
Chanlyislam  1 

 

 

 
 سورة األىلع 

SURAH AL-A’LA 
 

 

 

 

 

 

 
 

(ĐẤNG TỐI CAO) (87) 

Mặc khải tại Makkah 

 
 

 NHỮNG ĐỨC HẠNH ƯU ĐIỂM CỦA SURAH AL-A’LA: 

 

 Surah Al-A’la được mặc khải tại Makkah trước khi diễn ra sự di cư đi Al-

Madinah. Imam Al-Bukhari đã ghi chép lại từ ông Al-Bara’ bin `Azib () như sau: 

“Trong những vị Sahabah () của Thiên sứ của Allah () thì những người đầu tiên 

đến Al-Madinah để dạy chúng tôi Al-Qur’an là ông Mus`ab bin `Umayr và ông Ibn 

Umm Maktum (), kế tiếp đó là ông `Ammar, ông Bilal và ông Sa`d () đến. Sau đó, 

ông Umar bin Al-Kattab () đến Al-Madinah cùng với một nhóm gồm hai mươi 

người. Sau đó nữa là Thiên sứ Muhammad () cũng đã đến Al-Madinah. Ta chưa từng 

bao giờ được nhìn thấy người dân Al-Madinah hạnh phúc với điều gì hơn là hạnh phúc 

với việc Thiên sứ của Allah () đến Al-Madinah. Niềm hạnh phúc đó lớn đến nỗi 

những đứa trẻ đã luôn miệng nói: ‘Đây, Thiên sứ của Allah () đã đến’. Quả thực, 

Người () đã đến Al-Madinah, nhưng Người () chỉ đến sau khi ta đã học được cách 

xướng đọc: 

َِّك ﴿ ِّحِّ اْسَم َرب  ىلْعَ  َسب 
َ
  ﴾اأْل

﴾Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿ ” 
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Trong Sahih Al-Bukhari và Muslim, Thiên sứ của Allah () đã nói với ông Mu`adh 

() rằng tại sao nhà ngươi đã không xướng đọc trong các lễ nguyện Solah của ngươi 

những bài kinh sau: 

ىلْعَ ﴿
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب  ْمسِّ َوُضَحاَها﴿, ﴾َسب  يْلِّ إَِّذا َيْغَش ﴿, ﴾َوالشَّ

   ﴾َواللَّ
﴾Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,  ﴿ Surah Al-A’la  

﴾Thề bởi mặt trời và sức chói sáng của nó;  ﴿   Surah Ash-Shams    

﴾Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ;  ﴿  Surah Al-Layl     

 Imam Ahmad ghi chép lại từ ông An-Nu`man bin Bashir () rằng: “Thiên sứ của 

Allah () đã xướng đọc hai bài kinh: 

ىلْعَ ﴿
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب     ﴾َسب 

﴾Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿  Surah Al-A’la 

ِديُث ﴿ه   َيةِّْل أ ت اك  ح    ﴾الَْغاشِّ

﴾Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa?﴿ Surah Al-

Ghashiyah 

Trong lễ nguyện Solah Eid Fitri và Eid Adha. Nếu như Eid diễn ra vào ngày Thứ sáu 

thì Người () sẽ đọc hai Surah trên trong cả hai lễ nguyện Solah Eid và Solah Jum’at.” 

Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi, Imam An-Nasa’i và Imam Ibn 

Majah () cũng đã ghi chép lại Hadith này. 

Theo lời thuật lại của Imam Muslim và những Nhà biên soạn Sunan cho rằng: “Nabi 

() đã thường xướng đọc: 

﴿ ِّ ىلْعَ َسب 
َ
َِّك اأْل  ﴾حِّ اْسَم َرب 

﴾Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿ Surah Al-A’la 

َيةِّ﴿ يُث الَْغاشِّ تَاَك َحدِّ
َ
   ﴾َهْل أ

﴾Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa?﴿ Surah Al-

Ghashiyah. 

Trong hai lễ nguyện Solah Eid. Và nếu nó diễn ra vào cùng một ngày thì Người () sẽ 

xướng đọc hai Surah này trong cả hai lễ nguyện Solah Eid và Solah Jum’at.” 

Trong Musnad, Imam Ahmad đã ghi chép lại từ ông Ubayy bin Ka`b, ông Abdullah 

bin `Abbas, ông Abdur-Rahman bin Abza (), và bà A’ishah – Mẹ của những người 

tin tưởng – như sau: “Thiên sứ của Allah () đã thường xướng đọc:  

ىلْعَ ﴿
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب  َها الََْكفُِّرونَ ﴿ ﴾َسب  يُّ

َ
َحد  ﴿ ﴾قُْل يَا أ

َ
ُ أ  ﴾قُْل ُهَو اَّللَّ
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﴾Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿  Surah Al-A’la  

﴾Hãy bảo (chúng): "Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah!  ﴿ Surah Al-Kafirun    

﴾Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy Nhất).  ﴿  Surah Al-Ikhlas 

Bà A’ishah đã nói thêm rằng Người () cũng đã thường xướng đọc Mu`awwidhatayn 

(Surah Al-Falaq và Surah An-Nas) nữa.” 

 

 
Nhân danh Allah Ðấng Rất mực Ðộ lượng, Ðấng Rất mực Khoan dung. 

ىلْعَ ﴿
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب   ﴾١َسب 

﴾1- Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿ 

ى ﴿ ِّي َخلََق فََسوَّ  ﴾٢اَّلَّ

﴾2- Ðấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể;﴿ 

﴿ ِّ َر َفَهَدى َواَّلَّ  ﴾٣ي قَدَّ

﴾3- Và đã đo lường và hướng dẫn;﴿ 

ْخَرَج الَْمْرََع ﴿
َ
ِّي أ  ﴾٤َواَّلَّ

﴾4- Và đã làm mọc ra đồng cỏ,﴿ 

ْحَوى ﴿
َ
 ﴾٥فََجَعلَُه ُغَثاًء أ

﴾5- Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô.﴿ 

 ﴾٦َسُنْقرِّئَُك فَََل تَنََْس ﴿

﴾6- TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur'an), vì thế Ngươi sẽ không quên﴿ 

ِّنَُّه َيْعلَُم اْْلَْهَر َوَما ََيََْف ﴿ ُ إ  ﴾٧إَِّّلَّ َما َشاَء اَّللَّ

﴾7- Ngoại trừ điều nào mà Allah muốn. Quả thật, Ngài biết rõ điều bộc lộ và điều 

giấu giếm.﴿ 

ى ﴿ ِّلْيُّْسَ َك ل ُ ِّ  ﴾٨َونُيَّس 
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﴾8- Và TA sẽ làm dễ dàng điều dễ dàng cho Ngươi (theo).﴿ 

ِّْكَرى ﴿ ِّْر إِّْن َنَفَعتِّ اَّل   ﴾٩فََذك 

﴾9- Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi.﴿ 

ُر َمْن ََيَْش ﴿ كَّ  ﴾١٠َسَيذَّ

﴾10- Ai sợ (Allah) thì sẽ tỉnh ngộ,﴿ 

ْشََق ﴿
َ
ُبَها اأْل  ﴾١١َويََتَجنَّ

﴾11- Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó (Qur'an):﴿ 

ِّي يَْصََل انلَّاَر الُْكْْبَى ﴿  ﴾١٢اَّلَّ

﴾12- Kẻ đi vào Lửa lớn (của Hỏa ngục),﴿ 

 ﴾١٣ُثمَّ ََّل َيُموُت فِّيَها َوََّل ََيَْيا ﴿

﴾13- Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống.﴿ 

 

 

 ALLAH () CHỈ THỊ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN ĐỌC 

TASBIH VÀ PHỤ XƯỚNG (ĐÁP LẠI) NÓ: 

   

Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Ibn `Abbas () rằng bất cứ khi nào Thiên sứ của 

Allah () xướng đọc:  

ىلْعَ ﴿
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب    ﴾١َسب 

﴾1- Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao,﴿ thì Người () 

sẽ nói “ ىلْعَ 
َ
َ األ ِّ  ”.Vinh quang thay Thượng Đế của tôi, Đấng Tối Cao -  ُسبَْحاَن َرّب 

Ông Ibn Jarir () ghi chép lại từ ông Ibn Ishaq Al-Hamdani () rằng bất cứ khi nào 

ông Ibn `Abbas () xướng đọc  َىلْع
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب  ﴾َسب   - Hãy tán dương đại danh của 

Rabb của Ngươi, Đấng Tối Cao﴿; thì ông sẽ nói “ ىلْعَ 
َ
َ األ ِّ  Vinh quang thay -  ُسبَْحاَن َرّب 

Thượng Đế của tôi, Đấng Tối Cao.” Và bất cứ khi nào ông xướng đọc ﴾  ُِّم بَِّيوْم قْسِّ
ُ
ََّل أ

لَيَْس  ﴾ TA thề bởi Ngày Phục sinh; ﴿ cho đến khi ông xướng đọc hết Ayah – الْقَِّياَمةِّ
َ
أ
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َ الَْمْوَت  ْن َُيِْيِّ
َ
َِّقادٍِّر ىلَعَ أ َِّك ب  Há Đấng đó không đủ khả năng phục sinh được người – َذل

chết hay sao? ﴿ Surah Al-Qiyamah: 1 - 40, thì ông sẽ nói “Vinh quang đến với Ngài.” 

 

Ông Qatadah () nói như sau: “Chúng tôi được kể cho nghe rằng bất cứ khi nào Thiên 

sứ của Allah () xướng đọc  َىلْع
َ
َِّك اأْل ِّحِّ اْسَم َرب  ﴾َسب   - Hãy tán dương đại danh của Rabb 

của Ngươi, Đấng Tối Cao ﴿; thì Thiên sứ của Allah () sẽ nói “ ىلْعَ 
َ
َ األ ِّ  Vinh -  ُسبَْحاَن َرّب 

quang thay Thượng Đế của tôi, Đấng Tối Cao.” 

 
 

 SỰ TẠO HÓA, SẮC LỆNH VÀ LÀM MỌC RA ĐỒNG CỎ: 

 

Allah () đã phán như sau: 

ُ قَاَل  ى ﴿ :َتَعاَل  اَّللَّ ِّي َخلََق فََسوَّ  ﴾٢اَّلَّ
﴾2- Ðấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể;﴿    
 

Có nghĩa là Allah () là Đấng đã tạo hóa ra tất cả, và sau đó thì Ngài () ban cho 

chúng hình thể tốt đẹp nhất. 

 

Sau đó, Allah () đã phán tiếp: 

ُ َتَعاَل  َر َفَهَدى ﴿ :قَاَل اَّللَّ ِّي قَدَّ  ﴾٣َواَّلَّ
﴾3- Và đã đo lường và hướng dẫn;﴿     

Ông Mujahid () đã nói như sau: “Ngài () hướng dẫn con người đến với sự buồn 

khổ và hạnh phúc. Và Ngài () hướng dẫn gia súc đi tới các đồng cỏ của chúng.” 

 

Ayah này có ý nghĩa giống như những gì mà Allah () đã phán cho biết về lời nói của 

Thiên sứ Musa () đã nói với Fir'aun: 

 ُ  ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ
َ
ِّي أ ٍء َخلَْقُه ُثمَّ َهَدىقَاَل َربَُّنا اَّلَّ  (٠٥ :سورة طه )     ﴾ْعَطى ُُكَّ ََشْ

﴾(Musa) đáp: “Rabb chúng tôi là Ðấng đã ban cho mọi vật hình thể và  

bản chất rồi hướng dẫn (chúng).﴿    [Surah Ta-Ha: 50] 
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Imam Muslim ghi chép lại từ ông Abdullah bin `Amr () rằng Thiên sứ của Allah () 

đã nói như sau: 

ْْيَ ألَْف َسَنٍة " :عليه وسلم قال رسول اَّللَّ صَل اَّللَّ  َْمسِّ ْرَض ِبِّ
َ
َماَواتِّ َواأْل ِّقِّ َقبَْل أْن ََيْلَُق السَّ َر َمَقادِّيَْراْْلَََلئ إِّنَّ اَّلَل قَدَّ

 "َوََكَن َعرُْسُه ىلَعَ الَْماءِّ 
“Allah () đã qui định sự đo lường của mọi tạo vật là năm mươi ngàn năm, trước khi 

Ngài () tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngai Vàng của Ngài () thì ngự trên 

mặt nước.” 

 

Allah () đã phán tiếp: 

 ُ ْخَرَج الَْمْرََع ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ
َ
ِّي أ  ﴾٤َواَّلَّ

﴾4- Và đã làm mọc ra đồng cỏ,﴿     

Có nghĩa là Allah () làm cho mọc các loài rau cải và cây trồng. 

 

Allah () đã phán tiếp: 

ُ َتَعاَل  ْحَوى ﴿ :قَاَل اَّللَّ
َ
 ﴾٥فََجَعلَُه ُغَثاًء أ

﴾5- Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô.﴿      

 

Ông Ibn `Abbas () nói rằng: “Sau đó thì Allah () làm cho các loài rau cải và cây 

trồng trở nên khô héo và biến dạng.” 

 

Ông Mujahid, ông Qatadah và ông Ibn Zayd () cũng đã nói về ý nghĩa của Ayah trên 

giống như ông Ibn `Abbas (). 

 
 

 THIÊN SỨ MUHAMMAD () KHÔNG LÃNG QUÊN THIÊN KHẢI (AL-

QUR’AN): 
 

Allah () đã phán như sau:  

ُ َتَعاَل   ﴾... َسُنْقرِّئَُك ﴿ :قَاَل اَّللَّ
﴾TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur’an) ...﴿ Có nghĩa là: “Hỡi Muhammad! TA 

(Allah) sẽ bắt Ngươi đọc thuộc Thiên kinh Qur’an.” 
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 ﴾٦فَََل تَنََْس  ...﴿
﴾6- ... vì thế Ngươi sẽ không quên﴿    

Allah () báo và hứa với Thiên sứ Muhammad () rằng Ngài () sẽ dạy Người () 

cách xướng đọc Thiên kinh Qur’an và Người () sẽ không bao giờ quên Nó (Thiên 

kinh Qur’an). 

Allah () đã phán như sau:  

 ُ ُ ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ  ﴾... إَِّّلَّ َما َشاَء اَّللَّ
﴾Ngoại trừ điều nào mà Allah muốn ...﴿ 

Ông Qatadah () nói rằng: “Thiên sứ Muhammad () không quên bất cứ điều nào cả, 

ngoại trừ điều nào đó mà Allah () muốn.” 

Nó được nói về ý nghĩa của Lời phán của Allah (): ﴾  فَََل تَنََْس – vì thế Ngươi sẽ 

không quên﴿ như sau: “Có nghĩa là không quên lãng.” 

Thiên sứ Muhammad () sẽ không bao giờ quên những gì mà Allah () đã dạy cho 

Người (), ngoại trừ điều nào mà Allah () muốn. Có nghĩa là Allah () đã lấy đi 

điều nào đó mà Ngài () muốn ra khỏi trí nhớ của Thiên sứ Muhammad (), và 

Người () sẽ không có lỗi gì cả trong việc quên nó. 

Allah () đã phán tiếp:  

 ُ ِّنَُّه َيْعلَُم اْْلَْهَر َوَما ََيََْف  ...﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ  ﴾٧إ
﴾7- ... Quả thật, Ngài biết rõ điều bộc lộ và điều giấu giếm.﴿  

Có nghĩa là Allah () am tường và biết rõ những gì mà các tạo vật của Ngài () làm 

một cách công khai hoặc là làm trong sự bí mật, giấu giếm. Cho dù việc làm đó là 

bằng lời nói hay là hành động đi nữa. Không có bất cứ điều nào mà có thể giấu được 

Ngài () cả.  Sau đó, Allah () phán:  

 ُ ى ﴿ :َل َتَعا قَاَل اَّللَّ ِّلْيُّْسَ َك ل ُ ِّ  ﴾٨َونُيَّس 
﴾8- Và TA sẽ làm dễ dàng điều dễ dàng cho Ngươi (theo).﴿     

Có nghĩa là Allah () sẽ làm cho những việc làm tốt và lời nói tốt trở nên dễ dàng cho 

Thiên sứ Muhammad (). Và Ngài () sẽ lập pháp Giáo luật dễ dàng cho Người (), 

khoan dung, ngay chính và công bằng. Trong Giáo luật sẽ không có sự quanh co và 

gây khó khăn cho Người (). 
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 ALLAH () CHỈ THỊ CHO THIÊN SỨ MUHAMMAD () PHẢI NHẮC 

NHỞ NHÂN LOẠI: 

 

Sau đó, Allah () đã phán:  

 ُ ِّْر إِّْن ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ ِّْكَرى فََذك   ﴾٩َنَفَعتِّ اَّل 
﴾9- Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi.﴿  

Có nghĩa là nhắc nhở nhân loại tại nơi nào mà sự nhắc nhở đó đem lại lợi ích. Đây là 

một phương thức trong việc truyền bá kiến thức. Không nên lãng phí thời gian và sức 

lực trong việc truyền bá kiến thức cho những đối tượng không phù hợp.     

Thủ lĩnh của những người có đức tin, ông Ali bin Abi Talib () đã nói như sau: “Các 

ngươi không nên nói bất cứ lời nào với những người mà khả năng hiểu biết của họ 

không thể nắm hiểu được.” 

Ông Ali () cũng đã nói: “Hãy nói với mọi người điều nào mà họ biết. Các ngươi 

không muốn Allah () và Thiên sứ của Ngài () sẽ bị phủ nhận đúng không?” 

 

Allah () đã phán tiếp:  

 ُ ُر َمْن ََيَْش ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ كَّ  ﴾١٠َسَيذَّ
﴾10- Ai sợ (Allah) thì sẽ tỉnh ngộ,﴿    

Có nghĩa rằng người nào có trái tim biết kính sợ Allah () và y biết rằng y sẽ phải 

quay trở về gặp Allah (), thì y sẽ đón nhận lời nhắc nhở của Thiên sứ Muhammad 

(). 

 

Allah () đã phán:  
 ُ ُبهَ ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ ْشََق َويََتَجنَّ

َ
ِّي يَْصََل انلَّاَر الُْكْْبَى ﴿ ﴾١١ا اأْل  ﴾١٣ُثمَّ ََّل َيُموُت فِّيَها َوََّل ََيَْيا ﴿ ﴾١٢اَّلَّ

﴾11- Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó (Qur'an):﴿ 

﴾12- Kẻ đi vào Lửa lớn (của Hỏa ngục),  ﴿  

﴾13- Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống.﴿     

Có nghĩa là kẻ bất tin sẽ không bị chết và cũng không sống, và y cũng không sống một 

cuộc sống có lợi cho y. Cuộc sống của y sẽ mang lại sự có hại cho y; bởi vì y đang 

cảm nhận về sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Và y cũng sẽ cảm nhận được nhiều 

loại hình trừng phạt khác nhau sẽ giáng xuống đầu y. 
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Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Abu Sa`id () rằng Thiên sứ của Allah () đã nói 

như sau: 

ْهلَُها ََّل َيُمْوتُوَن َوَّلَ ََيَْيْون" :عليه وسلم قال رسول اَّللَّ صَل اَّللَّ 
َ
ِّيَن ُهْم أ ا أْهُل انلَّارِّ اَّلَّ ُ  .أمَّ نَاس  يُرِّيُْد اَّللَّ

ُ
ا أ مَّ

َ
ِّهُِّم  َوأ ب

ُِّتُهمْ  َباَرَة َفُينْب ِّ ُخُذ الرَُّجُل الض 
ْ
َفَعاُء َفَيأ يْهُِّم الشُّ

يُْتُهْم ِفِّ انلَّارَِّفَيْدُخُل َعلَ  :أو قال .يَنُْبُتْوَن ِفِّ َنْهرِّ اْْلََيا :أو قال .الرَّْْحََة َفُيمِّ
 ِّ يْلِّ  :أو قال .اْْلََيَوانِّ  :أو قال .اْْلََياة  ".َنْهرِّ اْْلَنَّةِّ َفَينُْبُتْوَن َنَباَت اْْلِّبَّةِّ ِفِّ َْحِّيْلِّ السَّ

“Cư dân của Hỏa Ngục đáng bị như vậy. Chúng không chết và cũng không sống. Còn 

đối với những người mà Allah () muốn khoan dung, thì Ngài () sẽ khiến cho chúng 

bị chết trong Lửa của Hỏa Ngục. Sau đó, Ngài () sẽ cho phép những người xin giùm 

chúng đến với chúng, và mỗi người sẽ lấy các nhóm những người của y và đem chúng 

đi gieo trồng; hoặc y nói: chúng sẽ được gieo trồng ở Sông Al-Haya; hoặc là y nói: 

Al-Hayah; hoặc là y nói: Al-Hayawan; hoặc là y nói: Nahr Al-Jannah. Sau đó, sẽ 

được mọc lên giống như các hạt giống nẩy mầm mọc lên trên bờ ẩm ướt của một dòng 

suối chảy.”  

Sau đó, Thiên sứ của Allah () đã nói tiếp: 

اءَ " :عليه وسلم قال رسول اَّللَّ صَل اَّللَّ  اَء ُثم  تَُكوُن َصْفَراَء ُثمَّ تَُكْوُن اْْلَْْضَ َجَرةَ تَُكْوُن اْْلَْْضَ َما تََرْوَن الشَّ
َ
 ".أ

“Có phải các ngươi chưa từng nhìn thấy loài cây đang xanh tươi thì chuyển sang 

thành vàng úa, rồi sau đó thì lại chuyển sang thành xanh tươi sao? 

Ông Abu Sa`id () nói rằng những người có mặt lúc đó đã nói rằng: ‘Nó cứ như là 

Thiên sứ () đã thường từng hay sống trong sa mạc hoang dã vậy’; khi họ nghe lời nói 

bí ẩn về thiên nhiên của Thiên sứ của Allah ().” 

Ngoài ra, Imam Ahmad cũng ghi chép lại từ ông Abu Sa`id () rằng Thiên sứ của 

Allah () đã nói như sau: 

ِّنَُّهْم ََّل َيُمْوتُوَن فِّيَْها َوَّل َََيَْيوْ " :عليه وسلم قال رسول اَّللَّ صَل اَّللَّ  َها فَإ
ْهلُ
َ
ِّيَن ُهْم أ ا أْهُل انلَّارِّ اَّلَّ نَاس   .نأمَّ

ُ
ْن أ  –َولَكِّ

ِّهِّْم  ُِّذنُْوب يُْبُهُم انلَّاُر ب ْو َكَما قَاَل تُصِّ
َ
ََطايَاُهْم  –أ ْو قَاَل ِبِّ

َ
َفاَعةِّ –أ ذَِّن ِفِّ الشَّ

ُ
يُْتُهْم إَِّماتًَة َحَّتَّ إَِّذا َصاُروا فَْحًما أ َء  .َفُيمِّ فَِجِّ

 أضنَْهارِّ اْْلَنَّةِّ 
َِّرَفُبثُّوا ىلَعَ َِّرَضَبائ ِّهِّْم َضَبائ يْهِّمْ  :َفُيَقاُل ب

فِّيُْضْوا َعلَ
َ
ْهَل اْْلَنَّةِّ أ

َ
يْلِّ  .يَا أ  .َفَينُْبُتْوَن َنَباَت اْْلِّبَّةِّ ِفِّ َْحِّيْلِّ السَّ

“Các cư dân của Lửa là những người sẽ sống trong Hỏa Ngục. Chúng sẽ không chết 

và cũng không sống. Tuy nhiên, sẽ có một nhóm người – hoặc là y nói chúng sẽ bị Lửa 

đốt vì tội lỗi của chúng – hoặc là y sẽ nói vì việc làm sai trái chúng. Vì lẽ đó, Ngài () 

sẽ khiến cho chúng chết khi chúng bị đốt cháy thành than. Sau đó, người xin giùm 

chúng được phép đến và mang chúng đi theo từng nhóm nối tiếp nhau, và sau đó 

chúng sẽ bị rải xuống các dòng sông của Thiên Đàng. Và nó sẽ được nói như sau: 
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‘Hỡi cư dân của Thiên Đàng! Hãy trút giội xuống chúng.’ Sau đó, chúng sẽ mọc lên 

giống như hạt giống nẩy mầm mọc lên trên bờ ẩm ướt của một dòng suối chảy.” 

Sau đó thì có một người đàn ông trong những người có mặt lúc đó đã nói như sau: “Nó 

cứ như là Thiên sứ () đã thường hay sống trong sa mạc hoang dã.” 

Imam Muslim cũng đã ghi chép lại Hadith này. 

 

فْلََح َمْن تََزَّكَّ ﴿
َ
 ﴾١٤قَْد أ

﴾14- Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội),﴿ 

ِّهِّ فََصَلَّ ﴿  ﴾١٥َوَذَكَر اْسَم َرب 

﴾15- Và tưởng nhớ Đại Danh của Rabb của y, và dâng lễ ‘Solah’﴿ 

نَْيا ﴿ ُِّروَن اْْلََياةَ ادلُّ  ﴾١٦بَْل تُْؤث

﴾16- Không, các người thích đời sống trần tục này;﴿ 

بََْق ﴿
َ
َرةُ َخْْي  َوأ  ﴾١٧َواْْلَخِّ

﴾17- Trong lúc Ðời sau tốt và vĩnh viễn hơn.﴿ 

وََل ﴿
ُ
ُحفِّ اأْل  ﴾١٨إِّنَّ َهَذا لََفِّ الصُّ

﴾18- Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ,﴿ 

 ﴾١٩ُصُحفِّ إِّبَْراهِّيَم َوُموََس ﴿
﴾19- Các Tờ Kinh của Ibrahim và Musa.﴿ 

 
 PHÁN VỀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH ĐẠT: 

 

Allah () đã phán như sau:  

 ُ فْلََح َمْن تََزَّكَّ ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ
َ
 ﴾١٤قَْد أ

﴾14- Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội),﴿ 

Có nghĩa là y tẩy sạch bản thân của y từ những đặc tính giả tạo, bủn xỉn, và y tuân theo 

những gì mà Allah () đã mặc khải cho Thiên sứ (). 
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Allah () đã phán như sau:  

ُ َتَعاَل  ِّهِّ فََصَلَّ ﴿ :قَاَل اَّللَّ  ﴾١٥َوَذَكَر اْسَم َرب 
﴾15- Và tưởng nhớ Đại Danh của Rabb của y, và dâng lễ ‘Solah’﴿ 

Y chu đáo dâng lễ nguyện Solah đúng giờ qui định, tìm kiếm sự hài lòng của Allah 

(), tuân theo Mệnh lệnh và thi hành đầy đủ Giáo luật của Ngài (). 

Thủ lĩnh của những người tin tưởng, ông `Umar bin `Abdul-`Aziz () thường chỉ thị 

cho những người Muslim phải thi hành Sadaqah Al-Fitr, và ông xướng đọc: 

فْلََح َمْن تََزَّكَّ ﴿
َ
ِّهِّ فََصَلَّ وَ  . قَْد أ  ﴾َذَكَر اْسَم َرب 

﴾Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), Và tưởng nhớ Đại Danh của 

Rabb của y, và dâng lễ ‘Solah’﴿. 

Ông Abu Al-Ahwas () đã nói như sau: “Nếu có một người nào đó đến gặp một người 

trong các ngươi để ăn xin. Và một người trong các ngươi muốn dâng lễ nguyện Solah, 

thì y phải bố thí (Zakah) trước khi y dâng lễ nguyện Solah. Quả thực, Allah () đã 

phán như sau:  

ُ َتَعاَل  فْلََح َمْن تََزَّكَّ ﴿ :قَاَل اَّللَّ
َ
ِّهِّ فََصَلَّ  . قَْد أ  ﴾َوَذَكَر اْسَم َرب 

﴾Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), Và tưởng nhớ Đại Danh của 

Rabb của y, và dâng lễ ‘Solah’﴿. 

Ông Qatadah () nói về ý nghĩa của Ayat   َّفْلََح َمْن تََزَّك
َ
ِّهِّ فََصَلَّ  . قَْد أ ﴾ َوَذَكَر اْسَم َرب  - Chắc 

chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), Và tưởng nhớ Đại Danh của Rabb 

của y, và dâng lễ ‘Solah’ ﴿ như sau: “Y rửa sạch của cải của y và làm hài lòng Đấng 

Tạo Hóa của y.” 

 

 THẾ GIỚI TRẦN TỤC NÀY KHÔNG THỂ NÀO SO SÁNH VỚI ĐỜI 

SAU ĐẶNG: 

 

Allah () đã phán như sau:  

ُ َتَعاَل  نَْيا  بَْل تُْؤثُِّرونَ ﴿ :قَاَل اَّللَّ  ﴾١٦اْْلََياةَ ادلُّ
﴾16- Không, các người thích đời sống trần tục này;﴿ 



Chanlyislam  12 

 

 

Có nghĩa rằng: “Các người yêu thích và ưu tiên đời sống trần tục hơn là đời sống vào 

Ngày Sau. Các người lưu tâm đến đời sống trần tục do bởi nó chứa đựng sự hữu dụng 

và làm lợi cho cuộc sống của các người.” 

Allah () đã phán như sau:  

ُ َتَعاَل  بََْق ﴿ :قَاَل اَّللَّ
َ
َرُة َخْْي  َوأ  ﴾١٧َواْْلَخِّ

﴾17- Trong lúc Ðời sau tốt và vĩnh viễn hơn.﴿ 

Có nghĩa là phần thưởng về nơi trú ẩn cuối cùng vào Đời Sau sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều 

so với đời sống trần tục tạm bợ này. Và cuộc sống vào Đời Sau sẽ là vĩnh cửu.  
Quả thực, đời sống trần tục này thì thấp hèn và tạm bợ trong khi đời sống của Ngày 

Sau thì thanh cao và vĩnh cửu. Do đó, làm sao mà một người thông minh lại có thể 

quan tâm đến đời sống tạm bợ ngắn ngủi hơn là đời sống vĩnh cửu? Làm sao mà y lại 

coi trọng những điều sớm trôi qua y, và xem thường sự quan trọng của nơi trú ẩn vĩnh 

cửu vào Ngày Sau? 

 

Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Abu Musa Al-Ash`ari () rằng Thiên sứ của Allah 

() đã nói như sau: 

َرتِّهِّ  " :عليه وسلم قال رسول اَّللَّ صَل اَّللَّ  ِّآخِّ ََضَّ ب
َ
َحبَّ ُدنَْياهُ أ

َ
ُِّدنَْياهُ  .َمْن أ ََضَّ ب

َ
َرتَُه أ َحبَّ آخِّ

َ
ُِّرْوا َما َيبََْق ىلَعَ  .َوَمْن أ فَآث

 ".َما َيْفَن 
“Người nào yêu thích đời sống trần tục của y, thì y sẽ đau khổ vào Ngày Sau. Và 

người nào yêu thích cuộc sống vào Ngày Sau của y, thì y sẽ đau khổ trong đời sống 

trần tục của y. Do đó, hãy lựa chọn những gì vĩnh cửu hơn là tạm bợ.” Chỉ có duy nhất 

Imam Ahmad ghi chép lại Hadith này. 

 

 
 

 CÁC TỜ KINH CỦA THIÊN SỨ IBRAHIM () VÀ THIÊN SỨ MUSA 

(): 

 

Allah () đã phán như sau:  

ُ َتَعاَل  وََل ﴿ :قَاَل اَّللَّ
ُ
ُحفِّ اأْل  ﴾١٩ُصُحفِّ إِّبَْراهِّيَم َوُموََس ﴿ ﴾١٨إِّنَّ َهَذا لََفِّ الصُّ

﴾18- Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ,﴿ 

﴾19- Các Tờ Kinh của Ibrahim và Musa.﴿ 
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Ý nghĩa của hai Ayah trên giống như ý nghĩa Lời phán của Allah () trong Surah An-

Najm, từ Ayah 36 cho đến cuối Surah: 

 ُ  :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ

َِّما ِفِّ ُصُحفِّ ُموََس ﴿  ب
ْ
ْم لَْم يُنَبَّأ

َ
ِّي َوّفَّ  .أ ْخَرى .ِإَوبَْراهِّيَم اَّلَّ

ُ
 تَزُِّر َوازَِّرة  وِّْزَر أ

َّلَّ
َ
ْن لَ  .أ

َ
نَْسانِّ إَِّّلَّ َما َسَع َوأ ِّْْلِّ نَّ  .يَْس ل

َ
َوأ

ْوَّف  .َسْعَيُه َسوَْف يَُرى
َ
َِّك الُْمنَْتَه  .ُثمَّ ُُيَْزاهُ اْْلََزاَء اأْل نَّ إَِّل َرب 

َ
بَْكى .َوأ

َ
ْضَحَك َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
ْحَيا .َوأ

َ
َماَت َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
نَُّه  .َوأ

َ
َوأ

َكَر وَ  وَْجْْيِّ اَّلَّ نَْث َخلََق الزَّ
ُ
ْخَرى .مِّْن ُنْطَفٍة إَِّذا ُتْمَن  .اأْل

ُ
ةَ اأْل

َ
نَّ َعلَْيهِّ النَّْشأ

َ
ْقَن  .َوأ

َ
ْغَن َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
نَُّه ُهَو َربُّ  .َوأ

َ
َوأ

ْعَرى ِّ وََل  .الش 
ُ
ْهلََك ََعًدا اأْل

َ
نَُّه أ
َ
ْبََق  .َوأ

َ
ْطَغ َوقَوَْم نُوٍح مِّْن َقبُْل إِّنَُّهْم ََكنُوا  .َوَثُموَد َفَما أ

َ
ْظلََم َوأ

َ
ْهَوى .ُهْم أ

َ
 .َوالُْمْؤتَفَِّكَة أ

اَها َما َغشَّ  َِّك َتَتَماَرى .َفَغشَّ ي ِّ آَََّلءِّ َرب 
َ
وََل  .فَبِّأ

ُ
ير  مَِّن انلُُّذرِّ اأْل زِّفَتِّ اْْلَزَِّفةُ  .َهَذا نَذِّ

َ
َفة   .أ ِّ ََكشِّ  .لَيَْس لََها مِّْن ُدونِّ اَّللَّ

يثِّ َتْعَجُبونَ  فَمِّْن َهَذا اْْلَدِّ
َ
نُْتْم َسامُِّدونَ  .َوتَْضَحُكوَن َوََّل َتْبُكونَ  .أ

َ
ِّ َواْعُبُدوا .َوأ َّ  – ۳٦ :سورة انلجم)   ﴾.فَاْسُجُدوا َّللِّ

٦٦) 

﴾Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ Kinh của Musa hay 

sao? Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrahim, vốn đã hoàn tất nhiệm vụ?  (Các tờ Kinh đó 

ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) nào lại vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của 

người khác. Và rằng: con người chỉ lãnh phần hắn cố gắng làm ra; Và rằng: nỗ lực của 

hắn sẽ sớm được thấy; Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưởng trọn vẹn; 

Và cuối cùng là sự trở về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad). Và chính Ngài là Ðấng 

làm cho cười và làm cho khóc; Và chính Ngài là Ðấng làm cho sống và gây cho 

chết.Và chính Ngài là Ðấng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ; Từ tinh dịch khi nó xuất ra; 

Và rằng Ngài có nhiệm vụ tái tạo (phục sinh) lần thứ hai; Và chính Ngài là Ðấng ban 

cho sự giầu sang và làm cho mãn nguyện; Và chính Ngài là Rabb (Ðấng Chủ Tể) của 

Sao Thiên Lang. Và chính Ngài là Ðấng đã tiêu diệt bộ lạc 'Ad thuở xưa; Và không bỏ 

sót (bộ tộc) Thamud. Và cả người dân của Nuh trước đây bởi vì chúng đã từng bất 

công và phạm giới quá mức. Và (Ngài đã tiêu diệt) những thị trấn đổ phế. Bởi thế, cái 

(hình phạt) từng bao phủ đã bao phủ chúng. Thế Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà 

ngươi hãy còn nghi ngờ? Ðây là một Người báo trước trong loạt người báo trước đã có 

từ xưa. (Báo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; Ngoài Allah ra, không ai có thể 

chuyển hướng nó được; Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qur’an) này 

chăng? Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khóc lóc; Và phí mất thời gian (ham vui); Thôi 

hãy quì mọp xuống phủ phục Allah và thờ phụng Ngài.﴿ [Surah An-Najm: 36 – 62] 

 Ông Abu `Aliyah () nói rằng: “Câu chuyện của Surah này là ở trong các Tờ 

kinh được mặc khải vào thời trước.” 
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 Ông Ibn Jarir () nói rằng ý nghĩa Lời phán ﴾ إِّنَّ َهَذا – Quả thật, điều này ﴿ là 

đề cập đến Lời phán trước: 

 ُ فْلََح َمْن تََزَّكَّ ﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ
َ
ِّهِّ فََصَلَّ ﴿ ﴾١٤قَْد أ نَْيا ﴿ ﴾١٥َوَذَكَر اْسَم َرب  ُِّروَن اْْلََياَة ادلُّ َرةُ ﴿ ﴾١٦بَْل تُْؤث َخْْي   َواْْلَخِّ

بََْق 
َ
 ﴾١٧َوأ

﴾14- Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội),﴿ 

﴾15- Và tưởng nhớ Đại Danh của Rabb của y, và dâng lễ ‘Solah’﴿ 

﴾16- Không, các người thích đời sống trần tục này;﴿ 

﴾17- Trong lúc Ðời sau tốt và vĩnh viễn hơn.﴿ 

Và sau đó thì Allah () phán: 

 ُ  ﴾إِّنَّ َهَذا﴿ :َتَعاَل  قَاَل اَّللَّ

﴾Quả thật, điều này﴿ 

Có nghĩa là nội dung của sự thảo luận: 
وََل ﴿

ُ
ُحفِّ اأْل  ﴾١٩ُصُحفِّ إِّبَْراهِّيَم َوُموََس ﴿ ﴾١٨إِّنَّ َهَذا لََفِّ الصُّ

﴾18- Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ,﴿ 

﴾19- Các Tờ Kinh của Ibrahim và Musa.﴿ 

 Ông At-Tabari nhận xét rằng quan điểm của ông Ibn Jarir () thì xác thực và rõ 

ràng. 

 Ông Qatadah và ông Ibn Zayd () cũng đã có quan điểm giống như quan điểm 

ông Ibn Jarir (). Allah () là Đấng thông lãm và am tường mọi việc. 

 

 ُ ُ  واَّللَّ آهل وصحبه أمجعْي نبينا حممد وىلع وسلم ىلع أعلم وصَل اَّللَّ  


Roh Man Ibrahim  

Cựu sinh viên UIA, Malaysia  

Chuyển dịch  


