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 سورة ابلدل

 SURAH AL-BALAD 
 

                               (THỊ TRẤN) (90) 
                                        Mặc Khải tại Makkah 

 

-- 

 

َِن الرهِحيمِ  ِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلله

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

 ِ ا اْْلاَلا ذا قِْسُم بِها
ُ
 (١)َلا أ

1- TA (Allah) thề bởi thị trấn (Makkah) này; 

ِ وا   ا اْْلاَلا ذا نْتا ِحلٌّ بِها
ا
 (٢)أ

2- Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; 

ا  ِلا ا وا ما اِِلٍ وا وا  (٣)وا
3- Và bằng đấng sinh thành (Adam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 

باٍد   انا ِِف كا نْسا ْقناا اْْلِ
لا ْد خا  (٤)لاقا

4- Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

ٌد  حا
ا
لايِْه أ ْقِدرا عا ْن لاْن يا

ا
ُب أ ْسا َيا

ا
 (٥)أ

5- Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 

ا   اَلا ُْلادا ْهلاْكُت ما
ا
ُقوُل أ  (٦)يا

6- Y bảo: “Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” 

ٌد   حا
ا
ُه أ اْم يارا ْن ل

ا
ُب أ ْسا َيا

ا
 (٧)أ

7- Phải chăng y nghĩ không có ai thấy được y? 

يْناْْيِ   ُ عا
ْل َلا ْعا اْم َنا ل

ا
 (٨)أ
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8- Há TA đã không làm cho y có cặp mắt? 

تاْْيِ   فا اناا واشا لِسا  (۹)وا
9- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 

يِْن   ْينااُه انلَّْجدا دا  (١١)واها
10- Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? 

۩۩۩ 

. Allah Thề Bởi Thị Trấn Linh Thiêng Makkah VÀ Những Sự Việc Khác Rằng 

Con Người Được Tạo Ra Để Làm Lụng Cực Nhọc: 

 Allah () đã phán như sau: 

َدَلِ ﴿  :قال اهلل تعاىل قمِسُم بَِهَذا ابلم
ُ
 ﴾ (١)ََل أ

﴾ 1- TA (Allah) thề bởi thị trấn (Makkah) này; ﴿ 

 Allah () thề bởi thị trấn Makkah (Mẹ của những Thị trấn) là để nói về những cư 

dân của thị trấn Makkah rằng họ được tự do sinh sống an bình trong thị trấn này.  

 Ông Khusayf  thuật lại rằng ông Mujahid  đã nói về ý nghĩa của Lời phán: ﴾  ُقِْسم
ُ
 َلا أ

 ِ ا اْْلاَلا ذا  có ,”َلا “ TA (Allah) thề bởi thị trấn (Makkah) này; ﴿ như sau: “Từ – بِها

nghĩa là “không” là dùng để đề cập đến sự phản luận chống lại những người 

Quraysh. Allah () thề bởi thị trấn Makkah.” 

 Ông Shabib bin Bishr () thuật lại từ ông Ikrimah () rằng ông Ibn Abbas () đã 

có nói về ý nghĩa của Lời phán ﴾  ِ ا اْْلاَلا ذا قِْسُم بِها
ُ
 TA (Allah) thề bởi thị trấn – َلا أ

(Makkah) này; ﴿ như sau: “Nó có nghĩa là thị trấn Makkah.” 

  

 Allah () đã phán đoạn kế tiếp: 

نمَت ِحلٌّ بَِهَذا ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
َدَلِ َوأ  ﴾ (٢)ابلم

﴾ 2- Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; ﴿ 

 Ông Ibn `Abbas () nói về ý nghĩa của đoạn kinh trên như sau: “Hỡi Muhammad! 

Ngươi được phép chiến đấu chống lại kẻ thù trong nó (Makkah).” 

 Các ông Sa'id bin Jubayr, ông Abu Salih, ông Atiyah, ông Ad-Dahhak, ông 

Qatadah, ông As-Suddi và ông Ibn Zayd cũng đã nói về ý nghĩa của đoạn kinh trên 

giống như ông Ibn Abbas () đã nói. 
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 Ông Al-Hasan Al-Basri () nói rằng: “Allah () cho phép Thiên sứ Muhammad 

() chiến đấu chống lại những kẻ bất tin tại Makkah một thời gian một giờ của 

một ngày.” 

 

 Thiên sứ Muhammad () đã nói như sau: 

اوااِت وااْْلرْضا : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما لاقا السَّ ُه اهلُل ياْوما خا ما رَّ ا حا ا اْْلاَلا ذا ِة اهلِل إِىلا ياْوِم  إِنَّ ها اٌم ِِبُْرما را ، فاُهوا حا
ةِ  ا ا الِْقيااما تُها داْت ُحْرما قاْد َعا اٍر ، وا ٌة ِمْن ناها اعا ِحلَّْت ِِلْ سا

ُ
ا أ إِنَّما ُه ، وا

الا ْتاىلا خا َلاَيا ُرُه وا جا ُد شا َلا ، َلاُيْعضا
ا
ْمِس ، أ

ا
ا بِاْْل ِتها ُحْرما ْْلاْوما كا

ائِبا  اِهُد الْغا  " فالْيُبالِِّغ الشَّ
 “Quả thực, Allah () đã làm cho thị trấn này trở nên linh thiêng vào Ngày mà 

Ngài () đã tạo ra các tầng trời và trái đất. Do đó, nó trở nên linh thiêng bởi sự 

thiêng liêng của Allah () cho đến Ngày Phán Xét. 

 Cây cối trong nó không được phép nhổ bật rễ lên, và các bụi cây và cỏ trong nó 

cũng không được phép di dời đi. 

 Và Ta (Muhammad) chỉ được phép chiến đấu trong nó trong thời gian một giờ của 

một ngày. 

 Ngày nay, sự linh thiêng của nó đã được thiết lập lại như là nó mới vừa linh thiêng 

vào ngày hôm qua. Do đó, người nào có mặt ở đây thì hãy báo lại cho những ai 

vắng mặt biết.” 

 

 Trong một Hadith khác, Thiên sứ Muhammad () đã nói như sau: 

ُقْولُْوا"   :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صا بِِقتااِل راُسْوِل اهلِل فا ٌد تاراخَّ حا
ا
ذاْن لاُكْم : فاإِْن أ

ْ
اْم ياأ ل ِذنا لِراُسْوَِلِ وا

ا
 " إِنَّ اهللا أ

“Nếu như một ai đó cố gắng sử dụng sự chiến đấu (giải phóng Makkah) của Thiên sứ 

của Allah () như là một lý do để chiến đấu ở đó thì hãy nói cho y biết rằng Allah () 

đã cho phép Thiên sứ của Ngài () chiến đấu ở đó, nhưng Allah () thì không cho phép 

các ngươi chiến đấu ở đó.”  

  

 Allah () đã phán kế tiếp: 

 ﴾ (٣)َوَواِِلٍ َوَما َوَِلَ ﴿  :قال اهلل تعاىل

﴾ 3- Và bằng Đấng sinh thành (Adam) và con cháu mà Người đã sinh ra; ﴿ 

 Ông Mujahid, ông Abu Salih, ông Qatadah, ông Ad-Dahhak, ông Sufyan Ath-

Thawri, ông Sa`id bin Jubayr, ông As-Suddi, ông Al-Hasan Al-Basri, ông 

Khusayf, ông Shurahbil bin Sa`d và một số người khác đã nói như sau: “Có nghĩa 

là Đấng sinh thành, Thiên sứ Adam (), và con cháu mà Người () đã sinh ra.” 
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 Quan điểm của ông Mujahid  và các vị đồng đạo của ông cho thấy rằng họ đã đưa 

ra một quan điểm rất chính xác về ý nghĩa của đoạn kinh trên. Điều này được đồng 

thuận qua thực tế cho thấy rằng Allah () đã thề bởi Mẹ của những Thị trấn; và đó 

là nơi mà con người trú ngụ. Sau đó thì Allah () đã tuyên thề bởi những cư dân 

của thị trấn này; và đó là Thiên sứ Adam () - Tổ tông của nhân loại - và Con 

cháu của Thiên sứ Adam (). 

 Ông Abu `Imran Al-Jawni () thì nói rằng: “Đoạn kinh này là nói về Thiên sứ 

Ibrahim () và hậu duệ của Người ().” 

 Ông Ibn Jarir và ông Ibn Abi Hatim đều đã có ghi chép lại lời nói trên. Ông Ibn 

Jarir () chọn quan điểm nói rằng nó thì mang tính tổng quát và nói về mỗi người 

cha và con cháu của y hơn.  

 

Sau đó, Allah () đã phán: 

مَساَن ِِف َكَبٍد ﴿  :قال اهلل تعاىل ن ِ
َنا اْلم  ﴾ (٤)لََقدم َخلَقم

﴾ 4- Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. ﴿ 

 Ông Ibn Abi Najih và ông Jurayj thuật lại từ ông Ata rằng ông Ibn Abbas () đã 

nói về thuật ngữ “ ٍباد  .như sau: “Y được tạo ra trong sự làm lụng cực nhọc ”ِِف كا

Ngươi (Muhammad) đã không nhìn thấy y sao?” 

 Sau đó thì ông Ibn Abbas () nhắc đến ngày sinh của ông và ngày ông mọc răng. 

Ông Mujahid nói về thuật ngữ “ ٍباد  như sau: “Đó là một giọt tinh trùng, tiếp ”ِِف كا

theo là một hòn máu đặc, rồi sau đó là một cục thịt, và nhẫn nại trong sự tạo hóa 

ra y.” 

 

 Ông Mujahid  cũng nói rằng ý nghĩa của đoạn kinh trên có cùng ý nghĩa với Lời 

phán của Allah () trong Surah Al-Ahqaf, đoạn kinh số 15: 

تْ  ﴿: قال اهلل تعاىل عا ا واواضا ُه ُكْرها مُّ
ُ
الاتُْه أ اناا َحا يِْه إِْحسا اِِلا انا بِوا نْسا يْناا اْْلِ َّتَّ إِذاا بالاغا واواصَّ ا حا ْهرا ثُونا شا

اَُلُ ثاالا فِصا ْلُُه وا ا واَحا ُه ُكْرها
ا ا وا َّ والَعا ا نْعاْمتا لَعا

ا
تاكا الَِِّت أ ْشُكرا نِْعما

ا
ْن أ
ا
ْوزِْعِِن أ

ا
ناةا قاالا رابِّ أ ْرباِعْيا سا

ا
بالاغا أ ُه وا ُشدَّ

ا
ْصِلْح ِِل أ

ا
اُه واأ اِِلاا تاْرضا ْعمالا صا

ا
ْن أ
ا
يَّ واأ ِِلا

إِِّنِّ ِمنا الُْمْسِلِمْيا  ْكا وا يَِِّت إِِّنِّ ُتبُْت إِْلا  ١٥: سورة اْلحقاف         ﴾ ِِف ُذرِّ
"Và TA đã truyền cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha mẹ của mình. Mẹ 

của y đã cưu mang y nặng nhọc và hạ sanh y trong đau đớn; thời gian cưu mang và 

dứt sữa y là ba mươi tháng. Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, 

y cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi khả năng và sức 

mạnh để bề tôi có thể đền đáp về các Ân huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha 
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mẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin 

Ngài nhân từ với bề tôi về con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với 

Ngài và là một người Muslim (thần phục Ngài)." [Surah Al-Ahqaf: 15] 

 

 Ông Sa`id bin Jubayr () nói về ý nghĩ của Lời phán (( ٍباد انا ِِف كا نْسا ْقناا اْْلِ
لا ْد خا  Chắc – لاقا

chắn TA, đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc)) như sau: “Có nghĩa là 

con người phải cực nhọc tìm kế sinh nhai.” 

 Ông Ikrimah () thì nói: “Trong cực nhọc và chịu đựng trong thời gian dài.” 

 Còn ông Qatadah  thì nói rằng: “Đó là sự khó khăn.” 

 Ông Al-Hasan () thì nói như sau: “Chịu đựng sự cực nhọc trong đời sống trần 

tục và sự nghiêm khắc của Ngày Sau.” 

 

. Con Người Được Hoàn Thiện Bởi Allah Và Sự Rộng Lượng Của Ngài: 

 

 Allah () đã phán như sau: 

َحٌد ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
ِدَر َعلَيمِه أ نم لَنم َيقم

َ
ََيمَسُب أ

َ
 ﴾ (٥)أ

﴾ 5- Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? ﴿ 

 Ông Al-Hasan Al-Basri () nói rằng Đoạn kinh trên có ý nghĩa như sau: “Không 

một ai có thể chiếm lấy được tài sản và sự giàu có của y.” 

 Ông Qatadah  thì đã nói về ý nghĩa của Đoạn kinh trên như sau: “Con cháu của 

Adam nghĩ rằng y sẽ không bị tra hỏi về của cải của y; và bằng cách nào mà y đã 

kiếm được và tiêu xài nó như thế nào.” 

  

 Allah () phán tiếp: 

ا ﴿  :قال اهلل تعاىل ُت َماَلا بُلَدا لَكم هم
َ
 ﴾ (٦)َيُقوُل أ

﴾ 6- Y bảo: “Tôi đã tiêu phí vô số tài sản”. ﴿ 

 Có nghĩa là con cháu của Adam nói rằng ta đã tiêu xài vố số tài sản của ta. Ông 

Mujahid, ông Al-Hasan, ông Qatadah và ông As-Suddi và một số học giả Muslim khác 

đều đã diễn giải như trên. 

 

 Allah () đã phán tiếp: 

َحٌد ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
نم لَمم يََرهُ أ

َ
ََيمَسُب أ

َ
 ﴾ (٧)أ

﴾ 7- Phải chăng y nghĩ không có ai thấy được y? ﴿ 
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 Ông Mujahid và những vị Salaf nói rằng: “Con cháu của Adam nghĩ rằng Allah 

() không thể nhìn thấy y được.” 

 

 Allah () phán tiếp: 

ِ ﴿  :قال اهلل تعاىل لَمم ََنمَعلم ََلُ َعيمنَْيم
َ
 ﴾ (٨)أ

(( 8- Há TA đã không làm cho y có cặp mắt? )) 

 Allah () tạo cặp mắt cho Con cháu của Adam để y có thể nhìn thấy mọi vật và 

mọi sự việc bằng cặp mắt.  

 

 Allah () đã phán tiếp: 

 ﴾... َولَِساناا ﴿ :قال اهلل تعاىل
(( Và chiếc lưỡi ... )) 

 Có nghĩa là Allah () tạo cái lưỡi cho Con cháu của Adam để y có thể nói và biểu 

lộ ra những gì ẩn sâu trong lòng của y. 

 

 Allah () phán tiếp: 

ِ ... ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (۹)َوَشَفَتْيم

﴾ 9- ... và đôi môi? ﴿ 

 Allah () tạo ra đôi môi để giúp cho Con cháu của Adam trong việc nói năng, ăn 

uống, và làm đẹp cho khuôn mặt và miệng của y. 

 

. Khả Năng Phân Biệt Giữa Điều Tốt Và Điều Xấu Cũng Là Một Ân Phúc Mà 

Allah Đã Ban Cho Con Cháu Của Adam: 

 

 Allah () đã phán như sau: 

َديمِن ﴿  :قال اهلل تعاىل َناهُ انلهجم  ﴾ (١١)َوَهَديم

﴾ 10- Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? ﴿ 

 Ông Sufyan Ath-Thawri  thuật lại từ ông Asim (), từ ông Zirr () rằng ông 

Abdullah bin Mas'ud () đã nói về Lời phán “ َنا َديمنِ َوَهَديم هُ انلهجم  – Và chỉ có y hai con 

đường (chính và tà)?” như sau: “Đó là điều tốt và điều xấu.” 

 Ngoài ra, ông Ali, ông Ibn Abbas, ông Mujahid, ông Ikrimah, ông Abu Wa’il, ông 

Abu Salih, ông Muhammad bin Ka'b, ông Ad-Dahhak và ông Ata’ Al-Khurasani 

và một số người khác cũng đã thuật lại lời nói trên của ông Abdullah bin Mas`ud 

() 
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 Tương tự, Allah () đã phán trong Surah Al-Insan như sau: 

ا باِص  ﴿ :قال اهلل تعاىل ِميعا لْنااُه سا عا اٍج نابْتاِليِه فاجا ْمشا
ا
ٍة أ انا ِمْن ُنْطفا نْسا ْقناا اْْلِ

لا ا إِنَّا خا ا  (٢)ريا إِمَّ ا وا اِكرا
ا شا ِبيلا إِمَّ ْينااُه السَّ دا إِنَّا ها

ُفوراا   ٣ - ٢: سورة اْلنسان  ﴾ (٣)كا
﴾ TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA có thể thử thách y. Bởi thế, TA 

đã làm cho y nghe được và thấy được. TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn 

hay bội ơn. ﴿    [Surah Al-Insan: 2 – 3] 

۩۩۩ 

Phần hai 

باةا  قا ما الْعا  (١١)فاالا اْقتاحا
11- Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

باُة   قا ا الْعا ْدرااكا ما
ا
ا أ ما  (١٢)وا

12- Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chăng? 

باٍة   قا  (١٣)فاكُّ را
13- (Đó là) việc giải phóng một vòng cổ (nô lệ); 

باٍة   ْسغا اٌم ِِف ياْوٍم ِذي ما ْو إِْطعا
ا
 (١٤)أ

14- Và nuôi ăn vào một ngày đói lả 

باٍة  ْقرا ا ذاا ما  (١٥)ياتِيما
15- Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc; 

باٍة   ْْتا ْو ِمْسِكيناا ذاا ما
ا
 (١٦)أ

16- Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường. 

اِة  رَْحا ْوا بِالْما تاوااصا ْْبِ وا ْوا بِالصَّ تاوااصا نُوا وا اما ينا آ ِ
نا ِمنا اَّلَّ  (١٧)ُثمَّ َكا

17- Rồi trở thành một người có đức  tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 

 và khuyến khích nhau độ lượng. 

ناِة   يْما اُب الْما ْصحا
ا
ِكا أ وَلا

ُ
 (١٨)أ

18- Họ là những người phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 

ِة   ما
ا
ْشأ اُب الْما ْصحا

ا
ايااتِناا ُهْم أ ُروا بِآ فا ينا كا ِ  (١۹)وااَّلَّ

19- Còn những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thì sẽ là những  
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người bạn phía tay trái; 

ٌة   دا لايِْهْم نااٌر ُمؤْصا  (٢١)عا
20- Lửa sẽ bao phủ lấy chúng. 

۩۩۩ 

. Khuyến Khích Đi Theo Con Đường Tốt Đẹp: 

 

 Allah () đã phán như sau: 

تََحَم المَعَقبََة ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (١١)َفََل اقم

﴾ 11- Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. ﴿ 

 Ông Ibn Zayd () nói rằng: “Nó có nghĩa rằng tại sao mà y không chịu đi trên 

con đường mà trong đó có sự cứu rỗi và sự tốt đẹp." 

  

 Allah () giải thích về con đường này qua Lời phán của Ngài () như sau: 

َراَك َما المَعَقَبُة ﴿  :قال اهلل تعاىل دم
َ
َعاٌم ﴿  ﴾ (١٣)َفكُّ َرَقَبٍة ﴿  ﴾ (١٢)َوَما أ وم إِطم

َ
 ﴾... أ

﴾ 12- Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chăng? ﴿ 

﴾ 13- (Đó là) việc giải phóng một vòng cổ (nô lệ); ﴿ 

﴾ Và nuôi ăn ... ﴿ 

 

 Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Sa'id bin Marjanah () rằng ông đã từng nghe 

ông Abu Hurayrah () nói rằng Thiên sứ của Allah () đã có nói: 

ْعتاقا اهلُل بُِكلِّ إِرٍْب "  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ا
باةا ُمْؤِمناةا أ قا ْعتاقا را

ا
ْن أ ا إْرباا ِمنُه ِمنا انلَّاِر  –أي ُعْضٍو  –ما ِمنها

ْرِج الْ  بِالْفا بِالرِّْجِل الرِّْجلا ، وا ُْعِتُق بِاْْلاِد اْْلادا ، وا َّتَّ إنَُّه ْلا ْرجا حا  " فا
“Những ai trả tự do cho một người nô lệ có đức tin, thì Allah () sẽ làm cho y tránh xa 

khỏi Lửa của Hỏa Ngục với mỗi bộ phận cơ thể của người nô lệ thì Allah () sẽ làm cho 

mỗi bộ phận của cơ thể thoát khỏi Lửa của Hỏa Ngục. Điều này tùy theo mức độ rằng 

một cánh tay thì trả cho một cánh tay; một cái chân thì trả cho một cái chân; một bộ phận 

sinh dục thì trả cho một bộ phận sinh dục.” 

 Ông Ali bin Al-Husayn () sau đó đã hỏi ông Sa'id () như sau: “Có phải ông đã 

nghe điều này từ ông Abu Hurayrah ()?” 

 Ông Sa'id () đáp: “Vâng, đúng vậy!” 

 Sau đó, thì ông Ali bin Husayn () nói với cậu bé nô lệ rằng ông sở hữu một 

người nô lệ nhanh nhẹn nhất trong những người nô lệ của ông gọi là “Mutarrif”. 
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Khi người nô lệ đó được đưa đến trước mặt ông thì ông nói với người nô lệ đó như 

sau: “Hãy đi đi! Nhà ngươi được trả tự do vì Allah ().”
1
 

 

 Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Amr bin Abasah () rằng Thiên sứ Muhammad 

() đã có nói như sau: 

  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
  " ُرا اهلل ا ِْلُْذكا ْسِجدا ْن باَنا ما انَِّة ، ما َْ ْتاا ِِف ا ُ بًا   ِفيِه باَنا اهلُل َلا

  ، نَّما ها تُُه ِمْن جا ناْت فِْديا ةا َكا ا ُمْسِلما ْعتاقا ناْفسا
ا
ْن أ ما  وا

  ِة ُ نُْوراا ياْوما الِْقيااما ناْت َلا ًْباةا ِِف اْْلْسالاِم َكا ابا شا ْن شا ما  "وا
 “Người nào xây dựng một Masjid để cho cho người Muslim đến tụng niệm tưởng 

nhớ (Zikir) đến Allah () trong đó, thì Allah () sẽ xây cho y một ngôi nhà trong 

Thiên Đàng. 

 Và người nào trả tự do cho một người nô lệ Muslim, thì đó sẽ là một ân  phúc giúp 

y tránh khỏi Hỏa Ngục. 

 Và người nào đóng góp vì sự phát triển của Islam, thì đó sẽ là nguồn sáng cho y 

vào Ngày Phán Xét.” 

 

 Theo một chuỗi những người thuật lại khác rằng Imam Ahmad đã có ghi chép lại 

từ ông Abu Umamah () từ ông Amr bin Abasah () rằng ông As-Sulami () đã nói 

với ông Amr () như sau: “Hãy thuật lại cho chúng tôi một cách đầy đủ và không có sai 

sót về những gì mà ông đã từng nghe từ Thiên sứ của Allah.” 

 

 Ông Amr () nói: “Ta đã từng nghe Nabi () nói như sau: 

ْوَلاٍد ِِف اْْلِْسالا  " :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ا
ُ ثاالاثاُة أ ْن ُوِِلا َلا انَّةا ما َْ لاُه اهلُل ا ْدخا

ا
بْلُُغْوا اِْلِنْ ا أ ْن يا

ا
بْلا أ اتُْوا قا ما ِم فا
ْن راما  ما ِة ، وا ُ نُْوراا ياْوما الِْقيااما ناْت َلا ًْباةا ِِف اْْلْسالاِم َكا ابا شا ْن شا ما ْضِل راَْحاِتِه إِيَّاُهْم ، وا ُدوَّ بِفا ِبيِْل اهلِل بالاغا بِِه الْعا ْهٍم ِِف سا  ِِسا

ْعتاقا اهلُل بُِكلِّ ُعْضٍو ِمنُْه عُ 
ا
باةا ُمْؤِمناةا أ قا ْعتاقا را

ا
ن أ ما باٍة ، وا قا ُ ِعتُْق را نا َلا  َكا

ا
أ ْخطا
ا
ْو أ
ا
ابا أ صا

ا
قا أ نْفا

ا
ْن أ ما ا ِمنُْه ِمنا انلَّاِر، وا ْضوا

بْوااٍب يُْدِخلُُه اهللُ 
ا
اِنياةا أ نَِّة ثاما ِبيِْل اهلِل فاإِنَّ لِلْجا ْْيِ ِِفْ سا ا زاوْجا ا ا ِمنْها يِّ بااٍب شا

ا
 " ِمْن أ

 “Những ai có ba đứa con được sinh ra trong Islam, và chúng qua đời trước khi đến 

tuổi dậy thì, thì Allah () sẽ làm cho y được vào Thiên Đàng vì sự nhân từ của 

Ngài () dành cho chúng. 

                                                 
1
. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi và Imam An-Nasa’i cũng đã có ghi chép lại Hadith này từ 

ông Sa'id bin Marjanah (). 
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 Và người nào đóng góp vì sự  phát triển của Islam, thì đó sẽ là nguồn sáng cho y 

vào Ngày Phán Xét. 

 Những ai bắn một mũi tên vì Chính nghĩa của Allah (), và cho dù mũi tên đó có 

bay trúng kẻ thù hay là trượt đi nữa thì y vẫn có được một phần thưởng như là y trả 

tự do cho một người nô lệ. 

 Và những ai trả tự do cho một người nô lệ có đức tin thì Allah () sẽ làm cho số 

tay chân của y tương xứng với số tay chân của người nô lệ tránh xa khỏi Lửa của 

Hỏa Ngục. 

 Những ai cung cấp hai con vật để cưỡi trong Chính nghĩa của Allah () thì Allah 

() sẽ cho phép y chọn đi vào Thiên Đàng theo bất cứ cánh cửa nào trong tám 

cánh cửa của Thiên Đàng.”
2
 

 

 Allah () đã phán tiếp: 

َغَبٍة  ...﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (١٤)ِِف يَومٍم ِذي َمسم

﴾ 14- ... Và nuôi ăn vào một ngày đói lả ﴿ 

 Ông Ibn Abbas, ông Ikrimah, ông Mujahid, ông Ad-Dahhak, ông Qatadah và một 

số người khác nói rằng: “ ٍَغَبة  Masghabah ; có nghĩa là đói lả.” Từ ‘Saghb’ có nghĩa - َمسم

là đói. 

 

 Sau đó, Allah () đã phán như sau: 

ا  ﴿ :قال اهلل تعاىل  ﴾...يَتِيما
﴾ Một đứa trẻ mồ côi ... ﴿ 

 Có nghĩa là y ban cấp thức ăn cho trẻ mồ côi vào một ngày đói lả. 

  

 Sau đó, Allah () phán tiếp: 

َربٍَة  ...﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (١٥)َذا َمقم

﴾ 15- ... thân thuộc; ﴿ 

 Ông Ibn Abbas, ông Ikrimah, ông Al-Hasan, ông Ad-Dahhak và ông As-Suddi () 

nói rằng đó là những người thân thuộc với y. 

 

 Imam Ahmad ghi chép lại từ ông Salman bin Amir () rằng ông đã từng nghe 

Thiên sứ của Allah () nói như sau: 

                                                 
2
. Imam Ahmad ghi chép lại Hadith này từ nhiều đường truyền tốt và xác thực. Mọi sự tán dương đều dâng lên 

Allah (). 
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ا ِذي الرَِّحِم اثْناتااِن "  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قاٌة ، وا لَعا دا ا الِْمْسِكْْيِ صا قاُة لَعا دا قاٌة واِصلاٌة : الصَّ دا  "صا
“Bố thí cho người nghèo thì được phước lộc của một sự bố thí; trong khi bố thí cho một 

người thân thuộc thì được hai phước lộc: 

 Phước lộc của sự bố thí. 

 Phước lộc của việc giữ mối liên hệ thân tộc.”
3
 

 

 Allah () đã phán như sau: 

َبٍة ﴿  :قال اهلل تعاىل َ ِكيناا َذا َمْتم وم ِمسم
َ
 ﴾ (١٦)أ

﴾ 16- Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường. ﴿ 

 Nghĩa là người sống trong cảnh nghèo túng, cơ hàn, và khổ cực tìm kế sinh nhai. 

 Ông Ibn Abbas () đã nói về ý nghĩa của “ ٍَبة َ  :Dha Matrabah” như sau – َذا َمْتم

“Đó là người buồn nản, thất vọng lang thang trên đường, và cũng là người không 

có nhà cửa hay bất cứ thứ gì cả để che chắn và bảo vệ y không bị bụi đường bám 

vào.” 

 

 Allah () đã phán như sau: 

ِيَن آََمنُوا ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾... ُثمه ََكَن ِمَن اَّله
﴾ Rồi trở thành một người có đức tin ... ﴿ 

 Có nghĩa là cùng với những đặc tính tốt và trong sạch. Y là một người có đức tin 

trong trái tim của y, tìm kiếm sự ban thưởng của Allah (). 

 Tương tự, Allah () đã phán trong Surah Al-Isra’ như sau: 

ا واهُ  ﴿  :قال اهلل تعاىل ْعياها ا سا اها َعا ل ةا واسا اِخرا راادا اْْل
ا
ْن أ ما ْشُكورااوا ْعيُُهْم ما نا سا ِكا َكا وَلا

ُ
 ١۹: سورة اْلرسا      ﴾ وا ُمْؤِمٌن فاأ

﴾ Và ai mong muốn Ðời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo tiêu chuẩn qui định 

đồng thời là một người có đức tin thì sẽ được (Allah) gia ân xứng đáng về nỗ lực của 

họ; ﴿   [Surah Al-Isra’: 19] 

 Và trong Surah An-Nahl, Allah () đã phán như sau: 

ْجراهُ  ﴿ :قال اهلل تعاىل
ا
اْجِزيانَُّهْم أ نلا يِّباةا وا يااةا طا نَْثا واُهوا ُمْؤِمٌن فالانُْحِيًانَُّه حا

ُ
ْو أ
ا
ٍر أ اِِلاا ِمْن ذاكا ِملا صا ْن عا ِن ما ْحسا

ا
 ْم بِأ

لُونا  ْعما نُوا يا ا َكا  ۹٧: سورة انلحل       ﴾ما

﴾ Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc chắn 

TA sẽ cho y sống với một đời sống lành mạnh tốt đẹp; và chắc chắn TA sẽ ban cho 

họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm. ﴿  [Surah An-Nahl: 97] 

                                                 
3
. Imam At-Tirmidhi và An-Nasa’i cả hai đều có ghi chép lại Hadith này theo chuỗi thuật lại xác thực. 
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 Allah () đã phán đoạn kế tiếp: 

مَمرمَْحَِة  ...﴿  :قال اهلل تعاىل ِ َوتََواَصوما بِال ْبم  ﴾ (١٧)َوتََواَصوما بِالصه

﴾ 17- Rồi trở thành một người có đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn và 

khuyến khích nhau độ lượng. ﴿ 

 Có nghĩa rằng y là một trong những người có đức tin và khuyến khích nhau làm 

nhiều việc thiện; khuyên nhủ nhau kiên nhẫn và nhịn nhục trước sự hãm hại của con 

người; đối xử nhân từ và độ lượng với họ.” 

 

 Trong một Hadith, Thiên sứ Muhammad () đã giáo huấn như sau: 

اِ  "  :عليه وسلم قال رسول اهلل صىل اهلل ما ْن ِِف السَّ ُُكْم ما رِْض يارَْحا
ا
ْن ِِف اْْل ُْوا ما ُُهُم الرََّْحُن ، ارَْحا اَِحُْونا يارَْحا  " الرَّ

“Những người nhân từ sẽ được đối xử nhân từ bởi Đấng Rất Mực Nhân Từ, Allah (). 

Hãy đối xử nhân từ với những người sống trên trái đất, và Ngài () là Đấng Tối Cao ngự 

trị trên các tầng trời sẽ đối xử nhân từ với các ngươi.” 

 

 Trong một Hadith khác, Thiên sứ Muhammad () đã nói: 

مُ  " :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ْن َلا يارْحا ُم اهلُل ما  "انلَّاسا  َلا يارْحا
“Allah () sẽ không đối xử nhân từ với những ai mà không đối xử nhân từ với nhân 

loại.” 

 

 Imam Abu Dawud ghi chép lại từ ông Abdullah bin Amr () rằng Thiên sứ của 

Allah () đã nói: 

ِبرْيِ "  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قَّ كا ياْعرِْف حا ناا وا ِغرْيا ْم صا اْم يارْحا ْن ل ْسا ِمنَّا ما  "  ناا فالًا
“Người nào mà không tỏ lòng nhân từ với con cái của chúng ta, hoặc là y không thừa 

nhận quyền của những người lớn tuổi của chúng ta thì y không phải là người của chúng 

ta.” 

 Sau đó, Allah () đã phán: 

وَلِ ﴿  :قال اهلل تعاىل
ُ
مَميمَمَنِة أ َحاُب ال صم

َ
 ﴾ (١٨)َك أ

﴾ 18- Họ là những người phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). ﴿ 

 Có nghĩa là những ai có những đặc tính tốt như đã được đề cập ở trên thì sẽ là 

những người Bạn bên Tay phải.  

 

. Những Người Bạn Bên Tay Trái Và Sự Đền Tội Của Họ: 

 Allah () đã phán như sau: 

َمِة ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
أ مَمشم َحاُب ال صم

َ
ِيَن َكَفُروا بِآَيَاتِنَا ُهمم أ  ﴾ (١۹)َواَّله
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﴾ 19- Còn những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thì sẽ là những người bạn phía 

tay trái; ﴿ 

 Có nghĩa rằng họ là những người Bạn bên Tay trái; là những người sẽ bị phán xét 

vào Hỏa Ngục. 

 

 Allah () phán đoạn cuối cùng: 

َصَدٌة ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (٢١)َعلَيمِهمم نَاٌر ُمؤم

﴾ 20- Lửa sẽ bao phủ lấy chúng. ﴿ 

 Ông Abu Hurayrah, ông Ibn Abbas, ông Ikrimah, ông Sa'id bin Jubayr, ông 

Mujahid, ông Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi, ông Atiyah Al-Awfi, ông Qatadah và ông 

As-Suddi () đã nói về Đoạn kinh trên như sau: “Có nghĩa là các cánh cửa của Hỏa 

Ngục được đóng kín lại, và chúng sẽ không có bất kỳ một con đường nào để tháo lui và 

thoát khỏi Hỏa Ngục được cả.” 

َصَدةٌ   .Mu’sadah; có nghĩa là đóng chặt lại – ُمؤم

 Ông Ibn Abbas () nói về ý nghĩa của “ ٌَصَدة  Mu’sadah” như sau: “Các cánh – ُمؤم

cửa của Hỏa Ngục sẽ đóng chặt lại.” 

 Ông Ad-Dahhak thì nói về ý nghĩa của “ ٌَصَدة  Mu’sadah” như sau: “Hỏa Ngục – ُمؤم

sẽ được đóng kín lại và không có bất kỳ một cánh cửa nào cả.” 

 Và, ông Qatadah  đã nói về ý nghĩa của “ ٌَصَدة  Mu’sadah” như sau: “Hỏa Ngục – ُمؤم

sẽ được đóng chặt lại và không có bất kỳ ánh sáng nào trong nó, và mãi mãi không 

có lối thoát nào cả.” 

 

 

آَل وصحبه أمجعْي نبينا حممد ولَع اهلل أعلم وصىل اهلل وسلم لَعو  
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