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ِل ل ِّ َّز ُمل ُل َز ْو ُل
SuRAH Al-muZZAmmIl

NGƯỜI CUỐN MÌNH TRONG ÁO
(Mặc khải tại Makkah)

۞۞۞

ُل﴾ ّزِّم ُْلمل ا َه َهُّي ﴿َه - ١

1 - ﴾Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad).﴿

﴾ قهلماًل امّز ُه ْلزُا ﴿قلِم -٢

2 - ﴾Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm;﴿

﴾ قهلماًل ُل ُْ ِم ُْ ُل ْاُّ ِم َه ُل َه ُْ ﴿ام -٣

3 - ﴾Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút,﴿

﴾ تّهُرتماًل َه ُلُرآ ُْل ُم َهتّم ِه ُم َهلهُا ِمُْ ﴿َهُِ - ٤

4 - ﴾Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Qur’an với âm điệu nhịp nhàng.﴿

﴾ ثهُماًل قّهُوّل َه َهلهُا ُمي ّْلُل �ه ّز ﴿ام - ٥

5 - ﴾Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Người Lời phán nghiêm trọng.﴿

﴾ قماًل ُل ِهَهقُّوه ًُْلا ِه ّي َهشه يه
ِم ُم ْللزُا َه ًه شم ّه َز ﴿ام

- ٦

6 - ﴾Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lễ Tahajjud) là một điều nặng
nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc;﴿

﴾ ْهومًُل ا ًل ُْ �ه َم ا َه ْلّْز ِم َه له َز ﴿ام
- ٧

7 - ﴾Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày;﴿

﴾ تّهُْتماًل ُم املهُا ُُ تّهّْهتز ِه َه َهِّم ِه �ُْ ُلرم ُْ ﴿ِهْ
- ٨

8 - ﴾Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng phụng sự
Ngài.﴿
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﴾ ُماًل ِه ُل ُْ َزم اها ِلوه امّز ُه امله ّه ِم ُْرم ِهُْلمه رمِم ُْ ُْلمه ِي ﴿َه
- ٩

9 - ﴾Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào khác
cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn trọng Ngài làm Đấng Bảo hộ của
Ngươi.﴿

ALLAH () MỆNH LỆNH CHO NGƯỜI MUSLIM DÂNG LỄ
NGUYỆN SALAH ĐÊM1:

Allah () mệnh lệnh cho Thiên sứ của Ngài () ngừng đắp chăn.
Có nghĩa là Ngài () mệnh lệnh cho Người () thức dậy vào giữa đêm
khuya để dâng lễ nguyện Salah đêm, cầu nguyện nơi Ngài (). Như
Allah () đã phán trong Surah As-Sajdah:

: َه تّهعها ا َه قها

َه﴾ ُلو َم ُْل ُِ َل ِهقُّْهّ َه زا
ِهمم ْهمهعال ِه ُواال َه َزلُِ َه َه َلو ُّ ُه ِم ِم َها ُْلمه ِم َه ْلوَللُِ ِل َه ا ﴿تّهتهجه

﴾Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa hy
vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA đã

cung cấp cho họ (để làm việc thiện).﴿
[Surah As-Sajdah: 16]

Do đó, Thiên sứ Muhammad () đã tuân mệnh của Allah () thực
hiện dâng lễ nguyện Salah đêm. Điều này là trách nhiệm bắt buộc đối với
duy nhất Người ().

Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

َزُملوْلْ﴾ ُهاِال ِه َه َهِي َه عهَه ُّهُّْ ََه َهى َه َه لز َل امله ّه ِمُم ُّ جز َه اّهتّه ُم ْلزُا ِه ِم ﴿ِه
﴾Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ ‘Tahajjud’ như một lễ
phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một

địa vị vinh quang đáng ca-ngợi.﴿
[Surah Al-Isra’: 79]

Allah () đã mệnh lệnh cho Thiên sứ Muhammad () phải
dâng lễ nguyện Salah đêm trong thời gian bao lâu qua Lời phán:

: َه تّهعها ا َه قها

1. Salah Al-Tahajjul, nghĩa là Salah Sunnah vào giữa đêm khuya (Salah Qiyamui Lail).
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ُل﴾ ّزِّم ُْلمل ا َه َهُّي ﴿َه - ١

1 - ﴾Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad).﴿

﴾ قهلماًل امّز ُه ْلزُا ﴿قلِم -٢

2 - ﴾Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm;﴿

Ông Ibn `Abbas, ông Ad-Dahhak và ông As-Suddi () đã nói
về Lời phán ُل﴾ ّزِّم ُْلمل ا َه َهُّي َه - Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabi
Muhammad).﴿ như sau: “Có nghĩa là hỡi người đang ngủ”.

Còn ông Qatadah () thì đã diễn giải như sau: “Người đang
cuốn mình ngủ trong y phục của y”.

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها
﴾ ًل قهلما ُل ُْ ِم ُْ ُل ْاُّ ِم َه ُل َه ُْ ﴿ام -٣

3 - ﴾Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút,﴿

﴾ تّهُرتماًل َه ُلُرآ ُْل ُم َهتّم ِه ُم َهلهُا ِمُْ ﴿َهُِ - ٤

4 - ﴾Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Qur’an với âm điệu nhịp nhàng.﴿

Lời phán:

﴾... ُل َه ُْ ﴿ام
﴾Phân nữa đêm …﴿

Có nghĩa là dâng lễ nguyện Salah đêm trong thời gian của phân
nữa đêm, thay vì nguyên cả đêm.

Và Lời phán:

﴾... ُم َهلهُا ِمُْ َهُِ . ًل قهلما ُل ُْ ِم ُْ ُل ْا ِم َه ...﴿
﴾... hay ngắn hơn một chút. Hoặc lâu hơn ...﴿

Có nghĩa là Allah () đã mệnh lệnh cho Thiên sứ Muhammad
() dâng lễ nguyện Salah trong thời gian của phân nữa đêm, hoặc có
thể lâu hơn hoặc ngắn hơn. Điều này không có gì khó khăn cho Người
() cả, vì Người () được phép tăng hoặc giảm một ít thời gian dâng
lễ nguyện Solah đêm.
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CÁCH XƯỚNG ĐỌC THIÊN KINH QUR’AN:
Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل تّهُرتما َه ُلُرآ ُْل ُم َهتّم ِه ...﴿
﴾... Và hãy thư thả đọc Qur’an với âm điệu nhịp nhàng.﴿

Có nghĩa là hãy thư thả đọc Thiên kinh Qur’an. Bởi vì, điều này sẽ
giúp chúng ta trong việc nắm hiểu được ý nghĩa của các Lời phán trong
Thiên kinh Qur’an và suy ngẫm về Nó. Đây là cách mà Thiên sứ
Muhammad () xướng đọc Thiên kinh Qur’an.

Bà A’ishah đã có nói như sau: “Người () thường xướng đọc
Surah2 này một cách thư thả, chậm rãi rằng nó sẽ dài hơn những Surah
khác dài hơn nó.”

Trong Sahih Al-Bukhari, nó được ghi chép lại từ ông Anas ()
rằng ông Anas () đã được hỏi về cách xướng đọc Thiên kinh Qur’an
của Thiên sứ của Allah (), và ông Anas () đã đáp như sau: “Người ()
thường đọc bằng cách kéo dài các mẫu tự.”

Sau đó, ông Anas () đã xướng đọc như sau:

اِم﴾ ِم ْلرز ِم ْلرزُمّه ّزم ْ ِم َُ ﴿ِم
﴾Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan

dung.﴿

và ông đã đọc kéo dài ّزم“ ْ ِم َُ ِم - Nhân danh Allah”,

và ông đã đọc kéo dài “ ِم ْلرزُمّه - Đấng Rất mực Độ lượng”,

và ông đã đọc kéo dài “ ِم ْلرزُمّه - Đấng Rất mực Khoan dung”.
Ông Ibn Jurayj ُل) (َحه nói rằng ông Ibn Abi Mulaykah ُل) (َحه đã

thuật lại rằng bà Umm Salamah được hỏi về cách xướng đọc của
Thiên sứ của Allah(), và bà đã nói như sau: “Người () thường dừng
lại từng câu, từng câu trong sự xướng đọc của Người ():

ِم﴾ ّّمُ ْل ُّهُوُم َم ّلم ِه . اِم ِم ْلرز ِم ْلرزُمّه ُْلعهّلهممنه. ِّم َه ّزم ّل ْحُهُم . اِم ِم ْلرز ِم ْلرزُمّه ّزم ْ ِم َُ ﴿ِم

2. Surah Al-Fatihah



TAFSIR IBN KHATHIR SuRAH Al-muZZAmmIl

Roh Man Ibrahim
Cựu sinh viên UIA, Malaysia

5

﴾Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực khoan
dung. Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ
trụ và muôn loài; Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực khoan dung;

Đức Vua của Ngày Phán xử (Cuối cùng).﴿3

Hadith này được các Imam Ahmad, Abu Dawud và Imam At-
Tirmidhi ghi(َحهمُل) chép lại.

Như chúng ta đã được biết có nhiều Hadith khuyến khích chúng
ta nên xướng đọc Qur’an bằng âm điệu nhịp nhàng, thư thả và truyền
cảm.

Thiên sứ của Allah () đã nói như sau:
ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

ُلِ“ أمهُصوهْتم َه ُلُرآ ُْل ”ِهُّمْلْو
“Hãy làm đẹp Qur’an bằng giọng đọc của các ngươi.”

Và Thiên sứ của Allah () cũng đã nói như sau:
ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

ُلُرآَ“ ُل ِم ِز ْه ُّهتّه مُه ُِ ِه ْزا ِم َه ”لهُا
“Không phải là một trong số những người theo Sunnah của Ta () là

người không cải thiện giọng đọc Qur’an của y.”
Và;

ْهِْلْ“ َم آ ّهِْمرم ِه ُِ ِم اَلْ ِه ُّ ِم ْ ْه ِه ه ِيم َل ُّ ”لهُه
“Quả thật, Allah () đã ban cho y giọng đọc tốt từ những giọng đọc

tốt của gia đình Dawud ().”
Hadith trên đề cập đến ông Abu Musa (). Khi nghe Thiên sứ

Muhammad () đề cập đến sự xướng đọc của mình. Ông Abu Musa
() đã đáp như sau: “Quả thật, nếu tôi biết được Người () đang lắng
nghe sự xướng đọc của tôi, thì tôi sẽ làm đẹp nó cho Người () một
cách chân thật nhất.”

Ông Ibn Mas`ud () thuật lại trong một Hadith rằng Thiên sứ
Muhammad () đã nói như sau: “Các ngươi đừng rải Nó (xướng đọc
Qur’an) như rải những hạt cát, và đừng vội vã đọc lướt qua Nó như
ngâm vội một bài thơ, các ngươi hãy dừng lại ở những phần tuyệt diệu
của Nó, và hãy khiến trái tim của các ngươi rung động theo Nó. Và

3. Surah Al-Fatihah: 1 - 4
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một người trong các ngươi đừng mong muốn phải nhanh xướng đọc
đến cuối Surah”4.

Imam Al-Bukhari (َحهُل) ghi chép lại rằng ông Abi Wa’il (َحهُل) đã có
nói như sau: “Có một người đàn ông đến gặp ông Ibn Mas`ud () và nói:
‘Tôi đã đọc Al-Mufassal5 (ْلَُْ) chapters (từ Surah Qaf đến Surah An-
Nas) vào đêm qua trong một Rak’at của lễ nguyện Salah’. Ông Ibn
Mas`ud () đã nói như sau: “Đây là một sự xướng đọc là gấp gáp giống
như ngâm vội một bài thơ”.

SỰ TRÁNG LỆ, UY NGHIÊM CỦA THIÊN KINH QUR’AN:

Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل ثهُما قّهُوّل َه َهلهُا ُمي ّْلُل �ه ّز ﴿ام - ٥

5 - ﴾Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Người Lời phán nghiêm trọng.﴿

Ông Al-Hasan và ông Qatadah đã nói như sau: “Nó có nghĩa là
các hành động xảy đến khi Sự Mặc khải đang truyền xuống”.

Nó cũng được nói rằng Nó (Qur’an) trở nên nặng tại thời điểm Nó
đang được mặc khải xuống. Điều này tương tự với những gì mà ông Zayd
bin Thabit () đã nói: “Thiên sứ của Allah () tiếp nhận một số Mặc
khải trong lúc cái đùi của Người () đang để trên đùi của ta, và cái đùi
của ta gần như bị nghiền nát bởi vì Nó.”

Imam Ahmad ُل) (َحه ghi chép lại từ ông `Abdullah bin `Amr ()
rằng ông `Abdullah () đã nói như sau: “Ta đã hỏi Thiên sứ: Thưa Thiên

4. Hadith do ông Al-Baghawi ghi(َحهُل) chép lại.
5. Al-Mufassal :(ْلَُْ) là những Surah ngắn của Qur’an, có nhiều khoảng dừng nghỉ giữa chúng; chẳng hạn như
Bismillah al-Rahman al-Rahim. Có một sự khác biệt trong quan điểm học thuật liên quan đến Al-Mufassal. Nó
được bắt đầu từ Surah Qaf hay là từ Surah Al-Hujurat? Và cũng có sự khác biệt quan điểm trong việc xác định các
Surah nào là Surah ngắn, Surah trung bình hay là Surah dài trong Al-Mufassal. Có một vài quan điểm như sau: (1)
Trong Al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah ghi chép lại rằng theo quan điểm của Imam Hanafi ُل) (َحه thì các Surah dài
của Al-Mufassal bắt đầu từ Surah Al-Hujurat cho đến Surah Al-Buruj; các Surah trung bình bắt đầu từ đó cho đến
Surah Al-Bayyinah; và các Surah ngắn bắt đầu từ đó cho đến Surah cuối cùng của Qur’an. (2) Imam Maliki (َحهُل)
thì đã nói như sau: các Surah dài của Al-Mufassal bắt đầu từ Surah Al-Hujurat và kết thúc với Surah Al-Nazi’at;
các Surah trung bình bắt đầu với Surah ‘Abasa và kết thúc với Surah Al-Duha; và các Surah ngắn bắt đấu với
Surah Al-Duha cho đến Surah An-Nas. (3) Theo quan điểm của Imam Al-Shafi’y :(َحهُل) các Surah dài của Al-
Mufassal là các Surah Al-Hujurat, Al-Qamar và Al-Rahman; các Surah trung bình là các Surah Ash-Shams và Al-
Lail; và các Surah ngắn là các Surah Al-’Asr và Surah Al-Ikhlas. (4) Và theo Imam Ahmad bin Hanbal :(َحهُل)
Al-Mufassal bắt đầu từ Surah Qaf, bởi vì theo Hadith do ông Aws ibn Hudhayfah thuật lại như sau: “Ta hỏi các
Bạn hữu của Thiên sứ của Allah rằng họ đã phân chia Qur’an như thế nào? Họ đáp: ‘Ba và năm và bảy và chính và
mười một và mười ba, và Hizb al-Mufassal (Điều này đề cập đến số lượng các Surah trong mỗi Hizb hoặc phần
của QUr’an. Do đó, Hizb đầu tiên bao gồm ba Surah đầu, Hizb thứ hai bao gồm năm Surah kế tiếp và nối tiếp.
Hizb Al-Mufassal là phần cuối cùng của Qur’an, từ Surah Qaf cho đến Surah cuối cùng của Qur’an).
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sứ của Allah ()! Người () có cảm nhận được điều gì không khi Sự
Mặc khải đang truyền xuống cho Người ()”.

Thiên sứ của Allah () đã nói như sau:
ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

ُُْهض“ تّل ي َم َُ اّه َز َه ُل ُْ ّه �ْه امّز اميهز ِهى ُلو ِهرزٍة ُِ ِم ا اهمه ، َه ْهلم ّه َمُْ ُل ُل َهُ� ملز ُه صم ًه صه ِل ”َهُمه
“Ta () nghe thấy tiếng chuông, sau đó Ta () giữ im lặng khi điều
đó xảy ra. Chưa có lần nào Sự Mặc khải đến với Ta (), ngoại trừ Ta

nghĩ rằng linh hồn của Ta sắp bị lấy đi.”6

Trong phần đầu của Sahih Al-Bukhari, nó được ghi chép lại từ
bà `A’ishah rằng ông Al-Harith bin Hisham () đã hỏi Thiên sứ
của Allah () như sau: “Thưa Thiên sứ của Allah ()! Sự Mặc khải đã
đến với Người () như thế nào?”

Thiên sứ () đáp:

ِها ُل َهُْ ُل َهُا ِه ُّ ِهقه ِّم َه ِل ْه َُ اّهاّل ، َهلهيز ُل ّي َهشه ِلوه ِه ِم ْجُهره ْهلهَم صهُل ُم َُ ِم ِم َهُيم ّل اها ُِ ”َه
“ ُلَو ُّه ا ِه َمي اهَه ِم لّممل ُه اّهال ًل ِل َه َل له ُْلمه يم ُل َز ُّهتهمه ّل اها ُِ ِهَه ، َه قها

“Đôi lúc Sự Mặc khải đến với Ta () như tiếng chuông ngân, và Nó
nặng nề nhất đối với Ta (). Trạng thái này biến mất sau khi Ta ()
đã nắm bắt được những điều đã mặc khải xuống cho Ta (). Đôi khi
vị Thiên thần () đến với Ta () trong hình thể của một người đàn
ông và nói chuyện với Ta (), và Ta () nắm bắt được những điều

Người () nói.”

Bà `A’ishah đã nói thêm như sau: “Quả thật, ta đã từng nhìn
thấy trong lúc Người () đang tiếp nhận Sự Mặc khải, và ta nhận thấy
mồ hôi rơi xuống từ trán của Người () vào một ngày rất lạnh khi Sự
Mặc khải kết thúc”7.

Imam Ahmad ُل) (َحه ghi chép lại từ bà `A’ishah rằng bà đã nói
như sau: “Nếu Thiên sứ của Allah () tiếp nhận bất kỳ Sự Mặc khải nào
trong lúc Người () đang cỡi trên con vật cỡi của Người (), thì nó sẽ bắt
đầu di chuyển Jiran8 của nó một cách mạnh mẽ”.

Ông Ibn Jarir đã(َحهُل) chọn cách giải thích rằng Sự Mặc khải có sức
nặng trong cùng cả hai cách. Tương tự, như ông `Abdur-Rahman bin
Zayd bin Aslam () đã nói: “Nó nặng trong đời sống trần tục này, và Nó
cũng sẽ trở nên nặng trên Bàn cân ở Ngày Phán Xử.”

6. Chỉ duy nhất Imam Ahmad ghi(َحهُل) chép lại Hadith này.
7. Theo từ ngữ ghi chép lại bởi Imam Al-Bukhari (َحهُل)
8. Jiran: là bộ phận dưới (đáy) cổ của con vật.
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ĐỨC HẠNH CỦA VIỆC DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH ĐÊM:

Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل قما ُل ِهَهقُّوه ًُْلا ِه ّي َهشه يه
ِم ُم ْللزُا َه ًه شم ّه َز ﴿ام

- ٦

6 - ﴾Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lễ Tahajjud) là một điều nặng
nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc;﴿

Ông `Umar, ông Ibn `Abbas và ông Ibn Zubayr () đã nói về Lời
phán trên như sau: “Nguyên cả đêm là َه ًه شم ّه - Nashi’ah”. Ông Mujahid
() và nhiều người khác cũng đã nói tương tự.

Nó được nói rằng “ َه ًه شم ّه - Nashi’ah” là khi một người đứng dâng
lễ nguyện Salah vào ban đêm.

Trong một lời thuật lại từ ông Mujahid () rằng ông đã nói như
sau: “Nó là sau lễ nguyện Salah `Isha”.

Các ông Abu Mijlaz, ông Qatadah, ông Salim, ông Abu Hazim và
ông Muhammad bin Al-Munkadir () cũng đã nói tương tự như ông
Mujahid () đã nói.

Vấn đề là Nashi’ah của đêm là dùng để chỉ giờ giấc và thời gian
của nó. Mỗi giờ của nó được gọi là Nashi’ah. Vì vậy, Nashi’ah được
dùng để chỉ các khoảng thời gian. Mục đích của việc này là nhằm nói
rằng việc dâng lễ nguyện Salah đêm là sự liên kết chắc chắn nhất giữa trái
tim và cái lưỡi, và song song đó còn có lợi cho việc học thuộc lòng
Qur’an. Do đó, Allah () đã phán: ﴾ ًل قما ُل ِهَهقُّوه ًُْلا ِه ّي َهشه يه

ِم ُم ْللزُا َه ًه شم ّه َز ام -
Thật vậy, thức dậy vào ban đêm (để dâng lễ Tahajjud) là một điều nặng
nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc;﴿.

Có nghĩa là việc xướng đọc Qur’an vào ban đêm sẽ tốt hơn cho
việc nắm hiểu Qur’an hơn so với việc xướng đọc vào ban ngày. Bởi vì,
thời gian ban ngày là thời gian bận rộn, có nhiều tiếng ồn gây ảnh hưởng
nhất định đến sự tập trung trong việc xướng đọc Qur’an.

Ông Al-Hafiz Abu Ya`la Al-Mawsili ُل) (َحه đã nói như sau: “Ông
Ibrahim bin Sa`id Al-Jawhari (َحهُل) đã kể lại cho chúng tôi nghe rằng ông
Abu Usamah () kể lại cho chúng tôi nghe rằng ông Al-A`mash () đã
nói cho chúng tôi biết rằng ông Anas bin Malik () đã xướng đọc Ayah
này, ﴾ ًل قما ُل ِهَهقُّوه ًُْلا ِه ّي َهشه يه

ِم ُم ْللزُا َه ًه شم ّه َز ام - Thật vậy, thức dậy ban đêm (để
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dâng lễ Tahajjud) là một điều nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời
nói nghiêm túc;﴿.

Vì thế, có một người đàn ông đã nói với ông Anas (): “Chúng tôi
xướng đọc ﴾ ًل قما ُل ِهَهقُّوه - và lời nói nghiêm túc;﴿”.

Ông Anas () đã nói với người đàn ông đó như sau: “Đúng nhất
(Aswab), nghiêm túc nhất (Aqwam), sự chuẩn bị tốt nhất (Ahya’) và các
từ tương tự thì đều có ý nghĩa như nhau.”

Do đó, Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل ْهومُ ا ًل ُْ �ه َم ا َه ْلّْز ِم َه له َز ﴿ام
- ٧

7 - ﴾Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày;﴿

Ông Ibn `Abbas, ông `Ikrimah và ông Ata’ bin Abi Muslim () đã
nói về Lời phán trên như sau: “Thời gian giải trí và ngủ”.

Ông Abu Al-`Aliyah, ông Mujahid, ông Abu Malik, ông Ad-
Dahhak, ông Al-Hasan, ông Qatadah, ông Ar-Rabi` bin Anas và ông
Sufyan Ath-Thawri () đã diễn giải như sau: “Nó có nghĩa là một khoảng
thời gian dài giải trí”.

Và ông Qatadah () cũng đã có diễn giải như sau: “Sự giải trí,
khát vọng và các hoạt động”.

Ông Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam () cũng đã diễn giải Lời
phán ﴾ ْهومًُل ا ًل ُْ �ه َم ا َه ْهلّْز ِم َه له َز ام - Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với
công việc lê thê hằng ngày;﴿ như sau: “Nó có nghĩa là thời gian ban ngày
dành cho các nhu cầu cuộc sống của con người. Do đó, hãy dành thời
gian ban đêm cho việc thực hiện tín ngưỡng tôn giáo của mình. Allah ()
phán điều này khi lễ nguyện Salah đêm là nghĩa vụ bắt buộc. Sau đó,
Allah () đã ban Hồng phúc cho các bề tôi của Ngài (); Ngài () làm
nhẹ vấn đề và xóa đi nghĩa vụ bắt buộc đó”.

Sau đó, ông Abdur-Rahman () xướng đọc: ﴾ ًل قهلما امّز ُه ْلزُا قلِم - Hãy
đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm;﴿, cho đến Ayah cuối của
Surah này:

ّزل ِهْ . َه ِهعه ِه ْمُ ْلز ِه ِم َة ْهاِمَه ِه ُل ثّلللَه ِه ُل َه ُْ ام ِه ُم ْللزُا ثّلللَهيم ُِ ِم َه ُْ َه ُلوُل تّه َه َهاز ِل ُّهُعله َه َهِز َز ﴿ام
َُ َه ِه َهلم . َم ُلُرآ ُْل ِه ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ُِ ُل َهلهُا ِه اّهتها ْلوُل حلُ ُِ له َُ َه ِه َهلم . اَه َه ِهْلّْز ُه ْللزُا َل

ّّم ُه ُّل
ِم َه ُهاتمللو ُّل َه رلِ َه ِهآ ّزم ْ ُم َُ اه ُِ ِم َه ْلو تّه ُّهُّْ ِم ُْأهَُ ِم َه رمِلو َُ ُه َه رلِ َه ِهآ َهى ِهُر ُِ ُل ُْ ِم َل ُلو �هاه
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ِها ِه ْلا. َه ِه َلا قّهُر ّزه ْ َلْو ِهَهُقرم ٍه ا ْلّزُه ِهآتلْو ٍه ًه ْز ْل ِهَهقماملْو . ُل ُْ ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ّزم. ْ ُم ْما �ه

َلوَة َه ّزه ْ َز ام ّزه ْ ِْ َمرل ُْ ِهُْ�تّه رلْ. ُِ َه ِه َه َُ َه ِه ُرْل َه ِلوه ّزم ْ ّه َمُْ ُِل ّل جهم ُرة َه ُِ ِم ُِ ُل َم َل هاُّ أم ِلْو ّّم ُه تّل
ِة.﴾ ا ِم َه

﴾Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba
đêm, hoặc phân nữa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần
những ai theo Ngươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban đêm và
ban ngày. Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài
đoái thương mà quay lại tha thứ cho các người. Do đó, hãy đọc Qur’an
càng nhiều càng tốt, phần nào mà các người nhận thấy dễ cho các người.
Ngài biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm kiếm
thiên lộc của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu cho
Chính nghĩa của Allah. Do đó, hãy đọc Qur’an phần nào mà các người
thấy dễ cho các người. Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakah và
cho Allah mượn một món mượn tốt. Và điều thiện nào mà các người gởi
đi trước cho bản thân của các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng,
nó sẽ trở thành một phần thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha
thứ. Và quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.﴿

Và Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

َزُملوْلْ﴾ ُهاِال ِه َه َهِي َه عهَه ُّهُّْ ََه َهى َه َه لز َل امله ّه ِمُم ُّ جز َه اّهتّه ُم ْلزُا ِه ِم ﴿ِه
﴾Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ ‘Tahajjud’ như một lễ
phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một

địa vị vinh quang đáng cá-ngợi.﴿
[Surah Al-Isra: 79]

Thực tế rằng điều này hoàn toàn đúng như những gì mà ông
Abdur-Rahman () đã nói. Bằng chứng cho quan điểm này là những gì
mà Imam Ahmad (َحهُل) đã ghi chép lại trong Musnad của Imam, rằng ông
Sa`id bin Hisham ُل) (َحه ly dị vợ của mình, và sau đó đi đến Al-Madinah
để bán một số tài sản chung của ông và cô ta. Ông ta dự định dùng phần
tiền của mình để mua một con vật và vũ khí để tham gia Jihad đi chiến
đấu chống lại người La Mã và quyết sẽ tham gia chiến đấu cho đến khi
thành công hoặc tử trận mới thôi.

Trên đường đi, ông Sa`id (َحهُل) đã một gặp nhóm người thuộc bộ
lạc của mình và đã kể cho họ nghe về ý định của mình.
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Họ (nhóm người) đã nói cho ông Sa`id (َحهُل) biết rằng vào thời của
Thiên sứ của Allah (), có một nhóm sáu người thuộc bộ lạc của ông
cũng có ý định giống như ông. Biết được điều đó, Thiên sứ () đã giáo
huấn như sau:

ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

َة؟“ ْه َه ِه ٍة َلُ�وه ز ِم ُِ ُل له َه ”َهلُا
“Ta () không phải làm một tấm gương xuất sắc nhất cho tất cả các

ngươi noi theo sao?”
Và Người () đã nghiêm cấm họ không được làm điều đó, và

yêu cầu họ khẳng định phải lấy những người vợ của họ về lại.
Sau khi nghe Hadith này, ông Sa`id bin Hisham (َحهُل) đã thay đổi ý

định và quay trở về với người vợ của ông. Sau đó ông ta quay trở lại với
chúng tôi và báo cho chúng tôi biết ông ta đã đi đến gặp ông Ibn `Abbas

để hỏi ông về lễ nguyện Salah Witr.
Ông Ibn `Abbas đã nói như sau: “Có phải ta sẽ không nói

cho ngươi biết về người là người hiểu biết nhất trên trái đất này về lễ
nguyện Salah Witr của Thiên sứ của Allah () sao?”

Ông ta (Sa`id) nói: “Vâng”.

Sau đó, ông Ibn `Abbas nói: “Đi đến gặp bà `A’ishah và
hỏi bà, rồi sau đó quay trở lại với ta và nói cho ta biết những gì mà bà
nói với ngươi.”

Ông ta (Sa`id) nói: “Sau đó ta đi gặp ông Hakim bin Aflah ()
và đề nghị ông ấy cùng với ta đi gặp bà (`A’ishah). Nhưng ông ấy nói:
‘Ta không muốn ở gần bà ta. Quả thật, bởi vì ta đã ngăn cản bà liên
can đến các vấn đề mâu thuẫn của hai đảng phái9; nhưng bà vẫn tiếp
tục liên can đến họ (trong cuộc xung đột của họ)’. Nhưng ta (ông
Sa`id) đã nài nỉ ông ta bởi vì Allah (). Do đó, ông ta đã đồng ý cùng
đi với ta và cùng đi vào nhà bà.”

Bà (`A’ishah) nói: “Đây có phải là ông Hakim mà ta biết
không?”

Ông (Hakim) nói: “Vâng”.
Bà (`A’ishah) hỏi: “Ai đi cùng với ông vậy”.
Ông (Hakim) nói: “Sa`id bin Hisham”.
Bà (`A’ishah) hỏi: “Ông Hisham là ai?”

9. Đảng phái của ông `Ali và ông Mu`awiyah
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Ông (Hakim) nói: “Ông ta là Ibn `Amir”.
Sau đó, bà thỉnh cầu Allah () thương xót ông `Amir (). Và bà

nói: “Vâng, ông `Amir () là một người đàn ông trung thực”.
Sau đó, ta (Sa`id) nói: “Thưa Mẹ của những người tin tưởng! Hãy

cho tôi biết về đặc tính của Thiên sứ của Allah ()”.
Bà (`A’ishah) đáp: “Nhà ngươi có đọc Qur’an không?”
Ta (Sa`id) đáp: “Dĩ nhiên là có”.
Bà (`A’ishah) nói: “Quả thật, đặc tính của Thiên sứ của Allah ()

là Qur’an”.
Khi ta chuẩn bị đứng dậy và rời đi, thì ta nhớ đến việc phải hỏi bà

về lễ nguyện Salah đêm của Thiên sứ của Allah (). Ta nói: “Thưa mẹ
của những người tin tưởng! Hãy cho tôi biết về lễ nguyện Salah đêm của
Thiên sứ của Allah ().”

Bà (`A’ishah) nói: “Nhà ngươi có đọc Surah ُل﴾ ّزِّم ُْلمل ا َه َهُّي َه - Hỡi
người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad).﴿ không?

Ta (Sa`id) đáp: “Dĩ nhiên là có”.
Bà (`A’ishah) nói: “Quả thật, Allah () đã mệnh lệnh việc dâng lễ

nguyện Salah đêm là nghĩa vụ bắt buộc tại phần đầu của Surah này. Do
đó, Thiên sứ của Allah () và các Bạn hữu của Người đã đứng suốt cả
năm để dâng lễ nguyện Salah đêm cho đến khi đôi chân của Họ sưng
phồng lên. Allah () đã trì hoãn lại việc mặc khải phần cuối của Surah
này trong mười hai tháng. Sau đó, Allah () đã mặc khải và làm nhẹ đi
nghĩa vụ nặng nhọc này vào phần cuối của Surah. Từ đó, việc đứng dâng
lễ nguyện Salah đêm không còn là nhiệm vụ bắt buộc nữa, mà nhiệm vụ
tự nguyện đối với những ai muốn thực hiện nó.”

Và khi ta (Sa`id) chuẩn bị rời đi thì ta nhớ đến việc phải hỏi bà về
lễ nguyện Salah Witr của Thiên sứ của Allah (). Vì vậy, ta đã nói:
“Thưa Mẹ của những người tin tưởng! Hãy nói cho tôi biết về lễ nguyện
Salah Witr của Thiên sứ của Allah ()?”

Bà (`A’ishah) nói: “Ta thường chuẩn bị Siwak10 cho Người () và
nước để Người () làm Wudu, và Allah () sẽ đánh thức Người () dậy
bất cứ khi nào Ngài () muốn đánh thức Người () dậy trong đêm.

Lúc đó, Người () sẽ làm sạch răng của Người () bằng Siwak và
lấy nước Wudu. Sau đó, Người () sẽ dâng tám Rak’at của lễ nguyện
Salah đêm. Trong tám Rak’at đó, Người () sẽ không ngồi nghỉ, ngoại

10. Siwak: trong tiếng Ả-rập là ;�ْوك là một cành cây dùng để làm sạch răng được làm từ cây Salvadora persica

(trong tiếng Ả-rập được gọi là َْك َ). Nó được cho là đã được sử dụng cách đây hơn 7.000 năm. Đặc tính của Siwak
ngoài hoạt tính kháng khuẩn có thể giúp kiểm soát sự hình thành và hoạt động của mảng bám răng, nó còn có thể
được sử dụng hiệu quả như một loại bàn chải đánh răng tự nhiên để làm sạch răng, và chứa nhiều đặc tính y học.
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trừ sau khi đã hoàn tất Rak’at thứ tám. Lúc đó, Người () sẽ ngồi và tụng
niệm tưởng nhớ Đấng Chủ Tế Tối Cao của Người () và thỉnh cầu nơi
Ngài ().

Sau đó, Người () sẽ đứng dậy mà không nói lời chào bình an
(Taslim) nào. Tiếp đến, Người () dâng Rak’at thứ chín của lễ nguyện
Salah và sau đó Người () ngồi xuống. Người () tụng niệm tưởng nhớ
Đấng Allah () Duy Nhất và thỉnh cầu nơi Ngài () trong lúc đang ngồi.
Sau đó, Người () nói Taslim (để chấm dứt lễ nguyện Salah) mà chúng
tôi có thể nghe được.

Sau đó, Người () dâng thêm hai Rak’at của lễ nguyện Salah rồi
nói Taslim trong lúc Người () đang ngồi. Đây là mười một Rak’at của lễ
nguyện Salah đêm, hỡi con trai của ta!

Khi Người () trở nên già yếu và nặng nề hơn, Người () dâng lễ
nguyện Salah Witr với bảy Rak’at, và sau đó Người () dâng thêm hai
Rak’at nữa trong lúc đang ngồi sau Taslim. Đây là chín Rak’at của lễ
nguyện Salah, hỡi con trai của ta!

Bất cứ khi nào Thiên sứ của Allah () dâng một lễ nguyện Salah
cụ thể nào đó, Người () yêu thích duy trì nó một cách thích hợp. Nếu
như Người () không thể dâng lễ nguyện Salah đêm do bị ngủ quên, bị
đau nhức, bệnh tật thì Người () sẽ dâng lễ nguyện Salah thay thế với
mười hai Rak’at vào ban ngày.

Ta (bà `A’ishah) chưa bao giờ từng thấy Thiên sứ của Allah () đã
từng xướng đọc toàn bộ Qur’an trong một đêm, hoặc là Người () đã có
nhịn chay nguyên cả tháng, ngoài tháng Ramadan.”

Sau đó, ta (Sa`id) đi gặp ông Ibn `Abbas và nói cho ông nghe
về những gì mà bà đã nói.

Ông Ibn `Abbas sau đó nói: “Bà ta đã nói sự thật, và nếu như ta
đi đến nhà của bà thì ta sẽ ở lại cho đến khi bà nói chuyện trực tiếp với ta
và ta có thể nhìn thấy môi của bà chuyển động.”

Đây là cách mà Imam Ahmad ُل) (َحه đã ghi chép lại toàn bộ lời
thuật lại này. Imam Muslim ُل) (َحه cũng đã có ghi chép lại tương tự trong
Sahih của Imam.

Ông Ibn Jarir (َحهُل) đã ghi chép lại từ ông Abu Abdur-Rahman ()
rằng ông đã có nói như sau: “Khi Ayah ﴾ ُل ّزِّم ُْلمل ا َه َهُّي َه - Hỡi người cuốn
mình trong áo! (Nabi Muhammad)﴿ được mặc khải, con người đứng dâng
lễ nguyện Salah đêm trong suốt cả năm cho đến khi bàn chân và ống chân
của họ bị sưng phồng lên. Điều này tiếp diễn cho đến khi Allah () mặc
khải,﴾ ِهَهقماملْو ُل ُْ ِم َزره تّهاه ِها - Do đó, hãy đọc Qur’an phần nào mà các người
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nhận thấy dễ cho các người.﴿ Và từ đó, con người làm nhẹ bớt đi (việc
dâng lễ nguyện Salah đêm).”

Ông Hasan Al-Basri và ông As-Suddi ( ّّز ُ (َحهما cũng đã nói tương tự
như vậy.

Ông Ali bin Abi Talhah () thuật lại từ ông Ibn `Abbas rằng
ông đã nói về Lời phán của Allah () như sau:

: َه تّهعها ا َه قها
﴾ ًل قهلما ُل ُْ ِم ُْ ُل ْاُّ ِم َه ُل َه ُْ ام . ًل قهلما امّز ُه ْللزُا ﴿قلِم

﴾Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; Phân nửa đêm hay
ngắn hơn một chút,﴿

Điều này trở nên nặng nhọc, khó khăn cho những người tin tưởng.
Sau đó, Allah () đã làm nhẹ bớt đi nhiệm vụ này cho họ và thương xót
họ qua việc Ngài () mặc khải Ayah này:
ّزم ْ ُم َُ اه ُِ ِم َه ْلو تّه ُّهُّْ ِم ُْأهَُ ِم َه رمِلو َُ ُه َه رلِ َه ِهآ َهى ِهُر ُِ ُل ُْ ِم َل ُلو �هاه َُ َه ِه َهلم ﴿

ُل﴾ ُْ ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ّزم. ْ ُم ْما �ه ِم َه ُهاتمللو ُّل َه رلِ َه ِهآ

- ٢۬

20 - ﴾Ngài biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm kiếm
thiên lộc của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu cho
Chính nghĩa của Allah. Do đó, hãy đọc Qur’an phần nào mà các người
thấy dễ cho các người.﴿

Vì vậy, Allah () đã làm cho vấn đề này trở nên dễ dàng - mọi
sự tán dương tốt đẹp nhất đều dâng lên Ngài () - Ngài () là Đấng
đã không làm cho các vấn đề trở nên khó khăn và nặng nhọc cho các
bề tôi tin tưởng của Ngài ().”

Sau đó, Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل تّهُْتما ُم املهُا ُُ تّهّْهتز ِه َه َهِّم ِه �ُْ ُلرم ُْ ﴿ِهْ
- ٨

8 - ﴾Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng phụng sự
Ngài.﴿

Có nghĩa là, hãy năng tụng niệm tưởng nhớ đến Ngài (), hiến
dâng thân mình cho Ngài (). Và dành thời gian cho việc thờ phụng
Ngài (), sau khi đã hoàn thành các công việc và nhu cầu thiết yếu
của thời sống trần tục. Như Ngài () đã phán:
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: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ُْ ْه اهاا ُه َُ اّهره ْهْ ﴿اهِم
﴾Bởi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ ‘Salah’).﴿

[Surah Ash-Sharh: 7]

Có nghĩa là, sau khi chúng ta đã hoàn thành các công việc của
mình, thì hãy dành thời gian cho việc tuân mệnh và thờ phụng Ngài
(); thay vì chúng ta dành thời gian cho việc vui chơi, giải trí vô ích.

Ý nghĩa của sự diễn giải trên giống hoặc là gần giống với sự
diễn giải của ông Ibn Zayd .(َحهُل)

Ông Ibn `Abbas, ông Mujahid, ông Abu Salih, ông `Atiyah, ông
Ad-Dahhak và ông As-Suddi () đã nói về Lời phán ﴾ ًل تّهُْتما ُم املهُا ُُ تّهّْهتز ِه -
và dốc lòng phụng sự Ngài﴿, như sau: “Hiến dâng ( ُُ تّهّْهتز - Tabattal) cả
thân mình cho Ngài.” Có nghĩa là chỉ tôn thờ và thờ phụng duy nhất
Ngài () mà thôi.

Còn ông Al-Hasan () đã nói như sau: “Hãy cố gắng và cống
hiến hết mình cho Ngài ().”

Ông Ibn Jarir đã(َحهُل) nói như sau: “Một tín đồ thành kính được
gọi là Mutabattil ( ُُ .(ِلتّهّْهتّم Một dẫn chứng điển hình cho sự diễn giải này
được chứng minh qua một Hadith rằng Thiên sứ Muhammad () đã
nghiêm cấm việc cống hiến hết thân mình trong việc thờ phụng Allah
(), mà lại từ chối kết hôn.”

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل ُما ِه ُل ُْ َزم اها ِلوه امّز ُه امله ّه ِم ُْرم ِهُْلمه رمِم ُْ ُْلمه ِي ﴿َه
- ۹

9 - ﴾Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào khác
cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn trọng Ngài làm Đấng Bảo hộ của
Ngươi.﴿

Có nghĩa rằng Ngài () là Đấng Chủ Nhân, Đấng Kiểm Soát
mọi vấn đề, mọi sự việc ở phương Đông và Phương Tây. Ngài () là
Đấng Duy Nhất và không có bất kỳ thần linh nào đáng được thờ
phụng, ngoại trừ Ngài () . Do đó, hãy dựa vào Ngài () như là một
Đấng bảo hộ ưu việt nhất, đáng tin cậy nhất.
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Như, Allah () đã phán:

: َه تّهعها ا َه قها

ُم﴾ َهلهُا ُُ ِهتّهوهُز ُل ُّ ْل َُ ﴿اها
﴾Bởi thế, Hãy thờ phụng Ngài và phó thác cho Ngài (hỡi

Muhammad!)﴿
[Surah Hud: 123]

Và Allah () cũng đã phán trong Surah Al-Fatihah như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

تهعمنل﴾ َُ اه كه امَز ِه ّل اّهُعْل كه ﴿امَز
﴾(Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng Ngài

chúng tôi cầu xin được giúp đỡ11;﴿
[Surah Al-Fatihah: 5]

Ngoài ra, còn có nhiều Ayat khác có cùng ý nghĩa như vậy,
mệnh lệnh phải tôn thờ duy nhất riêng Allah () và phó thác hoàn
toàn nơi Ngài ().

۞۞۞۞۞

11. Sau khi nhận thức Allah (َحهُل) là Rabb của mình, người Muslim chỉ tôn thờ và phụng sự riêng Allah và(َحهُل)
cầu xin Ngài ُل) (َحه giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Người Muslim không được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa

Allah và(َحهُل) các tạo vật của Ngài .(َحهُل) Mọi vật trong các tầng trời và trái đất và giữa trời đất đều là các tạo

vật của Allah kể(َحهُل) cả loài người. Người Muslim không được phép tôn thờ các tạo vật của Allah mà(َحهُل) chỉ
tôn thờ riêng Allah ,(َحهُل) Đấng Tạo Hóa. Tôn thờ các tạo vật của Allah (َحهُل) là phạm một trọng tội mà Allah

không(َحهُل) bao giờ tha thứ (Surah An-Nisa’: 116].
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﴾ َهماًل ُجرلْ ِه ُِ جلُرِل ُِ ِهْ َه ُلوللو ُّه ا ِه َهلهى ُ ﴿ِهُْصرم
- ١٠

10 - ﴾Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng một cách
đẹp đẽ.﴿

﴾ قهلماًل ُِ َل ُل َّم ِه ِه َم ْلّْزُعمه ِيم َل ِمنه ّْم ُه ِهُْلمل َُِم ْه ِه ﴿
- ١١

11 - ﴾Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng giầu tiện
nghi (lạc thú); và tạm tha chúng một thời gian ngắn.﴿

املا﴾ ًم ِه ِه اّل ُه َهُا ُُّْها ّه له َز ﴿ام
- ١٢

12 - ﴾Quả thật, TA có sẵn sợi dây xích và Lửa ngọn;﴿

َهلماملا﴾ ِل ْ ْه َه ِه َة ْز َل ْهْ ا ِل ْهعها ﴿ِه
- ١٣

13 - ﴾Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn.﴿

﴾ اًل َم ِز َماْلا ُه َل ْجُمْها ُم ااه ِهُه َل ِهْجُمْها ِل ُْأهَُ ُل ِل تّهُر ﴿ُّهُوُه
- ١٤

14 - ﴾Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bị chấn động dữ dội và những
quả núi sẽ giống những đồi cát đổ tuôn xuống.﴿

﴾ َه�لوّل َه امُرَهُو َه ام ُلْها َهَُ�ه ا مه ُه ُِ ُل َهلهُا ْ ّل َم شه َه�لوّل ُِ ُل املهُا ُلْها َهَُ�ه ّز ﴿ام
- ١٥

15 - ﴾Quả thật, TA đã phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân chứng
đối với các người giống như TA đã cử một Sứ giả đến với Fir’aun.﴿

﴾ ِماًل ِه ْ ْل َُ َه اهُل ُْ َه اهَه ْلرز�لوَه َل امُرَهُو ْهى ﴿اّهعه
- ١٦

16 - ﴾Nhưng Fir’aun đã bất tuân Sứ giả nên TA đã bắt phạt y hết sức gắt
gao.﴿

اْلا﴾ شم َه ْ ّه ُْلومُل ُل جهُعه ُّهُوِلا َهُرملُ ُه َُ ام َه ُلو تّهتّز ُه ُا ُه ﴿اه
- ١٧

17 -
﴾Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày mà các đứa trẻ
sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin.﴿

ّل﴾ علو َُ ِه ُل ّل َُ ِه َه ا ُه ِمُم. ِمرة َه ِلُّْ ُل ا َزمه ﴿ْل
- ١٨

18 - ﴾(Ngày) bầu trời sẽ chẻ đôi. Lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể hiện.﴿
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Allah () phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل َهما ُجرلْ ِه ُِ جلُرِل ُِ ِهْ َه ُلوللو ُّه ا ِه َهلهى ُ ﴿ِهُْصرم
- ١٠

10 - ﴾Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng một cách
đẹp đẽ.﴿

Allah () mệnh lệnh cho Thiên sứ của Ngài () phải biết kiên
nhẫn với những gì mà những kẻ ngu ngốc đã nói và phủ nhận. Allah
() cũng đã mệnh lệnh cho Người () phải tránh xa bọn chúng theo
cách tốt nhất có thể. Có nghĩa là theo một phương cách không đáng
phải bị khiển trách.

Allah () phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل قهلما ُِ َل ُل َّم ِه ِه َم ْلّْزُعمه ِيم َل ِمنه ّْم ُه ِهُْلمل َُِم ْه ِه ﴿
- ١١

11 - ﴾Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng giầu tiện
nghi (lạc thú); và tạm tha chúng một thời gian ngắn.﴿

Sau đó, Allah () đã phán bảo với Thiên sứ Muhammad ()
như là một sự cảnh báo cho toàn thể người dân của Người () - và
Ngài () là Đấng Vĩ Đại, không một ai có thể chịu đựng nổi trước sự
giận dữ của Ngài (),

﴾... َم ْلّْزُعمه ِيم َل ِمنه ّْم ُه ِهُْلمل َُِم ْه ﴿ِه
﴾Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng giầu

tiện nghi (lạc thú); ...﴿

Có nghĩa là hãy phó thác, để mặc Ngài () đối phó với những
kẻ phủ nhận giàu có, những kẻ có gia tài đồ sộ.

Thực ra, chúng là những người có khả năng tuân lệnh Allah ()
hơn những người khác. Chúng là những kẻ có quyền hành, bởi vì
chúng có những thứ mà những người khác không có.
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﴾ قهلماًل ُِ َل ُل َّم ِه ِه ...﴿
﴾... và tạm tha chúng một thời gian ngắn.﴿

Có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn.
Tương tự, Allah () cũng đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ٍة َهلما ِة ْ ْه َه َه ام ُِ ِل ِهري َُ اه ملز ًل قهلما ُِ َل ﴿ملهتّمعل
﴾TA để cho chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ lôi

chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt.﴿
[Surah Luqman: 24]

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

املا﴾ ًم ِه ِه اّل ُه َهُا ُُّْها ّه له َز ﴿ام
- ١٢

12 - ﴾Quả thật, TA có sẵn sợi dây xích và Lửa ngọn;﴿

Ông Ibn `Abbas, ông `Ikrimah, ông Tawus, ông Muhammad bin
Ka`b, ông `Abdullah bin Buraydah, ông Abu `Imran Al-Jawni, ông Abu
Mijlaz, ông Ad-Dahhak, ông Hammad bin Abi Sulayman, ông Qatadah,
ông As-Suddi, ông Ibn Al-Mubarak, ông Ath-Thawri () và nhiều người
đã nói rằng: “Đó là những cái kiềng (dây xích) và lửa ngọn)

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

َهلماملا﴾ ِل ْ ْه َه ِه َة ْز َل ْهْ ا ِل ْهعها ﴿ِه
- ١٣

13 - ﴾Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn.﴿

Ông Ibn `Abbas nói rằng: “Nó có nghĩa là thức ăn sẽ bị mắc
nghẹn ở trong cổ họng, và nó sẽ không đi vào trong hoặc là đi ra ngoài
được.”

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ... َل ِهْجُمْها ِل ُْأهَُ ُل ِل تّهُر ﴿ُّهُوُه
- ١٤
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14 - ﴾Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bị chấn động dữ dội ...﴿

Có nghĩa là trái đất và những quả núi sẽ bị rung lắc dữ dội.
Và Allah () đã phán:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل ا َم ِه َماْلا ُه َل ْجُمْها ُم ااه ِهُه َل ﴿ِهْجُمْها ... - ١٤

14 - ﴾... và những quả núi sẽ giống những đồi cát đổ tuôn xuống.﴿

Có nghĩa là những quả núi sẽ trở nên giống như những đồi cát,
sau thời gian chúng là những tảng đá vững chắc. Chúng sẽ bị tàn phá
hoàn toàn và không còn sót lại bất cứ gì liên quan đến chúng nữa.
Điều này sẽ được tiếp diễn cho đến khi bề mặt trái đất trở nên bằng
phẳng, và không có bất kỳ điểm cong, điểm nhô nào được nhìn thấy.
Không còn có bất kỳ đồi núi hay thung lũng nào nữa cả. Trái đất sẽ
không còn có nơi thấp hoặc nơi cao. Tất cả đều trở thành một bề mặt
bằng phẳng.

SỨ MỆNH THIÊN SỨ CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD ()
CŨNG GIỐNG NHƯ SỨ MỆNH THIÊN SỨ CỦA VỊ THIÊN SỨ
() ĐƯỢC ALLAH () PHÁI ĐẾN VỚI FIR’AUN, VÀ THIÊN
SỨ MUHAMMAD () ĐƯỢC ALLAH () CHO BIẾT ĐIỀU ĐÃ
XẢY ĐẾN VỚI FIR’AUN:

Allah () đã phán bảo với những kẻ không tin tưởng thuộc bộ tộc
Quraysh và toàn thể nhân loại qua Lời phán:

﴾ َه�لوّل َه امُرَهُو َه ام ُلْها َهَُ�ه ا مه ُه ُِ ُل َهلهُا ْ ّل ِم ا شه َه�لوّل ُِ ُل املهُا ُلْها َهَُ�ه ّز ﴿ام
- ١٥

15 - ﴾Quả thật, TA đã phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân chứng
đối với các người giống như TA đã cử một Sứ giả đến với Fir’aun.﴿

Có nghĩa là Thiên sứ () chứng kiến các việc làm của các người.
Và Allah () đã phán:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ ًل ِما ِه ْ ْل َُ َه ُل ّه ُْ َه اهَه ْلرز�لوَه َل امُرَهُو ْهى ﴿اّهعه
- ١٦

16 - ﴾Nhưng Fir’aun đã bất tuân Sứ giả nên TA đã bắt phạt y hết sức gắt
gao.﴿
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ًل ِما ِه ْ ْل َُ َه - hình phạt hết sức gắt gao.
Ông Ibn `Abbas, ông Mujahid, ông Qatadah, ông As-Suddi và

ông Ath-Thawri () nói rằng: “Nó có nghĩa là hình phạt hết sức gắt
gao, nghiêm khắc”.

Điều này có nghĩa rằng: ‘Các ngươi hãy cẩn thận với việc các
ngươi phủ nhận vị Thiên sứ () này, kẻo các ngươi sẽ bị trừng phạt giống
như Fir’aun. Allah () đã bắt phạt y bằng sự bắt phạt của Một Đấng
Toàn Năng, Toàn Quyền.’

Như Allah () đã phán:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ َه ِهْألُِ رهٍم َم ْأه َه ا ُه اه ّزل ْ ُل ْه َه ﴿اهَه
﴾Thế là Allah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời này.﴿

[Surah An-Nazi’at; 25]

Trong một Hadith do ông Ibn `Abbas và ông Mujahid thuật
lại rằng: “Vì vậy, các ngươi sẽ đáng bị hủy diệt và hủy hoại hơn nếu
như các ngươi phủ nhận vị Thiên sứ () của các ngươi. Bởi vì, vị
Thiên sứ () của các ngươi thì cao quý và vĩ đại hơn cả Thiên sứ
Musa (), con trai của `Imran nữa.”

LỜI CẢNH BÁO VỀ NGÀY PHÁN XÉT:
Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

اْلا﴾ شم َه ْ ّه ُْلومُل ُل جهُعه ُّهُوِلا َهُرملُ ُه َُ ام َه ُلو تّهتّز ُه ُا ُه ﴿اه
- ١٧

17 - ﴾Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày mà các
đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin.﴿

Ông Ibn Jarir (َحهُل) đã trích dẫn trong một đoạn xướng đọc của ông
Ibn Mas`ud () như sau: “Này hỡi nhân loại, hãy sợ một Ngày khiến cho
những đứa trẻ sẽ bạc đầu. Ra làm sao, nếu như các ngươi không tin tưởng
chứng nhận Allah ()?”

Vì vậy, sự diễn giải đầu tiên có nghĩa là: ‘Làm thế nào các ngươi
có thể có được sự an toàn cho bản thân các ngươi vào Ngày của Sự Kinh
khủng lớn này, nếu như các ngươi bất tin?’
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Ngoài ra, nó còn có thể bao hàm ý nghĩa: ‘Làm thế nào các ngươi
có được lòng mộ đạo, nếu như các người không tin tưởng và phủ nhận
Ngày Phán Xử?’

Cả hai sự diễn giải trên đều tốt. Tuy nhiên, sự diễn giải đầu tiên thì
xác thật hơn. Allah () là Đấng Thông Lãm và Am Tường mọi việc.

Ý nghĩa của Lời phán ﴾ اْلا شم َه ْ ّه ُْلومُل ُل جهُعه ُّهُوِلا - vào một Ngày mà các
đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin.﴿, rằng Nó sẽ xảy ra
theo sự kinh hoàng, hoang mang của Nó, những trận động đất nối tiếp
nhau diễn ra. Và đây cũng là lúc Allah () sẽ mệnh lệnh cho Adam ():
“Hãy quẳng một đám người vào Hỏa ngục.”

Adam () thưa: “Bao nhiêu”.
Allah () phán: “Trong mỗi một nghìn người; chín trăm chín

mươi chín người vào Hỏa ngục, và một người vào Thiên đàng.”
Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

... ِمُم﴾ ِمرة َه ِلُّْ ُل ا َزمه ﴿ْل
- ١٨

18 - ﴾(Ngày) bầu trời sẽ chẻ đôi...﴿
Ông Al-Hasan và ông Qatadah đã nói như sau: “Nó có nghĩa là

sự kinh hoàng và nghiêm trọng của Ngày Phán Xử”.
Và, Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾ علوَل َُ ِه ُل ّل َُ ِه َه ا ُه ﴿ ... - ١٨

18 - ﴾... Lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể hiện.﴿
Có nghĩa là Lời hứa của Allah () về Ngày Phán Xử sẽ được thực

hiện.
Ngày Phán Xử chắc chắn sẽ xảy đến, không có bất cứ điều gì có

thể ngăn cản được Nó và không một ai có thể tránh khỏi được Nó.

۞۞۞۞۞



TAFSIR IBN KHATHIR SuRAH Al-muZZAmmIl

Roh Man Ibrahim
Cựu sinh viên UIA, Malaysia

23

ُل﴾ ْما �ه َهِّمُم َه ام ْه َزه ْ ُه ا شه ُِ اهمه ُمرهٍة. ُْ ته ُم ْم ِه َز ﴿ام
- ١٩

19 - ﴾Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự chọn lấy
con đường đi đến với Rabb của y.﴿

. َه ِهعه ِه ْمُ ْلز ِه ِم َة ْهاِمَه ِه ُل ثّلللَه ِه ُل َه ُْ ام ِه ُم ْللزُا ثّلللَهيم ُِ ِم َه ُْ َه ُلوُل تّه َه َهاز ِل ُّهُعله َه َهِز َز ﴿ام

. َم ُلُرآ ُْل ِه ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ُِ ُل َهلهُا ِه اّهتها ْلوُل حلُ ُِ له َُ َه ِه َهلم . اَه َه ِهْلّْز ُه ْللزُا َل
ّّم ُه ُّل ّزل ِهْ

ّزم ْ ُم َُ اه ُِ ِم َه ْلو تّه ُّهُّْ ِم ُْأهَُ ِم َه رمِلو َُ ُه َه رلِ َه ِهآ َهى ِهُر ُِ ُل ُْ ِم َل ُلو �هاه َُ َه ِه َهلم
ٍه ا ْلّزُه ِهآتلْو ٍه ًه ْز ْل ِهَهقماملْو . ُل ُْ ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ّزم. ْ ُم ْما �ه ِم َه ُهاتمللو ُّل َه رلِ َه ِهآ
ُرْل َه ِلوه ّزم ْ ّه َمُْ ُِل ّل جهم ُرة َه ُِ ِم ُِ ُل َم َل هاُّ أم ِلْو ّّم ُه تّل ِها ِه ْلا. َه ِه َلا قّهُر ّزه ْ َلْو ِهَهُقرم

ِة.﴾ ا ِم َه َلوَة َه ّزه ْ َز ام ّزه ْ ِْ َمرل ُْ ِهُْ�تّه رلْ. ُِ َه ِه َه َُ َه ِه

- ٢٠

20 - ﴾Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba
đêm, hoặc phân nữa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần
những ai theo Ngươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban đêm và
ban ngày. Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài
đoái thương mà quay lại tha thứ cho các người. Do đó, hãy đọc Qur’an
càng nhiều càng tốt, phần nào mà các người nhận thấy dễ cho các người.
Ngài biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm kiếm
thiên lộc của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu cho
Chính nghĩa của Allah. Do đó, hãy đọc Qur’an phần nào mà các người
thấy dễ cho các người. Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakah và
cho Allah mượn một món mượn tốt. Và điều thiện nào mà các người gởi
đi trước cho bản thân của các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng,
nó sẽ trở thành một phần thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha
thứ. Và quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.﴿

ĐÂY LÀ MỘT SURAH MÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ HIỂU BIẾT
NHẬN ĐƯỢC LỜI KHUYÊN:

Và, Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

﴾... ُم ْم ِه َز ﴿ام
- ١٩

19 - ﴾Chắc chắn đây là ...﴿

Có nghĩa là Surah này.
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Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

... ُمرهٍة﴾ ُْ ته ...﴿
- ١٩

19 - ﴾... một Lời cảnh cáo ...﴿

Có nghĩa là những người có hiểu biết nhận được lời khuyên tốt
lành từ Surah này.

Allah () đã phán như sau:
: َه تّهعها ا َه قها

ُل﴾ ْما �ه َهِّمُم َه ام ْه َزه ْ ُه ا شه ُِ ...﴿اهمه
- ١٩

19 - ﴾... Bởi thế, ai thích thì hãy tự chọn lấy con đường đi đến với Rabb của
y.﴿

Có nghĩa là đối với những người được Allah () hướng dẫn.
Tương tự, Allah () cũng đã phán bảo về điều này trong

Surah Al-Insan như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

ُمامال﴾ ِه َهلمامال َه ا ُه ّزه ْ َز ام ّزل ْ ُه آ ْه ُه ََه ّز ام َه ُلِ آ ْه ته ِها ﴿ِه
﴾Nhưng các ngươi không muốn đặng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn).

Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh.﴿
[Surah Al-Insan: 30]

SỰ BÃI BỎ NGHĨA VỤ BẮT BUỘC PHẢI DÂNG LỄ NGUYỆN
SALAH ĐÊM VÀ LÝ DO HỢP LÝ CỦA VIỆC BÃI BỎ:

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

ِه ْمُ ْلز ِه ِم َة ْهاِمَه ِه ُل ثّلللَه ِه ُل َه ُْ ام ِه ُم ْللزُا ثّلللَهيم ُِ ِم َه ُْ َه ُلوُل تّه َه َهاز ِل ُّهُعله َه َهِز َز ﴿ام
﴾... َه ِهعه

- ٢٠

20 - ﴾Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba
đêm, hoặc phân nữa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần
những ai theo Ngươi...﴿
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Có nghĩa là đôi khi như thế này và đôi khi như thế kia, và tất cả
những điều này đều được thực hiện một cách không chủ ý. Tuy nhiên, tất
cả, các ngươi không còn cần phải nhất thiết dâng lễ nguyện Salah đêm
như Allah () đã mệnh lệnh cho các ngươi nữa; bởi vì điều đó khó nhọc
cho các ngươi.

Vì vậy, Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾... اَه َه ِهْلّْز ُه ْللزُا َل
ّّم ُه ُّل ّزل ِهْ ...﴿

- ٢٠

20 - ﴾... Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban đêm và ban ngày...﴿

Có nghĩa là đôi lúc thời gian của ban ngày và ban đêm bằng nhau,
và đôi khi ban ngày sẽ dài hơn ban đêm, và đôi khi ban ngày sẽ ngắn hơn
ban đêm.

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾... ُِ ُل َهلهُا ِه اّهتها ْلوُل حلُ ُِ له َُ َه ِه َهلم ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾... Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài đoái
thương mà quay lại tha thứ cho các người...﴿

Có nghĩa là nghĩa vụ mà Ngài () đã quy định cho các người.
Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾... َم ُلُرآ ُْل ِه ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل ﴿...اهاقُّره
- ٢٠

20 - ﴾... Do đó, hãy đọc Qur’an càng nhiều càng tốt, phần nào mà các người
nhận thấy dễ cho các người...﴿

Có nghĩa là không có quy định cụ thể vào mốc thời gian nào. Điều
này có nghĩa rằng hãy thức dậy để dâng lễ nguyện Salah đêm khi nào
nhận thấy dễ dàng cho các người. Trong Ayah này, Allah () sử dụng
thuật ngữ ‘xướng đọc - ’قْرُ là để nói về lễ nguyện Salah.

Như Allah () đã phán trong Surah Al-Isra’:

: َه تّهعها ا َه قها
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َمها﴾ ُُ َلهاام ّه ِه َه ْهًتم ِم ُر َه جهُ ّه ﴿ِه
﴾Và cuộc dâng lễ (Salah) của ngươi chớ đọc kinh quá lớn tiếng và

cũng chớ quá nhỏ,﴿
[Surah Al-Isra’: 110]

Có nghĩa là sự xướng đọc của các ngươi.
Như Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها
ّزم ْ ُم َُ اه ُِ ِم َه ْلو تّه ُّهُّْ ِم ُْأهَُ ِم َه رمِلو َُ ُه َه رلِ َه ِهآ َهى ِهُر ُِ ُل ُْ ِم َل ُلو �هاه َُ َه ِه َهلم ...﴿

ّزم...﴾ ْ ُم ْما �ه ِم َه ُهاتمللو ُّل َه رلِ َه ِهآ

- ٢٠

20 - ﴾... Ngài biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm
kiếm thiên lộc của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu
cho Chính nghĩa của Allah...﴿

Có nghĩa là Ngài () biết rằng Ummah (Cộng động này) sẽ có
những người viện ra nhiều lý do để không dâng lễ nguyện Salah ban
đêm. Họ là những người bị đau bệnh; những người đang đi buôn bán
xa, tìm kiếm thiên lộc của Allah (); những người bận rộn với các
công việc quan trọng hơn đối với họ, điển hình như là những người đi
chiến đấu vì chính nghĩa của Allah (). Và do đó họ không thể thực
hiện được việc dâng lễ nguyện Salah đêm.

Ayah này, đúng hơn là toàn bộ Surah này được mặc khải tại
Makkah, và cuộc chiến chống lại những kẻ ngoại đạo vẫn chưa được
ban hành. Vì vậy, đây là một trong những dấu hiệu Thiên sứ vĩ đại
nhất; bởi vì nó báo cho biết trước về những vấn đề sẽ xảy đến trong
tương lai.

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

﴾... ُل ُْ ِم َزره تّهاه ِها ِْ ُل اهاقُّره ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾ Do đó, hãy đọc Qur’an phần nào mà các người thấy dễ cho các người.﴿

Có nghĩa là hãy thức dậy và dâng lễ nguyện Salah đêm và thực
hiện nó theo cách dễ dàng cho các ngươi.

Allah () đã phán như sau:
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: َه تّهعها ا َه قها

﴾... ٍه ا ْلّزُه ِهآتلْو ٍه ًه ْز ْل ِهَهقماملْو ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾... Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakah ...﴿

Có nghĩa là hãy chu toàn thực hiện nghĩa vụ dâng lễ nguyện Salah
và nghĩa vụ bố thí (Zakah).

Đây là một bằng chứng cho những người đã nói rằng Zakah là
một nghĩa vụ bắt buộc được mặc khải ở Makkah, nhưng số lượng
Nisab12 và mức xuất chính xác bao nhiêu thì đươc quy định rõ ở Al-
Madinah. Allah () biết rõ nhất!

Ông Ibn `Abbas, ông `Ikrimah, ông Mujahid, ông Al-Hasan,
ông Qatadah () và nhiều Học giả Salaf khác đã có nói như sau: “Quả
thật, Ayah này là mệnh lệnh của Allah () cho phép bãi bỏ nghĩa vụ
bắt buộc phải dâng lễ nguyện Salah đêm, mà trước đó Allah () đã
quy định là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả người Muslim.”

Điều này đã được khẳng định trong Hai quyển Sahih rằng Thiên
sứ của Allah () đã có nói với một người đàn ông như sau:

ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

ِهْللزاُّلهَ“ ُْلاّهُوُم ِم ٍة صهلهوهْ َل ”مهُ
“Năm lễ nguyện Salah bắt buộc trong một ngày và một đêm là nghĩa

vụ bắt buộc.”
Người đàn ông nói: “Có lễ nguyện Salah nào khác bắt buộc đối

với tôi ngoài lễ nguyện Salah bắt buộc này không?”
Thiên sứ của Allah () đáp:

ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

ِهوزع“ ته َُ َه امّز ، ”ّه
“Không, ngoại trừ điều gì nhà ngươi có thể tự nguyện làm.”

12. Nisab (اْاِ) là số tiền tối thiểu mà một người Muslim phải có trước khi bắt buộc phải Zakah. Nisab được
Thiên sứ Muhammad () quy định với tỷ lệ tương: (1). Đối với vàng là 85 gam; (2). Và đối với bạc là 595 gam.
Ngày nay, chúng ta không còn sử dụng vàng hoặc bạc làm tiền tệ để trao đổi nữa, thì chúng ta có thể sử dụng đồng
tiền ngày nay quy đổi ra giá trị tỷ lệ tương đương theo quy định của Thiên sứ Muhammad () để Zakah.
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MỆNH LỆNH PHẢI BỐ THÍ (ZAKAH) VÀ LÀM NHIỀU VIỆC
THIỆN:

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

ْلا...﴾ َه ِه َلا قّهُر ّزه ْ َلْو ِهَهُقرم ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾ ... Và cho Allah mượn một món mượn tốt...﴿

Có nghĩa là đóng góp từ thiện. Quả thật, Allah () sẽ ban thưởng
cho việc làm tốt đẹp này bằng một phần thưởng tốt nhất và phong phú,
dồi dào nhất.

Allah () đã phán trong Surah Al-Baqarah như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

َمرهٍل﴾ ُه عهاالا َُ َه ُل له ُل َه َم َها اّهال ْلا َه ِه َلا قّهُر ّزه ْ ِل رم ُُ ُّل ْمى ْلز ْهْ ﴿ِزِ
﴾Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì Ngài sẽ

trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa?﴿
[Surah Al-Baqarah: 245]

Và Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

رلْ...﴾ ُِ َه ِه َه َُ َه ِه ُرْل َه ِلوه ّزم ْ ّه َمُْ ُِل ّل جهم ُرة َه ُِ ِم ُِ ُل َم َل هاُّ أم ِلْو ّّم ُه تّل ِها ِه ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾... Và điều thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản thân của các
người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng, nó sẽ trở thành một phần
thưởng tốt và lớn hơn...﴿

Có nghĩa là tất cả những gì mà các người đã gửi đi trước cho bản
thân của các người thì các người sẽ được nhận trở lại, và nó sẽ tốt hơn rất
nhiều so với những gì mà các người giữ lại cho riêng các người trong đời
sống trần tục này.

Ông Al-Hafiz Abu Ya`la Al-Mawsili ُل) (َحه thuật lại từ ông Al-
Harith bin Suwayd (), từ ông `Abdullah () rằng Thiên sứ của Allah
() đã nói như sau:

ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

َمثمُم؟“ ِهْ َم ا ِه ُِ ِم ُم املهُا ْي ِه َه ُل ِهالل ُِ ُل ”َهُي
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“Ai trong số các ngươi nắm giữ của cải của y mà được y yêu thương
hơn của cải của người thừa kế của y?”

Họ nói: “Thưa Thiên sứ của Allah ()! Không một người nào
trong chúng tôi không nắm giữ tài sản của y mà được y yêu thương
hơn của cải của người thừa kế của y.”

Sau đó, Thiên sứ của Allah () đã nói như sau:
ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

“ ُلوللَو تّه ِها َُلهملْو ْ”
“Hãy nhận biết những gì các ngươi đang nói!”

Họ đáp: “Chúng tôi không biết điều gì hơn điều này, Thưa
Thiên sứ của Allah ()!”

Sau đó, Thiên sứ của Allah () đã nói như sau:
ِه: ِه�هلز ُم َهلهُا ّزل ْ صهلزى ا َه�لوَل َه قها

َزر“ َه ِها َمثمُم ِهْ َل ا ِه ِه ُه، ّز قه ِها ُِ ُل ّم ِه َه َل ا ِه ”اممزها
“Của cải của một trong các ngươi chỉ là những gì mà y gửi đi trước,
và của cải của người thừa kế của y là những gì y bỏ lại đằng sau.”13

Allah () đã phán như sau:

: َه تّهعها ا َه قها

ِة.﴾ ا ِم َه َلوَة َه ّزه ْ َز ام ّزه ْ ِْ َمرل ُْ ِهُْ�تّه ...﴿
- ٢٠

20 - ﴾... Và quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.﴿

Có nghĩa là các ngươi hãy luôn tưởng nhớ đến Ngài () và tìm
kiếm sự tha thứ từ Ngài trong mọi vấn đề của các ngươi. Quả thật, Ngài
() là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung cho những ai biết
thành tâm ăn năn hối cải và cầu xin sự tha thứ của Ngài ().

۞۞۞۞۞

ُة واِْلَمّن ُة ْحِاِم ََّن وا
Mọi sự tán dương tốt đẹp nhất đều dâng lên Allah (), Đấng ban

cho sự thành công tốt đẹp.

13. Imam Al-Bukhari cũng(َحهُل) đã có ghi chép lại Hadith này.


