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Nhân danh Allah,  

Đấng Rất mực Độ lượng,  

Đấng Rất mực Khoan dung. 

 
قِۡسُم بِياۡوِم لا 

ُ
ةِ آ أ َٰما  ١ٱۡلقِيا

1.- TA thề bằng Ngày Phục sinh; 

ةِ  اما قِۡسُم بِٱنلَّۡفِس ٱللَّوَّ
ُ
ٓ أ لا  ٢وا

2.- Và TA thề bằng linh hồn tự trách. 

ُهۥ  اما عا ِعظا ۡما لَّن َّنَّ
ا
َُٰن أ نسا ُب ٱۡۡلِ ۡسا َيا

ا
 ٣أ

3.- Há con người nghĩ rằng TA (Allah) sẽ không bao giờ tập hợp được các xương cốt 

của y? 

ِيا بانااناُهۥ  و  ُّسا ن ن
ا
ٰٓ أ ا َِٰدرِينا لَعا َٰ قا  ٤باَلا

4.- Vâng, TA thừa sức ráp lại hoàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

ُهۥ  اما ما
ا
َُٰن ِِلاۡفُجرا أ نسا  ٥باۡل يُرِيُد ٱۡۡلِ

5.- Không! Con người muốn tiếp tục sống phóng đãng; 

اۡس  يَّانا   ا ي
ا
ةِ ُل أ َٰما  ٦ياۡوُم ٱلۡقِيا

6.- Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 

 ُ  ٧فاإِذاا بارِقا ٱۡۡلاَصا

7.- Khi cái nhìn bị chói lòa; 

ُر  ما فا ٱلۡقا سا  ٨واخا

8.- Và khi mặt trăng bị che khuất, 

ُر  ما ۡمُس واٱلۡقا  ٩واُُجِعا ٱلشَّ

9.- Và khi mặt trời và mặt trăng giao nhau. 

رُّ  فا ۡينا ٱلۡما
ا
ئٍِذ أ َُٰن ياۡوما نسا ُقوُل ٱۡۡلِ  ١٠يا



Chanlyislam  3 

 

10.- Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ thoát thân?” 

را  زا َّ لا وا  ١١ّلَكا

11.- Vô phương! Không có chỗ tị nạn. 

رُّ  ئٍِذ ٱلُۡمۡستاقا ب ِكا ياۡوما َٰ را  ١٢إَِلا

12.- Vào Ngày đó, nơi yên nghỉ là về với Rabb của Ngươi. 

را  خَّ
ا
أ ما وا ا قادَّ ئِذِۢ بِما َُٰن ياۡوما نسا  ١٣يُنابَُّؤاْ ٱۡۡلِ

13.- Vào Ngày đó, con người sẽ được thông báo về điều mà y đã gởi đi trước và điều 

mà y còn lưu lại sau. 

َٰ ناۡفِسهِۦ  ا َُٰن لَعا نسا  ١٤باِصرياةٞ باِل ٱۡۡلِ

14.- Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất; 

هُۥ  عااذِيرا َٰ ما لَۡقا
ا
اۡو أ ل  ١٥وا

15.- Mặc dầu y viện đủ lý do để chạy tội. 

لا بِهِۦٓ  اناكا ِِلاۡعجا  ١٦لا ُُتار ِۡك بِهِۦ لِسا

16.- Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur'an) hầu giục giả Nó; 

ُهۥ واقُۡرءااناُهۥ  ۡعا لاۡيناا ُجا  ١٧إِنَّ عا

17.- Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ tom góp Nó và xướng đọc Nó; 

َُٰه فاٱتَّبِۡع قُۡرءااناُهۥ  نا
ۡ
أ  ١٨فاإِذاا قارا

18.- Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur'an), hãy đọc theo; 

لاۡيناا بايااناُهۥ   ١٩ُثمَّ إِنَّ عا

19.- Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 

َّ باۡل ُُتِبُّونا ٱۡلعااِجلاةا   ٢٠ّلَكا

20.- Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

ةا  ُرونا ٱٓأۡلِخرا تاذا  ٢١وا
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21.- Và quên lãng Đời sau. 

ةٌ  ئِٖذ نَّاِِضا  ٢٢وُُجوهٞ ياۡوما

22.- Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sẽ sáng rỡ; 

ةٞ  ا نااِظرا ب ِها َٰ را  ٢٣إَِلا

23.- Ngắm nhìn Rabb của họ; 

ةٞ  ئِذِۢ بااِِسا وُُجوهٞ ياۡوما  ٢٤وا

24.- Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người sẽ sa sầm, 

ن تاُظنُّ 
ا
ا فااقِراةٞ  أ  ٢٥ُيۡفعالا بِها

25.- Lo nghĩ về một tai họa sẽ đập nát lưng; 

ااِِقا  ٓ إِذاا بالاغاِت ٱلَّتَّ َّ  ٢٦ّلَكا

26.- Không! Khi nó lên đến xương quai xanh; 

اٖق  نۜۡۡ را  ٢٧واقِيلا ما

27.- Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa?” 

اُق  نَُّه ٱۡلفِرا
ا
نَّ أ  ٢٨واظا

28.- Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

اُق  ِت ٱلسَّ اِق واٱِۡلافَّ  ٢٩بِٱلسَّ

29.- Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

اُق  سا ئٍِذ ٱلۡما ب ِكا ياۡوما َٰ را  ٣٠إَِلا

30.- Vào Ngày đó là việc đưa về với Rabb của Ngươi. 

 َٰ َلَّ لا صا قا وا دَّ  ٣١فاَلا صا

31.- Nhưng y không tin cũng không dâng lễ 'Salah' 

با  ذَّ َِٰكن كا لا َٰ وا َّلَّ تاوا  ٣٢وا

32.- Ngược lại, y bài bác sự thật và quay bỏ đi; 
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ىٰٓ  طَّ تاما ۡهلِهِۦ يا
ا
ٰٓ أ  ٣٣ُثمَّ ذاهابا إَِلا

33.- Rồi y bước về nhà dáng điệu ngạo mạn; 

َٰ اا  ۡوَّلا
ا
اكا فاأ َٰ ل  ٣٤ۡوَّلا

34.- Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

ٰٓ ُثمَّ  ۡوَّلا
ا
اكا فاأ َٰ ل ۡوَّلا

ا
 ٣٥أ

35.- Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân. 

ن ُيَّۡتاكا ُسًدى 
ا
َُٰن أ نسا ُب ٱۡۡلِ ۡسا َيا

ا
 ٣٦أ

36.- Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

 َٰ ِن ٖ ُيۡمنا ِن مَّ ٗة م 
اۡم ياُك ُنۡطفا ل

ا
 ٣٧أ

37.- Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra? 

ىَٰ  وَّ لاقا فاسا ٗة فاخا لاقا نا عا  ٣٨ُثمَّ َكا

38.- Rồi trở thành một hòn máu đặc; tiếp đó, được (Allah) uốn nắn thành hình thể; 

 ٰٓ نَثا
ُ
را واٱۡۡل كا ۡۡيِ ٱذلَّ وۡجا عالا مِۡنُه ٱلزَّ  ٣٩فاجا

39.- Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

 َٰ ۡوَتا ن َُيۡـ ِىا ٱلۡما
ا
ٰٓ أ ا َِٰدٍر لَعا َٰلِكا بِقا لاۡيسا ذا

ا
 ٤٠أ

40.- Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được người chết? 

Đọc dứt câu này, Thiên sứ  nói: “Vâng, quang vinh thay Ngài, ôi Allah!” 

 

*Giải thích ý nghĩa những dòng kinh của Surah (Sự Phục Sinh): 

 Như đã được giải thích ở những chương trước, nếu những điều gì hay lời nói được chấp 

nhận và tin cậy thì người nói không cần thiết phải dùng đến lời Thề để xác minh sự nghi ngờ 

của đối tượng. Nhưng trường hợp nầy, Allah đã dùng cụm từ Thề là (La-ال) và (waw –و) là Ngài 

muốn xác minh những gì sẽ xảy ra trong tương lai, đó là lời phúc đáp làm sáng tỏ cho những 

người vô ý thức cho rằng thể xác con người sẽ không được phục sinh lại như lúc Ngài đã tạo 

hóa như thưở ban đầu, như Allah đã phán:  

ةِ :ُ))قالُتعاىلُ َٰما قِۡسُم بِياۡوِم ٱلۡقِيا
ُ
ٓ أ ةِ  ١لا اما قِۡسُم بِٱنلَّۡفِس ٱللَّوَّ

ُ
ٓ أ لا  (( ٢وا

)) TA thề bằng Ngày Phục sinh; - Và TA thề bằng linh hồn tự trách)).1-2. 
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 Sự giải thích ý nghĩa về hai câu kinh trên đây có nhiều ý kiến khác nhau của những vị 

học giả (Ulama) như sau: 

 Ông Al Hassan () nói : "Allah chỉ thề bằng Ngày Phục sinh chớ không thề bằng linh 

hồn tự trách." 

 Ông Kotadah ()nói: "Allah đã thề bằng ngày Phục sinh và bằng linh hồn tự trách." 

 Sự thật thì Allah đã thề bằng cả hai điều trên và đó cũng là ý kiến của ông Ibnu Abbass  

(), ông Said ibnu Jubair () và ông Ibnu Jarir () đã cùng chọn ý kiến nầy. 

 Còn "Ngày phục sinh" thì hầu như tất cả tín đồ Muslim đều biết nó sẽ xảy ra nhưng 

không một ai biết được nó sẽ xảy ra vào lúc nào? 

 Dựa theo sự giải thích của ông Al Hassan Al Bossory () về linh hồn tự trách: Đối với 

những người tin tưởng, lúc nào họ cũng tự than trách bản thân của họ tại sao lại nói năn, ăn 

uống, hành động như thế này!!! Nhưng đối với những người vô ý thức thì họ đi đứng, ăn nói, 

hành động một cách vô ý tứ và không bao giờ suy nghĩ hay tự hỏi bản thân của họ đã làm những 

gì? 

 Ông Samak () có hỏi ông Ikrimah () về ý nghĩa của câu kinh:  

ةِ ) قِۡسُم بِٱنلَّۡفِس ٱللَّوَّاما
ُ
ٓ أ لا  .((Và TA thề linh hồn tự trách)) ( وا

Có nghĩa là: Con người tự trách về điều tốt và điều xấu mà họ đã làm như thế nầy thế kia!!! 

Tóm lại, những ý kiến của những nhà học giả (Ulama) đều đồng thuận với nhau rằng con người 

thường hay tự trách và hối hận sau khi gây ra những điều xấu mà không chịu làm những điều tốt 

lành. 

ُهۥ )) :قالُتعاىل اما عا ِعظا ۡما لَّن َّنَّ
ا
َُٰن أ نسا ُب ٱۡۡلِ ۡسا َيا

ا
 3((.أ

3. ((Há con người nghĩ rằng TA (Allah) sẽ không bao giờ tập hợp được các xương cốt của y?)) 

Vào Ngày phục sinh. Họ (con người) nghĩ rằng TA không có khả năng để tập hợp lại những 

xương cốt đã bị tan nát và rã mục từ cả mấy ngàn năm về trước đang nằm rải rát tiêu tan ở khắp 

mọi nơi hay sao? 

ِيا بانااناُهۥ )):ُقالُتعاىلُ و  ُّسا ن ن
ا
ٰٓ أ ا َِٰدرِينا لَعا َٰ قا   ٤باَلا

4. ((Vâng, TA thừa sức ráp lại hoàn hảo từng đầu ngón tay của y)). 

 Ông Ibnu Abbas () giải thích: Allah có đủ khả năng để làm tất cả những gì Ngài muốn. 

 Qua ý nghĩa của hai dòng kinh trên thì Allah có đủ khả năng để tập hợp những xương cốt 

đã mục nát (từ bao thế kỷ trước) và Ngài thừa sức cho từng đường gân của ngón tay ráp lại một 

hình dạng hoàn hảo như thưở ban đầu dù người đó đã chết cháy, chết do ngộp hay bị tai nạn tan 

xương nát thịt đi nữa. Vinh Quang ở Ngài, Ngài là Đấng Tạo Hóa và cũng là Đấng Phục Sinh đủ 

khả năng trên tất cả. 

 Dựa theo sự giải thích của ông Inbu Abbass () về ý nghĩa: "TA không có khả năng..." 

"...TA thừa sức ráp lại..."    (
عُ ()ق اد ر ي نُ   có nghĩa là con người nghĩ rằng Allah không có khả (َن  م 

năng để gôm góp rồi ráp lại những đóng xương đã mục nát hay sao? Không! TA dư sức để ra 
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lệnh tập hợp và ráp lại từ những màn chỉ tay* của mỗi cá nhân như thưở ban đầu mà TA đã 

tạo ra và TA có thừa khả năng làm hơn thế nữa nếu TA muốn, TA sẽ làm tốt hơn nữa mà con 

người không thể hiểu biết được. Đây cũng là ý kiến của ông Ibnu Qutaibah () và ông Az 

Zujajah () là một trong những nhà phân giải (Tafsir) ý nghĩa thiên kinh Qur’an. 

*Đường chỉ tay của mỗi người đều khác nhau nên con người dùng phương pháp lấy dấu vân tay 

để phân biệt mỗi cá nhân. Vậy, nếu đó không phải do Allah tạo ra, thì xin hỏi ai là người có đủ 

khả năng tạo ra con người như thế được? 

ُهۥ  اما ما
ا
َُٰن ِِلاۡفُجرا أ نسا  ٥باۡل يُرِيُد ٱۡۡلِ

5.- Không! Con người muốn tiếp tục sống phóng đãng; 

 Ông Ibnu Abbass () giải thích: Con người luôn đi đứng một cách ngạo mạn phóng 

đãng, vô ý thức. Con người thường có quan niệm là muốn làm bất cứ những gì ưa thích mà 

không nghĩ đến hậu quả sẽ xãy ra, rồi sau đó ân hận sám hối trước khi chết (hay trước khi Ngày 

tận thế). Nhưng trên thực tế, những người không chấp nhận Ngày phục sinh có thật sẽ xảy ra thì 

họ đã trở thành kẻ bất tin (Kafir) đối với Allah, vì sự tin tưởng ở Ngày Phục Sinh là một trong 

những căn bản của đức tin (Iman) trong Islam. 

Ý nghĩa câu: ( ُه ام  م 
 
ُأ ر  ج  ُِل  ف  )  Ngày Sau họ bước đi một cách khó khăn vất vã giống như có vật 

nặng chắn ngang (hay đè lên đầu của họ).  

 Theo sự giải thích của ông Al Hassanh (): Vào ngày đó con người bước đi một cách vất 

vã khó khăn, mỗi bước đi rất nặng nề vì tội lỗi chồng chất của họ, ngoại trừ những người 

nào được Allah thương xót thì mới mong được dể dàng.  

 Theo sự giải thích của ông Ibnu Abbass (): Những người bất tin ở Ngày Phục Sinh bởi 

sự tội lỗi to lớn của họ sẽ gặp phải khó khăn để đến trình diện Allah.  

Và Allah đã phán ở dòng kinh kế tiếp: 

اۡس  ةِ   ا ي َٰما يَّانا ياۡوُم ٱلۡقِيا
ا
 ٦ُل أ

6.- Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 

 Con người tự hỏi "Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục Sinh?" đó là lời tự trấn an vì họ không 

tin Ngày Phục Sinh là sự thật, mục đích của họ là để che lấp và có ý bào chữa cho những việc 

làm bất tin của họ. Nhưng, Allah đã phán qua câu kinh khác: 

َِٰدقِۡيا ))ُ ا ٱلۡواۡعُد إِن ُكنتُۡم صا َٰذا َٰ ها َتا ياُقولُونا ما اۡستا قُل لَُّكم مِيْ  ٢٩وا اُد ياۡومٖ لَّ ت لا   ۡ عا ٗة وا اعا ۡنُه سا ِخُرونا نا
اۡستاۡقِدُمونا  ُ.سبأ((.  ٣٠ت

(( Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa này sẽ thể hiện nếu quí vị nói thật?”)). 

(( Hãy bảo: “Cuộc hẹn của quí vị là ngày mà quí vị sẽ không thể ở trể một giờ cũng không đi 

sớm hơn.”)). Surah Sabaa 34: 29-30. 
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 Ngày Phục Sinh sẽ xảy ra mà không một ai biết trước được. Ngay cả Thiên sứ 

Muhammad () cũng không biết chừng nào sẽ xảy ra. Vấn đề là con người có tin tưởng và chấp 

nhận những gì mà Allah và Thiên Sứ () của Ngài đã truyền dạy hay không? 
 ُ  ٧فاإِذاا بارِقا ٱۡۡلاَصا

7.- Khi cái nhìn bị chói lòa; 

Có nghĩa là sức nóng đến nổi khi nhìn sẽ bị chói lòa đôi mắt. 

 Allah đã phán ở chương khác :  

ت دُ :ُ))ُقالُتعاىل ي ر  و اٌءُُالُ  ُه  م  ت ه  ف ئ د 
 
ُو أ م  ه  ر ف  َ ُط  م  ُ.43:ُإبراهيمُ((.ُإ ِل  ه 

 ((...cặp mắt không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải)). Surah Ibrahim 14:34. 

Tức vào ngày Phục Sinh đôi mắt sẽ bị chóa lòa vì quá lo lắng của sức nóng khủng khiếp, và vì 

quá sợ hãi nên không thể nhìn thấy những gì rõ ràng trước mắt họ, đây là ý nghĩa chính mà 

Allah ghi ở dòng thiên kinh này. 

ُر  ما فا ٱلۡقا سا  ٨واخا

8.- Và khi mặt trăng bị che khuất, 

 Khi mặt trăng bị che khuất tức mất đi ánh sáng của nó. Ngày nay, chỉ cần thời tiết thay 

đổi thêm vài độ nóng hay trở lạnh thì con người đã than van mùa màn bị thất thu, sự di chuyển 

đi lại thì khó khăn, những sinh hoạt hàng ngày đã thay đổi,... nhưng thử tưởng tượng nếu mặt 

trăng bị che khuất rồi mất đi ánh sáng của nó dài hạn hơn thì chuyện gì sẽ xãy ra? 

ُر  ما ۡمُس واٱلۡقا  ٩واُُجِعا ٱلشَّ

9.- Và khi mặt trời và mặt trăng giao nhau. 

Ông Mujahid () giải thích: Một khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất, như Allah đã phán ở 

chương khác:  

ُ:ُ))ُقالُتعاىل ر ت  وِّ ُك  م س  ُ.اتلكوير((.ُإ ّذََّ اُالشَّ
(( Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất )). Surah At-Takwir 81:1. 

Con người sẽ hoản hốt lo âu như Allah đã phán: 

رُّ  فا ۡينا ٱلۡما
ا
ئٍِذ أ َُٰن ياۡوما نسا ُقوُل ٱۡۡلِ  ١٠يا

10.- Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ thoát thân?” 

 Khi sự thể này xảy ra vào Ngày Phục Sinh, con người hoảng hốt, sợ hãi mà tìm mọi cách 

để chạy trốn, nên họ đã thốt lên: ‘Đâu là chỗ thoát thân?’ Nhưng than ôi! Ngày đó, không một 

ai thoát khỏi, dù đã có kế hoạch, phương án tìm mọi cách để chạy trốn thì cũng vô ích mà thôi.  

 Ngày hôm nay, khi hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực xảy ra thì con người đổ xô đi 

xem để thưởng thức và cười vui khi nhìn thấy cảnh tượng này… Bởi họ không biết đó là 

một trong những Dấu Hiệu của Ngày Tận Thế mà bổn phận của người Muslim phải 

nhanh chóng đi hành lễ Solah để tìm sự trú ẩn nơi Allah.  
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Allah đã phán tiếp:  

را  زا َّ لا وا  ١١ّلَكا

11.- Vô phương! Không có chỗ tị nạn. 

 Không có một chỗ nào tị nạn để nương tựa. Ông Ibnu Masoud () và Ibnu Abbass () 

giải thích: Dù có tìm mọi cách để thoát thân thì con người cũng không bao giờ được như ý.  

 Bằng chứng Allah đã phán ở câu kinh khác: 

ُ:ُ))ُ..قالُتعاىل ٍ
ْي  ُن ك  ُم ن  م  ال ك  م  ئ ٍذُو  م  اٍءُي و  ل ج  ُمَّ ُم ن  م  اُل ك  34ُ:ُالشورى((.ُم 

((...Vào ngày đó, các người sẽ không có một nơi lánh nạn cũng không có một lý do để chạy 

tội)). Surah Ash-Shura 42:47. 

Vào ngày đó, con người không có một chỗ nào để tị nạn mà nương tựa như Allah đã phán: 

رُ ) ز  و  (ال   (Các người vô phương, không có một chỗ nào để các người tìm đến mà tị nạn cả). Vì 

thế mà Allah đã phán tiếp: 

رُّ  ئٍِذ ٱلُۡمۡستاقا ب ِكا ياۡوما َٰ را  ١٢إَِلا

12.- Vào Ngày đó, nơi yên nghỉ là về với Rabb của Ngươi. 

Vào ngày đó, nơi trở về để được yên nghĩ cuối cùng là trở về với Rabb của Ngươi. Đó là điểm 

dừng chân cuối cùng của con người. Ngoài đó ra không có một chốn nào khác để đi. 

Sau đó Allah phán: 

را   خَّ
ا
أ ما وا ا قادَّ ئِذِۢ بِما َُٰن ياۡوما نسا  ١٣يُنابَُّؤاْ ٱۡۡلِ

13.- Vào Ngày đó, con người sẽ được thông báo về điều mà y đã gởi đi trước và điều mà y 

còn lưu lại sau. 

Vào Ngày đó, con người sẽ được thông báo và cho biết về mọi điều mà họ đã gởi đi trước lúc 

còn sống và mới đây hay gần ngày họ lìa cỏi đời. Những công việc làm của con người được thể 

hiện từ ngày khởi đầu cho đến ngày cuối cùng, dù lớn hay nhỏ, kín đáo hay công khai đều được 

thiên thần cho biết hết, không giấu diếm hay thiếu điều gì. Allah đã phán ở dòng kinh khác: 

ُقالُتعاىل ..ُ ((ُ :  ْ ُدوا واجا ۚ وا ا َٰها ى ۡحصا
ا
ٓ أ برِياةً إِلَّ لا كا غِرياٗة وا َِٰب لا ُيغاادُِر صا ا ٱلِۡكتا َٰذا اِل ها ۡيلاتاناا ما َٰوا ياُقولُونا يا ا ما وا

ٗدا  حا
ا
بُّكا أ ۡظلُِم را لا يا اۗ وا اِِضٗ ِملُواْ حا ُالكهفُ(( ٤٩عا

((...Và chúng sẽ (than): “Ôi,thật khổ thân chúng tôi! Một quyển sổ gì như thế này! Nó ghi 

không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn.” Và chúng sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả 

những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một 

ai.)) Surah 18 Al-Kahf: 49. 

Đó là ý nghĩa mà Allah phán ở câu kinh sau: 
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َٰ ناۡفِسهِۦ باِصرياةٞ  ا َُٰن لَعا نسا  ١٤باِل ٱۡۡلِ

14.- Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất; 

 Ông Ibnu Abbass () nói: Con người nhìn thấy rõ bản thân của họ từ đôi tai đã nghe, 

đôi mắt đã nhìn, tay chân của họ đã cầm và đi đứng, và tất cả thân thể của họ được cho 

thấy về bản thân thật thụ của mình một cách rõ ràng.  

 Theo ông Qotadah () nói: Tất cả những tứ chi của thân thể con người sẽ tự làm chứng 

cho bản thân mình nên không có một điều nào chối cải được. Nghĩa là đôi mắt sẽ làm 

chứng cho cái nhìn, đôi tai sẽ làm chứng cho những điều cấm nghe... 

 Trong hadith có thuật lại với ý nghĩa: ‘Nếu Allah muốn, thì Ngài sẽ phơi bày ra để con 

người nhìn thấy bản thân họ đã vấp phải những tội lỗi như thế nào mà họ ngoan cố 

không biết đến’. 

 Trong quyển kinh Injiel có ghi như sau: ‘Hỡi con cái của Adam! Các người chê cười, 

ngoạn mục, phấn khởi với những lỗi lầm của người anh em của các người, ngược lại các người 

lại không bao giờ nghĩ và thấy những gì xấu hổ tội lỗi ở chính bản thân các người’. 

هُۥ  عااذِيرا َٰ ما لَۡقا
ا
اۡو أ ل  ١٥وا

15.- Mặc dầu y viện đủ lý do để chạy tội. 

 Ông Mujahid ® giải thích ý nghĩa câu kinh này: Nếu con người cố gắng và không cố 

chấp nhìn nhận để chấp nhận sự thật thì họ sẽ thấy bản thân thật thụ của họ như thế nào.  

 Ông Qotadah ® nói: Nếu Ngày đó, họ có thừa nhận tội lỗi trong thâm tâm của họ thì 

cũng không có nghĩa lý gì, vì đã muộn màn rồi.  

 Như Allah đã phán ở dòng kinh khác:  

ا ُكنَّا ُمۡۡشِكِۡيا :ُ))قالُتعاىل ب ِناا ما ِ را ن قاالُواْ واٱَّللَّ
ا
ٓ أ اۡم تاُكن فِۡتناُتُهۡم إِلَّ ُاألنعام((.ُ ٢٣ُثمَّ ل

((Rồi chúng không nại được lý do nào để chạy tội ngoài lời xin xỏ này: ‘ Xin thề với Allah. 

Rabb của chúng tôi, chúng tôi không phải là những kẻ thờ đa thần)). Surah 6. Al An’am: 23. 

Allah phán tiếp: 

لا بِهِۦٓ  اناكا ِِلاۡعجا  ١٦لا ُُتار ِۡك بِهِۦ لِسا

16.- Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur'an) hầu giục giả Nó; 

Ý nghĩa của dòng kinh trên là Allah chỉ dẩn Thiên sứ () cách thức nhận lãnh Al Wahy (mặc 

khải) từ Thiên Thần Jibriel () như thế nào, mặc dù Thiên sứ () rất chú tâm và lo lắng khi 

nhận lấy NÓ, đôi lúc Người đọc trước khi Thiên Thần chấm dứt vì Người lo sợ sẽ đọc không 

kịp, vì thế Allah ra lệnh cho Người phải chú tâm lắng nghe Thiên Thần đọc trước rồi sau đó mới 

đọc theo để Người không sợ quên và hiểu được ý nghĩa của Nó một cách rõ ràng chính xác và 

minh bạch. Allah ghi nhận tức khắc những gì Người đọc theo đó vào trái tim của Người. 

Thiên sứ  nhận lãnh wahly qua ba giai đoạn như sau: 

1)- Thấm nhuần vào trái tim của Người trước. 

2)- Người đọc lại như những gì Thiên Thần đã đọc cho Người nghe.  
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3)- Người được sự giải thích ý nghĩa câu kinh đó một cách rõ ràng, chính xác, minh bạch không 

thiếu xót điều gì. Vì vậy mà Allah đã phán:  

اال ُ) ُل س  ُب ه  ِ  لا جا عْ ِِلا  كا نا ُت  رِّك   . (هِ ب
(( Chớ uốn lưỡi của Ngươi về NÓ (Qur’an) hầu giục giả NÓ )). 

Hay giục giả khi nhận lãnh những dòng thiên kinh Qur’an như Allah đã phán ở dòng kinh khác: 

ُُلُ بُ قُ ُنُ مُ ُآنُ رُ قُ ال ُب ُُل ُجُ عُ تُ ُال ُوُ ...: )) قال تعاَل
 
ُقُ يُ ُنُ أ ُ ُإ ُض  ل ًماُُهُ يُ حُ وُ ُك ُِل  ُع  ِن  ُز د  ُر بِّ 113ُ:ُطهُ((.ُُو ق ل 

(( Và chớ giục giả với Qur’an trước khi việc mặc khải NÓ sẽ hoàn tất cho Ngươi. Và hãy cầu 

nguyện, thưa: ‘ Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tăng kiến thức cho bề tôi)). Surah 20. Ta-ha:114.  

Kiến thức mà Allah ban cho con người thật bao la, bát ngát, nên lúc nào chúng ta cũng phải cầu 

xin với Allah để được tăng thêm kiến thức, dù học đến chết cũng không hết. 

Sau đó Ngài phán tiếp: 

ُهۥ  ۡعا لاۡيناا ُجا  ١٧واقُۡرءااناُهۥ إِنَّ عا

17.- Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ tom góp Nó và xướng đọc Nó; 

Hay TA sẽ ghi khắc Nó vào trong lòng của Ngươi, để sau đó Ngươi đọc lại Nó mà Ngươi sẽ 

không bao giờ quên được Nó. Và hiểu Nó một cách rõ ràng minh bạch. 

َُٰه فاٱتَّبِۡع قُۡرءااناُهۥ فاإِذاا  نا
ۡ
أ  ١٨قارا

18.- Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur'an), hãy đọc theo; 

Mỗi khi Thiên Thần Jibriel () đọc Nó (Qur'an) xong, Ngươi hãy chú tâm để nghe và đọc theo 

những gì Thiên Thần Jibriel () đã đọc cho Ngươi nghe. 

لاۡيناا بايااناُهۥ ُثمَّ إِنَّ   ١٩عا

19.- Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 

Sau khi Ngươi đã nghe rồi thì Ngươi học thuộc lòng vào tim và đọc lại Nó, TA mới giải thích 

cho Ngươi để hiểu rõ ý nghĩa những câu kinh đó một cách rõ ràng và minh bạch những gì TA 

truyền lệnh cho Ngươi để áp dụng, thực hành và lấy Nó làm Giáo Luật của TA và truyền bá cho 

mọi người. 

Đây là hình thức Mặc khải hay Thiên khải. Allah đưa các câu kinh Qur’an đặt vào trong lòng 

của Thiên sứ  và khắc ghi chúng trong trí nhớ của Người. Allah cử phái Thiên thần Jibril  

xuống đọc Qur’an cho Thiên sứ  nghe rồi Người đọc theo.  

َُّنُاتل ُمُ ُجُ ل ُاعُ وسلمُيُ ُعليهاكنُرسولُاهللُصىلُاهللُ:ُ)إبنُعباسُرىضُاهللُعنهُقالعنُ ُ،ُف ُُهُ يُ تُ فَُّشُ ُكُ رُِّفاكنُي  ُُةٌُدَُّلُشُ ن 
 
ُلُ زُ ن ُأ

ُت  رِّك)):ُاهللُعزوجل ُتل  عُۦب هُ ُۡۡال  ان ك  ُب هُ ۡۡل س 
ل  َُُ ۦج  َُع   مۡۡإ نَّ هُ ۡۡن اُج  ان هُ ۡۡو ق رُۥع  ُ :ُقال((.ُۥء  ُُهُ عُ ج  ُرُ قُ ،ُثمُتُ كُ ر ُدُ ُص ُف 

 
إ ذ اُق ر أ))ُُُه ُأ

ُۡۡف  ه 
ن َٰ
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ُ ان هُ ۡۡق رُۡۡتَّب عٱف  ُۥء  .))ُ
 
ُ ُعُ مُ تُ سُ اف ُُيُ أ ُوُ ُل 

 
ُن ُأ ُص  ُت  ُُث مَُّ))، َُع   ُب ي ان هُ ۡۡإ نَّ ُۥن ا إ ُُك ُل ُذُ دُ عُ بُ ُنُ اك ُف ُ((

ُانُ ذَُّ ُرُ لُق ُيُ ب  ُجُ ُق ُل ُط ُا
 
ُمُ كُ ُه ُأ

 
ُأ ُرُ قُ ا

 
ُُه ُأ ُأ(.

ُ.هخرجهُأمحدُورواهُابلخاريُومسلمُبنحو

Ông Ibnu Abbass () thuật lại: Thiên sứ () rất quan tâm và lo lắng lúc nhận lãnh Mặc Khải, 

cho nên Người thường nhấp đôi môi và uốn lưỡi, vì vậy mà Allah truyền xuống câu kinh: "Chớ 

uốn lưỡi của Ngươi về NÓ ‘Qur’an’ để hầu giục NÓ đến nhanh. Quả thật, TA có nhiệm vụ thu 

nhặt và đọc NÓ ‘cho Ngươi’."  

Ông Ibnu Abbass () giải thích tiếp: Allah thu nhặt NÓ vào tim của Người và rồi Người sẽ đọc 

theo. Ngài phán tiếp: "Bởi thế, khi TA đọc NÓ ‘Qur’an’, hãy đọc theo Nó." có nghĩa là hãy 

chăm chú im lặng mà nghe NÓ rồi đọc theo. Sau đó Ngài phán tiếp: "Rồi chính TA có nhiệm vụ 

giải thích NÓ minh bạch." Sau khi Thiên Thần Jibriel (A) ra đi Người đọc lại giống như Thiên 

Thần đã đến đọc cho Người nghe. Do Ahmad, Al Bukhory và Muslim ghi lại như trên.  

Theo sự ghi nhận của Al Bukhory (r): Mỗi khi Thiên Thần Jibriel () đến thì Người rất lo sợ 

để tiếp nhận Nó, nhưng sau khi Thiên Thần ra đi thì Người đọc Nó giống như những gì Thiên 

Thần đã đọc mà Allah đã hứa với Người. 

ُذُ اكنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُإ:ُحاتم،ُعنُابنُعباسُرىضُاهللُعنهُقالبنُأيبُاوروىُ
 
ُ الوُ ُهُ يُ ل ُعُ ُل ُزُ ن ُاُأ

ُل ُي ُُح  ُّقِّ
ةٌُُهُ نُ مُ  دَّ ُرُ عُ ُهُ يُ ل ُعُ ُلُ زَُّواكنُن ُ،ُش  ُُف  ُرُ ُُت  ُف 

ُُقَُّل ُتُ ،ُيُ هُ يُ تُ فُ شُ ُهُ كُ ي 
 
ُ وَُّأ ُُةٌُيَُّشُ ،ُخُ هُ يُ تُ فُ شُ ُهُ ب ُُكُ رُِّي  ُوُ ُل 

 
ُن ُي ُُنُ أ ُس 

 
ُ وَُُّأ ُُل ُبُ قُ ُل 

 
ُنُ م ُُغُ رُِّفُ يُ ُنُ أ

ُت  رِّك:ُ)،ُفأنزلُاهللُتعاىله ُرُ خُ آ ُ ُتل  عُۦب هُ ُۡۡال  ان ك  ُب هُ ۡۡل س 
ل  ُ.أيبُجاتمأخرجهُابنُ(.ُۦج 

Ông Ibnu Abi Haatim () thuật lại từ ông Ibnu Abbass (): Mỗi khi sự mặc khải được truyền 

xuống cho Thiên sứ () Người chú tâm tiếp nhận Nó, khi đôi môi của Người nhấp đi nhấp lại và 

uốn lưỡi thì được biết là thiên khải đang được truyền xuống, Người tiếp nhận Nó trước rồi nhấp 

đôi môi sợ quên trước khi tiếp nhận thiên khải khác, nên Allah mới truyền xuống câu kinh: "Chớ 

uốn lưỡi của Ngươi về NÓ ‘Qur’an’ hầu giục NÓ đến nhanh." Do Ibnu Abi Haatim ghi lại.  

Ông Ibu Abbass () giải thích thêm: Thiên sứ () rất quan tâm và sợ quên Nó, nên Allah đã 

truyền xuống câu kinh: "Bởi thế TA có nhiệm vụ đọc NÓ ‘Qur’an’, hãy đọc theo NÓ." Có nghĩa 

là TA sẽ tiếp tục đọc cho Ngươi và Ngươi sẽ không bao giờ quên NÓ”.  

Ông Ibnu Abbaas () nói tiếp: "Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích NÓ minh bạch." Có nghĩa 

là Allah giải thích cho Người hiểu rõ minh bạch nào là giáo luật về Haram và nào là giáo luật về 

Halal. Ông Qotadah () cùng quan niệm này. 

َّ باۡل ُُتِبُّونا ٱۡلعااِجلاةا   ٢٠ّلَكا

20.- Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

Có nghĩa là con người bất tin từ chối thừa nhận Ngày Phục Sinh mà cứ lo chạy đua yêu thích 

đời sống chớp nhoáng hiện tại ở trên trần gian này mà không lo nghĩ đến Ngày Sau. 

ةا  ُرونا ٱٓأۡلِخرا تاذا  ٢١وا
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21.- Và quên lãng Đời sau. 

Cuộc sống Đời sau mới là cuộc sống vĩnh viển nhưng con người quên lãng nó, cứ cho là nó 

không có thật mà cố hưởng thụ đời sống tạm bợ trên trần gian này. 

ةٌ  ئِٖذ نَّاِِضا  ٢٢وُُجوهٞ ياۡوما

22.- Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sẽ sáng rỡ; 

Vào ngày Phục Sinh, gương mặt của một số người tin tưởng ở Đấng Tạo Hóa là Thượng Đế của 

họ sẽ sáng rở bởi sự tin tưởng và hào quang sáng chói do hành đạo tốt lành của họ ở trên trần 

gian. 

ةٞ  ا نااِظرا ب ِها َٰ را  ٢٣إَِلا

23.- Ngắm nhìn Rabb của họ; 

Người tin tưởng được diễm phúc chiêm ngưỡng diện mạo (mặt) của Allah bằng đôi mắt của họ, 

nên họ thật sung sướng và hạnh phúc. Như hadith sau đây ghi lại : 

ُإ ُ:ُ)ُكمُرواهُابلخاريُفُصحيحه
ُ سُ ُمُ كُ نَّ ُ(.اُانًُيَُّعُ ُمُ كُ بَُّرُ ُنُ وُ ت 

Thiên sứ () nói: Các người sẽ thấy diện mạo Rabb (Chủ Nhân) của các người bằng đôi mắt 

của các người. Al Bukhory ghi lại. 
Sự việc mà người tin tưởng thấy được diện mạo của Allah vào ngày Sau là sự thật, không một ai 

trong những người Muslim chân chánh chối cải lý thuyết này, qua hadith do ông Abu Huarairoh 

() thuật lại như sau:  

 
ا
  نَّ أ

ُ
ُهُ :ُفقالُةُ؟امُ يُ مُالقُ وُ اُي ُنُ بَُّىُرُ رُ ن ُُل ُيارسولُاهللُهُ :ُا قالوااسً نا أ ُمُ الشَُُّنُ وُ ارُ ضُ ت ُُل  ُي ُرُل ُمُ قُ ال ُوُ ُس  الُ،ُ:؟ُقالواُاٌبُحُ اُسُ مُ هُ نُ وُ دُ ُس 
ُإ ُ:ُقال

ُ.أخرجهُالشيخان.ُكُل ُذُ كُ ُمُ كُ بَُّرُ ُنُ وُ رُ ت ُُمُ كُ نَّ

Một số người hỏi Thiên sứ (): Thưa Sứ giả của Allah, chúng tôi có thể nhìn thấy Chủ Nhân 

của chúng tôi vào ngày Phục Sinh không? Thiên sứ () trả lời: Mỗi khi các người nhìn mặt 

trăng và mặt trời mà không có một án mây nào che lại, thì lúc đó các người có bị che lấp lại 

hay không? Họ đồng trả lời: Thưa không. Thiên sứ () nói: Các người sẽ nhìn thấy Rabb của 

các người rõ ràng như vậy đó. Al Bukhory và Muslilm. 

ُإ ُ:ُ)ُنظرُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُإىلُالقمرُِللةُابلدر،ُفقال:ُعنُجابرُريضُاهللُعنهُقال
اُمُ كُ ُمُ كُ بَُّرُ ُنُ وُ رُ ت ُُمُ كُ نَّ

ُال ُذُ هُ ُنُ وُ رُ ت ُ ُف ُمُ قُ ا ُتُ عُ ط ُتُ سُ ا ُُنُ إ ُر،
 
ُأ ُُنُ م ُبُ ل ُغُ ُتُ ال  ُلع  ُمُ الشَُُّعُ وُ ل ُط ُُل ُبُ قُ ُة ُل ُُص ُوا ُف ُهُ بُ وُ رُ غُ ُل ُبُ قُ ُال ُوُ ُس  ُا

 
ُل ُعُ فُ أ ُوأ ُفُ(. أخرجاه

ُ.الصحيحني

Ông Jaabir () thuật lại lời của Thiên sứ (): Thiên sứ () nhìn mặt trăng vào đêm (Lailatul 

Badru) sáng tỏ nhứt trong tháng thì Người nói: Các người sẽ nhìn thấy dung nhan Rabb của 

các người sáng tỏ như trăng sáng của đêm nay. Nếu các người sợ không bắt kịp solah trước 

khi mặt trăng mọc và mặt trời lặn thì hay làm ‘solah’. Hadith được ghi lại từ Sohehainy (Al 

Bukhory và Muslim). 
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اُمُ هُ تُ ي ُن ُآ ُُةٍُضَُّف ُُنُ مُ ُانُ تُ نَُّجُ ا،ُوُ مُ هُ يُ اُف ُمُ اُوُ مُ هُ تُ ي ُن ُآ ُُب ُهُ ذُ ُنُ ابُمُ تُ نَُّجُ :ُ)ُوسلمُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ:ُُقالغنُأيبُموىس
ُوُ مُ هُ يُ اف ُمُ وُ  ُبُ مُ ا، ُ ا ُ بُ وُ ُمُ وُ القُ ُني  ُُني 

 
ُإ ُرُ ظ ُنُ يُ ُنُ أ ُإ ُوا ُاهللُعزوجل ُىل ُُاءُ ي ُب  ُكُ ال ُُاءُ دُ ُرُ الَّ ُفُ ُهُ هُ جُ ُوُ لع 

ُ.نٌُدُ عُ ُةُ نَُّجُ  )ُ ابلخاريُرواه
ُُ.ومسلم

Ông Abu Abi Musa () thuật lại ý nghĩa mà Thiên sứ () đã nói: "Hai thiên đàng bằng vàng 

và những gì quí báu trong đó, hai thiên đàng bằng đồng và những gì quí báu trong đó, và 

giữa sự thể đó và sự chiêm ngưỡng dung nhan của Allah trong thiên đàng thì nó lại càng cao 

quí hơn tất cả." Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại. 

إ ُ:ُ)ُعنُصهيبُريضُاهللُعنهُعنُانليبُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال
ُُل ُخُ اُدُ ذُ 

 
ُ ُل ُهُ أ ُ ُةُ نَُّال  رُ اهللُتعاىلُت ُُيقولُ-قال-ةنَُّال 

ُنُ وُ دُ يُ 
ُئًُي ُشُ 

 
ُأ ز ُا

ُ؟ُفيقولونُمُ كُ دُ يُ  :ُ
 
ُيُ ب ُت ُُمُ ل ُأ ُنُ هُ وُ جُ وُ ُض  ُا !ُ

 
ُ نُ ل ُخُ دُ ت ُُمُ ل ُأ ُمُ نُ يُ جُ نُ تُ وُ ُةُ نَُّاُال  ُقالُ!ُار ُانلَُُّنُ ا ُش ُكُ يُ فُ :  ُُف 

 
ُفُ جُ ال ُمُ اب،

 
ُأ واُط ُعُ ا

ُ إ ُ ُمُوُ هُ بُِّىلُرُ رُإ ُظُ انلَُُّنُ مُ ُمُ هُ ِل  ُ ل ُ:ُ))ُهذهُاأليةُل ُثمُت ُ(ُةُادُ ي ُُالزُ ه  ُُنُ يُ ّلَّ
 
ُ نُ سُ حُ أ ُس ُواُال  ُز ُُوُ ن 

رواهُُ(.62:ُ)يونس:ةُسور((.ُُةٌُادُ ي 
ُ.مسلم

Ông Suhaibu () thuật lại lời của Thiên sứ () nói: "Một khi những người của thiên đàng được 

vào thiên đàng xong thì Allah phán với họ: ‘Các người có muốn được gì thêm khác nữa 

không?’ Họ trả lời: Có phải Ngài đã ban cho chúng tôi những gương mặt sáng sủa và cho 

chúng tôi vào được thiên đàng và tránh cho chúng tôi khỏi hỏa ngục! Thiên sứ () nói tiếp: 

‘Allah vén bức màn che ra, và cho họ chiêm ngưỡng nhan sắc của Ngài, đó là một đại vinh 

hạnh thêm nữa cho họ. Rồi Thiên sứ () đọc lời phán của Allah: Những ai làm tốt sẽ nhận 

phần thưởng tốt về việc họ làm, và có lẽ nhiều hơn (công lao của họ) nữa. Surah 10.Yunus 26. 

Và hadith do Muslim ghi lại. 

Qua hadith này được biết là những người tin tưởng được ban thưởng nhiều thêm nữa trong 

Thiên đàng như được nhìn dung nhan Rabb của họ khi họ được bước chân vào thiên đàng vĩnh 

cửu.  

ُُنَُّإ ُ:ُ)ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ:ُاإلمامُأمحد،ُعنُأبنُعمرُقالُيورو
 
ُدُ أ ُ ُل ُُأهُ ن   ُمُ ُةُ نَُّال 

ُُرُ ظ ُنُ ِل  ُُةٌُل ُن  ُهُ كُ ل ُُمُ ف 
ُ
 
ُل ُأ ُرُ ي ُُةٌُنُ سُ ُف 

 
ُرُ اُي ُمُ كُ ُاه ُص ُقُ ىُأ

 
ُإ ُُونُ رُ ظ ُنُ ،ُيُ ُاه ُن ُدُ ىُأ

 
ُُنَُّإ ُ،ُوُ هُ م ُدُ خُ ُوُ ُهُ اجُ وُ زُ ىلُأ

 
 ُمُ مُهُ ل ُضُ فُ أ

ُُرُ ظ ُنُ ِل  ُُةٌُل ُن  َُُّهُ جُ ُوُ ف  ُ تُ رَُّمُ ُمٍُوُ ي ُُاهللُك  ُني 
ُُ.أجرجهُأمحدُوُالتمذي(.ُ

Ông Imam Ahamd (R) thuật lại từ ông Ibnu Umar () thuật lại từ Thiên sứ () nói: "Địa vị 

thấp nhứt của người ở trong thiên đàng là được nhìn thấy chủ nhân của họ trong vòng một 

ngàn năm, họ được nhìn từ trên cao nhứt đến thấp nhứt, họ nhìn vợ và những người giúp 

việc cho họ, nhưng sự nhìn tốt lành nhứt của họ là được nhìn gương mặt của Allah mỗi 

ngày hai lần). Do Imam Ahamd và At Tirmizy ghi lại. 

Ồng Al Hassan () nói: ٌُة ئ ٍذُن اِض   م  و ٌهُي و  (َ و ج  ) (Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng 

rỡ) ý nghĩa của câu kinh là sự tốt lành cho những người được vào thiên đàng, thì gương mặt của 
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họ sáng rỡ vì sung sướng hạnh phúc, và câu  ِ( ُإ ُ ةٌُرُ اظُ اُن ُهُ بُُِّرُ ىل  ) (Ngắm nhìn Rabb của họ) tức được 

nhìn nhan sắc Rabb của họ, đó là phần thưởng mà người tin tưởng có được vào ngày Sau. 

ةٞ  ئِذِۢ بااِِسا وُُجوهٞ ياۡوما  ٢٤وا

24.- Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người buồn hiu, nhăn nhó. 

Hình ảnh về gương mặt của những người bất tin không được vào thiên đàng thì nhăn nhó, buồn 

hiu. 

ةٞ  ا فااقِرا ن ُيۡفعالا بِها
ا
 ٢٥تاُظنُّ أ

25.- Lo nghĩ về một tai hoa đập nát lưng sẽ giáng lên họ. 

Ý nghĩa hai câu kinh: Đó là những gương mặt của những người tự cao tự đại và tội lỗi sẽ nhăn 

nhó, lo ngại không biết những gì sẽ xảy ra cho họ vào Ngày Phục Sinh.  

Ông Qotadah () nói: Gương mặt nhăn nhó, buồn hiu, lo âu sợ sệt. Ông As Saddy () nói: 

Gương mặt của họ tái xanh và luôn thay đổi màu.  

Theo sự giải thích của ông Ibnu Zaid, ông Mujahid, ông Qotadah và ông As Saddy nói: Gương 

mặt của họ bị tái giống như xác chết, mà họ luôn nghĩ đến giờ khắc sắp tới là họ sẽ bị đày vào 

Địa ngục, Như Allah đã phán ở dòng kinh khác:  

ُيُ ب ُت ُُمُ وُ ي ُ:ُ))ُقالُتعاىل و هٌُوُ ُهٌُوُ جُ وُ ُض  ُو ج  و د    602:ُآلُعمران...((.ُت س 

(( Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số gương mặt sẽ tối sầm...)). Surah 

3. Aal-Imran :106. 
Và Allah phán:  

ٌةُُةٌُكُ احُ ضُ *ُُةٌُرُ فُ س ُمُ ُذٍُئ ُمُ وُ ي ُُهٌُوُ جُ وُ :ُ))ُقالُتعاىل ت ب ِش   س  ُ.43-43:ُعبسُ((.ُم 

(( Ngày đó, gương mặt (người tốt) sẽ sáng rỡ. Cười nói, thỏa thích với tin vui )). Surah 80. 

A’basa: 38-39. 

ي ًةُل ُ*ُُةٌُمُ اعُ ن ُُذٍُئ ُمُ وُ ي ُُهٌُوُ جُ وُ :ُ))ُقالُتعاىل اُر اض  ي ه  ع  ِل  ٍةُ*ُس  نٍَّةَُع  ُج  ُ.60-8:ُالغاشيةُ((.ُف 

((Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan. Mãn nguyện với nỗ lực của 
mình. Trong một ngôi Vườn cao đẹp)). Surah 88. Al Ga’shiyah: 8-10. 

Ngoài ra còn có rất nhiều dòng thiên kinh khác đã diển tả về ý nghĩa hân hoan vui vẻ, hạnh phúc 

của những người được vào thiên đàng và hình ảnh buồn khổ lo âu của những người không được 

vào. 

ااِِقا  ٓ إِذاا بالاغاِت ٱلَّتَّ َّ  ٢٦ّلَكا

26.- Không! Khi nó lên đến xương quai xanh; 
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Ý nghĩa của câu kinh mà Allah đã phán về hiện thực của Ngày đó, ngày mà mọi người sẽ lo 

lắng, sợ hãi mà trước đó con người không thừa nhận từ chối, nhưng Allah đã quả quyết là nó có 

Thật không ai chối từ và tránh được.  

(ُالك)  Từ mà người Arab dùng để khước từ, từ chối một cách tuyệt đối và ý nghĩa của nó: ‘Hỡi 

con cháu của Adam (A), các người không thể nào từ chối và gian giối về những gì mà TA đã 

thông báo cho các người trước về sự thể này. Nhưng trong khi đó các người lại xem thường và 

không tin, nên ý nghĩa ở đây trở thành ( ُاقُ ح)  (sự thật). Sự thật là khi thiên thần đến rướt lấy linh 

hồn của các người và nó ra đi đến tận cần cổ và sắp lìa khỏi thân xác của các người, và các 

người sẽ đau đớn khổ sở như thế nào khi những cục xương cần cổ nó bóp cứng lại, và linh hồn 

bị kéo ra khỏi nó, như Allah đã phán ở chương khác: 

ُ))قالُتعاىل  ٓ إِذاا بالاغاِت ٱۡۡلُۡلُقوما : نتُۡم ِحينائِٖذ تانُظُرونا  ٨٣فالاۡولا
ا
أ َِٰكن لَّ  ٨٤وا لا ۡهِ مِنُكۡم وا قۡراُب إِِلا

ا
ُۡن أ َنا وا

ونا  ُ.الواقعةُ((. ٨٥ُتۡبَِصُ
(( Thế tại sao các người không (can thiệp) khi nó lên tận cổ (của y)?. Và lúc đó các người chỉ 
lấy mắt nhìn. Và Ta ở gần y hơn các người nhưng các người không thấy )). Surah 56. Al 

Wa’qi’a: 83-85. 

اٖق  نۜۡۡ را  ٢٧واقِيلا ما

27.- Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa?” 

Ông Ibnu Abbass () nói: Ai là thầy bùa của các người, thì người đó sẽ cứu chữa các người. 

Ông Abu Qilabah () nói: Đâu là bác sĩ để chữa trị cho các người. Ông Qotadah, ông 

Addohakoh và ông Ibnu Zaid cũng giải thích như vậy. 

Ông Ibnu Abbass () giải thích ý nghĩa: ُ(ُُر اٍق ُم ن   Ai là .(’?Và có tiếng hỏi: ‘Ai là thầy bùa) (و ق ي ل 

người sẽ cứu giúp linh hồn của họ khi đối diện với thiên thần Rộng Lượng hay thiên thần Hung 

Dữ? Nếu vậy, thì lời chất vấn này do thiên thần nói ra với hinh hồn sắp lìa trần.  

ُُنَُّظ ُوُ 
 
 83:ُاق ُفرُ ل ُا ُُهُ نَُّأ

28.- Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

Biệt ly với tất cả những gì họ gom góp thương yêu trên trần gian này. 

اِق  اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ  ٢٩واٱِۡلافَّ

29.- Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

Ông Ibnu Abbass () giải thích ý nghĩa câu kinh trên: (Và ống chân này nhập vào ống chân 

nọ) nghĩa là ở trên trần gian (lúc hấp hối) và lẫn Ngày Sau.  

Ông giải thích thêm: Vào những ngày cuối cùng của những ngày tồn tại trên thế gian và vào 

những ngày đầu tiên của những Ngày Cuối cùng vào Ngày Sau (Tận Thế). Họ sẽ đối diện với sự 

kinh hoàng nầy đến sự kinh hoàng khác, ngoại trừ những ai được Allah thương xót. 

Ông Ikromah () giải thích ý nghĩa câu kinh này: Con người sẽ đối diện với sự vất vã khó khăn 

này đến sự vất vã khó khăn khác. 

Ông Mujahid () nói: Từ tai biến này đến tai biến rắc rối khác. 
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Ông Al Hasan Al Basory () nói: Đó là hai ống chân bị quấn nhập lại với nhau. 

Ông As Saddy () thuật lại từ ông Al Hasanh () là: Hai chân quấn lại với nhau lúc mà người 

ta liệm xác. 

Ông Ad Dohakoh () giải thích ý nghĩa câu: ((Và ống chân này nhập vào ống chân)) qua hai 

điều : 

1)- Đó là khi người ta liệm xác chết, quấn hai chân lại vào nhau để chuẩn bị đem chôn.  

2)- Thiên thần quấn hai chân lại khi rướt linh hồn. 

اُق  سا ئٍِذ ٱلۡما ب ِكا ياۡوما َٰ را  ٣٠إَِلا

30.- Vào Ngày đó là việc đưa về với Rabb của Ngươi. 

Ý nghĩa của câu kinh: Đó là việc đưa linh hồn lên trời. Qua lời phán của Allah: 

ُيُإ ُدُ بُ واُعُ دُ رُ :ُ"ُيقولُاهللُعزوجل
 
ُرُ ىلُاأل ُإ ُ،ُف ُض  ُهُ يُ ف ُوُ ُمُ هُ تُ قُ ل ُاُخُ هُ نُ ُمُ ِنِّ

 
ُهُ نُ مُ ،ُوُ مُ هُ دُ يُ عُ اُأ

 
ُُةًُارُ ت ُُمُ هُ جُ رُ خُ اُأ

 
ى،ُرُ خُ أ

ُ.كماوردُفُحديثُالباءُالطويل
‘Hãy trả nô lệ của TA về đất, vì từ đất mà TA đã tạo ra, nên nó phải (linh hồn) phải trở về đất, 
và cũng từ đất mà TA sẽ phục sinh trở  lại lần nữa’. Hadith dài do ông Al Buro’u thuật lại. 

 َٰ َلَّ لا صا قا وا دَّ  ٣١فاَلا صا

31.- Nhưng y không tin cũng không dâng lễ 'Salaah' 

Không tin vào ngày Phục Sinh và cũng không hành lễ ‘salaah’, mà nó là nên tảng thứ nhì của 

Islam bắt buộc người tin tưởng phải thi hành. 

 َٰ َّلَّ تاوا با وا ذَّ َِٰكن كا لا  ٣٢ وا

32.- Ngược lại, y bài bác sự thật và quay bỏ đi; 

Chối bỏ bài bác sự thật về Allah và Ngày Phục Sinh, quay đầu chối từ Allah. 

Ý nghĩa của hai câu kinh này nói về những người bất tin (kafir), ở trên đời họ đã nói dối về sự 

Thật ở trong lòng của họ và thể hiện rõ ràng hành động bên ngoài bất chấp sự Thật mà họ biết, 

nên đối với họ không có một chút tốt lành nào dù ở bên trong lòng hay hành động bên ngoài của 

họ.  

ىٰٓ  طَّ تاما ۡهلِهِۦ يا
ا
ٰٓ أ  ٣٣ُثمَّ ذاهابا إَِلا

33.- Rồi y bước về nhà dáng điệu ngạo mạn; 

Ý nghĩa câu kinh: ((Nhưng y không tin cũng như không dâng lễ ‘Salaah’. Ngược lại y bài bát 

sự thật và quay bỏ đi. Rồi y bước về nhà dáng điệu ngảo mạn)). Không tin tưởng những gì 

Allah phán truyền cũng như không hành lễ ‘Salaah’ mà Allah ra lệnh. Bài bác sự thật và quay 

bỏ đi, từ chối tất cả những gì Allah ra lệnh. Họ bất cần mà chỉ biết sống vui hưởng ở trần gian 

này mà không bao giờ nghĩ và chấp nhận những gì ở Ngày Sau. Đi đứng một cách ngạo mạn 

như, coi thường tất cả.  Nhưng Allah đã phán ở câu kinh khác : 
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إ ُوُ :ُ))ُقالُتعاىل
ُواُإ ُبُ ل ُقُ اُنُ ذُ  ُىل 

 
ُ هُ كُ واُف ُبُ ل ُقُ انُ ُمُ هُ ل ُهُ ُأ 41ُ:ُاملطففنيُ((.ُُني 

(( Và khi chúng trở về với gia đình, chúng mang điều giễu cợt trở về )). Surah 83. Al Mutaffifin: 
31. 
Vui đùa coi như vô tư không hề suy nghĩ gì cả. Và Allah phán ở chương khác: 

ُُنُ اك ُُهُ إ نَُّ:ُ))ُقالُتعاىل ُف 
 
ُ مُ ُهُ ل ُهُ ُأ ُإ ُ*ُُارًُوُ س 

ُُنَُّظ ُُهُ نَّ
 
13ُ-14:ُاالنشقاقُ((.ُُرُ وُ ي  ُُنُ ل ُُنُ أ

(( Quả thật (trên trần thế), y đã sống thich thú với gia đình ! Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao 
giờ trở lại (gặp TA)). Surah 84. Al- Inshiqaq:13-14. 

Hay có nghĩa là: Họ sống ở trên đời này một cách ngạo mạn, tự cao, lo hưởng thụ vui vẻ với gia 

đình, không màn đến ngày Sau, vì họ nghĩ rằng chết là hết, họ sẽ không bao giờ trở về gặp lại 

Đấng Tạo Hóa đã tạo hóa ra tất cả và tất cả sẽ trở về lại với Ngài. 

Ông Ibnu Abbass () và ông Qotadah () giải thích: Những người bất tin tự cao tự đại, không 

bao giờ nghĩ đến ngày Sau.  

َٰ أۡا ۡوَّلا
ا
اكا فاأ َٰ ل  ٣٤ۡوَّلا

34.- Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

Tự họ gây ra những hậu quả thiệt thân cho họ. 

 ٰٓ ۡوَّلا
ا
اكا فاأ َٰ ل ۡوَّلا

ا
 ٣٥ُثمَّ أ

35.- Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân. 

Ý nghĩa của hai câu kinh nầy là Allah đã cảnh cáo về sự trừng phạt khủng khiếp của Ngài đối 

với những người bất tin (kafir), những kẻ tự cao tự đại trong ý tưởng và cuộc sống của họ đã coi 

thường Đấng Tạo Hóa đã ban cuộc sống, hình hài tốt lành, đi đứng… nhưng họ lại bội ơn quay 

đầu bỏ đi… Đây là những lời cảnh cáo một cách cương quyết về sự trừng phạt ghê gớm của 

Ngài vào Ngày Sau.  

Như Allah đã phán : 

ُإٍُُق ُذُ :ُ))ُقالُتعاىل
ُُك ُنَّ

 
ُن ُأ زُ عُ ال ُُت 

رُ كُ ال ُُزُ يُ 
33ُ:ُخانُادل((.ُُمُ يُ 

(( (‘Và mắng’) : Hãy nếm đi! (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dự)). Surah 44. Ad-Dukhan: 49. 

ُإ ُُلًُيُ ل ُواُق ُعُ تَُّمُ تُ اُوُ وُ ك ُ:ُ))ُقالُتعاىل
ُ ُمُ كُ نَّ 34ُ:املرسلت((.ُُنُ وُ مُ رُ م 

(( (Hỡi những kẻ không tin!) Cứ ăn uống và hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi này. Chắc chắn, 
các người là những kẻ tội lỗi )). Surah 77. Al-Mursalat:46. 

ُإ ُُمُ تُ ئ ُاُشُ واُمُ ل ُمُ عُ ا ُُ..:ُ))قالُتعاىل
ُب ُُنُ وُ ل ُمُ عُ اُتُ مُ ب ُُهُ نَّ ٌُص  34ُ:ُفصلت((.ُْي 

((.....(Hỡi những kẻ không có đức tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chắc 
chắn Ngài (Allah) Hằng thấy những điều các người làm) )). Surah 41. Fussilat:40. 

Ngoài ra còn rất nhiều dòng kinh liên quan đến ý nghĩa này. Hiểu qua ý nghĩa: Những người tin 

tưởng họ sống một cuộc sống trong tự do giới hạn mà Allah đã hạn chế để thử thách họ có tin 

tưởng nơi Ngài hay không, nếu rằng người có ý thức và tin tưởng nơi Allah thì họ sẽ thuần phục 

tuân theo tất cả những gì Allah và Sứ giả Muhammad (saw) của Ngài giáo huấn. Ngược lại 

những người bất tin thì họ sống một cuộc đời tự do không giới hạn, họ chỉ biết hưởng thụ cuộc 
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sống ngắn ngủi trên trần gian này mà bất chấp tất cả, họ dùng mọi thủ đoạn để thành công, ngạo 

mạn, vui vẻ thích thú hiên ngang với mọi người và gia đình, họ làm bất cứ những gì họ muốn, 

nhưng Ngày Sau họ sẽ nhận lấy hậu quả của công việc họ làm trên trần gian này là sẽ bị hành hạ 

trong Hỏa ngục.  

ُ:ُ))ُقلتُالبنُعباسُرىضُاهللُعنهُ:ُعنُسعيدُبنُجبْيُرىضُاهللُعنهُقال
 
ُوُ أ ُف ُُك ُُل ُل 

 
ُوُ أ ُُمَُّثُ *ُُل 

 
ُوُ أ ُف ُُك ُل ُُل 

 
ُوُ أ :ُالق؟ُ(ل 

ُ.أخرجهُالنسايئ.ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُأليبُجهل،ُثمُأنزلُاهللُعزوجلُ
Ông Said ibnu Jubair () thuật lại: Tôi hỏi ông Ibnu Abbass () về ý nghĩa câu: ((Chỉ thiệt 

thân ngươi thôi (hỡi người), chỉ thiệt thân ! Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người), chỉ 

thiệt thân)). Ông Ibnu Abbass () trả lời: ‘Thiên sứ () đã nói câu này với ông Abu Jahil, nên 

sau đó Allah truyền xuống câu kinh này. Do An Nasa’y ghi lại. 

Ông Qotadah () giải thích ý nghĩa hai câu kinh này: Đó là sự cảnh cáo gắc gao như chúng ta 

đã biết.  

Có lần ông Abu Jahah (kẻ thù của Allah) đã nắm lấy cổ áo của Thiên sứ () xiết thật mạnh, nên 

Người đã thốt lên hai câu kinh này. Nghe vậy Abu Jahil (kẻ thù của Allah) nói: Hỡi 

Muhammad! ngươi dám cảnh cáo thách thức ta hả? Thề có Allah làm chứng, Thượng Đế của 

Ngươi và cả Ngươi cũng không làm gì được ta, ta hiên ngang đi đứng giữa chợ đời mà không sợ 

một ai cả. Do Ibnu Abi Hatim thuật lại từ ông Qotadah. 

ن ُيَّۡتاكا ُسًدى 
ا
َُٰن أ نسا ُب ٱۡۡلِ ۡسا َيا

ا
 ٣٦أ

36.- Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

Ông As Saddy () giải thích: Con người nghĩ là sẽ không có sự phục sinh lại. 

Ông Mujahdi () nói: Không cấm cũng như không ra lệnh. Tóm lại ý nghĩa đều đúng trong hai 

trường hợp này, nghĩa là Không quan tâm đến sự để lại ở trên trần gian nầy, không được cho là 

bắt buộc hay cấm, cũng không để lại trong ngôi mộ của họ những gì để tái tạo, nhưng nó lại bắt 

buộc tất cả những gì thể hiện trên trần gian này sẽ được triệu hồi về với Allah vào Ngày Sau. Đó 

là sự thật về những gì Ngài sẽ Phục sinh lại, nên Allah đã phán với dòng kinh sau. 

 َٰ ِن ٖ ُيۡمنا ِن مَّ ٗة م 
اۡم ياُك ُنۡطفا ل

ا
 ٣٧أ

37.- Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra? 

Có phải con người được tạo ra tư một giọt tinh dịch xuất ra khi vợ chồng gần gủi nhau, và do ý 

muốn của Allah nên có con, nghĩa là hai tinh dịch của người đàn ông và đàn bà hòa nhập lại với 

nhau mới cấu tạo thành con người. Ngài phán tiếp : 

ىَٰ  وَّ لاقا فاسا ٗة فاخا لاقا نا عا  ٣٨ُثمَّ َكا

38.- Rồi trở thành một hòn máu đặc; tiếp đó, được (Allah) uốn nắn thành hình thể;. 

Sau khi hai tinh dịch hòa nhập với nhau trong tử cung của người phụ nữ, từ đó nó trở thành một 

hòn máu đặc, tiếp đó thành hình thể, và rồi Ngài ban cho linh hồn để trở thành một con người 

với hình hài, xương cốt, giống cái hay giống đực do Ngài muốn, và rồi Ngài đã ban cho tất cả 

mọi điều sau đó… như phần lộc, cuộc sống… lớn lên và rồi chết trở về với Allah. Sau đó Ngài 

phán tiếp: 
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 ٰٓ نَثا
ُ
را واٱۡۡل كا ۡۡيِ ٱذلَّ وۡجا عالا مِۡنُه ٱلزَّ  ٣٩فاجا

39.- Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

Allah muốn ban cho con người hay hài nhi trong bụng mẹ thuộc giới tính nam hoặc nữ, đó là do 

sự an bày xếp đặt của Ngài, chớ không một ai muốn giới tính gì được đó. Đó là sự huyền bí mầu 

nhiệm của Đáng Tạo Hóa. 

 َٰ ۡوَتا ن َُيۡـ ِىا ٱلۡما
ا
ٰٓ أ ا َِٰدٍر لَعا َٰلِكا بِقا لاۡيسا ذا

ا
 ٤٠أ

40.- Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được người chết? 

Đọc dứt câu này, Thiên sứ nói: “Vâng, quang vinh thay Ngài, ôi Allah!” 

Ý nghĩa: Có phải Allah đã tạo ra con người một cách dễ dàng từ giọt tinh dịch yếu ớt rồi thành 

con người, rồi chết, không lẽ Ngài không có khả năng, quyền lực để tái tạo như vậy lần nữa hay 

sao? Như Ngài đã phán ở dòng kinh khác :  

ُ وُ هُ وُ :ُ))ُقالُتعاىل ل ي هُ ُىاّلَّ ٌنُع  و  ه 
 
ُأ و  ه ُو ه  ُي ع ي د  ُث مَّ ُاْل  ل ق 

 
أ ب د  84ُ:ُالروم..ُ((.ُي 

(( Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó lại và điều đó rất dể đối với Ngài...)). 
Surah 30. Arum:27. 

ُرُ ق ُُنُ مُ :ُ)ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُ:ُريرةُرىضُاهللُعنهُقالهروىُأبوُداودُعنُأيبُ
 
ُ اتلَُّب ُُمُ كُ نُ م ُُأ ونُتُ يُ الزَُّوُ ُني 

ُتُ أنُ ف ُ رُ خُ ُإىلُآه 
ُ:ُ"ُاهُ 

 
ُي ُل ُأ ب ُُك ُل ُذُ ُس 

ُُرٍُادُ قُ  ُلع 
 
ُ ي  ُُنُ ُأ ُوُ مُ ال ُُي  ُب ُ:ُفليقل"ُ(ُُت  ُب ُف ُ)ُفبلغُ(ُتُل ُسُ رُ مُ ال ُوُ :ُ)،ُومنُقرأُىل 

 
ٍُثُي ُدُ حُ ُيُِّأ

ُ.ُأبوُداودُوأمحد،ُورواهُالتمذيُبنحوهأخرجهُ(.ُاهللُاُب ُنَُّآمُ :ُ؟ُفليقل(ُنُ وُ نُ مُ ؤُ ي ُُه ُدُ عُ بُ 
Ông Abu Dawud (R) nói rằng ông Abu Hurairoh () có thuật lại Thiên sứ () có nói: Những ai 

đọc surah At-Tin (95) đến hết câu ((Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư?)) 
thì hãy nói: Bala- Đúng vậy. Ai đọc surah Al-Mursalat ‘77’ đến câu ((Thế, chúng sẽ tin tưởng 
vào Lời tường trình nào sau Nó (Qur’an)?)) thì hãy nói: Chúng tôi tin tưởng nơi Allah. Do Abu 

Dawud, Ahmad và At Tirmizu ghi lại. 

ن َُيۡ :ُ))وعنُقتادةُقولُتعاىل
ا
ٰٓ أ ا َِٰدٍر لَعا َٰلِكا بِقا لايۡسا ذا

ا
َٰ ـ ِ أ ۡوَتا ذكرُنلاُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُاكنُإذاُقرأهاُ(( ىا ٱلۡما

ُبُ وُ ُك ُان ُحُ بُ سُ :ُ"ُقال ُ.أخرجهُابنُجرير".ُُىل 
Ông Qotadah (R) nói khi đọc câu: ((Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được người 
chết?)) Thiên sứ () nhắc nhở chúng tôi nên trả lời ‘Subhanaka- wabala - Quang Vinh thay 

Ngài, đúng vậy’. Do Ibnu Jarir ghi lại. 

 

ن َُيۡ :ُ))واكنُابنُعباسُإذاُمرُبهذهُاآليةُ
ا
ٰٓ أ ا َِٰدٍر لَعا َٰلِكا بِقا لايۡسا ذا

ا
َٰ ىا ـ ِ أ ۡوَتا  .أخرجهُأيبُحاتم"(.ُبىلفسبحانكُ:"ُقال ((ٱلۡما

Ông Ibnu Abbass () một khi đọc đến câu: ((Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được 
người chết?)) Ông nói: ‘Subhankallah Fabala’ ‘Quang Vinh thay Allah. Quả thật là vậy). Do Abi 
Hatim ghi lại. 
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