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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

Lời mở đầu: tầm quan trọng của việc chữa bệnh 

bằng Qur’an và Sunnah 

ْوِر  ،لِِلِ ََنَْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه  إِنَّ احلَْمدَ  َوَنُعوُْذ بِاهلِل ِمْن ُُشُ
ْنُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَ 

َ
ْعَماِِلَاأ

َ
َو َمْن يُْضِلْل فاَلَ َهاِدَي  ،َمْن َيْهِد اهلُل فاَلَ ُمِضلَّ ََلُ  ،اِت أ

  ََلُ.
َ
ْن ََل  ْشَهدُ َوأ

َ
هَ أ ـٰ ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ  هللُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك ََلُ َوأ ، وَْحَدهُ ََل َُشِ

ْصحَ 
َ
يِْن وََسلََّم َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه ولَََعَ آَِلِ َوأ ابِِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم ادلِّ

ا َبْعُد: مَّ
َ
 تَْسِليْماً َكِثْْياً، أ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah , 

bầy tồi xin tạ ơn Ngài, bầy tôi xin Ngài phù hộ và tha thứ cho 

bầy tôi. Bầy tôi xin Allah  cứu rỗi bầy tôi thoát khỏi những 

điều xấu từ bản thân bầy tôi và hành vi của bầy tôi, người nào 

được Allah  hướng dẫn chắc chắn sẽ không bị lầm lạc và 

người nào bị Ngài cho lầm lạc thì chắc chắn sẽ không tìm được 

sự hướng dẫn. Và tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah , chỉ có Ngài là Thượng Đế duy 

nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi chứng nhận 

Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Allah. 
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Cầu xin Allah  ban nhiều bằng an và phúc lành cho 

Người , cho gia quyến của Người và các bạn đạo của Người 

cùng tất cả những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến 

Ngày Phán xét cuối cùng. 

Không cần phải bàn cãi hay ngờ vực khi nói rằng việc 

chữa bệnh bằng Qur’an thiêng liêng và những lời tụng niệm 

xác thực từ Thiên sứ của Allah  là một phương pháp chữa 

bệnh hữu hiệu, một phương thức chữa lành bệnh hoàn hảo. 

Allah  phán: 

ِيَن َءاَمنُواْ ُهٗدى وَِشَفآء   ﴿  [44سورة فصلت: ] ﴾قُۡل ُهَو لَِّلذ
Hãy bảo chúng: “Nó (Qur’an) là một Chỉ đạo và là một 

phương thuốc chữa lành bệnh cho những người có đức 

tin”. (Chương 41 – Fussilat, câu 44). 

ُِل مَِن ٱلُۡقۡرَءاِن مَ ﴿ َّٰلِِمنَي إَِلذ لزِلۡمُ  َورَۡۡحَة   ا ُهَو ِشَفآء  َوُنَنز ۡؤمِننَِي َوََل يَزِيُد ٱلظذ
 [28سورة اإلرساء: ] ﴾٨٢ا َخَسارٗ 

Và TA ban xuống trong Qur’an điều chữa lành bệnh và 

một hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ 

làm cho những kẻ sai quấy thêm thua thiệt. (Chương 17 – 

Al-Isra’, câu 82). 

Tất cả Qur’an đều là phương thuốc chữa lành bệnh)1), 

và Allah  phán trong câu Kinh khác: 

                                                           
(1) Xem : “Giải đáp đầy đủ cho ai thắc mắc về phương thuốc chữa lành bệnh” 

của học giả Ibnu Al-Qayyim trang 20. 
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َها ٱنلذاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مذ ﴿ يُّ
َ
أ بزُِكۡم وَِشَفآء   وِۡعَظة  َيَٰٓ ِن رذ ُدورِ وَُهدٗ  مز زَِما ِِف ٱلصُّ ى ل

 [75 سورة يونس:] ﴾ ٥٧ۡؤِمننَِي َورَۡۡحَة  لزِلۡمُ 

Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một lời 

khuyên bảo (Qur’an) từ Thượng Đế của các ngươi; nó là 

một phương thuốc chữa lành bệnh trong lòng của các 

ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và hồng ân cho những người 

có đức tin.  (Chương 10 – Yunus, câu 57). 

Qur’an là phương thuốc chữa lành bệnh hoàn hảo cho 

tất cả mọi căn bệnh: tâm bệnh, bệnh thân thể, bệnh cuộc sống 

trần gian và ở cõi Đời Sau. Tất cả mọi người đều tìm thấy sự 

hiệu quả trong phương cách chữa trị bằng Qur’an. Khi người 

bệnh chọn Qur’an làm phương thuốc chữa bệnh, y dùng Nó 

điều trị cho căn bệnh của mình bằng sự trung thực, đức tin 

Iman, bằng sự chấp nhận hoàn toàn và niềm tin tuyệt đối, đồng 

thời phải thực hiện đủ các điều kiện yêu cầu thì chắc chắn 

không có căn bệnh nào có thể kháng lại. Làm sao các căn bệnh 

có thể kháng cự nổi Lời phán của Thượng Đế, Đấng Chủ Tể 

của trời đất, lời phán mà nếu giáng xuống lên các quả núi thì 

chắc chắn các quả núi sẽ vỡ đôi, nếu giáng xuống mặt đất thì 

mặt đất sẽ nứt ra. Do đó, không có một căn bệnh nào dù là tâm 

bệnh hay các căn bệnh của thể xác mà không tìm thấy phương 

cách điều trị cũng như phòng ngừa đối với những ai mà Allah 

 ban cho họ khả năng thông hiểu về Kinh sách của Ngài.  

Quả thật, Allah  đã đề cập trong Qur’an về những 

căn bệnh của trái tim, những căn bệnh thân thể và phương 

thuốc chữa lành bệnh cho trái tim và thể xác. 

Những căn bệnh của trái tim hay còn gọi là tâm bệnh 

có hai loại: bệnh ngờ vực và bệnh dục vọng lệch lạc. Allah  
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đề cập các tâm bệnh một cách cụ thể, Ngài cho biết những 

nguyên nhân gây ra các căn bệnh này và cách điều trị(2). Allah 

 phán: 

َو لَۡم يَكۡ ﴿
َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََّٰب ُيۡتََلَّٰ َعلَۡيهِ أ

َ
ٓ أ نذا

َ
َّٰلَِك لَرَۡۡحَةٗ فِهِۡم أ  ۡم  إِنذ ِِف َذ

 [75سورة العنكبوت: ] ﴾٥١ۡؤِمنُوَن يُ  لَِقۡوم  َوذِۡكَرىَّٰ 
Há không đủ cho chúng hay sao việc TA (Allah) đã ban 

Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) để Nó được đọc 

lại cho chúng? Quả thật, trong đó là hồng phúc và điều 

cảnh báo cho đám người tin tưởng. (Chương 29 – Al-

Ankabut, câu 51). 

Học giả uyên bác Ibnu Al-Qayyim  nói: “Ai mà 

Qur’an không chữa lành bệnh của y thì Allah  đã không cho 

y khỏi bệnh, và ai mà Qur’an không đủ cho y thì Allah  đã 

không đủ cho y”(3). 

Còn đối với những căn bệnh thể xác thì quả thật 

Qur’an đã chỉ ra những nền tảng nguyên tắc căn bản điều trị 

cho chúng. Tất cả những nguyên tắc chữa bệnh cho thân xác 

đều được tổng hợp trong Qur’an, gồm ba nguyên tắc căn bản: 

giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, phòng tránh những tác hại, và tống 

khứ những chất gây hại khỏi cơ thể. Tất cả những nguyên lý 

còn lại đều được dựa trên những nguyền tắc căn cơ này.(4) 

                                                           
(2) Zaadu Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-Qayyim 4/6 và 4/352. 
(3) Zaadu Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-Qayyim 4/352. 
(4) Zaadu Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-Qayyim 4/6 và 4/352. 
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Nếu người bề tôi dùng tốt cách chữa trị bệnh tình của 

mình bằng Qur’an thì chắc chắn y sẽ thấy được hiệu quả không 

ngờ. 

Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Quả thật có một thời 

gian khi tôi đang ở Makkah thì bị bệnh, tôi không tìm thấy bác 

sĩ hay bất cứ loại thuốc nào. Thế là tôi tự chữa bệnh cho mình 

bằng bài Fatihah, và tôi thấy nó hiệu quả thật đáng ngạc nhiên. 

Tôi lấy nước Zamzam và đọc vào đó nhiều lần bài Fatihah rồi 

tôi uống, tôi thấy mình hoàn toàn khỏe hẳn. Từ đó, tôi đều 

dùng cách này cho nhiều cơn đau bệnh của mình, và tôi đều 

thấy rất công hiệu. Và tôi thường mách lại cách điều trị này 

cho những ai than bệnh và đa số họ đã khỏi bệnh rất nhanh 

chóng”(5). 

Tương tự, việc chữa bệnh bằng những lời niệm chú 

xác thực từ sự chỉ dạy của Thiên sứ  cũng là một trong các 

phương thuốc điều trị bệnh hiệu quả.  

Du-a (sự cầu nguyện khấn vái) Allah  trong tình 

trạng không có những điều cản trở(6) Allah chấp nhận sự cầu 

nguyện là một trong những nguyên nhân đẩy lùi và chống lại 

các căn bệnh cũng như những điều không mong muốn; và cũng 

là một trong những phương thuốc hữu hiệu để chữa lành bệnh, 

và nhất là trong trường hợp cấp bách. Sự cầu nguyện khấn vái 

là kẻ thù của các tai họa, nó sẽ chống lại tai họa bằng cách 

                                                           
(5) Xem: Zaadu Al-Ma’aazd 4/178, Al-Jawaab Al-Kaafi (giải đáp đầy đủ ..) 

trang 21. 
(6) Những điều khiến Allah không chấp nhận sự cầu nguyện chẳng hạn như 

người cầu nguyện là người thường xuyên làm điều tội lỗi, bỏ bê nghĩa vụ bổn 

phận của Islam, ... 
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ngăn chặn tai họa xảy ra hoặc làm cho tai họa giảm mức thiệt 

hại khi xảy ra(7). Thiên sứ của Allah  nói: 

ا لَْم َيْْنِْل، َفَعلَْيكُ » ا نََزَل َوِممَّ اعُء َيْنَفُع ِممَّ اعء ْم ِعَباَد اللِ ادلُّ رواه الرتمذي  «بادلُّ
 وحسنه األبلاين. 88644، وأمحد رقم 5/056، واحلاكم 8742رقم 

“Du-a (cầu nguyện, khấn vái) sẽ mang lại lợi ích cho điều 

đã giáng xuống và điều chưa giáng xuống. Bởi thế, các 

ngươi hỡi những bề tôi của Allah cần phải Du-a” (Tirmizdi: 

3548, Al-Hakim: 1/670, Ahmad: 22044, và Sheikh  Albani xác 

thực là Hadith tốt). 

اعُء، َوالَ يَِزيُد ِِف الُْعُمِر إالَّ الِْبُّ  » ، 5/056رواه احلاكم  « الَ يَُردُّ الَقَضاَء إالّ ادلُّ
 وحسنه األبلاين. 8582والرتمذي رقم 

“Định mệnh không được thay đổi bởi một điều gì ngoại trừ 

Du-a, và tuổi thọ không được tăng thêm ngoại trừ bằng sự 

ngoan đạo” (Al-Hakim: 1/670, Tirmizdi: 2139, và Sheikh 

Albani xác thực Hadith tốt). 

Vấn đề ở đây cần phải được hiểu rõ rằng bản thân 

những câu Kinh Qur’an, những lời tụng niệm, các lời cầu 

nguyện, cũng như các lời cầu xin phụ hồ và che chở được dùng 

làm niệm chú để chữa bệnh đã tự mang lại lợi ích cho việc 

chữa trị các căn bệnh, có nghĩa là bản thân chúng có hiệu lực 

trong việc chữa trị, tuy nhiên, chúng yêu cầu sự chấp nhận 

mãnh liệt, sự tác động từ phía người chủ thể sử dụng chúng. 

Nếu khi nào sự lành bệnh không hiệu quả thì đó là do sự tác 

động của người chủ thể còn yếu hoặc do không có sự chấp 

nhận thực sự từ bản thân y hoặc do những yếu tố cản trở nào 

                                                           
(7) Xem: Al-Jawaab Al-Kaafi trang 22 – 25. 
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đó đã ngăn cản phát huy hiệu lực của thuốc. Cho nên, sự chữa 

bệnh bằng những lời niệm chú cần phải có hai điều: 

Điều thứ nhất: Từ phía người bệnh, bản thân y cần 

phải có tinh thần mãnh liệt, phải có sự trung thực và chân 

thành hướng đến Allah Tối Cao và Toàn Năng. Y phải có niềm 

tin kiên định rằng Qur’an là phương thuốc chữa lành bệnh và là 

một hồng ân dành cho những người có đức tin; y phải cầu xin 

Allah  che chở và phù hộ đúng cách bằng trái tim và chiếc 

lưỡi. Quả thật, điều này giống như một chiến binh ngoài việc 

có vũ khí chiến đấu tốt ra thì y không thể hoàn toàn đánh bại 

được địch thủ của mình ngoại trừ y cần phải có thêm hai điều: 

kỹ năng chiến đấu tốt và tinh thần mãnh liệt, kiên cường. Chỉ 

cần thiếu một trong hai thứ này thì vũ khí trở nên vô dụng và dĩ 

nhiên kết quả càng tồi tệ hơn nếu như thiếu cả hai. Tương tự 

như thế, nếu Tawhid (độc tôn hóa Allah) trong tim bị hư, 

Tawakkul (sự phó thác cho Allah), Taqwa (lòng kính sợ, sự 

ngay chính) và sự hướng về Allah bị yếu đi thì vũ khí (những 

câu Kinh Qur’an, những lời tụng niệm theo Sunnah của Thiên 

sứ ) sẽ trở thành vô dụng. 

Điều thứ hai: Từ phía phương thức điều trị bằng 

Qur’an và Sunnah, cũng cần hai yếu tố(8). Chính vì lẽ này mà 

học giả Ibnu Attin  nói: “Sự niệm chú bằng những lời niệm 

chú từ các đại danh của Allah là phương thuốc tinh thần và tâm 

hồn, nếu như nó được nói trên chiếc lưỡi của những người bề 

tôi ngoan đạo thì sự lành bệnh sẽ có hiệu quả và tác dụng dưới 

sự cho phép của Allah Tối Cao”(9). 

                                                           
(8) Xem : Zda-du Al-Ma’aazd 4/68, và “Giải đáp đầy đủ” trang 21. 
(9) Fathu Al-Baary của học giả Ibnu Hajar 10/196. 



Chữa bệnh bằng những lời niệm chú từ Qur’an và Sunnah 

 

12 

Quả thật, các học giả đã đồng thuận quan điểm về việc 

được phép niệm chú trong ba điều kiện sau: 

Điều kiện thứ nhất: Những lời niệm chú phải là 

những lời phán của Allah Tối Cao hoặc những đại danh và 

thuộc tính của Ngài hoặc phải là lời chỉ dạy Thiên sứ . 

Điều kiện thứ hai: Những lời niệm chú phải bằng 

tiếng Ả Rập hoặc bằng tiếng nói được hiểu ý nghĩa. 

Điều kiện thứ ba: Phải tin rằng bản thân những lời 

niệm chú không mang lại bất cứ tác dụng nào mà tác dụng là 

do chính quyền năng của Allah Tôi Cao(10). Những lời niệm 

chú chỉ là nguyên nhân trong các nguyên nhân để Allah  cho 

khỏi bệnh. 

Chính vì tầm quan trọng chủ lực này, tôi đã biên soạn 

trong quyển sách của tôi: “Tụng niệm, Du-a (cầu nguyện, và 

sự chữa bệnh bằng những lời niệm chú từ Qur’an và 

Sunnah”, trong đó, tôi có bổ sung thêm nhiều điều hữu ích 

khác, Insha-Allah. 

Với các đại danh hoàn mỹ và tuyệt đẹp của Allah  

cũng như các thuộc tính Tối Cao và Vĩ Đại của Ngài, tôi cầu 

xin Ngài biến việc làm này của tôi thành việc làm thành tâm vì 

sắc diện của Ngài; xin Ngài ban điều hữu ích cho cuốn sách 

này và ban điều hữu ích cho những ai đọc, in và phân phát 

cũng như truyền tải nó và cho tất cả những người Muslim. Quả 

thật, Allah là Đấng Bảo Hộ, Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

                                                           
(10) Xem Fathu Al-Baary của học giả Ibnu Hajar 10/196, và Fata-wa của đại 

học giả Bin Baaz 2/384. 
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ْصَحابِِه َوَمْن تَبِ 
َ
ٍد ولَََعَ آَِلِ َوأ َعُهْم وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم َوَبارََك لََعَ نَِبيِّنَا حُمَمَّ

يِْن.  بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم ادلِّ
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi 

của chúng ta, Muhammad, và cho gia quyến của Người, cho 

các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai đi theo con đường 

tốt đẹp của họ cho đến Ngày Tận Thế. 

Người bề tôi bần hàn cần đến Allah Tối Cao 

Sa’eed bin Ali bin Wahf Al-Qahta-ni 

Ngày 18 / 6 / 1414 hijri. 
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Giải bùa ngải và yêu thuật 

Giải bùa ngải và yêu thuật được chia thành hai dạng. 

 Dạng thứ nhất: Phòng ngừa bùa ngải và yêu thuật 

1- Thực hiện tất cả các bổn phận và nghĩa vụ hành đạo và 

thờ phượng, bỏ tất cả những điều Haram, ăn năn và sám hối về 

những việc làm xấu, tội lỗi. 

2- Thường xuyên đọc Qur’an, nên lập thành thời khóa 

biểu hàng ngày cho việc đọc xướng Qur’an. 

3- Dọc thường xuyên các lời tụng niệm, các lời Du-a 

được giáo lý hướng dẫn và chỉ dạy. Tiêu biểu như: 

 Đọc mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều ba lần: 

ِميُع  » َماءِ َوُهَو السَّ ٌء ِف األْرِض َوالَ ِف السَّ ِي ال يَُُضُّ َمَع اْسِمِه ََشْ ِمْسِب اللِ اَّلَّ
 « الَعلِيمُ 

“Bismillah allazdi la yadhurru ma’a ismihi shay-un fil-

ardh wa la fis-samaa’ wa huwas sami’ul ’ali-m”. 

“Nhân danh Allah, Đấng mà với đại danh của Ngài không 

có bất cứ thứ gì trong trời đất có thể gây hại, và Ngài là 

Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết”.(11) 

 Đọc sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc, khi đi ngủ và 

sáng chiều A-yah Kursi:(12) 

                                                           
(11) Theo Hadith do Tirmizdhi ghi lại số 3388, Abu Dawood số 5088, Ibnu 

Ma-jah số 3869, và được Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Ibnu Ma-jah: 2/332. 
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ۥ ِسنَة  ٱ﴿ ُخُذهُ
ۡ
ََّٰه إَِلذ ُهَو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقيُّوُم  ََل تَأ ُ ََلٓ إَِل َِّٰت  َّللذ َمََّٰو ُۥ َما ِِف ٱلسذ َوَما َوََل نَۡوم   َّلذ

 بِإِۡذنِهۦِ  َيۡعلَُم َما َبنۡيَ 
ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُۥٓ إَِلذ ۡرِضِۗ َمن ذَا ٱَّلذ

َ
يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ ِِف ٱۡۡل

َ
أ

ء   ِۡن ِعلِۡمهِۦٓ إَِلذ  َوََل ُُيِيُطوَن بََِشۡ ۡرَضۖۡ َوََل مز
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰو بَِما َشآَء  وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسذ

 [877]سورة ابلقرة:  ﴾٢٥٥وُههُۥ ِفۡفُظُهَما  وَُهَو ٱلَۡعَِلُّ ٱلَۡعِظيُم َي 

Ollo-hu la ila-ha illa huwal-hayyul-qoyyu-m, la 

ta’khuzduhu sinatu-wala nawm, lahu ma fis-sama-wa-ti 

wama fil-ardh. Man zdallazdi yashfa’u ‘indahu illa bi 

izdnih, ya’lamu ma bayna aydi-him wa ma kholfahum, wa 

la yuhi-tu-na bi shay-im min ‘ilmihi illa bima shaa’, wasi’a 

kursi-yuhus-sama-wa-ti wal-ardh, wa la ya-uduhu 

hifzhuhuma, wa huwal-ali-yul-azhi-m. 

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là 

Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, 

Ngài không buồn ngủ và 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 phép của Ngài? Ngài 

biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không 

thể bao quát được sử hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì 

ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vàng của 

Ngài bao trùm các tầng trời và đất; và việc quản lý trời đất 

không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, 

Đấng Vĩ Đại. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

                                                                                                            
(12) Theo Hadith do Hakim ghi lại được Azdahabi xác nhận Sahih và đồng 

ghi lại 1/562, và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Attargheeb wattarheeb 1/273 số 658. 
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 Đọc ba lần lúc sáng chiều và lúc đi ngủ ba chương 

Kinh: 112 – Al-Ikhlaass, 113 – Al-Falaq, 114- Annaas. 

َفٌد ﴿
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّللذ ُ ٱلصذ ُۥ ُكُفًوا  ٣يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ لَۡم  ٢ٱَّللذ َولَۡم يَُكن َّلذ

َفُدُۢ 
َ
 [4 -5: سورة اإلخالص] ﴾ ٤أ

Qul huwollo-hu ahad. Ollo-hus-samad. Lam yalid walam 

yu-lad. Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad. 

Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một Đấng 

duy nhất. Allah là Đấng tự hữu, độc lập và tất cả phải lệ 

thuộc. Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra. Và 

không bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài. (Chương 112 

– Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 

ِ ٱلَۡفلَِق ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ ِ ََغِسٍق إِ  ٢مِن َشز َومِن  ٣ذَا َوقََب َومِن َشز

ََّٰثَِّٰت ِِف ٱلُۡعَقِد  ِ ٱنلذفذ ِ َفاِسٍد إِذَا َفَسَد  ٤َشز  [7 - 5سورة الفلق: ] ﴾٥َومِن َشز

Qul a’u-zdu birabbil-falaq. Min sharri ma kholaq. Wa 

min sharri gha-siqin izda waqab. Wa min sharrin-naffa-

tha-ti fil’uqod. Wa min sharri ha-sindin izda hasad. 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông phù 

hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã 

tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, khỏi 

sự tác hại của những kẻ phù phép vào những chiếc gút thắt, 

và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh ghét.” 
(Chương 113 – Al-Falaq, câu 1 – 5). 
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ِ ٱنلذاِس ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
َّٰهِ ٱنلذاِس  ٢َملِِك ٱنلذاِس  ١قُۡل أ ِ ٱلۡوَۡسَواِس  ٣إَِل مِن َشز

ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ نلذاِس  ٤ٱۡۡلَنذاِس 
نذةِ َوٱنلذاِس  ٥ٱَّلذ سورة ] ﴾٦ مَِن ٱۡۡلِ

 [0 - 5اِلاس: 

Qul a’u-zdu birabbin-na-s. Malikin-na-s. Ila-hin-na-s. Min 

sharril-waswa-sil-khonna-s. Allazdi yuwaswisu fi sudu-rin-

na-s. Minal-jinnati wanna-s. 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, Đức 

Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân loại, phù 

hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì tháo (lời xúi 

giục, phù phép) rồi lẫn mất, khỏi những kẻ đã thì thào 

(những điều tác hại) vào lòng người, từ loài Jinh và loài 

người”. (Chương 114 – Annas, câu 1 – 6). 

 Đọc 100 lần mỗi ngày câu tụng niệm(13): 

ءٍ قَِديرٌ  الَ إََِلَ إاِلَّ اللُ » َْمُد، َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ
ْ
 « وَْحَدهُ ال ََشِيَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك، َوََلُ اْل

“La ila-ha ilollo-hu wahadahu la shari-kalah, lahul-mulku, 

wa lahul-hamdu, wa huwa ala kulli shay-in qodi-r” 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, 

Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, mọi vương 

quyền, mọi sự ca ngợi và tán dương đều thuộc về Ngài, và 

Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ”. 

 Ngoài ra, nên cố gắng duy trì các lời tụng niệm sáng 

chiều, các lời tụng niệm sau các lễ nguyện Salah, các lời tụng 

niệm khi đi ngủ và thức dậy, các lời tụng niệm khi vào nhà 

                                                           
(13) Albukhari 4/95 số 3293, Muslim 4/2071 số 2691. 
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cũng như khi rời khỏi nhà, các lời tụng niệm khi bước lên 

phương tiện đi lại, các lời tụng niệm khi vào và ra khỏi Masjid, 

lời Du-a khi vào và ra khỏi nhà vệ sinh, lời Du-a cho người gặp 

phải tai ương và biến cố, ... 

Quả thật, tôi đã biên soạn nhiều lời tụng niệm cũng 

như các lời Du-a trong cuốn sách “Hisnu Al-Muslim” và sắp 

xếp chúng theo các hoàn cảnh, tình huống, thời điểm và giờ 

giấc. Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng việc giữ gìn và duy 

trì các lời tụng niệm đó là một trong những nguyên nhân ngăn 

chặn sự gây hại của bùa ngải và yêu thuật cũng như tà ma dưới 

sự cho phép của Allah Tối Cao; và việc duy trì thường xuyên 

các lời tụng niệm và những Du-a đó cũng là một trong cách 

chữa lành bệnh(14). 

4- Ăn bảy quả chà là loại Ajwah mỗi ngày vào mỗi buổi 

sáng trước khi ăn bất cứ thứ gì nếu có thể; bởi Thiên sứ của 

Allah  đã nói: 

رواه ابلخاري  «ِم ُسمٌّ َواَل ِسْحرٌ َمْن اْصَطَبَح بَِسْبِع َتَمَراٍت َعْجَوةً لَْم يَُُضَّهُ َذلَِك اْْلَوْ »
 .7142برقم  3/0101ومسلم  5445برقم  01/742مع ا لفتح 

“Ai sáng thức dậy ăn bảy quả chà là loại Ajwah thì không 

có bất kỳ chất độc nào hay bất cứ bùa ngải yêu thuật nào 

gây hại được y trong ngày hôm đó” (Albukhari 10/247 số 

5445, Muslim 3/1618 số 2047). 

                                                           
)14( Xem : Zaadu Al-Ma’aad 4/126, bộ Fata-wa tổng hợp của học giả Bin 

Baaz 3/277, xem mục “Mười nguyên nhân ngăn ngừa điều xấu từ người ghen 

tị và người làm bùa ngải và yêu thuật” trong dạng thứ ba từ cách giải bùa 

ngải và yêu thuật nằm trong cuốn sách này. 
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Và tốt hơn nữa nếu chà là đó thuộc giống chà là 

Madinah được trồng ở những nơi có đá đen hay dung nham, 

giống như được nói trong lời dẫn của Muslim. Sheikh của 

chúng tôi, học giả uyên bác Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz 

 thấy rằng tất cả các giống chà là Madinah đều có đặc điểm 

và tính chất này bởi lời của Thiên sứ : 

َكَل  َمنْ  »
َ
ا َتَمَراٍت  َسْبعَ  أ  « ُيْمِسَ  َحّتَّ  ُسمٌّ  يَُُضَّهُ  لَمْ  يُْصبِحُ  ِحيَ  الَبَتَْيَها َبْيَ  ِممَّ

 .7142رقم  3/0101رواه مسلم 
“Ai ăn bảy quả chà là từ nơi nằm giữa khu vực có đá đen(15) 

vào lúc sáng thì không có một độc tố nào có thể gây hại cho 

y cho đến chiều” (Muslim 3/1618 số 2047). 

Và Sheikh  cũng thấy rằng hy vọng người nào ăn 

bảy quả chà là khác chà là Madinah cũng được hồng phúc này. 

 Dạng thứ hai: Giải bùa ngải và yêu thuật sau khi bị 

ám, có nhiều hình thức giải bùa ngải và yêu thuật. 

 Hình thức thứ nhất: Tháo gỡ và hủy những miếng 

bùa thuật, những vật được ém bùa nếu như biết chỗ của chúng 

bằng những phương pháp được phép theo giáo lý Islam. Đây là 

cách giải bùa yêu thông dụng nhất. 

 Hình thức thứ hai: Giải bùa ngải và yêu thuật bằng 

các lời niệm chú. 

 Thứ nhất: Nghiền nát bảy lá táo còn tươi xanh bằng hai 

cục đá (có thể giã nhuyễn bằng cối chày hoặc bất cứ dụng cụ 

nào) rồi đổ nước vào với lượng đủ để tắm và đọc vào trong đó 

các lời sau đây: 

                                                           
(15) Nơi nằm giữa khu vực có đá đen chính là Madinah. 
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يَْطاِن الرَِّجيِْم،  ُعوْذُ بِاهللِ ِمَن الشَّ
َ
ۥ ِسنَة  ٱ﴿أ ُخُذهُ

ۡ
ََّٰه إَِلذ ُهَو ٱلََۡحُّ ٱلَۡقيُّوُم  ََل تَأ ُ ََلٓ إَِل  َّللذ

َِّٰت  َمََّٰو ُۥ َما ِِف ٱلسذ َ َوََل نَۡوم   َّلذ ِي ي ۡرِضِۗ َمن ذَا ٱَّلذ
َ
 بِإِۡذنِهۦِ  َوَما ِِف ٱۡۡل

ۥٓ إَِلذ ۡشَفُع ِعنَدهُ
ء   يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َوََل ُُيِيُطوَن بََِشۡ

َ
ۦٓ إَِلذ  َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ ِۡن ِعلِۡمهِ بَِما َشآَء  وَِسَع مز

ۡرَضۖۡ َوََل َي 
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰو ]سورة  ﴾٢٥٥ وُههُۥ ِفۡفُظُهَما  وَُهَو ٱلَۡعَِلُّ ٱلَۡعِظيمُ ُكۡرِسيُُّه ٱلسذ

 [877ابلقرة: 

A’u-zdu billa-hi minash-shayto-nir-roji-m, Ollo-hu la ila-

ha illa huwal-hayyul-qoyyu-m, la ta’khuzduhu sinatu-wala 

nawm, lahu ma fis-sama-wa-ti wama fil-ardh. Man 

zdallazdi yashfa’u ‘indahu illa bi izdnih, ya’lamu ma bayna 

aydi-him wa ma kholfahum, wa la yuhi-tu-na bi shay-im 

min ‘ilmihi illa bima shaa’, wasi’a kursi-yuhus-sama-wa-ti 

wal-ardh, wa la ya-uduhu hifzhuhuma, wa huwal-ali-yul-

azhi-m. 

Cầu xin Allah che chở khỏi shaytan xấu xa, Allah! Không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, 

Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, Ngài không buồn 

ngủ và 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 phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra 

trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát 

được sử hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều 

nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vàng của Ngài bao trùm 

các tầng trời và đất; và việc quản lý trời đất không làm cho 

Ngài mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 
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لِۡق َعَصاَكۖۡ ﴿
َ
ۡن أ
َ
وَۡفۡينَآ إََِلَّٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
فُِكوَن   َوأ

ۡ
فَوََقَع ٱۡۡلَقُّ  ١١٧فَإِذَا ِِهَ تَۡلَقُف َما يَأ

َحَرةُ  ١١٩َفُغلِبُواْ ُهنَالَِك َوٱنَقلَبُواْ َصَّٰغِرِيَن  ١١٨َوبََطَل َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  ۡلِِقَ ٱلسذ
ُ
َوأ

ِ ٱلَۡعَّٰلَِمنَي  ١٢٠َسَِّٰجِديَن   َءاَمنذا بَِربز
ْ ِ ُموََسَّٰ َوَهَُّٰروَن  ١٢١قَالُٓوا سورة ] ﴾١٢٢رَبز

 [588 - 555األعراف: 

Wa awhayna ila Mu-sa an alqi ‘aso-ka, fa-izda hiya 

talqofu ma ya’fiku-n. Fawaqo’al-hoqqu wa batola ma ka-

nu ya’malu-n. Faghulibu huna-lika wanqolabu so-ghiri-n. 

Wa ulqiyas-saharotu sa-jidi-n. Qo-lu a-manna birabbil’a-

lami-n. Rabbi Musa wa Haru-n. 

Và TA (Allah) mặc khải cho Musa rằng ngươi hãy ném 

cây gậy của ngươi xuống. Tức khắc nó nuốt trọn các vật mà 

họ (những nhà phủ thủy của Fir’au) đã 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. Và các tên phù thủy (của Fir’aun) sụp xuống quì 

lạy vì khuất phục. Họ nói: “Chúng tôi xin tin tưởng nơi 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, Thượng Đế của Musa 

và Harun”. (Chương 7 – Al-Araf, câu 117 – 122). 

ِ َسَِّٰحٍر َعلِيم  ﴿
ا جَ  ٧٩ َوقَاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡئتُوِِن بُِكلز وََسَٰٓ فَلَمذ َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ آَء ٱلسذ

لُۡقوَن  نتُم مُّ
َ
ٓ أ ْ َما لُۡقوا

َ
َ  ٨٠أ ۖۡ إِنذ ٱَّللذ ۡحُر ِ ْ قَاَل ُموََسَّٰ َما ِجۡئتُم بِهِ ٱلسز لَۡقۡوا

َ
ٓ أ ا فَلَمذ

َ ََل يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِديَن  ۥٓ إِنذ ٱَّللذ ۦ َولَۡو  ٨١َسيُۡبِطلُُه ُ ٱۡۡلَقذ بَِكلَِمَّٰتِهِ َويُِحقُّ ٱَّللذ
 [28 - 52سورة يونس: ] ﴾٨٢َكرِهَ ٱلُۡمۡجرُِموَن 

Wa qo-la fir’awnu’-tu-ni bikulli sa-hirin ‘ali-m. Falamma 

ja-assaharotu qo-la lahum mu-sa alqu- ma antum mulqu-n. 
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Falamma alqu qo-la mu-sa ma ji’tum bihis-sahru innollo-

ha sayubtiluhu innollo-ha la yuslihu ‘amalal-mufsidi-n. Wa 

yuhiqqul-lo-hul-hoqqo bikalima-tihi wa law karihal-

mujrimu-n.  

Và Fir’aun nói (với các chư thần của hắn): “Hãy triệu đến 

cho ta tất cả các nhà phủ thủy tài giỏi”. Bởi thế, khi các nhà 

phù thủy đến trình diện, Musa bảo họ: “Quí vị hãy ném 

xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quí vị muốn ném”. Thế 

là, khi họ ném xuống, Musa bảo: “Cái mà quí vị mang đến 

là trò ảo thuật. Chắc chắn Allah sẽ làm nó thành vô dụng 

và chắc chắn Allah không để cho việc làm của những kẻ 

thối nát được thành công”. Và Allah chứng minh và thiết 

lập điều Chân lý bằng lời phán của Ngài dẫu những kẻ tội 

lỗi ghét điều đó. (Chương 10 – Yunus, câu 79 – 82). 

ۡلَِقَّٰ ﴿
َ
َل َمۡن أ وذ

َ
ن نذُكوَن أ

َ
آ أ ن تُلِِۡقَ ِإَومذ

َ
آ أ َُّٰموََسَٰٓ إِمذ ْۖۡ  ٦٥قَالُواْ َي لُۡقوا

َ
فَإِذَا   قَاَل بَۡل أ

نذَها تَۡسََعَّٰ 
َ
  ٦٦ِفَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُُيَيذُل إََِلۡهِ مِن ِسۡحرِهِۡم أ

َ
ۦ ِخيَفةٗ فَأ  وَۡجَس ِِف نَۡفِسهِ

وََسَّٰ  َّٰ  ٦٧مُّ لۡۡعَ
َ
نَت ٱۡۡل

َ
ْۖۡ  ٦٨قُۡلنَا ََل ََتَۡف إِنذَك أ لِۡق َما ِِف يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما َصنَُعوٓا

َ
َوأ

َما َصنَُعواْ َكۡيُد َسَِّٰحر   
ََتَّٰ  إِنذ

َ
اِفُر َفۡيُث أ دٗ  ٦٩َوََل ُيۡفلُِح ٱلسذ َحَرةُ ُسجذ ۡلِِقَ ٱلسذ

ُ
ا فَأ

 ُ ِ َهَُّٰروَن َوُموََسَّٰ قَال  [56  -07سورة طه: ] ﴾٧٠وٓاْ َءاَمنذا بَِربز

Qo-lu ya musa imma an tulqiya wa imma an naku-na 

auwala man alqo. Qo-la bal alqu fa-izda hiba-luhum wa 

‘asi-yatuhum yukhoyyilu ilayhi min sihrihim annaha tas’a. 

Fa awjasa fi nafsihi khi-fatan mu-sa. Qulna la takhaf 

innaka antal-a’la. Wa alqi ma fi yami-nika talqaf ma 

sona’u innama sona’u kaydu sa-hiriw-wa la yuflihus-sa-
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hiru haythu ata. Fa alqiyas-saharotu sujjadan qo-lu a-

manna birabbi Ha-run wa mu-sa. 

Chúng bảo: “Hỡi Musa, hoặc ngươi ném bửu bối của 

ngươi xuống hoặc bọn ta là những người ném xuống trước 

tiên?”. Musa đáp: “Không, các vị ném xuống trước”. Do 

pháp thuật của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy 

của chúng hiện hình trước mặt Y (Musa), giống như chúng 

đang cử động. Thấy thế, Musa đâm ra sợ hãi trong lòng. 

TA (Allah) đã phán trấn an Y: Ngươi chớ sợ, chắc chắn 

ngươi sẽ cao tay hơn. Nào ngươi hãy ném bảo vật nơi tay 

phải ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà chúng đã 

làm ra. Quả thật, những vật mà chúng đã làm chỉ là xảo 

thuật của một nhà ảo thuật mà thôi, và nhà ảo thuật cho dù 

thế nào cũng không thể thắng nổi (sự thật). Bởi thế, những 

tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng thưa: 

“Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Thượng Đế của Harun và 

Musa” (Chương 20 – Taha, câu 65 - 70). 

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِفيمِ   َّٰفُِروَن ﴿ ِمۡسِب ٱَّللذ َها ٱلَۡك يُّ
َ
ۡعبُُد َما َتۡعبُُدوَن  ١قُۡل َيَٰٓأ

َ
نتُۡم  ٢ََلٓ أ

َ
َوََلٓ أ

ۡعبُُد 
َ
َّٰبُِدوَن َمآ أ ا َعبَدتُّۡم  ٣َع نَا۠ ََعبِد  مذ

َ
ۡعبُُد  ٤َوََلٓ أ

َ
َّٰبُِدوَن َمآ أ نتُۡم َع

َ
لَُكۡم  ٥َوََلٓ أ

 [0 - 5سورة الاكفرون: ]﴾ ٦هِيِن  هِينُُكۡم َوِلَ 

Bismilla-hir-rohma-nirrohi-m. Qul yaa ayyuhal-ka-firu-n. 

La ‘a-budu ma ta’budu-n. Wa la antum ‘a-bidu-na ma 

‘abud. Wa la ana ‘a-bidum-ma ‘abadtum. Wa la antum ‘a-

bidu-na ma ‘abud. Lakum di-nukum wa ly-ya di-n.  

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực 

Khoan Dung. Hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ vô đức 

tin! Ta không tôn thờ những thần linh mà các ngươi tôn 
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thờ, các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta 

tôn thờ. Và Ta sẽ không là một tín đồ của những thứ mà 

các ngươi thờ phượng; và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ 

Đấng mà Ta đang thờ phượng. Tôn giáo của các ngươi 

thuộc về các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta. 

(Chương 109 – Al-Kafirun, câu 1 – 6). 

َفٌد ﴿
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّللذ ُ ٱلصذ ُۥ ُكُفًوا  ٣يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ  لَمۡ  ٢ٱَّللذ َولَۡم يَُكن َّلذ

َفُدُۢ 
َ
 [4 -5: سورة اإلخالص] ﴾ ٤أ

Qul huwollo-hu ahad. Ollo-hus-samad. Lam yalid walam 

yu-lad. Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad. 

Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một Đấng 

duy nhất. Allah là Đấng tự hữu, độc lập và tất cả phải lệ 

thuộc. Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra. Và 

không có bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài (Chương 

112 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 

ِ ٱلَۡفلَِق ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ ِ ََغِسقٍ  ٢مِن َشز َومِن  ٣إِذَا َوقََب  َومِن َشز

ََّٰثَِّٰت ِِف ٱلُۡعَقِد  ِ ٱنلذفذ ِ َفاِسٍد إِذَا َفَسَد  ٤َشز  [7 - 5سورة الفلق: ] ﴾٥َومِن َشز

Qul a’u-zdu birabbil-falaq. Min sharri ma kholaq. Wa 

min sharri gha-siqin izda waqab. Wa min sharrin-naffa-

tha-ti fil’uqod. Wa min sharri ha-sindin izda hasad. 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông phù 

hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã 

tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, khỏi 

sự tác hại của những kẻ phù phép vào những chiếc gút thắt, 

và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.” 
(Chương 113 – Al-Falaq, câu 1 – 5). 
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ِ ٱنلذاِس ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
َّٰهِ ٱنلذاِس  ٢َملِِك ٱنلذاِس  ١قُۡل أ ِ ٱلۡوَۡسَواِس  ٣إَِل مِن َشز

ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ نلذاِس  ٤ٱۡۡلَنذاِس 
نذةِ َوٱنلذاِس  ٥ٱَّلذ سورة ] ﴾٦ مَِن ٱۡۡلِ

 [0 - 5اِلاس: 

Qul a’u-zdu birabbin-na-s. Malikin-na-s. Ila-hin-na-s. Min 

sharril-waswa-sil-khonna-s. Allazdi yuwaswisu fi sudu-rin-

na-s. Minal-jinnati wanna-s. 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, Đức 

Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân loại, phù 

hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì tháo (lời xúi 

giục, phù phép) rồi lẫn mất, khỏi những kẻ đã thì thào 

(những điều tác hại) vào lòng người, từ loài Jinh và loài 

người”. (Chương 114 – Annas, câu 1 – 6). 

Sau khi đọc xong những lời niệm chú trên đây vào 

trong nước thì hãy uống ba lần, và tắm với phần nước còn lại. 

Với cách này, căn bệnh sẽ khỏi Insha-Allah. 

Nếu cần, có thể lặp lại hai hay nhiều lần cho đến khi 

nào căn bệnh khỏi hẳn. 

Quả thật, có nhiều người đã thử cách chữa này và 

Allah  đã cho họ khỏi bệnh. Và cách này khá hiệu quả đối 

với ai bị bùa ám không thể đến gần vợ của mình(16). 

 Thứ hai: Đọc chương Fatihah, Ayah Kudsi (câu Kinh 

255 của chương Al-Baqarah), hai câu Kinh cuối của chương 

                                                           
(16) Xem : Fata-wa của Sheikh Bin Baaz 3/279, Fat-hu Al-Majeed trang 346, 

Assa-rim Al-Bataar Fi Attasaddi lissihrah Wal-Ashraar của học giả Waheed 

Abdul Assalam trang 109 – 117, và Fat-hu Al-Baary của học giả Ibnu Hajar 

10/233. 



Chữa bệnh bằng những lời niệm chú từ Qur’an và Sunnah 

 

26 

Al-Baqarah, đọc ba lần (hoặc nhiều hơn với số lẻ) 3 chương 

cuối cùng của Qur’an: Ikhlaass (112), Al-Falaq (113) và 

Annaas (114), rồi phun nhẹ lên bàn tay phải và lau mặt(17). 

 Thứ ba: Toàn bộ các lời Du-a khấn xin được khỏi bệnh 

và tai qua nạn khỏi. 

1. Đọc bảy lần: 

ُل اللَ  »
َ
ْسأ
َ
ْن يَْشِفَيَك الَْعظِ  أ

َ
  « يَم َربَّ الَعْرِش الَعِظيِم أ

“As-alul-lo-ha al-azhi-m rabbal’arshi al-azhi-m an yashfi-

ka”. 

“Tôi xin Allah Vĩ Đại, Thượng Đế của chiếc Ngai vương 

Arsh vĩ đại cho anh khỏi bệnh”.(18) 

2. Người bệnh lấy tay đặt lên chỗ đau trên cơ thể của y và 

nói 3 lần “Bismillah – Nhân danh Allah” rồi nói bảy lần câu 

Du-a sau đây: 

ُعوُذ بِاللِ  »
َ
َحاِذرُ  أ

ُ
ِجُد وَأ

َ
 .7727رقم  4/8271رواه مسلم  « َوقُْدَرتِِه ِمْن ََشِّ َما أ

“A’u-zdu billa-hi wa qudrotihi min sharri ma ajidu wa 

uha-zdiru” 

“Với Quyền Năng của Allah bề tôi cầu xin Ngài che chở bề 

tôi tránh khỏi điều xấu mà bề tôi gặp phải cũng như điều 

xấu mà bề tôi phòng tránh” (Muslim: 4/1728 số 2202). 

3. Một số lời Du-a khác: 

                                                           
(17) Xem : Al-Bukhari 9/62 số 5016, Muslim 4/1723 số 2192. 
(18) Abu Dawood: 3/187 số 3106, Tirmizdi: 2/410 số 2083, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong bộ Sahih Al-Jami’a 5/180 và trong Sahih Sunan 

Abu Dawood 2/276. 
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 «  َّاِِف، الَ ِشَفاَء إاِل نَْت الشَّ
َ
َس، َواْشِف أ

ْ
ْذِهِب اْْلَأ

َ
 اللَُّهمَّ َربَّ انلَّاِس، أ
 « ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًما

“Ollo-humma rabban-na-s, azdhibil-ba’sa, washfi antash-

sha-fi, la shifaa’ illa shifa-uka, shifa-an la yugha-diru 

saqoman” 

“Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài hãy làm 

mất đi tai họa và xin Ngài hãy chữa lành bệnh, Ngài là 

Đấng làm cho lành bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự 

điều trị của Ngài, sự điều trị của Ngài không chừa một căn 

bệnh nào”.(19) 

 «  ُِعوُذ بَِكلَِماِت الل
َ
 َعْيٍ  أ

ٍة، َوِمْن ُُكِّ ِة ِمْن ُُكِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ اتلَّامَّ
ةٍ   « الَمَّ

“A’u-zdu bikalima-tilla-hit-ta-mmah min kulli shayto-nin 

wa ha-mmatin wa min kulli aynin la-mmah” 

“Bề tôi cầu xin với các lời phán hoàn hảo của Allah khỏi tất 

cả shaytan, tất cả những lo lắng và tất cả những loại bùa 

chú và yêu thuật”.(20) 

 «  ُِعوُذ بَِكل
َ
اِت ِمْن ََشِّ َما َخلََق  َماِت اللِ أ  « اتلَّامَّ

“A’u-zdu bikalima-tilla-hit-ta-mma-t min sharri ma 

kholaqo” 

                                                           
(19) Albukhari 10/206 số 5750, Muslim 4/1721 số 2191. 
(20) Albukhari 6/408 số 3371. 
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“Bề tôi cầu xin với các lời phán hoàn hảo của Allah tránh 

khỏi những điều xấu mà Ngài đã tạo ra”.(21) 

 «  ُِعوذُ بَِكلَِماِت الل
َ
اِت: ِمنْ  أ َغَضبِِه، َوِعَقابِِه، َوََشِّ ِعبَادِهِ، َومِْن  اتلَّامَّ

ونِ  ْن ََيُُْضُ
َ
َياِطِي، وَأ  « َهَمَزاِت الشَّ

“A’u-zdu bikalima-tilla-hit-ta-mma-t min ghodhobihi, wa 

‘iqo-bihi wa sharri ‘iba-dihi wa min hamaza-tish-shaya-ti-n 

wa an yahdhuru-n” 

“Bề tôi cầu xin với các lời phán hoàn hảo của Allah tránh 

khỏi sự giận dữ của Ngài, sự trừng phạt của Ngài, những 

điều xầu từ các bề tôi của Ngài, khỏi sự tấn công của những 

tên shaytan”.(22) 

 «  ُِعوذُ بَِكلَِماِت الل
َ
ِِت اَل ُُيَاوُِزُهنَّ بَرٌّ َواَل فَاِجٌر، مِ  أ

اِت الَّ ْن ََشِّ اتلَّامَّ
َماءِ، َومِْن ََشِّ َما َيْعُرُج فِيَها، َوِمْن  ، َوِمْن ََشِّ َما َيْْنُِل مَِن السَّ

َ
، َوَذَرأ

َ
َما َخلََق، َوَبرَأ

ُرُج ِمْنَها، َوِمْن ََشِّ فََِتِ اللَّْيِل َوانلََّهارِ، َومِْن 
ْرِض، َوِمْن ََشِّ َما ََيْ

َ
 ِِف اأْل

َ
ََشِّ َما َذَرأ
 َطارِقًا َيْطُرُق ِِبَْْيٍ يَا رَْْحَنُ ََشِّ ُُكِّ َط 

 « ارٍِق إاِلَّ

“A’u-zdu bikalima-tilla-hit-ta-mma-til-lati yuja-wizuhunna 

barrun wa la fa-jirun min sharri ma kholaqo, wa bara-a 

wa zdaro-a, wa min sharri ma yanzilu minas-samaa’, wa 

min sharri ma ya’ruju fi-ha, wa min sharri ma zdaro-a fil-

ardh, wa min sharri ma yakhruju minha, wa min sharri 

                                                           
(21) Muslim 4/1728 số 2709. 
(22) Abu Dawood số 3893, Tirmizdi số 3528, Sheikh Albani xác thực Hadith 

tốt trong Sahih Tirmizdi 3/171. 



Chữa bệnh bằng những lời niệm chú từ Qur’an và Sunnah 

 

29 

fitanil-layli wan-naha-ri, wa min sharri kulli to-riqin illa 

to-riqon yat-ruqu bikhoirin, ya Rahmaan!” 

“Bề tôi cầu xin với các lời phán hoàn hảo của Allah, những 

lời phán mà không một người ngoan đạo hay một người tội 

lỗi nào có thể vượt qua Nó, tránh khỏi những điều xấu mà 

Ngài đã tạo ra, khỏi những điều xấu mà Ngài giáng từ trên 

trời xuống, khỏi những điều xấu đi lên trên đó, khỏi những 

điều xấu trên trái đất, khỏi những điều xấu đi ra từ trong 

lòng đất, khỏi những điều xấu của ban ngày và ban đêm, 

khỏi những điều xấu từ mỗi vị khách viếng đêm (sao mai) 

trừ những vị khách viếng đêm với những điều tốt lành; ôi 

Đấng Độ Lượng!”.(23) 

 «  َّْبِع، َوَرب َمَواِت السَّ ْرِض، َوَربَّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، َربَّنَا  اللَُّهمَّ َربَّ السَّ
َ
األ

ُعوُذ بَِك 
َ
ِيِل َوالُْقْرآِن، أ

ْ
ْن َبِّ َوانلََّوى، َوُمْْنَِل اتلَّْوَراةِ َواْْلِ

ْ
ٍء، فَالَِق اْل َوَربَّ ُُكِّ ََشْ

ُل فَلَيَْس َقْبلََك ََشْ  وَّ
َ
نَْت اأْل

َ
نَْت آِخٌذ بَِناِصَيتِِه، أ

َ
ٍء أ نَْت اخْآِخُر ِمْن ََشِّ ُُكِّ ََشْ

َ
ٌء، وَأ

نَْت اْْلَاِطُن فَلَيَْس ُدونََك 
َ
ٌء، وَأ اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك ََشْ نَْت الظَّ

َ
ٌء، وَأ فَلَيَْس َبْعَدَك ََشْ

ٌء ...  « ََشْ

“Ollo-humma rabbas-sama-wa-tis-sab’i, wa rabbal-ardh, 

wa rabbal-arshi-‘azhi-m, rabbana wa rabba kulli shay-in, 

fa-liqil-habbi wannawa, wa munzilat-tawro-ti wal-inji-li 

wal-qur’an. A’u-zdu bika min sharri kulli shay-in anta a-

khizdun bina-siyatihi, antal-auwalu falaysa qablaka shay-

un, wa antal-a-khiru falaysa ba’daka shay-un, wa antazh-

                                                           
(23) Musnad Ahmad 3/127, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong bộ 

chuỗi các Hadith Sahih 7/196. 
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zho-hiru falaysa fawqoka shay-un, wa antal-ba-tinu falaysa 

du-naka shay-un ...” 

“Lạy Allah, Thượng Đế của bảy tầng trời, Thượng Đế của 

trái đất, Thượng Đế của chiếc Ngai vương Arsh vĩ đại, 

Thượng Đế của bầy tôi và Thượng Đế của tất cả mọi vạn 

vật, Đấng làm nảy mầm các hạt giống, Đấng ban xuống 

Kinh Tawrah (Cựu ước), Kinh Injil (Tân ước) và Kinh 

Qur’an, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi những điều xấu từ 

tất cả những thứ mà Ngài nắm lấy chùm tóc trước trán, 

Ngài là Đấng đầu tiên không có bất cứ thứ gì tồn tại trước 

Ngài, Ngài là Đấng cuối cùng không có bất cứ thứ gì tồn tại 

sau Ngài, Ngài là Đấng Toàn Năng không có bất cứ thứ gì 

trên Ngài và Ngài là Đấng không có bất cứ thứ gì có thể 

sánh đặng với Ngài ...”.(24) 

  « ِِمْسِب الل  
َ
ْو َعْيِ أ

َ
ٍء يُْؤِذيَك، َوِمْن ََشِّ ُُكِّ َنْفٍس أ ْرقِيَك، مِْن ُُكِّ ََشْ

  َحاِسٍد، الُل يَْشِفيَك، بِسِم اللِ 
َ
 « رقِيَك أ

“Bismilla-hi arqi-ka, min kulli shay-in yu’zdi-ka wa min 

sharri kulli nafsin aw aynin ha-sidin, ollo-hu yashfi-ka, 

bismilla-hi arqi-ka” 

“Nhân danh Allah, Đấng làm cho anh (người bệnh) ngủ, 

cầu xin Ngài che chở khỏi tất cả những gì gây hại đến anh, 

khỏi tất cả điều xấu đến từ mọi linh hồn hoặc đến từ những 

đôi mắt ghen tị, cầu xin Allah ban cho anh khỏi bệnh, Nhân 

danh Allah, Đấng làm cho anh ngủ”.(25) 

                                                           
(24) Muslim 4/2084 số 2713. 
(25) Muslim 4/1718 số 2186 từ lời thuật của Abu Sa’eed . 
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 «  ُِيْبِيَك، َوِمْن ُُكِّ َداٍء يَْشِفيَك، َوِمْن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد،  ِمْسِب الل
 « ََشِّ ُُكِّ ذِي َعْيٍ  َوِمنْ 

“Bismilla-hi yubri-ka, wa min kulli da-in yashfi-ka, wa min 

sharri ha-sidin izda hasada, wa min sharri kulli zdi aynin” 

“Nhân Danh Allah, Đấng phù hộ cho anh (người bệnh), 

Ngài cho anh lành bệnh từ mọi căn bệnh, Ngài che chở anh 

khỏi những điều xấu từ những kẻ ghen tị, và khỏi tất cả 

những gì có mắt”.(26) 

 «  ٍِء يُْؤِذيَك، ِمْن َحَسِد َحاِسٍد، َوِمْن ُُكِّ  ِمْسِب الل ْرقِيَك ِمْن ُُكِّ ََشْ
َ
أ
 « ِذي َعْيٍ الُل يَْشِفيَك 

“Bismilla-hi arqi-ka, min kulli shay-in yu’zdi-ka, min 

hasadi ha-sidin, wa min kulli zdi aynin, ollo-hu yashfi-ka” 

“Nhân danh Allah, Đấng làm cho anh (người bệnh) ngủ, 

cầu xin Ngài che chở khỏi tất cả những gì gây hại đến anh, 

khỏi nhưng ghen tị của kẻ ganh ghét, và khỏi những điều 

xấu từ tất cả mọi tạo vật có mắt, cầu xin Allah cho anh khỏi 

bệnh!”.(27) 

Tất cả những lời Du-a trên đây là những lời niệm chú 

để chữa bệnh và giải bùa ngải, yêu thuật, tà ma cũng như tất cả 

mọi đau bệnh. Tất cả đều mang lại hiệu quả dưới sự cho phép 

của Allah . 

                                                           
(26) Muslim 4/1718 số 2185 từ lời thuật của A’ishah . 
(27) Sunan Ibnu Ma-jah số 3527 từ lời thuật của Ibadah bin Assa-mit, Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Ibnu Ma-jah 2/268. 
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 Hình thức thứ ba: Tống những độc tố ra ngoài cơ thể 

bằng cách giác lể tại những nơi có dấu vết của bùa ngải và yêu 

thuật trên cơ thể nếu việc làm này có thể được thực hiện không 

có gì gây trở ngại; còn nếu không thể thực hiện hình thức này 

thì những hình thức chữa trị và giải bùa chú được nói ở trên 

cũng đã đầy đủ, Alhamdulillah!.(28) 

 Hình thức thứ tư: Chữa bệnh bằng các loại thuốc 

trong thiên nhiên. Trong thiên nhiên, có những loại thuốc rất 

công ích cho điều trị bệnh, một số loại đã được chỉ ra trong 

Qur’an cũng như trong Sunnah tinh khiết của Thiên sứ . Nếu 

con người sử dụng những các loại thuốc đó để chữa bệnh bằng 

cả sự kiên định, trung thực và hướng về Allah  với đức tin 

Iman rằng công ích của các loại thuốc đó là từ nơi Allah  ban 

cho thì Insha-Allah chắc chắn Ngài sẽ cho khỏi bệnh qua các 

loại thuốc đó. Tương tự, có những loại thuốc được bào chế từ 

các loại thảo dược cũng như từ một số loài động vật hay từ 

những vật tồn tại trong thiên nhiên, những loại thuốc này được 

bào chế và được thử nghiệm và được phép dùng để điều trị 

bệnh miễn sao không phải thuộc các thành phần Haram trong 

giáo luật.(29) 

Những dược liệu tự nhiên tiêu biểu rất công hiệu trong 

việc chữa, điều trị bệnh dưới sự cho phép của Allah  như: 

                                                           
(28) Xem: Za-du Al-Ma’aazd 4/125, Musannif của học giả Ibnu Abi Shaybah 

7/386 – 387, Fat-hu Al-Baary 10/233-234, Musannif của học giả 

Abdurrazzaaq 11/13, Assa-rim Al-Bataar trang 194 – 200, “Assihr 

Haqiqatuhu Wahukmuhu” tạm dịch “Sự thật và giáo luật về bùa ngải và yêu 

thuật” của tiến sĩ Musfir Addumaini trang 64 – 66. 
(29) Xem: Fat-hu Al-Haqq Al-Mubeen Fi I’laaj Assar’I Wassihr Wal’ain trang 

139. 
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mật ong(30), Habbah Sawda’ (hạt đen)(31), nước Zamzam(32), 

nước mưa như Allah  đã phán: 

نۡلَا ِمَن ﴿ َمآءِ َونَزذ َبََّٰرٗك  ٱلسذ  [2سورة ق: ] ﴾َماٗٓء مُّ
Và TA (Allah) đã ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời 

xuống  (Chương 50 – Qaf, câu 9). 

Một trong những dược liệu tự nhiên tiêu biểu nữa là 

dầu Ô-liu, Thiên sứ của Allah  nói: 

ِهنُوا بِِه؛ فَإِنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكةٍ » يَْت َوادَّ  «ُُكُوا الزَّ
“Các ngươi hãy ăn dầu Ô-liu và dùng nó để bôi thoa, bởi 

quả thật nó được lấy từ một loại cây ân phúc”.(33) 

Quả thật, qua sử dụng, thử nghiệm, và nghiên cứu thì 

người sử dụng nói chung cũng như giới khoa học nói riêng đều 

khẳng định dầu Ô-liu là một loại dầu tốt nhất trong các loại 

dầu.(34) 

                                                           
(30) Xem Fat-hu Al-Haqq Al-Mubeen trang 140. 
(31) Habbah Sawda’ có nghĩa là hạt đen, là tên gọi mà những người Ả Rập 

thường dùng để gọi hạt của một loại cây thuộc họ Mao lương (cây Thì là) có 

tên khoa học là Nigella Sativa được trồng nhiều lưu vực Địa Trung Hải và 

Tây Á. Vì hạt của giống cây này có màu đen huyền nên được người Ả rập 

gọi là Habbah Sawda’. Các hạt đen này là một loại dược liệu quý chữa bá 

bệnh. 
(32) Xem Fat-hu Al-Haqq Al-Mubeen trang 141. 
(33) Musnad Ahmad 3/497 số 16055, Tirmizdi số 1851, Ibnu Ma-jah số 3319, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Tirmizdi 2/166. 
(34) Xem Fat-hu Al-Haqq Al-Mubeen trang 142. 
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Và một trong cách điều trị bệnh tự nhiên là tắm rửa, vệ 

sinh thân thể, ăn ở sạch sẽ và lành mạnh.(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(35) Xem Fat-hu Al-Haqq Al-Mubeen trang 145. 
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Chữa lòng ganh tị và đố kỵ 

Chữa lòng ganh tị và sự đố kỵ có hai loại: 

Loại thứ nhất: Trước khi xảy ra, nó có nhiều cách: 

1- Duy trì thường xuyên các lời tụng niệm, và cầu nguyện 

giống như dạng thứ nhất của cách chữa trị bùa ngải và yêu 

thuật.(36)   

2- Người lo sợ vướng vào lòng đố kỵ và ganh ghét khi 

thấy từ bản thân y có sự yêu thích và tự hào với chính bản thân 

y, tài sản của y, con cái của y, anh em của y hoặc những gì 

khác của y hãy nên cầu nguyện xin Allah  ban hồng phúc cho 

những gì mà y đang có; y hãy nói: 

ِ  َما َشاَء اللُ  » ةَ إ وَّ
 « اللَُّهمَّ بَارِْك َعلَْيهِ  الَّ بِاللِ الَ قُ

“Ma-sha-ollo-hu la qu-wata illa billa-hi, ollo-humma ba-rik 

alayhi” 

“Đó là điều Allah đã muốn, không có quyền năng và sức 

mạnh nào ngoài quyền năng và sức mạnh của Allah. Lạy 

Allah, xin Ngài hãy ban phúc cho y (nó, nếu là đồ vật)”. 

Cơ sở giáo lý cho hành động này là lời của Thiên sứ 

Muhammad : 

َكةِ  » ِخيِه َما ُيْعِجُبُه فَلَْيْدُع ََلُ بِالَْبَ
َ
َحُدُكْم ِمْن أ

َ
ى أ
َ
 « إَِذا َرأ

“Khi ai đó trong các ngươi nhìn thấy từ người anh em của 

y một thứ gì đó mà y thích và ngưỡng mộ thì y hãy cầu xin 

Allah ban cho y được hồng phúc”.(37)  

                                                           
(36) Xem: mục “giải bủa ngải và yêu thuật” đã được nói trước đó. 
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3- Che đậy và không phô ra ngoài những điều tốt đẹp 

mình có được trước những ai mà bản thân mình sợ người đó 

đem lòng ganh ghét và đố kỵ(38). 

Loại thứ hai: Sau khi xảy ra, có nhiều cách: 

1- Khi một người biết bản thân mình có lòng đố kỵ và 

ganh ghét thì nên làm Wudu’ rồi tắm.(39) 

2- Đọc nhiều các chương Kinh: Ikhlaass, Al-Falaq, 

Annas, Fatihah, Ayah Kursi (câu 255 chương Al-Baqarah), các 

câu Kinh cuối của chương Al-Baqarah (câu 284 – 286) cùng 

với các lời Du-a, tụng niệm được qui định trong giáo lý, phun 

nhẹ vào bàn tay phải rồi dùng nó vuốt mặt và vuốt lên toàn 

thân. 

3- Đọc, phun nhẹ vào nước rồi uống, phần còn lại thì đổ 

lên ngườị(40), hoặc đọc vào dầu rồi thoa lên chỗ đau(41); còn nếu 

đọc vào nước Zamzam là cách hoàn hảo nhất nếu điều đó 

không gặp trở ngại, hoặc đọc vào nước mưa. 

                                                                                                            
(37) Muwatta’ của Malik 2/938, Ibnu Ma-jah 2/1160 số 3509, Ahmad 4/447 

số 15700, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Ibnu Ma-jah 

2/265, Zda-du Al-Ma’aazd 4/170, Sa-rim Al-Battaar trang 229 – 252. 
(38) Xem : Sharh Sunnah của học giả Al-Baghawi 13/116, và Zda-du Al-

Ma’aazd 4/173. 
(39) Xem: Sunan Abu Dawood 4/9 số 5056, Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong Chuỗi các Hadith Sahih 6/61, Zda-du Al-Ma’aazd 4/163, và xem 

“Các phòng ngừa và chữa bệnh theo Qur’an và Sunnah” của Muhammad bin 

Sha-yi’a trang 144 – 147. 
(40) Sunan Abu Dawood 4/10 số 3885, theo lời thuật của Tha-bit bin Qais 

rằng Thiên sứ của Allah đã làm như thế, Sheikh Albani xác nhận Hadith yếu 

trong các Hadith yếu của Abu Dawood số 836.    

(41) Musnad Ahmad 3/497 số 16055, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih 

trong Chuỗi các Hadith Sahih 1/108 số 379. 
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4- Không vấn đề gì nếu như viết các câu Kinh Qur’an cho 

người bệnh (lên lá cây, hay vỏ cây có thể làm thuốc) rồi rửa 

với nước và để người bệnh uống(42). Những câu Kinh đó là: 

Fatihah, Ayah Kursi, hai câu Kinh cuối của chướng Al-Baqarah, 

chương Ikhlaass, Al-Falaq, Annaas và những lời Du-a và tụng niệm 

như đã được nói ở mục “dạng thứ hai” của phần “Giải bùa ngải và 

yêu thuật”. 

Loại thứ ba: Làm một số điều để phòng ngừa sự ghen 

tỵ và lòng đố kỵ, sau đây là một số điều tiêu biểu: 

1- Cầu xin Allah  che chở khỏi những điều xấu. 

2- Kính sợ Allah  và luôn duy trì việc tuân thủ mệnh 

lệnh của Ngài. Thiên sứ của Allah  nói với một vị Sahabah: 

اين  ي صحيح الرتمذي وصححه األبل 8750رواه الرتمذي رقم  «ََيَْفْظَك  اْحَفِظ اللَ »
8/862. 

“Cậu hãy giữ gìn các giáo luật của Allah rồi Ngài sẽ bảo vệ 

cậu” (Tirmizdi số 2516, Sheikh Al-Bani xác nhận Hadith Sahih 

trong Sahih Tirmzdi 2/309). 

3- Kiên nhẫn đối với người có lòng ganh tị, tha thứ và xí 

xóa cho người đó, đừng gây chiến với y, đừng than phiền y. 

4- Phó thác cho Allah , bởi ai phó thác cho Allah  thì 

Ngài sẽ phù hộ và che chở cho y. 

5- Không sợ người có lòng ganh tị và đố kỵ, không để 

tâm suy nghĩ về người đó, và đó là phương thuốc điều trị tốt 

nhất. 

                                                           
(42) Xem : Zda-du Al-Ma’aazd của học giả Ibnu Al-Qayyim 4/170, Fata-wa 

Ibnu Taymiyah 19/64. 
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6- Luôn hướng về Allah , thành tâm vì Ngài và luôn 

cầu xin Ngài. 

7- Sám hối về các tội lỗi, Allah  phán: 

يِۡديُكۡم َويَۡعُفواْ َعن َكثرِي  ﴿
َ
ِصيبَة  فَبَِما َكَسبَۡت أ ِن مُّ َصَّٰبَُكم مز

َ
سورة ] ﴾٣٠َوَمآ أ

 [86الشورى: 
Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các ngươi, đó 

là do bàn tay của các ngươi đã làm ra và Ngài đã lượng thứ 

cho các ngươi rất nhiều. (Chương 42 – Ash-Shura, câu 30). 

8- Làm Sadaqah, sống tốt và cư xử với mọi người một 

cách tử tế, đó là một trong những điều giúp tránh được tai họa 

một cách hiệu quả đáng ngạc nhiên. 

9- Dập tắt ngọn lửa của lòng ghen tị và ganh ghét bằng 

cách đối xử tử tế với người có tấm lòng đó. Mỗi khi một người 

càng ganh tị và đố kỵ với bạn thì bạn nên càng đối xử tử tế với 

người đó nhiều hơn nữa. Điều đó như là một sự khuyên nhủ 

đến người đó cũng như một sự yêu thương từ bạn đến người 

đó. Và chỉ có ai được Allah  ban cho phần phước to lớn mới 

có thể cư xử như thế. 

10- Toàn tâm và vững chắc Tawhid, bởi Tawhid là bức 

tường thành kiên cố và an toàn của Allah , bất kỳ ai vào được 

được bên trong bức tường thành này của Ngài thì sẽ được an 

toàn và bằng an. 

Đây là mười điều giúp đẩy lùi và phòng ngừa điều xấu 

từ lòng ganh tị và ghen ghét cũng như bùa ngải và yêu thuật. 
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Điều trị cho người bị ma nhập 

Việc điều trị cho người bị ma nhập được chia làm hai 

phần: 

Phần thứ nhất: Trước khi xảy ra; một trong những 

cách phòng tránh là luôn giữ gìn và duy trì các nghĩa vụ và bổn 

phận bắt buộc đối với Allah , tránh xa những điều nghiêm 

cấm, sám hối với Allah  về tất cả tội lỗi, thường xuyên tụng 

niệm, cầu nguyện với những lời tụng niệm và Du-a được giáo 

luật qui định và hướng dẫn. 

Phần thứ hai: Sự điều trị sau khi ma nhập vào người: 

Điều trị bằng sự đọc xướng Qur’an của người Muslim 

có tâm hồn luôn đồng hành với chiếc lưỡi cùng với những lời 

niệm chú. Cách chữa trị qua những lời niệm chú hiệu quả nhất 

là những lời niệm chú: chương Fatihah(43), Ayah Kursi, hai câu 

cuối của chương Al-Baqarah, chương Ikhlaass, chương Al-

Falaq, Annaas, đồng thời phun nhẹ vào người bị ma nhập. Nên 

lặp đi lặp lại những lời niệm chú ba hay nhiều lần (số lẻ). 

Ngoài ra cũng có thể đọc các câu Kinh trong Qur’an bởi vì quả 

thật tất cả Qur’an đều là phương thuốc chữa lành bệnh, là sự 

hướng dẫn và hồng ân cho những người có đức tin. Còn những 

lời cầu nguyện thì giống như những lời cầu nguyện được nói ở 

mục “Giải bùa ngải và yêu thuật” trong mục “Dạng thứ hai”.  

Và sự điều trị bắt buộc cần đến hai yếu tố: 

Yếu tố thứ nhất đến từ phía người bị ma nhập: tinh 

thần mãnh liệt, chân thành hướng về Allah , những lời tụng 

                                                           
(43) Xem : Sunan Abu Dawood 4/13-14 số 3896, Ahmad 5/210 số 21835, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Chuỗi các Hadith Sahih số 2028. 
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niệm và cầu nguyện có thể tác động tới trái tim và chiếc lưỡi 

của y. 

Yếu tố thứ hai đến từ phía người điều trị cho người bị 

ma nhập, y cũng cần phải có tinh thần mãnh liệt, chân thành 

hướng về Allah , đọc những lời niệm chú bằng cả đức tin 

Iman.  

Nếu có thể Azan vào tai của người bị ma nhập thì càng 

tốt bởi lẽ Shaytan luôn tháo chạy khỏi tiếng Azan.(44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(44) Xem : Fat-hu Al-Haqqi Al-Mubeen trang 112, Albukhari số 574. 
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Điều trị các tâm bệnh 

Cách điều trị hiệu quả nhất cho các tâm bệnh cũng như 

sự chán chường và áp lực trong bản thân là điều trị với những 

điều được nêu ngắn gọn sau đây: 

1- Sự hướng dẫn của Allah  và Thiên sứ của Ngài , 

Tawhid (độc tôn hóa Allah) bởi vì sự lệch lạc và Shirk (tổ hợp 

một thần linh ngang vai với Allah) là một trong những đại 

nguyên nhân làm cho tâm hồn không được thoải mái và bằng 

an. 

2- Ánh sáng của đức tin Iman trung thực cùng với những 

việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 

3- Kiến thức hữu ích (kiến thức giáo lý), người bề tôi 

càng mở mang kiến thức thì lòng ngực và tâm hồn của y càng 

được thoải mái và an bình. 

4- Ăn năn sám hối, luôn biết quay về với Allah , yêu 

thương Ngài bằng cả con tim. 

5- Thường xuyên tụng niệm Allah  trong tất cả mọi 

hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Việc tụng niệm có sức tác động 

không ngờ đến sự an bình của trái tim và sự thoải mái trong 

lòng ngực, mất đi sự âu lo, buồn phiền và bất an. 

6- Cư xử với mọi người một cách tử tế, mang lại điều hữu 

ích cho họ theo khả năng bởi vì người rộng lượng và tốt bụng 

là người sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc nhất. 

7- Can đảm, dũng cảm bởi quả thật sự dũng cảm và can 

đảm làm lòng ngực trở nên thoải mái dễ chịu và tâm hồn thông 

thoáng. 
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8- Tống khứ và loại bỏ khỏi bản thân những bản chất và 

tính khí xấu bị chê trách như lòng đố kỵ, sự thù hăn và oán 

hận, hèp hòi, ích kỷ. Quả thật, có Hadith xác thực được ghi lại 

rằng khi Thiên sứ của Allah  được hỏi về người tốt nhất thì 

Người nói: 

 « ُُكُّ ََمُْموِم الَْقلِْب، َصُدوِق اللَِّسانِ  »

“Tất cả những ai có trái tim Makhmum và chiếc lưỡi trung 

thực”. 

Các Sahabah nói: Chiếc lưỡi trung thực thì chúng tôi 

đã biết và hiểu, còn trái tim Makhmum là thế nào? Người  

nói: 

، َواَل َحَسدَ  ُهوَ  » ، َواَل ِغلَّ ، اَل إِْثَم فِيِه، َواَل َبْْغَ ، انلَِِّقُّ  « اتلَِِّقُّ

“Đó là trái tim biết kính sợ, trong sạch, không vướng vết 

bẩn của tội lỗi, không thù hằn, không oán hận và không 

ganh ghét đố kỵ”. (Hadith do Ibn Ma-jah ghi lại số 4216, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih Ibnu Ma-jah 

2/411). 

9- Từ bỏ những cái nhìn, nói, nghe, ăn, ngủ một cách 

không cần thiết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm 

cho lòng ngực trở nên dễ chịu, trái tim thanh thản, mất đi sự lo 

âu và buồn phiền. 

10- Để cơ thể bận rộn với công việc hữu ích, hoặc bận rộn 

với kiến thức hữu ích. Điều đó cũng làm tâm hồn bớt đi sự 

buồn chán. 

11- Quan tâm đến việc làm hiện tại, cắt đứt mối lo âu ở 

tương lai cũng như sự buồn phiền về quá khứ. Người bề tôi nên 
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nỗ lực vào những điều mang lại lợi ích cho bản thân trong tôn 

giáo và trong cuộc sống thế tục, y nên thường xuyên cầu xin 

Thượng Đế của y sự thành công, xin Ngài phù hộ và che chở. 

Những điều đó sẽ làm người bề tôi mất đi sự lo âu và buồn 

phiền trong lòng. 

12- Nên nhìn những người kém may mắn hơn chớ nên 

nhìn những ai hơn bản thân mình để biết hài lòng với những gì 

đang có. Đó là cách để tâm hồn luôn thoải mái và dễ chịu. 

13- Quên đi những đau buồn đã qua, những điều không thể 

níu kéo và lấy lại được; không suy nghĩ và bận tâm đến nó nữa. 

14- Khi người bề tôi gặp phải những tai họa và biến cố thì 

y hãy cố gắng nỗ lực hết mình với khả năng có được để giảm 

thiểu tối đa sự thiệt hại, để bản thân không nuối tiếc vì mình đã 

cố gắng nhưng tất cả đều được sắp đặt và an bài từ nơi Allah 

, y sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và tiếp tục đứng dậy cho con 

đường phía trước. 

15- Trái tim mạnh mẽ, không bị phiền toái và suy sụp bởi 

những lo âu và những ý nghĩ xấu, không giận dữ. 

16- Đặt trái tim trọn vẹn hướng về Allah , phó thác cho 

Ngài, luôn mang những suy nghĩ và tư tưởng tốt đẹp, sự phó 

thác cho Allah  sẽ dập tắt mọi lo âu và buồn phiền. 

17- Người có trí tuệ khôn ngoan là người luôn hiểu và biết 

rằng cuộc sống đích thực là cuộc hạnh phúc và an bình nhưng 

nó rất ngắn ngủi nên y sẽ không để sự lo âu, buồn phiền làm 

cản trở cuộc sống của y. 

18- Khi gặp phải tai họa và nạn kiếp thì hãy đối chiếu phần 

hồng ân còn lại trong tôn giáo cũng như cuộc sống thế tục với 

tai họa hay nạn kiếp gặp phải. Bởi lẽ, khi đối chiếu thì sẽ thấy 
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rõ rằng vẫn còn rất nhiều ân huệ và hồng phúc. Điều đó làm 

cho một người không còn lo âu và buồn phiền. 

19- Nên suy nghĩ theo hướng tích cực trong mọi sự việc 

tôn giáo cũng như cuộc sống thế tục. 

20- Người bề tôi đừng yêu cầu và đòi hỏi sự tri ân cũng 

như sự đáp trả của mọi người khi y làm điều tốt cho họ mà hãy 

mong mỏi điều tốt từ nơi Allah . Y làm bất cứ điều gì chỉ 

mong được Allah  thương yêu và ban thưởng chứ không 

muốn một ai trong nhân loại tri ân và đáp trả công ơn. Đó cũng 

là bản chất của những người có đức tin chân thành hướng về 

Allah : 

ِ ََل نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوََل ُشُكوًرا ﴿ اإلنسان: سورة ] ﴾٩إِنذَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّللذ
9] 

Quả thật, chúng tôi nuôi ăn quí vị là chỉ vì Allah thôi chứ 

chúng tôi không mong quí vị nhớ ơn và đáp trả. (Chương 

76 – Al-Insan, câu 2). 

21- Chọn lọc các việc làm cũng như những kiến thức hữu 

ích theo cấp độ quan trọng của nó, đặc biệt là đối với những gì 

tha thiết mong muốn. Khi chọn lọc và lựa chọn thì hãy cầu xin 

sự giúp đỡ nơi Allah  rồi bàn bạc thảo luận; và nếu khi đã 

khẳng định điều được chọn là đúng đắn và quyết định thực 

hiện thì hãy tiến hành và phó thác cho Allah . 

22- Hãy nói về ân huệ của Allah  một công khai và thầm 

kín, bởi quả thật sự nhận biết ân huệ của Allah  cũng như nói 

về nó thì Allah  sẽ dùng nó để giải tỏa nỗi lo âu và phiền 

muộn, và thôi thúc người bề tôi luôn biết tri ân và tạ ơn Allah 

. 
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23- Sống và đối xứ với vợ (chồng), người thân và tất cả 

mọi người xung quanh một cách tử tế và tốt đẹp, nếu nhìn thấy 

ở ai đó trong họ những khuyết điểm nhưng vẫn thấy và biết 

những ưu điểm của người đó thì hãy so sánh đối chiếu để chấp 

nhận những ưu điểm của người đó và duy trì mối quan hệ với 

người đó. Đó là sự mở rộng cho lòng ngực được thoáng đãng 

và làm cho tâm hồn thanh thản và bao dung. Thiên sứ của 

Allah  nói: 

 8/5625رواه مسلم  «ُمْؤِمٌن ُمْؤمَِنًة، إِْن َكرِهَ ِمْنَها ُخلَُقاً، َرِِضَ ِمْنَها آَخرال َيْفَرْك »
 .5402رقم 

“Người có đức tin nam không hủy bỏ (mối quan hệ vợ 

chồng) với người có đức tin nữ, nếu y ghét một khuyết điểm 

nào đó ở cô ấy thì y hãy chấp nhận hài lòng cô ấy với một 

ưu điểm khác” (Muslim: 2/1091 số 1469). 

24- Thường xuyên cầu nguyện xin Allah  ban cho sự tốt 

đẹp trong tất cả mọi sự việc. Và những lời Du-a nên cầu 

nguyện là: 

 «  ْصلِْح ِِل ِديِن
َ
ْمرِي اَللَُّهمَّ أ

َ
ِي ُهَو ِعْصَمُة أ ْصلِْح ِِل دُ  ،اََّلَّ

َ
ْنيَاَي اَلَِِّت وَأ

ْصلِْح ِِل آِخَرِِت اَلَِِّت إَِْلَْها َمَعاِدي ،فِيَها َمَعاَِش 
َ
ََياةَ  ،وَأ

ْ
زِيَاَدةً ِِل ِِف ُُكِّ  َواْجَعِل اَْل

 .7278رقم  4/7802رواه مسلم  « َواْجَعِل اَلَْمْوَت َراَحًة ِِل ِمْن ُُكِّ ََشر  ،َخْْيٍ 

“Ollo-humma oslih li di-ni allazdi huwa ‘ismatu amri, wa 

oslih li dunya-ya allati fi-ha ma’a-shi, wa oslih li a-khiroti 

allati ilayha ma’a-di, waj’alil-haya-ta ziya-datan li fi kulli 

khoirin, waj’alil-mawta ro-hatan li min kulli sharr” 
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“Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi tôn giáo của 

bề tôi, hàng rào bảo vệ mọi vụ việc của bề tôi; xin Ngài hãy 

cải thiện cho bề tôi cõi trần gian của bề tôi, nơi bề tôi đang 

sống; xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi cõi Đời Sau của bề 

tôi, nơi mà bề tôi sẽ quay trở về; xin Ngài làm cho cuộc 

sống của bề tôi thêm nhiều điều tốt lành; và xin Ngài làm 

cho cái chết của bề tôi thành một sự nghỉ ngơi tránh khỏi 

mọi điều xấu.” (Muslim: 4/2087 số 2720). 

ِِن ُُكَُّه اَل  »
ْ
ْصلِْح ِِل َشأ

َ
، وَأ َة َعْيٍ

ْرُجو فَََل تَِكلِْن إََِل َنْفِِس َطْرفَ
َ
 اللَُّهمَّ رَْْحََتَك أ

نَْت 
َ
 « إََِلَ إاِلَّ أ

“Ollo-humm rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 

ayn, wa oslih li sha’ni kullahu la ila-ha illa anta”. 

“Lạy Allah, bề tôi mong mỏi và khao khát lòng nhân từ của 

Ngài, xin Ngài chớ bỏ mặc bề tôi dù chỉ trong một nháy 

mắt, và xin Ngài hãy cải thiện tất cả mọi vụ việc của bề tôi, 

quả thật không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài”.(45)  

25- Đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah , bởi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َهاَد ِِف َسبِيِل اللِ للِ َجاِهُدوا ِِف َسبِيِل ا » ِ
ْ
َنَِّة، ُينَِّجِّ  ؛ فَإِنَّ اْل

ْ
بَْواِب اْل

َ
بَاٌب ِمْن أ

 « بِِه ِمْن الَْهمِّ وَالَْغمِّ  اللُ 
“Các ngươi hãy tranh đấu cho con đường chính nghĩa của 

Allah; bởi quả thật sự tranh đấu cho con đường chính 

                                                           
(45) Abu Dawood 4/324 số 5090, Ahmad 5/42 số 20430, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong Sahih Al-Jami’a số 3388 và xác nhận đường dẫn 

truyền Hadith khá tốt trong Sahih Sunan Abu Dawood 3/251. 
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nghĩa của Allah là cánh cửa từ các cánh cửa của Thiên 

Đàng, Allah dùng nó để cứu các người khỏi sự đau buồn và 

phiền não”.(46) 

Trên đây là những điều, những tác nhân cũng như 

phương thức điều trị hữu hiệu cho những căn bệnh tâm lý, và 

là một trong những cách điều trị hiệu quả cho chứng tâm lý lo 

âu dành cho những ai chịu suy ngẫm và thành tâm làm đúng 

theo nó. Một số học giả quả thật đã áp dụng những điều này để 

điều trị cho nhiều tình huống cũng như nhiều căn bệnh tâm lý 

và đã được Allah  ban cho lợi ích và hiệu quả.(47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(46) Ahmad 5/314, 316, 319, 330, 326 với các số 21624, 22680, 22732; 

Hakim xác nhận Hadith Sahih 2/75 và Azdzdahabi đồng quan điểm với ông; 

Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Chuỗi các Hadith Sahih 2/274. 
(47) Xem: phần mở đầu của “Alwisa-il Almufid” bản in lần thứ năm trang 

6. 
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Chữa các bệnh viêm loét và các vết thương 

Thiên sứ của Allah  khi có ai than phiền đau bệnh, bị 

viêm loét hay bị thương thì Người  dùng ngón tay của Người 

như thế này, Sufyan (mô tả) bằng cách để ngón trỏ chạm xuống 

đất rồi lấy lên, Người  nói: 

 « ْعِضَنا، يُْشََف بِِه َسِقيُمَنا، بإْذِن َربَِّنابِسِم اللِ، تُْرَبُة أْرِضَنا، بِِريَقِة بَ  »

“Bismillah, turbatu ardhina, biri-qati ba’dhina, yushfa bihi 

saqi-muna, bi izdni rabbina” 

“Nhân danh Allah, bụi đất của bầy tôi, cùng với nước bọt 

của bầy tôi, với nó đau bệnh của bầy tôi sẽ được lành bệnh 

bằng phép của Thượng Đế của bầy tôi”.(48) 

Ý nghĩa của Hadith này: Thiên sứ của Allah  đã lấy 

nước bọt của Người để lên ngón trỏ của Người rồi chạm nó 

xuống đất để cho một ít bụi đất dính vào ngón tay, rồi Người 

dùng nó vuốt lên chỗ vết thương hoặc chỗ đau của người bệnh 

đồng thời nói lời Du-a trên.(49) 

 

 

 

 

 

                                                           
(48) Albukhari 10/206 số 5745, Muslim 4/1724 số 2194. 
(49) Xem : Shar Annawawi Ala Sahih Muslim 14/184, Fat-hu Alba-ry của 

Ibnu Hajar 10/208, và xem phần giảng giải đầy đủ về Hadith này trong Zda-

du Al-Ma’aad 4/186-187. 
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Điều trị cho người gặp tai họa và nạn kiếp 

1- Allah  phán: 

ن ﴿
َ
ِن َقۡبِل أ  ِِف كَِتَّٰب  مز

نُفِسُكۡم إَِلذ
َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ
ِصيبَة  ِِف ٱۡۡل َصاَب مِن مُّ

َ
َمآ أ

 ِ َّٰلَِك لَۡعَ ٱَّللذ ٓ  إِنذ َذ َها
َ
َّٰ َما فَاتَُكۡم َوََل َتۡفرَُفواْ بَِمآ  ٢٢يَِسري  نذۡۡبَأ َسۡواْ لَۡعَ

ۡ
لزَِكۡيََل تَأ
 ُُمَۡتال  فَُخوٍر 

ُ ََل ُُيِبُّ ُُكذ َُّٰكۡمۗۡ َوٱَّللذ  [88،  88:  احلديدسورة] ﴾  ٢٣َءاتَى

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào 

bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong 

Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. 

Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để cho các 

ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống quýt 

về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không yêu 

thương những kẻ khoác lác khoe khoang. (Chương 57 – Al-

Hadid, câu 22, 23). 

2- Allah  phán: 

ۥ  ﴿ ِ َيۡهِد قَلۡبَُه ِۗۡ َوَمن يُۡؤمِنُۢ بِٱَّللذ ِصيبٍَة إَِلذ بِإِۡذِن ٱَّللذ َصاَب مِن مُّ
َ
ِ  َمآ أ

ُ بُِكلز َوٱَّللذ
ٍء َعلِيم    [55]سورة اتلغابن:  ﴾١١ََشۡ

Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của 

Allah. Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm 

lòng của y. Quả thật Allah luôn am tường mọi sự việc. 
(Chương 64 – Attaghabun, câu 11). 

3- Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُجْرِِن ِف َما مِْن َعْبٍد تُصيبُُه ُمِصيبٌَة، َفَيُقوُل: إنّا للِ َوإنَّ  »
ْ
ا إَِْلِْه َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ أ

َجرَهُ اللُ َتَعاََل ِف ُمِصيبَتِِه، وَأْخلََف ََلُ َخْْياً 
َ
ُمِصيبَِت، وَأْخلِْف ِِل َخْياً ِمْنَها، إاِلَّ أ

 .225رقم  8/088رواه مسلم  « ِمْنَها

“Bất cứ người bề tôi nào khi gặp tai họa, nói: ‘Inna lillah 

wa inna ilayhi ro-ji’u-n, ollo-humma’-jurni fi musi-bati wa 

akhlif li khoiran minha’ thì Allah sẽ ban ân phước cho y về 

tai họa mà y gặp phải và Ngài sẽ ban cho y một ân huệ 

khác tốt đẹp hơn thứ mà y đã mất mát trong tai họa đó” 

(Muslim: 2/633 số 981). 

Ý nghĩa lời Du-a: Quả thật, bầy tôi là của Allah và bầy 

tôi phải trở về với Ngài. Lạy Allah, xin Ngài hãy ban ân phước 

cho bề tôi trong tai họa này của bề tôi và xin Ngài hãy ban cho 

bề tôi ân huệ khác tốt đẹp hơn thứ bề tôi đã mất mát trong tai 

họa. 

4- Thiên sứ của Allah  nói: 

َتَعاََل لَِمَلَئَِكتِِه: َقَبْضتُم َودَلَ َعْبِدي؟ َفيَُقولُوَن:  إَِذا َماَت َودَلُ الَْعْبِد قَاَل اللُ »
َنَعْم، َفيَُقوُل: َقبَْضُتْم َثَمَرةَ فَُؤاِدهِ؟ َفَيُقولُوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا قَاَل َعْبِدي؟ 

وهُ َبْيَت َفَيُقولُوَن: َْحَِدَك َواسْ  َنَِّة، وََسمُّ
ْ
ََتَْجَع َفيَُقوُل: اْبُنوا لَِعْبِدي بَيَْتاً ِِف اْل

َْمدِ 
ْ
 .5/822وحسنه األبلاين  ي صحيح الرتمذي  5685رواه الرتمذي برقم  «اْل

“Khi đứa con của người bề tôi chết thì Allah Tối Cao phán 

với các Thiên Thần của Ngài: Có phải các ngươi đã rút hồn 

đứa con của người bề tôi của TA? Họ đáp: Thưa, đúng vậy. 

Ngài phán: Có phải các ngươi đã lấy đi trái yêu thương của 

y? Họ đáp: Thưa, đúng vậy. Ngài phán: Bề tôi của TA nói 
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gì? Họ đáp: Y tán dương Ngài và nói ‘ ونَ إنّا للِ َوإنَّا إَِْلِْه َراِجعُ  ’ có 

nghĩa là: ‘Quả thật, bầy tôi là của Allah và bầy tôi phải trở 

về với Ngài’. Ngài phán: Các ngươi hãy xây một ngôi nhà 

trong Thiên Đàng cho người bề tôi của TA và các ngươi 

hãy đặt tên cho nó là ngôi nhà Alhamdu” (Tirmizdi số 1021, 

Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong Sahih Tirmizdi 

1/298). 

5- Thiên sứ của Allah  nói: 

َيُقوُل الُل َتَعاََل : َما لَعبِدي الُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء إَِذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أْهِل  »
ْنَيا ُثمَّ اْحتََسَبُه إالَّ اْلَنَّةَ   .0484رقم  55/848رواه ابلخاري  « ادلُّ

“Allah Tối Cao phán: Người bề tôi có đức tin của TA khi 

TA lấy đi người yêu thương của y trên thế gian rồi y biết 

kiên nhẫn và mong mỏi ân phước từ điều đau buồn đó thì 

không có phần thưởng nào ở nơi TA dành cho y ngoài 

Thiên Đàng.” (Albukhari: 11/242 số 6424). 

6- Thiên sứ của Allah  nói với một người đàn ông có 

đứa con trai vừa qua đời: 

بَْواِب اْْلَنَِّة إَِلَّ وََجْدتَُه يَنْتَِظُركَ » 
َ
ِِتَ بَابًا ِمْن أ

ْ
ْن ََل تَأ

َ
ََل ُُتِبُّ أ

َ
 « أ

“Chẳng lẽ ngươi không yêu thích rằng khi ngươi đến tại 

một trong các cánh cửa của Thiên Đàng thì ngươi nhìn 

thấy đứa con của ngươi đang chờ ngươi ở đó sao?!”.(50) 

7- Thiên sứ của Allah  nói: 

                                                           
(50) Ahmad số 15595, Annasa-i 4/23 số 1870, Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong Sahih Attargheeb Wattarheeb số 2007. 
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: إَِذا اْبَتلَْيُت َعْبِدي ِِبَبِيبَتَْيِه فََصَبَ ]َواْحتََسَب[ َعوَّْضتُُه مِْنُهَما  َيُقوُل اللُ  »
َنَّةَ 
ْ
 .7078رقم  56/550رواه ابلخاري   « اْل

“Allah  phán: Khi TA giáng tai họa xuống cho người bề 

tôi của TA với đôi mắt của y, y kiên nhẫn và mong mỏi ân 

phước từ nơi TA thì TA sẽ đền bù cho y Thiên Đàng” 

(Albukhari: 10/116, số 5653). 

8- Thiên sứ của Allah  nói: 

ذً  »
َ
بِِه َسيَِّئاتِِه َكَما  ى: ِمْن َمَرٍض َفَما ِسَواهُ إاِلَّ َحطَّ اللُ َما ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيُبُه أ

َجَرةُ َوَرَقَها  .5755برقم  4/5225ومسلم  7042برقم  56/586رواه ابلخاري  « ََتُطُّ الشَّ

“Bất cứ người Muslim nào gặp phải điều không mong 

muốn từ đau bệnh hay những điều không may khác thì đều 

được Allah làm tội lỗi của y rơi khỏi cơ thể y giống như 

chiếc lá rơi xuống khỏi cây của nó” (Albukhari: 10/120 số 

5648, Muslim: 4/1991 số 1571). 

9- Thiên sứ của Allah  nói: 

«  ِ  ُكتِبَْت ََلُ ب
َها َدرََجٌة، َوُُمَِيْت َعْنُه بَِها َما ِمْن ُمْسلٍِم يَُشاُك َشْوَكًة َفَما فَْوَقَها إاِلَّ

 .8758برقم  4/5225رواه مسلم  « َخِطيَئةٌ 
“Không một người Muslim nào bị cái gai đâm hay bị một 

điều gì khác lớn hơn thế mà không được Allah ghi cho y 

thêm một cấp bậc và xóa đi cho y một tội lỗi” (Muslim: 

4/1991 số 2572). 

10- Thiên sứ của Allah  nói: 
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ُه،  » َما يُِصيُب الُْمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب، َوالَ نََصٍب، َوالَ َسَقٍم، َوالَ َحَزٍن، َحّتَّ الَْهمِّ ُيَهمُّ
َر بِِه ِمْن َسيَِّئاتِهِ   .8758برقم  4/5228رواه مسلم  « إاِلَّ ُكفِّ

“Không một người có đức tin nào gặp phải bệnh tật, mệt 

mỏi, khó nhọc, hay ngay cả điều buồn phiền mà không 

được Allah xóa đi tội lỗi cho y.” (Muslim: 4/1993 số 2573). 

11- Thiên sứ của Allah  nói: 

ََزاءِ َمَع ِعَظِم اْْلَََلءِ  »
ْ
َحبَّ قَْوًما اْبَتََلُهمْ  ،إنَّ ِعَظَم اْل

َ
َفَمْن َرِِضَ  ،َوإِنَّ الَل إَِذا أ

َخُط  ،لَُه الرَِّضافَ   « َوَمْن َسِخَط فَلَُه السَّ
“Quả thật phần thưởng lớn đi cùng với tại họa lớn và quả 

thật khi Allah yêu thương một nhóm người nào thì Ngài sẽ 

thử thách họ bởi những tai họa và nạn kiếp, bởi thế, ai hài 

lòng thì sẽ được sự hài lòng còn ai giận dữ thì chỉ chuốc lấy 

thêm sự mệt mỏi và phiền muộn.” (Tirmizdi: 2396, Ibnu Ma-

jah: 4031, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Tirmizdi 2/286). 

12- Thiên sứ của Allah  nói: 

َكُه َيْمِش »  ُح اْْلَََلُء بِالَْعْبِد َحّتَّ َيَْتُ ْرِض َوَما َعلَْيِه َخِطيَئةٌ  ...َفَما َيْبَ
َ
 « لََعَ اأْل

حسنه الشيخ األبلاين  ي صحيح الرتمذي  4688وابن ماجه برقم  8022رواه الرتمذي برقم 
8/820. 

“ ... Người bề tôi có đức tin vẫn được thử thách bởi những 

tai họa cho đến khi y bước đi trên mặt đất mà trên người 

không có bất cứ tội lỗi nào”. (Tirmizdi: 2698, Ibnu Ma-jah: 

4023, và Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Tirmizdi 2/286). 
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Điều trị sự lo âu và phiền muộn 

1- Người bề tôi khi gặp phải sự lo âu và buồn phiền thì 

hãy nói: 

َمتَِك، نَاِصَيِِت بَِيِدَك، َماٍض ِِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل اللَُّهمَّ إِِنِّ َعْبُدَك اْبُن َعبْ »
َ
ِدَك اْبُن أ

نَْزتْلَُه ِِف كَِتابَِك، 
َ
ْو أ
َ
ْيَت بِِه َنْفَسَك، أ لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ

َ
ْسأ
َ
ِِفَّ قََضاُؤَك، أ

ثَْرَت بِِه ِِف ِعلْمِ 
ْ
وِ اْسَتأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمَتُه أ

َ
ْن ََتَْعَل  أ

َ
الَْغْيِب ِعْنَدَك، أ

ْذَهَب اللُ 
َ
، إاِلَّ أ  الُْقْرآَن َربِيَع قَلِِْب، َونُوَر َصْدرِي، وََجَلَء ُحْزِِن، َوَذَهاَب َهِّمِّ

بَْدََلُ َمََكنَُه فَرًَحا
َ
ُه، وَأ  « ُحْزنَُه َوَهمَّ

“Ollo-humma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, na-

siyati biyadika, ma-dhin fi-ya hukmuka, adlun fi-ya qodho-

uka, as-aluka bikulli ismin huwa laka, sammayta bihi 

nafsaka, aw anzaltahu fi kita-bika, aw ‘allamtahu ahadan 

min kholkika, awista’tharta bihi fi ‘ilmil-ghaibi ‘indaka, an 

taj’alal-Qur’an robi-‘a qolbi, wa nu-ro sadri, wa jala-a 

huzni, wa zdaha-ba hammi, illa azdha ollo-hu huznahu wa 

hammahu wa abdalahu maka-nahu farohan” 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi là kẻ tôi tớ của Ngài, là đứa con 

của người tôi tớ của Ngài, là đứa con của nữ tôi tớ của 

Ngài, chùm tóc trước trán của bề tôi nằm trong tay Ngài, 

luật của Ngài đi qua đời của bề tôi, sự phát xét và định đoạt 

của Ngài rất công bằng đối với bề tôi, bề tôi cầu xin Ngài 

với tất cả tên gọi của Ngài, những tên gọi mà Ngài đã tự 

xưng cho Ngài, hoặc Ngài đã ban xuống trong Kinh Sách 

của Ngài hoặc Ngài đã dạy ai đó trong tạo vật của Ngài 

hoặc Ngài để trong kiến thức cõi vô hình ở nơi Ngài, hãy 

làm Qur’an thành mùa xuân trong trái tim bề tôi, thành 
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ánh sáng cho lòng ngực của bề tôi, thành điều giải tỏa nỗi 

buồn của bề tôi, thành điều trừ khử đi sự lo âu của bề tôi”. 

Khi người bề tôi nói lời Du-a trên khi gặp chuyện buồn 

phiền và lo lắng thì Allah  sẽ lấy đi mất nỗi buồn phiền và sự 

lo lắng đó của y và sẽ thay vào đó niềm vui cho y.(51) 

2- Người gặp chuyện buồn phiền có thể đọc lời Du-a sau 

đây: 

، َوَضلَِع  » ُْْبِ
ْ
ََزِن، َوالَْعْجزِ َوالَْكَسِل، َواْْلُْخِل َواْل

ْ
ُعوذُ بَِك ِمْن الَْهمِّ َواْل

َ
اللَُّهمَّ إِِنِّ أ

يِْن َوَغلََبِة الرَِّجالِ   « ادلَّ
“Ollo-humma inni a’u-zdu bika minal-hammi wal-hazani, 

wal’ajzi wal-kasali, wal-bukhli wal-jubni, wa dhola’id-

daini wa gholabatir-rija-l”. 

“Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở khỏi điều lo lắng, 

phiền muộn, khỏi sự yếu ớt và chai lười, khỏi sự ích kỷ hẹp 

hòi và hèn nhát, khỏi nợ nần và sự bất công từ người 

khác”.(52) 

 

 

 

 

                                                           
(51) Ahmad 1/391 số 3712, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong Sahih 

Attargheeb Wattarheeb số 182. 
(52) Albukhari 7/158 số 2893, Thiên sứ của Allah thường xuyên cầu nguyện 

với lời Du-a này. Xem Albukhari Ma’a Al-Fath 11/173. 
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Điều trị tai họa 

1- Khi gặp tai họa thì Thiên sứ của Allah  thường nói: 

َلِيُم، اَل إََِلَ إاِلَّ اللُ  اَل إََِلَ إاِلَّ اللُ  »
ْ
 َربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، اَل إََِلَ إاِلَّ اللُ  الَْعِظيُم اْل

ْرِض، َوَربُّ الَْعْرِش الَْكِريمِ 
َ
َمَواِت، َوَربُّ اأْل  « َربُّ السَّ

“La ila-ha illo-hul-‘azhi-m al-hali-m, la ila-ha illo-h rabbul-

arshil-‘azhi-m, la ila-ha illo-h rabbus-sama-wa-t, wa 

rabbul-ardh, wa rabbul-‘arshil-kari-m” 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, 

Đấng Vĩ Đại hằng chịu đựng; không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah, Thượng Đế của chiếc Ngai 

vương vĩ đại; không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Allah, Thượng Đế của các tầng trời, Thượng Đế của 

trái đất và Thượng Đế của chiếc Ngai vương oai nghiêm và 

cao quý”.(53) 

2- Thiên sứ của Allah  thường cầu nguyện: 

ِِن ُُكَُّه اَل  »
ْ
ْصلِْح ِِل َشأ

َ
، وَأ َة َعْيٍ

ْرُجو فَََل تَِكلِْن إََِل َنْفِِس َطْرفَ
َ
اللَُّهمَّ رَْْحََتَك أ

نَْت 
َ
 « إََِلَ إاِلَّ أ

“Ollo-humm rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 

ayn, wa oslih li sha’ni kullahu la ila-ha illa anta”. 

“Lạy Allah, bề tôi mong mỏi và khao khát lòng nhân từ của 

Ngài, xin Ngài chớ bỏ mặc bề tôi dù chỉ trong một nháy 

                                                           
(53) Albukhari 7/154 số 6346, Muslim 4/2092 số 2730. 
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mắt, và xin Ngài hãy cải thiện tất cả mọi vụ việc của bề tôi, 

quả thật không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài”.(54)  

3- Thiên sứ của Allah  bảo những người có đức tin nên 

thường xuyên cầu nguyện với lời Du-a của Nabi Yunus  bởi 

vì Allah  sẽ đáp lại lời cầu nguyện đó: 

الِِميَ  » نَْت ُسْبَحانََك إِِنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّ
َ
 « ال إََِلَ إاِل أ

“La ila-ha illa anta subha-naka inni kuntu minazh-zho-

limi-n”. 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, vinh 

quang thay Ngài, quả thật bề tôi đã là một kẻ làm điều sai 

quấy”.(55) 

4- Thiên sứ của Allah  dạy các Sahabah nói lời Du-a 

khi gặp phải tai họa và nạn kiếp: 

َْشُِك بِِه َشيْئَ  اللُ  اللُ  »
ُ
، الَ أ  « اً َرِّبِّ

“Ollo-hu ollo-hu rabbi, la ushriku bihi shay-an” 

“Allah, Allah, Thượng Đế của bề tôi, bề tôi không shirk 

(tổ hợp) với Ngài bất cứ một thứ gì”.(56) 

 

                                                           
(54) Abu Dawood 4/324 số 5090, Ahmad 5/42 số 20430, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong Sahih Al-Jami’a số 3388 và xác nhận đường dẫn 

truyền Hadith khá tốt trong Sahih Sunan Abu Dawood 3/251. 
(55) Abu Dawood 4/324 số 5092, Ahmad 5/42 số 20430, Sheikh Albani xác 

nhận Hadith Sahih trong Irwaa’ Alghaleel 3/357. 
(56) Abu Dawood 2/87 số 1525, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong 

Sahih Ibnu Ma-jah 2/335 và trong Sahih Tirmizdi 4/196. 
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Người bệnh tự điệu trị cho mình 

Ông Uthman bin Abu Al’Ass Ath-Thaqafi  thuật 

lại: ông đã than phiền với Thiên sứ của Allah  rằng ông bị 

đau nhức cơ thể kể từ khi ông vào Islam. Thiên sứ của Allah 

 bảo ông: 

لََّم مِْن َجَسِدَك َوقُْل: ِمْسِب اللِ  »
َ
ِي تَأ ثَََلثًا، َوقُْل َسْبَع َمرَّاٍت:  َضْع يََدَك لََعَ اَّلَّ

ُعوُذ بِاللِ 
َ
َحاِذرُ  َوقُْدَرتِِه ِمْن ََشِّ َما أ

ُ
ِجُد وَأ

َ
 .8868برقم  4/5582رواه مسلم  « أ

“Ngươi hãy đặt tay của ngươi lên chỗ đau trên cơ thể ngươi 

và nói ba lần Bismillah (nhân danh Allah) và bảy lần: A’u-

zdu billa-h wa qudrotihi min sharri ma ajidu wa uha-zdir – 

Với quyền năng của Allah bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh 

khỏi điều xấu mà bề tôi gặp phải.” (Muslim: 4/1728 số 

2202). 
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Điều trị người bệnh trong lúc đi thăm viếng 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َجلُُه، َفيَُقوُل َسْبَع مَ  »
َ
ُل اللَ َما ِمْن َعْبٍد ُمْسلٍِم َيُعوُد َمِريًضا لَْم ََيُُْضْ أ

َ
ْسأ
َ
 رَّاٍت: أ

ْن يَْشِفَيَك، إاِلَّ ُعوِفَ 
َ
 « الَْعِظيَم، َربَّ الَْعْرِش الَْعِظيِم، أ

“Bất cứ người bề tôi Muslim nào đi viếng người bệnh chưa 

hết tuổi thọ, y nói bảy lần: ‘As-alullo-hal-‘azhi-m rabbal-

‘arshil-‘azhi-m an yashfi-ka’ thì người bệnh đó sẽ được 

Allah cho lành bệnh”.(57) 

Ý nghĩa câu Du-a trong Hadith: “Bề tôi cầu xin Allah 

Vĩ Đại, Thượng Đế của chiếc Ngài vương (Arsh) vĩ đại cho 

anh (người bệnh) khỏi bệnh!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(57) Tirmizdi số 2083, Abu Dawood số 3893, Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong Sahih Tirmizhi 2/210 và trong Sahih Al-Jami’a 5/180. 
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Điều trị chứng lo lắng và bất an trong giấc ngủ 

Thiên sứ của Allah  dạy các Sahabah lúc bất an thì 

hãy nói: 

ُعوُذ بَِكلَِماِت اللِ  »
َ
اِت: ِمْن َغَضبِِه، َوِعَقابِِه، َوََشِّ ِعبَاِدهِ، َومِْن َهَمَزاِت  أ اتلَّامَّ

ونِ  ْن ََيُُْضُ
َ
َياِطِي، وَأ  « الشَّ

“A’u-zdu bikalima-til-la-hit-ta-mma-t min ghodhobihi wa 

‘iqo-bihi wa sharri ‘iba-dihi wa min hamaza-tish-shaya-ti-n 

wa an yahdhuru-n” 

“Với các lời phán hoàn hảo của Allah, bề tôi cầu xin Ngài 

che chở tránh khỏi sự giận dữ từ nơi Ngài, khỏi sự trừng 

phạt của Ngài, khỏi điều xấu từ các bề tôi của Ngài và khỏi 

sự tấn công của những tên Shaytan”.(58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(58) Abu Dawood 4/12 số 3893, Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih trong 

Sahih Tirmizdi 3/171. 
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Điều trị cơn nóng sốt 

Thiên sứ của Allah  nói: 

بْرُِدوَها بِالَْماءِ  »
َ
ومسلم  8804رقم  56/554رواه ابلخاري  « احْلَُّمَّ ِمْن َفيِْح َجَهنََّم فَأ

 .8856رقم  4/5588

“Nóng sốt đến từ cơn nóng dữ dội của Hỏa Ngục, bởi thế 

các ngươi hãy làm mát nó bằng nước” (Albukhari: 10/174 số 

3264, Muslim: 4/1733 số 2210). 

 

 

Điều trị khi bị côn trùng độc cắn, đốt  

1- Đọc bài Fatihah và phun nhẹ nước bọt vào chỗ bị côn 

trùng chích, đốt hay cắn. 

2- Dùng nước và muối thoa lên chỗ vết thương, đồng thời 

đọc chương sau đây(59): 

ِ ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِفيمِ  َّٰفُِروَن  ﴿ ِمۡسِب ٱَّللذ َها ٱلَۡك يُّ
َ
أ ۡعبُُد َما َتۡعبُُدوَن  ١قُۡل َيَٰٓ

َ
نتُۡم  ٢ََلٓ أ

َ
َوََلٓ أ

ۡعبُُد 
َ
َّٰبُِدوَن َمآ أ ا َعبَدتُّۡم  ٣َع نَا۠ ََعبِد  مذ

َ
ۡعبُُد  ٤َوََلٓ أ

َ
َّٰبُِدوَن َمآ أ نتُۡم َع

َ
 لَُكمۡ  ٥َوََلٓ أ

 [0 - 5سورة الاكفرون: ] ﴾٦هِينُُكۡم َوِلَ هِيِن 

Bismilla-hir-rohma-nirrohi-m. Qul yaa ayyuhal-ka-firu-n. 

La ‘a-budu ma ta’budu-n. Wa la antum ‘a-bidu-na ma 

                                                           
(59) Attabra-ni trong Al-Mu’jam Assaghir 2/830, Alhaythami đã xác 

nhận đường dẫn Hadith tốt trong Mujma’ Azzawa-id 5/111, Sheikh 

Albani xác nhận Hadith Sahih trong Chuỗi các Hadith Sahih số 548. 
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‘abud. Wa la ana ‘a-bidum-ma ‘abadtum. Wa la antum ‘a-

bidu-na ma ‘abud. Lakum di-nukum wa ly-ya di-n.  

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực 

Khoan Dung. Hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ vô đức 

tin! Ta không tôn thờ những thần linh mà các ngươi tôn 

thờ, các ngươi cũng không sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) 

mà Ta tôn thờ. Và Ta sẽ không là một tín đồ của những thứ 

mà các ngươi thờ phượng; và các ngươi cũng sẽ không tôn 

thờ Đấng mà Ta đang thờ phượng. Tôn giáo của các ngươi 

thuộc về các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta. 
(Chương 109 – Al-Kafirun, câu 1 – 6). 

َفٌد ﴿
َ
ُ أ َمُد ٱ ١قُۡل ُهَو ٱَّللذ ُ ٱلصذ ُۥ ُكُفًوا  ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ  ٢َّللذ َولَۡم يَُكن َّلذ

َفُدُۢ 
َ
 [4 -5: سورة اإلخالص] ﴾ ٤أ

Qul huwollo-hu ahad. Ollo-hus-samad. Lam yalid walam 

yu-lad. Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad. 

Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một Đấng 

duy nhất. Allah là Đấng tự hữu, độc lập và tất cả phải lệ 

thuộc. Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra. Và 

không bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài. (Chương 112 

– Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 

ِ ٱلَۡفلَِق ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
ِ َما َخلَقَ  ١قُۡل أ ِ ََغِسٍق إِذَا َوقََب  ٢ مِن َشز َومِن  ٣َومِن َشز

ََّٰثَِّٰت ِِف ٱلُۡعَقِد  ِ ٱنلذفذ ِ َفاِسٍد إِذَا َفَسَد  ٤َشز  [7 - 5سورة الفلق: ] ﴾٥َومِن َشز

Qul a’u-zdu birabbil-falaq. Min sharri ma kholaq. Wa 

min sharri gha-siqin izda waqab. Wa min sharrin-naffa-

tha-ti fil’uqod. Wa min sharri ha-sindin izda hasad. 
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Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông phù 

hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã 

tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, khỏi 

sự tác hại của những kẻ phù phép vào những chiếc gút thắt, 

và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.” 
(Chương 113 – Al-Falaq, câu 1 – 5). 

ِ ٱنلذاِس ﴿ ُعوذُ بَِربز
َ
َّٰهِ ٱنلذاِس  ٢َملِِك ٱنلذاِس  ١قُۡل أ ِ ٱلۡوَۡسَواِس  ٣إَِل مِن َشز

ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ نلذاِس  ٤ٱۡۡلَنذاِس 
نذةِ َوٱنلذاِس  مِنَ  ٥ٱَّلذ سورة ] ﴾٦ٱۡۡلِ

 [0 - 5اِلاس: 

Qul a’u-zdu birabbin-na-s. Malikin-na-s. Ila-hin-na-s. Min 

sharril-waswa-sil-khonna-s. Allazdi yuwaswisu fi sudu-rin-

na-s. Minal-jinnati wanna-s. 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, Đức 

Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân loại, phù 

hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì tháo (lời xúi 

giục, phù phép) rồi lẫn mất, khỏi những kẻ đã thì thào 

(những điều tác hại) vào lòng người, từ loài Jinh và loài 

người”. (Chương 114 – Annas, câu 1 – 6). 
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Chữa cơn nóng giận 

Chữa cơn nóng giận có hai cách: 

 Cách thứ nhất: Phòng ngừa 

Tránh những nguyên nhân cũng như các động cơ gây 

nên cơn nóng giận và thịnh nộ của bản thân. Và những nguyên 

nhân cũng như các động cơ gây nên cơn nóng giận là: tính tự 

cao tự đại, ngưỡng mộ và tự hào về bản thân, cố tìm điểm 

không tốt của người khác, trêu chọc không thích hợp, đùa giỡn 

quá trớn, ... 

 Cách thứ hai: Chữa khi đã xảy ra cơn giận 

Cách chữa được gói gọn trong bốn việc làm: 

  Cầu xin Allah  che chở tránh khỏi Shaytan xấu xa 

bằng cách nói: 

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ  ُعْوُذ بِاللِ مَِن الشَّ
َ
 أ

A’u-zdu billa-hi minash-shayto-nir-roji-m 

(Cầu xin Allah che chở tránh khỏi Shaytan xấu xa). 

 Làm Wudu’. 

 Thay đổi tư thế cũng như hoàn cảnh khi trong cơn giận 

thành tư thế và hoàn cảnh khác: ngồi, nằm, đứng, rời đi, 

không nói chuyện nữa, hoặc những gì khác. 

 Mang đến những lời khuyên từ Qur’an và Sunnah nói 

về ân phước của việc kìm hãm cơn giận hoặc hậu quả gây 

ra từ cơn nóng giận. 
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Chữa bệnh bằng hạt đen (Habbah sawda’) 

Thiên sứ của Allah  nói:  

امَ  » ْوَداءِ ِشَفاٌء ِمْن ُُكِّ َداٍء إاِلَّ السَّ َبَِّة السَّ
ْ
ومسلم  7022رواه ابلخاري رقم  « ِِف اْل

 .8857رقم 
“Trong hạt đen Habbah Sawda’ có dược liệu chữa mọi căn 

bệnh ngoại trừ cái chết” (Albukhari số 5688 và Muslim số 

2215).  

Hạt đen Habbah Sawda’ có rất nhiều công dụng chữa 

bệnh tức chữa bá bệnh; lời của Người  “có dược liệu chữa 

mọi căn bệnh ngoại” mang lối diễn đạt cũng giống như lời 

phán của Allah : 

ۡمرِ َربزَِها﴿
َ
ِۢ بِأ ء ُِر ُُكذ ََشۡ  [87سورة األحقاف: ] ﴾تَُدمز

(Một trận gió) tàn phá mọi vật theo lệnh Thượng Đế của 

nó. (Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 25). 

Có nghĩa là những thứ nằm trong mệnh lệnh bị tàn 

phá.(60)  

 

 

 

 

                                                           
(60) Xem: Za-du Al-Ma’aad 4/297, “Attib Min Alkitaab Wassunnah” tạm 

dịch “Y học từ Qur’an và Sunnah” của học giả Muwaffiq Addin Abul-Latif 

Albaghda-di trang 88. 
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Chữa bệnh bằng mật ong 

1- Allah  phán nói về loài ong: 

اب  َُيُۡرُج مِنُۢ ُبُطونَِها ﴿ َّٰنُُهۥ فِيهِ  َشَ لَۡو
َ
ۡتَلٌِف أ  [02سورة اِلحل: ] ﴾لزِلنذاِس   آء  ِشفَ ُمُّ

Từ bụng của chúng (ong mật) tiết ra một loại chất uống có 

nhiều màu sắc khác biệt, trong đó chứa một dược liệu chữa 

bệnh cho nhân loại (Chương 16 – Annahl, câu 69). 

2- Thiên sứ của Allah  nói:  

َفاُء ِِف ثَََلثَ  » ِِت الشِّ مَّ
ُ
ْنََه أ

َ
نَا أ
َ
ْو َكيٍَّة بَِناٍر، وَأ

َ
َبِة َعَسٍل، أ ْو ََشْ

َ
َطِة ُِمَْجٍم، أ ٍة: ِِف ََشْ

 .7025رواه ابلخاري رقم  « َعْن الَْكِّ 

“Cách chữa bệnh có ba: giác lể hoặc uống mật ong, hoặc 

đốt bằng lửa. Nhưng Ta cấm cộng đồng tín đồ của Ta dùng 

cách đốt bằng lửa.” (Albukhari số 5681).(61) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(61) Xem: Lợi ích của mật ong trong Za-du Al-Ma’aad 4/50-62, “Attib Min 

Alkitaab Wassunnah” của học giả Muwaffiq Addin Abul-Latif Albaghda-di 

trang 129 - 136. 
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Chữa bệnh với nước Zamzam 

1- Thiên sứ của Allah  nói về nước Zamzam: 

 .8458برقم  4/5288رواه مسلم  « إِنََّها ُمَباَرَكٌة، إِنََّها َطَعاُم ُطْعٍم ]َوِشَفاُء ُسْقٍم[ »

“Quả thật, nó là một sự hồng phúc, quả thật nó là nguồn 

dinh dưỡng và là thuốc chữa bệnh” (Muslim 4/1922 số 

2473). 

2- Ông Jabir  nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  

nói: 

وصححه األبلاين  ي صحيح ابن ماجه  8608رواه ابن ماجه  « َماُء َزْمَزَم لَِما َُشَِب ََلُ  »
 .4/886وإرواء الغليل  8/528

“Nước Zamzam sẽ mang lại cho người uống điều y ước 

nguyện.” (Ibnu Ma-jah 3062, Sheikh Albani xác nhận Hadith 

Sahih trong Sahih Ibnu Ma-jah 2/183 và trong Irwaa’ Al-

Ghaleel 4/320). 

3- Các Sahabah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

thường dùng nước Zamzam để trong túi chứa đổ lên người 

bệnh và cho họ uống(62). Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Quả 

thật tôi và những người khác đã thử chữa bệnh với nước 

Zamzam và hiệu quả thật đáng ngạc nhiên, tôi đã dùng nó cho 

nhiều căn bệnh của tôi và Allah  đã cho tôi khỏi bệnh”.(63) 

 

                                                           
(62) Tirmizdi 1/180 số 963, Al-Bayhaqi 5/202, Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih trong Sahih Tirmizdi 1/284 và trong Chuỗi các Hadith Sahih 

2/572 số 883; và Za-du Al-Ma’aad 4/392. 
(63) Za-du Al-Ma’aad 4/393, 178. 



Chữa bệnh bằng những lời niệm chú từ Qur’an và Sunnah 

 

68 

Chữa bệnh cho trái tim 

Trái tim được phân thành ba loại: 

1- Trái tim lành mạnh: là trái tim có thể vượt qua những 

khó khăn của Ngày Phán Xét, Allah  phán: 

ََت ٱ ٨٨َوََل َبنُوَن  يَۡوَم ََل يَنَفُع َمال  ﴿
َ
ب  إَِلذ َمۡن أ

َ بَِقلۡ سورة الشعراء: ] ﴾٨٩ َسلِيم   َّللذ
22 - 22] 

Ngày mà của cải cũng như con cái không giúp ích được gì, 

ngoại trừ ai đến gặp Allah với trái tim lành mạnh. 
(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 88, 89). 

Trái tim lành mạnh là trái tim an toàn khỏi những ham 

muốn trái nghịch với mệnh lệnh của Allah , khỏi những điều 

ngờ vực trong đức tin, khỏi sự thờ phượng ai (vật) khác ngoài 

Allah  và khỏi giáo luật khác với giáo luật của Thiên sứ 

Muhammad . 

Nói một cách tổng thể thì trái tim lành mạnh là trái tim 

không dính bất cứ điều Shirk nào với Allah , trái tim luôn 

hướng về một mình Allah  trong tình yêu, phó thác, sám hối, 

sợ hãi, hy vọng, luôn thành tâm trong mọi hành động hướng về 

Allah , nó yêu và ghét đều vì Allah , cho và không cho đều 

vì Allah . Cầu xin Allah  có được trái tim này! 

2- Trái tim đã chết: Là trái tim trái nghịch hoàn toàn với 

trái tim loại thứ nhất, đó là trái tim không nhận biết Thượng Đế 

của nó, nó không thờ phượng Ngài và không làm theo mệnh 

lệnh của Ngài, nó yêu thích những gì Ngài không hài lòng và 

ghét những gì Ngài yêu thích. Nó là trái tim chỉ làm theo ham 

muốn và sự hưởng thụ của bản năng, cho dù Thượng Đế có 

phẫn nộ và giận dữ thì nó vẫn cứ làm và vẫn cứ thờ phượng ai 
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(vật) khác ngoài Allah ; trái tim loại này chỉ luôn nghịch lại 

với ý chỉ và mệnh lệnh của Allah . Cầu xin Allah  che chở 

tránh khỏi loại trái tim này! 

3- Trái tim bị bệnh: Là trái tim vẫn còn sự sống nhưng 

bị bệnh; trái tim này có tình yêu dành cho Allah , có đức tin 

nơi Ngài, có sự thành tâm và phó thác cho Ngài nhưng đồng 

thời cũng tồn tại tình yêu dành cho sự ham muốn và khoái lạc 

của bản năng, tồn tại tính tự cao tự đại, tồn tại lòng ghen tị, yêu 

thích làm điều tội lỗi, giả dối, ích kỷ hẹp hòi, thích phố trương 

và không toàn tâm toàn ý vì Allah . Cầu xin Allah  che chở 

và phù hộ khỏi loại trái tim này!. 

Điều trị các căn bệnh của trái tim là một trong tất cả 

bệnh tật mà Kinh Qur’an đã bao hàm: 

Allah  phán: 

وِۡعَظة  ﴿ َها ٱنلذاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مذ يُّ
َ
أ بزُِكۡم وَِشَفآء   َيَٰٓ ِن رذ ُدورِ وَُهدٗ  مز زَِما ِِف ٱلصُّ ى ل

 [75 سورة يونس:] ﴾ ٥٧ۡؤِمننَِي َورَۡۡحَة  لزِلۡمُ 

Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một lời 

khuyên bảo (Qur’an) từ Thượng Đế của các ngươi; nó là 

một phương thuốc chữa lành bệnh trong lòng của các 

ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và hồng ân cho những người 

có đức tin  (Chương 10 – Yunus, câu 57). 

﴿ ِ َّٰلِِمنَي إَِلذ لزِلۡمُ  َورَۡۡحَة   ا ُهَو ِشَفآء  ُل مَِن ٱلُۡقۡرَءاِن مَ َوُنَنز ۡؤمِننَِي َوََل يَزِيُد ٱلظذ
 [28سورة اإلرساء: ] ﴾٨٢ا َخَسارٗ 

Và TA ban xuống trong Qur’an điều chữa lành bệnh và 

một hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ 
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làm cho những kẻ sai quấy thêm thua thiệt. (Chương 17 – 

Al-Isra’, câu 82). 

 Bệnh của trái tim có hai dạng: 

Dạng thứ nhất: là dạng mà chủ thể của nó không cảm 

thấy cơn đau khi bị bệnh, đó là bệnh dốt và bệnh ngờ vực. Đây 

là dạng bệnh thực chất rất nặng, nặng nhất trong hai dạng bệnh 

của trái tim, tuy nhiên, do trái tim bị hư nặng quá nên không 

cảm thấy căn bệnh. 

Dạng thứ hai: là dạng mà người chủ thể cảm nhận 

được cơn đau của căn bệnh gặp phải. Các căn bệnh của dạng 

này như lo âu, chán nản, buồn rầu, giận dữ, .. và những căn 

bệnh này có thể mất đi bởi những liều thuốc tự nhiên bằng 

cách làm mất đi những tác nhân gây ra.(64) 

Chữa bệnh cho trái tim bằng bốn phương thức: 

 Phương thức thứ nhất: Chữa bằng Qur’an; bởi quả 

thật Qur’an là dược liệu chữa lành các căn bệnh của trái tim: sự 

ngờ vực, Shirk, vết nhơ của sự vô đức tin, các căn bệnh của 

dục vọng và bản ngã. Qur’an còn là sự hướng dẫn và chỉ đạo 

cho những ai học hỏi và tìm kiếm chân lý và hành động theo 

chân lý, và Nó là hồng phúc cho những người có đức tin khi nó 

dẫn họ đến với những ân phước và phần thưởng to lớn ở nơi 

Allah  . Allah, Đấng Tối Cao phán:  

َو َمن ََكَن َمۡيتٗ ﴿
َ
فۡ أ

َ
ثَلُُهۥ ا َيۡمَِش بِهِۦ يَۡيَنَُّٰه وََجَعلَۡنا ََّلُۥ نُورٗ ا فَأ ِِف ٱنلذاِس َكَمن مذ

لَُمَِّٰت لَيَۡس ِِبَارِج   َّٰلَِك  ِِف ٱلظُّ ِۡنَها  َكَذ َّٰفِرِيَن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  ُزيزِنَ مز  ﴾١٢٢لِلَۡك
 [588سورة األنعام: ]

                                                           
(64) Xem: Igha-thah Al-Luhfaan 1/44. 
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Có thể nào một người đã chết (trái tim) được TA (Allah) 

ban cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong 

dong giữa thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm 

trong u mê mà hắn không bao giờ thoát ra được? Việc làm 

của những kẻ không có đức tin tỏ ra hấp dẫn đối với chúng 

giống như thế. (Chương 6 – Al-An’am, câu 122). 

 Phương thức thứ hai: Trái tim cần ba điều 

1- Những gì bảo vệ và duy trì sức mạnh của trái tim, đó là 

đức tin Iman, việc làm ngoan đạo và thiện tốt và sự phủ phục 

thờ phượng Allah . 

2- Tránh những tác hại, đó là tránh tất cả những điều tội 

lỗi và trái mệnh lệnh của Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

3- Tống khứ tất cả những chất gây hại, đó là sự sám hối 

với Allah  và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi. 

 Phương thức thứ ba: Điều trị căn bệnh của trái tim 

bằng sự kiểm soát và kiểm tra của lý trí và ý thức. Và phương 

thức này được chia thành hai phần: 

1- Phần thứ nhất: trước việc làm và hành động: 

- Có phải việc làm hay hành động này là điều được an 

bài và định đoạt cho y? 

- Việc làm hay hành động này nên thực hiện hay không 

nên thực hiện, việc không thực hiện có tốt hơn không? 

- Có phải việc làm hay hành động này mang ý nghĩa và 

mục đích vì Allah ? 

- Việc làm hay hành động này có cần sự hỗ trợ để y có 

thể hoàn thành không, nếu việc làm hay hành động này thực sự 
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cần những hỗ trở để hoàn thành thì đã tìm thấy những hỗ trợ 

chưa? Nếu câu trả lời là đã tìm thấy thì hãy tiến hành còn 

không tìm thấy thì không bao giờ thực hiện. 

2- Phần thứ hai: Sau khi đã hành động hoặc đã làm 

- Kiểm điểm lại xem hành động hay việc làm đó đã hoàn 

toàn hướng về Allah  chưa, có sai sót gì không để sau đó cố 

gắng hoàn thiện cho tốt hơn. 

- Kiểm điểm lại bản thân xem những việc làm nên bỏ 

hay thực hiện, cái nào tốt hơn. 

- Kiểm điểm và xem xét lại những điều được phép hoặc 

những thói quen: được thực hiện với mong muốn được ân 

phước ở Ngày Sau hay chỉ mong muốn lợi ích của cuộc sống 

trần gian? 

 Phương thứ thứ tư: Điều trị các căn bệnh của trái tim 

bằng cách xua đuổi sự quấy nhiễu của Shaytan. 

Shaytan luôn là kẻ thù của con người, muốn thoát khỏi 

nó thì nên cầu xin Allah  che chở và phù hộ bằng những lời 

cầu xin mà Thiên sứ của Allah  đã chỉ dạy. Thiên sứ của 

Allah  đã nói với Abu Bakr : 

ْرِض، اَع »
َ
َمَواِت َواأْل ٍء قُْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ َهاَدةِ، َربَّ ُُكِّ ََشْ لَِم الَْغْيِب َوالشَّ

ْيَطاِن  ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َنْفِِس، َوََشِّ الشَّ
َ
نَْت، أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوَملِيَكُه، أ

 
َ
ُجرَّهُ إََِل ُمْسلٍِم، قُلُه إَِذا أ

َ
ْو أ
َ
ْقََتَِف لََعَ َنْفِِس ُسوَءاً، أ

َ
ْن أ
َ
كِِه، وَأ ْصَبْحَت، َوإَِذا َوَِشْ

َخْذَت َمْضَجَعَك 
َ
ْمَسْيَت، َوإَِذا أ

َ
 «أ

“Hãy nói: ‘Ollo-humma fa-tiros-sama-wa-ti wal-ardh, 

a’limal-ghaibi wash-shahadah, rabba kulli shay-in wa mali-
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kah, ash-hadu alla ila-ha illa anta, a’u-zdu bika min sharri 

nafsi, wa sharrish-shaytan wa shirkihi, wa an aqtarifa ‘ala 

nafsi su-a, aw ajurrohu ila Muslim’. Anh hãy nói lời này 

khi sáng và khi chiều và khi đi ngủ”.(65) 

Nội dung ý nghĩa của lời Du-a này: “Lạy Allah, Ngài 

là Đấng tạo ra các tầng trời và trái đất, Ngài là Đấng am 

tường mọi điều vô hình, Ngài là Thượng Đế của tất cả mọi 

vạn vật và tất cả mọi vạn vật đều nằm trong sự chi phối và 

chế ngự của Ngài, bê tôi chứng nhận không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Ngài, bề tôi cầu xin Ngài che chở 

khỏi điều xấu từ bản thân bề tôi, khỏi điều xấu của Shaytan 

và điều xấu từ sự Shirk của hắn, bề tôi xin thừa nhận tội lỗi 

nơi bản thân mình và xin Ngài hãy làm cho bề tôi thành 

một người Muslim luôn phủ phục Ngài”. 

Sự cầu xin Allah  che chở, phó thác và sự thành tâm 

sẽ ngăn được quyền lực chi phối của Shaytan.(66) 

َّلَّلٍد، َولََعَ آَِلِ وَأْصَّلَّلَحابِِه  َوَصَّلَّل َّ اللُ  وََسَّلَّللََّم لََعَ َعْبَّلَّلِدهِ َوَرُسَّلَّلوَِلِ ُُمَمَّ
يِن. ْْجَِعَي، َوَمْن تَبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إََِل يَْوِم ادلِّ

َ
 أ

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho 

người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad, 

cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người cùng tất cả 

những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến ngày Tận 

Thế. 

                                                           
(65) Tirmizdi số 3392, Abu Dawood số 5058, và Sheikh Albani xác nhận 

Hadith Sahih trong Sahih Tirmizdi 3/142. 
(66) Xem: Igha-thah Al-Luhfaan 1/145 - 162. 


