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Con Người Cần Cầu Nguyện & Khấn Vái Allah!

ْ 8 َْ 8
اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ
ﷲ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ
ِ ِۢ ا
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung

َ َ ُ َ 8 َ ُ َ 8 َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ 8 ُ ْ َ ْ َ
َْْ
َ ْ َﺒﻟ أ
ﺮﺷ ِف اﻷﻧ ِﺒﻴَــﺎ ِء
ﺑ رب اﻟﻌــﺎﻟ ِﻤﻦﻴ واﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم
ِ ِ اﺤﻟﻤــﺪ
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: أﻣﺎ ﻧﻌﺪ، وﺻﺤ ِﺒ ِﻪ أﻤﺟ ِﻌﻦﻴUآ
ِ ِ واﻟﻤﺮﺳ ِﻠﻦﻴ ﻧ ِﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤ ٍﺪ وﺒﻟ
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng
Allah Đấng chúa tể của vủ trụ, cầu xin Ngài ban bình an và
phúc lành đến cho vị Thiên Sứ cao quí nhất trong tất cả Nabi
và Thiên Sứ Nabi của chúng tôi Muhammad, cho dòng dõi
của Người và tất cả bằng hữu của Người.
Allah phán trong Thiên Kinh Qur’an:
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ُ يبۖ أُج
ٌ ك ع َِبادِي َع ّن فَإ ّن قَر
﴿*ذا سأل
ۖاع إِذا دع ِن
ِِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ْ
ْ
َّ
َ
َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
ُ ۡ ُ  َو: يبوا
ُ فَ ۡليَ ۡس َتج
[١٨٦ :لؤمِنوا ِب لعلهم ي ۡرشدون ?﴾ ]ﺳﻮرة اﻛﻘﺮة
ِ
ِ
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. Al-Baqarah: 186 (Chương 2).
Allah, Thượng Đế Tối Cao và Nhân Từ phán bảo vị
Thiên sứ của Ngài, Muhammad, nói với nhân loại rằng Ngài
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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 sự ban
phát của Ngài.
Loài người giống như đứa trẻ được cưng chiều và dễ
tổn thương trong vũ trụ. Tồn tại sức mạnh rất lớn trong sự
yếu đuối và quyền năng to lớn trong cái bất lực của con
người. 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 sự yếu đuối của mình và cầu nguyện
bằng lời nói, trí khôn và hành động, và nhận ra sự bất lực
của mình để tìm đến sự giúp đỡ.
Thỉnh thoảng con người sai lầm cho rằng sức mạnh
của mình là ước mơ đạt được qua lời khẩn cầu của chính
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 đói khát của sư tử mẹ, để mặc
sư tử mẹ đói trong khi đứa con thì no đầy. Hãy nhìn sức
mạnh này trong sự yếu đuối và sự bày tỏ của Thướng Đế
Nhân Từ, nó thật sự đáng được 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 mình. 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
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bằng sức mình”, tất nhiên nó sẽ nhận ngay cái bạt tai. Tương
tự như vậy, nếu trong kinh Qur’an con người nói:

ََ

ۡ

ُُ

ُ ٓ َ َّ

ٰ ﴿إِنما أوت ِيتهۥ
[٧٨ :ِي﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
ۚ ٓ  عِل ٍم عِندE
Ta đạt được là do sự hiểu biết của ta mà thôi. Al-Qasas:
78 (Chương 28).
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 Đấng đã tạo nên và tuyên bố là nhờ sự thông thái của
mình thì con người tất nhiên sẽ đáng nhận đòn trừng phạt.
Điều này 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 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, ngươi hãy tuyên bố sự bất lực và yếu đuối của
mình trước Thượng Đế với giọng điệu nài van và khẩn cầu
tha thiết; ngươi hãy tuyên bố sự nghèo khó và nhu cầu của
mình, hãy chỉ ra rằng ngươi là nô lệ của Ngài và hãy nói:

ُ

ۡ

ۡ َ ُ َّ

َُ ۡ َ

[١٧٣ :﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانQ  ون ِع َم ٱل َوك ِيلP﴿حسبنا ٱ
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“Chúng tôi chỉ cần Thượng Đế là đủ bởi Ngài là Đấng
Bảo Trợ Ưu Việt” Ali I’mran: 173 (Chương 3).
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, ngươi không đáng gì cả, nhưng về bổn phận
và vị thế, ngươi là người quan sát tinh tế vũ trụ hùng vĩ này,
một cái lưỡi với tài hùng biện cộng với sự thông thái, ngươi
nhận thức được sự tối cao và vĩ đại của Thượng Đế.
Vâng, đúng vậy hỡi con người! Xét về bản chất tự
nhiên và linh hồn, ngươi 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
ngươi đang dần biến mất. Nhưng khi được trở nên hoàn hảo
nhờ ánh sáng đức tin, kể cả ánh sáng rực rỡ của tình yêu của
Đấng Thương Xót, ngươi sẽ là một vị vua, mang sự phổ quát
vào trong đặc thù, và trong sự bình dị, mang lại một thế giới,
và trong tính đê tiện, mang lại một người giám sát cấp bậc
cao và mang tính bao quát, ngươi có thể nói: “Thượng Đế
thương xót của tôi đã biến thế giới này là 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.”
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:
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ۡ ُ َُٓ ُ ََۡ ّ َ ۡ ُ

َُْۡ َ َ ُۡ

[77 : دعؤكمۖ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎنU﴿قل ما يعبؤا بِكم ر ِب لو

(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.” Al-Furqaan: 77 (Chương
25).
Điều này có nghĩa là: đâu là điều quan trọng ngươi có
nếu ngươi không nài xin TA? Ngài cũng ra lệnh:

ۡ ُ َ ۡ

َ َۡ

ُ ۡ

ٓ ﴿ٱدع
[٦٠ :جب لك ۚم﴾ ]ﺳﻮرة ﺬﻟﻓﺮ
ِ ون أست
ِ
Các ngươi hãy khấn vái cầu xin TA, TA sẽ đáp lại lời
cầu xin của các ngươi. Ghaafir: 60 (Chương 40).
Nếu ngươi nói: chúng tôi thường cầu xin, nhưng
những lời cầu xin đó không được chấp nhận. Nhưng câu này
quá chung chung, nó phán rằng mọi lời thỉnh cầu đều được
đáp lại.
Câu trả lời sẽ là: đáp lại là một điều, 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
phụ thuộc vào sự thông thái của Thượng Đế. Ví dụ, nếu một
cậu bé bị ốm gọi bác sỹ: “Bác sỹ, bác sỹ !” và bác sỹ trả lời:
“Ta đây, cháu muốn gì thế ?”, và cậu bé nói: “Hãy cho cháu
thuốc đó !”, bác sỹ hoặc sẽ cho cậu chính xác thứ cậu bé
muốn hoặc thứ nào tốt hơn và có lợi cho nó hơn, hoặc khi
biết rằng thuốc có hại cho cậu bé thì ông sẽ không cho cậu
bé.
Vậy nên từ khi Thượng Đế toàn năng luôn hiện hữu
và luôn thấu suốt, Ngài đáp lại lời thỉnh cầu từ các bầy tôi
của Ngài. Nhờ sự hiện diện và đáp lại, Ngài biến sự vô vọng
7
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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.
Tương tự, sự cầu nguyện là một hình thức tôn thờ và
công nhận sự phục tùng của con người trước Thượng Đế.
Hoa trái của nó gắn liền với đời sau. Những mục đích gắn
liền với thế giới này là những lần thể hiện hình thức nài xin
và tôn thờ. Ví dụ, những lời cầu nguyện và những lời thỉnh
cầu cho mưa xuống là một hình thức tôn thờ. Hạn hán là thời
điểm cho hình thức tôn thờ kiểu như vậy. Thờ phượng và
thỉnh cầu hình thức này không phải là để mang lại mưa. Nếu
chúng được thực hiện với chỉ ý định đó thì chúng không
xứng đáng để được chấp nhận, vì chúng không chân thành.
Mặt trời lặn là thời điểm cho các lễ nguyện ban tối. Và nhật
thực và nguyệt thực là thời điểm cho hai lễ nguyện nguyện
Salah Al-Kusuf và Salah Al-Khusuf. Điều đó muốn nói lên
là với sự che khuất của hai hiện tượng đó chỉ ra ánh sáng
ngày và đêm, sự vĩ đại của Thượng Đế được tôn vinh, vậy
nên Thượng Đế Toàn năng kêu gọi các bầy tôi của Ngài tôn
thờ vào những thời điểm đó. Các lễ nguyện không phải là để
mặt trời và mặt trăng được hiện ra (giống như sự xuất hiện
của chúng và bao lâu chúng bị che khuất đã được tính toán
bởi các nhà chiêm tinh).
Tương tự, hạn hán là thời điểm để cầu mưa, và sự
viếng thăm của các thiên tai rồi sự quấy rầy từ những thứ
gây trở ngại là những thời điểm của những lời thỉnh cầu nhất
định khi mà con người nhận ra sự bất lực của mình và nhờ
lời thỉnh cầu và nhún nhường sẽ tìm nơi trú ẩn nơi Đấng sở
8
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hữu mọi quyền lực. Thậm chí nếu các thiên tai không bị dời
đi dù đã có rất nhiều lời thỉnh cầu, không thể nói rằng những
lời thỉnh cầu đó không được chấp nhận. Chúng ta nên nói là
thời gian cho sự thỉnh cầu chưa chấm dứt. Nếu nhờ sự khiêm
nhường và hào phóng Đấng Toàn năng dời mọi thiên tai,
đem lại toàn ánh sáng, thì thời gian cho sự thỉnh cầu đã kết
thúc và hoàn tất. Điều đó nghĩa là sự thỉnh cầu đã có ý nghĩa
tôn thờ và công nhận sự tuân phục của con người trước
Thượng Đế.
Đối với việc tôn thờ và tuân phục Thượng Đế, nó nên
được thực hiện một cách thanh sạch và chân thành vì con
đường chính nghĩa của Thượng Đế. Con người nên bày tỏ sự
bất lực của mình và tìm sự trú ẩn nơi Ngài qua sự cầu
nguyện và khấn vái, con người không nên quấy rầy thanh
danh của Ngài. Con người nên từ bỏ việc đánh giá Ngài và
nên dựa vào sự thông thái của Ngài. Con người không nên
kết tội lòng nhân từ của Ngài.
Quả thật, điều gì xuất phát từ những lời rõ ràng của
kinh Qur’an là giống như khi mọi loài đưa ra lời ca tụng và
tôn thờ, vậy nên điều dâng tới Thượng Đế từ cả vũ trụ chính
là sự khấn vái và cầu nguyện. Điều này nhờ khả năng vốn có
của miệng lưỡi giống như sự thờ phượng của cây cối và
động vật, chúng tìm đến các hình thức tôn thờ Đấng ban phát
toàn năng và để phô bày và ca tụng danh Ngài, hoặc là qua
nhu cầu khẩn thiết. Những điều này là lời thỉnh cầu cho mọi
nhu cầu thiết yếu - quyền lực không thể đạt được - mà tạo
hóa đã ban. Nhờ miệng lưỡi mà các loài sinh vật sống tìm
đến những thứ từ Đấng rất mực Độ lượng để tiếp tục sự
sống, giống như một phương tiện sinh sống, hoặc đó là sự
thỉnh cầu trong tình cảnh cấp bách, nhờ đó mà mọi loài có
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linh hồn thấy mình trong cảnh khốn cùng đưa ra lời thỉnh
cầu và tìm sự che chở ở Đấng Siêu Việt; quả thật, họ hướng
mình tới Đấng Che chở và Nhân từ. Nếu không có thứ gì
ngăn chặn, hai hình thức thỉnh cầu này sẽ luôn được chấp
nhận.
Hình thức thỉnh cầu thứ ba được biết nhiều nhất; đó là
cách chúng ta thỉnh cầu. Nó cũng có hai loại: một là chủ
động và theo xu hướng, và hai là bằng lời và với cả trái tim.
Ví dụ, trông cậy vào những căn nguyên là một lời cầu
nguyện chủ động. Tập hợp tất cả các nguyên nhân không
phải là để tạo ra hậu quả, nhưng là theo xu hướng để tìm đến
Đấng Toàn năng. Việc cày một cánh đồng là chạm vào cánh
cửa gia tài của lòng nhân nơi Ngài. Vì loại thỉnh cầu này
hướng thẳng tới chức danh Đấng Rộng Lượng vô cùng nên
nó được chấp nhận hầu như mọi trường hợp.
Loại thứ hai là thỉnh cầu bằng lời và cả trái tim. Đó là
tìm đến những ước muốn nhất định mà bàn tay có thể với
được. Mặt quan trọng nhất, mục đích đẹp nhất, hoa trái ngọt
ngào nhất của nó là đây: “Ai thỉnh cầu thì biết rằng có một
Đấng luôn nghe những ước muốn từ đáy lòng người đó, bàn
tay Ngài có thể với tới mọi thứ, Ngài có thể mang lại những
khao khát của người đó, Ngài thương sự bất lực, và Ngài sẽ
trả lời cho sự nghèo khó của người đó.”
Hỡi con người bất lực và thiếu thốn! đừng lờ đi sự
thỉnh cầu, vì đó là chìa khóa dẫn tới kho tàng lòng nhân từ
và tới sức mạnh vô biên của Thượng Đế. Hãy luôn luôn và
luôn cầu nguyện Thượng Đế, bởi ngươi cần đến Ngài! Hãy
kèm những thứ trong vũ trụ vào những lời thỉnh cầu của
mình! Hãy nói:
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[4 :]ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺤﺗﺔ

َ *ي
َ َّ﴿إي
ُ اك ن َ ۡس َتع
َّ اك َن ۡع ُب ُد
﴾_ ِي
ِ

Chỉ với Ngài bầy tôi thờ phượng và chỉ với Ngài bầy tôi
cầu xin sự trợ giúp. Al-Fatihah: 4 (Chương 1).
Hãy cầu xin Ngài, hãy cầu nguyện Ngài, hãy khấn nài
và van xin Ngài, bởi đó là đức tin và là sự thờ phượng như
Nabi Muhammad  đã nói:

َُ ْ ُ
ُّ ))
(( َﺨ ُء ﻫ َﻮ اﻟ ِﻌﺒَﺎدةdا
“Cầu nguyện là sự thờ phượng.” Hadith do Abu Dawood,
Al-Tirmizhi, Ibnu Majah, và Ahmad ghi.
Nabi Muhammad  nói ở Hadith khác:

ْ
ُ 8 َْ َ َ ُ 8 َََ َ
َ ن8 ))إ
ٌ ﻰﻴ َﻛﺮ
g اﷲ َﺣ
((ْ ِﻪ ﻳَﺪﻳْ ِﻪ أن ﻳَ ُﺮدﻫ َﻤﺎ ِﺻﻔ ًﺮاpِاﻟﺮ ُﺟﻞ إ
 إِذا رﻓﻊkِ َﻳﻢ ﻳ َ ْﺴﺘ
ِ
ِ
ِ
“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.” Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi,
Ibnu Majah, và Ahmad ghi.
Thứ sáu 29/Sha’baan/1435 H
nhằm ngày 27/06/2014
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