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ينُُه وَ نَّ احلَْمَد هلل  ََنَْمُدُه وَ إ   يه  وَ نَْستَع  َنتُوُب ُرُه وَ نَْستَْغف  نَْشُكُرُه وَ نَْستَْهد 
، وَ  ْن ُشُ إ ََلْه  نَ َنُعوُذ ب اهلل  م  ْنُفس 

َ
ْعمَ ئَ َسي  ا وَ ور  أ

َ
َا، َمن َيْهد  اهلُل فََل ات  أ ُ اِل  ََ  ََّّ  ِ ُُ  

ل  َّْ فََل  َمنْ وَ  ِْ ُ  هَ يُ ََ َي  ْن َل وَ . اد 
َ
ْشَهُد أ

َ
َ إ لَّ اهلُل وَْحَدهُ َل أ

ََ
ُ وَ  َش   إ  ََ ي ََّ  َمث  َل يَك 

دَّ وَ َل ََ وَ   ِ ُ َل   ََ َ وَ َل ، وَ  ِ دَّ  ْْ وْ َل  َش ُُ َِ َل َرةَ وَ   ْع
َ
ُ الَعُفوُّ الَغُفوُر  أ ََ ُ، ُهَو اإل  ََ اَء 

ِّ مَ 
وَ الُمْستَْغِن  َعْن ُك  ْ اهُ وَ ا س  ُر إ ََلْه  ُكُّ مَ ال نَّ َسي َِّدَِ وَ . اهُ ا َعدَ ُمْفتَق 

َ
ْشَهُد أ

َ
ا َحب يبَنَ ا وَ أ

يَمنَ وَ  ْعيُن نَ ا وَ ائ َدَِ قَ ا وَ َعظ 
َ
َة أ ًدا َعبُْد اهلل  وَ ا حُمَ قُرَّ ُ وَ مَّ َُ يُُّه وَ رَُسو ف  َحب يبُُه، بَلََّغ َُ

دَّ الََة وَ سَ الر  
َ
 أ

َ
 اََِة وَ مَ ى اْل

ُ
َل ََِصَح اْل َُ ََّ اهلُل َعلَيْه   َُ َة،  ِ  ب هَ مَّ ا ات نَ اجَ ا حَ ًة َيْق

ينَ ا وَ ات نَ ُج ب ها ُكُربَ ُيَفر  وَ  ْعدَ ا َشَّ ا ب هَ َيْكف 
َ
ي  َسلََّم َعلَيْه  وَ ا وَ ائ نَ  أ ْحب ه  الطَّ َُ ب نَي لََعَ 

ْطهَ آوَ 
َ
 هُ اَل َمْن وَ ار  وَ َ   ال

Ông Nu’maan bin Basheer  thuật lại rằng tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói trong một lần Người thuyết giảng: 

بَاَدة)) اَعء ُهَو الْع  ((ادلُّ  “Du-a là sự thờ phượng”. 

Sau đó, Người đọc lời phán của Allah : 

وَن َعۡن عيَباَدِتي ﴿ ُ ييَن يَۡسَتۡكِبي
ۡب لَُكۡمۚۡ إينَّ ٱَّلَّ ۡسَتجي

َ
ٓ أ َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِني
رييَن  وَن َجَهنََّم َداخي

 [06: سورة اغفر] ﴾٦٠َسَيۡدُخلُ

Và Thượng Đế của các ngươi nói với các ngươi rằng hãy 

khấn vái cầu xin TA, TA sẽ đáp lại lời cầu xin của các 

ngươi. Quả thật, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 

phượng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã. 
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(Chương 40 – Ghafir, câu 60). (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibnu 

Ma-jah và Ahmad). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại lời của Thiên sứ : 

اَعءُ )) بَاَدة   ُمخُّ  ادلُّ  ((الْع 
“Du-a là bộ não của sự thờ phượng” (Tirmizdi). 

Có nghĩa rằng Du-a là hình thức thờ phượng mang tính 

chủ đạo, nó là trung tâm của các hình thức thờ phượng khác. 

Hadith muốn nhắc nhở các tín đồ về tầm quan trọng của việc 

cầu xin khấn vái Allah , nhắc nhở kêu gọi người bề tôi phải 

luôn quay về cầu xin khấn vái Allah . Bởi lẽ nếu người bề tôi 

không cầu xin khấn vái Allah  có nghĩa là y đang tự cao tự 

đại một cách ngạo mạn trước Allah, Thượng Đế Tối Cáo, Đấng 

Tạo Hóa Toàn Năng. 

رييَن ﴿ وَن َجَهنََّم َداخي
وَن َعۡن عيَباَدِتي َسَيۡدُخلُ ُ ييَن يَۡسَتۡكِبي

: سورة اغفر] ﴾٦٠إينَّ ٱَّلَّ
06] 

Quả thật, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 

phượng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã. 

(Chương 40 – Ghafir, câu 60). 

Việc thờ phượng TA được Tafseer là Du-a tức cầu 

nguyện, khấn vái cầu xin Allah . 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

َب  ُسبَْحاَِهُ  اهللَ  يَْدعُ  لَمْ  َمنْ ))  ِ  ((َعلَيْه   َغ
“Ai không cầu xin khấn vái Allah, Allah giận dữ và phẫn 

nộ với người đó” (Ahmad). 
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يُبواْ ﴿ اعي إيَذا َدََعنيِۖ فَۡليَۡسَتجي يُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ جي
ُ
ٌۖ أ لََك عيَباديي َعِّني فَإيِّني قَرييب 

َ
ِإَوَذا َسأ

 [680: سورة ابلقرة] ﴾١٨٦ِلي َوۡۡلُۡؤميُنواْ ِبي لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 

Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi Ngươi (Muhammad) về 

TA thì Ngươi hãy bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ đáp lại 

lời cầu xin của người nguyện cầu khi nào y cầu xin TA. Do 

đó, họ hãy đáp lại mệnh lệnh của TA và tin tưởng nơi TA 

để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 186). 

Allah, Thượng Đế Tối Cao và Nhân Từ phán bảo vị 

Thiên sứ của Ngài, Muhammad , nói với nhân loại rằng Ngài 

luôn ở gần kề bên họ, Ngài luôn nhìn thấy và nghe thấy, và 

Ngài luôn đáp lại lời cầu xin, khấn vái của bất cứ người bề tôi 

nào thành tâm hướng về Ngài, tha thiết mong mỏi sư ban phát 

từ nơi Ngài. 

Loài người giống như đứa trẻ được cưng chiều và dễ 

tổn thương trong vũ trụ, ở họ tồn tại sức mạnh rất lớn trong sự 

yếu đuối và quyền năng to lớn trong cái bất lực. Vì nhờ sức 

mạnh trong sự yếu đuối và quyền năng trong sự bất lực mà mọi 

sinh vật đều hướng tới con người. Nếu con người hiểu được sự 

yếu đuối của mình, y nhận ra sự bất lực của mình thì chắc chắn 

y phải cầu nguyện bằng lời nói, trí khôn và hành động để tìm 

đến sự giúp đỡ ở nơi Allah . 

 Thỉnh thoảng con người sai lầm cho rằng sức mạnh 

của mình là ước mơ đạt được thứ mình muốn qua lời khẩn cầu 

của chính bản thân mình. Ví dụ, sức mạnh trong sự yếu đuối 

của con gà con khiến mẹ nó có thể tấn công một con sư tử; và 

con sư tử mới sinh chinh phục sự giận dữ và cơn đói khát của 

sư tử mẹ, để mặc sư tử mẹ đói trong khi đứa con thì no đầy. 
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Hãy nhìn sức mạnh này trong sự yếu đuối và sự bày tỏ của 

Thướng Đế Nhân Từ, nó thật sự đáng để con người lưu tâm! 

Chỉ khi khóc than hoặc yêu cầu hoặc làm ra vẻ đáng 

thương thì một đứa trẻ mới chinh phục sức mạnh về mình, và 

sẽ thành công trong việc đạt được điều mong muốn, điều mà 

nó không thể đạt được dù một phần ngàn sức mạnh bằng sức 

mạnh của chính nó. Điều đó nói lên rằng khi sự yếu đuối và bất 

lực kích thích sự thương cảm và cảm giác bảo vệ trước bản 

thân mình, đứa trẻ có thể chinh phục những anh hùng chỉ bằng 

ngón tay nhỏ bé của nó. Bây giờ, một đứa trẻ với tính tự phụ 

ngu ngốc có nên từ chối lòng thương cảm và tố cáo sự bảo vệ, 

nói là: “Tôi sẽ tự chinh phục những điều này bằng sức mình”, 

tất nhiên nó sẽ nhận ngay cái bạt tai. Tương tự như vậy, nếu 

con người nói như lời Qur’an phán kể: 

ٓي  ﴿ ٰ عيۡلٍم عيندي ييُتُهۥ لََعَ وت
ُ
َمآ أ  [88: سورة القصص] ﴾إينَّ

Ta đạt được là do sự hiểu biết của ta mà thôi. (Chương 28 

– AlQasas, câu 78). 

Nghĩa là “Tôi đạt được điều này nhờ kiến thức và sức 

mạnh riêng của tôi” theo cách vô ơn và từ chối sự nhân từ của 

Allah, Đấng đã tạo nên. Việc tuyên bố là nhờ sự thông thái của 

chính mình thì con người tất nhiên sẽ đáng nhận đòn trừng 

phạt. Điều này có nghĩa rằng sự ngự trị, tiến bộ, và thành tựu 

văn minh của con người được thấy từ trước tới giờ không phải 

là nhờ đấu tranh, nhưng là do bản chất yếu đuối của họ. Con 

người đã được giúp đỡ vì sự bất lực của mình. Con người đã 

được ban cho những thứ đó vì sự bần cùng của mình. Con 

người đã được gợi ý những thứ đó vì sự ngu dốt của mình. 

Chúng đã được ban cho con người vì nhu cầu, và lý do cho sự 
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ngự trị không phải là sức mạnh và quyền lực của kiến thức mà 

là sự chinh phục Đấng nâng đỡ và là món quà của Đấng vô 

cùng nhân từ, là hoa trái của sự yếu đuối trong con người. 

Hỡi loài người! vì thực tế vấn đề là như vậy nên ngươi 

hãy từ bỏ bản ngã và tính kiêu căng; với giọng điệu tìm kiếm 

sự giúp đỡ, con người hãy tuyên bố sự bất lực và sự yếu đuối 

của mình trước Thượng Đế với giọng điệu nài van và khẩn cầu 

tha thiết; con người hãy tuyên bố sự nghèo khó và nhu cầu của 

mình; con người hãy phủ phục trước Allah Tối Cao và Toàn 

Năng mà thừa nhận rằng mình rất cần đến Ngài, rằng mình cần 

Ngài phù hộ, che chở, hướng dẫn và ban bố; con người hãy 

biểu hiện cho Ngài thấy rằng mình chỉ là nô lệ của Ngài và hãy 

luôn nói: 

يۡعَم ٱلَۡوكييُل َحۡسبَُنا ٱ﴿ ُ َون  [681: سورة آل عمران] ﴾ ١٧٣َّللَّ
“Chúng tôi chỉ cần Thượng Đế là đủ bởi Ngài là Đấng Bảo 

Trợ Ưu Việt” (Chương 3 – Ali-Imran, 173). 

Này hỡi loài người! Ngươi cũng hãy nói: “Tôi không 

là gì cả. Đâu là điều quan trọng tôi có để Đấng vô cùng thông 

thái ban cả vũ trụ cho tôi, và đâu là lời tạ ơn bao la từ miệng tôi 

đối với Ngài?”. Bởi vì chắc chắn rằng về mặt linh hồn và thể 

xác, con người không đáng là gì cả, nhưng về bổn phận và vị 

thế, con người là người quan sát tinh tế vũ trụ hùng vĩ này, một 

cái lưỡi với tài hùng biện cộng với sự thông thái, con người 

nhận thức được sự tối cao và vĩ đại của Thượng Đế.   

Vâng đúng vậy, xét về bản chất tự nhiên và linh hồn, 

con người là thành phần hay làm ngơ, là nhân tố đáng khinh, 

một loài động vật yếu đuối, một kẻ mà được ném vào những 

con sóng kinh hoàng của cơn lũ sinh vật, và con người đang 
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dần biến mất. Nhưng khi được trở nên hoàn hảo nhờ ánh sáng 

đức tin, cùng với ánh sáng rực rỡ của tình yêu từ Đấng Thương 

xót, con người sẽ là một vị vua, mang sự phổ quát vào trong 

đặc thù, và trong sự bình dị, mang lại một thế giới, mang lại 

một người giám sát cấp bậc cao và mang tính bao quát, con 

người có thể nói: “Thượng Đế thương xót của tôi đã biến thế 

giới này làm ngôi nhà cho tôi, mặt trời và mặt trăng là ngọn 

đèn cho thế giới đó, và mùa xuân là một bó hoa dành cho tôi, 

mùa hè là một cái bàn đầy ắp những món quà, và động vật là 

những đầy tớ. Và Ngài đã biến cây cối làm đồ đạc trang trí cho 

ngôi nhà đó của tôi.” 

Đức tin đòi hỏi sự thỉnh cầu như là một phương cách 

nhất định để đảm bảo nhu cầu, và bản chất tự nhiên con người 

cũng có khát khao mãnh liệt cho điều đó và Thượng Đế Toàn 

Năng ban sắc lệnh: 

يُكۡم َرِّبي لَۡوََل ُدََعٓؤُُكۡمٌۖ قُۡل َما َيۡعبَ ﴿  [77: سورة الفرقان] ﴾ُؤاْ ب

(Hỡi Muhammad!) hãy bảo họ: Nếu không vì sự cầu 

nguyện của các người thì Thượng Đế của Ta đã không mấy 

quan tâm đến các người. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 77). 

Điều này có nghĩa là: đâu là điều quan trọng con người 

có nếu con người không nài xin Allah ?  

Allah  phán ra lệnh: 

ۡب لَُكۡمۚۡ ﴿ ۡسَتجي
َ
ٓ أ  [06: سورة اغفر] ﴾ٱۡدُعوِني

Các ngươi hãy khấn vái cầu xin TA, TA sẽ đáp lại lời cầu 

xin của các ngươi. (Chương 40 – Ghafir, câu 60). 
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Có không ít người trong nhân loại thường nói: chúng 

tôi thường cầu xin, nhưng những lời cầu xin đó chẳng được 

chấp nhận và chẳng thấy được đáp lại gì cả. 

Lời nói này thực sự phản lại lới phán của Allah  khi 

Ngài phán cho biết mọi lời thỉnh cầu đều được Ngài đáp lại. 

Con người phải nên nhận thức được rằng việc đáp lại 

là một điều nhưng chấp nhận lại là một điều hoàn toàn khác. 

Mỗi lời thỉnh cầu đều được đáp lại, nhưng điều được chấp 

nhận hay chính xác là điều được tìm kiếm phụ thuộc vào sự 

thông thái của Thượng Đế. Ví dụ, nếu một cậu bé bị bệnh gọi 

bác sỹ: “Bác sỹ, bác sỹ!”.. vị bác sỹ trả lời: “Ta đây, cháu cần 

gì?” .. cậu bé nói: “Hãy cho cháu thuốc!” .. bác sỹ hoặc sẽ cho 

chính xác thứ cậu bé muốn hoặc thứ nào tốt hơn và có lợi cho 

cậu bé hơn, hoặc khi biết rằng thuốc có hại cho cậu bé thì chắc 

chắn bác sĩ sẽ không cho cậu bé. 

Allah  là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Am Tường, Ngài 

biết rõ những gì tốt và không tốt, những gì nên hay không nên 

cho người bề tôi của Ngài, Ngài là Thượng Đế Toàn Năng luôn 

hiện hữu và luôn thấu suốt mọi sự việc, Ngài đáp lại lời thỉnh 

cầu từ các bầy tôi của Ngài. Nhờ sự hiện diện và đáp lại, Ngài 

biến sự vô vọng trong buồn tẻ và cô đơn thành những thứ quen 

thuộc. Nhưng Ngài làm điều này không phải do những đòi hỏi 

thất thường và nhũng nhiễu từ con người, mà do những yêu 

cầu từ sự thông thái siêu việt của Ngài; Ngài cho những điều 

được tìm kiếm hoặc điều gì tốt hơn, hoặc không cho gì cả. 

Nói về sự đáp lại sự cầu xin của Allah  đến các bề tôi 

của Ngài khi họ cầu nguyện Ngài thì Thiên sứ của Allah  

nói: 
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ْسل ٍم يَْدُعو )) ُُ ْن  ُ  اهللَ َما م  ََ ْن َدْعَوت ه  لََعَ إ ْحَدى ب َدْعَوٍة إ لَّ اْستََجاَب   َهُهَو م 
ْنيَا : ثََلٍث  ُ ِف  ادلُّ ََ ْن ُيَعجَّ ََّ 

َ
ا أ َخَر ، إ مَّ ْن تُدَّ

َ
ا أ رَ )َوإ مَّ َرة  ( يُؤَخَّ ْن  , ِف  اْْلخ 

َ
ا أ َوإ مَّ

ثْلَُها َن ابْلََلء  م   ((يُْدَهَع َعنُْه م 
“Bất kỳ người Muslim nào cầu xin Allah thì đều được Ngài 

đáp lại lời cầu xin của y qua ba hình thức: hoặc là Ngài sẽ 

ban cho y theo những gì y muốn trên thế gian, hoặc là Ngài 

trì hoãn đến Ngày Sau (Ngài để giành làm phần thưởng ở 

Ngày Sau cho y), hoặc là Ngài xóa đi một tai họa hay một 

nạn kiếp tương đương với điều y cầu xin)” (Ông Abu Sa’eed 

Al-Khudri cùng với tập thể Sahabah thuật lại). 

Ví dụ cho lời nói của Thiên sứ  vừa được nêu trên:  

một ngày nọ, một người bán hàng rong cầu xin Allah  ban 

cho anh ta bán hết số hàng hóa mà ta mang đi bán trong ngày 

hôm đó, nhưng trời đã xế chiều mà hàng hóa của y vẫn còn rất 

nhiều. Tuy nhiên, anh ta vẫn vui vẻ vì anh ta là người có đức 

tin nơi Allah , anh ta đã thấm nhuần lời chỉ dạy của Thiên sứ 

, anh ta tin chắc rằng lý do anh ta bán không hết hàng hóa 

trong ngày hôm đó không phải là vì Allah  không đáp lại lời 

cầu xin của anh ta mà là Ngài muốn ban cho anh ta điều tốt 

hơn, và điều tốt hơn đó chính là: hoặc là Ngài đã xóa đi một tai 

họa mà Ngài đã an bài và định đoạt cho anh ta trong ngày hôm 

đó hoặc là Ngài đã để dành làm ân phước cho anh ta ở cuộc 

sống Đời Sau. 

 Như vậy, sự cầu xin có thể xóa đi những tai họa, 

những nạn kiếp mà Allah  đã an bài cho người bề tôi của 

Ngài. Thiên sứ của Allah  nói: 

ْل، َهَعلَيْ )) ا لَْم َيْْن  مَّ  ُ ا ََِزَل َو مَّ  ُ اعُء َينَْفُع  بَاَد اهلل  ادلُّ اعء ُكْم ع   ((بادلُّ
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“Du-a (cầu nguyện, khấn vái) sẽ mang lại lợi ích cho điều 

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

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

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

thực là Hadith tốt). 

(( ُّ يُد ِف  الُْعُمر  إلَّ الْب  اعُء، َوَل يَز  اَء إلِّ ادلُّ َِ  ((َل يَُردُّ الَق

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

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

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

Albani xác thực Hadith tốt). 

Một Hadith xác thực khác chứng minh rằng Allah  

luôn đáp lại lời cầu xin chân thành của người bề tôi, Nabi 

Muhammad  nói: 

ى  اهللَ  إ نَّ )) يم   َحي  نْ  ه  يََديْ  إ ََلْه   الرَُّج َُّ  َرَهعَ  إ َذا يَْستَح   َكر 
َ
ُهَما أ ْفًرا يَُردَّ  ُ)) 

“Quả thật, Allah, Đấng Bất Diệt và Quảng Đại mắc cỡ khi 

một người ngửa đôi bàn tay lên cầu xin Ngài mà Ngài không 

đáp lại gì cả” (Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu Majah, và 

Ahmand). 

Hỡi con người bất lực và thiếu thốn! Hỡi những người 

bề tôi có đức tin nơi Allah! Chớ đừng lờ đi sự thỉnh cầu và 

khấn xin, vì đó là chìa khóa dẫn tới kho tàng lòng nhân từ và 

tới sức mạnh vô biên của Thượng Đế Tối Cao. Hãy luôn luôn 

và luôn luôn cầu nguyện Thượng Đế, bởi con người cần đến 

Ngài! Hãy lồng ghép những thứ trong vũ trụ vào những lời 

thỉnh cầu và khấn xin của mình! Hãy nói:  

 [4: سورة الفاحتة] ﴾٤إييَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعينُي ﴿
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Chỉ với Ngài bầy tôi thờ phượng và chỉ với Ngài bầy tôi 

cầu xin sự trợ giúp (Chương 1 – Al-Fatihah, câu 4). 

Như vậy, Du-a là điều hết sức quan trọng cho bản thân 

của mỗi người bề tôi đối với Allah , và con người luôn cần 

phải cầu xin và khấn vái Allah  giúp đỡ, chẻ chở và ban bố 

và Allah  thực sự muốn con người làm như thế với Ngài, và 

Allah  xem việc cầu nguyện, khấn vái cầu xin Ngài là sự thờ 

phượng Ngài. 

Bởi vì Du-a là sự thờ phượng Allah  nên các tín đồ 

Muslim cần phải hiểu rõ các giáo lý về Du-a để mỗi người có 

thể thờ phượng Allah  một cách đúng mực theo đường lối chỉ 

dạy của Thiên sứ . 

 Du-a được phân làm hai dạng: 

Dạng thứ nhất: Du-a Iba-dah có thể tạm dịch là Du-a 

mang bản chất thờ phượng đặc trưng có nghĩa là mong được 

ban ân phước từ nơi Allah qua các việc làm hành đạo thờ 

phượng như lễ nguyện Salah, nhịn chay, Zakah, hành hương 

Hajj, giết tế, ... trong đó lễ nguyện Salah có sự kết hợp Du-a 

giữa các bộ phận cơ thể và lời cầu nguyện của chiếc lưỡi. Đây 

là khái niệm chung cho dạng Du-a Iba-dah nhưng nếu nói một 

cách cụ thể cho dạng này thì đó là những lời Du-a được Thiên 

sứ  hướng dẫn và chỉ dạy chẳng hạn như những lời Du-a sau 

Wudu’, các lời Du-a sáng chiều, Du-a trước và sau khi ngủ, 

Du-a khi rời khỏi nhà, Du-a lúc khởi hành cho chuyến đi xa, 

Du-a sau Azaan, Du-a sau lễ nguyện Salah (là Du-a trước khi 

cho Salam tức sau bài Attahiyah, còn sau khi cho Salam không 

có Du-a mà chỉ có Zikir – tụng niệm), ... 
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Đối với dạng Du-a Iba-dah này thì người tín đồ cần 

phải thực hiện đúng theo đường lối Sunnah của Thiên sứ , và 

các lời Du-a phải được nói nguyên văn theo những lời mà 

Thiên sứ  đã chỉ dạy. Nếu chúng ta làm khác Sunnah của 

Thiên sứ thì đó là việc làm Bid’ah. 

Dạng thứ hai: Du-a Mas-alah tạm dịch là cầu xin 

khấn vái, có nghĩa là người bề tôi cầu xin Allah  bất cứ điều 

gì mình muốn, cầu xin Allah  ban bố sự giàu có, sức khỏe, 

con cái, danh vọng, cầu xin Allah  phù hộ và che chở, cầu 

xin Ngài khỏi tai họa và điều xấu, ... 

Người bề tôi có thể cầu xin Allah  bất cứ khi nào, bất 

cứ nơi nào y muốn. Nếu có thể cầu xin Allah bằng tiếng Ả rập 

thì tốt nhất nhưng nếu không biết thì cứ cầu xin theo ngôn ngữ 

mà y biết bởi vì Allah  luôn am hiểu và thông lãm mọi thứ. 

Khi cầu xin khấn vái Allah  thì nên ngửa đôi bàn tay 

và giơ lên, đó cũng là một trong những nguyên nhân để Allah 

 đáp lại lời cầu xin như Nabi Muhammad  nói: 

ى  اهللَ  إ نَّ )) يم   َحي  نْ  يََديْه   إ ََلْه   الرَُّج َُّ  َرَهعَ  إ َذا يَْستَح   َكر 
َ
ُهَما أ ْفًرا يَُردَّ  ُ)) 

“Quả thật, Allah, Đấng Bất Diệt và Quảng Đại mắc cỡ khi 

một người ngửa đôi bàn tay lên cầu xin Ngài mà Ngài không 

đáp lại gì cả” (Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu Majah, và 

Ahmand). 

Và trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  nói: 

َها)) يُّ
َ
رَ  اهللَ  َوإ نَّ  َطي بًا إ لَّ  َيْقبَ َُّ  لَ  َطي ب   اهللَ  إ نَّ  اِلَّاُس  أ َُ ن نيَ  أَ رَ  ب َما الُْمْؤم  َُ  أَ
َها يَا)  َهَقاَل  الُْمرَْسل نيَ  ب ه   يُّ

َ
نَ  ُُكُوا الرُُّس َُّ  أ ي بَات   م  ً  َواْعَملُوا الطَّ احل   إ ّن   اَُ
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َها يَا) َوقَاَل ( َعل يم   َتْعَملُونَ  ب َما يُّ
َ
ينَ  أ نْ  ُُكُوا آَمنُوا اَّلَّ   َما َطي بَات   م 

ي َُّ  الرَُّج ََّ  َذَكرَ  ُثمَّ . «( َرَزْقنَاُكمْ  َفرَ  يُط  ْشَعَث  السَّ
َ
ْغَبَ  أ

َ
 إ َل  يََديْه   َيُمدُّ  أ

َماء   ُبهُ  َحَرام   َوَمْطَعُمهُ  رَب   يَا رَب   يَا السَّ ْْشَ َُ لْبَُسهُ  َحَرام   َو َُ ىَ  َحَرام   َو  وَُغذ 
ّنَّ  ب احْلََرام  

َ
ل َك  يُْستََجاُب  فَأ َ  ((َّل 

“Hỡi người dân, quả thật Allah là Đấng Tốt Lành và 

Thanh Sạch, Ngài không chấp nhận bất cứ một thứ gì trừ 

phi nó tốt lành và thanh sạch; quả thật Allah ra lệnh cho 

những người có đức tin những điều mà Ngài đã ra lệnh cho 

vị Thiên sứ, Ngài phán: Hỡi các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn 

tốt lành và thanh sạch và làm việc thiện. Quả thật, TA 

hằng biết điều các ngươi làm. (Chương 23 – Al-Mu’minun, 

câu 51). Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy 

ăn những gì tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi và 

hãy tạ ơn Allah nếu các ngươi thực sự thờ phượng Ngài. 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 172). Sau đó, Người nhắc về 

một người đàn ông đã trải một chặn đường dài, y đã kiệt 

sức, y giơ tay ngửa trên trời cầu xin: lạy Thượng Đế, lạy 

Thượng Đế, .. nhưng thức ăn của y, đồ uống của y và quần 

áo của y đều Haram thì làm sao Ngài đáp lại lời cầu xin của 

y.” (Muslim). 

Tuy nhiên, có một số thời điểm người tín đồ không 

ngửa bàn tay giơ lên trong lúc Du-a bởi vì Thiên sứ của Allah 

 đã không ngửa đôi bàn tay giơ lên khi cầu nguyện chẳng 

hạn như khi Du-a sau các lễ nguyện Salah bắt buộc, Du-a khi 

đọc thuyết giảng thứ sáu trừ lúc Du-a Istisqa’ (cầu mưa). 
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Còn về vấn đề lấy tay vuốt mặt sau khi Du-a thì những 

Hadith được ghi lại nói về việc làm đều không xác thức, tất cả 

đều là các Hadith yếu, cho nên tốt nhất là chúng ta không nên 

làm; tuy nhiên, chúng ta cũng không phản đối. (Xem thêm 

Fata-wa của Sheikh bin Baaz và Sheikh Ibnu Uthaimeen về vấn 

đề này). 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện Allah , luôn cầu xin 

Ngài, và Ngài thực sự mong muốn và yêu thích chúng ta làm 

điều đó với Ngài. Và thời điểm mà Allah  chấp nhận và đáp 

lại lời Du-a nhiều nhất đó là Du-a trong lúc Sujud khi Salah và 

lúc trong khoảng một phần ba thời gian còn lại của đêm cho tới 

khi Azaan Fajar như đã được nói trong các Hadith xác thực. 

 
َ
ْ وَ  مَ َل سْ اإل   زَّ ع  امهلل أ  ، وَ نيَ م  ل  سْ مُ ال

َ
ْ  لَّ ذ  أ ْ وَ  كَ الْش    رْ م  دَ ، وَ نيَ ك  ْْش  مُ ال

َ
  كَ اءَ دَ عْ أ

َ
 اءَ دَ عْ أ

 ن  يْ ادل  

ل ْح َِلَا ُدْنيَاَِا الَّيت ه يَها َمَعاُشنَا،  ُْ َ
َِا، وأ ر  ُْ ْصَمُة أَ ي ُهَو ع  ينَنَا اَّلَّ  ل ْح َِلَا د  ُْ َ

اللَُّهمَّ أ
، َواْجَع َّ   َياَدةً َِلَا ِف  ُك  َخْْيٍ َرتَنا الِّيت  إ ََلَْها َمَعاُدَِا، َواْجَع َّ  احْلَيَاةَ ز  ل ْح َِلَا آخ  ُْ َ

َوأ
ْن ُك  َشر الَْموَْت َراحَ   .ًة َِلَا م 

 

 
 


