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Chương Al-Fatihah 
 

Al-Fatihah có nghĩa là lời mở đầu hoặc là khai đề. 

Chương này được gọi là Al-Fatihah vì nó là chương mở 

đầu của Thiên Kinh Qur’an. Chương Al-Fatihah cũng 

được gọi là “Sab’u Al-Matha-ni” có nghĩa là “bảy câu 

được lặp đi lặp lại” bởi vì nó được đọc trong mỗi Rak’at 

của lễ nguyện Salah. Ngoài hai tên này, chương Al-

Fatihah còn có những tên gọi khác, chẳng hạn như 

Qur’an Azhim (Qur’an Vĩ Đại), Ummu Al-Qur’an (Mẹ 

của Qur’an),... 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم ﴿  ﴾١ِمۡسِب ٱَّلله

Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất 

mực Khoan Dung 

﴿ ِ ﴾ِمۡسِب ٱَّلله  - Nhân danh Allah mang ý rằng bề tôi 

xin bắt đầu đọc Qur’an với đại danh của Ngài “Allah”, và 

cầu xin Ngài phù hộ đại danh đó của Ngài. 

 Allah” là đại danh của Thượng Đế – Đấng“ – ”الله “

Tạo Hóa, Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, Đấng Duy 

Nhất đáng được thờ phượng không có đối tác để chia sẻ. 

“Allah” là tên gọi chỉ dành riêng cho Ngài không được 

phép gọi ai (vật) khác ngoài Ngài. 

 Arrahman” có nghĩa là Đấng Độ Lượng“ – ”الرمحن“

đối với tất cả mọi tạo vật của Ngài, sự độ lượng của Ngài 

bao trùm tất cả mọi vạn vật, bao trùm cả những người có 

đức tin và những người vô đức tin. 
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 Arrahim” có nghĩa là Đấng Khoan“ – ”الرحيم“

Dung. Sự Khoan Dung của Ngài chỉ dành riêng cho 

những người có đức tin. 

“Arrahman” và “Arrahim” là hai đại danh trong 

các đại danh của Allah. Cả hai tên gọi này khẳng định 

thuộc tính nhân từ và khoan dung của Ngài. 

َٰلحِمنيح ٱۡلح ﴿ ِ ٱلۡعح ِ رحب   ﴾٢ۡمُد َّلِله

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng 

Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài.  

 Ca tụng và tán dương Allah  bởi các thuộc tính 

tối cao và hoàn hảo của Ngài, bởi những ân huệ công 

khai và thầm kín của Ngài, bởi những ân huệ tôn giáo và 

đời sống thế tục. Ngài đáng được các bề tôi của Ngài ca 

ngợi và tạ ơn, và chỉ có Ngài duy nhất đáng được vinh 

dự này, bởi vì Ngài là Đấng đã tạo hóa ra vũ trụ và mọi 

vạn vật, là Đấng Điều Hành và Chi Phối mọi sự việc, là 

Đấng Trông Coi và Cung Dưỡng cho các tạo vật của 

Ngài bằng các ân huệ của Ngài, là Đấng Trông Coi và 

Che Chở cho các vị Wali của Ngài qua đức tin Iman và 

việc làm ngoan đạo – thiện tốt của họ. 

 ﴾٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم ﴿

Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất mực Khoan 

Dung. 

Sự Độ Lượng của Ngài đối với tất cả mọi vạn vật, 

cả những ai có đức tin và những ai không có đức tin, còn 
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Đức Khoan Dung của Ngài chỉ dành riêng cho những 

người có đức tin. 

ِيِن ﴿ َٰلِِك يحۡوِم ٱل   ﴾٤مح

Đức Vua của Ngày Phán xét. 

Allah  là Đức Vua của Ngày Phán Xét cuối 

cùng, Ngày mà Ngài sẽ xét xử và thưởng phạt loài người 

và loài Jinn tương ứng với việc làm của họ trên thế gian. 

Việc người Muslim đọc câu Kinh này trong mỗi Rak’at 

của lễ nguyện Salah hằng ngày là nhằm nhắc y luôn nhớ 

đến Ngày Phán Xét cuối cùng giúp y luôn ở trong tư thế 

sẳn sàng qua các việc làm ngoan đạo và thiện tốt, dừng 

và tránh xa những việc làm tội lỗi và trái lệnh Ngài. 

حۡستحعنُِي إِيه ﴿  ﴾٥اكح نحۡعبُُد ِإَويهاكح ن

Chỉ với Ngài bầy tôi thờ phượng và chỉ với Ngài bầy 

tôi cầu xin sự trợ giúp. 

Bầy tôi chỉ thờ phượng một mình Ngài duy nhất, 

bầy tôi không thờ phượng bất cứ ai (vật) khác ngoài 

Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới đáng được thờ phượng; và 

bầy tôi cũng chỉ khẩn cầu sự phù hộ từ nơi một mình 

Ngài trong tất cả mọi vụ việc của bầy tôi, bởi lẽ tất cả 

mọi sự việc đều nằm trong tay và quyền năng của Ngài, 

không một ai hay vật gì trong tạo vật của Ngài có quyền 

năng chi phối bất cứ sự vật nào dù sự vật đó chỉ nhỏ 

bằng hạt nguyên tử đi chăng nữa. 

Câu Kinh này là bằng chứng rằng người bề tôi 

không được phép hướng bất cứ hình thức thờ phượng 

nào đến ai (vật) khác ngoài Allah . Việc cầu nguyện, 
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khấn vái, giết tế, Tawwaf cũng như tất cả những việc làm 

mang tính thờ phượng khác chỉ dành cho một mình Allah 

duy nhất, không được chia sẻ với một ai (vật gì) khác 

cùng với Ngài. 

Trong câu Kinh này còn chứa đựng phương thuốc 

điều trị tâm bệnh: bệnh Riya’ (phô trương, không hoàn 

toàn thành tâm vì Allah ), bệnh tự đắc, và bệnh tự cao 

tự đại. 

َٰطح ٱلُۡمۡستحقِيمح ا﴿ رح ِ  ﴾٦ۡهِدنحا ٱلص 

Xin Ngài hướng dẫn bầy tôi con đường ngay chính. 

Xin Ngài soi sáng, chỉ dắt bầy tôi đi trên con 

đường Ngày Chính – tôn giáo Islam. Xin Ngài phù hộ 

bầy tôi luôn vững bước trên con đường này cho tới khi 

quay về trình diện Ngài, bởi lẽ đây là con đường dẫn đến 

sự hài lòng và Thiên Đàng nơi Ngài, không có bất cứ con 

đường nào khác làm cho người bề tôi đến được với niềm 

hạnh phúc đích thực ngoài con đường này. 

ٓال نِيح ﴿ َلح ٱلضه يۡهِۡم وح
لح ۡغُضوِب عح ۡۡيِ ٱلۡمح

ۡيهِۡم غح
لح ۡنعحۡمتح عح

ح
ِينح أ َٰطح ٱَّله ِصرح

٧﴾ 

Con đường của những người mà Ngài đã ban ân 

phúc, không phải con đường của những người mà 

Ngài đã phẫn nộ và giận dữ, cũng không phải con 

đường của những người lầm lạc!. 

Bầy tôi cầu xin Ngài hướng dẫn con đường của 

những người mà Ngài đã ban ân phúc, ý nói con đường 

của các vị Nabi, các vị Thiên sứ cũng như những người 
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Siddeeq, những người chết Shaheed và những người 

ngoan đạo, bởi họ là những người được hướng dẫn và 

luôn ngay chính trên con đường hướng về Ngài. Bầy tôi 

xin Ngài chớ bỏ mặc bầy tôi đi trên con đường của 

những người mà Ngài phẫn nộ và giận dữ, bởi họ là 

những người biết chân lý nhưng không làm theo, và họ 

chính là những người Do thái giáo. Bầy tôi cũng xin 

Ngài chớ bỏ mặc bầy tôi đi trên con đường của những 

người lầm lạc, tức những người không được hướng dẫn 

đúng đường và họ là những người Thiên Chúa giáo.  

Lời cầu nguyện này là liều thuốc điều trị trái tim 

của tín đồ Muslim khỏi những căn bệnh bất tuân, ngu dốt 

và lệch lạc và cũng là bằng chứng khẳng định rằng Islam 

là ân huệ lớn nhất trong các ân huệ của Allah  dành 

cho đám bầy tôi của Ngài. 

Ai biết được điều chân lý rồi làm theo điều chân lý 

thì đó là người thuộc những người đi trên con đường 

Ngay Chính. Các vị Sahabah của Thiên sứ  là những 

người tiên phong đi trên con đường đó sau các vị Nabi và 

các vị Thiên sứ của Allah. Cho nên, câu Kinh cũng là 

bằng chứng khẳng định phúc đức và vị trí cao đẹp của 

các vị Sahabah – cầu xin Allah  hài lòng về họ! 

Theo Sunnah, khuyến khích người đọc chương Al-

Fatihah trong lễ nguyện Salah nói “آمني” – “Ameen” sau 

khi đã đọc xong.   Lời “Ameen” có nghĩa là “Lạy Allah, 

xin Ngài chấp nhận!”. Lời “Ameen” không phải là câu 

Kinh của chương Al-Fatihah, tất cả các tín đồ Muslim 

trong giới học giả đều đồng thuận điều này và đều đồng 

thuận không cho ghi trong các quyển Kinh Qur’an. 
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******** 

Ayah Kursi 

 

ُخُذهُۥ ِسنحة  ٱ﴿
ۡ
ُۚ َلح تحأ يُّوُم ُّ ٱلۡقح َٰهح إَِله ُهوح ٱلَۡحح ٓ إِلح ُ َلح ا ِِف  َّلله ُۥ مح ُۚ َّله َلح نحۡوم  وح

َِٰت  َٰوح مح ا ٱلسه ۡعلحُم مح  بِإِۡذنِهِۚۦُ يح
ۥٓ إَِله هُ ُع ِعندح حۡشفح ِي ي ن ذحا ٱَّله ۡرِضِۗ مح

ح
ا ِِف ٱۡۡل وحمح

ُهۡمۖۡ وح  ۡلفح ا خح يِۡديهِۡم وحمح
ح
ء  بحنۡيح أ ۡ ِۡن ِعلِۡمهِۦٓ إَِله  َلح ُُيِيُطونح بَِشح ُۚ م  آءح ا شح بِمح

َلح يح  ۖۡ وح ۡرضح
ح
َِٰت وحٱۡۡل َٰوح مح ِيُّ وحِسعح ُكرِۡسيُُّه ٱلسه ُۚ وحُهوح ٱلۡعح ا وُههُۥ ِحۡفُهُهمح

ِهيُم   [522]سورة ابلقرة:  ﴾٢٥٥ٱۡلعح

Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, 

Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi 

Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ và cũng không 

ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của 

Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu 

không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước 

họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được 

sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều 

nào Ngài muốn cho họ biết. Bệ đặt đôi bàn chân của 

chiếc Ngai Vương của Ngài bao trùm các tầng trời và 

trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài 

mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 
(Chương 5 – Al-Baqarah, câu 255). 

Trong câu Kinh này, Allah  cho chúng ta biết 

rằng chỉ có Ngài, một mình Ngài duy nhất mới đáng 

được thờ phượng bởi lẽ: 
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 Ngài là Đấng Hằng Sống tức Ngài là Đấng mà tất 

cả mọi ý nghĩa của sự sống đích thực và hoàn hảo đều 

thuộc về nơi Ngài và Ngài là Đấng sẽ sống mãi và bất 

diệt. 

 Ngài là Đấng Tự Hữu và nuôi dưỡng vạn vật có 

nghĩa là Ngài không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì ngoài 

Ngài, Ngài tồn tại bằng quyền năng và sức mạnh của 

riêng Ngài, Ngài độc lập và tự cung tự cấp dưới dạng 

thức tối cao tuyệt đối của riêng Ngài; và Ngài chính là 

Đấng mà mọi vạn vật phải lệ thuộc vào Ngài. 

 Ngài không buồn ngủ và cũng không bao giờ ngủ 

có nghĩa là Ngài là Đấng có sức mạnh và quyền năng 

tuyệt đối nên Ngài không cần ngủ và sự buồn ngủ không 

xảy ra với Ngài, bởi vì ngủ và sự buồn ngủ là thuộc tính 

yếu kém của tạo vật chứ không phải là thuộc tính của 

Ngài. 

 Mọi vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều là 

của Ngài có nghĩa là tất cả mọi vạn vật trong vũ trụ càn 

khôn này đều nằm trong sự điều hành và chi phối của 

Ngài, nằm trong tầm kiểm soát của Ngài. 

 Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu 

không có phép của Ngài? Có nghĩa là không một ai có 

thể can thiệp cho ai ở nơi Ngài trừ phi có phép của Ngài. 

 Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau 

họ có nghĩa là kiến thức của Ngài bao trùm tất cả mọi 

vạn vật. Tất cả mọi vạn vật, mọi sự việc, và mọi hiện 

tượng ở quá khứ, hiện tại hay tương lai đều nằm trong 

tầm kiểm soát của Ngài. Những gì đã diễn ra ở quá khứ, 

những gì đang diễn ra ở hiện tại và những gì sắp hoặc sẽ 
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diễn ra ở tương lai đều nằm trong kiến thức thông lãm 

tuyệt đối của Ngài. 

 Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài 

về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ 

biết. Điều này muốn nói rằng tất cả mọi thứ đều nằm 

trong kiến thức của Ngài, nhưng ngược lại, không ai 

trong tạo vật của Ngài có thể hiểu biết về một điều nào 

đó trừ phi Ngài đã dạy và ban cho y kiến thức. 

 Bệ đặt đôi bàn chân của Ngài nơi chiếc Ngai 

Vương của Ngài bao trùm các tầng trời và trái đất, và 

không ai trong tạo vật của Ngài biết cụ thể cái bệ đó như 

thế nào mà chúng ta chỉ khẳng định rằng nó vĩ đại như 

Ngài đã mô tả. 

 Và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi 

mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại có nghĩa là 

việc điều hành mọi sự hoạt động của vũ trụ càn khôn 

cũng như việc kiểm soát và giám sát mọi vạn vật không 

hề làm ảnh hưởng đến quyền năng và sức mạnh của Ngài 

vì Ngài là Thượng Đế Toàn Năng – Tối Cao nhất và Vĩ 

Đại nhất. 

 Câu Kinh này là câu Kinh thiêng liêng nhất trong 

Qur’an, được gọi là Ayah Kursi. 

******** 

Ba Câu Kinh Cuối Của Chương Al-

Baqarah 
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ۡرِضِۗ ﴿
ح
ا ِِف ٱۡۡل َِٰت وحمح َٰوح مح ا ِِف ٱلسه ِ مح ه ِ ۡو  َّلل 

ح
نُفِسُكۡم أ

ح
ا ِِفٓ أ ِإَون ُتۡبُدواْ مح

 ۡۖ ُ َٰ  ُُتُۡفوهُ ُُيحاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله ح ُ لَعح ُۗ وحٱَّلله آُء حشح ن ي ُب مح ِ ذ  يُعح آءُ وح حشح يحۡغفُِر لِمحن ي فح
ء   ۡ ِ َشح

 [582سورة ابلقرة: ] ﴾٢٨٤قحِديٌر  ُك 

Mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật trong 

trái đất đều là của Allah, và nếu các ngươi bộc lộ hay 

giấu kín điều nằm trong lòng của các ngươi thì Allah 

sẽ vẫn thanh toán các ngươi về điều đó. Bởi thế, Ngài 

sẽ tha thứ cho ai Ngài muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài 

muốn. Và Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 

(Chương 5 – Albaqarah, câu 284). 

Allah  phán cho biết rằng mọi vạn vật trong vũ 

trụ càn khôn này đều nằm trong sự điều hành và chi phối 

của Ngài. Không có bất cứ điều gì, vật gì thoát khỏi tầm 

kiểm soát của Ngài. Con người dù có công khai hay giấu 

kín trong lòng thì Ngài vẫn biết tường tận. Rồi Ngài sẽ 

phán xét và thanh toán tất cả mọi việc làm của con người. 

Nếu muốn Ngài sẽ tha thứ và nếu muốn Ngài sẽ bắt tội, 

không ai có quyền can thiệp. Và Ngài là Đấng Toàn 

Năng trên mọi thứ tức không có gì làm khó Ngài, bất cứ 

thứ gì Ngài muốn thì Ngài chỉ cần phán “thành” thì nó sẽ 

thành giống như ý của Ngài. 

Allah  cho biết rằng Ngài sẽ phán xét và thanh 

toán những gì công khai bên ngoài cùng với những gì 

thầm kín được che giấu trong lòng, nhưng vì đức Khoan 

Dung của Ngài đối với những người Muslim nên Ngài 

không bắt tội đối với những ý nghĩ xấu thầm kín trong 

lòng họ nếu như họ chưa nói hoặc chưa hành động. Thiên 

sứ của Allah  nói: 
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زه  الله  إِن  } هاوه ِت  َته م 
ه
ا أل م  ْت  عه وْ  وهْسوهسه

ه
ثهْت  أ د  ا، بِهِ  حه هه سه ْنفه

ه
ا أ همْ  مه ْل  ل  تهْعمه

وْ  بِهِ 
ه
ل مْ  أ  رواه ابلخاري ومسلم. {تهكه

“Quả thật, Allah sẽ xí xóa cho cộng đồng tín đồ của 

Ta đối với những điều xấu được toan tính trong lòng 

nhưng chưa thực hiện hoặc chưa nói ra.” (Albukhari, 

Muslim). 

ۡهِ ﴿ نزِلح إَِلح
ُ
ٓ أ ا نح ٱلرهُسوُل بِمح ِ مِن ءحامح نح بِٱَّلله ُۚ ُكٌّ ءحامح ب ِهِۦ وحٱلُۡمۡؤِمنُونح ره

رُُسلِهِۦ ُكتُبِهِۦ وح تِهِۦ وح َٰٓئِكح لح د   وحمح حح
ح
ُِق بحنۡيح أ ر  ِن رُُّسلِهِۚۦُ وحقحالُواْ  َلح ُنفح م 
ِصُۡي  ۡكح ٱلۡمح بهنحا ِإَوَلح انحكح رح ۖۡ ُغۡفرح ۡعنحا طح

ح
أ ِمۡعنحا وح  [582سورة ابلقرة : ] ﴾٢٨٥سح

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban 

xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có 

đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng 

nơi Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh sách 

của Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ đều nói: Bầy 

tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các Sứ 

giả của Ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời. Xin Ngài 

tha thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc 

chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 5 – 

Albaqarah, câu 285). 

Allah  phán cho biết rằng, Muhammad – vị 

Thiên sứ của Ngài có niềm tin vững chắc và kiên định 

nơi những gì mà Ngài đã mặc khải cho Người, và những 

người nào có đức tin cũng vậy, họ đều tuyệt đối tin tưởng 

và làm theo Qur’an dạy bảo. Tất cả họ đều tin Allah là 

Thượng Đế của họ, là Đấng mà họ phải thờ phượng, là 

Đấng với các thuộc tính tối cao và hoàn hảo tuyệt đối. 
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Tất cả họ đều tin nơi các Thiên Thần của Ngài, tin nơi 

các Kinh Sách được Ngài ban xuống cho các vị Thiên sứ 

của Ngài để họ rao truyền cho nhân loại. Tất cả họ đều 

tin nơi toàn bộ các vị Thiên sứ của Ngài, không phân biệt 

và kỳ thị bất cứ vị nào trong số họ. 

Allah  cho biết rằng, Thiên sứ Muhammad và 

những người có đức tin mỗi khi có lệnh từ Allah thì họ 

luôn nói: Lạy Thượng Đế, bầy tôi xin nghe và vâng lời. 

Và họ cũng thường cầu nguyện: Lạy Thượng Đế, bầy tôi 

hy vọng Ngài tha thứ tội lỗi, bởi vì Ngài là Thượng Đế 

của bầy tôi và bầy tôi sẽ phải quay trở về với Ngài. 

ا  ل ُِف َلح يُكح ﴿ ا مح لحۡيهح بحۡت وحعح سح ا كح ا مح حهح ُۚ ل ا هح ُ نحۡفًسا إَِله وُۡسعح ٱَّلله
بحۡتُۗ  لحۡينحآ ٱۡكتحسح ِۡمۡل عح َلح َتح بهنحا وح ُۚ رح نحا

ۡ
أ ۡخطح

ح
ۡو أ
ح
هِسينحآ أ اِخۡذنحآ إِن ن بهنحا َلح تُؤح رح

حا إِۡصر  اقحةح َلح ا َلح طح ِلۡنحا مح َلح َُتحم  بهنحا وح ُۚ رح ۡبلِنحا ِينح مِن قح ح ٱَّله حلۡتحُهۥ لَعح ا َحح مح ا كح
ُٓۚ  بِهۖۦِۡ  ۡنحا حا وحٱرَۡحح نها وحٱۡغفِۡر َلح   وحٱۡعُف عح

ح
وِۡم أ ح ٱلۡقح نحا لَعح َٰنحا فحٱنُُصۡ ۡولحى نتح مح

َٰفِرِينح   [582ابلقرة:  سورة] ﴾٢٨٦ٱلۡكح

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của nó. Nó sẽ hưởng phúc về 

điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã 

gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi 

nếu bầy tôi quên hay sai sót. Lạy Thượng Đế, xin Ngài 

đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề giống như Ngài đã 

đặt gánh nặng lên những người trước bầy tôi. Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh lấy những 

gì vượt quá khả năng của bầy tôi, xin Ngài hãy lượng 

thứ cho bầy tôi, tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và thương 
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xót cho bầy tôi, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin 

Ngài phù hộ bầy tôi thắng những kẻ vô đức tin. 
(Chương 5 – Albaqarah, câu 286). 

Tôn giáo của Allah  là tôn giáo đơn giản, dễ 

dàng, không có sự khó khăn và trở ngại. Bởi thế, Allah  

không hề yêu cầu đám bầy tôi của Ngài những sự việc 

mà họ không kham nổi. Ai làm điều tốt sẽ đạt được điều 

tốt, còn ai làm điều xấu thì sẽ gặp phải điều xấu. 

Allah  dạy các bề tôi của Ngài những lời cầu xin 

Ngài: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài chớ trừng 

phạt bầy tôi đối với những gì mà bầy tôi lỡ quên và thiếu 

sót từ những nghĩa vụ và bổn phận mà Ngài đã qui định 

cho bầy tôi; xin Ngài chớ trừng phạt bầy tôi nếu như bầy 

tôi lầm lỡ phạm vào điều cấm mà Ngài đã sắc lệnh. Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi những việc làm 

quá khả năng của bầy tôi cũng như xin Ngài đừng giáng 

xuống cho bầy tôi những thử thách quá sức chịu đựng 

của bầy tôi, xin Ngài bôi xóa tội lỗi cho bầy tôi, che đậy 

những điều xấu hổ của bầy tôi, xin Ngài tử tế với bầy tôi, 

Ngài là Đấng Chi Phối mọi vụ việc của bầy tôi, xin Ngài 

giúp bầy tôi giành thắng lợi trước những kẻ chống phá 

tôn giáo của Ngài, những kẻ phản đối việc độc tôn Ngài 

và những kẻ đã phủ nhận vị Nabi của Ngài – 

Muhammad, và xin Ngài hãy để bầy tôi có được kết cục 

tốt đẹp ở cuộc sống thế gian và ở cõi Đời Sau. 

******** 
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Các Chương Ngắn 

***** 

Chương 93 – Adh-Dhuha 

﴿ َٰ َحح َٰ  ١وحٱلضُّ َجح ِۡل إِذحا سح كح  ٢وحٱَله ا وحههعح َٰ مح ا قحيح بُّكح وحمح  ﴾٣رح

Thề bởi buổi ban mai, thề bởi ban đêm khi nó tĩnh 

mịch và tối mù rằng Thượng Đế của Ngươi không bỏ 

rơi cũng không ghét Ngươi. (Câu 1 – 3). 
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Allah  thề bởi buổi ban mai mang ý nghĩa toàn 

bộ ban ngày và thề bởi ban đêm khi nó đến làm mọi sự 

vật trở nên yên lặng, vắng vẻ cùng với không gian tối 

mịt. Allah là Đấng Tạo Hóa, Ngài thề với bất cứ thứ gì 

trong tạo vật của Ngài, bởi vì Ngài muốn làm gì tùy ý 

Ngài. Riêng con người và các tạo vật khác của Ngài 

không được phép thề thốt với ai (vật) khác ngoài Ngài, 

bởi vì đó là hành vi Shirk với Ngài. 

Allah thề với ban ngày và ban đêm rằng Ngài 

không hề bỏ mặc Thiên sứ Muhammad  và cũng không 

hề ghét Người khi Ngài trì hoãn và chậm lại việc mặc 

khải cho Người. 

﴿ َٰ وَلح
ُ
ۡۡي  لهكح مِنح ٱۡۡل لحٓأۡلِخرحةُ خح بُّكح  ٤وح ۡوفح ُيۡعِطيكح رح حسح ل  وح

 َٰٓ َۡضح  ﴾٥فحَتح

Và chắc chắn Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời sống 

ban đầu. Và chắc chắn Thượng Đế của Ngươi sẽ ban 

cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng. (Câu 4, 5). 

Allah  phán bảo với Thiên sứ Muhammad  

rằng cuộc sống ở cõi Đời Sau sẽ tốt cho Người, tốt hơn 

cuộc sống trần gian mà Người đang hiện diện. Và rồi 

đây, Ngài sẽ ban cho Người nhiều ân huệ tốt đẹp trong 

cuộc sống nơi đó và chắc chắn Người sẽ hài lòng về sự 

ban phát đó của Ngài. 

ا فح ﴿ ِۡدكح يحتِيمر حۡم َيح ل
ح
دح َٰ  ٦اوح َٰ أ هح  فح

ٓاَل ر كح ضح دح وحجح ٓئِٗلر  ٧وح كح َعح دح وحجح وح
 َٰ ۡغَنح

ح
 ﴾٨فحأ
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Há Ngài đã không thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho 

Ngươi một chỗ nương tựa ư? Và chẳng phải Ngài 

thấy Ngươi lang thang (tìm Chân lý) nên đã ban cho 

Ngươi một Chỉ đạo? Và chẳng phải Ngài thấy Ngươi 

nghèo khó nên đã ban cho Ngươi sự giàu có? (Câu 6 - 

8). 

Allah  hỏi Thiên sứ Muhammad  nhưng mang 

ý nghĩa khẳng định rằng Ngài đã thấy Người mồ côi 

không cha mẹ nên đã ban cho Người một nơi nương tựa 

tốt đẹp; Ngài đã thấy Người không biết Kinh sách và 

không có đức tin Iman nên đã đạy Người Kinh Sách làm 

nguồn hướng dẫn và chỉ đạo để Người sống và hành đạo 

một cách tốt đẹp và thành công; và Ngài đã thấy Người 

nghèo khó nên Ngài đã ban cho Người bổng lộc rồi làm 

cho tấm lòng của Người biết hài lòng và biết kiên nhẫn, 

và sự biết hài lòng cũng như biết kiên nhẫn chính là 

nguồn tài sản giàu có và quí báu nhất. 

ا﴿ مه
ح
رۡ  فحٗلح  ٱَۡلحتِيمح  فحأ ۡر  ٩ تحۡقهح آئِلح فحٗلح تحۡنهح ا ٱلسه مه

ح
أ ب ِكح  ١٠وح ةِ رح ا بِنِۡعمح مه

ح
أ وح

ۡث  ِ د   ﴾١١فححح

Bởi thế, đối với trẻ mồ côi Ngươi chớ nên bạc đãi 

(chúng); đối với người ăn xin Ngươi chớ nên xua đuổi 

(họ); và Ngươi hãy tuyên bố về Ân huệ của Thượng 

Đế của Ngươi. (Câu 9 - 11). 

Allah  nghiêm cấm Thiên sứ Muhammad  và 

các tín đồ của Người cư xử tệ bạc với trẻ mồ côi mà phải 

luôn cư xử tử tế và tốt bụng với chúng, Ngài cấm họ la 

mắng, xua đuổi những người ăn xin mà phải bố thí thức 

ăn và giúp đỡ họ những gì họ cần; Ngài ra lệnh bảo 
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Người phải tuyên bố về ân huệ của Ngài như một sự tạ 

ơn Ngài. 

******* 

Chương 94 – Ash-Sharh 

ۡدرحكح ﴿ حكح صح ۡح ل حۡۡشح حۡم ن ل
ح
نكح وِۡزرحكح  ١أ ۡعنحا عح وحضح نقحضح  ٢وح

ح
ِٓي أ ٱَّله

ۡهرحكح  حكح ذِۡكرحكح  ٣ظح ۡعنحا ل رحفح  ﴾٤وح

Há TA đã không mở rộng lòng ngực cho Ngươi và 

trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng đã đè nặng lên lưng của 

Ngươi? Và chẳng phải TA đã nâng cao danh tiếng của 

Ngươi đó sao?  

Allah  phán với Thiên sứ Muhammad  rằng 

Ngài đã mở rộng lòng ngực cho Người để đón nhận hệ 

thống giáo lý của Ngài, sự kêu gọi đến với Ngài cùng với 

một hào quang phẩm chất đạo đức cao quý; Ngài đã làm 

vơi đi gánh nặng đã đè nặng trên lưng Người và Ngài đã 

nhấc địa vị của Người lên cao ở nơi Ngài. 

ا ﴿ عح ٱلُۡعۡۡسِ يُۡۡسً ا  ٥فحإِنه مح عح ٱلُۡعۡۡسِ يُۡۡسر  ﴾٦إِنه مح
Quả thật, sự dễ dàng đi đôi với sự khó khăn. Quả 

thật, sự dễ dàng đi đôi với sự khó khăn. 

Allah  phán trấn an Thiên sứ Muhammad  

đừng chớ lo âu, những kẻ thù dù muốn ám hại Người 

cũng  không thể cản trở sứ mạng truyền bá của Người, 

bởi lẽ cùng với sự gian nan và vất vả sẽ luôn có một lối 
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thoát dễ dàng, tức trong mọi sự việc dù có gian nan và trở 

ngại thế nào thì vẫn luôn có một lối thoát. 

ۡب ﴿ ب ِكح فحٱرۡغحب  ٧فحإِذحا فحرحۡغتح فحٱنصح َٰ رح  ﴾٨ِإَوَلح

Bởi thế, khi thư thả, Ngươi hãy đứng dậy (dâng lễ 

nguyện Salah) và hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi 

(mà cầu nguyện và hy vọng). 

Allah  phán bảo Thiên sứ Muhammad  khi nào 

Người thảnh thơi, không còn bận bịu với các sự việc của 

cõi trần thì hãy dùng thời gian rảnh rỗi mà năng hành đạo 

và hãy hướng về một mình Ngài trong việc cầu xin, khấn 

vái và mong mỏi những điều tốt đẹp nơi Ngài. 

******* 

 

Chương 95 – Attin 

ۡيتُوِن ﴿ مِنِي  ٢وحُطورِ ِسيننِيح  ١وحٱل نِِي وحٱلزه
ح
ِ ٱۡۡل ا ٱۡۡلحَلح َٰذح هح ۡد  ٣وح لحقح

ِن تحۡقوِيم   ۡحسح
ح
َٰنح ِِفٓ أ نسح ۡقنحا ٱۡۡلِ

لح َٰفِلنِيح  ٤خح لح سح ۡسفح
ح
َُٰه أ إَِله  ٥ ُثمه رحهحۡهنح

ۡمنُ  ۡۡيُ مح ۡجٌر غح
ح
َِٰت فحلحُهۡم أ َٰلِحح ِملُواْ ٱلصه نُواْ وحعح ِينح ءحامح   ﴾٦ون  ٱَّله

Thề bởi cây Sung và cây Ô-liu. Thề bởi ngọn núi Tur 

Sinai. Thề bởi xứ sở an bình này. Quả thật, TA đã tạo 

hóa con người với một hình thể tốt đẹp nhất. Nhưng 

rồi TA sẽ hạ y xuống nơi thấp nhất. Ngoại trừ những 

ai làm việc thiện tốt thì họ sẽ được ban phần thưởng 

vô tận. 
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Allah  thề bởi cây sung, cây ô liu, và thề bởi 

ngọn núi Tur Sinai nơi mà Ngài đã nói chuyện với Nabi 

Musa ; và Allah  thề bởi xứ sở an bình này (ý nói 

Makkah) - cái nôi của Islam - Quả thật, con người được 

Ngài tạo hóa trong một hình thể tốt đẹp và hoàn thiện 

nhất, nhưng Ngài sẽ hạ nhục con người trong Hỏa Ngục 

nếu như họ không tuân lệnh Ngài cũng như không đi theo 

sự hướng dẫn và chỉ đạo của các vị Thiên sứ của Ngài. 

Ngược lại, nếu họ có đức tin rồi hành đạo và làm việc 

thiện tốt thì họ sẽ được ban thêm ân huệ, đó là họ sẽ được 

ban một phần thưởng vĩ đại không hề dứt. 

ِيِن ﴿ بُكح بحۡعُد بِٱل  ِ ذ  ا يُكح مح  ﴾٧فح

Thế điều gì khiến ngươi phủ nhận việc phán xử? 

Có nghĩa là, này hỡi con người tại sao ngươi lại 

phủ nhận sự phục sinh, sự phán xét và thưởng phạt ở Đời 

Sau trong khi tất cả mọi bằng chứng đã quá rõ ràng về 

Quyền Năng của Allah, Đấng Vĩ Đại và Tối Cao? 

َِٰكِمنيح ﴿  ِم ٱلۡحح ۡحكح
ح
ُ بِأ لحيۡسح ٱَّلله

ح
 ﴾٨أ

Chẳng lẽ Allah không phải là Đấng phân định công 

bằng nhất ư?. 

 Allah  hỏi nhưng mang ý nghĩa khẳng định rằng 

Ngài là Đấng vô cùng công bằng trong việc phân định 

giữa nhân loại và các tạo vật của Ngài, Ngài không hề 

xao lãng con người mà không có sự ra lệnh, ngăn cấm, 

không có sự trừng phạt và ban thưởng, bởi như thế là 

Ngài đã không công bằng. 

******* 
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Chương 96 – Al-A’laq 

لحقح ﴿ ِي خح ب ِكح ٱَّله  بِٱۡسِم رح
ۡ
أ لحٍق  ١ٱقۡرح َٰنح مِۡن عح نسح قح ٱۡۡلِ

لح   ٢خح
ۡ
أ ٱقۡرح

ۡكرحُم 
ح
بُّكح ٱۡۡل رح لحِم  ٣وح لهمح بِٱۡلقح ِي عح لهمح  ٤ٱَّله ۡعلحۡم عح حۡم يح ا ل َٰنح مح نسح ٱۡۡلِ

٥﴾ 

Hãy đọc với nhân danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng 

đã tạo hóa con người từ một hòn máu đặc. Hãy đọc 

bởi Thượng Đế của Ngươi, Đấng rất mực Quảng đại. 

Đấng đã dạy bằng cây viết. Đấng đã dạy con người 

điều y không biết. 

Allah  phán bảo Thiên sứ Muhammad : Này 

hỡi Nabi, hãy đọc những gì được mặc khải xuống cho 

Ngươi từ Qur’an, bởi sự nhân danh Thượng Đế của 

Ngươi, Đấng Duy Nhất đã tạo hóa vũ trụ và mọi vạn vật, 

Đấng đã tạo hóa mỗi con người từ một miếng máu đặc. 

Này hỡi Nabi, Ngươi hãy đọc những gì được mặc khải 

xuống cho Ngươi. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là 

Đấng rất mực rộng lượng và vô cùng nhân từ, là Đấng đã 

dạy con người viết bằng cây viết và đã dạy con người 

những gì mà con người không biết, là Đấng đã đưa con 

người từ nơi tối tăm của sự ngu dốt đến với ánh sáng của 

kiến thức và chân lý. 

﴿ َٰٓ حۡطَغح َٰنح َلح نسح ٓ إِنه ٱۡۡلِ
ه َٰٓ  ٦ّلَكح ن رهءحاهُ ٱۡستحۡغَنح

ح
َٰٓ  ٧ أ ب ِكح ٱلرُّۡجَعح َٰ رح إِنه إَِلح

٨﴾ 
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Nhưng quả thật con người thường vượt quá giới hạn. 

Bởi vì y luôn tự thấy mình giàu có và đầy đủ. Quả 

thật, chắc chắn y sẽ quay về với Thượng Đế của y. 

Allah  khẳng định: Thực chất con người thường 

thích vượt quá giới hạn của Ngài, bản chất của con người 

là như thế, bởi vì con người luôn tự cho mình là giàu có 

và quá đầy đủ không cần đến sự thương xót của Ngài. 

Nhưng con người cần phải biết rằng mỗi con người đều 

sẽ phải quay về trình diện Ngài để Ngài thưởng phạt cho 

các việc làm của y. Đây là điều hiển nhiên, chắc chắn và 

kiên định. 

﴿ َٰ ِي يحۡنَهح رحءحيۡتح ٱَّله
ح
َٰٓ  ٩أ يه ۡبًدا إِذحا صح ح ٱلُۡهدح َٰٓ  ١٠عح نح لَعح رحءحيۡتح إِن َكح

ح
أ

رح بِٱلهۡقوح َٰٓ  ١١ مح
ح
ۡو أ
ح
َٰٓ  ١٢أ َله تحوح بح وح ذه رحءحيۡتح إِن كح

ح
ح  ١٣أ نه ٱَّلله

ح
ۡعلحم بِأ حۡم يح ل

ح
أ

ه لحئِن لهۡم يحنتحهِ  ١٤يحرح َٰ  َۢا بِٱَلهاِصيحةِ ّلَكح عح اِطئحة   ١٥لحنحۡسفح َِٰذبحةٍ خح نحاِصيحة  كح
بحانِيحةح  ١٧فحلۡيحۡدُع نحاهِيحُهۥ  ١٦ نحۡدُع ٱلزه ه َلح تُِطۡعُه وحۤۡدُجۡسٱ ١٨سح  ّلَكح

ِب۩   ﴾١٩وحٱۡقَتح

Há ngươi đã không thấy một kẻ đã ngăn cản một bề 

tôi dâng lễ nguyện Salah? Chẳng lẽ ngươi thấy y được 

hướng dẫn hay y đã khuyên bảo người khác ngoan 

đạo? Há ngươi không thấy kẻ đã phủ nhận và quay 

lưng với sự thật ư? Chắc y tưởng rằng Allah không 

nhìn thấy y chăng? Nhưng nếu y không chịu dừng lại 

thì chắc chắn TA sẽ nắm lấy chùm tóc trên trán của y. 

Một chùm tóc láo khoét và tội lỗi. Hãy để mặc y kêu 

gọi bè lũ của y. TA sẽ gọi các cảnh vệ Hỏa ngục. Đừng 
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nghe theo y mà hãy đến gần Allah và cúi đầu quỳ lại 

phủ phục. 

Chẳng phải ngươi không thấy một kẻ đã ngăn cản 

(ý nói Abu Jahal) một người bề tôi (ý nói Thiên sứ 

Muhammad) đang dâng lễ nguyện Salah thờ phượng 

Allah ư? Ngươi cho rằng kẻ ngăn cản người dâng lễ 

nguyện Salah là người được hướng dẫn hay là người 

khuyên bảo người khác kính sợ Allah chăng?  Kẻ quay 

lưng với sự thật và ngăn cản mọi người đến với chân lý, 

chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Allah không nhìn thấy mọi 

hành động của hắn sao? Chắc chắn sự việc sẽ không như 

tên Abu Jahal đã nghĩ, nếu hắn không chịu dừng lại thì 

TA (Allah) sẽ túm mạnh lấy chùm tóc láo khoét của hắn 

và lôi hắn vào Hỏa ngục. Cứ để mặc hắn kêu gọi đồng 

bọn của hắn, TA cho gọi các Thiên thần trừng phạt hắn. 

Nhưng thực tế, Abu Jahal sẽ không thể thực hiện điều mà 

hắn muốn hãm hại Thiên sứ. Do đó, Ngươi – Muhammad 

– chớ đừng nghe theo những gì hắn kêu gọi mà bỏ dâng 

lễ nguyện Salah mà hãy năng cúi đầu quỳ lạy Thượng Đế 

của Ngươi và hãy năng phục tùng Ngài để được đến gần 

Ngài hơn. 

******** 

Chương 97 – Al-Qadr 

ۡدرِ ﴿ ۡلحةِ ٱلۡقح َُٰه ِِف َلح لۡنح نزح
ح
 ﴾١إِنهآ أ

Quả thật, TA đã ban nó xuống vào một đêm định 

mệnh. 
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Allah  cho biết rằng Ngài đã ban Qur’an xuống 

vào đêm thiêng liêng và hồng phúc, đó là một đêm trong 

những đêm của tháng Ramadan. 

ۡدرِ ﴿ ۡلحُة ٱۡلقح ا َلح َٰكح مح ى ۡهرح
ح
آ أ  ﴾٢وحمح

Và Ngươi biết đêm định mệnh là gì không? 

Allah  phán: Này Nabi, Ngươi có biết đêm định 

mệnh thiêng liêng này có hồng phúc thế nào không? 

ۡهر  ﴿
لِۡف شح

ح
ِۡن أ ۡۡي  م  ۡدرِ خح ۡلحُة ٱلۡقح  ﴾٣َلح

Đêm định mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng. 

Allah  phán cho biết rằng đêm định mệnh là đêm 

có hồng phúc tốt hơn một ngàn tháng – những tháng 

không có đêm này. 

ۡمر  ﴿
ح
ِ أ
ِن ُك  ب ِهِم م  ا بِإِۡذِن رح وُح فِيهح ُة وحٱلرُّ َٰٓئِكح لح ُل ٱلۡمح ه  ﴾٤تحَنح

Đêm đó, các Thiên thần và Đại Thiên thần Jibril 

xuống trần mang theo Quyết định của Thượng Đế của 

họ dưới sự cho phép của Ngài. 

Vào đêm định mệnh, sẽ có nhiều Thiên thần và 

Đại Thiên Thần Jibril xuống tầng trời hạ giới, mang theo 

Quyết định của Allah  về mọi điều cho năm đó. 

ۡجرِ ﴿ ۡطلحِع ٱلۡفح َٰ مح َّته ٌَٰم ِِهح حح لح  ﴾٥سح

Đêm đó chỉ có sự bằng an, nó kéo dài cho đến hừng 

đông. 
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Allah  cho biết rằng trong nguyên đêm định 

mệnh chỉ toàn là sự bằng an, không có một điều xấu nào 

xảy đến, và sự bằng an này kéo dài cho tới hừng đông. 

******** 

Chương 98 – Al-Bayyinah 

َِٰب ﴿ ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ُرواْ مِۡن أ فح ِينح كح حۡم يحُكِن ٱَّله َٰ ل َّته ِنيح حح ك  وحٱلُۡمۡۡشِكنِيح ُمنفح

تِيحُهُم ٱۡۡلحي ِنحُة 
ۡ
 ﴾١تحأ

Những ai không có đức tin trong số người dân Kinh 

Sách và những người thờ đa thần đã không chịu bỏ 

cho đến khi nào sự minh bạch đến với họ. 

Những kẻ vô đức tin trong số những người Do thái 

và Thiên Chúa giáo, và những người đa thần đã không 

chịu từ bỏ sự vô đức tin của họ cho đến khi nào những 

dấu hiệu được nói trong các Kinh sách trước đây đến với 

họ. 

ةر ﴿ رح هه طح ا مُّ ۡتلُواْ ُصُحفر ِ يح ِنح ٱَّلله  ﴾٢رحُسول  م 

Đó là một vị sứ giả do Allah phái đến đọc các tờ 

Kinh trong sạch. 

Đó là Nabi Muhammad , được Allah  cử phái 

đến để đọc Qur’an trong các tờ kinh trong sạch. 

ة  ﴿ ي ِمح ا ُكُتب  قح  ﴾٣فِيهح

Trong đó, gồm các sắc chỉ chính trực. 
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Trong các tờ kinh đó là những nguồn tin trung 

thực, những mệnh lệnh công bằng và sự chỉ đạo đến với 

chân lý, con đường ngay chính. 

آءحۡتُهُم ٱۡۡلحي ِنحُة ﴿ ا جح َٰبح إَِله مِنَۢ بحۡعِد مح وتُواْ ٱلِۡكتح
ُ
ِينح أ قح ٱَّله ره ا تحفح  ﴾٤وحمح

Và những ai được ban cho Kinh sách đã không chia 

rẽ nhau cho tới sau khi một sự minh bạch đến với họ. 

Những người được ban cho Kinh sách: Do thái và 

Thiên chúa giáo đã không bất đồng và chia rẽ nhau về 

thông tin xuất hiện một vị Thiên sứ tên Muhammmad 

được báo trước trong các Kinh sách của họ cho tới khi 

Nabi Muhammad xuất hiện thực sự theo như các Kinh 

Tawrah (Cựu ước) và Injil (Tân ước) đã nói thì họ mới 

phủ nhận và chia rẽ nhau. 

لحوَٰةح ﴿ ُيقِيُمواْ ٱلصه آءح وح ِينح ُحنحفح ُ ٱل  ح ُُمۡلِِصنيح َّلح ِمُرٓواْ إَِله َِلحۡعبُُدواْ ٱَّلله
ُ
آ أ وحمح

ةِ  ي ِمح َٰلِكح هِيُن ٱۡلقح ذح ُۚ وح ةح وَٰ كح ُيۡؤتُواْ ٱلزه  ﴾٥وح

Và họ chỉ được lệnh phải thờ phượng một mình 

Allah, phải toàn tâm và tuyệt đối hết lòng thần phục 

Ngài, phải dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah. Và 

đó mới là tôn giáo ngay chính. 

Tất cả các hệ thống giáo luật từ Allah  đều ra 

lệnh bảo phải thờ phượng một mình Ngài duy nhất, phải 

toàn tâm toàn ý hướng về Ngài trong thờ phượng, phải 

tuyệt đối bài trừ Shirk để đến với đức tin Iman, phải chu 

đáo dâng lễ nguyện Salah, và phải đóng Zakah. Như thế 

mới là tôn giáo ngay chính tức Islam. 
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َِٰب وحٱلُۡمۡۡشِكنِيح ِِف ﴿ ۡهِل ٱلِۡكتح
ح
ْ مِۡن أ ُروا فح ِينح كح نهمح إِنه ٱَّله هح  نحارِ جح

ِيهةِ  ُّ ٱلَۡبح َٰٓئِكح ُهۡم َشح ْولح
ُ
ُٓۚ أ ا ََِٰلِينح فِيهح  ﴾٦خح

Quả thật, những ai không có đức tin trong số người 

dân Kinh sách và những người thờ đa thần sẽ bị đày 

vào Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời. Họ là những 

sinh vật xấu xa và tồi tệ nhất. 

Allah  phán cho biết rằng những giáo dân Do 

thái - Thiên chúa và những người đa thần sẽ bị trừng phạt 

trong Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp, 

không có ngày trở ra, họ là tạo vật xấu xa nhất trong các 

tạo vật của Ngài. 

ِيهةِ إِنه ﴿ ۡۡيُ ٱلَۡبح َٰٓئِكح ُهۡم خح ْولح
ُ
َِٰت أ َٰلِحح ِملُواْ ٱلصه نُواْ وحعح ِينح ءحامح  ﴾٧ٱَّله

Quả thật, những ai tin tưởng và làm việc thiện tốt thì 

họ là những sinh vật tốt đẹp nhất. 

Những ai tin Allah  và vâng lời Thiên sứ 

Muhammad  đồng thời làm việc ngoan đạo và thiện tốt 

thì họ là tạo vật tốt đẹp nhất trong các tạo vật của Ngài. 

ََِٰلِينح ﴿ َُٰر خح نۡهح
ح
ا ٱۡۡل ۡتِهح ۡرِي مِن َتح

ۡدن  َتح َُٰت عح نه ب ِهِۡم جح آؤُُهۡم ِعندح رح زح جح
َٰلِكح لِمح  ۡنُهُۚ ذح رحُضواْ عح ۡنُهۡم وح ُ عح اۖۡ رهَِضح ٱَّلله بحدر

ح
آ أ بهُهۥ فِيهح َِشح رح  ﴾٨ۡن خح

Phần thưởng của họ ở nơi Thượng Đế của họ là 

những ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các 

dòng sông chảy. Họ sẽ sống trong đó vĩnh viễn. Allah 

sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về những gì mà 

Ngài ban cho. Đó là phần thưởng xứng đáng cho 

những ai đã biết kính sợ Thượng Đế của họ. 
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Phần thưởng của họ - những người tin tưởng và 

làm việc thiện tốt - vào Đời Sau là Thiên Đàng với những 

ngôi vườn xanh tươi bên dưới có các dòng sông chảy, họ 

sẽ được sống trong đó đời đời với nguồn ân huệ và bổng 

lộc vô tận, họ sẽ được Allah  hài lòng và họ cũng sẽ 

toại nguyện với những gì Ngài ban cho. Đấy là phần 

thưởng tốt đẹp dành cho những ai kính sợ Allah và tránh 

xa những điều trái nghịch mệnh lệnh của Ngài. 

******* 

Chương 99 – Az-Zilzilah 

ا ﴿ حهح ال ۡرُض زِلۡزح
ح
ا  ١إِذحا ُزلۡزِلحِت ٱۡۡل حهح ال ۡثقح

ح
ۡرُض أ

ح
ِت ٱۡۡل ۡخرحجح

ح
أ وحقحالح  ٢وح

ا  حهح ا ل َُٰن مح نسح  ﴾٣ٱۡۡلِ
Khi trái đất rung chuyển bởi cuộc động đất. Và trái 

đất sẽ trút hết gánh nặng của nó ra ngoài. Và con 

người sẽ bảo: Có chuyện gì xảy ra?. 

Khi trái đất bị chấn động dữ dội và sẽ trút hết gánh 

nặng của nó tức trút hết những xác chết và mọi vật trong 

lòng nó thì lúc bấy giờ con người sẽ hoảng sợ, nói: Có 

chuyện gì thế này? 

ا ﴿ ۡخبحارحهح
ح
ُث أ ِ ئِذ  َُتحد  ا ٤يحۡومح حهح َٰ ل وَۡحح

ح
بهكح أ نه رح

ح
 ﴾٥ بِأ

Vào Ngày đó, nó sẽ nói hết về mọi sự việc xảy ra trên 

lưng nó. Bởi Thượng Đế của Ngươi đã mặc khải cho 

nó. 
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Vào Ngày Phục Sinh, Trái đất sẽ tường thuật lại 

hết mọi sự việc đã xảy ra trên lưng của nó, bởi Allah  

bắt nó phải làm điều đó. 

َٰلحُهۡم ﴿ ۡعمح
ح
ۡواْ أ ا ل ُِۡيح ۡشتحاتر

ح
ئِذ  يحۡصُدُر ٱَلهاُس أ  ﴾٦يحۡومح

Vào Ngày đó, con người sẽ đi ra và phân thành từng 

đoàn đến để được cho thấy việc làm của họ. 

Ngày đó, con người sẽ đứng dậy và đi ra khỏi ngôi 

mộ và họ phân thành từng đoàn, từng đoàn riêng biệt đến 

trình diện trước Allah  để Ngài cho họ thấy mọi việc 

làm tốt xấu của họ và để Ngài thưởng phạt họ một cách 

công bằng tương ứng với các việc làm của họ trên thế 

gian. 

ا يحرحهُۥ ﴿ ۡۡير ةٍ خح الح ذحره ۡل مِۡثقح ۡعمح محن يح ا  ٧فح ة  َشح ر الح ذحره ۡل ِمۡثقح ۡعمح ن يح وحمح
هُۥ   ﴾٨يحرح

Bởi vậy, ai làm việc thiện tốt dù chỉ nhỏ bằng hạt bụi 

thì cũng sẽ thấy nó. Và ai làm việc xấu và tội lỗi dù 

chỉ nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó. 

Do đó, người nào làm việc tốt dù chỉ nhỏ bằng hạt 

nguyên tử thì vào Ngày đó cũng sẽ được ban thưởng 

xứng đáng, còn người nào làm việc xấu dù chỉ nhỏ như 

hạt nguyên tử thì cũng sẽ bị xét xử và bị trừng phạt thích 

đáng. Tất cả mỗi người đều sẽ thấy được việc làm của 

mình trong Ngày Hôm Đó. 

******** 

Chương 100 – Al-A’diyaat 
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ا ﴿ ۡبحر َِٰت ضح َِٰديح  ﴾١وحٱۡلعح

Thề bởi những con chiến mã hùng hậu ra trận. 

Allah  thề bởi những con ngựa chiến đang hùng 

hậu xông pha trên sa trường giao chiến với kẻ thù. Allah 

 thề bởi bất cứ thứ gì Ngài muốn vì đó là quyền của 

Ngài, còn tạo vật không được phép thề thốt với bất kỳ ai 

(vật) ngoài Ngài; ai thề thốt với ai (vật) ngoài Ngài là 

hành vi Shirk với Ngài. 

َٰتِ ﴿ ا  فحٱلُۡمورِيح  ﴾٢قحۡدحر

Với những móng chân bắn ra tia lửa. 

Các móng chân của những con ngựa chiến hùng 

hậu chạy trên sa trường đã cọ xát mạnh vào đá làm bắn ra 

những tia lửa. Hình ảnh miêu tả về sự hùng dũng của 

những con chiến mã khi ra trận. 

َِٰت ﴿ ا فحٱلُۡمغِيرح  ﴾٣ُصۡبحر

Tấn công vào buổi hừng sáng. 

Những con chiến mã hăng hái tấn công kẻ thù vào 

buổi sớm mai. 

ا ﴿ ثحۡرنح بِهِۦ نحۡقعر
ح
 ﴾٤فحأ

Làm tung bụi mịt mù. 

Chúng xông mạnh vào kẻ thù làm tung bụi mịt mù. 

ًۡعا ﴿ ۡطنح بِهِۦ َجح  ﴾٥فحوحسح
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Đồng loạt xông thẳng vào lòng quân địch. 

Tất cả đều cùng nhau tiến thẳng vào lòng quân 

địch một cách hùng hồn. 

نُوه  ﴿ ب ِهِۦ لحكح َٰنح لِرح نسح هِيد   ٦إِنه ٱۡۡلِ شح
ح َٰلِكح ل َٰ ذح ح ِ  ٧ِإَونهُهۥ لَعح ِإَونهُهۥ ِلُب 

ِديٌد  حشح  ﴾٨ٱۡۡلحۡۡيِ ل

Quả thật, con người đã không biết ơn Thượng Đế 

của y. Và chính y sẽ làm chứng cho điều đó. Và quả 

thật y quá đỗi yêu thích tiền tài và của cải. 

Allah  phán rằng bản chất con người thường vô 

ơn với biết bao ân huệ mà Ngài ban cho, và sự vô ơn của 

con người sẽ do bản thân con người xác nhận và làm 

chứng, và bản chất con người thường chỉ biết yêu thích 

tiền tài và của cải. 

ا ِِف ٱلُۡقُبورِ ﴿ ۡعلحُم إِذحا ُبۡعِِثح مح فحٗلح يح
ح
 ﴾٩أ

Chẳng lẽ y không biết rằng rồi đây những gì nằm 

trong mộ đều bị quật lên ư? 

Allah  phán hỏi: Há con người không biết là rồi 

đây vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho tất cả sống lại và đi 

ra từ cõi mộ đến một nơi trình diện trước Ngài để Ngài 

xét xử và thưởng phạt ư? 

ُدورِ ﴿ ا ِِف ٱلصُّ لح مح ِ  ﴾١٠وحُحص 

Và mọi điều trong lòng đều được phơi bày. 
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Vào Ngày đó, tất cả mọi điều tốt xấu được che 

giấu trong lòng trên cõi trần sẽ bị phơi bày toàn bộ trước 

Ngài.  

﴿ َۢ حبُِۡي ئِذ  ۡله بهُهم بِهِۡم يحۡومح  ﴾١١إِنه رح

Quả thật, vào Ngày đó, Thượng Đế của họ rất am 

tường mọi điều. 

Quả thật, Allah  biết rõ hết mọi điều, vào Ngày 

đó, không có điều gì có thể che giấu được Ngài, tất cả 

đều được phơi bày, không có bất điều gì được bỏ sót, dù 

lớn hay nhỏ. 

******** 

Chương 101 – Al-Qari’ah 

ُة ﴿ ارِعح  ﴾١ٱلۡقح

Al-Qari’ah! 

Đây là tên gọi trong các tên gọi của Ngày Phục 

sinh. Nó được gọi như vậy bởi vì vào Ngày Phục sinh, 

con người sẽ vô cùng sợ hãi hoặc vào Ngày đó kẻ thù của 

Allah  sẽ kinh hồn bạt vía khi thấy hình phạt của Ngài. 

ُة ﴿ ارِعح ا ٱۡلقح  ﴾٢مح

Al-Qari’ah là gì thế? 

Al-Qari’ah sẽ như thế nào? 

﴿ ٓ ا ُة  وحمح ارِعح ا ٱۡلقح َٰكح مح ى ۡهرح
ح
 ﴾٣أ

Và Ngươi biết gì về Al-Qari’ah? 
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Này hỡi Muhammad, điều gì cho Ngươi biết về 

Ngày Al-Qari’ah đó? 

ۡبُثوِث ﴿ اِش ٱلۡمح رح ٱۡلفح  ﴾٤يحۡومح يحُكوُن ٱَلهاُس كح

Đó là Ngày mà con người sẽ như bươm bướm bay 

tán loạn. 

Vào Ngày đó, con người hoảng sợ chạy tán loạn, 

hình ảnh đó giống như những con bươm bướm bay loạn 

xạ. 

تحُكونُ ﴿ بحاُل  وح نُفوِش  ٱۡۡلِ ٱۡلعِۡهِن ٱلۡمح  ﴾٥كح

Và những quả núi như những sợi lông cừu bị bắn 

tung lên. 

Những quả núi sẽ biến mất, hình ảnh của nó giống 

như những sợi lông cừu bị thổi tung lên bay tứ tán rồi 

mất dạng. 

﴿ َٰ وح ن ثحُقلحۡت مح ا مح مه
ح
اِضيحة   ٦زِيُنُهۥ فحأ ة  ره ُهوح ِِف ِعيشح  ﴾٧فح

Do đó, đối với ai mà chiếc cân của y nặng, y sẽ được 

hưởng một đời sống hài lòng và toại nguyện. 

Vào Ngày đó, đối với ai mà những việc làm thiện 

tốt của y có trọng lượng nặng trên chiếc cân ở nơi Allah 

 thì sẽ được ban cho một cuộc sống vô cùng hạnh phúc 

và toại nguyện nơi Thiên Đàng. 

ا﴿ مه
ح
أ نۡ  وح ۡت  مح فه َٰ  خح وح ُهۥ ٨زِينُُهۥمح مُّ

ُ
اوِيحة   فحأ  ﴾٩ هح

Còn đối với ai mà chiếc cân của y nhẹ, chỗ ở của y sẽ 

là Ha-wiyah. 
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Vào Ngày đó, đối với ai mà việc làm thiện tốt của 

y có trọng lượng nhẹ trên chiếc cân nơi Allah  thì sẽ bị 

đày vào Ha-wiyah. 

ا هِيحۡه ﴿ َٰكح مح ى ۡهرح
ح
آ أ  ﴾١٠وحمح

Và Ngươi biết gì về Ha-wiyah? 

Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi có biết Ha-

wiyah là gì không? 

امِيحُۢة ﴿  ﴾١١نحاٌر حح

Đó là ngọn lửa cháy dữ dội. 

Đó là nơi của những ngọn lửa cháy dữ dội. 

******** 

Chương 102 – Attakathur 

ثُُر ﴿ َُٰكُم ٱلهَكح ى لۡهح
ح
 ﴾١أ

Việc muốn có được nhiều tiền tài và con cái đã làm 

các ngươi bận rộn. 

Việc bận rộn tìm kiếm và tích góp nhiều của cải 

cũng như việc bận rộn với con cái khiến các ngươi xao 

lãng việc tuân lệnh Allah . 

ابِرح ﴿ قح َٰ ُزۡرُتُم ٱلۡمح َّته  ﴾٢حح

Cho đến khi các ngươi đi viếng cõi mộ. 
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Các ngươi cứ bận bịu với con cái, cứ mãi mê và 

miệt mài tìm kiếm tiền tài của cải cho đến khi các ngươi 

xuống mộ. 

ۡوفح تحۡعلحُمونح ﴿ ه سح  ﴾٣ّلَكح

Nhất định các ngươi sẽ sớm biết. 

Rồi đây, các ngươi chắc chắn sẽ sớm biết rằng lẽ 

ra không nên quá bận rộn với con cái và tiền của mà quên 

mất Allah  như vậy, các ngươi sẽ sớm biết những gì ở 

Đời Sau sẽ tốt hơn những gì trên thế gian này. 

ۡوفح تحۡعلحُمونح ﴿ ه سح  ﴾٤ُثمه ّلَكح

Rồi đây, chắc chắn các ngươi sẽ sớm biết. 

Lời lặp lại nhằm để nhấn mạnh rằng rồi đây các 

ngươi sẽ sớm biết hậu quả của việc bận rộn với con cái 

và tiền của mà quên mất bổn phận đối với Allah . 

حۡو تحۡعلحُمونح ِعلۡمح ٱَۡلحقِنِي ﴿ ه ل ُونه ٱۡۡلحِحيمح  ٥ّلَكح ح نۡيح  ٦لحَتح ا عح ُونههح ح ثُمه لحَتح
ِن ٱَلهعِيِم ُثمه لحتُۡس  ٧ٱَۡلحقنِِي  ئٍِذ عح  ﴾٨لُنه يحۡومح

Không. Phải chi các ngươi biết với một sự hiểu biết 

kiên định. Chắc chắn các ngươi sẽ thấy lửa của Hỏa 

ngục. Rồi đây chắc chắn các ngươi sẽ nhìn thấy nó 

bằng mắt một cách khẳng định. Rồi vào Ngày đó, 

chắc chắn các ngươi sẽ bị tra hỏi về những lạc thú. 

Đáng lẽ ra, các ngươi không nên quá bận rộn với 

con cái và tiền của nếu như các ngươi thực sự biết về sự 

thật mà các ngươi phải đối mặt ở Ngày Sau. Rồi các 

ngươi sẽ thấy Hỏa ngục bằng mắt thật của các ngươi, rồi 
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các ngươi sẽ bị hạch hỏi hết tất cả những lạc thú mà các 

ngươi đã từng hưởng thụ trên cõi trần. 

******* 

Chương 103 – Al-Asr 

َٰنح لحِِف ُخۡۡسٍ  ١وحٱۡلعحُۡصِ ﴿ نسح  ﴾٢إِنه ٱۡۡلِ

Thề bởi thời gian. Quả thật, con người luôn ở trong 

sự thua thiệt.. 

Allah  thề bởi thời gian rằng con người (tức con 

cháu của Adam) chắc chắn sẽ bị thất bại và hủy diệt. 

Người bề tôi không được phép thề thốt với ai (vật) khác 

ngoài Allah , bởi việc thề thốt với ai (vật) khác ngoài 

Allah  là hành vi Shirk. 

﴿ ْ ۡوا تحوحاصح َِٰت وح َٰلِحح ْ ٱلصه ِملُوا ْ وحعح نُوا ِينح ءحامح ۡواْ إَِله ٱَّله تحوحاصح ِ وح بِٱۡلحق 
َۡبِ   ﴾٣بِٱلصه

Trừ những ai có đức tin và làm việc thiện tốt, 

khuyên bảo nhau đến với chân lý và khuyên bảo nhau 

kiên nhẫn. 

Ngoại trừ những người có đức tin nơi Allah  và 

Thiên sứ của Ngài  rồi làm việc thiện tốt và khuyên bảo 

nhau giữ gìn, duy trì Chân lý cũng như khuyên bảo nhau 

kiên nhẫn trong việc tuân lệnh Ngài. 

******* 

Chương 104 – Al-Humazah 
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ةٍ ﴿ زح ُّمح ة  ل زح ِ ُهمح
ۡيل  ل ُِك   ﴾١وح

Thật khốn thay cho kẻ vu khống và nói xấu người 

khác. 

Những kẻ vu khống và nói xấu người khác sẽ bị 

nguyền rủa và sẽ bị trừng phạt. 

هحهُۥ ﴿ ده اَلر وحعح حعح مح ِي َجح  ﴾٢ٱَّله

Kẻ đã vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó. 

Kẻ chỉ biết lo toan cho việc thu nhặt tiền tài và chỉ 

biết đếm tiền để xem được bao nhiêu. Đó là điều quan 

tâm duy nhất và quan trọng nhất đối với kẻ đó. 

هُۥ ﴿ ح ۡخَلح
ح
ۥٓ أ ُ اَّلح نه مح

ح
ُب أ ۡسح  ﴾٣ُيح

Y cứ tưởng rằng tiền tài sẽ làm cho y sống mãi. 

Y tưởng rằng việc sở hữu được nhiều tiền tài đảm 

bảo cho sự sống mãi ở nơi trần gian và tránh khỏi sự 

thanh toán ở Đời Sau. 

ةِ ﴿ مح نه ِِف ٱۡلُطح ُۢنبحذح ۖۡ َلح ه  ﴾٤ّلَكح
Chắc chắn là không như vậy. Chắc chắn y sẽ bị 

quăng vào Hutroamah. 

Chắc chắn sẽ không như y đã tưởng. Chắc chắn y 

sẽ bị đày trong Hutroamah, một nơi của sự đau đớn. 

ُة ﴿ مح ا ٱۡلُطح َٰكح مح ى ۡهرح
ح
آ أ  ﴾٥وحمح

Và Ngươi có biết Hutroamah là gì không? 
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Này Thiên sứ, Ngươi có biết sự thật của 

Hutroamah là thế nào không? 

ةُ ﴿ ِ ٱلُۡموقحدح ۡف  ٦نحاُر ٱَّلله
ح
ح ٱۡۡل لُِع لَعح ِ ٱلهَِّت تحطه ة  ﴾٧دح

Đó là lửa của Allah, được đốt cháy lên. Nó sẽ đốt 

cháy cao lên tận các quả tim. 

Đó là ngọn lửa của Allah  được đốt cháy lên rất 

dữ dội để thiêu đốt thân thể đến tận trái tim. 

ة  ﴿ دح ۡؤصح ۡيهِم مُّ
لح ا عح ِۢ  ٨إِنههح هحة ده مح د  مُّ مح  ﴾٩ِِف عح

Quả thật, nó sẽ bao vây chúng. Bên trong các cột lửa 

cháy tỏa rộng. 

Lửa sẽ bao vây xung quanh chúng, và chúng sẽ bị 

xiềng xích không thể thoát ra được. 

******** 

Chương 105 – Al-Feel 

َِٰب ٱلۡفِيِل ﴿ ۡصحح
ح
بُّكح بِأ عحلح رح ۡيفح فح حۡم تحرح كح ل

ح
 ﴾١أ

Chẳng lẽ Ngươi không thấy Thượng Đế của Ngươi 

đã đối xử với đoàn quân cưỡi voi như thế nào ư? 

Này Thiên sứ Muhammad, há Ngươi chưa từng 

nghe về việc Thượng Đế của Ngươi đã trừng phạt đoàn 

quân cưỡi voi do Vua của xứ sở Alhabashah tên Abrahah 

chỉ huy tiến về Makkah muốn hủy hoại ngôi đền thiêng 

liêng Ka’bah như thế nào ư? 

ُهۡم ِِف تحۡضلِيل  ﴿ ۡيدح
ۡل كح ۡعح حۡم َيح ل

ح
 ﴾٢أ
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Chẳng phải Ngài đã phá hỏng kế hoạch của bọn 

chúng đó sao? 

Allah  khẳng định chính Ngài đã đập tan kế 

hoạch xấu xa của chúng. 

بحابِيلح ﴿
ح
ۡۡيًا أ ۡيهِۡم طح

لح لح عح رۡسح
ح
أ يل   تحۡرمِيهِم ٣وح ِ ِن ِسج  ة  م  ارح  ﴾٤ِِبِجح

Và Ngài đã cho đàn chim bay đến thành từng đoàn 

tiêu diệt chúng. Ném chúng với những viên đá Sijjil. 

Ngài đã gởi xuống những đàn chim gắp những 

viên đá được đun nóng tiếp nối nhau thả xuống. 

عحۡصف  ﴿ لحُهۡم كح عح ُكولِۢ فحجح
ۡ
أ  ﴾٥مه

Thế là, chúng chết la liệt như những cọng rạ khô sau 

mùa gặt hái. 

Chúng bị trúng những viên đá và bị tiêu diệt tất cả, 

chúng nằm la liệt giống như những cọng rạ khô sau mùa 

gặt hái. 

********* 

Chương 106 - Quraish 

يٍۡش ﴿ َِٰف قُرح يلح ۡيِف  ١ِۡلِ تحآءِ وحٱلصه ِ َٰفِهِۡم رِۡحلحةح ٱلش   ﴾٢إِۦلح

Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình. TA đã làm 

bằng an cho họ trong chuyến đi vào mùa đông và 

chuyến đi vào mùa hạ. 

Để cải thiện cuộc sống của bộ tộc Quraish, TA 

(Allah) đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ di chuyển đến 

Yemen vào mùa đông và đến Sham (nay được chia thành 
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bốn quốc gia: Jordan, Sirya, Palestine và Li-băng) vào 

mùa hè. 

ا ٱۡۡلحۡيتِ ﴿ َٰذح  ﴾٣ فحلۡيحۡعُبُدواْ رحبه هح

Do đó, họ phải thờ phượng Thượng Đế của Ngôi đền 

thiêng này. 

Do đó, họ nên tạ ơn mà thờ phượng Thượng Đế 

của Ngôi đền thiêng này – đó là Ka’bah – Đấng đã ban 

cho sự cao quý và vinh dự qua ngôi đền đó, với ngôi đền 

này Ngài đã hợp nhất các cộng đồng, và với nó Ngài để 

các bề tôi của Ngài thể hiện sự độc tôn hóa Ngài trong 

thờ phượng. 

ۡوفِۢ ﴿ ِۡن خح نحُهم م  ِن ُجوع  وحءحامح ُهم م  مح ۡطعح
ح
ِٓي أ  ﴾٤ٱَّله

Đấng đã cho họ ăn khi họ đói và ban cho họ an lành 

khỏi điều sợ hãi. 

Allah  cho biết rằng chính Ngài đã cung cấp thức 

ăn cho họ khi họ đói và làm cho họ an toàn khỏi những 

tai ách. 

********* 

Chương 107 – Al-Ma’un 

ِيِن ﴿ ُب بِٱل  ِ ذ  ِي يُكح رحءحيۡتح ٱَّله
ح
 ﴾١أ

Ngươi thấy chăng kẻ phủ nhận sự Phán xét? 

Này Thiên sứ Muhammad, Ngươi có thấy không 

những kẻ phủ nhận sự Phục sinh và thưởng phạt? 
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ِي يحُدعُّ ٱَۡلحتِيمح ﴿ َٰلِكح ٱَّله  ﴾٢فحذح

Bởi thế nên hắn đã hắt hủi trẻ mồ côi. 

Bởi không tin sự Phục sinh và thưởng phạt ở Ngày 

Sau nên hắn mới đối xử không tử tế với trẻ mồ côi vì trái 

tim của hắn đã chai cứng. 

َلح ﴿ اِم ٱلِۡمۡسِكنِي  وح عح َٰ طح ح ُضُّ لَعح  ﴾٣ُيح

Và hắn cũng chẳng hề thúc giục việc nuôi ăn người 

túng thiếu. 

Ngay cả việc thúc giục người khác nuôi ăn người 

túng thiếu mà hắn cũng không làm thì làm sao hắn có thể 

tự mình làm điều đó với người nghèo. 

ۡيل  ﴿ ل نِيح فحوح اُهونح  ٤ل ِلُۡمصح تِهِۡم سح
ٗلح ن صح ِينح ُهۡم عح  ﴾٥ٱَّله

Thật thảm hại cho những người dâng lễ nguyện 

Salah, những người mà họ thường lơ là trong việc 

dâng lễ nguyện của họ. 

Một sự trừng phạt thích đáng sẽ dành cho những 

người không chu đáo dâng lễ nguyện Salah, thường lơ là 

và bê tha, không thực hiện đúng giờ giấc qui định, 

thường trễ nải và trì trệ một cách lười biếng. 

آُءونح ﴿ ِينح ُهۡم يُرح  ﴾٦ٱَّله

Những ai chỉ muốn phô trương cho người nhìn 

thấy. 
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Và cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đối với 

những ai làm việc thiện tốt chỉ muốn được người đời 

nhìn thấy để khen ngợi và lưu danh. 

اُعونح ﴿ يحۡمنحُعونح ٱلۡمح  ﴾٧وح

Và họ thường từ chối giúp đỡ những vật dụng cần 

thiết. 

Và cũng sẽ bị trừng phạt đối với những ai thường 

không cho mượn những vật dụng cần thiết nếu ai đó thực 

sự có nhu cầu, họ là những người keo kiệt và hẹp hòi. Có 

nghĩa là họ không không đàng hoàng và tử tế trong việc 

thờ phượng Allah  và cũng không tử tế với tạo vật của 

Ngài.  

********* 

Chương 108 – Al-Kawthar 

ۡوثحرح ﴿ َٰكح ٱۡلكح ۡينح ۡعطح
ح
 ﴾١إِنهآ أ

Quả thật, TA đã ban cho Ngươi Al-Kauthar. 

Này hỡi Nabi Muhammad, quả thật TA (Allah) đã 

ban cho Ngươi nhiều ân huệ tốt đẹp ở trên thế gian và cõi 

Đời Sau, và một trong những ân huệ đó là con sông 

Kawthar nơi Thiên Đàng, nơi có chiếc lều làm bằng ngọc 

trai và đất có mùi thơm xạ hương. 

ب ِكح وحٱۡۡنحۡر ﴿ ِ لِرح
ل   ﴾٢فحصح

Do đó, hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi mà dâng 

lễ nguyện Salah và giết tế. 



 

 

 

 
 

42 

Do đó, Ngươi hãy thành tâm vì Allah  mà dâng 

lễ nguyện Salah cũng như hãy vì Ngài mà giết tế súc vật 

và nhân danh Ngài. 

********* 

Chương 109 – Al-Kafirun 

َٰفُِرونح ﴿ ا ٱلۡكح هح يُّ
ح
أ َٰٓ  ﴾١قُۡل يح

Hãy nói: Này hỡi những kẻ vô đức tin! 

Này hỡi Thiên sứ Muhammad, Ngươi hãy nói với 

những kẻ không tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài: Này 

hỡi những kẻ phủ nhận Allah! 

ا تحۡعبُُدونح ﴿ ۡعبُُد مح
ح
ٓ أ  ﴾٢َلح

Ta không thờ những gì mà các ngươi thờ phượng. 

Ta không thờ các pho tượng và các thần linh ngụy 

tạo mà các ngươi đang thờ phượng. 

﴿ ٓ َلح ۡعبُُد وح
ح
آ أ َٰبُِدونح مح نتُۡم عح

ح
 ﴾٣أ

Và các ngươi cũng không thờ phượng những gì  mà 

Ta thờ phượng.. 

Và các ngươi cũng không thờ phượng Thượng Đế 

duy nhất, đó là Allah, Đấng Chủ Tể của muôn loài, Đấng 

đáng để mọi vạn vật thờ phượng. 

بِد  ﴿ نحا۠ َعح
ح
ٓ أ َلح بحدتُّۡم  وح ا عح  ﴾٤مه

Và Ta chưa bao giờ là người thờ phượng những gì 

mà các ngươi đã tôn thờ.. 
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Và từ nào đến giờ Ta (Muhammad) chưa từng thờ 

phượng các pho tượng cũng như các thần linh ngụy tạo 

mà các ngươi đã thờ phượng. 

آ ﴿ َٰبُِدونح مح نتُۡم عح
ح
ٓ أ َلح ۡعبُُد وح

ح
 ﴾٥أ

Và các ngươi sẽ không thờ phượng Đấng mà Ta 

đang thờ phượng. 

Trong tương lai, các ngươi cũng sẽ không thờ 

phượng Đấng mà Ta thờ phượng nếu các ngươi vẫn thờ 

phượng các thần linh của các ngươi và vẫn phủ nhận 

chân lý mà Ta mang đến cho các ngươi. Và câu kinh này 

được mặc khải nói về những kẻ đa thần mà Allah  biết 

chúng sẽ không bao giờ có đức tin. 

َِلح هِيِن ﴿  ﴾٦لحُكۡم هِينُُكۡم وح

Các ngươi có tôn giáo của các ngươi và Ta có tôn 

giáo của Ta. 

Các ngươi cứ ngoan cố trên tôn giáo không đúng 

đắn của các ngươi, con Ta đi theo tôn giáo của Ta, Ta sẽ 

không theo bất cứ tôn giáo nào ngoài nó cả. 

******** 

Chương 110 – Annasr 

ۡتُح ﴿ ِ وحٱۡلفح آءح نحُۡصُ ٱَّلله  ﴾١إِذحا جح

Khi Allah ban cho thắng lợi đến. 
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Này hỡi Thiên sứ của Allah, khi nào TA (Allah) 

ban thắng lợi cho Ngươi, giúp Ngươi đánh bại những kẻ 

vô đức tin Quraish, và giúp Ngươi chinh phục Makkah. 

ا ﴿ فۡوحاجر
ح
ِ أ يۡتح ٱَلهاسح يحۡدُخلُونح ِِف هِيِن ٱَّلله

ح
رحأ  ﴾٢وح

Và Ngươi thấy thiên hạ từng đoàn, từng đoàn gia 

nhập tôn giáo của Allah. 

Và khi nào Ngươi – này hỡi Muhammad – thấy 

thiên hạ vào Islam một cách đông đảo. 

َۢا ﴿ ابح نح تحوه ُۚ إِنهُهۥ َكح ب ِكح وحٱۡستحۡغفِۡرهُ ب ِۡح ِِبحۡمِد رح  ﴾٣فحسح

Thì Ngươi hãy tán dương Thượng Đế của Ngươi và 

hãy xin Ngài tha thứ cho Ngươi. Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng Tha thứ.. 

Lúc đó, Ngươi - Muhammad hãy tán dương 

Thượng Đế của Ngươi thật nhiều đồng thời xin Ngài tha 

thứ cho Ngươi, bởi vì Ngươi sắp trở về gặp lại Ngài. 

Ngươi hãy sám hối cùng Ngài, bởi vì Ngài là Đấng nhân 

từ và bao dung, Ngài sẽ luôn đón nhận sự sám hối thành 

tâm. 

******* 

Chương 111 – Al-Masad 

تحبه ﴿ حهحب  وح ِِب ل
ح
آ أ  ﴾١تحبهۡت يحدح

Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt. 
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Abu Lahab sẽ bị trừng phạt vì đã ám hại Thiên sứ 

Muhammad . Một lời hứa hẹn từ Thượng Đế, Đấng 

trừng phạt rất nghiêm khắc.  

بح ﴿ سح ا كح اَُّلُۥ وحمح ۡنُه مح َٰ عح ۡغَنح
ح
آ أ  ﴾٢مح

Của cải, tiền tài và những gì hắn có được sẽ chẳng 

giúp ích gì cho hắn. 

Sự giàu sang phú quý của hắn sẽ không thể giải 

thoát cho hắn khỏi sự trừng phạt của Allah  một khi 

Ngài giáng xuống cho hắn. 

هحب  ﴿
ح ا ذحاتح ل َٰ نحارر يحۡصيح ِب  ٣سح هالحةح ٱۡلحطح تُُهۥ َحح

ح
 ﴾٤وحٱۡمرحأ

Hắn sẽ bị thiêu đốt trong lửa ngùn ngụt cháy. Và 

ngay cả vợ của hắn, kẻ đã vác củi gai. 

Hắn sẽ bị đày trong Hỏa ngục, vợ của hắn cũng thế 

sẽ cùng hội cùng thuyền với hắn trong Hỏa ngục, bởi mụ 

ta đã vác củi gai ám hại Thiên sứ . 

دِۢ ﴿ سح ِن مه ۡبل  م  ا حح  ﴾٥ِِف ِجيِدهح

Cổ của mụ ta sẽ bị thắt bởi sợi dây được xoe từ xơ. 

Mụ ta sẽ bị trói cổ bởi sợi dây được xoe từ xơ rất 

chắc cứng và bị lôi đi ném vào dưới đáy của Hỏa ngục. 

******** 

Chương 112 – Al-Ikhlaas 

ٌد ﴿ حح
ح
ُ أ  ﴾١قُۡل ُهوح ٱَّلله

Hãy nói: Ngài là Allah, Đấng duy nhất. 
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Này Muhammad, Ngươi hãy nói: Allah là Đấng 

duy nhất được tôn thờ, không ai (vật gì) có thể chia sẻ 

cùng Ngài. 

ُد ﴿ مح ُ ٱلصه  ﴾٢ٱَّلله

Allah là Đấng Tự Hữu. 

Allah  là Đấng không cần bất cứ thứ gì cũng 

chẳng lệ thuộc bất cứ điều gì. 

﴿ ۡ حۡم يُولح ل حۡم يحَِلۡ وح  ﴾٣ل

Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh 

ra. 

Allah  không có con cũng chẳng có đấng sinh 

thành và cũng không có bạn bè. 

ُدَۢ ﴿ حح
ح
ُۥ ُكُفًوا أ حۡم يحُكن َّله ل  ﴾٤وح

Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng 

Ngài. 

Thuộc tính của Ngài, tên của Ngài và các hành 

động của Ngài đều là siêu việt, không có một ai (vật gì) 

có thể so sánh với Ngài. 

******** 

Chương 113 – Al-Falaq 

لحِق ﴿ ِ ٱلۡفح ُعوُذ بِرحب 
ح
 ﴾١قُۡل أ

Hãy nói: Bề tôi cầu xin Thượng Đế của Al-Falaq che 

chở. 
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Này Muhammad, Ngươi hãy nói: Bề tôi cầu xin sự 

che chở và cứu rỗi từ nơi Thượng Đế của Al-Falaq, Al-

Falaq có nghĩa là bình minh. 

لحقح ﴿ ا خح ِ مح  ﴾٢ِمن َشح 

Tránh khỏi điều xấu mà Ngài đã tạo. 

Tránh khỏi tất cả mọi điều xấu mà Ngài đã tạo hóa. 

ِسٍق إِذحا وحقحبح ﴿ ِ َغح  ﴾٣وحِمن َشح 

Và tránh khỏi mọi điều xấu của bóng đêm khi nó bao 

phủ. 

Và tránh khỏi mọi điều xấu trong đêm tối. 

ِد ﴿ َِٰت ِِف ٱۡلُعقح َٰثح ِ ٱَلهفه  ﴾٤وحِمن َشح 

Và tránh khỏi mọi điều xấu từ những kẻ phù phép 

vào những chiếc gút thắt. 

Tránh khỏi mọi điều hãm hại của các bùa phép và 

ma thuật được thổi vào trong những cái gút thắt. 

دح ﴿ سح اِسٍد إِذحا حح ِ حح  ﴾٥وحِمن َشح 

Và khỏi sự hãm hại của những kẻ ganh ghét và đố 

kỵ. 

Khỏi những sự ganh ghét và hãm hại của con 

người khi được Allah  ban cho những ân huệ. 

 

********* 
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Chương 114 – Annas 

ِ ٱَلهاِس ﴿ ُعوذُ بِرحب 
ح
 ﴾١قُۡل أ

Hãy nói: Bề tôi cầu xin Thượng Đế của Nhân loại che 

chở. 

Này hỡi Muhammad, Ngươi hãy nói: Bề tôi cầu 

xin sự che chở từ Thượng Đế của nhân loại, Đấng duy 

nhất có quyền năng cản trở mọi điều dữ. 

لِِك ٱَلهاِس ﴿  ﴾٢مح

Vị Vua của Nhân loại. 

Vị Vua của toàn nhân loại có quyền chi phối mọi 

việc và không lệ thuộc đến một điều gì. 

َٰهِ ٱَلهاِس ﴿  ﴾٣إِلح

Thượng Đế của Nhân loại. 

Đấng đáng được nhân loại thờ phượng, không có 

ai (vật gì) khác ngoài Ngài có quyền đó. 

ِ ٱلۡوحۡسوحاِس ٱۡۡلحنهاِس ﴿  ﴾٤مِن َشح 

Khỏi mọi điều xấu của kẻ thì thào quấy nhiễu. 

Tránh khỏi sự hãm hại và quấy nhiễu của Shaytan, 

những điều mà nó thì thào xúi bẩy. 

ِي يُوحۡسوُِس ِِف ُصُدورِ َلهاِس ﴿  ﴾٥ٱَّله

Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân loại. 
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Tránh khỏi những lời thì thào xúi bẩy làm điều xấu 

và nghịch đạo. 

نهةِ وحٱَلهاِس ﴿  ﴾٦مِنح ٱۡۡلِ

Từ loài Jinn và loài người. 

Từ những tên Shaytan thuộc loài Jinn và loài 

người. 
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