


 

 

SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD ملسو هيلع هللا ىلص  
ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÒNG TRÁNH 

CÁC TỆ NẠN, BỆNH TẬT VÀ TAI HỌA 
 
 

 
Hơn mười bốn thế kỷ trước, trước khi xuất hiện cái gọi là y học dự 

phòng ngày nay, Thiên Sứ của Islam, vị Sứ Giả cuối cùng, Muhammad 

 đã hướng dẫn chúng ta - thông qua những sự chỉ đạo, hướng dẫn ملسو هيلع هللا ىلص

và những Hadith cao quý. Điều này (sự hướng dẫn) dựa trên sự mặc 

khải trong Thiên Kinh Qur’an được Thượng Đế Allah mô tả là sự chỉ 
đạo, sự thương xót, ánh sáng và phương thuốc chữa lành bệnh. Đảm 

bảo cho chúng ta hạnh phúc, thanh thản, bảo vệ và phòng tránh khỏi 

những lo lắng, điều xấu xa, bệnh tật và tai họa, điển hình như Virus 
Corona (Covid-19). 
 
Điều mong muốn hơn là những ai tìm kiếm sự bảo vệ, an toàn và hạnh 

phúc khi tin tưởng vào một Thượng Đế Allah Duy Nhất, Đấng Tạo Hóa 

thật sự với một đức tin Iman thực thụ. Cầu xin, thờ phượng một mình 

Allah và không tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật gì khác. Ngài là Đấng 

nắm trong tay quyền thống trị, mệnh lệnh, và sức mạnh, Ngài là Đấng 

Quyền Năng, Đấng Bảo Vệ và Đấng chữa lành mọi căn bệnh với sự 

cho phép của Ngài. Allah Đấng Tối Cao phán trong Thiên Kinh Qur’an: 
 

 



 

 

  يَشِْفينِ فَهُوَ  مَرِضْتُ وَإِذَا
“Và Ngài là Đấng chữa lành tôi khi tôi mắc bệnh” [Chương Ash-

Shuara’, câu: 80] 
 
Ngài phán trong một câu khác: 
 

 الْمُؤْمِنُونَ  َفلْيَتََوكَّلِ للَّهِا وَعَلَى    َموَّْلنَا هُوَ لََنا اللَّهُ َكتَبَ َما إِّلَّ  يُصِيَبنَا لَّن قُل
“Hãy bảo chúng: “Chẳng có điều gì (tốt hay xấu) xảy đến cho chúng 

tôi cả mà chỉ có điều Allah đã định sẵn cho chúng tôi. Ngài là Đấng 

Bảo Hộ cho chúng tôi”, và những người có đức tin hãy trọn tin mà 
phó thác cho Allah”. [Chương At-Tawbah, câu: 51]. 
 
Với đức tin Iman vững chắc chúng ta xác thực sự độc tôn Allah trong 

việc thờ phượng một cách chân thành, hoàn toàn tin tưởng  (phó thác) 

vào Allah, Đấng nắm trong tay điều lợi và hại, bổng lộc và sự sống.  
 
Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã hướng dẫn chúng ta về sự cần thiết tìm 

kiếm những nguyên nhân cùng với phó thác cho Allah, giống như 

Người đã ra lệnh cho chúng ta phòng ngừa và bảo vệ chống lại những 

xấu xa, tệ nạn, bệnh tật, dịch bệnh và phải điều trị khi mang bệnh. 
 
Cũng từ sự hướng dẫn của Người mà ngày nay được gọi là “cách ly y 

tế” khi dịch bệnh bùng phát. Tương tự vậy Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص ra lệnh cho 

những tín đồ Muslim phải sạch sẽ, gọn gàng, thực hiện Wudu (tẩy rửa 



 

 

theo giáo luật) với mục đích thờ phượng và để cầu nguyện Salah bắt 

buộc năm lần trong một ngày đêm. 
 
Wudu (tẩy rửa theo giáo luật) bao gồm việc rửa những bộ phận của cơ 

thể, trong đó rửa hai tay, rửa mặt, súc miệng và mũi, việc rửa và vệ 

sinh thường xuyên này trong ngày giúp loại bỏ những Virus và vi khuẩn 

có thể xâm nhập, tấn công cơ thể con người, và Người ملسو هيلع هللا ىلص cũng kêu 

gọi phải che miệng khi hắt hơi hoặc ho. 
 
Những gì được nhấn mạnh và thúc giục bởi các bác sĩ và tổ chức y tế 

thế giới và những cơ quan khác từ những bệnh viện, tổ chức y tế, và 
các cơ quan chính thức, những hướng dẫn về sức khỏe, phòng ngừa, 

cách ly y tế, vệ sinh cá nhân và rửa tay, đã được biết đến trong sự chỉ 
đạo của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص Người đã kêu gọi thực hiện những 

việc đó từ nhiều thế kỷ trước. 
 
Cùng với khẳng định tầm quan trọng của việc cách ly và giữ sạch sẽ để 

chống lại dịch bệnh theo sự hướng dẫn của Sứ Giả Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Nhà khoa học người Mỹ, giáo sư Kreik Konsden  đã tự đặt câu hỏi 

trong một bài báo chuyên ngành mà ông đã xuất bản vài ngày trước 

trên tạp chí Newsweek ở Hoa Kỳ: 
 
“Bạn có biết ai khác đã đề nghị phải giữ vệ sinh và cách ly y tế trong 

đại dịch không?”, giáo sư người Mỹ đã trả lời câu hỏi của mình, nói 



 

 

rằng: “Ông chính là Muhammad, vị Sứ Giả của Islam hơn 1300 năm 

trước”. Giáo sư đã đẫn chứng bằng cách liệt kê một số Hadith, bao 

gồm: 
 
Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nói rằng: “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 chớ có ra khỏi 

nơi đó”. Và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Chớ có đem người nhiễm bệnh đến 

chỗ người khỏe mạnh”. 
 
Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Sự sạch sẽ là điều kiện của đức tin Iman”. Giáo 

sư cũng đề cập đến lệnh của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص về việc điều 

trị trong Hadith Saheeh này: 
 
“Một người dân ở thôn quê hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah chúng ta có 

nên chữa trị không? Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: Có chứ, hỡi người bề tôi của 

Allah các ngươi hãy chạy chữa, bởi quả thật Thượng Đế Allah không 

đặt một căn bệnh nào ngoại trừ cho phương pháp chữa trị căn bệnh 

đó - hoặc phương thuốc - ngoại trừ một căn bệnh duy nhất, Mọi 

người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah! đó là căn bệnh gì vậy? Người 

 .”trả lời: Al-Haram (cái chết) ملسو هيلع هللا ىلص
 
Dưới đây là một số lời cầu xin (Du’a) và những Hadith xác thực mà 

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã nói; đó cũng là những lý do thể hiện đức 



 

 

tin, và sự thành kính của người tin tưởng khi tin rằng y được bảo vệ 

theo ý muốn của Thượng Đế Allah, sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đấng 

Tạo Hóa, và sự vững vàng của đức tin, sức mạnh của sự kiên định nơi 

quyền lực của Allah và sự bảo vệ của Ngài. Quả thật sức khỏe, sự lành 

mạnh, sữ chữa lành bệnh tật, sự bảo vệ đều nằm trong tay của Allah 

Đấng Tối Cao - Ngài nắm trong tai những lý do và nguyên nhân. 
 
Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
 

َ  مَنْ  كَفَتَاهُ  لَيَْلةٍ فِي الْبَقََرةِ سُوَرةِ آخِرِ ِمنْ ِباآليََتيْنِ قَرَأ
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]. 
 
Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai đọc chương 

 أَحَد   اللَّهُ هُوَ  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]. 
 
Cũng như Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cho chúng ta biết trong những Hadith khác 

nhau về sự tốt đẹp của việc đọc Ayat Al-Kursi, như trong lời thuật của 

Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông]: Khi anh muốn lên giường 

ngủ thì hãy đọc Ayat Al-Kursi: 



 

 

 
 الْقَيُّومُ  الَْحيُّ هُوَ إِّلَّ  إَِلهَ ّل اللَّهُ

cho đến khi kết thúc Ayat, thì quả thật anh sẽ luôn được Allah bảo vệ, 

và không một tên Shaytan (ma qỷ) nào có thể tới gần anh cho đến sáng”. 
[Saheeh Al-Bukhari]. 
 
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: 
 

َ  الَّذِي هللاِ بِسْمِ َ  األَرْضِ  ِفي شَْيء  اسْمِهِ  مَعَ يَُضرُّ ّل  السَّمِيعُ  وَهُوَ سَّمَاءِال فِي وَّل
 الْعَِليمُ 

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]. 
 
Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã không bỏ qua những lời cầu xin này vào mỗi buổi 

chiều và mỗi buổi sáng: 
 

 فِي وَالْعَاِفيَةَ  الْعَفْوَ أَسَْألُكَ إِنِّي مَّاللَّهُ .وَاآْلخَِرةِ الدُّْنيَا فِي الْعَافِيَةَ أَْسأَُلكَ إِنِّي اللَُّهمَّ
 احَْفظِْني اللَُّهمَّ .رَوْعَاِتي وَآمِنْ عَوْرَاتِي، اسْتُرْ اللَّهُمَّ .وَمَالِي وَأَْهلِي وَدُنْيَايَ، دِينِي
 بِعَظَمَِتكَ وَأَعُوذُ وِْقي،فَ وَمِنْ شِمَالِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ خَْلفِي، وَمِنْ يَدَيَّ بَيْنِ مِنْ
 .تَحِْتي ِمنْ أُغَْتالَ أَنْ 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 
cầu xin sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự nắm kéo bất ngờ từ phía 

dưới].  
 
Trong lời cầu xin trên nó là pháo đài vững chắc và sự bảo vệ hoàn hảo 

từ mọi phía cho những ai thỉnh cầu bằng lời cầu xin đó, với sự cho phép 

của Allah Đấng Tối Cao. 
 
Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói:  
 

 األَسْقَامِ  سَيِّئِ وَمِنْ َوالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ اْلبَرَصِ ِمنَ ِبكَ أَعُوذُ 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]. 
 
Đây là những lời cầu xin đầy đủ của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص, bao gồm cầu xin 

sự trợ giúp, phòng thủ và phòng ngừa những bệnh tật, những bệnh gây 



 

 

rối loạn tâm thần, tâm lý, dịch bệnh, trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai. 
 
Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai ra khỏi nhà và đọc câu: 
 

َ  اللَّهِ عََلى تَوَكَّلْتُ اللَّهِ بِسْمِ َ  حَوْلَ ّل َّ  قُوَّةَ  وَّل  بِاللَّهِ  إِّل
Có người sẽ nói với y: Anh đã được hướng dẫn và bảo vệ, Shaytan 

(ma quỷ) sẽ tránh xa anh, và tên Shaytan khác nói: Ngươi làm gì 
được với người đàn ông đó khi anh ta đã được hướng dẫn, được bảo 

vệ, được bảo hộ.” [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]. 
 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: Ai nói vào cuối buổi cầu nguyện Salah 

Fajr, trong khi đôi chân anh ta vẫn bị gập lại (vẫn đang ngồi) trước 

khi y nói chuyện:  
 

 على وَهوَ ويُميتُ يُحيي ، الحمدُ ولَهُ الملكُ لَهُ لَهُ، شريكَ ّل وحدَهُ  ، اللَّهُ إّلَّ  إَلهَ ّل
  قدير  شيءٍ كلِّ

mười lần, Allah sẽ viết cho y mười điều tốt, và xóa bỏ mười điều tội 

lỗi, nâng cho y mười cấp bậc, và ngày hôm đó y sẽ được nằm dưới 

tấm chắn khỏi tất cả những điều xấu và được bảo vệ khỏi Shaytan 

(ma quỷ). [Saheeh At-Tirmizi]. 
 



 

 

[Ý nghĩa: Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà 

chỉ có Allah duy nhất và không có cộng tác ai với Ngài, mọi quyền 

lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài, Ngài là Đấng ban cho sự sống 

và cái chết và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc]. 
 
Bà A’-Ishah [cầu xin Allah hài lòng về Bà] thuật lại, trước đây Thiên 

Sứ ملسو هيلع هللا ىلص vào mỗi buổi tối khi Người muốn lên giường ngủ Người chắp 

hai bàn tay lại đọc và thổi vào đó (bàn tay):  
 

 )النَّاسِ بَربِّ أُعوذُ ُقلْ (و…)  الفََلقِ  برَبِّ أعُوذُ قُلْ) و (أحَد   اللَّهُ هو قُلْ(
 
Sau đó lau hai bàn tay lên những nơi có thể trên cơ thể Người, bắt đầu 

từ trên đầu, mặt, phía trước cơ thể và Người làm như vậy ba lần”. 
[Saheeh Al-Bukhari]. 
 
Trong lĩnh vực y học chữa bệnh, chúng ta tìm thấy những sự hướng dẫn 

quan trọng và chỉ thị khôn ngoan từ Sunnah (đường lối, sự hướng dẫn) 

của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص trong đó là việc xác nhận của Thiên Sứ 

với những bạn đạo [cầu xin Allah hài lòng về họ] về việc đọc chương 

Al-Fatihah, ruqyah (đọc Du’a phun thổi) để chữa trị cho người bệnh, đối 

với bệnh truyền nhiệm và bị côn trùng cắn, chít. 
 
Câu chuyện ruqyah Al-Ladegh: Ông Abu Saeed [cầu xin Allahh hài lòng 

về ông] nói: Tôi đã đến bên anh ta và đọc chương Al-Fatihah trong 

Thiên Kinh Qur’an…cho đến khi chúng tôi đến chỗ Thiên Sứ của Allah 



 

 

 tôi kể lại cho Người thì Người nói: “Sao anh biết được nó ,ملسو هيلع هللا ىلص
(chương Al-Fatihah) là Ruqyah?” 
 
Cũng từ sự hướng dẫn của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص được những bạn đạo thân 

cận của Người thuật lại cho chúng ta: 
 
Ông Uthman Bin Abi Al-As [cầu xin Allah hài lòng về ông] than với 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص khi ông bị đau trên cơ thể, Thiên Sứ của Allah 

 :nói ملسو هيلع هللا ىلص
 
“Hãy đặt tay anh lên chỗ đau trên cơ thể anh và đọc: Bismillah ba 

lần, sau đó đọc bảy lần câu:  
 

 أَجِدُ  َما شَرِّ مِنْ وَقُدْرَِتهِ اللَّهِ بِعِزَّةِ  أَعُوذُ
 
Ông nói: Tôi đã thực hiện như vậy, và Allah đã làm mất cơn đau của 

tôi. [Saheeh Muslim] 
 
[Ý nghĩa: Cầu xin Allah với sức mạnh và khả năng của Ngài cho bề 

tôi khỏi cơn đau ở trên bề tôi] 
 
Trong một Hadith khác: Một người đàn ông đến chỗ Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص rồi 

nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã bị một con bọ cạp cắn tối hôm 

qua. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói với anh ta: Nếu cậu đọc khi buổi 

chiều xuống câu: 
 



 

 

 خََلقَ  مَا شَرِّ مِنْ التَّامَّاتِ اللَّهِ بِكَلَِماتِ أَعُوذُ
Thì nó đã không làm hại tới cậu. [Saheeh Muslim] 
 
[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.] 
 
  
Bà A’-Ishah [cầu xin Allah hài lòng bề Bà] thuật lại, Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص đã chữa trị cho một số người vợ của Người, bằng cách đặt 

tay phải của Người lên chỗ đau và nói: 
 

َ  الشَّافِي، وَأَْنتَ اشْفِهِ الَْباسَ، أَذِْهبِ النَّاسِ رَبَّ اللَُّهمَّ َّ  شِفَاءَ ّل َ  شِفَاءً شَِفاؤُكَ، إِّل  ّل
 سَقًَما يُغَادِرُ

[Saheeh Al-Bukhari]. 
 
[Ý nghĩa: Lạy Allah Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài hãy cho  khỏi  
cơn đau, xin hãy chữa khỏi cho bệnh nhân quả thật Ngài là Đấng 

ban cho khỏi, không có sự chữa trị nào ngoài sự chữa trị từ Ngài, 
ban cho lành bệnh mà không để lại hậu quả]. 
 
 
Ông Thabit nói: Này hỡi Abu Hamzah, tôi đã than phiền với ông Anas 

thì ông nói: Không phải tôi đã dạy ông Ruqyah của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص? thì 
ông trả lời: Đúng vậy, Người đã đọc: 
 

َ  الشَّافِي، وَأَْنتَ اشْفِ  اْلبَاسَ، أَْذِهبِ النَّاسِ  رَبَّ اللَُّهمَّ َّ  شِفَاءَ ّل َ  شَِفاءً شِفَاؤُكَ، إِّل  ّل
 سَقًَما يُغَادِرُ



 

 

[Ý nghĩa: Lạy Allah Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài hãy cho bề 

tôi  khỏi  cơn đau, xin hãy chữa khỏi cho bề tôi quả thật Ngài là Đấng 

ban cho khỏi, không có sự chữa trị nào ngoài sự chữa trị từ Ngài, 
ban cho lành bệnh mà không để lại hậu quả]. 
 
[Saheeh Al-Bukhari]. 
 

 
Tổng Kết 

 
 

Một người tín đồ thật sự là phải có đức tin Iman chắc chắn rằng 

Thượng Đế Allah là Đấng Tạo Hóa duy nhất, Đấng Bảo Vệ khỏi tất cả 

những điều xấu xa, bệnh tật và dịch bệnh. Bắt buộc tất cả chúng ta phải 

phó thác cho Thượng Đế Allah và trở về sám hối, cầu xin Ngài tha thứ 

tội lỗi, thành tâm khiêm tốn khẩn cầu Allah, tuân theo sự hướng dẫn 

của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và sự mặc khải(Thiên Kinh Qu’ran) đã 

được mặc khải cho Người, vì hạnh phúc, an toàn, được bảo vệ và 
phòng tránh những điều xấu, bệnh tật, dịch bệnh, lo lắng và trầm cảm. 
 
Allah Đấng Tối Cao phán: 
 

 يَتَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَْأسَاءِ َفأَخَذْنَاهُم قَْبلِكَ مِّن أُمَمٍ إِلَىٰ أَرَْسلَْنا وَلَقَدْ
 nếđ ảGi ứS các iáph ửc đã (Allah) TA i,ươNg cớưtr nắch cắch àV“

 àv năkh ókh iỗn iớv đó ngồđ ngộc các tạph TA àv ngồđ ngộc các iớv



 

 

-Al ngươ[Ch .”nốt mêkhi nhìm ạh ọh cho ểđ chđí cụm nềphi nồbu

].42 u:âc m,’Ana 
 

Và Ngài phán: 
 

 وَدُود   َرحِيم  رَبِّي إِنَّ   إَِليْهِ تُوبُوا ثُمَّ  رَبَّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا 
“Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và sám hối với 

Ngài. Quả thật, Rabb của ta rất mực khoan dung, rất mực xót 

thương (loài người).” [Chương Hud, câu: 90]. 
 
Ngài phán: 
 

 تُفْلِحُونَ  لَعَلَُّكمْ الْمُؤِْمنُونَ أَيُّهَ جَمِيًعا اللَّهِ إَِلى وَتُوبُوا
“Và hãy quay về sám hối với Allah, tất cả các ngươi, hỡi những 

người có đức tin, để mai ra các ngươi được thành đạt”. [Chương An-

Nur, câu: 31]. 
 
 
Lạy Thượng Đế Allah, cầu xin Ngài hãy bảo vệ, yêu thương chúng tôi 

và những tín đồ Muslim và tất cả con người khỏi dịch bệnh và tai họa. 




