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Hisnul Muslim 
 

Về những bệnh tật và dịch bệnh 
 

 
 
1. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Không có người bề tôi nào khi y nói 
vào buổi sáng của mỗi ngày và buổi chiều của mỗi tối ba lần câu: 
 

ا  الَّذِي هللاِ بِسْمِ ا  األارْضِ  ِفي شاْيءٌ اسْمِهِ  ماعا ياُضرُّ ل  السَّمِيعُ  واهُوا السَّمااءِ فِي وال
 الْعاِليمُ 

mà có gì có thể làm hại đến y. [Saheeh Ibn Ma’Jah, số: 3134]. 
 
[Ý nghĩa: Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên trời hay 

dưới đất có thể làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài, và Ngài là 
Đấng Hằng Nghe, Đấng Am Tường]. 
 
 
 
2. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai đọc chương 
 

 أاحادٌ  اللَّهُ هُوا  قُلْ
và Al-Muawwidhatain (chương Al-Falaq và chương Al-Nas), ba lần 

vào mỗi buổi chiều tối và vào buổi sáng sớm, đã đủ cho y về mọi 

phương diện. [Saheeh Al-Ja’me’, số: 4406]. 
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3. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai ra khỏi nhà và đọc câu: 
 

ا  اللَّهِ عالاى تاواكَّلْتُ اللَّهِ بِسْمِ ا  حاوْلا ل َّ  قُوَّةا  وال  بِاللَّهِ  إِل
Có người sẽ nói với y: Anh đã được hướng dẫn và bảo vệ, Shaytan 

(ma quỷ) sẽ tránh xa anh. [Saheeh Al-Ja’me’, số 6419]. 
 
[Ý nghĩa: Nhân danh Allah, bề tôi xin phó thác cho Ngài, không có 

chuyển động và sức mạnh nào phát huy ngoại trừ Allah muốn]. 
 
 
4.  Bà Khaulah Bint Hakeem [cầu xin Allah hài lòng về Bà] thuật lại từ 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, Người nói: Ai rời khỏi nhà và nói: 
 

 خالاقا  ماا شارِّ مِنْ التَّامَّاتِ اللَّهِ بِكالِمااتِ أاعُوذُ
Thì không có gì có thể làm hại đến y, cho đến khi y rời khỏi nơi đó. 

[Saheeh Muslim, số: 2708]. 
 
[Ý nghĩa: Với những lời phán hoàn hảo của Allah bề tôi cầu xin sự 

an toàn khỏi mọi điều xấu, gây hại mà Ngài đã tạo.] 
 
 
5. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai nhìn thấy một người đang bị thử 

thách nói: 
 

اكا مِمَّا عاافااِني الَِّذي ِللَّهِ الْحامْدُ ا  خالاقا مِمَّنْ  كاِثيرٍ عالاى وافاضَّلانِي بِهِ ابْتاال  تافِْضيال
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Thì y sẽ không bị sự thử thách đó. [Saheeh Al-Ja’me’, câu: 6248] 
 
 

[Ý nghĩa: Tạ ơn Allah đã bảo vệ bề tôi an toàn khỏi sự thử thách của 

Ngài, và ban ân phước cho bề tôi nhiều hơn những người mà Ngài 
đã tạo]. 
 
 
6. Ông Anas Bin Malik [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, Người đã từng cầu xin rằng: 
 

 األاسْقاامِ  سايِّئِ وامِنْ واالْجُذاامِ واالْجُنُونِ اْلباراصِ ِمنا ِبكا أاعُوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ
 
[Saheeh Al-Ja’me’, số: 1281] 
 
[Ý nghĩa: Cầu xin Allah, quả thật bề tôi xin Ngài cho bề tôi tránh xa 

(thoát khỏi) bệnh cùi, bệnh tâm thần, bệnh phong và những căn 

bệnh quái ác]. 
 
 
7. Ông Abdullah Bin Umar [cầu xin Allah hài lòng về hai ông] thuật lại: 

Từ những lời Du’a (cầu xin) của Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص: 
 

 واجامِيعِ ,نِقْماِتكا وافاجْأاةِ ,عاافِياِتكا واتاحاوُّلِ ,نِعْماتِكا زاواالِ مِنْ ِبكا  أاعُوذُ إِنِّي االلَُّهمَّ
 ساخاِطكا 

[Saheeh Muslim, số: 2739] 
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[Ý nghĩa: Cầu xin Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài khỏi sự cắt đứt 

ân huệ từ Ngài, sự suy giảm sức khỏe tốt mà Ngài đã ban cho, sự bất 

ngờ từ cơn thịnh nộ của Ngài, và tất cả sự giận dữ từ Ngài]. 
 
 
8. Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, Người nói: Không có lời thỉnh cầu nào mà người bề tôi thỉnh 

cầu tốt đẹp hơn: 
 

 وااآلخِراةِ  الدُّنْياا فِي الُْمعاافااةا أاسْأاُلكا إِنِّي اللَُّهمَّ
[Saheeh Al-Ja’me’, số: 5703] 
 
[Ý nghĩa: Cầu xin Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài được lành lặng 

(mạnh khỏe) ở trần gian này và cả ngày sau (ngày Phán Xét Cuối 

Cùng)]. 
 
 
9. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
Lời cầu xin của Dhun-Nun (Sứ Giả Yunus) khi Người cầu xin trong 

bụng cá voi là: 
 

ا  َّ  إِلاها ل  الظَّاِلمِينا  ِمنا كُنْتُ إِنِّي سُبْحااناكا أانْتا إِل
Quả thật, không có người đàn ông Muslim nào cầu xin như vậy 

ngoại trừ Allah đáp lại lời cầu xin của y. [Saheeh At-Targhib, số: 1644] 
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[Ý nghĩa: Không có Thượng Đế nào ngoại trừ Ngài, Vinh quang thay 

Ngài, quả thật bề tôi là một người sai quấy.] 
 
 
10. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

اءِ, جاهْدِ  ِمنْ بِاللَّهِ تاعاوَّذُوا اعْدااءِ  واشامااتاةِ الْقاضااءِ, واسُوءِ الشَّقااِء, واداراكِ الْباال  األ
Các ngươi hãy cầu xin Allah được tránh khỏi tai họa (thử 

thách,thiên tai, dịch bệnh…), những sự khó khăn, xấu xa của định 

mệnh, và sự hả hê của kẻ thù (trước sự bất hạnh, đau buồn của 

người khác. [Saheeh Al-Bukhari, số: 6616] 
 
 
11. Ông Abdur Rahman Bin Abi Bukrah nói với cha của ông: Hỡi cha 

của con! quả thật con nghe cha cầu xin vào mỗi buổi sáng: 
 

ا  باصارِي, فِي عاافِِني اللَّهُمَّ سامْعِي, فِي عااِفنِي اللَُّهمَّ باداِني, فِي عااِفنِي اللَُّهمَّ  إِلاها  ل
 َّ  الْقابْرِ, عاذاابِ مِنْ بِكا أاُعوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ واالْفاقْرِ, الْكُْفرِ مِنا بِكا أاُعوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ أانْتا, إِل
ا  َّ  إِلاها ل  أانْتا  إِل

 
Cha đã đọc như vậy ba lần vào mỗi buổi sáng, và ba lần vào buổi chiều, 

cầu xin với những lời Du’a đó. Thì ông nói: Quả thật, ta đã được nghe 

từ Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص Người đã cầu xin như vậy và ta yêu thích 

việc làm theo Sunnah (đường lối) của Người. [Saheeh Abu Dawood, số: 
5090]. 
 
 

(.
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[Ý nghĩa: Cầu xin Allah, xin hãy ban sự khỏe mạnh cho cơ thể của bề 

tôi, cho thính giác của bề tôi, cho thị giác của bề tôi, không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Cầu xin Allah, xin Ngài che chở bề 

tôi khỏi sự Kufr (phản đạo, vô đức tin), sự nghèo khổ, cầu xin Ngài 
che chở bề tôi khỏi sự trừng phạt nơi cỏi mộ, không có Thượng Đế 

nào khác ngoài Ngài]. 
 
 
12. Ông Abdulah Bin Umar [cầu xin Allah hài lòng về ông] nói: Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không bỏ qua những lời cầu xin này vào mỗi buổi chiều và 
mỗi buổi sáng: 
 

 فِي واالْعااِفياةا  الْعافْوا أاسْأالُكا إِنِّي اللَّهُمَّ .وااآْلخِراةِ الدُّْنياا فِي الْعاافِياةا أاْسأاُلكا إِنِّي اللَُّهمَّ
 احْفاظِْني اللَُّهمَّ .راوْعااِتي واآمِنْ عاوْرااتِي, اسْتُرْ اللَّهُمَّ .واماالِي واأاْهلِي وادُنْياايا, دِينِي
 بِعاظاماِتكا واأاعُوذُ فاوِْقي, وامِنْ شِماالِي, واعانْ يامِينِي واعانْ خاْلفِي, وامِنْ يادايَّ بايْنِ مِنْ
 .تاحِْتي ِمنْ أُغْتاالا أانْ مِنْ

[Sunan Ibn Majah, số: 3871] 
 
 

[Ý nghĩa: Cầu xin Allah, xin Ngài tha thứ và ban cho bề tôi lành mạnh 

ở trần gian và đời sau, cầu xin Ngài tha thứ và ban cho lành mạnh 

trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong gia đình và tài sản. 

Cầu xin Allah, xin Ngài hãy che đậy những phần kín của bề tôi và 

hãy ban cho bề tôi sự an nhàn. Xin Ngài hãy bảo vệ bề tôi từ phía 

trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ phía trên và bề tôi 
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cầu xin sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự nắm kéo bất ngờ từ phía 

dưới]. 
 
 
13. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

 اللَّه ذِمَّةِ فِي فاهُوا الصُّبحِ صاالةا صالَّى مانْ
Ai cầu nguyện Salah buổi sáng sớm (Fajr) thì y nằm dưới sự bảo vệ 

của Allah. [Saheeh Muslim, số: 657] 
 
 
14. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

ا  مانْ  كافاتااهُ  لايْلاةٍ فِي الْباقاراةِ سُوراةِ آخِرِ ِمنْ ِباآلياتايْنِ قاراأ
Ai đọc hai câu cuối của chương Al-Baqarah vào ban đêm, đều đó sẽ 

đủ cho y (đủ được bảo vệ tránh khỏi Shaytan (ma quỷ), những tai 

họa (dịch bệnh) , và mang ý nghĩa khỏi tất cả những điều xấu xa). 

[Al-Bukhari, số: 5009 và Muslim, số: 808]. 
 
15. Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Quả 

thật Shaytan (thuộc ma quỷ) nói với ông: Khi anh muốn lên giường ngủ, 

hãy đọc Ayat Al-Kursi từ câu đầu cho tới kết thúc Ayat. 
 

 الْقايُّومُ  الْحايُّ هُوا إِلَّ  إِلاها ل اللَّهُ
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Rồi hắn nói tôi: Thì anh sẽ luôn được Allah bảo vệ, và không một tên 

Shaytan nào có thể đến gần anh cho đến sáng, (Abu Huraira hoặc một 

người thuật khác) nói thêm rằng họ (những người bạn đạo) rất muốn 

làm những việc tốt. Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

 كاذُوبٌ واُهوا صاداقاكا قادْ إِنَّهُ أاماا
Quả thật, hắn đã nói thật trong khi hắn là một kẻ dối trá. [Saheeh 

At-Targhib, số: 610] 
 
 
 
16. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

 يوم إلى فيعْتالِجاانِ الدُّعاء فيتلقَّاهُ لينزل البالءا وإن , يانْزِلْ لامْ  وامِمَّا نازالا مِمَّا يانْفاعُ الدُّعااءا 
 القيامة

Du’a (cầu xin) có lợi ích ngay cả sự việc đã được an bày hoặc chưa 

được an bày, và quả thật dù tai họa đã được giáng xuống, khi lời 

Du’a được chấp nhận thì nó sẽ đấu tranh (cho người Du’a) vào ngày 

phán xét cuối cùng. [Saheeh Al-Ja’me’, số: 7739] 
 
  
 
17. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

 وامانْهااةٌ اللَّهِ إِلاى ُقرْباةٌ اللَّيْلِ  قِيااما  واإِنَّ  قابْلاكُمْ الصَّالِحِينا داْأبُ فاإِنَّهُ اللَّْيلِ  بِقِياامِ  عالايُْكمْ
 الْجاسادِ  عانِ ِللدَّاءِ واماطْراداةٌ ِللسَّيِّئااتِ واتاكْفِيرٌ اإلِْثمِ عانِ
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Các ngươi hãy giữ vững cầu nguyện Qiyam Al-Lail (cầu nguyện 

Salah vào ban đêm), bởi quả thật đó là việc làm của những người 

ngoan đạo trước các ngươi, và là phương tiện để được đến gần với 

Allah Đấng Tối Cao, ngăn cản điều xấu xa và xóa bỏ những tội lỗi, 

và là hàng rào ngăn cản bệnh tật đến với cơ thể. [Saheeh Al-Ja’me’, 

số: 4070]. 
 
 
 
18.Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

 في المعروفِ أهلُ و , الهلكااتِ و اآلفااتِ و السُّوءِ ماصارِعا تاِقي الماعْرُوفُ صانائِعُ
 اآلخرةِ  في المعروفِ أهلُ هُمْ الدنيا

Những việc làm thiện tốt sẽ xóa bỏ điều xấu xa, những tai họa và 

những điều hủy diệt, và cư dân của việc làm thiện tốt trên thế gian 

họ là những cư dân của việc làm thiện tốt ở ngày sau. [Saheeh Al-

Ja’me’, số: 3795]. 
 
 
19. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

ا  وابااءٌ  ِفيهاا يانْزِلُ لاْيلاةا  السَّناةِ فِي فاإِنَّ السِّقااءا واأاوُْكوا اإلِنااءا غاطُّوا  لايْسا  بِإِنااءٍ يامُرُّ ل
َّ  وِكااءٌ عالاْيهِ لايْسا سِقااءٍ أاوْ غِطااءٌ عالاْيهِ  اْلوابااءِ  ذاِلكا مِنْ فِيهِ  نازالا إِل

Các ngươi hãy đậy lại các vật dụng, và đồ chứa nước, bởi quả thật 

sẽ có một đêm trong năm tai họa (bệnh dịch) sẽ được giáng xuống. 

Những vật dụng không có nắp che đậy hoặc bình nước mà không 
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được đậy nắp thì tai họa (bệnh dịch) sẽ rơi xuống đó. [Saheeh 

Muslim, số: 2014].  
 
 
20. Ông Abdur Rahman Bin Auf [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật 

lại: Ông Umar bin Al-Khattab [cầu xin Allah hài lòng về ông] đi đến 

Sham, khi ông đến Sargh ông được cho biết là đang xảy ra dịch bệnh ở 

Sham, khi đó ông Abdur Rahman Bin Auf thông báo cho ông biết về 

việc Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص có nói rằng: 
 

ا  بِأارْضٍ سامِعُْتمْ إِذاا ا  بِهاا واأانْتُمْ بِأارْضٍ واقاعا واإِذاا عالاْيهِ, تاقْدامُوا فاال  فِرااراا تاخْرُجُوا فاال
 مِنْهُ 

Nếu các người nghe tin về sự bùng phát của dịch bệnh ở vùng đất 

nào thì chớ có đi đến đó, và nếu dịch bệnh xảy ra ở vùng đất mà các 

người đang ở thì đừng ra khỏi nơi đó. (Nghe vậy) Ông Umar đã quay 

trở lại từ Sargh. [Saheeh Al-Bukhari, số: 6973]. 




