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$  #  "       ! 
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 
Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

Lời nói đầu 
َ هِلِ اَاْحبِِه َاَمْن اِْهتََدى بُِهَداهُ،  ََ َ رَُئْ�ِا اهللاِ َا ََ َىُم  َىةُ َاالا  َْمُد ِلِ َاال  

ْ
اَ 
 :ْعدُ َاةَ 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu 
xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah, cho gia 
quyến của Người, các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai 
đi theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Người .. 

Đây là những lời đáp cho các câu hỏi về Aqi-dah mà 
không ai trong những người Muslim không cần đến. Tôi hy 
vọng và mong Đấng Tối Cao và Toàn Năng phù hộ cho tôi có 
thể trả lời những câu hỏi một cách đúng đắn và chân lý, xin 
Ngài làm cho nó thành điều hữu ích đến với người đọc, và xin 
Ngài ban ân phước cho những ai đã lưu ý bề tôi về những điều 
thiếu sót trong phần trả lời các câu hỏi hoặc có sai sót trong 
cách hiểu. 

Allah là Đấng Phù Hộ, Hướng Dẫn đến với con đường 
ngay chính và đúng đắn. 

               Saleh Bin Abdurrahman Al-At-ram 
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 Câu hỏi 1: Khái niệm Aqi-dah và tại sao nó được 
gọi như thế? 
 Trả lời: Aqi-dah được lấy từ tiếng “I’tiqad” có nghĩa 

là sự tin tưởng. Khi nói đến Aqi-dah là muốn nói đến niềm tin 
trong tim về một điều gì đó. Và niềm tin muốn nói ở đây là 
niềm tin bắt buộc về tính duy nhất của Allah  trong việc tạo 
hóa và điều hành vũ trụ, trong sự thờ phượng, và niềm tin vào 
các tên gọi hoàn mỹ cũng như các thuộc tính tối cao và siêu 
việt của Ngài. 

 Bởi vì vậy, những cuốn sách nghiên cứu về tính duy 
nhất của Allah  đều được gọi là những cuốn sách I’tiqad 
hay những cuốn sách Aqi-dah. 

Học giả Attaha-wi  nói: Bởi thế, chúng ta nói về 
tính duy nhất của Allah  có nghĩa là nói về “I’tiqad” tức 
niềm tin nơi Ngài: quả thật, Allah  là Đấng Duy Nhất không 
có đối tác ngang hàng. Nó được gọi với cái tên “I’tiqad” bởi vì 
cần phải có niềm tin bắt buộc, kiên định và trung thực và 
I’tiqad còn có nghĩa là sự buộc chặt bởi vì những gì được buộc 
chặt thì khó mở ra như Allah  đã phán: 

َ�َٰنۖ  ﴿ يۡ
َ
ٱۡ� ُم  ُّ � ّد َق  � ُمم مََا �ُ َٰنن يَُاَِذ َٰ  ]۸۹: ئ�رة الائدة[ ﴾   َ�

Nhưng Ngài (Allah) chỉ bắt tội các ngươi về những lời thề 
có sự trói buộc. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu  89). 
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 Câu hỏi 2: Có con người nào không có tín ngưỡng 
không? 

 Trả lời: Không có một con người nào mà không có tín 
ngưỡng, hoặc là tín ngưỡng đúng và chân lý hoặc là tín ngưỡng 
sai lệch và vô lý. Allah  phán: 

َن   ﴿ فُو َ�ُۡ ٰ ت َد َ
ۖ فََ ُُ ٰ ََ ّد ََ د ٱَ  َ َ� ٱۡقَ إ َۡ َۡ ِ َ � َا ََ ّمُنُم ٱۡقَّ ۖ  �َ  ُ َد ٱ ٰ َُنُم  َُ  ﴾٣فَ

 ]٣٢:  ي��س ئ�رة[

Allah, Thượng Đế đích thực của các ngươi là như thế. Thế 
chẳng phải điều gì khác với sự thật đều là sự lầm lạc?! Vậy 
các ngươi lạc hướng đi đâu? (Chương 10 – Yunus, câu 32). 

       

 Câu hỏi 3: Tín ngưỡng chân lý là gì? Hãy kể ra một 
số tín ngưỡng sai lệch và các dấu hiệu nhận biết? 
 Trả lời: Tín ngưỡng chân lý là độc tôn hóa một mình 

Allah  duy nhất về các hành động của Ngài, các hành động 
của bầy tôi của Ngài và các tên gọi cũng như các thuộc tính 
của Ngài như Ngài đã mô tả về sự tối cao và vĩ đại của Ngài; 
và những gì khác Ngài đều là lệch lạc và không chân lý tùy 
theo cấp độ khác nhau, chẳng hạn như niềm tin của những 
người vô thần là phủ nhận sự tạo hóa của Allah . 

Tín ngưỡng của những người thờ đa thần là họ hướng 
một điều gì đó trong thờ phượng đến ai (vật) khác ngoài Allah 
. 
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Tín ngưỡng của những người theo thuyết so sánh các 
tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah  với tạo vật của 
Ngài. Họ so sánh, suy diễn, bóp méo hoặc mộ tả như thế nào 
và ra làm sao về những điều quá sức tưởng tượng của trí tuệ và 
kiến thức của con người. Và sự mô tả này là sự cải biên và 
sáng chế có mức độ khác nhau tùy theo từng nhóm phái lệch 
lạc khác nhau. Dấu hiệu nhận biết rõ rệt nhất về những nhóm 
phái này là họ dùng trí tuệ để suy diễn các tên gọi và các thuộc 
tính của Allah  cũng như suy diễn các văn ngữ giáo lý hoặc 
phủ nhận các thuộc tính và các tên gọi của Allah  như nhóm 
phái Al-Jahmiyah, nhóm phái Al-Mu’tazilah, và nhóm phái Al-
Asha’irah, ... Và người nào nhận biết được điều chân lý thì sẽ 
nhận biết được điều trái ngược với nó và biết tránh xa, còn 
người nào không tránh xa những điều trái ngược với chân lý có 
nghĩa là sự hiểu biết về chân lý của y chẳng mang lại ích lợi gì 
cho y. 

       

 Câu hỏi 4: Tawhid là gì? 

 Trả lời: Tawhid là niềm tin vào tính duy nhất của 
Allah  về những điều chỉ thuộc duy nhất một mình Ngài và 
những điều mà Ngài ra lệnh phải độc tôn hóa Ngài. 

       

 Câu hỏi 5: Tawhid có mấy dạng? 
 Trả lời:  Có ba dạng Tawhid 



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

11 

1- Tawhid Uluhiyah: là độc tôn hóa một mình Allah  
trong tất cả mọi hình thức thờ phượng, và Ngài là Đấng duy 
nhất đáng được thờ phượng không có đối tác ngang vai. 

2- Tawhid Rububiyah: là niềm tin vào tính duy nhất của 
Allah  về các hành động của Ngài. 

3- Tawhid Asma’ Wassifat: là độc tôn hóa Allah  về 
các tên gọi và các thuộc tính của Ngài. 

       

 Câu hỏi 6: Điều bắt buộc đầu tiên cho người bề tôi 
là gì? 
 Trả lời: Điều bắt buộc đầu tiên đối với người bề tôi là 

câu tuyên thệ Shahadah “  
َ
هَ ال ـٰ  ا إِلَ

 
هللاُ إِال ” – “Không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah”. Người bề tôi phải tin tưởng 
tuyệt đối vào câu tuyên thệ Shahadah này, không xem xét và 
không cần phải xem xét cũng như không được ngờ vực. Tất cả 
các vị Imam Salaf đều đồng thuận và thống nhất với nhau rằng 
điều đầu tiên mà người bề tôi được lệnh là hai lời tuyên thệ 
Shahadah “Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài”. Bởi thế, 
Tawhid là điều đầu tiên đưa một người gia nhập Islam và là 
điều cuối cùng mà y phải nói để từ giả cõi trần như Thiên sứ 
của Allah  đã nói:  

َ  الَ  َكَِمهِ  هِخرُ  َكنَ  َمنْ  «
َ
  إِل

ةَ  َل َدخَ  اهللاُ  ِإال  َن 
ْ
 .رااه أب� دااد اأحد » اْ

“Ai mà lời cuối cùng của y (trên thế gian) là ‘ َ  الَ 
َ

اهللاُ  ِهالّ  ِهل ’ thì 
sẽ được vào Thiên Đàng” (Abu Dawood và Ahmad).  
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Như vậy, lời Tawhid là điều bắt buộc đầu tiên và cuối 
cùng. 

       

 Câu hỏi 7: Ý nghĩa của hai lời tuyên thệ Shahadah 
“  

َ
هَ ال ـٰ  ا ِهلَ

ّ
ٌد رَُسْوُل اهللاه ِهال َّ َ ُُ ََ ُهللا  ”? 

 Trả lời:  

Ý nghĩa của “  
َ
ـٰهَ ال  ا إِلَ

 
هللاُ إِال ” – “Không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah” là không có Đấng Thờ 
Phượng đích thực nào khác mà chỉ có Allah  duy nhất. Từ 
ـٰه“  .Ilah” có nghĩa là Thượng Đế đáng được thờ phượng“ - ”إِلَ
Cụm từ “Không có Thượng Đế đích thực” là phủ định tất cả 
mọi thứ được thờ phượng từ bụt tượng, bia mộ, cây cối, đá, 
hiền nhân, Wali (thánh nhân) hay không khí .., còn cụm từ 
“ngoài Allah” là khẳng định sự thờ phượng chỉ dành riêng một 
mình Allah  duy nhất. Và ai thờ phượng một mình Ngài có 
nghĩa là y phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài và phải tránh 
xa mọi điều Ngài nghiêm cấm. Có nhiều bằng chứng giáo lý 
giải thích về lời Tawhid này từ Qur’an và Sunnah, và câu Kinh 
tiêu biểu trong Qur’an là lời phán của Allah : 

ٰهَ  ﴿ َٰ َ َ  ٓ َ ۡسَط�  َٱۡ َّ ۢ� م ٓ�ََا � ۡلَم قَ ََ ٱۡ   ِْ ْ�َُو
ُ

َ�أ ََكُة  � ٰ ََ �َٱََۡا َو  ُُ ََ د  َٰه  َٰ َ َ  ٓ َ ُه�  هد
َ

َ ُ َد َ� ٱ َ د  َد َ َ
يُم  ٱۡقَكَ �ُز  زَ ََ َو ٱۡ   ]۱۸: عمران ئ�رة ها[ ﴾ ١ُُ

Allah xác nhận và các Thiên thần cũng như những người 
hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không có Thượng 
Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. 
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Không có Thượng Đế đích thực nào khác mà chỉ có Ngài là 
Thượng Đế duy nhất, Đấng Toàn Năng, Đấng rất mực 
Sáng Suốt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 18). 

نَ  ﴿ � �ُ بُ َۡ َُ � َاد ّإ   ٞٓ ِ ََ َ َِ م ََهد   َٓ َ�قَۡوَهه هَ  َي ۡ
َ
َيُم َ� ُٰ َٰ ََمۡ   َ� َ�  ٢ ۡۡ  قَ ََ َط ََ ي  َ َد َ د ٱ َ 

يَن  َسَيۡ َ� ُه�   ]٢٧، 26:  الزخرف ئ�رة[  ﴾ ٢فََِهد

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với phụ thân và người 
dân của y rằng quả thật tôi vô can với những gì mà các 
người đang thờ phượng. Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa tôi, thì 
Ngài sẽ hướng dẫn tôi. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 26, 
27). 

Và tiêu biểu cho bằng chứng rằng Muhammad là Thiên 
sứ của Allah là lời phán của Allah : 

�َُسو    ﴿ ُمۡم  َٞٓ � ۡ� َج َّ �زٌ   َ َعزَ َسُنۡم  ُف ه
َ

أ َۡن  م  هإ ۡيُن لَ �ٌص َع ۡم َحََ ُّ َ ِ � َع َ َه ۡيه لَ َع
�ف   َُٞ� َٱَُۡاۡاَهََِ�  َحيم   م   ]۱۲۸: ئ�رة ال�ةة[ ﴾ ١�د

Quả thật, một Sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với 
các ngươi, Y buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức 
lo lắng cho các ngươi, Y luôn thương xót cho những người 
tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, câu 128). 

Và ý nghĩa lời chứng nhận Shahadah rằng Muhammad 
là Thiên sứ của Allah là tuân theo những gì Người ra lệnh, tin 
vào những gì Người thông điệp, tránh xa những gì Người ngăn 
cản và nghiêm cấm, chỉ thờ phượng Allah  theo đường lối 
chỉ đạo của Người. Và đây là sự thực thi theo lời chứng nhận 
Shahadah và lời chứng nhận này phải được biểu hiện bằng 
chiếc lưỡi lẫn con tim. 
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 Câu hỏi 8: Ý nghĩa của dạng thức Tawhid 
Rububiyah? 
 Trả lời: Dạng thức Tawhid Rububiyah là niềm tin, 

thừa nhận một cách kiên định rằng Allah  là Đấng Tạo Hóa, 
Đấng Vua Tối Cao, Đấng ban cấp bổng lộc và nuôi dưỡng, 
Đấng làm cho sống và làm cho chết, Đấng điều hành và chi 
phối tất cả mọi vạn vật. Ngài  phán: 

َهَ   ﴿ ُٰ�َِ َٞ َ� َ�هَۡن  َند  َ ٰهَُنۡم   ََ  ۡ
َ

َ�َ َُُنۡم  ََ ََۡس
َ

َ ُُ ٰ ََ َ ۡذُ �َٱ  َِ ض
َ
�َٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ َسد ۡلُ  ٱ َذ

ٰٖت  ٰلَاََ�  َ�َََٰك �َ� �َ َۡل  ]22: ئ�رة الرام[ ﴾ ٢ إ

Và trong các dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và sự khác biệt ngôn ngữ và màu da của các 
ngươi. Quả thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu cho 
những người hiểu biết. (Chương 30 – Arrum, câu 22). 

﴿� َدَ  �َٱ  ُُ ۡ ّد َ ٱ َُٰه �َِ َٞ ََ َ�هَۡن  َا َّ َۡل َ  َ�َ ۡاَس  َد َل َ ْ ِ� �ُ ُُ َۡس َ   َ  َُ َا َّ �َٱۡ  ۡاُس  َد �َٱَ  �ُ
َن  � َ�� � �ُ بُ َۡ هُ َُ � ََيد ُُِۡم  ُُ َن  َ ُ ند  َّ لَ ي َذ َ َد  ]٣٧: ئ�رة ف ةت [ ﴾ ٣ٱ

Và trong các dấu hiệu của Ngài là ban đêm và ban ngày, 
mặt trời và mặt trăng. Các ngươi chớ quỳ lạy mặt trời hay 
mặt trăng mà hãy quỳ lạy phủ phục Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng nếu các ngươi thực sự chỉ thờ phượng một mình 
Ngài. (Chương 41 – Fussilat, câu 37). 

Do đó, Allah  là Đấng Vua Tối Cao, có quyền năng 
điều hành và chi phối tất cả mọi sự việc, cho nên phải chấp 
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nhận mệnh lệnh của Ngài và tránh xa những điều Ngài nghiêm 
cấm, Ngài  phán: 

َاَ�  ﴿ ٰلَ �َ ُّ ٱۡ  �َ  ُ َد َ�َ  ٱ � بَ َُ  � َُ ّۡ َ
َ�ٱۡ� ۡلُ   َ َۡ ُ ٱ َُ   َ

َ
 ]٥٤: ئ�رة اجعراف [ ﴾ ٥َ

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc 
nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng Chủ Tể 
của vũ trụ và muôn loài! (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 54). 

       

 Câu hỏi 9: Sự tạo hóa là gì? 

 Trả lời: Ý nghĩa của sự tạo hóa là sáng tạo và làm ra 
những thứ mà trước đó những thứ này chưa từng tồn tại. Allah 
 khởi tạo vũ trụ và tất cả mọi vạn vật mà trước đó chưa từng 
có ai nhìn thấy.  

﴿  � َِ ض
َ
َ�ٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ ُُ ٱَسد ََ�ي  ]117: ئ�رة القرة[ ﴾ م

Ngài (Allah) là Đấng khởi tạo các tầng trời và trái đất. 
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 117). 

﴿  ُ� َِ  ٱۡقَۡا ض
َ
َ�ٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ َسد ََ ٱ َِ � َ فَ د  ]۱: ئ�رة فاطر[ ﴾ََ

Mọi lời ca tụng và tán dương đều thuộc về Allah, Đấng đã 
sáng tạo các tầng trời và trái đất. (Chương 35 – Fatir, câu 
1). 
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﴿  ٰ ۡزَ�
َ

أ ُنۡم  ُفَس ه
َ

أ َۡن  َ ُنم هإ  َُ ََ � َج َِ ض
َ
�َٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ َُ ٱَسد َِ � َٰم فَ �َ هۡ

َ
ٱۡ� َ�هََن   � ٗج

 �َ َيه َ َ�ؤُُمۡم  �َۡ � ي ۡزَ�ٰٗج
َ

َص�ُ  أ َ�ۡ ُُ ٱ اَي َسد َو ٱ ُُ �َ  ۖ  ٞ ۡ ََ   َ لَه ۡۡ اَ َُ َس  ۡۡ ئ�رة [ ﴾  َ
 ]۱۱: الي�رى

Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài tạo từ bản 
thân các ngươi những người vợ cho các ngươi và tạo từ các 
loại gia súc con cái của chúng. Bằng cách đó, Ngài gia tăng 
các ngươi thêm đông đảo. Không có bất cứ thứ gì giống 
Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy (Chương 42 – Al-
Shura, câu 11). 

Và tất cả những gì Allah  tạo ra đều là những thứ 
đầu tiên được sáng tạo chưa từng có trước đó Chẳng phải 
mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc nơi Ngài đó 
sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 
muôn loài! (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 54).  

Và sự tạo hóa còn mang ý nghĩa là định lượng và định 
dạng và bịa đặt như lời phán của Allah :  

﴿  �َ َّ َ ل ٰ�َ ُن ٱۡ  ۡحَس
َ
أ  ُ َد َ�َ  ٱ � َُبَ  ]14: ئ�رة الؤمن�ن [ ﴾ ١ََ

Do đó, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt. 
(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 14). Tức Đấng định đoạt mức 
lượng và hình thể một cách ưu việt. 

و ﴿ ُّ لُ ۡ�َ ََۡفً�  َ�  ]17: ئ�رة العنكب�ت[ ﴾ َن 

Và các ngươi chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. (Chương 
29 – Al’Ankabut, câu 17).  
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 Câu hỏi 10: Đấng Vua mang nghĩa như thế nào? 
 Trả lời: Đấng Vua muốn nói là Đấng nắm quyền 

thống trị, Đấng Tối Cao, Đấng Chủ Tể. Ngài  phán:  

نَ  ﴿ َي ٰلََك يَۡوَم ٱ�إ  ]3 :ئ�رة الفاتة[ ﴾٣ َ�

Vị Vua của Ngày Phán xét. (Chương 1 – Al-Fatimah, câu 
3). 

ۡلَك َهن ﴿ َ� ٱَُۡا تُۡا ۡلَك  ٰلََك ٱَُۡا ُ مد َ� لد َُ ٱَ ََُّز  قُ َ�ت  ُٞٓ � ََ َ َ ن  ۡلَك َّاد َُۡا ُ  ٱ َ�تَعَ  ُٞٓ � ََ َ َ
 ۖ ُٞٓ � ََ َ َ َُ�ّ  َهن  َ�ت  ُٞٓ � ََ َ َ ٖٞ  َهن  ۡ ََ  َ ٰ ُ�إ َ�َ ََهدَك   ۖ ُ�َۡ َۡ ٱ   َ �َ َ�يَ   َۡيَ ئ�رة ها [ ﴾ ٢قَ

 ]26: عمران

Hãy bảo: Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài 
ban quyền hành cho người nào Ngài muốn và thu hồi 
quyền hành từ kẻ nào Ngài muốn; Ngài ban vinh dự cho 
người nào Ngài muốn và hạ nhục kẻ nào Ngài muốn. Mọi 
điều tốt đẹp đều do tay của Ngài cả. Quả thật, Ngài có 
quyền năng trên tất cả mọi thứ. (Chương 3 – Ali – Imran, 
câu 26). 

Còn lời phán của Ngài  Đức Vua của nhân 
loại (Chương 114 – Annas, câu 2) có nghĩa là Ngài là vị 
Vua tối cao trên tất cả các vị vua của toàn nhân loại, những 
vị vua từ nhân loại là những vị vua được gán cho còn Allah 
 mô tả về bản thân Ngài là vị Vua tức Vị Vua Tối Cao 
tuyệt đối, Chúa tể của các vị vua có quyền năng trên mọi 
quyền năng. 
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 Câu hỏi 11: Sự điều hành, chi phối là như thế nào? 
 Trả lời: Ý nghĩa của sự điều hành, chi phối là Allah 

 quản lý và định đoạt mọi sự việc, Ngài biết rõ hậu quả của 
mọi sự việc và sự biến đổi như thế nào. Ngài  phán: 

﴿  ٰ ُُ ٱ�َ� َ صإ ََ ُ�َف ّۡ َ
َُ ٱۡ� َ َُ�مإ ُنـم ي لد ََ َن َت  َ َُنـۡم تُوقَُِـو مإ �َ  َٞٓ � ـ َّ َ َل ئـ�رة [ ﴾ ٢م

 ]2: الرعد

Ngài điều hành tất cả các công việc. Ngài giải thích chi 
tiết các câu kinh để các ngươi có thể khẳng định chắc 
chắn về việc trình diện Thượng Đế của các ngươi.  
(Chương 13 – Arra’d, câu 2). 

       

 Câu hỏi 12: Tại sao những người của thời kỳ 
Jahiliyah (trước Islam) được mô tả là những người làm 
điều Shirk trong khi họ khẳng định và thừa nhận 
Tawhid Rububiyah? 
 Trả lời: Những người của thời kỳ Jahiliyah được 

mô tả là những người làm điều Shirk trong khi họ khẳng 
định và thừa nhận Tawhid Rububiyah tại vì họ đã hướng 
những hành động thờ phượng của họ đến với ai (vật) khác 
ngoài Allah . Tất cả mọi tạo vật đều được lệnh phải thờ 
phượng duy nhất một mình Allah  không tổ hợp cùng với 
Ngài bất cứ ai hay vật gì. Đây chính là ý nghĩa lời Tawhid 
“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” 
nhưng những người thời kỳ Jahiliyah đã hướng sự thờ 
phượng của họ đến ai (vật) khác ngoài Allah , điều đó có 
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nghĩa là họ gán cùng với Allah  một đấng nào đó ngang 
hàng với Ngài. Đáng lẽ ra, khi họ khẳng định và thừa nhận 
Tawhid Rububiyah thì bắt buộc họ chỉ thờ phượng duy nhất 
một mình Allah  thôi, nhưng họ lại hướng sự thờ phượng 
của họ đến ai (vật) khác Ngài. Allah  phán: 

مۡ  ﴿ �َ َ�ُٰن  ّۡ  ُ   َ� هُ ۡ ۡ قَ ُظ َََ َو ي ُُ �َ َهَ   م   �ِ َظي ۡلٌم َع َ ُظ   َ ۡ َ َند ٱَ�إ َ  َۖ َد َٱ َُۡ�َۡ  م د َ   َِ َ�ٰبُ
 ]۱۳: ئ�رة لقمان[ ﴾ ١

Và hãy nhớ lại khi Luqman bảo đứa con trai của mình khi 
y khuyên nó: “Này hỡi con yêu của cha, con chớ làm điều 
Shirk với Allah, quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng 
nghiêm trọng”. (Chương 31 – Luqman, câu 13). 

مۡ  ﴿ ُن َّ لَ َي َذ َد ُنُم ٱ مد �َ  ِْ� �ُ ۡقبُ ُ  ٱ � َد � ٱ  َ�ّ
َ

َ ٰ   ]۲۱: ئ�رة القرة[  ﴾ ََ
Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các ngươi, 
Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các ngươi 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 21).  

Allah  bắt đầu câu Kinh bằng việc ra lệnh cho họ 
phải thờ phượng Ngài và cuối câu Kinh thì Ngài phán bảo: 

ِدٗ  ﴿ �َ ه
َ

أ  َ د ََ لُوِْ  ََ ۡ ََ  ََ َن فَ لَُاو َۡ هُُۡم َُ
َ

َ�أ  ]۲۲: ئ�رة القرة[ ﴾ ٢ِ 

Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với 
Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không đúng). 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 22). 

       



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

20 

 Câu hỏi 13: Ý nghĩa của Tawhid Uluhiyah là gì và 
cho biết bằng chứng giáo lý? 

 Trả lời: Ý nghĩa của Tawhid Uluhiyah là độc tôn hóa 
Allah  trong thờ phượng. Ngài phán: 

َن  ﴿  � �ُ بُ َۡ َ َّ ََ د  َس  س َ
ۡۡ �َٱ ند  َ

ِۡ ٱ ُت  ّۡ لَ � َذ  ]٥٦: الار�ات  ئ�رة[ ﴾ ٥َ�َه
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Và sự thờ phượng duy nhất một mình Allah  là 
mục đích mà Ngài cử phái các vị Thiên sứ đến, Ngài  
phán: 

ةٖ ﴿ هد
ُ

أ  َ � َ� ُ�إ َِ ۡۡ ََ َۡ �ۡ َّ َ �َ  ۖ َِ ُغو ٰ َد ٱ   ْ ََبُوِ َ�ٱۡجَُ  َ َد ْ ٱ ِ� �ُ ۡقبُ َن ٱ
َ

أ ُسوً    ﴾�د

 ]٣٦: ئ�رةالحل [

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

�ِْ ٱ ﴿ �ُ ۡقبُ مَهَ  َدۡ� �َٱ َُۡ�َُ�وِْ    َ �َ  َ ۖ  ٔٗ َد  ]٣٦: ئ�رة النااء[ ﴾�

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được 
Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ 
thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36 – 38). 

Hadith được thuật lại bởi Mu’azd  rằng Nabi  đã 
hỏi ông: 
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َ   رَْدِرى َهْل  ، ُمَعاذُ  يَا « َ  اهللاِ  َس َّ  َاَما ِعبَاِدهِ  ََ ِعبَادِ  َس
ْ
َ  ال ِِن   ... اهللاِ  ََ

َ   فَ  اهللاِ  َس
 َ ِعبَادِ  ََ
ْ
نْ  ال

َ
ُ��ا َاالَ  َ�ْعبُُداهُ  أ َ   ، َشىْلًا بِهِ  ُُْشِ ِعبَادِ  اََس

ْ
َ  ال نْ  اهللاِ  ََ

َ
َب  الَ  أ ِّ  َمنْ  ُ�َع

 .رااه الخاري اماةم » َشىْلًا بِهِ  ُُْشِكُ  الَ 

“Này Mu’azd, cậu có biết quyền của Allah đối với các bầy 
tôi và quyền của bầy tôi đối với Allah là gì không? .. Quyền 
của Allah đối với các bầy tôi là họ phải thờ phượng Ngài và 
không được phép Shirk với Ngài bất cứ thứ gì và quyền 
của các bầy tôi đối với Ngài là Ngài sẽ không trừng phạt 
những ai không làm điều Shirk với Ngài bất cứ một điều 
gì” (Albukhari, Muslim). 

َن  ﴿ � �ُ ۡقبُ ٱ �۠ فَ َ ه
َ

َ ٓ َ د َ ٰهَ  َٰ َ َ  ٓ َ  � ُه هد
َ

هَ َ ۡ َّ َ َ  ٓ َٓ ُو َ د ه َ ُسوِ   �د ن  ََك هَ ل َلۡب � هَن  ۡلَِ ۡ�َس
َ

أ  ٓ�  ٢َ�َه

 ]٢٥: ئ�رة اجنبياء[ ﴾

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi 
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y 
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, 
bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – Al-
Anbiya, câu 25). 

Và ý nghĩa Uluhiyah:  Quyền Tối Cao và đáng được 
thờ phượng đối với tất cả mọi tạo vật, nó được lấy từ tiếng “ َ

 
ل
َ
رَه

 Ta-allaha Al-Qalbu” có nghĩa là sùng bái của con tim“ – ”الَقةُْب 

và nó là tình yêu mãnh liệt nhất. Bởi thế, lời Tawhid “  
َ
هَ ال ـٰ َ   إِل

 
إِال

هللاُ ا ” là lời nói tốt nhất, và nó là lời đầu tiên mà Thiên sứ của 

Allah  bắt đầu cho sứ mạng truyền bá của Người. (xem câu 
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hỏi 15: sự khác nhau giữa Tawhid Uluhiyah và Tawhid 
Rububiyah). 

 Câu hỏi 14: Khái niệm thờ phượng trong Islam? 
 Trả lời: Thờ phượng là sự hạ mình và phủ phục Allah 

, tẩy sạch mọi điều Shirk, phục tùng mọi mệnh lệnh của 
Ngài và tuân theo vị Nabi của Ngài . Bởi thế, Allah  là 
Đấng để cầu nguyện, Đấng đặt niềm hy vọng, Đấng phù hộ, 
Đấng để con người cúi đầu và quỳ lạy, Đấng để con người 
dâng cúng và giết tế. Và đấy là những gì mà các vị Thiên sứ đã 
kêu gọi. 

Allah , phán với cộng đồng tín đồ của Muhammad 
: 

قٖ�  ﴿ � َّ َد ۡم َ�  ُُ  � َا َد َ ِ ْ فَ ۡوِ ن تََو د   ْۖ ِ� �َ َُ ُۡ َ� ٱ َّ ََ َهَ   َِهُُِم م َٞ  ٓ � َُ َه ۡۡ ْ مَاَ َِهُِوِ َٞ َۡن  ِ  فَ
لَيمُ  ََ ٱۡ   ُُ َاي َسد َو ٱ ُُ �َ   ُ َد ٱ ُم  َفيَكُ  َ  ١ فََسيَۡك َد ٱ َهَن  َسُن  ۡح

َ
أ ۡن  َ�َه  َ َد َة ٱ َغ َبۡب

غَ  ۖ َبۡب َن  ٗة � �َُ � َ�ٰب ُ َُ ُن  ۡ�َ  ]۱۳۸، ۱۳۷: ئ�رة القرة[ ﴾ ١َ�

Bởi vậy, nếu họ tin tưởng nơi những điều giống với những 
điều đã được ban cho các ngươi (hỡi người Muslim!) thì 
chắc chắn họ đi đúng đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng 
làm ngơ thì chính họ mới là những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. 
Và riêng Allah thôi đã đủ giúp Ngươi (Muhammad) đương 
đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 
Đấy là màu sắc của Allah, và ai trội hơn Allah trong việc 
nhuộm màu?. Và chúng tôi (những người Muslim) là 
những người thờ phượng Ngài.  (Chương 2 – Al-Baqarah, 
câu 137). 
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Màu sắc của Allah  có nghĩa là tôn giáo của Ngài, ý 
nói cuộc sống của những người có đức tin, da thịt cũng như mồ 
hôi của họ, tất cả thân xác họ đều là của Allah , như Ngài đã 
phán bảo Muhammad  nói với nhân loại: 

ٰلَاََ�  ﴿ �َ َ ٱۡ  ُإ �َ  َ د ََ  َِ � َا َّ �َ �َي  يَ ۡ ََ �َ  َِ سُُس �َ  َِ ََ َب َند  َ  ُۡ ۖ�  ١قُ ُ َُ �َك  َ�َ  َ
ََاَ�  ل ُ  ٱَُۡاۡس �د

َ
أ  ۠�َ ه

َ
ََ�  ُِ َۡ َّ

ُ
أ َََٰك  َُ َ م  ]١٦٣ ، ١٦٢: اجنعام ئ�رة[ ﴾  ١َ�

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 
nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và cái 
chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể của toàn 
vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác ngang hàng, và ta 
được lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên thần phục 
Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163). 

Và Allah  phán bảo Muhammad  nói với những 
kẻ chống đối việc tôn thờ Ngài: 

َ�ُۡن  ﴿ �َ ۡم  ُلُن ٰ ۡعَ�
َ

أ ُنۡم  َ �َ  � ٰلَُِ ۡعَ�
َ

أ  ٓ�َ ََ �َ ۡم  ّمُن �َ �َ  � ّمَِ �َ وَ  ُُ �َ  َ َد � َ� ٱ ّٓجوَََِ � َ ُٓ َ
َ ُۡ قُ

َن  َُصو ل ۡ�ُ � ُ  ]139 :ئ�رة القرة[ ﴾ ١َُ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người muốn 
tranh luận với chúng tôi về Allah trong lúc Ngài là Thượng 
Đế của chúng tôi và cũng là Thượng Đế của các người? 
Thôi, phần việc của chúng tôi thì chúng tôi làm còn phần 
việc của các người là của các người, và chúng tôi chỉ luôn 
thành tâm hướng về một mình Ngài”. (Chương 2 – Al-
Baqarah, câu 139). 
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 Câu hỏi 15: Sự khác nhau giữa Tawhid Uluhiyah và 
Tawhid Rububiyah là gì? 

 Trả lời: Sự khác biệt giữa Tawhid Uluhiyah và 
Tawhid Rububiyah, tôi xin trả lời với sự hướng dẫn và soi sáng 
của Allah  rằng vấn đề này rất to lớn bởi vì mỗi tín đồ 
Muslim cần phải hiểu và nhận thức rõ ràng hai dạng thức này 
vì chúng là cơ sở nền tảng của tôn giáo và là tiếng nói của các 
Thông Điệp. 

 Tawhid Rububiyah: là sự khẳng định và thừa nhận 
rằng Allah   là Đấng Tạo Hóa, Đấng điều hành, chi phối, ban 
cấp, nuôi dưỡng tất cả mọi tạo vật. 

 Tawhid Uluhiyah: là độc tôn hóa Allah  trong thờ 
phượng, tránh xa mọi điều Shirk, phủ nhận tất cả những gì 
được thờ phượng khác ngoài Ngài, và đây chính là lời 
Shahadah “  

َ
هَ ال ـٰ  ا إِلَ

 
هللاُ إِال ” có nghĩa là không có Đấng nào đáng 

được thờ phượng mà chỉ có duy nhất một mình Allah . Và 
đây cũng chính là ý nghĩa mà nhiều câu Kinh Qur’an đã giải 
thích rõ ràng, tiêu biểu như lời phán của Allah :  

نَ  ﴿ � �ُ بُ َۡ َُ � َاد ّإ   ٞٓ ِ ََ َ َِ م ََهد   َٓ َ�قَۡوَهه هَ  َي ۡ
َ
َيُم َ� ُٰ َٰ ََمۡ   َ� َ�  ٢ ۡۡ  قَ ََ َط ََ ي  َ َد َ د ٱ َ 

يَن  َسَيۡ َ� ُه�   ]٢٧، 26:  الزخرف ئ�رة[  ﴾ ٢فََِهد

Và (hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa với phụ thân và người 
dân của y rằng quả thật tôi vô can với những gì mà các 
người đang thờ phượng. Ngoại trừ Đấng đã tạo hóa tôi thì 
Ngài sẽ hướng dẫn tôi. (Chương 43 – Azzukhruf, câu 26, 
27).  
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Và một số câu Kinh khác trình bày rằng Allah  ra 
lệnh phải thờ phượng riêng Ngài và phủ định tất cả mọi sự thờ 
phượng đến ai (vật) khác Ngài, và điều này được tất cả các vị 
Thiên sứ của Ngài từ Nuh  cho đến Muhammad  đều nói 
với cộng đồng của mình: 

﴿  ٓ� ُه ُ�ۡ�َ ِٰه  َٰ َ َ َۡن  َ ُنم هإ  � َ َه َد �ِْ ٱ �ُ ۡقبُ ۡوَم ٱ َّ ٰ  ]٥۹: ئ�رة اجعراف[ ﴾ َ�

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah, các 
người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

Và một số câu Kinh nói rõ về mục đích của việc cử 
phái các vị Thiên sứ đến với nhân loại, chẳng hạn như lời phán 
của Allah : 

﴿ َِ ۡۡ ََ َۡ �ۡ َّ ةٖ َ� َ هد
ُ

أ  َ ۖ  � َ� ُ�إ َِ ُغو ٰ َد ٱ   ْ ََبُوِ َ�ٱۡجَُ  َ َد ْ ٱ ِ� �ُ ۡقبُ َن ٱ
َ

أ ُسوً    ﴾�د

 ]٣٦: ئ�رةالحل [

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

َن  ﴿ � �ُ ۡقبُ ٱ �۠ فَ َ ه
َ

َ ٓ َ د َ ٰهَ  َٰ َ َ  ٓ َ  � ُه هد
َ

هَ َ ۡ َّ َ َ  ٓ َٓ ُو َ د ه َ ُسوِ   �د ن  ََك هَ ل َلۡب � هَن  ۡلَِ ۡ�َس
َ

أ  ٓ�  ٢َ�َه

 ]٢٥: ئ�رة اجنبياء[ ﴾

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi 
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y 
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, 
bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – Al-
Anbiya, câu 25). 
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Bởi thế, tiếng nói của Islam chính là không có Thượng 
Đế đích thực nào khác ngoài Allah  và Muhammad  là vị 
Thiên sứ của Ngài, và nó chính là chiếc chìa khóa mở cửa ngôi 
nhà Islam, và nó là nghĩa vụ đầu tiên đối với con người và là 
điều cuối cùng mà một người cần phải nói trước khi lìa khỏi 
thế gian như Nabi  đã nói: 

ّ�َها يَا «
َ
َ  الَ  ُق�لُ�ا ال اُس  َ

َ
  إِل

 أحد رااه » �ُْفةُِح�ا اهللاُ  إِال 

“Này hỡi nhân loại, các ngươi hãy nói không có Thượng Đế 
đích thực nào khác ngoài Allah, các ngươi sẽ thành đạt.” 
(Ahmad). 

َ  الَ  َكَِمهِ  هِخرُ  َكنَ  َمنْ  «
َ
  إِل

ةَ  َدَخَل  اهللاُ  ِإال  َن 
ْ
 .رااه أب� دااد اأحد » اْ

“Ai mà lời cuối cùng của y (trên thế gian) là ‘ َ  الَ 
َ

اهللاُ  ِهالّ  ِهل ’ thì 
sẽ được vào Thiên Đàng” (Abu Dawood và Ahmad). 

Cầu xin Allah  cho chúng ta và tất cả những người 
Muslim được kết thúc lời cuối cùng bằng lời Tawhid này! 

Và một trong những sự khác biệt: rằng việc khẳng định 
và thừa nhận Tawhid Rububiyah không làm cho một người vào 
được Islam. Một trong những bằng chứng nói lên điều này lời 
phán của Allah  khi Ngài ra lệnh cho vị Nabi của Ngài 
Muhammad  hỏi cộng đồng của Người – khi mà họ từ chối 
nói lời Tawhid “ َ  الَ 

َ
  إِل

اهللاُ  إِال  ” – ai là Đấng điều hành, Đấng Tạo 
Hóa, Đấng ban cấp bổng lộc và nuôi dưỡng? Tất cả họ đều trả 
lời rằng chính là Allah . Họ đã thừa nhận sự tồn tại của 
Allah , thừa nhận Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng ban bổng lộc 



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

27 

và nuôi dưỡng, họ thừa nhận Ngài là Đấng toàn năng trong 
việc điều hành và chi phối mọi vạn vật, tuy nhiên khi họ được 
lệnh phải thờ phượng Allah  thì họ từ chối và họ nói: 

﴿   ُ � َُ ٌٞ ُع ۡ�َََ ِ �َٰ َند َ� َ  ۖۖ �ً َ�َٰح  �  ٰٗ َٰ َ َ َُ ٱ�َََ َة  ََ َج
َ

 ]٥: ئ�رة ص[ ﴾ ٥أ

Phải chăng Y (Muhammad) nhập tất cả các thần linh lại 
thành một Thượng Đế duy nhất ư? Đây thật là một điều 
hết sức quái dị! (Chương 38 – Sad, câu 5). 

Họ phản đối và khước từ thờ phượng Allah  thì họ 
chưa vào Islam cho dù họ có công nhận sự tồn tại và sự tạo hóa 
của Ngài, bởi lẽ, mục đích Ngài tạo ra con người và mọi vạn 
vật là để phục tùng theo mệnh lệnh của Ngài, và mục đích 
thiêng liêng nhất chính là thờ phượng Ngài như Ngài đã phán: 

َن  ﴿ � �ُ بُ َۡ َ َّ ََ د  سَس  َ
ۡۡ �َٱ ند  َ

ِۡ ُت ٱ ّۡ لَ � َذ  ]٥٦: الار�ات  ئ�رة[ ﴾ ٥َ�َه
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Ngài  phán cho biết rằng mục đích mà Ngài tạo hóa 
con người và loài Jinn là chỉ để thờ phượng riêng một mình 
Ngài, cho nên ai thờ phượng Ngài là tuân theo mệnh lệnh của 
Ngài còn ai không thờ phượng Ngài là bất tuân Ngài. 

Và một trong sự khác biệt: Nếu Tawhid Rububiyah 
là điều làm cho một người vào Islam thì chắc chắn Thiên sứ 
của Allah  đã không đánh chiến với những kẻ ngoại đạo 
Quraish mặc dù họ đã thừa nhận sự tồn tại và quyền năng của 
Allah , họ đã thừa nhận sự tạo hóa của Ngài. Allah  phán: 
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َن  ﴿ لَُاو َۡ ُُِۡم َُ ُُ َن  َ  ٓ � َيَ  َ َ�َهن   ُِ ض
َ
إََاَن ٱۡ� َ ُ ََ  ٨قُ فَ

َ
أ  ُۡ َ  قُ د ََ َن  َُو و ُّ َسيَ

َن  � َُ ُد �ََ ُّ  ٨ت �َ �َ  َُ ۡب َسد َِ ٱ ٰ ََ ٰ �َ ُّ ٱَسد �د َهن   ُۡ َظيَم  قُ ََ ََۡش ٱۡ  ََ َ   ٨ٱۡ  د ََ َن  وَُو ُّ َسيَ
َن  و ُّ ُد َُ ََ فَ

َ
أ  ُۡ ٖٞ  ٨قُ ۡ ََ  َ ُ�إ  ُِ لَُكو َّ   َ ه �َ ۢن َۡيَ ُۡ َه َن  قُ َ ۡيهَ  لَ ُ� َع � َ�ُ  َ �َ  �ُ َ�ُ َو  ُُ �َ

َن  لَُاو َۡ ُُِۡم َُ َن  ٨ُُ � َُ َُۡسَح  ٰ َد َ
ُۡ فََ َ  قُ د ََ َن  وَُو ُّ  - ۸٤: ئ�رة الؤمن�ن[ ﴾ ٨َسيَ

۸۹[ 

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Trái đất và mọi người 
sống nơi đó thuộc về ai, nếu các ngươi biết?”. Chúng sẽ 
đáp: “Của Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các ngươi không 
lưu ý hay sao?”. Ngươi hãy bảo chúng: “Ai là Thượng Đế 
của bảy tầng trời và là Thượng Đế của chiếc Ngai vương 
chí đại?”. Chắc chắn chúng sẽ nói: “Allah”. Hãy bảo 
chúng: “Thế các ngươi không sợ Ngài hay sao?”. Ngươi 
hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thống trị mọi vạn 
vật trong Tay Ngài, ai là Đấng bảo vệ tất cả và ai là Đấng 
mà không có ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Ngài 
nếu các ngươi biết?”. Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah”. 
Hãy bảo chúng: “Thế tại sao các ngươi còn mê muội?”. 
(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 84 – 89). 

و ﴿ ُّ َ َّ  َِ ض
َ
َ�ٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ لََ  ٱَسد ۡن َذ َُ م هد َۡ َ

�َن َسَ لَيُم َ� َ ََ �ُز ٱۡ  زَ ََ ٱۡ  ُ ند  َّ لَ  ٩ ُند َذ
 ]۹: ئ�رة الزخرف[ ﴾

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn 
Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng”. (Chương 43 – 
Az-Zukhruf, câu 9). 
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Nếu sự thừa nhận quyền năng của Allah  là Islam thì 
chắc chắn họ (những người thờ đa thần Quraish) đã là những 
người có Taqwa nhưng họ thực sự không phải là những người 
của Taqwa bởi vì họ được mô tả là những kẻ đã phủ nhận Ngài 
và những kẻ không có Taqwa như Ngài đã phán: 

﴿  ۖ ُ َد و ُند ٱ ُّ َ َّ  ََ َا َّ  ۡ �َٱ ۡاَس  َد َ ََ ٱ َد �ََس  َِ ض
َ
َ�ٱۡ�  َِ ٰ ََ ٰ �َ سد لََ  ٱَ ۡن َذ هد ُ م  َ َۡ َ

�َن َسَ َ �َ
َن  ُكو ٰ يُۡافَ َد َ

 ]٦۱: ئ�رة العنكب�ت[ ﴾ ٦فََ

Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời và 
trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời và mặt trăng thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp là “Allah”. Thế tại sao chúng lánh 
xa Ngài? (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 61). 

ن ُ�ََُۡج  ﴿ َ�َه  ََ ٰ �َ مۡ
َ
�َٱۡ�  َُ ۡا َسد لَُك ٱ ن َ�ۡا هد

َ
أ  َِ ض

َ
�َٱۡ�  َٞ ٓ � َا سد َن ٱَ َ م هإ ُزُقُن َۡ َ ُۡ َهن ي قُ

د هََن ٱ ََ ُۡ ٱۡ  ُّ ََ   ُ َد ٱ َن  وَُو ُّ َي َفَس   ََ ّۡ َ
ٱۡ�  َُ َ َُ�مإ َ�َهن ي إَ  ََ َن ٱۡ  ََت هَ َۡايإ ُج ٱَ ََ َۡ ُ� �َ ََت  يإ ََۡا

َن  و ُّ ُد َُ ََ فَ
َ

 ]٣١:  ي��س ئ�رة[ ﴾  ٣أ

Hãy hỏi chúng (Muhammad!): Ai là Đấng đã ban cấp 
bổng lộc cho các người từ trên trời và dưới đất? Ai là Đấng 
nắm quyền chế ngự thính giác và thị giác của các người? Ai 
là Đấng đã đưa sự sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra 
khỏi sự sống? Và ai là Đấng đã điều hành, chi phối và định 
đoạt mọi hoạt động của vũ trụ? Chắc chắn chúng sẽ trả lời: 
Đó là Allah. Do đó, hãy bảo họ: Thế sao các người không 
kính sợ Allah? (Chương 10 – Yunus, câu 31). 

Và một trong những điều khác biệt: rằng Tawhid 
Rububiyah ràng buộc Tawhid Uluhiyah có nghĩa là ai khẳng 
định và thừa nhận quyền năng của Allah  thì bắt buộc y phải 
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tuân phục Ngài, phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài 
nhưng điều này không có ở những người ngoại đạo Quraish. 

Còn Tawhid Uluhiyah có nghĩa là ai nói lời tuyên thệ 
Shahadah “Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah và Muhammad là Thiên sứ của Ngài” thì y phải độc tôn 
hóa Allah  trong việc thờ phượng và đi theo sự hướng dẫn 
và chỉ đạo của Thiên sứ của Ngài , và lời Tawhid này bao 
hàm cả Tawhid Rububiyah có nghĩa là sự thờ phượng không 
xuất phát từ kẻ có trí tuệ đến với hư vô bởi vì ai đó thờ phượng 
Allah  thì quả thật y không thờ phượng Ngài ngoại trừ đã y 
khẳng định sự tồn tại và quyền năng của Ngài. 

Tương tự, Tawhid Asma Wassifat có nghĩa rằng Allah 
 có các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính tối cao nên chúng 
ta mô tả Ngài với những gì mà Ngài đã mô tả về bản thân Ngài 
cũng như những gì mà Thiên sứ của Ngài  đã mô tả về Ngài, 
chúng ta không được so sánh và suy diễn như Allah  đã 
phán: 

﴿  ُ� َص َ�ۡ ُُ ٱ َاي ٱَسد َو  ُُ �َ  ۖ ٞ ۡ ََ َهَ   ل ۡۡ اَ َُ َس  ۡۡ  ]۱۱: ئ�رة الي�رى[ ﴾  َ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

﴿  ۖ � مََ  وهُ  ٱۡدُع ٰ فَ َِ ۡس ۡقُ ُٞ ٱ ٓ � ۡسَا
َ
ٱۡ�  َ د ََ �َ  ْ ِ� �ُ ۡ�َن  َ� َ َز ُۡ َسيُ    َ �َه ٰ ََ ۡس

َ
أ  ٓ�َ َن  � �ُ ُۡلَح َيَن ي َد ٱ

َن  لُو َا َۡ َ�هُوِْ َ�  �  ]١٨٠: ئ�رة اجعراف[ ﴾  ١َه

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh 
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xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ về 
tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Do đó, sự độc tôn hóa Allah  trong thờ phượng bao  
hàm sự độc tôn hóa Ngài trong các tên gọi hoàn mỹ và các 
thuộc tính tối cao của Ngài; người nào thừa nhận các tên gọi và 
các thuộc tính của Ngài thì bắt buộc y phải thờ phượng Ngài. 

Qua những điều vừa được trình bày ở trên đã cho thấy 
rõ rằng rất cần để biết về sự phân loại của giới học giả về 
Tawhid thành ba dạng: Tawhid Rububiyah, Tawhid Uluhiyah 
và Tawhid Asma Wassifat. Điều thúc đẩy giới học giả đi đến 
sự phân loại này là nhằm trình bày rõ sự phản bác những người 
thừa nhận Tawhid Rububiyah và đặt dạng thức Tawhid này 
làm điều bắt buộc đầu tiên trong việc xem xét và đánh giá các 
tạo vật, khác với những bằng chứng giáo lý xác thực rằng điều 
bắt buộc đầu tiên cần kêu gọi là lời tuyên thệ Shahadah “ َ  الَ 

َ
 إِال   إِل

 những đã được rõ qua các câu Kinh Qur’an. Và trong lời ”اهللاُ 

của Thiên sứ  nói với Mu’azd  khi Người cử ông đến xứ 
Yemen: “Quả thật, ngươi sẽ đến với một nhóm người của 
dân kinh sách, bởi thế, điều đầu tiên mà ngươi phải kêu gọi 
họ là sự chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của 
Allah” (Albukhari, Muslim). 

Người  đã không bảo Mu’azd  bắt đầu một điều 
nào trước điều đó cả. Và trong lời Hadith này đã vô hiệu hóa 
sự kêu gọi của những người đã dựng ra những kẻ trung gian 
giữa họ và Allah ; họ đã tôn vinh và sùng bái những kẻ trung 
gian đó và nhờ vả can thiệp với Allah  giùm họ, họ thề 
nguyện đến những vị đó, dâng lễ nguyện Salah tại nơi của các 
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vị đó trong khi Allah  là Đấng Vĩ Đại và Tối Cao chẳng cần 
đến bất kỳ kẻ trung gian nào. Đây chính là việc làm của những 
người ngoại đạo Quraish và không ai trong số họ thừa nhận 
rằng mình đã làm điều Shirk trong Tawhid Rububiyah mà việc 
làm của họ chỉ mang tính như Allah  đã phán về họ: 

﴿  ٰ ََ ُزۡ   َ َد ٱ   َََ  ٓ�َ مُوه َ َإ َّ ُ َّ ََ د  ۡم  ُُ �ُ بُ َۡ ََ �  ]۳: لزمرئ�رة ا[ ﴾ َه

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng tôi 
đến gần Allah mà thôi. (Chương 39 – Azzumar, câu 3). 

Do đó, quí đạo hữu độc giả hãy suy ngẫm về ý nghĩa 
của tiếng Tawhid và các động cơ phân loại Tawhid của giới 
học giả thành ba dạng thức để hiểu rõ hơn về đường lối cũng 
như sự khác biệt ý nghĩa của tiếng Tawhid giữa quan điểm và 
nhịn nhận của phái Sunnah & Jama’ah với những người ngoại 
đạo cũng như một số những người Bid’ah. 

       

 Câu hỏi 16: Giáo lý qui định thế nào về người 
không thờ phượng Allah mà thờ phượng những ai (vật) 
khác ngoài Ngài trong khi vẫn thừa nhận sự tồn tại của 
Ngài? 

 Trả lời: Ai không thờ phượng Allah  mà đi thờ 
phượng những ai (vật) khác ngoài Ngài thì người đó không 
được xem là người của Tawhid mà y là người ngoại đạo phủ 
nhận Allah  và vô đức tin nơi Ngài, sự thừa nhận của y về sự 
tồn tại và quyền năng của Allah  chẳng mang lại giá trị nào 
cho y. Allah  phán: 
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ۡلاٗ  ﴿ ُظ ۡم  ُفُسُ  ه
َ

أ  ٓ�  َ ُۡ َِ َّ َتۡي �َٱۡس  � �ِْ مََ  �ُ لُوإٗ �ََجَح �َُع  ]۱٤: ئ�رة المل[ ﴾ �  � 

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng đã 
phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận đó là 
sự thật. (Chương 27 – An-Naml, câu 14). 

Và sự phủ nhận và vô đức tin nhất là sự phủ nhận và 
vô đức tin của Iblis khi hắn bất tuân mệnh lệnh của Allah  
một cách ngạo mạn, Allah  phán: 

﴿ � ِْ� �ُ ُُ ٱۡس �ََكةَ  ٰ ََ َۡلَا َ � ۡلَِ َن ۡ ۡ قُ َن هَ �َ�َ ۡكَ�َ  َ�ٱۡسَُ  ٰ�َ
َ

ََۡس َ ل ََمۡ  ٓ َ د َ  ِْ �ٓ �ُ َُ َفَس َم  َد
�َن  َ�ٰفَََ  ]٣٤: ئ�رة القرة [ ﴾ ٣ٱۡ 

Và khi TA (Allah) bảo các thiên thần hãy quỳ xuống phủ 
phục trước Adam thì tất cả chúng đã quỳ xuống phủ phục 
ngoại trừ tên Iblis, hắn đã từ chối và ngạo mạn, thế là hắn 
trở thành một tên phản nghịch (Chương 2 – Albaqarah, câu 
34). 

Chúng ta hãy nhìn sự mô tả về Iblis trong câu Kinh 
này khi mà hắn đã không tuân lệnh Allah . Bởi thế, ai thờ 
phượng ai (vật) khác ngoài Allah  thì người đó là Kafir (vô 
đức tin và phản nghịch) và là Mushrik (thờ đa thần), còn ai 
không thờ phượng Allah  và cũng không thờ phương ai khác 
hoặc phủ nhận sự tồn tại của Allah  thì y là kẻ Kafir vô thần. 

       

 Câu hỏi 17: Mục đích Allah  tạo hóa con người là 
gì cùng với bằng chứng giáo lý? 
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 Trả lời: Mục đích Allah  tạo hóa con người là để 
thờ phượng duy nhất một mình Ngài, Ngài phán:  

َن  ﴿ � �ُ بُ َۡ َ َّ ََ د  سَس  َ
ۡۡ �َٱ ند  َ

ِۡ ُت ٱ ّۡ لَ � َذ  ]٥٦: الار�ات  ئ�رة[ ﴾ ٥َ�َه
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để 
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat, 
câu 56). 

Đầu tiên Allah  phán cho biết rằng chính Ngài là 
Đấng Tạo Hóa, Ngài đã tạo hóa mọi vạn vật trong đó có con 
người, thứ hai Ngài cho biết rằng con người được tạo ra là để 
thờ phượng riêng Ngài. Và điều này cũng được nói trong các 
câu Kinh khác về mục đích của việc cử phái các vị Thiên sứ 
đến cho nhân loại. 

Allah  phán:  

ةٖ ﴿ هد
ُ

أ  َ � َ� ُ�إ َِ ۡۡ ََ َۡ �ۡ َّ نَ  َ� َ
َ

أ ُسوً   ۖ  �د َِ ُغو ٰ َد ٱ   ْ ََبُوِ َ�ٱۡجَُ  َ َد ْ ٱ ِ� �ُ ۡقبُ  ﴾ٱ

 ]٣٦: ئ�رةالحل [

Và quả thật, TA (Allah) đã cử phái đến với mỗi cộng đồng 
một vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và 
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

لَ  ﴿ � هَن  ۡلَِ ۡ�َس
َ

أ  ٓ� َن َ�َه � �ُ ۡقبُ ٱ �۠ فَ َ ه
َ

َ ٓ َ د َ ٰهَ  َٰ َ َ  ٓ َ  � ُه هد
َ

هَ َ ۡ َّ َ َ  ٓ َٓ ُو َ د ه َ ُسوِ   �د ن  ََك هَ ل  ٢ۡب

 ]٢٥: ئ�رة اجنبياء[ ﴾

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi 
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y 
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, 
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bởi thế, hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – Al-
Anbiya, câu 25). 

Nabi Nuh  là vị Thiên sứ  đầu tiên kêu gọi cộng 
đồng người dân của Người với lời: 

َن  ﴿ و َُ ي َِ
َ

َ�أ وُه  ُّ ُد �َٱ  َ َد �ِْ ٱ �ُ ۡقبُ َن ٱ
َ

 ]۳: ئ�رة ال�ح[ ﴾ ٣أ

Các người hãy thờ phượng Allah và hãy kính sợ Ngài và 
hãy tuân lệnh theo ta. (Chương 71 – câu 3). 

Tất cả mỗi vị Thiên sứ  đều bắt đầu sự kêu gọi 
người dân của mình đến với sự thờ phượng Allah  không 
làm điều Shirk với Ngài, Ngài phán: 

ۡم  ﴿ ُُ � َذ
َ

أ ودٗ َۡ ٰ َ�ِد  ُُ ََ فَـ
َ

أ هُٓ�   َ�ـۡ�ُ ٰـِه  َٰ َ َ َۡن  �  َُنم هإ َ َه َد �ِْ ٱ �ُ ۡقبُ ۡوَم ٱ َّ ٰ �َ  َ� ۖ  قَ
َن  و ُّ ُد  ]65: ئ�رة اجعراف[ ﴾ ٦َُ

Và dân tộc Ad, TA đã cử Hud, một người anh em của họ 
đến với họ. Y bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy thờ 
phượng Allah, các người không có một Thượng Đế nào 
khác ngoài Ngài. Chẳng lẽ các người không sợ Ngài hay 
sao?”. (Chương 7 – Al’Araf, câu 59). 

       

 Câu hỏi 18: Ý nghĩa của Tawhid Asma Wassifat? 

 Trả lời: Ý nghĩa của Tawhid Asma Wassifat là niềm 
tin kiên định rằng Allah  hoàn hảo tuyệt đối và các thuộc 
tính của Ngài là tối cao tuyệt đối, tin vào tất cả những tên gọi 
hoàn mỹ và các thuộc tính tối cao của Ngài được chính Ngài và 
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vị Thiên sứ của Ngài Muhammad  đã mô tả, không được suy 
diễn, bóp méo, so sánh như Allah  đã phán: 

﴿  َ  ُ� َص َ�ۡ ُُ ٱ َاي ٱَسد َو  ُُ �َ  ۖ ٞ ۡ ََ َهَ   ل ۡۡ اَ َُ َس   ]۱۱: ئ�رة الي�رى[ ﴾ ۡۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

﴿  ۖ � مََ  وهُ  ٱۡدُع ٰ فَ َِ ۡس ۡقُ ُٞ ٱ ٓ � ۡسَا
َ
ٱۡ�  َ د ََ �َ  ْ ِ� �ُ ُۡلحَ  َ� َ َيَن ي َد ۡ�َن ٱ َز ُۡ َسيُ    َ �َه ٰ ََ ۡس

َ
أ  ٓ�َ َن  � �ُ

َن  لُو َا َۡ َ�هُوِْ َ�  �  ]١٨٠: ئ�رة اجعراف[ ﴾  ١َه

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh 
xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ về 
tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

﴿  ْ ِ َُ ٱۡدُعو يإٗ  قُ
َ

َٰنۖ َ ۡحَ� َد ِْ ٱَ ٱۡدُعو  َ�
َ

أ  َ َد ُه ٱ لَ ِْ فَ َۡ�ُعو � ت � � هد ٰ َِ ۡس ۡقُ ُٞ ٱ ٓ � ۡسَا
َ
ئ�رة [ ﴾ٱۡ�

 ]۱۱۰: ارساء

Hãy bảo họ: “các người hãy cầu nguyện Allah hay cầu 
nguyện Đấng Rahman, các người hãy cầu nguyện Ngài với 
bất cứ tên gọi nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài có các tên gọi 
hoàn mỹ. (Chương 17 – Al-Isra, câu 110). 

       

 Câu hỏi 19: So sánh và suy diễn trong Tawhid 
Asma Wassifat là như thế nào và đâu là giáo lý đúng đắn? 
 Trả lời: So sánh có nghĩa là lấy các thuộc tính của 

Allah  đem so sánh với các tạo vật, còn suy diễn là suy luận 
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các ý nghĩa về các thuộc tính cũng như các tên gọi của Allah 
. Giáo lý đúng đắn nhất là không được so sánh và suy diễn 
các thuộc tính của Allah  bởi lẽ ý nghĩa các thuộc tính đó 
đều được hiểu theo tiếng Ả Rập còn việc suy diễn chúng ra làm 
sao hay như thế nào thì không một ai biết rõ về chúng mà chỉ 
duy một mình Allah  mà thôi, không một ai được phép hỏi 
các thuộc tính của Ngài như thế nào và ra làm sao. Cũng chính 
vì vậy nên những người Salaf đã xem việc đặt câu hỏi như vậy 
về các thuộc tính của Allah   là điều Bid’ah (đổi mới, cải 
biên, không có trong giáo lý của Islam), chẳng hạn như Imam 
Malik  khi được hỏi về từ Istiwa’ (ngự trên) như thế nào thì 
ông nói: “Istiwa’ thì đã biết, như thế nào thì không biết nhưng 
đức tin Iman vào nó là bắt buộc còn hỏi nó như thế nào là 
Bid’ah”. Và thật ra tạo vật không cần thiết phải hỏi như thế nào 
để làm gì!. 

       

 Câu hỏi 20: Tawhid thờ phượng có ý nghĩa và giá 
trị như thế nào và hãy nói về hồng phúc của nó? 
 Trả lời: Tawhid có ý nghĩa rất lớn trong thờ phượng 

bởi nó là sự độc tôn hóa Allah  trong thờ phượng, và đối với 
người bề tôi thì nó là điều bắt buộc, là nghĩa vụ. Ai đã khẳng 
định dạng thức Tawhid này thì chắc chắn đã khẳng định các 
dạng thức Tawhid còn lại bởi vì Tawhid trong thờ phượng bao 
hàm cả Tawhid Rububiyah và Tawhid Asma Wassifat, hơn nữa 
một người có trí tuệ và có nhận thức đúng đắn không bao giờ 
thờ phượng cái không tồn tại hoặc không hoàn mỹ trong các 
tên gọi và các thuộc tính.  
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Tawhid thờ phượng là điều đầu tiên gia nhập một 
người vào Islam và cũng là điều cuối cùng mà một người bề tôi 
nên nói trước khi lìa khỏi thế gian. 

Còn về hồng phúc của Tawhid thờ phượng thì nó là sự 
thờ phượng tốt nhất trong các hình thức thờ phượng: tội lỗi của 
người thuộc Tawhid thờ phượng sẽ được tha thứ và không bị 
đời đời kiếp kiếp trong Hỏa Ngục, và y sẽ được bằng an, được 
soi sáng và hướng dẫn. Allah  phán: 

ُ م ﴿ َِ ٰ ََيَ�  ِْ بَُسٓو َۡل َۡم ي َ�َ  ِْ َهُِو ِ َٞ َيَن  َد َن  ٱ � �ُ َُ ۡ ّّ م  ُُ �َ ُن  ۡه
َ
ٱۡ� ُم  ََك ََُ  � ٰ َٓ �ْ

ُ
أ ۡلِ    ﴾٨مَُظ

 ]۸۲: ئ�رة اجنعام[

Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy 
của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì họ là 
những người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng 
dẫn đúng theo Chính Đạo. (Chương 6 – Al-An’am, câu 82). 

Người của Tawhid thờ phượng sẽ được đảm bảo cho 
Thiên Đàng nếu như không có sự phủ định lời Tawhid “không 
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad 
là vị Thiên sứ của Ngài”. Còn nếu như những gì phủ nhận toàn 
bộ lời Tawhid này thì một người sẽ không phải là người của 
Tawhid cho dù y có nói trên chiếc lưỡi của mình. Lời hứa rằng 
người của Tawhid sẽ được tha thứ tội lỗi là đối với những tội 
lỗi không phủ định căn bản của Tawhid, đó là những tội lỗi 
không chứa đựng một điều gì liên quan đến Shirk. Còn riêng 
các Hadith nói về hồng phúc của Tawhid thì rất nhiều, chẳng 
hạn như Hadith của Uba-dah, Hadith của Itban, của Abu Saeed, 
Anas và những các vị khác. 
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 Câu hỏi 21: Định nghĩa đức tin Iman và các nền 
tảng của trụ cột của nó là gì? 

 Trả lời: Iman theo nghĩa của từ là sự tin tưởng, còn 
theo thuật ngữ giáo lý thì nó có nghĩa là nói bằng lưỡi, tin bằng 
con tim và làm theo các trụ cột, và nó là niềm tin kiên định 
rằng Allah  là Thượng Đế của mọi vạn vật, Ngài nắm quyền 
điều hành và chi phối chúng, Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban 
Cấp và Nuôi Dưỡng, Đấng làm cho sống và làm cho chết, và 
Ngài là Đấng đáng được thờ phượng, không có ai (vật) khác 
Ngài có quyền đó, tất cả mọi sự thờ phượng và phủ phục chỉ 
được dành riêng duy nhất một mình Ngài, và Ngài là Đấng có 
các thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối không có bất cứ một khiếm 
khuyết hay điểm yếu nào. 

Các nền tảng trụ cột của Iman có sáu  nếu đối chiếu 
với Islam: đức tin nơi Allah , nơi các Thiên thần của Ngài, 
các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, đức tin nơi 
cõi Đời Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt và xấu. Sáu trụ cột 
đức tin này như đã được biết qua Hadith của Umar  khi đại 
Thiên thần Jibril hỏi Nabi  về đức tin Iman thì Người nói: 

نْ  «
َ
َْ�مِ  َارُُئةِهِ  َاُ�تُِبهِ  َاَمىَئَِ�ِتهِ  بِاهللاِ  رُْؤِمنَ  أ

ْ
َقَدرِ  َارُْؤِمنَ  اآلِخرِ  َاال

ْ
هِ  بِال  َخْ�ِ

هِ  ّ ََ  .رااه ماةم » َا

“Rằng ngươi phải tin nơi Allah, nơi các Thiên sứ của Ngài, 
các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, tin nơi 
cõi Đời Sau và tin nơi sự tiền định tốt và xấu” (Muslim). 

Và khi đức tin Iman đứng một mình nó thì nó bao hàm 
tất cả: nói bằng lưỡi, tin bằng con tim và hành động bằng thể 
xác. 
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 Câu hỏi 22: Iman có tăng và giảm không và nó tăng 
giảm bởi điều gì? 

 Trả lời: Đức tin Iman có tăng và giảm, nó tăng bởi sự 
tuân lệnh và giảm bởi những điều trái lệnh và tội lỗi. Allah  
phán: 

﴿  � ُه ُُٰ�َ ِ َٞ ۡي َۡم  لَ ََيۡت َع ُل ِ ت َ ۡ مُُ ۡم  لُو لَۡت قُ �ََج  ُ َد ََ ٱ َ ُ ُ  ِ َ ََ َيَن  َد ٱ َن  � ٱَُۡاۡاَهُِو َا َد َ َ
 ِٗ ٰ�َ ََي ُ ۡم  ُۡ ٰ َزَِد َ�َ�َ َ َۡم  �  مإ َن َ� ُو َد  ]۲: ئ�رة اجنفاا[ ﴾ ٢َ�ََُو

Quả thật những người có đức tin là những người mà quả 
tim của họ rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah và 
khi nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của họ 
vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho Thượng Đế 
của họ. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 2). 

َ�ة   ﴿ هزَ َۡت ُسو
ُ

أ  ٓ � ِ َه ۡتُه  ۡ َ َزَِد ّيُنۡم 
َ

وُ  َ ُّ �َ ن  ُ م هد ِۡ ِٗ َفاَ ٰ ََيَ�   َٓ ه �َٰ َن َ� َي َد ٱ  � هد
َ

م �  فَ
 ٰ ََيَ� ۡم   ُ ُۡ َِهُِوِْ فََزَِد ۡم ِٗ َٞ ُُ �َ َن �  � ۡبَ�ُ َۡسَُ  ]۱۲٤: ئ�رة ال�ةة[ ﴾ ١�

Và khi có một chương kinh được ban xuống thì có người 
trong bọn chúng lên tiếng: “Ai trong quí vị sẽ tăng thêm 
đức tin với nó?”. Bởi thế, đối với những ai có đức tin thì nó 
sẽ gia tăng đức tin cho họ và họ hoan hỉ. (Chương 9 – 
Attawbah, câu 124). 

ِدُ  ﴿ َد ۡم�  ََ�ۡ َ َِٰ�َ ََي  َُ � هد ِٗ ٰ�َ ََي  ]٤: ئ�رة الفت [ ﴾ ٓ�ِْ 

để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng. (Chương 48 – 
Al-Fath, câu 4). 

Và Nabi  nói: 
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َيَاءُ  ُشْعَبةً  اََئبُْع�نَ  بِْضعٌ  اِريَمانُ  «
ْ
 .رااه ماةم » اِريَمانِ  ِمنَ  ُشْعَبةٌ  َاا 

“Iman gồm có bảy mươi mấy phần và tính mắc cỡ là một 
phần của Iman” (Muslim). 

       

 Câu hỏi 23: Các nguyên nhân nào làm gia tăng đức 
tin Iman và các nguyên nhân nào làm giảm đức tin Iman? 

 Trả lời: Các nguyên nhân làm gia tăng đức tin Iman là 
những việc làm thiện tốt và phục tùng mệnh lệnh của Allah  
và Thiên sứ của Ngài , và các nguyên nhân làm giảm đức tin 
Iman là những việc làm trái lệnh và tội lỗi. 

 Câu hỏi 24: Định nghĩa Ilhad và thế nào là Ilhad 
nơi các tên gọi và các thuộc tính của Allah và kể ra các 
dạng Ilhad? 
 Trả lời: Theo nghĩa của từ Ilhad có nghĩa là nghiêng 

và lệch hướng, còn trong giáo lý thì Ilhad được dùng để nói về 
sự lệch hướng sau khi đã đi trên con đường ngay chính. Allah 
 phán: 

﴿  
َ

أ  � ٓ � ۡيَِ لَ َن َع َفۡو ۡ�َ  َ � ََُِٰ �َِ َٞ َن َ�ٓ  � �ُ ُۡلَح َيَن ي َد َند ٱ ن َ م هد
َ

أ  ٌ�ۡ �َ َذ � َد ٰ َ� ٱ َٰ ُۡل َان ي ََ

ََصٌ�  َن م لُو َا َۡ َُ � ُه� مََا ََهد ۡم  ُُ ۡۡ � َد ْ َه ِ لُو ۡقَا َة� ٱ َٰا ََ ٱۡ َّ يَۡوَم   � ِٗ َِٞهَ  ٓ َِ
ۡ
َم ئ�رة [ ﴾ ٤ي

 ]٤٠: ف ةت

Quả thật, những ai báng bổ các Lời Kinh của TA thì sẽ 
không trốn khỏi TA. Những kẻ bị ném vào trong Hỏa Ngục 
và những ai bước ra một cách an toàn vào Ngày Phục Sinh, 
ai tốt hơn ai? Các ngươi cứ làm những gì các ngươi muốn 
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bởi quả thật Ngài (Allah) luôn nhìn thấy tất cả những gì 
các ngươi làm. (Chương 41 – Fussilat, câu 40). 

ۡساَ  ﴿
َ
ٱۡ�  َ د ََ وهُ َ� ٱۡدُع ٰ فَ َِ ۡس ۡقُ ُٞ ٱ ٓ �  ۖ � ْ  مََ  ِ� �ُ ۡ�َن  َ� َ َز ُۡ َسيُ    َ �َه ٰ ََ ۡس

َ
أ  ٓ�َ َن  � �ُ ُۡلَح َيَن ي َد ٱ

َن  لُو َا َۡ َ�هُوِْ َ�  �  ]١٨٠: ئ�رة اجعراف[ ﴾  ١َه

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh 
xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ về 
tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Ilhad trong các tên gọi và các thuộc tính của Allah  
là lệch khỏi ý nghĩa mà Ngài và Thiên sứ của Ngài  mô tả 
bằng sự suy diễn, so sánh và bóp méo. Allah  yêu cầu phải 
đứng yên trong các tên gọi và các thuộc tính của Ngài qua lời 
phán: 

﴿  ُ� َص َ�ۡ ُُ ٱ َاي ٱَسد َو  ُُ �َ  ۖ ٞ ۡ ََ َهَ   ل ۡۡ اَ َُ َس  ۡۡ  ]۱۱: ئ�رة الي�رى[ ﴾  َ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng 
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Trong câu Kinh này, Allah  khẳng định các tên gọi 
và các thuộc tính của Ngài đã được Ngài và được vị Thiên sứ 
của Ngài  mô tả. 

Các dạng Ilhad về các tên gọi và các thuộc tính của 
Allah : 

1- Đặt tên cho các bụt tượng bởi một điều gì đó từ các tên 
gọi của Allah , chẳng hạn như họ gọi thần Al-Lat là Thượng 
Đế, Al-Uzza là Đấng Toàn Năng. 
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2- Gọi Allah  bằng những gì không phù hớp với tính tối 
cao và thiêng liêng của Ngài như cách những người Thiên chúa 
giáo đã gọi Ngài là Chúa cha, còn những nhà triết lý thì gọi 
Ngài là nguồn động lực cho hành động. 

3- Mô tả Allah  với những gì không phù hợp với tính 
tuyệt đối của Ngài cũng như với những gì mang tính chất yếu 
kém và khiếm khuyết, chẳng hạn như lời nói tồi tệ của những 
người Do thái rằng “Ngài nghỉ mệt vào ngày thứ bảy”, và câu 
nói của họ: tay của Allah bị xích chặt lại (Chương 5 – Al-
Ma-idah, câu 64). 

4- Bóp méo các tên gọi hoàn mỹ cũng như các thuộc tính 
tối cao của Allah , phủ nhận ý nghĩa đích thực các tên gọi và 
thuộc tính của Ngài giống như một số người phái Jahmiyah: 
“Đấng Hằng Nghe không có sự nghe và Đấng Hằng Sống 
không có sự sống”. 

5- So sánh các thuộc tính của Allah  với các thuộc tính 
các tạo vật của Ngài, điều chân lý là khẳng định các tên gọi và 
các thuộc tính của Ngài không được so sánh với các tạo vật. 

       

 Câu hỏi 25: Có phải sự khác biệt tôn giáo bởi các vị 
Nabi khác nhau không, hãy trình bày rõ về vấn đề này? 
 Trả lời: Tôn giáo không khác biệt bởi các vị Nabi 

khác nhau mà tôn giáo của họ đều là một: thờ phượng duy nhất 
một mình Allah phủ nhận sự tổ hợp Shirk cùng với Ngài. Allah 
 phán: 
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﴿   ٓ َهَ � م ۡيَِ �َبد  � َ�َه َك  ۡ َّ َ َ  ٓ� ۡيَِ �َۡح
َ

أ َٓي  َد �َٱ  � َهَ  هُوٗح ٰ م ٰد �َ  � َيَن َه َن ٱ�إ َ هإ َ   َُنم  َ�َ
 َُ  َ �َ َن  َي ْ ٱ�إ ِ لَيُاو

َ
أ ۡن 

َ
أ  ۖ ٰ ََ ۡ �َعَ  ٰ ََ و ُّ �َ َُٰيَم  َٰ هَ� ََمۡ ََي  ْ قُوِ َد َف : ئ�رة الي�رى[ ﴾ َُ

13[ 

Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã 
truyền xuống cho Nuh và tôn giáo mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã truyền cho 
Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn giáo và chớ chia rẽ 
trong đó. (Chương 42 – Ash-Shura, câu 13). 

Mặc dù hệ thống giáo luật có khác nhau như Allah  
đã phán: 

﴿  ٖ ةٗ   َُ�إ َع ُِنۡم َ�ۡ � هَ ۡلَِ ََ �جٗ  َج  َ ِۡ  ]٤٨: الائدة ئ�رة[ ﴾�  َ�هَ

TA đã qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ 
thống luật pháp và một lề lối. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
48 – 50). 

Nhưng tôn giáo vẫn là một tức chỉ thờ phượng một 
mình Allah  duy nhất như Nabi  đã nói: 

ْاالَُد َعى ٍت  «
َ
نْبِيَاِء أ

َ
َ اج َِ ُْن َمَعا

َ
ا َااِسدٌ : ْ   » ِدينُنَ

“Chúng ta, các vị Nabi đều là những đứa con cùng cha 
khác mẹ, tôn giáo của chúng ta là một”. 

 Câu hỏi 26: Việc thờ phượng duy nhất một mình 
Allah  có thể hình thành hay không nếu không phủ nhận 
các tà thần, bằng chứng? 
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 Trả lời: Sự thờ phượng Allah  không thể hình thành 
nếu không có sự phủ nhận các tà thần. Allah  phán: 

﴿  ٰ َٰ َ�ةَ ٱَُۡوۡ� َۡ َُ َٱۡ  َسَك م ۡسَُۡا َ� ٱ َّ ََ  َ َد َٱ ۡاهَۢن م ُ� �َ  َِ ُغو ٰ َد َٱ  َۡ م يَۡنُف َان   ئ�رة[  ﴾ََ

 ]٢٥٦:  القرة

Chắc chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và 
khác biệt với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó, người nào 
phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi Allah thì quả thật y đã 
nắm chặt sơi dây cứu rỗi không bao giờ đứt. (Chương 2 – 
Albaqarah, câu 256). 

ةٖ ﴿ هد
ُ

أ  َ � َ� ُ�إ َِ ۡۡ ََ َۡ �ۡ َّ َ �َ  ۖ َِ ُغو ٰ َد ٱ   ْ ََبُوِ َ�ٱۡجَُ  َ َد ْ ٱ ِ� �ُ ۡقبُ َن ٱ
َ

أ ُسوً    ﴾�د

 ]٣٦: ئ�رةالحل [

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

Nabi  nói:  

َ  الَ  قَاَا  َمنْ  «
َ
  إِل

ُ  َسُرمَ  اهللاِ  ُدانِ  ِمنْ  ُ�ْعبَدُ  بَِما َاَ�َفرَ  اهللاُ  ِإال 
ُ
َ  اَِسَاابُهُ  اََدُمهُ  َمال ََ 

 .رااه ماةم » اهللاِ 

“Ai nói không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah và phủ nhận những gì được thờ phượng khác Ngài 
thì tài sản và tính mạng của y Haram xâm phạm và quyền 
xét xử là do nơi Allah thanh toán” (Muslim). 

       



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

46 

 Câu hỏi 27: Shirk là gì? 
 Trả lời: Shirk là hướng một hình thức thờ phượng nào 

đó đến ai (vật) khác Allah , hoặc tin rằng có thượng đế và 
đấng điều hành khác ngoài Allah , hoặc gán một thứ gì đó từ 
các tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah  cho ai (vật) 
khác Ngài. Tất cả những điều này đều là Shirk với Allah  bị 
nghiêm cấm như Allah  đã phán: 

�ِْ ٱ ﴿     �ُ ۡقبُ َهَ  َدۡ� �َٱ ِْ م َُۡ�َُ�و   َ�َ  َ  ]٣٦: ئ�رة النااء[ ﴾�ۖ  ٔٗ َد

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được 
Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ 
thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

Lời Tawhid “ َ  الَ 
َ
  إِل

اهللاُ  إِال  ” - “Không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Allah” khẳng định rằng Allah  không 
có đối tác ngang hàng trong quyền được thờ phượng, quyền tạo 
hóa và điều hành vũ trụ và mọi vạn vật và trong các tên gọi và 
các thuộc tính của Ngài. 

       

 Câu hỏi 28: Trình bày chi tiết các dạng Shirk? 

 Trả lời: Shirk có hai dạng: đại Shirk và tiểu Shirk. 

Dạng Shirk thứ nhất: Đại Shirk là trọng tội bị trục 
xuất khỏi tôn giáo và người nào chết trong tình trạng Shirk này 
thì sẽ đời đời kiếp kiếp sống trong Hỏa Ngục. Allah  phán:  
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﴿  �ََ ُنۡف َٱۡ  َس َم م هُف
َ

أ  ٰ َ�َ َن  َ�ي َ ٰ ََ  َ َد َ� ٱ َُ ٰ َٰ ْ َه ِ� َُ ُا َۡ ن َ�
َ

أ  �ََ � َۡلُاۡ�َ َن َ �َ  � َه
 

َ
أ بََطۡت  �ََك َح ٰ َٓ �ْ

ُ
َن أ � ُ�َٰ�َ ۡم  ُُ  َ� � َد َِ ٱ �َ ٰلُُ ۡم   ]۱۷: ئ�رة ال�ةة[ ﴾ ١ۡعَ�

Những người thờ đa thần không xứng đáng làm công việc 
bảo quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác 
nhận mình không có đức tin. Đó là những kẻ mà việc làm 
sẽ không có kết quả và chúng sẽ vào ở đời đời kiếp kiếp 
trong Hỏa ngục. (Chương 9 – Attawbah, câu 17). 

﴿  َ َد َٱ �ُۡ�َۡ  م َ�َهن    ُٞٓ � ََ َ � َ�َََٰك َََان  َن  � � ُد َُ َه ۡغفَ َ� �َ َ  مَهَ   َ�ُۡ� ن 
َ

أ  َُ ۡغفَ �َ  َ َ َد َند ٱ َ
 � يًا َعَظ  � ََۡ�ًا  ٰٓ َ ََ َۡ َ� ٱ َّ  ]٤۸: ئ�رة النااء[ ﴾ ٤ََ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah thì 
quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể tha 
thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Đại Shirk tập hợp bốn điều: 

1- Shirk trong cầu xin và khấn vái: Allah  phán: 

﴿  ْ ۡلَك َدَعُوِ ٱۡ ُف َ��َبُوِْ َ�   ِ َ َِ ِ فَ َ ََ  َ َََ  ٱۡ َ�إ ٮُٰ ۡم  د ََ  � لَاد َيَن فَ ُ ٱ�إ َُ ََصَ�  ل ۡ�ُ َ َد ۡم  ٱ ُُ

َن   ]٦٥: ئ�رة العنكب�ت [ ﴾ ٦�ُۡ�َُ�و

Khi chúng lên tàu ra khơi, chúng cầu nguyện khấn vái 
Allah, chúng dâng trọn cả đức tin cho Ngài. Nhưng khi 
Ngài cứu chúng trở lại đất liền một cách an toàn thì chúng 
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lại làm điều Shirk (cầu nguyện và khấn vái các thần linh 
khác Ngài) (Chương 29 – Al-‘Ankabut, câu 65). 

2- Shirk trong tuân lệnh va phủ phục: Nhận lấy tạo vật 
của Allah  làm thần linh, làm thượng đế để phục tùng và qui 
phục. Allah  phán: 

﴿  ٗۡ � مَ �ۡ
َ

أ ُ ۡم  َِ ٰ �َ ُۡ �ُ �َ ۡم  ُُ �َ � ۡحبَ
َ

أ  ِْ�ٓ �ُ َ �د َن ٱ ٱ� هإ َن  � َ ُد  ]٣١: ال�ةة ئ�رة[ ﴾َد

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm 
Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah. (Chương 9 – 
Attawbah, câu 31). 

3- Shirk trong tình yêu: Yêu thương ai (vật) khác Allah 
 giống như yêu thương Ngài. Allah  phán: 

﴿   َ � َد َن ٱ ِدٗ َ�هَ �َ ه
َ

أ  َ َد َن ٱ � ن ُد ُ� هَ ََ ُد �َ ٱَهن   َ بإ ُح َُ ۡم  َّبوََُ  ُُ  ِ ْ َهُِٓوِ ِ َٞ يَن  َ َد �َٱ  َۖ َد

ُحبإٗ   �ّ َد
َ

َٗ � أ َ َ�َي د ََ ةَ  ود ُّ ٱۡ  ند 
َ

أ  َُ ِ�َ ََ َن ٱۡ  �ۡ ََ َ َ ۡ ي َ  ِْ لَُآو َظ َن  َي َد ٓ ٱ ََ َ َ�ََۡو ي  �َ د َ ٱَإ ند 
َ

َ�أ  � َ  َد
 َُ ِ�َ ََ ُ� ٱۡ  َ�ي  ]١٦٥: القرة  ئ�رة[ ﴾ ١َد

Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những thần 
linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương chúng 
giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn những người có 
đức tin thì một lòng yêu thương Allah. Và nếu những người 
làm điều sai quấy có thể nhìn thấy sự thật thì chắc chắn họ 
sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt bởi lẽ mọi quyền lực 
đều thuộc nơi Allah và quả thật Allah rất nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

4- Shirk trong sự định tâm: Allah  phán: 
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﴿   َ  � ََيَ  ۡم  ُُ �َ  � ََيَ  ُ ۡم  ٰلَ ۡعَ�
َ

أ ۡم  َ ۡ َّ َ َ  َ َُوفإ � ه  َ َُ ََ �َ ز �َ  � يَ َۡ يَٰوَة ٱّ� ۡقَ ُ� ٱ � يََُ َن  �َ َهن 
َن  ُسو ََ ََي َ  ١ُ�ۡب  ِْ و َُ َبَِ  � �ََحبََط َه  ۖ�ُ � َد َ د ٱ َ ةَ  ََ َ� ٱ�َذ ۡم  َس ََُ  ۡۡ َن  َ َي َد ٱ �ََك  ٰ َٓ �ْ

ُ
� أ

  ُ َن  َ�َ�َٰط لُو َا َۡ َ�هُوِْ َ�  �  ]١٦، ١٥: ه�د ئ�رة[ ﴾  ١هد

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần tục 
thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và TA sẽ không 
hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng họ sẽ là những kẻ 
không hưởng được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa nơi Hỏa 
ngục, lúc đó họ mới nhận thấy rằng công trình của họ nơi 
trần gian sẽ tiêu tan và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó 
chỉ là vô nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 15, 16). 

Dạng Shirk thứ hai: Tiểu Shirk, một trong các hình 
thức Shirk này là một số lời nói liên kết giữa Allah với một số 
tạo vật chẳng hạn như ( َما َشاَء اُهللا اَِشلَْت) – (Điều Allah và anh 
muốn), (اهللا َافَُىن 

َ
 sự ,(.. Nếu không có Allah và anh thì) – (َالَْ� ال

thề nguyện với ai (vật) khác ngoài Allah, ... Bởi thế, một người 
được yêu cầu phải tẩy sạch trái tim của y khỏi mọi điều Shirk 
nhỏ hay lớn. Allah  phán: 

﴿  ِْ ُجو َۡ َ َن ي �َ َان  ََ َٗ َقَا  ُۡ َا َۡ ۡليَ َهَ  فَ مإ �َ  َٞ ٓ � َّ َ ٰلَحٗ   �َ َََبَ   �ُۡ�َۡ  م   َ�َ  � �ۢ�َ َح
َ

أ  ٓ َ َه مإ �َ ةَ  �َد
 ]١١٠: الكهف  ئ�رة[  ﴾ ١

Do đó, người nào mong muốn được gặp Thượng Đế của y 
thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk với Thượng Đế 
của y một ai (vật) khác trong lúc thờ phượng Ngài 
(Chương 18 – Al-Kahf, câu 110). 
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Và dạng tiểu Shirk là dạng Shirk kín đáo khó nhận 
thấy, và hầu như không thể nhận biết nó bởi vì nó còn khó thấy 
hơn cả dấu chân của con kiến đen. Cũng chính vậy nó được gọi 
là Riya’ có nghĩa sự phô trương những việc làm ngoan đạo để 
cho ai đó nhìn thấy chứ không hoàn toàn thành tâm vì Allah 
. Thiên sứ của Allah  đã rất lo sợ cho cộng đống tín đồ 
của Người dính vào dạng Shirk này, Người  nói: 

ْخ�ََف  إِن   « 
َ
َخاُف  َما أ

َ
كُ  َعةَْيُ�مُ  أ ْاَغرُ  الّشْ

َ
  » اج

“Quả thật, điều mà Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu 
Shirk” 

Các vị Sahabah  nghe vậy hỏi đó là gì thì Người nói: 
“Riya’” (Ahmad). 

       

 Câu hỏi 29: Sự khác biệt giữa đại Shirk và tiểu 
Shirk ở Ngày Sau là gì? 
 Trả lời: Sự khác biệt giữa đại Shirk và tiểu Shirk ở 

Ngày Sau: người làm Shirk với dạng đại Shirk sẽ không được 
tha thứ tội lỗi nếu như y không sám hối trước khi chết, mọi 
việc làm ngoan đạo và thiện tốt của y sẽ vô giá trị nơi Allah  
và y sẽ phải đời đời kiếp kiếp sống trong Hỏa Ngục; còn người 
làm Shirk với dạng tiểu Shirk thì cũng được cho rằng sẽ không 
được Allah  tha thứ tội lỗi nếu như không sám hối bởi lời 
phán mang ý nghĩa tổng quát: 

َهَ   ﴿ َ  م َ�ُۡ� ن 
َ

أ  َُ ۡغفَ �َ  َ َ َد َند ٱ  ]٤۸: ئ�رة النااء[ ﴾َ
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Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng). (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Tuy nhiên, tiểu Shirk không làm cho tất cả mọi việc 
làm ngoan đạo thiện tốt mất hết giá trị mà chỉ có việc làm nào 
có sự hiện diện của nó thì mới vô giá trí, và người làm điều 
thuộc dạng tiểu Shirk sẽ không phải sống đời đời kiếp kiếp 
trong Hỏa Ngục. Người của tiểu Shirk có thể vào Thiên Đàng 
nếu việc làm thiện tốt của có trọng lượng nặng hơn trên chiếc 
cân còn bằng không y phải vào Hỏa Ngục nhưng sau đó được 
trở ra.  

Cầu xin Allah  phù hộ và che trở tránh xa khỏi mọi 
điều Shirk!!!. 

       

 Câu hỏi 30: Ảnh hưởng của Shirk đối với người 
làm Shirk như thế nào? 

 Trả lời: Ảnh hưởng của Shirk đối với người làm Shirk 
có vô số tác hại, tiêu biểu: 

1- Thất bại và thua thiệt ở trên cõi đời này và ở cõi Đời 
Sau, Allah  phán: 

﴿   َ � َد ٖف� َ�هََن ٱ َۡ ٰ َح َ�َ  َ َد ُ� ٱ بُ َۡ ن َ� ۡن  َه ۡ ۖ َ مَه ند 
َ

م َا ِۡ َذۡ�ٌ ٱ  � �مَُه َب
َ

أ َۡن  ِ فَ
 �َُ ب َُۡا ُن ٱ ِ َ�ُۡ َۡ ٱ َو  ُُ ََك  َٰ�َ َة   ََ �َٱ�َذ  � يَ َۡ َ�َ ٱّ� َ  َذ َ ه �َۡج  ٰ َ�َ َب  لَ َّ ٌة ٱه َِ ُۡ َ ُه ف ُۡ َۡ� َب

َ
أ

 ]11: ئ�رة ا ج[ ﴾ ١
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Và trong nhân loại có kẻ thờ phượng Allah đứng trên bờ 
lề (của đức tin). Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành thì y sẽ hài 
lòng với nó. Ngược lại, nếu gặp hoạn nạn thì y quay mặt 
sang phía khác. Thế là y thất bại ở cõi đời này và ở cõi Đời 
Sau. Đấy quả thật là một sự thua thiệt và mất mát rõ ràng. 
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 11). 

2- Shirk làm cho một người lệch hướng khỏi con đường 
ngay chính để đến với sự lầm lạc. Allah  phán: 

﴿  �ُ ََي َ�ۡ ُُ ٱ ٰ ََ ّد َو ٱَ ُُ ََك  َٰ�َ   � ُه َُ ََِف َ  ي  � َ�َه  � ُه ّ ُُ َ � َ  ي َ َه َد ٱ َن  � ن ُد ِْ هَ َۡ�ُعو  ﴾١ي
 ]12: ئ�رة ا ج[

Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không gây hại cho y 
cũng không mang lợi cho y. Như thế là y đang lầm lạc rất 
xa. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 12). 

3- Tác hại của Shirk là chỉ có hại chứ không có lợi, Allah 
 phán: 

﴿  ۡ َس ٱَ ۡۡ َ �َ هَ    ََ ۡف َد ن  ُُ هَ ََ ۡق
َ

أ  �ٓ ُه ّ َُ ن  َََا  ْ َۡ�ُعوِ ُ� ي ََ ََ ٱۡ  َس  ۡۡ َ �َ �َ ۡوَ�ٰ   ﴾ ١َا
 ]13: ئ�رة ا ج[

Y cầu nguyện kẻ hãm hại y chứ không mang lợi gì cho y. 
Chắc chắn đó là một người chủ và một người bạn đồng 
hành rất xấu xa. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 13). 

4- Shirk là không phải là con đường chính đạo, Allah  
phán: 
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﴿   ٖ ي ۡسََُّ ٖٖ ّه ٰ َٰ َب  ٰ َ�َ  � َ�ا َسو ۡاَ�  ن َ� هد
َ

أ  ٰٓ �َ ُۡ َ
أ َ هَ ٓ  �َۡج  ٰ َ�َ  � َان َ�ۡاَ� ُهكَبا ََ َ

أ
 ]22: ئ�رة الةك[ ﴾ ٢

Thế, một người gục mặt bước đi với đáng điệu đáng khinh 
được hướng dẫn đúng đường hay một người bước đi bình 
thản trên chính đạo? (Chương 22 – Al-Mulk, câu 22). 

5- Shirk đánh mất bản thân và gia đình của mỗi linh hồn, 
Allah  phán:   

َو  ﴿ ُُ َََٰك  �َ   َ
َ

َ ةَ�  َٰا ََ ٱۡ َّ ۡم يَۡوَم  لَي َ ُۡ َ
َ�أ ۡم  هُفَسُ 

َ
أ  ِْ�ٓ َن َذَ�ُ َي َد �َن ٱ َ�َ ٰ�َ َند ٱۡ  َ  ُۡ قُ

 �َُ ُۡاب ُن ٱَ ِ َ�ُۡ َۡ  ]15: ئ�رة الزمر[ ﴾ ١ٱ

Hãy bảo họ: “Những kẻ mất mát là những ai sẽ đánh mất 
bản thân (linh hồn) và gia đình vào Ngày Phục Sinh. Đó 
thực sự là một sự thất bại rõ ràng”. (Chương 39 – 
Azzumar, câu 15). 

6- Shirk làm mất đi sự bình thản, an toàn và sự chỉ đạo ở 
ba nơi: cõi trần gian, cõi Barzakh (cõi chết hãy cõi mộ) và cõi 
Đời Sau. Allah  phán: 

﴿ ُُ لُو ُّ  ۡ َّن ٱ � َ َُۡطَا َد ٱ  ََ�ۡ�ََ َ  م
َ

َ �َ َد ََ ٱ �ۡ�ََ مُُ م م لُو �َّن قُ ۡطَا َُ�َ َهُِوِْ  ِ َٞ َيَن  َد  ﴾٢ٱ
 ]۲۸: ئ�رة الرعد[

Những ai có đức tin và luôn cảm thấy sự thanh bình trong 
tim với sự tưởng nhớ Allah và quả thật chỉ có sự tưởng nhớ 
Allah mới khiến trái tim thanh bình. (Chương 13 – Arra’d, 
câu 28). 
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﴿  ُ� َُ ۡ ّّ م  ُُ �َ ُن  ۡه
َ
ٱۡ� ُم  ََك ََُ  � ٰ َٓ �ْ

ُ
أ ۡلِ   مَُظ ُ م  َِ ٰ ََيَ�  ِْ بَُسٓو َۡل َۡم ي َ�َ  ِْ َهُِو ِ َٞ َيَن  َد َن ٱ �٨﴾ 

 ]۸۲: ئ�رة اجنعام[

Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy 
của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì họ là 
những người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng 
dẫn đúng theo Chính Đạo. (Chương 6 – Al-An’am, câu 82). 

7- Shirk là điều bất công nhất mà con người bất công với 
chính bản thân mình. Allah  phán: 

َظيم   ﴿ ۡلٌم َع َ ُظ   َ ۡ َ َند ٱَ�إ  ]۱۳: ئ�رة لقمان[ ﴾ ١َ

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm trọng”. 
(Chương 31 – Luqman, câu 13). 

8- Shirk không mang lại lợi ích cho dù có làm việc thiện 
tốt như thế nào. Allah  phán: 

﴿  �ََ ُنۡف َٱۡ  َس َم م هُف
َ

أ  ٰ َ�َ يَن  �َ َ ٰ ََ  َ َد َ� ٱ َُ ٰ َٰ ْ َه ِ� َُ ُا َۡ ن َ�
َ

أ  �ََ� َۡلُاۡ�َ َن َ �َ  � َه
َن  � ُ�َٰ�َ ۡم  ُُ  َ� � َد َِ ٱ �َ ٰلُُ ۡم  ۡعَ�

َ
أ بََطۡت  �ََك َح ٰ َٓ �ْ

ُ
 ]۱۷: ئ�رة ال�ةة[ ﴾ ١أ

Những người thờ đa thần không xứng đáng làm công việc 
bảo quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác 
nhận mình không có đức tin. Đó là những kẻ mà việc làm 
sẽ không có kết quả và chúng sẽ vào ở đời đời kiếp kiếp 
trong Hỏa ngục. (Chương 9 – Attawbah, câu 17). 

﴿ � َََ ٰ َه  ٓ� َ�ۡهَِ ُٖ  َ�قَ َقَا ۡن  لُوِْ هَ َ�ُٰه  َعاَ ۡل ََ َُ ٞٗ َف ٓ � بَ َُ  ِ�ً ُِۡو : ئ�رة الفرقان[ ﴾ ٢هد
۲۳[ 
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Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ 
làm cho nó thành tro bay tứ tán. (Chương 25 – Al-Furqan, 
câu 23). 

9- Shirk và Kufr (vô đức tin) không những làm hại đến cá 
nhân mà còn làm hại đến tập thể, là nguyên nhân gây chia rẽ, 
mâu thuẫn, bởi lẽ con đường chân lý chỉ có một còn con đường 
Shirk và Kufr là không chân lý thường có nhiều bất đồng, mâu 
thuẫn và trái nghịch cũng như sự mơ hồ không rõ ràng. Allah 
 phán: 

ِج  ﴿ � ََ َٖ هد ّۡ َ
أ  ٓ�َ ۡم   ُ ََ ۡم  ُُ َٞٓ � � َج َ ََاد َٱۡقَ إ مُوِْ م �د َُ  ُۡ َ  ]5: ئ�رة ق[ ﴾ ٥م

Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qur’an) khi Nó đến với 
chúng cho nên chúng đâm ra lúng túng và lẫn lộn. 
(Chương 50 – Qaf, câu 5). Tức không biết đâu là thật và đâu là 
giả, đâu là chân lý và đâu là sai trái. 

10- Shirk là nguyên nhân thất bại và mất mát trong của cải 
và vật chất, người làm điều Shirk cho dù có cố gắng và nỗ lực 
thế nào trong con đường ngoan đạo thì y vẫn không thành 
công. Bởi nó là hành vi xấu xa nhất đối với Đấng đã ban ân 
huệ; Ngài đã ban cho y nhiều ân huệ nhưng y lại lệch khỏi con 
đường và sự hài lòng của Ngài. 

11- Một trong những tác hại của Shirk là nó sẽ khiến bị 
trừng phạt ở trên đời này, Allah  phán: 

﴿  َُ َ َُ َٗ ٱَ� َهَۡ  ُ �َةٗ  َد َۡ َِٞهََِةٗ  قَ َۡت  ةٗ  َ�ه ِد َ � �ٗ  ّهۡطَا �ََغ  � َۡزُلَ  �  � َُيَ 
ۡ
َم َن ي نٖ ِ هإ َ َهَ�  ُ�إ

َم ٱ َُ َۡ َ
ِۡ مََ ََ َن فََنَف و َُ ۡصَِ َ ِْ ي َ�هُو  � مََا ۡوَف  َ َۡ �َٱ   َ ُو ِۡ ٱ   َ � َ�َ  ُ َد � ٱ َٰلَ  �َ

َ
م َ فَ  ﴾  ١َد

 ]١١٢: ئ�رة الحل [
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Và Allah đã đứa ra một thí dụ so sánh: Có một thị trấn an 
ninh và yên bình, mọi nguồn lương thực đã đến với nó từ 
khắp mọi nơi một cách rất dồi dào nhưng nó đã phủ nhận 
những ân huệ đó của Allah cho nên Allah bắt nó nếm mùi 
cùng khổ của sự đói khát và sợ hãi bởi những tội lỗi mà 
chúng đã từng làm (Chương 16 – An-Nahl, câu 112). 

12- Sự chia rẽ là kết quả của sự Kufr, Shirk trong khi 
Tawhid và Iman thì tập hợp đến với tiếng nói chung. Với 
Tawhid và Iman, Allah  đã gieo sự kinh hãi trong trái tim 
của kẻ thù đối với người Muslim, và Iman cũng là nguyên nhân 
t trở nên giàu có bởi vì những người có đức tin luôn an tâm và 
tỉnh táo trong việc tìm kiếm bổng lộc và nguồn sống. Nabi  
nói:  

لَمْ  «
َ
ِوْدُ�مْ  أ

َ
ى الً  أ ل َفُ�مُ  ُمتََفّرِ��َ  َاُ�نْتُمْ  ، ِب  اهللاُ  َ�َهَداُ�مُ  ُُ

َ
ه   اََعلَةً  ِب  اهللاُ  فَ

ْ�نَاُ�مُ 
َ
 .رااه الخاري اماةم » ِب  اهللاُ  فَأ

“Chẳng phải là Ta thấy các ngươi lầm lạc rồi Allah đã 
hướng dẫn các người bởi Ta, và các ngươi trong tình trạng 
chia rẽ nhau rồi Allah đã đoàn kết các ngươi lại bởi Ta, và 
khi các người nghèo khổ Allah đã làm cho các ngươi giàu 
có bởi Ta” (Albukhari, Muslim). 

13- Người của Shirk luôn bối rối giữa sự thờ phượng và 
dục vọng của bản thân trong khi người của Tawhid luôn nhận 
thức rõ Đấng Thờ Phượng và con đường đến với Ngài chỉ một 
con đường duy nhất. Allah  phán: 

ياٗ  ﴿  َّ َُ ۡس ُّ  �َٰ َٰ َب  ِ�َٰ ند َ�
َ

ن َ�أ مَُنۡم َع َق  َد ََُف ََ  َُ َّسبُ ْ ٱ وِ َُ َ ب َتد َ  ت �َ وُهۖ  َُ َ ٱتدب � فَ
َن  و ُّ ُد ۡم َُ ُن لد ََ َ   َ مَه ٮُٰنم  �َبد ۡم  ٰ َُن �َ َهَ    ل بَي  ]۱٥۳: ئ�رة اجنعام[ ﴾ ١َس
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Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta 
(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con 
đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi con 
đường của Ngài (Allah). Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế 
để các ngươi trở thành những người ngay chính sợ Allah. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 153). 

       

 Câu hỏi 31: Taghut là gì? 

 Trả lời: Taghut (َطاُغ�ْت) là một danh từ được lấy từ 

tiếng Tughyan (ُطْغيَان) có nghĩa là vượt quá giới hạn, sự thái 
quá. Từ Tughyan có thể nói về sự vật và con người, nói về sự 
vật chẳng hạn như lời phán của Allah : 

َ�َةَ  ﴿ � � َ ِۡ ٱ َ�ُٰنۡم َ�  ۡل َ�َ ُٞٓ � � ٱََۡا َغ َِ  � � ََاد  ]11: ئ�رة ا اقة[ ﴾ ١ََهد

Quả thật TA (Allah) đang mang các ngươi trôi nổi khi 
nước dâng lên quá mức. (Chương 69 – Al-Ha-qah, câu 11). 

Còn nói về con người thì Tughyan có nghĩa là sự Kufr, 
tội lỗi và thái quá. Và trong Qur’an, tất cả những gì được thờ 
phượng ngoài Allah  đều được gọi là Taghut như Ngài  
phán: 

َ  ٱهفََص�َم  ﴿  ٰ َٰ َ�ةَ ٱَُۡوۡ� َۡ َُ َٱۡ  َسَك م ۡسَُۡا َ� ٱ َّ ََ  َ َد َٱ ۡاهَۢن م ُ� �َ  َِ ُغو ٰ َد َٱ  َۡ م يَۡنُف َان  ََ

 � �  ]٢٥٦:  القرة ئ�رة[  ﴾  َََ 
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Do đó, người nào phủ nhận Taghut (tà thần) và tin tưởng 
nơi Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi dây cứu rỗi không 
bao giờ đứt. (Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

ةٖ ﴿ هد
ُ

أ  َ � َ� ُ�إ َِ ۡۡ ََ َۡ �ۡ َّ ٱ َ� َ  ْ ََبُوِ َ�ٱۡجَُ  َ َد ْ ٱ ِ� �ُ ۡقبُ َن ٱ
َ

أ ُسوً   ۖ �د َِ ُغو ٰ َد  ﴾ 

 ]٣٦: ئ�رةالحل [

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một vị 
sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và tránh 
xa Taghut (tà thần) (Chương 16 – Annahl, câu 36). 

       

 Câu hỏi 32: Số lượng của Taghut (tà thần) có được 
biết không? 
 Trả lời: Taghut thì rất nhiều, trong đó, kẻ được coi là 

chúa tể của Taghut là Iblis; còn tất tả những Taghut còn lại là 
tất cả những ai được thờ phượng và hài lòng cho việc làm đó, 
những ai kêu gọi người khác thờ phượng mình, những ai tự 
xưng là biết được điều vô hình và những ai xét xử không bằng 
giáo luật của Allah  ban xuống. 

       

 Câu hỏi 33: Ý nghĩa tổng quát và ý nghĩa cụ thể hay 
riêng biệt của Islam là gì? 
 Trả lời: Ý nghĩa tổng quát của Islam là quy thuận và 

phủ phục Allah  bằng sự độc tôn hóa trong thờ phượng và 
tuân theo mệnh lệnh của Ngài, không can hệ đến Shirk cũng 
những người làm điều Shirk; còn ý nghĩa cụ thể và riêng biệt 
thì Islam có nghĩa là thực hiện và duy trì các cấp bậc nền tảng 
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của tôn giáo, đó là Islam, Iman và Ihsan, và mỗi cấp bậc đều có 
các trụ cột căn bản. 

       

 Câu hỏi 34: Có bao nhiêu điều phá hủy Islam, kể 
ra? 
 Trả lời: Có 10 điều phá hỏng Islam 

1- Shirk với Allah . 

2- Người nào dựng lên những kẻ trung gian để nhờ vả họ 
với Allah  hoặc để cầu xin phúc lành nơi họ thì y là Kafir, là 
kẻ thờ đa thần. 

3- Cho rằng Islam không hoàn hảo. 

4- Ai ghét một điều gì đó từ những gì được Nabi  
mang đến thì người đó là Kafir cho dù y có làm theo. 

5- Không phủ nhận những người thờ đa thần hoặc tin 
tưởng nơi họ. 

6- Giễu cợt và nhạo báng một điều gì đó từ tôn giáo của 
Allah . 

7- Dùng các loại ma thuật và bùa ngải. 

8- Ủng hộ và trợ giúp những người thờ đa thần chống lại 
những người Muslim. 

9- Có ý định rời bỏ Islam. 

10- Phản đối và chống lại tôn giáo của Allah . 
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 Câu hỏi 35: Thế nào là phân xử không theo những 
gì Allah ban xuống? Giới luật qui định thế nào về việc phân 
xử không theo những gì Allah ban xuống? 
 Trả lời: Sự phân xử không theo những gì Allah ban 

xuống có nghĩa làm theo giáo luật của Allah  ban xuống, và 
đây là việc làm Shirk, vô đức tin và Bid’ah. Nếu ai cho phép 
làm theo những gì ngoài giáo luật mà Ngài đã ban xuống thì 
người đó là Kafir. Allah  phán:  

م  ﴿ ُن ۡ َُ ۡم  َن َ�َهن  د � َُ َٰف �َ ُم ٱۡ  ُُ �ََك  ٰ َٓ �ْ
ُ

م ُ فَ َد ٱ هَزَ  
َ

أ  ٓ � : ئ�رة الائدة[ ﴾ ٤مََا
٤٤[ 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó là 
những kẻ không có đức tin. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
44). 

َن َ�َهن  ﴿ لَُاو ٰ َد ُم ٱ  ُُ �ََك  ٰ َٓ �ْ
ُ

م ُ فَ َد َ  ٱ هَز
َ

أ  ٓ � مََا ُنم  ۡ َُ ۡم  : ئ�رة الائدة[ ﴾ ٤ د
45[ 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó là 
những kẻ làm điều sai quáy. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
45). 

َن  ﴿ و ُّ َس ٱۡ َ�ٰ ُم  ُُ �ََك  ٰ َٓ �ْ
ُ

م ُ فَ َد ٱ هَزَ  
َ

أ  ٓ � مََا ُنم  ۡ َُ ۡم  : ئ�رة الائدة[ ﴾ ٤َ�َهن  د
47[ 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì đó là 
những kẻ dấy loạn. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 47). 
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 Câu hỏi 36: Những người của Tawhid có sự hơn 
kém nhau trong Thiên Đàng không? 

 Trả lời: Sau khi đã rõ rằng ai chết đi trong tình trạng 
Shirk thì người đó sẽ là người của Hỏa Ngục, y sẽ không bao 
giờ có cơ hội vào Thiên Đàng; còn những người của Tawhid 
thì họ khác nhau về sự mạnh yếu trong Tawhid của họ, và nhìn 
một cách tổng thể thì họ được phân thành ba bậc cấp: 

1- Bậc cấp thứ nhất: Người của Tawhid nhưng lại phạm 
những điều tội lỗi, đây là những người bất công với chính bản 
thân mình. 

2- Bậc cấp thứ hai: Những người thuộc cấp được gọi là 
Muqtasid (trung cấp) tức những người làm đầy đủ các nghĩa vụ 
bắt buộc của tôn giáo và từ bỏ những điều Haram và làm một 
số điều khuyến khích và từ bỏ một số điều không được ưa thích 
trong Islam. 

3- Bậc cấp thứ ba: Những người tiên phong làm điều 
ngoan đạo và thiện tốt, họ là những người không những hoàn 
thành tốt những nghĩa vụ bắt buộc của tôn giáo mà họ còn nỗ 
lực hết mình trong việc thực hiện những điều khuyến khích, họ 
không những từ bỏ tất cả những điều Haram mà còn từ bỏ tất 
cả những điều mà Islam không ưa thích. 

Và tất cả những người này không bị đời đời kiếp kiếp 
trong Hỏa Ngục bởi vì họ đã chết trong Tawhid, họ đã an toàn 
khỏi Shirk, và trong Hadith Nabi  đã nói: 

ةَ  َدَخَل  لًاَشىْ  بِاهللاِ  ُُْشِكُ  الَ  َماَت  َمنْ  « َن 
ْ
ارَ  َدَخَل  َشىْلًا بِاهللاِ  ُُْشِكُ  َماَت  َاَمنْ  اْ  ال 

 .رااه ماةم »
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“Ai chết đi mà không Shirk với Allah một điều gì thì sẽ 
được vào Thiên Đàng còn ai chết đi có Shirk với Allah một 
điều gì thì y sẽ vào Hỏa Ngục.” (Muslim). 

       

 Câu hỏi 37: Giới luật về việc lo sợ điều Shirk? 

 Trả lời: Việc sợ Shirk là điều bắt buộc bởi hậu quả 
nghiêm trọng của nó mang lại cho con người, và nó là sự bất 
công trên thế gian và ở cõi Đời Sau. Allah  phán: 

﴿  َ َ  مَه َ�ُۡ� ن 
َ

أ  َُ ۡغفَ �َ  َ َ َد َند ٱ َ َ َد َٱ �ُۡ�َۡ  م َ�َهن    ُٞٓ � ََ َ � َ�َََٰك َََان  َن  � � ُد َُ َه ۡغفَ َ� �َ   
 � يًا َعَظ  � ََۡ�ًا  ٰٓ َ ََ َۡ َ� ٱ َّ  ]٤۸: ئ�رة النااء[ ﴾ ٤ََ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi 
gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ 
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho 
người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah thì 
quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể tha 
thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 48). 

Lời cảnh báo rằng sẽ không được tha thứ khiến con 
người phải lo sợ cho hành vi Shirk. Allah  phán: 

َ� هَۡن  ﴿ لَاَ ٰ َد َل َ � َ�َه  ُۖ� � َد ُٰه ٱ َ�ه
ۡ
م َ�َه َة  ِد َ ِۡ هَ ٱ ۡي لَ ُ َع َد ٱ َم  َد ۡ� َح َّ ََ  َ َد َٱ �ُۡ�َۡ  م َهن  ََهدُه� 

 ٖ � � َص ه
َ

 ]٧٢: ئ�رة الائدة[ ﴾  ٧ أ
Quả thật, người nào  làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị 
cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và 
những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72). 
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Và Nabi  nói: 

ارَ  َدَخَل  نِّدا اهللاِ  ُدانِ  ِمنْ  يَْدُع� َاْه�َ  َماَت  َمنْ  «  .رااه الخاري » ال 

“Ai chết đi trong tình trạng y cầu xin và khấn vái một thần 
linh ngoài Allah thì y sẽ vào Hỏa Ngục” (Albukhari). 

Những lời giáo lý này gởi thông điệp cho biết rằng 
phải lo sợ điều Shirk, tương tự có những lời giáo lý khác làm 
cho người Muslim phải lo sợ đối với Shirk bởi vì nó sẽ làm 
mất hết giá trị của các việc làm ngoan đạo và thiện tốt của một 
người. Allah  phán: 

�َن  ﴿ َ�َ ٰ�َ َهَن ٱۡ  َُكوََند  ََ �َ لَُك  َقَا ند  ۡحبََط َ َّ ۡ�َت  َ�ۡ
َ

أ َۡن  � : ئ�رة الزمر[ ﴾ ٦ َ
٦٥[ 

Nếu Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh 
khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở 
thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của 
những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 39 – Azzumar, 
câu 65). 

Allah  phán về lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim 
: 

َُٰيُم  ﴿ َٰ ََمۡ   َ� َ ۡۡ  قَ ُإ �َ ِٗ َِٞهَ  َ�ََ�ۡ َٰ�ِ ٱ �َ ُۡ ََ َ� ٱۡج بُ َۡ َد ن 
َ

أ د  َِ مَ �َ  َِ ۡب َ�ٱۡجُِ َم �  � ۡبَِ
َ
ٱۡ�

 ]۳٥: ئ�رة إبراهيم[ ﴾ ٣

Và (hãy nhớ) khi Ibrahim cầu nguyện, thưa: “Lạy 
Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phố 
(Makkah) này thanh bình và yên ổn và xin Ngài giữ bề tôi 
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và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ phượng các thần 
tượng” (Chương 14 – Ibrahim, câu 35). 

Chúng ta hãy xem Nabi Ibrahim  đã lo sợ như thế 
nào cho bản thân mình về điều Shirk trong khi đức tin Iman 
của Người rất mãnh liệt, vị thế của Người rất cao quý và Người 
là Khaleel của Allah  tức được Ngài thương yêu và ân sủng 
nhất. 

Do đó, thật không đúng cho người Muslim khi y luôn 
kiêu hãnh và tự tin rằng mình sẽ tránh được cám dỗ của dục 
vọng và Shaytan mà y phải thờ phượng Allah  bằng lòng 
kính sợ và cầu xin Ngài sự vững chắc, và ai sau Nabi Ibrahim 
 bảo đảm an toàn khỏi những tai ương và thử thách!. 

Còn Nabi của chúng ta Muhammad  đã rất lo sợ cho 
các vị Sahabah  trong khi họ là những người tốt nhất trong 
cộng đồng tín đồ của Người, Người nói: 

ْخَ�َف  إِن   «
َ
َخاُف  َما أ

َ
كُ  َعةَيُْ�مُ  أ ْاَغرُ  الّشْ

َ
  » اج

“Quả thật, điều mà Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu 
Shirk” 

Các vị Sahabah  nghe vậy hỏi đó là gì thì Người 
nói: “Riya’” (Ahmad). 

       

 Câu hỏi 38: Sợ ai (vật) ngoài Allah có phải là Shirk 
không, hãy trình bày các dạng sợ? 
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 Trả lời: Sợ ai (vật) ngoài Allah  mang nhiều ý 
nghĩa khác biệt nhau, và điều này rất rõ ràng, Alhamdulillah, 
qua các lời giáo lý và bằng tiếng Ả Rập. 

Quả thật, sợ là sự thờ phượng dành cho Allah , việc 
hướng nó đến ai (vật) khác ngoài Ngài là Shirk. Điều này có 
nghĩa rằng con người từ bỏ thờ phượng Allah  hoặc làm điều 
tội lỗi với Allah  vì sợ ảnh hưởng đến bụt tượng, thần linh 
hay người chết nào đó, hoặc vì sợ một người sống không thể 
mang lại lợi ích cũng như không thể gây hại, sự sợ này là dạng 
bị nghiêm cấm. Allah  phán: 

﴿  �ََ ِ ۡاهَ م ّه ُُ ِ ُُ َن  َ َن  �فُو �ََذ ۡم  ُُ �فُو َ�َ  ََ هُ� فَ َٞٓ � َ َّ �ۡ
َ

أ َُف  وإ ُٰن ُ�َ ََ ۡي َد َُنُم ٱَ  ٰ�َ  � َا َد َ َ
 ]۱۷٥: ئ�رة ها عمران[ ﴾ ١

Chỉ Shaytan mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của nó; bởi 
thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là 
những người có đức tin. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 175). 

﴿  �َ ۡو ََ ۡذ �َٱ ۡم  ُُ ۡو ََ ۡ�َ  ََ  ]۱٥۰: ئ�رة القرة[ ﴾ فَ

Bởi thế, các ngươi chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah). 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 150). 

Còn nỗi sợ hãi xuất phát từ cảm xúc tự nhiên của con 
người như sợ thú dữ, kẻ thù, kẻ cướp thì đấy là nỗi sợ hãi mang 
tính bảo vệ, phòng ngừa và chuẩn bị không gây ảnh hưởng đến 
đức tin Iman, không gia tăng cũng như không làm giảm 
Tawhid của một người, bởi vì đó là những nguyên nhân thực 
tế, và những tai hại có thể xảy ra từ kẻ thù và thú dữ, riêng sự 
giải thoát khỏi Hỏa Ngục và thu nhận vào Thiên Đàng thì 
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không nằm trong tay bất cứ tạo vật nào mà nguyên nhân là sự 
tuân lệnh Allah  và thờ phượng Ngài. 

Nỗi sợ hãi được coi là Shirk thường được gọi là nỗi sợ 
hãi điều xấu, đó là con người sợ hãi từ tạo vật nào đó về những 
điều mà nó không có quyền năng ngoại trừ Allah  như làm 
cho bệnh, ngăn bổng lộc hoặc làm cho nghèo, .. và nỗi sợ hãi 
này thuộc dạng đại Shirk. 

 Nỗi sợ hãi một tạo vật nào đó dẫn đến làm điều Haram 
hoặc từ bỏ nghĩa vụ tôn giáo là Haram. 

 Nỗi sợ hãi lời cảnh báo của Allah  rằng Ngài sẽ 
trừng phạt những kẻ tội lỗi và trái lệnh Ngài, đây là nỗi sợ 
thuộc bậc cấp cao nhất của đức tin Iman. 

 Nỗi sợ theo bản chất tự nhiên được tạo ra trong con 
người chẳng hạn như sợ thú dữ, đây là dạng sợ hãi được phép 
không bị nghiêm cấm. 

       

 Câu hỏi 39: Giới luật về sự chia rẽ trong Islam? 

 Trả lời: Trong một Hadith được ghi lại rằng Nabi  
nói: 

قَِت  « َُه�دُ  اْ�َتَ
ْ
َ  ال ةِ  ِف  فََ�اِسَدةٌ  فِْرقَةً  اََئبِْع�َ  إِْسَدى ََ َن 

ْ
 ال ارِ  ِف  اََئبُْع�نَ  اْ

قَِت  َ  ال َ اَرى َااْ�َتَ ِِْسَدى فِْرقَةً  اََئبِْع�َ  ثِنْتَْ�ِ  ََ
 ِف  َاَااِسَدةٌ  ال ارِ  ِف  اََئبُْع�نَ  فَ

َن ةِ 
ْ
ِى اْ

 
دٍ  َ�ْفُس  َاال َ�ن   هِ �ِيَدِ  ُمَم  َْفَتِ

َ
ِت  ل م 

ُ
َ  أ  ِف  َفَ�اِسَدةٌ  فِْرقَةً  اََئبِْع�َ  ثَىٍَث  ََ
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َن ةِ 
ْ
ََماَعةُ « قَاَا  ُهمْ  َمنْ  اهللاِ  رَُئ�َا  يَا ِ�يَل . » ال ارِ  ِف  اََئبُْع�نَ  َاثِنْتَانِ  اْ

ْ
رااه  » اْ

 .أحد

“Những người Do thái đã phân chia thành bảy mươi mốt 
nhóm phái, chỉ có một nhóm vào Thiên Đàng còn bảy mươi 
nhóm còn lại trong Hỏa Ngục; và những người Thiên Chúa 
đã phân chia thành bảy mươi hai nhóm phái, chỉ một nhóm 
vào Thiên Đàng còn bảy mươi mốt nhóm còn lại vào Hỏa 
Ngục; và Ta thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad 
nằm trong tay Ngài rằng chắc chắn cộng đồng tín đồ của 
Ta sẽ phân chia thành bảy mươi ba nhóm phái, chỉ một 
nhóm vào Thiên Đàng còn bảy mươi hai nhóm còn lại vào 
Hỏa Ngục”. Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, họ (nhóm 
vào Thiên Đàng) là ai? Người  nói: “Jama’ah” có nghĩa là 
tập thể theo đúng đường lối của Người và các Sahabah của 
Người. (Ahmad). 

Hadith đã cho thấy sự chia rẽ của cộng đồng tín đồ của 
Nabi Muhammad  phân chia thành bảy mươi ba nhóm và 
nếu trong thời buổi ngày nay nó thực sự đã phân chia thành 
nhiều hơn con số đó thì Hadith mang ý nghĩa rằng hoặc là rồi 
đây tất cả sẽ trở về với con số đó hoặc Hadith không mang ý 
nghĩa giới hạn với con số đó. 

Và khi nhìn vào thế giới Islam ngày nay thì sẽ thấy nó 
phân chia thành vô số nhóm phái, nhưng nhiệm vụ của chúng 
ta chỉ cần cảnh báo và tránh xa điều đó qua lời phán của Allah 
:  
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﴿  َٗ َديَ َ�َ�هُوِْ  ُ ۡم  َديَِ  ِْ قُو َد َن فَ َي َد َند ٱ َت َ ۡس مد �  د ُ� َ َد ٱ   َََ ۡم  ُُ َُ ّۡ َ
أ  ٓ� َا َد َ َ  � ِٞ ۡ ََ ُ ۡم َ�  ِۡ هَ

نَ  لُو ََ ِْ َ�ۡف َ�هُو  � ُ م مََا َئُ ََُبإ  ]۱٥۹: ئ�رة اجنعام[ ﴾ ١ ي

Quả thật những ai đã chia rẽ tôn giáo của họ và lập thành 
giáo phái, Ngươi (Muhammad) chẳng có gì quan hệ với họ. 
Việc của họ để dành cho Allah rồi Ngài sẽ cho họ biết điều 
họ đã làm. (Chương 8 – Al-An’am, câu 159). 

تَُنو ﴿ ََك َ�َ   � ٰ َٓ �ْ
ُ

َ�أ ََ�ُٰت   يإ َ�ۡ ُم ٱ ُُ َٞٓ � � َج َ� َه َۡ ِْ هَۢن َۡ لَُفو ۡذَُ �َٱ قُوِْ  َد يَن ََُف َ َد ٱ َُ هُوِْ 
يم   ٌُ َعَظ ِ�َ  ]105: ئ�رة ها عمران[  ﴾ ١ ََُ ۡم َع

Và các ngươi chớ đừng trở thành giống như những kẻ đã 
chia rẽ tôn giáo và tranh chấp nhau sau khi đã tiếp thu các 
bằng chứng rõ rệt; và chúng là những kẻ sẽ phải nhận một 
sự trừng phạt rất nặng. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 105). 

       

 Câu hỏi 40: Nhóm được cứu rỗi là ai? Đặc điểm của 
nhóm đó là gì? Và ưu điểm của nhóm đó là gì? 

 Trả lời: Nhóm theo đúng chân lý là nhóm mà Nabi  
đã nói:  

ْاَحاِب  «
َ
َْ�َم َاأ

ْ
نَا َعةَيِْه ال

َ
َ ِمثِْل َما أ ََ َ َمْن َكَن  ََ « 

“Đó là những ai theo đúng những gì Ta và các vị Sahabah 
của TA làm hiện nay”. 

Đây là nhóm người được cứu rỗi và họ là những người 
của phái Sunnah và Jama’ah. Họ được gọi là phái Sunnah bởi 
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vì họ đã bám chắc lấy Sunnah của Thiên sứ  và các vị 
Sahabah  của Người. 

Sheikh Abdul-Aziz Arrashid  nói trong sách của 
ông “Attanbihat Assunniyah” tạm dịch là “Những lưu ý 
Sunnah”: (Họ là những người bám sát Sunnah, họ cẩn thận 
học, nghiên cứu và thấu hiểu nó, họ được gọi là phái Sunnah 
bởi vì họ bám chắc lấy Sunnah của Nabi  một cách không lý 
luận và không theo nhóm phái. Và quả thật, một số họ đã được 
hỏi về phái Sunnah thì họ nói rằng không tên nào khác ngoài 
Sunnah có nghĩa là phái Sunnah không có tên nào khác ngoài 
tên này trái với những người của phái Bid’ah rằng có lúc họ lại 
gọi là Qadriyah, Marji-ah và có lúc thì Jahmiyah và Najariyah, 
có lúc thì Rafidhah và Khawa-rij, trong khi phái Sunnah không 
can hệ với tất cả những tên gọi này). Trang 15. 

Còn ý nghĩa của Jama’ah là ý nói các vị Sahabah  và 
những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến Ngày Phán 
Xét. Ý nghĩa của Jama’ah là đi theo chân lý cho dù những 
người giữ lấy nó chiếm phần thiểu số còn những người làm 
khác chân lý thì chiếm phần đông. Allah  phán: 

َدَي  ﴿ � َۡن عَبَ ُ  هإ لَي ُ� َ�قَ ُكو َد َ  ]۱۳: ئ�رة ئبأ[ ﴾ ١ٱ

Nhưng chỉ một số ít bầy tôi của TA biết tri ân. (Chương 
34 – Saba’, câu 13). 

م هّ  ﴿ ُُ �َ ََ د   َ َد َٱ م م ُُ ۡمَهُ
َ

أ � يُۡاَهُن  َن َ�َه ُ�و  ]۱۰٦: ئ�رة ي�ئف[ ﴾ ١ۡ�َ

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah mà vẫn tôn thờ đa 
thần. (Chương 12 – Yusuf, câu 106). 
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َ  ۡن  ﴿ َد ٱ  َُ بَي ّلوَ  َعن َس َّ ُ َِ ي ض
َ
َ� ٱۡ� ۡمَهَ َهن 

َ
أ  ُۡ : ئ�رة اجنعام [  ﴾  تَُط

١١٦[ 
Và nếu Ngươi (Muhammad) tuân theo trào lưu của đa số 
người trên trái đất thì chúng sẽ làm Ngươi đi xa khỏi con 
đường của Allah (Chương 6 – Al-An’am, câu 116). 

Những câu Kinh này đã cho thấy chân lý không phải 
dựa theo phần đông, điều này càng được rõ hơn qua lời nói của 
Nabi  trong các Hadith sau: 

ْت  « َُ َ   ُعِر َممُ  ََ
ُ
يُْت  اج

َ
ِِ   فََرأ

ِِ   الّرَهيُْط  َاَمَعهُ  ال 
 َاالر ُوىَنِ  الر ُوُل  َاَمَعهُ  َاال 

  ِِ
َسدٌ  َمَعهُ  لَىَْس  َاال 

َ
 .رااه ماةم » أ

“Các cộng đồng được phơi bày cho Ta thấy, Ta đã thấy có 
vị Nabi cùng với một đám người, có vị Nabi cùng với một 
hay hai người và có vị Nabi thì đứng một mình chẳng có ai 
cùng” (Muslim). 

ِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  رََزاُا  الَ  « م 
ُ
َ  َظاِهِر�نَ  أ ََ  َّ َ

ْ
ُهمْ  الَ  ا  ّ ُُ  .رااه ماةم » َخالََفُهمْ  َمنْ  يَ

“Sẽ mãi còn một nhóm tín đồ của Ta luôn đi trên con 
đường chân lý và những ai làm khác họ sẽ không hại được 
họ” (Muslim). 

Và ưu điểm của phái Sunnah và Jama’ah là đặt các lời 
phán của Allah  cũng như các lời di huấn của Nabi   lên 
trên trí tuệ của con người. 
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 Câu hỏi 41: Tại sao các nhóm phái này được xem là 
các nhóm phái Islam? 

 Trả lời: Danh từ Islam bao hàm các nhóm phái còn 
lại, các nhóm phái mà họ đã xưng danh Islam, tuy nhiên họ đã 
dùng cách suy luận và so sánh, và đây là những đặc điểm nổi 
bật nhất của các nhóm phái đó. 

Trong Fath Al-Bary về Hadith được thuật lại bởi 
Huzhaifah  và lời nói của Thiên sứ  khi mà Người mô tả 
về những người nổi loạn và sai lệch cho ông nghe và Người 
nói: 

»  
ْ
ا َتِ
ْْ َك  فَا

ْ
ِفَرَق  رِة

ْ
نْ  َالَ�ْ  ، ُُ َها ال

َ
َ   أ ْالِ  �ََع

َ
َمْ�ُت  َ�َك يُْدرِ  َست   َشَجَرةٍ  بِأ

ْ
 ال

نَْت 
َ
َ  َاأ  .رااه الخاري اماةم » ذَلَِك  ََ

 “Ngươi hãy rời bỏ tất cả các nhóm đó, cho dù ngươi có 
phải cắn lấy gốc cây cho đến chết” (Albukhari, Muslim). 

Al-Hafizh Ibn Hajar  nói: (Hadith chỉ trích và lên an 
những ai thiết lập nền tảng tôn giáo khác với Qur’an và Sunnah 
và lấy hai nền tảng này làm nhánh phụ cho nền tảng mà họ đã 
sáng lập và cải biên) (Fath Al-Bary 13/37). 

       

 Câu hỏi 42: Bói toán là gì? Bói toán ảnh hưởng gì 
đến căn bản tôn giáo? 
 Trả lời: Bói toán là thông tin về những điều vô hình, 

nói về những điều quá khứ và tiên đoán về những điều xảy ra ở 
tương lai. Những người dùng thuật bói toán đã có trước khi 
Nabi Muhammad  nhận lãnh sứ mạng. Những thầy bói này 
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liên kết với Shaytan (những tên Jinn) nghe lén các thông tin 
trên trời. Và sau khi Nabi  nhận lãnh sứ mạng thì cõi trời 
được canh gác nghiêm ngặt, những tên nghe lén sẽ bị ném bởi 
các vì sao (sao băng), những thầy bói thu thập từ những tên 
wali Jinn của họ các thông tin sai lệch và họ tưởng đó là điều 
ân phúc dành cho họ và họ tin vào những điều mà những tên 
wali Jinn của họ nói trong khi đó là những tai hại cho tôn giáo 
và cuộc sống của họ. Allah  phán: 

﴿  َٗ ي َ�َ ۡم  ُُ ُ�ُ ۡ َُ �َۡوَم  َ قَ َ� نإ َ
ِۡ َ�َ ٱ َۡ م � َ�َٰا ُُ �ُٓؤ َ َّ �ۡ

َ
أ   َ� َ�قَ سَس�  َ

ۡۡ َن ٱ َ ُم هإ ت ۡسَُۡكَهۡ َ� ٱ
َ ٖض هإ َۡ مَبَ  � َِ ُّ َۡ َۡ َُ ۡاَُ ٱۡسَُ  � َِ مد �َ سَس  َ

ۡۡ �ٓ  َن ٱ ۡغَِ لَ مَ �َ �ُ � َد �َ  ٱ َ�  قَ ََ ۡلَت  جد
َ

أ ٓي  َ َد � ٱ لََِ َج
َ

أ
لَيم   َحكَيٌم َع َك  مد �َ َند  َ  � ُ َد َٓٞ ٱ � � َد ََ د َه  ٓ � ََيَ  َن  َ�َٰ�َي ُٰنۡم  َوه ۡۡ ئ�رة [ ﴾ ١ َه

 ]۱۲۸: اجنعام

Và vào một ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán: 
“Hỡi tập đoàn Jinn! Chắc chắn các ngươi đã kết nạp nhiều 
(vong hồn) của loài người”. Những Wali của chúng sẽ thưa: 
“Lạy Thượng Đế! Chúng tôi đã vui vầy với nhau nhưng 
(cuối cùng) chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ấn định 
cho chúng tôi”. (Allah) phán: Lửa của Hỏa ngục sẽ là chỗ 
cư ngụ mà các ngươi sẽ vào sống đời đời kiếp kiếp trong đó 
trừ phi Allah muốn khác đi. Và quả thật, Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad) Rất mực Thông suốt và Biết hết mọi 
việc. (Chương 6 – Al-An’am, câu 128). 

Ý nghĩa sự vui vầy với nhau giữa con người và Jinn là 
Jinn giải quyết những nhu cầu của con người đổi lại con người 
phải tôn sùng Jinn. 
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Bói toán ảnh hưởng đến căn bản tôn giáo như thế 
nào?  

Bởi vì bói toán chứa đựng việc tự xưng biết về kiến 
thức vô hình, kiến thức mà chỉ duy nhất một mình Allah  
mới có, và bởi vì bói toán dựa trên những phương tiện và cách 
thức Shirk như dùng đến Jinn, cho nên hai điều này đã ảnh 
hưởng đến Tawhid. 

Giới luật về bói toán: Bói toán nói một cách tổng thể là 
việc làm Kufr (vô đức tin) nơi Allah . Người nào tin vào bói 
toán và cho rằng được phép dùng các phương tiện Shirk thì 
người đó là Kafir, còn nếu ai tự cho mình biết điều vô hình 
nhưng không dùng đến Jinn thì đó là điều Haram, là Kufr 
nhưng không phải là đại Kufr. 

       

 Câu hỏi 43: Xem tướng số là gì, giới luật về việc 
xem tướng số và bằng chứng giáo lý? 

 Trả lời: Giáo lý nói về việc làm này dưới hình thức 
cảnh báo việc tìm đến các thầy bói toán, xem tướng số cũng 
như khuyến cáo không được tin vào họ. Giáo lý cho biết việc 
tìm đến các thầy bói toán, xem tướng số là việc làm Kufr (vô 
đức tin) và là nguyên nhân không được chấp nhận việc làm 
ngoan đạo. Trong Sahih Muslim rằng một số bà vợ của Nabi đã 
thuật lại, Nabi  nói: 

َت  َمنْ  «
َ
ا أ افً ُ  َعر 

َ
ل
َ
نْ  فََاأ ءٍ  َْ ُ  �ُْقبَْل  لَمْ  َشْ

َ
ةٌ  ل ْرةَِع�َ  َاىَ

َ
ْةَةً  أ

َ
 » ل
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“Người nào tìm đến những người xem tướng số, những 
người bói toán để hỏi y một điều gì đó thì việc dâng lễ 
nguyện Salah của y không có giá trị trong bốn mươi ngày”. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Nabi  nói:  

َت  َمنْ  «
َ
اْ  َكِهناً  أ

َ
افاً  أ قَهُ  َعر  نِْزَا  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق�ُا  بَِما فََ د 

ُ
َ  أ دٍ  ََ رااه  » ُمَم 

 .أحد

“Ai tìm đến thầy bói hoặc người xem tướng số rồi tin 
những gì y nói là đã phủ nhận những gì Allah đã mặc khải 
cho Muhammad” (Ahmad). 

Giáo lý còn cho biết rằng việc hoạt động và tham gia 
trong bói toán, xem tướng số không phải là đường lối của 
Thiên sứ  như trong Hadith được Imran bin Husain thuật lại, 
Người  nói:  

ا لَىَْس " َ  َمنْ  ِمن   � ََ ّ�َ  َاال �َ َُ ُ�  ُ
َ
نَ  َاال ل   رُُ�ّهنَ  َاال رََ�ه 

َ
اْ  َئَحرَ  اال ل

َ
ُ  ُئِحرَ  أ

َ
ل

َت  َمنْ اَ 
َ
ً  أ قَهُ  َكِهنا نِْزَا  بَِما َ�َفرَ  َ�َقدْ  َ�ُق�ُا  بَِما فََ د 

ُ
َ  أ دٍ  ََ  » ُمَم 

“Người tin một điều gì đó là điềm báo, người bói toán hoặc 
người xem bói toán, người hành nghề ma thuật và người 
nhờ cậy đến ma thuật không phải là những người thuộc 
cộng đồng của Ta và ai tìm đến thầy bói hoặc người xem 
tướng số rồi tin những gì y nói là đã phủ nhận những gì 
Allah đã mặc khải cho Muhammad”.  

       

 Câu hỏi 44: Các nguyên nhân kêu gọi đến với bói 
toán? 
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 Trả lời: Các nguyên nhân kêu gọi đến với bói toán là 
do không có đức tin Iman, hoặc đức tin Iman yếu, hoặc do yêu 
thích đến lợi nhuận mà nghề bói toán thu được bởi sự thiếu 
hiểu biết cũng như sự mê tín lệch lạc của mọi người, hơn nữa 
bói toán và xem tướng số chiếm một vị trí quan trọng đối với 
những người vô đức tin và những người Muslim yếu Iman xưa 
và nay. 

       

 Câu hỏi 45: Các nguyên nhân kêu gọi tìm đến sự 
bói toán? 
 Trả lời: Tiêu biểu các động lực thúc đẩy tìm đến các 

thầy bói và tin tưởng nơi họ: 

 Con người khao khát muốn được chữa lành bệnh tật và 
tâm bệnh khi mà thầy bói sử dụng sự bói toán của y với tên gọi 
chữa trị. 

 Bản chất con người thích khám phá những điều vô 
hình nằm ngoài kiến thức của y nhưng tên thầy bói lại thông tin 
cho y biết về những điều đã xảy ra và sẽ xảy ra, cho nên, y 
tưởng rằng tên thầy bói có kiến thức về cõi vô hình mà y không 
biết rằng hắn đã dùng Jinn, và những tên Jinn này chỉ phục vụ 
cho hắn tương ứng theo đức tin Iman của y ở nơi Allah , nơi 
các Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài, các vị Thiên 
sứ của Ngài, nơi Ngày Sau và nơi sự tiền định tốt xấu. 

       

 Câu hỏi 46: Những ảnh hưởng do sự bói toán mang 
lại? 
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 Trả lời: Những ảnh hưởng do sự bói toán mang lại: 

1- Mất đi đức tin Iman hoặc đức tin Iman trở nên yếu đi. 

2- Phủ nhận những gì được mặc khải xuống cho Nabi 
Muhammad . 

3- Những việc làm ngoan đạo và thiện tốt không có giá trị 
tức không được ban phước đức. 

4- Làm nảy sinh sự hoài nghi và ngờ vực giữa những 
người Muslim với gia đình và sau đó là dẫn tới sự chia ly và 
hận thù. 

5- Kiếm tiền không đúng bởi vì hoạt động và hành nghề 
bói toán và những gì tương tự là Haram, và như đã biết rằng 
những người bói toán và xem tướng số đều vì tiền. 

6- Gắn trái tim của công chúng với những cách thức bị 
giáo luật nghiêm cấm và bỏ đi các nguyên do mà giáo luật cho 
phép, thực tế cho thấy công chúng yêu thích sự bói toán và 
những tên dóc láo và lường gạt mà bỏ đi các nguyên do thành 
công từ kinh nghiệm và kiến thức khoa học như các kiến thức 
y học. 

7- Chia rẽ vợ chồng khi mà tên thầy bói cho biết rằng 
những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra từ người vợ (hay người chồng), 
và lời nói của hắn dù thật hay dối trá cũng đều cho kết quả là ly 
tán giữa đôi vợ chồng và làm tan nát gia đình. 

8- Một trong những tác hại của việc bói toán: làm hoang 
mang tinh thần, gây sự lo âu và chán nản, bởi lẽ điều mong 
muốn không đến đích và cũng chẳng có một mục tiêu rõ ràng. 

9- Rơi vào đại tội Shirk chẳng hạn như tên thầy bói mô tả 
cách điều trị dưới hình thức Shirk: giết súc vật lấy máu trong 
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một thời khắc nhất định nào đó, ở một địa điểm cụ thể nào đó 
và như chúng ta đã biết rằng giết con vật vì một ai (vật) khác 
Allah  là Shirk. 

        

 Câu hỏi 47: Sự khác biệt giữa thầy bói và thầy xem 
tướng số là gì? 
 Trả lời: Chẳng có sự khác biệt giữa thầy bói và thầy 

xem tướng số. 
       

 Câu hỏi 48: Thuật chiêm tinh là gì? Giới luật về 
việc nghiên cứu và học thuật chiêm tinh thế nào? 
 Trả lời: Thuật chiêm tinh là nghiên cứu và tìm hiểu 

các ngôi sao, vị trí và sự di chuyển của chúng cũng như cách 
tận dụng lợi ích của chúng. Còn riêng giới luật về việc học và 
tìm hiểu nó thì tùy theo các kiến thức về nó cũng như tâm niệm 
của người học và nghiên cứu: 

 Nếu người học và nghiên cứu các vì sao với mục đích 
là để định hướng chẳng hạn như định hướng Qiblah, thì đây là 
điều được phép. Allah  phán: 

َٰ�ٰٖت�  ﴿ ََ َن  �ََع � �ُ ۡم َ�ۡ َُ ُُ َم  ُۡ َد َٱ م  ]۱٦: ئ�رة الحل[ ﴾ ١َ�

Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ 
các ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) xác định được 
phương hướng. (Chương 16 – Annahl, câu 16). 
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Và đây là loại kiến thức đơn giản cho bất cứ ai muốn 
kết nối các nhu cầu của con người trong chuyến đi xa của họ 
bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển, nó liên quan 
đến sự hiểu biết về các giờ giấc thờ phượng như các giờ giấc 
của lễ nguyện Salah, hiểu biết về các phần của đêm, hiểu biết 
về các thời khắc thích hợp cho việc gieo trồng theo sự cho 
phép của Allah . Và những thiết bị máy móc được Allah  
hướng dẫn con người chế tạo ra để nghiên cứu về thời gian, các 
thời khắc đều thuộc lĩnh vực tìm hiểu sự di chuyển cũng như vị 
trí của các ngôi sao và các tinh tú.  

 Còn nếu như một người học và nghiên cứu về các vì 
sao nhằm mục đích để suy luận ra ảnh hưởng của các vì sao 
đến những biến cố của trái đất và khẳng định rằng các vì sao 
chính là tác nhân cho mọi điều xảy ra trên trái đất, thì đó là 
điều Kufr (vô đức tin). Bởi lẽ, người đó đã tin rằng các ngôi 
sao cũng là đấng điều hành và chi phối cùng với Allah  
trong khi Ngài là Đấng duy nhất có quyền năng đó. Còn nếu y 
liên kết những gì xảy ra trên trái đất là do sự di chuyển của các 
tinh tú chẳng hạn như chúng tập hợp lại hay chúng tan rã do sự 
cho phép của Allah  thì đó là điều Haram vì đấy là phương 
tiện dẫn đến Shirk. Qata-dah  nói: (Allah tạo hóa các ngôi 
sao này vì ba điều: làm đẹp bầu trời, làm vật ném đánh đuổi 
Shaytan và làm các dấu xác định phương hướng. Ai suy luận 
khác với những điều đó thì y là kẻ sai lệch đã tự nói ra những 
điều không có kiến thức). Allah  phán: 

حَ  ﴿ َ�ٰبَي � مََا يَ َۡ َٓٞ ٱّ� � َا َسد � ٱ ِد �د َز  �ۡ َّ َ �َ  ��َ َٰط ََ َد َل �  إ �ُُجوٗه  �  َٰ�َ ۡل ََ ئ�رة [ ﴾  �ََج
 ]٥ :الةك



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

79 

Và quả thật TA (Allah) đã trang hoàng tầng trời hạ giới 
với những chiếc đèn. Và làm cho chúng thành những hỏa 
tiễn để đánh đuổi những tên Shaytan. (Chương 67 – Al-
Mulk, câu 5). 

َٰ�ٰٖت�  ﴿ ََ َن  �ََع � �ُ ۡم َ�ۡ َُ ُُ َم  ُۡ َد َٱ م  ]۱٦: ئ�رة الحل[ ﴾ ١َ�

Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ 
các ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) xác định được 
phương hướng. (Chương 16 – Annahl, câu 16). 

Nabi  nói:  

ةَ  يَْدُخةُ�نَ  الَ  ثَىَثَةٌ  « َن 
ْ
 .رااه أحد » ْحرِ بِالاّ  َاُمَ ّدٌق  رَِسمٍ  َاقَاِطعُ  َخْرٍ  ُمْدِمنُ  اْ

“Ba loại người không vào Thiên Đàng: người nghiện rượu, 
người cắt đứt tình thâm, người tin vào ma thuật” (Ahmad). 

Hadith chỉ ra rằng việc học, nghiên cứu, tìm hiểu và tin 
vào ma thuật, bùa ngải là Haram, và việc dựa vào các tình 
trạng thiên văn để suy đoán những gì xảy ra trên trái đất, đây 
chính là việc tự cho rằng bản thân ai đó biết được điều vô hình. 
Và đây chính là một trong các dạng ma thuật và bùa ngải. 

Imam Al-Khitabi  nói: (Thuật chiêm tinh bị nghiêm 
cấm là những gì mà những nhà chiêm tinh cho rằng bản thân 
họ biết được toàn bộ vũ trụ và những hiện tượng, sự việc sẽ 
xảy ra ở tương lai, họ cho rằng những gì xảy ra như mưa, gió, 
bão, cuộc đời thay đổi và tất cả mọi sự việc của con người đều 
do sự di chuyển cũng như các vị trí của các tinh tú, họ cho rằng 
các ngôi sao có ảnh hưởng đến thế giới trần gian, và một số 
người cho rằng họ biết nhiều điều vô hình trong khi chỉ có 
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Allah  mới là Đấng Duy nhất biết được điều vô hình) 
(Qurrah Uyun Al-Muwahhidin trang 184). 

       

 Câu hỏi 49: Giới luật qui định thế nào về việc 
Tawaf (đi vòng quanh) các mộ? Sự khác biệt giữa việc làm 
này với Tawaf ngôi đền Ka’bah? 
 Trả lời: Không được phép Tawaf các mộ, việc làm 

này được xem là việc làm Shirk, bởi vì Tawaf là một việc làm 
thờ phượng, Tawaf các mộ mang mục đích tôn vinh và sùng 
bái những người trong mộ, và Tawaf cũng được coi là lễ 
nguyện Salah nhưng Salah ở các mộ bị nghiêm cấm qua lời nói 
của Thiên sứ : 

َ  اهللاِ  لَْعنَةُ  « َُه�دِ  ََ
ْ
اا ، َاال َ ارَى ال ُِ َ

 
نْبِيَائِِهمْ  ُ�بُ�رَ  اَ

َ
رااه الخاري  » دَ َمَااوِ  أ

 .اماةم

“Allah nguyền rủa những người Do thái và Thiên Chúa bởi 
vì họ đã lấy mộ của các vị Nabi của họ làm các Masjid” 
(Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ  có nói: 

ارِ  ِمنْ  إِن   « َ اَعةُ ا رُْدِرُ�هُ  َمنْ  ال اِس  َِ ْسيَاءٌ  َاُهمْ  لا 
َ
ُِ  َاَمنْ  أ ُقبُ�رَ  َ�ت ِخ

ْ
 » َمَااِودَ  ال

 .رااه أحد

“Quả thật người xấu xa nhất trong nhân loại là người đối 
mặt với giờ tận thế trong lúc họ đang còn sống và những ai 
lấy các mộ làm các Masjid” (Ahmad). 
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Còn Tawaf ngôi đền Ka’bah là hình thức thờ phượng 
Allah , không được phép hướng hình thức thờ phượng này 
đến ai (vật) khác Allah. Allah  phán: 

﴿   َ َُي ََ ٱۡ  ۡيَت  َ�ۡ َٱ فُوِْ م ود َطد ّۡ  ]۲۹: ئ�رة ا ج[ ﴾ ٢َ�

Và họ hãy đi Tawaf (vòng quanh) ngôi đền lâu đời 
(Ka’bah). (Chương 22 – Al-Hajj, câu 29). 

Nabi  nói: 

َ�اُف  «  َ َيِْت  ال
ْ
ةٌ  بِال  .رااه الناائ » َاىَ

“Tawaf ngôi đền Ka’bah là lễ nguyện Salah” (Annasa-i). 

Allah  sắc lệnh hành hương đến ngôi đền Ka’bah và 
Tawaf ngôi đền, nếu việc Tawaf được phép với những cái gì 
khác ngoài Ka’bah thì chắc chắn Allah  đã cho phép con 
người hành hương đến đó. Allah  đã sắc lệnh qui định việc 
Tawaf ngôi đền Ka’bah là cách thể hiện Tawhid và phủ nhận 
Shirk (sự tổ hợp) với Ngài.  

Allah  phán: 

َت  ﴿ ۡي َ�ۡ َن ٱ َُٰيَم َهَ� َٰ مۡ َ َۡ  �َ ه
ۡ

َ َُۡ�َۡ   ۡۡ  مَود ن  د 
َ

َل ِ ٔٗ َ� َدۡ� أ َ َ�َ ۡۡ َ َۡ م َ َِ إ �َ �َ ٓ�َفَ � طد
ودَ  ُُ ّس َُ ٱَ ُد َّ �َٱَ ٓ�َاََ�  � َّ  ]۲٦: ا ج ئ�رة[ ﴾  ٢�َٱۡ 

Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho Ibrahim địa 
điểm xây dựng Ngôi đền (Ka’bah) phán truyền: “Chớ làm 
Shirk với TA bất cứ điều gì và hãy giữ Ngôi đền của TA 
trong sạch cho những người đi vong quanh nó, cho những 
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người đứng dâng lễ nguyện Salah và cho những người cúi 
đầu phủ phục (TA)” (Chương 22 – Alhajj, câu 26). 

       

 Câu hỏi 50: Giới luật thế nào về Du-a (cầu xin khấn 
vái) đến các vị Wali? 
 Trả lời: Du-a đến các vị Wali, các vị ngoan đạo để xin 

điều tốt lành và nhờ họ xua tan điều xấu là hành vi đại Shirk, 
và đây chính là điều mà Allah  bác bỏ và chỉ trích những 
người đã tôn thờ những người ngoan đạo bời lời phán của 
Ngài: 

﴿  ُُ ََ ۡق
َ

أ ۡم   ُ�ّ
َ

لََة َ َۡوََسي َ َُم ٱ مإ �َ  ٰ ََ َ َن  ُغو َۡبَُ َن ي ُعو �َۡ يَن ي َ َد �ََك ٱ ٰ َٓ �ْ
ُ

�  أ ُه ََُ�َۡ� َن  َُۡجو َ� �َ
� ِمَُه �َ َن َع �فُو ََ َ�  ]٥۷: ئ�رة ارساء[ ﴾ َ�

Những thần linh mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm 
phương cách để được đến gặp Thượng Đế của họ và cũng 
thi đua nhau xem ai trong họ là người gần Thượng Đế 
nhất, họ hy vọng nơi lòng Khoan Dung của Ngài và sợ sự 
trừng phạt của Ngài. (Chương 17 – Al-Isra, câu 57). 

﴿  َ �د َ  ٱ � ِد َل ۡلَت َ هَت قُ
َ

أ َٞ َم  َ� َۡ َّ َن  ۡۡ ََ ٱ ۡ ََٰ �َ ُ َد ٱ   َ� ن ۡۡ  قَ َٰ ۡ�َ هَ َٰ َ َ  َ َ �إ
ُ

َ�أ  �َ � �ُ
 � ُه ۡلُُ ُِت قُ ُُ َن  َ  � ِ َ�َ إ َس َ   ۡۡ َ  � قُوَ  َه

َ
أ ۡن 

َ
أ ُن َ ٓ  َُنو � ي َ�ََِٰك َه ُسۡب   َ� َۖ قَ َد َن ٱ � ُد

 َُ ُغيُو ٱۡ  ُٰم  َد َت َع ه
َ

أ َك  ََهد َك   ۡفَس ََ  �َ  � لَُم َه ۡع
َ

أ  ٓ َ �َ  ََ ۡف ََ �َ  � لَُم َه َۡ َُ  � ُه َۡاَُ ل ۡ� َع َّ ََ

 ]۱۱٦: ئ�رة الائدة[  ﴾ ١

Và khi Allah phán bảo: Này Ysa con trai của Maryam, có 
phải ngươi đã nói với nhân loại: “Các người hãy lấy ta và 
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mẹ của ta làm hai vị Chúa cùng với Allah” đúng không? Y 
thưa: “Ngài thật quang vinh và trong sạch! Bề tôi không hề 
nói những gì mà bề tôi không có quyền nói, nếu bề tôi thực 
sự đã nói như thế thì chắc chắn Ngài đã biết, bởi vì Ngài 
biết hết những gì trong bản thân bề tôi còn bề tôi thì không 
biết một tí gì trong bản thân Ngài cả, quả thật Ngài là Đấng 
am tường mọi điều vô hình. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 
116). 

ۡم  ﴿ َ ُن  ِْ يبُو َُ َُ َۡۡس ۡل ۡم فَ ُُ ۡدُعو ٱ ُنۡمۖ فَ ُ � ۡهَۡ
َ

أ �دٌ  َ عَبَ َد َن ٱ � ن ُد َن هَ َۡ�ُعو َن ت َي َد َند ٱ َ
لََ�  �َٰ �َ ُُِۡم  ُُ َن   ]194: ئ�رة اجعراف[ ﴾ ١َ

Quả thật, những kẻ (vật) mà các ngươi gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bầy tôi giống như các ngươi. Các ngươi 
cứ gọi chúng đi xem chúng có đáp lại lời gọi của các ngươi 
không nếu các người nói thật. (Chương 7- Al-Ma-idah, câu 
194). 

َن هَن  ﴿ � �ُ بُ َۡ َيَن َُ َد َند ٱ َزۡ َ � ُنۡم  َن  َ لَُكو َ َ  َ�ۡا َد َن ٱ � ٱقٗ ُد  �َ ْ عَِ ُغوِ َُ ۡۡ ٱ َ � فَ َد

 ۖ�ٓ ُ َُ  ِْ� َُ َ�ٱۡدُك �هُ  �ُ ۡقبُ �َٱ ۡزَق  َ َإ َن  ٱَ و َُ ََۡج ُ هَ ت ۡ َّ َ  ]۱۷: ئ�رة العنكب�ت[ ﴾ ١َ

Thật sự, những kẻ mà các ngươi thờ phượng không có khả 
năng ban bổng lộc cho các ngươi. Do đó, hãy tìm bổng lộc 
nơi Allah và thợ phượng Ngài và tạ ơn Ngài; và các ngươi 
sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. (Chương 29 – Al’Ankabut, 
câu 17). 

Tương tự, không được phép tìm ân phúc nới các mộ 
của họ. Allah  phán:  
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﴿  ٰٓ زد َُ �َٱۡ  َٰت  َد ٱ  َََٞۡ�ُُُم  فَ
َ

ٰٓ  ١أ ََ ۡذ
ُ

�ۡ ََة ٱ َِ � ٰوَة ٱِد َِ ، ۱۹: ئ�رة الجم[ ﴾ ٢َ�َه

۲۰[ 

Há các ngươi (Những người thờ đa thần) đã nhìn thấy 
thần Allat và thần Al-Uzza, và nữ thần Manat thứ ba rồi 
hay sao?  (Chương 53 – Annajm, câu 19, 20). 

Đây là lời quở trách và chỉ trích những người đã tìm ân 
phúc từ thần Allat, Al-Uzza, họ hy vọng rằng các vị thần này 
sẽ ban cho họ ân phúc và giúp họ tránh xa những điều xấu và 
rủi ro, bởi vì họ tin rằng những vị mà họ cho là thần chính là 
đấng đã tạo hóa và ban bổng lộc. 

       

 Câu hỏi 51: Giới luật qui định thế nào về việc xây tô 
và trang hoàng các mộ? Việc xây tô và trang hoàng các mộ 
có ảnh hưởng gì? 
 Trả lời: Không được phép xây tô và trang hoàng các 

mộ bởi vì đấy là một trong các vấn đề thái quá dẫn đến sự tôn 
sùng các mộ, và việc tôn vinh và sùng kính các mộ là điều bị 
Nabi  nghiêm cấm như trong Hadith được Jabir bin 
Abdullah , người Ansar thuật lại: “Thiên sứ của Allah 
nghiêm cấm xây tô các mộ, và cấm ngồi lên chúng” (Ahmad). 

Hadith này mang hàm ý rằng Người  nghiêm cấm sự 
thái quá trong việc chôn cất và cấm xúc phạm đến mộ. 

Ummu Salmah  thuật lại rằng bà có nhắc với Thiên 

sứ của Allah  về một nhà thờ mà bà đã nhìn thấy tại xứ Al-



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

85 

Habashah và trong nhà thờ đó có tranh ảnh, nghe xong Người 
 nói: 

َِك  «
َ
ال
ُ
ا أ الِ ُ  الر ُوُل  ِمنُْهمُ  َماَت  إِذَ َ  �َنَْ�ا ال   ُراا ُُم   ، َمْاِجًدا َ�ْبِهِ  ََ  ِ�يهِ  َا� 
َك 
ْ
َِك  ، الّ �َرةَ  رِة

َ
ال
ُ
ارُ  أ َ َِ  َِ

ْ
َة
ْ
 .رااه الخاري » اهللاِ  ِعنْدَ  ال

“Những người đó, khi có người ngoan đạo nào đó trong số 
họ chết đi thì họ xây lên mộ của y một nhà thờ, rồi họ vẽ 
tranh của người đó và đặt nó trong nhà thờ. Họ là những 
tạo vạt xấu xa nhất đối với Allah” (Albukhari). 

Ông Ali  nói với ông Abu Al-Hiyaj Al-Asadi: (Tôi 
cử anh đi với những điều mà Thiên sứ của Allah đã cử tôi đi 
rằng anh phải xóa bỏ hết những tranh ảnh và sang bằng hết 
những ngôi mộ được xây cất và trang hoàng). 

Như vậy, tất cả các bằng chứng giáo lý đã cho thấy 
việc xây tô các mộ là điều bị nghiêm cấm giống như trong một 
Hadith khác, Ibnu Abbas  nói:  

ُقبُ�رِ  َزائَِراِت  -ائةم عةيه اهللا ا�- اهللاِ  رَُئ�ُا  لََعنَ  «
ْ
ينَ  ال ِِ ِخ ُمت 

ْ
 َعةَيَْها َاال

َمَااِودَ 
ْ
جَ  ال ُ ُّ  .رااه أب� دااد ا التمِي االناائ اأحد » َاال

“Thiên sứ của Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng mộ 
và những ai lấy các mộ làm các Masjid và thấp (nhang) đèn 
trên đó” (Abu Dawood, Tirmizhi, Annasa-i và Ahmad). 

Và một trong những hình thức trang hoàng ngôi mộ bị 
cấm đoán là viết chữ lên đó, đặt các bó hoa hay một thứ gì đó 
hoặc giết tế ở đó, tất cả đều là sự thái quá đối với các mộ, là 
phương tiện dẫn tới điều Shirk. 
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 Câu hỏi 52: Sự thái quá là gì? Những người dân 
Kinh sách là ai? 
 Trả lời: Sự thái quá là vượt quá mức giới hạn, hành vi 

quá độ so với qui định. Giáo luật không cho phép những việc 
làm thái quá bởi nó có thể dẫn tới ranh giới của Shirk, Bid’ah 
và Kufr. Allah  phán:  

﴿  ْ لُوِ ۡغ َٰب َ  َُ �َ َُ ٱۡ كَ ُۡ َ
م ٰ مۡ ََ َُن يِ �  َ� دَ َا َد َ َ ٱۡقَ د   ََ د   َ َد َ�َ ٱ  ْ وَُوِ ُّ َُ  َ�َ

ح   � �ُ �َ �ََم  َۡ َّ  ٰ ََ َ  ٓ � ٮَٰ  َّ  ۡ
َ

َ  �ٓ ُه ُُ ََا ََ �َ  َ َد ٱ �َُسوُ   َم  َ� َۡ َّ ُن  ۡۡ ََ ٱ ۡ ُح عَ ُهۖ ٱََۡاَسي ِۡ َ  ﴾ هإ
 ]۱۷۱: ئ�رة النااء[

Hỡi người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn 
giáo của các ngươi và hãy chỉ nói sự thật về Allah. Quả 
thật, Masih Ysa (Giê-su) con trai của Maryam chỉ là một sứ 
giả của Allah và là Lời phán (hãy thành) mà Ngài truyền 
xuống cho Maryam và linh hồn là từ nơi Ngài (Chương 4 – 
Annisa’, câu 171). 

﴿  ٰ ََ  ُۡ َٓٞ قَۡو�ٖ قُ َوِ ُۡ َ
أ ٓوِْ  َُ َ ب َتد َ  ت �َ  َ ٱۡقَ إ  َ�ۡ�َ َُِنۡم  ي لُوِْ َ� دَ ۡغ َ�َٰب َ  َُ َُ ٱۡ كَ ُۡ َ

ۡ�  م قَ
 ُُ َلۡب ِْ هَن  ّلو ََ ٗ�َۡ َُ  ِْ ّلو ََ َ

ِْ َعن َسوَ َ�أ ّلو ََ �َ  � َُ بَي َسد َٞ ٱ ٓ  ]77: ئ�رة الائدة[ ﴾ ٧ِ

Hãy bảo họ: “Hỡi người dân Kinh sách! Chớ thái quá 
trong tôn giáo của các người một cách sai trái và cũng chớ 
đi theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt 
nhiều người lầm lạc và tự chúng cũng đã tự lạc khỏi con 
đường ngay chính (của Islam)”  (Chương 5 – Al-Ma-idah, 
câu 77). 
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Những người dân Kinh sách là những người Do thái và 
Thiên Chúa. Những người Do thái thì thái quá trong việc xúc 
phạm đối với Nabi Ysa , họ cho rằng Người là đứa con 
được hình thành từ sự dâm loàn của mẹ Người, còn những 
người Thiên Chúa thì thái quá trong việc ca ngợi Người đến 
mức tôn Người lên ngang hàng với Thượng Đế, họ đã tôn 
Người lên làm Đấng Thờ Phượng, họ tự gán cho Allah là Chúa 
ba ngôi (Maryam, Allah và Ysa) trong khi Allah tối cao và vĩ 
đại hơn những gì họ đã gán cho Ngài. 

Allah  phán: 

مَ  ﴿  �ۡ َّ َ د َد ََ ٱ � َف ةٖ َۡ ٰ ََ َ َُث ث  �َ َ ث َد ٱ َند  َ  ِْ �َُٓو َن قَ �    ي ٰه  َ�َٰح َٰ َ َ  ٓ ََ د ِٰه  َٰ َ َ ۡن  � هَ ئ�رة [ ﴾ َ�َه
 ]۷۳: الائدة

Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Quả thật, 
Allah là Đấng thứ ba trong ba ngôi”. Quả thật, Thượng Đế 
thì chỉ có một Thượng Đế duy nhất mà thôi. (Chương 5 – 
Al-Ma-idah, câu 73). 

Quả thật, họ còn thái quá trong sự biểu hiện tình yêu 
thương và lòng kính trọng những người ngoan đạo, họ yêu 
thương và kính trọng những người ngoan đạo đến tôn thờ và 
súng bái, họ trở thành những người thờ phượng như ai (vật) 
khác Allah . Sự thái quá là nguyên nhân đầu tiên cho sự 
Shirk xảy ra trong con cháu của Adam như nó đã xảy ra với 
cộng đồng Nuh . Họ là những người đầu tiên sáng lập ra 
điều Shirk và Nuh  là vị Thiên sứ đầu tiên được Allah  
cử phái đi kêu gọi mọi người trở về sự độc tốn hóa Ngài 
(Tawhid) và cảnh báo họ vệ Shirk. Allah  phán: 
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م   ﴿ َّ
َ

أ  ٌُ ِ�َ ُ ۡم َع َُيَ
ۡ
َم ن ي

َ
أ  َُ َلۡب ن  َك هَ َّ ۡ� قَۡو �َ ه

َ
أ ۡن 

َ
أ هَ ٓ  ۡوهَ َََ ٰ قَ  � � هُوًح ۡلَِ ۡ�َس

َ
أ  ٓ� َد َ َ

بٌَ�  ١ ََ�يَ  ّه ۡم ه َ ُن َإَ  َ َ ۡوَم  َّ ٰ �َ  َ� ٢قَ  
َن   و َُ ي َِ

َ
َ�أ وهُ  ُّ ُد �َٱ  َ َد �ِْ ٱ �ُ ۡقبُ َن ٱ

َ
 ]۳ - ۱: ئ�رة ال�ح[ ﴾ ٣أ

Quả thật, TA (Allah) đã cử Nuh đến cho người dân của Y 
với mệnh lệnh: “Hãy cảnh báo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đớn sẽ xảy cho họ”. Y đã kêu 
gọi: “Này hỡi dân ta, ta là một người bán trước được 
không khai cử đến với các người, các người hãy thờ 
phượng Allah và hãy kính sợ Ngài và hãy tuân lệnh ta. 
(Chương 71 – câu 1-3). 

Nhưng người dân của Nuh  vẫn ngoan cố trong sự 
vô đức tin và Shirk, họ bảo nhau phải duy trì và giữ lấy những 
thần linh của họ: 

﴿  � سَۡ�ٗ �َ وَق  َُ َ� �َ ُغوَث  �َ  َ�َ َ�َ  ُسَوِٗ�   ِ َ�دإٗ ند  �ُ �ََ َ�َ  ت ُنۡم  َُ ََََِٞ ند  �ُ �ََ �َُوِْ َ  ت َ�قَ
 ]۲۳: ئ�رة ن�ح[ ﴾ ٢

Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ 
bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và Nasr. 
(Chương 71 – Nuh, câu 23). 

Ibnu Abbas  nói: (Đây là tên của những người đàn 
ông ngoan đạo thuộc người dân của Nabi Nuh . Khi những 
người này chết đi, Shaytan đã thì thầm với người dân của 
Người  nên dựng lên các tượng đài nơi mà họ đã thường 
ngồi và đặt các tượng đài đó theo tên của họ). Thế là người dân 
của Người  làm theo lời xúi giục của Shaytan nhưng chỉ để 
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tưởng nhớ đến những vị ngoan đạo đó nhưng rồi khi họ chết đi 
con cháu của họ sau này không biết nên đã thờ phượng các 
tượng đài đó. Khi hiểu được những gì xảy ra với cộng đồng 
của Nabi Nuh  thì sẽ hiệu được mục đích của Islam, bởi vì 
sự kêu gọi của Nabi Muhammad  chính là sự kêu gọi của 
Nabi Nuh  và những gì xảy ra trong cộng đồng của 
Muhammad  từ sự thái quá đối với những người ngoan đạo 
cũng giống như những gì xảy ra trong cộng đồng của Nabi Nuh 
. Vậy chúng ta đã biết được sự thái quá  là nguyên nhân 
của sự bị hủy diệt và điều Shirk đầu tiên xảy ra là ở vấn đề thái 
quá đối với những người ngoan đạo. 

       

 Câu hỏi 53: Giới luật về việc tôn vinh Thiên sứ của 
Allah ? 

 Trả lời: Sự tôn vinh Thiên sứ của Allah  được xem 
xét theo hai trường hợp khác nhau. 

 Sự tôn vinh theo ý nghĩa đích thực của nó: là tiếp nhận 
Sunnah của Người , tuân theo sự hướng dẫn của Người, thực 
hiện những gì Người sai bảo và tránh xa những gì Người 
nghiêm cấm, tin vào những gì Người thông tin cho biết, và chỉ 
thờ phượng Allah  theo sự hướng dẫn và qui định của Người 
. Allah  phán: 

نُ  ﴿ بَۡب ۡ ُُ  �َ و َُ َ ٱتدب َ فَ َد ٱ َن  َّبو ُٓ ُُِۡم  ُُ َن  َ  ُۡ ُ قُ َد �َٱ ۡم   مَُن هُو ۡم  ُ َۡ  َُن ۡغفَ َ� �َ  ُ َد ٱ ُم 
  � َحيم   َ�ُفو  ]۳۱:  ئ�رة ها عمران[ ﴾  ٣ �د
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Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương 
Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu 
thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi 
Allah là Đấng Khoan dung và Nhân từ (Chương 3 – Ali-
‘Imran, câu 31). 

﴿   ْ ِ هَُُ و ٱ ُه فَ ِۡ َق ۡم  ٮُٰن  َ ََ  � َ�َه �هُ  �ُ َُ َف وُ   ُس َد ُم ٱَ َٮُٰن ِت َٞ  ٓ � َ   َ�َه َد ٱ َند  َ  ۖ َ َد ْ ٱ وِ ُّ ُد �َٱ
 َُ � َّ ََ ُ� ٱۡ  َ�ي  ]٧: ئ�رة ا ش [ ﴾ ٧ َد

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các 
ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà Y ngăn cấm các 
ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. Và các ngươi hãy 
kính sợ Allah, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng phạt. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

﴿ �  َ�ّ
َ

َ ٰ ي ََ َِ
َ

أ  ِْ َهُِٓو ِ َٞ َيَن  َد ۡمۖ ٱ ُِن ََ هَ ّۡ َ
ٱۡ�  �َ�ْ

ُ
َ�أ ُسوَ   َد ِْ ٱَ و َُ ي َِ

َ
َ�أ  َ َد ِْ ٱ و ئ�رة [ ﴾َُ

 ]٥۹: النااء
Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân 
lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo trong số 
các ngươi. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

Nabi  nói:  

َمىً  َعِمَل  َمنْ  « ْمُرنَا َعةَْيهِ  لَىَْس  َْ
َ
 .رااه الخاري اماةم  » رَدّ  َ�ْه�َ  ، أ

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không nằm trong sứ 
mạng của Ta thì việc làm đó không được chấp nhận” 
(Albukhari và Muslim). 
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 Sự tôn vinh một cách thái quá, tôn kính quá độ đến 
mức sùng bái và thờ phượng thì không được phép. Nabi  
nói: 

ُغةُ�   إِي اُ�مْ  «
ْ
ِِ� َما اّليِن  ِف  َاال

ْهةََك  فَ
َ
ُغةُ�ّ  َ�بْةَُ�مُ  َكنَ  َمنْ  أ

ْ
رااه ابن  » اّليِن  ِف  ال

 .ماوه اأحد

“Các ngươi hãy coi chừng sự thái quá trong tôn giáo bởi 
quả thật những người trước thời các ngươi đã bị hủy diệt 
bởi sự thái quá trong tôn giáo” (Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Thiên sứ của Allah  chỉ là một người bề tôi chứ 
không phải là Đấng thờ phượng, Người là vị Thiên sứ phải 
được tuân lệnh và đi theo. 

Và một trong những hình thức thái quá đối với Người 
 là hướng một sự thờ phượng nào đó đến Người  như cầu 
nguyện đến Người, cầu xin phúc lành nơi Người, tìm sự cứu 
rỗi nơi Người; và một trong những hình thức thái quá đối với 
Người  là tán dương và ca ngợi quá mức bởi vì Người đã 
nói: 

ُغةُ�   إِي اُ�مْ  «
ْ
ِِ� َما اّليِن  ِف  َاال

ْهةََك  فَ
َ
ُغةُ�ّ  َ�بْةَُ�مُ  َكنَ  َمنْ  أ

ْ
رااه ابن  » اّليِن  ِف  ال

 .ماوه اأحد

“Các ngươi hãy coi chừng sự thái quá trong tôn giáo bởi 
quả thật những người trước thời các ngươi đã bị hủy diệt 
bởi sự thái quá trong tôn giáo” (Ibnu Ma-jah và Ahmad). 
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 Câu hỏi 54: Giới luật về việc Du-a (cầu nguyện, 
khấn vái) đến Thiên sứ của Allah  tại mộ của Người? 

 Trả lời: Du-a (cầu nguyện, khấn vái) đến Thiên sứ của 
Allah  tại mộ của Người là việc làm Shirk cho dù ở gần hay 
ở cách xa mộ của Người, bởi vì việc Du-a là hình thức thờ 
phượng chỉ được phép hướng đến một mình Allah  duy nhất. 
Allah  phán nghiêm cấm vị Nabi của Ngài: 

 ﴿   َ  � َ َه َد َن ٱ � ن ُد ُ  هَ �َۡ ََ ٗ َ�َ  ت َك  َِهد ۡلَت فَ ََ ََ َن  ِ ۖ فَ  َ ّ ُُ يَ   َ �َ َك  َُ َن يََِف َ ِ هإ
ََاَ�  ل ٰ َد  ]۱۰٦: ئ�رة ي��س[ ﴾ ١ٱ 

Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lại 
lợi ích cũng chẳng gây hại được Ngươi. (Chương 10 – 
Yunus, câu 106).  

Nabi  nói: 

 ُُاْ  «
َ
ن ُه ال َغاُث ِب َاِِ� َما ُُْاتََغاُث بِاهللاِ إِ

 اْ�امع الكب� » تَ

“Quả thật, không được cầu xin phúc lành đến Ta mà chỉ 
được cầu xin phúc lành đến một mình Allah” (Al-Jawa-mia’ 
Al-Kabir). 

Người nào muốn được sự cầu xin ân xá của Thiên sứ 
 thì hãy làm theo Sunnah của Người và hãy cầu xin Allah  
ân xá cho y vào Ngày Phán Xét. Đây chính là điều mà Thiên sứ 
của Allah  yêu thích, Allah  phán: 
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﴿  ُ َد �َٱ ۡم   مَُن هُو ۡم  ُ َۡ  َُن ۡغفَ َ� �َ  ُ َد ٱ ُنُم  بَۡب ۡ ُُ  �َ و َُ َ ٱتدب َ فَ َد ٱ َن  َّبو ُٓ ُُِۡم  ُُ َن  َ  ُۡ قُ
  � َحيم   َ�ُفو  ]۳۱:  ئ�رة ها عمران[ ﴾  ٣ �د

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương 
Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu 
thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi 
Allah là Đấng khoan dung và nhân từ (Chương 3 – Ali-
‘Imran, câu 31). 

       

 Câu hỏi 55: Giới luật về việc Du-a bên mộ của Nabi 
? 

 Trả lời: Du-a bên mộ Nabi  hướng mặt về ngôi mộ 
là không được phép cho dù là mộ của Nabi hay mộ của ai khác, 
bởi vì Allah  không qui định bất cứ nơi nào là Qiblah ngoài 
ngôi đền Ka’bah cả. Qiblah duy nhất cho người Muslim dù còn 
sống hay đã chết chỉ có một đó là ngôi đền Ka’bah. Còn khi 
nào người Muslim muốn cầu nguyện cho bản thân mình hay 
cầu nguyện cho người Muslim khác thì y hãy hướng mặt về 
Qiblah, đây là điều được giáo luật khuyến khích; còn nếu y 
muốn dâng lễ nguyện Salah thì bắt buộc y phải hướng mặt về 
Qiblah. 

Ý nghĩa cho việc không được phép hướng mặt đến mộ 
trong lúc Du-a là bởi vì đó là phương tiện gắn kết trái tim với 
người chết và hướng những gì thuộc riêng một mình Allah  
đến với ai (vật) khác ngoài Ngài. 

       



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

94 

 Câu hỏi 56: Khái niệm về Sihr và cho biết giới luật 
về nó cùng với bằng chứng giáo lý? 

 Trả lời: Theo nghĩa của từ Sihr là những gì bí ẩn và 
nhẹ nhàng, còn theo thuật ngữ giáo lý thì Sihr có nghĩa là bùa 
chú và phép thuật làm ảnh hướng đến tinh thần, tâm hồn và thể 
xác của con ngươi như gây bệnh tật, làm chết người, và chia 
cắt tình nghĩa vợ chồng. 

Việc học, tìm hiểu, nghiên cứu và hoạt động Sihr la 
Haram dẫn đến Kufr bởi Allah  đã phán: 

ْ هَ  ﴿ وِ َُ بَ ُد ند �َٱ َٰن َٰ �َ ۡيَ�ُٰن  لَ ََ ُس َمَف  � َ�َه َ�َٰنۖ  لَۡي ۡلَك ُس ُّ  ٰ َ�َ َٰطُ�  ََ َد َ ْ ٱ لُوِ ُۡ َُ �
 ََ ۡح َ َ  ٱَسإ � َد َن ٱ َُاو لإ ََ �ُ ِْ� َُ َمَف  �َ َٰط ََ َد  ]۱۰۲: ئ�رة القرة[ ﴾ ٱَ

Và họ đã đi theo những điều mà những tên Shaytan đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của Sulayman. Và Sulayman đã 
không phủ nhận đức tin mà chính những tên Shaytan đã 
phủ nhận đức tin, chúng chỉ dạy nhân loại phép thuật. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Nabi  nói:  

بْعَ  اْوتَنُِب�ا « ُم�ةَِقاِت  الا 
ْ
كُ  « قَاَا  ُهن   َاَما ، اهللاِ  رَُئ�َا  يَا قَالُ�ا.  » ال  ، بِاهللاِ  الّشْ

ُل  ، َاالّاْحرُ  ْفِس  َاَ�تْ ِت  ال  مَ  ال  َّ  اُهللا ِرال   َسر  َ
ْ
ُل  ، بِا 

ْ
�
َ
ا َاأ ُل  ، الّرةَ

ْ
�
َ
َِتيمِ  َمااِ  َاأ

ْ
 ال

،  
ّ
ُف  ، الز ْسِف  يَْ�مَ  َاال َ�ِ ِْ ُمْحَ نَاِت  َاقَ

ْ
ُمْؤِمنَاِت  ال

ْ
َغافِىَِت  ال

ْ
رااه الخاري  » ال

 .اةمام

 “Hãy tránh bảy điều hủy hoại”. Các vị Sahabah liền hỏi : 
“Thưa Thiên sứ của Allah, chúng là những gì ?”. Thiên sứ nói: 
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“Đó là shirk (tức gán cho Allah một đối tác ngàng hàng cùng 
với Ngài), ma thuật (bùa ngải), truất đi mạng sống mà Allah 
đã làm thành thiêng liêng ngoại trừ để thiết lập công lý, cho 
vay ăn lãi, xâm chiếm tài sản của con mồ côi, trốn chạy trên 
chiến trường, và vu khống những người phụ nữ đạo đức 
không giữ thân thể”. (Albukhari và Muslim). 

       

 Câu hỏi 57: Sihr (ma thuật, bùa ngải) là thực hay 
ảo tưởng? 
 Trả lời: Một số Sihr là thực, có ảnh hưởng đến thể 

xác, tinh thần và tâm hồn, nó có thể làm cho bệnh, làm chết 
người, và chia rẽ một người với vợ (chồng ) của y. Nếu Sihr 
không thực thì chắc chắn Allah  đã không phán qui định 
rằng người dùng Sihr là người phủ nhận đức tin, đã không 
phán rằng y sẽ không có phần tốt đẹp nào ở Đời Sau cả và đã 
không ra lệnh bảo phải cầu xin Ngài che chở và bảo vệ khỏi 
nó. 

Một số Sihr chỉ là ảo giác: những gì được thực hiện 
trước mắt của mọi người với những thứ chỉ mang tính ảo giác 
không thực hoặc với thủ thuật nhanh lẹ làm hoa mắt người 
nhìn. Loại Sihr này không gây hại đến thể xác mà chỉ   là trò 
lừa và thủ thuật khéo léo 

Và những hình thức Sihr với ý nghĩa gây ảo giác hay 
chỉ là những thủ thuật khéo léo để đánh lừa cái nhìn của người 
khác được gọi là ảo thuật hoặc trò bịp bợm trong cờ bạc. Và 
những hình thức Sihr ở dạng này giáo luật qui định là Haram 
chưa đến mức Kufr (vô đức tin). 

       



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

96 

 Câu hỏi 58: Việc Nabi  bị Sihr có phải là thực 
không? Và ai đã làm Sihr hại Người? 

 Trả lời: Chuyện Nabi  bị Sihr là sự thực. Kẻ đã làm 
Sihr hại Người chính là một người Do thái tên Lubaid bin Al-
A’sam. Hắn đã làm một cái gút thắt từ vỏ thân cây chà là khô 
và đặt nó vào trong cái giếng, tuy nhiên, Allah  đã gởi xuống 
hai vị Thiên thần gỡ Sihr đó cho Nabi  và họ đã cho Người 
biết kẻ đã làm Sihr hại Người cũng như cho biết chỗ của cái 
gút thắt và bảo Người cầu xin Allah  che chở. Và Allah  
đã mặc khải hai chương Kinh: Al-Falaq và Annas (được gọi là 
hai chương Isti’a-zdah tức cầu sự che chở nơi Allah thoát khỏi 
điều xấu), với hai chương Kinh này Allah  đã giải Sihr cho 
Nabi , và hai chương Kinh này trở thành những lời niệm chú 
cho cộng đồng tín đồ của Nabi Muhammad  để tránh tà ma 
và bủa ngải. 

        

 Câu hỏi 59: Việc Nabi  bị Sihr có mâu thuẫn với 
vị thế Nabi của Người không? 

 Trả lời: Việc Nabi  bị Sihr không mâu thuẫn cũng 
như không phủ nhận vị thế Nabi của Người bởi vì Sihr không 
thể ảnh hưởng đến trí tuệ và sự nhận thức và tinh thần của 
Người mà nó chỉ ảnh hưởng đến thân xác của Người  mà 
thôi. Hơn nữa, Allah  là Đấng bảo toàn cho Lời Mặc Khải 
của Ngài như Ngài đã phán: 

َن  ﴿ فَُظو ٰ�َ َ  � ُ َُ  � ََ ۡهد ُۡ َ َإ َ� ٱ َۡ ُن هَزد ۡ�َ  �  ]٩:ئ�رة ا جر[ ﴾ ٩ََهد
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Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống 
và TA sẽ luôn bảo quản nó (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9). 

Việc Sihr làm ảnh hưởng đến thể xác của Nabi  là 
bằng chứng rõ ràng và mạnh mẽ chứng minh Nabi  chỉ là 
một con người phàm tục giống như bao người phàm khác, rằng 
Người cũng phải đối mặt với những bệnh tật, nhưng tai kiếp 
mà những người phàm khác phải đối mặt. Và bằng chứng co 
việc Allah  ban đặc ân cho Người  là Ngài đã cho Người 
thoát khỏi tác hại của Sihr, và đây cũng là bằng chứng rằng 
Sihr đã thực sự xảy ra đối với Người  và cũng là nguyên 
nhân mà giáo luật qui định việc niệm chú và cầu xin che chở từ 
Allah  tránh khỏi Sihr và những điều xấu.  

Quả thật, Nabi  đã tìm sự cứu rỗi nơi Allah  để 
thoát khỏi những điều gây hại và điều xấu giống như bao người 
phàm tục khác tìm sự cứu rỗi nơi Ngài.  

Và mọi sự việc xảy ra đều do sự cho phép của Allah 
 như Ngài đã phán: 

﴿   َ َد ٱ َن   ََِۡ َ د ۡ َ  �ِ َح
َ

أ َهۡن  َهَ   َ�َن م ٓ�إ � َّ َ م م ُُ  �   ]۱۰۲: ئ�رة القرة[ ﴾ َ�َه

Và họ (những người làm bùa thuật) không hại được ai 
ngoài trừ có phép của Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
102). 

       

 Câu hỏi 60: Giới luật về việc dùng phương pháp trị 
liệu bằng Sihr? 
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 Trả lời: Việc dùng phương pháp điều trị bằng Sihr là 
không được phép trong Islam bởi vị nó liên quan đến đức tin 
Iman. Nếu dùng Sihr để giải Sihr thì việc làm đó hủy hoại đức 
tin Iman, cũng chính vì vậy nên Allah  đã sắc lệnh qui định 
niệm chú và cầu xin Ngài che chở để giải Sihr và những điều 
gây hại khác. Trong một Hadith được ghi lại, khi Thiên sứ của 
Allah  được hỏi về việc Annushrah thì Người nói:  

َملِ  ِمنْ  ُه�َ  « انِ  َْ ََ يْ  .رااه أب� دااد اأحد » الي 

“Đấy là việc làm của Shaytan” (Abu Dawood và Ahmad). 

Annushrah là hình thức giải Sihr, có hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Dùng Sihr giải Sihr, hình thức này là 
người làm Sihr và bị Sihr đều nhờ vả đến sự giúp đỡ của 
Shaytan, đây là hình thức giải Sihr không được phép. 

Dạng thứ hai: Giải Sihr bằng niệm chú, cầu xin Allah 
 che chở, cùng với những lời Du-a theo giáo lý và những 
phương thuốc điều trị được phép, đây là hình thức giải Sihr 
được phép. 

Và một số lời niệm chú cũng như cách giải Sihr theo 
giáo lý Islam: 

 Đọc chương: ( َ َٱ َۡفل  َ ُإ ََ َ م ُعوُ  
َ
ُۡ أ َد�َ  ) và (قُ َ ٱ ُإ ََ َ م ُعوُ  

َ
ُۡ أ  .(قُ

 Một số học giả nói: giã nhuyễn lá táo lấy nước pha vào 
nước lã rồi đọc: Ayah Kursi (câu 225 của chương Albaqarah), 
ba chương Kinh (112, 113, 114): ( ٌ�َح

َ
ُ أ َد ٱ َو  ُُ  ُۡ َ ) (قُ ُإ ََ َ م ُعوُ  

َ
ُۡ أ قُ

َد�َ  ) ,(ٱ َۡفلَ َ  ٱ  َ ُإ ََ َ م ُعوُ  
َ
ُۡ أ  :và các câu Kinh dưới đây (قُ



Hỏi đáp về Aqi-dah . . . 
 

99 

َن  ﴿ لُو َا َۡ �َ ْ َ�هُوِ  � َُ َه مََط �َ َُ ٱۡقَّ   �َن  ١فََوَل ٰغَََ �َ  ْ ُبوِ لَ َّ �َٱه َََك  � َِ ُُ  ْ لَبُوِ ُغ ََ١ 
َ�يَن �َ  َُ ٰ�َ ةُ  ََ َح َسد َ ٱ َٰ  ۡ

ُ
َ١  �َ ٰلَاَ �َ ٱۡ   َ ُإ ََ َ � م ِد َِه َٞ  ِْ �َُٓو َن  ١قَ � َُ ٰ �َ�َ  ٰ ََ و ُّ  َ ُإ �َ١ 
 ]۱۲۲ - ۱۱۸: ئ�رة اجعراف[ ﴾

َ�يَن  ﴿ ۡفَس َُ ٱَُۡا َقَا َُح  ل ُۡص َ  ي  َ َد َند ٱ َ ُهٓ�  لُ ۡبَط ُۡ َ َس َد َند ٱ َ  ۖ َُ ۡح َ سإ مَهَ ٱَ ۡئُُم  � َج  ٨َه
�ُحَ  َن َ� و ُّ ََ ُۡ ََهَ ٱَُۡا َُ َ�ََۡو  َهَ   ُٰ�ََ ل مََن ٱۡقَ د   ُ َد  ]۸۲، ۸۱: ئ�رة ي��س[ ﴾ ٨ّ  ٱ

﴿  �َٖ َح ٰ�َ �ُ ۡي َُ وِْ  َُ َبَِ  � َا َد َ َ  ٰ َِ َ
ۡيُث َ َُ َح �َح َُح ٱَسد ل َ  ُ�ۡف  ]٦۹: ئ�رة طه[ ﴾ ٦َ�

 Sau đó, thổi phun nhẹ ba lần vào nước lá táo (hoặc 
nước lã) rồi dùng nó tắm cho người bệnh .. Insha-Allah, với 
cách này, người bệnh sẽ được Allah  giải thoát khỏi Sirh. 

       

 Câu hỏi 61: Tairah là gì và giới luật qui định thế 
nào về sự việc này? 
 Trả lời: Tairah có nghĩa là tin rằng các loài chim nào 

đó là điềm báo cho điều tốt hay xấu, họ tin rằng nếu gặp một 
loài chim nào đó bay đến theo một hướng nào đó thì sẽ mang 
điều tốt hay điều xấu nào đó, chẳng hạn như nếu chim bay đến 
theo hướng bên phải thì đó là điềm báo cho một điều tốt lành 
và may mắn, còn nếu như con chim đó bay đến theo hướng bên 
trái thì đó là điềm báo cho một điều xấu và rủi ro. Đây là niềm 
tin sai lệch không có cơ sở giáo lý, niềm tin sai lệch này đã có 
từ thời của Fir’aun (Pharaon) và những người của thời kỳ ngu 
muội (trước Islam). Allah  đã bác bỏ niềm tin sai lệch này và 
Ngài bắt buộc những người có đức tin phải gắn trái tim của họ 
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với Ngài và tin nơi Ngài, còn tất cả tạo vật chẳng có quyền 
năng mang lại điều lành hay gây điều dữ. Allah  phán phủ 
nhận niềm tin sai lệch của Fir’aun và đồng bọn của hắn về 
những điều mà hắn và đồng bọn của hắn cho rằng là điềm báo 
xấu:  

ة   ﴿ َئَ ۡإ ۡم َس ۡبُ  َُص ن ت ۡ  ��ٓ ُه ََ ن هد َ�َه  ٰ ََ َُاو ْ م ِ � ُ �د َ  َ�طد َد ٱ  �َ َعِ ۡم  ُُ َُ َ � ٰ َٓ  � َا َد َ َ  ٓ َ
َ

َ
َن  لَُاو َۡ ۡم َ  َ� ُُ ۡمَهَ

َ
أ َٰنند  َٰ  ]۱۳۱: ئ�رة اجعراف[ ﴾ ١َ�

Và khi chúng gặp điều bất hạnh chúng đổ tội cho Musa và 
những ai theo Y đã mang điều xui xẻo đến nhưng thực chất 
đối với Allah điều xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số 
bọn chúng không biết. (Chương 7 – Al-Araf, câu 131). 

Khi chúng gặp chuyện chẳng lành thì chúng đổ tội cho 
Nabi Musa  và các tín đồ của Người, chúng bảo rằng sự xui 
xẻo là đến từ nơi Người và các tín đồ của Người. Allah  đã 
nói cho chúng biết rằng Nabi Musa  chỉ mang đến điều tốt 
đẹp và phúc lành, và Ngài cho chúng biết rằng những điều xấu 
và không may mà chúng gặp phải là bởi vì chúng đã không tin 
và làm theo Musa nên đó là nguyên nhân Allah trừng phạt 
chúng nhưng thực chất đối với Allah điều xui xẻo chỉ là 
của chúng. 

Như vậy, những điều xấu xảy ra cho Fir’aun và đồng 
bọn của hắn là do những hành động và việc làm xấu xa và tội 
lỗi của họ nhưng họ là không nhận thấy lỗi lầm và sai trái của 
họ. Allah  phán: 

َن  ﴿ لَُاو َۡ ۡم َ  َ� ُُ ۡمَهَ
َ

أ َٰنند  َٰ  ]۱۳۱: ئ�رة اجعراف[ ﴾ ١َ�
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Nhưng đa số bọn chúng không biết. (Chương 7 – Al-Araf, 
câu 131). 

م  قَ  ﴿ َّ
َ

أ  ٌُ ِ�َ � َع ِد َ ُنم هإ ِد سد ََا َّ �َ ُنۡم  ِد َ�ُ ۡ َُ َ  ِْ ُ و َُ ََ ۡم ت �َن  د َ� مَُنۡمۖ  َ ه ۡ � ََُط�د ََهد  ِْ �َُٓو
َن   ١ ۡ�َفُو هُُۡم قَۡوم  ّه

َ
أ  ُۡ َ تُم� م َۡ َ ُإ �َن  ُ

َ
أ ۡم  ُن ََ م هد �ََُُم ٰ َٓ  ِْ �َُو : ئ�رة ُس[ ﴾ ١قَ

۱۸ ،۱۹[ 

Họ bảo: “Chúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông. Nếu các 
ông không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá 
giết các ông và chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt 
đau đớn với các ông”.(Các sứ giả đáp): “Điềm xui của quí 
vị là do nơi quí vị. Sao quí vị cho là điều xui khi được nhắc 
nhở. Không, quí vị đúng là một đám người phạm mọi thứ 
tội. (Chương 36 – Yasin, câu 18, 19). 

Nabi  nói: 

ةُ  « َ�َ َّ كٌ  ال ْ ةُ  َِ َ�َ َّ ْكٌ  ال  .رااه أب� دااد » َِ

“Tairah là Shirk, Tairah là Shirk” (Abu Dawood). 

 Tóm lược: Những gì con người lấy làm nguyên nhân 
trong khi Allah  không coi đó là nguyên nhân thì đó là tiểu 
Shirk còn nếu như y tin rằng nó mang lại điều lành và ban điều 
dữ thì y đã phạm vào đại Shirk. Quả thật, Nabi  đã dạy cách 
giải tỏa đối với ai nhìn thấy hay nghe thấy một điều gì đó 
không tốt đẹp bằng lời niệm chú: 

ِت  الَ  الة ُهم   «
ْ
ََانَاِت  يَأ

ْ
نَْت  إِال   بِا 

َ
ىّلَاِت  يَْدَ�عُ  َاالَ  أ نَْت  ِإال   الا 

َ
ةَ  َاالَ  َسْ�َا  َاالَ  أ  قُ� 

 .رااه أب� دااد » بَِك  إِال  
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“Ollo-humma la ya’ti bil-hasana-t illa anta wa la yadfa’u 
assayyi-at illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika” 

“Lạy Allah, không có điều tốt đẹp và phúc lành nào đến 
ngoài sự cho phép của Ngài, và không có một điều xấu nào 
được xua tan ngoài quyền năng của Ngài, và không có một 
quyền lực hay sức mạnh nào ngoài Ngài” (Abu Dawood). 

Và khi nào có một điều gì đó không tốt lành xảy đến 
với bản thân người Muslim thì y hãy nói: 

َ  َاالَ  َطْ�ُكَ  إِال   َطْ�َ  َاالَ  َخْ�ُكَ  ِإال   َخْ�َ  الَ  الة ُهم   «
َ
 .رااه أحد » َ�ْ�ُكَ  إِل

“Ollo-humma la khoiro illa khoiruka wa la toiro illah toiruka 
wa la Ila-ha ghoiruka” 

“Lạy Allah, quả thật không điều tốt lành ngoài điều tốt 
lành của Ngài, không có điều xấu nào ngoài sự an bài của 
Ngài và không Thượng Đế nào ngoài Ngài” (Ahmad). 

       

 Câu hỏi 62: Sự khác biệt giữa điềm xấu và điềm 
tốt? 
 Trả lời: Sự khác biệt giữa điềm xấu và điềm tốt: điềm 

xấu là cách nghĩ xấu về Allah , hướng một điều gì đó thuộc 
về Ngài đến ai (vật) khác Ngài, gắn nối trái tim với tạo vật 
không ban lợi cũng chẳng gây hại, còn điềm tốt là cách nghĩ tốt 
nơi Allah , tin rằng Ngài luôn đáp lại những mong muốn. 
Nghĩ tốt về Allah  là điều được yêu cầu còn nghĩ xấu về 
Ngài là điều bị nghiêm cấm; nghĩ tốt về Allah  là một phần 
của đức tin Iman và là đặc điểm của người có đức tin, còn nghĩ 
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xấu về Ngài là bản chất và đặc điểm của Nifaq (giả tạo) và 
những người Munafiq. 

Allah  phán: 

﴿  �َ َََٰك  �َ ََن  �إ ُز �َ  ِ �َٗ م
َ

َ ۡم َ لَي ُۡ َ
أ  ٰ َََ َن  ۡاهَُِو �َٱَُۡا   ُ ُسو َد ََب ٱَ ل َّ يَِ ن  ن  د

َ
أ ۡم  َُُ َظَِ  ُۡ َ م

 ��ٗ ۢ� مُو ۡوَه ُُِۡم قَ �ُ�َ  َٞ ۡو ند ٱَسد َظ َُُۡم  َ�َظَِ مَُنۡم  لُو  ]12: ئ�رة الفت [ ﴾ ١قُ

Không, các ngươi nghĩa rằng Sứ giả (của Allah) và những 
người có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và 
điều đó làm cho các ngươi cảm thấy khoan khoái trong 
lòng và cac snguowi đã có tư tưởng xấu; và các ngươi là 
một đám người sắp bị suy vong. (Chương 48 – Al-Fath, câu 
12). 

Và sự suy nghĩ tốt lành là biểu hiện của sự lạc quan 
chẳng hạn như đề cập đến lời nói tốt lành hoặc biểu hiện hành 
vi tốt đẹp với hy vọng điều tốt đẹp nơi Thượng Đế và cầu xin 
Ngài phúc lành giống như một người bị bệnh khi y nghe được 
lời nói bình an và lành bệnh thì y tinh thần của y sẽ trở nên tốt 
hơn vì y hy vọng nơi điều tốt lành ở Thượng Đế của y. 

Và điềm xấu khiến tinh thần bi quan bị nghiêm cấm 
trong giáo lý, hình ảnh thí dụ cho điều này chẳng hạn như một 
người khi bắt đầu chuyến đi xa hay vào đầu ngày y nhìn thấy 
một người tật nguyền: người què hay người mù thì y trở nên lo 
lắng và cho rằng đó là điềm báo xấu và rủi ro cho chuyến đi xa 
hay cho ngày hôm đó và y đã hủy chuyến đi hoặc cẩn trọng 
cho ngày hôm đó. Đây là niềm tin lệch lạc bị nghiêm cấm. Do 
đó, người Muslim hãy nên kính sợ Allah  và tìm lấy những 
nguyên nhân được giáo lý cho phép. 
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Một hình thức tin vào điềm báo xấu bị nghiêm cấm là 
tìn vào thời gian nào đó, giờ khắc nào đó sẽ không tốt lành cho 
chuyến đi xa hoặc không tốt lành cho một công việc nào đó, 
chẳng hạn như không đi xa vào tháng Safar hay không cưới gả 
vào tháng Shauwal và vào ngày thứ tư. Nabi  nói: 

ةَ  َاالَ  َعْدَاى الَ  «  .رااه الخاري اماةم » َاَفرَ  َاالَ  َهاَمةَ  َاالَ  ِطَ�َ

“Chẳng phải do truyền nhiễm, chẳng có điềm gở, chẳng do 
chim cú hay do tháng Safar” (Albukhari và Muslim). 

Mọi sự vật và thời gian đều là tạo vật của Allah  
chẳng có quyền năng ban lợi hay gây hại bất cứ điều gì. 

 Có một vấn đề cần làm rõ, đó là một số người vẫn còn 
thắc mắc về lời di huấn của Nabi :  

م فَِفْ ثََىِث  إِنْ  « ُُ ْا الَْقَعِة : َكَن الت َيا
َ
ِة أ
َ
َمْرأ
ْ
ابَِة َاال  »ِفْ ال 

“Nếu có sự bi quan thì chỉ với ba thứ: vật cưỡi, phụ nữ và 
nơi chốn” 

Sự bi quan muốn nói trong Hadith này không mang ý 
nghĩa là được phép tin rằng ba thứ này là điềm báo cho điều 
xấu, mà nó chỉ mang y nghĩa rằng được phép rời xa và từ bỏ ba 
thứ này nếu gặp phải trở ngại, chẳng hạn như người Muslim 
được phép bán con vật cưỡi của mình, được phép ly dị vợ của 
y và được phép bán nơi ở của mình. 

Allah  phán: 
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﴿  � ََُِٰ �َِ َٞ  ٓ�َ َن  و َُ َن َ�ُو َي َد ٱ ۡيَت 
َ

ََ�  ِ ِث ۡ َ َ�ي َ� َح  ِْ و َُ ٰ َ�ُو �د ۡم َح  ُ ِۡ َق  ِۡ ََ ۡع
َ

م فَ
   َ نُ   َ�ۡ�َه ٰ ََ ۡي َد َ َك ٱ ِد َۡ ََُس � ي �َ  ۡهد ََا ل ٰ َد ۡوَم ٱ  َّ ٱۡ   َُ ٰٓ َه ََ ُۡ َ َإ ٱ  �َ َۡ َۡ �ۡ َُ ّۡ َُ ََ  ﴾ فَ

 ]٦۸: امنعئ�رة اج[

Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách 
vô ích về các Lời mặc khải của TA thì hãy lánh xa họ cho 
đến khi họ đổi sang câu chuyện khác, còn nếu Shaytan làm 
cho Ngươi quên việc đó thì sau khi nhớ lại Ngươi chớ ngồi 
chung với những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 6 – Al-
An’am, câu 68). 

Chúng ta được phép tránh xa những điều là nguyên 
nhân gây điều xấu và đó không phải là niềm tin vào điềm gở, 
bởi vì điềm gở có nghĩa là tin rằng nó sẽ mang lại điều rủi ro 
trong khi nó chẳng liên quan gì. 

 Câu hỏi 63: Tawassul là gì và giới luật qui định thế 
nào? 
 Trả lời: Tawassul là việc dùng phương tiện nào đó để 

đến gần Allah . Người bề tôi không được phép dùng bất cứ 
phương tiện nào không nằm trong sự cho phép của giáo lý, và 
một trong những phương tiện đến gần Allah  được phép 
dùng là qua các tên gọi hoàn mỹ và các thuộc tính tối cao của 
ngài. Ngài  phán: 

 ﴿  ۖ � وهُ مََ  ٱۡدُع ٰ فَ َِ ۡس ۡقُ ُٓٞ ٱ � ۡسَا
َ
َ ٱۡ� د ََ  ]١٨٠: ئ�رة اجعراف[ ﴾  َ�

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, bởi 
thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. (Chương 7 – 
Al-‘Araf, câu 180). 
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Và một trong những phương tiện khác được phép dùng 
để đến gần Allah  là các việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 
Allah  phán: 
 

﴿  ْ وِ ُّ ُد ْ ٱ َِهُِوِ َٞ يَن  َ َد � ٱ  َ�ّ
َ

َ ٰ ََ َ ه ۡ َّ َ َ  ْ ُغٓوِ َُ ۡۡ �َٱ  َ َد َهَ  ٱ ل بَي ْ َ� َس ِ� �ُ َ ٰ�َ �َ لََة  ٱَۡوََسي
َن  َُحو ل ُنۡم ُُۡف لد ََ  ]۳٥: ئ�رة الائدة[ ﴾ ٣ َ

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 
Allah và hãy tìm phương cách hướng về Ngài và hãy chiến 
đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài để may ra các 
ngươi được thành đạt. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 35). 

﴿  ُُ ََ ۡق
َ

أ ۡم   ُ�ّ
َ

لََة َ ُم ٱََۡوَسي َ َ مإ �َ  ٰ َََ َن  ُغو َۡبَُ َن ي ُعو �َۡ َن ي َي َد �ََك ٱ ٰ َٓ �ْ
ُ

: ئ�رة ارساء[﴾أ
٥۷[ 

Những thần linh mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm 
phương cách để được đến gặp Thượng Đế của họ và cũng 
thi đua nhau xem ai trong họ là người gần Thượng Đế 
nhất. (Chương 17 – Al-Isra, câu 57). 

Và như đã biết những phương cách đến gần Allah  
của các vị Nabi  là những việc làm ngoan đạo, thiện tốt và 
phục tùng, chấp hành mệnh lệnh của Ngài. Và đây là bằng 
chứng phủ nhận tất cả những ai (vật) được thờ phượng ngoài 
Allah cũng như những ai (vật) được nhờ vả can thiệp để đến 
gần Ngài. Điều mà giáo lý yêu cầu là hãy dùng phương cách 
theo đúng đường lối của các vị Nabi , hãy thực hành theo 
những gì được ra lệnh và từ bỏ những gì bị ngăn cấm. Allah  
phán: 
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َن  ﴿ َ�ي َ ٰ َد ٱ   َُ � َه ۡبَِ ۡمُُ ٱ َ  فَ ُسو َد � ٱَ َِ َۡ بَ ُد �َٱ ۡ َت  هَز
َ

أ  ٓ� � مََا ِد َِه َٞ  ٓ� َِ مد ئ�رة  [ ﴾ ٥َ�
 ]٥۳: ها عمران

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Bầy tôi tin tưởng nơi điều mà 
Ngài đã ban xuống và bầy tôi tuân theo Sứ giả (Ysa). Bởi 
thế, xin Ngài ghi tên của bầy tôi cùng với các nhân chứng 
của sự thật. (Chương 3 – Ali- Imran, câu 53). 

َديٗ �د  ﴿ � � ُهَِ َِ َۡ � َساَ َِ َد َ َ  ٓ� َِ ۡن مد
َ

أ َ�َٰن  ي ي ََۡ�َ �دَ َِ�ُ ۡم َ� �  َُن مإ ََ َ ِْ م مد  َٔ َِٞهَُِو �َ   � ِد َۡ �َه ۡغفَ ٱ � فَ َِ
 َ � َس�إ ِد َق  َۡ َ َ�َ�فإ  � مََِ َ�  ُهُو ََ َٔ  َ� ِ ََ مۡ

َ
ٱۡ�  َُ � َه َِ َد َ�تََو  � تََِ  ]193: ئ�رة  ها عمران[ ﴾ ١�

Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Bầy tôi đã nghe lời kêu gọi 
của một vị gọi mời đến với đức tin Iman, bảo rằng các 
người hãy tin nơi Thượng Đế của các người thế là bầy tôi 
đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ 
tội lỗi cho bầy tôi và xóa bỏ những việc làm xấu xa của bầy 
tôi và xin Ngài hãy bắt hồn bầy tôi ra đi cùng với những 
người ngoan đạo. (Chương 3 – Ali – Imran, câu 193). 

Và một trong các phương cách được phép hướng về 
Allah  là phương cách của ba người bị kẹt trong hang núi 
khi bị một tảng đá to rơi xuống đậy lấp miệng hang. Họ đã 
hướng về Ngài bằng các việc làm ngoan đạo của họ, người đầu 
tiên đã hướng về Ngài bằng sự hiếu thảo với cha mẹ, người thứ 
hai hướng về Ngài bằng việc luôn tránh việc ăn đồ Haram và 
người thứ ba thì hướng về Ngài bằng việc nói không với Zina 
khi đã sẵn sàng vào cuộc. Mỗi người họ đều nói: Lạy Allah, 
nếu Ngài biết rằng quả thật bề tôi làm như thế là chỉ vì muốn 
được Ngài hài lòng thì xin Ngài hãy giải thoát bầy tôi khỏi khó 
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khăn mà bầy tôi đang gặp phải. Thế là tảng đá từ từ nhích ra và 
họ thoát ra ngoài. 

Sau đây là toàn bộ Hadith về câu chuyện của ba người 
này: 

Ông Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar  thuật 
lại, tôi đã nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Trước thời của 
các ngươi có ba người lữ hành vào trú đêm trong một hang 
núi vì mưa to, không may có một tảng đá to từ trên núi lăn 
xuống miệng hang làm cho ba người không thể ra ngoài 
được, họ bị kẹt trong hang núi đó. Lúc ấy họ khuyên bảo 
với nhau : - Quả thật không ai có thể cứu thoát chúng ta 
khỏi tảng đá này ngoài việc khẩn nguyện cầu xin Allah với 
những việc làm tốt của chúng ta.  

Thế là người thứ nhứt cầu nguyện, nói: “Lạy 
Thượng Đế, bề tôi đã từng có cha mẹ già lớn tuổi sống 
chung, bề tôi chưa hề để ai dùng bữa sữa tối trước hai người 
họ. Có một ngày vì phải đi tìm cỏ trên cánh đồng xa nên bề 
tôi về muộn, nhưng khi vừa về đến nhà thì bề tôi vội đi vắt 
sữa dê ngay để hầu bữa tối cho cha mẹ nhưng cha mẹ bề tôi 
đã ngủ say. Bề tôi không muốn đánh thức cha mẹ dậy cũng 
như không muốn ai dùng bữa tối trước họ. Vì thế, bề tôi đã 
cầm trên tay nồi sữa và đứng đợi cho đến hừng đông để cha 
mẹ khi thức dậy có thể dùng ngay. Lạy Thượng Đế, bề tôi 
làm như thế là chỉ để làm đẹp lòng Ngài, vậy xin Ngài hãy 
cứu bầy tôi ra khỏi tảng đá này”. Dứt lời, tảng đá nhích ra 
một ít nhưng họ vẫn chưa thể ra được.  

Người thứ hai tiếp tục khấn nguyện, nói: “Lạy 
Thượng Đế, bề tôi đã từng yêu say đắm cô nàng em họ và tha 
thiết muốn được ân ái với nàng, nhưng nàng luôn khước từ 
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bề tôi. Cho đến khi vào một năm hạn hán thì nàng tìm đến bề 
tôi, bề tôi mới trao cho nàng 120 đồng vàng với điều kiện là 
nàng phải bằng lòng sự đòi hỏi của bề tôi và nàng đã bằng 
lòng. Nhưng đến lúc bề tôi đặt hai tay lên đùi nàng thì nàng 
bảo: - Hãy kính sợ Allah, đừng cởi chiếc nhẫn của người con 
gái khi chưa có quyền (không phải là chồng). Lúc ấy, lập tức 
bề tôi rời khỏi nàng mặc dù nàng là người mà bề tôi yêu 
thích nhất, bề tôi cũng bỏ hẳn số tiền vàng mà đã trao nàng. 
Lạy Thượng Đế, bề tôi làm thế chỉ vì để làm hài lòng Ngài thì 
xin Ngài hãy cứu bày tôi thoát khỏi tảng đá này”. Một lần 
nữa tảng đá nhích ra thêm một chút nhưng vẫn chưa đủ để 
ba người thoát ra ngoài.  

Người cuối cùng tiếp tục cầu nguyện, nói: “Lạy 
Thượng Đế, bề tôi đã từng thuê người làm công và đều trả 
tiền công đầy đủ cho họ. Nhưng chỉ còn lại một người bỏ đi 
mà không biết lý do gì không nhận tiền công, bề tôi đã lấy số 
tiền đó đầu tư cho đến khi nó trở thành một tài sản lớn thì 
người đó quay lại tìm bề tôi và bảo: - Hởi bề tôi của Allah, 
hãy hoàn trả tiền công cho tôi !!! Bề tôi nói với y: - Tất cả 
những gì anh thấy từ đàn lạc đà, bò, cừu, dê và những người 
hầu đều là tiền công của anh. Y nói : - Anh không đùa với tôi 
chứ hỡi người bề tôi của Allah ? Bề tôi nói: - Tôi không đùa, 
tất cả đều là của anh. Thế là, người đó đã lấy hết tất cả 
không chừa lại một thứ gì. Lạy Thượng Đế, bề tôi làm thế 
chỉ để làm hài lòng Ngài thì xin Ngài hãy cứu bầy tôi thoát 
khỏi tảng đá này”. Dứt lời, tảng đá nhích ra đủ để bà người 
họ thoát ra ngoài” (Albukhari, Muslim).  

Một phương cách thứ ba được phép hướng về Allah 
, đó là nhờ vả một người ngoan đạo còn sống trên thế gian 
cầu xin Allah  giùm. Đây là hình thức được phép, bằng 
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chứng cho điều này là một người dân quê ở sa mạc đã nhờ 
Thiên sứ của Allah  cầu xin Allah  ban mưa. Ngài đã đáp 
lại lời cầu xin của Người  cho một đám mưa xuống kéo dài 
liên tục mấy ngày liền đến nỗi người đàn ông sa mạc đó phải 
nhờ Người cầu xin Ngài cho ngừng mưa vào thứ sáu kế tiếp, và 
Người đã cầu xin Ngài cho ngừng mưa và Ngài đã cho ngừng 
mưa. Một bằng chứng khác, Umar  đã từng yêu cầu Abbas 
cầu xin Allah  ban mưa xuống.  

Như vậy, hình thức tawassul được phép chỉ có ba hình 
thức: 

1- Tawassul với các tên gọi và các thuộc tính của 
Allah. 

2- Tawassul với các việc làm ngoan đạo và thiện tốt. 

3- Tawassul bằng lời cầu nguyện của một người ngoan 
đạo còn sống trên thế gian. 

       

 Câu hỏi 64: Shafa’ah là gì? Các dạng Shafa’ah và 
trình bày dạng nào được phép và không được phép cùng 
với bằng chứng giáo lý? 
 Trả lời: Shafa’ah theo nghĩa của từ có nghĩa là sự can 

thiệp, còn trong Qur’an có nghĩa là phương tiện để đạt được 
điều mong muốn và nó được gọi là trung giang. 

Shafa’ah theo Qur’an và Sunnah được chia là hai loại: 
Shafa’ah bị phủ định và Shafa’ah được khẳng định. Và con 
người đối với Shafa’ah được chia thành hai thành phần: thành 
phần thứ nhất là những người khẳng định Shafa’ah một cách 
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hoàn toàn tức họ cho rằng sự can thiệp ở Đời Sau giống như sự 
can thiệp ở đời trần tục này, họ chính là những người thờ đa 
thần (Mushrik) và những người Thiên Chúa, mỗi khi họ có 
chuyện gì họ cầu xin những vị mà họ cho rằng có quyền năng 
can thiệp với Allah  giùm họ; thành phần thứ hai là những 
người phủ nhận Shafa’ah một cách hoàn toàn, họ chính là 
những người Do thái và một số tín đồ Bid’ah thuộc cộng đồng 
tín đồ của Nabi Muhammad , họ không tin có sự Shafa’ah 
nào cả. 

Thành phần khẳng định Shafa’ah một cách hoàn toàn 
như những người thờ đa thần, những người Thiên Chúa, họ 
luôn tôn kính thái quá đối với các vị Nabi, các Thiên thần và 
những người ngoan đạo, họ cho rằng những vị này luôn can 
thiệp giùm cho họ khi họ cầu xin; còn một số người Bid’ah thì 
phủ nhận nó tất cả ngoại trừ Shafa’ah vào Ngày Phán Xét. 

Riêng phái Sunnah và Jama’ah nói: Shafa’ah có hai 
dạng: Shafa’ah không được thừa nhận từ các hình thức, các 
loại mà những người thờ đa thần và những người Thiên Chúa 
đã khẳng định như Allah  đã phán:  

﴿  �َََ فَ ٰ َد ٱ  ُة  ََ َدَ�ٰ ۡم   ُ َُ � تََِف َا  ]٤۸: ئ�رة الدثر[ ﴾ ٤ََ

Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can 
thiệp có thể giúp ích được cho chúng. (Chương 74 – Al-
Muddaththir, câu 48). 

َ يَۡوم   ﴿  َِ
ۡ
َم ن ي

َ
أ  َُ َلۡب َن  ُٰنم هإ �َ زَۡق �َ  � ْ َّاد وِ ُّ هفَ

َ
أ  ْ ٓوِ ُِ َِه َٞ َيَن  َد � ٱ  َ�ّ

َ
َ ٰ هَ  ََ ََي   ُ  د َۡۡي

  َ�َ ة   لد � َ�َ  ُذ ة  ََ َن �َٱ َدَ�ٰ َُاو ل ٰ َد ٱ  ُم  ُُ َن  � َُ َٰف �َ  ]254: ئ�رة القرة[  ﴾ ٢ۡ 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA 
(Allah) đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước 
khi xảy ra Ngày mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ 
không có tình bạn hữu nghị (bao che cho nhau) và cũng sẽ 
không có sự can thiệp nào. Và những kẻ không có đức tin 
là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 2 – Albaqarah, câu 
254). 

َ�َ�إ   ﴿ هَهَ   � َن ُد ََُ م هإ َس  ۡۡ َ َۡم  َ مإ �َ  ٰ َََ  ْ ِ�ٓ ُ�َ ۡ ُُ ن 
َ

أ َن  �فُو َيَن َ�َ َد َ ٱ ۡ� مَه �َ ه
َ

َ   َ�أ �َ
َن  و ُّ ُد �َ ُ ۡم  لد ََ ُ   د ي  ]٥۱: ئ�رة اجنعام[ ﴾ ٥َدفَ

Và hãy dùng Nó (Qur’an) để cảnh báo những ai sợ việc sẽ 
bị tập trung trình diện trước Thượng Đế của họ, rằng sẽ 
không có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào 
ngoài Ngài có thể giúp đỡ họ được. Mục đích để cho họ sợ 
Allah mà giữ mình khỏi phạm tội. (Chương 6 – Al-An’am, 
câu 51). 

Shafa’ah được khẳng định có hai điều kiện: 

Điều kiện thứ nhất: Sự cho phép của Allah  đến 
người can thiệp để y có quyền can thiệp (cầu xin sự ân xá nơi 
Allah). 

Điều kiện thứ hai: Sự hài lòng của Allah  đối với 
người được cầu xin ân xá. 

Allah  phán: 

﴿  ٰ�ََ ۡ�ت َن ٱ َ د َََا َ َن  و َُ َف َۡ َ �  ]۲۸: ئ�رة اجنبياء[ ﴾َ�َ  
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Và họ không thể can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ 
người nào mà Ngài hài lòng. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 
28). 

َهَ    ﴿ ََِۡ ه َ د ۡ َ هُٓ�  �َ َعِ  ُُ َف َۡ َ � َي  َد ٱ  ِ  ]۲٥٥: ئ�رة القرة[ ﴾ َهن  َ

Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có 
phép của Ngài? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

﴿  َِ ۡغ ُُ  َ َِ ٰ ََ ٰ �َ سد َ� ٱَ لَٖك  ن هد َ ۡم َدۡ� َ�َ�م هإ  ُُُ ََ َدَ�ٰ   ًٔ  ُ َد ٱ َن  َ 
ۡ
َم ن ي

َ
أ  �َ َۡ ۢن َۡ َ د هَ َ  �

 ٰ ََ َۡ َ� �َ  ُٞٓ � ََ َ �  ]۲٦: ئ�راة الجم[  ﴾٢َََان 

Và có bao nhiêu Thiên thần trong các tầng trời mà sự can 
thiệp chẳng có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận cho ai 
mà Ngài muốn và hài lòng. (Chương 53 – Annajm, câu 26). 

Allah  phủ nhận tất cả những sự can thiệp nào mà 
Ngài không cho phép, Ngài phán: 

﴿ َ َد ٱ  ِْ ُعو َُ ٱۡد ٖ قُ � �د َ   َ � َّ ۡۡ َه َن  لَُكو َ�ۡا   َ َ َد ٱ َن  � ن ُد َ م هإ ۡاُُ زََق َن  َ   ي �َ  َِ ٰ ََ ٰ �َ َسد َ� ٱ
 �َ ََ � ََُ ۡم  َ�َه  َِ ض

َ
� هَن َ�ۡ ٖ ٱۡ� �ٖ  ي ََا َظ َ ن  َ هإ ُ م  ِۡ َه  � ُ َُ  � َد  ٢ َ�َه ُُ ٱَ تََِف ُة َ�َ   ََ ٰ�َ

  � ُ َُ ََن   
َ

أ ۡن  َ د َََا َ هُٓ�  �َ  ]۲۳،  ۲۲: ئ�رة ئبأ[ ﴾ عَِ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
những kẻ mà các người xác nhận là thần linh của các 
người. Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các 
tầng trời và trái đất cho dù đó chỉ là sức nặng của một hạt 
nguyên tử đi chăng nữa; và chúng cũng không có sự hợp 
tác nào trong trời đất; và trong bọn chúng không có một 
tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. Và việc can thiệp với Ngài 
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(Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi với ai mà Ngài cho 
phép. (Chương 34 – Saba’, câu 22, 23). 

Một số vị học giả nói: quả thật câu Kinh này đã cắt đứt 
các sợi mạch Shirk trong các trái tim khi họ cho rằng Shafa’ah 
không cần đến hai điều kiện trên hoặc họ phủ nhận hoàn toàn 
sự Shafa’ah. 

Những người sẽ hưởng được quyền được cầu xin ân xá 
là những người chết trong Tawhid như Hadith được ghi lại 
rằng khi Nabi  được hỏi ai là người đáng nhận được sự cầu 
xin ân xá của Người thì Người nói: “Ai nói lời tuyên thệ ( 

َ
ال

ـٰهَ  هلَ  ا ِ
ّ

هال هللاُ ِ ) một cách trung thực bằng cả trái tim của y”. 

Shafa’ah được khẳng định có nhiều loại: 

 Đại Shafa’ah là sự cầu xin ân xá của Nabi  vào lúc 
Phán Xét, sự Shafa’ah này không ai tự xưng mình là Islam mà 
có thể phủ nhận nó. 

 Sự can thiệp của Nabi  trong việc xin mở cửa Thiên 
Đàng cho những người có đức tin đi vào. 

 Sự cầu xin của Nabi  về việc nâng bậc cấp của 
người dân nơi Thiên Đàng. 

 Sự cầu xin của Nabi  về việc giảm nhẹ hình phạt cho 
người bác của Người, Abu Talib. 

 Sự cầu xin ân xá của Nabi  cho những người phạm 
đại trong tội trong cộng đồng tín đồ của Người ra khỏi Hỏa 
Ngục và cầu xin cho những người bị xét xử phải vào Hỏa Ngục 
miễn vào trong đó. 
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 Sự cầu xin ân xá của các Thiên thần, các vị Nabi và 
những người ngoan đạo cho những người có đức tin. Trong 
một Hadith Sahih qua lời thuật của Abu Saeed  rằng Nabi 
 nói:  

َمىَئَِ�ةُ  َشَفَعِت  اََول   َعز   اهللاُ  َ�َيُق�ُا  «
ْ
بِّي�نَ  اََشَفعَ  ال ُمْؤِمنُ�نَ  اََشَفعَ  ال 

ْ
ََ  َالَمْ  ال  �َبْ

رَْسمُ  إِال  
َ
�َ  أ اِحِ َُ �َ  الر  ا َ�ْعَمةُ�ا لَمْ  َقْ�ًما ِمنَْها َ�يُْخِرجُ  ال ارِ  ِمنَ  َ�بَْضةً  يَْقِب  َخْ�ً
 .رااه ماةم » َ�ّط 

“Allah phán: Các Thiên thần cầu xin ân xá, các vị Nabi cầu 
xin ân xá, những người có đức tin cầu xin ân xá, và không 
còn sự cầu xin ân xá nào khác ngoại trừ sự ân xá của Đấng 
Rất mực Nhân Từ, Ngài sẽ ân xá cho một nhóm người ra 
khỏi Hỏa Ngục, và đây là nhóm người (Muslim) chưa từng 
làm một điều thiện tốt nào cả” (Muslim). 

       

 Câu hỏi 65: Aqi-dah của phái Sunnah và Jama’ah 
như thế nào về Kinh Qur’an? 
 Trả lời: Aqi-dah của phái Sunnah và Jama’ah Kinh 

Qur’an: Qur’an là lời nói của Allah  được mặc khải xuống 
chứ không phải là tạo vật, rồi sau này Nó sẽ quay trở về với 
Ngài, Nó được đọc lên bằng chữ và âm ngữ và Nó lời nói thực 
sự với các ngôn từ và nội dung. 

 Câu hỏi 66: Các qui định hàng đầu về luật đọc 
xướng Kinh Qur’an là gì? 
 Trả lời: Các qui định hàng đầu về luật đọc xướng 

Qur’an: đọc rõ ràng và chuẩn xác các chữ, suy ngẫm về ý 
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nghĩa nội dung, thực hiện và làm theo các giáo luật của Nó, 
khuyến khích đọc trong tình trạng có Taharah, khuyến khích 
hướng mặt về Qiblah khi đọc, tập trung tinh thần và nội tâm 
khi đọc, tránh xa những nơi dơ bẩn và ô uế khi đọc, không đọc 
khi trong tình trạng Junub, kinh nguyệt hoặc trong thời kì máu 
hậu sản, dừng ngay chỗ dừng, Sujud khi đọc đến câu Kinh qui 
định Sujud, cầu xin Allah  phúc lành khi đọc đến những câu 
Kinh nói về Thiên Đàng và điều tốt đẹp nơi Ngài, và cầu xin 
Allah  che chở và phù hộ khi đọc đến những câu Kinh đề 
cập đến Hỏa Ngục và sự trừng phạt. 

       

 Câu hỏi 67: Giới luật về việc bỏ bê Qur’an? 

 Trả lời: Bỏ bê Qur’an có nghĩa là không đọc Nó, 
không làm theo giáo luật của Nó, không tôn trọng Nó, không 
dùng nó để chữa bệnh cũng như không tiếp thu lợi ích từ Nó, 
hời hợt khi nghe Nó, không thích nghe Nó. Và một trong 
những việc làm được cho là bỏ bê Qur’an là dùng Nó để trang 
trí lên các bức tường, dùng Nó để làm đồ trang trí trong nhà và 
những nơi hội họp. Allah  phán: 

﴿  َ ُإ ََ ٰ ُسوُ  َ� َد �َ  ٱَ �ٗ َ�قَ و ُُ  ۡ َّ َن  ِ َٞ َۡ ُّ  ۡ َٰ�ِ ٱ �َ ْ ِ� �ُ َ �د َ� ٱ َند قَۡو ئ�رة [ ﴾ ٣� َ
 ]۳۰: الفرقان

Và Sứ giả (Muhammad) thưa: Lạy Thượng Đế của bề tôi, 
quả thật người dân của bề tôi xao lãng Qur’an này! 
(Chương 25 – Al-Furqan, câu 30). 
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َن  ﴿ ُنۡم تََُۡ�ُو لد ََ َ  ْ ِ َصُُو ه
َ

َ�أ  � ُ َُ  ْ وِ َُ ۡسَُاَ ٱ ُن فَ ِ َٞ َۡ ُّ ٱۡ   ََََ ِ قُ  ئ�رة[ ﴾ ٢ۡ َ
 ]۲۰۳: اجعراف

Và khi Qur’an được xướng đọc, các ngươi hãy lắng nghe 
và giữ im lặng để may ra các ngươi nhận được hồng ân (nơi 
Allah). (Chương 7 – Al-A’raf, câu 203). 

ج   ١َِٓٓآص  ﴿ ََ �ََ  َح �ۡ َب  �َ َُنن  ََ ي َك فَ ۡ َّ َ َ هزََ  
ُ

أ ََ�ٌٰب  ُه  ُ ِۡ َ َ� هإ �َ ِ ُ َهَ  ََ م
َۡلُاۡاَهََِ�  َ ٰٓ ََ ُۡ َ  ]۲، ۱: ئ�رة اجعراف[ ﴾ ٢َ� 

Alif. Lam. Mim. Sad. Đây là một Kinh sách được ban 
xuống cho Người (Muhammad) nhưng chớ vì Nó mà tấm 
lòng của Ngươi se thắt lại (bởi vì Nó được ban xuống) là để 
cho Ngươi dùng cảnh báo (những ai lầm đường lạc lối) và 
để nhắc nhở những người có đức tin. (Chương 7 – Al-A’raf, 
câu 1, 2). 

َن  ﴿ لَبُو ۡغ ۡم َُ ُن لد ََ هَ  َ َي َ  ِْ َغۡو �َٱۡ  َن  ِ َٞ َۡ ُّ ِ ٱۡ  �َٰ ََ َ   ِْ و َُ ََۡسَا   َ  ِْ � َُ َف َم يَن  َ َد �َ  ٱ  ٢ َ�قَ
 ]۲٦: ئ�رة ف ةت[ ﴾

Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qur’an này 
và gây náo động ồn ào (khi Nó được xướng lên) để may ra 
các ngươi nắm ưu thế”. (Chương 41 – Fussilat, câu 26). 

       

 Câu hỏi 68: Có được phép điều trị bệnh tật bằng 
Qur’an không? 
 Trả lời: Qur’an là phương thuốc điều trị các tâm bệnh 

và các bệnh tật với điều kiện phải có đức tin Iman và sự thành 
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tâm và niềm hy vọng rằng Allah  ban cho lành bệnh. Allah 
 phán: 

﴿    ٞٓ � �ََدَف  ٓ�ٗ ُُ َهُِوِْ  ِ َٞ َيَن  َد َ َو َ ُُ  ُۡ  ]٤٤: ئ�رة ف ةت[ ﴾ قُ

Hãy bảo chúng: “Nó (Qur’an) là một Chỉ đạo và là một 
phương thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. 
(Chương 41 – Fussilat, câu 44). 

َن هَ  ﴿ ِ َٞ َۡ ُّ  ۡ َُ  هََن ٱ ٓٞ  َ�ََُعإ � َدَف َو  ُُ �َۡ�َة   �  َۡلاُ  َ� َ د  إ َ ََاَ�  ل ٰ َد ُ� ٱ  � َ�َ  يَزَ  �ََ ۡاَهِ
 ٗ� �  ]۸۲: ئ�رة ارساء[ ﴾ ٨� َذَس

Và TA ban xuống trong Qur’an điều chữa lành bệnh và 
một hông 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). 

ة   ﴿ ۡوَعَظ م هد َٓٞتُۡن � ۡ� َج ُ  قَ � َد � ٱ  َ�ّ
َ

َ ٰ ََ   ٞٓ � �ََدَف َُنۡم  مإ �د َن  ّص  هإ � َ� ٱَ إََا َ ٗ� ُُ �َ  َ� � �ُ ٓ
اُ  َۡل �َۡ�َة   إ �َ �ََ  ]٥۷: ئ�رة ي��س[ ﴾ ٥ۡاَهِ

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 thức 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). 

       

 Câu hỏi 69: Việc điều trị bệnh tật bằng Qur’an có 
phải là dạng điều trị thuộc y học dân tộc không? 
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 Trả lời: Việc điều trị bằng Qur’an không phải là dạng 
điều trị thuộc y học cổ truyền của dân tộc và nó là dạng điều trị 
thuộc y học giáo lý Islam theo Qur’an và Sunnah, bởi vì y học 
cổ truyền hay y học dân tộc là một phạm trù y học được đúc 
kết từ sự thử nghiệm và kinh nghiệm, và cũng có thể bên y học 
dân tộc cổ truyền cũng dùng những niệm chú nhưng không 
đúng theo giáo lý; hơn nữa Qur’an mô tả theo cách đó là không 
đúng bởi vì Nó là lời phán của Allah  và Ngài cũng như 
Thiên sứ của Ngài  đã ra lệnh tìm sự điều trị bằng Qur’an thì 
làm sao chúng ta có thể mô tả như thế?! 

       

 Câu hỏi 70: Có được phép đọc Qur’an tặng cho 
người chết không? 
 Trả lời: Không được phép đọc Qur’an tặng cho người 

chết, bởi không có một bằng chứng giáo lý nào cho phép việc 
làm đó, và tất cả các Sahabah  không ai trong số họ làm điều 
này. 

       

 Câu hỏi 71: Giới luật đọc Qur’an trong đám tang 
và các đám tiệc? 
 Trả lời: Đọc Qur’an trong đám tang hay các đám tiệc 

đều không được phép, đây là một việc làm Bid’ah. Bởi vì nếu 
điều này tốt đẹp thì các vị Sahabah  đã làm trước chúng ta, 
nhưng không ai trong số họ đã làm điều này. 
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 ِ َْمُد ِل 
ْ
ٍد َاهِلِ َاَاْحِبهِ  اَ  بِْدهِ َارَُئْ�ِلِ ُمَم  َْ  َ ََ َىُم  ُة َاالا 

ىَ  اَْسَدهُ اال  

 

                   


