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رذ﴾ ْث ُه غهُرر ْه ُُث اَث ُْلكه ﴿عهَهى - 10
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۞.Mười Ayat Đầu Của Surah Này Được Mặc Khải Sau ‘ إقرأ - Hãy
Đọc1!’:

Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ ِّثُر ّد ُْلمر ا َه َهُّي َه ﴿ - 1

1 - ﴾Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad)﴿

Nó được xác nhận trong Sahih Al-Bukhari và Sahih Muslim qua
rằng ông Abu Salamah () nói rằng ông Jabir in `Abdullah () đã nói
cho ông ta biết rằng ông từng nghe Thiên sứ của Allah () nói về
khoảng thời gian tạm dừng của Sự mặc khải. Và Thiên sứ của Allah
() đã nói như sau:

ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها
ِثي ْلد َر َه ُْلمه َهْ َهِث ِث، ا ْدمه ْل َه َه

ُث ُثي َه ّه ُر َّهُع ُه َّه
ِث ا ْدمه ْل ْه َث صهُوًت ُر مهثُع َُ ِث ي ِث َهَُ َه َه ُها َّهَّهَُّ

، ِث ُْأهُْ َه ِث ُر ُُ وه ْه ُْ حه ِر ُُ َث ُر ِثُِ ُر َه ، ِث وهُْأهُْ ِث ا ْدمه ْل ّهُنه يه
ُُسث ُر عهَهى ّي ُهاعث ِه، ُهْ حثث ِهِث ا ْه

َّهعهاَ:) ار ) َه َه َهَهُّْ . َروِث َد َه َّه َروِث زهَّث َروِث زهَّث : ُر َُ ِر َّه َثي ُْ َه َه ِث ُر ُِ ُث َه
“Trong lúc Ta () đang đi bộ thì Ta () nghe thấy một giọng nói từ
trên bầu trời. Vì vậy, Ta () ngước nhìn lên bầu trời và nhìn thấy một
vị Thiên thần () giống như vị Thiên thần () đã đến với Ta () tại
hang núi Hira. Người () ngồi trên một một cái ghế giữa bầu trời và
trái đất. Và Ta () đã bỏ chạy trong sợ hãi, cho đến khi Ta () bị ngã
xuống đất. Sau khi về đến nhà Ta () gặp vợ Ta - bà Khadijah , và
Ta () liền nói: ‘Hãy đắp chăn cho Ta (), hãy đắp chăn cho Ta ()’.”

Vợ Ta đã đắp chăn cho Ta ()! Và Allah () đã mặc khải:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ ُُ ُر ُْ َها َه ُْ وهْلُي . ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه وه .ُ َهكهرّث َه ْهّد وه . ُْ ِث َهَهُْ ُْ ُر . ِّثُر ّد ُْلمر ا َه َهُّي ﴿َه

1. Năm Ayat đầu của Surah Al-’Alaq.
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﴾Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad). Hãy đứng lên và cảnh
cáo (dân chúng)!. Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. Và
hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! Và hãy tránh xa tượng thần;﴿

Ông Abu Salamah () đã nói thêm về ‘ َه ُْ ْلُي - `Ar-Rujz’ như
sau: “Nó có nghĩa là các bục tượng.”

Sau đó, sự mặc khải đến một cách mạnh mẽ, và nối tiếp nhau
thường xuyên.’2

Cách Hadith này được thuật lại cho thấy đã có sự mặc khải
xuống cho Thiên sứ Muhammad () trước đây. Điều này được chứng
minh qua lời giáo huấn của Thiên sứ của Allah ():

ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها
حثثُهِْ ِهِث ا ْه ِثي ْلد َر َه ُْلمه َهْ َهِث

“Giống như vị Thiên thần () đã đến với Ta () tại hang núi Hira.”
Vị Thiên thần đó Jibril (), Người () đã đến với Thiên sứ

Muhammad () cùng với Lời phán của Allah ():
: َه َّهعها ا َه ُها

ْه عهَد ِثي ْلد . ٌر ُه ُُ ُْأه َه ْهّي وه ُُُّْهَُ . ٍذ عهَه ُْ َث َه ا ْه ُْ ُْإث ٍه َه َه . ٍه َه َه ِثي ْلد َه ْهّّث ُسْث ِث ﴿ُُُّْهَُ
﴾.ُْ ُّهُعَه مُه َها َه ا ْه ُْ ُْإث ْه عهَد . َهْث ِه ُل ِث

﴾Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, Đã tạo con
người từ một hòn máu đặc. Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi rất mực

Quảng đại. Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; Đã dạy con người
điều mà y không biết;﴿
[Surah Al-`Alaq: 1 - 5]

Sau lần đầu xuất hiện (trong hang núi), có một quãng thời gian
trôi qua mà Thiên thần () không xuất hiện nữa. Rồi sau đó, Thiên
thần () lại xuất hiện.

Thiên sứ của Allah () đã nói như sau:

ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها

2. Theo từ ngữ diễn đạt lại của Imam Al-Bukhari ا) ْحِ )
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َه َه
ُث ُثي َه ّه ُر َّهُع ُه َّه ،

ِث ا ْدمه ْل ْه َث صهُوًت ُر مهثُع ي ِث َهَُ َه َه ُها َّهَّهَُّ َهُرهًت، ِّث عه ُْلوهُحير َهرهه مرد
ُهُتا َّه ِر ُُ َث ُر ِثُِ ُر َه ، ِث وهُْأهُْ

ِث ا ْدمه ْل ّهُنه يه
ُُسث ُر عهَى ّي ُهاعث ، ِهِث ا ْه ِثي ْلد َر َه ُْلمه َهْ َهِث ِث، ا ْدمه ْل

َّهعهاَ: ار َه َه َهَهُّْ ، َروِث َهَد َّه َروِث زهَّث َروِث زهَّث : ههرُْ ُر َُ ِر َّه َثي ُْ َه ُر ُِ ُث َه ، ِث ُْأهُْ َه ِث ُر ُُ وه ْه ُْ حه

﴾ ُُ ُر ُْ َها َه ُْ وهْلُي . ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه وه .ُ َهكهرّث َه ْهّد وه . ُْ ِث َهَهُْ ُْ ُر . ِّثُر ّد ُْلمر ا َه َهُّي ﴿َه

َّهَهاّهع وه ُْلوهُحير يه
حهث مرد

“Sau đó, sự mặc khải dừng đến với Ta () trong một khoảng thời gian.
Trong lúc đang đi bộ, thì Ta () nghe một giọng nói từ bầu trời. Ta ()
ngước nhìn lên bầu trời và thấy vị Thiên thần () đã đến gặp Ta ()
trước đây, đang ngồi trên một cái ghế giữa bầu trời và trái đất. Vì vậy,
Ta ( ) đã chạy trốn khỏi Người () được một đoạn rồi bị ngã xuống
đất. Sau đó, Ta () trở về gia đình Ta và nói với họ: ‘Hãy đắp chăn
cho Ta (), hãy đắp chăn cho Ta ()! Và, họ đã đắp chăn cho Ta ().
Sau đó Allah () đã mặc khải: ﴾Hỡi người đắp chăn! (Nabi
Muhammad). Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)!. Và hãy vĩ đại
hóa Rabb (Allah) của Ngươi. Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ!
Và hãy tránh xa tượng thần;﴿, Sau đó, sự mặc khải đến một cách
mạnh mẽ, và nối tiếp nhau thường xuyên.”

Imam Al-Bukhari ا) ْحِ ) và Imam Muslim ا) ْحِ ) đều đã có ghi chép
lại Hadith này theo cách mà ông Az-Zuhri At-Tabarani ا) ْحِ ) ghi chép lại
từ ông Ibn `Abbas () rằng ông Ibn `Abbas () đã nói như sau: “Quả
thực, ông Al-Walid bin Al-Mughirah đã chuẩn bị một số thức ăn cho
người Quraysh. Khi họ đến ăn thì ông đã hỏi họ như sau: ‘Các ngươi nói
thế nào về Người đàn ông này3’.”

Một vài người trong họ đã nói: ‘Người đàn ông này là một ma
thuật gia’. Những người khác thì nói: ‘Người đàn ông này không phải là
một ma thuật gia.’

Và có một vài người khác trong họ đã nói: ‘Người đàn ông này là
một nhà tiên tri’. Nhưng có một số khác thì lại nói: ‘Người đàn ông này
không phải là một nhà tiên tri’.

Một số người khác thì nói: Người đàn ông này là một nhà thơ’. Và
một số khác thì nói: ‘Người đàn ông này không phải là một nhà thơ’.

Cuối cùng, họ kết luận rằng đó là ma thuật từ thời cổ đại.

3. Thiên sứ Muhammad ()
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Khi tin này được truyền đến Thiên sứ Muhammad (). Người ()
trở nên buồn rầu, lấy khăn trùm kín đầu và thân thể của Người () lại.
Đây là khi Allah () đã mặc khải:

: َه َّهعها ا َه ُها
. ُُ ُر ُْ َها َه ُْ وهْلُي . ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه وه .ُ َهكهرّث َه ْهّد وه . ُْ ِث َهَهُْ ُْ ُر . ِّثُر ّد ُْلمر ا َه َهُّي ﴿َه

﴾ُ َهاُصرث َه ُهّّث
وهلث َهُكِثُ. ُْ َه ُْ ُُر مه وهَه

﴾Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad). Hãy đứng lên và cảnh cáo
(dân chúng)!. Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. Và hãy giữ
y-phục của Ngươi sạch sẽ! Và hãy tránh xa tượng thần; Và khi làm ơn
(cho người) chớ mong (người) trả ơn; Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên

nhẫn﴿,

Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ ُْ ِث َهَهُْ ُْ ﴿ُر - 2

2 - ﴾Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)!﴿

Có nghĩa là hãy chuẩn bị và đi ra với lòng sốt sắng để cảnh báo
nhân loại. Với Lời phán này có nghĩa Thiên sứ () đã được ban Sứ
mệnh Thiên sứ qua lần mặc khải đầu tiên.

Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ُ َهكهرّث َه ْهّد ﴿وه - 3

3 - ﴾Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi.﴿

Có nghĩa là hãy tuyên bố về Sự Vĩ đại của Allah ().
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه ﴿وه - 4

4 - ﴾Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ!﴿

Ông Al-`Awfi () thuật lại từ ông Ibn `Abbas () rằng Lời
phán trên có nghĩa là: “Đừng để quần áo các ngươi mặc, có được từ
nguồn thu bất chính (Haram).”
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Lời phán trên cũng được diễn giải như sau: “Đừng mặc quần
áo của các ngươi trong sự bất tin”.

Ông Muhammad bin Sirin () nói về Lời phán,﴾ ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه وه -
Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ!﴿ như sau: “Nó có nghĩa là hãy
giặt chúng bằng nước.”

Ông Ibn Zayd () đã nói như sau: “Những kẻ thờ bục tượng
không tẩy rửa thân thể họ. Do đó Allah () đã mệnh lệnh cho Người
() phải tẩy rửa sạch sẽ thân thể của Người () và quần áo của Người
().”

Sự diễn giải trên được ông Ibn Jarir ا) ْحِ ) đồng thuận và ưa
thích hơn so với sự diễn giải khác.

Ông Sa`id bin Jubayr () nói về Lời phán,﴾ ُُ َّث َه َه َه ِثَهاّه وه - Và
hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ!﴿ như sau: “Nó có nghĩa là hãy làm
trong sạch trái tim và ý định của các ngươi.”

Còn ông Muhammad bin Ka`b và ông Al-Hasan Al-Basri
thì nói về Lời phán trên như sau: “Và hãy làm đẹp đặc tính của các
ngươi.”

Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ ُُ ُر ُْ َها َه ُْ ﴿وهْلُي - 5

5 - ﴾Và hãy tránh xa tượng thần;﴿

Ông Ali bin Abi Talhah () thuật lại từ ông Ibn `Abbas rằng:
“َ ُْ ْلُي - Ar-Rujz, là các tượng thần; do đó hãy tránh xa chúng.” Tương
tự, ông Mujahid, ông `Ikrimah, ông Qatadah, ông Az-Zuhri và ông Ibn
Zayd () cũng đã nói như sau: “Quả thực, đó là các tượng thần.”

Như, Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

ِثنه﴾ ُهّفث وهُْلمر ْه ُُث ّفث ُْلكه َثعث َر َه وه ّده ْ ٍث َْد ّث ْلُدّث ا َه ﴿أهُّي
﴾Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy sợ Allah và làm tròn bổn phận đối với
Ngài và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tên đạo

đức giả.﴿
[Surah Al-Ahzab: 1]
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Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

ْه﴾ ّثُ ْث ُْلمرُف َه َثَ سه َّهَدَثُع َه وه ُْ وهَهُصَث ُّهُوَثى ِث َرُفِث َُ ْ َه ُّرو ْه ِث َ َث َل َروسهى َه ُها ﴿وه
﴾Nhưng (trước khi ra đi) Musa có dặn Harun, người anh của Người:
“Anh đại diện cho tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và

chớ theo đường lối của những kẻ thối nát.”﴿
[Surah Al-A’raf: 142]

Sau đó, Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ َهُكِثُر ُْ َه ُْ ُُر مه ﴿وهَه - 6

6 - ﴾Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn;﴿

Ông Ibn `Abbas nói rằng: “Đừng nên làm phước hay tặng
quà cho một ai mà các ngươi mong muốn được nhận lại nhiều hơn thế.”

Ông Khusayf () thuật lại rằng ông Mujahid () đã nói về Lời
phán; ﴾ َهُكِثُر ُْ َه ُْ ُُر مه وهَه - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người)
trả ơn;﴿ như sau: “Có nghĩa là đừng chểnh mảng trong việc tìm kiếm

những điều tốt đẹp hơn. Từ ُْ ُُر مه - Tamnun trong ngôn ngữ Ả-rập có
nghĩa là trở nên yếu đuối.”

Allah () đã phán như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

﴾ُ َهاُصرث َه ُهّّث
﴿وهلث - 7

7 - ﴾Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn;﴿

Ông Mujahid () nói rằng: “Nó có nghĩa là vì Allah () -
ĐấngToàn Năng, Đấng Oai Nghiêm, hãy kiên nhẫn với sự hãm hại
của những kẻ bất tin.”

Còn ông Ibrahim An-Nakh`i () thì đã nói như sau: “Vì Allah
() - Đấng Toàn Năng, Đấng Oai Nghiêm; hãy kiên nhẫn trong việc
bố thí.”
۞. Sự Nhắc Nhở Về Ngày Phán Xét Cuối Cùng:

Allah () đã phán như sau:
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: َه َّهعها ا َه ُها
ُروْث﴾ ْلُدا ِث ُه ْرِث َهْ ﴿َهِث - 8

8 - ﴾Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai);﴿

ري﴾ ْث عه ُّهُوٌي ِذ ِث ُّهُوَه َه لث ِه ﴿َه - 9

9 - ﴾Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc).﴿

رذ﴾ ْث ُه غهُرر ْه ُُث اَث ُْلكه ﴿عهَهى - 10

10 - ﴾Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin;﴿

Ông Ibn `Abbas, ông Mujahid, ông Ash-Sha`bi, ông Zayd bin
Aslam, ông Al-Hasan, ông Qatadah, ông Ad-Dahhak, ông Ar-Rabi`
bin Anas, ông As-Suddi và ông Ibn Zayd () đã nói về “ ُروْث ْلُدا -
Naqur” như sau: “Nó có nghĩa là Còi hụ”.

Còn ông Mujahid () thì nói rằng: “Nó (Còi hụ) có hình dạng
như một cái sừng.”

Ông Ibn Abi Hatim ا) ْحِ ) đã thuật lại rằng ông Abu Sa`id Al-
Ashaj () đã kể cho họ nghe rằng ông Asbat bin Muhammad ()
được thuật lại từ ông Mutarrif (), từ ông `Atiyah Al-`Awfi (), từ
ông Ibn `Abbas () rằng Thiên sứ của Allah () đã có nói về Lời
phán,﴾ ُروْث ْلُدا ِث ُه ْرِث َهْ َهِث - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai);﴿ như
sau:

ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها
ُر؟ َّهَّهُُّفر ُر َه ُْ ُّر ْه َه ُر ِث َه ُّهُُّ ِر َه َه َُّ ْه ِه وهحه َه ُُ ِه ُْل ْه ِه ُْلَّه ّث ُه َث ُُ ِه ُْل ُر وهصهاحث ْر َهُّْعه َه َُ ُه

Làm sao mà Ta () cảm thấy thoải mái được khi có một Vị với một
Cái sừng (Còi hụ) đã đặt sẵn ở miệng của Người, trán ngửa ra trước

và chỉ đang chờ lệnh để được phép thổi nó lên?
Các Bạn hữu () của Thiên sứ của Allah () đã hỏi Thiên sứ

() như sau: “Thưa Thiên sứ của Allah ()! Người () mệnh lệnh cho
chúng tôi những điều gì?”

Thiên sứ () đáp:

َُُها َّهوهُد
اث عهَهى َر، ُثَ ُْلوه ْه ْثُع وه ار َّرُها ُْ حه ُرولرْو:
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"Chỉ riêng Allah () thôi là đã đủ giúp cho chúng ta rồi, và Ngài
() là Đấng Ủy Thác tốt đẹp nhất. Với Allah (), chúng ta phó

thác hoàn toàn.”
Imam Ahmad ا) ْحِ ) cũng đã có ghi chép lại một Hadith tương

tự do ông Asbat () thuật lại.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ري﴾ ْث عه ُّهُوٌي ِذ ِث ُّهُوَه َه لث ِه ﴿َه - 9

9 - ﴾Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc).﴿

رذ﴾ ْث ُه غهُرر ْه ُُث اَث ُْلكه ﴿عهَهى - 10

10 - ﴾Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin;﴿

Nó có nghĩa là Ngày Phán Xét sẽ là một ngày khó khăn và không
dễ dàng chút nào cho những kẻ không có đức tin. Như, Allah () đã phán
như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُي ْث عه ُّهُوٌي ْ ِه ّ ْه َه ُرو ّفث ُْلكه ِروَر ﴿ُّه

﴾Những kẻ không có niềm tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày khó khăn vất
vả!”﴿

[Surah Al-Qamar: 8]

Chúng tôi được thuật lại từ ông Zurarah bin Awfa ا) ْحِ ) rằng vị
Thẩm phán của Al-Basrah4 đang dẫn đầu lễ nguyện Solah buổi sáng
(Solah Fajr) và đọc Surah này trong lễ nguyện solah, khi đọc đến Ayat:

رذ﴾ ْث ُه غهُرر ْه ُُث ّفث ُْلكه عهَهى ُروْث. ْلُدا ِث ُه ْرِث َهْ ﴿َهِث
﴾Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). Không mấy thoải mái

cho những kẻ không có đức tin;﴿

thì vị Thẩm phán rên lên một tiếng rồi ngã xuống chết. Cầu xin Allah
() thương xót ông ta.

۞۞۞۞۞

4. Basra, cũng được viết là Basrah (tiếng Ả Rập: ;لُبصُِ Al Başrah) là thành phố thủ phủ của tỉnh Basra, Iraq,
nằm bên bờ sông Shatt al-Arab ở miền nam Iraq giữa Kuwait và Iran.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%89nh_Basra&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://vi.wikipedia.org/wiki/Shatt_al-Arab
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://vi.wikipedia.org/wiki/Iran
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﴾ْ ّت َ وهحث ُر ُِ َه َه ُْ َه وه ُِْث َه ﴿ - 11

11 - ﴾Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn;﴿

ّروًتْ﴾ مهُ َهاَت ِر له ُر َُ عه ْه ﴿وه - 12

12 - ﴾Và TA đã làm cho y có được của cải dồi dào (giầu có)﴿

َروًتْ﴾ ُر ّهُثنه ﴿وه - 13

13 - ﴾Và con cái đầy đàn bên cạnh.﴿

﴾ْ ّت َ مهَُث ِر له ُر ُّ َد َه ﴿وه - 14

14 - ﴾Và suôn sẻ mọi điều;﴿

ّه﴾ َهزُث َُ َه َُمهعر ُه ﴿مرد - 15

15 - ﴾Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm;﴿

﴾ْ ّت عهُثَ َثُها َه لث َه ا ُه ِر ِثْد ّد ُه ﴿ - 16

16 - ﴾Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của
TA.﴿

صهعروًتْ﴾ ِر ِر ْث َرُْ ﴿سه - 17

17 - ﴾TA sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi dốc đứng.﴿

ْه﴾ ّد ُه وه ُه َهكد ﴿ِثْدِر - 18

18 - ﴾Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ.﴿

ْه﴾ ّد ُه َه َُ ُه َه ِرَث ﴿َّه - 19

19 - ﴾Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao!﴿

ْه﴾ ّد ُه َه َُ ُه َه ُرَث ﴿مرد - 20

20 - ﴾Rồi y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao!﴿

ِهُه﴾ ْه ﴿مرد - 21

21 - ﴾Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ);﴿
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ُه﴾ ْه ّه وه َه عهَه ﴿مرد - 22

22 - ﴾Rồi cau mày và nhăn nhó;﴿

وهُْسَهُكرهه﴾ ّّهُه ًُ َه ﴿مرد - 23

23 - ﴾Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn;﴿

ِّهُر﴾ ُْ ُّر ُي ُْ سث ِثَد ْ ِه ْه َُ ِث َه ا ِه ﴿َّه - 24

24 - ﴾Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.”﴿

ُث﴾ ِه ُْلَه ُّهُوَر ِثَد ْ ِه ْه َُ ﴿ِث - 25

25 - ﴾“Rõ thật (Qur’an) này chỉ là Lời-nói của một người phàm.”﴿

ِهُه﴾ سه ِث َرُصَثَ ﴿سه - 26

26 - ﴾TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục.﴿

ُر﴾ ِه سه َها َه ْهْ ًُ َه ا َه ﴿وه - 27

27 - ﴾Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì?﴿

ْر﴾ ِه َه وهَه ِثي َّرَُ ﴿َه - 28

28 - ﴾Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào).﴿

ُث﴾ ِه لثََُه ٌي ﴿لهودْحه - 29

29 - ﴾Nó đốt cháy và lột hết các lớp da.﴿

ُه﴾ ِه عه ٌه عه ُْ َث ا َه ﴿عهَهَُّ - 30

30 - ﴾Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục).﴿

۞. Một Sự Cảnh Báo Đối Với Những Ai Nói Rằng Thiên Kinh
Qur’an Là Ma Thuật:

Allah () cảnh báo kẻ mà Ngài () đã ban cho Phúc lành trên trần
gian này, nhưng y lại tỏ ra vong ơn với những Phúc lành mà Allah () đã
ban cho y. Y bất tin nơi Allah () và phủ nhận Lời phán truyền của Allah
(). Y cố tình tạo ra sự dối trá nhằm chống lại Lời phán truyền của Allah
(), và nói rằng đây chỉ là lời nói của một người phàm. Allah () nhắc
lại cho y biết về những Ân huệ mà Ngài () đã cho y qua Lời phán:
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: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ْ ّت َ وهحث ُر ُِ َه َه ُْ َه وه ُِْث َه ﴿ - 11

11 - ﴾Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn;﴿

Có nghĩa là y được sinh ra từ không có gì, không của cải, không
con cái. Sau đó, Allah () đã ban cho y:

: َه َّهعها ا َه ُها
ّروًتْ﴾ مهُ َهاَت ِر له ُر َُ عه ْه ﴿وه - 12

12 - ﴾Và TA đã làm cho y có được của cải dồi dào (giầu có)﴿

Lời phán وًتْ﴾ ّر مدُ َهاَت - của cải dồi dào﴿, có nghĩa là sự rộng lớn
và phong phú.

Sau đó, Allah () đã ban cho y:

: َه َّهعها ا َه ُها
َروًتْ﴾ ُر ّهُثنه ﴿وه - 13

13 - ﴾Và con cái đầy đàn bên cạnh.﴿

Ông Mujahid () nói về Lời phán trên như sau: “Họ không
vắng mặt.”

Nó có nghĩa rằng con cái của y luôn ở bên cạnh y. Họ không đi
buôn bán, giao thương xa. Những người hầu và những người làm thuê
sẽ làm thay họ những công việc đó, trong lúc họ đang ngồi với cha của
họ. Y tận hưởng và vui sướng với sự kề cận bên cảnh của họ.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ْ ّت َ مهَُث ِر له ُر ُّ َد َه ﴿وه - 14

14 - ﴾Và suôn sẻ mọi điều;﴿

Có nghĩa là ‘Allah () tạo điều kiện thuận lợi cho y trong việc
tích lũy của cải, sống xa hoa và nhiều thứ khác hơn thế nữa’.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
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ّه﴾ َهزُث َُ َه َُمهعر ُه ﴿مرد - 15

15 - ﴾Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm;﴿

﴾ْ ّت عهُثَ َثُها َه لث َه ا ُه ِر ِثْد ّد ُه ﴿ - 16

16 - ﴾Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của
TA.﴿

Có nghĩa là ‘cố chấp’. Điều này là nói về sự vô ơn của y, sau
khi y biết rõ về những phước lành này.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
صهعروًتْ﴾ ِر ِر ْث َرُْ ﴿سه - 17

17 - ﴾TA sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi dốc đứng.﴿

Ông Qatadah () kể lại rằng ông `Ibn Abbas đã có nói rằng:
صهعروًتْ - Sa`ud, là một hòn đá trong Hỏa ngục mà kẻ bất tin sẽ bị bắt
đeo trên mặt của y.”

Ông As-Suddi () nói rằng: صهعروًتْ - Sa`ud, là một hòn đá trơn
trượt trong Hỏa ngục mà kẻ bất tin sẽ bị bắt phải leo lên đó.”

Mujahid () nói về Lời phán ﴾ صهعروًتْ ِر ِر ْث َرُْ سه - TA sẽ làm cho y
khốn đốn như trèo núi dốc đứng﴿, như sau: “Đây là một phần khắc
nghiệt của sự tra tấn”. Còn ông Qatadah () thì nói như sau: “Nó là
một sự tra tấn không ngơi nghỉ”.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ْه ّد ُه وه ُه َهكد ﴿ِثْدِر - 18

18 - ﴾Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ.﴿

Nghĩa là Allah () sẽ khiến cho kẻ bất tin phải đối mặt với sự
dày vò, đau đớn của صهعروًتْ - Sa`ud và đến gần với sự tra tấn khắc
nghiệt, bởi vì y đã rời xa đức tin nơi Allah ().
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Đây là bởi vì y đã suy ngẫm và mưu đồ. Y suy ngẫm về những
gì mà y đã nói về Thiên kinh Qur’an khi y được hỏi về Thiên kinh
Qur’an. Và y suy nghĩ xem sẽ nên nói những điều gì để chống lại
Thiên kinh Qur’an.

ّدْ ُه وه - mưu đồ; có nghĩa là y tính toán, dự tính.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ْه ّد ُه َه َُ ُه َه ِرَث ﴿َّه - 19

19 - ﴾Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao!﴿

ْه﴾ ّد ُه َه َُ ُه َه ُرَث ﴿مرد - 20

20 - ﴾Rồi y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao!﴿

Đây là một sự thỉnh cầu chống lại y.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ِهُه ْه ﴿مرد - 21

21 - ﴾Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ);﴿

Có nghĩa là y suy nghĩ và cân nhắc lại.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُه ْه ّه وه َه عهَه ﴿مرد - 22

22 - ﴾Rồi cau mày và nhăn nhó;﴿

Có nghĩa là y nhíu mày và cau mày lại. Y cau có và ghê tởm về
Thiên kinh Qur’an.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
وهُْسَهُكرهه﴾ ّّهُه ًُ َه ﴿مرد - 23
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23 - ﴾Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn;﴿

Có nghĩa là y quay lưng và phủ nhận Chân lý. Y kiêu ngạo,
không chấp nhận và không tuân theo chỉ dẫn của Thiên kinh Qur’an.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ِّهُر ُْ ُّر ُي ُْ سث ِثَد ْ ِه ْه َُ ِث َه ا ِه َّه ﴿ - 24

24 - ﴾Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.”﴿

Có nghĩa là y bảo rằng đây chỉ là phép thuật mà Thiên sứ
Muhammad () được truyền dạy lại từ tổ tiên của Người (). Những
Lời mặc khải mà Allah () đã mặc khải cho Thiên sứ Muhammad ()
cũng là do Thiên sứ Muhammad () nhận được từ tổ tiên của Người
(), chớ không phải từ Allah ().

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُث﴾ ِه ُْلَه ُّهُوَر ِثَد ْ ِه ْه َُ ﴿ِث - 25

25 - ﴾“Rõ thật (Qur’an) này chỉ là Lời-nói của một người phàm.”﴿

Có nghĩa là y nói rằng Thiên kinh Qur’an không phải Lời phán
của Allah ().

Người được đề cập trong sự diễn giải này là Al-Walid bin Al-
Mughirah Al-Makhzumi. Y là một trong những lãnh tụ của người
Quraysh (cầu xin Allah () nguyền rủa y).

Ông Al-`Awfi () thuật lại rằng ông Ibn `Abbas () đã nói như
sau: “Al-Walid bin Al-Mughirah đi vào nhà của ông Abu Bakr bin Abi
Quhafah () để hỏi về Thiên kinh Qur’an. Khi ông Abu Bakr () nói
cho y biết về Nó (Qur’an). Y rời đi và đi đến với người Quraysh và nói:
‘Đây là một điều tuyệt vời rằng Ibn Abi Kabshah () nói như sau: Ta thề
bởi Allah rằng Nó không phải là thơ ca, cũng không phải phép thuật, và
Nó càng không phải là những lời truyền lảm nhảm, điên rồ. Quả thật, Nó
đích thực là Lời Mặc khải của Allah ()!’”

Khi một nhóm người Quraysh nghe những lời nói này, họ tập
trung lại và nói: “Thề bởi Allah5, nếu như ông Al-Walid gia nhập Islam
thì tất cả người Quraysh sẽ gia nhập Islam.”

5. Người Quraysh xưa, họ cũng gọi thần linh của họ là Allah.
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Khi Abu Jahl bin Hisham nghe được điều này thì y liền nói: ‘Thề
bởi Allah, ta sẽ đối phó với ông ta cho các ngươi.’ Và y đi đến nhà của
Al-Walid và nói với Al-Walid như sau: ‘Ngươi có biết rằng người dân
của ngươi đang quyên góp từ thiện cho nhà ngươi không?’

Al-Walid đáp: ‘Không phải là ta có nhiều của cải và con cái hơn
họ không?’

Abu Jahl trả lời: ‘Họ nói rằng nhà ngươi đi đến nhà của ông Ibn
Abi Quhafah () để tìm kiếm thức ăn.’

Sau đó, ông Al-Walid nói: ‘Đây có đúng là bộ tộc của ta đang nói
không? Không, thề bởi Allah, ta không muốn kết thân với Ibn Abi
Quhafah (), cũng không phải ông `Umar () và cũng không phải ông
Ibn Abi Kabshah (). Những gì Ibn Abi Kabshah () nói chỉ là phép
thuật do tổ tiên truyền lại mà thôi.’

Và Allah () đã mặc khải cho Thiên sứ của Ngài () như sau:
: َه َّهعها ا َه ُها

. ْ ّت َ مهَُث ِر له ُر ُّ َد َه وه . َروًتْ ُر ّهُثنه وه . وًتْ ّر مهُ َهاَت ِر له ُر َُ عه ْه .وه ْ ّت َ وهحث ُر ُِ َه َه ُْ َه وه ُِْث َه ﴿

َه ِرَث َّه . ْه ّد ُه وه ُه َهكد ِثْدِر . صهعروًتْ ِر ِر ْث َرُْ سه . ْ ّت عهُثَ َثُها َه لث َه ا ُه ِر ِثْد ّد ُه . ّه َهزُث َُ َه َُمهعر ُه مرد
َُ ِث َه ا ِه َّه . وهُْسَهُكرهه ّّهُه ًُ َه مرد . ُه ْه ّه وه َه عهَه مرد . ُِه ْه مرد . ْه ّد ُه َه َُ ُه َه ُرَث مرد . ْ ّد ُه َه َُ ُه
َه . ُر ِه سه َها َه ْهْ ًُ َه ا َه وه . ُه ِه سه ِث َرُصَثَ سه . ِهُ ُْلَه ُّهُوَر ِثَد ْ ِه ْه َُ ِث . ِّهُر ُْ ُّر ُي ُْ سث ِثَد ْ ِه ْه

﴾ ْر ِه َه وهَه ِثي َّرَُ
﴾Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; Và TA đã làm cho y
có được của cải dồi dào (giầu có). Và con cái đầy đàn bên cạnh. Và
suôn sẻ mọi điều; Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; Nhất định
không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của TA. TA sẽ làm
cho y khốn đốn như trèo núi dốc đứng. Quả thật, y suy ngẫm và mưu
đồ. Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! Rồi y chỉ
thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ); Rồi
cau mày và nhăn nhó; Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; Thế rồi y bảo:
“Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.” “Rõ thật (Qur’an) này
chỉ là Lời-nói của một người phàm.” TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của
Hỏa ngục. Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì? Nó

không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào).﴿6

Ông Qatadah () đã nói như sau: “Họ nói rằng ông ta (Al-
Walid) đã nói như sau: ‘Thề bởi Allah, ta đã nghĩ về những gì mà

6. Surah Al-Muddaththir: 11 - 28.
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người đàn ông nói và nó không phải là thơ ca. Quả thực, Nó (Qur’an)
rất êm dịu và tao nhã. Nó phải được tôn vinh và không có gì vượt qua
được Nó. Và ta không nghĩ rằng Nó là ma thuật’.”

Và Allah () đã phán, ﴾ ْه ّد ُه َه َُ ُه َه ِرَث َّه - Bởi thế, y chỉ thiệt thân!
Y mưu đồ (gian ác) làm sao!﴿, ﴾ ُه ْه ّه وه َه عهَه مرد - Rồi cau mày và nhăn
nhó;﴿. Nghĩa là y nheo mắt lại và cau có.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُه ِه سه ِث َرُصَثَ ﴿سه - 26

26 - ﴾TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục.﴿

Có nghĩa là Allah () sẽ nhấn chìm y trong Lửa ngọn của Hỏa
ngục từ mọi phía.

Và, Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُر ِه سه َها َه ْهْ ًُ َه ا َه ﴿وه - 27

27 - ﴾Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì?﴿

Điều này nhằm cảnh báo về Lửa của Hỏa ngục và nhấn mạnh
các vấn đề của nó. Sau đó, Allah () đã giải thích điều này qua Lời
phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ْر ِه َه وهَه ِثي َّرَُ ﴿َه - 28

28 - ﴾Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào).﴿

Ông Abu Ibn Buraydah ا) ْحِ ), ông Abu Sinan ا) ْحِ ) và nhiều
Học giả Islam khác đã nói về Lời phán trên như sau: ‘Lửa của Hỏa
ngục sẽ nuốt chửng da thịt, tĩnh mạch, các dây thần kinh của chúng.
Sau đó, các cơ quan nội tạng của chúng sẽ được thay thế bằng những
thứ khác. Chúng sẽ được duy trì ở trong tình trạng này mãi mãi, chết
không ra chết, sống không ra sống.

Allah () đã phán như sau:
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: َه َّهعها ا َه ُها
ُث﴾ ِه لثََُه ٌي ﴿لهودْحه - 29

29 - ﴾Nó đốt cháy và lột hết các lớp da.﴿

Ông Mujahid () đã nói như sau: “Nó có nghĩa là da” Còn ông
Qatadah () thì nói như sau: “Có nghĩa là đốt cháy da”. Và ông Ibn
`Abbas () thì nói rằng: “Đốt cháy da của con người”.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُه ِه عه ٌه عه ُْ َث ا َه ﴿عهَهَُّ - 30

30 - ﴾Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục).﴿

Có nghĩa là vị Thiên thần đầu tiên trong những vị Thiên thần
canh gác Hỏa ngục. Các vị Thiên thần có vẻ bề ngoài rất lộng lẫy và
hòa nhã, nhưng tính cách lại rất nghiêm khắc.

۞۞۞۞۞

ُرْو فه ُه ْه ِثُ لثَد ٌت ُه َثَُّ ِثَد ههرُْ ّد عث عهَُُها ْه َها وه ٌت ِثكه ّه َه ِثَد ْث ْلُدا َه ا ْه َهُص عهَُُها ْه َها ﴿وه - 31

َت ِثيها ُرْو َه آ ْه ِثُ ْلد ًه ًهْ َُ ُّه وه َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد ْه ِث َُ َّه ُْ لثَه

َه ُرو َث ُْ وهُْلمر َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد َه ًه ُُ ُّه وهَه

ِهّت َه ْ ِه هثه ّدر ْ ًه َهْهْ َهْ ا َه َه اَثُرو وهُْلكه ِي ُه َه ُْ ُّرَروهثث ِث ْه ِثُ ْلد ِروَه ّه وهلَث

ْروه ِثَد َه ْهّّث ُروًه ْر ْر ُّهُعَه ا َه وه ِر ا ِه ُه ُْ َه ّثي َُ ُّه وه ِر ا ِه ُه ُْ َه ّدر ْ َي ُرضث َه لث ِه ُه
ُث﴾ ِه لثََُه ُهى ُُ َث ِثَد يه

ْث َها وه
31 - ﴾Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người
canh gác Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số (19) của chúng như
một sự thử thách cho những ai không có đức tin và để thuyết phục
những ai đã được ban cấp Kinh sách và cũng để tăng cường đức tin
cho những người tin tưởng; và để cho những người được ban cho
Kinh sách cũng như những người tin tưởng không còn có gì để ngờ
vực cả; và để cho những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh và
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những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua thí dụ so
sánh này.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn

người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rõ lực lượng của Rabb
của Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm.﴿

ُث﴾ ِهمه وهُْل ّد ُه ﴿ - 32

32 - ﴾Không, thề bởi mặt trăng;﴿

ّّهُهى﴾ ًُ َه َُ ِث َث ﴿وهْلَدَُ - 33

33 - ﴾Và bởi đêm tối khi nó rút đi.﴿

﴾ َهُسفهُه َهْ ِث ْث َُ َي ﴿وهْل - 34

34 - ﴾Và bởi hừng đông khi nó chói rạng;﴿

ُْلكررهث﴾ ّهى ُح إهث َدها ﴿ِث - 35

35 - ﴾Quả thật, Nó là một đại họa;﴿

ُث﴾ ِه لثََُه ِثُُتْ ﴿ْه - 36

36 - ﴾Một sự cảnh cáo cho người phàm;﴿

ُه﴾ َد َه ُّهَه َهُو ٌه ّد ِه ُّهَّه َُ َه ُْ ُُكر َث ِه ا ُه ُْ ﴿لثمه - 37

37 - ﴾Cho ai trong các người muốn tiên phong đi trước hoặc muốn ở
lại sau.﴿

۞. Số Lượng Các Vị Thiên Thần Canh Gác Lửa Của Hỏa Ngục Và
Những Kẻ Bất Tin Nói Về Điều Đó:

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُرْو فه ُه ْه ِثُ لثَد ٌت ُه َثَُّ ِثَد ههرُْ ّد عث عهَُُها ْه َها وه ٌت ِثكه ّه َه ِثَد ْث ْلُدا َه ا ْه َهُص عهَُُها ْه َها ﴿وه - 31

َت ِثيها ُرْو َه آ ْه ِثُ ْلد ًه ًهْ َُ ُّه وه َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد ْه ِث َُ َّه ُْ لثَه

َه ُرو َث ُْ وهُْلمر َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد َه ًه ُُ ُّه وهَه

ِهّت َه ْ ِه هثه ّدر ْ ًه َهْهْ َهْ ا َه َه اَثُرو وهُْلكه ِي ُه َه ُْ ُّرَروهثث ِث ْه ِثُ ْلد ِروَه ّه وهلَث
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ْروه ِثَد َه ْهّّث ُروًه ْر ْر ُّهُعَه ا َه وه ِر ا ِه ُه ُْ َه ّثي َُ ُّه وه ِر ا ِه ُه ُْ َه ّدر ْ َي ُرضث َه لث ِه ُه
ُث﴾ ِه لثََُه ُهى ُُ َث ِثَد يه

ْث َها وه
31 - ﴾Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người
canh gác Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số (19) của chúng như
một sự thử thách cho những ai không có đức tin và để thuyết phục
những ai đã được ban cấp Kinh sách và cũng để tăng cường đức tin
cho những người tin tưởng; và để cho những người được ban cho
Kinh sách cũng như những người tin tưởng không còn có gì để ngờ
vực cả; và để cho những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh và

những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua thí dụ so
sánh này.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn

người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rõ lực lượng của Rabb
của Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm.﴿

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾... ِثكهٌ ّه َه ِثَد ْث ْلُدا َه ا ْه َهُص عهَُُها ْه َها ﴿وه

﴾Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm người canh gác Lửa
của Hỏa ngục…﴿

Có nghĩa là những Thiên thần canh gác Lửa của Hỏa ngục, rất
nghiêm nghị và nghiêm khắc.

Đây là lời phủ nhận, sự bác bỏ của những người Quraysh thờ
bục tượng khi nói đến số lượng các vị Thiên thần canh gác Hỏa ngục.
Như Abu Jahl nói: ‘Hỡi người dân Quraysh! Có phải cứ mười người
trong các ngươi có thể đánh bại được một người trong số họ7 không?’

Do đó, Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾... ِثكهٌ ّه َه ِثَد ْث ْلُدا َه ا ْه َهُص عهَُُها ْه َها ﴿وه

﴾Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm người canh gác Lửa
của Hỏa ngục…﴿

7. Các vị Thiên thần canh gác Lửa của Hỏa ngục.
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Có nghĩa là các vị Thiên thần canh giữ Lửa của Hỏa ngục do
Allah () tạo ra có sức mạnh vô biên. Không một người phàm nào có
thể đánh bại được Họ.

Nó được kể lại rằng Abu Al-Ashaddayn, có tên gọi là Kaladah
bin Usayd bin Khalaf đã cao ngạo nói như sau: ‘Hỡi người dân
Quraysh! Nếu các ngươi hỗ trợ ta chống lại hai người trong số họ, thì
ta sẽ hỗ trợ các người mười bảy người trong số họ.’

Y cho rằng bản thân y rất là hùng mạnh. Chúng nói rằng y đã
đạt được sức mạnh thượng thừa rằng khi y đứng trên một tấm da bò,
và cho dù có mười người cùng hợp sức kéo tấm da bò ra khỏi chân y
cũng không thể nào kéo ra được. Tấm da bò sẽ bị xé rách ra từng
mãng, những vẫn không thể lấy tấm da bò dưới chân của y ra được.

Và Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُرْو...﴾ فه ُه ْه ِثُ لّثَد ٌت ُه َثَُّ ِثَد ههرُْ ّد عث عهَُُها ْه َها وه ...﴿

﴾…Và TA ấn định con số (19) của chúng như một sự thử thách cho
những ai không có đức tin …﴿

Có nghĩa là Allah () chỉ đề cập đến số lượng của các vị Thiên
thần canh gác Lửa của Hỏa ngục là mười chín vị như là một sự thử
thách của Allah () đối với toàn thể nhân loại.

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾... َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد ْه ِث َُ َّه ُْ لثَه ...﴿

﴾… và để thuyết phục những ai đã được ban cấp Kinh sách …﴿

Có nghĩa là những kẻ bất tin biết rằng vị Thiên sứ8 này đích thực là
vị Thiên sứ của Allah (). Những điều Người () nói giống như những
gì mà chúng đã được nghe từ các Kinh sách mà chúng được ban và từ các
vị Thiên sứ trước Người ().

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها

8. Thiên sứ Muhammad ()
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﴾... َت ِثيها ُرْو َه آ ْه ِثُ ْلد ًه ًهْ َُ ُّه وه ...﴿
﴾… và để tăng cường đức tin cho những người tin tưởng …﴿

Có nghĩa là đức tin của họ nơi Allah (). Điều này, họ nhận
thấy được từ tính trung thực của các thông tin về vị Thiên sứ
Muhammad () của họ.

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾... ِي ُه َد ُّرَروهثْث ِث ْه ِثُ ْلد ِروَه ّه وهلَث َه ُرو َث ُْ وهُْلمر َه ُْلكثَها َروَرْو ْه ِثُ ْلد َه ًه ُُ ُّه وهَه ...﴿

﴾… và để cho những người được ban cho Kinh sách cũng như những
người tin tưởng không còn gì để ngờ vực cả; và để cho những người

mang trong lòng một chứng bệnh …﴿

Có nghĩa là những kẻ đạo đức giả.
Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾... ِهّت َه ْ ِه هثه ّدر ْ ًه َهْهْ َهْ ا َه َه اَثُرو وهُْلكه ...﴿

﴾… và những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua
thí dụ so sánh này.” …﴿

Có nghĩa là những kẻ không có đức tin nói: “Sự Khôn ngoan
trong việc đề cập đến vấn đề này là gì?”

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها

﴾... اِ ِه ُه َهْ ّثي َُ ُّه وه اِ ِه ُه َهْ ّدر ْ َي ُرضث َه لث ِه ُه ...﴿

﴾…Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn người nào
Ngài muốn như thế; …﴿

Có nghĩa là bằng những thí dụ này đức tin sẽ trở nên vững chắc
và kiên định hơn trong lòng một số người, và trở nên lung lay trong
lòng một số người khác.
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Đây là một Sự Khôn ngoan sâu sắc và là một Bằng chứng
không thể nào chối cãi được. Không một ai có thể biết được về các
Chiến binh của Allah () ngoại trừ Ngài ().

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
ْرو...﴾ ِثَد َه ْهّّث ُروًه ْر ْر ُّهُعَه ا َه وه ...﴿

﴾… và không ai biết rõ lực lượng của Rabb của Ngươi ngoại Ngài …﴿

Có nghĩa là không có ai biết được lực lượng của Allah () và
cũng không một ai có thể đếm được ngoại trừ Allah ().

Điều này, có thể được hiểu nhầm rằng số lượng các vị Thiên thần
chỉ có mười chín vị mà thôi. Bởi vì, điều này đã được xác nhận trong một
Hadith nói về Al-Isra’, được ghi chép lại trong hai Sahih và những Quyển
sưu tầm Hadith khác, rằng Thiên sứ của Allah () đã miêu tả về Al-Bayt
Al-Ma`mur9 ( ُعمروْث ُْلمه ُث َُ وهُْلَّه ) ở trên bảy tầng trời như sau:

ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها
ْ َث عهَهَُ َها ُه َث آ ِث ِثلهَُ َه ُّهعروًرو َه َذ َه َه َه َهُل َه َُّعرو سه ُّهُوٌذ َّث ُر ِث ِر َر َر ُّ ُه ْروه َهْ َهِث

“Có bảy mươi ngàn Thiên thần đi vào đó mỗi ngày, và Họ sẽ không
quay trở lại đó, bởi vì thời hạn của Họ chỉ được đến đó một lần trong

đời.”
Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُث.﴾ ِه لثََُه ُهى ُُ َث ِثَد يه

ْث َها وه ...﴿
﴾…Và Nó là Lời nhắc nhở cho người phàm.﴿

9. Al-Bayt Al-Ma`mur còn được gọi là “Ngôi Đền Thường Xuyên”, là bản sao chính xác của Ngôi đền Ka’bah. Nó
nằm ngoài vùng lãnh thổ tồn tại của con người, và nằm ngay trên Ngôi đền Ka’bah bên trên tầng trời thứ bảy.
Ngay bên trên Al-Bayt Al-Ma`mur là Ngai Vương của Allah (). Như, Allah () đã phán trong Surah At-Tur,
Ayah số 4: ﴾Và bởi Ngôi Đền ở bên trên bẩy tầng trời﴿. Kỳ diệu thay, khi chúng ta đang thực hiện Tawaf xung
quanh Ngôi đền Ka’bah trên trái đất thì song song đó các vị Thiên thần cũng đang thực hiện Tawaf xung quanh Al-
Bayt Al-Ma`mur. Mỗi ngày đều có bảy mươi ngàn Thiên thần đến thăm viếng và Tawaf xung quanh Al-Bayt Al-
Ma`mur, và khi bảy mười ngàn Thiên thần này rời đi thì liền có bảy mươi ngàn Thiên thần khác đến; và liên tục
mỗi ngày cho đến Ngày Phục Sinh. Điều này, chứng minh rằng số lượng Thiên thần thì có nhiều vô kể và nhiều
gấp bội phần số lượng dân số trên trần gian này. Allah () là Đấng Toàn Năng, Đấng Vĩ Đại, Đấng Thông Lãm và
Am Tường mọi việc.
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Ông Mujahid () và nhiều người khác đã nói về, ﴾ يه
ْث َها وه - Và

Nó là﴿, có nghĩa là: ‘Lửa của Hỏa ngục như đã được miêu tả’.

Allah () đã phán:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُث﴾ ِه لثََُه ُهى ُُ َث ِثَد ...﴿

﴾… Lời Nhắc nhở cho người phàm﴿

Có nghĩa là Lời Nhắc nhở, Cảnh báo về một sự trừng phạt vô
cùng khắc nghiệt và nghiêm khắc vào Ngày Sau dành cho những kẻ
không tin, những kẻ đạo đức giả.

Sau đó, Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُث﴾ ِهمه وهُْل ّد ُه ﴿ - 32

32 - ﴾Không, thề bởi mặt trăng;﴿

ّّهُهى﴾ ًُ َه َُ ِث َث ﴿وهْلَدَُ - 33

33 - ﴾Và bởi đêm tối khi nó rút đi.﴿

Có nghĩa là khi mặt trăng lặn khuất và đêm tối trôi qua.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ َهُسفهُه َهْ ِث ْث َُ َي ﴿وهْل - 34

34 - ﴾Và bởi hừng đông khi nó chói rạng;﴿

Có nghĩa là khi mặt trời mọc.
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُْلكررهث﴾ ّهى ُح إهث َدها ﴿ِث - 35

35 - ﴾Quả thật, Nó là một đại họa;﴿
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Ông Ibn `Abbas, ông Mujahid, ông Qatadah, ông Ad-Dahhak
() và nhiều người khác đã diễn giải Lời phán trên như sau: “Nó là
những dấu hiệu trọng đại về Hỏa ngục.”

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُث﴾ ِه لثََُه ِثُُتْ ﴿ْه - 36

36 - ﴾Một sự cảnh cáo cho người phàm;﴿

ُه﴾ َد َه ُّهَه َهُو ٌه ّد ِه ُّهَّه َُ َه ُْ ُُكر َث ِه ا ُه ُْ ﴿لثمه - 37

37 - ﴾Cho ai trong các người muốn tiên phong đi trước hoặc muốn ở
lại sau.﴿

Có nghĩa là đối với người nào đón nhận và tin vào Lời Cảnh
báo này sẽ được hướng dẫn đến với Chân lý. Và đối với người nào
phủ nhận và quay lưng lại với Lời Cảnh báo này thì sẽ không được
hướng dẫn đến với Chân lý.

۞۞۞۞۞

َُهٌي﴾ ْث ْه ُُ َه ْه ُه مثها َذ ّْهُف َي ُر ﴿ - 38

38 - ﴾Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó
đã làm.﴿

ُْلَهمثنث﴾ َه ا ْه َهُص ﴿ِثَد - 39

39 - ﴾Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải.﴿

ِهلروَه﴾ ا ْه ُّهَه ُذ ُدا ْه ﴿ِث - 40

40 - ﴾Trong Thiên đàng. Họ sẽ hỏi nhau;﴿

ُثَثنه﴾ ُُ ُْلمر ْث ﴿عه - 41

41 - ﴾Về những kẻ tội lỗi.﴿

﴾ ِهُه سه ِث ُْ َهكهكر سه ﴿َها - 42

42 - ﴾“Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?”﴿
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َّثنه﴾ َه ُْلمر ْه َث َر ْه مُه ﴿ُهالرْو - 43

43 - ﴾Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những người không năng dâng lễ
‘Salah’,﴿

﴾ كثنه ُْ ُْلمث ْر َُعث ْر َر ْه ﴿وهمُه - 44

44 - ﴾Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người
nghèo.﴿

ُْهاِثضثنه﴾ ْ َهعه ِر خهرو ُدا ﴿وهُر - 45

45 - ﴾Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay
chuyện vãn tầm phào;﴿

ْث﴾ ّّثُ ْل ّهُوٌث َّث َر ِّث ْركه ُدا ﴿وهُر - 46

46 - ﴾Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử﴿

ُْلَهِثنر﴾ َه ًه َه ْد ﴿حه - 47

47 - ﴾Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”.﴿

اَثعثنه﴾ ِد ْل ٌر فهاعه ُه ُْ َر فهعر َّهُُّ ا ﴿َهمه - 48

48 - ﴾Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp
có thể giúp ích chúng được.﴿

ُثضثنه﴾ َرُع ُثُهًث ُِ ْلَد ْث عه ههرُْ ﴿َهمها - 49

49 - ﴾Bởi thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo?﴿

َّهُُفثُهًي﴾ ُْ َر حررُي َدرُْ َه ُه ﴿ - 50

50 - ﴾Chúng giống như con lừa khiếp đảm;﴿

وهْهًذ﴾ ُْ ُه ُْ َث ُُ ُد ﴿َّه - 51

51 - ﴾Tháo chạy trước con sư tử.﴿

ُهًت﴾ ِد َرُه ْرفتا صر َهى ُْ ُّر َُ َه ُْ َر ُُّ َث ٍذ ُث َُ ْ َي ُر ّر ُرُُث َُ ﴿ّه - 52

52 - ﴾Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những
tờ kinh được trải ra.﴿
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ُهًه﴾ َث ُْل َه َرو خهها َه َُ ّه ّد ُه ﴿ - 53

53 - ﴾Vô phương! Không, chúng không sợ Đời sau.﴿

ُثُهًي﴾ ُِ َه ِر ِثْد ّد ُه ﴿ - 54

54 - ﴾Vô phương! Quả thật Nó (Qur’an) là Lời Cảnh cáo;﴿

ُهُر﴾ ُه َه ِه ا ُه ُْ ﴿َهمه - 55

55 - ﴾Bởi thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác;﴿

ُْفثُهًث﴾ ُْلمه َر ُْ وهَه ُِوهى ْلَّد َر ُْ َه ْروه ّدر ْ ِه ا ِه ُه َُ َه ِثَد َه ُرو ُر ُِ ُه ا َه ﴿وه - 56

56 - ﴾Nhưng không ai cảnh giác đặng trừ phi Allah muốn bởi vì Ngài
là Chủ Nhân đáng phải sợ và là Chủ Nhân ban sự tha thứ.﴿

۞. Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Cuộc Thảo Luận Giữa Cư Dân Của
Thiên Đàng Và Cư Dân Của Hỏa Ngục:

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ٌي﴾ َُه ْث ْه ُُ َه ْه ُه مثها َذ ّْهُف َي ُر ﴿ - 38

38 - ﴾Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó
đã làm.﴿

Ông Ibn `Abbas và nhiều ngườ khác đã diễn giải Lời phán
trên như sau: “ Các việc làm của một người sẽ ràng buộc và gắn chặt
với y vào Ngày Phán xử”.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُْلَهمثنث﴾ َه ا ْه َهُص ﴿ِثَد - 39

39 - ﴾Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải.﴿

Quả thật, họ là những người có đức tin nơi Allah ().
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
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ِهلروَه﴾ ا ْه ُّهَه ُذ ُدا ْه ﴿ِث - 40

40 - ﴾Trong Thiên đàng. Họ sẽ hỏi nhau;﴿

ُثَثنه﴾ ُُ ُْلمر ْث ﴿عه - 41

41 - ﴾Về những kẻ tội lỗi.﴿

Có nghĩa là những Cư dân của Thiên đàng đang ở trong những
căn phòng lộng lẫy hỏi những kẻ tội lỗi rằng những ai sẽ bị ném vào
tầng thấp nhất của Hỏa ngục.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
﴾ ُه ِه سه ِث ُْ َهكهكر سه ﴿َها - 42

42 - ﴾“Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?”﴿

َّثنه﴾ َه ُْلمر ْه َث َر ْه مُه ﴿ُهالرْو - 43

43 - ﴾Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những người không năng dâng lễ
‘Salah’,﴿

﴾ كثنه ُْ ُْلمث ْر َُعث ْر َر ْه ﴿وهمُه - 44

44 - ﴾Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người
nghèo.﴿

Có nghĩa là bọn chúng không thờ phụng Allah () và cũng
không làm việc thiện và không đối xử tốt với các tạo vật của Ngài
(), là những con người như chúng.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُْهاِثضثنه﴾ ْ َهعه ِر خهرو ُدا ﴿وهُر - 45

45 - ﴾Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay
chuyện vãn tầm phào;﴿

Có nghĩa là chúng thường nói với nhau về những điều mà
không biết về nó. Chúng thêm bớt, đặt điều trong các câu chuyện tầm
phào của chúng.
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Ông Qatadah () đã nói như sau: “Nó có nghĩa là mỗi khi có
một ai đó bị lầm đường lạc lối, thì bọn chúng cũng sẽ bị lầm đường
lạc lối giống người đó.”

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ْث﴾ ّّثُ ْل ّهُوٌث َّث َر ِّث ْركه ُدا ﴿وهُر - 46

46 - ﴾Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử﴿

ُْلَهِثنر﴾ َه ًه َه ْد ﴿حه - 47

47 - ﴾Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”.﴿

Có nghĩa là cái chết. Như, Allah () đã phán trong Surah Al-
Hijr như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُْلَهِثنر﴾ َه أهَُثَه ْد حه َه ْهّد ُّ ﴿وهُْعَر

﴾Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định sẽ
xảy đến cho Ngươi.﴿
[Surah Al-Hijr: 99]

Thiên sứ của Allah () đã nói sau:
ْه: َد وهسه ِث عهَهَُ ّدر ْ صهَدى ا ْهسروَر َه ُها

ْهِّّث ُْ َث ِثنر ُْلَه ُر ِه ا ْه ُّ ِه َّه َِعَو ّْ عِماَ ُعِ ْروه َهَدا
“Quả thật đối với y, Usman bin Maz`un, chắc chắn Al-Yaqin (cái chết)

đã đến với y từ Đấng Chủ Tể của y.”
Sau đó, Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
اَثعثنه﴾ ِد ْل ٌر فهاعه ُه ُْ َر فهعر َّهُُّ ا ﴿َهمه - 48

48 - ﴾Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp
có thể giúp ích chúng được.﴿

Có nghĩa là vào Ngày Phán xử sẽ không có ích lợi gì cho bất cứ
những ai cố gắng cầu xin tha tội thay cho những kẻ bất tin, những kẻ đạo
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đức giả. Sự cầu xin thay này chỉ hữu ích khi nó hội tụ đủ các điều kiện
được Allah () chấp thuận. Tuy nhiên, vào Ngày Phán xử bất cứ một
người nào đến trình diện với Allah () như một kẻ không có đức tin thì
chắc chắn y sẽ bị trừng phạt đời đời trong Hỏa ngục.
۞. Sự Phủ Nhận Của Những Kẽ Không Có Đức Tin Và Vị Trí Của
Chúng:

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُثضثنه﴾ َرُع ُثُهًث ُِ ْلَد ْث عه ههرُْ ﴿َهمها - 49

49 - ﴾Bởi thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo?﴿

Điều gì sai với những kẻ không có đức tin này, những kẻ đang
cố tình quay lưng lại với lời kêu gọi, lời nhắc nhở về Hỏa ngục của
Thiên sứ Muhammad () dành cho chúng.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
َّهُُفثُهًي﴾ ُْ َر حررُي َدرُْ َه ُه ﴿ - 50

50 - ﴾Chúng giống như con lừa khiếp đảm;﴿

وهْهًذ﴾ ُْ ُه ُْ َث ُُ ُد ﴿َّه - 51

51 - ﴾Tháo chạy trước con sư tử.﴿

Ông Abu Hurayrah () đã nói về Lời phán trên như sau: “Có
nghĩa là bọn chúng đang chạy trốn và quay lưng lại với Chân lý như
thể một con lừa hoang đang tháo chạy trước con sư tử đang rượt bắt
nó.

Ông Hammad bin Salamah ا) ْحِ ) thuật lại từ ông `Ali bin Zayd
(), từ ông Yusuf bin Mihran () rằng ông Ibn `Abbas đã giải
thích như sau: “Sư tử, trong ngôn ngữ Ả-rập được gọi là وهْهًذ ُْ ُه -
Qaswarah. Trong ngôn ngữ Abyssinian10, thì nó cũng được gọi là

10. Đất nước Ethiopia ngày nay.
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Qaswarah. Trong ngôn ngữ Ba Tư, con sư tử được gọi là ُر - Sher.

Và được gọi là ٌ ْأّو - Awba trong ngôn ngữ Nabtiyyah11.”
Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُهًت﴾ ِد َرُه ْرفتا صر َهى ُْ ُّر َُ َه ُْ َر ُُّ َث ٍذ ُث َُ ْ َي ُر ّر ُرُُث َُ ﴿ّه - 52

52 - ﴾Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những
tờ kinh được trải ra.﴿

Ông Mujahid () và nhiều người khác đã nói về Lời phán trên như
sau: “Những kẻ thờ đa thần, chúng muốn có một kinh sách được mặc khải
cho chúng; giống như Kinh sách mà Allah () đã mặc khải cho Thiên sứ
Muhammad ().

Tương tự, Allah () đã có phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها

َر جهُعه ُر َُ حه ْر َهُعَه ّدر ْ ّدث ْ َر ْرسر ىه
َروَث َهآ َه ُِ َث َهى ُْ ّْر ْد حه ْه َث ُْ ّْي لْه ُهالروُْ ُهٌي ِهْ ِهُهرُْ آ ْه َهْ ﴿وهِث

ِر﴾ ْثسهالهَه

﴾Và khi có Dấu-hiệu đến với chúng, chúng bảo: “Chúng tôi sẽ không
bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giống như điều đã
được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết rõ đâu là chỗ mà Ngài

phải đặt Thông điệp của Ngài.﴿
[Surah Al-An’am: 124]

Trong một Hadith do ông Qatadah () thuật lại như sau:
“Chúng muốn được phán vô tội vào Ngày Phán xử mà không cần phải
làm bất kỳ điều thiện nào.”

Sau đó, Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُهًه﴾ َث ُْل َه َرو خهها َه َُ ّه ّد ُه ﴿ - 53

53 - ﴾Vô phương! Không, chúng không sợ Đời sau.﴿

11. Tiếng Ả-rập Nabtiyyah là phương ngữ của tiếng Ả-rập được người Nabtiyyah sử dụng trong thời cổ đại ở Bờ
sông Jordan và Bán đảo Sinai. Trong thời kỳ Hoàng kim của Islam, các Nhà Sử học Ả-rập đã áp dụng thuật ngữ
“Nabataen” cho các ngôn ngữ khác ở đồng bằng phù sa Babylon của Iraq và sa mạc Syria.
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Có nghĩ là chúng chỉ bị suy đồi bởi do thiếu đức tin và sự phủ nhận
Lời Cảnh báo mà Thiên sứ Muhammad () đã mang đến cho chúng.

۞. Thiên Kinh Qur’an Là Một Lời Nhắc Nhở:

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُثُهًي﴾ ُِ َه ِر ِثْد ّد ُه ﴿ - 54

54 - ﴾Vô phương! Quả thật Nó (Qur’an) là Lời Cảnh cáo;﴿

Có nghĩa là, quả thật Thiên kinh Qur’an là một Lời Nhắc nhở, Lời
Cảnh báo về một sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc vào Ngày Sau.

Allah () đã phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُهُر﴾ ُه َه ِه ا ُه ُْ ﴿َهمه - 55

55 - ﴾Bởi thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác;﴿

ُْفثُهًث﴾ ُْلمه َر ُْ وهَه ُِوهى ْلَّد َر ُْ َه ْروه ّدر ْ ِه ا ِه ُه َُ َه ِثَد َه ُرو ُر ُِ ُه ا َه ﴿وه - 56

56 - ﴾Nhưng không ai cảnh giác đặng trừ phi Allah muốn bởi vì Ngài
là Chủ Nhân đáng phải sợ và là Chủ Nhân ban sự tha thứ.﴿

Ông Qatadah () đã nói về Lời phán trên như sau: “Có nghĩa là
Allah () là Đấng Duy Nhất mà nhân loại phải kính sợ, và Ngài ()
là Đấng Duy Nhất toàn quyền trong việc tha thứ cho những người biết
ăn năn, hối cải quay trở về với Ngài ().

Tương tự, Allah () đã có phán như sau:

: َه َّهعها ا َه ُها
ُْلعهالهمثنه﴾ َي ْه ّدر ْ ِه ا ِه ُه َُ َه ِثَد َه ِرو ا ِه َه ا َه ﴿وه

﴾Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi Allah,
Rabb của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận).﴿

[Surah At-Takwir: 29]

۞۞۞۞۞



TAFSIR IBN KHATHIR SuRAH Al-muddATHTHIR

Roh Man Ibrahim
Cựu sinh viên UIA, Malaysia

33

ُ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.


