người đến nói với tôi rằng: anh không gần gủi được với vợ thứ hai là do bị vợ thứ nhất làm bùa, tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Hỏi giáo lý ra sao về sự việc ?

Đáp: Nếu như vợ thứ nhất công nhận việc làm này là của cô ta hoặc có bằng chứng xác thực rằng cô ta đã sử dụng bùa ngải là cô ta đã vi phạm một tội nguy hiểm vô cùng, chẳng những nguy hiểm mà còn rơi vào tội phủ nhận Allah, bởi bùa ngải là điều cấm trong Islam và thầy bùa là người Kafir (ngoại đạo), Allah phán:

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢﴾ البقرة: 102


(Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt bùi) của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực của Rasul Sulaymaan, trong khi đó Rasul Sulaymaan không hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ Shaytaan chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng đã dạy loài người bùa ngải đã được ban xuống cho hai Thiên Thần Harut và Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. Và con người (học hỏi về bùa ngải) 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 bùa ngải 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 của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân họ. Giá như họ biết được điều đó !( Al-Baqarah: 102 (chương 2).


Câu Kinh khẳng định rằng bùa ngải là hành động phủ nhận Allah và thầy bùa là người Kafir (ngoại đạo), học bùa ngải chẳng qua là rước họa vào thân chẳng mang lợi gì cho người học, ý định của người học bùa ngải là chia li hạnh phúc gia đình mọi người, những người này vào ngày sau chẳng được tí tị ân phúc nào từ Allah. Có Hadith Saheeh rằng Rasul ( đã nói: 

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ))

“Mọi người hãy tránh xa bảy điều bị hủy diệt.” Mọi người hỏi: Đó là những điều gì thưa Rasul ? Người đáp:


((الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ))

“Đồng đẳng thần linh khác với Allah, bùa ngải, giết người vô tội ngoại trừ tội đáng chết, ăn tiền vay tiền lời, ăn chặng tiền trẻ mồ côi, bỏ trốn lúc sáp trận và vu khống phụ nữ đoan trang tiết hạnh.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại.

Đối với người đàn ông nào thuộc loại thầy bùa, thầy bói tự cho rằng mình là người thấu hiểu huyền cơ diệu đoán thì tín đồ Muslim cần phải thật cẩn trọng khi tiếp xúc kẻo tin lầm lời chúng nói, hãy nhớ rằng Rasul ( đã khuyến cáo: 


((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَةٍ))

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Hadith do Muslim ghi lại và có Hadith khác Rasul ( rằng:


((مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ())

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.” Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-Haakim xác thực.

Nhiệm vụ của anh lúc này là phải sám hối với Allah về những gì đã làm sai trái và tìm đến người vợ thứ nhất mà giải thích để cô ta hiểu rõ mối hiểm họa bùa ngải. Sau đó tìm đến các U’lama mà hỏi về cách giải bùa theo giáo lý Islam. Cầu xin Allah ban mọi điều tốt đẹp cho anh cùng gia đình và bảo vệ anh cùng gia đinh tránh được mọi nguy hiểm của bùa chú. Quả thật Allah rất độ lượng khoan dung.


Cầu xìn bình an và phúc lành cho anh.


(((

Giáo Lý Lấy Thông Tin Từ Các Thầy Bói(
)

Câu hỏi từ Rayidh hỏi: Ở Yamen có nhóm người được gọi là “ông chủ” họ mang đến những thứ phản Islam như tự tiên đoán trước sự việc, họ tự nhận rằng mình có khả năng chữa khỏi các bệnh nan y. Nhằm tạo lòng tin cho bệnh nhân họ dùng dao răm đâm vào người một nhát hoặc cắt lưỡi mình rồi làm cho lành lại mà họ chẳng bị hề hấn gì, trong họ có người hành lễ Salah và có người thì không, họ tự cho phép mình được quyền cưới ruột thịt trong gia đình và ngoài họ thì không được, lúc chữa bệnh cho người khác họ cầu xin rằng: “Thưa Allah . . . thưa ông” nhắc tên một trong tổ tiên của họ.

Xưa kia, mọi người rất xem trọng những ông chủ này, mọi người cho rằng họ là những thầy tế của Allah và đặt cho họ biệt danh là “những người đàn ông của Allah”. Giờ đây, mọi người có hai cách nhìn về họ, theo giới thanh niên và những người tri thức thì chống đối họ; còn những người lớn tuổi và những người không học thức vẫn hết lòng tôn trọng họ. 

Mong Sheikh giải thích tận tường về sự việc này.


Đáp: Những ông chủ này và ai tương tự như họ là những người thuộc phái Sufy chuyên làm những điều phản Islam và chuyên dùng thuật bói toán, tiên đoán trước tương lai, họ đã bị Rasul ( nói rằng:

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَةٍ))

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Hadith do Muslim ghi lại. Tương tự họ cho rằng mình tin thông chuyện huyền bí, sở dĩ được thế là họ tôn thờ ma quỉ và sử dụng bùa ngải để che mắt thiên hạ như Allah đã kể về câu chuyện của Nabi Musa ( và Fir-awn:

﴿قَالَ أَلۡقُواْۖ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ ١١٦ ﴾ [سورة الأعراف: 116]

(Musa nói: “Các người hãy ném xuống trước đi”. Thế là họ ném bửu bối của họ xuống. Và khi họ ném bửu bối của họ xuống, trò mà thuật của họ đã làm cho hoa mắt mọi người, và đã làm cho họ khiếp đãm trước trò ma thuật vĩ đại đó.( Al-A’raaf: 116 (Chương 7). Vì vậy không được phép tìm đến họ, thu thập thông tin từ họ, bởi Rasul ( mạnh dạ cấm rằng:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ())

“Đối với người (Muslim) nào tìm đến thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.” Hadith do Al-Bazzaar ghi lại bằng đường truyền tốt. Có đường truyền khác ghi rằng:

((مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ())

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.”  Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-Haakim xác thực.

Riêng việc họ cầu xin, khấn vái các thần linh khác ngoài Allah hoặc cho rằng tổ tiên ông bà họ hiển linh phù hộ hoặc có quyền năng thay đổi vủ trụ hoặc chữa được bách bệnh hoặc đáp lại lời khấn vái họ trong khi họ đã mất từ lâu hoặc vắng mặt . . . tất cả đều là những hành động phủ nhận Allah, chống đối giáo lý Islam, với đại tội này đã trục xuất họ ra khỏi vành đai Islam.

Còn việc họ dùng dao răm đâm vào người hoặc cắt lưỡi để lấy lòng tin người tìm đến họ. Tất cả là do họ sử dụng bùa ngải mà được, như đã biết bùa ngải là điều tối kỵ trong Islam bởi Qur’an và Sunnah đã cấm rõ điều đó. Thế nên, những người có tri thức hãy nhận biết đúng đắn và phân trần cho những ai không biết được rõ. Các tín đồ Muslim hãy hiểu rằng hành động của các ông chủ này là một phần trong bùa ngải giống như Allah đã kể về các thầy phù thủy của Fir-awn:


﴿يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ٦٦﴾  طه: 66

(Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt.( Taaha: 66 (chương 20). Các ông chủ này không phải chỉ vi phạm một đại tội mà họ lại vi phạm rất nhiều đại tội như dùng bùa ngải, tổ hợp với Allah trong tôn thờ, khấn vái ngoài Allah, tự cho rằng mình tin thông chuyện tương lai, thay đổi được vủ trụ, tất cả các đại danh này đều là đại tội. Chỉ cần một tội trong số tội vừa nêu là đã trục xuất con người ra khỏi vành đai Islam rồi hú hồ chia phạm một lúc nhiều tội như thế này, trong khi chuyện quá khứ tương lai thuộc loại huyền bí chỉ có Allah duy nhất mới tin thông, Ngài đã khẳng định:

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ النمل: 65

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


Tóm lại, nhiệm vụ chung của mỗi tín đồ Muslim đặc biệt là những ngươi hiểu biết về giáo lý đúng thật của Islam phải hết lòng cấm cản mọi người tìm đến những ông chủ như thế này hay còn gọi họ là các thầy tế, phù thủy.

Cầu xin Allah ban thành công cho cộng đồng Muslim.


(((

Thầy Đông Y Dùng Ma Quỉ Để Chữa Bệnh

Hỏi: Có số thầy đông y đã chữa bệnh bằng lời nói, khi có người bệnh tìm đến thì thầy nói: anh hãy viết tên anh (chị) và tên mẹ ruột rồi về đi, mai đến gặp tôi. Ngày hôm sau đến thì thầy bảo: Anh (chị) đã bị bệnh này bệnh này cần phải chữa như thế này thế này . . . các ông thầy khẳng định rằng chỉ sử dụng lời phán của Allah. Xin hỏi ý kiến của Sheikh như thế nào, giáo lý ra sao việc tìm đến họ ?

Đáp: Những người chữa bệnh theo cách này là chắc chắn sử dụng bùa ngải, tự nhận là thông hiểu chuyện huyền bí. Thế nên không được phép tìm đến họ mà chữa bệnh hoặc hỏi hang bởi Rasul ( đã nói về họ “Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi ngày (đêm).”

Và tội càng nặng thêm nếu người tìm đến họ hết lòng tin tưởng vào họ thì đã trở thành Kafir (người ngoại đạo): bởi Hadith: “Đối với người (Muslim) nào tìm đến thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad (.”

Tương tự đối với những ai tự nhận thông hiểu tương lai quá khứ thông qua việc đếm hạt sỏi hoặc vỏ sò hoặc vẻ xuống đất hoặc hỏi tên tuổi của người bệnh, của mẹ hoặc người thân của người bệnh . . . tất cả chứng minh rằng người này sử dụng thuật bói toán, điều mà bị Rasul ( cấm rất mạnh mẽ.

Nhiệm vụ của tín đồ Muslim là phải tránh xa các cách chữa bệnh này kẻo rước họa vào thân mà không hay biết. Những ông thầy lang này rất tài giỏi biện luận cho rằng dùng Qur’an chữa bệnh nhưng thật ra là không phải thế.

Cầu xin Allah che chở và ban thành công cho tất cả quí tín hữu Muslim.


(((

Chữa Trị Bùa Ngải Bằng Giáo Lý(
)

Hỏi: Khi biết được rằng mình bị trúng bùa ngải thì phải chữa trị như thế nào cho đúng với giáo lý Islam, mong Sheikh phúc đáp rõ ràng ?

Đáp: Không gì phải bàn cải rằng bùa ngải là có thật, nó có thể gây hại đến người thông qua sự ưng thuận của Allah như Ngài đã phán về bùa ngải rằng:

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ البقرة: 102


(Và bọn chúng đã nghe và làm theo lời cám dỗ (ngọt bùi) của Shaytaan (ma quỷ) nói lệch lạc về quyền lực của Rasul Sulaymaan, trong khi đó Rasul Sulaymaan không hề phủ nhận đức tin (nơi Allah), ngược lại chỉ có lũ Shaytaan chúng đã phủ nhận niềm tin (vào Allah), chúng đã dạy loài người bùa ngải đã được ban xuống cho hai Thiên Thần Harut và Marut tại Baabeel (Ba bi lôn). Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi người thì họ luôn bảo rằng: “Chúng tôi chỉ mang bùa ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi bởi chính bùa ngải 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 bùa ngải dùng để chia ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận.( Al-Baqarah: 102 (chương 2). Tuy nhiên bùa ngải được lệnh của Allah nó mới có hiệu lực gây hại người khác, bởi tất cả mọi việc xảy ra trong vủ trụ đều do Allah duy nhất định đoạt. Xưa kia Rasul ( đã bị trúng bùa và đã được Allah cứu thoát khỏi sự nguy hại đó bằng cách là Allah chỉ cho Rasul ( nơi cất giấu bùa gây hại Người, khi tìm thấy Người đã gỡ nó ra từng mãnh thế là nó trở nên vô hiệu lực. Thế nên khi thấy thầy bùa cột thắt gút, cột đinh, kim thì hãy gỡ chúng ra từng mãnh thì bùa ngải trở nên vô hiệu. 

Khi bị trúng bùa có thể chữa trị bằng cách sau:


- Nếu người vẫn còn minh mẫn thì tự đọc.


- Nếu là người không còn biết gì thì nhờ người khác đọc rồi phun vào ngực hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Đọc những câu Kinh sau:


+ Chương Kinh Al-Fatihah.


+ Câu Kinh Al-Kursy:


+ Ba câu Kinh ở chương Al-A’raaf:


﴿۞وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۖ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ ١١٩﴾ [سورة الأعراف: 117 - 119](
)

+ Các câu Kinh ở chương Yunus:


﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ٱئۡتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٖ ٧٩ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ ٨٠ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٨٢﴾  يونس: 79 - 82(
)

+ Các câu Kinh ở chương Taha:


﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ٦٥ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ٦٦ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ٦٧ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٦٨ وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ٦٩ ﴾  طه: 65 – 69(
)

+ Chương Al-Kafiroon.

+ Chương Al-Ikhlaas. (đọc ba lần)

+ Chương Al-Falaq. (đọc ba lần)

+ Chương Al-Naas. (đọc ba lần)

Kế tiếp cầu xin Allah ban cho lành bệnh bằng câu:


((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا)) 

“Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas Sha-fi, la shifa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugho-diru saqoman”(
) (đọc ba lần)

((بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ))

“Bis-mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri kul-li naf-sin aw a’i-nin haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-mil-lah ar-qi-ka.”(
) (đọc ba lần)

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ))

“A u’ zu bi ka li ma til la hit ta maat, min shar ri ma kho laq.” (
)(đọc ba lần)

Nếu đọc như thế này và phun vào nước đủ tắm hoặc trộn thêm bảy lá táo tươi giã nhuyễn, rồi uống ba ngụm nước còn lại bao nhiêu thì tắm vẫn được. Chúng tôi đã dùng cách này và đã được Allah cho rất nhiều người khỏi bệnh. Tương tự đối với ai bị không thể gần gủi vợ cũng làm theo cách này sẽ khỏi bệnh bằng mệnh lệnh của Allah. 

Tất cả các cách nêu trên là lý do được Allah ban cho người bệnh được khỏi, bởi Ngài là Đấng có khả năng trên tất cả mọi việc, tất cả mọi việc đều nằm trong định mệnh của Ngài sắp đặt và tất cả mọi bệnh đều có thuốc chữa trị như Rausl ( đã từng nói:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ))

“Cứ mỗi căn bệnh là Allah cho một liều thuốc đặc trị nhưng có người thì rõ và có người thì dốt nát.” Hadith do Ahmad ghi lại. Đây là ân phước của Allah ban cho loài người. Cầu xin Allah hướng dẫn cộng đồng Muslim đi đúng theo chính đạo.


(((

Chứng Minh Việc Người Bị Ma Nhập & Bát Bỏ Lời Ai Phủ Nhận Nó(
)


اَلْحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُداهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Tạ ơn Allah, cầu xin phúc lành và bình an cho Rasul của Allah, cho dòng dõi và bằng hữu của Người và cho những ai đi theo sự hướng dẫn của Người, Amma Ba'd:

Có một số tạp chí đã đăng tin vào tháng Sha’baan năm 1407 H (khoảng 4/1985 DL) có một câu chuyện kể về người phụ nữ Muslim đã bị ma nhập và đã được ông Abdullah bin Mushrif Al-U’mry định cư tại Riyadh đã thuyết phục được nó vào Islam. Dưới sự soi sáng của Allah con ma đó đã hài lòng chấp nhận mà gia nhập Islam. Tôi đọc được tin và tìm đến ông Abdullah được kể trên mà yêu cầu cho gặp được người phụ nữ đó. Được lời mời gia đình người phụ nữ đưa cô ta đến. Người phụ nữ ngồi trên ghế hai bên là em gái và em trai của cô, có cả ông Abdullah và vài Sheikh khác để xác minh sự thật. Một giọng nói nam giới phát ra từ cửa miệng người phụ nữ đó rằng y là nam giới theo đạo Phật, ở Ấn Độ. Người đàn ông ma đã nói lời tuyên thệ Islam và được khuyên bảo về hành động bất công của mình gây cho phụ nữ Muslim này, khuyên y sau khi ra quay về mà kêu gọi cộng đồng mình gia nhập Islam. Y đồng ý rời khỏi người phụ nữ đó và hứa sẽ không quay lại phá rồi cô ta nữa và hứa sẽ cố gắng kêu gọi người thân mình vào Islam, trước khi đi y còn chào Assalamu a’laykum. Thế là người phụ nữ nói chuyện lại giọng bình thường của cô và cảm thấy thoải mái sau cơn vật vã. Khoảng chừng một tháng hoặc lâu hơn người phụ nữ đó đã đến cùng với hai người em của mình đến thăm tôi và báo cho biết rằng cô sống rất tốt và mạnh khỏe, Alhamdulillah. Tôi đã hỏi về cảm giác khi ma ở trong người cô thì cho biết có cảm giác thích về đạo phật hơn và đã tìm đọc các sách vở nói về Phật giáo. Nhưng nay cảm giác đó đã không còn và đã trở về với con người Muslim và người phụ nữ như trước kia.

Tôi nhận được tin rằng Sheikh Aly Al-Tantaawy đã bác bỏ sự việc ma nhập như thế và cho rằng đây chỉ là lời bịa đặt dối trá không thể nào phụ nữ lại nói tiếng đàn ông. Sheikh yêu cầu cho nghe cuộc băng ghi âm về cuộc trò chuyện đó và đã tin, hành động này của Sheikh không tránh làm tôi ngạc nhiên. Sheikh đã khẳng định rằng ma vào người là điều trái ngược với Qur’an bởi Allah đã phán về câu chuyện của Nabi Sulayman (:

﴿وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ﴾  ص: 35


((Sulayman) khẩn cầu: “. . . và xin hãy ban cho bề tôi một vương quyền mà không một ai sau bề tôi có khả năng đó.”( Saad 35 (chương 38). Đây điều sự hiểu sai về sự việc, chẳng phải xưa kia có một nhóm ma đã gia nhập Islam trên tay của Rasul ( sao.

Vấn đề đã được Allah phán rõ trong chương Al-Ahqaaf và chương Al-Jin. Đồng thời trong Sunnah cũng đã khẳng định điều này như Hadith do ông Abu Hurairah ( thuật lời Rasul ( rằng:


((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى، فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَىّ ، فَأَمْكَنَنِى اللهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ (: ﴿رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ﴾  (ص: 35) فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئاً))

“Lúc Ta đang hành lễ Salah thì Shaytaan xuất hiện định cấm cản Ta hành lễ. Bằng năng lực Alalh cho phép Ta đã chụp lấy được cổ nó. Sau đó Ta có ý định trói nó lại bên cây cột của Masjid để sáng cho mọi người nhìn nó nhưng Ta vội sực nhớ lời khẩn cầu của người anh em Sulaymaan ( thưa: (“Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho bề tôi và xin hãy ban cho bề tôi một vương quyền  mà không một ai sau bề tôi có khả năng đó.”( Saad 35 (chương 38). Thế là Allah trục xuất y đi rất nhục nhã.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

Theo đường truyền khác do Muslim ghi thì:


((إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَتَفَلَّتُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَانِبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سُلَيْمَانَ (: ﴿رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ﴾  (ص: 35) فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئاً))

“Tối qua có một con ma tên I’f-reet đến gây rối không cho Ta hành lễ Salah, nhưng được Allah trợ giúp Ta đã bóp cổ nó và có ý định trói nó dính vào một trong các cột của Masjid để sáng cho mọi người – hoặc các người – nhìn nó nhưng Ta vội sực nhớ lời khẩn cầu của người anh em Sulaymaan ( thưa: (“Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho bề tôi và xin hãy ban cho bề tôi một vương quyền  mà không một ai sau bề tôi có khả năng đó.”( Saad 35 (chương 38). Thế là Allah trục xuất y đi rất nhục nhã.” 


Có Hadith do Al-Nasa-y ghi lại dựa trên yêu cầu của Al-Bukhary, từ bà A’-y-shah  kể: Có lần lúc Rasul ( đang đứng hành lễ Salah thì Shaytaan xuất hiện quấy rối thì bị Rasul ( bóp cổ và nói: 


((حَتَّى وَجَدْتُ بِرَدِّ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي وَلَو لَا دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثِقاً حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ))

“Làm cho lưỡi của y lè ra đụng cả tay Ta, nếu như Sulayman không khẩn cầu là sáng mai mọi người được nhìn thấy nó.”

Theo đường truyền do Ahmad và Abu Dawood ghi lại từ Abu Sa-e’d thì Rasul ( nói: 

((فَأَهْوَيْتُ بِيَدِى فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ أُصْبُعَىَّ هَاتَيْنِ الإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا))


“Ta đã dùng một tay đấm vào cổ nó làm cho nước bọt của nó dính vào hai ngón cái vào trỏ của Ta.”


Có Hadith của Al-Bukhary được ghi trong bộ Fat-h quyển 4 trang 487, từ ông Abu Hurairah ( kể: Tôi được Rasul ( phân công quản lý kho Zakat của tháng Ramadan. Trong đêm có một người tìm đến ăn cắp thức ăn, y bị tôi bắt dính vào bảo sẽ đưa cho Rasul ( xử tội nhưng y nài nĩ: Do tôi túng quẩn, gia đình nghèo khổ nên mới bạo gan ăn cắp xin hãy tha thứ cho tôi, thấy tội nghiệp nên tôi đã thả. Sáng đến thì Rasul ( hỏi tôi:

((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟))

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” Tôi kể: Do y than khổ thấy tội nghiệp nên tôi đã thả hắn đi, thưa Rasul. Người tiếp:


((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ))

“Hắn đã nói dóc, rồi hắn sẽ quay lại.” Qua lời Rasul ( tôi biết nó sẽ quay lại nên canh gác cẩn thận hơn. Tối đến y quay lại trộm thức ăn và bị bắt, tôi bảo y: Lần này tôi sẽ đưa người đi gặp Rasul ( để Người định đoạt. Y bảo: Xin hãy cho tôi thêm một lần cơ hội nếu gia đình không đói khổ là tôi sẽ không làm thế đâu, tôi hứa sẽ không tái phạm. Nghe mà mềm lòng nên thả hắn đi. Sáng đến thì Rasul ( hỏi tôi:


((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟))

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” Tôi kể: Do y than khổ thấy tội nghiệp nên tôi đã thả hắn đi, thưa Rasul. Người tiếp:


((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ))

“Hắn đã nói dóc, rồi hắn sẽ quay lại.” Tối đến y lại mò đến và cũng bị tôi bắt dính. Tôi bảo: ngươi đã hứa là không tái phạm nhưng lại ba lần ngươi ăn trộm, lần này nhất quyết mang ngươi đi gặp Rasul (. Y nài nỉ đáp: Hãy tha cho tôi đi, tôi sẽ dạy cho ông một điều sẽ được Allah ban cho ông được nhiều điều lợi. Tôi hỏi: Đó là gì ? y đáp: Khi người lên giường ngủ thì hãy đọc câu Kinh Al-Kursy:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾

cho đến hết câu Kinh thì ông sẽ được Allah bảo vệ tránh không bị Shaytaan đến gần cho đến sáng. Thế là tôi thả y. Sáng đến thì Rasul ( hỏi tôi:


((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟))

“Này Abu Hurairah tù binh của người làm gì tối qua ?” Tôi đáp: Y đã hứa sẽ dạy tôi một điều sẽ được Allah ban cho lợi ích nên tôi đã thả nó. Người hỏi: “Đó là gì ?” tôi nói: Y nói: Khi người lên giường ngủ thì hãy đọc câu Kinh Al-Kursy:


﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾

cho đến hết câu Kinh thì ông sẽ được Allah bảo vệ tránh không bị Shaytaan đến gần cho đến sáng. Do muốn được điều tốt đẹp nên tôi đã thả hắn tự do. Rasul ( tiếp:


((أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟))

“Lời nói đó của y là thật nhưng y là kẻ chuyên lừa đảo, có biết người mà ông đã gặp ba đêm nay là ai không, Abu Hurairah ?” Thưa không, tôi đáp. Người tiếp:

((ذَاكَ شَيْطَانٌ))

“Đó là Shaytaan.”

Có Hadith trong hai bộ Saheeh, từ bà Safiyah thuật lời Rasul ( rằng:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ))

“Quả thật Shaytaan duy chuyển trong cơ thể người bằng đường máu.”


Hadith do Imam Ahmad ghi trong Musnad quyển 4 trang 216 bằng đường truyền Saheeh từ ông U’thmaan bin Abu Al-A’s nói: Thưa Rasul của Allah, Shaytaan quấy rối tôi lúc hành lễ Salah và đọc Qur’an. Rasul( bảo: 

((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا))

“Đó là Shaytaan có tên là Khinzib, khi anh có cảm giác đó thì hãy đọc: A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ra j.i.m và phun bên trái ba lần.” Thế là tôi làm theo thì Shaytaan khi bị Allah đuổi đi khỏi tôi.

Được xác định chính xác rằng Rasul ( đã báo cho biết mỗi một người đều có một Thiên Thần và một Shaytaan đi theo được gọi là “Qarin” kể cả Nabi ( cũng không ngoại lệ, nhưng Allah đã ban chỉ đạo và Shaytaan kia đã gia nhập Islam nên nó chỉ khuyên bảo Rasul ( làm toàn điều tốt đẹp.

Qua Qur’an, qua Sunnah và sự đồng thống nhất của cộng đồng Muslim rằng ma có thể nhập vào người và quấy nhiễu con người. Thế nên đối với những ai được gọi là Alim (học giả Islam) lại bác bỏ sự việc, có lẽ người này đã bắt chước theo nhóm người cải biên tôn giáo, làm điều Bid-a’h làm trái ngược đường lối của phái Sunnah và Jama-a’h. Cầu xin Allah che chở và bảo vệ tránh mọi suy nghĩ lệch lạc, sai lầm về Islam. Dưới đây tôi xin dẫn chứng cho Sheikh được rõ về quan điểm của giới chuyên phân tích Qur’an về câu Kinh sau:


﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ البقرة: 275

(Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ mó.( Al-Baqarah: 275 (Chương 2).

Ông Abu Ja’far bin Jareer và Ông Al-Baghawy có chung ý kiến là: “Bị Shaytaan sờ mó tức là bị nó làm cho điêu rồ ở trần gian.”

Ông Ibnu Katheer thì nói: “Tức vào ngày phán xử những kẻ ăn tiền lời lãi đứng dậy từ trong một tựa như những người bị điêu cuồng, bị bấn loại.”


Ông Ibnu A’bbaas thì nói: “Vào ngày phục sinh những người ăn tiền lời đứng tựa như những kẻ khùng điên bị lên cơn.” 

Ông Al-Qurtuby nói: “Câu Kinh là bằng chứng thiết thực cho sự vô hiệu của những ai bát bỏ việc ma làm cho con người trở nên điên loạn, ma quỉ không thể nhập được vào con người, chẳng qua là điều tự nhiên. Đây quả là một khẳng định sai lầm.”


Đến đây xin dừng nêu ý kiến của giới phân tích Qur’an nếu ai muốn biết thêm chắc chắn sẽ gặp nhiều hơn.

Nhà thông thái Sheikh Al-Islam Ibnu Taymiyah nói trong quyển phân tích tận tường về bằng chứng Islam là dành cho hai loài người và ma, và trong bộ Majmu’ Al-Fataawa quyển 19, từ trang 9 đến trang 65 có đoạn: “Có một nhóm người thuộc Al-Mu’tazilah như Al-Jabaa-i và Abu Bakr Al-Raazy và những người khác đã phủ nhận việc ma nhập vào cơ thể người làm cho khùng điên nhưng lại không bác bỏ sự tồn tại của ma. 

Ông Al-Ash-a’ry đã kể về nhận định của giới Sunnah và Jamaa-a’h về ma nhập làm cho người điên loạn với bằng chứng bằng câu Kinh:


﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ البقرة: 275

(Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ mó.( Al-Baqarah: 275 (Chương 2).” 

Sheikh cũng nói trong bộ Fataawa quyển 24, trang 276 – 277 có đoạn: “Qur’an, được Sunnah và sự đồng nhất của giới U’lama tiền bối khẳng định rằng ma là có thật, chúng có khả năng nhập vào cơ thể người, đây cũng là quan điểm của phái Sunnah và Jamaa-a’h, bởi Allah đã phán:


﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ البقرة: 275

(Đối với những kẻ ăn (lấy) tiền lời cho vay sẽ chẳng bao giờ đứng vững trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytaan sờ mó.( Al-Baqarah: 275 (Chương 2). Và Nabi ( đã từng nói:


((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ))

“Quả thật Shaytaan duy chuyển trong cơ thể người bằng đường máu.””


Con trai Imam Ahmad, ông Abdullah đã nói với cha: “Thưa cha có người khẳng định rằng ma không thể nhập vào cơ thể người được. Imam Ahmad nói: Này con trai, đó là những người nói dối. Đúng hơn là người bị ma nhập không biết mình đang nói gì trong lúc đó.” Đúng vậy, người bị ma nhập không biết là đang nói gì, kể cả có bị đánh thật mạnh như cú đánh làm cho lạc đà phải khiếp sợ thì cũng chẳng làm họ hoản sợ. Thậm chí có chuyển họ đi bằng phương tiện nguy hiểm họ cũng tỏ ra bình thường, bởi họ không còn là họ nữa mà là một ai khác đang mượn xác họ mà dùng. Chúng tôi đã từng chứng kiến sự thật là thế.

Imam Ibnu Al-Qaiyim nói trong bộ Zaad Al-Ma-a’d quyển 4, trang 66 – 69 có đoạn: “Việc lên cơn ngất xỉu gồm hai loại: một loại do bị ma nhập và loại do bị bệnh mà ra. Loại thứ hai là điều mà giới y học biết lý do và cách chữa trị.


Đối với loại ngất xỉu do ma nhập thì được giới tiên phong trong nghành y khoa công nhận, không hề bát bỏ. Họ còn biết cách chữa trị bằng dùng linh hồn khác mạnh hơn để cổ linh hồn xấu đi và đã liệt kê ra nhiều cách chữa trị khác và đã được đút kết thành sách, trong sách đó có đoạn: Thuốc chỉ có thể chữa trị cho loại bị ngất xỉu do cơ thể bị bệnh chứ không hề có tác dụng đối với loại bị ma nhập.

Nhưng những bác sĩ có kiến thức kém cỏi hơn, giới khoa học và giới vô thần lại phủ nhận việc con người bị ma nhập hoặc ma không thể gây hại được người nhưng họ không hề giải thích được vì sao lại thế, bởi sự thật ma nhập là có thật mọi người có thể chứng kiến, điều này nói lên sự ngoan cố và sự kém cỏi của họ về tri thức. Ngoài ra giới y học không tôn giáo còn khẳng định rằng: sự ngất xỉu của con người chỉ có một loại duy nhất. Bằng khẳng định này làm cho những người có sự hiểu biết rộng một trận cười về bản tính ngu muội của họ.

Cách chữa trị loại ma nhập này cần đến hai thứ:

- Thứ nhất phía người bệnh cần phải ý chí mạnh mẽ, kiên cường, đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah bằng lời nói và tấm lòng. Loại này tựa như chiến đấu, bởi chiến sĩ ra trận cần phải có ý trí quyết thắng và vũ khí phù hợp. Nếu thiếu một trong hai thì không thể nào mang lại chiến thắng và sẽ ra sao nếu thiếu luôn cả hai. Tương tự, nếu lòng tin người bệnh không đặt nơi Allah, đánh mất đi tính Tawhid, tính phó thác, lòng sợ hãi thì giống như chiến sĩ xuất trận mà không mang theo vũ khí.

- Thứ hai về phía người chữa trị cũng cần đến hai điều này để đủ mạnh dạng mà nói: “ngươi hãy rời khỏi xác này” hoặc nói: “Bismillah” hoặc nói: “La haw la wa la qu wa ta il la bil lah”, giống như trước kia Rasul ( đã nói: “Hỡi kẻ thù của Allah hãy bước ra mau, Ta chính là Rasul của Allah.”

Tôi đã chứng kiến việc Sheikh tôi đến bảo người bị ma nhập: “ngươi hãy đi ra, đây không phải là nơi dành cho ngươi ở” thế là người bệnh được khỏe lại. Có những loại ma cứng đầu hơn thì cần phải đánh mới chịu ra nhưng thể xác lại không có cảm giác bị đau. Hiện tượng này tôi đã chứng kiến rất nhiều lần và không một ai phủ nhận ngoại trừ những ai có kiến thức ít ỏi. Đa số những người bị ma nhập là những người ít hành đạo, những kẻ ăn chơi liêu lỏng, người có niềm tin rất yếu, không biết tụng niệm tán dương Allah. Một người không có vũ khí bên mình ắt sẽ bị khống chế rất dễ dàng và vũ khí lợi hại nhất chính là niềm tin vào Allah.” Hết lời của Sheikh.

Tất cả bằng chứng nêu trên nhằm chứng minh quan điểm của trường phái Sunnah và Jamaa-a’h rằng ma có thể nhập vào cơ thể người mà gây hại và nhằm để phủ nhận quan điểm sai của Sheikh Al-Tantaawy vì đã bác bỏ việc ma nhập vào người.


Sheikh Al-Tantaawy đã hứa nếu có thể chứng minh được quan điểm của Sheikh sai là Sheikh chấp nhận quay về chân lý. Tôi mong rằng sau khi Sheikh đọc được bài viết này và quay lại với chân lý đúng thật của Islam. Tôi thành khẩn cầu xin Allah ban chỉ đạo đúng cho tôi, cho Sheikh cùng cộng đồng Muslim. 

Cũng với bài viết này tôi muốn gởi đến tiến sĩ Muhammad U’rfaan đã đăng trên tạp chí Hội thảo ra ngày 14/10/1407 H (nhằm ngày 10/6/1987) tiến sĩ nói: “danh từ khùng trong tự điển y khoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau và tôi khẳng định rằng việc ma nhập vào người là cách nhận biết sai lầm một trăm phần trăm.” Câu nói này chứng minh rằng tiến sĩ rất yếu kém về kiến thức Islam. Tuy giới khoa học và giới y khoa phủ nhận việc ma nhập nhưng họ không có cách nào giải thích hay chứng minh cho quan điểm của họ là đúng. Trong khi đó trường phái Sunnah và Jamaa-a’h đã đồng thống nhất cho rằng việc ma nhập là có thật. Sự thống nhất này đã được Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah truyền lại. Ông Abu Al-Hasan Al-Ash-a’ry đã ghi lại rằng nhà thông thái Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Shabaly Al-Hanafy mất năm 799 H (nhằm năm 1397) cũng đã thống nhất quan điểm của phái Sunnah và Jamaa-a’h.

Đã dẫn chứng ở trên về quan điểm của Sheikh Ibnu Al-Qaiyim đã nói giới tiên phong trong nghành y khoa đã công nhận việc ma nhập là có thật chỉ có những bác sĩ có kiến thức kém cỏi, giới theo thuyết vô thần và những nhà khoa học mới phủ nhập sự việc này. 

Đối với chúng ta là tín đồ Islam cần phải minh mẫn mà phân biệt sự việc, hãy bám chặt lấy đường lối đúng thật của Islam, chớ nhắm nghiền đôi mắt lại mà nghe theo lời nói của những bác sĩ có kiến thức yếu kém rồi làm cho các bạn đi lệch con đường chân lý của Islam giống như nhóm người chuyên làm Bid-a’h như phái Al-Mu’tazilah và những phái khác. Cầu xin Allah che chở.

(((

Tổng Kết

Qua tất cả Hadith Saheeh (chính xác), và các lời quan điểm của giới U’lama mà tôi đã nêu là bằng chứng khẳng định rằng việc ma nhập người là có thật và việc khuyên bảo, nhắc nhở, mời gọi ma vào Islam là điều hợp lý không hề phủ nhận đi ý nghĩa câu Kinh:

﴿رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِيٓۖ﴾  (ص: 35) 

(“Lạy Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho bề tôi và xin hãy ban cho bề tôi một vương quyền  mà không một ai sau bề tôi có khả năng đó.”( Saad 35 (chương 38). Đây cũng là cách giúp đỡ người bị đàn áp bất công và ngăn cản việc gây hại cho người. 

Có Hadith Nabi ( nói rằng

((ذَعَتُّ الشَّيْطَانَ حَتَّى سَالَ لُعَابُهُ))

“Ta đã siết cổ Shaytaan đến chảy cả nước bọt.” 

Có Hadith khác Nabi ( nói:

((وَلَو لَا دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثِقاً حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ))


“Nếu như Sulayman không khẩn cầu là sáng mai mọi người được nhìn thấy nó.”


Có Hadith do Abu Al-Darda dẫn lời Nabi ( nói:

((إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِى وَجْهِى فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ))


“Quả thật, kẻ thù của Allah, tên Iblees đã mang lửa đến trước mặt Ta, Ta đã cầu xin Allah che chở tránh khỏi y ba lần, và nói Ta nguyền rủa nhà ngươi bằng lời nguyển của Allah ba lần, rồi Ta tóm lấy được nó. Ta thề bởi Allah minh chứng nếu không vì lời cầu xin của Người anh em Sulayman là sáng mai tất cả trẻ con của Madinah trêu đùa nó.” Hadith do Muslim ghi lại.

Ngoài ra còn có rất nhiều Hadith Saheeh khác và lời nhận định của giới U’lama về vấn đề này. Tôi mong rằng bài viết này đủ thuyết phục những ai có ý định tìm hiểu chân lý. Khẩu cầu Allah bằng tất cả Đại Danh cao quí và tốt đẹp, xin hãy hướng tất cả tín đồ Muslim đến với Sunnah đúng thật của Rasul Muhammad (, xin ban cho họ áp dụng theo từng lời nói đến hành động, xin ban cho họ sự sáng suốt biết phân biệt được đâu là Sunnah và đâu là Bid-a’h. Quả thật Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. 

Lời nói cuối cùng là xin muôn vàn tạ Allah Đấng Chủ Tể của toàn vủ trụ và muôn loài; cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người và cả những ai noi theo tấm gương cao quí của Người.

(�) Bài viết được trích trong quyển 3 của bộ sách “Majmu’ Fataawa & Các Bài Viết Với Nhiều Chủ Đề Đa Dạng”.


(�) Ý nghĩa: (Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có sự cho phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai Vương của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại.( Al-Baqarah: 255 (chương 2).


)� ) Ý nghĩa: ((Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, những người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, * Allah là Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả * Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, * và không một ai (vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.( Chương Al-Ikhlas.


)� ) Ý nghĩa: (Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở * Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo * Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ * Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt * Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.( Chương Al-Falaq.


)� ) Ý nghĩa: (Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Đấng Chúa Tể của nhân loại * Đức Vua của nhân loại * Thượng Đế của nhân loại * (Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn mất * Kẻ thì thào (những điều tác hại) vào lòng người * Thuộc loài Jin (ma) và loài người.( Chương Al-Naas 


)� ) Ý nghĩa: (Rasul (Muhammad) đã tin tưởng vào điều đã được mặc khải xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin (cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Rasul của Ngài, bầy tôi không hề kỳ thị, không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul đó, bầy tôi đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin tuân lệnh (nhất nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho bầy tôi, hỡi Thượng Đế và cuối cùng bầy tôi sẽ phải trở về trình diện Ngài. * Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá khả năng của mình. Mỗi người hưởng được phúc về điều tốt mà y đã làm ra và chịu phạt về tội y đã gây ra. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh vác công việc cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm công việc vượt quá khả năng mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót bầy tôi (nếu có sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo Hộ cho bầy tôi, xin ban cho bầy tôi sự chiến thắng trước bọn Kafir.( Al-Baqarah: 286 (chương 2).


)� ) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh khỏi những điều xấu, hung tợn mà Ngài đã tạo}


(�) Ý nghia: “Nhân danh Allah, Đấng mà không có bất cứ vật thể nào ở dưới đất hay trên trời lại gây hại được uy danh của và Ngài là Đấng nghe thấu, tinh thông.”


(�) Ý nghia: “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy làm mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều trị của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào.”


(�) Ý nghia: “Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị)chữa hết mọi điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc từ cái nhìn xấu, Allah sẽ chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thổi.”


)� ) Ý nghĩa: ((Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah * Ta không tôn thờ những Thần Linh mà các người thờ cúng * Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng * Và Ta sẽ không là một tín đồ của Thần Linh mà các ngươi đang tôn thờ * Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng * Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta.( Al-Kafiroon: 1 – 6.


)�) Ý nghĩa: (Nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy của Fir’au) là làm * Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn những vật hư ảo mà họ đã làm ra trở thành vô hiệu * Do đó, họ đã bị thua cuộc và bị xem thường.( Al-A’raaf: 117 - 119 (Chương 7).


)�) Ý nghĩa: (Và Fir-awn quát bảo: “Bây đâu hãy triệu tập cho ta tất cả thầy phù thủy tài giỏi nhất.” * Khi các phù thủy tập trung lại thì Musa bảo bọn họ: “Các ngươi hãy ra tay trước đi.” * Khi họ biến hóa ra (những con rắn khổng lồ), Musa liền bảo: “Đây chẳng qua là các ngươi dùng bùa ngải mà được. Chắc chắn Allah sẽ xóa tan nó, bởi Ngài chẳng trợ giúp cho nhóm người chuyên phá hoại (như các ngươi).” * Và Allah đã phơi bày chân lý bằng lời phán của Ngài mặc dù bọn tội phạm không ưa thích.( Yunus: 79 – 82 (chương 10).


)�) Ý nghĩa: ((Các phù thủy) bảo: “Này Musa, Ngươi ra tay làm phép trước hay chúng tao ra tay trước?” * (Musa) đáp: “Mời các người ra tay trước.” Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy vậy Musa đem lòng sợ hãi * TA mới mặc khải xuống bảo: “(Musa) Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay ấn. * Hãy ném (cây gậy) trong tay phải của Ngươi xuống, nó sẽ nuốt chửng hết các trò ma thuật của bọn phù thủy làm và chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến thắng được cho dù có là thế nào.”( Taaha: 65 - 69 (chương 20).


(�) Trích từ phần trả lời của Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz ngày 9/11/1387 H.


(�) Trích từ phần trả lời của chương trình Nur Â’la Al-Darb.


(�) Trích từ phần trả lời của chương trình Nur Â’la Al-Darb, cuốn băng số 53.


)� ) Ý nghĩa: (Và TA (Allah) đã ra lệnh cho Musa ném cây gậy của Y xuống, nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy của Fir’au) là làm * Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn những vật hư ảo mà họ đã làm ra trở thành vô hiệu * Do đó, họ đã bị thua cuộc và bị xem thường.( Al-A’raaf: 117 - 119 (Chương 7).


)� ) Ý nghĩa: (Và Fir-awn quát bảo: “Bây đâu hãy triệu tập cho ta tất cả thầy phù thủy tài giỏi nhất.” * Khi các phù thủy tập trung lại thì Musa bảo bọn họ: “Các ngươi hãy ra tay trước đi.” * Khi họ biến hóa ra (những con rắn khổng lồ), Musa liền bảo: “Đây chẳng qua là các ngươi dùng bùa ngải mà được. Chắc chắn Allah sẽ xóa tan nó, bởi Ngài chẳng trợ giúp cho nhóm người chuyên phá hoại (như các ngươi).” * Và Allah đã phơi bày chân lý bằng lời phán của Ngài mặc dù bọn tội phạm không ưa thích.( Yunus: 79 – 82 (chương 10).


)� ) Ý nghĩa: ((Các phù thủy) bảo: “Này Musa, Ngươi ra tay làm phép trước hay chúng tao ra tay trước?” * (Musa) đáp: “Mời các người ra tay trước.” Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy vậy Musa đem lòng sợ hãi * TA mới mặc khải xuống bảo: “(Musa) Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay ấn. * Hãy ném (cây gậy) trong tay phải của Ngươi xuống, nó sẽ nuốt chửng hết các trò ma thuật của bọn phù thủy làm và chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến thắng được cho dù có là thế nào.”( Taaha: 65 - 69 (chương 20).


(�) Ý nghia: “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy làm mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều trị của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào.”


(�) Ý nghia: “Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị)chữa hết mọi điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc từ cái nhìn xấu, Allah sẽ chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thổi.”


)� ) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh khỏi những điều xấu, hung tợn mà Ngài đã tạo}


(�) Trích từ bức thư của Sheikh Aly Al-Tantaawy ngày 3/11/1408 H.
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