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 سورة العلق

SURAH AL-ALAQ 
(HÒN MÁU ĐẶC) (96) 

Mặc khải tại Makkah 
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َِو الرهِحيمِ  ِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلله

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

ي َخلََق ) ِ  بِاْسِم َربَِّم اَّلذ
ْ
 (١اكَْرأ

1- Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, 

نَْساَن ِنْو َعلٍَق )   (٢َخلََق اْْلِ

2- Đã tạo con người từ một hòn máu đặc. 

ْكَرُم ) 
َ
 َوَربَُّم اْْل

ْ
 (٣اكَْرأ

3- Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rất Mực Quảng đại. 

ي َعلذَم بِالَْللَِم )  ِ  (٤اَّلذ

4- Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

نَْساَن َنا لَْم َيْعلَْم ) َعلذمَ    (٥اْْلِ

5- Đã dạy con người điều mà y không biết. 

نَْساَن ََلَْطََغ )   إِنذ اْْلِ
 (٦ّلََكذ

6- Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 

ْن َرآَُه اْسجَْغََن ) 
َ
 (٧أ

7- Bởi vì y tự thấy mình đầy đủ. 

 (٨ )إِنذ إََِل َربَِّم الرُّْجَع  

8- Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau). 

ي َييََْه )  ِ يَْت اَّلذ
َ
َرأ

َ
 (۹أ

9- Há Ngươi có thấy một kẻ (Abu Jahl) đã ngăn cản 

 (١١َعبًْدا إَِذا َصَّلذ ) 

10- Một người bề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Salah? 

يَْت إِْن ََكَن ََعَ  
َ
َرأ

َ
َدى )أ ٍُ ْ  (١١ ال

11- Há Ngươi xét thấy y được hướng dẫn hay chăng? 

ََى )  َمَر بِاتلذْل
َ
ْو أ

َ
 (١٢أ

12- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 

َّلذ )  ََ َب َوثَ يَْت إِْن َنذذ
َ
َرأ

َ
 (١٣أ

13- Há Ngươi có thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ đi? 
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  َ ل
َ
َ يََرى )أ نذ اَّللذ

َ
 (١٤ْم َيْعلَْم بِأ

14- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả)? 

ًِ لَنَْسَفَعْو بِانلذاِصيَِة )   (١٥ّلََكذ لَِِئْ لَْم يَنْجَ

15- Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn TA sẽ 

nắm chùm tóc trán (của y) 

 (١٦ٍة ََكِذبٍَة َخاِطئٍَة )ىَاِصيَ  

16- Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 

 ( ًُ  (١٧فَلْيَْدُع ىَاِديَ

17- Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); 

َباِنيََة )   (١٨َسيَْدُع الزذ

18- TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị). 

ًُ َواْسُجْد َواقْ    (١۹ََتِْب )ّلََكذ ََل ثُِطْع
19.- Nhưng không! Chớ nghe theo y. Và hãy phủ phục và đến gần (Ngài). 

۩۩۩ 
Allah () đã phán: 

ِي َخلََق )﴿  كال ا ثعاَل: ِم َربَِّم اَّله  بِاسم
م
مَساَن ِنوم َعلٍَق )﴿ ﴾ (١اكمرَأ ن ِ

 ﴾ (٢َخلََق اْلم

(( 1- Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, )) 

(( 2- Đã tạo con người từ một hòn máu đặc.)) 

 

. Niềm vinh dự và tính cao quý của con người nằm ở kiến thức hiểu 

biết của con người: 
 

Hai Ayat này là Ngài phán cho biết về sự khởi đầu của sự tạo hóa ra con 

người từ một hòn máu đặc, và với Thuộc tính Rộng lượng, Khoan dung của Allah 

() đã dạy cho con người biết được những gì mà con người không biết. Allah 

() ưu đãi và nâng vị thế của con người lên cao qua việc ban cho con người kiến 

thức.Và đó cũng là phẩm giá cao quý của Tổ tông Nhân loại là Thiên sứ Adam 

() là có được vị thế cao hơn cả các vị Thiên thần nữa. Kiến thức đôi lúc thì ở 

trong tâm trí; đôi lúc thì ở trên cái lưỡi và đôi lúc thì được viết xuống bằng những 

ngón tay. Vì thế, kiến thức có thể là lời nói và văn bản trí thức.  

 

Vì lẽ đó, Allah () đã phán: 

َرُم )﴿  كال ا ثعاَل: كم
َ  َوَربَُّم اْلم

م
ِي َعلهَم بِالمَللَِم )﴿  ﴾ (٣اكمرَأ لَمم ) ﴿ ﴾ (٤اَّله مَساَن َنا لَمم َيعم ن ِ

 ﴾ (٥َعلهَم اْلم
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(( 3- Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rất Mực Quảng đại. )) 

(( 4- Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; )) 

(( 5- Đã dạy con người điều mà y không biết. )) 

 

Có một Hadith nói rằng: “Kiến thức được ghi chép lại bằng chữ viết.” 

 

Ngoài ra, cũng có một Hadith nói rằng: “Những ai hành động theo những gì mà y 

hiểu biết, thì Allah ( sẽ làm cho y thừa hưởng kiến thức mà y không biết.” 

 

Allah () phán tiếp: 

ََغ )﴿  كال ا ثعاَل: مَساَن ََلَطم ن ِ
ََن )﴿  ﴾ (٦ّلََكه إِنه اْلم َجغم نم َرآَهُ اسم

َ
 ﴾ (٧أ

6- Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 

7- Bởi vì y tự thấy mình đầy đủ. 

 

 

. Lời cảnh báo chống lại sự thái quá của con người trong việc ham 

muốn của cải: 
 

Allah () phán bảo rằng con người cảm thấy rất vui thích, đầy xấu xa và 

thái quá khi tự thấy mình đầy đủ và giàu có. Allah () đe dọa, cảnh cáo và khiển 

trách con người qua Lời phán của Ngài () như sau: 

ََع )﴿  كال ا ثعاَل:  ﴾ (٨إِنه إََِل َربَِّم الرُّجم

(( 8- Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau). )) 

 

Có nghĩa rằng trở về gặp Allah () là điểm đến cuối cùng của con người. Ngài 

() sẽ phán xét con người dựa vào số tài sản mà con người từ đâu kiếm được và 

đã tiêu xài nó như thế nào. 

 

. Lời chửi rủa của Abu-Jahl và lời đe dọa bắt giữ Thiên Sứ 

Muhammad (): 
 

Allah () đã phán như sau: 

ِي َييمََه )﴿  كال ا ثعاَل: يمَت اَّله
َ
َرأ

َ
 ﴾ (١١َعبمًدا إَِذا َصَّله )﴿  ﴾ (۹أ

(( 9- Há Ngươi có thấy một kẻ (Abu Jahl) đã ngăn cản )) 

(( 10- Một người bề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Salah? )) 

 

Hai Ayat trên là phán về Abu Jahl (cầu xin Allah () nguyền rủa y). Y đe 

dọa Thiên sứ Muhammad () do bởi Người () dâng lễ nguyện Solah tại Ngôi 

đền Ka‟bah. Vì lẽ đó, bước đầu Allah () đã khiển trách y qua Lời phán: 

مُهَدى )﴿  كال ا ثعاَل: يمَت إِنم ََكَن لََعَ ال
َ
َرأ

َ
 ﴾ (١١أ
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(( 11- Há Ngươi xét thấy y được hướng dẫn hay chăng? )) 

 

Nhà ngươi (Abu Jahl) có nghĩ rằng người đàn ông
1
 mà nhà ngươi đang ngăn cản 

thì đang đi trên một đường ngay chính không? 

Allah () đã phán tiếp: 

َوى )﴿  كال ا ثعاَل: َمَر بِاتلهلم
َ
وم أ

َ
 ﴾ (١٢أ

(( 12- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? )) 

 

Vâng, nhà người đã quở trách và hăm họa Người () do bởi Người () dâng lễ 

nguyện Solah tại Ngôi đền Ka‟bah. 

 

Allah () đã phán: 

َب َوثََوَّله )﴿  كال ا ثعاَل: يمَت إِنم َنذه
َ
َرأ

َ
َ يََرى )﴿  ﴾ (١٣أ نه اَّلله

َ
لَمم بِأ لَمم َيعم

َ
 ﴾ (١٤أ

(( 13- Há Ngươi có thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ đi? )) 

(( 14- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả)? )) 

 

Có nghĩa rằng người đã ngăn cản Thiên sứ Muhammad () thì đang bị lầm 

đường lạc lối. Y biết rõ rằng Allah () nhìn thấy và nghe rõ lời y nói; và Ngài 

() sẽ trừng phạt y về những gì mà y đã làm. 

 

Allah () cảnh cáo y qua Lời phán: 

َفَعوم بِانلهاِصَيِة ) ﴿ كال ا ثعاَل:  ًِ لَنَسم  ﴾ (١٥ّلََكه لَِِئم لَمم يَنمَج

(( 15- Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn TA sẽ 

nắm chùm tóc trán (của y). )) 

 

Có nghĩa rằng nếu như y không từ bỏ tính ngoan cố và sự bất hòa với Thiên sứ 

Muhammad () thì Allah () sẽ bôi đen y vào Ngày Phán Xét. 

 

Allah () đã phán như sau: 

 ﴾ (١٦ىَاِصَيٍة ََكِذبٍَة َخاِطَئٍة )﴿  كال ا ثعاَل:

(( 16- Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. )) 

 

Có nghĩa là trên trán của Abu Jahl sẽ bị khắc câu “kẻ láo khoét và kẻ chuyên làm 

những việc tội lỗi”. 

 

Allah () đã phán như sau: 

ًُ )﴿  كال ا ثعاَل: ُع ىَاِديَ  ﴾ (١٧فَلمَيدم

(( 17- Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); )) 

                                                 
1
. Thiên sứ Muhammad () 
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Có nghĩa là y sẽ kêu gọi người dân của y và bộ lạc của y đến trợ giúp y. 

 

Allah () đã phán như sau: 

َبانَِيَة )﴿  كال ا ثعاَل: ُع الزه  ﴾ (١٨َسَيدم

(( 18- TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị). )) 

 

Có nghĩa là Allah () sẽ mệnh lệnh cho các Thiên thần của Hỏa ngục đến 

trừng trị. Và từ đó thì y sẽ nhận biết được ai sẽ là người giành chiến thắng. Nhóm 

của Allah () hay là nhóm của y giành chiến thắng? 

 

Imam Al-Bukhari ghi chép lại rằng ông Ibn Abbas () đã thuật lại như 

sau: “Abu Jahl nói: „Nếu như ta nhìn thấy Muhammad dâng lễ nguyện Solah tại 

Ngôi đền Ka‟bah thì ta sẽ dậm mạnh lên cổ của Người.‟ Khi lời nói của Abu Jahl 

được truyền đến tai Thiên sứ Muhammad () thì Người () đã nói như sau: 

ًُ املاَلئِكة "  كال رسَل ا صَّل ا علية وسلم: " لَِِئْ َفَعَل ََلََخَذثْ
“Nếu như y làm như thế thì các vị Thiên thần sẽ bắt giữ y.” 

 

Imam At-Tirmidhi và Imam An-Nasa‟i cũng đã có ghi chép lại Hadith này 

trong Quyển sách Tafsir của hai Imam. 



Tương tự, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidhi, Imam An-Nasa‟i  và ông Ibn Jarir   

đã ghi chép lại từ ông Ibn Abbas () như sau: 

 “Thiên sứ Muhammad () đang dâng lễ nguyện Solah tại Maqam
2
 thì Abu 

Jahl bin Hisham đi ngang qua Người () và nói: „Này hỡi Muhammad! Ta 

đã không ngăn cản Ngươi làm điều này chứ?‟ 

 Y hăm họa Thiên sứ của Allah () và Thiên sứ () trở nên tức giận với y 

và Người () đã quở trách y. 

 Y nói: „Hỡi Muhammad! Người lấy Allah ra hăm dọa ta được gì nào? Ta 

có rất nhiều bà con thân thuộc với ta tại thung lũng này.‟ 

 

Sau đó thì Allah () đã mặc khải: 

ًُ ﴿  كال ا ثعاَل: َباِنيََة َسيَ . فَلْيَْدُع ىَاِديَ  ﴾ ْدُع الزذ
(( 17- Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa 

ngục (đến trừng trị). )) 

 

Sau đó, ông Ibn Abbas () đã nói như sau: “Nếu như y gọi người dân của y đến 

giúp thì các Thiên thần của Hỏa ngục sẽ bắt giữ y ngay lập tức.”
3
 

                                                 
2
. Dấu chân của Thiên sứ Ibrahim (). 
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Ông Ibn Jarir ghi chép lại từ ông Abu Hurayrah () rằng Abu Jahl đã nói như 

sau: “Có phải Muhammad đã phủ đất bụi lên khuôn mặt của Người (lúc phủ 

phục - Sujud) khi các ngươi đang ở đó phải không?” 

 

Họ (người dân) đáp: “Vâng, đúng như vậy!” 

 

Sau đó thì y (Abu Jahl) nói như sau: “Nhân danh Al-Lat và Al-`Uzza
4
, nếu 

như ta nhìn thấy Muhammad dâng lễ nguyện Solah tại Ngôi đền Ka‟bah nữa thì 

ta sẽ dậm mạnh lên cổ của Người và chắc chắn ta sẽ ghì khuôn mặt của Người 

vào đất bụi.” 

 

Thiên sứ Muhammad () đi vào Ngôi đền Ka‟bah và tiến hành dâng lễ 

nguyện Solah. Đây là một cơ hội rất thuận tiện cho Abu Jahl dậm lên cổ của 

Người (), nhưng y đã tháo lui và lấy hai tay che phủ cơ thể của y lại như có điều 

gì đó không tốt lành đang đến với y. Lúc đó, có người đã hỏi với y như sau: 

“Điều gì đang xảy ra với ông vậy?” 

 

Y đáp: “Quả thực, giữa ta và Muhammad có một ranh hào lửa, những sinh vật to 

lớn và những đôi cánh khổng lồ ngăn cách.” 

 

Thiên sứ của Allah () đã nói như sau: 

ًَا "كال رسَل ا صَّل ا عليً وسلم ًَا ُعْض ًُ الَهاَلئَِكُة ُعْض َْ َدىَا ِنِّنِّ َلَْخجََطَفجْ َ  : " ل
“Nếu như y đến gần Ta thì các vị Thiên thần sẽ vồ lấy y đánh túi bụi.” 

 

Người thuật lại Hadith này đã nói thêm như sau: “Allah () đã mặc khải Ayah:  

ََغ  مَساَن ََلَطم ن ِ
 Nhưng không! Quả thực, con người thái quá ﴿ cho đến -  ﴾ ّلََكه إِنه اْلم

kết thúc Surah Al-„Alaq. Nhưng ta thì lại không biết rõ là nó có liên quan đến 

Hadith của ông Abu Hurayrah () hay không nữa.” 

 

Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam An-Nasa‟i và ông Ibn Abi Hatim 

đều đã có ghi chép lại Hadith này. 

 

. Niềm vui dành cho Thiên Sứ Muhammad (): 
 

Allah () đã phán như sau: 

ًُ ﴿  كال ا ثعاَل:  ... ﴾ ّلََكه ََل ثُِطعم
                                                                                                                                                          
3
. Imam At-Tirmidhi nói rằng Hadith này la Hadith Sahih. 

4
. Al-Lat và Al-`Uzza là tên gọi của hai bục tượng mà người dân Makkah tôn thờ trước khi Makkah 

được giải phóng. 
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(( Nhưng không! Chớ nghe theo y ... )) 

 

Có nghĩa là: „Hỡi Muhammad ()! Đừng tuân theo những điều mà y ngăn cản 

Người. Hãy kiên định trong việc thờ phụng Allah () và dâng lễ nguyện Solah 

thật nhiều. Hãy dâng lễ nguyện Solah tại bất cứ nơi nào mà Người () muốn và 

đừng lo sợ y về bất cứ điều gì cả. Quả thực, Allah () sẽ bảo vệ Người () và 

giúp Người () chống lại y và bè nhóm của y.‟ 

 

ََتِبم )﴿ ...  ُجدم َواقم  ﴾ (١۹َواسم
(( 19- ... Và hãy phủ phục và đến gần (Ngài). )) 

  

Trong Sahih Muslim, ông Abu Salih () kể lại rằng ông Abu Hurayrah () thuật 

lại rằng Thiên sứ của Allah () đã có nói như sau: 

ََعء "كال ا ثع ْكِِثُوا ادلُّ
َ
ََ َساِجُد . فَأ ٌُ ًِ َو ُن الَعبُْد ِنْو َربِّ َْ كَْرُب َنا يَُك

َ
 اَل: " أ

“Sự gần gũi nhất mà một bề tôi có thể đến với Đấng Chủ Tể của y là lúc y phủ 

phục (Sujud). Do đó, hãy thỉnh cầu thật nhiều trong lúc phủ phục.” 

 

Thiên sứ Muhammad () thường phủ phục lúc xướng đọc (Sujud Tilawah): 

تم ﴿  مَشله َهاُء ان  ١سَرة اْلنشلاق :   ﴾ إَِذا السه
(( Khi bầu trời nứt ra, ))    [Surah Al-Inshiqaq: 1] 

 

Và; 

ِي َخلََق ﴿  ِم َربَِّم اَّله  بِاسم
م
 ١سَرة العلق :    ﴾اكمرَأ

(( Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, ))   [Surah Al-„Alaq: 1] 

 

آهل وصحبً أمجعني ىبييا حمهد وَع وا أعلم وصَّل ا وسلم َع  
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