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 سورة العاديات 

SURAH AL - ADIYAT 
(ĐOÀN CHIẾN MÃ) (100) 

Mặc khải tại Makkah 
 

 
 

َِن الرهِحيمِ  هِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلل
Nhân danh Allah, Ðấng Rất mực Ðộ lượng, Ðấng Rất mực Khoan dung. 

(١)َوالَْعاِديَاِت َضبًْحا   
1- Thề bởi các con chiến mã chạy hào hển (đi tấn công địch); 

(٢)فَالُْموِريَاِت قَْدًحا    
2- Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; 

(٣)فَالُْمِغرَياِت ُصبًْحا    
3- Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; 

ثَْرَن بِِه َنْقًعا  
َ
(٤)فَأ  

4- Rồi làm tung bụi mịt mù; 

(٥)فَوََسْطَن بِِه ََجًْعا    
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5- Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 

نَْساَن لَِربِِّه لََكنُوٌد   (٦)إِنَّ اْْلِ  
6- Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y; 

(٧)َوإِنَُّه لََعَ َذلَِك لََشِهيٌد    
7- Và chính y là nhân chứng cho việc đó; 

(٨)ِديٌد َوإِنَُّه ِِلُبِّ اْْلرَْيِ لَشَ    
8- Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có. 

فَََل َيْعلَُم إَِذا ُبْعِِثَ َما ِِف الُْقبُوِر  
َ
(۹)أ  

9- Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 

ُدوِر   َل َما ِِف الصُّ (١١)وَُحصِّ  
10- Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày? 

(١١)إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ َْلَِبرٌي    

11- Quả thật, vào Ngày đó, Rabb của họ sẽ rất mực Am tường. 

۩۩۩ 

. Sự tuyên thề bởi những con chiến mã về sự vô ơn bạc nghĩa của con người 

và lòng sốt sắng của con người về sự giàu có: 
 

Allah () đã phán như sau: 

 ﴾ (١)َوالمَعاِديَاِت َضبمًحا ﴿  :قال اهلل تعاىل

(( 1- Thề bởi các con chiến mã chạy hào hển (đi tấn công địch); )) 

 
Allah () tuyên thề bởi những con chiến mã khi chúng được thúc phi nước đại tấn công 

địch trong các trận chiến vì Chính nghĩa của Allah (). Những con chiến mã chạy và thở 

hổn hển với âm thanh nghe giống như những con ngựa kêu trong lúc chạy. 

 

ًحا ﴿  :قال اهلل تعاىل مُمورِيَاِت َقدم  ﴾ (٢)َفال

(( 2- Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; )) 

 
Có nghĩa rằng những móng chân của những con chiến mã giẫm mạnh lên trên những tảng 

đá làm bắn ra các tia lửa. 

 

مُمِغريَاِت ُصبمًحا ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (٣)َفال

(( 3- Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; )) 

 
Có nghĩa rằng sự tấn công diễn ra vào buổi hừng sớm. Điều này tương tự giống như việc 

Thiên sứ Muhammad () thường tổ chức tấn công đánh địch vào buổi hừng sáng. Người 
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() luôn chú ý xem nếu như có tiếng Azan
1
, thì Người () sẽ đợi cho đến khi tiếng Azan 

kết thúc thì Người () mới tiến hành hạ lệnh cho quân đội của Người () tiến công đánh 

địch. Sau đó, Allah () đã phán: 

ًعا ﴿  :قال اهلل تعاىل َن بِِه َنقم ثَرم
َ
 ﴾ (٤)َفأ

(( 4- Rồi làm tung bụi mịt mù; )) 

 

Có nghĩa rằng bụi đất tại nơi diễn ra trận chiến sẽ bị những con chiến mã làm cho tung 

bay mịt mù cả một góc trời. 

َن ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (٥)بِِه ََجمًعا َفَوَسطم

(( 5- Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); )) 

 
Ayah trên nghĩa là những con chiến mã sẽ kiên cường tất cả cùng tiến công xông thẳng 

vào lòng quân địch. 

 

Ông Ibn Abbas, ông Mujahid và ông Qatadah nói về Lời phán “ ًحافَالُْمِغرَياِت ُصبْ   – Rồi tấn 

công vào buổi hừng sáng” như sau: ‘Đó là sự tấn công của những con chiến mã vào buổi 

sáng vì Chính nghĩa của Allah ().’ 

 

Và Lời phán “ثَْرَن بِِه َنْقًعا
َ
 Rồi làm tung bụi mịt mù”: ‘Đây là nơi mà sự tấn công đánh – فَأ

địch diễn ra. Bụi bị những chiến mã làm tung lên bay mịt mù.’ 

 

Ông Al-Awfi thuật lại rằng ông Ibn Abbas, ông Ata, ông Ikrimah, ông Qatadah và ông 

Dahhak đã nói về Lời phán “فَوََسْطَن بِِه ََجًْعا – Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch)” 

như sau: ‘Có nghĩa rằng những con chiến mã sẽ phi nước đại xông thẳng vào lòng đội 

quân của những kẻ bất tin.’ 

 

مَساَن لَِربِِّه لََكنُوٌد ﴿  :قال اهلل تعاىل ن ِ
 ﴾ (٦)إِنه اْلم

(( 6- Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y; )) 

 

Đây là vấn đề khiến cho việc tuyên thề được thực hiện, và nó có nghĩa rằng y (nhân loại) 

là kẻ vong ơn bội nghĩa với những đặc ân mà Đấng Chủ Tể của y đã ban cho y, nhưng y 

lại bác bỏ những đặc ân đó. 

 

Ông Ibn Abbas, ông Mujahid, ông Ibrahim, ông An-Nakhai, ông Abu Al-Jawza, ông Abu 

Al-Aliyah, ông Abu Ad-Duha, ông Sa`id bin Jubayr, ông Muhammad bin Qays, ông Ad-

Dahhak, ông Al-Hasan, ông Qatadah, ông Ar-Rabi` bin Anas và ông Ibn Zayd (r) nói 

rằng: “ لَكنُودا  – Al-Kanud có nghĩa là sự vong ơn bội nghĩa”. Hơn nữa, ông Al-Hasan 

                                                 
1
. Azan ( ناأذ ): Lời mời gọi dâng Lễ nguyện Solah. 
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cũng đã nói thêm như sau: “ لَكنُودا  – Al-Kanud là kẻ luôn kể khổ về những tai ương xảy 

đến với y, và rồi y sao lãng đi những đặc ân mà Allah () đã ban cho y.” 

 

 ﴾ (٧)َوإِنهُه لََعَ َذلَِك لََشِهيٌد ﴿  :قال اهلل تعاىل

(( 7- Và chính y là nhân chứng cho việc đó; )) 

 

Ông Muhammad bin Ka`b Al-Qurazi nói rằng đại từ ‘y’ được đề cập trong Ayah trên là 

đề cập đến con người. Vì thế, nó có nghĩa rằng con người chính là một nhân chứng cho 

chính bản thân của mình về sự vong ơn bội nghĩa của mình đối với các đặc ân mà Allah 

() đã ban cho. Và đây chính là một sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi được về 

những việc làm và lời nói của con người.  

 

Như Allah () đã phán trong Surah At-Taubah: 

نُْفِسِهْم بِالْكُ ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
َِّ َشاِهِديَن لََعَ أ ْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اهلل

َ
ِكنَي أ ْعَمالُُهْم َما ََكَن لِلُْمْْشِ

َ
وََلَِك َحِبَطْت أ

ُ
 ْفِر أ

ونَ   ١٧: ﴾    سورة اتلوبة . َوِِف انلَّاِر ُهْم َخاِِلُ

(( Những người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo quản các Thánh 

đường của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình không có đức tin. Ðó là những kẻ 

mà việc làm sẽ không có kết quả và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa  
(của Hỏa ngục). ))   [Surah At-Taubah: 17] 

 

ِ لََشِديٌد ﴿  :قال اهلل تعاىل َريم  ﴾ (٨)َوإِنهُه ِِلُبِّ اْلم

(( 8- Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có. )) 

 
Có nghĩa rằng y yêu thích sự giầu có và cần cù siêng năng tom góp của cải để làm giầu. 

Có hai quan điểm khác nhau về ý nghĩa của Ayah trên: 

 Y yêu thích mãnh liệt sự giầu có. 

 Y keo kiệt, bủn xỉn và thèm thuồng sự giầu có. 

 

Hầu hết các Học giả Muslim đều có rằng cả hai quan điểm trên điều đúng cả. 

 

. Cảnh Báo Về Ngày Phán Xét Cuối Cùng: 
 
Allah () đã phán như sau: 

ِِثَ َما ِِف المُقبُورِ  ﴿  :قال اهلل تعاىل لَُم إَِذا ُبعم َفََل َيعم
َ
 ﴾ (۹)أ

(( 9- Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? )) 

 

Có nghĩa rằng người chết sẽ được phục sinh làm cho sống lại để chịu sự xét xử của Allah. 
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ُدورِ ﴿  :قال اهلل تعاىل َل َما ِِف الصُّ  ﴾ (١١)وَُحصِّ

(( 10- Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày? )) 

 

Ông Ibn Abbas () nói về ý nghĩa của Ayah trên như sau: “Mọi điều thầm kín trong lòng 

và linh hồn của con người sẽ được phơi bày ra tất cả.” 

 

َمئٍِذ َْلَبرٌِي ﴿  :قال اهلل تعاىل  ﴾ (١١)إِنه َربهُهمم بِِهمم يَوم

(( 11- Quả thật, vào Ngày đó, Rabb của họ sẽ rất mực Am tường. )) 

 
Có nghĩa rằng Ngài () biết rõ tất cả những gì mà nhân loại thường làm. Ngài () sẽ đền 

bù và ban thưởng xứng đáng cho những người làm nhiều việc thiện. Ngài () không bao 

giờ phán xét bất công với bất cứ một ai dù chỉ là một sự bất công nhỏ nhất. 

 

 سورة القارعة

SURAH AL - QARI’AH 
(TIẾNG ẦM Ĩ) (101) 

Mặc khải tại Makkah 
 

 
 

َِن الرهِحيمِ  هِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلل

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

 (١)الَْقارَِعُة 

1- Al-Qari'ah 
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 (٢)َما الَْقارَِعُة 

2- Al-Qari'ah là gì? 

ْدَراَك َما الَْقارَِعُة 
َ
 (٣)َوَما أ

3- Và điều gì cho Ngươi (Muhammađ) biết Al-Qari'ah là gì? 

 (٤)يَْوَم يَُكوُن انلَّاُس ََكلَْفَراِش الَْمبْثُوِث 

4- Ðó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn; 

بَاُل ََكلِْعْهِن الَْمنُْفوِش   (٥)َوتَُكوُن اْْلِ

5- Và các quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 

مَّ 
َ
 (٦)ا َمْن َثُقلَْت َمَواِزينُُه فَأ

6- Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

 (٧)َفُهَو ِِف ِعيَشٍة َراِضيٍَة 

7- Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 

ْت َمَواِزينُُه  ا َمْن َخفَّ مَّ
َ
 (٨)َوأ

8- Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, 

ُه َهاِويٌَة  مُّ
ُ
 (۹)فَأ

9- Thì nhà ở của y sẽ là Hawiyah. 

ْدَراَك َما ِهيَْه 
َ
 (١١)َوَما أ

10- Và điều gì cho Ngươi biết Hawiyah là gì? 

 (١١)نَاٌر َحاِميٌَة 
11- (Ðó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! 

۩۩۩ 

Allah ( đã phán: 

 ﴾ (٢)لمَقارَِعُة َما ا﴿  ﴾ (١)المَقارَِعُة ﴿  :قال اهلل تعاىل
(( 1- Al-Qari'ah )) 

(( 2- Al-Qari'ah là gì? )) 

 
Al-Qari’ah là một trong những tên gọi của Ngày Phán Xét Cuối Cùng, tương tự như các 

tên gọi Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhkhah, Al-Ghashiyah và nhiều tên gọi khác 

nữa của Ngày Phán Xét Cuối Cùng. 

 

Sau đó, Allah () gia tăng mức độ lo âu và lo sợ về Ngày Phán Xét Cuối Cùng qua Lời 

phán như sau: 
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َراَك َما المَقارَِعُة ﴿  :قوهل تعاىل دم
َ
 ﴾ (٣)َوَما أ

(( 3- Và điều gì cho Ngươi (Muhammađ) biết Al-Qari'ah là gì? )) 

 

Sau đó thì Allah () giải thích về Ngày Phán Xét Cuối Cùng qua Lời phán như sau: 

مَمبمثُوِث ﴿   :قوهل تعاىل  ﴾ (٤)يَومَم يَُكوُن انلهاُس ََكلمَفَراِش ال

(( 4- Ðó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn; )) 

 
Có nghĩa rằng vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng nhân loại sẽ phân tán và chạy tán loạn, họ 

đến rồi họ đi. Tất cả họ đều trở nên lúng túng, hoang mang và hãi hùng với những gì 

đang đến với họ. Họ sẽ trở nên giống như những con bươm bướm bay tán loạn. Tương tự 

như Allah () đã phán trong Surah Al-Qamar:  

بْ ﴿  :قال اهلل تعاىل
َ
ًعا أ نَُّهْم َجَراٌد ُمنْتَِْشٌ ُخشَّ

َ
ْجَداِث َكأ

َ
 ٧: سورة القمر      ﴾ َصارُُهْم ََيْرُُجوَن ِمَن اْْل

(( Chúng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn gục xuống, (hãi hùng) giống các con 
 châu chấu bay tán loạn; ))    [Surah Al-Qamar: 7] 

 

بَاُل ََك ﴿  :قال اهلل تعاىل ِ
م

مَمنمُفوِش َوتَُكوُن اْل ِن ال  ﴾ (٥)لمِعهم

(( 5- Và các quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; )) 

Có nghĩa rằng những quả núi sẽ bị bắn tung rộng ra như những lông cừu bị xé rách. 

 

Ông Mujahid, ông Ikrimah, ông Sa`id bin Jubayr, ông Al-Hasan, ông Qatadah, ông Ata’ 

Al-Khurasani, ông Ad-Dahhak và ông As-Suddi  nói rằng: “  ِن  .”như là cụm lông cừu ََكلمِعهم

 

Tiếp theo thì Allah () báo cho biết về phần thưởng và niềm vinh dự cho những người 

làm nhiều việc thiện; và sự ô nhục cho những người làm việc xấu. Như Allah () đã 

phán như sau:  

ا َمنم َثُقلَتم َمَوازِينُُه ﴿  :قال اهلل تعاىل مه
َ
 ﴾ (٦)َفأ

(( 6- Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, )) 

Có nghĩa rằng việc thiện của y nhiều hơn việc xấu xa đồi bại của y. 

 

 ﴾ (٧)اِضَيٍة َفُهَو ِِف ِعيَشٍة رَ ﴿  :قال اهلل تعاىل

(( 7- Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. )) 
Có nghĩa rằng đó là một cuộc sống vĩnh cửu và tràn đầy hạnh phúc trong Thiên Đàng. 

 

تم َمَوازِينُُه ﴿  :قال اهلل تعاىل ا َمنم َخفه مه
َ
 ﴾ (٨)َوأ

(( 8- Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, )) 
Có nghĩa rằng việc xấu xa đồi bại của y nhiều hơn việc thiện của y. 

 

Sau đó thì Allah () đã phán như sau: 
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ُه َهاوِيٌَة ﴿  :قال اهلل تعاىل مُّ
ُ
 ﴾ (۹)َفأ

(( 9- Thì nhà ở của y sẽ là Hawiyah. )) 
Có nghĩa rằng y sẽ bị rơi xuống và lộn nhào đầu xuống Hỏa Ngục, và sự diễn đạt  ý nghĩa 

của thành ngữ ‘nhà ở của y’ được hiểu như là óc não của y. Lời diễn giải tương tự cũng 

đã được thuật lại từ ông Ibn Abbas, ông Ikrimah, ông Abu Salih và ông Qatadah. 

 

Ông Qatadah  đã nói về ý nghĩa của Ayah trên như sau: “Y sẽ bị đổ nhào đầu xuống Hỏa 

Ngục.” Tương tự, ông Abu Salih () cũng đã nói về ý nghĩa của Ayah trên như sau: 

“Chúng sẽ bị lộn đổ nhào đầu của chúng xuống Lửa.” 

 

Hơn nữa, nó cũng được nói rằng ý nghĩa của thành ngữ ‘nhà ở của y’ là y sẽ quay trở lại 

và kết thúc vào Ngày Sau với Hawiyah; và Hawiyah là một trong những tên gọi của Hỏa 

Ngục. 

 

Ông Ibn Jarir () nói rằng: “Al-Hawiyah được gọi là ‘nhà ở của y’; bởi vì y sẽ không 

có một nơi ở nào khác cả, ngoại trừ Al-Hawiyah.” 

 

Ông Ibn Zayd () thì nói về Al-Hawiyah như sau: “Al-Hawiyah là Hỏa Ngục, và nó sẽ 

là nhà ở của y và là nơi ở của y; nơi mà y sẽ quay trở về và trú ẩn.” Sau đó, thì ông Ibn 

Zayd đã dẫn giải một Ayah trong Thiên kinh Qur’an: 

الِمِ ... ﴿  :قال اهلل تعاىل َواُهُم انلَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّ
ْ
 ١٥١: ﴾     سورة آل عمران  نيَ َوَمأ

((... và nhà ở của chúng (người thờ đa thần) sẽ là Lửa (của Hỏa Ngục); và nhà ở của 

những kẻ làm điều sai quấy quả thật là xấu xa. ))  [Surah Al-`Imran: 151] 

 

Ông Ibn Abi Hatim  nói rằng ông Qatadah  đã thuật lại như sau: “Nó (Al-Hawiyah) là 

Hỏa Ngục, và nó cũng là nơi ở của chúng.” 

 

Allah () giải thích về ý nghĩa của Al-Hawiyah qua Lời phán như sau: 

َراَك َما ِهَيهم  ﴿: قال اهلل تعاىل دم
َ
 ﴾ (١١)نَاٌر َحاِمَيٌة   ﴿ ﴾ (١١)َوَما أ

(( 10- Và điều gì cho Ngươi biết Hawiyah là gì? )) 

(( 11- (Ðó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! )) 

 
Có nghĩa rằng ngọn lửa của nó cực nóng; và đó là một sức nóng được kèm theo bởi một 

ngọn lửa cháy bừng bừng đốt cháy tất cả. 

 

Abu Hurayrah () thuật lại rằng Thiên sứ Muhammad () đã có nói về sức nóng của 

Lửa Hỏa Ngục như sau:  

 "نَاُر بَِِن آَدَم الَِِّت تُْوقُِدوَن ، ُجْزٌء ِمْن َسبِْعنْيَ ُجْزاًء ِمْن نَاِر َجَهنَّم : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
“Sức nóng của ngọn lửa của Con cháu của Adam mà các người đốt cháy lên chỉ bằng 

một phần trong bảy mươi phần sức nóng của Lửa Hỏa Ngục.” 
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Họ (các Vị đạo hữu) nói: “Thưa Thiên sứ của Allah! Nó không đủ nóng sao?” 

Người () đáp: 

لَْت َعلَيَْها بِتِْسَعٍة وَِستِّنْيَ ُجْزًءا : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   "إِنََّها فُضِّ

“Nó nóng hơn thế nữa bằng sáu mươi chín lần.” 
 

Một Hadith tương tự do Imam Al-Bukhari và Imam Muslim  ghi chép lại rằng Thiên sứ 

Muhammad () đã nói như sau: 

لَْت َعلَيَْها بِتِْسَعٍة وَِستِّنْيَ ُجْزًءا ، ُُكُُّهنَّ ِمثُْل َحرَِّها : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   "إِنََّها فُضِّ

“Nó nóng hơn thế nữa bằng sáu mươi chín lần, mỗi độ nóng của nó tương tự như sức 

nóng bừng bừng của nó.” 

 

Imam Ahmad  ghi chép lại rằng ông Abu Hurayrah () thuật lại rằng Thiên sứ 

Muhammad () đã nói như sau: 

ْهِل انلَّاِر َعَذابًا َمْن هَلُ َنْعََلِن ، َيْغِِل ِمنُْهَما ِدَماُغه : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
َ
ْهَوَن أ

َ
 "إِنَّ أ

“Quả thực, người bị trừng phạt nhẹ nhất trong những cư dân của Hỏa Ngục sẽ là một 

người mang đôi dép mà nó sẽ khiến cho óc não của y bị đun sôi.” 

 

Trong một Hadith khác được ghi chép trong Sahih Al-Bukhari và Muslim rằng Thiên sứ 

Muhammad () đã có nói như sau: 

 :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
 يَا رَبِّ أَكَل َبْعِِض َبْعًضا ، :  اْشتََكِت انلَّاُر إىل َربَِّها فقالْت " 

يِْف ،: بِنََفَسنْيِ  فأذن هلا تَاِء ، ونفٍس ِِف الصَّ  نفٍس ِِف الشِّ
يِْف ِمْن حرها  تَاء ِمْن بَرِْدَها ، وأشدُّ َما َتدون ِف الصَّ ُدوِن ِِف الشِّ   "فأَشدُّ َما ََتِ

“Lửa Hỏa Ngục khiếu nại với Đấng Chủ Tể của nó: ‘Thưa Đấng Chủa Tể! Một vài 

phần của bề tôi tàn phá hủy hoại những phần khác của bề tôi.’ 
 

Vì lẽ đó, Ngài () đã cho phép nó thở hai lần trong năm: Một lần vào mùa đông và một 

lần vào mùa hè. 

 

Do đó, hầu hết những cơn lạnh mà chúng ta trải nghiệm vào mùa đông là xuất phát từ hơi 

lạnh của nó (Hỏa Ngục); và sức nóng mà chúng ta trải nghiệm vào mùa hè là đến từ hơi 

nóng của nó (Hỏa Ngục). 

 

Tương tự, trong Sahih Al-Bukhari và Muslim cũng đã có ghi chép lại rằng Thiên sứ 

Muhammad () đã có nói như sau: 

َة اِلرِّ ِمْن َفيِْح َجَهنَّم إذا اشتَدَّ اِلَرُّ فأبْر: "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   "ُدوا َعِن الصَلة ، فإنَّ شدَّ
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“Khi sức nóng trở nên khắc nghiệt thì chưa nên vội dâng Lễ nguyện Solah cho đến khi nó 

trở nên nguội lạnh. Quả thực, sức nóng khắc nghiệt là xuất phát từ hơi thở của Hỏa 

Ngục.” 

 

اتلاكثرسورة   
SURAH AT-TAKATHUR  

(TOM GÓP CỦA CẢI) (102) 
Mặc khải tại Makkah 

 

 
 

َِن الرهِحيمِ  هِ الرهْحم  ِمْسِب اَّلل
Nhân danh Allah, Ðấng Rất mực Ðộ lượng, Ðấng Rất mực Khoan dung. 

لَْهاُكُم اتلَََّكثُُر 
َ
 (١)أ

1- Việc tom góp của cải (làm giầu) làm các ngươi bận tâm, 
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 (٢)َحَّتَّ ُزْرُتُم الَْمَقابَِر 
2- Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. 

 (٣)ّلََكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن 
3- Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

 (٤)ُثمَّ ّلََكَّ َسوَْف تَْعلَُموَن 
4- Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

 (٥)وَن ِعلَْم اْْلَِقنِي ّلََكَّ لَْو تَْعلَمُ 
5- Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn 

ُونَّ اْْلَِحيَم   (٦)لَََتَ
6- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

 (٧)ُثمَّ لَََتَُونََّها َعنْيَ اْْلَِقنِي 
7- Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định! 

لُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيِم 
َ
 (٨)ُثمَّ لَتُْسأ

8- Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. 

۩۩۩ 

Allah () đã phán như sau: 

مَهاُكُم اتلهاَكثُُر ﴿  : قال اهلل تعاىل ل
َ
مَمَقابَِر ﴿  ﴾ (١)أ ُتُم ال  ﴾ (٢)َحَّته ُزرم

(( 1- Việc tom góp của cải (làm giầu) làm các ngươi bận tâm, )) 

(( 2- Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. )) 

 

. Kết quả của việc yêu thích đời sống trần tục và lơ là về đời sống ngày sau: 
 

Hai Ayat trên là Allah () phán về những người luôn yêu thích, chú tâm đến cuộc sống 

trần tục, và mãi lo chu toàn trang hoàng cho cuộc sống trần tục tạm bợ rồi khiến cho họ 

sao lãng về cuộc sống vĩnh cửu vào Ngày Sau. Họ bị lôi cuốn, thu hút cho đến khi cái 

chết bất thình lình đến với họ và rồi họ trở thành một trong những cư dân của các ngôi 

mộ. 

 

Trong Sahih Al-Bukhari, Quyển Ar-Riqaq (الرقاق) có ghi chép lại rằng ông Anas bin 

Malik () đã thuật lại rằng ông Ubayy bin Ka’b () đã có nói như sau: “Chúng tôi đã 

luôn nghĩ rằng nó là một phần của Thiên kinh Qur’an cho đến khi Ayah (  ََكُثُر ْلَهاُكُم اتلَّ  - أَ
Việc tom góp của cải (làm giầu) làm các ngươi bận tâm,) được mặc khải.” 
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Ông Ubayy bin Ka’b () cũng đã dẫn chứng một Hadith mà Thiên sứ Muhammad () đã 

nói như sau: 

 "اٍد ِمْن ذهب لَْو ََكَن ِْلبِْن آدم وَ "  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
“Nếu như Con cháu của Adam () có một thung lũng vàng thì y sẽ ham muốn có 

thêm một thung lũng vàng khác giống như vậy nữa.” 

 

Imam Ahmad đã ghi chép lại từ ông `Abdullah bin Ash-Shikhkhir  như sau: “Ta đến gặp 

Thiên sứ của Allah khi Người () đang nói (  ُلَْهاُكُم اتلَََّكثُر
َ
 Việc tom góp của cải (làm - أ

giầu) làm các ngươi bận tâm,) 

 َماِِل ماِِل ،: َيُقوُل إبن آدم 
ْقنَيَْت ،

َ
َكلَْت فَأ

َ
 وََهْل لََك ِمْن َمالَِك إالَّ َما أ

بْلَيَْت ،
َ
ْو لَِبْسَت فَأ

َ
 أ

ْمَضيَْت ؟
َ
قَْت فَأ ْو تََصدَّ

َ
 أ

 Con cháu của Adam nói: “Của cải của ta, của cải của ta.” 

 Nhưng nhà ngươi không thu lợi được gì từ tài sản của nhà ngươi cả, ngoại trừ 

những gì mà nhà ngươi đã ăn và kết thúc nó. 

 Hoặc là những gì mà nhà ngươi dùng để che phủ bản thân nhà ngươi và nhà ngươi 

làm rách (hao mòn) nó. 

 Hoặc là những gì mà nhà ngươi dùng để bố thí và nhà ngươi đã chi trả cho việc bố 

thí.”
2
 

 

Imam Muslim ghi chép lại từ ông Abu Hurayrah () rằng Thiên sứ của Allah () đã có 

nói như sau: 
 : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 : ِِل َماِِل ، َوإِنََّما هَلُ ِمْن َماهِلِ ثَلٌث َما: يقول العبد " 
 ، ْقََن

َ
 َما أكل فَأ

 ، بىَْل
َ
ْو لَِبَس فَأ

َ
 أ

 ، ْمََض
َ
َق فَأ  تََصدَّ

 "َوَما ِسَوى  ذلك فََذاِهٌب َوتَاِرُكُه لِلناس 

“Một bề tôi nói: “Của cải của ta, của cải của ta”. Tuy nhiên, y chỉ có được ba điều ích từ 

của cải của y: 

 Những gì y ăn và kết thúc nó. 

 Những gì y mặc cho đến khi y làm rách nó. 

 Những gì y dùng để bố thì và chi trả cho việc bố thí. 

                                                 
2
. Imam Muslim, At-Tirmidhi và An-Nasa’i  cũng đã ghi chép lại Hadith này. 
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Còn những thứ khác thì sẽ trôi đi và rời xa y đến với nhân loại.”
3
 

 

Imam Al-Bukhari ghi chép lại từ ông Anas bin Malik () rằng Thiên sứ của Allah ()  

đã có nói như sau: 

 :يَتْبَُع الَميَِّت ثََلثٌة ، َفرَيِْجُع اثْنَاِن َويَبََْق َمَعُه َواِحٌد : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
 ، يَتْبَُعُه أْهلُُه وماهل َوَعَملُُه 
  ُْهلُُه َوَماهُلُ ، َويَبََْق َعَملُه

َ
 " َفرَيِْجُع أ

“Có ba thứ sẽ đi theo một người chết (đến ngôi mộ), và hai trong ba thứ đó sẽ rời bỏ 

y quay trở về trong khi chỉ có một thứ thôi sẽ ở lại (trong ngôi mộ) với y: 

 Những thứ đi theo y (đến ngôi mộ) là gia đình, của cả và những việc làm của y. 

 Gia đình và của cải của y sẽ rời bỏ y quay trở về, còn những việc làm của y thì 

sẽ ở lại (trong ngôi mộ) với y.” 

 

Imam Muslim, At-Tirmidhi và An-Nasa’i cũng đã ghi chép lại Hadith này. 

 

Ngoài ra, Imam Ahmad cũng đã ghi chép lại từ ông Anas bin Malik () rằng Thiên sứ 

() đã có nói như sau: 

 "اِِلْرُص َواْلمل : َيْهَرُم إبُن آدم َويَبََْق ِمنُْه إثْنَتَاِن : " قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
“Con cháu của Adam trở nên già yếu, nhưng tuy nhiên vẫn có hai thứ ở lại với y; đó 

là sự tham lam danh lợi và niềm hy vọng.”
4
 

 

. Cảnh báo về việc sẽ nhìn thấy hỏa ngục và bị tra hỏi về lạc thú: 
 

Allah () đã phán như sau: 

لَُموَن ﴿  :قال اهلل تعاىل  لَُموَن ﴿  ﴾ (٣)ّلََكه َسومَف َتعم  ﴾ (٤)ثُمه ّلََكه َسومَف َتعم

(( 3- Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! )) 

(( 4- Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! )) 

 
Ông Al-Hasan Al-Basri () nói về ý nghĩa của hai Ayat trên như sau: “Đây là một lời 

cảnh báo tiếp nối một lời cảnh báo.” 

 

Ông Ad-Dahhak nói về ý nghĩa của Lời phán: 

 “  َّلََكَّ َسوَْف َتْعلَُمون – Nhất định không! Các người sẽ sớm biết! ”; có nghĩa là: ‘Này 

hỡi, những kẻ bất tin’. 

 “  َُثمَّ ّلََكَّ َسوَْف تَْعلَُمون - Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! ”; có nghĩa là: 

‘Này hỡi, những người có đức tin’. 

                                                 
3
. Chỉ có duy nhất Imam Muslim  ghi chép lại Hadith này. 

4
. Imam Muslim và Imam Al-Bukhari cũng đã ghi chép lại Hadith này. 
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Sau đó, Allah () đã phán như sau: 

َِقنِي ّلََكه لَوم تَ  ﴿ :قال اهلل تعاىل  لَُموَن ِعلمَم اْلم  ﴾ (٥)عم

(( 5- Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn )) 
 

Có nghĩa rằng nếu như các người biết với một sự hiểu biết chắc chắn và rõ ràng, thì các 

người không nên đi trệch hướng và lầm đường lạc lối do ganh đua tom góp của cải mà 

sao lãng đi việc làm việc thiện và tìm kiếm cơ hội cho Ngày Sau cho đến khi các người 

được đưa đến nghĩa trang để chôn cất các người. 

 

َِحيَم ﴿  :قال اهلل تعاىل  ُونه اْلم َِقنِي ﴿  ﴾ (٦)لَََتَ َ اْلم ُونهَها َعنيم  ﴾ (٧)ُثمه لَََتَ

(( 6- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! )) 

(( 7- Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định! )) 

 

Đây là sự giải thích cho lời cảnh báo trước như trong Lời phán của Allah (): 

 ﴾وَْف َتْعلَُموَن ُثمَّ ّلََكَّ سَ   -ّلََكَّ َسوَْف تَْعلَُموَن ﴿  :قوهل تعاىل 
(( Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết!  

Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! )) 

 

Allah () cảnh báo họ bằng những gì mà cư dân của Hỏa Ngục sẽ được nhìn thấy. Đó là 

Lửa, và nếu như nó (Lửa) tỏa hơi ra thì các vị Thiên thần ở gần Allah () và các vị Thiên 

sứ được Allah () gửi xuống trần gian này tất cả sẽ đều quỳ phục xuống vì khiếp 

sợ. 

 

Allah () đã phán tiếp: 

َمئٍِذ َعِن انلهِعيِم ﴿  :قال اهلل تعاىل  لُنه يَوم
َ
أ  ﴾ (٨)ُثمه لَتُسم

(( 8- Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. )) 

 
Có nghĩa rằng vào Ngày đó chúng ta sẽ bị tra hỏi về lòng biết ơn của chúng ta đối với 

những đặc ân mà Allah () đã ban cho chúng ta; chẳng hạn như: sức khỏe, sự an toàn, 

phương tiện sinh sống, thực phẩm và nhiều thứ khác nữa, v.v... Ngoài ra, chúng ta cũng 

sẽ bị tra hỏi rằng chúng ta đã đáp lại các đặc ân mà Allah () đã ban cho chúng ta qua 

việc chúng ta tỏ lòng thành kính biết ơn Ngài () và thờ phụng Ngài (). 

 

Ông Ibn Jarir () ghi chép lại rằng ông Al-Husayn bin `Ali As-Suda’i () đã thuật lại 

cho ông rằng ông Al-Walid bin Al-Qasim () đã thuật lại từ ông Yazid bin Kaysan () 

từ ông Abi Hazim () rằng ông Abu Hurayrah () đã nói như sau: “Một lần trong lúc 

ông Abu Bakr và ông `Umar () đang ngồi thì Thiên sứ Muhammad () đi tới và nói với 

hai ông rằng: “Điều gì đã khiến cho hai ông ngồi đây? 
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Họ
5
 đáp:  

‘Thề bởi Đấng () đã gửi Người () đến bằng Chân lý rằng chẳng có  điều gì 

khiến chúng tôi ra khỏi nhà của chúng tôi cả, ngoại trừ cơn đói.’ 

 

Thiên sứ () nói: 

ي َبَعثَِِن بِاِلَقِّ َما أْخرََجِِن َغرْيُه "  : ()قال رسول اهلل  ِ  "َواَّلَّ
“Thề bởi Đấng () đã gửi Ta đến với Chân lý rằng chẳng có điều đã  

  mang Ta ra ngoài, ngoại trừ điều này (cơn đói).” 
 

Cho nên họ
6
 cùng bước đi cho đến khi họ đi tới nhà của một người đàn ông Ansar, và 

được người phụ nữ của căn nhà đó đã đón tiếp. 

 

Thiên sứ () hỏi người phụ nữ như sau: “Người chủ của căn nhà này đang ở đâu?” 

Người phụ nữ đáp: ‘Ông ấy đi lấy nước uống cho chúng ta.’ 

 

Người đàn ông Ansar trở về mang theo cái thùng đựng nước và nói: ‘Xin chào mừng! 

Chẳng có người nào đến thăm viếng các bề tôi của Allah () tốt hơn sự thăm viếng của 

một vị Thiên sứ đã đến thăm viếng tôi vào ngày hôm nay.’ Sau đó thì ông ta treo cái 

thùng đựng lên một cây chà là gần đó rồi trèo lên hái một chùm trái chà là và mang 

xuống thết đãi những vị khách của ông. 

 

Thiên sứ () nói với người đàn ông () như sau: “Tại sao nhà ngươi đã không hái chỉ 

một vài trái trong chùm trái chà là này?’ 

 

Người đàn ông Ansar đáp: ‘Tôi mong muốn tự chính Người () lựa chọn quả chà là nào 

mà Người () thích.’ Sau đó thì ông ta lấy cây dao để giết lấy thịt một con cừu. Thấy thế 

thì Thiên sứ Muhammad () đã nói với ông ta như sau: “Đừng giết lấy thịt con cừu nào 

mà đang cho sữa.” 

 

Người đàn ông Ansar đã giết lấy thịt thết đãi Thiên sứ Muhammad (), ông Abu Bakr và 

ông `Umar () vào ngày hôm đó; và tất cả họ đã cùng ăn. 

 

Thiên sứ của Allah () đã nói như sau: 

ْخرََجُكْم ِمْن ُبيُْوتُِكُم اْلُْوُع ، فَلَْم تَرِْجُعوا حَ : "   ()قال رسول اهلل 
َ
لُنَّ َعْن َهَذا يَْوَم الِقيَاَمِة ، أ

َ
َّتَّ أَصبْتُْم َهَذا ، َفَهَذا لَتُْسأ

 "ِمَن انلَِّعيْم 
“Các người sẽ bị tra hỏi về điều này vào Ngày Phán Xét. Cơn đói đã khiến cho các 

người rời khỏi nhà của các người và các người đã không quay trở về cho đến khi các 

người đã dùng bữa ăn này. Và điều này là một trong những lạc thú.” 

                                                 
5
. Ông Abu Bakr và ông `Umar () 

6
. Thiên sứ Muhammad (), ông Abu Bakr và ông `Umar () 
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Imam Muslim cũng đã có ghi chép lại Hadith này. 

 

Trong Sahih Al-Bukhari, Sunan của At-Tirmidhi, An-Nasa’i và Ibn Majah đã có ghi chép 

lại rằng ông Ibn Abbas () thuật lại rằng Thiên sứ của Allah () đã có nói như sau:  

ُة والَفَراغ : نِْعَمتَاِن َمْغبُْوٌن ِفيِْهَما َكِثرْيٌ ِمَن انلَّاس : " هلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسو ل ا حَّ  "الصِّ
“Có hai đặc ân mà hầu hết không được nhân loại sử dụng một cách chính đáng; đó 

là: sức khỏe và thời gian rảnh rỗi.” 
 

Có nghĩa rằng con người thiếu sự biết ơn về hai đặc ân này. Họ đã không hoàn thành 

trách nhiệm của họ đối với hai đặc ân này. Do đó, người nào mà không sử dụng nó một 

cách chính đáng thì trách nhiệm đó thuộc về người đó. Và người đó không phải là một 

người có tính cách đúng đắn. 

 

Imam Ahmad () ghi chép lại từ ông Abu Hurayrah () rằng Thiên sứ Muhammad () 

đã có nói như sau: 

يَا إبن آدم ، ََحَلْتَُك لََعَ اْلَيِْل َواِْلبِِل ، : يوم الِقيَاَمة : يقول اهلُل َعزَّ وََجلَّ قال عفان : " قال رسو ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ْيَن ُشْكُر َذلَِك ؟ َوَزوَّْجتَُك النِّسَ 

َ
ُس ، فَأ

َ
 "اَء ، وََجَعلْتَُك تَْربَُع َوتَْرأ

“Allah () phán vào Ngày Phán Xét: ‘Hỡi con cháu của Adam! TA đã sắp đặt cho các 

ngươi cưỡi trên những con ngựa và lạc đà, TA đã ban cho các người những người 

phụ nữ để cưới (làm vợ), và TA đã sắp đặt cho các người nơi ở và trị vì trên trái đất. Vì 
thế, đâu là sự biết ơn về những điều này?’.”

7
 

 
 

آله وصحبه أمجعني ىنبينا حممد وعل ىواهلل أعلم وصلى اهلل وسلم عل  
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BIÊN DỊCH  

                                                 
7. Chỉ duy nhất một mình Imam Ahmad (r) ghi chép lại Hadith theo lối diễn đạt này. 


