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 قـدمة م 

 أما بعد.    احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم، وفيه غاية الكمال والعظمة   كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة القائمة على اإلنس واجلن الكريمفالقرآن  

نُ ِلأُنذِرَكُم وَأُوحِيَ إَِليَّ هَذَا اْلقُرْآ ).... قال تعاىل واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه للناس،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إَِليْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ َلمْ تَفْعَلْ فَمَا  (ويقول تعاىل   ،) هَذَا باَلغٌ ِللنَّاسِ وَِليُنْذَرُوا بِهِ ....(ويقول تعاىل (، بِهِ وَمَن بَلَغَ...

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري،  اهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِريًا(،وقال تعاىل: )وَجَ (، بَلَّغْتَ رِسَاَلتَهُ ....

 وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم القرآن وعلمه( رواه البخاري.

ية، فلن حيصل البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن الكريم من البشر املئةتسعني يف   وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون على

 ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد ترمجات متقنة بلغاهتم. 

بشيء من وللقيام   ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري من اللغات،

موقع دار اإلسالم ) مع  بالشراكة  الرتمجة  بادر مركز رواد  فقد  التعاوني  www.islamhouse.comالواجب،  للمكتب  التابع   )

خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف  للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة للعناية بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من  

موسوعة القرآن  موقع إىل توفري ترمجات متقنة وموثوقة ومتطورة ملعاني القرآن الكريم بلغات العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على

 ( www.quranenc.comالكريم )

للناطقني هبذه اللغة، وحنمد اهلل سبحانه أن يسر ووفق  ، خدمةفيتناميةدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة ال ويطيب لنا أن نق 

 إلجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به، ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري.

ستكون قاصرة عن أداء املعاني العظيمة اليت يدل عليها النص   - مهما بلغت دقتها -لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم وقبل اخلتام فإننا 

يها ما يعرتي كل  القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيلة ما بلغه علم فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرت

 شري. عمل ب

أمام كل  وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة املالحظات املوجود

ارات أخرى  (، وألي مقرتحات أو استفس www.quranenc.comآية ضمن هذه الرتمجة يف موقع موسوعة القرآن الكريم )

    info@quranenc.comميكن مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوني:  

.والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد النية صالح وونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد،  
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Introduction 

Alhamdulillah (tạ ơn Allah), Đấng Chúa Tể của vũ trụ và vạn vật. Cầu xin Allah ban bình 

an và phúc lành cho vị Nabi của bầy tôi, Muhammad, cho gia quyến và tất cả các vị Sahabah 

của Người. 

Kinh Qur’an là lời phán của Allah, một phép mầu trường tồn, một bằng chứng cho toàn thể 

loài người và loài Jinn. Nó là nguồn giáo luật quan trọng nhất của Islam, đại diện cho sự 

hoàn hảo, vĩ đại, phép mầu và sự hùng biện. Với nó, lập luận được thiết lập cho tất cả những 

người có trách nhiệm với Thượng Đế của họ. Quả thật, Allah đã ra lệnh cho chúng ta truyền 

đạt Kinh Qur’an cho nhân loại, Ngài phán: {Ngài đã mặc khải cho Ta Kinh Qur’an này để 

Ta cảnh báo các ngươi và những ai mà Nó tiếp xúc (trong loài người và loài Jinn)} (chương 

6 – Al-An’am: 19); {(Kinh Qur’an) này là một thông điệp dành cho loài người, qua đó họ 

được cảnh báo (về sự trừng phạt khủng khiếp cho việc trái lệnh Allah)} (chương 14 – 

Ibrahim: 52); {Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ thông điệp mà 

Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu như Ngươi không làm vậy thì quả 

thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp của Ngài.} (chương 5 – Al-Ma’idah: 67); {… 

mà Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy dùng Qur’an đấu tranh chống lại họ bằng một cuộc đấu tranh 

mạnh mẽ.} (chương 25 – Al-Furqan: 52). Thiên Sứ của Allah nói: “Các ngươi hãy truyền 

đạt từ Ta dù chỉ một câu Kinh.” (Al-Bukhari); “Người tốt nhất trong các ngươi là người 

học Qur’an và dạy Nó (cho người khác).” (Al-Bukhari). 

Vì những người không nói tiếng Ả Rập tại thời điểm này chiếm hơn 90% tổng số nhân loại, 

nên ánh sáng, ý nghĩa, lập luận, bằng chứng và sự kỳ diệu của Qur’an sẽ không thể truyền 

đạt cho họ, ngoại trừ bằng cách tìm những bản dịch thành thạo bằng ngôn ngữ của họ. 

Vì công việc dịch nghĩa của Kinh Qur’an còn nhiều yếu kém và thiếu xót cũng như không 

được quan tâm đúng mức bằng nhiều ngôn ngữ, và bởi vì muốn thực hiện một phần nhiệm 

vụ này, Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web (www.islamhouse.com) 

trực thuộc văn phòng hướng dẫn và tuyên truyền cho cộng đồng người nước ngoài tại 

Rabwah, đã bắt tay vào ý tưởng giảng giải và phổ biến ý nghĩa của Kinh Qur’an thông qua 

một số dự án nhằm tạo ra các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách 

cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Sau đó, chúng đã được in, cung cấp miễn 

phí và xuất bản trên trang web Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur’an (www.quranenc.com). 

Chúng tôi rất vui và vinh hạnh giới thiệu bản dịch mới “Nội dung và ý nghĩa của Kinh 

Qur’an” bằng Việt ngữ, như một sự phục vụ cho những người nói ngôn ngữ này. Chúng tôi 

xin tạ ơn Thượng Đế Toàn Năng đã phù hộ cho chúng tôi hoàn thành công việc này. Chúng 

tôi hi vọng tất cả nỗ lực của chúng tôi được Ngài đón nhận, xin Ngài làm cho nó được hữu 

ích. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quí đạo hữu đã nỗ lực để hoàn thành dự án vĩ đại này. 

Điều đáng lưu ý ở đây là chúng tôi nhận thức rõ rằng cho dù bản dịch nghĩa của Kinh 

Qur’an có thể chính xác đến mức nào thì vẫn không thể tránh khỏi sự thiếu sót trong việc 

truyền tải những ý nghĩa cao cả chứa đựng trong Kinh Qur’an nguyên bản gốc mầu nhiệm 

này. Quả thật, ý nghĩa được chuyển tải bởi bản dịch chỉ là sản phẩm đạt được ở mức độ 

hiểu biết tương đối của nhóm biên dịch về Kinh Qur’an thiêng liêng của Allah – Đấng Toàn 

Tri, Đấng Thông Thái. Và hãy biết rằng mọi hành động của người phàm cho dù có nỗ lực 

thế nào, đương nhiên, điều đạt được cũng không thể là hoàn hảo tuyệt đối Chúng tôi sẽ luôn 

nỗ lực, không ngừng phát triển thêm để nâng các bản dịch lên tầm chuẩn xác cao hơn nữa. 



Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của quí độc giả. Nếu có bất kỳ ghi chú nào, 

bạn hãy điền vào ô trống ở trước mỗi câu trong bản dịch này trên trang web Bách khoa 

Toàn thư về Kinh Qur’an (www.quranenc.com), và nếu có bất cứ ý kiến xây dựng nào cũng 

như bất kỳ đề xuất hoặc thắc mắc nào khác, bạn có thể gửi thư trực tiếp cho chúng tôi qua 

địa chỉ email: info@quranenc.com 

Cầu xin Allah hướng dẫn, phù hộ và ban cho sự thành công, cầu xin Ngài cải thiện tâm 

niệm và việc làm của chúng tôi. Cuối cùng cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi của 

chúng ta, Muhammad. 
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Al-Fatihah  الفاتحة 

1. Nhân danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

2. Alhamdulillah (xin tạ ơn, ca ngợi và tán dương Allah), 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٢ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

3. Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم  ٣ ٱلره

4. Đấng Toàn Quyền của Ngày Thưởng Phạt  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

5. Duy chỉ Ngài bầy tôi thờ phượng và duy chỉ Ngài bầy tôi 

cầu xin phù hộ và trợ giúp. 
 ٥ إِيهاَك َنۡعُبُد َوِإيهاَك نَۡسَتعِينُ 

6. Xin Ngài hướng dẫn bầy tôi đến với con đường ngay 

chính, 
َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ِ  ٦ ٱۡهِدنَا ٱلص 

7. Con đường của những người đã được Ngài ban cho ân 

huệ, không phải con đường của những kẻ đã bị Ngài giận 

dữ và cũng không phải con đường của những kẻ lạc lối. 

ۡنَعۡمَت 
َ
هِذيَن أ  َعلَۡيِهۡم َغيِۡر ٱلَۡمۡغُضوِب  ِصَرََٰط ٱل

ٓال ِينَ   ٧ َعلَۡيِهۡم َولَا ٱلضه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. mim  ٓ١ الٓم 

2. Đây là Kinh Sách mà trong đó không có gì phải nghi 

ngờ, một nguồn hướng dẫn dành cho những người ngoan 

đạo. 

َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى ل ِلُۡمتهقِينَ   ٢ َذ

3. Những người mà họ có đức tin vào điều vô hình, duy trì 

lễ nguyện Salah và chi dùng bổng lộc đã được TA ban 

cấp (cho con đường chính nghĩa của TA). 

ا  َة َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٣ َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

4. Những người mà họ có đức tin vào những điều đã 

được thiên khải cho Ngươi (Muhammad), cho các vị Thiên 

Sứ(1) trước Ngươi và có niềm tin kiên định vào Đời Sau.I 

نزَِل ِمن  
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱل

 ٤ َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

5. Đấy là nhóm người theo đúng chỉ đạo của Thượng Đế 

của họ và đó là nhóm người thành đạt. 
 َ ْوَلَٰٓئَِك عَل

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  أ

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ىَٰ ُهٗدى م 

 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. Quả thật, những ai cố ý phủ nhận đức tin thì cho dù 

Ngươi có cảnh báo họ hay không thì họ vẫn không tin 

tưởng. 

ۡم لَۡم  
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ إِنه ٱل

 ٦ ُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ تُنِذرۡ 

7. Bởi Allah đã đóng dấu lên trái tim của họ, còn tai và mắt 

của họ đã bị bịt kín, rồi họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt 

khủng khiếp. 

بَۡصَٰرِهِۡم  
َ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وَعَلَىَٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ وَعَلَىَٰٓ أ َخَتَم ٱَّلله

 ٧ ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

8. Trong nhân loại, có người nói chúng tôi đã tin vào Allah 

và Đời Sau, nhưng thực chất họ không hề tin gì cả. 
ِ َوبِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ   اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه

 ٨ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنِينَ 

9. Họ lừa dối Allah và những người có đức tin nhưng thật 

ra họ chỉ lừa dối chính bản thân họ trong khi họ không 

nhận thấy điều đó. 

هٓا   هِذيَن َءاَمُنواْ َوَما َيخَۡدُعوَن إِل َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ٩ أ

 
I (1) Thiên Sứ và Nabi đều là người đại diện cho Allah được Ngài cử phái đến với nhân loại. Tuy nhiên, Thiên Sứ có trọng 

trách lớn hơn Nabi, Thiên Sứ mang đến một giáo lý hoàn toàn mới, khác với giáo lý trước đó, còn Nabi là người củng cố, 

tái hiện lại bộ giáo luật của Thiên Sứ tiền nhiệm. Như vậy, Thiên Sứ chính là Nabi nhưng Nabi không hẳn là Thiên Sứ. 
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10. Trong trái tim của họ mang căn bệnh (dối trá) nên 

Allah làm cho căn bệnh đó của họ thêm trầm trọng, và rồi 

đây họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn về những 

gì họ đã lừa dối. 

ُ َمرَٗضاۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب   رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله فِي قُلُوبِِهم مه
ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِذبُ  لِيُم

َ
 ١٠ ونَ أ

11. Khi có lời bảo họ: “Các người chớ hủy hoại trái đất!”, 

họ nói: “Quả thật, chúng tôi là những người cải thiện mà.” 
ۡرِض قَالُٓواْ إِنهَما َنحُۡن  

َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ١١ ُمۡصلُِحونَ 

12. Không, chính họ là những kẻ tàn phá nhưng họ lại 

không nhận ra điều đó. 
ها يَۡشُعُرونَ  لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن ل

َ
 ١٢ أ

13. Khi có lời bảo họ: “Các người hãy có đức tin giống 

như những người đã có đức tin”, họ nói: “Lẽ nào chúng tôi 

lại tin tưởng giống như những kẻ khờ khạo đó đã tin hay 

sao?” Không, chính họ mới là những kẻ khờ khạo nhưng 

họ không biết đấy thôi. 

نُۡؤِمُن  
َ
اُس قَالُٓواْ أ َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱلنه

َفَهآُء َوَلَِٰكن   لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
ُۗ أ َفَهآُء َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ

ها  ١٣ َيۡعلَُمونَ  ل

14. Khi đối diện với những người có đức tin thì họ nói: 

“Chúng tôi đã có đức tin.” Nhưng khi ở cùng với những 

tên Shaytan của họ thì họ lại bảo: “Chúng tôi cùng phe với 

các người, chẳng qua chúng tôi chỉ bỡn cợt với họ mà 

thôi.” 

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ إِلَيَٰ  َوِإَذا لَ  ُقواْ ٱل
َشَيَِٰطينِِهۡم قَالُٓواْ إِنها َمَعُكۡم إِنهَما َنحُۡن  

 ١٤ ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

15. Allah cũng bỡn cợt với họ và Ngài bỏ mặc cho họ lang 

thang vơ vẩn trong sự thái quá của họ. 
ُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ ٱَّلله

 ١٥ َيۡعَمُهونَ 

16. Đó là những kẻ đã mua sự lầm lạc bằng sự chỉ đạo, 

do đó, cuộc đổi chác của họ chẳng mang lại lợi ích gì cho 

họ, và họ không được hướng dẫn. 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ َفَما َربَِحت  أ لضه

 ١٦ ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

17. Hình ảnh của họ giống như hình ảnh của một người 

nhúm lên ngọn lửa, khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung 

quanh, Allah lấy đi mất ánh sáng của họ, Ngài bỏ mặc họ 

trong tăm tối mù mịt, họ chẳng nhìn thấy gì. 

َضآَءۡت َما  
َ
آ أ هِذي ٱۡسَتۡوَقَد نَاٗرا فَلَمه َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱل

ها   ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل َحۡولَُهۥ َذَهَب ٱَّلله
 ١٧ ُيۡبِصُرونَ 

18. Điếc, câm và mù nên họ không thể quay về (với chân 

lý). 
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ   ١٨ ُصمُّ

19. Hoặc (hình ảnh của họ) giống như hình ảnh của cơn 

mưa trút xuống từ bầu trời kèm theo bóng tối, sấm sét và 

tia chớp; họ lấy các ngón tay bịt đôi tai để khỏi nghe tiếng 

sấm sét vì sợ chết. Tuy nhiên, Allah bao vây những kẻ vô 

đức tin. 

َمآِء فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوبَۡرق    َِن ٱلسه ۡو َكَصي ِٖب م 
َ
أ

َِٰعِق َحَذَر   َو َِن ٱلصه َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءاَذانِِهم م 
َ
َيجَۡعلُوَن أ

َٰفِرِينَ  ُ ُمحِيُۢط بِٱلَۡك  ١٩ ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّلله
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20. Tia chớp gần như làm mắt họ chẳng nhìn thấy gì, mỗi 

khi ánh sáng lóe lên thì họ lần mò bước đi, và khi trời tối 

đen thì họ đứng lại. Nếu muốn, Allah đã lấy mất thính giác 

và thị giác của họ, bởi Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

َضآءَ 
َ
بَۡصَٰرَُهۡمۖۡ ُكلهَمآ أ

َ
َشۡواْ   يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق َيخَۡطُف أ لَُهم مه

ُ لََذَهَب   ْْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ۡظلََم َعلَۡيِهۡم قَاُموا
َ
فِيهِ َوِإَذآ أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  بَۡصَٰرِهِۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٠ بَِسۡمعِِهۡم َوأ

21. Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế 

của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế 

hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi biết kính sợ 

Ngài. 

هِذي َخلََقُكۡم   اُس ٱۡعُبُدواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ٢١ َوٱل

22. Ngài đã tạo cho các ngươi trái đất như một tấm thảm 

và bầu trời như một chiếc lọng che, Ngài ban nước mưa 

từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả thành nguồn bổng 

lộc cho các ngươi. Cho nên, các ngươi chớ đừng dựng 

những thần linh ngang hàng với Allah trong khi các ngươi 

biết rõ sự thật. 

هِذي َجَعَل لَُكُم ٱ َمآَء بَِناٗٓء  ٱل َٰٗشا َوٱلسه ۡرَض فَِر
َ
لۡأ

َمَرَِٰت   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

نُتۡم  
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ فَلَا َتجَۡعلُواْ َّلِله

 ٢٢ َتۡعلَُمونَ 

23. Còn nếu như các ngươi hoài nghi về Qur’an mà TA đã 

mặc khải cho người Bề Tôi của TA (Muhammad) thì các 

ngươi hãy mang đến một chương Kinh giống như Nó, và 

các ngươi hãy mời gọi các nhân chứng của các ngươi 

ngoài Allah đến xác nhận nếu các ngươi trung thực. 

لَۡنا عَلَىَٰ  ا نَزه ِمه تُواْ  َوِإن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م 
ۡ
َعۡبِدنَا فَأ

ِن ُدوِن   ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم م  ِن م  بُِسوَرةٖ م 
ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٢٣ ٱَّلله

24. Nhưng nếu các ngươi không làm được và chắc chắn 

các ngươi sẽ không bao giờ làm được thì các ngươi hãy 

sợ Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của Nó là con người và đá 

được chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin. 

اَر ٱلهتِي   هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱلنه فَإِن ل
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
ۖۡ أ اُس َوٱلۡحَِجاَرُة  ٢٤ َوقُوُدَها ٱلنه

25. Ngươi (Muhammad) hãy báo tin mừng cho những 

người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được ban 

thưởng cho Những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên dưới có 

các dòng sông chảy. Cứ mỗi lần họ được ban cấp cho trái 

quả, họ đều nói: “Ðây là thứ mà chúng tôi đã được ban 

cho trước đây” nhưng thật ra họ chỉ được ban cho những 

thứ giông giống mà thôi. Và trong Thiên Đàng, họ sẽ được 

ban cho những người vợ thuần khiết và họ sẽ ở trong đó 

mãi mãi. 

نه لَُهۡم  
َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِر ٱل ِ َوبَش 

ۖۡ ُكلهَما ُرزِقُو  نَۡهَُٰر
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ اْ ِمۡنَها َجنه
 ۡۖ هِذي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل ِۡزٗقا قَالُواْ َهََٰذا ٱل ِمن َثَمَرةٖ ر 

َرة ۖۡ وَُهۡم   َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
تُواْ بِهِۦ ُمتََشَٰبِٗهاۖۡ َولَُهۡم فِيَهآ أ

ُ
َوأ

 ٢٥ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

26. Chắc chắn Allah không hề e ngại khi Ngài đưa ra hình 

ảnh thí dụ về con muỗi hay một sinh vật khác lớn hơn 

(hoặc nhỏ hơn). Bởi lẽ, đối với những người có đức tin, họ 

luôn biết rõ điều đó là chân lý đến từ Thượng Đế của họ; 

ngược lại, đối với những kẻ vô đức tin thì họ nói: “Allah 

muốn ngụ ý điều gì qua hình ảnh thí dụ này đây chứ?” 

Thế nên, với thí dụ này Ngài làm cho nhiều kẻ lầm lạc 

nhưng cũng đồng thời dẫn dắt nhiều người đi đúng 

ا َبُعوَضٗة   ن يَۡضرَِب َمَثلٗا مه
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡسَتۡحِي ۞إِنه ٱَّلله

نهُه ٱلۡحَقُّ  َفَما فَوۡقَ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ا ٱل مه

َ
َهاْۚ فَأ

َراَد  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ ا ٱل مه

َ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِمن ره

ُ بَِهََٰذا َمَثلٗاۘ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗراْۚ   ٱَّلله
ها ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ۦٓ إِل  ٢٦ َوَما يُِضلُّ بِهِ
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đường. Tuy nhiên, Ngài chỉ dùng nó để làm lệch lạc 

những kẻ tội lỗi. 

27. Những kẻ mà họ bội ước với Allah sau khi đã giao kết 

với Ngài, cắt đứt điều (tình máu mủ ruột thịt) mà Allah ra 

lệnh phải hàn gắn và tàn phá trái đất. Đó là những kẻ thất 

bại. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي  

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ۡرِضِۚ أ

َ
 ٢٧ ٱلۡأ

28. Sao các ngươi lại vô đức tin nơi Allah trong khi Ngài 

đã khởi tạo các ngươi từ không là gì, rồi Ngài cho các 

ngươi chết, rồi Ngài phục sinh các người trở lại, sau đó 

các ngươi được triệu tập về trình diện Ngài?! 

ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمه  
َ
َٰٗتا فَأ ۡمَو

َ
ِ َوُكنُتۡم أ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله

 ٢٨ يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡم ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

29. Ngài là Đấng đã tạo tất cả mọi thứ trên trái đất cho các 

ngươi. Sau đó, Ngài hướng về bầu trời và tạo chúng 

thành bảy tầng trời; và Ngài là Đấng biết rõ tất cả mọi thứ. 

ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه  
َ
ا فِي ٱلۡأ هِذي َخلََق لَُكم مه ُهَو ٱل

َٰٖتِۚ  َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰو ى َمآِء فََسوه وَُهَو   ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ٢٩ بِكُل 

30. Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi Thượng Đế 

của Ngươi thông báo với các Thiên Thần: “TA sẽ đặt (con 

người) làm đại diện của TA trên trái đất.” Các Thiên Thần 

nói: “Lẽ nào Ngài lại muốn tạo thêm một tên hủy diệt, gây 

đổ máu trên trái đất lần nữa trong khi bầy tôi vẫn luôn tụng 

niệm, tạ ơn và vinh danh Ngài?!” (Allah) phán: “Chắc chắn 

TA biết rõ những điều mà các ngươi không hề biết.” 

ۡرِض  
َ
َوِإۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َجاِعل  فِي ٱلۡأ

ۖۡ قَالُوٓ  َتجَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك  َخلِيَفٗة
َ
اْ أ

ُس لََكۖۡ قَاَل إِن ِٓي   ِ َمآَء َوَنحُۡن نَُسب ُِح ِبحَۡمِدَك َوُنَقد  ِ ٱلد 
ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٣٠ أ

31. Rồi Ngài đã dạy cho Adam tên gọi của tất cả mọi thứ, 

sau đó Ngài trưng bày mọi thứ ra trước mặt các Thiên 

Thần, phán: “Các ngươi hãy cho TA biết tên của các thứ 

này xem nếu các ngươi thật sự biết!” 

ۡسَمآَء ُكلهَها ُثمه َعرََضُهۡم عَلَى  
َ
وََعلهَم َءاَدَم ٱلۡأ

ُؤلَآِء إِن ُكنُتۡم   ۡسَمآِء َهَٰٓ
َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

 ٣١ َصَِٰدقِينَ 

32. (Các Thiên Thần) đồng thưa: “Vinh quang thay Ngài, 

bầy tôi nào biết ngoài những điều mà Ngài đã dạy cho bầy 

tôi. Quả thật, chỉ một mình Ngài mới là Đấng Hằng Biết, 

Đấng Sáng Suốt.” 

ۖۡ إِ  ها َما َعلهۡمَتَنآ نَت  قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك لَا ِعلَۡم لََنآ إِل
َ
نهَك أ

 ٣٢ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

33. (Allah) phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi hãy cho 

Họ biết tên gọi của chúng.” Rồi khi Adam cho các Thiên 

Thần biết tên gọi của tất cả mọi thứ, Allah phán (với các 

Thiên Thần): “Chẳng phải TA đã bảo các ngươi rằng TA 

biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất và TA biết rõ 

điều các ngươi phơi bày và giấu kín hay sao?!” 

ُهم  
َ
ۢنَبأ

َ
آ أ ۡسَمآئِِهۡمۖۡ فَلَمه

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ قَاَل َيَٰٓ

ۡعلَُم َغۡيَب  
َ
قُل لهُكۡم إِن ِٓي أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
بِأ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم  ٱلسه 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو

 ٣٣ تَۡكُتُمونَ 
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34. Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi TA ra lệnh cho 

các Thiên Thần: “Các ngươi hãy quỳ lạy chào hỏi Adam”, 

lập tức, tất cả đều quỳ lạy ngoại trừ Iblis, hắn đã cãi lệnh 

và tự cao tự đại, và hắn đã trở thành một tên vô đức tin. 

هٓا   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
َٰفِرِينَ  بَيَٰ َوٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك

َ
 ٣٤ إِبۡلِيَس أ

35. Và TA đã phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi và vợ 

của Ngươi hãy sống trong Thiên Đàng và hai Ngươi hãy 

ăn thỏa thích những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ 

đến gần cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ làm 

điều sai quấy.” 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة وَُكلَا  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُلَۡنا َيَٰٓ

َجَرَة  ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئتُ  َما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه
َٰلِِمينَ   ٣٥ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظه

36. Tuy nhiên, Shaytan đã làm cho cả hai rời khỏi Thiên 

Đàng, hắn đã làm cho hai người họ bị trục xuất khỏi nơi 

đang sinh sống. Và TA đã phán bảo (vợ chồng Adam và 

Iblis): “Các ngươi hãy xuống trái đất mà sống, các ngươi 

sẽ là kẻ thù của nhau; và trên trái các ngươi sẽ có một 

cuộc sống tạm đến một thời hạn nhất định.” 

ا َكانَا فِيهِِۖ   ۡخرََجُهَما ِممه
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

ۖۡ َولَُكۡم فِي  َوقُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعدُ  و  
ۡرِض ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

َ
 ٣٦ ٱلۡأ

37. Nhưng rồi Adam đã hối cải với Thượng Đế bằng lời lẽ 

học được từ Ngài, và Ngài đã tha thứ tội lỗi cho Y bởi 

Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Khoan 

Dung. 

ىَٰٓ َءاَدُم  ب ِهِۦ َكلَِمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهِِۚ إِنهُهۥ ُهَو  َفَتلَقه ِمن ره
وهاُب ٱلرهِحيمُ   ٣٧ ٱلته

38. TA phán: “Tất cả các ngươi (vợ chồng Adam và Iblis) 

hãy đi xuống khỏi nơi đó (Thiên Đàng). Rồi khi nào có chỉ 

đạo từ nơi TA đến với các ngươi, ai biết đi theo chỉ đạo 

của TA thì họ sẽ không lo và sẽ không buồn phiền.” 

ِن ِي ُهٗدى   تِيَنهُكم م 
ۡ
ا يَأ قُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجمِيٗعاۖۡ فَإِمه

َفَمن تَبَِع ُهَداَي فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  
 ٣٨ َيحَۡزنُونَ 

39. “Còn ai không tin tưởng và bác bỏ các Lời Mặc Khải 

của TA thì họ sẽ là cư dân của Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong 

đó đời đời.” 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٣٩ ٱلنه

40. Hỡi người dân Israel (tức dòng dõi của Nabi Ya’qub), 

các Ngươi hãy ghi nhớ các ân huệ mà TA đã đặc ân cho 

các ngươi và các ngươi hãy thực hiện Giao Ước của TA 

thì TA sẽ thực hiện Giao Ước của các ngươi, và các 

ngươi hãy chỉ kính sợ một mình TA thôi. 

ۡنَعۡمُت  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

 
َ
ََٰي  َعلَۡيُكۡم َوأ وِف بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه

ُ
ۡوفُواْ بَِعۡهِدٓي أ

 ٤٠ فَٱۡرَهُبونِ 

41. Các ngươi hãy tin tưởng vào (Qur’an) mà TA đã mặc 

khải (cho Muhammad) nhằm khẳng định lại những gì đang 

ở nơi các ngươi (Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước), bởi thế 

các ngươi chớ là những kẻ đầu tiên phủ nhận Nó, chớ lấy 

các Lời Mặc Khải của TA đem bán với cái giá ít ỏi, và các 

ngươi hãy chỉ kính sợ một mình TA thôi. 

ٗقا ل َِما َمَعُكۡم َولَا   ِ نَزلُۡت ُمَصد 
َ
َوَءاِمُنواْ بَِمآ أ

َل َكافِِۭر بِهِۖۦۡ َولَا تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي  وه
َ
َثَمٗنا  تَُكونُٓواْ أ

ََٰي فَٱتهُقونِ   ٤١ قَلِيلٗا َوِإيه
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42. Các ngươi chớ pha trộn chân lý với cái ngụy tạo, chớ 

cố tình che giấu chân lý trong khi các ngươi biết rõ sự 

thật. 

نُتۡم  
َ
َولَا تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ ٱلۡحَقه َوأ

 ٤٢ َتۡعلَُمونَ 

43. Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah, hãy xuất 

Zakah và hãy cúi mình cùng với những người cúi mình 

(thờ phượng Allah). 

ةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع   َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

َٰكِعِينَ   ٤٣ ٱلره

44. Chẳng lẽ các ngươi bảo thiên hạ sống đạo đức nhưng 

các ngươi lại quên mất chính bản thân các ngươi trong khi 

các ngươi là những người đọc Kinh Sách ư? Lẽ nào các 

ngươi không biết suy ngẫm? 

نُتۡم  
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه

ۡ
تَأ

َ
۞أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٤٤ َتۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۚ أ

45. Các ngươi hãy cầu xin sự phù hộ bằng tấm lòng kiên 

nhẫn và lễ nguyện Salah. Quả thật lễ nguyện Salah chắn 

hẳn là điều nặng nề và khó khăn nhưng đối với những 

người thực sự kính sợ (Allah thì nó không khó khăn và 

nặng nề chút nào). 

ها عَلَى  َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱل ةِِۚ َوِإنهَها لََكبِيَرةٌ إِل لَوَٰ بِۡر َوٱلصه صه
 ٤٥ ٱلَۡخَِٰشعِينَ 

46. Họ là những người luôn nghĩ rằng họ sẽ phải trở về 

trình diện Thượng Đế của họ. 
نهُهۡم إِلَۡيهِ  

َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوأ نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ٱل

 ٤٦ َرَِٰجُعونَ 

47. Hỡi người dân Israel, các ngươi hãy ghi nhớ ân huệ 

mà TA đã đặc ân cho các ngươi và quả thật TA đã ưu đãi 

các ngươi hơn thiên hạ. 

ۡنَعۡمُت  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن ِي فَضه
َ
 ٤٧ َعلَۡيُكۡم َوأ

48. Các ngươi hãy lo sợ cho Ngày mà không ai giúp được 

ai cả, không có sự can thiệp nào cũng như không có sự 

bồi thường nào được chấp nhận, và họ sẽ không được 

giúp đỡ. 

ا َولَا   ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس َشۡيـ ٗ َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
 َولَا يُۡؤَخُذ مِۡنَها َعۡدل  َولَا ُهۡم  ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفََٰعة  

 ٤٨ يُنَصُرونَ 

49. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc TA đã giải cứu các ngươi 

khỏi đám quân lính của Fir’awn (Pha-ra-ông), họ đã đàn 

áp các ngươi bằng cực hình man rợ, họ đã tàn sát con trai 

của các ngươi và tha cho con gái của các ngươi. Trong 

sự việc đó là sự thử thách to lớn từ Thượng Đế của các 

ngươi dành cho các ngươi. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء   َوِإۡذ َنجهۡيَنَُٰكم م 
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ  

َ
حُوَن أ ٱلَۡعَذاِب يَُذب ِ

َٰلِكُ  ب ُِكۡم َعِظيم  َوفِي َذ ِن ره  ٤٩ م بَلَآء  م 

50. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA (Allah) chẻ đôi biển 

(Hồng Hải) cho các ngươi (lúc Fir’awn đuổi cùng giết tận 

các ngươi), TA đã cứu các ngươi và nhấn chìm đám quân 

lính của hắn trước sự chứng kiến của các ngươi. 

ۡغَرۡقَنآ َءاَل  
َ
نجَۡيَنَُٰكۡم َوأ

َ
َوِإۡذ فََرۡقَنا بُِكُم ٱلَۡبۡحَر فَأ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٠ فِرَۡعۡوَن َوأ
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51. (Các ngươi hãy nhớ lại) lúc TA hẹn gặp Musa (Môi-se) 

trong bốn mươi đêm, rồi trong thời gian Y đi vắng, các 

ngươi đã tạo ra tượng con bò nghé để thờ phượng và các 

ngươi trở thành những kẻ sai quấy. 

خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل   ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة ُثمه ٱته
َ
َوِإۡذ َوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰٓ أ

نُتۡم َظَٰلُِمونَ 
َ
 ٥١ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

52. Rồi TA đã xí xóa tội lỗi đó cho các ngươi hi vọng các 

ngươi biết tri ân. 
َٰلَِك لََعلهُكۡم   ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َعَفۡونَا َعنُكم م 

 ٥٢ تَۡشُكُرونَ 

53. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA ban cho Musa Kinh 

Sách (Tawrah – Kinh Cựu Ước) và Tiêu Chuẩn Phân Biệt 

Phúc Tội mong rằng các ngươi được hướng dẫn đúng 

đường. 

ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡفۡرَقاَن لََعلهُكۡم  َوِإۡذ َءاتَيَۡنا 
 ٥٣ َتۡهَتُدونَ 

54. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người dân của 

Y: “Hỡi người dân của Ta! Quả thật các người đã tự bất 

công với chính mình qua việc tạo ra tượng con bò nghé, 

để chuộc tội với Đấng Tạo Hóa của các người thì các 

người phải tự kết liễu mạng sống của các người, đó là 

cách tốt nhất để chuộc tội với Đấng đã tạo hóa ra các 

người, có thế Ngài mới chấp nhận việc sám hối của các 

người. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận Sám Hối, 

Đấng Khoan Dung.” 

َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِنهُكۡم َظلَۡمُتۡم  
خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل َفُتوبُٓواْ إِلَيَٰ بَارِئُِكۡم   نُفَسُكم بِٱت ِ

َ
أ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعنَد   نُفَسُكۡم َذ
َ
فَٱۡقُتلُٓواْ أ

وهاُب   بَارِئُِكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡمْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته
 ٥٤ ٱلرهِحيمُ 

55. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc các ngươi đã nói: “Này 

Musa, chúng tôi không thể nào tin vào Người cho đến khi 

chúng tôi tận mắt thấy được Allah xuất hiện.” Thế là tia sét 

đã trừng phạt các ngươi trong lúc các ngươi chỉ biết trơ 

mắt ra nhìn. 

  َ َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ نََرى ٱَّلله
نُتۡم تَنُظُرونَ 

َ
َٰعَِقُة َوأ َخَذتُۡكُم ٱلصه

َ
 ٥٥ َجۡهَرٗة فَأ

56. Sau đó, TA đã làm các ngươi sống lại sau cái chết của 

các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân. 
ِنُۢ  َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلهُكۡم    ُثمه َبَعۡثَنَُٰكم م 

 ٥٦ تَۡشُكُرونَ 

57. Và TA đã dùng mây che mát cho các ngươi, ban 

xuống cho các ngươi Mann (loại thức uống giống như mật 

ong) và chim cút, và (TA phán): “Các ngươi hãy ăn thực 

phẩm tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi.” Thật ra 

họ chẳng hề gây hại được TA mà ngược lại họ đã tự làm 

hại chính bản thân họ. 

نَزلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه  
َ
َوَظلهلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡغَماَم َوأ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما   َوٱلسه
نُفَسُهۡم يَ 

َ
 ٥٧ ۡظلُِمونَ َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

58. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA bảo: “Các ngươi hãy 

vào thị trấn này (Palestine), các ngươi hãy tự do ăn uống 

thỏa thích và các ngươi hãy vào cổng trong sự phủ phục 

và cầu nguyện (TA): “Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi” 

thì TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi và TA sẽ ban thêm 

công đức cho những người làm tốt (trong các ngươi). 

َوِإۡذ قُلَۡنا ٱۡدُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة فَكُلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث  
ة    ٗدا َوقُولُواْ ِحطه ِشۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه

 ٥٨ َيَُٰكۡمْۚ وََسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ نهۡغفِۡر لَُكۡم َخَطَٰ 
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59. Tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi lời 

nói đó thành lời khác với lời đã bảo ban họ, thế là TA đã 

giáng tai họa từ trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều 

sai quấy bởi những hành động tội lỗi của họ. 

هِذي قِيَل لَُهۡم   هِذيَن َظلَُمواْ قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
َمآِء بَِما   َِن ٱلسه هِذيَن َظلَُمواْ رِۡجٗزا م  نَزلَۡنا عَلَى ٱل

َ
فَأ

 ٥٩ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

60. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa thỉnh cầu được ban 

nước uống cho người dân của Y, TA bảo: “Ngươi hãy 

dùng gậy của Ngươi đánh lên tảng đá”, rồi mười hai ngọn 

nước phún ra từ đó, mỗi bộ lạc (trong mười hai bộ lạc) 

đều biết được đâu là nguồn nước của mình. (Allah phán:) 

Các ngươi hãy ăn uống thiên lộc của Allah và chớ đừng 

tàn phá trái đất. 

ِإذِ ٱۡستَۡسَقىَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقلَۡنا ٱۡضرِب  ۞وَ 
ۖۡ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗناۖۡ   ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر

ِۡزِق   ۡشَربَُهۡمۖۡ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن ر  نَاٖس مه
ُ
قَۡد َعلَِم ُكلُّ أ

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ  ٦٠ ٱَّلله

61. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc mình đã đề nghị: “Hỡi 

Musa, chúng tôi không thể nào chịu nổi khi chỉ phải ăn mãi 

một loại thức ăn thế này, Người hãy cầu xin Thượng Đế 

của Người ban cho chúng tôi thực phẩm mọc ra từ đất 

như rau xanh, dưa leo, tỏi, đậu và hành.” Musa hỏi: “Sao, 

các người lại muốn lấy cái tốt đổi cái tệ kia chứ? Các 

người hãy đi đến bất cứ nơi nào (của Ai Cập), các người 

sẽ có được những thứ mà các người đòi hỏi.” Thế là sự 

hèn hạ, nghèo khổ đã bám lấy họ và họ phải sống trong 

cơn giận dữ của Allah. Họ bị như thế là vì họ đã vô đức tin 

nơi các Lời Mặc Khải của Allah và giết hại các vị Nabi một 

cách không chính đáng. Đó là bởi vì họ đã trái lệnh và 

vượt quá giới hạn (của Allah). 

ٱۡدُع  َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر عَلَىَٰ َطَعاٖم َوَِٰحٖد فَ 
ۡرُض ِمنُۢ َبۡقلَِها  

َ
ا تُۢنبُِت ٱلۡأ لََنا َربهَك ُيخۡرِۡج لََنا ِممه

تَۡستَۡبِدلُوَن  
َ
َوقِثهآئَِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِهاۖۡ قَاَل أ

هِذي ُهَو َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمۡصٗرا فَإِنه   ۡدنَيَٰ بِٱل
َ
هِذي ُهَو أ ٱل

لُۡتۡمُۗ َوُضِربَۡت 
َ
ا َسأ لهُة َوٱلَۡمۡسَكَنُة   لَُكم مه ِ َعلَيِۡهُم ٱلذ 

نهُهۡم َكانُواْ  
َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ َِن ٱَّلله َوبَآُءو بَِغَضٖب م 

بِي ِـَۧن بَِغيِۡر   ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلنه يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ  ِۚ َذ ِ  ٦١ ٱلۡحَق 

62. Quả thật, những người có đức tin (trong cộng đồng 

Islam) và các cộng đồng người Do Thái, người Thiên 

Chúa và người Sobi-un (Sabian)(2), ai trong số họ đã tin 

tưởng vào Allah, tin vào Đời Sau và hành thiện thì họ đã 

đạt được phần thưởng từ Thượng Đế của mình, họ sẽ 

không phải lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.I 

هِذيَن َهاُدواْ َوٱلنهَصََٰرىَٰ   هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل   َٰبِـ ِيَن َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله َوٱلصه

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم  
َ
َصَٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

 ٦٢ ونَ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُ 

63. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước của 

các ngươi và TA đã nâng ngọn núi lên trên các ngươi mà 

phán: “Các ngươi hãy nắm chắc những gì TA đã ban cho 

các ngươi (trong Kinh Tawrah), và các ngươi hãy ghi nhớ 

mọi điều răn dạy trong đó hi vọng các ngươi sẽ ngoan 

đạo.” 

وَر   َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ
َ
َوِإۡذ أ

ةٖ َوٱذُۡكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم   ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ٦٣ َتتهُقونَ 

 
I (2) Sobi-un là danh từ mà người Ả-rập gọi chung tất cả những ai đã cải đạo sang tôn giáo khác, họ theo một số Thiên 

Sứ của Allah ở thời trước đây. Cố học giả Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: “Sobi-un có hai nhóm, một nhóm tin tưởng 

và thờ phượng Allah duy nhất, họ được nhắc ở câu 62 của chương Al-Baqarah và nhóm còn lại là nhóm đa thần, họ 

được nhắc ở câu 17 của chương Al-Hajj.” 
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64. Nhưng rồi các ngươi lại quay mặt làm ngơ, nếu Allah 

không ưu ái và thương xót các ngươi thì chắc chắn các 

ngươi đã trở thành những kẻ thất bại mất rồi. 

  ِ َٰلَِكۖۡ فَلَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله ِنُۢ َبۡعِد َذ هۡيُتم م  ُثمه تََول
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٦٤ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ لَُكنُتم م 

65. Và chắc hẳn các ngươi đã biết rõ về câu chuyện của 

nhóm người trong các ngươi đã phạm giới luật cấm của 

ngày thứ bảy, TA đã phán cho họ: “Các ngươi hãy thành 

loài khỉ đáng khinh!” 

ۡبِت   هِذيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم فِي ٱلسه َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱل
 ٦٥ َفُقلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 

66. TA đã lấy sự trừng phạt đó làm bài học cho các thế hệ 

đang sống trong thời đại của họ và các thế hệ sau họ và 

làm lời răn dạy cho những người ngoan đạo. 

َٰلٗا ل َِما َبيَۡن يََدۡيَها َوَما َخلَۡفَها   فََجَعلَۡنََٰها نََك
 ٦٦ َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

67. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người dân của 

Y: “Quả thật Allah đã ra lệnh cho các người cắt tiết một 

con bò cái.” Họ nói: “Có phải Người đùa với chúng tôi 

chăng?” (Musa) nói: “Ta cầu xin Allah che chở tránh khỏi 

việc trở thành một kẻ ngu muội (dám đùa cợt với mệnh 

lệnh của Ngài).” 

ن تَۡذَبحُواْ  
َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ

ۡن  
َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ قَاَل أ

َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ َبَقَرٗة

ُكوَن ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 
َ
 ٦٧ أ

68. Họ (yêu cầu Musa), nói: “(Nếu đúng như vậy,) Người 

hãy cầu nguyện Thượng Đế của Người mô tả rõ cho 

chúng tôi biết con bò cái đó ra sao?” (Musa) bảo: “Ngài 

phán rằng đó là con bò cái, không quá già cũng không quá 

non mà là ở giữa hai mức đó. Nào các người hãy mau 

thực hiện theo điều mà các người đã được lệnh!” 

هَنا َما ِهَيْۚ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َٰلَِكۖۡ   ها فَارِض  َولَا بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ إِنهَها َبَقَرة  ل

 ٦٨ فَٱۡفَعلُواْ َما تُۡؤَمُرونَ 

69. Họ (lại yêu cầu Musa), nói: “Vậy Người hãy cầu 

nguyện Thượng Đế của Người trình bày rõ cho chúng tôi 

biết nó màu gì?” (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò 

cái vàng hung, màu của nó làm cho người nhìn thích thú.” 

هَنا َما لَۡوُنَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
هۡوُنَها تَُسرُّ  َيُقوُل إِنهَها بَ  َقَرة  َصۡفَرآُء فَاقِع  ل

َِٰظرِينَ   ٦٩ ٱلنه

70. Họ (lại tiếp tục yêu cầu Musa), nói: “Người hãy cầu 

nguyện Thượng Đế của Người trình bày chi tiết hơn nữa 

về nó, bởi con bò cái đều giông giống nhau, chúng tôi khó 

phân biệt, In-Sha-Allah(3) lần này chúng tôi sẽ được chỉ 

đúng.”I 

هَنا َما ِهَي إِنه ٱلَۡبَقَر تََشََٰبَه   قَالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ُ لَُمۡهَتُدونَ   ٧٠ َعلَۡيَنا َوِإنهآ إِن َشآَء ٱَّلله

71. (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò cái chưa 

từng cày ruộng cũng chưa từng kéo nước tưới rẫy, nó 

lành lặn (khỏe mạnh và không khiếm khuyết) và nó hoàn 

toàn vàng hung (không có một đốm trắng nào).” (Đến đây) 

họ mới nói: “Giờ thì Người mới trình bày rõ sự thật.” Rồi 

(cuối cùng) họ cũng đã cắt tiết nó sau khi gần như không 

muốn làm. 

ۡرَض َولَا  
َ
ها َذلُول  تُثِيُر ٱلۡأ قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل

ها ِشَيَة فِيَهاْۚ قَالُواْ ٱلَٰٔۡـَن   تَۡسِقى ٱلۡحَۡرَث ُمَسلهَمة  ل
ِۚ فََذَبحُوَها َوَما َكاُدواْ َيۡفَعلُونَ  ِ  ٧١ ِجۡئَت بِٱلۡحَق 

 
I (3) In-Sha-Allah nghĩa là “Nếu Allah muốn”. Đây là câu nói mà tín đồ Muslim nên nói khi muốn nói hay làm một điều gì 

đó ở tương lai. 
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72. (Các ngươi hãy nhớ lại hỡi dân Israel) khi các ngươi 

giết một sinh mạng nhưng các ngươi đổ thừa lẫn nhau về 

(vụ án mạng đó), nhưng rồi Allah cũng đã phơi bày điều bí 

ẩn mà các ngươi đã cố giấu giếm. 

ا   رِج  مه
ُ ُمخۡ ََٰرَُٰٔتۡم فِيَهاۖۡ َوٱَّلله َوِإۡذ َقَتلُۡتۡم َنۡفٗسا فَٱده

 ٧٢ ُمونَ ُكنُتۡم تَۡكتُ 

73. TA đã phán: “Các ngươi hãy lấy xương (của con bò đã 

cắt tiết) đánh vào nó (thi thể của nạn nhân).” Với cách đó, 

Allah làm cho người chết sống lại (chỉ ra kẻ sát nhân), 

đồng thời để Ngài trình bày cho các ngươi thấy các phép 

lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy nghĩ. 

ُ ٱلَۡمۡوتَيَٰ   َفُقلَۡنا ٱۡضِربُوهُ بَِبۡعِضَهاْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحِي ٱَّلله
 ٧٣ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

74. Nhưng rồi sau đó, con tim của các ngươi lại chai cứng 

tựa như đá hoặc cứng hơn thế. Bởi lẽ có loại đá từ đó 

phun ra các con sông, có loại đá nứt làm đôi cho nước 

chảy ra và có loại đá rơi từ trên núi xuống vì khiếp sợ 

Allah. Và Allah không làm ngơ trước bất cứ hành động 

nào của các ngươi. 

َٰلَِك فَِهَي َكٱلۡحَِجاَرةِ  ِنُۢ َبۡعِد َذ   ُثمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 
ُر ِمۡنُه   ْۚ َوِإنه ِمَن ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيَتَفجه َشدُّ قَۡسَوٗة

َ
ۡو أ

َ
أ

ْۚ َوِإنه   ُق َفَيۡخُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء قه ْۚ َوِإنه ِمۡنَها لََما يَشه نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ

ُ بَِغَٰفٍِل   ُِۗ َوَما ٱَّلله ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله
ا َتۡعَملُونَ   ٧٤ َعمه

75. Lẽ nào các ngươi (hỡi những người có đức tin) vẫn 

còn hy vọng rằng họ (những người Do Thái) sẽ tin tưởng 

các ngươi khi một nhóm (tu sĩ) trong số họ quả thật đã 

nghe rõ lời phán của Allah rồi sau đó bóp méo nó sau khi 

họ đã hiểu rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm) ư? 

ن يُۡؤِمُنواْ لَُكۡم َوَقۡد َكاَن فَرِيق   
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِفُونَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِد َما   ِ ُثمه ُيحَر  ِۡنُهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله م 
 ٧٥ َعَقلُوهُ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

76. Mỗi khi họ gặp những người có đức tin, họ bảo: 

“Chúng tôi đã có đức tin” nhưng khi họ ở riêng với nhau 

thì lại trách móc nhau: “Tại sao các người lại tuyên bố với 

họ (những người có đức tin) điều mà Allah đã bảo các 

người (phải tin vào Muhammad) để họ có bằng chứng 

thưa các người trước Thượng Đế của các người, sao các 

người không chịu suy nghĩ?” 

هِذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَا   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
  ُ ثُوَنُهم بَِما َفَتَح ٱَّلله ِ ُتحَد 

َ
َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض قَالُٓواْ أ

فَلَا  
َ
وُكم بِهِۦ ِعنَد َرب ُِكۡمْۚ أ َعلَۡيُكۡم لُِيَحآجُّ

 ٧٦ َتۡعقِلُونَ 

77. Lẽ nào họ lại không biết rằng Allah luôn thông tường 

hết những gì họ đã cố giấu giếm và những gì họ công 

khai? 

وَن َوَما   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
أ

 ٧٧ ُيۡعلُِنونَ 

78. Trong số họ (những người Do Thái) có những tên mù 

chữ không biết gì về Kinh Sách ngoại trừ điều mơ mộng 

viển vông và những kẻ đó chỉ toàn đoán chừng mà thôi. 

َمانِيه َوِإۡن  
َ
هٓا أ ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب إِل م 

ُ
َوِمۡنُهۡم أ

ها َيُظنُّونَ   ٧٨ ُهۡم إِل

79. Bởi thế, thật đáng bị hủy diệt đối với những kẻ đã tự 

tay mình viết Kinh Sách rồi lại bảo rằng đó là Kinh Sách 

do Allah ban xuống hầu mang Nó đi bán với cái giá ít ỏi. 

Họ thật đáng bị hủy diệt bởi những gì họ đã tự tay viết và 

những gì họ đã tích cóp (từ việc làm đó). 

هِذيَن يَۡكُتُبوَن ٱلِۡكَتََٰب  يِۡديِهۡم ُثمه  فََوۡيل  ل ِل
َ
بِأ

ِ لِيَۡشتَُرواْ بِهِۦ َثَمٗنا   َيُقولُوَن َهََٰذا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
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ا   ِمه هُهم م  يِۡديِهۡم َوَوۡيل  ل
َ
ا َكَتَبۡت أ ِمه هُهم م  قَلِيلٗاۖۡ فََوۡيل  ل

 ٧٩ يَۡكِسُبونَ 

80. Họ (những người Do Thái) nói: “Hỏa Ngục không 

chạm đến chúng tôi được lâu đâu mà chỉ vài ngày ngắn 

ngủi thôi.” Ngươi (hỡi Muhammad) hãy bảo họ: “Có phải 

các người đã nhận được lời đảm bảo từ Allah rồi chăng, 

nếu đúng như thế thì Allah sẽ không bao giờ bội ước; hay 

là các người chỉ nói cho Allah điều mà các người không 

biết?” 

ْۚ قُۡل  وَ  ۡعُدوَدٗة يهاٗما مه
َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه َقالُواْ لَن َتَمسه

ۡم  
َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيخۡلَِف ٱَّلله خَۡذُتۡم ِعنَد ٱَّلله ته

َ
أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨٠ َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

81. Không đâu, ai đã tích cóp tội lỗi thì sẽ bị tội lỗi đó túm 

lấy họ, họ sẽ là đám cư dân của Hỏa Ngục và phải ở trong 

nó mãi mãi. 

َحََٰطۡت بِهِۦ َخِطٓيـ َُتُهۥ  
َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بَلَىَٰ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٨١ فَأ

82. Riêng những ai có đức tin và hành thiện, họ sẽ là cư 

dân của Thiên Đàng, họ sẽ định cư trong đó mãi mãi. 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
 ٨٢ أ

83. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước từ 

người dân Israel các ngươi, (TA phán bảo các ngươi): 

“Các ngươi không được thờ phượng ai ngoài Allah, các 

ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ, phải cư xử tử tế với bà 

con họ hàng, với trẻ mồ côi, với những người thiếu thốn, 

các ngươi phải nói năng nhã nhặn với mọi người, phải duy 

trì lễ nguyện Salah và phải xuất Zakah.” Nhưng rồi chỉ có 

một ít trong các ngươi tuân thủ còn đa số các ngươi đều 

đã ngoảnh mặt quay lưng.” 

  َ ها ٱَّلله َِٰٓءيَل لَا َتۡعُبُدوَن إِل َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر
َ
َوِإۡذ أ

َٰلَِديِۡن إِۡحَساٗنا َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡيَ  َتََٰميَٰ  َوبِٱلَۡو
ةَ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوقُولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا َوأ

نُتم  
َ
ِنُكۡم َوأ ها قَلِيلٗا م  هۡيُتۡم إِل ةَ ُثمه تََول َكوَٰ َوَءاتُواْ ٱلزه

ۡعرُِضونَ   ٨٣ مُّ

84. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi các ngươi đã giao ước với 

TA là không giết hại lẫn nhau, không xua đuổi nhau ra 

khỏi nhà cửa của các ngươi và điều đó được các ngươi 

đồng thống nhất và xác nhận. 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َولَا  
َ
َوِإۡذ أ

نُتۡم  
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
َٰرُِكۡم ُثمه أ ِن دَِي نُفَسُكم م 

َ
ُتخۡرُِجوَن أ

 ٨٤ تَۡشَهُدونَ 

85. Vậy mà các ngươi vẫn giết hại lẫn nhau, cố tình gây 

tội lỗi và hận thù để có cớ trục xuất người trong các ngươi 

rời khỏi nhà cửa của họ. Và nếu họ lọt vào tay các ngươi 

như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng trong khi 

việc trục xuất họ là điều cấm đối với các ngươi. Chẳng lẽ 

các ngươi chỉ tin một phần của Kinh Sách và phủ nhận 

phần còn lại ư? Thế thì hình phạt dành cho những ai trong 

các ngươi dám làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 

nhã ở đời này; rồi vào Đời Sau, họ phải chuốc lấy cực 

hình khủng khiếp, và Allah không làm ngơ trước bất cứ 

điều gì các ngươi làm. 

نُفَسُكۡم َوُتخۡرُِجوَن  
َ
ُؤلَآِء َتۡقُتلُوَن أ نُتۡم َهَٰٓ

َ
ُثمه أ

ِن دَِيَٰرِهِۡم تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱلِۡإثِۡم   ِنُكم م  فَرِيٗقا م 
َسََٰرىَٰ تَُفَٰ 

ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
ٌم  َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوِإن يَأ ُدوُهۡم وَُهَو ُمحَره

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ أ

َٰلَِك   َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ َفَما َجَزآُء َمن َيۡفَعُل َذ
ۡنَياۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ةِ ٱلدُّ ها ِخۡزي  فِي ٱلۡحََيوَٰ ِمنُكۡم إِل
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ِ ٱلَۡعَذاِب   َشد 
َ
ا  يَُردُّوَن إِلَيَٰٓ أ ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  َوَما ٱَّلله

 ٨٥ َتۡعَملُونَ 

86. Đó là những kẻ đã mua đời này bằng cái giá của Đời 

Sau. Bởi thế, sự trừng phạt dành cho họ sẽ không được 

giảm nhẹ và họ cũng sẽ không được ai cứu giúp. 

ةَ ٱلدُّ  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيوَٰ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا  أ

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ   ٨٦ ُيخَفه

87. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách và đã cử 

các vị Thiên Sứ kế nhiệm sau Y. Và TA cũng đã ban cho 

Ysa (Giê-su) con trai của Maryam (Maria) một loạt phép 

màu rõ ràng và để Jibril (Gabriel) danh dự làm trợ thủ cho 

Y. Phải chăng, mỗi khi một Thiên Sứ nào đó đến gặp các 

ngươi (dân Israel) để thông báo về sắc lệnh của TA, khi 

các ngươi không thích điều gì đó thì các ngươi trở nên 

ngạo mạn để rồi một nhóm thì phủ nhận (các Thiên Sứ) 

còn một nhóm thì giết hại Họ? 

ۡيَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوَقفه
يهۡدَنَُٰه  

َ
بِٱلرُُّسِلِۖ َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

فَكُلهَما َجآَءُكۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا  
َ
بُِروِح ٱلُۡقُدِس  أ

ۡبُتۡم  َتۡهوَ  نُفُسُكُم ٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َفَفرِيٗقا َكذه
َ
ىَٰٓ أ

 ٨٧ َوَفرِيٗقا َتۡقُتلُونَ 

88. (Người Do Thái) bảo: “Con tim của chúng tôi đã bị 

khóa chặt rồi (không tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa).” 

Đúng hơn là Allah đã nguyền rủa(4) họ bởi tội vô đức tin 

của họ nên họ chỉ tin rất ít.I 

ُ بُِكۡفرِهِۡم   ْۚ بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله َوَقالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ
ا يُۡؤِمُنونَ   ٨٨ َفَقلِيلٗا مه

89. Và khi có một Kinh Sách (Qur’an) được Allah gởi đến 

cho họ nhằm khẳng định lại những điều ở nơi họ (trong 

Kinh Tawrah và Injil), và trước đó họ đã luôn mong giành 

chiến thắng những người vô đức tin (khi có một vị Nabi 

được gửi đến). Vậy mà khi điều họ thừa nhận đến với họ 

thì họ lại phủ nhận và bác bỏ. Cho nên Allah nguyền rủa 

những kẻ vô đức tin. 

ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب   ق  ل َِما  َولَمه ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله  م 
هِذيَن   َمَعُهۡم وََكانُواْ ِمن َقۡبُل يَۡسَتۡفتُِحوَن عَلَى ٱل

ا َعَرفُواْ َكَفُرواْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة  ا َجآَءُهم مه َكَفُرواْ فَلَمه
َٰفِرِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٨٩ ٱَّلله

90. Thật tệ hại thay, chỉ vì lòng ganh tị và đố kỵ mà họ bán 

rẻ thân mình khi họ phủ nhận những gì được Allah thiên 

khải; (họ mỉa mai) rằng Allah ban hồng phúc của Ngài 

xuống cho bất cứ ai Ngài muốn trong số đám bề tôi của 

Ngài (thay vì ban xuống cho Muhammad). Thế nên họ 

phải chuốc lấy hết cơn thịnh nộ này đến cơn thịnh nộ khác 

(của Allah), và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt một 

cách nhục nhã. 

نَزَل  
َ
ن يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء   َِل ٱَّلله ن ُينَز 
َ
ُ َبۡغًيا أ ٱَّلله

َٰفِرِيَن  ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ   َفَبآُءو بَِغَضٍب عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ َولِلَۡك
ِهين    ٩٠ َعَذاب  مُّ

91. Khi có lời bảo họ (dân Do Thái): “Các người hãy tin 

vào những gì Allah ban xuống (trong Qur’an)”. Họ nói: 

“Chúng tôi chỉ tin vào những gì đã thiên khải cho chúng tôi 

(từ Tawrah) mà thôi.” Và họ bác bỏ hoàn toàn mọi điều 

được thiên khải sau đó trong khi Qur’an là chân lý xác 

nhận lại những gì đang trong tay họ. Ngươi (hỡi 

Muhammad) hãy hỏi họ: “Nếu thật sự các người đã có 

ُ قَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

نزَِل َعلَۡيَنا َويَۡكُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ وَُهَو ٱلۡحَقُّ  
ُ
أ

ِ ِمن   ۢنبَِيآَء ٱَّلله
َ
ٗقا ل َِما َمَعُهۡمُۗ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ ِ ُمَصد 

ۡؤِمنِينَ َقۡبُل إِن كُ   ٩١ نُتم مُّ

 
I (4) Allah đã trục xuất họ ra khỏi lòng thương xót và khoan dung của Ngài. 
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đức tin thì tại sao trước đây các người lại giết chết những 

vị Nabi của Allah?” 

92. Và quả thật, Musa cũng đã mang đến cho các ngươi 

nhiều bằng chứng rõ rệt, vậy mà sau đó các ngươi vẫn 

mù quáng đúc tượng con bò để thờ phượng và các ngươi 

là những kẻ làm điều sai quấy. 

وَسيَٰ  خَۡذُتُم  ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه ٱته
نُتۡم َظَٰلُِمونَ 

َ
 ٩٢ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ

93. (Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA nhận lấy giao ước của 

các ngươi và TA đã nâng ngọn núi lên bên trên các ngươi, 

(TA phán): “Các ngươi hãy nắm thật chặt những điều TA 

đã mang đến cho các ngươi và hãy nghe theo (những 

điều mặc khải đó).” Họ đáp: “Chúng tôi đã nghe nhưng 

không làm theo.” Niềm tin vào con bò (đúc) là thần linh đã 

thấm sâu vào tim họ. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): 

“Thật xấu xa thay cho đức tin (lầm lạc) của các người đã 

sai khiến các người nếu các người có đức tin (nơi bất cứ 

sự việc gì).” 

وَر   َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوَقُكُم ٱلطُّ
َ
َوِإۡذ أ

ْۖۡ قَالُواْ َسِمۡعَنا   ةٖ َوٱۡسَمُعوا ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
ۡشِربُواْ فِي قُلُوبِهِ 

ُ
ُم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ قُۡل  وََعَصۡيَنا َوأ

ۡؤِمنِينَ  ۦٓ إِيَمَُٰنُكۡم إِن ُكنُتم مُّ ُمُرُكم بِهِ
ۡ
 ٩٣ بِۡئَسَما يَأ

94. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Nếu các người 

(hỡi những người Do Thái) khẳng định cuộc sống Đời Sau 

là dành riêng cho các người, không dành cho bất cứ ai 

khác trong nhân loại, vậy thì các người hãy cầu xin được 

chết ngay đi, nếu các người nói thật?” 

ِ َخالَِصٗة   اُر ٱٓأۡلِخَرُة ِعنَد ٱَّلله قُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلده
اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم   ِن ُدوِن ٱلنه م 

 ٩٤ َصَِٰدقِينَ 

95. Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ dám cầu xin 

được chết đâu bởi họ hiểu rõ những gì họ đã làm; và Allah 

luôn tận tường mọi hành động của những kẻ làm điều sai 

quấy. 

  ُۢ ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
َولَن َيَتَمنهۡوُه أ

َٰلِِمينَ   ٩٥ بِٱلظه

96. Và chắc chắn Ngươi (Muhammad) sẽ thấy họ là 

những kẻ tham sống (sợ chết) nhất, (họ tham sống) hơn 

cả những kẻ thờ đa thần, thậm chí từng người trong bọn 

họ còn ước muốn được sống đến cả ngàn năm, nhưng 

cho dù có được sống thọ đến chừng ấy tuổi đi chăng nữa 

thì vẫn không thoát khỏi được sự trừng phạt (của Allah), 

bởi Allah luôn thấy rõ mọi điều họ làm. 

هِذيَن   ةٖ َوِمَن ٱل اِس عَلَىَٰ َحَيوَٰ ۡحرََص ٱلنه
َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

لَۡف َسَنةٖ َوَما ُهَو  
َ
ُر أ َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمه

َ
ْْۚ يََودُّ أ ۡشَرُكوا

َ
أ

ُۢ بَِما  بُِمزَۡحزِِحهِ  ُ بَِصيُر ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
ۦ ِمَن ٱلَۡعَذاِب أ

 ٩٦ َيۡعَملُونَ 

97. Ngươi (Muhammad) hãy nói với họ: “Ai đã từng là kẻ 

thù của (đại Thiên Thần) Jibril thì hãy biết rằng Y đã mang 

Qur’an đặt vào trái tim của Ngươi bằng phép của Allah 

nhằm xác nhận lại những điều đã được ban xuống trước 

đó, và Nó (Qur’an) là nguồn chỉ đạo và là tin mừng dành 

cho những người có đức tin.” 

لَُهۥ عَلَىَٰ   ا ل ِـِجبِۡريَل فَإِنهُهۥ نَزه قُۡل َمن َكاَن َعُدو ٗ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ  ِ ِ ُمَصد  وَُهٗدى  قَلۡبَِك بِإِۡذِن ٱَّلله

 ٩٧ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

98. Ai từng là kẻ thù của Allah, của các Thiên Thần của 

Ngài, của các vị Thiên Sứ của Ngài, của (đại Thiên Thần) 

Jibril và (đại Thiên Thần) Mika-il (Michael) thì (hãy biết 

rằng) quả thật Allah là kẻ thù của những kẻ vô đức tin. 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجبِۡريَل   ه ِ ا َّلل  َمن َكاَن َعُدو ٗ
َٰفِرِينَ  َ َعُدو   ل ِلَۡك ََٰل فَإِنه ٱَّلله  ٩٨ َوِميَكى



 

Al-Baqarah 

 

15 

 

 البقرة

99. Quả thật, TA (Allah) đã thiên khải cho Ngươi 

(Muhammad) những lời mặc khải rõ ràng nhưng chỉ 

những kẻ phản nghịch, bất tuân mới không tin mà thôi. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ َوَما يَۡكُفُر بَِهآ  
َ
َولََقۡد أ

ها ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٩٩ إِل

100. Cứ mỗi lần họ lập giao ước nào đó thì một nhóm 

trong số họ thường gạt bỏ nó sang một bên. Không, đúng 

hơn là (bởi vì) đa số bọn họ không có đức tin. 

ِۡنُهمِۚ بَۡل   ََٰهُدواْ َعۡهٗدا نهَبَذهُۥ فَرِيق  م  وَُكلهَما َع
َ
أ

ۡكثَرُُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ١٠٠ أ

101. Và cứ mỗi khi một vị Thiên Sứ nào đó được Allah cử 

phái đến với họ để xác nhận lại những điều ở nơi họ thì 

một nhóm người được ban cho Kinh Sách lại gạt bỏ Kinh 

Sách của Allah ra sau lưng họ như thể là họ không hề hay 

biết gì cả. 

ق  ل َِما   ِ ِ ُمَصد  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م  َولَمه
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب  

ُ
هِذيَن أ َِن ٱل َمَعُهۡم َنَبَذ فَرِيق  م 

 ِ نهُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ  ٱَّلله
َ
 ١٠١ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َكأ

102. Họ (người Do Thái) đã đi theo những điều mà những 

tên Shaytan đọc (sai lệch) về quyền lực của Sulayman 

(Solomon). Và Sulayman đã không vô đức tin mà chính 

những tên Shaytan mới vô đức tin. Bọn chúng đã dạy loài 

người Sihr (bùa ngải, ma thuật) và những gì được ban 

xuống cho hai Thiên Thần Harut và Marut tại Babil (thành 

phố Babylon của I-rắc). Tuy nhiên, hai Thiên Thần này 

không hề dạy cho một ai mà không cảnh báo trước: “Quả 

thật chúng tôi là một sự thử thách (cám dỗ), cho nên các 

ngươi chớ vô đức tin.” Mặc dù vậy, loài người vẫn học lấy 

từ hai Thiên Thần đó các loại (Sihr) dùng để chia rẽ vợ 

chồng, và họ đã không thể dùng nó hại được bất cứ ai trừ 

phi Allah cho phép. Và họ học lấy điều gây hại cho bản 

thân họ chứ nào mang lại lợi ích gì cho họ. Quả thật, họ 

đã biết rằng ai mua bán (Sihr) sẽ không được hưởng bất 

cứ điều tốt lành nào ở Đời Sau. Thật tồi tệ thay cho cái mà 

vì nó họ đã bán rẻ bản thân mình. Ôi giá như họ nhận biết 

được điều đó! 

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ ُملِۡك ُسلَۡيَمََٰنۖۡ َوَما   َوٱتهَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشه
َيَِٰطيَن َكَفُرواْ   َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنه ٱلشه

نزَِل عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن  
ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ اَس ٱلس  ُيَعل ُِموَن ٱلنه

َحدٍ 
َ
 َحتهيَٰ  بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡن أ

ۖۡ َفَيَتَعلهُموَن ِمۡنُهَما   َيُقولَٓا إِنهَما َنحُۡن فِۡتَنة  فَلَا تَۡكُفۡر
ِقُوَن بِهِۦ َبيَۡن ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهۚۦِْ َوَما ُهم   َما ُيَفر 

ِْۚ َويََتَعلهُموَن َما   ها بِإِۡذِن ٱَّلله َحٍد إِل
َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ بَِضآر 

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ  َُٰه َما  يَُضرُّ  َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشتََرى
ۦٓ   لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ َولَبِئَۡس َما َشَرۡواْ بِهِ

نُفَسُهۡمْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٠٢ أ

103. Nếu họ có đức tin và ngoan đạo thì chắc chắn họ sẽ 

được ban thưởng nhiều điều tốt đẹp hơn ở nơi Allah, giá 

như họ biết điều đó! 

ِ َخيۡر ْۚ   ِۡن ِعنِد ٱَّلله نهُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََمُثوبَة  م 
َ
َولَۡو أ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ   ١٠٣ ل

104. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ nói (với 

Thiên Sứ Muhammad) bằng tiếng Raa’ina(5), đổi lại các 

ngươi hãy nói (với Y) bằng tiếng Unzhurna, và các ngươi 

hãy lắng nghe (lời Y dạy). Còn những kẻ vô đức tin (rồi 

đây) sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn.I 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتُقولُواْ َرَِٰعَنا َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َٰ ُْۗ َولِلَۡك لِيم  َوٱۡسَمُعوا
َ
 ١٠٤ فِرِيَن َعَذاٌب أ

 
I (5) Những người Do Thái thường hay dùng những tiếng hay những từ ngữ có âm tiết giông giống nhau để nhạo báng 

hoặc nguyền rủa Thiên Sứ Muhammad. Đã có nhiều Hadith cho biết rằng những người Do Thái mỗi khi chào Salam đến 

Thiên Sứ Muhammad, thay vì nói Assalam Alaykum thì họ lại nói Assaam Alaykum, Assalam có nghĩa là bằng an còn 

Assaam có nghĩa là cái chết, ý họ muốn dùng tiếng Assaam để nguyền rủa Người. Tương tự, khi họ muốn nói với Thiên 

Sứ Muhammad “hãy lắng nghe chúng tôi”, thay vì họ nói “Raa’ina” thì họ lại nói “ari’na” có nghĩa là ngu ngốc, ý của họ 



 

Al-Baqarah 

 

16 

 

 البقرة

105. Không một người vô đức tin nào thuộc dân Kinh 

Sách (Do Thái và Thiên Chúa) kể cả dân đa thần lại muốn 

Thượng Đế của các ngươi ban điều tốt xuống cho các 

ngươi bao giờ (hỡi những người có đức tin). Tuy nhiên, 

với lòng thương xót của Ngài, Ngài dành đặc ân cho ai 

Ngài muốn bởi Allah là chủ nhân của thiên ân vĩ đại. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َولَا  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ا يََودُّ ٱل مه

ب ُِكۡمْۚ   ِن ره ِۡن َخيٖۡر م  َل َعلَۡيُكم م  ن ُينَزه
َ
ٱلُۡمۡشِركِيَن أ

ُ َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِ  ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  َوٱَّلله ْۚ َوٱَّلله ۦ َمن يََشآُء
 ١٠٥ ٱلَۡعِظيمِ 

106. Bất cứ câu Kinh nào TA (Allah) xóa bỏ hoặc chỉ xóa 

đi giáo lý (vẫn giữ nguyên câu Kinh) cũng đều được TA 

mang đến câu Kinh khác tốt hơn hoặc tương đương. Lẽ 

nào Ngươi không biết Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ 

ư? 

ۡو  
َ
ِۡنَهآ أ ِت ِبخَيٖۡر م 

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
َ عَلَىَٰ كُل  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُۗ أ  ١٠٦ ِمۡثلَِهآ

107. Lẽ nào Ngươi không biết vương quyền cai trị các 

tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah hay sao? Và ngoài 

Allah, các ngươi sẽ không có bất cứ vị bảo hộ cũng như vị 

giúp đỡ nào. 

ۡرِض  َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ٖ َولَا نَِصيرٍ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٠٧ لَُكم م 

108. Hoặc có phải các ngươi (những người có đức tin) 

muốn đòi hỏi Thiên Sứ của các ngươi giống như Musa đã 

bị (người dân của mình) đòi hỏi trước đây ư? Người nào 

mang đức tin để đổi lấy sự vô đức tin thì quả thật y đã lạc 

khỏi con đường (chính đạo). 

ن تَۡسـ َلُ 
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
واْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل ُموَسيَٰ  أ

ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َضله   ُۗ َوَمن يَتََبده ِمن َقۡبُل
بِيلِ   ١٠٨ َسَوآَء ٱلسه

109. Rất nhiều dân Kinh Sách chỉ vì lòng ganh tị mà họ 

muốn kéo các ngươi trở lại tình trạng vô đức tin như trước 

đây, mặc dù chân lý đã phơi bày rõ ràng trước mặt họ. 

Nhưng thôi, các ngươi hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ 

đến khi Allah ban hành sắc lệnh của Ngài xuống. Quả 

thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi việc. 

ِنُۢ بَ  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم م 
َ
ِۡن أ ۡعِد  َوده َكثِير  م 

ِنُۢ َبۡعِد   نُفِسِهم م 
َ
ِۡن ِعنِد أ اًرا َحَسٗدا م  إِيَمَٰنُِكۡم ُكفه

  ُ تَِي ٱَّلله
ۡ
ۖۡ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َحتهيَٰ يَأ َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلۡحَقُّ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل  ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله ِ ۡمرِه

َ
 ١٠٩ بِأ

110. Các ngươi hãy duy trì lễ nguyện Salah và xuất 

Zakah; và bất cứ điều (tốt) nào mà các ngươi đã gởi đi 

trước cho bản thân các ngươi, các ngươi sẽ tìm thấy 

chúng (đầy đủ) ở nơi Allah bởi quả thật Allah luôn thấy rõ 

mọi điều các ngươi làm. 

ْۚ َوَما ُتقَ  َة َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُمواْ  َوأ ِ د 

َ بَِما   ُِۗ إِنه ٱَّلله ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوُه ِعنَد ٱَّلله نُفِسُكم م 
َ
لِأ

 ١١٠ َتۡعَملُوَن بَِصير  

111. Và họ (những người Do Thái và Thiên Chúa) nói: 

“Không ai được vào Thiên Đàng trừ người Do Thái hoặc 

Thiên Chúa.” Đó chẳng qua chỉ là mộng tưởng của họ mà 

thôi. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Vậy các người 

hãy đưa ra bằng chứng chứng minh lời nói của các người 

là sự thật đi nào!” 

ۡو  
َ
ها َمن َكاَن ُهوًدا أ َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل

 ْ َمانِيُُّهۡمُۗ قُۡل َهاتُوا
َ
بُۡرَهََٰنُكۡم إِن   نََصََٰرىَٰ  تِلَۡك أ
 ١١١ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

 
muốn nhạo báng Người. Cho nên, Allah ra lệnh cho những người có đức tin không dùng tiếng “Raa’ina” nữa mà hãy 

dùng tiếng “Unzhurna” để thay thế khi nói chuyện với Thiên Sứ Muhammad. 
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112. Không (như lời họ nói), chỉ có những ai phủ phục 

Allah và là người làm tốt (trong thờ phượng cũng như 

trong hành thiện) thì họ mới được phần thưởng từ 

Thượng Đế của họ và họ sẽ không còn phải lo sợ cũng sẽ 

không buồn phiền. 

ۡجُرُهۥ  
َ
ۥٓ أ ِ وَُهَو ُمحِۡسن  فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله

َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

 ١١٢ ِعنَد َرب ِهِۦ َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

113. Những người Do Thái thì bảo những người Thiên 

Chúa chẳng có gì (làm cơ sở cho tôn giáo của mình) còn 

những người Thiên Chúa thì lại nói những người Do Thái 

chẳng có gì (làm cơ sở cho tôn giáo của mình) trong khi 

cả hai nhóm đều đọc cùng một Kinh Sách. Tương tự như 

vậy, những kẻ không hiểu biết cũng nói ra những lời giống 

như họ. Nhưng rồi đây vào Đời Sau, Allah sẽ phân xử 

giữa họ về những điều họ đã từng tranh cãi với nhau. 

َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَقالَِت  
ٱلنهَصََٰرىَٰ لَيَۡسِت ٱلَۡيُهوُد عَلَىَٰ َشۡيٖء وَُهۡم َيۡتلُوَن  

هِذيَن لَا يَ  ۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمْۚ  ٱلِۡكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل
ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ   فَٱَّلله

 ١١٣ َيخَۡتلُِفونَ 

114. Thế còn ai sai quấy hơn những kẻ đã ngăn cản thiên 

hạ tụng niệm Allah trong các Masjid(6) của Ngài cũng như 

không ngừng tìm mọi cách đập phá cho bằng được (các 

Masjid). Những kẻ đó, phải làm cho họ sợ mỗi khi họ 

muốn vào các Masjid. Họ phải bị hạ nhục ở trần gian này 

còn ở Đời Sau họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt vô 

cùng khủng khiếp.I 

 ِ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه ۡظلَُم ِممه
َ
ن يُۡذَكَر فِيَها  َوَمۡن أ

َ
 أ

ن  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما َكاَن لَُهۡم أ

ُ
ْۚ أ ٱۡسُمُهۥ وََسَعىَٰ فِي َخَرابَِهآ

ۡنَيا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي   ها َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ يَۡدُخلُوَهآ إِل
 ١١٤ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  

115. Hướng đông và hướng tây đều là của Allah, cho nên, 

dù các ngươi có quay mặt về hướng nào đi chăng nữa thì 

cũng đều hướng đến Allah cả. Quả thật, Allah là Đấng 

Bao La, Đấng Hiểu Biết. 

  ِْۚ ُّواْ َفَثمه وَۡجُه ٱَّلله ۡيَنَما تَُول
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

َ َوَِٰسٌع َعلِيم    ١١٥ إِنه ٱَّلله

116. Họ (những người Do Thái, Thiên Chúa và đa thần) 

bảo rằng Allah có con trai. Thật trong sạch thay Ngài! 

Không phải như thế, bởi tất cả vạn vật trong các tầng trời 

và trái đất đều là của Ngài, tất cả đều phủ phục trước Ngài 

(với vai trò là những tạo vật của Ngài). 

هُهۥ َما فِي   ۖۥۡ بَل ل ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َوَقالُواْ ٱته
َٰنُِتونَ  هُهۥ َق ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١١٦ ٱلسه

117. Ngài (Allah) đã sáng tạo ra các tầng trời và trái đất, 

(đối với Ngài) mỗi khi Ngài định điều gì, Ngài chỉ cần phán 

“Hãy thành”, (ngay lập tức) nó sẽ thành (theo đúng ý của 

Ngài). 

ۡمٗرا فَإِنهَما  
َ
ۡرِضِۖ َوِإَذا قََضيَٰٓ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

 ١١٧ َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

 
I (6) Masjid là phiên âm của (  َمْسِجد) trong tiếng Ả-rập, theo nghĩa đen của từ có nghĩa là nơi quỳ lạy thờ cúng, số nhiều của 

tiếng này là (  َمَساِجد) – Masa-jid. Trong thuật ngữ Islam, Masjid được dùng để gọi ngôi nhà mà các tín đồ Muslim dâng lễ 

nguyện Salah tập thể trong đó. Người nói tiếng Việt khi nhắc đến ngôi nhà mà các tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Salah 

tập thể thì họ thường dùng từ “thánh đường” hoặc “nhà thờ” để diễn đạt, có người kỹ hơn một chút thì kết hợp thêm cùng 

với từ “Hồi giáo” tức “thánh đường Hồi giáo” hoặc “nhà thờ Hồi giáo” để phân biệt với nhà thờ hoặc thánh đường của 

Thiên Chúa giáo. Xét về mặt ngữ nghĩa thì “nhà thờ” tương đối sát nghĩa hơn “thánh đường”, còn “thánh đường” chưa 

thực sự chính xác bởi vì “thánh đường” có nghĩa là ngôi nhà của thần thánh trong khi Allah không phải là thần thánh mà 

là Đấng Tạo Hóa, Đấng Tối Cao, Đấng Đáng Được Thờ Phượng, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Tuy nhiên, từ “thánh 

đường” đã trở nên phổ biến và quen thuộc trong cộng đồng Muslim nói tiếng Việt mỗi khi nhắc đến ngôi nhà mà các tín 

đồ Muslim dâng lễ nguyện Salah tập thể. Bản dịch Qur’an tiếng Việt này dùng luôn tiếng phiên âm mà không chuyển ngữ 

với mong muốn tiếng “Masjid” trở thành tiếng đặc trưng của người Muslim nói tiếng Việt khi họ gọi ngôi nhà dâng lễ 

nguyện Salah tập thể của mình mục đích để khỏi nhằm lẫn với các nơi thờ cúng của người ngoại đạo. 
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118. Những kẻ thiếu hiểu biết (thuộc những người Do 

Thái, Thiên Chúa và đa thần) bảo: “Tại sao Allah lại không 

nói chuyện trực tiếp với chúng tôi hoặc phơi bày cho 

chúng tôi thấy một dấu hiệu để chứng minh?” Tương tự, 

những cộng đồng trước họ cũng đã nói giống như lời của 

họ, đúng là tất cả họ đều có con tim tương đồng nhau. 

Quả thật, TA đã phơi bày rõ ràng các dấu hiệu cho những 

người có niềm tin kiên định. 

تِيَنآ  
ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا يُكَل ُِمَنا ٱَّلله َوَقاَل ٱل

ِۡثَل قَۡولِِهۡمۘ   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  ُۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱل َءايَة 
 ١١٨ ا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يُوقُِنونَ تََشََٰبَهۡت قُلُوبُُهۡمُۗ قَۡد بَيهنه 

119. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (Muhammad) 

đến để báo tin mừng (về Thiên Đàng) và cảnh báo (về 

Hỏa Ngục) bằng sự thật, và Ngươi sẽ không bị chất vất về 

những người bạn của Hỏa Ngục. 

 ِ ۡرَسلَۡنََٰك ب
َ
ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ َولَا تُۡسـ َُل َعۡن  إِنهآ أ ٱلۡحَق 

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٩ أ

120. Những người Do Thái và những người Thiên Chúa 

sẽ không bao giờ bằng lòng với Ngươi (Muhammad) 

ngoại trừ Ngươi chịu theo tôn giáo của họ. Ngươi hãy nói 

với họ: “Quả thật, sự hướng dẫn của Allah mới là chỉ đạo 

(đúng đắn)”. Nhưng nếu như Ngươi đi theo họ sau khi 

Ngươi đã tiếp nhận được kiến thức thì chắc chắn Ngươi 

sẽ không có ai che chở và giúp đỡ cả. 

َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا ٱلنهَصََٰرىَٰ َحتهيَٰ تَتهبَِع  
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَٰ  َولَئِِن ٱتهَبۡعَت  ِملهَتهُ  ۡمُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله

هِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن   ۡهَوآَءُهم َبۡعَد ٱل
َ
أ

ٖ َولَا نَِصيرٍ  ِ ِمن َولِي   ١٢٠ ٱَّلله

121. Đối với những ai được ban cho Kinh Sách rồi đọc Nó 

theo cách mà Nó phải được đọc thì đấy là những người 

thực sự có đức tin nơi (Kinh Sách đó); còn ai phủ nhận Nó 

thì sẽ là những kẻ thất bại. 

ۦٓ   هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقه تِلَاَوتِهِ ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِۗۦُ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

ُ
أ

 ١٢١ َخَِٰسُرونَ ٱلۡ 

122. Hỡi người dân Israel, các ngươi hãy ghi nhớ ân huệ 

mà TA đã đặc ân cho các ngươi và quả thật TA đã ưu đãi 

các ngươi hơn thiên hạ. 

ۡنَعۡمُت  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

ن ِي 
َ
لُۡتُكۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ َعلَۡيُكۡم َوأ  ١٢٢ فَضه

123. Các ngươi hãy sợ Ngày mà không ai gánh chịu thay 

cho ai, Ngày mà sự bồi thường không được chấp nhận, 

sự can thiệp trở nên vô ích và không ai cứu giúp được ai. 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن  ا َولَا  َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل نهۡفٖس َشۡيـ ٗ
ُيۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدل  َولَا تَنَفُعَها َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم  

 ١٢٣ يُنَصُرونَ 

124. Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại khi Ibrahim 

(Abraham) hoàn thành tốt tất cả thử thách mà Thượng Đế 

của Y đã thử thách. Allah phán: “Rằng TA sẽ cử Ngươi 

làm một nhà lãnh đạo gương mẫu cho nhân loại.” 

(Ibrahim) thưa: “Và xin được như thế trong dòng tộc của 

bề tôi.” (Allah) đáp: “Tuy nhiên, lời hứa của TA không 

dành cho những kẻ sai quấy.” 

 ۡۖ ُهنه َتمه
َ
قَاَل إِن ِي  ۞َوِإذِ ٱۡبَتلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت فَأ

ِيهتِيِۖ قَاَل لَا   َجاِعلَُك لِلنهاِس إَِماٗماۖۡ قَاَل َوِمن ُذر 
َٰلِِمينَ   ١٢٤ َيَناُل َعۡهِدي ٱلظه

125. Ngươi hãy nhớ lại khi TA đã chỉ định Ngôi đền 

(Ka’bah) linh thiêng làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới 

lui thăm viếng và (TA ra lệnh cho những ai đến viếng): 

خُِذواْ ِمن   ۡمٗنا َوٱته
َ
َوِإۡذ َجَعلَۡنا ٱلَۡبۡيَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس َوأ

َقاِم إِبَۡرَٰهِـَۧم ُمَصل ٗىِۖ وََعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل   مه



 

Al-Baqarah 

 

19 

 

 البقرة

“Các ngươi hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm chỗ dâng lễ 

nguyện Salah.” Và TA bắt Ibrahim và Isma’il cam kết giữ 

Ngôi Đền của TA luôn trong sạch cho những người đến 

để Tawaf (đi vòng quanh Nó), những người đến để I’tikaf 

(chuyên tu trong Nó) và những người đến để lễ nguyện 

Salah trong Nó. 

آئِفِيَن َوٱلۡ  َِرا بَيۡتَِي لِلطه ن َطه 
َ
ِع  أ كه َعَِٰكفِيَن َوٱلرُّ

ُجوِد  ١٢٥ ٱلسُّ

126. Ngươi hãy nhớ lại khi Ibrahim cầu nguyện: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài làm cho thành phố 

(Makkah) này được an toàn và phồn vinh, xin Ngài ban bố 

đủ loại trái quả làm nguồn thực phẩm cho cư dân của nó, 

những ai mà họ đã tin tưởng nơi Allah và Đời Sau.” (Allah) 

phán: “Còn ai vô đức tin thì TA sẽ cho y hưởng thụ trong 

chốc lát rồi TA sẽ tống cổ y đến với cực hình của Hỏa 

Ngục, một chốn ngụ cuối cùng thật tồi tệ.” 

ِ ٱۡجَعۡل َهَٰذَ  ا بَلًَدا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق  َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 
ِ َوٱلَۡيۡوِم   َمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن مِۡنُهم بِٱَّلله ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلثه

َ
أ

ۥٓ   ُه ۡضَطرُّ
َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ُثمه أ

ُ
ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ

ارِِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٢٦ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلنه

127. Ngươi hãy nhớ lại khi Ibrahim và Isma’il đặt nền 

móng cho Ngôi Đền, cả hai cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm này của bầy tôi, 

bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hiểu Biết.” 

َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت َوِإۡسَمَٰعِيُل  
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ رَ  نَت ٱلسه

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٢٧ بهَنا َتَقبهۡل ِمنهآ

128. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài khiến hai cha 

con bầy tôi thành hai người Muslim và cả dòng tộc của 

bầy tôi thành một cộng đồng Muslim, xin Ngài chỉ dạy cho 

bầy tôi những nghi thức thờ phượng và xin Ngài lượng 

thứ cho những lầm lỡ của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng 

Hằng Chấp Nhận Sám Hối, Đấng Khoan Dung.” 

ٗة   مه
ُ
ِيهتَِنآ أ َربهَنا َوٱۡجَعلَۡنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن ُذر 

رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب 
َ
هَك َوأ ۡسلَِمٗة ل نَت  مُّ

َ
ۖۡ إِنهَك أ َعلَۡيَنآ

وهاُب ٱلرهِحيمُ   ١٢٨ ٱلته

129. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy dựng lên 

trong con cháu của bầy tôi một Thiên Sứ xuất thân từ 

chúng để y đọc cho chúng nghe những lời thiên khải của 

Ngài, để y dạy chúng Kinh Sách và sự khôn ngoan, và để 

y thanh lọc chúng. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng, 

Đấng Sáng Suốt.” 

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم   َربهَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
ِيِهۡمۖۡ إِنهَك   َءاَيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
َ
 ١٢٩ أ

130. Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) 

bởi sự ngu muội của y mới chối bỏ tôn giáo của Ibrahim, 

bởi TA đã chọn Y (làm một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời 

này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ thuộc hàng ngũ những 

người đức hạnh. 

ۚۥْ  َوَمن يَرَۡغُب عَ  ها َمن َسفَِه َنۡفَسُه ِلهةِ إِبَۡرَٰهِـَۧم إِل ن م 
ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٣٠ ٱلصه

131. Ngươi hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) 

bảo Y: “Ngươi hãy thần phục TA” thì Y liền đáp: “Bề tôi xin 

thần phục Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.” 

  ِ ۡسلَۡمُت لَِرب 
َ
ۡسلِۡمۖۡ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ إِۡذ قَاَل لَُهۥ َربُُّه

 ١٣١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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132. Ibrahim đã căn dặn các con của Y điều đó, và Ya’qub 

(Jacob) cũng căn dặn các con của mình như vậy, (Y nói): 

“Này các con, Allah đã chọn cho các con tôn giáo (Islam), 

vậy nên, các con hãy đừng chết trừ phi các con là những 

người Muslim.” 

  َ يَٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب َيََٰبنِيه إِنه ٱَّلله َوَوصه
نُتم  

َ
ها َوأ يَن فَلَا َتُموُتنه إِل ِ ٱۡصَطَفىَٰ لَُكُم ٱلد 

سۡ   ١٣٢ لُِمونَ مُّ

133. Hay các ngươi (hỡi người dân Israel) đã có mặt lúc 

Ya’qub bảo các con của Y trước lúc lâm chung khi Y hỏi: 

“Các con sẽ thờ phượng ai sau khi cha ra đi?” (Các con 

của Y) đồng trả lời: “Chúng con chỉ thờ phượng Thượng 

Đế của tổ tiên của cha là Ibrahim, Isma’il và Is-haq (Isaac), 

chúng con chỉ thờ một Thượng Đế duy nhất và chúng con 

là những tín đồ Muslim.” 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل  
َ
أ

لَِبنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمنُۢ َبۡعِديِۖ قَالُواْ َنۡعُبُد إَِلََٰهَك  
َٰٗها وَ  ِإَلََٰه َءابَآئَِك إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق إَِل

 ١٣٣ َوَِٰحٗدا َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 

134. Đó là cộng đồng đã qua, họ sẽ hưởng thành quả cho 

những gì họ làm, còn các ngươi sẽ hưởng thành quả tùy 

theo công lao của các ngươi, cho nên, các ngươi sẽ 

không bị chất vất về những gì họ đã làm. 

ا   ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٣٤ َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه

135. Họ (dân Kinh Sách) bảo (tín đồ Muslim): “Nếu muốn 

được hướng dẫn đúng đường thì các người hãy là người 

Do Thái hoặc tín đồ Thiên Chúa.” Ngươi hãy bảo họ (hỡi 

Muhammad): “Không, tôn giáo thuần túy của Ibrahim (mới 

thực sự được hướng dẫn đúng đường) và Người không 

phải là kẻ thờ đa thần.” 

ۡو نَ 
َ
ُْۗ قُۡل بَۡل ِملهَة  َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ َصََٰرىَٰ َتۡهَتُدوا

 ١٣٥ إِبَۡرَٰهِـَۧم َحنِيٗفاۖۡ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

136. Các ngươi hãy nói với họ (hỡi những người Muslim!): 

“Chúng tôi tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã 

được mặc khải cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma’il, 

cho Is-haq, cho Ya’qub, cho mười hai bộ lạc của Israel; 

chúng tôi tin vào những gì đã được thiên khải cho Musa, 

cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi được Thượng Đế của 

Họ cử phái đến, chúng tôi không hề phân biệt bất cứ ai 

trong số Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần 

phục Ngài).” 

نزَِل إِلَيَٰٓ  
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله

ۡسَباِط  
َ
إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

بِيُّوَن مِ  وتَِي ٱلنه
ُ
وتَِي ُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ

ُ
ن  َوَمآ أ

ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ   َحٖد م 
َ
ُِق َبيَۡن أ ب ِِهۡم لَا ُنَفر  ره

 ١٣٦ ُمۡسلُِمونَ 

137. Nếu như họ tin như các ngươi đã tin thì quả thật họ 

đã được hướng dẫn, còn nếu như họ quay lưng thì chính 

họ là những kẻ khơi nguồn chia rẽ và thù hận. Và một 

mình Allah đủ giúp Ngươi (Muhammad) đối đầu với họ bởi 

Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ِإن   ْۖۡ وه فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
ْۚ وَُهَو   ُ هۡواْ فَإِنهَما ُهۡم فِي ِشَقاقِٖۖ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱَّلله تََول

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١٣٧ ٱلسه

138. (Đó là) tôn giáo của Allah, (các ngươi hãy bám chặt 

lấy tôn giáo của Ngài), bởi không có tôn giáo nào vượt trội 

hơn tôn giáo của Allah cả và (các ngươi hãy nói): “Chúng 

tôi chỉ thờ phượng riêng Ngài.” 

 ِ ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوَمۡن أ ۖۡ َوَنحُۡن لَُهۥ  ِصۡبَغَة ٱَّلله  ِصۡبَغٗة

َٰبُِدونَ   ١٣٨ َع
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139. Ngươi hãy nói với họ: “Phải chăng các người muốn 

tranh luận với chúng tôi về Allah trong khi Ngài là Thượng 

Đế của chúng tôi và cũng là Thượng Đế của các người ư? 

Chúng tôi lo phần việc của chúng tôi còn các người cứ lo 

phần việc của các người; và chúng tôi một lòng (thờ 

phượng Ngài). 

ِ وَُهَو َربَُّنا َوَربُُّكۡم َولََنآ   وَنَنا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ
َ
قُۡل أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
 ١٣٩ أ

140. Hay là các ngươi cho rằng Ibrahim, Isma’il, Is-haq, 

Ya’qub cũng như mười hai bộ lạc của Israel trước đây đều 

là Do Thái hoặc là Thiên Chúa hay sao?” Ngươi hãy nói 

với họ: “Phải chăng các người biết rõ hơn Allah ư?” Thế 

còn ai tội lỗi hơn kẻ cố tình che giấu sự thật từ nơi Allah 

(được khẳng định trong Kinh Sách) mà họ đang nắm giữ?! 

Quả thật, Allah không hề thờ ơ trước bất cứ hành động 

nào của các ngươi. 

ۡم َتُقولُوَن إِنه إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق  
َ
أ

نتُ 
َ
ۡو نََصََٰرىَٰ  قُۡل َءأ

َ
ۡسَباَط َكانُواْ ُهوًدا أ

َ
ۡم  َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ   ۡظلَُم ِممه
َ
ُۗ َوَمۡن أ ُ ِم ٱَّلله

َ
ۡعلَُم أ

َ
أ

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ُِۗ َوَما ٱَّلله  ١٤٠ ِمَن ٱَّلله

141. Đó là cộng đồng đã qua, họ sẽ hưởng thành quả cho 

những gì họ làm, còn các ngươi sẽ hưởng thành quả tùy 

theo công lao của các ngươi, cho nên, các ngươi sẽ 

không bị chất vất về những gì họ đã làm. 

ا   ة  قَۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت َولَُكم مه مه
ُ
تِلَۡك أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٤١ َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه

142. Những kẻ hiểu biết kém cỏi trong thiên hạ (thuộc 

đám người Do Thái) sẽ nói: “Điều gì khiến họ (người 

Muslim) phải thay đổi Qiblah(7) mà họ thường hướng về 

đó trước đây?” Ngươi hãy nói (hỡi Muhammad): “Hướng 

đông lẫn hướng tây đều thuộc về Allah, Ngài hướng dẫn 

ai Ngài muốn đến với con đường ngay thẳng (chính đạo).”I 

َُٰهۡم َعن   اِس َما َولهى َفَهآُء ِمَن ٱلنه ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ   ه ِ قِۡبلَتِِهُم ٱلهتِي َكانُواْ َعلَۡيَهاْۚ قُل َّلل 

ۡسَتقِيمٖ   ١٤٢ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

143. Tương tự như thế, TA (Allah) đã thiết lập các ngươi 

thành một cộng đồng dung hòa để các ngươi làm nhân 

chứng cho thiên hạ, còn Thiên Sứ (Muhammad) sẽ là 

nhân chứng cho các ngươi. Quả thật, việc TA thay đổi 

Qiblah mà các ngươi đã thường quay về đó là chỉ vì TA 

muốn biết rõ ai là người thật lòng theo Thiên Sứ và ai là 

kẻ ngoảnh mặt với Y. Mặc dù đó là một thay đổi lớn 

nhưng đối với những ai được Allah hướng dẫn thì không 

cảm thấy có gì là quá nặng nề và nghiêm trọng. Chắc 

chắn Allah sẽ không làm mất đi đức tin (công sức hành 

đạo) trước đây của các ngươi, bởi Allah là Đấng Thương 

Xót đối với nhân loại. 

ٗة وََسٗطا ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى   مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

اِس َويَُكوَن ٱلرهُسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداُۗ َوَما   ٱلنه
ها لَِنۡعلََم َمن   َجَعلَۡنا ٱلۡقِۡبلََة ٱلهتِي ُكنَت َعلَۡيَهآ إِل

ن يَنَقلُِب عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِِۚ َوِإن َكانَۡت  يَ  تهبُِع ٱلرهُسوَل ِممه
  ُ ُۗ َوَما َكاَن ٱَّلله ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ها عَلَى ٱل لََكبِيَرًة إِل

اِس لََرُءوف    َ بِٱلنه لُِيِضيَع إِيَمََٰنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ١٤٣ رهِحيم  

144. Quả thật, TA đã thấy Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) thường ngước mặt trên trời (với khao khát 

đổi Qiblah về ngôi đền Ka’bah). Cho nên, TA cho phép 

Ngươi chuyển Qiblah về hướng mà Ngươi hài lòng, vì 

َمآِءِۖ فَلَُنَول َِينهَك قِۡبلَٗة قَۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب   وَۡجِهَك فِي ٱلسه
ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث   ََٰهاْۚ فََول  تَۡرَضى

 
I (7) Qiblah là hướng mà toàn thể các tín đồ Muslim phải quay mặt về đó khi thực hiện lễ nguyện Salah. Ban đầu, Qiblah 

của người Muslim là Baitu Al-Maqdis – Jerusalem (Palestine). Người Muslim vẫn quay mặt về Jerusalem trong lễ nguyện 

Salah, cho đến khi Thiên Sứ của Allah định cư ở Madinah được 16 (hoặc 17) tháng sau khi rời bỏ Makkah thì Allah ra 

lệnh đổi Qiblah về ngôi đền Ka’bah – Makkah. Kể từ đó ngôi đền Ka’bah trở thành Qiblah của người Muslim cho đến 

Ngày Tận Thế. 
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vậy, Ngươi hãy quay mặt mình về hướng Masjid Haram (ở 

Makkah); và cho dù các ngươi ở bất cứ đâu cũng phải 

hướng mặt về đó (để dâng lễ Salah). Những ai đã được 

ban cho Kinh Sách chắc chắn đều biết rõ đó là chân lý từ 

nơi Thượng Đế của họ và Allah không làm ngơ trước 

những gì các ngươi làm. 

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ۗۥُ َوِإنه ٱل ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه َما ُكنُتۡم فََول

ب ِِهۡمُۗ  نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
ُ   ٱلِۡكَتََٰب لََيۡعلَُموَن أ َوَما ٱَّلله
ا َيۡعَملُونَ   ١٤٤ بَِغَٰفٍِل َعمه

145. Dẫu cho Ngươi có trình bày tất cả bằng chứng cho 

dân Kinh Sách thấy thì họ cũng không theo hướng Qiblah 

của Ngươi và Ngươi không theo Qiblah của họ. Cả hai 

bên, không ai theo Qiblah của ai. Nhưng nếu như Ngươi 

dám chiều theo sở thích của họ sau khi Ngươi đã tiếp 

nhận được chân lý thì Ngươi chính là kẻ làm điều sai 

quấy. 

ا   ِ َءايَةٖ مه
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب بِكُل 

ُ
هِذيَن أ َتۡيَت ٱل

َ
َولَئِۡن أ

نَت بَِتابِٖع قِبۡلََتُهۡمْۚ َوَما بَ 
َ
ۡعُضُهم  تَبُِعواْ قِۡبلََتَكْۚ َوَمآ أ

ِنُۢ َبۡعِد   ۡهَوآَءُهم م 
َ
بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضِۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٤٥ َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم إِنهَك إِٗذا ل

146. Những người mà TA (Allah) ban cho Kinh Sách đều 

nhận biết Y (Muhammad) giống như họ nhận biết con cái 

của họ. Tuy nhiên, một thành phần trong số họ cố tình che 

giấu sự thật trong khi họ biết rõ (điều đó). 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن   ٱل
ِۡنُهۡم لََيۡكُتُموَن ٱلۡحَقه وَُهۡم   ۡبَنآَءُهۡمۖۡ َوِإنه فَرِيٗقا م 

َ
أ

 ١٤٦ َيۡعلَُمونَ 

147. Chân lý đến từ Thượng Đế của Ngươi nên Ngươi 

chớ sinh lòng hoài nghi. 
ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ   ١٤٧ ٱلۡحَقُّ ِمن ره

148. Mỗi một cộng đồng có một Qiblah riêng để hướng 

mặt về đó. Nhưng dù sao đi nữa thì các ngươi hãy thi đua 

nhau mà hành thiện và dẫu cho các ngươi có ở đâu thì 

Allah cũng triệu tập toàn bộ các ngươi về để trình diện, 

quả thật Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡيَن َما  
َ
ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَهاۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ أ

َولِكُل 
 
ۡ
ِ  تَُكونُواْ يَأ

َ عَلَىَٰ ُكل  ُ َجمِيًعاْۚ إِنه ٱَّلله ِت بُِكُم ٱَّلله
 ١٤٨ َشۡيٖء قَِدير  

149. Cho dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có đi đâu về đâu thì 

cũng hãy quay mặt của Ngươi về hướng Masjid Haram 

(khi hành lễ Salah), bởi quả thật đó là chân lý đến từ 

Thượng Đế của Ngươi và Allah không làm ngơ trước 

những gì các ngươi làm. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ا   ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب َِكُۗ َوَما ٱَّلله ٱلۡحََراِمِۖ َوِإنهُهۥ لَلَۡحقُّ ِمن ره

 ١٤٩ َتۡعَملُونَ 

150. Cho dù Ngươi có đi đâu về đâu thì cũng hãy quay 

mặt của Ngươi về hướng Masjid Haram, và cho dù các 

ngươi đang ở bất kỳ nơi đâu cũng phải hướng mặt của 

các ngươi về hướng đó để thiên hạ không có cớ chống lại 

các ngươi ngoại trừ đám người lệch lạc. Vì vậy, các ngươi 

chớ sợ họ mà hãy sợ TA; và để TA hoàn thiện ân huệ của 

TA cho các ngươi, hi vọng các ngươi được hướng dẫn 

đúng đường. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد   َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََول 
ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُهۥ   ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََول

ٌة إِ  هِذيَن  لَِئلها يَُكوَن لِلنهاِس َعلَۡيُكۡم ُحجه ها ٱل ل
تِمه نِۡعَمتِي  

ُ
َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َعلَۡيُكۡم َولََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 
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151. Tương tự, TA đã gởi đến các ngươi một vị Thiên Sứ 

xuất thân từ các ngươi, Y đọc cho các ngươi nghe các lời 

mặc khải của TA, thanh lọc các ngươi, dạy các ngươi 

Kinh Sách (Qur’an) và sự khôn ngoan (Sunnah), và dạy 

các ngươi những điều các ngươi chưa từng biết. 

ِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم   ۡرَسلَۡنا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
َكَمآ أ

ِيُكۡم َويَُعل ُِمُكُم ٱلِۡكَتَٰ  َب َوٱلۡحِۡكَمَة  َءاَيَٰتَِنا َويَُزك 
ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ   ١٥١ َويَُعل ُِمُكم مه

152. Vì vậy, các ngươi hãy nhớ đến TA, TA sẽ nhớ đến 

các ngươi; các ngươi hãy tri ân TA và chớ là những kẻ 

phụ ơn. 

ۡذُكۡرُكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِي َولَا تَۡكُفُرونِ 
َ
 ١٥٢ فَٱۡذُكُرونِٓي أ

153. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy cầu xin 

sự giúp đỡ (của Allah) bằng lòng kiên nhẫn và lễ nguyện 

Salah. Quả thật, Allah luôn bên cạnh những người kiên 

nhẫn. 

ةِِۚ إِنه   لَوَٰ بِۡر َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 َ َٰبِِرينَ  ٱَّلله  ١٥٣ َمَع ٱلصه

154. Các ngươi đừng nói với những ai đã hy sinh cho con 

đường chính nghĩa của Allah rằng họ đã chết bởi đích 

thực họ vẫn đang còn sống nhưng các ngươi không cảm 

nhận được mà thôi. 

 ِ ْۚ بَۡل   َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل فِي َسبِيِل ٱَّلله َُٰتُۢ ۡمَو
َ
أ

ها تَۡشُعُرونَ  ۡحَيآء  َوَلَِٰكن ل
َ
 ١٥٤ أ

155. TA chắc chắn thử thách các ngươi với nỗi sợ hãi, với 

cơn đói khát, với việc mất mát tài sản, với sự nguy hại tính 

mạng và với việc thiệt hại trái quả (thất bát mùa màng). 

Tuy nhiên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo tin vui cho 

những người biết kiên nhẫn. 

َِن ٱلۡخَوِۡف َوٱلۡجُوِع َوَنۡقٖص   َولََنۡبلَُونهُكم بَِشۡيٖء م 
ِر   ِ َمَرَِٰت  َوبَش  نُفِس َوٱلثه

َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
َِن ٱلۡأ م 

َٰبِِرينَ   ١٥٥ ٱلصه

156. Những ai mà họ khi gặp phải tai ương thì nói: “Quả 

thật, bầy tôi thuộc về Allah và bầy tôi phải quay về với 

Ngài!”(8)I 

ِ َوِإنهآ إِلَۡيهِ   ِصيَبة  قَالُٓواْ إِنها َّلِله َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
هِذيَن إَِذآ أ ٱل

 ١٥٦ َرَِٰجُعونَ 

157. Đó là những người sẽ được phúc lành và sự thương 

xót từ Thượng Đế của họ và đó là những người được 

hướng dẫn đúng đường. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۖۡ َوأ ب ِِهۡم َوَرۡحمَة  ِن ره َٰت  م  ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََو

ُ
أ

 ١٥٧ ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ 

158. Hai ngọn núi Safa và Marwah là một trong các biểu 

hiệu của Allah. Bởi thế, ai hành hương Hajj hoặc ‘Umrah 

sẽ không bị bắt tội khi Sa-‘i (đi qua lại) giữa hai ngọn núi 

đó, còn ai (Sa-‘i) tự nguyện thì quả thật Allah là Đấng Ghi 

Công, Đấng Hiểu Biết. 

ِۖۡ َفَمۡن َحجه   َفا َوٱلَۡمۡرَوَة ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله ۞إِنه ٱلصه
وِ ٱۡعَتَمَر فَلَا ُجنَ 

َ
وهَف بِِهَماْۚ  ٱلَۡبۡيَت أ ن َيطه

َ
اَح َعلَۡيهِ أ

َ َشاكٌِر َعلِيمٌ  َع َخيٗۡرا فَإِنه ٱَّلله  ١٥٨ َوَمن َتَطوه

 
I (8) Đây là câu nói mà người Muslim nên nói khi gặp phải tai họa hoặc bị mất mát một thứ gì đó. Nó khẳng định đức tin 

nơi sự sắp đặt và an bài của Allah và thể hiện lòng kiên nhẫn trước những thiệt hại và mất mát. Nếu có thể, người 

Muslim nên nói câu này bằng nguyên văn lời Qur’an:  ََوإِنَّا إِلَْيِه َر اِجع ْون ِِ ِ  .(In naa lil la wa in naa i lay hi ro ji ’un) إِنَّا لِِله
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159. Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng và 

sự hướng dẫn mà TA (Allah) đã thiên khải xuống sau khi 

TA đã trình bày rõ ràng cho thiên hạ trong Kinh Sách thì 

những người đó là những kẻ bị Allah và vạn vật nguyền 

rủa. 

نَزلَۡنا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ  
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َُٰه لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ ِمنُۢ َبۡعِد َما َبيهنه

َٰعُِنو ُ َويَلَۡعُنُهُم ٱلله  ١٥٩ نَ يَلَۡعُنُهُم ٱَّلله

160. Ngoại trừ, những ai biết hối cải, phục thiện và công 

khai sự thật thì đó là những người được TA chấp nhận sự 

ăn năn sám hối của họ, bởi quả thật TA là Đấng Hằng 

Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Khoan Dung. 

هِذيَن تَابُواْ  ها ٱل تُوُب  إِل
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوبَيهنُواْ فَأ

َ
َوأ

وهاُب ٱلرهِحيمُ  نَا ٱلته
َ
 ١٦٠ َعلَۡيِهۡم َوأ

161. Quả thật những ai vô đức tin và chết trong lúc họ vẫn 

vô đức tin như thế thì tất cả họ là những kẻ bị Allah và các 

vị Thiên Thần cùng toàn bộ loài người nguyền rủa. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
اٌر أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه إِنه ٱل

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه  ١٦١ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱَّلله

162. (Lời nguyền rủa) mãi mãi bao trùm lấy họ, hình phạt 

dành cho họ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được 

xem xét và buông tha. 

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ١٦٢ يُنَظُرونَ 

163. Thượng Đế của các ngươi vốn chỉ là một Thượng Đế 

duy nhất, không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài, 

Ngài là Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung. 

ها ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن  وَ  ََٰه إِل هٓا إَِل ۖۡ ل ِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
 ١٦٣ ٱلرهِحيمُ 

164. Quả thật, việc tạo hóa trời đất, việc luân chuyển nối 

tiếp nhau của ban đêm và ban ngày, việc những chiếc tàu 

băng qua đại dương chuyên chở nguồn lợi cho con người, 

việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống làm sống lại 

những mảnh đất đã chết khô, việc Ngài phân bố đủ loại 

sinh vật trên trái đất, và việc Ngài chế ngự các luồng gió 

cùng các đám mây khiến chúng dịch chuyển giữa khoảng 

rộng của trời đất, (tất cả) là những dấu hiệu (nhận biết 

Ngài) dành cho đám người biết suy ngẫm. 

هۡيِل   ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

َهارِ َوٱلُۡفلِۡك ٱلهتِي َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع   َوٱلنه
آٖء  َمآِء ِمن مه ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
اَس َوَمآ أ ۡحَيا بِهِ ٱلنه

َ
فَأ

ِ َدآبهةٖ  
ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 

َ
ٱلۡأ

َمآِء   رِ َبيَۡن ٱلسه َحاِب ٱلُۡمَسخه َِٰح َوٱلسه َِي َوتَۡصِريِف ٱلر 
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

َ
 ١٦٤ َوٱلۡأ

165. Tuy nhiên, trong nhân loại có những kẻ dựng lên các 

thần linh để thờ phượng thay vì Allah, họ yêu thương các 

thần linh đó giống như yêu thương Allah; riêng những 

người có đức tin thì họ yêu thương Allah mãnh liệt hơn 

(mọi thứ). Và nếu như những kẻ sai quấy đó tận mắt nhìn 

thấy hình phạt thì lúc đó họ mới ngộ ra rằng tất cả quyền 

lực đều thuộc về Allah và Ngài quả thật rất nghiêm khắc 

trong sự trừng phạt. 

نَداٗدا  
َ
ِ أ اِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوِمَن ٱلنه

  ُِۗ ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖۡ َوٱل ِ ٱَّلله ُيحِبُّوَنُهۡم َكُحب 

ه  نه ٱلُۡقوهَة  َولَۡو يََرى ٱل
َ
ِذيَن َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ  نه ٱَّلله
َ
ِ َجمِيٗعا َوأ  ١٦٥ َّلِله

166. Khi nhìn thấy hình phạt, những kẻ được thờ phượng 

tuyên bố vô can với tất cả những ai đã thờ phượng chúng 

và mọi quan hệ giữa chúng đều bị cắt đứt hoàn toàn. 

ُواْ  
َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ َوَرأ هِذيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱل  ٱل

َ
أ إِۡذ َتبَره

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱلۡأ  ١٦٦ ٱلَۡعَذاَب َوَتَقطه
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167. Những kẻ thờ phượng sẽ nói: “Ôi giá như chúng tôi 

có cơ hội trở lại trần gian lần nữa thì chúng tôi sẽ tuyên bố 

vô can với họ giống như họ đã tuyên bố vô can với chúng 

tôi lúc này.” Như thế đó, Allah cho họ thấy hậu quả của 

việc làm của họ trước đây toàn là những ân hận và nuối 

tiếc (trong muộn màng) và họ sẽ không bao giờ thoát khỏi 

Hỏa Ngục. 

هذِ   ِمۡنُهۡم َكَما  َوَقاَل ٱل
َ
ٗة َفَنتَبَرهأ نه لََنا َكره

َ
يَن ٱتهَبُعواْ لَۡو أ

ۡعَمَٰلَُهۡم َحَسَرٍَٰت  
َ
ُ أ ُۗ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّلله َتبَرهُءواْ ِمنها

ارِ   ١٦٧ َعلَۡيِهۡمۖۡ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن ِمَن ٱلنه

168. Hỡi loài người, các ngươi hãy ăn những gì được 

phép và tốt lành trên trái đất, và các ngươi chớ đi theo lối 

mòn của Shaytan bởi hắn đích thực là kẻ thù công khai 

của các ngươi. 

ۡرِض َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َولَا  
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس ُكلُواْ ِممه َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعدُ  َِٰت ٱلشه بِينٌ تَتهبُِعواْ ُخُطَو  ١٦٨ و   مُّ

169. Hắn chuyên xúi giục các ngươi làm điều xấu xa và 

đồi bại, hắn xúi bẩy các ngươi nói cho Allah về những 

điều mà các ngươi không biết. 

ن َتُقولُواْ عَلَى  
َ
وِٓء َوٱلَۡفۡحَشآِء َوأ ُمُرُكم بِٱلسُّ

ۡ
إِنهَما يَأ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ١٦٩ ٱَّلله

170. (Thế nhưng) khi có lời khuyên bảo họ (những người 

vô đức tin): “Các ngươi hãy noi theo những điều được 

Allah mặc khải.” Họ đáp: “Không, chúng tôi chỉ đi theo 

những gì được tổ tiên chúng tôi truyền lại.” Chẳng lẽ (họ 

theo) ngay cả khi tổ tiên của họ không hiểu cũng như 

không được hướng dẫn ư? 

ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َمآ   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن  
َ
ْۚ أ ٓ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
أ

ا َولَا َيۡهَتُدونَ   ١٧٠ َشۡيـ ٗ

171. Hình ảnh những người vô đức tin đó giống như hình 

ảnh của những con cừu khi (người chăn chúng kêu gọi 

chúng) thì chúng không nghe được gì ngoài tiếng réo và 

kêu vang (của y chứ không hiểu y nói gì). Họ điếc, câm và 

mù nên chẳng hiểu được gì. 

هِذيَن   هِذي َيۡنعُِق بَِما لَا  َوَمَثُل ٱل َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱل
ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا   ْۚ ُصمُّ ها ُدعَاٗٓء َونَِداٗٓء يَۡسَمُع إِل

 ١٧١ َيۡعقِلُونَ 

172. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn 

những thực phẩm tốt sạch mà TA đã ban bố cho các 

ngươi; và các ngươi hãy tri ân Allah nếu các ngươi chỉ thờ 

phượng riêng Ngài. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ   ١٧٢ َوٱۡشُكُرواْ َّلِله

173. Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các ngươi ăn xác chết, 

máu (phun ra ngoài cơ thể của con vật), thịt heo và những 

con vật được nhân danh các thần linh khác ngoài Allah 

(khi giết). Tuy nhiên, ai rơi vào tình huống bất đắc dĩ phải 

ăn (những món cấm đó) ngoài ý muốn và không quá độ 

thì y không bị bắt tội. Bởi Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng 

Khoan Dung. 

َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ   إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده
ِۖۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا   هِله بِهِۦ لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
َوَمآ أ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٧٣ عَادٖ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

174. Quả thật những ai giấu giếm những gì được Allah 

mặc khải xuống trong Kinh Sách (báo trước về sứ mạng 

của Muhammad) và đem bán nó với giá cỏn con là những 

kẻ chỉ ăn lửa vào bụng của mình; và vào Đời Sau Allah sẽ 

không nói chuyện với họ, không thanh lọc (tội lỗi cho) họ 

và họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn. 

ُ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب   نَزَل ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

ُكلُوَن فِي  
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
َويَۡشتَُروَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلًا أ
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ُ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا   اَر َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله ها ٱلنه ُبُطونِِهۡم إِل
لِيمٌ يُ 

َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٧٤ َزك 

175. Đó là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc bằng chỉ đạo, 

đã mua lấy sự trừng phạt bằng sự tha thứ. Họ đúng thật là 

can đảm khi dám đương đầu với Hỏa Ngục! 

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ وَ  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ٱلَۡعَذاَب  أ

ارِ  ۡصبَرَُهۡم عَلَى ٱلنه
َ
 ١٧٥ بِٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ َفَمآ أ

176. (Họ bị như thế là do họ cố tình che giấu) sự thật 

được Allah thiên khải trong Kinh Sách; và quả thật những 

ai bất đồng về Kinh Sách chắc chắn là những kẻ lạc lối rất 

xa. 

هِذيَن   ِ  َوِإنه ٱل َل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ١٧٦ ٱۡخَتلَُفواْ فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَِفى ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ 

177. Sự ngoan đạo không phải ở việc các ngươi quay mặt 

về hướng đông hay hướng tây mà sự ngoan đạo là một 

người phải có đức tin nơi Allah, nơi cõi Đời Sau, nơi các vị 

Thiên Thần, nơi Kinh Sách và nơi các vị Nabi, đồng thời 

bố thí tài sản mà y yêu thích cho bà con ruột thịt, cho các 

trẻ mồ côi, cho những người thiếu thốn, cho những người 

lỡ đường, cho những người ăn xin, chuộc tự do cho nô lệ; 

chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, xuất Zakah, thực hiện 

đúng giao ước khi đã giao ước; kiên nhẫn chịu đựng trong 

khó khăn (đói khổ), trong biến cố (bệnh tật), và lúc chinh 

chiến với kẻ thù. Đó mới là những người chân thật (trong 

đức tin) và đó mới là những người ngoan đạo. 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِرِق   ن تَُول
َ
۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

ِ َوٱلَۡيوِۡم   َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
بِي ِـَۧن َوَءاتَي ٱلَۡماَل   ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه

وِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱۡبَن  عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ ذَ 
ةَ َوَءاتَي   لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
َِقاِب َوأ آئِلِيَن َوفِي ٱلر  بِيِل َوٱلسه ٱلسه

َٰبِِريَن   ْۖۡ َوٱلصه ََٰهُدوا َة َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع َكوَٰ ٱلزه
ِس  

ۡ
آِء وَِحيَن ٱلَۡبأ ره َسآِء َوٱلضه

ۡ
هِذيَن   فِي ٱلَۡبأ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ 
ُ
ْۖۡ َوأ  ١٧٧ َصَدقُوا

178. Hỡi những người có đức tin, Qisas(9) đã được sắc 

lệnh thành luật cho các ngươi trong vấn đề giết chóc, nó 

được quy định một mạng đền một mạng: người tự do 

bằng người tự do; người nô lệ bằng người nô lệ; một 

người nữ bằng một người nữ. Tuy nhiên, nếu người phạm 

nhân nào được người anh em của mình (từ bên phía nạn 

nhân) xí xóa (không đòi Qisas) thì y hãy cư xử sao cho 

phải lẽ và y hãy bồi thường cho nạn nhân một cách tốt 

nhất. Đó là sự giảm nhẹ và lòng thương xót từ Thượng Đế 

của các ngươi. Cho nên sau các qui định được nêu trên, 

ai vượt quá giới hạn thì sẽ bị trừng phạt đau đớn.I 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِصاُص فِي   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ َوٱ  ِۚ  ٱلَۡقۡتلَىِۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر  نَثيَٰ
ُ
نَثيَٰ بِٱلۡأ

ُ
لَۡعۡبُد بِٱلَۡعۡبِد َوٱلۡأ

ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف   ِخيهِ َشۡيء  فَٱت َِباُع
َ
َفَمۡن ُعِفَى لَُهۥ ِمۡن أ

ب ُِكۡم   ِن ره َٰلَِك َتخۡفِيف  م  َدآٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖن  َذ
َ
َوأ

َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب   ُۗ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ َوَرۡحمَة 
لِيم  

َ
 ١٧٨ أ

179. Và trong luật Qisas, các ngươi hỡi những người hiểu 

biết sẽ có (một sự đảm bảo) về cuộc sống, mong rằng các 

ngươi sống ngay chính và ngoan đạo (qua giáo luật này). 

لَۡبَِٰب  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ة  َيَٰٓأ َولَُكۡم فِي ٱلۡقَِصاِص َحَيوَٰ

 ١٧٩ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

 
I (9) Qisas là luật trả đũa mạng đền mạng hoặc gây tổn thương phải chịu sự đáp trả tương đương. 
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180. Các ngươi được sắc lệnh: khi ai đó trong các ngươi 

sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì y phải lập di chúc cho 

cha mẹ và họ hàng thân thuộc một cách hợp lý.(10) Đó là 

bổn phận của những người ngoan đạo.I 

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك  ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَر 
َ
أ

ا   ۡقَربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ َخيًۡرا ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡو

 ١٨٠ عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ 

181. Ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe rõ nó thì chỉ 

những kẻ sửa đổi mới phải chịu tội. Quả thật, Allah là 

Đấng Hằng Nghe, Đấng Hiểu Biết. 

هِذيَن   لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِنهَمآ إِۡثُمُهۥ عَلَى ٱل َفَمنُۢ بَده
َ َسِميٌع َعلِيم   ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ  ١٨١ ُيَبد 

182. Tuy nhiên, ai sợ người để lại di chúc có sự thiên vị 

hoặc vi phạm điều tội lỗi (trong di chúc) nên đứng ra dàn 

xếp giữa họ (những người can hệ) cho phải lẽ thì y không 

bị bắt tội, bởi Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

ۡصلََح بَيَۡنُهۡم  
َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

َ َغُفور  رهِحيم    ١٨٢ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

183. Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được 

sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh 

cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở 

thành những người ngoan đạo. 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلص  َها ٱل يُّ
َ
أ َياُم َكَما  َيَٰٓ

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلهُكۡم َتتهُقونَ   ١٨٣ ُكتَِب عَلَى ٱل

184. (Nhịn chay chỉ bắt buộc trong) một số ngày nhất định. 

Tuy nhiên, ai trong các ngươi bị bệnh hoặc là khách lữ 

hành thì y hãy nhịn bù lại vào những ngày khác tương 

ứng với số ngày đã không nhịn. Và ai có khả năng nhịn 

chay nhưng không muốn nhịn thì hãy nuôi ăn một người 

nghèo (thay thế cho một ngày nhịn chay),(11) còn ai tự 

nguyện (bố thí) thì đó là điều tốt đẹp cho y. Tuy nhiên, việc 

các ngươi nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu các 

ngươi biết được (giá trị của nhịn chay).II 

ۡو عَلَىَٰ  
َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مه يهاٗما مه

َ
أ

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ   ْۚ وَعَلَى ٱل َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  َسَفرٖ فَعِده

َع َخيٗۡرا َفُهَو َخيۡر     فِۡديَة  َطَعاُم ِمۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه
ن تَُصوُمواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
ۚۥْ َوأ هُه  ١٨٤ ل

185. Tháng Ramadan là tháng mà Qur’an được ban 

xuống làm nguồn hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ 

ràng về sự hướng dẫn và là tiêu chuẩn phân biệt (phúc và 

tội, chân lý và ngụy tạo). Vì vậy, ai trong các ngươi chứng 

kiến tháng này (khi đang ở nhà) thì phải nhịn chay nguyên 

tháng, còn ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì y hãy nhịn bù lại 

vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã không 

nhịn. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ không 

hề muốn gây khó khăn cho các ngươi; và Ngài muốn các 

ngươi hoàn thành tốt (việc nhịn chay) trong số ngày được 

quy định và Ngài muốn các ngươi tán dương sự vĩ đại của 

Ngài về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi, mong rằng 

các ngươi biết tri ân. 

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى  َشۡهُر 
ُ
هِذٓي أ َرَمَضاَن ٱل

َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشِهَد   ل ِلنهاِس َوبَي َِنَٰٖت م 
ۡو عَلَىَٰ  

َ
ۡهَر فَلَۡيُصۡمُهۖۡ َوَمن كَاَن َمرِيًضا أ ِمنُكُم ٱلشه

ُ بُِكُم ٱلۡيُسۡ  ُۗ يُرِيُد ٱَّلله َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  َر  َسَفرٖ فَعِده

ةَ َولُِتَكب ُِرواْ   َولَا يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ ٱلۡعِده
َُٰكۡم َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ  َ عَلَىَٰ َما َهَدى  ١٨٥ ٱَّلله

 
I (10) Câu Kinh này được ban xuống trước các câu Kinh về giáo luật chia tài sản thừa kế. Sau khi các câu Kinh về giáo 

luật chia tài sản thừa kế được thiên khải thì qui định lập di chúc cho cha mẹ được xóa bỏ chỉ còn lại qui định lập di chúc 

cho bà con họ hàng không nằm trong nhóm thừa kế. 

II (11) Đây là qui định ban đầu về giáo luật nhịn chay. Trong qui định ban đầu này, ai muốn nhịn thì nhịn còn ai không 

muốn có thể dùng cách nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo cho từng ngày nhịn chay. Sau đó, qui định này bị xóa bỏ và 

được thay thế bằng qui định mới, đó là tất cả những ai có khả năng đều phải nhịn chay. 
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186. Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về 

TA thì Ngươi hãy bảo họ rằng quả thật TA ở rất gần, TA 

luôn đáp lại lời cầu xin của ai cầu xin TA. Do đó, họ hãy 

đáp lại (lời gọi của) TA và hãy tin nơi TA, mong rằng họ 

được hướng dẫn đúng đường. 

ِجيُب َدۡعَوةَ  
ُ
لََك ِعَبادِي َعن ِي فَإِن ِي قَرِيٌبۖۡ أ

َ
َوِإَذا َسأ

اِع إَِذا َدعَاِنِۖ فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لِي َولۡيُ  ۡؤِمُنواْ بِي لََعلهُهۡم  ٱلده
 ١٨٦ يَۡرُشُدونَ 

187. Các ngươi được phép gần gũi vợ của các ngươi vào 

ban đêm (của tháng) nhịn chay,(12) họ là y phục của các 

ngươi và các ngươi là y phục của họ. Allah đã biết việc 

các ngươi thường lén lút (gần gũi họ) nên Ngài đoái 

thương mà lượng thứ cho các ngươi. Giờ đây các ngươi 

được tự do gần gũi họ và hãy tìm kiếm những gì được 

Allah an bày cho các ngươi. Các ngươi được tự do ăn 

uống trong đêm cho đến khi các ngươi phân biệt được sợi 

chỉ trắng với sợi chỉ đen lúc rạng đông, khi đó các ngươi 

lại tiếp tục cuộc nhịn chay cho đến đêm. Các ngươi chớ 

gần gũi vợ của các ngươi trong suốt thời gian các ngươi 

đang ‘Etikaf (lánh trần tu tịnh) trong các Masjid. Đấy là 

những giới cấm của Allah, các ngươi chớ đến gần. Như 

thế đó, Allah đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải của 

Ngài cho nhân loại, mong rằng họ biết sợ Ngài.I 

فَُث إِلَيَٰ نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه   َياِم ٱلره ِ ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱلص 
ُ
أ

نهُكۡم  
َ
ُ أ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه نُتۡم لَِباس  ل

َ
لَِباس  لهُكۡم َوأ

ن
َ
ُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا  ُكنُتۡم َتخَۡتانُوَن أ

  ُ َعنُكۡمۖۡ فَٱلَٰٔۡـَن َبَِٰشُروُهنه َوٱۡبتَُغواْ َما َكَتَب ٱَّلله
لَُكۡمْۚ وَُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط  

واْ   تِمُّ
َ
ۡسَوِد ِمَن ٱلَۡفۡجرِِۖ ُثمه أ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱلۡخَۡيِط ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َياَم إِ  ِ َِٰكُفوَن فِي  ٱلص  نُتۡم َع
َ
هۡيِلِۚ َولَا تَُبَِٰشُروُهنه َوأ لَي ٱل

ُۗ َكَذَٰلَِك   ِ فَلَا َتۡقَربُوَها ٱلَۡمَسَِٰجِد  تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
ُ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيتهُقونَ   ١٨٧ يُبَي ُِن ٱَّلله

188. Các ngươi chớ đừng ăn tài sản của nhau một cách 

bất chính và cũng chớ đừng lấy đó mà kiện tụng ra tòa 

hầu ăn tài sản của thiên hạ một cách tội lỗi trong khi các 

ngươi biết rõ (đó là sai trái). 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل َوتُۡدلُواْ   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
َولَا تَأ

ُكلُواْ فَرِيٗقا م ِ 
ۡ
اِس  بَِهآ إِلَي ٱلۡحُكهاِم لَِتأ َِٰل ٱلنه ۡمَو

َ
ۡن أ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ١٨٨ بِٱلِۡإثِۡم َوأ

189. Họ hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về các vầng trăng lưỡi 

liềm. Ngươi hãy bảo họ: “Các vầng trăng lưỡi liềm là 

những móc thời gian để con người tính toán ngày tháng 

và việc thi hành Hajj.” Việc ngoan đạo không thể hiện qua 

hành động đi vào nhà của mình từ nóc nhà (sau khi đã 

vào tình trạng Ehram),(13) mà sự ngoan đạo được thể 

hiện ở lòng kính sợ (Allah). Cho nên, các ngươi hãy vào 

nhà từ các cửa chính và các ngươi hãy kính sợ Allah, 

mong rằng các ngươi được thành công.II 

َٰقِيُت لِلنهاِس  هِلهةِِۖ قُۡل ِهَي َمَو
َ
۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمن ُظُهورَِها  
ۡ
ن تَأ

َ
ُۗ َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ بِأ َوٱلۡحَج ِ

َٰبَِهاْۚ  بَۡو
َ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمۡن أ

ۡ
َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمِن ٱتهَقىَٰ  َوأ

  َ  ١٨٩ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

190. Các ngươi hãy vì chính nghĩa của Allah mà chiến 

đấu chống lại những kẻ khai chiến với các ngươi nhưng 

các ngươi chớ đừng quá mức giới hạn (sát hại phụ nữ, 

người già và trẻ con) bởi Allah không ưa thích những kẻ 

vượt quá giới hạn. 

هِذيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم َولَا   ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله  ١٩٠ َتۡعَتُدٓوا

 
I (12) Luật nhịn chay được qui định lúc ban đầu là cấm người đàn ông thức dậy trong đêm Ramadan ăn uống và gần gũi 

vợ. Sau đó, qui định này bị xóa bỏ bởi câu Kinh này. 

II (13) Những người Ả-rập thời tiền Islam kiêng cử vào nhà từ cửa chính, nhất là trong suốt thời gian thực hiện Hajj. Họ 

xem việc vào nhà theo cửa chính là hành động không ngoan đạo, họ thường đi vào nhà từ trên nóc. Islam đến xóa bỏ tập 

tục và quan niệm này. 
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191. Và các ngươi hãy giết họ (những người vô đức tin) ở 

bất cứ nơi đâu mà các ngươi bắt được họ và các ngươi 

hãy trục xuất họ ra khỏi nơi (Makkah) mà họ từng trục 

xuất các ngươi trước đây. Tuy nhiên, việc quấy nhiễu (lôi 

kéo một người có đức tin trở lại với sự vô đức tin) còn 

nghiêm trọng hơn cả việc giết chóc. Các ngươi chớ khai 

chiến với họ trong Masjid Haram trừ phi họ khai chiến 

trước tiên, nếu họ khai chiến trước thì các ngươi hãy giết 

họ. Sự đáp trả đối với những kẻ vô đức tin là như thế. 

ِۡن َحۡيُث   ۡخرُِجوُهم م 
َ
َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َشدُّ ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۚ َولَا تَُقَٰتِ 
َ
ۡخرَُجوُكۡمْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

َ
لُوُهۡم  أ

ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم فِيهِِۖ فَإِن  
َٰفِرِينَ  ََٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمُۗ َكَذَٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك  ١٩١ َق

192. Nhưng nếu họ ngưng chiến thì quả thật Allah là Đấng 

Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 
 َ  ١٩٢  َغُفور  رهِحيم  فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنه ٱَّلله

193. Các ngươi hãy tiếp tục đánh họ cho đến khi nào họ 

chấm dứt hành động quấy nhiễu (ngăn cản mọi người đến 

với tôn giáo Islam) và chịu để tôn giáo của Allah được tự 

do. Nhưng nếu họ chịu ngưng chiến thì không còn mối 

hận thù nào đối với họ nữa ngoại trừ những kẻ làm điều 

sai quấy. 

  ِۡۖ يُن َّلِله ِ َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد  َوَق
َٰلِِمينَ  ها عَلَى ٱلظه  ١٩٣ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا ُعۡدَوََٰن إِل

194. Tháng cấm kỵ được bù lại bằng tháng cấm kỵ, và 

những hành động xâm hại vẫn phải thi hành theo luật 

Qisas. Bởi thế, ai xâm hại các ngươi thì các ngươi hãy 

đáp trả lại y giống như việc y đã xâm hại các ngươi. 

Nhưng các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Ngài luôn ở 

cùng với những người biết kính sợ Ngài. 

ۡهرُ  ْۚ   ٱلشه ۡهرِ ٱلۡحََراِم َوٱلۡحُُرَمَُٰت قَِصاص  ٱلۡحََراُم بِٱلشه
َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما  

َ َمَع   نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٩٤ ٱلُۡمتهقِينَ 

195. Các ngươi hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) vào 

con đường chính nghĩa của Allah; các ngươi chớ đẩy bản 

thân mình đến chỗ tự hủy bằng chính đôi tay của các 

ngươi; và các ngươi hãy hành thiện bởi quả thật Allah yêu 

thương những người hành thiện. 

ِ َولَا  نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم إِلَي  َوأ

َ
تُلُۡقواْ بِأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ْْۚ إِنه ٱَّلله ۡحِسُنٓوا
َ
ۡهلَُكةِ َوأ  ١٩٥ ٱلته

196. Và các ngươi hãy hoàn thành Hajj và ‘Umrah vì 

Allah. Trường hợp các ngươi bị cản trở (do bệnh hoặc 

một điều gì đó không thể tiếp tục hành hương) thì hãy giết 

một con vật tế để chịu phạt tùy theo khả năng; các ngươi 

không được cạo đầu cho đến khi con vật tế đã được 

mang đến nơi qui định. Ai trong các ngươi bị bệnh hoặc bị 

nấm da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng cách 

nhịn chay (ba ngày) hoặc bố thí (thức ăn cho sáu người 

nghèo ở khu vực Haram) hoặc giết tế (con cừu chia thịt 

cho người nghèo ở khu vực Haram). Đối với ai muốn tiếp 

tục làm ‘Umrah rồi đến Hajj (được gọi là Hajj Tamadtua’ 

hoặc Hajj Qiran) thì phải giết tế tùy theo khả năng, còn ai 

không có khả năng giết tế thì phải nhịn chay ba ngày trong 

thời gian hành hương Hajj và nhịn bảy ngày còn lại sau 

khi trở về quê nhà, đó là mười ngày trọn vẹn. Giáo luật 

này chỉ đối với những ai định cư ngoài khu vực của Masjid 

ۡحِصۡرُتۡم َفَما  
ُ
ِْۚ فَإِۡن أ واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمَرةَ َّلِله تِمُّ

َ
َوأ

ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۖ َولَا َتحۡلُِقواْ ُرُءوَسُكۡم َحتهيَٰ  
هُهۚۥْ َفَمن كَ  ۡو  َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمحِل

َ
رِيًضا أ اَن مِنُكم مه

ۡو  
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِن ِصَياٍم أ ِسهِۦ فَفِۡديَة  م 

ۡ
أ ِن ره ٗذى م 

َ
ۦٓ أ بِهِ

ِمنُتۡم َفَمن َتَمتهَع بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي ٱلۡحَج ِ َفَما  
َ
نُُسٖكِۚ فَإَِذآ أ

يهاٖم  
َ
ََٰثةِ أ هۡم َيِجۡد فَِصَياُم ثََل ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل

ُۗ  فِي  ٱلۡحَج ِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمُۗ تِلَۡك َعَشَرة  َكاِملَة 
ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱلَۡمۡسِجِد  

َ
هۡم يَُكۡن أ َٰلَِك لَِمن ل َذ
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Haram. Các ngươi hãy hết lòng kính sợ Allah và hãy biết 

rằng quả thật Allah rất nghiêm khắc trong trừng phạt. 
َ َشِديُد   نه ٱَّلله

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلۡحََراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٩٦ ٱلۡعَِقابِ 

197. Việc hành hương Hajj chỉ (được thực hiện) trong 

những tháng nhất định. Cho nên, ai thực hiện cuộc hành 

hương Hajj thì chớ dâm dục, chớ làm điều tội lỗi cũng như 

chớ cãi vã trong suốt thời gian hành hương. Và bất cứ 

việc tốt đẹp nào mà các ngươi làm, Allah đều biết rõ (Ngài 

sẽ ghi nhận tất cả). Và các ngươi hãy mang theo lương 

thực (cho chuyến đi) nhưng lương thực tốt nhất chính là 

Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah). Bởi thế, 

các ngươi hãy Taqwa đối với TA hỡi những người hiểu 

biết! 

ْۚ َفَمن فَرََض فِيِهنه ٱلۡحَ  ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مه
َ
جه فَلَا  ٱلۡحَجُّ أ

ُۗ َوَما َتۡفَعلُواْ   َرفََث َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل فِي ٱلۡحَج ِ
ادِ   ُدواْ فَإِنه َخيَۡر ٱلزه ُۗ َوتََزوه ُ ِمۡن َخيٖۡر َيۡعلَۡمُه ٱَّلله

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقوِن َيَٰٓ  ١٩٧ ٱلته

198. Các ngươi không bị bắt tội khi tìm kiếm bổng lộc từ 

Thượng Đế của các ngươi (qua việc mua bán trao đổi 

trong thời gian thực hiện Hajj). Rồi khi các ngươi rời khu 

vực ‘Arafat (để đến khu vực Muzdalifah) thì các ngươi hãy 

tụng niệm Allah tại Al-Mash’ar Al-Haram, các ngươi hãy 

tụng niệm Ngài theo đúng cách mà Ngài đã dạy cho các 

ngươi bởi trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc. 

ب ُِكۡمْۚ   ِن ره ن تَبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م 
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ ِعنَد   َٰٖت فَٱذُۡكُرواْ ٱَّلله ِۡن َعَرَف فَۡضُتم م 
َ
فَإَِذآ أ

َٰكُ  ۡم َوِإن ُكنُتم  ٱلَۡمۡشَعرِ ٱلۡحََراِمِۖ َوٱۡذُكُروُه َكَما َهَدى
ٓال ِينَ  ِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضه  ١٩٨ م 

199. Sau đó, các ngươi hãy rời khỏi (Muzdalifah) cùng với 

những người hành hương, đồng thời hãy cầu xin Allah tha 

thứ tội lỗi (cho những điều thiếu sót), quả thật Allah là 

Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

اُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ   فَاَض ٱلنه
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ُثمه أ

َ َغُفور  رهِحيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١٩٩ ٱَّلله

200. Khi nào các ngươi hoàn thành các nghi thức hành 

hương thì các ngươi hãy tụng niệm Allah giống như việc 

các ngươi thường hay nhắc về cha mẹ (vì hãnh diện) 

hoặc nhiều hơn nữa. Trong nhân loại, có những người chỉ 

cầu xin “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy ban cho bầy 

tôi những điều tốt đẹp của cuộc sống trần gian” nên ở Đời 

Sau họ sẽ không có bất cứ điều tốt đẹp nào. 

َنَِٰسكَ  َ َكِذۡكرُِكۡم  فَإَِذا قََضۡيُتم مه ُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله
اِس َمن َيُقوُل   َشده ذِۡكٗراُۗ فَِمَن ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
َءابَآَءُكۡم أ

ۡنَيا َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن   َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ
 ٢٠٠ َخَلَٰقٖ 

201. Và trong nhân loại, có những người cầu xin “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi mọi 

điều tốt đẹp ở trần gian này và mọi điều tốt đẹp ở Đời 

Sau; và xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hình phạt 

của Hỏa Ngục”. 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي   ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ َوِمۡنُهم مه
ارِ ٱٓأۡلِخَرةِ َحسَ   ٢٠١ َنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

202. Đây đích thực là những người sẽ hưởng được phần 

thưởng từ những điều tốt mà họ đã làm và Allah rất nhanh 

nhẹn trong phán xét. 

ُ َسِريُع   ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسبُوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 
ُ
أ

 ٢٠٢ ٱلۡحَِسابِ 
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203. Các ngươi hãy tụng niệm Allah vào những ngày nhất 

định,(14) nhưng ai vội vã rời đi sau hai ngày (ngày 11 và 

12) thì không có tội và ai ở lại (cho đến ngày 13) thì cũng 

không có tội (bởi điều này) dành cho người ngoan đạo. 

Các ngươi hãy kính sợ Allah và các ngươi hãy biết rằng 

các ngươi phải trở về trình diện Ngài.I 

َل فِي   ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َتَعجه يهاٖم مه
َ
َ فِٓي أ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

َر فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۖ لَِمِن   خه
َ
يَۡوَميِۡن فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

 
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ٢٠٣ نهُكۡم إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ ٱتهَقىَٰ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله

204. Trong thiên hạ, có người đã khiến Ngươi trầm trồ 

trước lời nói của y về cuộc sống trần gian, y còn mang 

Allah ra làm chứng cho những điều nằm trong trái tim của 

y trong khi y là kẻ không ngừng tranh luận (hầu phủ nhận 

sự thật). 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ اِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيوَٰ َوِمَن ٱلنه
لَدُّ ٱلۡخَِصامِ 

َ
َ عَلَىَٰ َما فِي قَلۡبِهِۦ وَُهَو أ  ٢٠٤ َويُۡشِهُد ٱَّلله

205. Và khi y quay đi, y toàn làm chuyện tội lỗi trên trái 

đất, y phá hoại mùa màng và giết hại vật nuôi. Và Allah 

không hề ưa thích hành động phá hoại. 

ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها َويُۡهلَِك  
َ
هيَٰ َسَعىَٰ فِي ٱلۡأ َوِإَذا تََول

ُ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡفَسادَ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٠٥ ٱلۡحَۡرَث َوٱلنهۡسَل

206. Rồi khi có lời khuyên bảo y “Hãy kính sợ Allah” thì y 

lại hãnh diện với tội lỗi mà y đã làm, y đáng bị đày vào 

Ngục Lửa, một chốn cư ngụ thật tồi tệ. 

ُة بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسُبُهۥ   َخَذتُۡه ٱلۡعِزه
َ
َ أ َوِإَذا قِيَل لَُه ٱتهِق ٱَّلله
 ٢٠٦ َجَهنهُمۖۡ َولَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

207. Tuy nhiên, trong nhân loại, cũng có người bán thân 

mình để tìm kiếm sự hài lòng của Allah, và Allah rất mực 

thương xót đám bầy tôi của Ngài. 

  ِْۚ اِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
ُ َرُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادِ  ٢٠٧ َوٱَّلله

208. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy gia nhập 

hoàn toàn vào Islam và chớ đừng theo những vết chân 

của Shaytan, bởi quả thật hắn là kẻ thù công khai của các 

ngươi. 

لِۡم َكآفهٗة َولَا   ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    َِٰت ٱلشه بِين  تَتهبُِعواْ ُخُطَو  ٢٠٨  مُّ

209. Nếu như các ngươi trượt chân (khỏi chân lý) sau khi 

các bằng chứng đã đến với các ngươi một cách rõ ràng 

thì các ngươi hãy biết rằng Allah là Đấng Toàn Năng, 

Đấng Sáng Suốt. 

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم ٱلَۡبي َِنَُٰت  فَٱۡعلَُمٓواْ  فَإِن َزلَلُۡتم م 
َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  نه ٱَّلله

َ
 ٢٠٩ أ

210. Chẳng lẽ họ (những kẻ lầm lạc) chờ đợi Allah và các 

vị Thiên Thần cưỡi mây đến gặp riêng họ? (Nếu sự việc 

đúng như thế) thì vấn đề đã được giải quyết (họ đã bị 

trừng phạt và vấn đề đã được kết thúc), tuy nhiên, mọi 

việc đều được mang về trình diện Allah (để Ngài định 

đoạt). 

َِن   ُ فِي ُظلَٖل م  تَِيُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

ِ تُرَۡجُع   ْۚ َوِإلَي ٱَّلله ۡمُر
َ
ٱلَۡغَماِم َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُقِضَي ٱلۡأ

ُمورُ 
ُ
 ٢١٠ ٱلۡأ

 
I (14) Đó là ba ngày 11, 12 và 13 của tháng Zdul-Hijjah được gọi là những ngày Tashreeq. Một trong nghi thức của Hajj là 

ở lại khu vực Mina trong suốt những ngày này. 
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211. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi dân Israel rằng đã bao 

lần TA (Allah) đã ban cho họ dấu hiệu rõ ràng (để nhận 

biết về sứ mạng của Thiên Sứ vậy mà họ vẫn ngoan cố 

bác bỏ sự thật). Đối với ai đáp lại ân huệ của Allah (bằng 

sự vong ân) sau khi nó đã được trình bày rõ cho y thì quả 

thật Allah rất nghiêm khắc trong trừng phạt. 

ِۭ بَي َِنةٖ    ِۡن َءايَة َِٰٓءيَل َكۡم َءاَتۡيَنَُٰهم م  َسۡل بَنِٓي إِۡسَر
  َ ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنه ٱَّلله ۡل نِۡعَمَة ٱَّلله ِ َوَمن ُيَبد 

 ٢١١ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

212. Sự lộng lẫy, hào nhoáng của cuộc sống trần tục đã 

lôi cuốn những kẻ vô đức tin, đâm ra họ chê cười những 

người có đức tin cũng như những người sợ Đấng bên trên 

họ vào Ngày Phán Xét. Tuy nhiên, Allah muốn ban phát 

bổng lộc vô hạn cho ai tùy ý Ngài. 

ُة  هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحََيوَٰ ۡنَيا َويَۡسَخُروَن ِمَن   ُزي َِن لِل ٱلدُّ
  ُ هِذيَن ٱتهَقۡواْ فَوَۡقُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  َوٱَّلله ْۘ َوٱل هِذيَن َءاَمُنوا ٱل

 ٢١٢ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

213. Thoạt đầu loài người vốn là một cộng đồng duy nhất 

(rất ngoan đạo và chỉ theo tôn giáo của ông tổ Adam, rồi 

họ dần dần bị lệch lạc) nên Allah lần lượt gởi đến họ các 

vị Nabi với sứ mạng mang tin mừng và cảnh báo. Ngài đã 

ban cho Họ Kinh Sách làm cơ sở chân lý để Họ phân xử 

mọi điều mâu thuẫn trong thiên hạ. Nhưng thật ra họ 

không mâu thuẫn về Nó (Kinh Sách) ngoại trừ những kẻ 

được ban cho (Kinh Sách) sau khi họ đã tiếp thu được các 

bằng chứng rõ rệt bởi lòng đố kỵ giữa họ. Do đó, dưới 

phép của Allah, Ngài đã phù hộ những người có đức tin 

đến với chân lý về những điều mà họ đã bất đồng và mâu 

thuẫn. Và Allah muốn hướng dẫn ai Ngài muốn đến với 

con đường ngay chính. 

بِي ِـَۧن   ُ ٱلنه ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه
ُ
اُس أ َكاَن ٱلنه

  ِ نَزَل َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
ِريَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ ُمبَش 

اِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ   َوَما  لَِيۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه
وتُوُه ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم  

ُ
هِذيَن أ ها ٱل ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل

هِذيَن َءاَمُنواْ لَِما   ُ ٱل ُۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ َفَهَدى ٱَّلله ٱلَۡبي َِنَُٰت َبۡغَي
ُ َيۡهِدي َمن   ِ بِإِۡذنِهِۗۦُ َوٱَّلله ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ ِمَن ٱلۡحَق 

ۡستَ   ٢١٣ قِيمٍ يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

214. Hoặc lẽ nào các ngươi (hỡi những người có đức tin) 

nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng mà không phải 

trải qua những thử thách tương tự (những thử thách) mà 

các thế hệ trước các ngươi đã phải trải ư? Họ đã từng trải 

qua những nghịch cảnh và hoạn nạn và họ đã dao động 

tình thần đến nỗi vị Thiên sứ (Muhammad) và những tín 

đồ cùng với Y đều phải than: “Bao giờ sự cứu giúp của 

Allah mới đến?” Quả thật sự cứu giúp của Allah rất gần 

kề! 

تِكُ 
ۡ
ا يَأ ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه

َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
َثُل  أ م مه

آُء   ره َسآُء َوٱلضه
ۡ
ۡتُهُم ٱلَۡبأ سه هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكمِۖ مه ٱل

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
ِ قَرِيب   لَٓا إِنه نَۡصَر ٱَّلله

َ
ُِۗ أ  ٢١٤ َمَتيَٰ نَۡصُر ٱَّلله

215. Họ (các bằng hữu của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) cần phải bố thí loại tài sản nào (và cho ai?). Ngươi 

hãy đáp: “Các ngươi hãy bố thí tài sản tốt sạch (kiếm 

được bằng con đường Halal và tốt nhất là bố thí) cho cha 

mẹ, cho người thân, cho trẻ mồ côi, cho người nghèo, và 

cho người lỡ đường. Và những điều thiện tốt mà các 

ngươi từng làm thì Allah đều luôn biết rõ (Ngài sẽ ghi 

nhận ở nơi Ngài không sót bất cứ điều gì). 

ِۡن َخيٖۡر   نَفۡقُتم م 
َ
يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ أ
ۡقَربِيَن َوٱلَۡيَتََٰميَٰ وَ 

َ
َٰلَِديِۡن َوٱلۡأ ٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  فَلِلَۡو

َ بِهِۦ   بِيِل  َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله ٱلسه
 ٢١٥ َعلِيم  

216. Lệnh chiến đấu đã được ban hành cho các ngươi và 

đó là điều mà các ngươi ghét. Nhưng biết đâu điều mà 

các ngươi ghét lại tốt cho các ngươi còn điều mà các 

ngươi yêu thích lại xấu cho các ngươi; quả thật chỉ Allah 

ن  
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل وَُهَو ُكۡره  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ن ُتحِبُّواْ  
َ
ا وَُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ تَۡكرَُهواْ َشۡيـ ٗ
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mới biết rõ (đâu là tốt và đâu là xấu) còn các ngươi chẳng 

biết gì. 
نُتۡم لَا  

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ا وَُهَو َشر   لهُكۡمْۚ َوٱَّلله َشۡيـ ٗ

 ٢١٦ َتۡعلَُمونَ 

217. Họ (nhân loại) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về việc 

chiến đấu trong tháng cấm kỵ.(15) Ngươi hãy trả lời họ: 

“Việc chiến đấu trong tháng cấm kỵ là vi phạm nghiêm 

trọng, nhưng việc ngăn cản con đường chính đạo của 

Allah, việc phủ nhận Ngài, việc cấm mọi người vào Masjid 

Haram cũng như việc trục xuất dân cư của (Makkah) ra 

khỏi (vùng đất của họ) còn nghiêm trọng hơn đối với Allah; 

và sự quấy nhiễu còn nghiêm trọng hơn cả sự giết chóc. 

Mặc dù vậy, những người đa thần vẫn không ngừng chiến 

đấu với các ngươi cho đến khi nào họ kéo các ngươi rời 

khỏi tôn giáo của các ngươi bằng mọi cách có thể. Ai 

trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng vô đức tin 

thì mọi việc hành thiện của y bị xóa sạch ở đời này lẫn Đời 

Sau, họ sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục, và họ sẽ ở 

trong đó mãi mãi.I 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قَِتاٖل فِيهِِۖ قُۡل قَِتال   يَۡسـ َلُو نََك َعِن ٱلشه
ُۢ بِهِۦ   ِ َوُكۡفُر فِيهِ َكبِير ْۚ وََصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّلله

ۡكبَُر ِعنَد  
َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج أ

ۡكبَُر ِمَن ٱلَۡقۡتِل  َولَا يََزالُوَن  
َ
ِْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ ٱَّلله

تِلُونَُكۡم َحتهيَٰ يَُردُّوُكۡم َعن دِينُِكۡم إِِن  يَُقَٰ 
ْْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت   ٱۡسَتَطَُٰعوا

ۡنَيا   ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
وَُهَو َكافِر  فَأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ

 ٢١٧ َخَٰلُِدونَ 

218. Những người có đức tin, những người di cư và anh 

dũng chiến đấu vì chính nghĩa của Allah đích thực là 

những người đang kỳ vọng nơi lòng thương xót của Allah. 

Quả thật Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

هِذيَن  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل َهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي  إِنه ٱل
ُ َغُفور    ِْۚ َوٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك يَرُۡجوَن َرۡحمََت ٱَّلله

ُ
ِ أ َسبِيِل ٱَّلله

 ٢١٨ رهِحيم  

219. Họ (những người bạn đạo của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) về rượu và cờ bạc. Ngươi hãy trả 

lời họ: “Trong hai thứ vừa có tội lớn vừa có lợi ích cho con 

người nhưng tội của chúng lớn hơn lợi ích mà chúng 

mang lại.” Và họ hỏi Ngươi “nên bố thí loại tài sản nào”. 

Ngươi hãy trả lời họ: “(Các ngươi hãy bố thí) phần tài sản 

còn lại (sau khi các ngươi đã sử dụng cho nhu cầu cần 

thiết).”(16) Như thế đó Allah đã trình bày rõ cho các ngươi 

các lời mặc khải của Ngài mong rằng các ngươi biết suy 

ngẫm.II 

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثۡم   
 ُۗ ۡكبَُر ِمن نهۡفعِِهَما

َ
  َكبِير  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َوِإۡثُمُهَمآ أ

َويَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل ٱلَۡعۡفَوُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن 
ُرونَ  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه  ٢١٩ ٱَّلله

220. (Để mang lại lợi ích) ở đời này và ở Đời Sau. Họ hỏi 

Ngươi về trẻ mồ côi.(17) Ngươi hãy trả lời họ: “Cải thiện 

(đời sống) cho chúng là điều tốt nhất, nhưng nếu các 

ngươi hùng hạp (tài sản) với chúng thì chúng vốn là anh 

em (đồng đạo) với các ngươi, Allah biết rõ ai là kẻ phá 

hoại và ai là người muốn cải thiện. Nếu muốn, Allah thừa 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل   فِي ٱلدُّ
  ُ َٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله هُهۡم َخيۡر ۖۡ َوِإن ُتخَالُِطوُهۡم فَإِۡخَو إِۡصلَاح  ل

 
I (15) Islam và tôn giáo của ông tổ Ibrahim luôn tôn trọng các tháng cấm kỵ, họ sẽ không gây thù hận hoặc đánh nhau 

trong các tháng này. Các tháng cấm kỵ gồm tháng Muharram, Rajab, Zdul-Qa’dah và Zdul-Hijjah, (tức tháng giêng, tháng 

7, tháng 11 và tháng 12 theo lịch Islam). 

II (16) Câu Kinh này xuống trước khi lệnh Zakah được thiên khải, sau đó Allah bắt buộc phải xuất Zakah theo định lượng 

và từng loại tài sản nhất định. 
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sức gây khó khăn cho các ngươi, bởi Allah là Đấng Toàn 

Năng, Đấng Sáng Suốt.I 
  ُ َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ۡعَنَتُكۡمْۚ 
َ
َ َعزِيٌز َحِكيم  لَأ  ٢٢٠  إِنه ٱَّلله

221. Các ngươi (những người có đức tin) chớ đừng kết 

hôn với những phụ nữ thờ đa thần cho đến khi nào họ đã 

có đức tin, bởi lẽ một người nữ nô lệ có đức tin tốt hơn 

một người nữ thờ đa thần ngay cả khi nữ ta có hấp dẫn và 

lôi cuốn các ngươi đi chăng nữa. Và các ngươi chớ đừng 

gả (con gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ 

đa thần cho đến khi nào họ đã có đức tin, bởi lẽ một 

người nam nô lệ có đức tin tốt hơn một người nam thờ đa 

thần ngay cả khi y có hấp dẫn và lôi cuốn các ngươi đi 

chăng nữa. Họ (những kẻ thờ đa thần) kêu gọi các ngươi 

đến với Hỏa Ngục trong khi Allah mời gọi các ngươi đến 

với Thiên Đàng và sự tha thứ theo phép của Ngài. Allah 

đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải của Ngài cho nhân 

loại mong rằng họ biết lưu tâm. 

ۡؤِمَنٌة   َمة  مُّ
َ
ْۚ َولَأ َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َحتهيَٰ يُۡؤِمنه

ۡعَجَبۡتُكۡمُۗ َولَا تُنِكُحواْ  
َ
ۡشِرَكةٖ َولَۡو أ ِن مُّ َخيۡر  م 

ِن   ۡؤِمٌن َخيۡر  م  ْْۚ َولََعۡبد  مُّ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحتهيَٰ يُۡؤِمُنوا
ۡعَجَبكُ 

َ
ۡشرِٖك َولَۡو أ ارِِۖ  مُّ ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه

ُ
ۡمُۗ أ

ُ يَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلۡجَنهةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۖۦۡ َويَُبي ُِن   َوٱَّلله
ُرونَ   ٢٢١ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه

222. Họ (các bạn đạo của Ngươi) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) về kinh nguyệt của phụ nữ. Ngươi hãy trả lời 

họ: “Nó gây hại (cho các ngươi khi quan hệ), cho nên các 

ngươi đừng đến gần vợ của các ngươi trong suốt thời 

gian kinh nguyệt cho đến khi nào họ đã sạch sẽ trở lại 

(dứt kinh). Khi nào họ đã (tắm Junub) sạch sẽ thì các 

ngươi hãy đến với họ như Allah đã cho phép các ngươi. 

Quả thật, Allah rất yêu thương những người biết ăn năn 

sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 

ٗذى فَٱۡعتَِزلُواْ  
َ
َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ
َحتهيَٰ َيۡطُهۡرَنۖۡ  ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض َولَا َتۡقَربُوُهنه  

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله
َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَأ فَإَِذا َتَطهه

ِرِينَ  َٰبِيَن َويُِحبُّ ٱلُۡمَتَطه  وه  ٢٢٢ ُيحِبُّ ٱلته

223. Những người phụ nữ (vợ) của các ngươi là mảnh đất 

trồng của các ngươi. Cho nên, các ngươi hãy đến với 

mảnh đất trồng của các ngươi theo cách mà các ngươi 

thích; và các ngươi hãy (làm thiện tốt) cho bản thân mình. 

Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy biết rằng các ngươi 

sẽ phải trở về trình diện Ngài và Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) hãy báo tin vui cho những người có đức tin. 

هيَٰ ِشۡئُتۡمۖۡ   ن
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
نَِسآؤُُكۡم َحۡرث  لهُكۡم فَأ

نهُكم  
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
ُمواْ لِأ ِ َوَقد 

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش   ٢٢٣ مُّ

224. Các ngươi chớ đừng lấy Allah ra thề thốt để làm bức 

màn ngăn cản các ngươi hành thiện, làm điều ngoan đạo 

và hòa giải giữa mọi người, bởi Allah là Đấng Hằng Nghe, 

Đấng Hiểu Biết. 

واْ َوَتتهُقواْ   ن َتبَرُّ
َ
يَۡمَٰنُِكۡم أ

َ
َ ُعۡرَضٗة ل ِأ َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله

ُ َسِميعٌ  اِسِۚ َوٱَّلله  ٢٢٤  َعلِيم  َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن ٱلنه

 
I (17) Theo Islam những đứa trẻ chết cha trước khi trưởng thành được xem là trẻ mồ côi, còn chết mẹ thì không được 

xem là mồ côi. 
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225. Allah không bắt tội việc các ngươi thề thốt như một 

thói quen trên đầu môi, nhưng Ngài sẽ bắt tội khi các 

ngươi (thề thốt) có chủ định trong tim của các ngươi và 

Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Chịu Đựng. 

ُ بِٱللهغۡ  ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  ل
َ
وِ فِٓي أ

ُ َغُفوٌر   يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسَبۡت قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ٢٢٥ َحلِيم  

226. Những ai thề thốt không giao hợp với phụ nữ (vợ) 

của họ nữa thì để cho y bốn tháng suy nghĩ. Nếu như y 

giao hợp lại (với vợ trong khoảng thời gian đó) thì chắc 

chắn Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

ۡشُهرِٖۖ فَإِن  
َ
ۡربََعةِ أ

َ
هِذيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص أ ل ِل

َ َغُفور  رهِحيم    ٢٢٦ فَآُءو فَإِنه ٱَّلله

227. Còn nếu họ kiên quyết li dị (vợ) thì chắc chắn Allah là 

Đấng Hằng Nghe, Đấng Hiểu Biết. 
َ َسِميٌع َعلِيم   َلََٰق فَإِنه ٱَّلله  ٢٢٧ َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه

228. Những người vợ li dị (vì quyền lợi của bản thân) phải 

ở vậy trong ba kỳ kinh (ba tháng) và họ không được phép 

giấu giếm thứ mà Allah đã tạo hóa trong bụng của họ (bào 

thai) nếu họ có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và chồng 

của họ được quyền ưu tiên tái hợp với họ nếu cả hai 

muốn cải thiện cuộc sống (vợ chồng). Phụ nữ được 

hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm (của họ đối với 

chồng) theo lẽ truyền thống (của từng nơi), tuy nhiên nam 

giới cao hơn phụ nữ một bậc (về trách nhiệm gánh vác gia 

đình). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng 

Suốt. 

ِۚ َولَا   ََٰثَة قُُرٓوٖء نُفِسِهنه ثََل
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

 ِ ُ ف ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱَّلله
َ
رَۡحاِمِهنه  َيحِلُّ لَُهنه أ

َ
ٓي أ

َحقُّ  
َ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوبُُعولَُتُهنه أ إِن ُكنه يُۡؤِمنه بِٱَّلله

هِذي   َراُدٓواْ إِۡصَلَٰٗحاْۚ َولَُهنه ِمۡثُل ٱل
َ
َٰلَِك إِۡن أ ِهِنه فِي َذ بَِرد 

  ُ ُۗ َوٱَّلله َعلَۡيِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنه َدرََجة 
 ٢٢٨  َحِكيمٌ َعزِيزٌ 

229. Việc li dị(18) chỉ được phép hai lần. (Sau mỗi lần li 

dị), hoặc là người chồng giữ vợ lại một cách tử tế hoặc là 

trả tự do cho vợ một cách tốt đẹp. Và các ngươi (hỡi 

những người chồng) không được phép lấy lại bất cứ gì từ 

tiền cưới đã trao tặng vợ, ngoại trừ trường hợp cả hai sợ 

bản thân không duy trì được giới luật của Allah(19) thì cả 

hai không mắc tội khi (người vợ) dùng tiền cưới chuộc sự 

tự do cho bản thân. Đó là những giới luật của Allah, các 

ngươi chớ đừng vi phạm. Ai vi phạm các giới luật của 

Allah thì họ chính là những kẻ sai quấy.I 

ۡو تَۡسِريُحُۢ  
َ
تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمره ٱلطه

آ   ُخُذواْ ِممه
ۡ
ن تَأ

َ
بِإِۡحَسَٰٖن  َولَا َيحِلُّ لَُكۡم أ

 ِۡۖ ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
ن َيخَافَآ أ

َ
هٓا أ   َءاتَيُۡتُموُهنه َشۡيـ ًا إِل

ِ فَلَا ُجَناَح   ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

ِ فَلَا   َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۗۦُ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِ فَأ َتۡعَتُدوَهاْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰلُِمونَ   ٢٢٩ ٱلظه

230. Nếu (người chồng) li dị vợ (lần thứ ba) thì người vợ 

không còn là vợ hợp pháp của y nữa cho đến khi cô vợ 

kết hôn với người chồng khác.(20) Sau này (người chồng 

فَإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعُد َحتهيَٰ تَنِكَح َزوًۡجا 
ن َيتَرَ 

َ
ۗۥُ فَإِن َطلهَقَها فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ اَجَعآ  َغيَۡرُه

 
I (18) Theo luật Islam, việc li dị được chia thành hai loại, Raj‘i và Ba-in. Raj‘i là người chồng nói li dị vợ rồi làm lành và trở 

lại chung sống với vợ. Người chồng được phép tối đa hai lần ở hình thức Raj‘i, và khi người chồng tuyên bố li dị lần thứ 

ba thì anh ta bị cấm trở lại với vợ trừ phi người vợ của anh ta đã kết hôn với người chồng mới (kết hôn thực sự chứ 

không phải giả dối) rồi người chồng mới lại li dị cô ta sau đó thì anh ta mới được quay lại, và lần li dị thứ ba được gọi là 

Ba-in.  (19) Trường hợp người vợ không chịu nổi tính xấu hay thói bạo hành của người chồng hoặc do ngoại hình xấu xí 

của người chồng nên người vợ sợ không làm tròn trách nhiệm đối với chồng mà Islam quy định thì người vợ được quyền 

đề nghị với người có thẩm quyển hủy hôn và đồng ý trả lại tiền cưới mà chồng đã trao tặng trước đây, lúc này người 

chồng được quyền nhận lại tiền cưới mà không phạm tội. 
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mới) lại li dị cô ta thì cô ta và người chồng cũ không bị tội 

nếu cả hai muốn quay lại với nhau, nhất là khi cả hai tin 

rằng sẽ duy trì được giới luật của Allah. Đó là những giới 

luật của Allah, Ngài trình bày rõ ràng cho những người 

hiểu biết.I 

  ِ ُِۗ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
َ
إِن َظنهآ أ

 ٢٣٠ يُبَي ُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

231. Sau khi các ngươi li dị vợ và thời hạn ở vậy của họ 

sắp kết thúc, (lúc đó,) hoặc là các ngươi chung sống trở 

lại tử tế với họ hoặc là các ngươi trả tự do cho họ một 

cách tốt đẹp; các ngươi chớ đừng cố giữ họ lại với ý định 

gây khó khăn cho họ, ai làm thế là đã tự bất công với 

chính bản thân mình và các ngươi chớ đừng lấy các lời 

mặc khải của Allah ra để bỡn cợt, các ngươi hãy nhớ về 

ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi và những gì được 

thiên khải trong Kinh Sách (Qur’an) và điều khôn ngoan 

(Sunnah) mà Ngài dùng khuyên bảo các ngươi. Các 

ngươi hãy kính sợ Allah và hãy biết rằng Allah luôn biết 

hết mọi việc. 

ۡمِسُكوُهنه   َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآءَ 
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َفَبلَۡغَن أ

ُِحوُهنه بَِمۡعُروٖفِۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهنه   ۡو َسر 
َ
بَِمۡعُروٍف أ

ۚۥْ   َٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ْْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ِضَراٗرا ل َِتۡعَتُدوا
  ِ ِ ُهُزٗواْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َولَا َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰب  عَ  نَزَل َعلَۡيُكم م 
َ
لَۡيُكۡم َوَمآ أ

نه  
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َوٱلۡحِۡكَمةِ يَعُِظُكم بِهۚۦِْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
َ بِكُل   ٢٣١ ٱَّلله

232. Khi các ngươi li dị vợ (ít hơn ba lần) và thời gian ở 

vậy của vợ đã chấm dứt thì các ngươi (người đại diện bên 

vợ) không được cấm người chồng của họ tái hôn với họ 

nhất là khi cả hai tự nguyện trở lại chung sống với nhau 

đàng hoàng. Đó là lời khuyên dành cho những ai trong 

các ngươi tin vào Allah và Đời Sau, điều đó tốt lành và 

trong sạch hơn cho các ngươi bởi Allah luôn biết rõ còn 

các ngươi thì không biết gì. 

َجلَُهنه فَلَا َتۡعُضلُوُهنه  
َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ََٰضۡواْ بَيَۡنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف    ۡزَوََٰجُهنه إَِذا تََر
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
أ

َٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن ِمنُكۡم   ِ  َذ يُۡؤِمُن بِٱَّلله
  ُ ْۚ َوٱَّلله ۡطَهُر

َ
ۡزكَيَٰ لَُكۡم َوأ

َ
َٰلُِكۡم أ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  َذ
نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٢٣٢ َيۡعلَُم َوأ

233. Những bà mẹ (sau li dị) sẽ cho con bú trong hai năm 

tròn đối với (người cha nào) muốn cho con bú đủ kỳ hạn. 

Với khoảng ấy thời gian người cha phải có trách nhiệm 

cấp dưỡng tiền bạc và quần áo cho người mẹ một cách tử 

tế phù hợp (với lẽ truyền thống). Mỗi linh hồn không bị ép 

làm điều gì đó quá khả năng, không người mẹ nào bị làm 

khổ bởi đứa con của mình và cũng không người cha nào 

bị làm khổ bởi đứa con của y, và người thừa kế cũng phải 

có trách nhiệm như thế. Trường hợp hai vợ chồng đồng 

thuận với nhau việc thôi cho con bú trước kỳ hạn hai năm 

thì cả hai không mắc tội. Nếu các ngươi muốn tìm vú nuôi 

khác cho con bú sữa thì các ngươi cũng không bị mắc tội 

một khi các ngươi trả đủ tiền thù lao cho người vú nuôi đó 

một cách phù hợp. Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy 

biết rằng Allah thông toàn mọi việc các ngươi làm. 

ۡوَلََٰدُهنه َحۡولَيِۡن َكاِملَيۡ 
َ
َٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ ِنِۖ لَِمۡن  ۞َوٱلَۡو

ْۚ وَعَلَى ٱلَۡمۡولُوِد لَُهۥ رِزُۡقُهنه   ن يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
أ

ها وُۡسَعَهاْۚ  َوكِۡسَوُتُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف َنۡفٌس إِل
ِۚۦْ وَعَلَى   هُهۥ بَِولَِده ُۢ بَِولَِدَها َولَا َمۡولُود  ل لَا تَُضآره َوَٰلَِدةُ

 َٰ َراَدا فَِصالًا َعن تََراٖض  ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذ
َ
لَِكُۗ فَإِۡن أ

ن  
َ
َردتُّۡم أ

َ
ُۗ َوِإۡن أ ِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما م 

ۡوَلََٰدُكۡم فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إَِذا  
َ
تَۡستَرِۡضُعٓواْ أ

 ْ َ َوٱۡعلَُمٓوا آ َءاتَيُۡتم بِٱلَۡمۡعُروِف  َوٱتهُقواْ ٱَّلله   َسلهۡمُتم مه
َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   نه ٱَّلله

َ
 ٢٣٣ أ

 
I (20) Sau khi Ba-in tức li dị lần thứ ba, để được trở lại sống chung với chồng cũ thì người vợ phải kết hôn với người đàn 

ông khác đúng với giáo luật Islam và phải trải qua giao hợp, không được phép kết hôn hình thức để hợp thức hóa việc 

trở lại với chồng cũ. Sau khi kết thúc hôn nhân với chồng mới do li dị hoặc chồng chết thì cô ta mới được phép kết hôn lại 

với chồng cũ bằng cuộc hôn lễ Islam. 
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234. Đối với những người chết bỏ lại vợ, bắt buộc các bà 

vợ phải ở vậy bốn tháng và mười ngày (vì quyền lợi của 

bản thân).(21) Sau khi hết thời gian ở vậy, các ngươi 

(những người bảo hộ các góa phụ đó) không bị mắc tội về 

các hành động hợp lẽ và phải đạo mà họ làm cho bản 

thân mình. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều các ngươi 

làm.I 

ۡزَوَٰٗجا َيتََربهۡصَن  
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ فَإَِذا بَلَ 
َ
ۡربََعَة أ

َ
نُفِسِهنه أ

َ
َجلَُهنه  بِأ

َ
ۡغَن أ

نُفِسِهنه  
َ
فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعلَۡن فِٓي أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٢٣٤ بِٱلَۡمۡعُروِف  َوٱَّلله

235. Các ngươi không mang tội khi nói lời ám chỉ(22) về 

việc đính hôn với các phụ nữ (đang trong thời gian ở vậy) 

hoặc khi các ngươi giấu kín ý định đó trong lòng. Allah biết 

các ngươi sẽ nghĩ đến họ nhưng các ngươi không được 

phép âm thầm hứa hẹn với họ ngoại trừ những câu nói 

thăm dò với lời lẽ lịch thiệp và đúng mực. Các ngươi 

không được tiến hành hôn ước với họ cho đến khi thời 

gian ở vậy của họ hoàn toàn kết thúc. Các ngươi hãy biết 

rằng Allah luôn hiểu rõ mọi tâm tư trong lòng của các 

ngươi, cho nên hãy thận trọng đối với Ngài; và các ngươi 

hãy biết rằng Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Chịu Đựng.II 

َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرهۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ  َولَا ُجَناَح 
نهُكۡم  

َ
ُ أ نُفِسُكۡمْۚ َعلَِم ٱَّلله

َ
ۡكَننُتۡم فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
ٱلن َِسآِء أ

ن  
َ
هٓا أ ا إِل ها تَُواِعُدوُهنه ِسرًّ َسَتۡذُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن ل

ِكَا ۡعُروٗفاْۚ َولَا َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱلن  ِح  َتُقولُواْ قَۡولٗا مه
َ َيۡعلَُم   نه ٱَّلله

َ
ۚۥْ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
َحتهيَٰ َيۡبلَُغ ٱلِۡكَتَُٰب أ

َ َغُفوٌر   نه ٱَّلله
َ
نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
َما فِٓي أ

 ٢٣٥ َحلِيم  

236. Các ngươi không có tội khi li dị vợ trước khi động 

phòng hoặc chưa định phần tiền cưới bắt buộc cho họ. 

Tuy nhiên các ngươi phải tặng họ quà cưới thích hợp, 

người giàu tùy theo phương tiện của người giàu và người 

nghèo tùy theo phương tiện của người nghèo. Đây là 

trách nhiệm của những người làm tốt. 

 ِ ها ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلهۡقُتُم ٱلن  َسآَء َما لَۡم  ل
ْۚ َوَمت ُِعوُهنه عَلَى   ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنه فَرِيَضٗة

َ
وُهنه أ َتَمسُّ

ُۢا   ٱلُۡموِسِع قََدُرُهۥ وَعَلَى ٱلُۡمۡقتِِر قََدُرُهۥ َمَتََٰع
ا عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٢٣٦ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

237. Và nếu như các ngươi li dị vợ trước khi động phòng 

và đã định rõ ràng phần tiền cưới thì bắt buộc các ngươi 

phải trả cho họ một nửa phần tiền cưới đã thống nhất. Trừ 

phi họ tự nguyện không nhận hoặc người giám hộ rộng 

lượng khước từ. Tuy nhiên, tấm lòng vị tha gần với lòng 

kính sợ (Allah) hơn. Các ngươi chớ đừng quên việc 

(Allah) đã ưu ái người này hơn người kia. Quả thật, Allah 

luôn thấy rõ mọi hành động của các ngươi. 

وُهنه َوَقۡد فَرَۡضُتۡم   ن َتَمسُّ
َ
َوِإن َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

وۡ 
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
هٓا أ   لَُهنه فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فَرَۡضُتۡم إِل

قَۡرُب  
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِكَاِحِۚ َوأ هِذي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن  َيۡعُفَواْ ٱل

َ بَِما   ِۚ َولَا تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيَۡنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله لِلتهۡقَوىَٰ
 ٢٣٧ َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

238. Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện 

Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah ‘Asr), và các 

ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng 

với tinh thần đầy sùng kính. 

  ِ ةِ ٱلۡوُۡسَطىَٰ َوقُوُمواْ َّلِله لَوَٰ َِٰت َوٱلصه لََو َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه
َٰنِتِينَ   ٢٣٨ َق

 
I (21) Trong suốt thời gian ở vậy, góa phụ không được rời khỏi nhà chồng, không được chưng diện và làm đẹp. 

II (22) Lời ám chỉ chẳng hạn như nói: Khi nào cô mãn hạn ở vậy thì hãy cho tôi biết, nhưng không được nói thẳng thừng. 
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239. Một khi các ngươi sợ (bị tấn công hoặc điều tương 

tự) thì các ngươi hãy hành lễ lúc đi bộ (hành quân) hoặc 

trên lưng vật cưỡi (phương tiện đi lại). Đến khi các ngươi 

đã an toàn thì các ngươi hãy tụng niệm Allah giống như 

cách mà Ngài đã dạy các ngươi lúc các ngươi chưa biết. 

 ً ِمنُتۡم فَٱۡذُكُرواْ  فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجال
َ
ۡو ُرۡكَباٗناۖۡ فَإَِذآ أ

َ
ا أ

ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ  َ َكَما َعلهَمُكم مه  ٢٣٩ ٱَّلله

240. Đối với những người chết bỏ lại vợ, bắt buộc các 

ngươi phải để lại di chúc cấp dưỡng (nhà ở và tiền bạc) 

cho họ một năm và không được đuổi họ ra khỏi nhà. 

Trường hợp họ tự nguyện rời khỏi nhà (trước thời hạn) thì 

các ngươi không bị tội về các hành động mà họ làm cho 

bản thân mình một cách hợp lẽ và phải đạo. Quả thật, 

Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.(23)I 

هِذيَن  ۡزَوَٰٗجا وَِصيهٗة  َوٱل
َ
ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ

َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغيَۡر إِۡخَراٖجِۚ فَإِۡن   ۡزَوَِٰجِهم مه
َ
ل ِأ

َخرَۡجَن فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِي َما َفَعلَۡن فِٓي  
ُ َعزِيٌز َحِكيم   ۡعُروٖف  َوٱَّلله نُفِسِهنه ِمن مه

َ
 ٢٤٠ أ

241. Những phụ nữ sau li dị vẫn còn quyền được hưởng 

cấp dưỡng phù hợp (theo lẽ truyền thống), đây là trách 

nhiệm của những người ngoan đạo. 

ا عَلَى ٱلُۡمتهقِينَ   ٢٤١ َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

242. Như thế đó, Allah đã trình bày rõ ràng cho các ngươi 

thấy các lời mặc khải của Ngài, mong rằng các ngươi 

hiểu. 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم   َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٢٤٢ َتۡعقِلُونَ 

243. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chưa 

biết đến việc có hàng ngàn người (dân Israel) đã bỏ nhà 

cửa ra đi vì sợ chết (bởi dịch bệnh hoặc điều gì đó). Lúc 

đó, Allah phán bảo họ: Các ngươi hãy chết đi (và họ liền 

chết hết), sau đó Ngài phục sinh tất cả họ sống trở lại. 

Quả thật, Allah luôn nhân từ với loài người nhưng đa số 

nhân loại không biết ơn (Ngài). 

لَۡم تَ 
َ
لُوٌف  ۞أ

ُ
هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم وَُهۡم أ َر إِلَي ٱل

ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنه  
َ
ُ ُموتُواْ ُثمه أ َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله

اِس   ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه ٱَّلله

 ٢٤٣ لَا يَۡشُكُرونَ 

244. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy chiến 

đấu cho chính nghĩa của Allah và hãy biết rằng Allah là 

Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

َ َسِميٌع   نه ٱَّلله
َ
ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق

 ٢٤٤ َعلِيم  

245. Ai cho Allah mượn một món mượn tốt đẹp (bố thí vì 

Allah) thì phần lãi của y sẽ được nhân lên rất nhiều lần. 

Quả thật, Allah muốn thu hẹp hoặc nới rộng bổng lộc là 

tùy ý Ngài và rồi các ngươi phải trở về trình diện Ngài. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
 ُ ْۚ َوٱَّلله ۡضَعاٗفا َكثِيَرٗة

َ
ۥٓ أ ُط َوِإلَۡيهِ  لَُه ُ

 َيۡقبُِض َويَۡبص 
 ٢٤٥ تُرَۡجُعونَ 

246. Lẽ nào Ngươi (hỡi Nabi) chưa biết thông tin về nhóm 

thượng lưu trong đám dân Israel thời sau Musa đã đề 

xướng với Nabi của họ: Người hãy đề bạc cho chúng tôi 

một vị vua đi, chúng tôi quyết sẽ sát cánh với vị vua đó 

chiến đấu cho chính nghĩa của Allah. (Nabi) đáp: Ta e là 

َِٰٓءيَل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰٓ   لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر
َ
أ

هُهُم ٱۡبَعۡث لََنا َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي َسبِيِل  إِۡذ  قَالُواْ لَِنِبي ٖ ل
ها   ل

َ
ِۖۡ قَاَل َهۡل َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل أ ٱَّلله

 
I (23) Theo đa số học giả chuyên giảng giải Qur’an cho rằng giáo luật của câu Kinh này đã bị xóa và được thay thế bởi 
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khi được (Allah) hạ lệnh chiến đấu thì các ngươi lại không 

tuân theo. Họ nói: Điều gì cấm chúng tôi đi chiến đấu vì 

chính nghĩa của Allah cơ chứ, trong khi kẻ thù đã trục xuất 

chúng tôi ra khỏi quê hương của mình và (giam giữ) con 

cháu của chúng tôi. Vậy mà khi họ được lệnh phải chiến 

đấu thì hầu hết bọn họ đã ngoảnh mặt làm ngơ ngoại trừ 

một số ít trong bọn họ. Quả thật, Allah biết rõ về đám 

người lầm lạc. 

ِ َوقَۡد   ها نَُقَٰتَِل فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
ْۖۡ قَالُواْ َوَما لََنآ أ تَُقَٰتِلُوا

بۡ 
َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم  أ َنآئَِناۖۡ فَلَمه

  ُۢ ُ َعلِيُم ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله ها قَلِيلٗا م  هۡواْ إِل ٱلۡقَِتاُل تََول
َٰلِِمينَ   ٢٤٦ بِٱلظه

247. Và Nabi của họ bảo: Allah đã đề cử Talut lên làm vua 

của các ngươi. Họ (không phục) bảo: Làm sao Y xứng 

đáng làm vua của chúng tôi cho được trong khi chúng tôi 

xứng đáng hơn y kia mà, vả lại Y vốn không có nhiều tài 

sản. (Nabi) nói: Allah đã lựa chọn Y cho các ngươi và 

Ngài ban cho Y kiến thức và sức mạnh, Allah muốn ban 

quyền vua chúa cho ai tùy ý Ngài, bởi Allah là Đấng Bao 

La, Đấng Hiểu Biết. 

َ قَۡد َبَعَث لَُكۡم َطالُوَت   َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله
َحقُّ  

َ
هيَٰ يَُكوُن لَُه ٱلُۡملُۡك َعلَۡيَنا َوَنحُۡن أ ن

َ
َملِٗكاْۚ قَالُٓواْ أ

  َ َِن ٱلَۡماِلِۚ قَاَل إِنه ٱَّلله بِٱلُۡملِۡك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة م 
َُٰه عَ  لَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِي ٱلۡعِلِۡم َوٱلِۡجۡسِمِۖ  ٱۡصَطَفى

ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ْۚ َوٱَّلله ُ يُۡؤتِي ُملَۡكُهۥ َمن يََشآُء  ٢٤٧ َوٱَّلله

248. Và Nabi của họ bảo: Dấu hiệu chứng minh chắc chắn 

cho vương quyền thuộc về Y là Y sẽ mang đến cho các 

ngươi xem một cái rương, trong đó mang đến sự bình an 

và những thứ còn sót lại từ hai dòng dõi của Musa và 

Harun được các vị Thiên Thần hộ tống mang đến. Chắc 

chắn điều đó là bằng chứng rõ ràng cho các ngươi nếu 

các ngươi thật sự là những người có đức tin. 

تَِيُكُم  َوَقاَل لَُهۡم نَبِ 
ۡ
ن يَأ

َ
ۦٓ أ يُُّهۡم إِنه َءايََة ُملِۡكهِ

ا تََرَك   ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ِن ره ابُوُت فِيهِ َسِكيَنة  م  ٱلته
ْۚ إِنه فِي   َءاُل ُموَسيَٰ َوَءاُل َهَُٰروَن َتحِۡملُُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة

ۡؤِمنِينَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ  ٢٤٨ َذ

249. Khi Talut xuất binh, Y bảo quân lính: Allah thử thách 

các ngươi về một con sông, ai uống nước của con sông 

đó thì y không còn là người của Ta (tức không được xuất 

binh chiến đấu) còn ai không uống nước của con sông đó 

hoặc chỉ uống một ngụm nước bằng tay cho đỡ khát thì y 

là người của Ta (tức được ra chiến trường). Thế nhưng 

đa số quân lính uống nước của con sông đó ngoại trừ một 

số ít. Rồi khi Y cùng đoàn quân có đức tin còn lại qua khỏi 

con sông thì quân lính nói: Ngày nay làm sao chúng ta đủ 

lực lượng để chiến đấu với đoàn quân của Jalut (Goliath) 

đây. Lúc này, những người có đức tin nơi việc họ sẽ trình 

diện Allah (ở Đời Sau) lên tiếng: Đã có biết bao lần một 

lực lượng nhỏ bé đã đánh bại một lực lượng hùng mạnh 

khi đã được Allah phù hộ! Quả thật, Allah luôn sát cánh 

với những người kiên nhẫn. 

َ ُمۡبَتلِيُكم   ا فََصَل َطالُوُت بِٱلۡجُُنوِد قَاَل إِنه ٱَّلله فَلَمه
هۡم َيۡطَعۡمُه   بَِنَهرٖ َفَمن َشرَِب ِمۡنُه فَلَيَۡس مِن ِي َوَمن ل

ِۚۦْ فََشِربُواْ   ها َمِن ٱۡغتََرَف ُغۡرَفَۢة بَِيِده فَإِنهُهۥ ِمن ِٓي إِل
ه  هِذيَن  ِمۡنُه إِل ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل ِۡنُهۡمْۚ فَلَمه ا قَلِيلٗا م 

َءاَمُنواْ َمَعُهۥ قَالُواْ لَا َطاقََة لََنا ٱلَۡيۡوَم ِبجَالُوَت  
ِ َكم   َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ِۚۦْ قَاَل ٱل وَُجُنوِده

ُۢ بِإِذۡ  ِن فِئَةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فِئَٗة َكثِيَرَة ُ  م  ُِۗ َوٱَّلله ِن ٱَّلله
َٰبِِرينَ   ٢٤٩ َمَع ٱلصه

250. Khi đối mặt với đoàn quân của Jalut thì họ (quân của 

Talut) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài 

hãy gia tăng sự kiên nhẫn trong lòng bầy tôi, xin Ngài hãy 

giữ vững đôi chân của bầy tôi và xin hãy phù hộ bầy tôi 

chiến thắng trước đám người vô đức tin.” 

فۡرِۡغ َعلَۡيَنا 
َ
ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجُنوِدهِۦ قَالُواْ َربهَنآ أ َولَمه

قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقوِۡم  
َ
َصبٗۡرا َوَثب ِۡت أ

َٰفِرِينَ   ٢٥٠ ٱلَۡك
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251. Cuối cùng đoàn quân có đức tin đã tiêu diệt được kẻ 

thù dưới sự phù hộ của Allah. Còn Dawood đã giết chết 

(bạo chúa) Jalut, rồi Y được Allah ban cho vương quyền 

và sứ mạng Nabi, ngoài ra Ngài còn dạy Y biết bao kiến 

thức Ngài muốn. Nếu như Allah không dùng người này để 

ngăn chặn (hành động phá hoại) của người kia thì trái đất 

sẽ loạn và rối tung, tuy nhiên Allah nhân từ với vũ trụ và 

vạn vật. 

َُٰه   ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَى َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّلله
 َ ُۗ َولَۡول ا يََشآُء ُ ٱلُۡملَۡك َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمُهۥ ِممه ا َدۡفُع  ٱَّلله

ۡرُض  
َ
اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لهَفَسَدِت ٱلۡأ ِ ٱلنه ٱَّلله

َ ُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢٥١ َوَلَِٰكنه ٱَّلله

252. Đó là những lời phán của Allah, TA đọc cho Ngươi 

nghe bằng sự thật (hỡi Thiên Sứ Muhammad) và quả thật 

Ngươi đích thực là một trong các vị Thiên Sứ (của TA). 

ِۚ َوِإنهَك لَِمَن   ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ٢٥٢ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

253. Đó là những vị Thiên Sứ; TA (Allah) đã ưu đãi một số 

vị này hơn một số vị kia. Trong số họ, có vị được Allah nói 

chuyện trực tiếp (như Thiên Sứ Musa), có vị được nâng 

trội hơn vài cấp bậc (như Thiên Sứ Muhammad), và TA đã 

ban cho Ysa con trai của Maryam một loạt phép màu rõ 

ràng và để Al-Ruh Al-Qudus (Jibril) làm trợ thủ cho Y. Nếu 

Allah muốn thì các thế hệ sống sau họ (các vị Thiên Sứ và 

Nabi) đã không giết chóc lẫn nhau sau khi các bằng 

chứng rõ ràng đã đến với họ, nhưng họ đã tranh cãi và bất 

đồng, cho nên, trong số họ có người tin và có người phủ 

nhận. Và nếu Allah muốn thì họ đã không giết chóc lẫn 

nhau, tuy nhiên, Allah làm những gì Ngài muốn. 

ن   ِۡنُهم مه لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضٖۘ م  ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضه
ۖۡ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوَءاتَيَۡنا ِعيَسي   ُ َكلهَم ٱَّلله

يهۡدَنَُٰه بُِروِح ٱلُۡقُدِس  َولَۡو َشآَء  
َ
ٱۡبَن َمۡريََم ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

ه  ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱل ِنُۢ َبۡعِد َما  ٱَّلله ِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِم م 
ۡن   َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن ٱۡختَلَُفواْ فَِمۡنُهم مه

ُ َما ٱۡقَتَتلُواْ   ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله ن َكَفَر َءاَمَن َوِمۡنُهم مه
َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ   ٢٥٣ َوَلَِٰكنه ٱَّلله

254. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng 

từ những bổng lộc mà TA đã ban cấp cho các ngươi (vào 

con đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra Ngày 

mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình 

bằng hữu (để bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự 

can thiệp nào (để biện hộ và giúp đỡ). Và những kẻ vô 

đức tin chính là những kẻ sai quấy. 

ِن   ا َرَزقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ ِممه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

  ُۗ ها َبۡيع  فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة  تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ

َٰلُِمونَ  َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه  ٢٥٤ َوٱلَۡك

255. Allah (là Thượng Đế), không có Thượng Đế (đích 

thực) nào ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Bất Diệt, 

Ngài không ngủ và cũng không buồn ngủ. Tất cả vạn vật 

trong các tầng trời và tất cả vạn vật trong trái đất đều 

thuộc về Ngài. Không ai có quyền can thiệp (biện minh, 

cầu xin ân xá cho ai) trước Ngài trừ phi Ngài cho phép. 

Ngài biết hết mọi điều xảy ra phía trước họ và đằng sau 

họ, không một ai đủ năng lực biết được kiến thức của 

Ngài ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho y biết. Kursi(24) 

(Bệ gác chân) của Ngài bao trùm hết cả các tầng trời và 

trái đất, và việc quản lý trời đất không làm Ngài mỏi mệt 

bởi Ngài là Đấng Tối Thượng, Vĩ Đại.I 

ُخُذهُۥ ِسَنة   
ۡ
ْۚ لَا تَأ ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّوُم ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱَّلله

َٰتِ  َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ْۚ ل ۡرِض  َمن َذا   َولَا نَۡوم 
َ
َوَما فِي ٱلۡأ

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َيۡعلَُم َما َبيَۡن  ۥٓ إِل هِذي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ٱل
ِۡن   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َولَا ُيحِيُطوَن بَِشۡيٖء م 

َ
أ

َِٰت   َمََٰو ْۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسه ها بَِما َشآَء ۦٓ إِل ِعلِۡمهِ
ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ حِ 

َ
ۡفُظُهَماْۚ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ  َوٱلۡأ

 ٢٥٥ ٱلَۡعِظيمُ 

 
I (24) Có lời Tafsir rằng Kursi là Ngai vương và Bệ gác chân. Và cũng có lời Tafsir rằng Kursi muốn nói trong câu Kinh 

này ám chỉ kiến thức của Allah, và đây là sự lựa chọn của học giả Al-Qurtubi. 
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256. Không có sự cưỡng bức (đức tin) trong tôn giáo. Quả 

thật, chân lý, lẽ đúng luôn khác biệt với điều ngụy tạo và 

sai trái. Cho nên, ai phủ nhận Taghut (mọi thứ được thờ 

phượng ngoài Allah) và có đức tin nơi Allah thì y đã nắm 

chắc sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt, bởi Allah là Đấng 

Hằng Nghe, Hằng Biết. 

ْۚ َفَمن   ِ ِيِنِۖ قَد تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱلَۡغى  لَٓا إِۡكَراهَ فِي ٱلد 
ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك   َُٰغوِت َويُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله يَۡكُفۡر بِٱلطه

ُ َسِميٌع  بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱ ُۗ َوٱَّلله لُۡوۡثَقىَٰ لَا ٱنفَِصاَم لََها
 ٢٥٦ َعلِيمٌ 

257. Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin, 

Ngài đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng. Riêng 

những kẻ vô đức tin, đấng bảo hộ của họ là Taghut; chúng 

đưa họ từ nơi ánh sáng đến chỗ tối tăm. Những kẻ đó sẽ 

làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống trong đó mãi mãi. 

لَُمَِٰت إِلَي   َِن ٱلظُّ هِذيَن َءاَمُنواْ ُيخۡرُِجُهم م  ُ َولِيُّ ٱل ٱَّلله
َُٰغوُت   ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱلنُّورِِۖ َوٱل

َِن ٱلنُّورِ إِلَي ْوَلَٰٓئَِك   ُيخۡرُِجوَنُهم م 
ُ
لَُمَِٰت  أ ٱلظُّ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢٥٧ أ

258. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) có thấy kẻ đã 

tranh luận với Ibrahim về Thượng Đế của Y, kẻ mà hắn đã 

được Allah ban cho vương quyền (vua Nimrud)? Khi 

Ibrahim nói: “Thượng Đế của tôi là Đấng làm cho sống và 

làm cho chết.” (Nimrud) bảo: “Ta cũng có thể làm cho 

sống và làm cho chết.”(25) Ibrahim nói: “Quả thật, Allah là 

Đấng làm cho mặt trời mọc lên ở hướng đông, vậy bệ hạ 

hãy làm cho nó mọc lên ở hướng tây xem nào.” Thế là kẻ 

vô đức tin đã bối rối (vì đuối lý). Quả thật, Allah không 

hướng dẫn đám người sai quấy.I 

َُٰه   ۡن َءاتَى
َ
ۦٓ أ هِذي َحآجه إِبَۡرَٰهِـَۧم فِي َرب ِهِ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

هِذي يُۡحِيۦ   ُ ٱلُۡملَۡك إِۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب َِي ٱل ٱَّلله
حۡ 

ُ
نَا۠ أ

َ
َ  َويُِميُت قَاَل أ ِميُتۖۡ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم فَإِنه ٱَّلله

ُ
ِيۦ َوأ

ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب  
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِرِق فَأ تِي بِٱلشه

ۡ
يَأ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   ُۗ َوٱَّلله هِذي َكَفَر َفُبِهَت ٱل
َٰلِِمينَ   ٢٥٨ ٱلظه

259. Hoặc (Ngươi có thấy ai) giống như kẻ (‘Uzair)(26) đã 

đi ngang qua một ngôi làng tan hoang và điêu tàn, y bảo: 

“Làm thế nào Allah có thể dựng sống lại ngôi làng này sau 

khi nó đã chết?” Thế là Allah đã làm cho y chết trong thời 

gian một trăm năm rồi sau đó dựng y sống lại. Ngài hỏi Y: 

“Ngươi đã ngủ bao lâu rồi?” Y đáp: “Thưa, bề tôi chỉ ngủ 

một ngày hay một buổi gì đó.” Ngài bảo Y: “Không, ngươi 

đã ngủ cả một trăm năm rồi đấy. Ngươi hãy nhìn vào thức 

ăn và thức uống của mình đi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn 

không bị hư với ngần ấy thời gian. Ngươi hãy nhìn vào 

con lừa của ngươi (nó đã chết thành đóng xương khô), TA 

lấy ngươi làm một dấu hiệu lạ cho nhân loại, ngươi hãy 

nhìn vào những khúc xương xem TA sắp xếp chúng rồi 

làm cho thịt bao chúng lại như thế nào.” Do đó, sau khi 

mọi thứ đã được phô bày một cách rõ ràng cho y (Y đã 

هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها   ۡو َكٱل
َ
أ

َماتَ 
َ
ُ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖۡ فَأ هيَٰ يُۡحِيۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله ن

َ
ُ  قَاَل أ ُه ٱَّلله

ۖۥۡ قَاَل َكۡم لَبِۡثَتۖۡ قَاَل لَبِۡثُت  ِماْئََة عَاٖم ُثمه َبَعَثُه
هبِثَۡت ِماْئََة عَاٖم فَٱنُظۡر   ۡو َبۡعَض يَۡومِٖۖ قَاَل بَل ل

َ
يَۡوًما أ

إِلَيَٰ َطَعاِمَك َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنهۡهۖۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك  
ِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي ٱلۡعَِظاِم َكۡيَف َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنها 

ا تَبَيهَن لَُهۥ قَاَل   نُنِشُزَها ُثمه نَۡكُسوَها لَحۡٗماْۚ فَلَمه
ِ َشۡيٖء قَِدير  

َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله
َ
ۡعلَُم أ

َ
 ٢٥٩ أ

 
I (25) Vua Nimrud sau khi khẳng định với Thiên Sứ Ibrahim rằng hắn cũng làm cho sống và làm cho chết thì hắn liền ra 

lệnh quân lính của hắn mang hai tù nhân ra trình diện trước mặt hắn, rồi hắn ra lệnh giết chết một người và tha mạng cho 

một người còn lại. 
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nhận thức được thực tại), y liền thốt lên: “Giờ đây bề tôi 

đã biết rõ Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ.”I 

260. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 

Ibrahim khẩn cầu (Allah): “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin 

Ngài cho bề tôi thấy cách mà Ngài làm sống lại cái chết!” 

(Allah) phán bảo (Ibrahim): “Phải chăng Ngươi không tin?” 

(Ibrahim) thưa: “Bẩm không phải như vậy, bề tôi chỉ muốn 

củng cố tấm lòng của mình mà thôi.” (Allah) phán bảo 

(Ibrahim): “Vậy thì Ngươi hãy bắt bốn con chim và băm 

chúng ra thành từng mảnh rồi trộn lại với nhau, sau đó 

Ngươi hãy để mỗi phần thịt của chúng trên mỗi ngọn núi. 

Xong, Ngươi hãy gọi chúng, chúng sẽ (trở lại thành những 

con chim như ban đầu) bay nhanh đến Ngươi. Và Ngươi 

hãy biết rằng Allah là Đấng Toàn Năng, Sáng Suốt.” 

ِۖ قَاَل   رِنِي َكيَۡف تُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
ِ أ َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

َولَۡم تُۡؤِمنِۖ قَاَل بَلَىَٰ َوَلَِٰكن ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ قَاَل  
َ
أ

يِۡر فَُصۡرُهنه  َِن ٱلطه ۡربََعٗة م 
َ
إِلَۡيَك ُثمه ٱۡجَعۡل  فَُخۡذ أ

تِيَنَك َسۡعٗياْۚ 
ۡ
ِۡنُهنه ُجۡزٗءا ُثمه ٱۡدُعُهنه يَأ ِ َجَبٖل م 

عَلَىَٰ ُكل 
َ َعزِيٌز َحِكيم   نه ٱَّلله

َ
 ٢٦٠ َوٱۡعلَۡم أ

261. Hình ảnh của những người chi dùng tài sản của họ 

cho con đường chính nghĩa của Allah giống như hình ảnh 

của một hạt giống trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông 

trổ ra một trăm hạt. Và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho 

những ai Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng Quảng Đại, Bao 

La, Hằng Biết hết mọi việc. 

 ِ َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل َكَمَثِل   مه

ِاْئَُة َحبهةٖ    ِ ُسۢنُبلَةٖ م 
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل فِي ُكل 

َ
َحبهٍة أ

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله ُ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء  ٢٦١ َوٱَّلله

262. Những người chi dùng tài sản của họ cho con đường 

chính nghĩa của Allah rồi không kèm theo bất cứ lời nhắc 

khéo nào về sự rộng rãi của mình cũng như không làm tổn 

thương (đến danh dự của người được họ bố thí và trợ 

giúp) thì họ sẽ có được phần thưởng của họ ở nơi 

Thượng Đế của họ và họ sẽ không sợ hãi cũng sẽ không 

buồn phiền, lo âu. 

هِذيَن يُنفُِقو ِ ُثمه لَا يُتۡبُِعوَن  ٱل َٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله ۡمَو
َ
َن أ

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا  
َ
هُهۡم أ ٗذى ل

َ
ا َولَٓا أ نَفُقواْ َمن ٗ

َ
َمآ أ

 ٢٦٢ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

263. Lời nói tử tế và lòng bao dung tốt hơn việc bố thí có 

kèm theo (lời lẽ hay hành động) làm tổn thương (danh dự 

của người được bố thí và trợ giúp). Quả thật, Allah là 

Đấng Giàu Có, Chịu Đựng. 

ِن َصَدقَةٖ يَتَۡبُعَهآ  ۡعُروف  َوَمۡغفَِرٌة َخيۡر  م  ۞قَۡول  مه
ُ َغنِيٌّ َحلِيم   ٗذى  َوٱَّلله

َ
 ٢٦٣ أ

264. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ hủy hoại 

sự bố thí của các ngươi bởi những lời nhắc khéo về tấm 

lòng của các ngươi hay bởi việc làm tổn thương (danh dự 

của người được các ngươi bố thí và giúp đỡ). (Nếu các 

ngươi làm thế thì hình ảnh của các ngươi) giống như kẻ 

chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Allah) 

chỉ muốn phô trương trước thiên hạ chứ không hề có đức 

tin nơi Allah và Đời Sau. Hình ảnh của kẻ này giống như 

hình ảnh một tảng đá to bằng phẳng trơn láng có lớp bụi 

phủ đầy bên trên (y cứ tưởng lớp bụi đó là mảnh đất phì 

nhiêu, y hồ hởi gieo hạt) nhưng rồi một cơn mưa lớn trút 

xuống quét sạch (lớp bụi đó đi) bỏ lại tảng đá nằm một 

 ِ َٰتُِكم ب هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتۡبِطلُواْ َصَدَق َها ٱل يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ ٱلَۡمن 

اِس َولَا يُۡؤِمُن   هِذي يُنفُِق َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه َذىَٰ َكٱل
َ
َوٱلۡأ

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ   بِٱَّلله
ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ   َصابَُهۥ َوابِل  َفتََرَكُهۥ َصلٗۡداۖۡ ل

َ
تَُراب  فَأ

ُْۗ وَ  ا َكَسُبوا ِمه ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  َشۡيٖء م  ٱَّلله
َٰفِرِينَ   ٢٦٤ ٱلَۡك

 
I (26) Đại đa số học giả chuyên giảng giải Qur’an cho rằng người đàn ông trong câu Kinh này là Nabi ‘Uzair, một số học 

giả thì bảo đó là ông Al-Khudhir và một số khác thì bảo rằng đó là người khác. (trích từ Tafseer Ibnu Katheer). 
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mình trơ trọi. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 

vô đức tin. 

265. Và những người chi dùng tài sản của mình chỉ vì 

muốn làm hài lòng Allah cũng như chỉ vì họ tin một cách 

kiên định (nơi lời hứa ban thưởng của Ngài), hình ảnh của 

họ giống như hình ảnh của một ngôi vườn trên một gò đất 

màu mỡ, phì nhiêu; khi gặp được mưa lớn, ngôi vườn 

tăng vụ mùa gấp bội; nhưng nếu như không có cơn mưa 

lớn nào thì cơn mưa rươi cũng đủ làm cho ngôi vườn phát 

triển tươi tốt. Quả thật, Allah luôn quan sát những gì các 

ngươi làm. 

ِ  َوَمَثُل ٱ َٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ل

َصاَبَها 
َ
ِۭ بَِرۡبَوٍة أ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنهة

َ
ِۡن أ َوتَثۡبِيٗتا م 

هۡم يُِصۡبَها َوابِل    ُكلََها ِضۡعَفيِۡن فَإِن ل
ُ
َوابِل  فَـ َاتَۡت أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٦٥ َفَطل  

266. Lẽ nào ai đó trong các ngươi lại khao khát muốn (tình 

trạng của y giống như một người) rằng y có một ngôi 

vườn chà là và nho với trái quả xum xuê, bên dưới có 

những dòng sông chảy, nhưng y đã đến tuổi già và con 

cái của y thì vẫn còn thơ dại, rồi một cơn gió mang theo 

cái nóng như lửa bất chợt ào đến thiêu rụi toàn bộ ngôi 

vườn?! Allah trình bày cho các ngươi những lời phán của 

Ngài đúng như thế, mong các ngươi biết suy ngẫm. 

خِيٖل   ِن نه ن تَُكوَن لَُهۥ َجنهة  م 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

ۡعَناٖب َتجۡ 
َ
ِ  َوأ

نَۡهَُٰر لَُهۥ فِيَها ِمن ُكل 
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِيهة  ُضَعَفآُء   َصابَُه ٱلِۡكبَُر َولَُهۥ ذُر 
َ
َمَرَِٰت َوأ ٱلثه

َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ نَار  فَٱۡحتََرقَۡتُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن  
َ
فَأ

ُرونَ  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه  ٢٦٦ ٱَّلله

267. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng 

(cho con đường chính nghĩa của Allah) từ những bổng lộc 

tốt lành mà các ngươi kiếm được cũng như từ những 

bổng lộc mà TA đã xuất ra cho các ngươi từ đất đai. Các 

ngươi chớ tìm lấy những món vật xấu để chi dùng (cho 

con đường chính nghĩa của Allah), những món vật mà 

ngay cả bản thân các ngươi cũng không muốn nhận ngoại 

trừ các ngươi nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi hãy biết rằng 

Allah là Đấng Giàu Có, Đáng Được Ca Tụng. 

نفُِقواْ 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتۡم  َيَٰٓ

ُمواْ   ۡرِضِۖ َولَا َتَيمه
َ
َِن ٱلۡأ ۡخرَۡجَنا لَُكم م 

َ
آ أ َوِممه

ن  
َ
هٓا أ ٱلۡخَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَـِبِخِذيهِ إِل

َ َغنِيٌّ َحمِيدٌ  نه ٱَّلله
َ
 ٢٦٧ ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

268. Shaytan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và 

bảo các ngươi làm điều tội lỗi, ngược lại, Allah hứa tha 

thứ cho các ngươi và làm cho các ngươi phát đạt với thiên 

lộc của Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Quảng đại, Bao la và 

Am tường mọi sự việc. 

ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر وَ  ُمُرُكم بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ  ٱلشه
ۡ
يَأ

ُ َوَِٰسٌع   ِۡنُه َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله ۡغفَِرٗة م  ُ يَعُِدُكم مه َوٱَّلله
 ٢٦٨ َعلِيم  

269. (Allah) ban sự khôn ngoan cho ai Ngài muốn, và ai 

được ban cho sự khôn ngoan thì quả thật y đã được ban 

cho biết bao điều tốt đẹp; tuy nhiên, không ai hiểu được 

điều đó ngoại trừ những người có kiến thức và chịu suy 

ngẫm. 

ْۚ َوَمن يُۡؤَت ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد   يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه وتَِي َخيٗۡرا َكثِيٗراُۗ َوَما يَذه

ُ
 ٢٦٩ أ

270. Những gì các ngươi đã chi dùng (cho con đường 

chính nghĩa của Allah) hoặc những gì các ngươi đã 

nguyện thực hiện, Allah chắc chắn đều biết rõ. Và những 

kẻ làm điều sai quấy chắc chắn sẽ không được ai giúp đỡ. 

 َ ِن نهۡذرٖ فَإِنه ٱَّلله ۡو نََذۡرتُم م 
َ
َفَقٍة أ ِن نه نَفۡقُتم م 

َ
  َوَمآ أ

نَصارٍ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ ۗۥُ َوَما لِلظه  ٢٧٠ َيۡعلَُمُه
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271. Nếu các ngươi công khai những món vật bố thí thì 

điều đó cũng tốt (bởi vì các ngươi đã công khai điều tốt); 

nhưng nếu các ngươi giấu kín và âm thầm trao các món 

vật bố thí đó đến tận tay những người nghèo thì điều đó 

tốt hơn cho các ngươi, nó sẽ xóa đi khỏi các ngươi tội lỗi 

cho các ngươi. Và Allah là Đấng Thông Toàn những gì 

các ngươi làm. 

ا ِهَيۖۡ َوِإن ُتخُۡفوَها   َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتۡبُدواْ ٱلصه
ُِر َعنُكم  َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو  َخيۡر  لهُكۡمْۚ َويَُكف 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ِن َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ َوٱَّلله  ٢٧١ م 

272. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), việc hướng dẫn họ (đến 

với chính đạo) không thuộc quyền của Ngươi mà chính 

Allah mới có quyền hướng dẫn ai Ngài muốn. Và những gì 

các ngươi chi dùng cho điều thiện tốt thì thật ra đó là 

những thứ các ngươi chi dùng cho chính bản thân các 

ngươi; và những gì các ngươi chi dùng là chỉ nhằm làm 

hài lòng Allah; và những gì các ngươi chi dùng cho điều 

thiện tốt thì nó sẽ được (Allah) trả lại cho các ngươi và 

chắc chắn các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi bất cứ 

thứ gì. 

َ َيۡهِدي َمن   َُٰهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ۞لهيَۡس َعلَۡيَك ُهَدى
ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَِأنُفِسُكۡمْۚ َوَما   يََشآُء

ِْۚ وَ  ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱَّلله َما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر  تُنفُِقوَن إِل
نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 

َ
 ٢٧٢ يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ

273. (Của bố thí là dành) cho những người nghèo, nhất là 

những người vì con đường chính nghĩa của Allah đã bị 

hạn chế việc đi lại trên mặt đất (để tìm kiếm thiên lộc của 

Ngài). Qua tư cách và lòng tự trọng của họ, người không 

biết cứ tưởng rằng họ giàu có; nhưng Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ Muhammad) có thể nhận biết họ qua những nét biểu 

hiện đặc biệt trên gương mặt họ; họ không xin xỏ thiên hạ 

một cách trơ trẽn và thiếu lòng tự trọng. Và bất cứ món tốt 

nào mà các ngươi chi dùng (cho con đường chính nghĩa 

của Allah), Allah chắc chắn biết rõ nó. 

ِ لَا   ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱل

ۡرِض َيحَۡسُبُهُم ٱلۡجَاهُِل  
َ
يَۡسَتِطيُعوَن َضۡرٗبا فِي ٱلۡأ

ۡغنَِيآَء ِمنَ 
َ
ِف َتۡعرُِفُهم بِِسيَمَُٰهۡم لَا يَۡسـ َلُوَن   أ َعفُّ ٱلته

َ بِهِۦ   ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله اَس إِلۡحَاٗفا ٱلنه
 ٢٧٣ َعلِيمٌ 

274. Những người chi dùng tài sản của họ (cho con 

đường chính nghĩa của Allah) cả đêm lẫn ngày dù kín đáo 

hay công khai đều sẽ nhận được phần thưởng của họ nơi 

Thượng Đế của họ (nếu họ thành tâm vì Ngài), và họ sẽ 

không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

ا وََعلَانَِيٗة   َهارِ ِسر ٗ هۡيِل َوٱلنه َٰلَُهم بِٱل ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

 َ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َول
َ
ا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  فَلَُهۡم أ

 ٢٧٤ َيحَۡزنُونَ 

275. Những người ăn tiền lời cho vay (vào Ngày Sau) sẽ 

đứng không vững giống như một kẻ bị Shaytan nhập vào 

người và làm cho điên cuồng. Họ bị như thế là vì họ đã 

nói: “Kinh doanh mua bán thật ra cũng giống như hình 

thức cho vay lấy lãi mà thôi”. Tuy nhiên, Allah cho phép 

kinh doanh mua bán và cấm hình thức cho vay lấy lãi. Do 

đó, ai đã nhận được lệnh cảnh báo từ Thượng Đế của y 

và chấm dứt (việc cho vay lấy lãi) thì y được hưởng 

những gì đã qua (từ việc cho vay lấy lãi trước đó) và vụ 

việc của y sẽ do Allah quyết định. Ngược lại, người nào 

ngoan cố tái phạm thì sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ 

sống trong đó mãi mãi. 

ها َكَما َيُقوُم   اْ لَا َيُقوُموَن إِل ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
هِذيَن يَأ ٱل

هِذي َيَتَخبهُطُه ٱلشه  نهُهۡم  ٱل
َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس 

َم   ُ ٱلَۡبۡيَع وََحره َحله ٱَّلله
َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ قَالُٓواْ إِنهَما ٱلَۡبۡيُع ِمۡثُل ٱلر 

ب ِهِۦ فَٱنَتَهيَٰ فَلَُهۥ   ِن ره ْْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظة  م  ا ِبَوَٰ ٱلر 
ِۖۡ َوَمۡن عَاَد  ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۡمُرُه

َ
ْوَلَٰٓئَِك  َما َسلََف َوأ

ُ
فَأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢٧٥ أ
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276. Allah không ban phúc cho hình thức vay lãi nhưng 

Ngài làm phát đạt các hình thức Sadaqah (bố thí, trợ 

giúp). Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ vô đức 

tin và tội lỗi. 

 ُ ُ لَا ُيحِبُّ  َيۡمَحُق ٱَّلله َِٰت  َوٱَّلله َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ  ٱلر 
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ  ٢٧٦ ُكله َكفه

277. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện, chu 

đáo duy trì lễ nguyện Salah và xuất Zakah thì họ sẽ nhận 

được ân phước của họ ở nơi Thượng Đế của họ, họ sẽ 

không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

قَاُمواْ  
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا  
َ
َة لَُهۡم أ َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

 ٢٧٧ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

278. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah 

mà bỏ đi phần còn lại của tiền lời cho vay, nếu các ngươi 

thật sự có đức tin nơi Ngài. 

َ َوَذُرواْ َما بَِقَى ِمَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡؤِمنِينَ  اْ إِن ُكنُتم مُّ ِبَوَٰٓ  ٢٧٨ ٱلر 

279. Nhưng nếu các ngươi không phục tùng theo mệnh 

lệnh thì xem như các ngươi đã khai chiến với Allah và 

Thiên Sứ của Ngài. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết ăn năn 

hối cải thì các ngươi được thu hồi tiền vốn của mình, đây 

là cách các ngươi không gây bất công cho ai và cũng 

không bị thiệt thòi. 

ِ َورَُسولِهِۖۦۡ َوِإن   َِن ٱَّلله َذنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ فَإِن ل

َٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا   ۡمَو
َ
تُبُۡتۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أ

 ٢٧٩ ُتۡظلَُمونَ 

280. (Trường hợp) người thiếu nợ gặp khó khăn không 

thể hoàn nợ (lúc đến kỳ hạn) thì hãy gia hạn cho y đến lúc 

y cảm thấy dễ dàng hơn (cho việc trả nợ); tuy nhiên, nếu 

các ngươi bố thí khoản nợ đó thì điều đó tốt hơn cho các 

ngươi nếu các ngươi biết. 

قُواْ   ن تََصده
َ
ِۚ َوأ َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ َميَۡسَرةٖ

 ٢٨٠ ن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ َخيۡر  لهُكۡم إِ 

281. Các ngươi hãy sợ Ngày mà các ngươi được đưa trở 

về trình diện Allah, lúc đó mỗi linh hồn sẽ được đền bù 

xứng đáng về mọi điều mà nó đã từng làm (trên thế gian), 

và chắc chắn không một ai bị đối xử bất công. 

هيَٰ ُكلُّ  َوٱتهُقواْ يَوۡ  ِۖۡ ُثمه تَُوف ٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إِلَي ٱَّلله
ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٢٨١ َنۡفٖس مه

282. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi mượn 

tiền bạc của nhau đến một thời hạn ấn định thì các ngươi 

hãy viết khoản nợ đó ra (thành một văn bản rõ ràng), các 

ngươi hãy tìm một người ghi chép viết lại (đầy đủ các điều 

khoản thỏa thuận) giữa các ngươi với nhau một cách 

công bằng. Bản thân người ghi chép không được từ chối 

viết giống như những gì Allah đã dạy y. Cho nên, người 

ghi chép hãy viết, còn người mắc nợ hãy đọc ra khoản nợ 

(một cách chính xác), y hãy kính sợ Allah, Thượng Đế của 

y, và không được bớt đi bất cứ thứ gì từ khoản nợ đó. 

Nếu người mắc nợ là người khờ khạo hoặc nhỏ tuổi (hay 

già yếu) hoặc không có khả năng (đọc ra khoản nợ) thì 

người giám hộ của y sẽ là người đại diện đọc ra khoản nợ 

theo đúng sự thật và công bằng. Các ngươi hãy tìm hai 

người đàn ông trong các ngươi đứng ra làm nhân chứng 

cho giấy nợ đó, nếu không có đủ hai người đàn ông thì 

các ngươi tìm một người đàn ông và hai người phụ nữ mà 

َجٖل  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إِلَيَٰٓ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ي فَٱۡكُتُبوُهْۚ َولَۡيۡكُتب بهيَۡنُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِلِۚ  َسم ٗ   مُّ
  ْۚ ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلهَمُه ٱَّلله

َ
َب َكاتٌِب أ

ۡ
َولَا يَأ

  َ هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ َولَۡيتهِق ٱَّلله فَلَۡيۡكُتۡب َولُۡيۡملِِل ٱل
هِذي َعلَۡيهِ   اْۚ فَإِن َكاَن ٱل َربهُهۥ َولَا َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـ ٗ

ۡو لَا يَۡسَتِطيعُ 
َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ن يُِمله ُهَو   ٱلۡحَقُّ َسفِيًها أ

َ
أ

فَلُۡيۡملِۡل َولِيُُّهۥ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن  
تَاِن  

َ
هۡم يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل  َوٱۡمَرأ ر َِجالُِكۡمۖۡ فَإِن ل
َُٰهَما  ن تَِضله إِۡحَدى

َ
َهَدآِء أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ ِممه
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các ngươi hài lòng để họ làm nhân chứng, (mục đích) để 

người phụ nữ này nhắc người phụ nữ kia (nếu một trong 

hai có người sai sót hay nhầm lẫn). Những người được 

mời làm nhân chứng không được từ chối. Các ngươi chớ 

ái ngại việc phải viết khoản nợ đó ra (thành văn bản) dù 

nó ít hay nhiều sau khi (đôi bên) đã thống nhất đến kỳ 

hạn. Đối với Allah (việc viết giấy nợ) là lẽ công bằng và 

chính xác nhất khi được đưa ra làm chứng và nhằm để 

ngăn chặn việc tranh chấp sau này. Trừ trường hợp các 

ngươi trao đổi mua bán tại chỗ (bằng tiền mặt) thì các 

ngươi không bị tội nếu các ngươi không viết nó ra (thành 

văn bản) cũng như không gọi người đứng ra làm chứng 

khi các ngươi thỏa thuận mua bán. Các ngươi không 

được làm hại đến người viết (giấy nợ) cũng như người 

làm chứng; nếu các ngươi làm thế thì chắc chắn đó là một 

hành động xấu xa và tội lỗi của các ngươi. Các ngươi hãy 

kính sợ Allah, Allah dạy các ngươi (những điều tốt đẹp), 

và Allah luôn biết rõ tất cả mọi sự việc. 

ۡخرَ 
ُ
َُٰهَما ٱلۡأ َِر إِۡحَدى َهَدآُء إَِذا َما  َفُتَذك  َب ٱلشُّ

ۡ
ِۚ َولَا يَأ ىَٰ

ۡو َكبِيًرا إِلَيَٰٓ  
َ
ن تَۡكُتُبوُه َصغِيًرا أ

َ
ْْۚ َولَا تَۡسـ َُمٓواْ أ ُدُعوا

َهََٰدةِ   قَۡوُم لِلشه
َ
ِ َوأ قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله

َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهۚۦِْ َذ

َ
أ

ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َحاِضرَ 
َ
هٓا أ ها تَۡرتَابُٓواْ إِل ل

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
ٗة  َوأ

ها   ل
َ
تُِديُروَنَها بَيَۡنُكۡم فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمْۚ َولَا يَُضآره َكاتِب   
َ
ُۗ َوأ تَۡكُتُبوَها

ْۚ َوِإن َتۡفَعلُواْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمُۗ َوٱتهُقواْ   َولَا َشِهيد 
 ِ ُ ب ُۗ َوٱَّلله ُ ۖۡ َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله َ ِ َشۡيٍء َعلِيم  ٱَّلله

 ٢٨٢ كُل 

283. Trường hợp các ngươi đi xa nhà, không tìm được 

người viết giùm (giấy nợ) thì chỉ cần thế chấp cho chủ nợ 

một tín vật. Tuy nhiên, nếu các ngươi có lòng tin lẫn nhau 

thì người được giao tín vật phải thực hiện (việc giao lại tín 

vật cho chủ nhân của nó khi được hoàn nợ) và y hãy kính 

sợ Allah, Thượng Đế của y. Và các ngươi không được 

che giấu bằng chứng; ai che giấu nó thì quả thật tấm lòng 

của y mang tội, bởi Allah luôn biết rõ những gì các ngươi 

làm. 

 َولَۡم َتِجُدواْ َكاتِٗبا فَرَِهَٰن   ۞َوِإن ُكنُتۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ 
هِذي   ِ ٱل ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد 

َ
ۖۡ فَإِۡن أ ۡقُبوَضة  مه

ۗۥُ َولَا تَۡكُتُمواْ   َ َربهُه َمََٰنَتُهۥ َولَۡيتهِق ٱَّلله
َ
ٱۡؤتُِمَن أ

ُ بَِما   ۗۥُ َوٱَّلله ۥٓ َءاثِم  قَلُۡبُه ْۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنهُه َهََٰدةَ ٱلشه
 ٢٨٣ ۡعَملُوَن َعلِيم  تَ 

284. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều là của Allah, dù các ngươi bộc lộ hay giấu kín những 

điều trong lòng của các ngươi thì Allah vẫn xét xử các 

ngươi về chúng. Tuy nhiên, Ngài sẽ tha thứ cho ai Ngài 

muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài muốn, bởi Allah toàn năng 

trên tất cả mọi thứ. 

ۡرِض  َوِإن ُتۡبُدواْ َما  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۖۡ َفَيۡغفُِر   ُ ۡو ُتخُۡفوُه ُيحَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
فِٓي أ

ُۗ َوٱ  ُب َمن يََشآُء ِ ِ َشۡيٖء  لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  َّلله

 ٢٨٤ قَِديرٌ 

285. Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin 

đều tin vào những điều được mặc khải xuống cho Y từ 

Thượng Đế của Y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi 

các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, và 

nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: “Bầy tôi 

không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin 

nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi 

cho bầy tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc 

chắn phải quay trở về trình diện Ngài.” 

ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنْۚ   نزَِل إِلَۡيهِ ِمن ره
ُ
َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا  ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّلله
َطۡعَناۖۡ  

َ
ِن رُُّسلِهۚۦِْ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ َحٖد م 

َ
ُِق َبيَۡن أ ُنَفر 
 ٢٨٥ َنا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ ُغۡفَرانََك َربه 

286. Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của nó. Mỗi linh hồn sẽ hưởng được 

thành quả của điều tốt mà mình đã làm và sẽ phải gánh 

hậu quả về tội lỗi đã phạm. (Người có đức tin cần cầu 

ها وُۡسَعَهاْۚ لََها َما َكَسَبۡت   ُ َنۡفًسا إِل لَا يُكَل ُِف ٱَّلله
هِسيَنآ  وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتُۗ َربهَنا لَا تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن
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nguyện Allah): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng 

bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi quên hay sai sót; lạy Thượng Đế 

của bầy tôi, 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 của bầy tôi, 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 xót bầy tôi, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, 

xin Ngài phù hộ bầy tôi giành chiến thắng trước những kẻ 

vô đức tin.” 

ْۚ َربهَنا َولَا َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَلَۡتُهۥ  نَا
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
أ

هِذيَن ِمن َقۡبلَِناْۚ  ِلَۡنا َما لَا َطاقََة  عَلَى ٱل َربهَنا َولَا ُتحَم 
ََٰنا  نَت َمۡولَى

َ
ْۚ أ لََنا بِهِۖۦۡ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنآ

َٰفِرِينَ   ٢٨٦ فَٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك
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Ali 'Imran عمران  آل  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 
I (1) Furqan có nghĩa là sự phân biệt, Qur’an được gọi là Furqan bởi vì Nó là chuẩn mực để phân biệt giữa cái đúng và 

cái sai, giữa chân lý và ngụy tạo, và giữa phúc và tội. 

1. Alif. La-m. Mi-m.  ٓ١ الٓم 

2. Allah (là Thượng Đế), không có Thượng Đế (đích thực) 

nào ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Bất Diệt. 
ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّومُ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٢ ٱَّلله

3. Ngài đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

Kinh Sách (Qur’an). (Nó) là chân lý đích thực (không có gì 

phải hoài nghi) dùng để xác định lại những điều được ban 

xuống trước (Nó). Và Ngài đã ban xuống Kinh Tawrah 

(Cựu Ước) và Kinh Injil (Tân Ước). 

َل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب  ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ  نَزه ِ ِ ُمَصد  بِٱلۡحَق 
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى نَزَل ٱلته

َ
 ٣ َوأ

4. (Kinh Tawrah và Kinh Injil) được ban xuống trước làm 

nguồn chỉ đạo cho nhân loại và (tiếp sau đó) Ngài ban 

xuống Furqan(1) (Kinh Qur’an). Quả thật, những kẻ đã phủ 

nhận các lời mặc khải của Allah sẽ phải gánh lấy sự trừng 

phạt khủng khiếp. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 

Đấng toàn quyền trừng phạt (không thể kháng cự).I 

هِذيَن   نَزَل ٱلُۡفۡرَقاَنُۗ إِنه ٱل
َ
ِمن َقۡبُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

 ِ ُ َعزِيز    َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ُۗ َوٱَّلله لَُهۡم َعَذاب  َشِديد 
 ٤ ُذو ٱنتَِقامٍ 

5. Quả thật không có bất cứ thứ gì ở trên trái đất cũng như 

ở trên trời có thể ẩn khuất khỏi Allah. 
ۡرِض َولَا فِي  

َ
َ لَا َيخَۡفىَٰ َعلَۡيهِ َشۡيء  فِي ٱلۡأ إِنه ٱَّلله

َمآءِ   ٥ ٱلسه

6. Ngài là Đấng đã tạo hình hài cho các ngươi trong các dạ 

con (của các bà mẹ) như thế nào tùy theo ý muốn của 

Ngài. Không có Thượng Đế (đích thực) nào khác ngoài 

Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ْۚ لَٓا  رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُء
َ
ُِرُكۡم فِي ٱلۡأ هِذي يَُصو  ََٰه  ُهَو ٱل إَِل

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٦ إِل

7. Ngài là Đấng đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) Kinh Sách (Qur’an), trong đó, có những câu 

Muhkam (mang ý cụ thể một cách rõ ràng), chúng là nền 

tảng của Kinh Sách, còn những câu khác Mushtabihah 

(mang ý tổng quát cho nhiều vấn đề tương đồng). Cho nên, 

những kẻ mà trong trái tim của họ có tư tưởng lệch lạc 

thường đi theo những câu mang ý tổng quát cho nhiều vấn 

đề tương đồng hầu (khơi dậy làn sóng) chia rẽ (cộng đồng) 

và suy diễn (chúng) theo ý riêng của mình; và chỉ một mình 

Allah mới biết rõ ý nghĩa thật sự của chúng. Ngược lại, 

những người thực sự có kiến thức vững chắc thì bảo: 

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó (Qur’an), toàn bộ 

(Qur’an) đều đến từ Thượng Đế của chúng tôi.” Quả thật 

نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنُه َءاَيَٰت   
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ا   مه
َ
ۖۡ فَأ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰت 

ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
حَۡكَمٌَٰت ُهنه أ مُّ

هِذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيغ  َفَيتهبُِعوَن َما تََشََٰبهَ  ِمۡنُه   ٱل
ۥٓ   وِيلَُه

ۡ
وِيلِهِۖۦۡ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنها بِهِۦ   ُۗ َوٱلره ُ ها ٱَّلله إِل
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه ُۗ َوَما يَذه ِۡن ِعنِد َرب َِنا  ٧ ُكل   م 
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I (2) Badr là tên của một khu vực cách thành phố Madinah khoảng 150 cây số về phía nam. Nơi đây đã diễn ra một cuộc 

giao chiến lừng danh đầu tiên của Islam mà lịch sử Islam gọi là trận chiến Badr. Trong trận chiến này, đoàn quân Muslim 

chỉ gồm 313 người còn đoàn quân của những kẻ thờ đa thần Quraish gồm khoảng 1000 người nhưng Allah đã ban sự 

chiến thắng cho những người Muslim. 

chỉ những người có hiểu biết vững chắc mới nắm được lời 

nhắc nhở (của Qur’an). 

8. (Những người thực sự có kiến thức vững chắc thường 

cầu nguyện): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng 

làm trái tim của bầy tôi lệch lạc sau khi Ngài đã hướng dẫn 

bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi hồng phúc từ nơi 

Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Ban Phát.” 

بهَنا لَا تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب لََنا ِمن  رَ 
اُب  نَت ٱلۡوَهه

َ
ْۚ إِنهَك أ هُدنَك َرۡحمًَة  ٨ ل

9. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn Ngài sẽ triệu tập 

nhân loại vào một Ngày (mà Ngài đã định), điều đó không 

có gì phải hoài nghi, bởi quả thật, Allah không bao giờ làm 

trái với điều đã hứa.” 

  َ ها َرۡيَب فِيهِِۚ إِنه ٱَّلله اِس لَِيۡوٖم ل َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱلنه
 ٩ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

10. Quả thật, con cái và tài sản của những kẻ vô đức tin 

không giúp ích được gì cho họ trước (sự trừng phạt của) 

Allah và họ chính là củi đốt của Hỏa Ngục. 

َٰلُُهۡم َولَٓا   ۡمَو
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ إِنه ٱل

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َوقُوُد ٱلنه
ُ
اۖۡ َوأ ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
 ١٠ أ

11. (Họ) giống như đồng bọn của Pha-ra-ông và những kẻ 

trước họ. Tất cả đều đã phủ nhận các lời mặc khải của TA 

nên họ đã bị Allah bắt phạt bởi tội lỗi họ đã gây ra. Quả 

thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

بُواْ   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ُ َشِديُد  أَـِب ُ بُِذنُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله
َ
َيَٰتَِنا فَأ

 ١١ ٱلۡعَِقابِ 

12. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với những kẻ 

vô đức tin: “Rồi đây các người sẽ bị đánh bại (bởi những 

người có đức tin) và các người sẽ được tập trung vào Hỏa 

Ngục, một nơi ở tồi tệ (dành cho các người).” 

هِذيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُتحَۡشُروَن إِلَيَٰ َجَهنهَمۖۡ   قُل ل ِل
 ١٢ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

13. Quả thật, các ngươi đã có bằng chứng (rõ ràng) qua 

cuộc giao tranh giữa hai đoàn quân (tại Badr)(2), một bên 

là đoàn quân (Muslim) anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa 

của Allah và bên còn lại là đoàn quân vô đức tin. Chúng 

thấy rõ quân lực của chúng đông hơn (đoàn quân Muslim) 

gấp bội. Tuy nhiên, Allah muốn phù hộ bất cứ ai (giành 

chiến thắng) là tùy ý Ngài. Quả thật, trong sự việc (số 

lượng ít đánh thắng số lượng đông) đó là bài học dành cho 

những ai biết suy ngẫm.I 

قَۡد َكاَن لَُكۡم َءايَة  فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقَتاۖۡ فِئَة  تَُقَٰتُِل فِي  
َي  

ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ ۡخَرىَٰ َكافَِرة  يََرۡوَنُهم م 

ُ
ِ َوأ َسبِيِل ٱَّلله

َٰلَِك  ٱلَۡعيِۡنِۚ وَ  ْۚ إِنه فِي َذ ُ يَُؤي ُِد بَِنۡصرِهِۦ َمن يََشآُء ٱَّلله
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٣ لَعِبَۡرٗة ل ِأ

14. Nhân loại thường bị mê hoặc bởi những thú vui từ phụ 

nữ, con cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống ngựa tốt, 

gia súc, và đất đai trồng trọt, mặc dù đó chỉ là sự hưởng 

thụ (tạm bợ) của đời sống trần tục trong khi ở nơi Allah có 

một chỗ quay về vô cùng tốt đẹp. 

َِٰت ِمَن ٱلن َِسآِء َوٱلَۡبنِيَن   َهَو ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
ةِ َوٱلۡخَۡيِل   َهِب َوٱلۡفِضه َوٱلَۡقَنَِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱلذه
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ةِ  ٱلُۡمسَ  َٰلَِك َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ نَۡعَِٰم َوٱلۡحَۡرِث  َذ
َ
وهَمةِ َوٱلۡأ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َابِ  ۡنَياۖۡ َوٱَّلله  ١٤ ٱلدُّ

15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Các người 

có muốn ta cho các người biết thứ tốt đẹp hơn những thứ 

đó không? Những người ngoan đạo sẽ được Thượng Đế 

của họ ban cho các ngôi vườn Thiên Đàng, bên dưới có 

các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi cùng với 

những người vợ thanh khiết và họ sẽ có được sự hài lòng 

của Allah. Quả thật, Allah luôn thấy rõ đám bầy tôi (của 

Ngài).” 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ   ۞قُۡل  َٰلُِكۡمۖۡ لِل ِن َذ ُؤنَب ِئُُكم ِبخَيٖۡر م 
َ
أ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  
َ
َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

  ُۢ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰن  م  َرة  َورِۡضَو َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
فِيَها َوأ
 ١٥ بِٱلۡعَِبادِ

16. (Những người ngoan đạo được ban cho các Ngôi Vườn 

Thiên Đàng muốn nói đến) là những người thường cầu 

nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã có 

đức tin, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xin Ngài 

hãy cứu bầy tôi thoát khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục.” 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا   ٱل
ارِ   ١٦ َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

17. (Những người ngoan đạo được ban cho các Ngôi Vườn 

Thiên Đàng muốn nói đến) là những người biết kiên nhẫn 

chịu đựng (trước gian nan và tại họa), những người chân 

thật (trong lời nói và hành động), những người kiên định 

(trong đức tin), những người chi dùng (tài sản cho con 

đường chính nghĩa của Allah), và những người thường cầu 

xin Allah tha thứ vào lúc đêm khuya (một phần ba cuối của 

đêm). 

 َٰ َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلُۡمنفِقِيَن  ٱلصه بِِريَن َوٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ

18. Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) 

nào khác ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu 

biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận (như thế). 

Quả thật, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng 

Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ْولُواْ  
ُ
ها ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
ُ أ َشِهَد ٱَّلله

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز   ََٰه إِل ُۢا بِٱلۡقِۡسِطِۚ لَٓا إَِل ٱلۡعِلِۡم قَآئَِم
 ١٨ ٱلۡحَِكيمُ 

19. Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chỉ có 

Islam. Những ai được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa) đã không tranh cãi nhau (về điều này) cho đến 

khi họ biết rõ sự thật (Islam được mang đến không bởi một 

người thuộc cộng đồng của họ) thì họ mới đâm ra đố kỵ và 

chia rẽ. Và ai vô đức tin nơi các lời mặc khải của Allah thì 

quả thật Allah mau chóng tính sổ (họ). 

هِذيَن   ِ ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱل يَن ِعنَد ٱَّلله ِ إِنه ٱلد 
ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم بَ  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل

ُ
ُۢا  أ ۡغَي

َ َسِريُع   ِ فَإِنه ٱَّلله بَيَۡنُهۡمُۗ َوَمن يَۡكُفۡر أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ١٩ ٱلۡحَِسابِ 

20. Nếu như bọn họ tranh cãi với Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad về chân lý mà Ngươi mang đến) thì Ngươi hãy 

bảo họ: “Ta và những ai theo Ta đã một lòng thần phục 

(Allah).” Và Ngươi hãy nói với những ai được ban cho Kinh 

Sách lẫn những kẻ thất học (những kẻ đa thần): “Các 

người có chịu quy phục Islam không?” Nếu họ quy phục 

Islam thì họ đã được hướng đến chính đạo, còn nếu họ 

ِ َوَمِن ٱتهَبَعِن    ۡسلَۡمُت وَۡجِهَي َّلِله
َ
وَك َفُقۡل أ فَإِۡن َحآجُّ

ِي ِـَۧن ءَ  م 
ُ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡأ

ُ
هِذيَن أ ۡسلَۡمُتۡمْۚ فَإِۡن  َوقُل ل ِل

َ
أ

هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ   ِإن تََول ْۖۡ وه ۡسلَُمواْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
َ
أ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ ُ بَِصيُر  ٢٠ َوٱَّلله
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quay lưng thì Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thật ra chỉ là 

người truyền đạt bức thông điệp mà thôi. Quả thật, Allah 

luôn thấy rõ (mọi động thái của) đám bầy tôi (của Ngài). 

21. Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi các lời mặc khải của 

Allah và cố tình giết chết các vị Nabi một cách bất chấp thị 

phi và giết luôn những ai ra lệnh duy trì công lý thì Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) hãy báo cho họ về một sự trừng 

phạt đau đớn (đang chờ đợi họ). 

بِي ِـَۧن   ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلنه هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ٖ َويَۡقُتلُونَ  ُمُروَن بِٱلۡقِۡسِط ِمَن  بَِغيِۡر َحق 

ۡ
هِذيَن يَأ  ٱل

لِيمٍ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ اِس فَبَش   ٢١ ٱلنه

22. Họ là những kẻ mà mọi việc làm (hành thiện và ngoan 

đạo) của họ sẽ bị xóa sạch ở trần gian lẫn Đời Sau và họ 

sẽ không có bất cứ ai giúp đỡ (thoát khỏi sự trừng phạt). 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ   ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٢ َوَما لَُهم م 

23. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), lẽ nào Ngươi không nhìn 

thấy những kẻ đã được ban cho Kinh Sách (trong số người 

Do Thái), khi họ được kêu gọi trở lại với Kinh Sách của 

Allah (Kinh Cựu Ước) để phân xử (tranh chấp) giữa họ, 

(thay vì chấp hành theo) thì một nhóm (học giả, lãnh đạo) 

trong số họ lại quay lưng ngoảnh đi. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡدَعۡوَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

هيَٰ فَرِيق   إِلَيَٰ كَِتَٰ  ِ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم ُثمه َيَتَول ِب ٱَّلله
ۡعرُِضونَ  ِۡنُهۡم وَُهم مُّ  ٢٣ م 

24. Như thế là vì họ nói: “Hỏa Ngục sẽ không bao giờ chạm 

đến chúng tôi ngoại trừ một số ngày ít ỏi” Những điều mà 

họ bịa đặt trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

يهاٗما  
َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه نهُهۡم قَالُواْ لَن َتَمسه

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  ۡعُدوَدَٰٖتِۖ وََغرهُهۡم فِي دِينِِهم مه  ٢٤ مه

25. Thế thì họ sẽ ra sao khi TA (Allah) triệu tập họ vào một 

Ngày không có gì phải hoài nghi về (sự diễn ra của nó), (lúc 

đó) mỗi linh hồn sẽ được đáp trả đầy đủ về những điều mà 

họ đã từng làm (dù tốt hay xấu) và họ sẽ không bị đối xử 

bất công. 

َِيۡت ُكلُّ   ها َرۡيَب فِيهِ َوُوف  فََكۡيَف إَِذا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡوٖم ل
ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٢٥ َنۡفٖس مه

26. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Lạy Allah, 

Đức Vua nắm mọi vương quyền! Ngài muốn ban vương 

quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài, 

Ngài muốn ban vinh dự cho ai và hạ nhục bất cứ ai là tùy ý 

Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay Ngài; quả thật, 

Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ.” 

قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملَۡك َمن تََشآُء  
ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ   َوتَنزُِع ٱلُۡملَۡك ِممه

ِ َشۡيٖء قَ 
ۖۡ بَِيِدَك ٱلۡخَيُۡرۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل   ٢٦ ِدير  َمن تََشآُء

27. “Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày 

vào ban đêm, Ngài rút cái sống ra từ cái chết và rút cái chết 

ra từ cái sống. Và Ngài ban phát bổng lộc vô kể cho ai Ngài 

muốn.” 

هيۡ  َهاَر فِي ٱل َهارِ َوتُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه ِلِۖ َوُتخۡرُِج  تُولُِج ٱل
ۖۡ َوتَۡرُزُق   ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ

 ٢٧ َمن تََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

28. Những người có đức tin không được phép lấy những 

kẻ vô đức tin làm những người bảo hộ thay vì những người 

có đức tin. Người nào làm vậy thì Allah hoàn toàn vô can 

với y ngoại trừ trường hợp các ngươi lo sợ các mối họa từ 

ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن  
َ
َٰفِرِيَن أ ها َيتهِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَۡك ل

ِ فِي  ٱ َٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن ٱَّلله لُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
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họ. Allah cảnh báo các ngươi về bản thân Ngài. Quả thật, 

các ngươi phải trở về trình diện Allah. 
  ُ ُرُكُم ٱَّلله ِ ُۗ َويَُحذ  َٰٗة ن َتتهُقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقى

َ
هٓا أ َشۡيٍء إِل

ِ ٱلَۡمِصيرُ  ۗۥُ َوِإلَي ٱَّلله  ٢٨ َنۡفَسُه

29. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Dẫu 

các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ bất cứ điều gì trong lòng 

của các ngươi thì Allah vẫn luôn biết tường tận bởi Ngài 

thông toàn hết mọi thứ trong các tầng trời và mọi thứ trong 

trái đất. Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ.” 

وۡ 
َ
ُۗ  قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ ُ  ُتۡبُدوهُ َيۡعلَۡمُه ٱَّلله

ُ عَلَىَٰ   ۡرِض  َوٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َويَۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٢٩ ُكل 

30. Vào Ngày mà mỗi linh hồn sẽ đối diện với những điều 

thiện tốt mà y đã làm cũng như những điều tội lỗi mà y đã 

phạm, (mỗi linh hồn) sẽ ước ao giá như giữa y và (những 

điều tội lỗi) có một khoảng cách thật xa. Allah đã cảnh báo 

các ngươi về bản thân Ngài, tuy nhiên Allah luôn nhân từ 

với đám bầy tôi (của Ngài). 

حَۡضٗرا َوَما  ا َعِملَۡت ِمۡن َخيٖۡر مُّ   يَۡوَم َتِجُد ُكلُّ َنۡفٖس مه
َمَدُۢا  

َ
ۥٓ أ نه بَيَۡنَها َوبَۡيَنُه

َ
َعِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ

ُ َرُءوُفُۢ   ۗۥُ َوٱَّلله ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ بَعِيٗداُۗ َويَُحذ 
 ٣٠ بِٱلۡعَِبادِ

31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Nếu 

các người thực sự yêu thương Allah thì các người hãy theo 

ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho 

các người. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng xót thương.” 

  ُ َ فَٱتهبُِعونِي ُيحۡبِۡبُكُم ٱَّلله قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتحِبُّوَن ٱَّلله
ُ َغُفور  ره   ٣١ ِحيم  َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمْۚ َوٱَّلله

32. Ngươi hãy nói với họ: “Các người hãy tuân lệnh Allah 

và Thiên Sứ (Muhammad), nhưng nếu các ngươi ngoảnh đi 

thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật Allah không thương 

yêu đám người vô đức tin.” 

ۖۡ فَإِن تَوَ  َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َ لَا  قُۡل أ هۡواْ فَإِنه ٱَّلله ل

َٰفِرِينَ   ٣٢ ُيحِبُّ ٱلَۡك

33. Quả thật, Allah đã chọn Adam, Nuh, dòng dõi của 

Ibrahim và dòng dõi của ‘Imran vượt trội hơn thiên hạ 

(trong thời đại của họ). 

َ ٱۡصَطَفىَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡرَٰهِيَم َوَءاَل    ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٣ ِعۡمَرََٰن عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

34. Họ là con cháu lẫn nhau (cùng chung tôn giáo: chỉ tôn 

thờ một mình Allah duy nhất). Quả thật, Allah hằng nghe, 

hằng biết. 

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ِيهَۢة َبۡعُضَها ِمنُۢ َبۡعٖض  َوٱَّلله  ٣٤ ُذر 

35. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi vợ 

của ‘Imran cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi 

nguyện dâng hiến đứa con trong bụng của bề tôi cho Ngài 

để nó toàn tâm thờ phượng Ngài, xin Ngài hãy chấp nhận 

(sự hiến dâng này) từ bề tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng 

Nghe, Hằng Biết”. 

ِ إِن ِي نََذۡرُت لََك َما فِي   ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

ِميُع   نَت ٱلسه
َ
ٗرا َفَتَقبهۡل ِمن ِٓيِۖ إِنهَك أ َبۡطنِي ُمحَره

 ٣٥ ٱلَۡعلِيمُ 

36. Sau khi hạ sinh, (vợ của ‘Imran) lại cầu nguyện: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi, bề tôi đã hạ sinh con gái, chỉ Ngài 

mới biết rõ về đứa con mà bề tôi đã hạ sinh, chắc rằng con 

trai không giống như con gái (về mặt hành đạo), bề tôi đặt 

tên cho nó là Maryam, bề tôi khẩn xin Ngài phù hộ cho nó 

  ُ نَثيَٰ َوٱَّلله
ُ
ِ إِن ِي وََضۡعُتَهآ أ ا وََضَعۡتَها قَالَۡت َرب  فَلَمه

ِۖ َوِإن ِي   نَثيَٰ
ُ
َكُر َكٱلۡأ ۡعلَُم بَِما وََضَعۡت َولَيَۡس ٱلذه

َ
أ
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I (3) “كن” – “Hãy thành!” là lời phán của Allah. Khi Ngài muốn bất cứ điều gì, Ngài chỉ cần nói “كن” thì nó sẽ thành đúng như 

ý của Ngài. 

và con cháu của nó tránh khỏi lũ Shaytan đã bị nguyền 

rủa.” 
ۡيُتَها َمۡريََم  ِيهَتَها ِمَن  َسمه ِعيُذَها بَِك َوُذر 

ُ
َوِإن ِٓي أ

ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٣٦ ٱلشه

37. Thế là Thượng Đế của Nữ (vợ của ‘Imran) chấp nhận 

sự hiến dâng của Nữ một cách tốt lành, Ngài đã phù hộ cho 

con gái (Maryam) của Nữ trưởng thành tốt đẹp dưới sự 

bảo hộ của Zakariya. Cứ mỗi lần Zakariya đi vào nội phòng 

(nơi hành đạo) của Maryam, Y luôn thấy bên cạnh Maryam 

nhiều thực phẩm (trái mùa). Y hỏi (trong ngạc nhiên): “Này 

Maryam, con có thức ăn này từ đâu?”. Maryam đáp: “Dạ, 

nó từ nơi Allah, quả thật, Allah ban phát bổng lộc vô kể cho 

bất kỳ ai Ngài muốn.” 

ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسٗنا 
َ
َفَتَقبهلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

لََها َزَكرِيهاۖۡ ُكلهَما َدَخَل َعلَۡيَها َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب   َوَكفه
هيَٰ لَِك َهََٰذاۖۡ قَالَۡت   ن

َ
وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقاۖۡ قَاَل َيََٰمۡريَُم أ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر   ِۖۡ إِنه ٱَّلله ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
 ٣٧ ِحَساٍب 

38. Từ đó (nó thôi thúc) Zakariya cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế bề tôi, xin Ngài hãy rủ lòng thương ban cho bề tôi một 

hậu duệ tốt đẹp, chắc chắn Ngài nghe thấy rõ lời nguyện 

cầu.” 

هُدنَك   ِ َهۡب لِي ِمن ل ۖۥۡ قَاَل َرب  ُهَنالَِك َدعَا َزَكرِيها َربهُه
عَآءِ  ۖۡ إِنهَك َسِميُع ٱلدُّ ِيهٗة َطي َِبًة  ٣٨ ُذر 

39. Thế là các Thiên Thần đã gọi (Zakariya) lúc Y đang 

đứng cầu nguyện trong phòng tu: “Quả thật, Allah báo cho 

ngươi một tin vui về (việc Ngài sẽ ban cho ngươi một đứa 

con trai tên là) Yahya, nhằm xác nhận lại lời phán(3) từ 

Allah. (Yahya) sẽ là một lãnh đạo, một người trong sạch và 

là một vị Nabi đạo hạnh.”I 

نه  َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة وَُهَو قَآئِم  يَُصل ِى فِي ٱلِۡمۡحَراِب 
َ
أ

ِ وََسي ِٗدا   َِن ٱَّلله ُۢا بِكَلَِمةٖ م  قَ ِ ُرَك بَِيۡحَييَٰ ُمَصد  ِ َ يُبَش  ٱَّلله
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ا م   ٣٩ وََحُصوٗرا َونَبِي ٗ

40. (Zakariya) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, làm sao bề 

tôi có được đứa con trai khi mà bề tôi đã già yếu còn vợ 

của bề tôi thì lại là một phụ nữ hiếm muộn?” (Allah) phán: 

“(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế bởi Allah làm bất cứ điều 

gì Ngài muốn.” 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد بَلََغنَِي ٱلِۡكبَُر   ن
َ
ِ أ قَاَل َرب 

ُ َيۡفَعُل َما  ۖۡ قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله تِي عَاقِر 
َ
 ٤٠ يََشآءُ َوٱۡمَرأ

41. (Zakariya) thỉnh cầu: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin 

Ngài ban cho bề tôi một dấu hiệu nhận biết (vợ bề tôi mang 

thai)”. (Allah) phán: “Dấu hiệu cho Ngươi là khi Ngươi 

không thể nói chuyện với mọi người suốt ba ngày liền 

ngoài trừ việc ra dấu, lúc đó Ngươi hãy tụng niệm Thượng 

Đế của Ngươi cho thật nhiều và hãy tán dương Ngài sáng 

chiều.” 

ها تُكَل َِم   ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة قَاَل َرب 

بهَك َكثِيٗرا   ها َرۡمٗزاُۗ َوٱذُۡكر ره يهاٍم إِل
َ
ََٰثَة أ اَس ثََل ٱلنه

َٰرِ وََسب ِۡح بِٱلۡعَ   ٤١ ِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

42. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi các 

Thiên thần bảo: “Hỡi Maryam! Quả thật, Allah đã chọn 

ngươi, Ngài tẩy sạch ngươi và chọn ngươi vượt trội hơn 

thiên hạ.” 

 َ َِٰك  َوِإۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله ٱۡصَطَفى
َِٰك عَلَىَٰ نَِسآِء ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َرِك َوٱۡصَطَفى  ٤٢ َوَطهه
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43. “Hỡi Maryam! Ngươi hãy hết lòng thờ phượng Thượng 

Đế của ngươi, ngươi hãy quỳ lạy và cúi mình cùng với 

những người cúi mình (thần phục Allah).” 

ُجِدي َوٱۡرَكِعى َمَع  َيََٰمۡريَُم ٱۡقُنتِي لَِرب ِِك َوٱسۡ 
َٰكِعِينَ   ٤٣ ٱلره

44. Đó là những nguồn tin (về Zakariya và Maryam) thuộc 

thể loại vô hình mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad), bởi Ngươi không có mặt lúc họ 

cùng nhau bắt thăm xem ai trong số họ được quyền ưu tiên 

bảo hộ Maryam và Ngươi cũng không có mặt lúc họ tranh 

luận nhau về vấn đề này. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ َوَما ُكنَت  
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ُهۡم يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما   يُّ
َ
قَۡلََٰمُهۡم أ

َ
لََديِۡهۡم إِۡذ يُلُۡقوَن أ

 ٤٤ ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ َيخَۡتِصُمونَ 

45. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi các 

Thiên Thần bảo: “Này Maryam! Quả thật, Allah báo cho 

ngươi tin vui về lời phán từ Ngài (rằng ngươi mang thai 

đứa con trai), tên của nó là Masih Ysa (Giê-su), con trai của 

Maryam, nó sẽ được vinh danh ở đời này lẫn Đời Sau và 

nó sẽ là một trong số những người ở kế cận (Allah).” 

ُرِك بِكَلَِمةٖ   ِ َ يُبَش  إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم وَِجيٗها فِي   م 

ۡنَيا  بِينَ ٱلدُّ  ٤٥ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقره

46. “Nó sẽ nói chuyện với dân chúng khi vẫn còn nằm nôi 

và lúc trưởng thành và nó sẽ là một người đạo hạnh”. 
َٰلِِحينَ  اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا َوِمَن ٱلصه  ٤٦ َويُكَل ُِم ٱلنه

47. (Maryam) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Làm sao bề 

tôi có được một đứa con khi mà chưa từng có một người 

đàn ông nào chạm đến thân thể của bề tôi?” (Allah) phán: 

“(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế bởi Allah làm bất cứ điều 

gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc gì thì Ngài chỉ 

cần phán “Hãy thành!”, lập tức nó sẽ thành (đúng theo ý 

của Ngài).” 

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر ۖۡ   ن
َ
ِ أ قَالَۡت َرب 

ۡمٗرا فَإِنهَما  
َ
ْۚ إَِذا قََضيَٰٓ أ ُ َيخۡلُُق َما يََشآُء قَاَل َكَذَٰلِِك ٱَّلله

 ٤٧ َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

48. “(Allah) sẽ dạy cho (Ysa) Kinh Sách, sự khôn ngoan 

cùng với Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh Tân Ước).” 
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى  ٤٨ َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته

49. “(Ysa) sẽ được cử làm một vị Thiên Sứ đến với người 

dân Israel (với bức thông điệp): ‘Quả thật, Ta đến với các 

người cùng với một dấu hiệu lạ từ Thượng Đế của các 

người. Ta có thể tạo ra cho các người một con chim từ đất 

sét bằng cách hà hơi vào nó để nó trở thành một con chim 

thật sự theo phép của Allah; ta có thể làm sáng mắt cho 

người mù bẩm sinh; ta có thể chữa lành cho người bệnh 

bạch biến; ta có thể làm cho người chết sống lại theo phép 

của Allah; và ta có thể cho các người biết loại thực phẩm 

nào các người phải ăn (liền) và loại thực phẩm nào các 

người dự trữ (lâu dài) trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó 

là một bằng chứng cho các người (về sứ mạng của ta) nếu 

các người là những người có đức tin’.” 

ن ِي قَۡد ِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ  
َ
َِٰٓءيَل أ َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر

يِن َكهَ  ِ َِن ٱلط  ۡخلُُق لَُكم م 
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ِن ره ۡيـ َةِ  م 

بۡرُِئ  
ُ
ِۖۡ َوأ ُۢا بِإِۡذِن ٱَّلله نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطيَۡر

َ
يِۡر فَأ ٱلطه

  ِۡۖ ۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذِن ٱَّلله
ُ
بۡرََص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

ِخُروَن فِي   ُكلُوَن َوَما تَده
ۡ
نَب ِئُُكم بَِما تَأ

ُ
َوأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن كُ  نُتم  ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ
ۡؤِمنِينَ   ٤٩ مُّ
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50. ‘Và Ta (được cử đến) để xác nhận lại những điều (đã 

được mặc khải) trước Ta trong Kinh Tawrah và để xóa bỏ 

một số điều cấm mà các người bị cấm trước đây. Ta đến 

với các người mang theo một bằng chứng từ Thượng Đế 

của các người, bởi thế, các người hãy kính sợ Allah và 

vâng lời Ta.’ 

ِحله لَُكم  
ُ
َٰةِ َولِأ ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 

ِن   َِم َعلَۡيُكۡمْۚ وَِجۡئُتُكم أَـِبيَةٖ م  هِذي ُحر  َبۡعَض ٱل
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ ب ُِكۡم فَٱتهُقواْ ٱَّلله  ٥٠ ره

51. ‘Allah đích thực là Thượng Đế của Ta và cũng là 

Thượng Đế của các người. Cho nên, các người hãy thờ 

phượng Ngài, đó là con đường chính đạo.’ 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٥١ مُّ

52. Khi Ysa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì Y đã lên 

tiếng hỏi: “Ai sẽ là người phò trợ cho Ta (trong việc kêu gọi) 

đến với Allah?” Các tông đồ đáp: “Chúng tôi sẽ là những 

người phò trợ cho (tôn giáo của) Allah, chúng tôi đã có đức 

tin nơi Allah, và chúng tôi chứng nhận mình là những người 

Muslim (thần phục Allah).” 

َحسه ِعيَسيَٰ ِمۡنُهُم ٱلُۡكۡفَر قَاَل َمۡن  
َ
آ أ ۞فَلَمه

  ِ نَصاُر ٱَّلله
َ
ِۖۡ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِأ  ٥٢ َءاَمنها بِٱَّلله

53. (Các tông đồ của Ysa cầu nguyện): “Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi, bầy tôi đã có đức tin nơi điều mà Ngài đã mặc 

khải và bầy tôi nguyện đi theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi 

vậy, xin Ngài hãy ghi tên bầy tôi cùng với những người 

chứng nhận (của sự thật này)”. 

نَزلَۡت َوٱتهَبۡعَنا 
َ
ٱلرهُسوَل فَٱۡكُتبَۡنا  َربهَنآ َءاَمنها بَِمآ أ

َِٰهِدينَ   ٥٣ َمَع ٱلشه

54. (Những kẻ vô đức tin) đã mưu toan lập kế hoạch (hãm 

hại Ysa) và Allah cũng hoạch định mưu kế (của Ngài). Tuy 

nhiên, Allah là Đấng hoạch định mưu kế siêu việt. 

ُ َخيۡرُ  ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٥٤ ٱلَۡمَِٰكرِينَ   َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله

55. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah 

phán: “Hỡi Ysa, nay TA sẽ làm cho Ngươi chết (tạm), rồi 

mang (cả hồn lẫn xác) Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy 

sạch Ngươi khỏi (mọi lời cáo buộc của) những kẻ vô đức 

tin và TA sẽ phù hộ cho những ai theo Ngươi cao hơn 

những kẻ vô đức tin cho đến Ngày Phục Sinh. Rồi đây các 

ngươi được đưa về trình diện TA để TA phân xử mọi điều 

mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau.” 

ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمَتَوف ِيَك  َوَرافُِعَك إِلَيه  إِۡذ قَاَل ٱَّلله
هِذيَن   هِذيَن َكَفُرواْ وََجاِعُل ٱل ُِرَك ِمَن ٱل َوُمَطه 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ُثمه إِلَيه   ٱتهَبُعوَك فَۡوَق ٱل
ۡحُكُم بَيَۡنُكۡم فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ  

َ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ َتخَۡتلُِفونَ 

56. “Những ai không có đức tin, TA sẽ trừng phạt họ bằng 

một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời Sau và họ 

sẽ không được ai cứu giúp.” 

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا فِي   ِ َعذ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

َِٰصِرينَ  ِن نه ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م   ٥٦ ٱلدُّ

57. “Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 

được trả cho đầy đủ phần công lao của họ. Quả thật, Allah 

không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy.” 

َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
َوأ

ُ لَا ُيحِبُّ ٱل ُجورَُهۡمُۗ َوٱَّلله
ُ
َٰلِِمينَ أ  ٥٧ ظه
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58. Đó là những lời mặc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi 

nghe (hỡi Thiên Sứ Muhammad) và cũng là sự nhắc nhở 

khôn ngoan (cho Ngươi và những ai theo Ngươi). 

ِۡكرِ ٱلۡحَِكيمِ  َٰلَِك َنۡتلُوُه َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱلذ   ٥٨ َذ

59. Quả thật, việc tạo hóa Ysa đối với Allah cũng giống như 

(việc Ngài đã tạo ra) Adam. Ngài đã tạo (Adam) từ đất sét 

rồi phán: “Hãy thành!” thế là (Adam) thành (con người hoàn 

chỉnh đúng như thế). 

ۖۡ َخلََقُهۥ ِمن ِ َكَمَثِل َءاَدَم   إِنه َمَثَل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
 ٥٩ تَُراٖب ُثمه قَاَل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

60. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), chân lý thực sự đến từ 

Thượng Đế của Ngươi, cho nên, Ngươi chớ đem lòng hoài 

nghi. 

َِن ٱلُۡمۡمتَِرينَ  ب َِك فَلَا تَُكن م   ٦٠ ٱلۡحَقُّ ِمن ره

61. Nếu có ai tranh luận với Ngươi về (việc khẳng định Ysa 

là Thượng Đế) sau khi Ngươi đã tiếp thu được kiến thức 

(đúng thực rằng Ysa chỉ là một bề tôi của Allah) thì Ngươi 

hãy bảo họ: “Nào, các người hãy đến đây và gọi luôn cả vợ 

và các con của chúng tôi cũng như cả vợ và các con của 

các người, rồi mỗi người trong chúng ta thật lòng cầu xin 

lời nguyền rủa của Allah giáng lên (đầu) những kẻ nói dối.” 

َك فِيهِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم   َفَمۡن َحآجه
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا  

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
َفُقۡل َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

نُفَسُكۡم ُثمه نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل  َونَِسآَءكُ 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ۡم َوأ

َِٰذبِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٦١ لهۡعَنَت ٱَّلله

62. Đây thực sự là những câu chuyện có thật. Quả thật, 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và 

Allah là Đấng Toàn Năng, Sáng Suốt. 

ْۚ  إِنه َهََٰذا  ُ ها ٱَّلله ٍَٰه إِل ْۚ َوَما ِمۡن إَِل لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ
َ لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٦٢ َوِإنه ٱَّلله

63. Cho nên, những ai ngoảnh mặt bỏ đi thì quả thật Allah 

luôn biết rõ về đám người hủy hoại (trái đất). 
 ُۢ َ َعلِيُم هۡواْ فَإِنه ٱَّلله  ٦٣  بِٱلُۡمۡفِسِدينَ فَإِن تََول

64. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do 

Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán 

như nhau giữa chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ 

thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ 

ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài 

Allah làm Thượng Đế.” Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì 

Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy chứng thực 

rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).” 

 َ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعال
َ
أ ِۭ بَيَۡنَنا  قُۡل َيَٰٓ ۡواْ إِلَيَٰ َكلَِمةٖ َسَوآء

ا   َ َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشۡيـ ٗ ها ٱَّلله ها َنۡعُبَد إِل ل
َ
َوبَۡيَنُكۡم أ

ِْۚ فَإِن   ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 
َ
َولَا َيتهِخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ

نها ُمۡسلُِمونَ 
َ
هۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ  ٦٤ تََول

65. Hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại tranh luận về 

Ibrahim trong khi Kinh Tawrah và Kinh Injil đều được mặc 

khải xuống sau Y? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu ư? 

نزِلَِت  
ُ
وَن فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوَمآ أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم ُتحَآجُّ

َ
أ َيَٰٓ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِ ها ِمنُۢ َبۡعِده َُٰة َوٱلِۡإنِجيُل إِل ۡوَرى  ٦٥ ٱلته

66. Chẳng phải các ngươi thường có thói quen tranh luận 

về những điều mà các ngươi thực sự có kiến thức nhưng 

giờ sao lại tranh luận về những điều mà các ngươi không 

chút hiểu biết nào? Quả thật, Allah là Đấng biết (rõ sự thật) 

còn các ngươi thì chẳng biết gì. 

ُؤلَآِء َحََٰجۡجُتۡم فِيَما لَُكم بِهِۦ ِعلۡم    نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

  ُ وَن فِيَما لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم ْۚ َوٱَّلله فَلَِم ُتحَآجُّ
نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٦٦ َيۡعلَُم َوأ
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67. Ibrahim không phải là người Do Thái cũng không phải 

là người Thiên Chúa mà là một người Muslim thuần túy 

(tôn thờ một mình Allah). Y thực sự không phải là người 

thờ đa thần. 

ا َوَلَِٰكن َكاَن   َما َكاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهوِدي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗ
ۡسلِمٗ   ٦٧ ا َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ َحنِيٗفا مُّ

68. Trong nhân loại, những người thực sự xứng đáng (cận 

kề) với Ibrahim nhất là những ai đã noi theo (đường lối của) 

Y và vị Nabi này (Muhammad) và những người có đức tin. 

Và Allah là Ðấng Bảo Hộ của những người có đức tin. 

ِبيُّ   هِذيَن ٱتهَبُعوُه َوَهََٰذا ٱلنه اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
إِنه أ

ُ َولِيُّ ٱلُۡمۡؤمِنِينَ  ُْۗ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا  ٦٨ َوٱل

69. Một nhóm trong số dân Kinh Sách đã mong muốn dẫn 

dắt các ngươi (những người có đức tin) rơi vào lầm lạc. 

Tuy nhiên, họ không khiến được ai rơi vào lầm lạc ngoại 

trừ chính bản thân họ nhưng họ không nhận thấy. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يُِضلُّونَُكۡم َوَما  
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َودهت طه

نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 
َ
هٓا أ  ٦٩ يُِضلُّوَن إِل

70. Này hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại phủ nhận 

các lời mặc khải của Allah trong khi các ngươi là nhân 

chứng cho chúng? 

نُتۡم  
َ
ِ َوأ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠ تَۡشَهُدونَ 

71. Này hỡi dân Kinh Sách, tại sao các ngươi lại lấy điều 

ngụy tạo khoác lên điều chân lý, tại sao các ngươi lại che 

giấu sự thật trong khi các ngươi biết rõ về nó? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل  
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧١ َوتَۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوأ

72. Một nhóm dân Kinh Sách bảo nhau: “Các người hãy giả 

vờ tin nơi những gì đã được thiên khải cho nhóm người có 

đức tin vào buổi sáng rồi đến chiều các người hãy phủ 

nhận niềm tin đó, hi vọng họ (những người Muslim) sẽ trở 

lại (tôn giáo đa thần trước đây).” 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  هِذٓي  َوَقالَت طه َءاِمُنواْ بِٱل

هِذيَن َءاَمُنواْ وَۡجَه ٱلنهَهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ   نزَِل عَلَى ٱل
ُ
أ

 ٧٢ َءاِخَرُهۥ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

73. “Và các người hãy chỉ tin những ai theo tôn giáo của 

các người.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 

họ: “Quả thật, nguồn chỉ đạo đích thực (hướng đến chân lý) 

là nguồn chỉ đạo của Allah. (Lẽ nào các người e sợ) ai đó 

được ban cho điều giống như điều đã được ban cho các 

người hoặc (lẽ nào các người e sợ) họ sẽ tranh luận với 

các người trước Thượng Đế của các người?” Ngươi hãy 

nói với họ: “Quả thật, mọi hồng phúc đều nằm trong tay 

Allah, Ngài muốn ban cho ai tùy ý Ngài. Allah là Đấng bao 

la, Đấng thông toàn.” 

ها لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنه ٱلُۡهَدىَٰ   َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
ِۡثَل َمآ  َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ ۡو  ُهَدى ٱَّلله

َ
وتِيُتۡم أ

ُ
 أ

  ِ وُكۡم ِعنَد َرب ُِكۡمُۗ قُۡل إِنه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله ُيحَآجُّ
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله  ٧٣ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء

74. Ngài đặc biệt dành hồng ân của Ngài cho người nào 

Ngài muốn. Quả thật, Allah có hồng ân vĩ đại. 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  َيخَۡتصُّ بَِرحۡ  ُۗ َوٱَّلله مَتِهِۦ َمن يََشآُء

 ٧٤ ٱلَۡعِظيمِ 

75. Trong số dân Kinh Sách có người khi Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) tin tưởng giao cho họ một đống (tài sản) thì họ 

(uy tín) hoàn lại cho Ngươi đầy đủ, tuy nhiên, trong họ cũng 

có người dù Ngươi chỉ giao cho họ một đồng vàng (duy 

ۦٓ   ِ ِه َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤد 
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َوِمۡن أ

ۦٓ إِلَۡيَك   ِ ِه ها يَُؤد  َمۡنُه بِِديَنارٖ ل
ۡ
ۡن إِن تَأ إِلَۡيَك َوِمۡنُهم مه
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nhất) thì họ cũng quyết không hoàn lại cho Ngươi trừ phi 

Ngươi cố đòi cho được. Sở dĩ như thế vì họ cho rằng: 

“Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho đám người mù 

chữ (dân Ả Rập)”. Họ đã nói dối cho Allah trong lúc họ biết 

rõ sự thật. 

نهُهۡم قَالُواْ لَيَۡس  
َ
َٰلَِك بِأ ُۗ َذ ها َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآئِٗما إِل

ِي ِـَۧن َسبِيل   م 
ُ
ِ  َعلَۡيَنا فِي ٱلۡأ  َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

 ٧٥ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

76. Không. (Sự thật không như họ nói) mà chỉ có những ai 

làm tròn giao ước và có lòng ngoan đạo thì quả thật Allah 

thương yêu những người ngoan đạo. 

ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتهَقىَٰ 
َ
ِۚ َمۡن أ َ ُيحِبُّ  بَلَىَٰ فَإِنه ٱَّلله

 ٧٦ ٱلُۡمتهقِينَ 

77. Những kẻ bán giao ước của Allah cũng như lời thề thốt 

của họ (với Ngài) với giá ít ỏi thì vào Ngày Phán Xét họ sẽ 

không có được bất cứ thứ gì, Allah sẽ không nói chuyện 

với họ, không nhìn đến họ, không thanh lọc tội lỗi cho họ, 

và họ sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

يَۡمَٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيلًا 
َ
ِ َوأ هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله إِنه ٱل

  ُ ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َولَا يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله
ُ
أ

ِيِهۡم َولَُهۡم  َولَا يَنُظُر إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا يُ  َزك 
لِيم  

َ
 ٧٧ َعَذاٌب أ

78. Quả thật, một nhóm trong bọn họ đã bóp méo Kinh 

Sách bằng chiếc lưỡi của họ. (Cho nên khi đọc), các ngươi 

cứ tưởng đó là điều nằm trong Kinh Sách nhưng thực chất 

nó không thuộc về Kinh Sách. Họ bảo đó là điều từ nơi 

Allah nhưng thực chất không phải đến từ nơi Allah. Họ nói 

dối cho Allah trong lúc họ biết rõ (sự thật). 

لِۡسنَتَُهم بِٱلِۡكَتَِٰب  
َ
َوِإنه ِمۡنُهۡم لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

لَِتۡحَسُبوُه ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب  
ِۖۡ  َويَُقولُوَن ُهَو ِمۡن عِ  ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله نِد ٱَّلله

ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٧٨ َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله

79. Không một người phàm nào được Allah ban cho Kinh 

Sách, sự khôn ngoan và sứ mạng Nabi lại đi bảo thiên hạ: 

“Mọi người hãy là bầy tôi của ta thay vì Allah”. Ngược lại, (y 

phải nói): “Các người hãy là những bề tôi tôn thờ Thượng 

Đế (Allah) bởi điều các người răn dạy cho (người khác) từ 

Kinh Sách cũng như những gì các người đã học được.” 

ُ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم   ن يُۡؤتَِيُه ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِبََشٍر أ

ُبوهَة ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ل ِي ِمن ُدوِن  َوٱل نُّ
َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعل ُِموَن   ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ َربه ٱَّلله

 ٧٩ ٱلِۡكَتََٰب َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

80. Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên 

Thần và các vị Nabi làm các thượng đế. Lẽ nào y lại ra lệnh 

cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các ngươi đã là 

tín đồ Muslim (thần phục Allah)?! 

 ْۚ ۡربَابًا
َ
بِي ِـَۧن أ ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َوٱلنه

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َولَا يَأ

ُمُرُكم بِٱلُۡكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ 
ۡ
يَأ

َ
ۡسلُِمونَ أ نُتم مُّ

َ
 ٨٠ أ

81. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah 

lấy giao ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có ban cho 

các ngươi Kinh Sách và sự khôn ngoan ra sao nhưng một 

khi Thiên Sứ (Muhammad) được cử đến kế nhiệm thì bắt 

buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng Y và hết lòng phò 

trợ Y.” (Allah) hỏi họ: “Các ngươi có chấp nhận và đảm bảo 

với TA về giao ước này không?” Tất cả đều đáp: “Bầy tôi 

xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng 

nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng các ngươi.” 

ِن   بِي ِـَۧن لََمآ َءاتَيُۡتُكم م  ُ ِميَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
َوِإۡذ أ

ق  ل َِما   ِ َصد  كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمه َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ
قَۡرۡرُتۡم  

َ
ۚۥْ قَاَل َءأ َمَعُكۡم لَُتۡؤِمنُنه بِهِۦ َولََتنُصُرنهُه

 ُ َٰلُِكۡم إِۡصِريِۖ قَال َخۡذُتۡم عَلَىَٰ َذ
َ
ْۚ قَاَل  َوأ قَۡرۡرنَا

َ
ٓواْ أ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه نَا۠ َمَعُكم م 
َ
 ٨١ فَٱۡشَهُدواْ َوأ
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82. Cho nên, những ai quay mặt ngoảnh đi sau đó thì là 

những kẻ sai quấy, bất tuân. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

ُ
َٰلَِك فَأ هيَٰ َبۡعَد َذ  ٨٢ َفَمن تََول

83. Lẽ nào họ muốn chọn lấy một tôn giáo khác tôn giáo 

của Allah trong khi vạn vật trong các tầng trời và trái đất dù 

muốn hay không cũng đều thần phục Ngài và họ sẽ phải 

trở về (trình diện) Ngài?! 

ۡسلََم َمن فِي  
َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َولَُه َفَغيَۡر دِيِن ٱَّلله

َ
أ

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٨٣ ٱلسه

84. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: 

“Chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải 

xuống cho chúng tôi, cho Ibrahim (Abraham), cho Isma’il, 

cho Is-haq (Isaac), cho Ya’qub (Jacob), và cho những vị 

Nabi (thuộc con cháu của Ya’qub); chúng tôi tin nơi những 

gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng như 

toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đế phái đến; chúng tôi 

không phân biệt bất cứ ai trong số họ; và chúng tôi là 

những tín đồ Muslim (thần phục Allah).” 

نزَِل عَلَىَٰٓ  
ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنها بِٱَّلله

ۡسَباِط  
َ
إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ب ِِهۡم لَا   بِيُّوَن ِمن ره وتَِي ُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰ َوٱلنه
ُ
َوَمآ أ

ُِق  ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ ُنَفر  َحٖد م 
َ
 ٨٤  َبيَۡن أ

85. “Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam 

thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 

nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.” 

َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو  َوَمن يَبَۡتِغ  
 ٨٥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

86. Làm thế nào mà Allah lại hướng dẫn một nhóm người 

chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng, đã xác nhận Thiên Sứ 

(Muhammad) là sự thật, và mọi bằng chứng rõ ràng đã đến 

với họ?! Quả thật, Allah không bao giờ hướng dẫn đám 

người làm điều sai quấy. 

ُ قَۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم   َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّلله
ُ لَا   نه ٱلرهُسوَل َحق   وََجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله

َ
وََشِهُدٓواْ أ

َٰلِِمينَ   ٨٦ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

87. Những kẻ đó, phần thưởng dành cho chúng là lời 

nguyền rủa của Allah, các Thiên Thần và toàn nhân loại. 
ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   نه َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّلله

َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ٨٧ َوٱلنه

88. Chúng sẽ ở trong (Hỏa Ngục) mãi mãi, chúng không 

được giảm nhẹ hình phạt và cũng không được ân xá. 
ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا ُهۡم   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه

 ٨٨ يُنَظُرونَ 

89. Trừ những ai biết ăn năn sám hối sau đó và hành thiện 

thì quả thật, Allah hằng tha thứ, nhân từ. 
هذِ  ها ٱل َ  إِل ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله

َ
َٰلَِك َوأ يَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ

 ٨٩ َغُفور  رهِحيمٌ 

90. Đối với những ai đã bác bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng 

rồi sự vô đức tin của y ngày càng mãnh liệt hơn (cho đến 

cuối đời) thì chắc chắn Allah không bao giờ chấp nhận sự 

ăn năn sám hối của họ (lúc họ hấp hối) và họ chính là đám 

người lầm lạc. 

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِيَمَٰنِِهۡم ُثمه ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا   إِنه ٱل
ُّونَ  آل ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه

ُ
 ٩٠ لهن ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم َوأ
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I #_3_93 (1) Israel là tên gọi khác của Nabi Ya’qub - cầu xin bình an cho Người -. 

91. Quả thật, những ai vô đức tin và chết trong tình trạng 

vô đức tin đó thì dẫu ai đó trong số họ có mang cả trái đất 

đầy vàng đến để chuộc tội thì cũng không được chấp nhận. 

Họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn và sẽ không được một 

ai giúp đỡ. 

ا  هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفه ر  فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن  إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ۦُٓۗ أ ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدىَٰ بِهِ

َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه لِيم  َوَما لَُهم م 
َ
 ٩١ لَُهۡم َعَذاٌب أ

92. Các ngươi (những người có đức tin) sẽ chẳng đạt được 

sự ngoan đạo cho đến khi các ngươi chi dùng (cho con 

đường chính nghĩa của Allah) những gì được các ngươi 

yêu thích nhất. Và bất cứ điều gì mà các ngươi (chi dùng 

cho con đường chính nghĩa của Allah) thì Allah đều biết rõ. 

ا ُتحِبُّوَنْۚ َوَما تُنفُِقواْ   لَن َتَنالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ ِممه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٩٢ ِمن َشۡيٖء فَإِنه ٱَّلله

93. Tất cả thức ăn đều Halal cho người dân Israel ngoại trừ 

những gì Israel(1) tự cấm bản thân Y trước khi Kinh 

Tawrah được thiên khải xuống. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) bảo họ: “(Nếu không đúng như vậy) thì các 

người hãy mang Tawrah ra đây và hãy đọc nó lên (để kiểm 

chứng) nếu các người là những người nói thật.”I 

ها َما َحرهَم   َِٰٓءيَل إِل ا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َعاِم َكاَن ِحل ٗ ۞ُكلُّ ٱلطه

ْۚ قُۡل  َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ن ُتنَزه
َ
َِٰٓءيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ   إِۡسَر

َٰةِ فَٱتۡلُوَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ۡوَرى تُواْ بِٱلته
ۡ
 ٩٣ فَأ

94. “Cho nên, ai đặt điều nói dối cho Allah sau đó thì họ 

chính là đám người làm điều sai quấy.” 
َٰلَِك   ِ ٱلَۡكِذَب ِمنُۢ َبۡعِد َذ َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َٰلِمُ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ٩٤ ونَ فَأ

95. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Allah đã 

phán sự thật, thế nên, các người hãy tuân theo tín ngưỡng 

thuần túy của Ibrahim bởi Người không phải là kẻ thờ đa 

thần.” 

ُۗ فَٱتهبُِعواْ ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم  ُ َحنِيٗفاۖۡ َوَما كَاَن  قُۡل َصَدَق ٱَّلله
 ٩٥ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

96. Quả thật, ngôi đền đầu tiên được xây dựng cho nhân 

loại (để thờ phượng Allah) là Ngôi Đền tại Bakkah 

(Makkah) hồng phúc và là sự chỉ đạo cho toàn vũ trụ và 

muôn loài. 

 َ َل َبۡيٖت وُِضَع لِلنهاِس ل وه
َ
َة ُمَبارَٗكا  إِنه أ لهِذي بَِبكه

 ٩٦ وَُهٗدى ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

97. Tại đó có những chứng tích rõ ràng như chỗ đứng của 

Ibrahim, và ai đã vào trong đó là đã được an toàn. Và nhân 

loại phải đi hành hương đến ngôi đền (Ka’bah) để (thờ 

phượng) Allah khi có đủ khả năng cho sự việc đó. Còn ai 

phủ nhận (không tuân theo) thì quả thật, Allah rất giàu có 

vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật. 

َقاُم إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن َدَخلَُهۥ َكاَن   فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  مه
اِس ِحجُّ ٱلَۡبۡيِت َمِن ٱۡسَتطَ  ِ عَلَى ٱلنه ُۗ َوَّلِله اَع  َءاِمٗنا

َ َغنِيٌّ َعِن   إِلَۡيهِ َسبِيلٗاْۚ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله
 ٩٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

98. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi dân Kinh 

Sách, tại sao các người lại phủ nhận các lời mặc khải của 

Allah trong khi Allah là nhân chứng cho mọi điều các ngươi 

làm?” 

  ِ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َتۡعَملُونَ   ٩٨ َوٱَّلله



 

Ali 'Imran 

 

61 

 

 آل عمران 

 
I (5) Bám chặt vào Allah là bám chặt lấy Qur’an và Sunnah của Thiên Sứ Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc 

lành cho Người -. 

99. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, tại 

sao các người lại ngăn chặn những người có đức tin đi 

theo con đường của Allah và làm cho nó cong quẹo trong 

khi các người là những nhân chứng (cho sự thật trong Kinh 

Sách của các người) và tất nhiên Allah không hề lơ là 

trước những gì các người làm.” 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ُ  َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها  ُۗ َوَما ٱَّلله نُتۡم ُشَهَدآُء
َ
ِعوَٗجا َوأ

ا َتۡعَملُونَ   ٩٩ بَِغَٰفٍِل َعمه

100. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo 

một nhóm người được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa), chắc chắn họ sẽ kéo các ngươi trở lại vô đức 

tin sau khi các ngươi đã tin tưởng. 

هِذيَن   َِن ٱل هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰفِرِينَ  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّوُكم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم َك
ُ
 ١٠٠ أ

101. Sao các ngươi lại có thể phủ nhận trong khi các ngươi 

được đọc cho nghe các lời phán của Allah và Thiên Sứ của 

Ngài vẫn đang sống cùng các ngươi? Ai bám chặt vào 

Allah(5) thì quả thật y đã được hướng dẫn đến con đường 

ngay thẳng (chính đạo).I 

  ِ نُتۡم ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيَُٰت ٱَّلله
َ
َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ۗۥُ َوَمن   ِ َفَقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ  َوفِيُكۡم رَُسولُُه َيۡعَتِصم بِٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ١٠١ ِصَرَٰٖط مُّ

102. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ 

Allah bằng lòng kính sợ thực sự; và các ngươi hãy đừng 

chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (thần 

phục Allah). 

هَ  يُّ
َ
أ َ َحقه ُتَقاتِهِۦ َولَا  َيَٰٓ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله ا ٱل

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٠٢ َتُموُتنه إِل

103. Các ngươi (những người có đức tin) hãy bám chặt lấy 

sợi dây (tôn giáo Islam) của Allah và chớ đừng chia rẽ. Và 

các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của Allah dành cho các 

ngươi: lúc các ngươi là kẻ thù của nhau, Ngài đã kết nối 

trái tim của các ngươi lại, nhờ ân huệ đó của Ngài mà các 

ngươi trở thành anh em của nhau; và lúc các ngươi ở trên 

bờ của hố lửa (xung đột và chiến tranh), Ngài đã giải cứu 

các ngươi thoát khỏi (tình trạng) đó. Như thế đấy, Allah 

trình bày rõ các lời mặc khải của Ngài cho các ngươi mong 

rằng các ngươi được hướng dẫn. 

ْْۚ َوٱۡذُكُرواْ   قُوا ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفره َوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱَّلله
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتمۡ  لهَف َبيَۡن   نِۡعَمَت ٱَّلله

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

َٰٗنا َوُكنُتۡم عَلَىَٰ   ۦٓ إِۡخَو ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ
َ
قُلُوبُِكۡم فَأ

ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن  ِۡنَها نَقَذُكم م 
َ
ارِ فَأ َِن ٱلنه َشَفا ُحۡفَرةٖ م 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ   ١٠٣ ٱَّلله

104. Trong các ngươi, cần phải có một nhóm đứng lên kêu 

gọi (thiên hạ) đến với điều tốt, bảo ban họ hành thiện và 

ngăn cản họ làm điều xấu. Những người đó là những 

người thành công. 

ُمُروَن  
ۡ
ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيِۡر َويَأ مه

ُ
ِنُكۡم أ َولَۡتُكن م 

 ۡ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱل
ُ
ُمنَكرِِۚ َوأ

 ١٠٤ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

105. Các ngươi chớ giống như những kẻ đã chia rẽ và bất 

đồng nhau (dân Kinh Sách) sau khi các bằng chứng rõ rệt 

đã đến với họ. Họ chắc chắn sẽ nhận lấy một sự trừng phạt 

khủng khiếp. 

قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما  َولَا  هِذيَن َتَفره تَُكونُواْ َكٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  

ُ
 ١٠٥ َجآَءُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ
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106. Vào Ngày mà có những gương mặt sẽ sáng ngời và 

rạng rỡ cũng như có những gương mặt sẽ tối sầm và đen 

sịt. Đối với những ai có gương mặt tối sầm và đen sịt thì 

(có lời bảo họ): “Có phải các ngươi đã vô đức tin sau khi đã 

tin tưởng?! Thế (thì thật đáng đời cho các ngươi), các 

ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt cho những điều mà các 

ngươi đã vô đức tin.” 

هِذيَن ٱۡسَودهۡت  يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُجُ  ا ٱل مه
َ
وه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ فَأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب  
َ
وُُجوُهُهۡم أ

 ١٠٦ بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

107. Đối với những ai là người có gương mặt sáng ngời và 

rạng rỡ thì họ sẽ ở trong sự nhân từ của Allah (Thiên 

Đàng), họ sẽ được ở trong đó mãi mãi. 

ِۖۡ ُهۡم   ۡت وُُجوُهُهۡم فَِفى َرۡحمَةِ ٱَّلله هِذيَن ٱۡبَيضه ا ٱل مه
َ
َوأ

 ١٠٧ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

108. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), đó là những lời mặc khải 

của Allah, TA đọc chúng cho Ngươi nghe bằng sự thật. 

Quả thật, Allah không hề muốn bất cứ ai trong vũ trụ gặp 

điều bất công. 

  ُ ِ  َوَما ٱَّلله ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ١٠٨ يُرِيُد ُظلۡٗما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

109. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều thuộc về Allah; và tất cả mọi sự việc đều sẽ được đưa 

về trình Allah. 

  ِ ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ
 ١٠٩ تُرَۡجُع ٱلۡأ

110. Các ngươi (những người Muslim) là một cộng đồng tốt 

đẹp nhất được dựng lên (để làm tấm gương) cho nhân loại. 

Các ngươi bảo ban mọi người hành thiện, ngăn cản mọi 

người làm điều xấu, và các ngươi có đức tin nơi Allah. Nếu 

dân Kinh Sách cũng có đức tin giống như các ngươi thì 

điều đó đã tốt cho họ, tuy nhiên, chỉ có số ít trong bọn họ là 

những người có đức tin còn đa số là những kẻ bất tuân, tội 

lỗi. 

ُمُروَن  
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنهاِس تَأ

ُ
ٍة أ مه

ُ
ُكنُتۡم َخيَۡر أ

  ُِۗ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ِۡنُهُم   هُهمِۚ م  ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب لَكَاَن َخيٗۡرا ل

َ
َولَۡو َءاَمَن أ

ۡكثَرُُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن وَ 
َ
 ١١٠ أ

111. (Dân Kinh Sách) không bao giờ có thể làm hại được 

các ngươi ngoại trừ chút ít phiền hà (từ cái lưỡi của họ, 

như: nói xấu, xúc phạm, nhạo báng...). Nếu họ đánh các 

ngươi thì họ cũng sẽ quay lưng bỏ chạy mà thôi, rồi họ sẽ 

không được ai giúp đỡ cả. 

ۡدبَاَر  
َ
ُّوُكُم ٱلۡأ ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم يَُول

َ
هٓا أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

 ١١١ ُثمه لَا يُنَصُرونَ 

112. Sự hèn hạ bao trùm lấy họ ở bất cứ nơi nào họ có mặt 

ngoại trừ họ được sự đảm bảo từ Allah hoặc từ nhân loại. 

Họ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Allah và bị sự đói nghèo 

đeo bám. Sở dĩ họ bị như thế là vì họ đã phủ nhận các lời 

mặc khải của Allah và giết hại các vị Nabi một cách vô cớ. 

Đó là (hậu quả) cho việc bất tuân và vượt mức giới hạn. 

لهُة  ِ َِن  ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ  ها ِبحَۡبٖل م  ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
أ

  ِ َِن ٱَّلله اِس َوبَآُءو بَِغَضٖب م  َِن ٱلنه ِ وََحۡبٖل م  ٱَّلله
نهُهۡم َكانُواْ  

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلَۡمۡسَكَنُة

  ِۚ ٖ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 
َ
ِ َويَۡقُتلُوَن ٱلۡأ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 َٰ  ١١٢ لَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ َذ



 

Ali 'Imran 

 

63 

 

 آل عمران 

113. Tất nhiên, không phải họ đều giống nhau, bởi trong số 

đám dân Kinh Sách có những người biết tuân thủ đúng 

(giáo luật của Allah), họ đọc các lời phán của Allah và quỳ 

lạy (Ngài) thâu đêm. 

ة  قَآئَِمة  َيۡتلُوَن  ۞لَيُۡسواْ َسَوآ  مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  ٗء

هۡيِل وَُهۡم يَۡسُجُدونَ  ِ َءانَآَء ٱل  ١١٣ َءاَيَِٰت ٱَّلله

114. Họ có đức tin nơi Allah và nơi Đời Sau, họ kêu gọi bảo 

ban mọi người hành thiện và ngăn cản mọi người làm điều 

xấu, họ thường đua nhau làm điều tốt. Họ là những người 

đức hạnh. 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  
ۡ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َويَأ يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۖ  
َٰلِِحينَ  ْوَلَٰٓئَِك ِمَن ٱلصه

ُ
 ١١٤ َوأ

115. Bất cứ điều tốt nào họ làm (dù nhiều hay ít) sẽ không 

bao giờ bị vứt bỏ (mà sẽ được đền đáp đầy đủ cho công 

sức của họ), bởi Allah biết rõ người ngoan đạo. 

  ُۢ ُ َعلِيُم َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ َوٱَّلله
 ١١٥ بِٱلُۡمتهقِينَ 

116. Quả thật, những kẻ vô đức tin, con cái và tài sản của 

họ sẽ không giúp ích được gì cho họ trước (sự trừng phạt 

của) Allah. Họ chính là cư dân của Hỏa Ngục, họ sẽ sống 

trong đó mãi mãi. 

َٰلُُهۡم َولَٓا   ۡمَو
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعنُۡهۡم أ إِنه ٱل

اۖۡ وَ  ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
ارِِۖ  أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ١١٦ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

117. Hình ảnh chi dùng tài sản của họ trong cuộc sống trần 

gian này giống như hình ảnh của cơn gió mang theo khí 

lạnh buốt tàn phá vườn tược của những kẻ đã bất công với 

chính mình. Quả thật, Allah không hề bất công với họ mà 

chính họ đã bất công với bản thân mình. 

ۡنَيا َكَمَثِل رِيٖح   َمَثُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰةِ ٱلدُّ
نُفَسُهۡم  

َ
َصابَۡت َحۡرَث قَۡوٖم َظلَُمٓواْ أ

َ
فِيَها ِصرٌّ أ

 
َ
ُ َوَلَِٰكۡن أ ۡهلََكۡتُهْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله

َ
نُفَسُهۡم  فَأ

 ١١٧ َيۡظلُِمونَ 

118. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng 

chọn ai khác ngoài các ngươi làm bạn thân tín (bởi) những 

kẻ đó không bỏ cơ hội chống phá các ngươi. Họ luôn mong 

các ngươi gặp phải điều bất trắc. Quả thật, sự hiểm độc đã 

xuất hiện trên cửa miệng của họ, tuy nhiên sự hiểm độc 

nằm trong lòng họ còn dữ tợn hơn nhiều. TA (Allah) thực 

sự đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải (của TA) cho các 

ngươi nếu các ngươi có khối óc biết suy ngẫm. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهخِ  َها ٱل يُّ
َ
أ ِن  َيَٰٓ ُذواْ بَِطانَٗة م 

لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّواْ َما َعنِتُّۡم قَۡد  
ۡ
ُدونُِكۡم لَا يَأ

َٰهِِهۡم َوَما ُتخِۡفى ُصُدورُُهۡم   فَۡو
َ
بََدِت ٱلَۡبۡغَضآُء ِمۡن أ

ۡكبَُرْۚ قَۡد بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُكنُتۡم  
َ
أ

 ١١٨ َتۡعقِلُونَ 

119. Phải chăng, các ngươi (những người có đức tin) lại 

thương yêu họ trong khi họ chẳng yêu thương gì các 

ngươi, các ngươi đã tin toàn bộ Kinh Sách (kể cả Kinh 

Sách của họ nhưng họ nào có tin vào Kinh Sách đã gởi cho 

Thiên Sứ của các ngươi). Khi họ gặp các ngươi, họ nói 

“Chúng tôi đã có đức tin” nhưng khi họ ở riêng với nhau thì 

họ lại bộc lộ nỗi căm hờn các ngươi đến mức cắn các ngón 

tay. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo họ: “Các 

ngươi cứ ôm lấy nỗi căm hờn đó mà chết đi. Quả thật, 

Allah luôn biết rõ mọi điều giấu kín trong lòng.” 

ْولَآِء ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم َوتُۡؤِمُنوَن  
ُ
نُتۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

بِٱلِۡكَتَِٰب ُكل ِهِۦ َوِإَذا لَُقوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ  
نَاِمَل ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل ُموتُواْ  

َ
واْ َعلَۡيُكُم ٱلۡأ َعضُّ

 ِ ُۢ ب َ َعلِيُم ُدورِ بَِغۡيِظُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله  ١١٩ َذاِت ٱلصُّ
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120. Nếu các ngươi gặp được điều tốt lành thì họ bực tức 

khó chịu trong lòng nhưng nếu các ngươi gặp phải điều xấu 

thì họ lại vui mừng. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên 

nhẫn và kính sợ (Alalh) thì mọi âm mưu và thủ đoạn của họ 

chẳng hại được các ngươi bất cứ điều gì. Quả thật, Allah 

bao quát hết những gì họ làm. 

إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن تُِصۡبُكۡم  
ُكۡم   َسي ِئَة  َيۡفرَُحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ

َ بِمَ  ُۗ إِنه ٱَّلله  ١٢٠ ا َيۡعَملُوَن ُمحِيط  َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ًا

121. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nhớ lại lúc 

Ngươi rời gia đình (xuất binh từ Madinah) vào buổi sáng. 

(Khi đến núi Uhud) Ngươi đã sắp xếp vị trí chiến đấu cho 

những người có đức tin, tất nhiên (tất cả mọi điều đó) Allah 

hằng nghe, hằng biết. 

ۡهلَِك ُتَبو ُِئ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َمَقَٰعَِد  
َ
َوِإۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ لِلۡقَِتاِل  َوٱَّلله

122. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nhớ lại về việc 

hai đội quân trong các ngươi (bộ tộc Salamah và bộ tộc 

Harithah) đã có ý định bỏ ngũ trong khi Allah là Đấng Bảo 

Hộ cho cả hai đội quân đó. Bởi thế, những người có đức tin 

hãy phó thác cho Allah. 

  ُۗ ُ َولِيُُّهَما ن َتۡفَشلَا َوٱَّلله
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكۡم أ ت طه إِۡذ َهمه

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١٢٢ وَعَلَى ٱَّلله

123. Quả thật, Allah đã ban chiến thắng cho các ngươi tại 

Badr trong lúc các ngươi chỉ là đội quân nhỏ yếu. Bởi vậy, 

các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi biết tạ 

ơn Ngài. 

  َ ۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ذِلهة 
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

 ١٢٣ لهُكۡم تَۡشُكُرونَ لَعَ 

124. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nhớ lại khi 

Ngươi nói với những người có đức tin: “Chẳng lẽ vẫn chưa 

đủ cho các người hay sao khi Thượng Đế của các người 

đã cử ba ngàn Thiên Thần xuống hỗ trợ cho các ngươi?!” 

 ِ ُكۡم  إِۡذ َتُقوُل ل ن يُِمده
َ
لَن يَۡكفَِيُكۡم أ

َ
لُۡمۡؤِمنِيَن أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ   ١٢٤ َربُُّكم بَِثَلََٰثةِ َءاَلَٰٖف م 

125. Đúng vậy, nếu các ngươi kiên nhẫn và kính sợ (Allah) 

thì cho dù quân địch có bất ngờ tấn công các ngươi, 

Thượng Đế của các ngươi chắc chắn sẽ tăng cường cho 

các ngươi năm ngàn Thiên Thần mang dấu hiệu đặc biệt 

hạ trần. 

ِن فَۡورِهِۡم َهََٰذا   تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ بَلَىَٰٓ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ َءاَلَٰٖف م 
 ١٢٥ ُمَسو ِِمينَ 

126. Chẳng qua Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho 

các ngươi và để làm cho các ngươi an lòng mà thôi, chứ 

mọi sự thắng lợi đều do Allah cả, Ngài là Đấng Quyền 

Năng, Sáng Suốt. 

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم َولَِتۡطَمئِنه   ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ِ ٱلَۡعزِيزِ  قُلُوبُُكم بِهِۗۦُ َومَ  ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل ا ٱلنه

 ١٢٦ ٱلۡحَِكيمِ 

127. (Với chiến thắng đó) Ngài muốn tiêu diệt một đám 

người trong những kẻ vô đức tin hoặc muốn hạ nhục họ để 

họ phải quay về trong sự thất bại thảm hại và nhục nhã. 

َِن  ۡو يَۡكبَِتُهۡم  لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ٱل

 ١٢٧ َفَينَقلُِبواْ َخآئِبِينَ 

128. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không có bất cứ thẩm 

quyền nào trong vụ việc (của họ), hoặc Ngài sẽ tha thứ cho 

họ hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ bởi vì họ là đám người làm 

điều sai quấy. 

ۡو  لَ 
َ
ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡم أ

َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
يَۡس لََك ِمَن ٱلۡأ

َبُهۡم فَإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ  ِ  ١٢٨ ُيَعذ 
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129. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều thuộc về Allah, Ngài tha thứ cho ai Ngài muốn và trừng 

phạt bất kỳ ai Ngài muốn, bởi Allah hằng tha thứ, khoan 

dung. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفور  رهِحيم   ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٢٩ يََشآُء َويَُعذ 

130. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn 

tiền cho vay lấy lãi, gấp đôi hay nhiều hơn, các ngươi hãy 

kính sợ Allah mong rằng các ngươi thành đạt. 

ۡضَعَٰٗفا  
َ
اْ أ ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ  ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َضََٰعَفٗة  ١٣٠ مُّ

131. Các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục, nơi được chuẩn bị cho 

những kẻ vô đức tin. 
َٰفِرِينَ  ۡت لِلَۡك ِعده

ُ
اَر ٱلهتِٓي أ  ١٣١ َوٱتهُقواْ ٱلنه

132. Các ngươi hãy vâng lệnh Allah và Thiên Sứ 

(Muhammad) mong rằng các ngươi được thương xót. 
َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ  ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
 ١٣٢ َوأ

133. Các ngươi hãy mau mau đến với lòng tha thứ của 

Thượng Đế của các ngươi và Thiên Đàng, nơi mà khoảng 

rộng của nó như các tầng trời và trái đất, được chuẩn bị 

cho những người ngoan đạo. 

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها   ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت لِلُۡمتهقِينَ ٱل ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ١٣٣ سه

134. Những người mà họ chi dùng (tài sản của mình cho 

chính nghĩa của Allah) trong lúc giàu có lẫn lúc cơ hàn, họ 

biết kiềm chế cơn giận và biết lượng thứ cho người khác. 

Quả thật Allah rất thương yêu những người làm tốt. 

َِٰظِميَن  آِء َوٱلَۡك ره آِء َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
ُ ُيحِبُّ   اِس  َوٱَّلله ٱلَۡغۡيَظ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنه

 ١٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

135. Những người mà khi họ đã lỡ làm điều tội lỗi hoặc bất 

công với chính mình thì họ liền nhớ đến Allah và cầu xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của họ (bởi vì họ biết) không ai có 

quyền tha thứ tội lỗi ngoại trừ Allah. Và họ không tái phạm 

những điều đã làm vì họ biết rõ (đó là sai trái). 

 
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِٰحَشًة أ هِذيَن إَِذا َفَعلُواْ َف نُفَسُهۡم َذَكُرواْ  َوٱل

ها   نُوَب إِل َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلذُّ ٱَّلله
واْ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ  ُ َولَۡم يُِصرُّ  ١٣٥ ٱَّلله

136. Những người đó, phần thưởng dành cho họ là sự tha 

thứ từ Thượng Đế của họ cùng với những Ngôi Vườn 

Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống 

trong đó mãi mãi. Thật phúc thay về phần thưởng dành cho 

những người làm việc (thiện tốt). 

َٰت  َتجۡرِي   ب ِِهۡم وََجنه ِن ره ۡغفَِرة  م  ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مه
ُ
أ

نَۡهَُٰر 
َ
ۡجُر  ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َ
َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َونِۡعَم أ

 ١٣٦ ٱلَۡعَِٰملِينَ 

137. Quả thật, trước các ngươi đã có những đường lối (của 

những kẻ vô đức tin) được thể hiện. Cho nên, các ngươi 

hãy đi đây đó trên trái đất để xem kết cuộc của những kẻ 

phủ nhận đức tin (đã bị trừng phạt thích đáng) như thế nào. 

ۡرِض  
َ
قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ١٣٧ فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

138. (Qur’an) này đây là một sự trình bày rõ ràng cho nhân 

loại, Nó đồng thời là nguồn chỉ đạo và là lời răn dạy dành 

cho những người ngoan đạo. 

 ١٣٨ َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظة  ل ِلُۡمتهقِينَ 
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139. (Do đó, các ngươi, hỡi những người có đức tin) chớ 

đừng yếu lòng cũng như chớ đừng buồn rầu bởi các ngươi 

sẽ giành chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 

ۡعلَۡوَن إِن ُكنُتم  
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
َولَا تَِهُنواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ مُّ

140. Nếu các ngươi bị thiệt hại và tổn thất thì quả thật đám 

người (vô đức tin) cũng bị thiệt hại và tổn thất giống như 

vậy. Đó là những ngày (được và mất) mà TA (Allah) xoay 

chuyển giữa nhân loại để Allah biết rõ ai thực sự có đức tin 

và đón nhận những người tử đạo trong các ngươi. Quả 

thật, Allah không hề yêu thương những kẻ làm điều sai 

quấy. 

ۚۥْ  ِۡثلُُه   إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡوَم قَۡرح  م 
  ُ اِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله يهاُم نَُداوِلَُها َبيَۡن ٱلنه

َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

ُ لَا ُيحِبُّ   ُۗ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنواْ َويَتهِخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَء ٱل
َٰلِِمينَ   ١٤٠ ٱلظه

141. Và để Allah tẩy xóa (tội lỗi) cho những người thực sự 

có đức tin đồng thời tiêu diệt những kẻ vô đức tin. 
هِذيَن َءاَمُنواْ َويَۡمَحَق   ُ ٱل َص ٱَّلله َولُِيَمح ِ

َٰفِرِينَ   ١٤١ ٱلَۡك

142. (Hỡi những người có đức tin,) phải chăng các ngươi 

nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên Đàng (mà không phải trải 

qua cuộc thử thách) để Allah biết rõ ai trong các ngươi là 

người thực sự đã chiến đấu (cho chính nghĩa của Ngài) và 

để Ngài biết rõ ai là những người kiên nhẫn chịu đựng ư?! 

هِذيَن   ُ ٱل ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

َٰبِِرينَ   ١٤٢ َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َويَۡعلََم ٱلصه

143. Quả thật, các ngươi đã từng mong muốn được chết 

(trên chiến trường như một tử đạo cho chính nghĩa của 

Allah) trước khi các ngươi gặp nó (cái chết). Giờ đây, các 

ngươi thực sự đã nhìn thấy nó trong lúc các ngươi đang 

đứng nhìn (trận chiến). 

ن تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد  َولََقۡد كُ 
َ
نُتۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبِل أ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيُتُموُه َوأ

َ
 ١٤٣ َرأ

144. Thật ra Muhammad chỉ là một Thiên Sứ giống như 

bao Thiên Sứ trước Y mà thôi. Lẽ nào khi Y chết hoặc bị 

giết thì các ngươi lại quay gót bỏ chạy? Người nào quay 

gót bỏ chạy thì (điều đó) chẳng làm hại được Allah bất cứ 

điều gì. Quả thật, Allah sẽ ban thưởng cho những người 

biết tri ân (Ngài). 

  ْۚ ها رَُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل ٌد إِل َوَما ُمحَمه
ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم عَلَىَٰٓ 

َ
اَت أ فَإِيْن مه

َ
ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن  أ

َ
 أ

اْۚ وََسَيۡجزِي   َ َشۡيـ ٗ يَنَقلِۡب عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُضره ٱَّلله
َِٰكرِينَ  ُ ٱلشه  ١٤٤ ٱَّلله

145. Không một linh hồn nào sẽ chết trừ phi có phép của 

Allah, nó được ghi sẵn thời hạn một cách nhất định. Người 

nào ham muốn lợi lộc của trần gian này thì TA (Allah) sẽ 

ban cho y, và người nào ham muốn lợi lộc ở Đời Sau thì 

TA sẽ ban cho y. Quả thật, TA sẽ ban thưởng cho những 

người biết tri ân (TA). 

ِ كَِتَٰٗبا  ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

لٗاُۗ َومَ  َؤجه ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَمن يُرِۡد  مُّ ن يُرِۡد ثََواَب ٱلدُّ
َِٰكرِينَ   ١٤٥ ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَهاْۚ وََسَنۡجزِي ٱلشه

146. Có biết bao vị Nabi cùng nhiều tín đồ ngoan đạo đã 

chiến đấu anh dũng trên con đường chính nghĩa của Allah, 

họ không yếu lòng, không nhục chí cũng như không chùn 

bước khi gặp gian nan. Quả thật Allah yêu thương những 

người kiên nhẫn chịu đựng. 

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير  َفَما وََهُنواْ   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

ِ َوَما َضُعُفواْ وَ  َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َما  لَِمآ أ

َٰبِِرينَ  ُ ُيحِبُّ ٱلصه ُْۗ َوٱَّلله  ١٤٦ ٱۡسَتكَانُوا
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147. Họ không nói gì khác ngoài những lời: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, xin Ngài xí xóa tội lỗi cho bầy tôi, những sai 

phạm quá mức của bầy tôi, xin Ngài hãy giữ vững đôi chân 

của bầy tôi và phù hộ bầy tôi giành chiến thắng trước đám 

người vô đức tin.” 

ن قَالُواْ َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا  
َ
هٓا أ َوَما َكاَن قَۡولَُهۡم إِل

قَۡداَمَنا َوٱنُصۡرنَا عَلَى  
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
َوِإۡسَراَفَنا فِٓي أ

َٰفِرِينَ   ١٤٧ ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك

148. Cho nên, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở trần 

gian (được thắng lợi vẻ vang) và phần thưởng tốt đẹp ở 

Đời Sau (Thiên Đàng vĩnh cửu). Quả thật, Allah yêu 

thương những người làm tốt. 

ۡنَيا وَُحۡسَن ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِ    ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله فَـ َاتَى
ُ ُيحِبُّ ٱلۡمُ   ١٤٨ ۡحِسنِينَ َوٱَّلله

149. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo 

những kẻ vô đức tin, họ sẽ kéo các ngươi lùi lại ở phía sau 

khiến các ngươi lui về thảm bại. 

هِذيَن َكَفُرواْ   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡعَقَٰبُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ يَُردُّوُكۡم عَلَىَٰٓ 
َ
 ١٤٩ أ

150. Ngược lại, (nếu các ngươi nghe theo Allah) thì Allah 

mới là Đấng Bảo Hộ đích thực của các ngươi và Ngài là 

Đấng Ưu Việt trong việc phù hộ giành chiến thắng. 

َُٰكۡمۖۡ وَُهَو َخيُۡر  ُ َمۡولَى َِٰصِرينَ بَِل ٱَّلله  ١٥٠ ٱلنه

151. TA (Allah) sẽ gieo nỗi khiếp sợ vào con tim của họ bởi 

điều mà họ đã Shirk với Allah, điều mà Ngài không cho bất 

cứ thẩm quyền nào. Và rồi đây chỗ ở của họ chính là Hỏa 

Ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ cho đám người sai trái. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب بَِمآ  َسُنلۡقِ  ى فِي قُلُوِب ٱل
َُٰهُم   َوى

ۡ
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗناۖۡ َوَمأ ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرُكواْ بِٱَّلله

َ
أ

َٰلِِمينَ  ۖۡ َوبِۡئَس َمۡثَوى ٱلظه اُر  ١٥١ ٱلنه

152. Quả thật, Allah đã thực hiện đúng lời hứa (ban chiến 

thắng) của Ngài cho các ngươi. Tuy nhiên, khi các ngươi 

gần đánh bại họ (kẻ thù tại Uhud) dưới sự cho phép của 

Ngài, các ngươi không còn tự chủ dẫn đến tranh cãi và 

kháng lại mệnh lệnh (của Thiên Sứ) sau khi các ngươi 

được Ngài phơi bày cho thấy những thứ (chiến lợi phẩm) 

mà các ngươi ham muốn. Trong các ngươi, có người ham 

muốn đời sống trần tục này và có người chỉ ham muốn Đời 

Sau, rồi Ngài đã khiến họ (kẻ thù) đánh úp các ngươi (lúc 

các ngươi thu gom chiến lợi phẩm) để Ngài thử thách các 

ngươi. Nhưng rồi Ngài cũng đã tha thứ tội lỗi cho các 

ngươi (về tội nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Sứ). Quả thật, 

Allah luôn nhân từ và khoan dung đối với những người có 

đức tin. 

وَنُهم بِإِۡذنِهِۖۦۡ   ۥٓ إِۡذ َتحُسُّ ُ وَۡعَدهُ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
 ۡ ِنُۢ  َحتهيَٰٓ إَِذا فَِشلُۡتۡم َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱل ۡمرِ وََعَصۡيُتم م 

َ
أ

ۡنَيا   ن يُرِيُد ٱلدُّ ا ُتحِبُّوَنْۚ ِمنُكم مه َُٰكم مه َرى
َ
َبۡعِد َمآ أ

ْۚ ُثمه َصَرَفُكۡم َعۡنُهۡم   ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة َوِمنُكم مه
ُ ُذو فَۡضٍل عَلَى   لَِيبَۡتلَِيُكۡمۖۡ َولََقۡد َعَفا َعنُكۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

153. (Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ lại 

ngày ở Uhud) lúc các ngươi chạy lên đồi cao không quan 

tâm đến ai khác, mặc cho Thiên Sứ cố réo gọi các ngươi 

(hãy đến bên Ta, hỡi các nô lệ của Allah). Ngài (Allah) đã 

cho các ngươi nếm lấy đau khổ này đến đau khổ khác để 

các ngươi không còn buồn bã cho điều đã vụt mất (chiến 

lợi phẩm) cũng như nạn kiếp mà các ngươi phải trải qua. 

Quả thật, Allah thông toàn những gì các ngươi làm. 

َحٖد َوٱلرهُسوُل  
َ
۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡوُۥَن عَلَىَٰٓ أ

خۡ 
ُ
ٖ ل َِكۡيلَا  يَۡدُعوُكۡم فِٓي أ ُۢا بَِغم  َثََٰبُكۡم َغمه

َ
َُٰكۡم فَأ َرى

  ُ َصََٰبُكۡمُۗ َوٱَّلله
َ
َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َمآ أ

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٥٣ َخبِيُر
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154. Sau lần nạn kiếp đó, Ngài (Allah) gieo vào (tấm lòng) 

của các ngươi sự bằng an giúp một nhóm người (có đức 

tin) trong các ngươi vững lòng mà thiếp đi, còn nhóm người 

còn lại (nhóm giả tạo đức tin) thì cảm giác bất an cho bản 

thân mình, nó khiến họ suy nghĩ không đúng về Allah như 

những người thời tiền Islam đã từng nghĩ, họ nói: “Chẳng lẽ 

chúng tôi không được có bất cứ ý kiến nào trong vụ việc 

này ư?!” Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: 

“Quả thật, vụ việc này đều thuộc về một mình Allah.” Họ 

(đám người giả tạo đức tin) đã cố giấu kín trong lòng không 

muốn phơi bày cho Ngươi biết, họ nói: “Giá như chúng tôi 

được quyền có ý kiến thì chúng tôi đã không phải bị giết 

chết (oan uổng) tại đây rồi.” Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho 

các ngươi có trốn trong nhà của mình thì những ai là người 

đã được an bày đối mặt với cái chết thì cái chết vẫn tìm 

đến tận giường ngủ của họ”. Allah muốn thử thách tấm 

lòng của các ngươi và thanh lọc con tim của các ngươi. 

Quả thật, Allah là Đấng biết rõ mọi thứ được giấu kín trong 

lòng (của các ngươi). 

َمَنٗة نَُّعاٗسا  
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
ُثمه أ

 ِ نُفُسُهۡم  َيۡغَشيَٰ َطآئ
َ
ۡتُهۡم أ َهمه

َ
ِنُكۡمۖۡ َوَطآئَِفة  قَۡد أ َفٗة م 

ِ َظنه ٱلَۡجَِٰهلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل   ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  َيُظنُّوَن بِٱَّلله
  ُِۗ ۡمَر ُكلهُهۥ َّلِله

َ
ۡمرِ ِمن َشۡيٖء  قُۡل إِنه ٱلۡأ

َ
هَنا ِمَن ٱلۡأ ل

ا لَا ُيۡبُدوَن لََكۖۡ  نُفِسِهم مه
َ
 َيُقولُوَن لَۡو  ُيخُۡفوَن فِٓي أ

هۡو  ُۗ قُل ل ا قُتِلَۡنا َهَُٰهَنا ۡمرِ َشۡيء  مه
َ
َكاَن لََنا ِمَن ٱلۡأ

هِذيَن ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡتُل   ُكنُتۡم فِي ُبُيوتُِكۡم لَبََرَز ٱل
ُ َما فِي ُصُدورُِكۡم   إِلَيَٰ َمَضاِجعِِهۡمۖۡ َولَِيبَۡتلَِى ٱَّلله

َص َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ  ُۢ بَِذاِت  َولُِيَمح ِ ُ َعلِيُم  َوٱَّلله
ُدورِ   ١٥٤ ٱلصُّ

155. Quả thật, những ai trong các ngươi quay lưng bỏ chạy 

vào ngày hai đoàn quân (những người có đức tin và những 

kẻ vô đức tin) giáp mặt nhau (tại Uhud), chẳng qua là do đã 

bị Shaytan gây nhiễu lòng. Tuy nhiên, họ đã được Allah 

quãng đại khoan hồng sau đó. Quả thật Allah hằng dung 

thứ, hằng chịu đựng. 

هۡواْ ِمنُكۡم يَوَۡم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن إِنهَما   هِذيَن تََول إِنه ٱل
ْۖۡ َولََقۡد َعَفا   ۡيَطَُٰن بَِبۡعِض َما َكَسُبوا هُهُم ٱلشه ٱۡستََزل

  ُ َ َغُفوٌر َحلِيم  ٱَّلله  ١٥٥ َعۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله

156. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng cư 

xử như những kẻ vô đức tin và chớ như những ai đã nói 

với các anh em đồng đạo của mình khi họ đi xa (tìm kiếm 

bổng lộc đây đó) trên mặt đất hoặc xuất chinh: “Giá như họ 

ở lại với chúng mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết”. 

Allah đã khiến điều đó (tư tưởng lệch lạc) trở thành điều 

tiếc nuối khôn nguôi trong lòng của họ. Quả thật, Allah là 

Đấng ban sự sống và cái chết. Quả thật, Ngài thấy rõ hết 

mọi việc các ngươi làm. 

هِذيَن َكَفُرواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡو َكانُواْ  
َ
ۡرِض أ

َ
َٰنِِهۡم إَِذا َضَربُواْ فِي ٱلۡأ َوَقالُواْ لِإِۡخَو

هۡو َكانُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ لَِيۡجَعَل   ى ل ُغز ٗ
َٰلَِك َحۡسَرٗة فِي  ُ َذ ُ يُۡحِيۦ َويُِميُتُۗ   ٱَّلله قُلُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ١٥٦ َوٱَّلله

157. Nếu các ngươi bị giết trên con đường chính nghĩa của 

Allah hoặc chết đi (do hết tuổi) thì sự tha thứ và lòng 

thương xót của Allah sẽ tốt hơn những gì họ tích góp. 

ِ  َولَ  َِن ٱَّلله ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرة  م 
َ
ِ أ ئِن قُتِلُۡتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ١٥٧ َوَرۡحمٌَة َخيۡر  م 

158. Nếu các ngươi chết đi (do hết tuổi) hoặc bị giết thì các 

ngươi đều được phục sinh để trình diện Allah. 
ۡو قُتِلۡتُ 

َ
تُّۡم أ ِ ُتحَۡشُرونَ َولَئِن مُّ  ١٥٨ ۡم لَِإلَي ٱَّلله

159. Do đó, với lòng nhân từ của Allah thì Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ Muhammad) nên đối xử hiền hòa với họ. Nếu Ngươi 

quá khắt khe với họ thì chắc chắn họ sẽ rời bỏ Ngươi. Cho 

nên, Ngươi hãy khoan hồng đại lượng với họ, hãy cầu xin 

Allah tha thứ cho họ và hãy bàn bạc tham khảo ý kiến với 

họ. Và khi Ngươi đã quyết định thì hãy phó thác cho Allah, 

ا غَ  ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت َفظًّ َِن ٱَّلله لِيَظ  فَبَِما َرۡحمَةٖ م 
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم   ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ
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quả thật Allah luôn thương yêu những người biết phó thác 

(cho Ngài). 
ۡمرِِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت  

َ
َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِۡرُهۡم فِي ٱلۡأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمَتوَك ِلِينَ  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ١٥٩ َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

160. Nếu Allah phù hộ các ngươi giành chiến thắng thì 

chắc chắn không có thế lực nào thắng được các ngươi, 

còn nếu Allah bỏ mặc các ngươi thì chắc chắn không một 

ai có thể giúp các ngươi giành lấy chiến thắng. Vì vậy, 

những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. 

ُ فَلَا غَالَِب لَكُ  ۡمۖۡ َوِإن َيخُۡذلُۡكۡم  إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
  ِ ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله هِذي يَنُصُرُكم م  َفَمن َذا ٱل

 ١٦٠ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

161. Không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi 

phẩm. Người nào giấu trộm chiến lợi phẩm thì y sẽ mang 

vật giấu trộm đó ra trình diện Allah vào Ngày Phán Xét. Rồi 

đây mỗi linh hồn đều được trả lại đầy đủ cho mọi thứ mà y 

đã tom góp (trước đây) và không ai bị đối xử bất công. 

ِت بَِما َغله يَۡوَم  
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
َوَما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

هيَٰ كُ  ا َكَسَبۡت وَُهۡم لَا  ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُثمه تَُوف لُّ َنۡفٖس مه
 ١٦١ ُيۡظلَُمونَ 

162. Phải chăng người theo đuổi sự hài lòng của Allah lại 

giống như kẻ trở về trong cơn thịnh nộ của Ngài và nơi ở 

của y sẽ là Ngục Lửa, một nơi ở tồi tệ?! 

ِ َكَمنُۢ بَآ  ََٰن ٱَّلله َفَمِن ٱتهَبَع رِۡضَو
َ
ِ  أ َِن ٱَّلله َء بَِسَخٖط م 

َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ١٦٢ َوَمأ

163. Họ hoàn toàn khác nhau về cấp bậc ở nơi Allah. Quả 

thật, Allah hằng thấy mọi việc họ làm. 
ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله  ١٦٣ ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله

164. Allah quả thật đã ban hồng phúc cho những người có 

đức tin khi Ngài đã gởi đến với họ một vị Thiên Sứ xuất 

thân từ họ để đọc cho họ nghe các lời mặc khải của Ngài, 

để thanh lọc họ, để dạy họ Kinh Sách (Qur’an) và sự khôn 

ngoan (Sunnah) trong khi trước đây họ hoàn toàn sống 

trong sự lầm lạc. 

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسولٗا   لََقۡد َمنه ٱَّلله
ِيِهۡم   نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 

َ
ِۡن أ م 

َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل  
بِينٍ   ١٦٤ لَِفى َضَلَٰٖل مُّ

165. Lẽ nào sau khi các ngươi (những người có đức tin) bị 

thảm bại (tại Uhud khiến các ngươi nản lòng) mặc dầu 

trước đó (tại Badr) các ngươi đã đánh bại (kẻ thù) với sự 

thiệt hại gấp đôi, các ngươi lại nói: “Tai họa này đến từ 

đâu?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo họ: “Tai 

họa đó là do chính bản thân các ngươi gây ra (khi các 

ngươi nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Sứ rời khỏi núi 

Rumah).” Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ِۡثلَ  َصۡبُتم م 
َ
ِصيَبة  قَۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
ۡيَها قُلُۡتۡم  أ

َ عَلَىَٰ   نُفِسُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
هيَٰ َهََٰذاۖۡ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ ن

َ
أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ١٦٥ ُكل 

166. Những gì đã xảy ra với các ngươi (từ sự thiệt hại và 

tổn thất nặng nề) vào ngày mà hai đoàn quân chạm trán 

nhau (tại Uhud) là do sự cho phép của Allah để Ngài biết ai 

là những người có đức tin (thật sự). 

  ِ َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن فَبِإِۡذِن ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

 ١٦٦ َولَِيۡعلََم ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

167. Và để Ngài biết ai là những kẻ giả tạo đức tin. Những 

kẻ mà khi có lời gọi họ “Các người hãy đến đây cùng chiến 

đấu vì con đường chính nghĩa của Allah hoặc hãy đến đây 

َٰتِلُواْ فِي   ْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ َق هِذيَن نَاَفُقوا َولَِيۡعلََم ٱل
ْۖۡ قَالُواْ لَۡو َنۡعلَُم قَِتالٗا  وِ ٱۡدَفُعوا

َ
ِ أ َسبِيِل ٱَّلله
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để phòng thủ.” thì họ bảo “Nếu chúng tôi thật sự biết đánh 

trận thì chúng tôi chắc chắn đã đi theo mọi người.” (Tình 

trạng của) họ vào ngày hôm đó gần với sự vô đức tin hơn 

là có đức tin, họ chỉ thốt ra từ cửa miệng những điều không 

có trong lòng, tuy nhiên, Allah luôn biết rõ điều họ cố giấu 

giếm. 

قَۡرُب ِمۡنُهۡم  
َ
هٱتهَبۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم لِلُۡكۡفرِ يَۡوَمئٍِذ أ ل

ا لَيۡ  َٰهِِهم مه فَۡو
َ
َس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ  لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن بِأ

ۡعلَُم بَِما يَۡكُتُمونَ 
َ
ُ أ  ١٦٧ َوٱَّلله

168. Những người mà họ nói với anh em của mình trong 

lúc họ ngồi ở nhà (không tham chiến): “Giá như họ nghe lời 

chúng mình thì đâu bị giết”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói với bọn họ: “Vậy thì các người hãy cố 

mà xua đuổi cái chết khỏi bản thân của các ngươi nếu các 

ngươi đã nói sự thật.” 

  ُْۗ َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
َٰنِِهۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ هِذيَن قَالُواْ لِإِۡخَو ٱل

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم  
َ
قُۡل فَٱۡدَرُءواْ َعۡن أ

 ١٦٨ َصَِٰدقِينَ 

169. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chớ đừng nghĩ rằng 

những người đã bị giết vì con đường chính nghĩa của Allah 

đã chết. Ngược lại, họ vẫn đang sống ở nơi Thượng Đế 

của họ và họ được ban bố bổng lộc (thật đầy đủ). 

هِذيَن قُتِلُواْ فِي سَ  ُۢاْۚ بَۡل  َولَا َتحَۡسبَنه ٱل َٰتَ ۡمَو
َ
ِ أ بِيِل ٱَّلله

ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزقُونَ 
َ
 ١٦٩ أ

170. Họ thực sự đang vui hưởng hồng phúc mà Allah ban 

cấp cho họ và họ báo tin mừng cho những ai chưa nhập 

đoàn với họ ở đằng sau họ rằng (những người hy sinh vì 

con đường chính nghĩa của Allah) sẽ không phải lo sợ 

cũng sẽ không buồn phiền. 

ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َويَۡسَتبِۡشُروَن   َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
ها َخوٌۡف   ل

َ
ِۡن َخلۡفِِهۡم أ هِذيَن لَۡم يَلَۡحُقواْ بِِهم م  بِٱل

 ١٧٠ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

171. Họ báo tin mừng về hồng phúc và thiên ân của Allah, 

và rằng Allah không hề làm mất công lao của những người 

có đức tin. 

َ لَا   نه ٱَّلله
َ
ِ َوَفۡضٖل َوأ َِن ٱَّلله ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
 ١٧١ يُِضيُع أ

172. Những người mà họ đáp lại lời kêu gọi của Allah và 

Thiên Sứ (Muhammad) sau khi đã bị thương tích (tại 

Uhud). Và những người làm tốt và biết kính sợ (Allah) trong 

số họ sẽ được phần thưởng vĩ đại. 

َصاَبُهُم  
َ
ِ َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ َبۡعِد َمآ أ هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ َّلِله ٱل

هِذي ْۚ لِل ۡجٌر َعِظيمٌ ٱلَۡقۡرُح
َ
َقۡواْ أ ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم َوٱته

َ
 ١٧٢ َن أ

173. Những người mà khi thiên hạ nói với họ “Quả thật, 

những người (ngoại đạo) đang tập hợp tấn công các 

người, các người hãy nên sợ bọn họ” thì đức tin của họ 

tăng thêm và họ nói (một cách kiên định): “Một mình Allah 

đã đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Bảo Hộ Ưu Việt”. 

اَس قَۡد َجمَُعواْ لَُكۡم   اُس إِنه ٱلنه هِذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
ُ َونِۡعَم   فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰٗنا َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله

 ١٧٣ ٱلَۡوكِيُل 

174. Rồi họ đã trở về nhà với hồng phúc và ân huệ của 

Allah, chẳng hề có một chút rủi ro nào chạm đến họ, và họ 

thực sự đi theo sự hài lòng của Allah. Quả thật, Allah sở 

hữu nguồn thiên lộc vĩ đại. 

هۡم َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء    ِ َوَفۡضٖل ل َِن ٱَّلله فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م 
ُ ُذو فَۡضٍل َعِظيمٍ َوٱته  ُِۗ َوٱَّلله ََٰن ٱَّلله  ١٧٤ َبُعواْ رِۡضَو

175. Quả thật, đó chẳng qua là mưu kế của bọn Shaytan 

nhằm hù dọa đồng bọn của hắn mà thôi. Vì vậy, các ngươi 

chớ đừng sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là 

những người có đức tin (thật sự). 

ۡولَِيآَءهُۥ فَلَا  
َ
ۡيَطَُٰن ُيخَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٧٥ َتخَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ



 

Ali 'Imran 

 

71 

 

 آل عمران 

176. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng để cho bản thân 

bị buồn rầu trước việc những kẻ nhanh chân lao thân vào 

sự vô đức tin. Quả thật họ sẽ không bao giờ gây hại được 

Allah. Allah không muốn cho họ hưởng bất cứ gì ở Đời Sau 

và họ phải đối mặt với một sự trừng phạt khủng khiếp. 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِِۚ إِنهُهۡم لَن   َولَا َيحُۡزنَك ٱل
 ُ اْۚ يُرِيُد ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ا فِي  يَُضرُّ ها َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ ل

َ
 أ

 ١٧٦ ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

177. Quả thật, những kẻ đã lấy đức tin để mua sự vô đức 

tin sẽ chẳng bao giờ gây hại được Allah, (ngược lại) họ sẽ 

bị trừng phạt đau đớn. 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفرَ  َ  إِنه ٱل واْ ٱَّلله  بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن يَُضرُّ
لِيم  

َ
اۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٧٧ َشۡيـ ٗ

178. Những kẻ vô có đức tin chớ đừng nghĩ rằng việc TA trì 

hoãn cho họ (sống thọ) là điều tốt dành cho bản thân họ. 

Chẳng qua TA trì hoãn (việc trừng phạt) là để cho họ gia 

tăng thêm tội lỗi để rồi đây họ sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt nhục nhã. 

نهَما ُنۡملِى لَُهۡم َخيۡر   
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَا َيحَۡسبَنه ٱل

نُفِسِهۡمْۚ إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖۡ َولَُهۡم َعَذاب   
َ
ل ِأ

ِهين    ١٧٨ مُّ

179. Allah sẽ không bỏ mặc những người có đức tin các 

ngươi trong hoàn cảnh mà các ngươi đang hiện sống mà 

Ngài sẽ tách biệt cái xấu ra khỏi cái tốt. Allah cũng không 

cho các ngươi biết được điều vô hình, tuy nhiên, Ngài 

muốn lựa chọn ai trong số các Thiên Sứ của Ngài (tiếp thu 

một số điều vô hình) là tùy ý Ngài. Cho nên, các ngươi hãy 

tin nơi Allah và các Thiên Sứ của Ngài. Nếu các ngươi có 

đức tin và ngoan đạo thì các ngươi được ban thưởng một 

phần thưởng vĩ đại. 

نُتۡم 
َ
ُ لَِيَذَر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ ا َكاَن ٱَّلله َعلَۡيهِ َحتهيَٰ  مه

ُ لُِيۡطلَِعُكۡم   ي ِِب  َوَما َكاَن ٱَّلله يَِميَز ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه
َ َيجَۡتِبي ِمن رُُّسلِهِۦ َمن   عَلَى ٱلَۡغۡيِب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َورُُسلِهۚۦِْ َوِإن تُۡؤِمُنواْ َوَتتهُقواْ   ۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله يََشآُء

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ١٧٩ فَلَُكۡم أ

180. Những kẻ keo kiệt chớ đừng nghĩ rằng việc họ ôm 

trọn hết thiên lộc mà Allah đã ban cho họ (không chịu xuất 

Zakah) là điều tốt cho họ, ngược lại, đó là điều xấu cho họ. 

Rồi đây vào Ngày Phán Xét, những gì mà họ đã keo kiệt 

giữ lại sẽ được mang ra treo lủng lẳng trên cổ họ. Quả thật, 

mọi di sản trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về một 

mình Allah. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều các ngươi 

làm. 

ُ ِمن   َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
قُوَن َما   فَۡضلِهِۦ ُهَو َخيٗۡرا هُهۡمۖۡ َسُيَطوه هُهمِۖ بَۡل ُهَو َشر   ل ل

َِٰت   َمََٰو ِ ِميَرَُٰث ٱلسه َبخِلُواْ بِهِۦ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  َوَّلِله
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ۡرِض  َوٱَّلله

َ
 ١٨٠ َوٱلۡأ

181. Quả thật, Allah đã nghe lời của những kẻ (Do Thái) đã 

nói: “Allah nghèo còn chúng tôi giàu.” TA (Allah) sẽ ghi lại 

điều mà họ đã nói cũng như việc họ giết các vị Nabi một 

cách vô cớ, và (rồi đây) TA sẽ phán bảo: “Các ngươi hãy 

nếm lấy hình phạt thiêu đốt.” 

َ فَقِير  وَ  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ قَۡوَل ٱل َنحُۡن  لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر  

َ
ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما قَالُواْ َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

َ
أ

ٖ َوَنُقوُل ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ   ١٨١ َحق 

182. Đấy là (hậu quả) cho những gì mà đôi bàn tay của các 

ngươi đã gửi đi trước và Allah không hề bất công với bất 

cứ người bề tôi nào (của Ngài). 

َ لَيَۡس بَِظلهاٖم   نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٨٢ ل ِلَۡعبِيدِ 

183. Những kẻ đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với 

chúng tôi rằng chúng tôi đừng nên (vội vàng) tin nơi bất cứ 

vị Thiên Sứ nào trừ phi vị đó mang đến trình trước chúng 

ها نُۡؤِمَن لِرَُسوٍل   ل
َ
َ َعِهَد إِلَۡيَنآ أ هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٱل

 ُۗ اُر ُكلُُه ٱلنه
ۡ
تِيََنا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
 قُۡل قَۡد َجآَءُكۡم  َحتهيَٰ يَأ
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tôi một vật hiến tế (cho Allah) và được lửa (phóng xuống từ 

trời) thiêu đốt nó.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 

bảo họ: “Quả thật, các Thiên Sứ trước Ta đã đến với các 

người, họ đã mang đến cho các người các bằng chứng rõ 

rệt và luôn cả điều mà các người đã nói, nếu các người đã 

nói lời thật lòng thế thì tại sao các người (vẫn cố tình) sát 

hại họ?!” 

هِذي قُلُۡتۡم فَلَِم   ِن َقۡبلِى بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱل رُُسل  م 
 ١٨٣ َقَتلُۡتُموُهۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

184. Nếu như họ (những kẻ vô đức tin) phủ nhận Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) thì quả thật các vị Thiên Sứ trước 

Ngươi cũng đã bị phủ nhận (giống như vậy) mặc dù họ đã 

mang đến biết bao bằng chứng rõ rệt cùng với Kinh Zabur 

và Kinh Sách rõ ràng, minh bạch. 

ِن َقۡبلَِك َجآُءو   َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  فَإِن َكذه
بُرِ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ١٨٤ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

185. Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Quả thật vào 

Ngày Phán Xét, các ngươi mới được trao cho đầy đủ phần 

công lao của mình. Do đó, ai được cứu khỏi Hỏa Ngục và 

được thu nhận vào Thiên Đàng thì y thực sự đã thành 

công. Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ 

chóng tàn, đầy dối trá. 

ُجوَرُكۡم يَوَۡم  
ُ
ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِت  َوِإنهَما تَُوفهۡوَن أ

ۡدِخَل ٱلۡجَنهَة َفَقۡد  
ُ
ارِ َوأ ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزَِح َعِن ٱلنه

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ ُۗ َوَما ٱلۡحََيوَٰ  ١٨٥ فَاَز

186. Tất nhiên các ngươi (những người có đức tin) phải trải 

qua thử thách về tài sản và thể xác của các ngươi, các 

ngươi phải nghe rất nhiều lời lẽ xấu xa từ những kẻ được 

ban cho Kinh Sách thời trước các ngươi và cả những kẻ đa 

thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên nhẫn và ngoan 

đạo thì đó là nguyên tố (thành công) của mọi vấn đề. 

نُفِسُكۡم َولَتَۡسَمُعنه ِمَن  
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
۞لَُتۡبلَُونه فِٓي أ

هِذيَن   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱل
ُ
هِذيَن أ ٱل

ٗذى َكثِيٗراْۚ َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتته 
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
َٰلَِك  أ ُقواْ فَإِنه َذ

ُمورِ 
ُ
 ١٨٦ ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ

187. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) việc 

TA (Allah) đã lấy giao ước với những người được ban cho 

Kinh Sách: “Các ngươi phải công bố Kinh Sách cho thiên 

hạ và tuyệt đối không được giấu giếm (những bằng chứng 

báo trước về Muhammad) có trong đó”. Tuy nhiên, họ đã 

ném lời giao ước ra sau lưng và dùng nó mua lấy phần lợi 

lộc ít ỏi (của trần gian). Thật tồi tệ thay cho việc đổi chác 

của họ. 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
لَُتبَي ِنُنهُهۥ  َوِإۡذ أ

لِلنهاِس َولَا تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم  
 ١٨٧ َوٱۡشتََرۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ فَبِۡئَس َما يَۡشتَُرونَ 

188. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đừng nghĩ rằng 

những kẻ hớn hở vui mừng với điều được ban cho (lúc họ 

làm tội lỗi) và yêu thích được mọi người ca tụng về những 

điều mà họ không làm (là điều tốt cho họ). Ngươi cũng chớ 

đừng tưởng họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt, ngược lại, họ 

sẽ gặp phải sự trừng phạt đau đớn. 

تَ 
َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ ن  لَا َتحَۡسبَنه ٱل

َ
يُِحبُّوَن أ واْ وه

َِن   ُيحَۡمُدواْ بَِما لَۡم َيۡفَعلُواْ فَلَا َتحَۡسبَنهُهم بَِمَفاَزةٖ م 
لِيم  

َ
 ١٨٨ ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

189. Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất 

đều thuộc về một mình Allah, và Allah toàn năng trên tất cả 

mọi thứ. 

ِ َشۡيٖء  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِض  َوٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ١٨٩ قَِديرٌ 
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190. Quả thật, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng 

như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu 

hiệu dành cho những người hiểu biết. 

هۡيِل  إِنه  ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فِي َخلِۡق ٱلسه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َهارِ ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ  ١٩٠ َوٱلنه

191. Họ là những người (thường xuyên) tụng niệm Allah 

lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên, họ 

thường suy ngẫm (về quyền năng của Allah) trong việc tạo 

hóa các tầng trời và trái đất (khiến họ phải thốt lên): “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ 

này một cách vô nghĩa. Quang vinh và trong sạch thay 

Ngài! Xin Ngài hãy cứu bầy tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi 

Hỏa Ngục.” 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ ُجُنوبِِهۡم   هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله ٱل
ۡرِض َربهَنا َما 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُروَن فِي َخلِۡق ٱلسه َويََتَفكه

ارِ   ١٩١ َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلٗا ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلنه

192. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, người nào đã bị Ngài 

tống vào Hỏa Ngục thì đó là kẻ đã bị Ngài sỉ nhục. Quả 

thật, những kẻ làm điều sai trái sẽ không được ai giúp đỡ.” 

ۖۥۡ َوَما   ۡخَزۡيَتُه
َ
اَر َفَقۡد أ َربهَنآ إِنهَك َمن تُۡدِخِل ٱلنه

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ  ١٩٢ لِلظه

193. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã nghe được Vị 

mời gọi kêu gọi đến với đức tin rằng hãy tin nơi Thượng Đế 

của các người và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của 

bầy tôi, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, xin hãy xí 

xóa mọi việc làm sai trái mà bầy tôi đã phạm, và xin hãy 

cho bầy tôi được chết cùng với những người đức hạnh.” 

ۡن َءاِمُنواْ  
َ
بهَنآ إِنهَنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لِلِۡإيَمَِٰن أ ره

ِۡر َعنها   بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنهاْۚ َربهَنا فَٱۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنا َوَكف 
َنا َمعَ  بَۡرارِ  َسي ِـ َاتَِنا َوتََوفه

َ
 ١٩٣ ٱلۡأ

194. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi 

những thứ mà Ngài đã hứa với bầy tôi qua (lời nói của) các 

vị Thiên Sứ của Ngài và xin đừng sỉ nhục bầy tôi vào Ngày 

Phán Xét. Quả thật, Ngài không bao giờ thất hứa.” 

زِنَا يَۡوَم  َربهَنا َوءَ 
اتَِنا َما وََعدتهَنا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا ُتخۡ

 ١٩٤ ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ إِنهَك لَا ُتخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ 

195. Thế là họ được Thượng Đế của họ đáp lại lời cầu 

nguyện đó, (Ngài phán): “TA nhất định không làm mất bất 

cứ việc hành đạo nào mà các ngươi đã từng làm, (không 

phân biệt) nam hay nữ, tất cả đều được ban thưởng như 

nhau. Cho nên, những ai đã di cư hoặc đã bị trục xuất ra 

khỏi nhà cửa của mình và đã chịu hoạn nạn đau khổ vì 

chính nghĩa của TA, và họ đã anh dũng chiến đấu và đã hi 

sinh thì chắc chắn họ sẽ được TA xóa bỏ hết mọi tội lỗi và 

được thu nhận vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 

dưới có các dòng sông chảy, một phần thưởng xứng đáng 

từ Allah. Quả thật, ở nơi Allah luôn có những phần thưởng 

tốt nhất.” 

 ِ
ن 

َ
َِٰمٖل  فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ ِضيُع َعَمَل َع

ُ
ي لَٓا أ

ِنُۢ َبۡعٖضِۖ   ِۖ َبۡعُضُكم م  نَثيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  م 

وُذواْ فِي  
ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
هِذيَن َهاَجُرواْ َوأ فَٱل

َِرنه َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم   َكف 
ُ
ََٰتلُواْ َوقُتِلُواْ لَأ َسبِيلِى َوَق

 َٰ ۡدِخلَنهُهۡم َجنه
ُ
نَۡهَُٰر ثََواٗبا  َولَأ

َ
ٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َوابِ  ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلثه ِْۚ َوٱَّلله ِۡن ِعنِد ٱَّلله  ١٩٥ م 

196. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chớ đừng bị mắc 

lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ ngoại đạo trên mặt 

đất. 

ه  نهَك َتَقلُُّب ٱل  ١٩٦ ِذيَن َكَفُرواْ فِي ٱلۡبَِلَٰدِ لَا َيُغره

197. (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ và chóng tàn, rồi 

đây chốn ở của họ sẽ là Hỏa Ngục và đó là một nơi cư ngụ 

vô cùng tồi tệ. 

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ  َوى
ۡ
 ١٩٧ َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ
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198. Ngược lại, những ai ngoan đạo với Thượng Đế của họ 

thì sẽ được ban thưởng những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 

dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một 

sự chiêu đãi đặc biệt từ nơi Allah. Quả thật, những gì ở nơi 

Allah là tốt nhất cho những người đức hạnh. 

رِي ِمن  
َٰت  َتجۡ هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه َلَِٰكِن ٱل

ُِۗ َوَما   ِۡن ِعنِد ٱَّلله نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها نُُزلٗا م 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ِ َخيۡر  ل ِلَۡأبَۡرارِ   ١٩٨ ِعنَد ٱَّلله

199. Trong số những người dân Kinh Sách vẫn có người 

tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào điều đã mặc khải cho các 

ngươi (những người có đức tin) và tin vào điều đã được 

mặc khải cho họ (trước đây), họ đã hạ mình khiêm tốn 

trước Allah, họ không bán các lời mặc khải của Allah với 

cái giá ít ỏi (của trần gian). Đó là những người mà phần 

thưởng của họ ở nơi Thượng Đế của họ. Quả thật Allah rất 

nhanh chóng trong việc tính sổ (thưởng phạt). 

نزَِل  
ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله

َ
َوِإنه ِمۡن أ

ِ لَا يَۡشتَُروَن   نزَِل إِلَۡيِهۡم َخَِٰشعِيَن َّلِله
ُ
إِلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ۡجرُُهۡم ِعنَد  أَـِب
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم أ

ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ أ َيَِٰت ٱَّلله

َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ١٩٩ َرب ِِهۡمُۗ إِنه ٱَّلله

200. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực sự 

kiên nhẫn, hãy thực sự kiên trì, hãy kiên định vững chắc, và 

hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi sẽ thành công. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡصبُِرواْ وََصابُِرواْ َوَرابُِطواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٢٠٠ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi con người, hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, 

Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (ông tổ 

Adam của các ngươi) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ 

(Hauwa) của Y, rồi từ hai người họ, Ngài đã rải ra khắp 

nơi (trên trái đất) vô số đàn ông và phụ nữ. Các ngươi hãy 

kính sợ Allah, Đấng mà với Ngài các ngươi đòi hỏi (quyền 

và lẽ phải) lẫn nhau(1) và các ngươi (hãy tôn trọng) mối 

quan hệ thân tộc(2), quả thật Allah luôn giám sát (mọi 

hành vi của) các ngươi.I 

ِن   هِذي َخلََقُكم م  اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَثه ِمۡنُهَما  
هِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ   َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله رَِجالٗا َكثِيٗرا َونَِساٗٓء

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم رَ  ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم
َ
 ١ قِيٗبا َوٱلۡأ

2. Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng 

(khi chúng đã trưởng thành). Các ngươi chớ đừng (vì 

tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt 

của chúng. Các ngươi cũng đừng ăn chặn (tài sản của 

chúng bằng cách) nhập chung tài sản của chúng vào tài 

sản của các ngươi, quả thật việc làm đó là một đại trọng 

tội. 

لُواْ ٱلۡخَبِيَث  َٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَتََبده ۡمَو
َ
َوَءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

َٰلُِكۡمْۚ إِنهُهۥ   ۡمَو
َ
َٰلَُهۡم إِلَيَٰٓ أ ۡمَو

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ي ِِبِۖ َولَا تَأ بِٱلطه

 ٢ ُحوٗبا َكبِيٗراَكاَن 

3. Nếu các ngươi lo sợ không công bằng với (phụ nữ) mồ 

côi (khi cưới họ làm vợ)(3) thì các ngươi hãy cưới những 

phụ nữ khác (ngoài họ) mà các ngươi hài lòng; (các ngươi 

có thể cưới) hai, ba hoặc bốn (vợ). Tuy nhiên, nếu các 

ngươi lo sợ không thể (đối xử) công bằng (với các bà vợ) 

thì các ngươi hãy nên cưới một (vợ) hoặc (các ngươi có 

thể ăn nằm) với những phụ nữ dưới tay của các ngươi(4). 

Đó là cách tốt nhất để các ngươi tránh gây bất công.II 

ها ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتَٰ  ل
َ
َميَٰ فَٱنِكُحواْ َما  َوِإۡن ِخۡفُتۡم أ

َِن ٱلن َِسآِء َمۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعۖۡ فَإِۡن   َطاَب لَُكم م 
يَۡمَُٰنُكۡمْۚ  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ ها َتۡعِدلُواْ فََو ل

َ
ِخۡفُتۡم أ

 ْ ها َتُعولُوا ل
َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ  ٣ َذ

4. Các ngươi phải trao tiền cưới bắt buộc cho phụ nữ (khi 

kết hôn). Tuy nhiên, nếu họ vui lòng tặng lại các ngươi 

một phần nào (từ tiền cưới bắt buộc đó) thì các ngươi hãy 

vui hưởng nó một cách hữu ích. 

ْۚ فَإِن ِطبَۡن لَُكۡم َعن   َٰتِِهنه ِنحۡلَٗة َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ِۡنُه َنۡفٗسا   ا َشۡيٖء م  رِيٓـ ٗ ا مه  ٤ فَكُلُوُه َهنِٓيـ ٗ

5. Các ngươi (những người giám hộ) chớ đừng giao cho 

những người thiếu khôn ngoan(5) tài sản mà Allah đã cho 

các ngươi quyền quản lý. Các ngươi hãy dùng tài sản đó 

ُ لَُكۡم   َٰلَُكُم ٱلهتِي َجَعَل ٱَّلله ۡمَو
َ
َفَهآَء أ َولَا تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

قَِيَٰٗما َوٱۡرُزقُوُهۡم فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا  
ۡعُروٗفا   ٥ مه

 
I (1) Ví dụ một người nói với một người: “Thề bởi Allah, tôi không nói dối, tôi muốn anh điều này…”;  (2) Việc đoạn tuyệt 

quan hệ với bất cứ ai trong dòng tộc bị xem là đại tội trong Islam. 

II (3) Sợ không trao đủ tiền cưới bắt buộc cho họ hoặc sợ đối xử không công bằng với họ vì cho họ vốn là trẻ mồ côi.;  (4) 

Theo Islam, được quyền ăn nằm với các nữ tù binh dưới quyền kiểm soát mà không cần phải kết hôn trước và cũng 

không cần cho họ quyền lợi như các bà vợ. Tuy nhiên, khi họ sinh con thì lập tức họ sẽ trở thành người tự do. 
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cấp dưỡng cho họ, cấp quần áo cho họ và hãy nói năng 

tử tế với họ.I 

6. Các ngươi hãy kiểm tra(6) các trẻ mồ côi khi chúng đã 

đến tuổi trưởng thành, nếu các ngươi nhận thấy chúng đã 

khôn ngoan thì các ngươi hãy giao lại tài sản của chúng 

cho chúng. Các ngươi chớ đừng tiêu xài tài sản của 

chúng một cách phung phí vì lo sợ chúng lấy lại tài sản 

sau khi đã trưởng thành. (Người giám hộ) nào đã giàu có 

(hoặc dư dả) thì chớ tiêu pha nó, còn (người giám hộ) nào 

nghèo khó thì hãy chi dùng nó một cách vừa phải (không 

tiêu pha lãng phí). Khi các ngươi giao lại tài sản của 

chúng cho chúng thì các ngươi hãy tìm những người làm 

nhân chứng cho cuộc giao trả đó. Quả thật, một mình 

Allah đã đủ thanh toán và xét xử (mọi việc làm của các 

ngươi).II 

ِكَاَح فَإِۡن َءانَۡسُتم   َوٱۡبَتلُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلن 
ُكلُوَهآ  

ۡ
َٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَأ ۡمَو

َ
ِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إِلَۡيِهۡم أ م 

ا  إِۡسَراٗفا  ْْۚ َوَمن َكاَن َغنِي ٗ ن يَۡكبَُروا
َ
َوبَِداًرا أ

ُكۡل بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ  
ۡ
فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن فَقِيٗرا فَلَۡيأ

ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكَفىَٰ  
َ
َٰلَُهۡم فَأ ۡمَو

َ
فَإَِذا َدَفۡعُتۡم إِلَۡيِهۡم أ

ِ َحِسيٗبا   ٦ بِٱَّلله

7. Đàn ông được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà 

con ruột thịt để lại (sau khi họ qua đời), và phụ nữ cũng 

được quyền hưởng gia tài của cha mẹ và bà con ruột thịt 

để lại (sau khi họ qua đời), dù ít hay nhiều(7). (Đó là) giáo 

luật bắt buộc (từ Allah).III 

ا تََرَك ٱ ِمه ۡقَربُوَن  ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ لَۡو

ا   ۡقَربُوَن ِممه
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو ِمه َولِلن َِسآِء نَِصيب  م 

ۡفُروٗضا  ۡو َكثَُرْۚ نَِصيٗبا مه
َ
 ٧ قَله ِمۡنُه أ

8. Trong lúc các ngươi phân chia gia tài để lại, nếu có mặt 

của bà con họ hàng, trẻ mồ côi và người nghèo thì các 

ngươi hãy chia cho họ một ít (từ gia tài đó) và các ngươi 

hãy nói năng tử tế với họ. 

ْولُواْ ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ  
ُ
َوِإَذا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

ِۡنُه َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡولٗا   َوٱلَۡمَسَِٰكيُن فَٱۡرُزقُوُهم م 
ۡعُروٗفا   ٨ مه

9. Những người (đứng ra chia gia tài thừa kế) cũng phải 

nên sợ rằng mai này (mình chết đi) bỏ lại con cái thơ dại 

(không ai chăm sóc và trông nom). Cho nên, họ hãy kính 

sợ Allah mà nói điều ngay thẳng và đúng đắn. 

 ِ هِذيَن لَۡو تََرُكواْ ِمۡن َخلۡفِِهۡم ُذر  يهٗة ِضَعًَٰفا  َولَۡيۡخَش ٱل
َ َولَۡيُقولُواْ قَۡولٗا   َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَلَۡيتهُقواْ ٱَّلله

 ٩ َسِديًدا

10. Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bất công, 

thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của mình; rồi đây họ 

sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục. 

ه  ََٰل ٱلَۡيَتََٰميَٰ ُظلًۡما إِنهَما  إِنه ٱل ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِذيَن يَأ

ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهۡم نَاٗراۖۡ وََسَيۡصلَۡوَن َسعِيٗرا
ۡ
 ١٠ يَأ

11. Allah quy định cho các ngươi về việc con cái của các 

ngươi (hưởng gia tài thừa kế) như sau: Con trai hưởng 

gấp đôi phần của con gái. Trường hợp (người chết bỏ lại 

con cái) đều là gái, nếu từ hai người trở lên thì tất cả cùng 

  ِ َكرِ ِمۡثُل َحظ  ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لِلذه
َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

نثََييۡ 
ُ
ِنِۚ فَإِن ُكنه نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهنه ثُلَُثا َما  ٱلۡأ

 
I (5) Người thiếu khôn ngoan là tất cả những ai sử dụng tài sản không mang lại lợi ích ở trần gian và cả Đời Sau, chẳng 

hạn tiêu xài vào những thứ có hại như cờ bạc, rượu chè, ma túy … 

II (6) Kiểm tra bằng cách giao cho chúng một phần tài sản của chúng để chúng chi tiêu, nếu nhận thấy chúng chi tiêu 

đúng mực, có mục đích tốt, chứng tỏ chúng đã trưởng thành và khôn ngoan. 

III (7) Sở dĩ Islam quy định rõ ràng giáo luật này là bởi vì trong thời tiền Islam phụ nữ và trẻ em bị tước quyền thừa kế. 
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hưởng hai phần ba (2/3) gia tài để lại, còn nếu chỉ có một 

người duy nhất thì sẽ hưởng một nửa gia tài để lại. Nếu 

(người chết) có con thì cha mẹ, mỗi người hưởng một 

phần sáu (1/6) tài sản để lại. Nếu (người chết) không có 

con thì cha mẹ hưởng toàn bộ gia tài để lại, mẹ hưởng 

một phần ba (1/3), (còn lại là của cha). Trường hợp 

(người chết) có anh em thì mẹ của y hưởng một phần sáu 

(1/6)(8). (Tuy nhiên, việc phân chia này) được thực hiện 

sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc(9) hoặc nợ. Cha 

mẹ của các ngươi, con cái của các ngươi, các ngươi 

không hề biết được ai trong số họ mới thật sự hữu ích cho 

các ngươi (ở trần gian và Đời Sau). (Đó là) luật định từ 

Allah. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Chí Minh.I 

  ِ
بََوۡيهِ لِكُل 

َ
تََرَكۖۡ َوِإن َكانَۡت َوَِٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

ْۚ فَإِن   ا تََرَك إِن َكاَن لَُهۥ َولَد  ُدُس ِممه ِۡنُهَما ٱلسُّ َوَِٰحٖد م 
بَ 

َ
ۥٓ أ هُهۥ َولَد  َوَورِثَُه هۡم يَُكن ل لُُثْۚ فَإِن ل ِهِ ٱلثُّ َواهُ فَلُِأم 

ُدُسْۚ ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ   ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخَوة  فَلُِأم  َكاَن لَُه
ۡبَنآؤُُكۡم لَا تَۡدُروَن  

َ
ۡو َديٍۡن  َءابَآؤُُكۡم َوأ

َ
يُوِصي بَِهآ أ

  َ ُِۗ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله قَۡرُب لَُكۡم َنۡفٗعاْۚ فَرِيَضٗة م 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
أ

 ١١ لِيًما َحِكيٗما َكاَن عَ 

12. Các ngươi (những người chồng) hưởng một nửa (1/2) 

gia tài mà các người vợ để lại nếu họ không có con, nếu 

họ có con thì các ngươi hưởng một phần tư (1/4) gia tài 

họ để lại; (tuy nhiên, việc phân chia này) được thực hiện 

sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ. Các bà vợ 

hưởng một phần tư (1/4) gia tài mà các ngươi để lại nếu 

các ngươi không có con, nếu các ngươi có con thì họ 

hưởng một phần tám (1/8) gia tài mà các ngươi để lại; (tuy 

nhiên, việc phân chia này) được thực hiện sau khi đã 

hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ. Trường hợp một 

người đàn ông hoặc một người phụ nữ qua đời (cả hai 

đều không có con cái lẫn cha mẹ) mà chỉ có một người 

anh (em) trai và một người chị (em) gái thì mỗi người 

hưởng một phần sáu (1/6); nếu số lượng anh chị em 

nhiều hơn (hai người) thì tất cả cùng hưởng chung một 

phần ba (1/3)(10), (tuy nhiên, việc phân chia này) được 

thực hiện sau khi đã hoàn tất xong phần di chúc hoặc nợ, 

miễn sao không gây thiệt thòi cho những người thừa kế. 

(Đó là) luật định từ Allah. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 

Biết, Đấng Hằng Chịu Đựng.II 

هۡم يَُكن   ۡزَوَُٰجُكۡم إِن ل
َ
۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ا تََرۡكَنْۚ   بُُع ِممه ْۚ فَإِن َكاَن لَُهنه َولَد  فَلَُكُم ٱلرُّ هُهنه َولَد  ل
ۡو َديٖۡنِۚ وَ 

َ
ا  ِمنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ يُوِصيَن بَِهآ أ بُُع ِممه لَُهنه ٱلرُّ

ْۚ فَإِن َكاَن لَُكۡم َولَد    هۡم يَُكن لهُكۡم َولَد  تََرۡكُتۡم إِن ل
ِنُۢ َبۡعِد وَِصيهةٖ تُوُصوَن بَِهآ   ا تََرۡكُتمِۚ م  ُمُن ِممه فَلَُهنه ٱلثُّ

ۥٓ   ة  َولَُه
َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
ۡو َديٖۡن  َوِإن َكاَن رَُجل  يُوَرُث َكَلَٰلًَة أ

َ
أ

ۡو 
َ
ٌخ أ

َ
ُدُسْۚ فَإِن َكانُٓواْ  أ ِۡنُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 

ۡخت  فَلِكُل 
ُ
أ

لُِثِۚ ِمنُۢ َبۡعِد   َٰلَِك َفُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّ ۡكثََر ِمن َذ
َ
أ

َِن   ْۚ وَِصيهٗة م  ٖ ۡو َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآر 
َ
وَِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ

ُ َعلِيٌم َحلِيم   ُِۗ َوٱَّلله  ١٢ ٱَّلله

13. Đó là giới luật của Allah. Người nào tuân lệnh Allah và 

Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y sẽ được thu nhận 

vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 

sông chảy, họ sẽ ở trong đó mãi mãi, và đó là một thành 

tựu vĩ đại. 

 َ ِْۚ َوَمن يُِطِع ٱَّلله  َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه  تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ 

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١٣ َوَذ

 
I (8) Trường hợp này cha thừa kế hết phần còn lại và các anh em không thừa kế bất cứ gì. Sự có mặt của các anh em chỉ 

làm giảm phần thừa kế của mẹ từ 1/3 xuống 1/6. Nguyên nhân cho điều này là bởi vì người cha phải có trách nhiệm chu 

cấp và lo tiền cưới sinh cho các con trai, còn mẹ thì không có trách nhiệm này.;  (9) Nếu người chết để lại di chúc, bắt 

buộc phải hoàn thành những điều trong di chúc (ngoại trừ những điều Haram) trước khi phân chia gia tài cho những 

người thừa kế. Tuy nhiên, phần trong di chúc không được quá một phần ba (1/3) gia tài để lại, và không được di chúc 

cho những ai nằm trong các đối tượng thừa kế. 

II (10) Trường hợp này chia đều như nhau không phân biệt nam và nữ. 
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14. Ngược lại, kẻ nào nghịch Allah và Thiên Sứ 

(Muhammad) của Ngài, vi phạm các giới luật của Ngài thì 

sẽ bị tống vào Hỏa Ngục, y sẽ ở trong đó mãi mãi và sẽ bị 

trừng phạt một cách nhục nhã. 

َ َورَُسولَُهۥ َويََتَعده ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه   َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
ِهين    ١٤ نَاًرا َخَٰلِٗدا فِيَها َولَُهۥ َعَذاب  مُّ

15. Những ai trong số phụ nữ của các ngươi làm điều ô 

uế (thông dâm) thì các ngươi hãy đưa ra bốn nhân chứng 

để buộc tội họ. Nếu (cả bốn nhân chứng) đều đồng xác 

nhận thì các ngươi hãy giam họ trong nhà cho đến 

chết(11) hoặc Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác.I 

تِيَن ٱلَۡفَِٰحَشَة ِمن  
ۡ
َٰتِي يَأ ن َِسآئُِكۡم فَٱۡستَۡشِهُدواْ  َوٱله

ۡمِسُكوُهنه فِي  
َ
ِنُكۡمۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَأ ۡربََعٗة م 

َ
َعلَۡيِهنه أ

ُ لَُهنه   ۡو َيجَۡعَل ٱَّلله
َ
َُٰهنه ٱلَۡمۡوُت أ ٱلُۡبُيوِت َحتهيَٰ َيَتَوفهى

 ١٥ َسبِيلٗا

16. Hai người (đàn ông và đàn bà) trong các ngươi phạm 

tội thông dâm thì các ngươi hãy phạt họ thật nặng(12). 

Tuy nhiên, khi cả hai biết ăn năn hối cải và chịu sửa mình 

thì các ngươi hãy bỏ mặc họ. Quả thật Allah hằng chấp 

nhận sự sám hối, Ngài là Đấng Khoan Dung.II 

تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم فَـ َاُذوُهَماۖۡ فَإِ 
ۡ
هَذاِن يَأ ن تَابَا َوٱل

اٗبا   َ َكاَن تَوه ُۗ إِنه ٱَّلله ۡعرُِضواْ َعۡنُهَمآ
َ
ۡصلََحا فَأ

َ
َوأ

 ١٦ رهِحيًما 

17. Thật ra Allah chỉ chấp nhận sự ăn năn hối cải của 

những ai làm tội lỗi trong lúc không nhận thức rõ vấn đề, 

còn khi (họ nhận thức được sự sai trái) thì họ liền ăn năn 

sám hối. Đó là những người sẽ được Allah tha thứ cho họ, 

bởi Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt. 

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ   هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله إِنهَما ٱلته
ُ َعلَۡيهِ  ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب ٱَّلله

ُ
ۡمُۗ  ُثمه َيُتوبُوَن ِمن قَرِيٖب فَأ
ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ١٧ وََكاَن ٱَّلله

18. Ăn năn hối cải sẽ không được chấp nhận đối với 

những ai cứ ngoan cố làm điều tội lỗi cho tới khi sắp chết 

thì mới nói: “Bây giờ bề tôi xin ăn năn sám hối”; và (ăn năn 

hối cải) cũng không được chấp nhận đối với những người 

chết trong tình trạng vô đức tin. Đó là những kẻ mà TA đã 

chuẩn bị một hình phạt đau đớn dành cho họ. 

ي ِـ َاِت َحتهيَٰٓ إَِذا   هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه ۡوبَُة لِل َولَيَۡسِت ٱلته
َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت قَاَل إِن ِي ُتۡبُت ٱلَٰٔۡـَن َولَا  

َ
َحَضَر أ

ه  ۡعَتۡدنَا لَُهۡم  ٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر ِذيَن َيُموتُوَن وَُهۡم ُكفه

لِيٗما 
َ
 ١٨ َعَذابًا أ

19. Hỡi những người có đức tin, các ngươi không được 

thừa hưởng các phụ nữ một cách cưỡng bức(13), các 

ngươi cũng không được giam họ lại hầu để lấy lại phần 

tiền cưới mà các ngươi đã trao cho họ trừ phi họ công 

khai làm điều ô uế, còn không thì các ngươi phải đối xử tử 

tế với họ. Bởi lẽ nếu các ngươi ghét bỏ họ thì e rằng các 

ngươi đã ghét bỏ một thứ mà Allah đã ban cho nó bao 

điều tốt đẹp.III 

هِذيَن َءا َها ٱل يُّ
َ
أ ن تَرِثُواْ  َيَٰٓ

َ
َمُنواْ لَا َيحِلُّ لَُكۡم أ

ٱلن َِسآَء َكرٗۡهاۖۡ َولَا َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمآ  
َبي َِنةِٖۚ   تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َءاتَيُۡتُموُهنه إِل

ن  
َ
وَعَاِشُروُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ فَإِن َكرِۡهُتُموُهنه َفَعَسيَٰٓ أ

 ْ ُ فِيهِ َخيٗۡرا َكثِيٗراتَۡكرَُهوا ا َويَۡجَعَل ٱَّلله  ١٩  َشۡيـ ٗ

 
I (11) Giáo luật bị xóa và thay thế bởi giáo luật mới, đó là ném đá đến chết. 

II (12) Giáo luật này cũng đã bị xóa và thay thế bởi giáo luật ném đá. 

III (13) Trước đây theo tục lệ tại Yathrib (tức Madinah) mỗi khi người đàn ông chết đi thì vợ của anh ta bị coi là món tài 

sản từ gia tài để lại của anh ta, cho nên chỉ cần người anh hoặc em trai hoặc cháu trai của anh ta là người trước tiên ném 

cái áo của mình vào người vợ của anh ta thì xem như y hưởng cô ta mà không cần phải cưới xin gì cả, y toàn quyền 

quyết định số phận của cô ta và không cho phép người khác cưới cô ta. 



 

An-Nisa' 

 

79 

 

 النساء

20. Khi các ngươi (những người chồng) muốn li hôn vợ 

(hiện tại) để cưới người vợ khác và các ngươi đã trao 

tặng mỗi người vợ một đống vàng thì các ngươi không 

được lấy lại bất cứ thứ gì từ tiền cưới đó. Lẽ nào các 

ngươi muốn lấy lại nó bằng cách vu khống họ hoặc công 

khai phạm tội ư? 

كَاَن َزۡوٖج َوَءاتَيُۡتۡم   َردتُُّم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مه
َ
َوِإۡن أ

ُخُذونَُهۥ  
ۡ
تَأ

َ
ُخُذواْ مِۡنُه َشۡيـ ًاْۚ أ

ۡ
َُٰهنه قِنَطاٗرا فَلَا تَأ إِۡحَدى

بِيٗنا ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما   ٢٠ مُّ

21. Làm sao mà các ngươi có thể lấy lại phần tiền cưới đó 

trong khi các ngươi đã ăn nằm với họ và họ đã nhận lấy 

lời giao ước long trọng(14) của các ngươi?!I 

فَۡضيَٰ َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض  
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكۡيَف تَأ

َخۡذَن ِمنُكم 
َ
ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َوأ  ٢١ م 

22. Các ngươi không được kết hôn với những người phụ 

nữ mà cha của các ngươi đã cưới (trước đây), ngoại trừ 

sự việc đã xảy ra (trước lệnh cấm này). Quả thật, đó là 

một con đường ô uế và bẩn thỉu. 

ها  َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُ  َِن ٱلن َِسآِء إِل ُكم م 
َِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء   َما قَۡد َسلََفْۚ إِنهُهۥ َكاَن َف

 ٢٢ َسبِيلًا

23. Các ngươi bị cấm (cưới các phụ nữ sau đây): mẹ; con 

gái; chị (em) gái; cô; dì; cháu gái - con anh (em) trai hoặc 

chị (em) gái; mẹ nuôi (đã cho bú vú); chị (em) gái nuôi bú 

cùng một vú; mẹ vợ; con gái riêng của vợ mà các ngươi 

đã ăn nằm, dù đang sống cùng nhà với các ngươi (hoặc ở 

riêng bên ngoài), trường hợp các ngươi chưa ăn nằm với 

người vợ đó thì các ngươi không có tội (nếu li hôn cô ta 

để cưới con riêng của cô ta); con dâu - vợ của con ruột. 

(Và các ngươi bị cấm) cưới hai chị em cùng lúc (hoặc hai 

cô cháu hoặc hai dì cháu ruột), ngoại trừ trường hợp đã lỡ 

xảy ra trong quá khứ. Quả thật, Allah là Đấng Nhân Từ, 

Đấng Khoan Dung. 

 
ُ
َٰتُُكۡم  ُحر َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ َخَو

َ
َهَُٰتُكۡم َوبََناتُُكۡم َوأ مه

ِخ َوبََناُت  
َ
َُٰتُكۡم َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوبََناُت ٱلۡأ وََعمه

َٰتُُكم   َخَو
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
َٰتِٓي أ َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ٱلۡأ

َٰتِي   ئُِبُكُم ٱله َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِن ٱلره م 
ِ َٰتِي َدَخلُۡتم بِِهنه فَإِن  فِي ُحُجورُِكم م  ن ن َِسآئُِكُم ٱله

هۡم تَُكونُواْ َدَخلُۡتم بِِهنه فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم   ل
ن  

َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
هِذيَن ِمۡن أ ۡبَنآئُِكُم ٱل

َ
وََحَلَٰٓئُِل أ

َ َكاَن   ها َما قَۡد َسلََفُۗ إِنه ٱَّلله ۡخَتيِۡن إِل
ُ
َتجَۡمُعواْ َبيَۡن ٱلۡأ

 ٢٣ ٗرا رهِحيٗما َغُفو

24. Và (cấm các ngươi cưới) các phụ nữ đã có chồng 

ngoại trừ những nữ tù binh trong tay của các ngươi(15). 

Đó là lệnh cấm của Allah qui định cho các ngươi. Ngoài 

những phụ nữ đã liệt kê thì các ngươi được phép cưới bất 

kỳ phụ nữ nào khác miễn sao các ngươi hài lòng cưới họ 

bằng tài sản của các ngươi một cách đàng hoàng (hợp 

thức luật hôn nhân mà Allah qui định) chứ không bằng 

hình thức ô uế (tình dục ngoài hôn nhân). Một khi các 

ngươi đã hưởng lạc từ (vợ của các ngươi) thì các ngươi 

phải trao tặng cho họ phần tiền cưới bắt buộc. Tuy nhiên, 

các ngươi sẽ không bị tội nếu đôi bên tự nguyện (cho 

thêm hoặc giảm bớt phần nào) số tiền cưới bắt buộc sau 

ها َما َملََكۡت  ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَٰ  ُت ِمَن ٱلن َِسآِء إِل
ا   ِحله لَُكم مه

ُ
ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َوأ يَۡمَُٰنُكۡمۖۡ كَِتََٰب ٱَّلله

َ
أ

حِۡصنِيَن َغيَۡر   َٰلُِكم مُّ ۡمَو
َ
ن تَبَۡتُغواْ بِأ

َ
َٰلُِكۡم أ َوَرآَء َذ

ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنه فَـ َاتُوُهنه  
ُجورَُهنه فَرِ 

ُ
ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما  أ يَضٗة

َ َكاَن َعلِيًما   ََٰضۡيُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡفرِيَضةِِۚ إِنه ٱَّلله تََر
 ٢٤ َحِكيٗما 

 
I (14) Lời giao ước long trọng là chung sống tử tế hoặc li hôn đúng mực và hợp lẽ phải (Trích từ Tafsir At-Tabari). 
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khi đã thống nhất trước đó. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 

Biết, Đấng Sáng Suốt.I 

25. Ai trong các ngươi (do nghèo) không đủ khả năng 

cưới các phụ nữ tự do có đức tin thì các ngươi hãy cưới 

các phụ nữ nô lệ có đức tin nằm trong tay của các ngươi 

(hoặc trong tay người khác), Allah biết rõ đức tin của các 

ngươi nhất là khi các ngươi đều là tín đồ (Muslim). Do đó, 

các ngươi hãy cưới các nữ nô lệ đó dưới sự đồng ý từ 

chủ nhân của họ và các ngươi hãy trao tặng họ tiền cưới 

đàng hoàng đúng lễ nghĩa giống như những phụ nữ được 

cưới hỏi đàng hoàng chứ không như phụ nữ ngoại tình 

hay tình nhân lén lút. Trường hợp các nữ nô lệ đó làm 

điều ô nhục sau khi đã kết hôn thì họ chỉ bị trừng phạt 

bằng một nửa hình phạt của những phụ nữ tự do. (Việc 

cho phép cưới nữ nô lệ) là giải pháp dành cho những ai 

trong các ngươi sợ bản thân mình phạm điều tội lỗi (quan 

hệ tình dục không hợp thức), tuy nhiên, nếu các ngươi 

biết kiềm chế bản thân mình thì điều đó sẽ tốt hơn cho các 

ngươi. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung. 

ن يَنِكَح  
َ
هۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡولًا أ َوَمن ل

يَۡمَُٰنُكم  
َ
ا َملََكۡت أ ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت فَِمن مه

ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ  
َ
ُ أ ِن َفَتَيَٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّلله م 

ِنُۢ َبۡعٖضِۚ فَٱنِكحُ  ۡهلِِهنه  َبۡعُضُكم م 
َ
وُهنه بِإِۡذِن أ

ُجورَُهنه بِٱلَۡمۡعُروِف ُمحَۡصَنٍَٰت َغيَۡر  
ُ
َوَءاتُوُهنه أ

ۡحِصنه فَإِۡن  
ُ
ۡخَداٖنِۚ فَإَِذآ أ

َ
ُمَسَٰفَِحَٰٖت َولَا ُمتهِخَذَِٰت أ

َتيَۡن بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنه نِۡصُف َما عَلَى ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت  
َ
أ

َٰلَِك لَِمنۡ  ن  ِمَن ٱلَۡعَذاِبِۚ َذ
َ
 َخِشَي ٱلَۡعَنَت ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٥ تَۡصبُِرواْ َخيۡر  لهُكۡمُۗ َوٱَّلله

26. Allah muốn trình bày rõ ràng cho các ngươi hiểu (các 

giáo luật của Ngài) và Ngài muốn hướng dẫn các ngươi 

đến với các chỉ đạo (của các vị Nabi) thời trước các ngươi 

và Ngài muốn tha thứ cho các ngươi. Quả thật, Allah hằng 

biết, hằng sáng suốt. 

هِذيَن ِمن   ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم ُسنََن ٱل يُرِيُد ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٦ َقۡبلُِكۡم َويَُتوَب َعلَۡيُكۡمُۗ َوٱَّلله

27. Allah thực sự muốn tha thứ cho các ngươi nhưng 

những kẻ theo đuổi dục vọng thì muốn kéo các ngươi sa 

ngã quá mức. 

هِذيَن   ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َويُرِيُد ٱل
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

ن تَِميلُواْ َميۡلًا َعِظيٗما 
َ
َِٰت أ َهَو  ٢٧ يَتهبُِعوَن ٱلشه

28. Allah thực sự muốn giảm nhẹ (tội lỗi) khỏi các ngươi 

bởi (Ngài biết rõ) con người vốn được tạo ra yếu đuối (dễ 

sa ngã). 

َِف َعنُكۡمْۚ وَُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن   ن ُيخَف 
َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ َضعِيٗفا 

29. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn 

tài sản lẫn nhau một cách bất chính trừ phi đó là cuộc mua 

bán có sự đồng ý giữa đôi bên. Và các ngươi chớ đừng 

giết hại bản thân các ngươi bởi quả thật Allah luôn nhân 

từ với các ngươi. 

َٰلَُكم بَيَۡنُكم   ۡمَو
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن تَُكوَن تَِجََٰرًة َعن تََرا 
َ
هٓا أ ِنُكۡمْۚ  بِٱلَۡبَِٰطِل إِل ٖض م 

َ َكاَن بُِكۡم   نُفَسُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

 ٢٩ رَِحيٗما 

30. Người nào làm thế (ăn chặn tài sản của người khác 

một cách bất chính) do thù hằn và bất công thì sẽ sớm bị 
َٰلَِك ُعۡدَوَٰٗنا َوُظلۡٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ   َوَمن َيۡفَعۡل َذ

 َٰ ِ يَِسيًرا نَاٗراْۚ وََكاَن َذ  ٣٠ لَِك عَلَى ٱَّلله

 
I (15) Được phép cưới các nữ tù binh bị bắt trong chiến tranh dù cho đã có chồng nhưng phải xác định rõ là họ đã có kinh 

nguyệt, tránh việc không rõ con của ai sau này. 
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TA tống cổ vào Ngục Lửa, và điều đó đối với Allah rất dễ 

dàng. 

31. Nếu các ngươi tránh được những đại tội đã nghiêm 

cấm thì TA sẽ xí xóa cho các ngươi những tội lỗi khác và 

sẽ thu nhận các ngươi vào một nơi cư ngụ vô cùng vinh 

dự (Thiên Đàng). 

ِۡر َعنُكۡم    إِن َتجَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡونَ  َعۡنُه نَُكف 
ۡدَخلٗا َكرِيٗما   ٣١ َسي ِـ َاتُِكۡم َونُۡدِخلُۡكم مُّ

32. Các ngươi chớ đừng thèm khát những thứ mà Allah 

dùng để ưu đãi người này hơn người kia. Những người 

đàn ông sẽ hưởng phần mà họ đã tích lũy được và những 

người phụ nữ cũng sẽ hưởng phần mà họ đã tích lũy 

được, và các ngươi hãy cầu xin Allah thiên lộc của Ngài, 

quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ. 

ُ بِهِۦ َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ   َل ٱَّلله َولَا َتَتَمنهۡواْ َما فَضه
ْۖۡ َولِلن ِسَ  ا ٱۡكتََسُبوا ِمه آِء نَِصيب   ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 

  َ ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َ ِمن فَۡضلِهِ ا ٱۡكتََسبَۡنْۚ وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله ِمه م 
ِ َشۡيٍء َعلِيٗما 

 ٣٢ َكاَن بِكُل 

33. Mỗi người đều được TA quy định cho phần thừa kế 

mà cha mẹ và họ hàng (chết) để lại; và những ai mà các 

ngươi đã thề thốt với nhau thì các ngươi hãy đưa cho họ 

phần thừa kế(16). Quả thật, Allah chứng giám cho tất cả 

mọi sự việc.I 

ۡقَربُوَنْۚ  
َ
َٰلَِداِن َوٱلۡأ ا تََرَك ٱلَۡو َٰلَِي ِممه ٖ َجَعلَۡنا َمَو

َولِكُل 
يَۡمَُٰنُكۡم فَـ َاتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمْۚ إِنه  

َ
هِذيَن َعَقَدۡت أ َوٱل

َ َكاَن عَ  ِ َشۡيٖء َشِهيًداٱَّلله
 ٣٣ لَىَٰ ُكل 

34. Đàn ông là trụ cột (của gia đình) hơn phụ nữ (một bậc) 

bởi những gì Allah đã ban cho người này vượt trội hơn 

người kia (về sức lực) và bởi đàn ông phải chịu trách 

nhiệm chu cấp (cho gia đình) từ nguồn tài sản của họ. 

Cho nên, người phụ nữ đức hạnh là người biết vâng lời 

chồng và trông coi (tài sản của chồng) khi chồng vắng mặt 

dưới sự phù hộ và giúp đỡ của Allah. Còn các phụ nữ mà 

các ngươi lo sợ cho sự bướng bỉnh của họ (có thể dẫn 

đến hành vi sai trái) thì trước hết các ngươi hãy khuyên 

bảo họ, (nếu họ không thay đổi) thì các người hãy từ chối 

ăn nằm với họ, còn (nếu như sau đó họ vẫn ngoan cố) các 

ngươi hãy đánh đòn họ (nhưng không đánh vào vùng mặt 

hoặc gây thương tích); nhưng nếu họ đã chịu nghe lời các 

ngươi thì các ngươi chớ gây chuyện với họ. Quả thật, 

Allah là Đấng Tối Thượng, Đấng Vĩ Đại. 

ُ َبۡعَضُهۡم   َل ٱَّلله َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآِء بَِما فَضه ٱلر َِجاُل قَوه
َٰلَِحَُٰت   َٰلِِهۡمْۚ فَٱلصه ۡمَو

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
عَلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ

َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰت  ل ِلَۡغۡيِب  َٰتِي  َق ْۚ َوٱله ُ بَِما َحفَِظ ٱَّلله
َتخَافُوَن نُُشوزَُهنه فَعُِظوُهنه َوٱۡهُجُروُهنه فِي  

َطۡعَنُكۡم فَلَا َتۡبُغواْ  
َ
ۖۡ فَإِۡن أ ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضِربُوُهنه

ا َكبِيٗرا َ َكاَن َعلِي ٗ  ٣٤ َعلَۡيِهنه َسبِيلًاُۗ إِنه ٱَّلله

35. Nếu các ngươi (những người thân của hai vợ chồng) 

lo sợ hai (vợ chồng) chia tay thì các ngươi hãy cử một đại 

diện của bên chồng và một đại diện của bên vợ đến hòa 

giải. Nếu cả hai (vợ chồng) thật lòng muốn hòa thuận với 

nhau thì Allah sẽ phù hộ cho họ hòa thuận với nhau trở 

lại. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn. 

ۡهلِهِۦ  
َ
ِۡن أ َوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعثُواْ َحَكٗما م 

  ُ ِِق ٱَّلله ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰٗحا يَُوف 
َ
ِۡن أ وََحَكٗما م 

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيٗرا ُۗ إِنه ٱَّلله  ٣٥ بَيَۡنُهَمآ

 
I (16) Thời đầu Islam, chỉ cần hai người không quan hệ thân thích thề thốt với nhau rằng cả hai sẽ thừa kế gia tài của 

nhau sau khi chết được xem có hiệu lực và phải được thực thi, nhưng giáo luật này đã bị xóa sau đó. 
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36. Các ngươi hãy thờ phượng Allah và chớ Shirk với 

Ngài bất cứ thứ gì; các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, 

với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, 

với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và 

với những nô lệ trong tay các ngươi. Quả thật, Allah 

không yêu thương những kẻ kiêu căng, tự phụ. 

َٰلَِديِۡن   اۖۡ َوبِٱلَۡو َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
إِۡحَسَٰٗنا َوبِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ 

اِحبِ  بِٱلۡجَۢنِب   ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡجَارِ ٱلۡجُُنِب َوٱلصه
َ لَا   يَۡمَُٰنُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
بِيِل َوَما َملََكۡت أ َوٱبِۡن ٱلسه

 ٣٦ ُيحِبُّ َمن َكاَن ُمخَۡتالٗا فَُخوًرا 

37. Những kẻ keo kiệt và xúi giục thiên hạ keo kiệt (giống 

như mình) và luôn che giấu những thiên lộc được Allah 

ban cho họ (thì hãy biết rằng) TA đã chuẩn bị cho những 

kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 

اَس بِٱلُۡبۡخِل   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

ۡعَتۡدنَا  
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوأ َُٰهُم ٱَّلله َويَۡكُتُموَن َمآ َءاتَى

ِهيٗنا  َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ  ٣٧ لِلَۡك

38. (Và sự trừng phạt còn dành cho) những ai chi dùng tài 

sản của mình (cho con đường chính nghĩa của Allah) chỉ 

muốn phô trương cho thiên hạ thấy chứ không thực sự có 

đức tin nơi Allah và Đời Sau. Và người nào chọn lấy 

Shaytan làm bạn thì (hãy biết rằng) hắn là một người bạn 

xấu nhất. 

اِس َولَا يُۡؤِمُنوَن   َٰلَُهۡم رِئَآَء ٱلنه ۡمَو
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ۡيَطَُٰن لَُهۥ   ِ َولَا بِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ  َوَمن يَُكِن ٱلشه بِٱَّلله
 ٣٨ قَرِيٗنا فََسآَء قَرِيٗنا 

39. Họ nào có thiệt thòi gì đâu nếu họ thực sự có đức tin 

nơi Allah và Đời Sau cũng như chi dùng những bổng lộc 

mà Allah đã ban cho họ (vào con đường chính nghĩa của 

Allah)?! Quả thật, Allah hằng biết về họ. 

نَفُقواْ  
َ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱَّلله

ْۚ وَ  ُ ا َرزََقُهُم ٱَّلله ُ بِِهۡم َعلِيًما ِممه  ٣٩ َكاَن ٱَّلله

40. Chắc chắn Allah không hề bất công (cho ai về bất cứ 

điều gì) dù (điều đó) chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử đi chăng 

nữa. Nếu có được một điều tốt nào, Ngài sẽ nhân nó lên 

gấp bội và Ngài sẽ ban thêm một phần thưởng vĩ đại 

khác. 

ةِٖۖ َوِإن تَُك َحَسَنٗة   َ لَا َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذره إِنه ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنُۡه أ  ٤٠ يَُضَٰعِۡفَها َويُۡؤِت ِمن ل

41. Thế (vào Ngày Tận Thế) sẽ như thế nào khi TA mang 

ra cho mỗi cộng đồng một nhân chứng và TA mang Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) ra làm nhân chứng cho đám 

người này (những kẻ vô đức tin)?! 

ِۭ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك   ة مه
ُ
ِ أ

فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكل 
ُؤلَآِء َشِهيٗدا  ٤١ عَلَىَٰ َهَٰٓ

42. Vào Ngày (Phán Xét), những kẻ vô đức tin và nghịch 

lại Thiên Sứ (Muhammad) sẽ ước ao được biến thành (cát 

bụi) hòa lẫn vào đất; và không một lời nói (cũng như hành 

vi) nào của họ có thể giấu giếm được Allah. 

هِذيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ ٱلرهُسوَل لَۡو   يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
َ َحِديٗثا  ۡرُض َولَا يَۡكُتُموَن ٱَّلله

َ
ىَٰ بِِهُم ٱلۡأ  ٤٢ تَُسوه

43. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đến gần lễ 

nguyện Salah trong lúc các ngươi đang say rượu cho đến 

khi các ngươi biết rõ điều các ngươi nói ra (tỉnh táo trở 

lại); các ngươi cũng chớ (dâng lễ nguyện Salah và ở trong 

Masjid) lúc còn trong tình trạng Junub(17) ngoại trừ việc 

chỉ đi ngang qua (Masjid mà thôi) cho đến khi các ngươi 

đã tắm rửa. Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang 

نُتۡم  
َ
َة َوأ لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقَربُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ََٰرىَٰ َحتهيَٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن وَ  ها  ُسَك لَا ُجُنًبا إِل
ۡو  

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه عَابِرِي َسبِيٍل َحتهيَٰ َتۡغتَِسلُوا

ۡو  
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  َحد  م 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
عَلَىَٰ َسَفٍر أ
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trên đường đi xa hoặc ai đó trong các ngươi từ nhà vệ 

sinh trở ra hoặc đã ăn nằm với vợ nhưng không tìm thấy 

nước (để tắm) thì hãy Tayammum(18) trên đất bụi sạch 

bằng cách lau mặt và hai tay của các ngươi. Quả thật, 

Allah hằng khoan dung, hằng tha thứ.I 

ُمواْ َصعِيٗدا   َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
َ َكاَن  َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهِ  يِۡديُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
ُكۡم َوأ

 ٤٣ َعُفوًّا َغُفوًرا 

44. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không biết 

về những kẻ được ban cho (một ít) kiến thức về Kinh 

Sách (người Do Thái) đã (lấy nguồn chỉ đạo) mua sự lầm 

lạc và muốn lôi kéo các ngươi (những người có đức tin) 

lệch khỏi con đường (chân lý) ư?! 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

بِيَل  ن تَِضلُّواْ ٱلسه
َ
َلَٰلََة َويُرِيُدوَن أ  ٤٤ ٱلضه

45. Allah biết rõ kẻ thù của các ngươi hơn cả các ngươi 

(hỡi những người có đức tin). Chỉ một mình Allah thôi đã 

đủ sức bảo hộ và chỉ một mình Allah thôi đã đủ sức giúp 

(các ngươi giành chiến thắng trước kẻ thù). 

ا َوَكَفىَٰ   ِ َولِي ٗ ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِ نَِصيٗرا  ٤٥ بِٱَّلله

46. Trong cộng đồng Do Thái, có những người đã cố ý 

bóp méo lời phán (của Allah) lệch khỏi (ý nghĩa mà Ngài 

đã mặc khải). Họ nói: “Chúng tôi đã nghe nhưng không 

tuân theo; hãy nghe nhưng hãy nghe khác đi”; và họ nói: 

“Raa’ina”(19) với chiếc lưỡi của họ nhằm chế nhạo tôn 

giáo (Islam). Phải chỉ họ: “Chúng tôi đã nghe và vâng 

lệnh” (hoặc phải chỉ họ nói): “Xin hãy lắng nghe (chúng 

tôi)” thì điều đó tốt hơn cho họ và đúng đắn hơn. Tuy 

nhiên, bởi sự vô đức tin của họ, Allah đã nguyền rủa(20) 

họ nên họ đã không có đức tin ngoại trừ một số ít.II 

َواِضعِهِۦ   ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل م 
َويَُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع  

نهُهۡم  
َ
يِنِۚ َولَۡو أ ِ لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا فِي ٱلد 

َ
ُۢا بِأ َوَرَِٰعَنا لَيه

َطۡعنَ 
َ
ا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا لَكَاَن َخيٗۡرا  قَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

ُ بُِكۡفرِهِۡم فَلَا   قۡوََم َوَلَِٰكن لهَعَنُهُم ٱَّلله
َ
هُهۡم َوأ ل

ها قَلِيلٗا  ٤٦ يُۡؤِمُنوَن إِل

47. Hỡi những kẻ được ban cho Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa), các ngươi hãy tin tưởng vào điều mà TA đã 

mặc khải (cho Thiên Sứ Muhammad) nhằm xác nhận lại 

những gì đã được mặc khải ở nơi các ngươi (Kinh Cựu 

Ước và Tân Ước) trước khi TA đổi gương mặt của các 

ngươi và xoay chúng ra phía sau lưng của các ngươi 

hoặc TA sẽ nguyền rủa họ giống như TA đã nguyền rủa 

đám người của ngày thứ bảy. Quả thật, mệnh lệnh của 

Allah chắc chắn phải được thi hành. 

لَۡنا   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما نَزه
ُ
هِذيَن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن نهۡطِمَس وُُجوٗها  
َ
ِن َقۡبِل أ ٗقا ل َِما َمَعُكم م  ِ ُمَصد 

ۡو نَلۡعَ 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
َها عَلَىَٰٓ أ ۡصَحََٰب  َفنَُرده

َ
َنُهۡم َكَما لََعنهآ أ

ِ َمۡفُعولًا ۡمُر ٱَّلله
َ
ۡبِتِۚ وََكاَن أ  ٤٧ ٱلسه

 
I (17) Junub hoặc Janabah là tình trạng chưa tẩy rửa sau khi đã quan hệ tình dục, xuất tinh và dứt kỳ kinh nguyệt. Người 

trong tình trạng Junub cần phải tắm theo nghi thức giáo luật thì mới được xem là sạch sẽ trở lại, lúc đó y mới được phép 

dâng lễ nguyện Salah, đọc Qur’an, vào Masjid, ...;  (18) Tayammum là hình thức thay thế cho Wudu’ và tắm Junub trong 

trường hợp không có nước hoặc không thể dùng nước. Nghi thức Tayammum là dùng hai bàn tay vỗ một lần xuống mặt 

đất khô và sạch rồi lau toàn bộ gương mặt, sau đó bàn tay trái lau lên mu bàn tay phải và ngược lại. 

II (19) Ý nghĩa của từ ngữ này đã được giải thích ở phần chú thích của câu 104 chương 2 – Al-Baqarah.;  (20) Nguyền 

rủa là trục xuất khỏi lòng thương xót, khoan dung của Allah. 
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48. Chắc chắn Allah không tha thứ cho kẻ phạm tội Shirk 

với Ngài nhưng Ngài sẽ tha thứ các tội lỗi khác ngoài tội 

đó cho bất cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với 

Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ إِۡثًما   ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله َٰلَِك لَِمن يََشآُء َذ
 ٤٨ َعِظيًما 

49. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) lại không 

nhìn thấy những kẻ đã tự cho mình trong sạch (khỏi tội lỗi) 

ư? Không, chỉ Allah mới (có quyền) thanh lọc (tội lỗi) cho 

ai Ngài muốn (bởi Ngài biết rõ tấm lòng của y) và họ sẽ 

không bị đối xử bất công một chút nào. 

وَن  هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
ُ يَُزك ِي َمن  أ نُفَسُهمِۚ بَِل ٱَّلله

َ
أ
 ٤٩ يََشآُء َولَا ُيۡظلَُموَن فَتِيلًا

50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nhìn xem 

những kẻ đã nói khống về Allah như thế nào! Quả thật, chỉ 

cần mỗi việc đó thôi đã đủ là một tội công khai rồi. 

ۦٓ  ٱنُظۡر َكۡيَف  ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفىَٰ بِهِ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
بِيًنا   ٥٠ إِثٗۡما مُّ

51. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không nhìn 

thấy những kẻ được ban cho chút ít kiến thức từ Kinh 

Sách (Do Thái)? Họ đã tin vào các bục tượng và 

Taghut(21) và họ bảo những người vô đức tin: “Những 

người (tin vào các thần linh bục tượng) này còn được 

hướng dẫn đúng đường hơn cả những người (Muslim) có 

đức tin.”I 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

 ِ َُٰغوِت َويَُقولُوَن ل لهِذيَن َكَفُرواْ  بِٱلِۡجۡبِت َوٱلطه
هِذيَن َءاَمنُواْ َسبِيلًا ۡهَدىَٰ ِمَن ٱل

َ
ُؤلَآِء أ  ٥١ َهَٰٓ

52. Đó là những kẻ đã bị Allah nguyền rủa và ai bị Allah 

nguyền rủa thì sẽ không bao giờ tìm được người giúp đỡ. 
 ُ ۖۡ َوَمن يَلَۡعِن ٱَّلله ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
 فَلَن َتِجَد  أ

 ٥٢ لَُهۥ نَِصيًرا 

53. Lẽ nào họ có được một phần của vương quyền? Nếu 

thật sự là vậy thì chắc chắn họ sẽ không chia nó cho thiên 

hạ dù chỉ là một ít. 

اَس   ها يُۡؤتُوَن ٱلنه َِن ٱلُۡملِۡك فَإِٗذا ل ۡم لَُهۡم نَِصيب  م 
َ
أ

 ٥٣ نَقِيًرا 

54. Hoặc lẽ nào họ đem lòng ganh tị với thiên hạ (Thiên 

Sứ Muhammad và các vị bạn đạo của Y) về ân huệ mà 

Allah ban cho họ trong khi trước đây TA đã ban cho hậu 

duệ của Ibrahim Kinh Sách và sự khôn ngoan và TA đã 

ban cho họ vương quyền vĩ đại?! 

ۡم َيحُۡسُدوَن ٱل
َ
ُ ِمن فَۡضلِهِۖۦۡ  أ َُٰهُم ٱَّلله اَس عَلَىَٰ َمآ َءاتَى نه

َفَقۡد َءاتَيَۡنآ َءاَل إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة  
لۡكًا َعِظيٗما   ٥٤ َوَءاَتۡيَنَُٰهم مُّ

55. Tuy nhiên, trong số họ có người đã tin tưởng nơi Y 

(Thiên Sứ Muhammad) và có người thì quay lưng với Y. 

Và chắc chắn Hỏa Ngục đủ để trừng phạt (những kẻ vô 

đức tin). 

ن َصده َعۡنُهْۚ َوَكَفىَٰ   ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه فَِمۡنُهم مه
 ٥٥ ِبجََهنهَم َسعِيًرا 

 
I (21) Taghut là những ai ra lệnh mọi người làm khác đi giáo luật của Allah và thờ phượng ngoài Allah. 
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56. Những kẻ đã phủ nhận những lời mặc khải của TA 

chắc chắn sẽ sớm bị TA thiêu đốt trong Ngục Lửa (vào 

Ngày Phán Xét). Cứ mỗi lần lớp da của họ bị thiêu cháy 

thì TA sẽ thay cho họ một lớp da mới để họ tiếp tục nếm 

lấy sự trừng phạt. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 

Đấng Chí Minh. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسوَۡف نُۡصلِيِهۡم نَ  اٗرا ُكلهَما  إِنه ٱل
لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغيۡرََها لَِيُذوقُواْ   نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَده

َ َكاَن َعزِيًزا َحِكيٗما   ٥٦ ٱلَۡعَذاَبُۗ إِنه ٱَّلله

57. Ngược lại, những ai có đức tin và hành thiện, TA sẽ 

thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới 

có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 

Trong đó, họ sẽ có những người vợ luôn thanh khiết 

(không kinh nguyệt và mãi trinh tiết). Và TA sẽ cho họ vào 

ở bên dưới bóng cây mát rượi. 

َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰٖت َتجۡ  بَٗداۖۡ  َجنه

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ا َظلِيلًا
َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗ َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
هُهۡم فِيَهآ أ  ٥٧ ل

58. Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả 

đầy đủ tín vật về lại cho chủ, và khi các ngươi phân xử 

(các vụ việc) giữa thiên hạ thì các ngươi phải phân xử 

công bằng. Allah thực sự đã rất nhân từ khi Ngài răn dạy 

các ngươi điều này. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, 

Đấng Hằng Thấy. 

ۡهلَِها 
َ
َمََٰنَِٰت إِلَيَٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡأ ن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

ن َتحُۡكُمواْ بِٱلَۡعۡدِلِۚ إِنه  َوِإذَ 
َ
اِس أ ا َحَكۡمُتم َبيَۡن ٱلنه

ُۢا  َ َكاَن َسِميَع ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله ا يَعُِظُكم بِهِ َ نِعِمه ٱَّلله
 ٥٨ بَِصيٗرا

59. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh 

Allah, hãy vâng lời Thiên Sứ (Muhammad) và cấp lãnh 

đạo của các ngươi. Trường hợp các ngươi bất đồng ý 

kiến nhau về một điều gì đó thì các ngươi hãy đưa điều đó 

trở về với Allah (Qur’an) và với Thiên Sứ (Muhammad) 

(tức Sunnah) nếu các ngươi thật sự có đức tin nơi Allah 

và Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Đó là cách giải trình tốt 

nhất và đúng nhất. 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي َشۡيٖء فَُردُّوُه  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َوأ

 ِ ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن بِٱَّلله َوٱلَۡيۡوِم  إِلَي ٱَّلله
وِيلًا

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ  ٥٩ ٱٓأۡلِخرِِۚ َذ

60. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không 

nhìn thấy những kẻ khẳng định họ đã có đức tin vào điều 

đã được mặc khải cho Ngươi và điều đã được mặc khải 

vào thời trước Ngươi ư? Họ muốn tìm đến Taghut (tà 

thần) để nhờ nó xét xử cho bọn họ trong khi họ được lệnh 

phải loại bỏ (tà thần). Và Shaytan luôn muốn dắt họ đi lạc 

thật xa. 

نزَِل  
ُ
نهُهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
هِذيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

نزَِل ِمن َقۡبلَِك  
ُ
ن َيَتَحاَكُمٓواْ  إِلَۡيَك َوَمآ أ

َ
يُرِيُدوَن أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهِۖۦۡ َويُرِيُد  
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ إِلَي ٱلطه

ُۢا بَعِيٗدا َ ن يُِضلهُهۡم َضَلَٰل
َ
ۡيَطَُٰن أ  ٦٠ ٱلشه

61. Và khi có lời bảo họ: “Các người hãy đến với điều mà 

Allah đã mặc khải và các người hãy đến với Thiên Sứ 

(Muhammad để Người phân xử cho các người)”, Ngươi 

sẽ thấy những tên giả tạo đức tin sẽ quay lưng tránh xa 

Ngươi. 

ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

وَن َعنَك ُصُدوٗدا يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُصدُّ
َ
 ٦١ َرأ

62. Là như thế nào (những kẻ giả tạo đức tin) khi gặp phải 

hậu quả do những gì mà đôi tay của họ đã làm rồi lại đến 

gặp Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thề thốt nhân danh 

Allah nói: “Chắc chắn chúng tôi chỉ muốn điều lành và hòa 

thuận mà thôi.”?! 

يِۡديِهۡم ُثمه  فََكۡيَف إَِذآ 
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده َصََٰبۡتُهم مُّ

َ
 أ

هٓا إِۡحَسَٰٗنا   َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ َجآُءوَك َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

 ٦٢ َوتَۡوفِيًقا 
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63. Đó là những kẻ mà Allah biết rõ điều (xấu) trong thâm 

tâm họ. Thế nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 

tránh xa họ, hãy cảnh báo họ và hãy nói với họ bằng lời lẽ 

sâu sắc và thấm thía vào bản thân họ. 

ۡعرِۡض  
َ
ُ َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ُۢا بَلِيٗغا  َ نُفِسِهۡم قَۡول
َ
هُهۡم فِٓي أ  ٦٣ َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

64. TA đã không gởi bất cứ vị Thiên Sứ nào đến (cho 

thiên hạ) ngoài mục đích để được phục tùng và vâng lời 

dưới sự ưng thuận của Allah. Tuy nhiên, nếu họ bất công 

với bản thân mình (bởi hành động tội lỗi) rồi họ tìm đến 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) nhờ Ngươi cầu xin 

Allah tha thứ và Thiên Sứ (Muhammad) cầu xin tha thứ 

cho họ thì họ sẽ thấy Allah hằng tha thứ, hằng khoan 

dung. 

ِْۚ َولَۡو   ها لُِيَطاَع بِإِۡذِن ٱَّلله ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

  َ نُفَسُهۡم َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ نهُهۡم إِذ ظه

َ
أ

اٗبا رهِحيٗما وَ  َ تَوه  ٦٤ ٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله

65. TA xin thề với Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad), họ sẽ không có đức tin thực sự cho đến khi 

nào họ tự đến yêu cầu Ngươi phân xử việc tranh chấp 

giữa họ rồi không cảm thấy trong lòng uất ức về quyết 

định của Ngươi và họ hoàn toàn chịu qui phục. 

ُِموَك فِيَما َشَجَر   فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتهيَٰ ُيحَك 
ا قََضۡيَت   ِمه نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 

َ
بَيَۡنُهۡم ُثمه لَا َيِجُدواْ فِٓي أ

 ٦٥ َويَُسل ُِمواْ تَۡسلِيٗما 

66. Nếu TA ra lệnh cho họ: “Các ngươi hãy tự kết liễu 

hoặc hãy rời khỏi nhà cửa của các ngươi ra đi (chinh 

chiến)” thì họ không chịu thi hành ngoại trừ một số ít trong 

bọn họ; và giá như họ chịu thi hành theo lệnh phán thì 

điều đó đã tốt cho họ và giúp họ được kiên định hơn. 

وِ  
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نها َكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

ِۡنُهۡمۖۡ َولَۡو   ها قَلِيل  م  ا َفَعلُوُه إِل ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيَٰرُِكم مه
َشده  

َ
هُهۡم َوأ نهُهۡم َفَعلُواْ َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيٗۡرا ل

َ
أ

 ٦٦ تَثۡبِيٗتا 

67. Và lúc đó chắc chắn TA đã ban cho họ một phần 

thưởng vĩ đại từ nơi TA. 
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
هُدنهآ أ ِن ل  ٦٧ َوِإٗذا ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم م 

68. Và TA cũng đã hướng dẫn họ đi đúng con đường 

chính đạo. 
ۡسَتقِيٗما   ٦٨ َولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

69. Ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) thì họ là 

những người sẽ được ở cùng với những người đã được 

Allah ban cho ân huệ thuộc hàng ngũ các vị Nabi, các vị 

Siddiq (chính trực), những người Shahid(22) và những 

người ngoan đạo. Thật tốt đẹp thay cho sự đồng hành với 

những người đó!I 

ۡنَعَم  
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱل

ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

َهَدآِء   يقِيَن َوٱلشُّ ِ د  ِ بِي ِـَۧن َوٱلص  َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك َرفِيٗقا 

ُ
َٰلِِحيَنْۚ وََحُسَن أ  ٦٩ َوٱلصه

70. Đó là thiên ân của Allah và chỉ cần Allah là đã đủ am 

tường (tất cả mọi việc). 
ِ َعلِيٗما  ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱَّلله  ٧٠ َذ

71. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy luôn đề 

cao cảnh giác (trước kẻ thù của các ngươi), các ngươi 

hãy xông ra trận từng nhóm hoặc toàn quân. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

وِ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا 
َ
 ٧١ أ

 
I (22) Shahid là những người đã anh dũng hy sinh trên con đường chiến đấu vì chính nghĩa của Allah. 
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72. Quả thật, trong các ngươi, có kẻ (giả tạo đức tin) đã 

chậm trễ ở phía sau (khi xuất chinh). Cho nên, nếu như 

các ngươi gặp phải tai họa (bại trận) thì hắn bảo: “Allah 

thực sự đã ban phúc cho tôi khi tôi đã không hiện diện 

cùng với họ.” 

ِصيَبة    َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ئَنه فَإِۡن أ ِ هُيَبط  َوِإنه ِمنُكۡم لََمن ل

َعُهۡم   ُكن مه
َ
ُ عَلَىه إِۡذ لَۡم أ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
قَاَل قَۡد أ

 ٧٢ َشِهيٗدا

73. Ngược lại, khi các ngươi được Allah ban cho ân huệ 

(chiến thắng và giành được chiến lợi phẩm) thì chắc chắn 

hắn (tỏ thái độ tiếc nuối) như thể giữa các ngươi và hắn 

chẳng có tình cảm kết giao nào cả, nói: “Ôi giá như tôi đã 

xuất binh cùng họ thì giờ đây tôi đã được thắng lợi vinh 

quang rồi.” 

هۡم   ن ل
َ
ِ لََيُقولَنه َكأ َِن ٱَّلله َصََٰبُكۡم فَۡضل  م 

َ
َولَئِۡن أ

ة  َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم   تَُكنُۢ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۥ َمَوده
فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما 

َ
 ٧٣ فَأ

74. Thế nên, những ai dùng cuộc sống trần gian này để 

mua lấy cuộc sống Đời Sau hãy anh dũng chiến đấu vì 

con đường chính nghĩa của Allah. Người nào anh dũng 

chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah, dù bị giết 

hay giành chiến thắng, TA đều sẽ ban cho y phần thưởng 

vĩ đại. 

هِذيَن يَۡشُرونَ  ِ ٱل َة   ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱلۡحََيوَٰ
ۡو  

َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَمن يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱلدُّ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
 ٧٤ َيۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ

75. Điều gì đã cấm cản các ngươi (những người có đức 

tin) không đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của 

Allah để giải phóng cho những người đàn ông, những 

người phụ nữ và đám trẻ thơ đang cầu nguyện: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy giải cứu bầy tôi thoát khỏi 

thị trấn (Makkah) này bởi cư dân của nó là kẻ áp bức và 

bất công, xin Ngài hãy chỉ định ai đó đứng ra làm người 

bảo hộ và giúp đỡ bầy tôi.” 

  ِ َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡدَِٰن  
ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ  

َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ أ ٱل

هَنا  ۡهلَُها َوٱۡجَعل ل
َ
الِِم أ هَنا ٱلظه ا َوٱۡجَعل ل هُدنَك َولِي ٗ ِمن ل

هُدنَك نَِصيًرا   ٧٥ ِمن ل

76. Những người có đức tin thì chiến đấu cho con đường 

chính nghĩa của Allah còn những kẻ vô đức tin thì chiến 

đấu cho con đường của tà thần. Do đó, các ngươi (những 

người có đức tin) hãy chiến đấu chống lại bè lũ của 

Shaytan bởi quả thật, mưu kế của Shaytan rất kém cỏi. 

هِذيَن   ِۖۡ َوٱل هِذيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱل
ۡولَِيآَء  

َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ َكَفُرواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱلطه

ۡيَطَِٰنِۖ إِنه َكۡيَد  ۡيَطَِٰن َكاَن َضعِيًفا ٱلشه  ٧٦ ٱلشه

77. Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không 

nhìn thấy những người khi có lời bảo: “Các người hãy 

ngưng chiến, hãy chu đáo thiết lập lễ nguyện Salah và hãy 

xuất Zakah”.(23) Nhưng rồi sau đó, khi có lệnh bắt buộc 

họ phải chiến đấu thì một thành phần trong số họ sợ thiên 

hạ giống như sợ Allah, thậm chí còn sợ hơn. họ than: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, tại sao Ngài lại ban lệnh chiến 

đấu ngay lúc này vậy, phải chi Ngài trì hoãn cho bầy tôi 

thêm một thời gian nữa (để bầy tôi được hưởng thụ cuộc 

sống).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: 

“Vật chất của cuộc sống trần gian này chỉ là ít ỏi trong khi 

لَۡم تََر 
َ
قِيُمواْ  أ

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ٓواْ أ هِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ إِلَي ٱل

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل إَِذا   َة فَلَمه َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
َشده  

َ
ۡو أ

َ
ِ أ اَس َكَخۡشَيةِ ٱَّلله ِۡنُهۡم َيخَۡشۡوَن ٱلنه فَرِيق  م 

ْۚ َوَقالُواْ َربهَنا لَِم َكَتۡبَت   َعلَۡيَنا ٱلۡقَِتاَل لَۡولَٓا  َخۡشَيٗة
ۡنَيا قَلِيل    َجٖل قَرِيٖب  قُۡل َمَتَُٰع ٱلدُّ

َ
ۡرَتَنآ إِلَيَٰٓ أ خه

َ
أ

 ٧٧ َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  ل َِمِن ٱتهَقىَٰ َولَا ُتۡظلَُموَن فَتِيلًا
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cõi Đời Sau tốt đẹp hơn dành cho người ngoan đạo; và 

các ngươi sẽ không bị đối xử bất công một chút nào.”I 

78. Dẫu cho các ngươi có ở đâu thì cái chết cũng sẽ túm 

bắt các ngươi (khi tuổi thọ đã hết), cho dù các ngươi có 

ẩn náu trong thành lũy kiên cố thế nào đi nữa. Nếu họ gặp 

được điều tốt lành thì họ nói: “Điều (tốt) này đến từ Allah” 

và nếu họ gặp phải điều xấu thì họ nói: “Điều (xấu) này 

đến từ ngươi (Muhammad)”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói với họ: “Cả hai điều (tốt và xấu) đều 

đến từ Allah”. Tuy nhiên, đám người này hầu như không 

hiểu bất cứ lời nói nào. 

ُم ٱلَۡموُۡت َولَۡو ُكنُتۡم فِي   ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

 ِ َشيهَدةٖ  َوِإن تُِصۡبُهۡم َحَسَنة  َيُقولُواْ َهَِٰذه ۦ  بُُروٖج مُّ
ِۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن   ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

ُؤلَآِء ٱلَۡقوِۡم   ِۖۡ َفَماِل َهَٰٓ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ِعنِدَكْۚ قُۡل ُكل   م 
 ٧٨ لَا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن َحِديٗثا 

79. (Này hỡi con người), điều tốt nào gặp được là từ nơi 

Allah, còn điều xấu nào ngươi gặp phải là do bản thân 

ngươi gây nên. Và TA đã gửi Ngươi (Muhammad) đến với 

nhân loại làm một vị Thiên Sứ (truyền tải bức Thông Điệp 

của TA). Và chỉ cần một mình Allah đã đủ làm chứng (cho 

điều đó). 

َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱ 
َ
آ أ َصابََك ِمن  مه

َ
ِۖۡ َوَمآ أ َّلله

ۡرَسلَۡنََٰك لِلنهاِس رَُسولٗاْۚ َوَكَفىَٰ  
َ
َسي ِئَةٖ فَِمن نهۡفِسَكْۚ َوأ

ِ َشِهيٗدا  ٧٩ بِٱَّلله

80. Ai vâng lời Thiên Sứ (Muhammad) là tuân lệnh Allah. 

Ai quay lưng (bất tuân Ngươi - Muhammad) thì (Ngươi 

hãy biết rằng) TA không gửi Ngươi đến để canh chừng 

họ. 

هيَٰ َفَمآ   ۖۡ َوَمن تََول َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ مه

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا 
َ
 ٨٠ أ

81. (Những kẻ giả tạo đức tin) nói: “Chúng tôi tuân lệnh” 

nhưng khi họ rời khỏi Ngươi thì một thành phần trong bọn 

họ âm thầm bàn tính trong đêm làm điều khác với điều mà 

họ đã nói. Allah sẽ ghi chép hết mọi điều mà họ đã mưu 

tính trong đêm. Cho nên, Ngươi hãy lánh xa bọn họ và 

hãy phó thác cho Allah, quả thật, một mình Allah đã đủ 

làm một Đấng Phó Thác (cho Ngươi). 

َويَُقولُوَن َطاَعة  فَإَِذا بََرُزواْ ِمۡن ِعنِدَك َبيهَت َطآئَِفة   
ُ يَۡكُتُب َما يُبَي ُِتوَنۖۡ   ۖۡ َوٱَّلله هِذي َتُقوُل ِۡنُهۡم َغيَۡر ٱل م 

  ِ ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
َ
فَأ

 ٨١ َوكِيلًا

82. Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu 

như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ 

đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập 

nhau. 

  ِ فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َولَۡو َكاَن ِمۡن ِعنِد َغيِۡر ٱَّلله
َ
أ

َٰٗفا َكثِيٗرا  ٨٢ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل

83. (Những kẻ giả tạo đức tin) khi thấy tin tức liên quan 

đến vấn đề trị an hoặc một điều gì đó lo sợ thì bọn họ liền 

phổ biến nó ra ngoài. Nếu bọn họ chịu đệ trình điều đó lên 

Thiên Sứ và lên cấp lãnh đạo thì những người có khả 

năng đã có thể nghiên cứu, phân tích và biết được nó đến 

từ đâu rồi! Quả thật, nếu như không nhờ hồng phúc và sự 

nhân từ của Allah dành cho các ngươi thì toàn bộ các 

ngươi đã đi theo Shaytan ngoại trừ một số ít. 

َذاُعواْ بِهِ 
َ
وِ ٱلۡخَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمر  م 

َ
ۖۦۡ  َوِإَذا َجآَءُهۡم أ

ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
وُه إِلَي ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ َولَۡو َردُّ

  ِ هِذيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله ٱل
ها قَلِيلٗا ۡيَطََٰن إِل  ٨٣ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ لَٱتهَبۡعُتُم ٱلشه

 
I (23) Mệnh lệnh này được ban xuống khi một số Sahabah của Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã yêu cầu đứng lên chiến đấu 

nhưng không được chấp nhận bởi lúc đó Islam chưa đủ mạnh. Mãi đến khi Thiên Sứ dời cư đến Madinah thì lệnh chiến 

đấu mới được ban hành vị lực lượng Islam lúc bấy giờ đã vững chắc và hùng mạnh. 
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84. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy chiến 

đấu cho con đường chính nghĩa của Allah. Ngài không bắt 

buộc ai ngoài Ngươi và Ngươi hãy động viên tinh thần của 

những người có đức tin. Có thể Allah sẽ ngăn chặn sức 

mạnh của những kẻ vô đức tin, bởi Allah hùng mạnh trên 

tất cả về sức lực và sự trừng phạt. 

ها َنۡفَسَكْۚ وََحر ِِض   ِ لَا تُكَلهُف إِل فََقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله
هِذيَن   َس ٱل

ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َعَسي ٱَّلله

َشدُّ تَنِكيلٗا
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ ْْۚ َوٱَّلله  ٨٤ َكَفُروا

85. Ai tận lực can thiệp mang lại điều tốt cho người khác 

thì y sẽ được ân phước cho việc đó còn ai tận lực can 

thiệp mang lại điều xấu cho người khác thì y phải gánh 

vác phần tội lỗi về việc đó. Quả thật, Allah giám sát tất cả 

mọi sự việc. 

ِۡنهَ  هُهۥ نَِصيب  م  ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَُكن ل اۖۡ  مه
 ُۗ ِۡنَها هُهۥ كِۡفل  م  َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة َسي ِئَٗة يَُكن ل

قِيٗتا  ِ َشۡيٖء مُّ
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٨٥ وََكاَن ٱَّلله

86. Khi các ngươi được chào hỏi lịch thiệp thì các ngươi 

hãy đáp lại bằng lời chào tốt hơn hoặc bằng lời chào 

tương tự(24). Quả thật, Allah là Đấng thanh toán hết tất cả 

mọi thứ.I 

  ُۗ ۡو ُردُّوَهآ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
َوِإَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ فََحيُّواْ بِأ

ِ َشۡيٍء َحِسيًبا 
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل   ٨٦ إِنه ٱَّلله

87. Allah là Đấng không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài. Ngài sẽ triệu tập toàn bộ các ngươi (loài 

người) vào Ngày Phán Xét, Ngày mà không có gì phải 

hoài nghi. Còn ai thật hơn Allah trong lời nói?! 

ها ُهَوْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا   ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ٱَّلله
 ِ ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
 ٨٧  َحِديٗثا َرۡيَب فِيهِ  َوَمۡن أ

88. Làm sao các ngươi (những người có đức tin) chỉ vì 

đám người giả tạo đức tin mà tách thành hai nhóm (đối 

lập) trong khi Allah đã lật đổ điều (xấu) mà họ đã làm? Lẽ 

nào các ngươi muốn hướng dẫn kẻ đã bị Allah làm cho 

lầm lạc? Quả thật, ai đã bị Allah làm cho lầm lạc thì sẽ 

không tìm được con đường (chân lý) cho mình. 

ۡرَكَسُهم  
َ
ُ أ ۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِئَتَيِۡن َوٱَّلله

ۖۡ َوَمن   ُ َضله ٱَّلله
َ
ن َتۡهُدواْ َمۡن أ

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ْْۚ أ بَِما َكَسُبٓوا

ُ فَلَن َتِجَد لَهُ   ٨٨ ۥ َسبِيلٗايُۡضلِِل ٱَّلله

89. Bọn họ (những người giả tạo đức tin) đã ao ước giá 

như các ngươi cũng vô đức tin giống như bọn họ để đôi 

bên tương đồng nhau. Do đó, các ngươi chớ đừng kết 

thân với họ cho đến khi họ di cư vì con đường chính nghĩa 

của Allah. Còn nếu bọn họ quay mặt bỏ đi thì các ngươi 

hãy tóm bắt và xử tử họ ở bất cứ đâu các ngươi bắt gặp 

được họ, và các ngươi cũng chớ đừng chọn lấy họ làm 

bạn hoặc làm người hỗ trợ. 

  ۡۖ واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء َودُّ
ۡولَِيآَء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل  فَلَا َتتهِخُذواْ ِمۡنهُ 

َ
ۡم أ

هۡواْ فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث   ِْۚ فَإِن تََول ٱَّلله
ا َولَا نَِصيًرا   ٨٩ وََجدتُُّموُهۡمۖۡ َولَا َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم َولِي ٗ

90. Ngoại trừ những ai đã kịp hội nhập vào nhóm người 

mà giữa các ngươi và họ có hiệp ước (ngừng chiến) hoặc 

những ai chủ động tìm đến các ngươi với tấm lòng (không 

muốn) chiến đấu với các ngươi hoặc chiến đấu với nhóm 

(đa thần) của họ nữa. Và nếu muốn, Allah đã để họ khống 

chế các ngươi. Tuy nhiên, nếu họ tự động lui quân, không 

ِيَثٌَٰق   هِذيَن يَِصلُوَن إِلَيَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م  ها ٱل إِل
ۡو  

َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
ۡو َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت ُصُدورُُهۡم أ

َ
أ

ُ لََسلهَطُهۡم َعلَۡيُكۡم  يَُقَٰ  تِلُواْ قَۡوَمُهۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
لَۡقۡواْ  

َ
فَلََقََٰتلُوُكۡمْۚ فَإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم فَلَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ

 
I (24) Khi được chào (السَّاَلم   َعلَْيك م)-(Assalamu ’alaikum) thì phải đáp lại giống như vậy nói (  َوَعلَْيك م  السَّاَلم)-(Wa ‘alaikum Salam) 

hoặc đáp lại với câu dài hơn bằng cách thêm ( َِوَرْحَمة  للا)-(Wa rahmatullah) hoặc thêm nữa (  َوبََرَكات ه)-(Wa barakatuh). Lời đáp 

lại ít nhất là phải bằng câu chào nhưng khuyến khích đáp lại dài hơn. Câu đáp lại tốt nhất là nói toàn bộ câu (   َوَعلَْيك م  السَّاَلم

 .(َوَرْحَمة  للاِ َوبََرَكات ه  
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đánh các ngươi nữa và đề nghị hòa bình với các ngươi thì 

Allah không cho các ngươi lý do nào chiến đấu với họ. 
ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم   لََم َفَما َجَعَل ٱَّلله إِلَۡيُكُم ٱلسه

 ٩٠ َسبِيلٗا

91. Một nhóm (giả tạo đức tin) khác (thể hiện đức tin trước 

các ngươi vì) muốn được yên ổn với các ngươi và với 

đám dân của họ (những kẻ đa thần Quraish), các ngươi 

sẽ thấy khi họ quay trở lại với đám người đa thần thì họ 

hào hứng và thích thú. Do đó, nếu như bọn họ không rút 

lui, không đề nghị hòa bình với các ngươi và không ngừng 

chiến đấu với các ngươi thì các ngươi hãy bắt và giết họ ở 

bất cứ đâu các ngươi tìm thấy họ. Đối với đám người đó, 

Allah cho các ngươi quyền (trừng phạt họ). 

َمنُ 
ۡ
َمُنوُكۡم َويَأ

ۡ
ن يَأ

َ
واْ  َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

هۡم   ۡركُِسواْ فِيَهاْۚ فَإِن ل
ُ
ٓواْ إِلَي ٱلۡفِۡتَنةِ أ قَۡوَمُهۡم ُكله َما ُردُّ

يِۡدَيُهۡم  
َ
ٓواْ أ لََم َويَُكفُّ َيۡعتَِزلُوُكۡم َويُلُۡقٓواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه

ْوَلَٰٓئُِكۡم  
ُ
فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوأ

بِيٗنا َجَعلَۡنا لَُكۡم َعلَۡيهِ   ٩١ ۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

92. Người có đức tin không được giết người có đức tin 

khác trừ phi chỉ vì vô ý. Ai vô ý giết chết một người có đức 

tin thì (sẽ chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có 

đức tin và bồi thường cho gia đình nạn nhân, trừ phi họ từ 

chối nhận tiền bồi thường (vì lòng nhân đạo). Trường hợp 

người chết là người có đức tin thuộc phe kẻ thù của các 

ngươi thì (chuộc tội bằng cách) phóng thích một nô lệ có 

đức tin là đủ. Trường hợp nạn nhân là người thuộc phe 

mà giữa các ngươi và họ có hiệp ước (hòa bình) thì phải 

bồi thường cho gia đình nạn nhân đồng thời phải phóng 

thích một nô lệ có đức tin. Đối với phạm nhân nào không 

có khả năng (bồi thường hoặc phóng thích nô lệ có đức 

tin) thì y phải nhịn chay hai tháng liên tiếp để sám hối tạ tội 

với Allah. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng 

Suốt. 

اْۚ َوَمن   ها َخَطـ ٗ ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِل
َ
َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٍن أ

ۡؤِمَنةٖ َوِديَة    ا َفَتۡحرِيُر َرَقبَةٖ مُّ َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَطـ ٗ
قُو ده ن يَصه

َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۡهلِهِ

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ ْْۚ فَإِن َكاَن ِمن  مُّ ا

ۡؤِمَنةِٖۖ   ٖ لهُكۡم وَُهَو ُمۡؤِمن  َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ قَۡوٍم َعُدو 
ِيَثَٰق  فَِديَة    َوِإن َكاَن ِمن قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡينَُهم م 
هۡم   ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن ل ۡهلِهِۦ َوَتحۡرِيُر َرَقَبةٖ مُّ

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ مُّ

ُِۗ وََكاَن  َيِجۡد فَِصَياُم َشهۡ  َِن ٱَّلله َرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن تَۡوبَٗة م 
ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ٩٢ ٱَّلله

93. Người nào cố tình giết một người có đức tin thì hình 

phạt dành cho y là Hỏa Ngục, y sẽ mãi mãi ở trong đó, 

Allah sẽ giận dữ với y, Ngài sẽ nguyền rủa y và chuẩn bị 

cho y một sự trừng phạt khủng khiếp. 

ِٗدا فََجَزآُؤُهۥ َجَهنهُم َخَٰلِٗدا   َتَعم  َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعده لَُهۥ َعَذابًا  

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ فِيَها وََغِضَب ٱَّلله

 ٩٣ َعِظيٗما 

94. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi xuất binh 

chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah thì các 

ngươi hãy xác định rõ đối phương trước khi tấn công (xem 

có phải là người Muslim hay không), và các ngươi chớ 

đừng đáp lại lời chào Salam của ai đó nói: “Ngươi đâu 

phải là người có đức tin” với ý định ham muốn lợi lộc của 

cuộc sống trần gian trong khi ở nơi Allah có vô số chiến lợi 

phẩm (tốt đẹp). Trước đây, các ngươi cũng lâm vào cảnh 

giống như thế, rồi các ngươi được Allah ban cho ân huệ 

(thành người Muslim), cho nên các ngươi hãy xác định rõ 

ràng (trước khi tấn công). Quả thật, Allah thông toàn mọi 

hành động của các ngươi. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َضَرۡبُتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َلََٰم لَۡسَت   لَۡقىَٰٓ إِلَۡيُكُم ٱلسه
َ
َفَتبَيهُنواْ َولَا َتُقولُواْ لَِمۡن أ

ِ  ُمۡؤِمٗنا تَبَۡتُغوَن َعرََض  ۡنَيا فَعِنَد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
  ُ ِن َقۡبُل َفَمنه ٱَّلله َمَغانُِم َكثِيَرة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم م 

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن   ْْۚ إِنه ٱَّلله َعلَۡيُكۡم َفَتبَيهُنٓوا
 ٩٤ َخبِيٗرا
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95. Trong số những người có đức tin, ngoài những người 

có lý do không tham chiến (các phế binh, người bệnh tật, 

già yếu) thì không hề ngang bằng nhau giữa những người 

ngồi lại ở nhà (không tham chiến) và những người đi 

chinh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah bằng tài 

sản và sinh mạng của họ. Allah sẽ nâng cấp bậc cho 

những người đi chinh chiến bằng tài sản và sinh mạng 

của họ hơn những người ngồi lại ở nhà. Cả hai nhóm đều 

được hứa hẹn điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhóm người đi 

chinh chiến được Allah ưu đãi hơn nhóm người ở lại nhà 

bởi phần thưởng vĩ đại. 

ها يَۡسَتوِي ٱلۡ  ْولِي  ل
ُ
َقَٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َغيُۡر أ

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
ِ بِأ َررِ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱلضه

نُفِسِهۡم  
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن بِأ َل ٱَّلله نُفِسِهۡمْۚ فَضه

َ
َوأ

  ِۚ ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ا وََعَد ٱَّلله
ْۚ وَُكل ٗ عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن َدرََجٗة

ۡجًرا  وَ 
َ
ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن أ َل ٱَّلله َفضه

 ٩٥ َعِظيٗما 

96. Các cấp bậc cao cùng với sự tha thứ và lòng nhân từ 

đều từ nơi Ngài. Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng khoan 

dung. 

ُ َغفُ  ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة وٗرا  َدَرَجَٰٖت م 
 ٩٦ رهِحيًما 

97. Quả thật, những ai bị các Thiên Thần rút hồn trong lúc 

họ làm điều bất công với chính mình (không chịu di cư), 

(các Thiên Thần) sẽ bảo họ: “Các ngươi đã sống như thế 

nào?” Họ đáp: “Chúng tôi luôn bị áp bức trên vùng đất 

này.” (Các Thiên Thần) bảo: “Phải chăng đất đai của Allah 

không rộng đủ để cho các ngươi di cư (lánh nạn) sao?!” 

Những người như thế, chỗ ở của họ sẽ là Hỏa Ngục, một 

nơi đến cuối cùng thật tồi tệ. 

نُفِسهِ 
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ هِذيَن تََوفهى ۡم قَالُواْ  إِنه ٱل

ۡرِضِۚ قَالُٓواْ  
َ
فِيَم ُكنُتۡمۖۡ قَالُواْ ُكنها ُمۡسَتۡضَعفِيَن فِي ٱلۡأ

ِ َوَِٰسَعٗة َفتَُهاِجُرواْ فِيَهاْۚ   ۡرُض ٱَّلله
َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا  َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ٩٧ فَأ

98. Ngoại trừ những người yếu đuối và cô thế trong số 

những người đàn ông, phụ nữ và trẻ con, họ không có 

phương tiện (để di cư) cũng như không được ai dẫn 

đường. 

َِٰن لَا   ها ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱلۡوِلَۡد إِل
 ٩٨ يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َولَا َيۡهَتُدوَن َسبِيلٗا

99. Những người đó mới là những người may ra được 

Allah tha thứ cho họ bởi Allah hằng lượng thứ, khoan 

dung. 

  ُ ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ

 ٩٩ َعُفوًّا َغُفوٗرا

100. Người nào di cư vì con đường chính nghĩa của Allah 

chắc chắn sẽ tìm thấy trên trái đất có nhiều chỗ lánh nạn, 

bao la. Người nào rời bỏ nhà cửa của mình để di cư đến 

với Allah và Thiên Sứ của Ngài rồi chết (trên đường) thì 

phần thưởng của y chắc chắn ở nơi Allah. Quả thật, Allah 

hằng lượng thứ, khoan dung. 

ۡرِض  ۞َوَمن ُيهَ 
َ
ِ َيِجۡد فِي ٱلۡأ اِجۡر فِي َسبِيِل ٱَّلله

ْۚ َوَمن َيخُۡرۡج ِمنُۢ بَيۡتِهِۦ ُمَهاِجًرا   ُمَرََٰغٗما َكثِيٗرا وََسَعٗة
ِ َورَُسولِهِۦ ُثمه يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع   إِلَي ٱَّلله

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ُِۗ وََكاَن ٱَّلله ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله
َ
 ١٠٠ أ

101. Khi các ngươi đi xa trên trái đất, các ngươi sẽ không 

bị tội cho việc các ngươi rút ngắn lễ nguyện Salah (từ bốn 

Rak’ah thành hai Rak’ah) vì sợ bị những kẻ vô đức tin có 

thể tấn công. Những kẻ vô đức tin thực sự là kẻ thù công 

khai của các ngươi. 

ن  َوِإَذا ضَ 
َ
ۡرِض فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
َرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

هِذيَن   ن َيۡفتَِنُكُم ٱل
َ
لَوَٰةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ َتۡقُصُرواْ ِمَن ٱلصه

بِيٗنا  ا مُّ َٰفِرِيَن َكانُواْ لَُكۡم َعُدو ٗ ْْۚ إِنه ٱلَۡك  ١٠١ َكَفُرٓوا



 

An-Nisa' 

 

92 

 

 النساء

102. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) ở cùng với họ 

(trên sa trường) thì Ngươi hãy làm Imam dẫn lễ nguyện 

Salah cho họ. Ngươi hãy để một nhóm trong số họ dâng 

lễ nguyện Salah cùng Ngươi và mang theo vũ khí bên 

mình. Khi các ngươi quỳ lạy (xong Rak’ah thứ nhất) thì họ 

sẽ lùi về phía sau để nhóm còn lại vẫn chưa hành lễ bước 

đến dâng lễ cùng Ngươi (ở Rak’ah thứ hai) và họ cần đề 

phòng và cũng mang theo vũ khí bên mình. Những kẻ vô 

đức tin vẫn luôn chờ đợi giây phút lơ là của các ngươi về 

vũ khí và hành trang hầu thừa cơ hội đánh úp các ngươi 

một trận. Các ngươi không có tội nếu các ngươi đặt vũ khí 

xuống vì gặp khó khăn do trời đổ mưa hoặc do đau bệnh 

nhưng các ngươi phải luôn đề cao cảnh giác. Chắc chắn, 

Allah đã chuẩn bị sẵn cho đám người vô đức tin một sự 

trừng phạt nhục nhã. 

َة فَلَۡتُقۡم َطآئَِفة   َوِإَذا ُكنَت فِيِهۡم  لَوَٰ َقۡمَت لَُهُم ٱلصه
َ
فَأ

ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ فَإَِذا َسَجُدواْ  
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َولَۡيأ ِۡنُهم مه م 

ۡخَرىَٰ لَۡم  
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
فَلَۡيُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

ُخُذواْ ِحۡذرَُهۡم  
ۡ
يَُصلُّواْ فَلُۡيَصلُّواْ َمَعَك َولَۡيأ

ۡسلِ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن َعۡن  َوأ َحَتُهۡمُۗ َوده ٱل

ۡيلَٗة   ۡمتَِعتُِكۡم َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مه
َ
ۡسلَِحتُِكۡم َوأ

َ
أ

ِن   ٗذى م 
َ
ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َكاَن بُِكۡم أ َوَِٰحَدٗة

ۡسلَِحَتُكۡمۖۡ  
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ۡو ُكنُتم مه

َ
َطٍر أ مه
َٰفِرِيَن َعَذاٗبا وَُخُذو َعده لِلَۡك

َ
َ أ اْ ِحۡذَرُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

ِهيٗنا   ١٠٢ مُّ

103. Khi các ngươi đã hoàn thành xong lễ nguyện Salah 

thì các ngươi hãy tụng niệm, tán dương Allah (như được 

truyền dạy theo Sunnah) trong mọi lúc dù đang đứng, 

đang ngồi hoặc đang nằm nghiêng một bên. Sau khi các 

ngươi được bình an (không còn sợ hãi nữa) thì các ngươi 

hãy thiết lập lễ nguyện Salah (cho thật chu đáo). Quả thật, 

lễ nguyện Salah đã được ban hành cho những người có 

đức tin vào giờ giấc ấn định. 

َ قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا  فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصه  َة فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ
ْۚ إِنه   َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
وَعَلَىَٰ ُجُنوبُِكۡمْۚ فَإَِذا ٱۡطَمأ

ۡوقُوٗتا  َة َكانَۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن كَِتَٰٗبا مه لَوَٰ  ١٠٣ ٱلصه

104. Các ngươi chớ đừng chậm trễ trong việc đuổi bắt 

địch. Nếu các ngươi đau đớn (bởi thương vong) thì bọn 

họ cũng bị đau đớn (bởi thương vong) tương tự như các 

ngươi, có điều các ngươi có niềm hy vọng nơi Allah còn 

bọn họ chẳng có niềm hy vọng nào. Và Allah là Đấng 

Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt. 

لَُموَن  َولَا تَِهُنواْ فِي ٱبۡتِغَ 
ۡ
آِء ٱلَۡقوِۡمِۖ إِن تَُكونُواْ تَأ

ِ َما لَا   لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱَّلله
ۡ
لَُموَن َكَما تَأ

ۡ
فَإِنهُهۡم يَأ

ُ َعلِيًما َحِكيًما   ١٠٤ يَرُۡجوَنُۗ وََكاَن ٱَّلله

105. TA thực sự đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) Thiên Kinh (Qur’an) bằng sự thật để Ngươi 

dùng Nó phân xử thiên hạ đúng theo điều Allah muốn; và 

Ngươi chớ đừng a tòng với đám người gian dối, phản bội. 

ِ لَِتۡحُكَم َبيَۡن  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ْۚ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِينَ  ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
اِس بَِمآ أ   ٱلنه

 ١٠٥ َخِصيٗما 

106. Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ, quả thật Allah hằng 

tha thứ, hằng khoan dung. 
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ١٠٦ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله

107. Ngươi chớ đừng bênh vực cho những ai gian dối 

phản bội bản thân, quả thật Allah không yêu thương kẻ 

gian dối tội lỗi. 

َ لَا   نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
هِذيَن َيخَۡتانُوَن أ َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل

ثِيٗما 
َ
 ١٠٧ ُيحِبُّ َمن َكاَن َخوهانًا أ
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108. (Những kẻ gian dối, phản bội) tìm cách trốn thiên hạ 

nhưng họ không trốn được Allah, bởi Ngài luôn ở cùng 

(giám sát) họ khi họ âm thầm bàn bạc trong đêm điều 

không được Ngài hài lòng. Quả thật, Allah là Đấng thâu 

tóm mọi hành vi của bọn họ. 

ِ وَُهَو   اِس َولَا يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱَّلله يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱلنه
ُ  َمَعُهۡم إِۡذ يُبَي ُِتوَن َما لَا يَ  ۡرَضيَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِلِۚ وََكاَن ٱَّلله

 ١٠٨ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيًطا 

109. Những người này, các ngươi có thể bênh vực cho họ 

trong cuộc sống trần gian này nhưng ai sẽ đứng ra bênh 

vực cho họ trước Allah vào Ngày Phán Xét và ai sẽ đứng 

ra bảo lãnh cho họ? 

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ ُؤلَآِء َجََٰدلُۡتۡم َعۡنُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

ن   م مه
َ
َ َعۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّلله

 ١٠٩ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗا

110. Người nào làm điều xấu hoặc bất công với chính 

mình (bởi điều tội lỗi), sau đó (ăn năn) cầu xin Allah tha 

thứ thì y sẽ tìm thấy Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung. 

  َ ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمه يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

َ َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١١٠ َيِجِد ٱَّلله

111. Ai làm điều tội lỗi thì thật ra y chỉ tự hại bản thân 

mình. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt. 
َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما فَإِنهَما يَۡكِسُبُهۥ عَلَىَٰ َنۡفِسهۚۦِْ  

ُ َعلِيًما َحِكيٗما   ١١١ وََكاَن ٱَّلله

112. Người nào phạm điều sai trái hoặc tội lỗi rồi đổ tội 

cho người khác thì quả thật y đã mang tội vu khống và tội 

công khai. 

ا   ۡو إِثٗۡما ُثمه يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
َ
َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓيـ ًَة أ

بِيٗنا   ١١٢ َفَقِد ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

113. Nếu không nhờ phúc và lòng thương xót của Allah 

dành cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) thì chắc chắn 

một nhóm của họ đã đẩy Ngươi vào lầm lạc. Họ đã không 

làm cho ai lầm lạc ngoại trừ bản thân họ, họ đã không gây 

hại được Ngươi bất cứ điều gì. Allah đã ban cho Ngươi 

Thiên Kinh (Qur’an) và sự khôn ngoan (Sunnah) và Ngài 

đã dạy cho Ngươi những điều Ngươi chưa từng biết trước 

đây. Quả thật, ân huệ mà Allah đã ban cho Ngươi thật vĩ 

đại biết bao. 

آئَِفة    ت طه ِ َعلَۡيَك َوَرۡحمَُتُهۥ لََهمه َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
نُفَسُهۡمۖۡ َوَما  

َ
هٓا أ ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِل

َ
ِۡنُهۡم أ م 

ونََك ِمن َش  ُ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب  يَُضرُّ نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ ۡيٖء

َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمْۚ وََكاَن فَۡضُل  
ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما   ١١٣ ٱَّلله

114. Hầu hết các cuộc mật đàm của họ chẳng có gì tốt 

đẹp cả ngoại trừ ai đó bảo ban việc bố thí, hành thiện 

hoặc hòa giải mọi người. Ai làm những điều này với mong 

muốn làm hài lòng Allah thì họ sẽ sớm được TA ban cho 

một phần thưởng thật to lớn. 

َمَر بَِصَدقٍَة  
َ
ها َمۡن أ َُٰهۡم إِل جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيٖر م  ۞ل

اِسِۚ وَ  ۡو إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنه
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َٰلَِك  أ َمن َيۡفَعۡل َذ

ۡجًرا  
َ
ِ فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّلله

 ١١٤ َعِظيٗما 

115. Người nào gây khó khăn, chống đối Thiên Sứ (của 

Allah) sau khi nguồn chỉ đạo và hướng dẫn đã được trình 

bày rõ cho y và y vẫn ngoan cố đi theo con đường khác 

với con đường của những người có đức tin, TA (Allah) sẽ 

bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay đi và TA sẽ nướng y 

trong Hỏa Ngục, một nơi đến cuối cùng thật tồi tệ. 

َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُه ٱلُۡهَدىَٰ  
هيَٰ َونُۡصلِهِۦ  َويَتهبِۡع َغيَۡر َسبِيِل ٱ لُۡمۡؤِمنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول

 ١١٥ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا 
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116. Chắc chắn Allah không tha thứ cho kẻ phạm tội Shirk 

với Ngài, tuy nhiên, Ngài sẵn sàng tha thứ các tội lỗi khác 

cho bất cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với 

Allah thì quả thật y đã lầm lạc rất xa. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

ُۢا   َ ِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله َٰلَِك لَِمن يََشآُء َذ
 ١١٦ بَعِيًدا

117. (Những người đa thần Makkah) chỉ cầu nguyện 

những nữ thần bục tượng thay vì Ngài (Allah) và họ chỉ 

cầu nguyện Shaytan phản nghịch. 

ها   هٓا إَِنَٰٗثا َوِإن يَۡدُعوَن إِل ۦٓ إِل إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ
رِيٗدا  ١١٧ َشۡيَطَٰٗنا مه

118. Allah đã nguyền rủa hắn (Shaytan). Và hắn đã nói: 

“Bề tôi quyết sẽ bắt đi trong đám bầy tôi của Ngài một 

phần bắt buộc .”(25)I 

خَِذنه ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا  ته
َ
ۘ َوَقاَل لَأ ُ لهَعَنُه ٱَّلله

ۡفُروٗضا   ١١٨ مه

119. “Và bề tôi quyết sẽ dắt họ đi lạc (khỏi chính đạo), bề 

tôi quyết cám dỗ họ theo đuổi những ham muốn sai trái, 

bề tôi quyết xúi giục họ khiến họ cắt lỗ tai của gia súc (để 

cấm họ thứ Allah cho phép) và bề tôi quyết sai khiến họ 

thay đổi hình dạng mà Allah đã tạo”. Người nào nhận lấy 

Shaytan làm kẻ bảo hộ thay vì Allah thì chắc chắn y đã 

hoàn toàn thất bại một cách rõ ràng. 

َمن ِيَنهُهۡم َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيبَت ُِكنه َءاَذاَن  
ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
َولَأ

ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ   نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَُيَغي ُِرنه َخلَۡق ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ِ َفَقۡد َخِسَر ُخۡسَراٗنا   ِن ُدوِن ٱَّلله ا م  ۡيَطََٰن َولِي ٗ ٱلشه
بِيٗنا   ١١٩ مُّ

120. (Shaytan) hứa hẹn với họ và cám dỗ họ ham muốn 

những điều sai trái, tuy nhiên, Shaytan chỉ hứa hẹn với họ 

điều gian dối mà thôi. 

ها   ۡيَطَُٰن إِل يَعُِدُهۡم َويَُمن ِيِهۡمۖۡ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه
 ١٢٠ ُغُروًرا 

121. Đám người đó (những ai theo Shaytan), chỗ ở của 

họ sẽ là Hỏa Ngục và họ sẽ không tìm thấy con đường để 

thoát thân. 

َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا َيِجُدوَن َعۡنَها   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ َمحِيٗصا 

122. Riêng những ai có đức tin và hành thiện, TA (Allah) 

sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên 

dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống mãi mãi trong 

đó. Lời hứa của Allah là sự thật. Vậy còn có ai nói thật 

hơn Allah nữa chăng?! 

َٰلَِحَِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
بَدٗ 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ اۖۡ  َجنه
ِ قِيلٗا ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله

َ
اْۚ َوَمۡن أ ِ َحق ٗ  ١٢٢ وَۡعَد ٱَّلله

123. (Lời hứa của Allah được thể hiện) không phải theo 

ước muốn của các ngươi (những người có đức tin) và 

cũng không phải theo ước muốn của dân Kinh Sách. 

Người nào làm điều xấu sẽ phải lãnh đủ hậu quả cho việc 

làm xấu đó, và ngoài Allah y sẽ không tìm thấy vị bảo hộ 

và giúp đỡ nào cả. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  َمن  
َ
ِ أ َمانِي 

َ
َمانِي ُِكۡم َولَٓا أ

َ
لهيَۡس بِأ

  ِ َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيجَۡز بِهِۦ َولَا َيِجۡد لَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله
ا َولَا   ١٢٣ نَِصيٗراَولِي ٗ

 
I (25) Muqatil bin Hayyan nói: “Một phần bắt buộc có nghĩa là trong 1000 người thì 999 người bị dắt đi vào Hỏa Ngục và 

chỉ 1 người được vào Thiên Đàng”. 



 

An-Nisa' 

 

95 

 

 النساء

124. Người nào hành thiện, dù nam hay nữ, đồng thời là 

người có đức tin thì sẽ được vào Thiên Đàng, họ sẽ 

không bị đối xử bất công một tí nào. 

نَثيَٰ وَُهَو  
ُ
ۡو أ

َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر أ َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُونَ 
ُ
 ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن  ُمۡؤِمن  فَأ

 ١٢٤ نَقِيٗرا

125. Ai tốt hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm 

hồn của mình) cho Allah đồng thời là một người đức hạnh 

và luôn đi theo tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim?! Quả 

thật, Allah đã chọn Ibrahim làm vị Khalil(26) (của Ngài).I 

ِ وَُهَو   ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ۡن أ ِمه ۡحَسُن دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

  ُ خََذ ٱَّلله ُۗ َوٱته ُمحِۡسن  َوٱتهَبَع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا
 ١٢٥ إِبَۡرَٰهِيَم َخلِيلٗا

126. Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trong trái đất 

đều thuộc về một mình Allah và Allah là Đấng thâu tóm 

toàn bộ mọi vật. 

  ِ
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

حِيٗطا   ١٢٦ َشۡيٖء مُّ

127. Họ hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) về (vấn đề của) 

phụ nữ. Ngươi hãy nói: “Allah đã quy định rõ cho các 

người về họ qua lời xướng đọc trong Thiên Kinh (Qur’an) 

về các phụ nữ (xuất thân là) trẻ mồ côi mà các người đã 

không trao đủ cho họ (quyền lợi) đã được quy định cho họ 

(như tiền cưới và quyền thừa kế); và (vì lòng tham chiếm 

đoạt tài sản của họ khiến) các người muốn cưới họ. Đối 

với những đứa trẻ yếu thế, các người phải đứng ra bênh 

vực những đứa trẻ mồ côi vì lẽ công bằng. Và mọi điều tốt 

mà các người đã làm, quả thật Allah đều biết rõ tận 

tường.” 

ُ ُيۡفتِيكُ  ۡم فِيِهنه  َويَۡسَتۡفُتونََك فِي ٱلن َِسآِءِۖ قُِل ٱَّلله
َوَما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي ٱلن َِسآِء  

ن  
َ
َٰتِي لَا تُۡؤتُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه َوتَرَۡغُبوَن أ ٱله

ن َتُقوُمواْ  
َ
تَنِكُحوُهنه َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

َ  لِلَۡيَتََٰميَٰ بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوَما َتۡفَعلُو اْ ِمۡن َخيٖۡر فَإِنه ٱَّلله
 ١٢٧ َكاَن بِهِۦ َعلِيٗما 

128. Trường hợp người phụ nữ sợ người chồng đối xử tệ 

bạc hoặc bỏ rơi thì hai bên không có tội nếu chịu hòa giải 

với nhau(27) và việc hòa giải luôn là điều tốt. Quả thật, 

lòng tham và ích kỷ đã tồn tại trong bản thân của mỗi 

người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và ngoan đạo thì 

quả thật Allah thông toàn tất cả những gì các ngươi làm.II 

ۡو إِۡعَراٗضا فَلَا  
َ
ةٌ َخافَۡت ِمنُۢ َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
َوِإِن ٱۡمَرأ

ن يُۡصلَِحا 
َ
لُۡح  ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ بَيۡنَُهَما ُصلۡٗحاْۚ َوٱلصُّ

ْۚ َوِإن ُتحِۡسُنواْ َوَتتهُقواْ   حه نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
ُۗ َوأ َخيۡر 

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ١٢٨ فَإِنه ٱَّلله

129. Các ngươi (những người chồng) sẽ chẳng thể nào 

công bằng (tuyệt đối trong việc đối xử) với các người vợ 

(của các ngươi) cho dù các ngươi có cố gắng ra sao. Tuy 

nhiên, các ngươi cũng chớ đừng nghiêng hẳn về người 

(vợ) này và bỏ mặc người (vợ) kia như là một án phạt tù 

treo(28). Do đó, nếu (vợ chồng) các ngươi biết cải thiện và 

ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن ٱلن َِسآِء َولَۡو َحرَۡصُتۡمۖۡ  
َ
َولَن تَۡسَتِطيُعٓواْ أ

َتَذُروَها َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن  فَلَا تَِميلُواْ ُكله ٱلَۡمۡيِل فَ 
َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما   ١٢٩ تُۡصلُِحواْ َوَتتهُقواْ فَإِنه ٱَّلله

 
I (26) Khalil là người được Allah yêu thương nhất trong các vị Thiên Sứ và các vị Nabi. Trong số các vị Thiên Sứ, các vị 

Nabi của Allah, chỉ có hai vị được Allah chọn làm Khalil của Ngài, đó là Nabi Ibrahim và Thiên Sứ Muhammad. 

II (27) Hòa giải bằng cách chẳng hạn như người vợ đồng ý bỏ đi một số quyền lợi của mình giống như giảm tiền trợ cấp, 

giảm việc ăn ngủ cùng (khi là một trong nhiều vợ của người chồng), ... Mặc dù có sự thiệt thòi nhưng như thế vẫn tốt hơn 

việc phải li hôn, con cái phải thiếu thốn tình thương của cha mẹ. 
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biết kính sợ (Allah) thì chắc chắn Allah hằng tha thứ, 

khoan dung.I 

130. Còn nếu hai vợ chồng (nhất định) phải li hôn thì Allah 

sẽ ban cho đôi bên được giàu có với thiên lộc của Ngài, 

bởi Allah bao la, sáng suốt. 

ُ  َوِإ ِن َسَعتِهۚۦِْ وََكاَن ٱَّلله ا م 
ُ ُكل ٗ َقا ُيۡغِن ٱَّلله ن َيَتَفره

 ١٣٠ َوَِٰسًعا َحِكيٗما 

131. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều thuộc về một mình Allah. Quả thật, TA (Allah) đã 

truyền lệnh đến những ai được ban cho Kinh Sách trước 

các ngươi và luôn cả các ngươi (hỡi tín đồ Muslim) rằng 

các ngươi hãy kính sợ Allah. Nếu như các ngươi vô đức 

tin thì vạn vật trong các tầng trời cũng như mọi vật trong 

trái đất vẫn thuộc về một mình Allah. Quả thật, Allah là 

Đấng Giàu Có, Đấng đáng được ca tụng. 

ۡيَنا  ۡرِض  َولََقۡد وَصه
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ِن  
َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوِإيهاُكۡم أ

ُ
هِذيَن أ ٱل

َِٰت   َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله َ ٱتهُقواْ ٱَّلله
 ُ ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ١٣١  َغنِيًّا َحمِيٗداَوَما فِي ٱلۡأ

132. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều thuộc về một mình Allah. Và một mình Allah đã đủ chi 

phối và quản lý tất cả. 

  ِ ۡرِضِۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

 ١٣٢ َوكِيلًا

133. Nếu muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt toàn bộ các 

ngươi, hỡi con người, rồi mang đến một loại tạo vật khác 

(chỉ biết làm Ngài hài lòng). Quả thật, Allah thừa khả năng 

làm điều đó. 

ِت أَـِبَخرِيَنْۚ  
ۡ
اُس َويَأ َها ٱلنه يُّ

َ
 يُۡذهِۡبُكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ
َٰلَِك قَِديٗراوََكاَن ٱ ُ عَلَىَٰ َذ  ١٣٣ َّلله

134. Người nào mong muốn phần thưởng của đời sống 

trần gian thì (hãy biết rằng) ở nơi Allah có phần thưởng 

của đời sống trần gian và cả Đời Sau. Quả thật, Allah 

hằng nghe, hằng thấy. 

ۡنَيا  ن َكاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ ۡنَيا   مه ِ ثََواُب ٱلدُّ فَعِنَد ٱَّلله
ُۢا بَِصيٗرا ُ َسِميَع  ١٣٤ َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ وََكاَن ٱَّلله

135. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy hiên 

ngang đứng lên bênh vực công lý như là những nhân 

chứng của Allah, cho dù điều đó có thể chống lại bản thân 

các ngươi hoặc chống lại cha mẹ và bà con ruột thịt của 

các ngươi. Dù (ai đó) giàu hay nghèo thì (các ngươi cũng 

đừng quan tâm) bởi Allah quan tâm đến hai người đó 

nhiều hơn các ngươi.(29) Cho nên, các ngươi chớ đừng 

chiều theo dục vọng của các ngươi để rồi các ngươi rời xa 

công lý. Nếu các ngươi làm trái hoặc ngoảnh mặt với (sự 

thật) thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật Allah thông 

toàn mọi điều các ngươi làm.II 

َِٰميَن بِٱلۡقِۡسِط   هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

 َ ِ َولَۡو عَل َٰلَِديِۡن  ُشَهَدآَء َّلِله وِ ٱلَۡو
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ىَٰٓ أ

ۡولَيَٰ بِِهَماۖۡ  
َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱَّلله

َ
ۡقَربِيَنْۚ إِن يَُكۡن َغنِيًّا أ

َ
َوٱلۡأ

ۡو ُتۡعرُِضواْ  
َ
اْ أ ۥٓ ْْۚ َوِإن تَلُۡو ن َتۡعِدلُوا

َ
فَلَا تَتهبُِعواْ ٱلَۡهَوىَٰٓ أ

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ١٣٥ فَإِنه ٱَّلله

 
I (28) Người chồng không ly dị nhưng bỏ rơi hoàn toàn, làm cho người vợ đó có chồng cũng như không, người vợ đó 

giống như bị giam lỏng như một án tù treo vậy. 

II (29) Chớ vì ai đó giàu có mà không dám nói lên sự thật cũng như không dám bênh vực cho điều chân lý; hoặc chớ vì 

thương cảm cho ai đó nghèo hèn mà không đành lòng thực thi theo lẽ công bằng. Người cầm cán cân công lý không 

được quan tâm đến tình trạng giàu nghèo của một ai đó trong việc phân xử và thi hành công lý. Kẻ giàu người nghèo đều 

được Allah quan tâm và Ngài biết rõ điều gì cải thiện cho họ. 
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136. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi 

Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) mà 

Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài cũng như các 

Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Người nào 

phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách 

của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa. 

ِ َورَُسولِهِۦ   هِذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذٓي   َل عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل هِذي نَزه َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل
نَزَل ِمن َقبۡ 

َ
ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ  أ ْۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّلله ُل

ُۢا   َ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل
 ١٣٦ بَعِيًدا

137. Quả thật, những ai đã có đức tin rồi phủ nhận đức tin 

sau đó lại có đức tin rồi phủ nhận đức tin lần nữa và sự vô 

đức tin càng tăng cường hơn thì chắc chắn Allah sẽ 

không tha thứ cho họ và sẽ không hướng dẫn họ đến con 

đường (chân lý). 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ   إِنه ٱل
ُ لَِيۡغفَِر لَُهمۡ  هۡم يَُكِن ٱَّلله َولَا   ُثمه ٱۡزَداُدواْ ُكۡفٗرا ل

ُۢا َ  ١٣٧ لَِيۡهِدَيُهۡم َسبِيل

138. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo tin cho 

những kẻ giả tạo đức tin rằng bọn họ sẽ bị trừng phạt đau 

đớn. 

لِيًما 
َ
نه لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ  ١٣٨ بَش 

139. Những ai nhận lấy những kẻ vô đức tin làm người 

bảo hộ thay vì những người có đức tin, lẽ nào họ muốn 

tìm quyền vinh ở nơi bọn người đó chăng? Quả thật, mọi 

quyền lực và vinh quang (thật sự) đều chỉ thuộc về một 

mình Allah. 

ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن  
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل

ِ  ٱلُۡمؤۡ  َة َّلِله َة فَإِنه ٱلۡعِزه يَبَۡتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلۡعِزه
َ
ِمنِيَنْۚ أ

 ١٣٩ َجمِيٗعا 

140. Quả thật, Ngài đã ban lệnh cho các ngươi trong 

Thiên Kinh (Qur’an) rằng khi các ngươi nghe thấy các lời 

mặc khải của Allah bị phủ nhận hoặc bị chế giễu thì các 

ngươi chớ đừng tiếp tục ngồi cùng với bọn họ nữa cho tới 

khi bọn họ chuyển sang đề tài khác, còn không thì chắc 

chắn các ngươi cũng giống như bọn họ. Allah chắc chắn 

sẽ triệu tập toàn bộ những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ 

vô đức tin vào trong Hỏa Ngục. 

ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم  وَ 
َ
َل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َقۡد نَزه

 بَِها فَلَا َتۡقُعُدواْ  
ُ
ِ يُۡكَفُر بَِها َويُۡسَتۡهَزأ َءاَيَِٰت ٱَّلله

ۦٓ إِنهُكۡم إِٗذا   ِ َمَعُهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
َ َجاِمُع ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلۡ  ِۡثلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله َٰفِرِيَن فِي  م  َك

 ١٤٠ َجَهنهَم َجمِيًعا 

141. Những ai đứng ngoài quan sát các ngươi, khi các 

ngươi được Allah ban cho sự thắng lợi thì bọn họ (liền 

đến để được chia phần) bảo: “Chẳng phải bọn tôi là người 

cùng phe với các vị hay sao?” Và khi những người vô đức 

tin chiếm phần thắng thì bọn họ cũng lại đến (với những 

kẻ vô đức tin đó), bảo: “Không phải bọn tôi đã giúp đỡ các 

người và ngăn cản các người khỏi tay của những người 

có đức tin đó sao?” Rồi đây vào Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng, Allah sẽ phân xử giữa các ngươi (những người có 

đức tin và những kẻ giả tạo đức tin), và tất nhiên Allah 

không bao giờ mở đường cho những kẻ vô đức tin thắng 

được những người có đức tin. 

َِن   هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم فَإِن َكاَن لَُكۡم َفۡتح  م  ٱل
لَۡم نَُكن مه 

َ
ِ قَالُٓواْ أ َٰفِرِيَن  ٱَّلله َعُكۡم َوِإن َكاَن لِلَۡك

َِن   لَۡم نَۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم َوَنۡمَنۡعُكم م 
َ
نَِصيب  قَالُٓواْ أ

ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن   ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ فَٱَّلله
َٰفِرِيَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َسبِيلًا ُ لِلَۡك  ١٤١ َيجَۡعَل ٱَّلله
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142. Quả thật, những kẻ giả tạo đức tin tìm cách lừa dối 

Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa họ. Và mỗi khi họ 

đứng dậy hành lễ Salah thì họ chỉ đứng dậy một cách lười 

biếng, họ chỉ muốn phô trương cho mọi người nhìn thấy, 

và họ rất ít khi nhớ đến Allah. 

َ وَُهَو َخَِٰدُعُهۡم َوِإَذا  إِنه ٱلُۡمَنَٰ  فِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
اَس َولَا   ةِ قَاُمواْ ُكَسالَيَٰ يَُرآُءوَن ٱلنه لَوَٰ قَاُمٓواْ إِلَي ٱلصه

ها قَلِيلٗا َ إِل  ١٤٢ يَۡذُكُروَن ٱَّلله

143. Họ luôn ở trong tâm thái lưỡng lự và do dự, không 

biết đi theo bên này hay theo bên nọ. Người nào mà Allah 

đã làm cho y lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ 

không bao giờ tìm được cho y một con đường (đúng đắn). 

  ِۚ َٰلَِك لَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء َولَٓا إِلَيَٰ َهَُٰٓؤلَآِء َذبَۡذبِيَن َبيَۡن َذ مُّ
ُ فَلَن   ١٤٣ َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗاَوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

144. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng 

nhận lấy những kẻ vô đức tin làm người bảo hộ thay vì 

những người có đức tin, chẳng lẽ các ngươi muốn Allah 

lấy đó làm cơ sở để trừng phạt các ngươi hay sao?! 

هذِ  َها ٱل يُّ
َ
أ ۡولَِيآَء  َيَٰٓ

َ
َٰفِرِيَن أ يَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡك
  ِ ن َتجَۡعلُواْ َّلِله

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ أ

بِيًنا   ١٤٤ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

145. Chắc chắn, những kẻ giả tạo đức tin sẽ bị đày xuống 

tận đáy của Ngục Lửa và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 

được cho họ một vị cứu tinh nào. 

ارِ َولَن َتِجَد   ۡسَفِل ِمَن ٱلنه
َ
ۡرِك ٱلۡأ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده

 ١٤٥ لَُهۡم نَِصيًرا 

146. Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối và sửa mình 

rồi bám chặt vào Allah, một lòng dâng trọn tôn giáo của họ 

cho Allah thì họ sẽ ở cùng với những người có đức tin; và 

Allah sẽ sớm ban cho những người có đức tin phần 

thưởng vĩ đại. 

  ِ ۡصلَُحواْ َوٱۡعَتَصُمواْ بِٱَّلله
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ  
ُ
ِ فَأ ۡخلَُصواْ دِيَنُهۡم َّلِله

َ
َوأ
ۡجًرا َعِظيٗما وَ 

َ
ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ  ١٤٦ َسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله

147. Allah không trừng phạt các ngươi khi các ngươi biết 

ơn và có đức tin (nơi Ngài), bởi Allah là Đấng Tri Ân, Đấng 

Hằng Biết. 

ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم َوَءاَمنُتۡمْۚ وَكَ  ا َيۡفَعُل ٱَّلله اَن  مه
ُ َشاكًِرا َعلِيٗما   ١٤٧ ٱَّلله

148. Allah không yêu thích việc la lối giữa công chúng với 

những lời xấu xa ngoại trừ ai đó bị đối xử bất công (thì 

được phép giải trình để lấy lại công bằng). Quả thật, Allah 

hằng nghe, hằng biết. 

 ُ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ها َمن  ۞ل وِٓء ِمَن ٱلَۡقۡوِل إِل ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ
ُ َسِميًعا َعلِيًما   ١٤٨ ُظلَِمْۚ وََكاَن ٱَّلله

149. Nếu các ngươi công khai hoặc giấu giếm việc làm tốt 

hoặc lượng thứ cho ai làm xấu với mình thì quả thật Allah 

là Đấng hằng lượng thứ, Đấng toàn năng. 

ۡو َتۡعُفواْ َعن ُسوٖٓء فَإِنه  إِن 
َ
ۡو ُتخُۡفوُه أ

َ
ُتۡبُدواْ َخيًۡرا أ

ا قَِديًرا  َ َكاَن َعُفو ٗ  ١٤٩ ٱَّلله

150. Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi Allah và các Thiên 

Sứ của Ngài đồng thời muốn chia rẽ giữa Allah và các 

Thiên Sứ của Ngài; họ nói: “Chúng tôi chỉ có đức tin nơi 

một số Thiên Sứ và phủ nhận một số khác.” Họ muốn đi 

giữa con đường đó. 

ن  
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله إِنه ٱل

ِ َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض   ِقُواْ َبيَۡن ٱَّلله ُيَفر 
َٰلَِك  َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض َويُرِيُدو ن َيتهِخُذواْ َبيَۡن َذ

َ
َن أ

 ١٥٠ َسبِيلًا
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151. Họ đích thực là những kẻ vô đức tin. TA đã chuẩn bị 

sẵn cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
َٰفِرِيَن   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
اْۚ َوأ َٰفُِروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
أ

ِهيٗنا   ١٥١ َعَذاٗبا مُّ

152. Ngược lại, những ai có đức tin nơi Allah và các Thiên 

Sứ của Ngài, không phân biệt bất cứ ai trong số các vị 

Thiên Sứ đó của Ngài thì họ là những người sớm được 

TA ban cho phần thưởng. Quả thật, Allah hằng tha thứ, 

hằng khoan dung. 

َحٖد  
َ
ِقُواْ َبيَۡن أ ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفر  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل

  ُ ُجورَُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
ُ
ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف يُۡؤتِيِهۡم أ

ُ
ِۡنُهۡم أ م 

 ١٥٢ َغُفوٗرا رهِحيٗما 

153. Người dân Kinh Sách (Do Thái) yêu cầu Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) mang xuống cho họ một quyển 

Kinh từ trên trời. (Điều này không lạ gì với bản tính của 

bọn họ) bởi trước đây, bọn họ đã từng yêu cầu Musa điều 

to tát hơn thế, bọn họ bảo: “Người hãy cho chúng tôi được 

nhìn thấy Allah”, thế là cả bọn họ bị đánh bởi lưỡi tầm sét 

do tội đại nghịch của họ. Sau đó bọn họ còn đúc ra một 

con bò nghé để thờ sau khi đã chứng kiến biết bao bằng 

chứng rõ rệt. Tuy nhiên, TA (Allah) vẫn lượng thứ cho bọn 

họ và TA đã ban cho Musa một quyền hạn rõ rệt. 

َِل َعلَيۡ  ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
َِن  يَۡسـ َلَُك أ ِهۡم كَِتَٰٗبا م 

َٰلَِك َفَقالُٓواْ   ۡكبََر ِمن َذ
َ
لُواْ ُموَسيَٰٓ أ

َ
ِۚ َفَقۡد َسأ َمآِء ٱلسه

َٰعَِقُة بُِظلِۡمِهۡمْۚ ُثمه   َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
َ َجۡهَرٗة فَأ رِنَا ٱَّلله

َ
أ

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت  ٱته
َٰلَِكْۚ وَ  بِيٗنا َفَعَفۡونَا َعن َذ  ١٥٣ َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

154. Và TA đã nâng ngọn núi Al-Tur lên trên đầu bọn họ 

(để họ hoảng sợ mà hoàn thành) giao ước của họ; TA ra 

lệnh bọn họ hãy bước vào cửa (của Masjid Al-Aqsa) mà 

cúi đầu (nhưng họ lại quay lưng đi vào) và TA đã ra lệnh 

cho họ không được vi phạm lệnh cấm của ngày thứ bảy 

và TA đã lấy lời giao ước trịnh trọng của bọn họ. 

وَر بِِميَثَٰقِِهۡم َوقُلَۡنا لَُهُم ٱۡدُخلُواْ   َوَرَفۡعَنا فَوَۡقُهُم ٱلطُّ
ۡبِت   ٗدا َوقُلَۡنا لَُهۡم لَا َتۡعُدواْ فِي ٱلسه ٱلَۡباَب ُسجه

خَ 
َ
ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا َوأ  ١٥٤ ۡذنَا ِمۡنُهم م 

155. (TA đã nguyền rủa họ) bởi vì họ đã phản lại giao 

ước, phủ nhận các dấu hiệu của Allah, giết các vị Nabi 

một cách vô cớ và nói: “Con tim của chúng tôi đã được 

bao kín lại rồi”. Không, chính Allah đã đóng lên con tim 

của họ sự vô đức tin nên họ không có đức tin ngoại trừ 

một số ít. 

ِ َوَقۡتلِِهُم   ِيَثََٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم أَـِبَيَِٰت ٱَّلله فَبَِما َنۡقِضِهم م 
ْۚ بَۡل َطَبَع   ٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 

َ
ٱلۡأ

ُ َعلَۡيَها بُِكۡفرِهِۡم فَ  ها قَلِيلٗاٱَّلله  ١٥٥ لَا يُۡؤِمنُوَن إِل

156. Và (TA đã nguyền rủa họ) vì sự vô đức tin của họ 

cũng như vì câu nói vu khống nặng nề của họ về Maryam. 
 ١٥٦ َوبُِكۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم عَلَىَٰ َمۡريََم ُبۡهَتًَٰنا َعِظيٗما 

157. Và (TA đã nguyền rủa họ) vì lời nói của họ rằng 

chúng tôi đích thực đã giết chết Masih Ysa (Giê-su) con 

trai của Maryam, Thiên Sứ của Allah. Tuy nhiên, họ thực 

sự đã không giết được Y và cũng không hề đóng đinh 

được Y lên cây thập tự mà đó chỉ là một sự tương tự dành 

cho họ mà thôi. Những người tranh cãi nhau về sự việc đó 

đều không thoát được nỗi hoài nghi, họ đã không hề biết 

rõ về sự việc đó mà chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Họ 

chắc chắn đã không giết được Ysa. 

َوقَۡولِِهۡم إِنها َقَتلَۡنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم رَُسوَل  
ِ وَ  َما َقَتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه  ٱَّلله

ِۡنُهْۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن   ٖ م  هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ لَِفى َشك  ٱل
ُۢا ْۚ َوَما َقَتلُوُه يَقِيَن ِ ن  ها ٱت َِباَع ٱلظه  ١٥٧ ِعلٍۡم إِل
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158. Đúng vậy, (họ đã không giết được Ysa) bởi Allah đã 

đưa Y lên nơi Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 

Đấng Sáng Suốt. 

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُ إِلَۡيهِِۚ وََكاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله  ١٥٨ بَل ره

159. Tuy nhiên, không một người dân Kinh Sách nào 

trước khi chết lại không tin (rằng Ysa sẽ giáng trần trở lại). 

Và vào Ngày Phục Sinh, (Ysa) sẽ là nhân chứng cho (mọi 

việc làm của) họ. 

ها لَُيۡؤِمنَنه بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهِۖۦۡ  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ َوِإن م 

 ١٥٩ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا

160. Do hành vi sai trái bất công của người Do Thái và 

việc họ nhiều lần ngăn chặn con đường của Allah, TA đã 

cấm họ những thực phẩm tốt sạch mà họ đã được phép 

dùng (trước đó). 

ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطي َِبٍَٰت   هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 
ِ َكثِي هِۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ ِحلهۡت لَُهۡم َوبَِصد 

ُ
 ١٦٠ ٗراأ

161. Và (do tội) họ đã cho vay lấy lãi trong khi nó đã bị 

cấm và do việc họ ăn chặn tài sản bất chính của thiên hạ. 

TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô đức tin trong bọn họ 

sự trừng phạt đau đớn. 

كۡ 
َ
اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعۡنُه َوأ ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 

َ
ََٰل  َوأ ۡمَو

َ
لِِهۡم أ

َٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم َعَذابًا  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
اِس بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ َوأ ٱلنه

لِيٗما 
َ
 ١٦١ أ

162. Riêng những người thông thạo kiến thức trong số 

(những người Do Thái) và những người có đức tin đã (hết 

lòng) tin tưởng vào những điều được ban xuống cho 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng như những điều 

được ban xuống trước Ngươi, họ thiết lập lễ nguyện 

Salah, thực thi bổn phận Zakah, có đức tin nơi Allah và cõi 

Đời Sau, thì sẽ sớm được TA ban cho phần thưởng vĩ đại. 

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلۡ  َِٰكِن ٱلره ِم ِمنُۡهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  له
نزَِل ِمن َقۡبلَِكْۚ  

ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

َة َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   َكوَٰ ْۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزه َة لَوَٰ َوٱلُۡمقِيِميَن ٱلصه
ۡجًرا  

َ
ْوَلَٰٓئَِك َسنُۡؤتِيِهۡم أ

ُ
ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ أ بِٱَّلله

 ١٦٢ َعِظيًما 

163. TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) giống như việc TA đã mặc khải cho Nuh và 

các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Isma‘il, 

Is-haq (Isaac), Ya’qub (Jacob), và các bộ lạc (của Israel); 

và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun 

(Aaron) và Sulayman (Solomon), và TA cũng đã ban cho 

Dawood (David) Kinh Zabur (Thánh Thi). 

بِي ِـَۧن   وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ نُوٖح َوٱلنه
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحَٰ 
َ
ِۚۦْ َوأ َق  ِمنُۢ َبۡعِده

يُّوَب َويُونَُس  
َ
ۡسَباِط وَِعيَسيَٰ َوأ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

 ١٦٣ َوَهَُٰروَن وَُسلَۡيَمََٰنْۚ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد َزبُوٗرا

164. Có một số Thiên Sứ, trước đây TA đã kể cho Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) nghe về Họ nhưng có một số 

Thiên Sứ TA đã không kể cho Ngươi nghe về Họ. Và 

Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. 

هۡم   َورُُسلٗا قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل َورُُسلٗا ل
ُ ُموَسيَٰ تَكۡلِيٗما   ١٦٤ َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكْۚ وََكلهَم ٱَّلله

165. Các vị Thiên Sứ vừa là những người báo tin mừng 

(cho người có đức tin) vừa là những người cảnh báo (đến 

những kẻ vô đức tin) để nhân loại không còn có lý do 

khiếu nại trước Allah sau khi các vị Thiên Sứ được phái 

đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng 

Sáng Suốt. 

ِريَن َوُمنِذرِيَن لِئَ  ِ بَش  لها يَُكوَن لِلنهاِس عَلَى  رُُّسلٗا مُّ
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلِۚ وََكاَن ٱَّلله ِ ُحجه  ١٦٥ ٱَّلله
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166. (Những người Do Thái đã phủ nhận Ngươi – Thiên 

Sứ Muhammad) nhưng một mình Allah đã đủ làm chứng 

cho những điều mà Ngài đã ban xuống cho Ngươi. Ngài 

đã ban Nó (Qur’an) xuống (cho Ngươi) bằng kiến thức của 

Ngài, và các vị Thiên Thần (của Ngài) làm chứng (cho 

điều đó). Quả thật, một mình Allah thôi đã đủ làm chứng 

(cho điều đó). 

نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِۖۦۡ  
َ
نَزَل إِلَۡيَكۖۡ أ

َ
ُ يَۡشَهُد بَِمآ أ َِٰكِن ٱَّلله له

ِ َشِهيًدا  ١٦٦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله

167. Chắc chắn những kẻ vô đức tin và ngăn chặn con 

đường chính nghĩa của Allah đã lầm lạc quá xa. 
ِ قَۡد   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل

ُۢا بَعِيًدا َ  ١٦٧ َضلُّواْ َضَلَٰل

168. Chắc chắn những kẻ vô đức tin và làm điều sai quấy 

chẳng bao giờ được Allah tha thứ và cũng không được 

Ngài hướng dẫn đến với bất cứ con đường (đúng đắn) 

nào. 

ُ لَِيۡغفَِر   هِذيَن َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُكِن ٱَّلله إِنه ٱل
 ١٦٨ َيُهۡم َطرِيًقا لَُهۡم َولَا لَِيۡهدِ 

169. (Họ sẽ không được hướng dẫn đến bất cứ con 

đường nào) ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa Ngục, nơi 

mà họ sẽ mãi mãi ở trong đó. Quả thật, sự việc đó thật dễ 

dàng đối với Allah. 

بَٗداْۚ وَكَ 
َ
ها َطرِيَق َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ َٰلَِك عَلَى  إِل اَن َذ

ِ يَِسيٗرا  ١٦٩ ٱَّلله

170. Hỡi nhân loại, chắc chắn Thiên Sứ (Muhammad) đã 

đến với các ngươi mang theo Chân Lý từ Thượng Đế của 

các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy tin nơi Y, điều đó tốt 

cho các ngươi, còn nếu các ngươi phủ nhận Y thì quả thật 

vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah. 

Và Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt. 

ِ ِمن   اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل بِٱلۡحَق  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ِ ب ُِكۡم فَـ َاِمُنواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ فَإِنه َّلِله ره
ُ َعلِيًما   َما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فِي ٱلسه

 ١٧٠ َحِكيٗما 

171. Hỡi dân Kinh Sách (Thiên Chúa), các người chớ 

đừng thái quá trong tôn giáo của mình, chớ đừng nói về 

Allah ngoại trừ đúng theo chân lý. Quả thật, Masih Ysa 

con trai của Maryam chỉ là một Sứ Giả của Allah và (Ngài 

tạo ra Y từ) một lời phán được thổi vào Maryam và linh 

hồn từ Ngài. Cho nên các ngươi hãy tin vào Allah, tin vào 

các Thiên Sứ của Ngài và chớ đừng nói chúa ba ngôi, các 

ngươi hãy dừng lại ngay, điều đó tốt cho các ngươi. Quả 

thật, Allah là Đấng duy nhất, Ngài Siêu Việt vượt bên trên 

việc Ngài có một đứa con, vạn vật trong các tầng trời và 

vạn vật trong trái đất đều thuộc về Ngài. Quả thật, một 

mình Allah thôi đã đủ điều hành và chi phối mọi thứ. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتغۡ 
َ
أ لُواْ فِي دِينُِكۡم َولَا َتُقولُواْ  َيَٰٓ

ْۚ إِنهَما ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم   ها ٱلۡحَقه ِ إِل عَلَى ٱَّلله
ِۡنُهۖۡ   ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح  م  لَۡقى

َ
ۥٓ أ ِ وََكلَِمُتُه رَُسوُل ٱَّلله

ْۚ ٱنتَ  ََٰثٌة ِ َورُُسلِهِۖۦۡ َولَا َتُقولُواْ ثََل ُهواْ َخيٗۡرا  فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
ن يَُكوَن لَُهۥ  

َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسۡبَحََٰنُه ُ إَِلَٰه  َوَِٰحد  لهُكۡمْۚ إِنهَما ٱَّلله

  ِ ۡرِض  َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه ۘ ل َولَد 

 ١٧١ َوكِيلٗا

172. Masih (Ysa) chẳng có gì phải e ngại khi là một người 

bề tôi của Allah, và các vị Thiên thần cận kề (Ngài) cũng 

vậy. Người nào xem thường việc thờ phượng Ngài và tỏ 

thái độ ngạo mạn thì Ngài sẽ triệu tập họ toàn bộ trình 

diện trước Ngài. 

ِ َولَا   ه ِ ن يَُكوَن َعۡبٗدا َّلل 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

بُوَنْۚ َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقره 
 ١٧٢ َويَۡسَتۡكبِۡر فََسَيۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ َجمِيٗعا
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173. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì Ngài 

(Allah) sẽ ban cho họ đầy đủ phần công đức của họ và 

Ngài sẽ ban thêm cho họ phần thiên lộc của Ngài. Ngược 

lại, đối với những ai xem thường và tỏ ra ngạo mạn thì 

Ngài sẽ trừng phạt họ bằng hình phạt đau đớn, và họ sẽ 

không tìm được ai ngoài Allah làm người bảo hộ và giúp 

đỡ. 

َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

ُجورَُهمۡ 
ُ
هِذيَن  أ ا ٱل مه

َ
ِن فَۡضلِهِۖۦۡ َوأ  َويَزِيُدُهم م 

لِيٗما َولَا  
َ
ُبُهۡم َعَذابًا أ ِ ٱۡستَنَكُفواْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َفُيَعذ 

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٧٣ َيِجُدوَن لَُهم م 

174. Hỡi nhân loại, quả thật đã có một bằng chứng xác 

thực từ Thượng Đế của các ngươi đến với các ngươi; và 

TA đã ban xuống cho các ngươi một nguồn ánh sáng rõ 

rệt (Qur’an). 

ب ُِكۡم   ِن ره اُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰن  م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

بِيٗنا  نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا مُّ
َ
 ١٧٤ َوأ

175. Cho nên, đối với những ai có đức tin nơi Allah và 

bám chặt vào (Qur’an) thì Ngài sẽ thu nhận họ vào lòng 

thương xót và thiên lộc của Ngài (Thiên Đàng) và Ngài sẽ 

hướng dẫn họ đến với Ngài trên con đường ngay chính. 

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ بِهِۦ  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
فَأ

ِۡنُه َوفَۡضٖل َويَۡهِديِهۡم إِلَۡيهِ   فََسُيۡدِخلُُهۡم فِي َرۡحمَةٖ م 
ۡسَتقِيٗما   ١٧٥ ِصَرَٰٗطا مُّ

176. Họ hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) về quyền thừa 

kế của người không cha mẹ và con cái. Ngươi hãy nói: 

“Allah quy định cho các ngươi như sau: Trường hợp 

người chết không có con cái (để thừa kế) mà chỉ có mỗi 

chị (em) gái ruột (hoặc chị em cùng cha) thì người này 

được hưởng một nửa (1/2) tài sản của y để lại. Và (anh 

em trai) được thừa kế tài sản của (chị em gái) chết đi 

nhưng không có con. Trường hợp người chết có hai chị 

(em) gái thì hai người này cùng hưởng hai phần ba (2/3) 

số tài sản mà y để lại. Trường hợp người chết có nhiều 

anh chị em gồm cả nam và nữ thì chia theo quy tắc nam 

thừa kế gấp đôi nữ.” Allah đã giảng giải rõ ràng cho các 

ngươi như thế để các ngươi không bị sai lạc (khi chia tài 

sản). Quả thật, Allah là Đấng hằng biết mọi thứ. 

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِي ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ   يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱَّلله
ۡخت  فَلََها نِۡصُف َما  

ُ
ۥٓ أ َهلََك لَيَۡس لَُهۥ َولَد  َولَُه

ه  ْۚ فَإِن َكاَنَتا تََرَكْۚ وَُهَو يَرُِثَهآ إِن ل هَها َولَد  ۡم يَُكن ل
ا تََرَكْۚ َوِإن َكانُٓواْ إِۡخَوٗة   لَُثاِن ِممه ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهَما ٱلثُّ

نثََييِۡن  يُبَي ُِن  
ُ
ِ ٱلۡأ َكرِ ِمۡثُل َحظ  ر َِجالٗا َونَِساٗٓء فَلِلذه

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُكۡم أ  ١٧٦ ٱَّلله
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Al-Ma-idah  المائدة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực hiện 

đúng các giao ước. Các ngươi được phép ăn (thịt) các 

loại gia súc ngoại trừ những loại nào đã công bố cấm các 

ngươi; và các ngươi không được phép ăn thịt các thú săn 

trong lúc các ngươi đang trong tình trạng hãm mình (làm 

Hajj hoặc ‘Umrah). Quả thật, Allah quy định bất cứ điều gì 

Ngài muốn. 

ۡوُف 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ ِحلهۡت لَُكم  َيَٰٓ

ُ
واْ بِٱلُۡعُقوِدِۚ أ

ها َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى   نَۡعَِٰم إِل
َ
بَِهيَمُة ٱلۡأ

َ َيحُۡكُم َما يُرِيدُ  ُۗ إِنه ٱَّلله نُتۡم ُحُرٌم
َ
ۡيِد َوأ  ١ ٱلصه

2. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ phạm 

những biểu hiệu của Allah(1), chớ phạm các tháng cấm 

kỵ(2), chớ phạm đến các con vật tế cũng như những con 

vật đeo vòng cổ (làm dấu chúng là những con vật tế) và 

chớ (vi phạm sự an toàn) đến những người hướng đến 

Ngôi Nhà Al-Haram (Ngôi Đền Ka’bah) để tìm kiếm hồng 

phúc và sự hài lòng của Thượng Đế của họ. Rồi khi nào 

các ngươi hoàn thành xong việc hành hương thì các 

ngươi được tự do săn bắt. Các ngươi chớ đừng vì việc bị 

nhóm người nào đó ngăn cản các ngươi đến Masjid Al-

Haram khiến các ngươi có hành động phạm giới. Các 

ngươi hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay 

chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và 

gây hận thù. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah 

thực sự nghiêm khắc trong việc trừng phạt.I 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحِلُّواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َولَا  َيَٰٓ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله

ِيَن   ۡهَر ٱلۡحََراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي َولَا ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَٓا َءآم  ٱلشه
َٰٗناْۚ   ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن ره ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م 

ْْۚ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َاُن قَۡوٍم   َوِإَذا َحلَلُۡتۡم فَٱۡصَطاُدوا
وكُ  ن َصدُّ

َ
ْۘ  أ ن َتۡعَتُدوا

َ
ۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم أ

ۡقَوىَِٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ عَلَى ٱلِۡإثِۡم   ِ َوٱلته َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِر 
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ٢ َوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

3. Các ngươi bị cấm ăn động vật chết, máu (tiết), thịt heo, 

những con vật cúng tế (cho ai khác) ngoài Allah (hoặc 

không nhân danh Allah lúc cắt tiết), những con vật bị giết 

bằng cách làm cho chết ngạt, những con vật bị giết bằng 

cách đánh đập, những con vật bị giết bằng cách thả rơi từ 

trên cao xuống, những con vật bị giết bằng cách cho 

chúng húc nhau, những con vật bị thú dữ ăn thịt trừ phi 

các ngươi kịp thời cắt tiết chúng (lúc chúng vẫn chưa 

chết); các ngươi bị cấm ăn thịt những con vật được giết 

cúng tế trên đá (cho các thần linh ngoài Allah) và các 

ngươi bị cấm chia phần bằng hình thức xin xăm. Quả thật, 

tất cả những thứ (bị cấm) đó đều bẩn thỉu, ô uế. Ngày nay, 

những kẻ vô đức tin đã mất hết vi vọng (trong việc phá 

hoại) tôn giáo của các ngươi, cho nên, các ngươi chớ 

đừng sợ bọn họ mà hãy sợ TA. Ngày nay, TA đã hoàn 

chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tất ân huệ của 

TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn 

giáo cho các ngươi. Tuy nhiên, người nào do quá đói 

ُم َولَحُۡم ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ   ُحر َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱلده
ِيَُة   ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمتََرد  هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
أ

َكَل 
َ
ِطيَحُة َوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح  َوٱلنه ها َما َذكه ُبُع إِل ٱلسه

  ُۗ َٰلُِكۡم فِۡسٌق ۡزَلَِٰمِۚ َذ
َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

َ
عَلَى ٱلنُُّصِب َوأ

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا   ٱلَۡيۡوَم يَئَِس ٱل
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم  

َ
َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم أ

ۡتَمۡمُت َعلَ 
َ
ۡيُكۡم نِۡعَمتِي َورَِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَلََٰم  َوأ

دِيٗناْۚ َفَمِن ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة َغيَۡر ُمَتَجانِٖف ل ِِإثٖۡم  
َ َغُفور  رهِحيم    ٣ فَإِنه ٱَّلله

 
I (1) Là những điều cấm đối với những người hành hương Hajj và ‘Umrah như mặc đồ may sẵn, xức dầu thơm…;  (2) 

Các tháng cấm kỵ gồm bốn tháng là Zdul Qa’dah, Zdul Hijjah, Muharram và Rajab (tháng 11, tháng 12, tháng giêng và 

tháng 7 của Islam). 
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(phải ăn những thứ cấm kia để sinh tồn) chứ không có 

khuynh hướng phạm tội thì quả thật Allah là Đấng Hằng 

Lượng Thứ, Hằng Khoan Dung. 

4. Họ (Các vị Sahabah(3)) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thực 

phẩm nào họ được phép dùng, Ngươi hãy bảo họ: “Các 

ngươi được phép dùng những loại thực phẩm tốt sạch. 

Những thú săn mà các ngươi đã huấn luyện chúng đúng 

theo những gì Allah đã dạy các ngươi, các ngươi hãy ăn 

thịt những con vật mà chúng bắt được cho các ngươi, tuy 

nhiên, các ngươi hãy nhân danh Allah khi thả chúng.(4)” 

Các ngươi hãy kính sợ Allah, bởi quả thật, Allah rất nhanh 

chóng trong việc thanh toán (phán xét và thưởng phạt).I 

ي َِبَُٰت   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
يَۡسـ َلُونََك َماَذآ أ

َِن ٱلۡجََوارِِح ُمكَل ِبِيَن تُ  ا  َوَما َعلهۡمُتم م  َعل ُِموَنُهنه ِممه
ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم  

َ
آ أ ۖۡ فَكُلُواْ ِممه ُ َعلهَمُكُم ٱَّلله

َ َسِريُع   ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِ َعلَۡيهِِۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َوٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
 ٤ ٱلۡحَِسابِ 

5. Ngày nay, các ngươi được phép ăn các thực phẩm tốt 

sạch. Và thức ăn của dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên 

Chúa)(5) halal (được phép ăn) cho các ngươi và thức ăn 

của các ngươi halal cho họ. (Các ngươi được phép cưới) 

những phụ nữ đoan chính (tự do) trong số những phụ nữ 

có đức tin và những phụ nữ đoan chính thuộc dân Kinh 

Sách (Do Thái và Thiên Chúa) thời trước các ngươi với 

điều kiện các ngươi phải trao tặng tiền cưới đàng hoàng 

cho họ vì họ là vợ của các ngươi chứ không phải món đồ 

tình dục hay người tình lén lút. Người nào phủ nhận đức 

tin thì quả thật mọi việc làm (thiện tốt) của y bị xóa sạch và 

ở Đời Sau y sẽ là một kẻ thất bại.II 

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم ٱل ِحله لَُكُم ٱلطه

ُ
ٱلَۡيۡوَم أ

هُهۡمۖۡ   ٱلِۡكَتََٰب ِحل   لهُكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل
َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن  

 ْ وتُوا
ُ
هِذيَن أ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه   ٱل

ُجورَُهنه ُمحِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَن َولَا ُمتهِخِذٓي  
ُ
أ

ۡخَداٖن  َوَمن يَۡكُفۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ  
َ
أ

 ٥ وَُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

6. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi muốn dâng 

lễ nguyện Salah thì các ngươi (phải làm Wudu’ bằng 

cách) rửa mặt của các ngươi, hai tay của các ngươi đến 

khỏi cùi chỏ, các ngươi hãy (dùng hai bàn tay thắm nước) 

vuốt đầu của các ngươi, (sau đó) các ngươi rửa hai bàn 

chân của các ngươi đến mắt cá. Trường hợp các ngươi 

trong tình trạng Junub(6) thì các ngươi phải rửa toàn thân 

(tắm). Trường hợp các ngươi bị bệnh hoặc đang trên 

đường đi xa hoặc sau khi đại tiểu tiện hoặc sau khi chung 

đụng (ăn nằm) với vợ nhưng không tìm thấy nước (để tẩy 

rửa) thì các ngươi hãy Tayammum(7) trên đất sạch, các 

ngươi hãy lau mặt và hai tay của các ngươi. Allah không 

hề muốn gây khó khăn cho các ngươi mà Ngài chỉ muốn 

ةِ فَٱۡغِسلُواْ   لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَي ٱلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديَُكۡم إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ  
َ
وُُجوَهُكۡم َوأ

رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعَبيِۡنِۚ َوِإن ُكنُتۡم  
َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ۡو  جُ 
َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه ُروا هه ُنٗبا فَٱطه

ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء  
َ
َِن ٱلَۡغآئِِط أ ِنُكم م  َحد  م 

َ
َجآَء أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ   فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
ِۡنُهْۚ َما يُرِيدُ  يِۡديُكم م 

َ
ُ لَِيۡجَعَل  بِوُُجوهُِكۡم َوأ  ٱَّلله

 
I (3) Sahabah là những ai dù nam hay nữ, già hay trẻ đã gặp được Thiên Sứ một lần, tin tưởng vào Người và chết là 

người Muslim. Có thể tạm dịch là bạn đạo của Thiên Sứ.  (4) Tất cả động vật có nanh và móng vuốt như chim ưng, đại 

bàng, chó, sói, linh cẩu, beo... đều được phép huấn luyện thành thú săn. Một con thú được sử dụng đi săn là con thú có 

thể nghe theo mệnh lệnh người chủ, nghĩa là khi người chủ ra lệnh bảo nó đi thì nó đi và khi gọi nó về thì nó sẽ trở về. Và 

khi thả thú săn đi săn, chỉ cần đọc “Bismillah” thì được phép ăn thịt con vật mà nó săn được (miễn sao con vật săn được 

thuộc những loại được phép ăn thịt); nếu con vật còn sống thì cắt tiết nó và nhân danh Allah, còn nếu con vật đã chết thì 

không cần cắt tiết. 

II (5) Bao gồm cả động vật mà họ cắt tiết. 
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tẩy sạch các ngươi, Ngài chỉ muốn hoàn tất ân huệ của 

Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân.I 
َِرُكۡم َولُِيتِمه   ِۡن َحَرٖج َوَلَِٰكن يُرِيُد لُِيَطه  َعلَۡيُكم م 

 ٦ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

7. Các ngươi hãy nhớ ân huệ của Allah đã ban cho các 

ngươi và (các ngươi hãy nhớ) giao ước mà các ngươi đã 

cam kết với Ngài khi các ngươi nói “chúng tôi xin nghe và 

tuân lệnh”. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah 

hằng biết mọi điều trong lòng (của các ngươi). 

هِذي   ِ َعلَۡيُكۡم َوِميَثََٰقُه ٱل َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ۦٓ إِۡذ قُلُۡتۡم َسِمۡعَنا وَ  ْۚ  َواَثَقُكم بِهِ َ َطۡعَناۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
أ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم  ٧ إِنه ٱَّلله

8. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy là những 

người đứng lên làm những nhân chứng cho Allah một 

cách công bằng. Các ngươi chớ đừng để cho lòng hận thù 

đối với một đám người nào đó khiến các ngươi hành động 

bất công, các ngươi hãy công bằng vô tư, điều đó gần với 

sự ngoan đạo nhất. Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả 

thật, Allah là Đấng Thông Toàn mọi việc các ngươi làm. 

 ِ َِٰميَن َّلِله هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱل يُّ
َ
أ  ُشَهَدآَء  َيَٰٓ

ها   ل
َ
بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َاُن قَۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

ْۚ إِنه   َ قَۡرُب لِلتهۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
ْْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ َتۡعِدلُوا

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  َ َخبِيُر  ٨ ٱَّلله

9. Allah đã hứa với những người có đức tin và hành thiện 

rằng họ sẽ được tha thứ và được ban thưởng phần 

thưởng vĩ đại (Thiên Đàng). 

َٰلَِحَِٰت لَُهم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۡغفَِرة  َوأ  ٩ مه

10. Và những kẻ vô đức tin và phủ nhận các lời mặc khải 

của TA thì sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục. 
ۡصَحَُٰب  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

 ١٠ ٱلۡجَِحيمِ 

11. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ lại ân 

huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi có một đám 

người muốn ra tay hãm hại các ngươi, Ngài đã ngăn họ 

khỏi các ngươi. Do đó, các ngươi hãy kính sợ Allah; và 

những người có đức tin hãy nên phó thác cho Allah. 

ِ َعلَۡيُكۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديَ 
َ
ن يَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

َ
ُهۡم فََكفه  إِۡذ َهمه قَۡوٌم أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َ يِۡدَيُهۡم َعنُكۡمۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

 ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

12. Quả thật, Allah đã nhận lấy giao ước của dân Israel và 

dựng lên trong số họ mười hai vị lãnh đạo. Allah phán bảo 

họ: “TA chắc chắn sẽ ở cùng với các ngươi nếu các ngươi 

duy trì lễ nguyện Salah, đóng Zakah, tin nơi các Thiên Sứ 

của TA, phò trợ Họ và cho Allah mượn(8) một cái mượn 

tốt thì TA sẽ bôi xóa tội lỗi cho các ngươi và thu nhận các 

ngươi vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các 

dòng sông chảy. Nhưng ai trong các ngươi vô đức tin sau 

َِٰٓءيَل َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم  ُ ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

 
َ
ُ إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن أ َقۡمُتُم  ٱۡثَنۡي َعَشَر نَقِيٗباۖۡ َوَقاَل ٱَّلله

ۡرُتُموُهۡم   َة َوَءاَمنُتم بِرُُسلِى وََعزه َكوَٰ َة َوَءاتَيُۡتُم ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
َِرنه َعنُكۡم   َكف 

ُ
هأ َ قَۡرًضا َحَسٗنا ل قۡرَۡضُتُم ٱَّلله

َ
َوأ

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َٰٖت َتجۡ ۡدِخلَنهُكۡم َجنه

ُ
َسي ِـ َاتُِكۡم َولَأ

 
I (6) Junub hoặc Janabah là tình trạng chưa tẩy rửa sau khi đã quan hệ tình dục, xuất tinh hoặc dứt kỳ kinh nguyệt.;  (7) 

Tayammum là hình thức thay cho Wudu’ và tắm bắt buộc trong trường hợp không có nước, hiếm nước hoặc không thể 

sử dụng nước. Cách thức Tayammum theo đúng sự hướng dẫn của Thiên Sứ Muhammad: Vỗ hai bàn tay xuống đất 

khô, sạch một lần rồi lau mặt, sau đó bàn tay trái lau lên mu bàn tay phải và ngược lại. 
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đó thì quả thật y đã lạc khỏi con đường (ngay chính của 

Islam).I 
 َٰ ْۚ َفَمن َكَفَر َبۡعَد َذ نَۡهَُٰر

َ
لَِك ِمنُكۡم َفَقۡد َضله  ٱلۡأ

بِيلِ   ١٢ َسَوآَء ٱلسه

13. Bởi vì họ đã phá vỡ giao ước nên TA đã nguyền rủa 

họ và TA đã làm cho con tim của họ trở nên chai cứng. Họ 

bóp méo các lời (của Allah trong Kinh Sách bằng lời lẽ của 

riêng họ) và họ đã quên mất một phần mà họ được nhắc 

nhở trong đó. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ vẫn thấy sự 

gian dối của họ ngoại trừ một số ít. Nhưng thôi, Ngươi hãy 

bỏ qua và đừng tính toán với họ; quả thật, Allah yêu 

thương những người làm điều tốt. 

َٰهُ  ِيَثََٰقُهۡم لََعنه ۡم وََجَعلَۡنا قُلُوبَُهۡم فَبَِما َنۡقِضِهم م 
ا   َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ ِفُوَن ٱلۡكَلَِم َعن مه ۖۡ ُيحَر  َِٰسَيٗة َق
ِۡنُهۡم   لُِع عَلَىَٰ َخآئَِنةٖ م  ُِرواْ بِهۚۦِْ َولَا تََزاُل َتطه ا ُذك  ِمه م 

  َ ِۡنُهۡمۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ إِنه ٱَّلله ها قَلِيلٗا م  إِل
 ١٣ ۡحِسنِينَ ُيحِبُّ ٱلۡمُ 

14. Trong số những ai đã nói chúng tôi là những tín đồ 

Thiên Chúa, TA (Allah) đã nhận giao ước của họ, nhưng 

họ đã quên mất một phần mà họ được nhắc nhở trong đó. 

Thế là TA đã gây ra giữa họ sự hận thù và oán ghét lẫn 

nhau cho đến Ngày Tận Thế. Và Allah sẽ cho họ biết 

những gì mà họ đã từng làm. 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ  
َ
هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ َوِمَن ٱل

ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَداَوَة  
َ
ُِرواْ بِهِۦ فَأ ا ُذك  ِمه ا م  َحظ ٗ

ُ بَِما  َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وَسَ  وَۡف يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله
 ١٤ َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 

15. Hỡi người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), 

quả thật Thiên Sứ (Muhammad) của TA đã đến gặp các 

ngươi trình bày rõ ràng cho các ngươi nhiều điều mà các 

ngươi đã che giấu trong Kinh Sách (được ban xuống cho 

các ngươi) và lờ đi nhiều điều. Quả thật đã đến với các 

ngươi nguồn ánh sáng và Kinh Sách minh bạch (Qur’an) 

từ nơi Allah. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم  
َ
أ َيَٰٓ

ا ُكنُتۡم ُتخُۡفوَن ِمَن ٱلِۡكَتَٰبِ  ِمه َويَۡعُفواْ َعن   َكثِيٗرا م 
بِين   ِ نُور  َوكَِتَٰب  مُّ َِن ٱَّلله ِۚ قَۡد َجآَءُكم م   ١٥ َكثِيٖر

16. Với (Qur’an), Allah hướng dẫn những ai đi theo sự hài 

lòng của Ngài đến với những con đường bình an (thoát 

khỏi sự trừng phạt) và đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với 

ánh sáng theo sự ưng thuận của Ngài; và Ngài hướng dẫn 

họ đến con đường ngay chính. 

َلَِٰم   َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسه ُ َمِن ٱتهَبَع رِۡضَو َيۡهِدي بِهِ ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذنِهِۦ   َِن ٱلظُّ َويُۡخرُِجُهم م 

ۡسَتقِيمٖ   ١٦ َويَۡهِديِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

17. Quả thật, những ai nói “Allah chính là Masih (Giê-su) 

con trai của Maryam (Maria)” là những kẻ vô đức tin. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Vậy thì ai có quyền 

ngăn Allah khi Ngài muốn tiêu diệt Masih con trai của 

Maryam và mẹ của Y cùng toàn thể loài người trên trái 

đất?!” Quả thật, Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và 

trái đất và vạn vật giữa chúng, Ngài tạo ra bất cứ thứ gì 

Ngài muốn, và Allah là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi 

thứ. 

َ ُهَو ٱلۡمَ  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ِسيُح ٱۡبُن  لهَقۡد َكَفَر ٱل
ن  

َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ َمۡريََمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱَّلله

ۡرِض  
َ
ُهۥ َوَمن فِي ٱلۡأ مه

ُ
ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماْۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ُۗ َوَّلِله َجمِيٗعا

 َ ُ عَل ْۚ َوٱَّلله ِ َشۡيٖء قَِدير  َيخۡلُُق َما يََشآُء
 ١٧ ىَٰ ُكل 

 
I (8) Ngụ ý chi dùng tài sản, của cải cho con đường chính nghĩa của Allah. 
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18. Người Do Thái cũng như tín đồ Thiên Chúa đều bảo: 

“Chúng tôi là những đứa con của Allah và là những người 

được Ngài thương yêu.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với 

họ: “Nếu đúng như vậy, sao các ngươi lại bị Ngài trừng 

phạt bởi tội lỗi của các ngươi kia chứ?! Không, các ngươi 

cũng chỉ là những con người phàm tục mà Ngài đã tạo ra 

mà thôi. Ngài muốn tha thứ cho ai là tùy ý Ngài và muốn 

trừng phạt ai cũng tùy ý Ngài. Bởi Allah nắm quyền thống 

trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa chúng; mọi vật 

đều phải quay về (trình diện) Ngài.” 

  ِ ُؤاْ ٱَّلله بَۡنَٰٓ
َ
َصََٰرىَٰ َنحُۡن أ َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه

نُتم  
َ
بُُكم بُِذنُوبُِكمِۖ بَۡل أ ِ ۚۥْ قُۡل فَلَِم ُيَعذ  ُؤُه َٰٓ ِحبه

َ
َوأ

ُب مَ  ِ ْۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ  ۡن َخلََق ِمه ْۚ  بََشر  م  ن يََشآُء
ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ َوِإلَۡيهِ  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ١٨ ٱلَۡمِصيرُ 

19. Hỡi dân Kinh Sách, quả thật Thiên Sứ (Muhammad) 

của TA đã đến gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi 

về việc (ngừng gửi) các Sứ Giả trong một khoảng thời 

gian, kẻo các ngươi nói: “Chẳng có một (vị Sứ Giả) nào 

đến báo tin mừng cũng như cảnh báo chúng tôi cả!” Do 

đó, (Thiên Sứ Muhammad), một vị vừa báo tin mừng đồng 

thời vừa cảnh báo đã đến gặp các ngươi. Quả thật, Allah 

là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا يُبَي ُِن لَُكۡم  
َ
أ َيَٰٓ

ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمنُۢ بَِشيٖر  
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ عَلَىَٰ َفتَۡرةٖ م 

  ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله َولَا نَِذيرِٖۖ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشير  َونَِذير 

 ١٩ َشۡيٖء قَِدير  

20. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ lại khi Musa (Môi-sê) 

nói với dân của mình: “Này hỡi dân ta, các người hãy nhớ 

về ân huệ mà Allah đa ban cho các người khi Ngài đã lựa 

chọn trong các người làm những vị Nabi, Ngài đã làm cho 

các người trở thành vua chúa(9) và Ngài đã ban cho các 

người những thứ(10) mà Ngài đã không ban cho bất kỳ ai 

trong thiên hạ (trong thời của các người).”I 

  ِ َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
لُوٗكا   ۢنبَِيآَء وََجَعلَُكم مُّ

َ
َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجَعَل فِيُكۡم أ

َُٰكم  َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َوَءاتَى َحٗدا م 
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ  ٢٠ مه

21. “Này hỡi dân ta, các người hãy đi vào vùng đất linh 

thiêng (Jerusalem) đã được Ngài an bày cho các người 

(giành chiến thắng) và các người chớ đừng quay lưng trở 

lui kẻo các người trở thành đám người thua thiệt (ở trần 

gian và cả Đời Sau).” 

  ُ َسَة ٱلهتِي َكَتَب ٱَّلله ۡرَض ٱلُۡمَقده
َ
َيََٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡأ

ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ  
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ لَُكۡم َولَا تَۡرتَدُّ

 ٢١ َخَِٰسِرينَ 

22. (Người dân của Musa) đáp: “Hỡi Musa, quả thật trong 

(Jerusalem) đó có một đám dân có sức mạnh phi 

thường(11). Chúng tôi sẽ không bao giờ vào đó cho tới khi 

nào họ rời đi. Nếu họ rời khỏi nơi đó thì chúng tôi mới đi 

vào.”II 

قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها قَۡوٗما َجبهارِيَن َوِإنها لَن  
رُُجواْ ِمۡنَها فَإِن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها فَإِنها نهۡدُخلََها َحتهيَٰ َيخۡ 

 ٢٢ َدَِٰخلُونَ 

 
I (9) Theo quan niệm của dân Israel, khi một người đàn ông có vợ, người hầu và nhà ở riêng thì được coi là vua chúa. 

(Theo Tafsir Ibnu Al-Kathir);  (10) Allah đã ban cho dân Israel thức ăn sẵn từ trên trời xuống như mật ong, chim cút, được 

mây che mát bất cứ đâu họ ở. Đây là những thứ mà họ được Allah ưu đãi hơn các dân tộc khác trong thời đại của họ. 

(Theo Tafsir Ibnu Al-Kathir) 

II (11) Khi Musa được lệnh đi vào Jerusalem thì Người cùng dân Israel đến Jericho (một thị trấn nằm gần sông Jordan ở 

bờ tây thuộc các vùng lãnh thổ Palestine). Tại đây, Musa ra lệnh cho mười hai thủ lĩnh của mười hai bộ lạc Israel lẻn vào 

trong thị trấn xem tình hình trước. Sau khi vào trong thị trấn, cả nhóm bị đám người khổng lồ, có sức mạnh phi thường 

bắt bỏ vào trong tay áo cùng với số trái cây mà họ đang hái ở vườn. Họ bị dẫn đi trình diện nhà vua của đám người phi 

thường đó, nhà vua bảo: “Các ngươi hãy trở về nói lại với lãnh đạo của các ngươi những gì các ngươi đã nhìn thấy ở 

đây.” (Theo Tafsir Ibnu Al-Kathir) 
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23. Hai người đàn ông(12) trong số những người biết kính 

sợ Allah, (cả hai) được Allah ban cho ân huệ, nói: “Các 

người cứ việc tiến vào cổng (chính), các người chỉ cần 

tiến vào được bên trong thì các người chắc chắn sẽ giành 

chiến thắng, các người hãy phó thác cho Allah nếu các 

người là những người có đức tin.”I 

ُ َعلَۡيِهَما   ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن َيخَافُوَن أ قَاَل رَُجلَاِن ِمَن ٱل

ُكۡم  ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيِهُم ٱلَۡباَب فَإَِذا َدَخلُۡتُموُه فَإِنه 
ۡؤِمنِينَ  ِ َفَتوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ َٰلُِبوَنْۚ وَعَلَى ٱَّلله  ٢٣ َغ

24. (Người dân của Musa) nói: “Này Musa, quả thật chúng 

tôi sẽ không bao giờ đi vào khi mà họ (đám người phi 

thường) vẫn còn ở trong đó. Thế nên, ngươi và Thượng 

Đế của ngươi hãy đi (vào trong đó) mà chiến đấu còn 

chúng tôi sẽ ngồi (đợi) ở đây.” 

ا َداُمواْ فِيَها   بَٗدا مه
َ
قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

َٰعُِدونَ  نَت َوَربَُّك فََقَٰتِلَآ إِنها َهَُٰهَنا َق
َ
 ٢٤ فَٱۡذَهۡب أ

25. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả 

thật bề tôi (không quản lý được ai) ngoài bản thân bề tôi 

và người anh em (Harun) của bề tôi. Xin Ngài hãy tách 

bầy tôi ra khỏi đám người bất tuân kia!” 

ِخيِۖ فَٱفُۡرۡق بَيَۡنَنا 
َ
ها َنۡفِسي َوأ ۡملُِك إِل

َ
ِ إِن ِي لَٓا أ قَاَل َرب 

 ٢٥ وِۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ َوبَيَۡن ٱلۡقَ 

26. Allah phán (với Musa): “Vậy thì nơi đó (vùng đất linh 

thiêng Jerusalem) là vùng đất cấm đối với họ trong suốt 

thời gian bốn mươi năm, họ phải sống lang thang khắp 

nơi trên trái đất. Cho nên, Ngươi (Musa) chớ đừng thương 

tiếc cho đám người dấy loạn đó.” 

َۛ يَتِيُهوَن فِي   ۡربَعِيَن َسَنٗة
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ قَاَل فَإِنهَها ُمحَره

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
ۡ
ۡرِضِۚ فَلَا تَأ

َ
 ٢٦ ٱلۡأ

27. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đọc cho họ (dân Do Thái) 

nghe thông tin thật về hai đứa con trai của Adam(13), khi 

cả hai cùng hiến dâng lễ vật (lên Allah) thì chỉ một người 

trong hai người họ được chấp nhận còn người kia thì 

không. (Thế là Qabil tức giận nói với Habil): “Tao phải giết 

mày.” (Habil) đáp: “Quả thật, Allah chỉ chấp nhận từ 

những người ngoan đạo mà thôi.”II 

بَا قُۡربَاٗنا   ِ إِۡذ قَره  ٱۡبَنۡي َءاَدَم بِٱلۡحَق 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َحِدهَِما َولَۡم ُيَتَقبهۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل  
َ
َفُتُقب َِل ِمۡن أ

ُ ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ  ۡقُتلَنهَكۖۡ قَاَل إِنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله
َ
 ٢٧ لَأ

28. “Dù anh có ra tay giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không ra 

tay giết trả lại anh bởi vì tôi thực sự sợ Allah, Thượng Đế 

của vũ trụ và vạn vật.” 

نَا۠ بَِباِسٖط يَِدَي  
َ
لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقُتلَنِي َمآ أ
َ َربه  َخاُف ٱَّلله

َ
ۡقُتلََكۖۡ إِن ِٓي أ

َ
 ٢٨  ٱلَۡعَٰلَِمينَ إِلَۡيَك لِأ

 
I (12) Hai người đàn ông được đề cập là Yusha’ bin Nun và Kalab bin Yufana. Sau khi Musa qua đời thì Yusha’ bin Nun 

được Allah chọn làm Nabi. 

II (13) Nabi Adam và Hauwa’ là hai con người đầu tiên sống trên trái đất, cho nên mỗi lần bà Hauwa mang thai thì Allah 

đều cho bà mang song thai một trai và một gái. Nabi Adam thường gả chéo đứa con trai của cặp song sinh này với đứa 

con gái của cặp song sinh kia và ngược lại. Qabil và Habil đều có một đứa em gái song sinh với mình, Qabil lớn hơn 

Habil và đứa em gái song sinh với Qabil có nhan sắc hơn đứa em gái song sinh với Habil. Habil muốn cưới người chị 

song sinh với Qabil nhưng Qabil không đồng ý. Nabi Adam cũng ra lệnh bảo Habil lấy người chị song sinh với Qabil và 

Qabil thì lấy người em gái song sinh với Habil nhưng Qabil quyết không đồng ý. Vậy là Nabi bảo hai đứa con dâng lễ vật 

cho Allah, lễ vật của ai được Allah chấp nhận thì người đó được quyền cưới người mình muốn. Habil là người chăn nuôi 

nên đã chọn con cừu đẹp nhất, mập nhất để làm lễ vật. Qabil là người trồng trọt, với bản tính cao ngạo và không chân 

thành, nên đã chọn đại một nhánh cây lương thực kém nhất làm lễ vật. Cuối cùng Allah cho lửa từ trời phóng xuống đốt 

lấy con cừu của Habil (đó là cách Allah chấp nhận lễ vật dâng lên Ngài trong thời đó) và bỏ lại nhánh lương thực của 

Qabil. Thế là Qabil tức giận đòi giết Habil để được quyền cưới em gái song sinh của mình. Con cừu của Habil được nuôi 

ở Thiên Đàng, sau này là con vật được ban xuống làm vật tế thế mạng cho Nabi Isma’il. (Theo Tafseer Ibnu Al-Katheer) 
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29. “Hơn nữa, tôi muốn anh gánh tội (giết) tôi và cả tội 

(nghịch lại Allah) của anh (trước đó) để anh sẽ làm bạn 

với Hỏa Ngục, và đó là hậu quả dành cho đám người sai 

quấy bất công.” 

 بِإِثِۡمي َوِإثِۡمَك فَ 
َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
َتُكوَن ِمۡن  إِن ِٓي أ

َٰلِِمينَ  ُؤاْ ٱلظه َٰلَِك َجَزَٰٓ ِۚ َوَذ ارِ ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
 ٢٩ أ

30. Bản ngã (hướng về điều xấu trong con người của 

Qabil) không ngừng xúi giục y nên y đã giết(14) đứa em 

của mình, thế là y đã trở thành một kẻ thua thiệt.I 

ۡصَبَح ِمَن  َفَطوهَعۡت لَُهۥ 
َ
ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ فَأ

َ
َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

 ٣٠ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

31. (Sau khi giết chết Habil, Qabil không biết phải xử trí 

thế nào). Rồi Allah gửi đến một con quạ(15) bới đất để 

cho y thấy cách chôn đi cái xác người em của y. (Nhìn 

thấy cảnh cảnh con quạ bới đất, Qabil) nói: “Mình thật 

khốn nạn, lẽ nào mình còn không bằng cả con quạ kia đến 

nỗi không biết cách chôn xác em của mình?!” Thế là y trở 

nên hối hận.II 

ۡرِض لِيُِريَُهۥ َكۡيَف  
َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث فِي ٱلۡأ َفَبَعَث ٱَّلله

خِ 
َ
َٰرِي َسوَۡءةَ أ ۡن  يَُو

َ
َعَجۡزُت أ

َ
يهِِۚ قَاَل َيََٰوۡيلََتيَٰٓ أ

ِخيِۖ  
َ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا ٱلُۡغَراِب فَأ

َ
أ

َِٰدِمينَ  ۡصَبَح ِمَن ٱلنه
َ
 ٣١ فَأ

32. Vì lẽ đó, TA (Allah) đã qui định cho con cháu Israel 

rằng ai giết chết một sinh mạng không phải để đền mạng 

(theo luật Qisas) hoặc không phải là kẻ phá hoại trái đất 

thì giống như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu một 

mạng người thì giống như y đã cứu toàn bộ nhân loại. 

Quả thật, các Thiên Sứ của TA đã mang đến cho họ 

những bằng chứng rõ rệt nhưng rồi sau đó đa số họ vẫn là 

những kẻ phá hoại trên trái đất. 

نهُهۥ َمن  
َ
َِٰٓءيَل أ َٰلَِك َكَتبَۡنا عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر ۡجِل َذ

َ
ِمۡن أ

نهَما  
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ فِي ٱلۡأ

َ
ا بَِغيِۡر َنۡفٍس أ َقَتَل َنۡفَسُۢ

ۡحَيا  
َ
نهَمآ أ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
اَس َجمِيٗعا َوَمۡن أ َقَتَل ٱلنه

اَس َجمِيٗعاْۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه ٱلنه 
ۡرِض لَُمۡسِرفُونَ 

َ
َٰلَِك فِي ٱلۡأ ِۡنُهم َبۡعَد َذ  ٣٢ إِنه َكثِيٗرا م 

33. Quả thật, hình phạt thích đáng dành cho những kẻ gây 

chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng như nỗ lực phá 

hoại trên trái đất chỉ có việc: hoặc giết hoặc đóng đinh trên 

thập tự giá hoặc chặt tay này chân kia hoặc trục xuất ra 

khỏi lãnh thổ. Đó là một sự trừng phạt nhục nhã cho họ ở 

trần gian, còn ở Đời Sau họ sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt khủng khiếp (hơn). 

َ َورَُسولَُهۥ َويَۡسَعۡوَن  إِنه  هِذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله ُؤاْ ٱل َما َجَزَٰٓ
َع   ۡو ُتَقطه

َ
ۡو يَُصلهُبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
فِي ٱلۡأ

ۡرِضِۚ  
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِۡن ِخَلٍَٰف أ رُۡجلُُهم م 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
أ

ۡنَياۖۡ  َٰلَِك لَُهۡم ِخۡزي  فِي ٱلدُّ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب   َذ
 ٣٣ َعِظيمٌ 

34. Ngoại trừ kẻ nào biết ăn năn sám hối trước khi các 

ngươi chinh phục được họ. Các ngươi hãy biết rằng quả 

thật Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung. 

 ْ ن َتۡقِدُروا
َ
هِذيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ها ٱل  َعلَۡيِهۡمۖۡ  إِل

َ َغُفور  رهِحيم   نه ٱَّلله
َ
 ٣٤ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 
I (14) Mặc dù Qabil có ý định giết Habil nhưng hoàn toàn không biết như thế nào là giết. Lúc đó, Iblis xuất hiện lấy một 

con vật, đặt đầu của nó lên đá và cầm cục đá đập lên đầu con vật cho đến chết. Thế là Qabil hiểu được giết Habil như 

thế nào. Trích từ Tafsir Ibnu Al-Kathir. 

II (15) Giữa lúc Qabil không biết xử trí cái xác ra sao thì thấy hai con quạ giao chiến nhau và một trong hai con đã chết. 

Con quạ còn lại đã bới đất lên, tha cái xác của con quạ đã chết bỏ vào chỗ được bới và lấp đất lại. (Theo Tafsir Ibnu Al-

Kathir) 
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35. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ 

Allah, các ngươi hãy tìm phương tiện đến gần Ngài (qua 

việc làm đúng theo điều Ngài bảo và tránh xa điều Ngài 

cấm) và các ngươi hãy chiến đấu cho con đường chính 

nghĩa của Ngài, mong rằng các ngươi thành công. 

َ َوٱۡبَتُغٓواْ إِلَۡيهِ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٣٥ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَِٰهُدواْ فِي َسبِيلِهِۦ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

36. Những kẻ vô đức tin, cho dù họ có sở hữu mọi thứ 

trong trái đất và có thêm những gì giống như thế để chuộc 

tội hầu thoát khỏi sự trừng phạt của Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng thì chắc chắn cũng sẽ không được chấp nhận, chắc 

chắn họ sẽ phải bị trừng phạt đau đớn. 

نه 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو أ ۡرِض َجمِيٗعا  إِنه ٱل

َ
ا فِي ٱلۡأ  لَُهم مه

َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَِيۡفَتُدواْ بِهِۦ ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
لِيم  

َ
 ٣٦ َما ُتُقب َِل ِمۡنُهۡمۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

37. Họ muốn thoát khỏi Hỏa Ngục nhưng họ sẽ không 

thoát được khỏi nơi đó, họ sẽ bị trừng phạt đời đời kiếp 

kiếp. 

ارِ َوَما ُهم بَِخَٰرِِجيَن  ن َيخۡرُُجواْ ِمَن ٱلنه
َ
يُرِيُدوَن أ

قِيم    ٣٧ ِمۡنَهاۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ

38. Đối với người trộm cắp, nam cũng như nữ (khi đã đủ 

bằng chứng kết tội cũng như các tình tiết không thể không 

thi hành bản án) thì các ngươi hãy chặt bàn tay (phải) của 

họ, một sự trừng phạt về tội mà họ đã phạm, một hình 

thức răn đe từ Allah (dành cho hành động trộm cắp). Quả 

thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Anh Minh. 

 ِ ُۢ ب يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسه َما  َوٱلسه

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰلٗا م   ٣٨ َكَسَبا نََك

39. Tuy nhiên, ai ăn năn sám hối sau hành động sai trái 

của mình và chịu sửa đổi thì chắc chắn Allah sẽ chấp 

nhận sự sám hối của y, quả thật Allah hằng tha thứ, hằng 

khoan dung. 

َ َيُتوُب   َفَمن تَاَب  ۡصلََح فَإِنه ٱَّلله
َ
ِمنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٣٩ َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله

40. Phải chăng Ngươi (Thiên Sứ) không biết Allah nắm 

quyền thống trị các tầng trời và trái đất, Ngài muốn trừng 

phạt ai tùy ý Ngài và tha thứ cho ai cũng tùy ý Ngài?! Quả 

thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

  ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن يََشآُء ِ ُيَعذ 

 ٤٠ َشۡيٖء قَِدير  

41. Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi chớ đừng buồn 

rầu cho những ai đua nhau chạy đến với sự vô đức tin 

trong số những kẻ chỉ nói trên đầu môi ‘chúng tôi đã có 

đức tin’ còn trái tim thì không hề có đức tin. Và (Ngươi 

cũng đừng buồn rầu cho) đám người Do Thái, những 

người mà họ chỉ biết nghe theo lời giả dối của đám người 

khác, không chịu đến gặp Ngươi, cố ý bóp méo lời lẽ 

trong (Tawrah được mặc khải cho họ), họ nói: “Nếu 

(Muhammad) mang đến cho các ngươi những gì phù hợp 

với ý thích của các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy còn 

những gì khác thì hãy coi chừng.”(16) Ai mà Allah muốn 

cho y lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ) sẽ không bao giờ có 

thể giúp được gì cho y. Đám người đó đã không được 

Allah tẩy sạch tấm lòng của họ, họ sẽ bị hạ nhục ở trần 

هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي   َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن   فَۡو
َ
هِذيَن قَالُٓواْ َءاَمنها بِأ ٱلُۡكۡفرِ ِمَن ٱل

َُٰعوَن لِلَۡكِذبِ  َْۛ َسمه هِذيَن َهاُدوا   قُلُوبُُهۡمَۛ َوِمَن ٱل
ِفُوَن ٱلۡكَلَِم   تُوَكۖۡ ُيحَر 

ۡ
َُٰعوَن لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن لَۡم يَأ َسمه

وتِيُتۡم َهََٰذا فَُخُذوُه  
ُ
ِمنُۢ َبۡعِد َمَواِضعِهِۖۦۡ َيُقولُوَن إِۡن أ

ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن   ْْۚ َوَمن يُرِِد ٱَّلله هۡم تُۡؤتَۡوُه فَٱۡحَذُروا َوِإن ل
ِ َشۡيـ ًاْۚ  ُ  َتۡملَِك لَُهۥ ِمَن ٱَّلله هِذيَن لَۡم يُرِدِ ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ
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gian này còn ở Đời Sau họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt 

khủng khiếp.I 
ۖۡ َولَُهۡم فِي   ۡنَيا ِخۡزي  َِر قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ ن ُيَطه 

َ
أ

 ٤١ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  

42. Họ thường nghe điều giả dối và thường ăn những thứ 

cấm (như đồng tiền cho vay, đồng tiền gian lận, hối lộ, ...). 

Nếu như họ đến gặp Ngươi (Thiên Sứ) yêu cầu Ngươi 

phân xử các vụ việc giữa họ) thì hoặc Ngươi phân xử cho 

họ hoặc Ngươi từ chối (tùy ý Ngươi). Nếu Ngươi từ chối 

phân xử cho họ thì điều đó chẳng gây hại gì cho Ngươi 

còn nếu Ngươi phân xử cho họ thì Ngươi hãy phân xử 

một cách vô tư và công bằng, quả thật Allah yêu thương 

những người công minh chính trực. 

ۡحِتِۚ فَإِن َجآُءوَك   َٰلُوَن لِلسُّ كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ َسمه

ۡعرِۡض َعۡنُهۡمۖۡ َوِإن ُتۡعرِۡض  
َ
ۡو أ

َ
فَٱۡحُكم بَيَۡنُهۡم أ

وَك َشيۡ  اۖۡ َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم  َعۡنُهۡم فَلَن يَُضرُّ ـ ٗ
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٤٢ بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه ٱَّلله

43. Sao họ yêu cầu Ngươi phân xử (các vụ việc giữa họ) 

trong khi ở nơi họ đã có Kinh Tawrah chứa đựng giáo luật 

của Allah để rồi sau đó họ lại quay lưng?! Thực chất họ 

không phải là những người có đức tin. 

َُٰة فِيَها ُحۡكُم   ۡوَرى ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱلته َوَكۡيَف ُيحَك 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ هۡوَن ِمنُۢ َبۡعِد َذ ِ ُثمه َيَتَول ٱَّلله

 ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

44. Quả thật, TA đã ban xuống Kinh Tawrah (cho Musa – 

Môi-sê), trong đó có nguồn chỉ đạo và ánh sáng (cho dân 

Israel). Các vị Nabi phục tùng mệnh lệnh (của Allah), 

những người Do Thái, những tu sĩ, những người ngoan 

đạo mẫu mực đã dùng Nó (Tawrah) để phân xử cho 

những ai là người Do Thái vì họ được ủy thác việc bảo 

quản Kinh Sách của Allah cũng như được ủy thác làm 

những nhân chứng cho Nó. Thế nên, các ngươi (những 

người Do Thái) chớ đừng sợ hãi trước thiên hạ mà hãy 

kính sợ TA và chớ đừng bán những lời mặc khải của TA 

với cái giá ít ỏi. Những ai không phân xử theo những gì 

được Allah ban xuống thì họ là những kẻ vô đức tin. 

ْۚ َيحُۡكُم بَِها   ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
إِنهآ أ

َٰنِيُّوَن  به هِذيَن َهاُدواْ َوٱلره ۡسلَُمواْ لِل
َ
هِذيَن أ بِيُّوَن ٱل ٱلنه

ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتَٰ 
َ
ِ وََكانُواْ  َوٱلۡأ ِب ٱَّلله

اَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا   ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ ٱلنه َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء
نَزَل  

َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاْۚ َوَمن ل

َٰفُِرونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ  ٤٤ ٱَّلله

45. Và TA đã quy định cho (người Do Thái) trong 

(Tawrah): “Mạng phải đền mạng, mắt phải đền mắt, mũi 

phải đền mũi, tai phải đền tai, răng phải đền răng và các 

thương tích phải đền bằng các thương tích theo luật 

Qisas”. Tuy nhiên, người nào vì tích công đức mà lượng 

thứ thì đó là cách xóa tội cho chính y, và người nào không 

phân xử theo những gì mà Allah ban xuống thì những 

người đó là những kẻ sai quấy. 

ۡفِس َوٱلَۡعيَۡن   نه ٱلنهۡفَس بِٱلنه
َ
َوَكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

نه   ِ ُذِن َوٱلس 
ُ
ذَُن بِٱلۡأ

ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
نَف بِٱلۡأ

َ
بِٱلَۡعيِۡن َوٱلۡأ

ن ِ  ِ َق بِهِۦ َفُهَو   بِٱلس  ْۚ َفَمن تََصده َوٱلۡجُُروَح قَِصاص 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ هُهۚۥْ َوَمن ل اَرة  ل َكفه

َٰلُِمونَ   ٤٥ ُهُم ٱلظه

 
I (16) Nguyên nhân câu Kinh này được mặc khải là rằng có một đôi nam nữ Do Thái làm điều Zina, họ xúi nhau đến gặp 

Thiên Sứ Muhammad để Người phân xử. Thiên Sứ hỏi họ: “Các người không thấy trong Tawrah có lệnh ném đá hay 

sao?” Họ đáp: “Chỉ thấy lệnh công khai tội lỗi của họ và đánh roi mà thôi.” Lúc đó ông Abdullah bin Salam (một người Do 

Thái đã cải đạo) lên tiếng: “Các người nói dối, trong đó thực sự có lệnh bảo ném đá.” Thế là buộc họ phải mang Kinh 

Tawrah đến để đối chứng. Khi đọc Kinh Tawrah thì kẻ đó lại cố tình lấy tay che một câu Kinh, rồi y chỉ đọc câu Kinh ở 

trên và câu Kinh ở dưới. Ông Abdullah bin Salam bảo: “Này, ngươi hãy lấy tay ra.” Tên đó lấy tay ra thì quả thật câu Kinh 

đó phán về lệnh ném đá. Lúc này họ mới nói: “Muhammad đã nói thật, trong Tawrah có câu Kinh ném đá.” Thế là Thiên 

Sứ ra lệnh ném đá đôi nam nữ kia. (Theo Tafsir Ibnu Kathir.) 
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46. Rồi TA đã cử phái Ysa con trai của Mar-yam nối gót 

(các vị Nabi trước) xác nhận lại Kinh Tawrah đã mặc khải 

trước đó. TA đã ban xuống cho Y Kinh Injil (Tân Ước), 

trong đó chứa đựng nguồn chỉ đạo và ánh sáng, một sự 

chứng nhận cho những điều đã được mặc khải trong Kinh 

Tawrah trước. Và (Kinh Injil) là nguồn chỉ đạo đồng thời 

cũng là lời cảnh tỉnh cho những người ngoan đạo. 

ٗقا ل َِما   ِ ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم ُمَصد  َوَقفه
َٰةِِۖ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل فِيهِ ُهٗدى   ۡوَرى َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته

َٰةِ وَُهٗدى   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته ِ َونُور  َوُمَصد 
 ٤٦ ِعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ َوَموۡ 

47. Cho nên, người dân của Kinh Injil (tức Thiên Chúa) 

hãy phân xử theo những gì được Allah đã ban xuống 

trong đó. Người nào không phân xử theo những điều 

được Allah đã ban xuống thì họ là những kẻ dấy loạn bất 

tuân. 

هۡم  َولَۡيۡحُكمۡ  ُ فِيهِِۚ َوَمن ل نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهُل ٱلِۡإنِجيِل بَِمآ أ

َ
 أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 ٤٧ َيحُۡكم بَِمآ أ

48. TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh 

(Qur’an) bằng sự thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong 

Kinh Sách trước đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong 

các Kinh Sách đó. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân 

xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban 

xuống, Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn của họ rồi 

ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã qui định cho 

mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp 

và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho các 

ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã 

không làm thế) bởi vì Ngài muốn thử thách các ngươi qua 

những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do đó, các 

ngươi hãy đua nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất 

cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ 

cho các ngươi biết rõ về những điều mà các ngươi từng 

bất đồng nhau. 

ِ مُ  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ  َوأ ِ َصد 

ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ  
  ِۚ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱلۡحَق  ۡهَوآَءُهۡم َعمه

َ
ۖۡ َولَا تَتهبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّلله

َ
أ

  ُ ٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجاْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
لِكُل 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ  لَجََعلَ  مه
ُ
ُكۡم أ

ِ َمرِۡجُعُكۡم   َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ إِلَي ٱَّلله َءاتَى
 ٤٨ َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử mọi người theo 

những điều mà Allah đã ban xuống và chớ đừng đi theo ý 

muốn của họ, Ngươi hãy coi chừng kẻo bị họ làm cho 

Ngươi nghịch lại với một phần những điều mà Allah đã 

ban xuống cho Ngươi. Nếu như họ ngoảnh mặt thì Ngươi 

hãy biết rằng quả thật Allah chỉ muốn trừng phạt họ về 

một số tội lỗi của họ. Quả thật đa số nhân loại là những kẻ 

bất tuân. 

ُ َولَا تَتهبِۡع   نَزَل ٱَّلله
َ
ِن ٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

نَزَل  
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

َ
أ

نهَما يُ 
َ
هۡواْ فَٱۡعلَۡم أ ُ إِلَۡيَكۖۡ فَإِن تََول ن  ٱَّلله

َ
ُ أ رِيُد ٱَّلله

اِس   َِن ٱلنه يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمُۗ َوِإنه َكثِيٗرا م 
 ٤٩ لََفَِٰسُقونَ 

50. Lẽ nào họ mong muốn được phân xử theo luật lệ của 

thời kỳ đen tối (thời tiền Islam)?! Và ai tốt hơn Allah về 

việc qui định giới luật dành cho đám người có đức tin kiên 

định?! 

  ِ ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
فَُحۡكَم ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ َيۡبُغوَنْۚ َوَمۡن أ

َ
أ

 ٥٠ ُحۡكٗما ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

51. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng lấy 

những người Do Thái và Thiên Chúa làm đồng mình. Họ 

là đồng minh của nhau. Ai trong các ngươi lấy họ làm 

đồng minh thì y thuộc phe của họ. Quả thật, Allah không 

hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡيُهوَد   َها ٱل يُّ
َ
أ ۞َيَٰٓ

ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ 
َ
ۡولَِيآَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
َصََٰرىَٰٓ أ َوَمن  َوٱلنه
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َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ِنُكۡم فَإِنهُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله هُهم م  َيَتَول
َٰلِِمينَ   ٥١ ٱلظه

52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ nhìn thấy những kẻ mà trong 

con tim của họ mang chứng bệnh (giả tạo đức tin) thường 

tới lui giữa họ (Do Thái và Thiên Chúa), nói: “Chúng tôi sợ 

chúng tôi sẽ gặp phải điều không tốt lành (nếu những 

người Muslim sẽ giành chiến thắng và toàn quyền kiểm 

soát).” Bởi thế, nếu Allah ban cho (Thiên Sứ và những 

người có đức tin) giành thắng lợi hoặc một quyết định (tốt 

đẹp) nào đó từ nơi Ngài thì họ (đám giả tạo đức tin) sẽ 

đâm ra tiếc nuối về những điều mà họ đã ẩn giấu trong 

lòng của họ. 

رَض  يَُسَٰرُِعوَن فِيِهۡم   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َفتََرى ٱل
ن  

َ
ُ أ ن تُِصيبََنا َدآئَِرة ْۚ َفَعَسي ٱَّلله

َ
َيُقولُوَن َنخَۡشيَٰٓ أ

تَِي بِٱلَۡفۡتِح 
ۡ
ِۡن ِعنِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َمآ  يَأ ۡمرٖ م 

َ
ۡو أ

َ
أ

نُفِسِهۡم َنَِٰدِمينَ 
َ
واْ فِٓي أ َسرُّ

َ
 ٥٢ أ

53. Những người có đức tin nói: “Chẳng phải đám người 

(giả tạo đức tin) này đã thề rất mạnh mẽ với Allah rằng họ 

luôn sát cánh với các người (những người có đức tin) hay 

sao?! Việc hành đạo của bọn họ đã trở nên vô nghĩa thế 

là họ trở thành đám người thất bại. 

  ِ قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
هِذيَن أ َهَُٰٓؤلَآِء ٱل

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َويَُقوُل ٱل

ۡعَمَٰلُُهۡم  
َ
يَۡمَٰنِِهۡم إِنهُهۡم لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

َ
َجۡهَد أ

ۡصَبحُ 
َ
 ٥٣ واْ َخَِٰسِرينَ فَأ

54. Hỡi những người có đức tin, ai trong các ngươi rời bỏ 

tôn giáo của mình thì Allah sẽ mang đến một nhóm người 

khác (thay thế các ngươi), Ngài sẽ yêu thương họ và họ 

cũng sẽ yêu thương Ngài; họ nhân từ đối với những người 

có đức tin nhưng lại rất cứng rắn đối với những kẻ vô đức 

tin; họ anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa của Allah và 

không sợ sự trách cứ của kẻ chỉ trích. Đấy là hồng phúc 

của Allah, Ngài ban cho ai Ngài muốn, và Allah là Đấng 

Rộng Rãi Bao La, hằng biết (tất cả mọi sự việc). 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَده ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ذِلهٍة عَلَى  
َ
ۥٓ أ ُ بَِقۡوٖم ُيحِبُُّهۡم َويُِحبُّونَُه تِي ٱَّلله

ۡ
فََسۡوَف يَأ

َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل   ٍة عَلَى ٱلَۡك ِعزه
َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

ِ َولَا َيخَافُوَن لَۡوَمَة  ِ يُۡؤتِيهِ  ٱَّلله َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله لَٓائِٖمِۚ َذ
ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٥٤ َمن يََشآُء

55. Quả thật, đồng minh thật sự của các ngươi chỉ có 

Allah, Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài và những người 

có đức tin, những người mà họ chu đáo duy trì lễ nguyện 

Salah, xuất Zakah và cúi mình (thần phục Ngài). 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله
َة وَُهۡم َرَٰكُِعونَ  َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ  ٥٥ يُقِيُموَن ٱلصه

56. Ai nhận Allah, Thiên Sứ của Ngài và những người có 

đức tin làm đồng minh thì quả thật phe của Allah chắc 

chắn sẽ giành chiến thắng. 

هِذيَن َءاَمُنواْ فَإِنه ِحۡزَب   َ َورَُسولَُهۥ َوٱل َوَمن َيَتَوله ٱَّلله
ِ ُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ   ٥٦ ٱَّلله

57. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ nhận lấy 

những kẻ mang tôn giáo của các ngươi ra nhạo báng và 

giễu cợt từ những người được ban cho Kinh Sách thời 

trước các ngươi (Do Thái và Thiên Chúa) và những người 

vô đức tin làm đồng minh. Các ngươi hãy kính sợ Allah 

nếu các ngươi thực sự là những người có đức tin. 

هِذي َها ٱل يُّ
َ
أ خَُذواْ  َيَٰٓ هِذيَن ٱته َن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱل

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن  
ُ
هِذيَن أ َِن ٱل دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا م 

َ إِن ُكنُتم   ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
اَر أ َقۡبلُِكۡم َوٱلُۡكفه

ۡؤِمنِينَ   ٥٧ مُّ
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58. Khi các ngươi cất lời (Azan) gọi nhau đến lễ nguyện 

Salah thì bọn họ lấy điều đó ra nhạo báng và giễu cợt. Đó 

là bởi vì bọn họ là một đám người không hiểu gì cả. 

َٰلَِك   خَُذوَها ُهُزٗوا َولَعِٗباْۚ َذ ةِ ٱته لَوَٰ َوِإَذا نَاَدۡيُتۡم إِلَي ٱلصه
ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل

َ
 ٥٨ بِأ

59. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Hỡi người dân 

Kinh Sách, lẽ nào các người quấy rối chúng tôi chỉ vì 

chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những điều được ban xuống 

cho chúng tôi cũng như những điều đã được ban xuống 

trước đây. Quả thật, đa số các người là những kẻ quấy 

rối, bất tuân.” 

ۡن َءاَمنها  
َ
هٓا أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن ِمنهآ إِل

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

نه  
َ
نزَِل ِمن َقۡبُل َوأ

ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ بِٱَّلله

َِٰسُقونَ  ۡكثََرُكۡم َف
َ
 ٥٩ أ

60. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các người (dân 

Kinh Sách) có muốn Ta báo cho các người biết một thứ 

còn tệ hại hơn điều đó và đáng bị trừng phạt ở nơi Allah? 

Đó là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, đã phẫn nộ, 

những kẻ mà Ngài biến một số tên trong bọn họ thành khỉ, 

heo và những kẻ mà Ngài đã khiến họ thờ phượng Taghut 

(tà thần). Họ là những kẻ sẽ có được một nơi cư ngụ tồi tệ 

nhất (ở cõi Đời Sau) là một đám người lạc xa con đường 

(chân lý).” 

  ِْۚ َٰلَِك َمُثوبًَة ِعنَد ٱَّلله ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

ُ وََغِضَب َعلَۡيهِ وََجَعَل  ِمۡنُهُم ٱلۡقَِرَدةَ  َمن لهَعَنُه ٱَّلله
كَاٗنا   ْوَلَٰٓئَِك َشر   مه

ُ
َُٰغوَتْۚ أ َوٱلۡخََنازِيَر وََعَبَد ٱلطه

بِيلِ  َضلُّ َعن َسَوآِء ٱلسه
َ
 ٦٠ َوأ

61. Khi họ (những kẻ giả tạo đức tin trong đám người Do 

Thái) đến gặp các ngươi (những người có đức tin), họ nói: 

“Chúng tôi đã có đức tin”. Quả thật, họ đã vào (Islam) 

bằng sự vô đức tin và quả thật họ cũng đã trở ra giống 

như thế. Tất nhiên, Allah biết rõ những gì họ che giấu. 

َخلُواْ بِٱلُۡكۡفرِ وَُهۡم   َوِإَذا َجآُءوُكۡم قَالُٓواْ َءاَمنها َوَقد ده
 ُ ۡعلَُم بَِما َكانُواْ يَۡكُتُمونَ قَۡد َخرَُجواْ بِهۚۦِْ َوٱَّلله

َ
 ٦١  أ

62. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy đa số bọn họ hăng say 

lao vào tội lỗi, hăng say gieo rắc hận thù và hăng say ăn 

đồ cấm. Thật tồi tệ và xấu xa cho những gì họ đã làm. 

ِۡنُهۡم  يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن  َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما كَانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
 ٦٢ َوأ

63. Tại sao những người thông tỏ giáo luật và các tu sĩ 

(Do Thái) lại không ngăn cản lời nói tội lỗi của họ cũng 

như việc họ ăn những thứ cấm?! Thật tồi tệ và xấu xa cho 

những gì họ đã làm. 

ۡحَباُر َعن قَۡولِِهُم ٱلِۡإۡثَم  
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به َُٰهُم ٱلره لَۡولَا َيۡنَهى

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما كَانُواْ يَۡصَنُعونَ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
 ٦٣ َوأ

64. Người Do Thái nói: “Tay của Allah đã bị xiềng xích.” 

Tay của bọn họ mới bị xiềng xích và bọn họ bị nguyền rủa 

bởi điều (phạm thượng) đã nói ra. Không (giống như 

những gì bọn họ nói), đôi tay của Ngài đều mở rộng, Ngài 

muốn ban phát (thiên lộc của Ngài) như thế nào tùy ý. Và 

chắc chắn bọn họ sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa 

bởi những gì mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ). TA gieo thêm vào lòng họ sự thù 

hận và ganh ghét cho đến Ngày Tận Thế. Cứ mỗi lần bọn 

họ châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh thì Allah dập tắt 

nó. Họ nỗ lực phá hoại trên trái đất; và Allah không yêu 

thương những kẻ phá hoại. 

يِۡديِهۡم  
َ
ْۚ ُغلهۡت أ ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله

ْۘ بَۡل يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف   َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا
نزَِل إِلَۡيَك ِمن  

ُ
آ أ ِۡنُهم مه ْۚ َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا م  يََشآُء

لَۡقۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَدََٰوَة  ره 
َ
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراْۚ َوأ

ۡوَقُدواْ نَاٗرا  
َ
َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُكلهَمآ أ

ۡرِض فََساٗداْۚ  
َ
ْۚ َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ ُ َها ٱَّلله

َ
ۡطَفأ

َ
ل ِلَۡحۡرِب أ

ُ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٦٤ َوٱَّلله
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65. Giá như người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên 

Chúa) có đức tin (nơi những điều mà Muhammad mang 

đến) và kính sợ (Allah) thì chắc chắn TA đã xóa tội cho họ 

và (vào Ngày Sau) TA sẽ thu nhận họ vào những Ngôi 

Vườn Thiên Đàng vĩnh cữu. 

ۡهَل ٱلۡكِ 
َ
نه أ

َ
ۡرنَا َعۡنُهۡم  َولَۡو أ َقۡواْ لََكفه َتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱته

َِٰت ٱلنهعِيمِ  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم َجنه
َ
 ٦٥ َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ

66. Giá như họ thực thi và chấp hành theo Tawrah và Injil 

cũng như những gì mà Thượng Đế của họ đã ban xuống 

cho họ (trong Qur’an) thì chắc chắn họ đã hưởng (vô số) 

thiên lộc từ bên trên họ cũng như từ dưới chân của họ. 

Trong số họ, có một số ít đi theo chân lý còn đa số toàn 

làm điều thối tha (tội lỗi). 

نزَِل إِلَۡيِهم  
ُ
ََٰة َوٱلِۡإنجِيَل َوَمآ أ ۡوَرى قَاُمواْ ٱلته

َ
نهُهۡم أ

َ
َولَۡو أ

ب ِهِ  ِن ره رُۡجلِِهمِۚ  م 
َ
َكلُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ

َ
ۡم لَأ

ِۡنُهۡم َسآَء َما   ۡقَتِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م  ة  مُّ مه
ُ
ِۡنُهۡم أ م 

 ٦٦ َيۡعَملُونَ 

67. Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt 

toàn bộ thông điệp mà Thượng Đế của Ngươi đã ban 

xuống cho Ngươi. Nếu như Ngươi không làm vậy thì quả 

thật Ngươi đã không truyền đạt thông điệp của Ngài. Allah 

sẽ bảo vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) thiên hạ. Quả thật, 

Allah không bao giờ hướng dẫn đám người vô đức tin. 

نزَِل 
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ب َِكۖۡ َوِإن   ۞َيَٰٓ إِلَۡيَك ِمن ره

ُ َيۡعِصُمَك ِمَن   ۚۥْ َوٱَّلله هۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلهۡغَت رَِسالََتُه ل
َٰفِرِينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك اِس  إِنه ٱَّلله  ٦٧ ٱلنه

68. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, 

các người không có bất cứ cơ sở nào (cho tôn giáo của 

mình) cho đến khi các người tuân thủ theo Tawrah và Injil 

và những điều được ban xuống cho các người từ Thượng 

Đế của các người (Qur’an). Chắc chắn bọn họ (dân Kinh 

Sách) sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa qua những 

gì mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ), cho nên Ngươi chớ thương tiếc cho đám 

người vô đức tin. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡسُتۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء َحتهيَٰ تُقِيُمواْ  
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ب ُِكۡمُۗ   ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل َوَمآ أ ۡوَرى ٱلته

ب َِك  َولَيَِزيَدنه  نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
آ أ ِۡنُهم مه َكثِيٗرا م 

َٰفِرِينَ  َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك
ۡ
 ٦٨ ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ

69. Quả thật, những người có đức tin và các cộng đồng 

người Do Thái, người Sabi-un(17) (Sabian) và người 

Thiên Chúa, ai trong số họ có đức tin nơi Allah, nơi cõi 

Đời Sau và hành thiện thì họ sẽ không phải lo sợ cũng sẽ 

không buồn phiền.I 

َٰبِـ ُوَن   هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل   َوٱلنهَصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله

 ٦٩ وٌۡف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ َصَٰلِٗحا فَلَا خَ 

70. Quả thật, TA đã nhận lấy giao ước trịnh trọng của dân 

Israel và TA đã cử phái các vị Thiên Sứ đến với họ. Tuy 

nhiên, cứ mỗi lần vị Thiên Sứ (của TA) đến gặp họ với 

những điều không phù hợp với ý muốn của họ thì họ phủ 

nhận một số (các vị Thiên Sứ) và giết chết một số khác. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم 
َ
َِٰٓءيَل َوأ َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر

َ
لََقۡد أ

نُفُسُهۡم  
َ
رُُسلٗاۖۡ ُكلهَما َجآَءُهۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

بُواْ َوَفرِيٗقا َيۡقُتلُونَ   ٧٠ فَرِيٗقا َكذه

 
I (17) Sobi-un là danh từ mà người Ả-rập gọi chung cho tất cả những ai đã cải đạo sang tôn giáo khác, họ theo một số 

Thiên Sứ của Allah ở thời trước đây. Sheikh Islam Ibnu Taimiyah nói: “Sobi-un có hai nhóm, một nhóm có đức tin và thờ 

phượng Allah duy nhất, họ được nhắc ở câu 62 của chương Al-Baqarah và nhóm còn lại là nhóm đa thần, họ được nhắc 

ở câu 17 của chương Al-Hajj.” 
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71. Họ cứ tưởng (việc hủy bỏ giao ước) không gây hại 

đến (họ), họ giả mù giả điếc (trước điều chân lý) rồi Allah 

đã tha thứ cho họ, nhưng sau đó đa số họ lại tiếp tục giả 

mù giả điếc. Và tất nhiên Allah thấy rõ mọi hành vi của họ. 

ها تَُكو ل
َ
واْ ُثمه تَاَب  وََحِسُبٓواْ أ َن فِۡتَنة  َفَعُمواْ وََصمُّ

  ُ ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله واْ َكثِير  م  ُ َعلَۡيِهۡم ُثمه َعُمواْ وََصمُّ ٱَّلله
ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ   ٧١ بَِصيُر

72. Quả thật, những ai đã nói “Allah chính là Masih con 

trai của Maryam” là những kẻ vô đức tin. (Bởi lẽ) Masih đã 

nói: “Hỡi dân Israel, các người hãy tôn thờ Allah, Thượng 

Đế của Ta và của các người. Ai tổ hợp thần linh cùng với 

Allah thì Ngài cấm kẻ đó vào Thiên Đàng và nơi ở của y 

sẽ là Hỏa Ngục, và đám người sai quấy sẽ không được ai 

giúp đỡ.” 

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن  لََقۡد كَ  هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله َفَر ٱل
  َ َِٰٓءيَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله َمۡريََمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح َيََٰبنِٓي إِۡسَر

  ُ ِ َفَقۡد َحرهَم ٱَّلله َرب ِي َوَربهُكۡمۖۡ إِنهُهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله
ۖۡ َومَ  اُر َُٰه ٱلنه َوى

ۡ
َٰلِِميَن ِمۡن َعلَۡيهِ ٱلۡجَنهَة َوَمأ ا لِلظه

نَصارٖ 
َ
 ٧٢ أ

73. Quả thật, những ai đã nói “Allah là ngôi thứ ba trong 

thuyết Ba Ngôi(18)” là những kẻ vô đức tin, (bởi lẽ) chỉ có 

một Thượng Đế duy nhất (là Allah). Nếu như bọn họ 

không chấm dứt ngay những lời nói (phạm thượng) đó thì 

chắc chắn những kẻ vô đức tin trong bọn họ sẽ phải bị 

một sự trừng phạt đau đớn.I 

ٖۘ َوَما ِمۡن   ََٰثةٖ َ ثَالُِث ثََل هِذيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
ا َيُقولُوَن   هۡم يَنَتُهواْ َعمه ْۚ َوِإن ل هٓا إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٍَٰه إِل إَِل

هذِ  نه ٱل لِيمٌ لََيَمسه
َ
 ٧٣ يَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

74. Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám 

hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Khoan Dung? 

ُ غَ  ۚۥْ َوٱَّلله ِ َويَۡسَتۡغفُِرونَُه فَلَا َيُتوبُوَن إِلَي ٱَّلله
َ
ُفور   أ

 ٧٤ رهِحيم  

75. Masih con trai của Maryam không là gì ngoài thân 

phận Thiên Sứ như bao vị Thiên Sứ trước Y và mẹ của Y 

cũng chỉ là một phụ nữ có niềm tin kiên định (vào Allah), 

cả hai đều ăn thức ăn (như bao người phàm khác). Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem TA trình bày cho bọn họ các 

lời mặc khải (của TA) như thế nào, rồi Ngươi hãy nhìn 

xem bọn họ tránh xa (chân lý) ra sao?! 

ها رَُسول  قَۡد َخلَۡت ِمن   ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل مه
ُكلَاِن ٱ 

ۡ
ۖۡ َكانَا يَأ يَقة  ِ ُهۥ ِصد  مُّ

ُ
ُۗ َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ َعاَم لطه

هيَٰ   ن
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَي ُِن لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ٱنُظۡر أ

 ٧٥ يُۡؤَفُكونَ 

76. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Lẽ nào các 

người lại tôn thờ ngoài Allah những thứ không thể hãm 

hại hoặc giúp đỡ được các người trong khi Allah là Ðấng 

Hằng Nghe, Hằng Biết?!” 

ِ َما لَا َيۡملُِك لَُكۡم   َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ُ ُهَو ٱلسه ا َولَا َنۡفٗعاْۚ َوٱَّلله  ٧٦ َضر ٗ

77. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Hỡi dân Kinh 

Sách (Thiên Chúa), các người chớ đừng thái quá trong 

tôn giáo của mình một cách không đúng sự thật. Các 

người chớ đi theo dục vọng của đám người lầm lạc trước 

đây (Do Thái), họ đã làm cho nhiều người lầm lạc và họ 

đã lệch xa khỏi con đường (chân lý).” 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينِكُ 
َ
أ ۡم َغيَۡر  قُۡل َيَٰٓ

ۡهَوآَء قَۡوٖم قَۡد َضلُّواْ ِمن َقۡبُل  
َ
ِ َولَا تَتهبُِعٓواْ أ ٱلۡحَق 

بِيلِ  َضلُّواْ َكثِيٗرا وََضلُّواْ َعن َسَوآِء ٱلسه
َ
 ٧٧ َوأ

 
I (18) Thuyết Ba Ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh (Chúa Thánh Thần). 
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78. Đám người vô đức tin của dân Israel đã bị nguyền rủa 

trên chiếc lưỡi của Dawood và Ysa con trai Maryam. Sở dĩ 

bọn họ bị như thế là vì họ đã bất tuân và vượt quá giới 

hạn. 

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ لَِساِن   هِذيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر لُعَِن ٱل
َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ   َداوُۥَد وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمْۚ َذ

 ٧٨ َيۡعَتُدونَ 

79. Bọn họ đã không ngăn cản nhau làm điều sai trái mà 

bọn họ đã từng làm. Thật xấu xa thay cho những gì bọn 

họ đã làm. 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ لَبِۡئَس َما َكانُواْ   َكانُواْ لَا يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ َيۡفَعلُونَ 

80. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy rằng sẽ có rất nhiều 

người trong bọn họ (Do Thái) cấu kết với những người vô 

đức tin (nhằm hãm hại tín đồ Muslim), thật xấu xa thay 

cho hành vi mà họ đã gởi đi trước cho bản thân mình, đó 

là bọn họ đã bị Allah phẫn nộ và bọn họ sẽ phải bị trừng 

phạt mãi mãi. 

هِذيَن كَ  هۡوَن ٱل ِۡنُهۡم َيَتَول ْْۚ لَبِۡئَس َما  تََرىَٰ َكثِيٗرا م  َفُروا
ُ َعلَۡيِهۡم َوفِي   ن َسِخَط ٱَّلله

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ قَده

 ٨٠ ٱلَۡعَذاِب ُهۡم َخَٰلُِدونَ 

81. Và nếu như bọn họ (Do Thái) có đức tin nơi Allah, nơi 

Nabi (Muhammad) và những gì được ban xuống cho Y thì 

bọn họ đã không nhận những người vô đức tin làm đồng 

minh. Tuy nhiên, đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dấy 

loạn. 

نزَِل إِلَۡيهِ َما  
ُ
ِبي ِ َوَمآ أ ِ َوٱلنه َولَۡو َكانُواْ يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف ۡولَِيآَء َوَلَِٰكنه َكثِيٗرا م 
َ
خَُذوُهۡم أ  ٨١ ٱته

82. Chắc chắn Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy kẻ thù thâm 

độc nhất đối với những người có đức tin chính là người 

Do Thái và những kẻ thờ đa thần. Và chắc chắn Ngươi sẽ 

thấy người có tình cảm gần gũi với người có đức tin nhất 

chính là những ai đã nói: “Chúng tôi là Thiên Chúa”. Đó là 

bởi vì trong họ có những học giả và các bậc tu hành 

không tự cao tự đại. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱلَۡيُهوَد   اِس َعَدََٰوٗة ل ِل َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

هِذيَن   ٗة ل ِل َوده قَۡربَُهم مه
َ
ْۖۡ َولََتِجَدنه أ ۡشَرُكوا

َ
هِذيَن أ َوٱل

نه ِمۡنُهۡم  َءاَمُنواْ 
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ هِذيَن قَالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰ ٱل

نهُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ 
َ
يِسيَن َورُۡهَباٗنا َوأ ِ  ٨٢ قِس 

83. (Những người này – chẳng hạn như vua Al-Najashi 

(Negus) và quần thần của ông), khi họ nghe những điều 

được ban xuống cho Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) thấy đôi mắt của họ rơi lệ khi nhận ra được 

chân lý, họ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã tin 

tưởng, xin Ngài hãy ghi bầy tôi cùng với những người 

chứng nhận (sự thật), (đó là Muhammad và các tín đồ của 

Người).” 

ۡعُيَنُهۡم  
َ
نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ أ

ُ
َوِإَذا َسِمُعواْ َمآ أ

ِۖ َيُقولُوَن   ِ ا َعَرفُواْ ِمَن ٱلۡحَق  ۡمِع ِممه تَفِيُض ِمَن ٱلده
َِٰهِدينَ   ٨٣ َربهَنآ َءاَمنها فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشه

84. “Làm sao bầy tôi lại không có đức tin nơi Allah trong 

khi chân lý đã thật sự đến với bầy tôi (thông qua Thiên Sứ 

Muhammad), bầy tôi tham được Thượng Đế của mình thu 

nhận vào cùng với nhóm người đức hạnh (nơi Thiên 

Đàng).” 

ِ َوَنۡطَمُع   ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن ٱلۡحَق  َوَما لََنا لَا نُۡؤِمُن بِٱَّلله
ن يُۡدِخلَ 

َ
َٰلِِحينَ أ  ٨٤ َنا َربَُّنا َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلصه

85. Bởi những điều họ cầu nguyện, Allah đã ban thưởng 

cho họ những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các 

dòng sông chảy, họ sống muôn đời trong đó. Đấy là phần 

thưởng dành cho người làm tốt. 

 ُ َثََٰبُهُم ٱَّلله
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها فَأ

َٰٖت َتجۡ  بَِما قَالُواْ َجنه
َٰلَِك َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنِينَ  نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َوَذ

َ
 ٨٥ ٱلۡأ
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86. Riêng những kẻ vô đức tin và phủ nhận các lời mặc 

khải của TA, họ sẽ làm bạn với Hỏa Ngục. 
بُواْ أَـِبَيَٰ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ۡصَحَُٰب  َوٱل

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
تَِنآ أ

 ٨٦ ٱلۡجَِحيمِ 

87. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng tự ý 

cấm những thứ tốt lành mà Allah đã cho phép các ngươi. 

Tuy nhiên, các ngươi chớ vượt quá giới hạn, quả thật, 

Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. 

َحله  
َ
ُِمواْ َطي َِبَِٰت َمآ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ لَا ُيحِبُّ   ْْۚ إِنه ٱَّلله ُ لَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا ٱَّلله
 ٨٧ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

88. Các ngươi hãy ăn những thực phẩm Halal tốt sạch mà 

Allah đã ban cấp cho các ngươi và các ngươi hãy kính sợ 

Allah, Đấng mà các ngươi thật sự có đức tin. 

  َ ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ا َرَزَقُكُم ٱَّلله وَُكلُواْ ِممه
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 

َ
هِذٓي أ  ٨٨ ٱل

89. Allah không bắt tội các ngươi về những lời thề thốt do 

quen miệng mà Ngài chỉ bắt tội các ngươi về những lời 

thề thực sự có chủ ý. Tuy nhiên, để chuộc tội cho lời thề 

đã phạm(19) thì phải nuôi ăn mười người nghèo theo mức 

lượng trung bình mà các ngươi dùng để nuôi gia đình 

hoặc cấp quần áo cho họ hoặc trả tự do cho một người nô 

lệ (có đức tin). Đối với người nào không có khả năng thì 

phải nhịn chay ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 

điều đã phạm trong lời thề, và các ngươi hãy giữ lời thề 

của mình. Allah trình bày rõ ràng các lời mặc khải của 

Ngài cho các ngươi như thế, mong rằng các ngươi biết tạ 

ơn (Ngài).I 

يَۡمَٰنُِكۡم َوَلَِٰكن  
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

ۥٓ إِۡطَعاُم  ََٰرتُُه يَۡمََٰنۖۡ فََكفه
َ
دتُُّم ٱلۡأ يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقه

ۡهلِيُكۡم  
َ
ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
َعَشَرةِ َمَسَِٰكيَن ِمۡن أ

ۡو كِۡسَوُتهُ 
َ
هۡم َيِجۡد فَِصَياُم  أ رِيُر َرَقَبةِٖۖ َفَمن ل

ۡو َتحۡ
َ
ۡم أ

يَۡمَٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ  
َ
ََٰرةُ أ َٰلَِك َكفه يهاٖمِۚ َذ

َ
ََٰثةِ أ ثََل

ُ لَُكۡم   يَۡمََٰنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
َ
َوٱۡحَفُظٓواْ أ

 ٨٩ َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

90. Hỡi những người có đức tin! Quả thật (uống) rượu, cờ 

bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là những thứ ô 

uế thuộc hành vi của Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy 

tránh xa chúng mong rằng các ngươi thành đạt. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلۡخَۡمُر َوٱلَۡميِۡسرُ  َها ٱل يُّ
َ
أ   َيَٰٓ

ۡيَطَِٰن   ِۡن َعَمِل ٱلشه ۡزَلَُٰم رِۡجس  م 
َ
نَصاُب َوٱلۡأ

َ
َوٱلۡأ

 ٩٠ فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

91. Quả thật, Shaytan chỉ muốn gieo lòng hận thù và hiềm 

khích giữa các ngươi qua (việc uống) rượu và cờ bạc. 

Thật ra (Shaytan) chỉ muốn cản trở các ngươi tưởng nhớ 

Allah và muốn các ngươi (sao lãng) lễ nguyện Salah mà 

thôi. Vậy các ngươi không chịu ngưng ư?! 

ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََٰوَة  
َ
ۡيَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ُكۡم َعن ذِۡكرِ   َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِر َويَُصده
ِ وَعَ  نَتُهونَ ٱَّلله نُتم مُّ

َ
لَوَٰةِِۖ َفَهۡل أ  ٩١ ِن ٱلصه

92. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah, vâng lời Thiên Sứ 

(Muhammad) và các ngươi hãy coi chừng (chớ kháng lại 

lệnh của Y). Nếu như các ngươi quay lưng với Y thì các 

ngươi hãy biết rằng quả thật Thiên Sứ của TA chỉ có 

nhiệm vụ truyền đạt rõ ràng mà thôi. 

هۡيُتۡم   ْْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوٱۡحَذُروا
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

نهَما عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 
َ
 ٩٢ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 
I (19) Thề không làm một điều gì đó nhưng lại làm hoặc thề làm một điều gì đó nhưng lại không làm. Đó là phạm tội trong 

lời thề. 



 

Al-Ma-idah 

 

119 

 

 المائدة

93. Những người có đức tin và hành thiện sẽ không bị bắt 

tội về những gì (Haram) mà họ đã ăn (uống) trong quá 

khứ (chẳng hạn như uống rượu trước khi có lệnh cấm) 

nếu (hiện tại) họ giữ mình (không phạm điều Haram), có 

đức tin và hành thiện; sau đó, họ giữ mình hơn, có đức tin 

nhiều hơn, rồi họ giữ mình hơn nữa và làm tốt. Quả thật, 

Allah thương yêu những người làm tốt(20).I 

َٰلَِحَِٰت ُجَناح    هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَيَۡس عَلَى ٱل
فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا َما ٱتهَقواْ وهَءاَمنُواْ وََعِملُواْ  

حۡ 
َ
أ َٰلَِحَِٰت ُثمه ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ ُثمه ٱتهَقواْ وه ْْۚ  ٱلصه َسُنوا

ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٩٣ َوٱَّلله

94. Hỡi những người có đức tin, Allah chắc chắn thử 

thách các ngươi qua con thú săn trong tầm tay và mũi 

giáo của các ngươi (khi các ngươi đang trong thời gian 

hành hương Hajj hoặc ‘Umrah), mục đích để Allah biết rõ 

ai là người sợ Ngài một cách vô hình. Do đó, người nào vi 

phạm sau đó thì y sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn. 

َِن   ُ بَِشۡيٖء م  هِذيَن َءاَمُنواْ لََيۡبلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

يِۡديُكۡم َورَِماُحُكۡم 
َ
ۥٓ أ ۡيِد َتَنالُُه ُ  ٱلصه لَِيۡعلََم ٱَّلله

َٰلَِك فَلَُهۥ   َمن َيخَافُُهۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ
لِيم  

َ
 ٩٤ َعَذاٌب أ

95. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng giết 

thú săn khi các ngươi đang trong thời gian hãm mình (của 

nghi thức Hajj hoặc ‘Umrah). Ai trong các ngươi cố tình 

giết thú săn (khi đang trong tình trạng hãm mình như thế) 

thì hình phạt dành cho y là y phải đền một con gia súc 

tương đương với con thú săn mà y đã giết dưới giám sát 

của hai người đàn ông công bằng trong các ngươi, (con 

vật phải) được dắt đến Ka’bah để giết (và chia thịt cho cư 

dân nghèo ở đó), hoặc y phải chuộc tội bằng cách nuôi 

ăn(21) những người nghèo hoặc bằng cách nhịn chay 

tương đương với việc nuôi ăn đó, mục đích để cho y nếm 

hậu quả của hành vi (giết thú săn) của y. Allah sẽ lượng 

thứ cho việc đã qua nhưng ai tái phạm thì Allah sẽ trừng 

phạt y. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng toàn 

quyền trừng phạt (không quyền lực nào có thể kháng cự).II 

  ْۚ نُتۡم ُحُرم 
َ
ۡيَد َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقُتلُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡثُل َما َقَتَل   َوَمن ِٗدا فََجَزآء  م  َتَعم  َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ
ُۢا َبَٰلَِغ   ِنُكۡم َهۡديَ َعِم َيحُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل م  ِمَن ٱلنه

َٰلَِك   ۡو َعۡدُل َذ
َ
ََٰرة  َطَعاُم َمَسَِٰكيَن أ ۡو َكفه

َ
ٱلَۡكۡعَبةِ أ

ُ َعمه  ۡمرِهۗۦُِ َعَفا ٱَّلله
َ
ا َسلََفْۚ ِصَياٗما ل َِيُذوَق َوبَاَل أ

ُ َعزِيز  ُذو   ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّلله َوَمۡن عَاَد َفَينَتقُِم ٱَّلله
 ٩٥ ٱنتَِقامٍ 

96. Các ngươi được phép săn bắt (động vật) trên biển và 

được phép dùng thức ăn của nó (xác chết trên biển) làm 

thực phẩm cho các ngươi và cho khách bộ hành của sa 

mạc. Tuy nhiên, các ngươi không được phép săn bắt 

động vật trên cạn lúc các ngươi đang trong (thời gian) 

hãm mình (của nghi thức Hajj hoặc ‘Umrah). Các ngươi 

hãy kính sợ Allah, Đấng mà các ngươi sẽ được triệu tập 

(trình diện Ngài vào Ngày Phán Xét). 

ِحله لَكُ 
ُ
ۡم َصۡيُد ٱلَۡبۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰٗعا لهُكۡم  أ

ِ َما ُدۡمُتۡم   َِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلۡبَر  يهاَرةِِۖ وَُحر  َولِلسه
هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٩٦ ُحُرٗما

97. Allah đã qui định Ka’bah, Ngôi đền thiêng liêng, làm 

một nơi để nhân loại đến hành đạo (như Salah, hành 

hương Hajj và ‘Umrah); (Ngài quy định) những tháng cấm 

ُ ٱلَۡكۡعَبَة ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم قَِيَٰٗما ل ِلنهاِس   ۞َجَعَل ٱَّلله
نه  

َ
َٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ ۡهَر ٱلۡحََراَم َوٱلَۡهۡدَي َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذ َوٱلشه

 
I (20) Những người làm tốt là những người ngoan đạo đạt đến cảnh giới Ihsan. Và Ihsan được Thiên Sứ của Allah định 

nghĩa rằng đó là một người thờ phượng Allah như thể y đang nhìn thấy Ngài trước mặt nhưng nếu như y không thể nhìn 

thấy Ngài thì y biết rằng Ngài đang nhìn thấy y. 

II (21) Nuôi ăn người nghèo được thực hiện theo cách sau: Định giá tiền cho con thú săn bị giết rồi lấy giá tiền chia 1,2 kg 

(gạo), kết quả có được là số phần phải cho người nghèo. Nếu không có khả năng nuôi ăn người nghèo thì phải nhịn 

chay, số ngày nhịn chay tương ứng với số phần nuôi ăn, bao nhiêu phần là bấy nhiều ngày nhịn chay. 
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(giết chóc)(22), (qui định) vật giết tế và việc đeo vòng cổ 

(lên con vật được chọn giết tế). (Ngài qui định) như thế là 

để các ngươi biết rằng Allah hằng biết rõ mọi thứ trong 

trời đất; quả thật Allah là Đấng hằng biết mọi thứ.I 

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡرِض َوأ

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
 ٩٧ بِكُل 

98. (Hỡi nhân loại), các ngươi hãy biết rằng Allah rất 

nghiêm khắc trong việc trừng phạt (những kẻ bất tuân 

Ngài), và (các ngươi cũng hãy biết rằng) Allah hằng tha 

thứ, khoan dung (đối với những ai quay về sám hối với 

Ngài). 

َ َشِديُد ٱ نه ٱَّلله
َ
َ َغُفور   ٱۡعلَُمٓواْ أ نه ٱَّلله

َ
لۡعَِقاِب َوأ

 ٩٨ رهِحيم  

99. Thiên Sứ (của Allah) chỉ có nhiệm vụ truyền đạt (thông 

điệp của Ngài chứ không có quyền năng hướng dẫn một 

ai). Và Allah là Đấng biết rõ những gì các ngươi phơi bày 

và những gì các ngươi che giấu. 

 َ ا عَل ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن  مه ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ى ٱلرهُسوِل إِل
 ٩٩ َوَما تَۡكُتُمونَ 

100. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Cái xấu và cái tốt 

không hề ngang bằng nhau mặc dù sự phong phú của cái 

xấu có thể gây ấn tượng với các ngươi (bởi lẽ nhiều 

không phải là bằng chứng khẳng định giá trị của một sự 

việc). Cho nên, các ngươi hãy kính sợ Allah, hỡi những 

người thông hiểu, mong rằng các ngươi thắng lợi và thành 

công. 

ۡعَجَبَك َكثَۡرُة  
َ
ي ُِب َولَۡو أ ها يَۡسَتوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه قُل ل

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم  ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱتهُقو
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َ َيَٰٓأ اْ ٱَّلله

 ١٠٠ ُتۡفلُِحونَ 

101. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng hỏi 

về những điều mà nếu chúng được chỉ ra cho các ngươi 

sẽ làm các ngươi khốn đốn. Nhưng nếu các ngươi hỏi về 

chúng trong lúc Kinh Qur’an được ban xuống thì chúng sẽ 

được trình bày rõ cho các ngươi. (Tuy nhiên) Allah đã cho 

qua những điều đó (khi Ngài im lặng, không đề cập chúng 

trong Qur’an của Ngài). Quả thật, Allah hằng tha thứ, hằng 

chịu đựng. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡسـ َ  َها ٱل يُّ
َ
أ ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد  َيَٰٓ

َ
لُواْ َعۡن أ

ُل   لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم َوِإن تَۡسـ َلُواْ َعۡنَها ِحيَن ُينَزه
ُ َغُفوٌر   ُۗ َوٱَّلله ُ َعۡنَها ٱلُۡقۡرَءاُن ُتۡبَد لَُكۡم َعَفا ٱَّلله

 ١٠١ َحلِيم  

102. Thật ra, trước các ngươi đã có một đám người cũng 

đã hỏi về những điều đó, rồi sau đó họ đã trở thành những 

kẻ vô đức tin bởi chúng. 

ۡصَبُحواْ بَِها  
َ
ِن َقۡبلُِكۡم ُثمه أ لََها قَۡوم  م 

َ
قَۡد َسأ

َٰفِرِينَ   ١٠٢ َك

103. Allah không hề quy định về Bahirah, Sa-ibah, 

Wasilah hay Ham gì cả(23) mà chính những kẻ vô đức tin 

đã bịa đặt điều giả dối cho Allah. Quả thật, đa số bọn họ 

chẳng hiểu gì.II 

ُ ِمنُۢ َبحِيَرةٖ َولَا َسآئَِبةٖ َولَا وَِصيلَةٖ َولَا   َما َجَعَل ٱَّلله
  ِ هِذيَن َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َحاٖم َوَلَِٰكنه ٱل

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠٣ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوأ

 
I (22) Các tháng cấm đó bao gồm: Zdul-Qa’dah, Zdul-Hijjah, Muharram, Rajab. 

II (23) Người đa thần trước đây đã tự đặt ra những điều mê tín: Bahirah là con lạc đà cái, sữa của nó chỉ dành dâng cúng 

các thần linh bục tượng, không ai được phép vắt sữa của nó, hoặc là con lạc cái có tai bị chẻ làm đôi. Sa-ibah là con lạc 

đà cái được thả tự do, nó là con vật dành cúng cho thần linh, nó không được dùng để chuyên chở. Wasilah là con lạc đà 

cái dùng để cúng các thần linh, không được dùng để chuyên chở vì nó đều đẻ con cái trong hai lứa đầu. Ham là con lạc 

đà đực được dùng để phối giống, sau khi nó giao phối đến đủ số lần giao theo qui định thì nó được thả tự do, không 

được dùng chuyên chở, nó là vật cúng các thần linh. (Xem Tafsir Ibnu Jibril và Ibnu Al-Kathir) 
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104. (Những kẻ đặt điều giả dối cho Allah này), khi có lời 

bảo “Các ngươi hãy đến với điều mà Allah đã ban xuống 

(Qur’an) và đến với Thiên Sứ (Sunnah) thì họ nói: “Những 

gì chúng tôi thấy tổ tiên chúng tôi làm đã quá đủ cho 

chúng tôi.” Lẽ nào (họ đi theo tổ tiên của họ) ngay cả khi 

tổ tiên của họ không biết gì cũng như không được hướng 

dẫn ư?! 

ُ َوِإلَي ٱلرهُسوِل   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

َولَۡو َكاَن  
َ
ْۚ أ ٓ قَالُواْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

ا َولَا َيۡهَتُدونَ َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعلَ   ١٠٤ ُموَن َشۡيـ ٗ

105. Hỡi những người có đức tin, các ngươi phải chịu 

trách nhiệm cho bản thân các ngươi. Những kẻ lầm lạc sẽ 

không gây hại được các ngươi khi các ngươi đi đúng con 

đường chân lý. Rồi đây, tất cả các ngươi sẽ phải trở về 

trình diện Allah, Ngài sẽ cho các ngươi biết tất cả những 

gì các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

نُفَسُكۡمۖۡ لَا  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِ َمرِۡجُعُكۡم   ن َضله إَِذا ٱۡهَتَدۡيُتۡمْۚ إِلَي ٱَّلله ُكم مه يَُضرُّ
 ١٠٥ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ َجمِيٗعا 

106. Hỡi những người có đức tin, khi ai đó trong các 

ngươi lập di chúc trước lúc lâm chung (thì các ngươi) hãy 

để hai người đàn ông công bằng (chính trực và trung 

thực) trong các ngươi đứng ra làm chứng cho các ngươi 

hoặc để hai người khác ngoài các ngươi (không phải 

Muslim) làm chứng cho các ngươi trong trường hợp các 

ngươi đang trên đường đi xa và cái chết bất ngờ đến với 

các ngươi. Nếu các ngươi nghi ngờ (về sự trung thực của) 

hai nhân chứng thì sau lễ nguyện Salah, các ngươi hãy 

bắt hai người họ thề với Allah: “Chúng tôi không bán sự 

làm chứng với bất cứ giá trị nào ngay cả đối với bà con 

thân thuộc, và chúng tôi sẽ không giấu giếm bằng chứng 

của Allah (vì nếu chúng tôi làm thế thì) chắc chắn chúng 

tôi là những kẻ tội lỗi.” 

هِذيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ بَيۡنُِكۡم إَِذا َحَضَر   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحيَن ٱلۡوَِصيهةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل  
َ
أ

نُتۡم َضَرۡبُتۡم فِي  
َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغيِۡرُكۡم إِۡن أ

َ
ِنُكۡم أ م 

ِصيَبُة ٱلۡمَ  َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
ۡرِض فَأ

َ
ۡوِتِۚ َتحۡبُِسوَنُهَما ِمنُۢ  ٱلۡأ

ِ إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم لَا نَۡشتَِري   ةِ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله لَوَٰ َبۡعِد ٱلصه
  ِ بِهِۦ َثَمٗنا َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰ َولَا نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله

هِمَن ٱٓأۡلثِِمينَ   ١٠٦ إِنهآ إِٗذا ل

107. Nếu phát hiện cả hai (nhân chứng) là kẻ tội lỗi (khai 

man, phạm lời thề hoặc lừa gạt) thì hãy để hai người khác 

(thuộc thân nhân người chết) đứng ra thế chỗ cho hai 

nhân chứng đã phạm tội, và yêu cầu họ thề với Allah: “Sự 

làm chứng của chúng tôi trung thực hơn sự làm chứng 

của hai người trước và chúng tôi không vi phạm. (Nếu 

chúng tôi vi phạm) thì chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều 

sai quấy.” 

آ إِثٗۡما فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن   نهُهَما ٱۡسَتَحقه
َ
فَإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن ٱۡسَتَحقه َعلَۡيِهُم  ۡولََيَِٰن  َمَقاَمُهَما ِمَن ٱل
َ
ٱلۡأ

َحقُّ ِمن َشَهََٰدتِِهَما َوَما  
َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٠٧ ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنهآ إِٗذا ل

108. (Việc yêu cầu hai nhân chứng thề sau lễ nguyện 

Salah) là cách phù hợp nhất để có được một sự làm 

chứng đúng thật hoặc vì sợ lời thề bị (người thừa kế) bác 

bỏ sau khi họ đã thề. Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy 

nghe (lệnh của Ngài). Quả thật, Allah không bao giờ 

hướng dẫn đám người bất tuân. 

ۡو 
َ
َهََٰدةِ عَلَىَٰ وَۡجِهَهآ أ تُواْ بِٱلشه

ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َيخَافُٓواْ  َذ

  ُْۗ َ َوٱۡسَمُعوا يَۡمَٰنِِهۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد أ

َ
ن تَُرده أ

َ
أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ١٠٨ َوٱَّلله

109. (Hỡi nhân loại, các ngươi hãy nhớ đến) Ngày mà 

Allah sẽ tập kết toàn bộ các vị Thiên Sứ (của Ngài) rồi hỏi 

Họ: “Các cộng đồng của Các Ngươi đã đáp lại (sứ mạng 

của) Các Ngươi những gì?” Họ đáp: “Quả thật, bầy tôi 

ِجۡبُتۡمۖۡ قَالُواْ لَا  
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ۞يَوَۡم َيجَۡمُع ٱَّلله

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ عِ  نَت َعله
َ
ۖۡ إِنهَك أ  ١٠٩ لَۡم لََنآ
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không biết gì bởi lẽ chỉ có Ngài mới là Đấng biết rõ mọi 

điều vô hình.” 

110. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán: 

“Hỡi Ysa con trai của Maryam, Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 

mà TA đã ban cho Ngươi (khi TA tạo ra Ngươi từ người 

mẹ mà không cần đến người cha), và cho mẹ của Ngươi 

(khi TA chọn Nữ làm người phụ nữ tốt nhất trong thời đại 

của Nữ); (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà TA đã ban cho 

Ngươi) khi TA đã cho Jibril đến phò trợ Ngươi, cho Ngươi 

nói chuyện được với thiên hạ lúc Ngươi vẫn còn nằm nôi 

và lúc Ngươi đã trưởng thành; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 

mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã dạy Ngươi chữ viết, 

lẽ khôn ngoan, Kinh Tawrah và Kinh Injil; (Ngươi hãy nhớ 

lại hồng ân mà TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể 

tạo ra một con chim thật từ con chim đất sét được nắn 

hình bằng cách hà hơi vào nó dưới sự chấp thuận của TA, 

Ngươi có thể chữa khỏi bệnh mù bẩm sinh và bệnh bạch 

biến dưới phép của TA; (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân mà 

TA đã ban cho Ngươi) khi Ngươi có thể cứu người chết 

sống lại dưới phép của TA; và (Ngươi hãy nhớ lại hồng ân 

mà TA đã ban cho Ngươi) khi TA đã bảo vệ Ngươi thoát 

khỏi sự hãm hại của dân Israel lúc Ngươi mang đến cho 

họ những bằng chứng rõ rệt nhưng những kẻ vô đức tin 

trong số họ bảo: “Đây rõ ràng chỉ trò ma thuật!”. 

ُ َيَٰعِيَسي ٱبۡ  َن َمۡريََم ٱۡذُكۡر نِۡعَمتِي َعلَۡيَك  إِۡذ قَاَل ٱَّلله
اَس   يهدتَُّك بُِروِح ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم ٱلنه

َ
وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك إِۡذ أ

فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإۡذ َعلهۡمُتَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة  
يِن َكَهۡيـ َةِ   ِ ۖۡ َوِإۡذ َتخۡلُُق ِمَن ٱلط  ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى َوٱلته

ُۢا بِإِۡذنِيِۖ   يِۡر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطيَۡر ٱلطه
رُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ  

بۡرََص بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ ُتخۡ
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
َوُتبۡرُِئ ٱلۡأ

َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم   بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر
هِذيَن َكَفُرواْ  ها  بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقاَل ٱل ِمۡنُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل

بِين    ١١٠ ِسۡحر  مُّ

111. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi TA (Allah) 

mặc khải cho các tông đồ (của Ysa) phán bảo: “Các ngươi 

hãy có đức tin nơi TA và nơi vị Thiên Sứ của TA. Họ nói: 

“Bầy tôi đã có đức tin và xin Ngài hãy chứng giám rằng 

bầy tôi là những tín đồ Muslim.” 

ۡن َءاِمُنواْ بِي َوبِرَُسولِي  
َ
وَۡحۡيُت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـَۧن أ

َ
َوِإۡذ أ

نهَنا ُمۡسلُِمونَ 
َ
 ١١١ قَالُٓواْ َءاَمنها َوٱۡشَهۡد بِأ

112. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi các tông đồ 

(của Ysa) nói: “Hỡi Ysa con trai của Maryam, Thượng Đế 

của Người có thể ban xuống cho chúng tôi một bàn thức 

ăn từ trên trời không?! (Ysa) bảo: “Các người hãy kính sợ 

Allah (mà bỏ đi yêu cầu quá đáng đó) nếu các người là 

những người có đức tin.” 

َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َهۡل يَۡسَتِطيُع   إِۡذ قَاَل ٱلۡحََوارِيُّونَ 
َمآِءِۖ قَاَل ٱتهُقواْ   َِن ٱلسه َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م  ن ُينَز 

َ
َربَُّك أ

ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ  ١١٢ ٱَّلله

113. (Các tông đồ) nói (với Ysa): “Chúng tôi muốn ăn từ 

chiếc bàn đầy thức ăn đó để con tim của chúng tôi vững 

tin hơn (về quyền năng của Allah) cũng như để biết rõ 

Người đã nói thật với chúng tôi; và chúng tôi sẽ là những 

nhân chứng cho chiếc bàn ăn đó.” 

ُكَل ِمۡنَها َوَتۡطَمئِنه قُلُوبَُنا َوَنۡعلََم  
ۡ
ن نهأ

َ
قَالُواْ نُرِيُد أ

ن قَۡد َصَدۡقَتَنا 
َ
َِٰهِدينَ أ  ١١٣ َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن ٱلشه

114. Ysa con trai của Maryam khẩn cầu: “Lạy Allah, 

Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban xuống cho bầy 

tôi một chiếc bàn đầy thức ăn từ trên trời để làm một bàn 

tiệc mừng vui cho bầy tôi như là một phép màu của Ngài 

cho bầy tôi từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, xin 

نزِۡل َعلَۡيَنا 
َ
قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهَنآ أ

َمآِء تَُكوُن لََنا ِعيٗدا  َِن ٱلسه لَِنا   َمآئَِدٗة م  وه
َ
ل ِأ
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Ngài hãy ban bổng lộc cho bầy tôi bởi Ngài là Đấng Ban 

bổng lộc tốt nhất.” 
نَت َخيُۡر  

َ
ِنَكۖۡ َوٱۡرزُۡقَنا َوأ َوَءاِخرِنَا َوَءايَٗة م 

َٰزِقِينَ   ١١٤ ٱلره

115. Allah phán: “TA sẽ ban nó (bàn thức ăn) xuống cho 

các ngươi. Tuy nhiên, nếu ai trong các ngươi vô đức tin 

sau đó thì chắc chắn TA sẽ trừng phạt kẻ đó bằng một sự 

trừng phạt mà TA chưa từng trừng phạt ai trên đời này.” 

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖۡ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد   ُ إِن ِي ُمنَز  قَاَل ٱَّلله
َِن   َحٗدا م 

َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هٓا أ بُُهۥ َعَذاٗبا ل ِ َعذ 

ُ
ِمنُكۡم فَإِن ِٓي أ

 ١١٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

116. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán 

bảo: “Hỡi Ysa con trai của Mar-yam, phải chăng nhà 

Ngươi đã bảo thiên hạ ‘các người hãy tôn vinh Ta và mẹ 

của Ta như hai thượng đế thay vì Allah’ đúng không? 

(Ysa) thưa: “Thật vinh quang và tối cao thay Ngài, làm sao 

bề tôi dám nói ra điều mà bề tôi không có thẩm quyền. 

Nếu như bề tôi thực sự đã nói như thế thì chắc chắn Ngài 

đã biết bởi vì Ngài biết rõ những gì trong bản thân bề tôi 

còn bề tôi thì không biết những điều trong bản thân Ngài. 

Quả thật, Ngài là Đấng thông toàn mọi điều vô hình.” 

نَت قُلَۡت  
َ
ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َءأ َوِإۡذ قَاَل ٱَّلله

ِۖۡ قَاَل   ََٰهيِۡن ِمن ُدوِن ٱَّلله َِي إَِل م 
ُ
خُِذونِي َوأ لِلنهاِس ٱته

  ِۚ قُوَل َما لَيَۡس لِي ِبحَق ٍ
َ
ۡن أ

َ
ُسۡبَحََٰنَك َما يَُكوُن لِٓي أ

ۚۥْ َتۡعلَُم َما  فِي َنۡفِسي  إِن ُكنُت قُلُۡتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُه
َُٰم   نَت َعله

َ
ۡعلَُم َما فِي َنۡفِسَكْۚ إِنهَك أ

َ
َولَٓا أ

 ١١٦ ٱلُۡغُيوبِ 

117. “Bề tôi chỉ nói với họ những gì Ngài đã ra lệnh cho bề 

tôi, (đó là): ‘Các người hãy thờ phượng Allah, Thượng Đế 

của Ta và Thượng Đế của các người.’ Bề tôi là nhân 

chứng cho họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống bên họ, 

nhưng sau khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài 

là Đấng Giám Sát họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi 

việc.” 

 َ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ َرب ِي  َما قُلُۡت لَُهۡم إِل

ا   ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ فَلَمه َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مه
  ِ

نَت عَلَىَٰ ُكل 
َ
نَت ٱلرهقِيَب َعلَۡيِهۡمْۚ َوأ

َ
ۡيتَنِي ُكنَت أ تََوفه

 ١١٧ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

118. “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bởi vì họ vốn dĩ là đám 

bầy tôi của Ngài nhưng nếu Ngài lượng thứ cho họ thì bởi 

vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Sáng Suốt.” 

ۡبُهۡم فَإِنهُهۡم ِعَباُدَكۖۡ َوِإن َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنهَك   ِ إِن ُتَعذ 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ١١٨ أ

119. (Allah) phán (với Ysa): “Đây là ngày mà những người 

trung thực sẽ được hưởng lợi từ sự trung thực của họ. Họ 

sẽ có được những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 

dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó đời đời, Allah sẽ hài 

lòng về họ và họ cũng sẽ hài lòng về Ngài. Đó là sự thành 

tựu vĩ đại.” 

َٰدِ  ُ َهََٰذا يَوُۡم يَنَفُع ٱلصه قِيَن ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم قَاَل ٱَّلله
بَٗداۖۡ  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰت  َتجۡ َجنه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ َذ رهِضَي ٱَّلله

 ١١٩ ٱلَۡعِظيمُ 

120. Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất 

và vạn vật trong trời đất đều thuộc về một mình Allah. Và 

Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

ْۚ وَُهَو عَلَىَٰ   ۡرِض َوَما فِيِهنه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َّلِله

 ُۢ ِ َشۡيٖء قَِديُر
 ١٢٠ ُكل 
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Al-An'am  الأنعام 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alhamdulillah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 

và làm ra bóng tối (ban đêm) và ánh sáng (ban ngày). Tuy 

nhiên, những kẻ vô đức tin cứ ngang nhiên dựng lên các 

đối tác ngang vai cùng với Thượng Đế của họ. 

ۡرَض وََجَعَل  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم   ۖۡ ُثمه ٱل وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ ٱلظُّ
 ١ َيۡعِدلُونَ 

2. (Hỡi nhân loại!) Ngài là Đấng đã tạo hóa (Adam, cha 

của) các ngươi từ đất sét, rồi Ngài ấn định thời hạn (cho 

mỗi người các ngươi trên trần gian), và Ngài ấn định một 

thời hạn khác nữa (cho các ngươi nơi cõi mộ), điều đó 

thuộc về riêng Ngài (không ai biết rõ thời hạn của nó ngoại 

trừ một mình Ngài). Tuy nhiên, các ngươi vẫn hoài nghi 

(về Sự Phục Sinh). 

َجل   
َ
َجلٗاۖۡ َوأ

َ
ِن ِطيٖن ُثمه قََضيَٰٓ أ هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل

نُتۡم َتۡمتَُرونَ 
َ
ۖۥۡ ُثمه أ ي ِعنَدهُ َسمًّ  ٢ مُّ

3. Ngài chính là Allah (Đấng đáng được thờ phượng) 

trong các tầng trời và trái đất, Ngài biết điều thầm kín và 

điều công khai của các ngươi, và Ngài biết rõ mọi điều các 

ngươi làm. 

ُكۡم   ۡرِض َيۡعلَُم ِسره
َ
َِٰت َوفِي ٱلۡأ َمََٰو ُ فِي ٱلسه وَُهَو ٱَّلله
 ٣ وََجۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما تَۡكِسُبونَ 

4. (Những kẻ thờ đa thần), bất cứ dấu hiệu nào trong các 

dấu hiệu của Thượng Đế đến với họ thì họ đều quay mặt 

ngoảnh đi. 

ها َكانُواْ   ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

 ٤ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

5. Quả thật, họ đã phủ nhận Chân Lý khi Nó đến với họ. 

Rồi đây họ sẽ biết rõ (chân tướng) về điều mà họ đã chế 

giễu. 

تِيِهۡم  َفَقۡد َكذه 
ۡ
ا َجآَءُهۡم فََسۡوَف يَأ ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق 

ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ۢنَبَٰٓ
َ
 ٥ أ

6. Lẽ nào họ không thấy TA (Allah) đã hủy diệt biết bao 

thế hệ trước họ? TA (đã hủy diệt trước họ rất nhiều cộng 

đồng) mà TA đã cho định cự (vững chắc) trên trái đất, (sự 

vững chắc) mà TA không cho các ngươi định cư (giống 

như thế). TA đã gửi từ trên trời xuống dòng nước (mưa 

rào) trừng phạt họ, TA đã tạo ra những dòng sông chảy 

(mạnh) bên dưới họ, TA đã hủy diệt họ toàn bộ vì tội lỗi 

của họ và TA đã tạo ra sau họ các thế hệ khác. 

َُٰهۡم   نه كه ِن قَۡرٖن مه ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

َمآَء   ۡرَسلَۡنا ٱلسه
َ
ن لهُكۡم َوأ ِ ۡرِض َما لَۡم ُنَمك 

َ
فِي ٱلۡأ

رِي ِمن َتحۡتِِهۡم  
نَۡهََٰر َتجۡ

َ
ِۡدَراٗرا وََجَعلَۡنا ٱلۡأ َعلَۡيِهم م 

ۡهلَۡكَنَٰهُ 
َ
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا  فَأ

ۡ
نَشأ

َ
م بُِذنُوبِِهۡم َوأ

 ٦ َءاَخرِينَ 

7. Dẫu TA có ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) một Kinh 

Sách bằng văn bản trên các trang viết mà họ có thể sờ nó 

bằng tay thì chắc chắn những kẻ vô đức tin vẫn sẽ nói: 

“Đây rõ ràng chỉ là một trò ma thuật.” 

لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ   َولَۡو نَزه
ها ِسۡحر    هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل يِۡديِهۡم لََقاَل ٱل

َ
بِأ

بِين    ٧ مُّ
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8. (Những kẻ vô đức tin này) nói: “Sao không phái một 

Thiên Thần xuống cùng với Y (Muhammad)?!” Nhưng nếu 

như TA (Allah) phái xuống một Thiên Thần (theo đúng yêu 

cầu của họ) thì vấn đề đã được giải quyết xong, (họ đã bị 

hủy diệt ngay khi không có đức tin) chứ làm gì có chuyện 

trì hoãn dành cho họ. 

ۖۡ َولَوۡ  نزَِل َعلَۡيهِ َملَك 
ُ
نَزلَۡنا َملَٗكا لهُقِضَي  َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

َ
 أ

ۡمُر ُثمه لَا يُنَظُرونَ 
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. Và nếu TA có gửi xuống một Thiên Thần (làm Sứ Giả) 

thì TA vẫn sẽ phải làm cho y (xuất hiện như) một người 

đàn ông (phàm tục, bởi lẽ họ không thể gặp trực diện 

nguyên hình của Thiên Thần). Và (lúc đó) họ cũng sẽ hoài 

nghi giống như họ thường hoài nghi. 

َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم  
ا يَلۡبُِسونَ   ٩ مه

10. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 

từng bị giễu cợt và nhạo báng nhưng (sự trừng phạt) sẽ 

vây hãm những kẻ chế giễu bởi những điều mà họ đã 

thường bỡn cợt và trêu đùa. 

هِذيَن   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ١٠ َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه

11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ vô đức tin 

thường nhạo báng): “Các người hãy đi chu du khắp trái 

đất rồi nhìn xem những kẻ phủ nhận đó đã có kết cuộc 

như thế nào?!” 

َٰقَِبُة   ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ ٱلُۡمَكذ 

12. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi họ: “Vạn vật trong các 

tầng trời và trái đất nằm dưới quyền thống trị của ai?” 

Ngươi hãy nói: “(Tất cả nằm dưới quyền thống trị) của 

Allah” Ngài đã qui định cho chính Ngài lòng nhân từ. Rồi 

đây vào Ngày Phán Xét, TA chắc chắn sẽ triệu tập tất cả 

các ngươi lại, điều đó không có gì phải hoài nghi. Và 

những người gây thiệt cho bản thân (vào Ngày đó) không 

hề có đức tin. 

ِْۚ َكَتَب عَلَىَٰ   ه ِ ۡرِضِۖ قُل َّلل 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه

ْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ يَوِۡم  ۡحمََة ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا  َنۡفِسهِ ٱلره
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ َرۡيَب فِيهِِۚ ٱل

 ١٢ يُۡؤِمُنونَ 

13. Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều nằm 

dưới quyền chi phối của riêng Ngài và Ngài là Đấng Hằng 

Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

ِميُع  ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي  ِۚ وَُهَو ٱلسه َهارِ هۡيِل َوٱلنه ٱل
 ١٣ ٱلَۡعلِيمُ 

14. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 

“Lẽ nào Ta lại chọn lấy ai khác ngoài Allah làm đấng bảo 

hộ trong khi Ngài là Đấng đã tạo hóa trời đất, là Đấng nuôi 

dưỡng (vạn vật) chứ không phải là vật được nuôi 

dưỡng?!" Ngươi hãy bảo: “Quả thật, Ta được lệnh phải là 

người đầu tiên thần phục (Allah) và không được trở thành 

kẻ đa thần.” 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ا فَاِطرِ ٱلسه خُِذ َولِي ٗ ته

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ُكوَن  وَُهَو ُيۡطعُِم َولَا ُيۡطَعُمُۗ قُ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۡل إِن ِٓي أ

ۡسلََمۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
َل َمۡن أ وه

َ
 ١٤ أ

15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Ta rất sợ 

hình phạt của Ngày Vĩ Đại nếu Ta nghịch lại Thượng Đế 

của Ta.” 

 ِ
َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب 

َ
ي َعَذاَب يَۡوٍم  قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ َعِظيمٖ 
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16. Ai được (Allah) cứu khỏi nó (hình phạt) vào Ngày hôm 

đó thì quả thật y đã được Ngài thương xót, và đó là một 

thành tựu vẻ vang. 

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   ۚۥْ َوَذ ن يُۡصَرۡف َعۡنُه يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد َرِحمَُه مه
 ١٦ ٱلُۡمبِينُ 

17. Nếu Allah giáng tai họa lên ngươi (hỡi con người) thì 

chẳng ai có thể giúp ngươi thoát khỏi nó ngoại trừ một 

mình Ngài còn nếu Ngài ban cho Ngươi điều tốt lành thì 

Ngài vốn dĩ là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

ٖ فَلَا كَاِشَف  ُ بُِضر  ها ُهَوۖۡ  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله ۥٓ إِل لَُه
ِ َشۡيٖء قَِدير  

 ١٧ َوِإن َيۡمَسۡسَك ِبخَيٖۡر َفُهَو عَلَىَٰ كُل 

18. Ngài là Đấng Thống Trị bên trên đám bầy tôi của Ngài 

và Ngài là Đấng Sáng Suốt, Đấng Thông Toàn. 
ِۚۦْ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم   ١٨ ٱلۡخَبِيرُ وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه

19. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần 

phủ nhận Ngươi): “Sự chứng nhận nào là lớn nhất (cho 

sự thật về sứ mạng của Ta)?!” Ngươi hãy nói: “Allah là 

Đấng chứng giám giữa Ta và các ngươi. Ngài đã mặc 

khải cho Ta Kinh Qur’an này để Ta cảnh báo các ngươi và 

những ai mà Nó tiếp xúc (trong loài người và loài Jinn). Lẽ 

nào các ngươi chứng nhận bên cạnh Allah có các thần 

linh khác nữa ư?!” Ngươi hãy nói: “Còn Ta không chứng 

nhận điều đó.” Ngươi hãy nói: “Quả thật, chỉ có Ngài 

(Allah) là Thượng Đế duy nhất và Ta vô can với những gì 

các ngươi tổ hợp cùng với Ngài.” 

ۖۡ َشِهيُدُۢ بَيۡنِي   ُ ۖۡ قُِل ٱَّلله ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
قُۡل أ

نِذَرُكم بِهِۦ  
ُ
وِحَي إِلَيه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

ُ
َوبَۡيَنُكۡمْۚ َوأ

ئِنهُكۡم لَتَۡشَهدُ 
َ
ِ َءالَِهًة  َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ نه َمَع ٱَّلله

َ
وَن أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوِإنهنِي  
َ
هٓا أ ِۚ قُل ل ۡخَرىَٰ

ُ
أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ١٩ بَرِٓيء  م 

20. Những ai mà TA đã ban cho Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa) biết rõ về Y (Muhammad) giống như họ biết 

rõ ràng về con cái của họ. (Đó là) những người gây thiệt 

cho bản thân (vì đã đưa bản thân vào Hỏa Ngục), và họ 

không hề có đức tin. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن   ٱل
نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱل

َ
أ
 ٢٠ ۡؤِمُنونَ يُ 

21. Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều giả dối cho Allah 

hoặc còn ai sai quấy hơn kẻ đã phủ nhận các lời mặc khải 

của Ngài?! Chắc chắn những kẻ sai quấy không bao giờ 

thành đạt. 

ۡو َكذه 
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َب  َوَمۡن أ

َٰلُِمونَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه  ٢١ أَـِبَيَٰتِهِ

22. Vào Ngày (Phán Xét), TA sẽ triệu tập họ toàn bộ, rồi 

TA sẽ hỏi những kẻ đa thần: “Đâu rồi những thần linh mà 

các ngươi đã từng khẳng định (rằng chúng là các đối tác 

ngang vai cùng với Allah)?!” 

ۡيَن  
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

هِذيَن ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ   ٢٢ ُشَرَكآؤُُكُم ٱل

23. Rồi họ không còn lời nào để chạy tội ngoại trừ phải 

nói: “Xin thề với Allah, Thượng Đế của bầy tôi, trước đây 

bầy tôi không phải là những người đa thần.” 

ِ َرب َِنا َما ُكنها   ن قَالُواْ َوٱَّلله
َ
هٓا أ ُثمه لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

 ٢٣ ُمۡشِركِينَ 

24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem bọn họ đã dối trá 

với chính họ như thế nào?! Và những gì mà họ bịa đặt đã 

bỏ mặc họ. 

ا   نُفِسِهۡمْۚ وََضله َعۡنُهم مه
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٢٤ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 
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25. (Những người đa thần), trong số họ có người đã (giả 

vờ) tìm đến lắng nghe Ngươi (xướng đọc Qur’an) nhưng 

TA đã bọc kín con tim của họ lại khiến họ không hiểu 

được Nó và (TA làm cho) tai của họ (như thể) có một vật 

cản trong đó (khiến họ khó nghe được điều lợi). Và cho dù 

họ có tận mắt nhìn thấy tất cả các dấu hiệu thì họ cũng 

không có đức tin, (sự vô đức tin của họ) đến mức khi họ 

đến gặp Ngươi thì họ sẽ tranh luận với Ngươi, và những 

kẻ vô đức tin nói: “Đây chỉ là những câu chuyện cổ tích 

của người xưa.” 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم   َوِمۡنُهم مه
ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراْۚ َوِإن يََرۡواْ ُكله  

َ
ِكنهًة أ

َ
أ

ها يُۡؤمِ  ُنواْ بَِهاۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَك يَُجَِٰدلُونََك  َءايَةٖ ل
َسَِٰطيُر  

َ
هٓا أ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َيُقوُل ٱل

لِينَ  وه
َ
 ٢٥ ٱلۡأ

26. Họ lánh xa Y (Thiên Sứ) và ngăn cản (người khác tin) 

vào Y, và họ không thể hủy hoại được ai ngoại trừ chính 

bản thân họ, tuy nhiên họ không nhận thấy điều đó. 

هٓا   وَُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َويَۡنـ َۡوَن َعۡنُهۖۡ َوِإن ُيۡهلُِكوَن إِل
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ٢٦ أ

27. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ) thấy được cảnh lúc họ 

(những người vô đức tin) bị bắt đứng trên lửa (của Hỏa 

Ngục), (Ngươi sẽ thấy) họ than: “Ước gì chúng mình được 

trở lại (cuộc sống trần gian), chúng mình sẽ không phủ 

nhận các lời mặc khải của Thượng Đế của chúng mình và 

chúng mình sẽ là những người có đức tin.” 

ارِ  َفَقالُواْ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َولَا  َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ  ٢٧ نَُكذ 

28. Không đâu, (họ sẽ không có đức tin như lời đã nói), 

những gì mà họ giấu giếm trước đây sẽ lộ ra. Cho dù họ 

được cho trở lại (cuộc sống trần gian) thì họ sẽ vẫn tái 

phạm những điều cấm bởi quả thật họ là những kẻ gian 

dối. 

ۖۡ َولَۡو ُردُّواْ   ا َكانُواْ ُيخُۡفوَن ِمن َقۡبُل بَۡل بََدا لَُهم مه
َِٰذبُونَ   ٢٨ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه َوِإنهُهۡم لََك

29. (Những kẻ thờ đa thần này) nói: “Thật ra, chẳng có 

cuộc sống nào ngoài cuộc sống của chúng ta trên trần 

gian này, chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại (cho 

việc phán xét và thưởng phạt).” 

ۡنَيا َوَما َنحُۡن   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَي إِل
 ٢٩ بَِمۡبُعوثِينَ 

30. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ) thấy cảnh (những người 

vô đức tin) bị bắt đứng trình diện trước Thượng Đế của họ 

(thì Ngươi sẽ thấy tình trạng tồi tệ của họ) khi (Allah) bảo 

họ: “Lẽ nào điều này (sự Phục Sinh) không phải là sự 

thật?” Họ đáp: “Thưa Thượng Đế của bầy tôi, nó là sự 

thật.” (Allah) phán: “Vậy thì các ngươi hãy nếm lấy hình 

phạt bởi những gì mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 

لَيَۡس َهََٰذا  
َ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ قَاَل أ

ِۚ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما   ِ بِٱلۡحَق 
 ٣٠ تَۡكُفُرونَ  ُكنُتمۡ 

31. Những kẻ phủ nhận việc gặp Allah chắc chắn sẽ thua 

thiệt. Mãi đến khi Giờ Tận Thế bất ngờ xảy đến với họ thì 

họ mới nói: “Thật khổ thân cho chúng ta về điều mà chúng 

ta đã thường làm ngơ!” Họ phải mang trên lưng tội lỗi của 

mình. Thật tồi tệ cho tội lỗi mà họ phải gánh lấy! 

ِۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءۡتُهُم   بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه قَۡد َخِسَر ٱل
اَعُة َبۡغَتٗة قَالُواْ َيََٰحۡسَرَتَنا عَلَىَٰ َما فَرهۡطَنا فِيَها   ٱلسه

لَا َسآ 
َ
ۡوَزارَُهۡم عَلَىَٰ ُظُهورِهِۡمْۚ أ

َ
َء َما  وَُهۡم َيحِۡملُوَن أ

 ٣١ يَزُِرونَ 
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32. Cuộc sống trần gian này chỉ là trò vui chơi và thú tiêu 

khiển (ngắn ngủi cho những ai không muốn làm hài lòng 

Allah), và cõi Đời Sau thực sự tốt đẹp (trường tồn) cho 

những người ngoan đạo (luôn cố gắng làm Allah hài lòng). 

Lẽ nào các ngươi không hiểu (hỡi những kẻ đa thần)?! 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ   ۖۡ َولَلده ها لَعِب  َولَۡهو  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ َوَما ٱلۡحََيوَٰ
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ٣٢ َخيۡر  ل ِل

33. TA thực sự biết rõ những gì họ nói làm Ngươi (Thiên 

Sứ) buồn rầu. Quả thật họ không phủ nhận Ngươi, tuy 

nhiên, những kẻ sai quấy thường chống đối các Lời Mặc 

Khải của Allah. 

هِذي َيُقولُوَنۖۡ فَإِنهُهۡم لَا   قَۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
  ِ َٰلِِميَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله بُونََك َوَلَِٰكنه ٱلظه ِ يَُكذ 

 ٣٣ َيجَۡحُدونَ 

34. Quả thật, các vị Thiên Sứ trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) cũng đã bị phủ nhận nhưng Họ đã kiên nhẫn 

chịu đựng trước sự phủ nhận và gây hại (của những kẻ 

phủ nhận chống đối) cho đến khi TA (Allah) mang đến cho 

Họ sự chiến thắng. Quả thật, lời (hứa ban cho sự chiến 

thắng) của Allah không hề thay đổi. Ngươi đích thực đã 

nhận được các nguồn tin của các vị Thiên Sứ (trước 

Ngươi). 

ِن َقۡبلَِك فََصبَُرواْ عَلَىَٰ َما   بَۡت رُُسل  م  ِ َولََقۡد ُكذ 
َل  ِ ْۚ َولَا ُمَبد  َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى

َ
وُذواْ َحتهيَٰٓ أ

ُ
بُواْ َوأ ِ   ُكذ 

ِْۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن نهَبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ٣٤ لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

35. Nếu sự quay lưng của (những kẻ đa thần) là điều trở 

ngại lớn cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì với khả năng của 

Ngươi, hãy đào một đường hầm dưới đất hoặc hãy bắt 

một cái thang lên trời để mang đến cho họ một dấu hiệu 

(để thuyết phục họ). Quả thật, nếu Allah muốn thì chắc 

chắn Ngài đã tập hợp toàn bộ họ đi trên chính đạo. Cho 

nên, Ngươi chớ là kẻ ngu muội.(1)I 

ن  
َ
َوِإن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم فَإِِن ٱۡسَتَطۡعَت أ

تَِيُهم   تَبَۡتِغىَ 
ۡ
َمآِء َفَتأ ۡو ُسلهٗما فِي ٱلسه

َ
ۡرِض أ

َ
َنَفٗقا فِي ٱلۡأ

ِۚ فَلَا   ُ لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
 ٣٥ تَُكوَننه ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

36. Quả thật chỉ những ai nghe (và hiểu được lời nói) mới 

đáp lại (lời kêu gọi của Ngươi – hỡi Thiên Sứ), còn 

(những kẻ vô đức tin là) những kẻ đã chết (bởi trái tim của 

họ đã chết), rồi đây (vào Ngày Phán Xét) Allah sẽ phục 

sinh họ và họ sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيۡبَعثُ  ُهُم  ۞إِنهَما يَۡسَتِجيُب ٱل
ُ ُثمه إِلَۡيهِ يُرَۡجُعونَ   ٣٦ ٱَّلله

 
I (1) Thiên Sứ thấy rằng mặc dù đã dành một thời gian dài để khuyên nhủ người dân của mình nhưng họ hầu như không 

đáp lại lời kêu gọi của Người. Kết quả là đôi khi Người mong muốn sự xuất hiện một dấu hiệu lạ nào đó từ nơi Thượng 

Đế sẽ làm suy yếu sự ngoan cố của người dân và khiến họ chấp nhận sự hướng dẫn của Người. Câu Kinh này thể hiện 

phản ứng của Thượng Đế đối với mong muốn của Thiên Sứ. Người được bảo đừng nôn nóng. Người phải kiên trì phấn 

đấu và tiếp tục làm tròn sứ mạng phù hợp với chỉ thị của Allah. Allah thừa khả năng ban xuống những dấu hiệu lạ và 

thừa khả năng hướng dẫn toàn bộ đến chính đạo nhưng Ngài đã không coi đó là phương pháp thích hợp để hoàn thành 

cuộc cách mạng trí tuệ và đạo đức cần thiết hoặc cho sự phát triển của một nền văn minh lành mạnh. Nếu Thiên Sứ 

không thể kiên nhẫn chịu đựng thái độ bướng bỉnh và sự quay lưng của người dân của Người, và nếu Người nghĩ cần 

phải làm cho họ chứng kiến một dấu hiệu lạ hữu hình của Thượng Đế, thì Người hãy tập trung tất cả sức mạnh và cố 

gắng để đào một cái hầm dưới đất hoặc bắt một cái thang lên trời và mang đến một phép lạ đủ mạnh để thay đổi đức tin 

của những kẻ vô đức tin. Tuy nhiên, Thiên Sứ được cho biết rằng về vấn đề này, Người không nên mong đợi Thượng Đế 

thực hiện ước muốn của mình, vì những điều như vậy không có chỗ trong kế hoạch của Ngài. Cho nên, Thiên Sứ chớ 

đâm ra thoái chí và mất kiên nhẫn giống như một kẻ ngu muội. 
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37. (Những kẻ đa thần) nói: “Sao Y (Muhammad) không 

được ban cho một phép lạ từ Thượng Đế của mình (để 

làm minh chứng cho sứ mạng của Y cơ chứ?) Ngươi 

(Thiên Sứ) hãy nói: “Chắc chắn Allah thừa khả năng ban 

xuống một phép lạ (theo ý muốn của họ) nhưng đa số bọn 

họ lại không biết (Allah chỉ ban phép lạ xuống theo mục 

đích Ngài muốn chứ không theo ý của họ). 

  َ ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ِن ره َِل َعلَۡيهِ َءايَة  م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
ن  

َ
ۡكثَرَُهۡم لَا  قَادٌِر عَلَىَٰٓ أ

َ
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه أ ُينَز 

 ٣٧ َيۡعلَُمونَ 

38. Bất cứ loài động vật nào sống trên trái đất và (bất cứ) 

loài chim nào bay bằng đôi cánh của chúng cũng đều 

(sống thành) những cộng đồng giống như các ngươi (hỡi 

con người). TA đã không bỏ sót bất cứ điều gì trong 

quyển Kinh (Mẹ - Lawhu Al-Mahfuzh). Rồi đây, tất cả đều 

được triệu tập trình diện Thượng Đế của họ (để Ngài xét 

xử và thưởng phạt). 

ۡرِض َولَا َطَٰٓئِرٖ يَِطيُر ِبجََناَحۡيهِ  
َ
َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ۡمَثالُُكمِۚ مه 
َ
َمٌم أ

ُ
هٓا أ ِۚ  إِل ا فَرهۡطَنا فِي ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َشۡيٖء

 ٣٨ ُثمه إِلَيَٰ َرب ِِهۡم ُيحَۡشُرونَ 

39. Những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA, (hình 

ảnh của họ giống như) kẻ vừa điếc vừa câm mắc kẹt trong 

bóng tối. Allah muốn đẩy ai vào lầm lạc là tùy ý Ngài và 

Ngài muốn hướng dẫn ai đến con đường ngay chính cũng 

tùy ý Ngài. 

لَُمَِٰت  َمن   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُصم   َوبُۡكم  فِي ٱلظُّ هِذيَن َكذه َوٱل
 َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡ
ُ يُۡضلِلُۡه َوَمن يََشأ يََشإِ ٱَّلله

ۡسَتقِيمٖ   ٣٩ مُّ

40. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần 

này): “Nếu các ngươi nói thật (rằng các thần linh của các 

người có thể mang lại điều lợi và đẩy lùi điều dữ) thì các 

người hãy cho ta biết nếu hình phạt của Allah túm lấy các 

người hoặc Giờ Tận Thế (bất ngờ) xảy đến, có phải các 

người sẽ cầu xin ai khác ngoài Allah chứ?!” 

َتۡتُكُم  
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  َغيَۡر ٱَّلله
َ
اَعُة أ  ٤٠ ٱلسه

41. “Không đâu, (vào lúc nguy cấp đó) chắc chắn các 

người chỉ cầu xin mỗi mình (Allah) mà thôi. Nếu Ngài 

muốn, Ngài sẽ lấy khỏi các người (những tai họa) mà các 

người cầu xin Ngài và các ngươi sẽ quên bẵng (các thần 

linh) mà các người tổ hợp (cùng với Allah).” 

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إِلَۡيهِ إِن َشآَء  
 ٤١ تُۡشِرُكونَ َوتَنَسۡوَن َما 

42. Quả thật TA đã gởi đến các thế hệ trước Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) các vị Sứ Giả (nhưng tất cả đã bị người dân 

phủ nhận) thế là TA đã trừng phạt họ bằng sự đói khổ và 

bệnh tật mong họ biết hạ mình (thần phục TA). 

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ 
َ
َخۡذَنَُٰهم   َولََقۡد أ

َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َمٖم م 

ُ
أ

آِء لََعلهُهۡم َيَتَضرهُعونَ  ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
 ٤٢ بِٱلَۡبأ

43. Đáng lẽ ra họ phải biết hạ mình (thần phục TA) khi tai 

họa của TA giáng xuống họ, tuy nhiên, con tim của họ đã 

chai sạn và Shaytan đã trang hoàng những điều (tội lỗi) họ 

làm trở nên đẹp đẽ đối với họ. 

ُسَنا تََضرهُعواْ َوَلَِٰكن قََسۡت  
ۡ
فَلَۡولَٓا إِۡذ َجآَءُهم بَأ

ۡيَطَُٰن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٤٣ قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

44. Cho nên, khi họ quên bẵng những điều họ được nhắc 

nhở thì TA mở toang cho họ các cánh cửa (phồn vinh) về 

mọi thứ (trong cuộc sống trần tục của họ) mãi đến khi họ 

chỉ biết vui và tự hào về những gì mà họ được ban cho thì 

  ِ
ََٰب ُكل  بَۡو

َ
ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم أ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة فَإَِذا  
َ
وتُٓواْ أ

ُ
َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ

ۡبلُِسونَ   ٤٤ ُهم مُّ
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lúc đó TA bất ngờ trừng phạt họ khiến họ trở nên tuyệt 

vọng. 

45. Thế là (tất cả) đám người có hành vi sai trái đều đã bị 

tiêu diệt hoàn toàn. Alhamdulillah, Thượng Đế của toàn vũ 

trụ và vạn vật. 

  ِ ِ َرب  ْْۚ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله هِذيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقوِۡم ٱل
 ٤٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 

“Các người hãy cho ta biết nếu Allah lấy đi thính giác và 

thị giác của các người đồng thời đóng dấu lên con tim của 

các người (để các người không thể nhận thức được gì 

nữa) thì thần linh nào ngoài Allah có thể phục hồi những 

thứ đó cho các người?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem TA 

đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải (của TA) như thế 

nào, vậy mà họ vẫn ngoảnh mặt quay đi! 

بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم  
َ
ُ َسۡمَعُكۡم َوأ َخَذ ٱَّلله

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

تِيُكم بِهِ  ٱنُظۡر  
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡن إَِل عَلَىَٰ قُلُوبُِكم مه

ُِف ٱ   ٤٦ ٓأۡلَيَِٰت ُثمه ُهۡم يَۡصِدفُونَ َكۡيَف نَُصر 

47. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 

“Các người hãy cho ta biết nếu hình phạt của Allah đến 

với các người một cách bất ngờ hoặc một cách công khai 

(thì liệu các người có thoát được không)? Chắc chắn 

những kẻ làm điều sai quấy đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.” 

ۡو  
َ
ِ َبۡغَتًة أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى

َ
َرَءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َٰلُِمونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلظه  ٤٧ َجۡهَرًة َهۡل ُيۡهلَُك إِل

48. TA (Allah) đã không cử phái các vị Thiên Sứ đến ngoại 

trừ vì mục đích báo tin mừng (về Thiên Đàng cho những 

người có đức tin) và cảnh báo (về Hỏa Ngục cho những 

kẻ vô đức tin). Do đó, ai có đức tin và cải thiện bản thân 

thì họ sẽ không phải lo sợ cũng sẽ không phải buồn phiền. 

ِرينَ  ِ ها ُمبَش  َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن   َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  

َ
َءاَمَن َوأ
 ٤٨ َيحَۡزنُونَ 

49. Những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA thì sự 

trừng phạt sẽ chạm đến họ bởi những điều mà họ đã bất 

tuân và dấy loạn. 

بُواْ   هِذيَن َكذه ُهُم ٱلَۡعَذاُب بَِما َكانُواْ  َوٱل أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ
 ٤٩ َيۡفُسُقونَ 

50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Ta không hề nói với các người rằng Ta nắm giữ các kho 

tàng của Allah, Ta không hề nói với các ngươi rằng Ta 

biết điều vô hình, và Ta cũng không hề nói với các người 

rằng Ta chính là Thiên Thần, (mà Ta chỉ nói với các ngươi 

rằng) Ta chỉ làm theo điều được mặc khải cho Ta mà 

thôi.” Ngươi hãy nói (với họ): “Lẽ nào người mù và người 

sáng mắt lại ngang bằng nhau ư? Lẽ nào các người 

không suy ngẫm?!” 

ۡعلَُم  
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
هٓا أ قُل ل

ها َما   تهبُِع إِل
َ
قُوُل لَُكۡم إِن ِي َملٌَكۖۡ إِۡن أ

َ
ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

فَلَا  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُرْۚ أ

َ
ْۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ يُوَحيَٰٓ إِلَيه

ُرونَ   ٥٠ َتَتَفكه

51. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy lấy (Qur’an) cảnh báo 

những ai biết sợ việc họ sẽ bị triệu tập trình diện Thượng 

Đế của họ, (và rằng) chắc chắn họ sẽ không được ai 

ngoài Ngài bảo hộ và can thiệp, mong rằng họ biết kính sợ 

(Allah). 

هِذيَن َيخَافُ  نِذۡر بِهِ ٱل
َ
ن ُيحَۡشُرٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم لَيَۡس  َوأ

َ
وَن أ

ِن ُدونِهِۦ َولِي   َولَا َشفِيع  لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ   ٥١ لَُهم م 
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52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chớ đừng xua đuổi những người 

(nghèo khổ) cầu nguyện Thượng Đế của họ vào sáng tối 

bằng chân tâm (muốn Ngài hài lòng). (Bởi lẽ) Ngươi 

không gánh tội thay cho họ về bất cứ điều gì (họ phạm) và 

họ cũng không gánh tội thay cho Ngươi về bất cứ điều gì 

(Ngươi phạm). Cho nên, việc Ngươi xua đuổi họ sẽ khiến 

Ngươi trở thành kẻ sai quấy bất công. 

هِذيَن يَۡدعُ  وَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ  َولَا َتۡطُردِ ٱل
ِن َشۡيٖء   ۖۥۡ َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم م  يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ِن َشۡيٖء َفَتۡطُرَدُهۡم   َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم م 
َٰلِِمينَ   ٥٢ َفَتُكوَن ِمَن ٱلظه

53. Như thế đó, TA đã dùng những người này thử thách 

những người kia để (những kẻ vô đức tin giàu có) nói (về 

những người nghèo có đức tin): “Lẽ nào những kẻ (nghèo 

khổ) này được Allah đặc ân hơn chúng ta sao?” Chẳng 

phải Allah mới là Đấng biết rõ ai là người tri ân (Ngài) hay 

sao?! 

ُؤلَآِء َمنه  َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبۡعَضُهم بِبَ  َهَٰٓ
َ
ۡعٖض ل َِيُقولُٓواْ أ

ۡعلََم  
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
ُۗ أ ِنُۢ بَيۡنَِنآ ُ َعلَۡيِهم م  ٱَّلله

َِٰكرِينَ   ٥٣ بِٱلشه

54. Khi những người có đức tin nơi những Lời Mặc Khải 

của TA đến gặp Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì Ngươi hãy nói 

với họ: “Chào bằng an đến các người, Thượng Đế của 

các người đã qui định cho bản thân Ngài lòng nhân từ: 

rằng ai trong các người lỡ làm điều tội lỗi vì thiếu hiểu biết 

rồi sau đó ăn năn hối cải và sửa mình thì quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung.” 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا َفُقۡل َسَلٌَٰم  َوِإَذا َجآءَ  َك ٱل
نهُهۥ َمۡن  

َ
ۡحمََة أ َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب َربُُّكۡم عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلره

ُۢا ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   َعِمَل ِمنُكۡم ُسوَٓء
نهُهۥ َغُفور  رهِحيم  

َ
ۡصلََح فَأ

َ
 ٥٤ َوأ

55. TA trình bày rõ các Lời Mặc Khải (của TA) như thế đó 

và để con đường của những kẻ tội lỗi trở nên rõ ràng. 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن َسبِيُل  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

 ٥٥ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

56. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta bị cấm thờ phượng 

những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Allah.” Ngươi 

hãy nói: “Ta không làm theo ham muốn của các ngươi. 

(Nếu Ta làm theo ham muốn của các ngươi) thì chắc chắn 

Ta đã lầm lạc và lúc đó Ta sẽ không còn được hướng dẫn 

nữa.” 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

 ِْۚ نَا۠  ٱَّلله
َ
ۡهَوآَءُكۡم قَۡد َضلَلُۡت إِٗذا َوَمآ أ

َ
تهبُِع أ

َ
هٓا أ  قُل ل

 ٥٦ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 

57. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những người đa 

thần): “Ta quả thật đang ở trên bằng chứng rõ ràng từ 

Thượng Đế của Ta còn các người thì đã phủ nhận nó. Cái 

(hình phạt) mà các người hối thúc không nằm ở nơi Ta, 

mọi quyết định đều chỉ thuộc về một mình Allah, Ngài nói 

sự thật (và phán quyết trên sự thật) và Ngài là Đấng phân 

biệt (giữa điều chân lý và ngụy tạo) tốt nhất." 

ِن  ۡبُتم بِهۚۦِْ َما ِعنِدي َما  قُۡل إِن ِي عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م  ب ِي َوَكذه ره
  ۡۖ ِۖۡ َيُقصُّ ٱلۡحَقه ها َّلِله ۦْٓۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ

 ٥٧ وَُهَو َخيُۡر ٱلَۡفَِٰصلِينَ 

58. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Nếu cái (hình 

phạt) mà các người hối thúc nằm ở nơi Ta thì vấn đề giữa 

Ta và các người chắc chắn đã được giải quyết. Quả thật, 

Allah biết rõ (khi nào trừng phạt và khi nào tạm tha cho) 

những kẻ làm điều sai quấy.” 

ۡمُر  
َ
نه ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦ لَُقِضَي ٱلۡأ

َ
هۡو أ قُل ل

ۡعلَ 
َ
ُ أ َٰلِِمينَ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمُۗ َوٱَّلله  ٥٨ ُم بِٱلظه
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59. Mọi chìa khóa (kho tàng) của cõi vô hình đều nằm ở 

nơi (Allah), không ai biết rõ chúng ngoại trừ một mình 

Ngài. Ngài biết rõ mọi vật trên đất liền cũng như trong biển 

cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không một 

hạt nào trong bóng tối của lòng đất mà Ngài không biết, 

cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn 

trong một quyển sổ định mệnh (Lawhu Al-Mahfuzh) rõ 

ràng. 

ها ُهَوْۚ َويَۡعلَُم   ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب لَا َيۡعلَُمَهآ إِل
ِ َوٱلۡبَ  ها َيۡعلَُمَها  َما فِي ٱلۡبَر  ۡحرِِۚ َوَما تَۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِل

ۡرِض َولَا َرۡطٖب َولَا يَابٍِس  
َ
َولَا َحبهةٖ فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡأ

بِينٖ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٥٩ إِل

60. Ngài là Đấng rút hồn các ngươi vào ban đêm (lúc ngủ) 

và Ngài biết rõ từng hành vi của các ngươi vào ban ngày. 

Rồi vào ban ngày, Ngài trả hồn lại cho các ngươi (lúc thức 

dậy) để các ngươi tiếp tục sống đến hết tuổi thọ đã định. 

Sau đó, các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài, rồi 

Ngài sẽ cho các ngươi biết những gì mà các ngươi đã 

làm. 

ه  هۡيِل َويَۡعلَُم َما َجرَۡحُتم  وَُهَو ٱل َُٰكم بِٱل ِذي َيَتَوفهى
يِۖ ُثمه   َسم ٗ َجل  مُّ

َ
َهارِ ُثمه َيۡبَعُثُكۡم فِيهِ لُِيۡقَضيَٰٓ أ بِٱلنه

إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم ُثمه يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  
 ٦٠ َتۡعَملُونَ 

61. Ngài là Đấng Thống Trị bên trên đám bầy tôi của Ngài 

và Ngài gởi đến các ngươi (hỡi nhân loại) các vị Thiên 

Thần ghi chép (mọi hành vi của các ngươi) cho đến khi ai 

đó trong các ngươi đối diện với cái chết (lúc y hết tuổi thọ) 

thì các Thiên Thần của TA sẽ bắt hồn y và Họ không bao 

giờ lơ là (trong nhiệm vụ). 

وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُۡرِسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة  
ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم   َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تََوفه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

 ٦١ لَا ُيَفر ُِطونَ 

62. Sau đó, (tất cả linh hồn) đều được đưa trở về trình 

diện Allah, Đấng Chủ Nhân đích thực của họ. Quả thật, 

mọi phán quyết đều thuộc về một mình Ngài và Ngài rất 

nhanh chóng trong việc xét xử và thưởng phạt. 

لَا لَُه ٱلۡحُۡكُم وَُهَو  
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى ٓواْ إِلَي ٱَّلله ُثمه ُردُّ

ۡسَرُع ٱلَۡحَِٰسبِينَ 
َ
 ٦٢ أ

63. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Ai sẽ giải cứu các người (được bình an) khỏi các bóng tối 

của đất liền và biển cả khi các người hạ mình âm thầm 

thành khẩn khấn vái: nếu Ngài cứu bầy tôi khỏi nạn kiếp 

này thì chắc chắn bầy tôi sẽ là những người biết ơn?” 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ  قُ  ِن ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  يُكم م  ِ ۡل َمن ُيَنج 
ََٰنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ   نجَى

َ
ٗعا وَُخۡفَيٗة لهئِۡن أ تَۡدُعونَُهۥ تََضرُّ

َِٰكرِينَ   ٦٣ لََنُكوَننه ِمَن ٱلشه

64. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Allah giải cứu 

các người (bình an) khỏi nạn kiếp đó và tất cả mọi tai họa 

khác nhưng rồi sau đó các người vẫn Shirk (tổ hợp các 

thần linh) với Ngài.” 

نُتۡم  
َ
ِ َكۡرٖب ُثمه أ

ِۡنَها َوِمن كُل  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  قُِل ٱَّلله
 ٦٤ تُۡشِرُكونَ 

65. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “(Allah) thừa khả 

năng gửi hình phạt đến các người từ bên trên các người 

hoặc từ dưới chân các người hoặc làm cho các người 

xung đột bè phái và để các người nếm mùi của sự sát 

phạt lẫn nhau.” Ngươi nhìn xem, TA đã giảng giải các lời 

mặc khải của TA bằng nhiều cách với hy vọng họ hiểu 

được (thông điệp). 

ِن   ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم َعَذاٗبا م 
َ
قُۡل ُهَو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو يَلۡبَِسُكۡم  
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
ۡو ِمن َتحِۡت أ

َ
فَۡوقُِكۡم أ

َس َبۡعٍض  ٱنُظۡر َكۡيَف  
ۡ
ِشَيٗعا َويُِذيَق َبۡعَضُكم بَأ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم َيۡفَقُهونَ   ٦٥ نَُصر 
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66. Nhưng người dân của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã phủ 

nhận nó trong khi nó là sự thật. Ngươi hãy nói: “Ta không 

được cử đến để trông chừng các người (mà Ta chỉ là 

người cảnh báo các người về sự trừng phạt khủng khiếp 

mà thôi).” 

َب بِهِۦ قَۡوُمَك وَُهَو ٱلۡ  هۡسُت َعلَۡيُكم  َوَكذه ْۚ قُل ل حَقُّ
 ٦٦ بَِوكِيلٖ 

67. Tất cả mọi nguồn tin (cảnh báo) đều đã được ấn định 

thời khắc và các người sẽ sớm biết thôi. 
ْۚ وََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ مُّ

 ٦٧ ل ِكُل 

68. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy những kẻ (vô đức tin) 

nhạo báng các Lời Mặc Khải của TA thì Ngươi hãy tránh 

xa họ cho đến khi nào họ chuyển sang chủ đề khác. Còn 

nếu Ngươi bị Shaytan làm cho quên mà ngồi cùng với họ 

thì sau khi nhớ lại, Ngươi chớ đừng tiếp tục ngồi cùng với 

đám người sai quấy đó nữa. 

 
َ
ۡعرِۡض  َوِإَذا َرأ

َ
هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا فَأ يَۡت ٱل

ا   ِۚۦْ َوِإمه َعۡنُهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
ِۡكَرىَٰ َمَع   ۡيَطَُٰن فَلَا َتۡقُعۡد َبۡعَد ٱلذ  يُنِسيَنهَك ٱلشه

َٰلِِمينَ   ٦٨ ٱلَۡقوِۡم ٱلظه

69. Những người ngoan đạo không hề có bất cứ trách 

nhiệm nào cho hành động và việc làm của họ, tuy nhiên, 

(những người ngoan đạo) hãy nhắc nhở họ mong rằng họ 

sẽ ngoan đạo (kính sợ Allah.) 

ِن َشۡيٖء   هِذيَن َيتهُقوَن ِمۡن ِحَسابِِهم م  َوَما عَلَى ٱل
 ٦٩ َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

70. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy mặc kệ những kẻ đã mang 

tôn giáo của họ ra làm trò đùa và thú tiêu khiển và bị mê 

hoặc bởi cuộc sống (hào nhoáng) của trần gian. Ngươi 

hãy nhắc nhở họ bằng Qur’an vì bản thân họ có thể bị hủy 

hoại bởi những tội lỗi họ đã làm, (và họ cần biết rằng) sẽ 

không có ai ngoài Allah đứng ra bảo hộ cũng như can 

thiệp cho họ. Cho dù họ có dâng mọi thứ tương đương với 

(tội đã phạm) để xin được chuộc tội thì cũng sẽ không 

được chấp nhận. Họ là những kẻ sẽ phải bị hủy hoại bởi 

những tội lỗi đã làm. (Rồi đây), họ sẽ được cho uống một 

loại nước sôi cực nóng cùng với hình phạt đau đớn bởi vì 

họ đã vô đức tin. 

ۡتُهُم   خَُذواْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا وََغره هِذيَن ٱته َوَذرِ ٱل
ن تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما  

َ
ۦٓ أ ِۡر بِهِ ۡنَياْۚ َوذَك  ُة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

ِ َولِي   َولَا َشفِيع   َكَسَبۡت لَ  يَۡس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله
هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ُۗ أ ها يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآ َوِإن َتۡعِدۡل ُكله َعۡدٖل ل

ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب   ْۖۡ لَُهۡم َشَراب  م  بِۡسلُواْ بَِما َكَسُبوا
ُ
أ

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم
َ
 ٧٠ أ

71. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Lẽ nào chúng tôi lại cầu xin ngoài Allah những thứ hoàn 

toàn không mang lợi cũng chẳng gây hại cho chúng tôi để 

rồi chúng tôi bị đẩy trở về với (sự vô đức tin) sau khi Allah 

đã hướng dẫn chúng tôi ư? (Lẽ nào chúng tội lại) giống 

như một kẻ bị các Shaytan cám dỗ dẫn đi lang thang trên 

trái đất trong lúc những người bạn của y cố réo gọi y đến 

với sự chỉ đạo: Anh hãy đến đây với chúng tôi (nhưng y 

cứ ngoảnh đi)?” Ngươi hãy nói: “Thật ra sự hướng dẫn 

của Allah mới thực sự là nguồn chỉ đạo đúng đắn và 

chúng tôi được lệnh phải thần phục Thượng Đế của vũ trụ 

và vạn vật.” 

نَا   ِ َما لَا يَنَفُعَنا َولَا يَُضرُّ نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

هِذي   ُ َكٱل ََٰنا ٱَّلله ۡعَقابَِنا َبۡعَد إِۡذ َهَدى
َ
َونَُردُّ عَلَىَٰٓ أ

ۡصَحَٰب   ٱۡسَتۡهَوتۡهُ 
َ
ۥٓ أ ۡرِض َحيَۡراَن لَُه

َ
َيَِٰطيُن فِي ٱلۡأ  ٱلشه

ِ ُهَو   ُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله ۥٓ إِلَي ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا يَۡدُعونَُه
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 

ُ
 ٧١ ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ
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72. “(Và chúng tôi được lệnh): Các ngươi hãy thiết lập lễ 

nguyện Salah và kính sợ Ngài bởi Ngài là Đấng mà các 

ngươi phải trở về (trình diện vào Ngày Phán Xét.)” 

هِذٓي إِلَۡيهِ   َة َوٱتهُقوُهْۚ وَُهَو ٱل لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ٧٢ ُتحَۡشُرونَ 

73. Ngài là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất vì 

chân lý. Vào Ngày mà Ngài phán (khi muốn điều gì đó) 

“Hãy thành” thì nó lập tức sẽ thành, (đó là Ngày Tận Thế, 

Allah phán bảo các ngươi hãy đứng dậy thì tất cả nhân 

loại đều đứng dậy). Lời phán của Ngài là sự thật. Ngài 

nắm toàn quyền trong Ngày mà tiếng còi được thổi lên. 

Ngài biết điều vô hình và hữu hình và Ngài là Đấng Chí 

Minh, Đấng Thông Toàn. 

ِۖ َويَۡوَم   ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱل

ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم   َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنْۚ قَۡولُُه ٱلۡحَقُّ
َهَٰ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ِۚ َع ورِ ِِۚ وَُهَو  يُنَفُخ فِي ٱلصُّ َدة

 ٧٣ ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

74. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ - hãy nhớ lại) khi Ibrahim thưa 

với cha của Y – Azar, nói: “Sao cha lại nhận các bục 

tượng làm thần linh? Quả thật, con thấy cha và người dân 

của cha rõ ràng đang trong sự lầm lạc.” 

ۡصَناًما َءالَِهًة  
َ
َتتهِخُذ أ

َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
۞َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

بِينٖ  ََٰك َوقَۡوَمَك فِي َضَلَٰٖل مُّ َرى
َ
 ٧٤ إِن ِٓي أ

75. Tương tự (như việc cho Ibrahim thấy sự lầm lạc của 

cha Y và người dân), TA cho Ibrahim thấy thêm việc chi 

phối các tầng trời và trái đất (để Y nhận thức được quyền 

năng vô biên của Allah) và để cho Y trở thành một người 

có đức tin kiên định. 

ۡرِض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسه

 ٧٥ َولَِيُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنِينَ 

76. Khi đêm xuống, (Ibrahim) thấy một vì sao, Y bảo: “Đây 

là Thượng Đế của Ta.” Nhưng khi vì sao lặn khuất, Y bảo: 

“Ta không thích những thứ lặn khuất.” 

آ   هۡيُل َرَءا َكۡوَكٗباۖۡ قَاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه ا َجنه َعلَۡيهِ ٱل فَلَمه
ِحبُّ ٱٓأۡلفِلِينَ 

ُ
فََل قَاَل لَٓا أ

َ
 ٧٦ أ

77. Khi thấy mặt trăng mọc lên, (Ibrahim) bảo: “Đây là 

Thượng Đế của Ta.” Nhưng khi mặt trăng lặn khuất, Y 

bảo: “Nếu Thượng Đế của Ta không hướng dẫn Ta thì Ta 

chắc chắn đã trở thành kẻ lầm lạc.” 

ا َرَءا ٱلَۡقَمَر بَازِغٗا قَاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَ  فََل قَاَل فَلَمه
َ
آ أ مه

ُكوَننه ِمَن ٱلَۡقۡوِم  
َ
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي لَأ لَئِن ل

ٓال ِينَ   ٧٧ ٱلضه

78. Khi thấy mặt trời mọc lên, (Ibrahim) bảo: “Đây mới thật 

là Thượng Đế của Ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi mặt trời 

lặn khuất, Y nói: “Này hỡi người dân, Ta hoàn toàn vô can 

với mọi thứ mà các người tổ hợp (với Allah).” 

ۡكبَُرۖۡ  
َ
ۡمَس بَازَِغٗة قَاَل َهََٰذا َرب ِي َهََٰذآ أ ا َرَءا ٱلشه فَلَمه

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه فَلَۡت قَاَل َيََٰقوِۡم إِن ِي بَرِٓيء  م 
َ
آ أ  ٧٨ فَلَمه

79. “Ta toàn tâm hướng mặt mình về Đấng đã tạo hóa các 

tầng trời và trái đất và Ta không là kẻ thờ đa thần.” 
ۡرَض  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َفَطَر ٱلسه ۡهُت وَۡجِهَي لِل إِن ِي وَجه

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ٧٩ َحنِيٗفاۖۡ َوَمآ أ

80. Người dân của Y tranh cãi với Y. Y bảo: “Lẽ nào các 

người tranh cãi với Ta về Allah trong khi Ngài đã hướng 

dẫn Ta? Ta không sợ những thứ mà các người tổ hợp với 

Ngài (bởi lẽ chắc chắn chúng sẽ không thể hại được Ta) 

ngoại trừ điều nào mà Thượng Đế của Ta đã muốn. Kiến 

َِٰنِۚ   ِ َوَقۡد َهَدى ٓون ِي فِي ٱَّلله جُّ تَُحَٰٓ
َ
ۚۥْ قَاَل أ ُهۥ قَۡوُمُه وََحآجه

اْۚ   ن يََشآَء َرب ِي َشۡيـ ٗ
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َخاُف َما تُۡشِرُكوَن بِهِ

َ
َولَٓا أ

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
 ٨٠ وَِسَع َرب ِي ُكله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ أ
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thức của Thượng Đế Ta bao trùm tất cả mọi thứ. Lẽ nào 

các người vẫn chưa giác ngộ ư?!” 

81. “Tại sao Ta lại phải sợ những thứ mà các người tổ 

hợp (với Allah) trong khi các người không sợ việc các 

người đã tổ hợp với Allah những thứ mà Ngài đã không 

cho các người bất cứ thẩm quyền nào? Cho nên, trong hai 

nhóm, nhóm nào xứng đáng được an toàn (khỏi sự trừng 

phạt của Allah) nếu các người (thật sự) biết rõ?” 

نهُكۡم  
َ
ۡشَرۡكُتۡم َولَا َتخَافُوَن أ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَكۡيَف أ

ِۡل بِهِۦ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗناْۚ   ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرۡكُتم بِٱَّلله
َ
أ

ۡمِنِۖ إِن ُكنُتۡم 
َ
َحقُّ بِٱلۡأ

َ
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

َ
 ٨١ َتۡعلَُمونَ فَأ

82. Những người có đức tin và không làm bẩn (đức tin 

thuần túy của mình) bởi điều sai trái (Shirk) thì họ là 

những người được bình an và được hướng dẫn đúng 

đường. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم أ ٱل

 َ ۡهَتُدونَ ل ۡمُن وَُهم مُّ
َ
 ٨٢ ُهُم ٱلۡأ

83. (Cho nên, trong hai nhóm, nhóm nào xứng đáng được 

an toàn (khỏi sự trừng phạt của Allah) nếu các người (thật 

sự) biết rõ?) Đó là lập luận mà TA đã ban cho Ibrahim để 

Y đối đáp với người dân của Y. TA muốn nâng cấp bậc 

cho ai là tùy ý TA. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Thiên 

Sứ) là Đấng Sáng Suốt, Đấng Hằng Biết. 

ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم عَلَىَٰ قَۡوِمهۚۦِْ نَۡرَفُع   َوتِلَۡك ُحجه
ُۗ إِنه َربهَك َحِكيٌم َعلِيم   هَشآُء ن ن  ٨٣ َدَرَجَٰٖت مه

84. TA đã ban cho (Ibrahim) (đứa con trai) Is-haq (Isaac) 

và (đứa cháu nội) Ya’qub (Jacob). Cả hai đều được TA 

hướng dẫn (đến với chính đạo). Trước đây, Nuh (Nô-ê) 

cũng đã được TA hướng dẫn, và cả trong dòng dõi của Y 

như Dawood (David), Sulayman (Solomon), Ayyub (Job), 

Yusuf (Joseph), Musa, Harun (Aaron); TA ban thưởng cho 

những người làm tốt như thế. 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ ُكلًّا َهَدۡيَناْۚ َونُوًحا  َووََهۡبَنا لَُه
ِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن  ۖۡ َوِمن ُذر  َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل

يُّوَب َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َوَهَُٰروَنْۚ 
َ
َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي   َوأ

 ٨٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

85. (TA đã hướng dẫn) Zakariya (Zacharias), Yahya, Ysa, 

Ilyas (Elias), tất cả đều là những người đức hạnh. 
َِن   َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ ُكل   م 

َٰلِِحينَ   ٨٥ ٱلصه

86. (TA đã hướng dẫn) Isma’il, Al-Yasa’ (Elisha), Yunus, 

Lut, tất cả đều được TA ban phúc hơn thiên hạ. 
لَۡنا عَلَى   ا فَضه

َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطاْۚ وَُكل ٗ
 ٨٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

87. Và trong số cha mẹ, con cái và anh em của họ cũng 

được TA phù hộ và hướng dẫn theo Chính Đạo. 
َٰنِِهۡمۖۡ َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم   َٰتِِهۡم َوِإۡخَو ِيه َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر 

ۡسَتقِيمٖ   ٨٧ وََهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

88. Đó là chỉ đạo của Allah, Ngài đã dùng nó để hướng 

dẫn ai Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu 

họ Shirk thì mọi việc làm (ngoan đạo và hành thiện) của 

họ trở nên hoài công vô ích. 

ِۚۦْ   ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله َذ
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡشَرُكواْ لَحَبَِط َعۡنُهم مه

َ
 ٨٨ َولَۡو أ
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89. Đó là những (vị Sứ Giả và Nabi) đã được TA ban cho 

Kinh Sách, sự thông thái và sứ mạng tiên tri. Cho nên, 

nếu như đám dân này (của Ngươi – hỡi Thiên Sứ) phủ 

nhận (cả ba điều này) thì chắc chắn TA sẽ ban các điều 

này cho một đám người khác (những người Muhajir và 

dân Ansar và những đi theo họ đến ngày Tận Thế), họ sẽ 

không phủ nhận. 

  ْۚ َة ُبوه هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُؤلَآِء َفَقۡد وَكهلَۡنا بَِها قَۡوٗما لهيُۡسواْ   فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهَٰٓ
َٰفِرِينَ   ٨٩ بَِها بَِك

90. Đó là những người đã được Allah ban cho sự chỉ đạo, 

cho nên, các ngươi hãy noi theo sự chỉ đạo của họ. Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không hề yêu cầu các người 

trả tiền thù lao cho Ta về (Qur’an). Quả thật, Nó là Thông 

Điệp Nhắc Nhở dành cho thiên hạ (loài người và loài 

Jinn).” 

هذِ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
هٓا  أ ُۗ قُل ل َُٰهُم ٱۡقَتِدهۡ ۖۡ فَبُِهَدى ُ يَن َهَدى ٱَّلله

ها ذِۡكَرىَٰ   ۡجًراۖۡ إِۡن ُهَو إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
أ

 ٩٠ لِلَۡعَٰلَِمينَ 

91. (Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng về 

Ngài khi bọn họ bảo: “Allah đã không ban xuống bất cứ gì 

cho người phàm cả.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi họ: 

“Vậy ai đã ban xuống Kinh (Tawrah), Kinh Sách mà Musa 

đã mang đến như một nguồn ánh sáng và sự chỉ đạo cho 

nhân loại? (Tuy nhiên), các người (những người Do Thái) 

chỉ phơi bày ra một số (điều phù hợp với ý muốn của các 

người) trên các miếng da thuộc và giấu đi nhiều điều 

(nghịch lại với dục vọng của các người). Các người đã 

được dạy cho những điều mà cả các người và cha mẹ 

của các người đã không từng biết.” Ngươi hãy nói: “Allah 

(đã ban xuống).” Rồi Ngươi hãy mặc kệ bọn họ vui đùa 

trong sự lầm lạc đó. 

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ۦٓ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ِ َ َحقه قَۡدرِه َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

هِذي   نَزَل ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ِن َشۡيٖء  قُۡل َمۡن أ عَلَىَٰ بََشٖر م 

َجآَء بِهِۦ ُموَسيَٰ نُوٗرا وَُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ َتجَۡعلُونَُهۥ  
ا لَۡم  قََراِطيَس ُتۡبدُ  وَنَها َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ وَُعل ِۡمُتم مه

ۖۡ ُثمه َذۡرُهۡم فِي   ُ نُتۡم َولَٓا َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله
َ
َتۡعلَُمٓواْ أ

 ٩١ َخوِۡضِهۡم يَلَۡعُبونَ 

92. Kinh (Qur’an) này, TA đã ban Nó xuống cho Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) như là một hồng phúc, Nó xác nhận lại 

những điều (đã ban xuống) trước Nó, và để cho Ngươi 

dùng cảnh báo (người dân) của thành phố mẹ (Makkah) 

và những ai xung quanh nó. Những ai có đức tin nơi Đời 

Sau sẽ có đức tin nơi Nó và họ luôn chu đáo giữ gìn lễ 

nguyện Salah của họ. 

هِذي َبيَۡن  َوَهََٰذا كَِتَٰ  ُق ٱل ِ َصد  نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  مُّ
َ
ٌب أ

هِذيَن   مه ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََهاْۚ َوٱل
ُ
يََديۡهِ َولُِتنِذَر أ

يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ وَُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم  
 ٩٢ ُيحَافُِظونَ 

93. Còn ai sai trái hơn kẻ đã đặt điều dối trá cho Allah 

hoặc kẻ đã nói “Tôi đã nhận được sự mặc khải” nhưng 

thực chất y chẳng được mặc khải bất cứ điều gì! Và (còn 

ai sai quấy hơn) kẻ đã nói: “Ta sẽ ban xuống điều giống 

như điều Allah đã ban xuống”! Và phải chi Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) có thể nhìn thấy cảnh tượng của những kẻ làm 

điều sai quấy giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các 

Thiên Thần đưa tay rút hồn của họ, bảo: “Hãy ra khỏi thể 

xác của các ngươi, ngày hôm nay các ngươi phải chịu sự 

trừng phạt nhục nhã bởi những điều mà các ngươi đã nói 

không đúng về Allah cũng như bởi việc các ngươi ngạo 

mạn trước các lời mặc khải của Ngài.” 

ۡو قَاَل  
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

نزُِل  
ُ
وِحَي إِلَيه َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيء  َوَمن قَاَل َسأ

ُ
أ

ُۗ َولَۡو تَ  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َٰلُِموَن فِي  ِمۡثَل َمآ أ َرىَٰٓ إِذِ ٱلظه

ۡخرُِجٓواْ  
َ
يِۡديِهۡم أ

َ
َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

نُفَسُكُمۖۡ ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم  
َ
أ

ِ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيَٰتِهِۦ  ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
 ٩٣ تَۡسَتۡكبُِرونَ 
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94. Quả thật, các ngươi phải một mình trở về trình diện TA 

giống như TA đã tạo hóa các ngươi lần đầu. Các ngươi 

phải bỏ lại sau lưng mọi thứ mà TA đã ban cấp cho các 

ngươi (trên trần gian), và TA không thấy bên cạnh các 

ngươi những kẻ can thiệp mà các ngươi đã từng khẳng 

định rằng chúng là đối tác (của Allah). Quả thật, mối quan 

hệ giữa các ngươi bị cắt đứt hoàn toàn và (những thần 

linh) mà các ngươi đã từng khẳng định sẽ bỏ các ngươi 

mất dạng. 

َل مَ  وه
َ
ََٰدىَٰ َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ ةٖ  َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا فَُر ره

لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء ُظُهورُِكۡمۖۡ َوَما نََرىَٰ   ا َخوه َوتََرۡكُتم مه
نهُهۡم فِيُكۡم  

َ
هِذيَن زََعۡمُتۡم أ َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم ٱل

ا   َع بَيَۡنُكۡم وََضله َعنُكم مه ْْۚ لََقد تهَقطه َُٰٓؤا ُشَرَك
 ٩٤ ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ 

95. Quả thật, Allah là Đấng đã chẻ hạt giống và hạt chà là 

(để chúng nẩy mầm). Ngài rút cái sống ra từ cái chết và 

rút cái chết ra từ cái sống. Đó là Allah (Thượng Đế của 

các ngươi). Thế các ngươi ngoảnh đi đâu (hỡi những kẻ 

đa thần)? 

رُِج 
َوىَِٰۖ ُيخۡ ِ َوٱلنه َ فَالُِق ٱلۡحَب  ٱلَۡحيه ِمَن  ۞إِنه ٱَّلله

هيَٰ   ن
َ
ۖۡ فَأ ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ْۚ َذ رُِج ٱلَۡمي ِِت ِمَن ٱلَۡحي ِ

ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡ
 ٩٥ تُۡؤَفُكونَ 

96. Ngài chẻ (ánh sáng) của bình minh (từ bóng tối của 

ban đêm), Ngài tạo ra ban đêm để nghỉ ngơi, mặt trời và 

mặt trăng bơi theo quỹ đạo riêng (của chúng). Đó là sự 

sắp đặt và an bày của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

ۡمَس   هۡيَل َسَكٗنا َوٱلشه فَالُِق ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱل
َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ   ٩٦ َوٱلَۡقَمَر ُحۡسَباٗناْۚ َذ

97. Ngài là Đấng đã tạo ra cho các ngươi các vì sao, dựa 

vào chúng các ngươi có thể xác định được phương 

hướng trong các bóng tối của đất liền và biển cả. Quả 

thật, TA đã giải thích các dấu hiệu (của TA) cho đám 

người hiểu biết. 

ُجوَم لَِتۡهَتُدواْ بَِها فِي   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلنُّ وَُهَو ٱل
لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  ُظلَُمَِٰت  ِ َوٱلَۡبۡحرِ  قَۡد فَصه ٱلۡبَر 
 ٩٧ َيۡعلَُمونَ 

98. Ngài là Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cơ thể duy 

nhất (Adam). (Ngài đã tạo cho các ngươi) một chỗ định cư 

(trong tử cung của người mẹ) và một nơi lưu trữ (xương 

sống của người cha). Quả thật, TA đã giải thích các dấu 

hiệu (của TA) cho đám người thông hiểu. 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقر     ُكم م 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهونَ  ُۗ قَۡد فَصه  ٩٨ َوُمۡسَتۡوَدع 

99. Ngài là Đấng đã ban nước (mưa) từ trên trời xuống. 

(Với nước mưa đó), TA (Allah) cho mọc ra đủ loại cây cối 

và thảo mộc; cho mọc ra những cộng xanh trổ hạt kết 

chồng lên nhau (như bông lúa); (cho mọc ra cây chà là), 

từ thân và nhánh của nó trổ ra trái từng chùm cao thấp; và 

cho mọc ra những vườn nho, vườn ô liu, vườn lựu, (ô liu 

và lựu tuy lá) giống nhau nhưng (trái) lại khác nhau. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn ngắm trái quả của chúng 

lúc mới trổ và lúc chín mộng, quả thật trong sự việc đó là 

các dấu hiệu dành cho đám người có đức tin. 

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ  وَهُ 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
هِذٓي أ َو ٱل

خۡرُِج ِمۡنُه   ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نُّ
َ
ِ َشۡيٖء فَأ

َنَباَت ُكل 
ۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية    تََراكِٗبا َوِمَن ٱلنه ا مُّ َحب ٗ

ا  ۡيُتوَن َوٱلرُّمه ۡعَناٖب َوٱلزه
َ
ِۡن أ َٰٖت م  َن ُمۡشتَبِٗها  وََجنه

ۦْٓۚ   ۡثَمَر َويَۡنعِهِ
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهٍ  ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ َثَمرِه

َٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٩٩ إِنه فِي َذ

100. Tuy nhiên, (những kẻ đa thần) đã tôn loài Jinn làm 

các thần linh cùng với Allah trong khi Ngài tạo ra chúng. 

Họ đã gán cho Ngài những đứa con trai và những đứa 

con gái một cách không hiểu biết. Vinh quang thay Ngài, 

Ngài tối cao vượt xa những gì họ đã gán cho Ngài. 

ِ ُشَرَكآَء ٱلِۡجنه وََخلََقُهۡمۖۡ وََخَرقُواْ لَُهۥ بَنِيَن  وََجَعلُواْ َّلِله
ا  َوبََنَٰتِۭ   بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

 ١٠٠ يَِصُفونَ 
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101. Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có 

thể có con trong khi Ngài không có bạn đời, và (làm sao 

lại qui cho Ngài có con) trong khi Ngài là Đấng đã tạo ra 

tất cả vạn vật và Ngài là Đấng Hằng Biết mọi thứ. 

هيَٰ يَُكوُن لَُهۥ َولَد  َولَۡم   ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بَِديُع ٱلسه

ِ َشۡيٍء  
ۖۡ وََخلََق ُكله َشۡيٖءِۖ وَُهَو بِكُل  هُهۥ َصَِٰحَبة  تَُكن ل

 ١٠١ َعلِيم  

102. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi (hỡi nhân 

loại). Không có Thượng Ðế đích thực nào khác ngoài 

Ngài. Ngài là Ðấng tạo hóa tất cả vạn vật nên các ngươi 

hãy thờ phượng riêng Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng bảo 

hộ và trông coi tất cả mọi thứ. 

ِ َشۡيٖء  
ها ُهَوۖۡ َخَٰلُِق ُكل  ََٰه إِل ُ َربُُّكۡمۖۡ لَٓا إَِل َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

ِ َشۡيٖء َوكِيل  فَٱعۡ 
 ١٠٢ ُبُدوُهْۚ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

103. Không một ánh nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc 

Ngài bắt kịp mọi ánh nhìn, bởi Ngài là Đấng Tinh Tế, Đấng 

Thông Toàn. 

ۖۡ وَُهَو   بَۡصََٰر
َ
بَۡصَُٰر وَُهَو يُۡدرُِك ٱلۡأ

َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ل

 ١٠٣ ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

104. (Hỡi nhân loại,) quả thật, các bằng chứng từ nơi 

Thượng Đế của các ngươi đã đến với các ngươi. Do đó, 

người nào nhìn thấy được thì tốt cho bản thân y còn 

người nào mù lòa (không nhìn thấy) thì bất lợi cho y; và 

Ta (Muhammad) không phải là người giám hộ và trông coi 

các ngươi. 

بَۡصَر  
َ
ب ُِكۡمۖۡ َفَمۡن أ قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره

نَا۠ َعلَۡيُكم  
َ
فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن َعِمَي َفَعلَۡيَهاْۚ َوَمآ أ

 ١٠٤ ِبحَفِيٖظ 

105. Như thế đó, TA giải thích rõ ràng các Lời Mặc Khải 

(của TA) để (những kẻ đa thần khỏi) nói rằng Ngươi 

(Thiên Sứ) đã học (được điều đó từ dân Kinh Sách) và để 

TA làm sáng tỏ vấn đề cho đám người hiểu biết. 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ َدرَۡسَت َولُِنبَي َِنُهۥ   َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

106. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đi theo những gì được 

mặc khải cho Ngươi từ Thượng Đế của Ngươi, Đấng mà 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, và 

Ngươi hãy tránh xa những kẻ đa thần. 

ها ُهَوۖۡ   ََٰه إِل ب َِكۖۡ لَٓا إَِل وِحَي إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
ٱتهبِۡع َمآ أ

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ وَ 
َ
 ١٠٦ أ

107. Nếu Allah muốn, không ai trong số họ phạm phải 

Shirk; và TA đã không phái Ngươi (Thiên Sứ) đến để giám 

hộ và trông chừng họ. Quả thật, Ngươi không phải là 

người trông chừng (các hành động và việc làm) của họ. 

ُْۗ َوَما َجَعلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َولَۡو شَ  ۡشَرُكوا
َ
ُ َمآ أ آَء ٱَّلله

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ١٠٧ َحفِيٗظاۖۡ َوَمآ أ

108. Các ngươi (những người có đức tin) chớ đừng xúc 

phạm (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah, bởi lẽ 

(như thế) thì họ (có cớ) xúc phạm Allah một cách thiếu 

hiểu biết. Như thế đó, mỗi cộng đồng, TA tô điểm cho 

hành vi của họ (để họ tưởng đó là tốt), rồi sau đó họ sẽ trở 

về trình diện Thượng Đế của họ, và Ngài sẽ cho họ biết 

những gì họ đã từng làm. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن  َ  َولَا تَُسبُّواْ ٱل ِ فَيَُسبُّواْ ٱَّلله ُدوِن ٱَّلله
ٍة َعَملَُهۡم ُثمه   مه

ُ
ِ أ

َعۡدَوُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡم  َكَذَٰلَِك َزيهنها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفُينَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٠٨ إِلَيَٰ َرب ِِهم مه
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109. (Những kẻ đa thần) đã thề thốt bằng sự thề thốt trịnh 

trọng rằng nếu như (Muhammad) mang một dấu hiệu lạ 

đến cho họ thì chắc chắn họ sẽ có đức tin. Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, các dấu hiệu lạ đều ở 

nơi Allah.” (Hỡi những người có đức tin), các ngươi có 

biết không ngay cả khi các dấu hiệu lạ xuất hiện, họ cũng 

sẽ không có đức tin. 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءۡتُهۡم َءايَة   
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ِۖۡ َوَما يُۡشعُِرُكۡم   هُيۡؤِمنُنه بَِهاْۚ قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله ل
نهَهآ إَِذا َجآَءۡت لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ١٠٩ أ

110. TA lật trở con tim và cái nhìn của họ (lệch khỏi chân 

lý) giống như việc họ đã không tin (nơi Qur’an) lần đầu; và 

TA bỏ mặc họ lang thang trong sự thái quá của họ. 

ۦٓ   بَۡصَٰرَُهۡم َكَما لَۡم يُۡؤِمُنواْ بِهِ
َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذرُُهۡم فِي طُ  َل َمره وه
َ
 ١١٠ ۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ أ

111. Dẫu TA có phái các vị Thiên Thần xuống gặp họ, cho 

người chết nói chuyện được với họ và tập trung tất cả mọi 

thứ (mà họ yêu cầu) trước mặt họ thì họ vẫn sẽ không tin 

tưởng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn họ), bởi đa số bọn 

họ là những kẻ ngu muội. 

لَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة وََكلهَمُهُم ٱلَۡمۡوتَيَٰ   نهَنا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

هٓا   ا َكانُواْ لُِيۡؤِمُنٓواْ إِل وََحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم ُكله َشۡيٖء ُقُبلٗا مه
ۡكثَرَُهۡم َيجَۡهلُونَ 

َ
ُ َوَلَِٰكنه أ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
 ١١١ أ

112. Như thế đó, TA (Allah) đã tạo cho mỗi vị Nabi một kẻ 

thù Shaytan từ loài người và loài Jinn. Bọn chúng truyền 

cảm hứng cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ hầu lừa gạt 

(thiên hạ). Nhưng nếu như Thượng Đế của Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) muốn (khác đi) thì bọn chúng không thể làm 

được điều đó. Vì vậy, Ngươi cứ mặc kệ bọn chúng với 

những điều mà chúng bịa đặt. 

ا َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس   ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

َوٱلِۡجن ِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل  
 َما َفَعلُوُهۖۡ فََذۡرُهۡم َوَما  ُغُروٗراْۚ َولَۡو َشآَء َربَُّك 

 ١١٢ َيۡفتَُرونَ 

113. Cứ để (lời lẽ hoa mỹ đó) mê hoặc trái tim của những 

kẻ vô đức tin nơi Đời Sau, cứ để họ hả hê với nó và cứ để 

họ tha hồ tích lũy những điều (tội lỗi) mà họ ham muốn 

kiếm chác. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   فۡـ َِدةُ ٱل
َ
َولَِتۡصَغىَٰٓ إِلَۡيهِ أ

ۡقتَِرفُونَ   ١١٣ َولِيَرَۡضۡوهُ َولَِيۡقتَِرفُواْ َما ُهم مُّ

114. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nói với những kẻ đa thần:) 

“Lẽ nào Ta lại phải tìm một giáo luật nào đó ngoài (giáo 

luật của) Allah để phân xử (giữa Ta và các ngươi) trong 

lúc Ngài là Đấng đã ban xuống cho các ngươi Kinh Sách 

(Qur’an) chứa đựng những lời giải thích cặn kẽ?” Những 

kẻ đã được TA ban cho Kinh Sách (Do Thái và Thiên 

Chúa) đều biết rõ rằng Nó (Qur’an) đích thực là (Kinh 

Sách) được ban xuống từ Thượng Đế của Ngươi, vì vậy, 

Ngươi chớ đừng là kẻ hoài nghi (về điều mà TA đã mặc 

khải cho Ngươi). 

نَزَل إِلَۡيُكُم  
َ
هِذٓي أ ۡبَتِغى َحَكٗما وَُهَو ٱل

َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن َءاَتيَۡنَُٰهُم ٱلۡكِ  لٗاْۚ َوٱل َتََٰب  ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
ِۖ فَلَا تَُكوَننه   ِ ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره ل  م  نهُهۥ ُمنَزه

َ
َيۡعلَُموَن أ

 ١١٤ ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

115. Lời phán của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

đã hoàn tất trọn vẹn về chân lý và công lý. Không ai có thể 

thay đổi lời nói của Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, 

Đấng Hằng Biết. 

َل   ِ ها ُمَبد  ۡت َكلَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗاْۚ ل َوَتمه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١١٥ لِكَلَِمَٰتِهۚۦِْ وَُهَو ٱلسه
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116. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hùa theo số đông người 

trên trái đất thì chắc chắn bọn họ sẽ đưa Ngươi lệch khỏi 

con đường (ngay chính) của Allah, bởi lẽ họ chỉ làm theo 

sự phỏng đoán và họ chỉ đoán chừng mà thôi. 

ۡرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  
َ
ۡكثََر َمن فِي ٱلۡأ

َ
َوِإن تُِطۡع أ

ها َيخۡرُُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل  ١١٦ ٱَّلله

117. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) biết 

rõ ai là kẻ lạc khỏi con đường của Ngài và Ngài biết rõ ai 

là người được hướng dẫn đúng đường. 

ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهِۖۦۡ وَُهَو  
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١١٧ أ

118. Bởi thế, các ngươi (hỡi nhân loại) hãy ăn thịt (những 

con vật) được nhân danh Allah (lúc cắt tiết) nếu như các 

ngươi thực sự có đức tin nơi các Lời Mặc Khải (của Ngài). 

ِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم أَـِبَيَٰتِهِۦ   ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ١١٨ ُمۡؤِمنِينَ 

119. Sao các ngươi (hỡi những người có đức tin) không 

ăn thịt (những con vật) được nhân danh Allah (lúc cắt 

tiết)? Quả thật, Ngài đã trình bày cụ thể cho các ngươi 

những thực phẩm mà Ngài đã cấm các ngươi dùng ngoại 

trừ vì nhu cầu sống còn. Quả thật, có rất nhiều người dẫn 

(người khác) đi lạc do dục vọng của họ chứ không do kiến 

thức hiểu biết. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) luôn biết rõ những kẻ vượt quá giới hạn. 

ِ َعلَۡيهِ   ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
ها تَأ ل

َ
َوَما لَُكۡم أ

َل لَُكم مه  ها َما  َوَقۡد فَصه ا َحرهَم َعلَۡيُكۡم إِل
ۡهَوآئِِهم بَِغيِۡر  

َ
هُيِضلُّوَن بِأ ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِ  َوِإنه َكثِيٗرا ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِدينَ 
َ
 ١١٩ ِعلٍۡمِۚ إِنه َربهَك ُهَو أ

120. Các ngươi (hỡi nhân loại) cứ tha hồ làm điều tội lỗi 

một cách công khai hay kín đáo. (Rồi đây), chắc chắn 

những kẻ làm điều tội lỗi sẽ được đáp trả xứng đáng cho 

những tội lỗi mà họ đã phạm. 

هِذيَن يَۡكِسُبوَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطَنُه
 ١٢٠ ٱلِۡإۡثَم َسُيۡجَزۡوَن بَِما َكانُواْ َيۡقتَِرفُونَ 

121. Các ngươi (hỡi những người Muslim) chớ ăn thịt 

(những con vật) không được nhân danh Allah (lúc cắt tiết), 

bởi đó là (hành động) bất tuân. Quả thật, những tên 

Shaytan thường truyền cảm hứng cho các đồng minh của 

chúng để tranh luận với các ngươi. Nếu các ngươi nghe 

theo chúng thì chắc chắn các ngươi sẽ trở thành những 

kẻ đa thần. 

ِ َعلَۡيهِ َوِإنهُهۥ   ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
َولَا تَأ

ۡولَِيآئِِهۡم  
َ
َيَِٰطيَن لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ ُۗ َوِإنه ٱلشه لَفِۡسق 
 َ َطۡعُتُموُهۡم إِنهُكۡم ل

َ
 ١٢١ ُمۡشِرُكونَ لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

122. Lẽ nào một người đã chết (do chưa được hướng dẫn 

về tâm linh) rồi được TA cứu sống lại và ban cho ánh 

sáng nhờ đó y có thể bước đi thanh thản giữa thiên hạ lại 

ngang bằng với một kẻ mắc kẹt trong bóng tối không thể 

nào thoát ra được?! Như thế đó, những việc làm tội lỗi của 

những kẻ vô đức tin luôn thu hút họ. 

ۡحَيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا لَُهۥ نُوٗرا َيۡمِشي  
َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

لَُمَِٰت لَيَۡس   َثلُُهۥ فِي ٱلظُّ اِس َكَمن مه بِهِۦ فِي ٱلنه
َٰفِ  ِۡنَهاْۚ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلَۡك رِيَن َما َكانُواْ  ِبخَارِٖج م 

 ١٢٢ َيۡعَملُونَ 

123. Cũng như thế, TA (Allah) đã đặt trong mỗi thị trấn 

những tên tội phạm lớn nhất của nó để chúng hoạch định 

âm mưu trong đó. Tuy nhiên, chúng chỉ mưu hại chính 

bản thân chúng trong lúc chúng không nhận thấy (điều 

đó). 

َٰبَِر ُمجۡرِِميَها   َك
َ
ِ قَۡريٍَة أ

َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا فِي ُكل 
نُفِسِهۡم َوَما  

َ
ها بِأ لَِيۡمُكُرواْ فِيَهاۖۡ َوَما َيۡمُكُروَن إِل

 ١٢٣ يَۡشُعُرونَ 
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124. Cứ mỗi khi có một dấu hiệu nào đó được mang đến 

trình bày cho chúng thì chúng nói: “Bọn ta không bao giờ 

tin cho đến khi nào bọn ta được ban cho giống như các vị 

Thiên Sứ của Allah.” Allah biết rõ nhất đâu là nơi phù hợp 

để Ngài đặt Bức Thông Điệp của Ngài. (Rồi đây) những kẻ 

tội lỗi sẽ bị hạ nhục ở nơi Allah và sẽ phải chịu sự trừng 

phạt khắc nghiệt bởi những gì mà họ đã âm mưu. 

َوِإَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  قَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحتهيَٰ نُۡؤتَيَٰ ِمۡثَل  
ۗۥُ   ۡعلَُم َحۡيُث َيجَۡعُل رَِسالََتُه

َ
ُ أ ِۘ ٱَّلله وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
َمآ أ

ِ وََعَذاب    ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َسُيِصيُب ٱل

 ١٢٤ يُدُۢ بَِما َكانُواْ َيۡمُكُرونَ َشدِ 

125. Do đó, người nào mà Allah muốn hướng dẫn y thì 

Ngài sẽ mở lòng ngực của y để y tiếp nhận Islam còn 

người nào mà Ngài muốn làm cho y lầm lạc thì Ngài sẽ 

làm cho lòng ngực của y trở nên chặt cứng và khó khăn 

như thể y đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ 

vô đức tin như thế đấy. 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ  
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن يُِضلهُهۥ َيجَۡعۡل َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا  
َ
َوَمن يُرِۡد أ

 ِ ِۚ َكَذَٰل َمآِء ُد فِي ٱلسه عه نهَما يَصه
َ
ُ  َكأ َك َيجَۡعُل ٱَّلله

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ   ١٢٥ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل

126. Đây là con đường thẳng tắp (chính đạo) của Thượng 

Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Quả thật, TA đã giải trình rõ 

ràng các Lời Mặc Khải (của TA) cho đám người biết lưu 

tâm. 

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت   َوَهََٰذا ِصَرَُٰط  ُۗ قَۡد فَصه َرب َِك ُمۡسَتقِيٗما
ُرونَ  كه  ١٢٦ لَِقۡوٖم يَذه

127. Họ sẽ có được ngôi nhà bằng an (Thiên Đàng) nơi 

Thượng Đế của họ. Ngài là Ðấng Bảo Hộ của họ do 

những điều (tốt đẹp) mà họ đã làm (trên thế gian). 

َلَِٰم عِ  نَد َرب ِِهۡمۖۡ وَُهَو َولِيُُّهم بَِما َكانُواْ  ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ َيۡعَملُونَ 

128. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nghĩ đến) Ngày (mà Allah) 

triệu tập tất cả (hai loài: con người và Jinn) và phán: “Hỡi 

loài Jinn, quả thật các ngươi đã dẫn nhiều (linh hồn) trong 

loài người (đi lạc).” Những tên đầu sỏ trong loài người nói: 

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, tất cả bầy tôi đã tận hưởng 

lẫn nhau(2) nhưng rồi bầy tôi đã mãn kỳ hạn mà Ngài đã 

ấn định cho bầy tôi.” (Allah) phán: “Vậy thì Ngục Lửa là 

nơi cư ngụ muôn đời cho tất cả các ngươi trừ phi Allah 

muốn khác hơn.” Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) là Đấng Chí Minh, Đấng Hằng Biết.I 

ِ قَِد ٱۡسَتۡكثَۡرتُم   َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
َِن ٱلۡإِنِس َربهَنا ٱۡسَتۡمتَ  ۡولَِيآؤُُهم م 

َ
َِن ٱلۡإِنِسِۖ َوَقاَل أ َع  م 

لَۡت لََناْۚ قَاَل   جه
َ
هِذٓي أ َجلََنا ٱل

َ
َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض َوبَلَۡغَنآ أ

ْۚ إِنه   ُ ها َما َشآَء ٱَّلله َُٰكۡم َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل اُر َمۡثَوى ٱلنه
 ١٢٨ َربهَك َحِكيٌم َعلِيم  

129. Như thế đó, TA khiến những kẻ làm điều sai quấy kết 

thân với nhau bởi những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm. 
ا بَِما َكانُواْ   َٰلِِميَن َبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه

 ١٢٩ يَۡكِسُبونَ 

130. Hỡi loài Jinn và loài người, lẽ nào đã không có các vị 

Thiên Sứ xuất thân từ trong các ngươi đến xướng đọc cho 

các ngươi nghe các Lời Mặc Khải của TA và cảnh báo các 

ngươi về sự trình diện của Ngày (Phán Xử) hôm nay? Họ 

nói: “Bầy tôi xin làm chứng cho bản thân mình (rằng đích 

thực có các vị Thiên Sứ đã đến).” Tuy nhiên, đời sống trần 

ِنُكۡم   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء   َيُقصُّ
ۡتُهُم   نُفِسَناۖۡ وََغره

َ
يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ َشِهۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

 
I (2) Loài người thờ phượng Jinn, đổi lại, loài người được thỏa mãn mọi ham muốn, dục vọng của bản thân dưới sự giúp 

đỡ của Jinn. 
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gian đã đánh lừa chúng (nên giờ đây) chúng tự xác nhận 

chính chúng từng là những kẻ vô đức tin. 
ُة  نهُهۡم َكانُواْ  ٱلۡحََيوَٰ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡنَيا وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ  ٱلدُّ

َٰفِرِينَ   ١٣٠ َك

131. (Việc gởi Thiên Sứ đến) như thế là để Thượng Đế 

của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không tiêu diệt các thị trấn một 

cách bất công trong lúc cư dân của chúng không biết gì. 

 
َ
َٰلَِك أ بَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم  َذ هۡم يَُكن ره ن ل

َٰفِلُونَ  ۡهلَُها َغ
َ
 ١٣١ َوأ

132. Tất cả sẽ (chịu sự trừng phạt) với các mức độ tương 

ứng theo (tội lỗi) mà họ đã làm. Và Thượng Đế của Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) không phải không biết những điều họ làm. 

ا  َولِكُل ٖ  ْْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه ا َعِملُوا ِمه  َدَرَجَٰت  م 
 ١٣٢ َيۡعَملُونَ 

133. Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đấng Giàu 

Có có lòng nhân từ. Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các 

ngươi (những kẻ nghịch lại Ngài) và sẽ mang đến một thế 

hệ khác sau các ngươi giống như việc Ngài đã tạo ra các 

ngươi từ một đám dân khác. 

 يُۡذهِۡبُكۡم  
ۡ
ۡحمَةِِۚ إِن يََشأ َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ُذو ٱلره

ُكم  
َ
نَشأ

َ
ا يََشآُء َكَمآ أ َويَۡسَتۡخلِۡف ِمنُۢ َبۡعِدُكم مه

ِيهةِ قَۡوٍم َءاَخرِينَ  ِن ُذر   ١٣٣ م 

134. (Hỡi những kẻ vô đức tin,) những điều mà các ngươi 

được hứa (từ sự phục sinh, sự phán xét và sự thưởng 

phạt) chắc chắn sẽ xảy ra, và các ngươi chắc chắn sẽ 

không bao giờ trốn thoát. 

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
 ١٣٤ إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

135. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Ta, các 

ngươi cứ ở trên tình trạng (vô đức tin và lầm lạc) của các 

ngươi còn Ta sẽ vẫn làm (theo sứ mạng của mình). Rồi 

đây các ngươi sẽ biết ai sẽ có được kết quả tốt đẹp (ở Đời 

Sau). Quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao 

giờ thành đạt.” 

ۖۡ فََسۡوَف   قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي عَاِمل 
ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   ارِ َٰقَِبُة ٱلده َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن لَُهۥ َع

َٰلُِمونَ   ١٣٥ ٱلظه

136. (Những kẻ đa thần) đã tự bịa ra việc phải cúng tế cho 

Allah một phần nông sản và thú nuôi mà (Allah) đã tạo ra 

cho chúng, chúng nói theo ý của chúng: “Đây là của Allah 

còn đây là của những thần linh của chúng tôi.” Những gì 

dành cho các thần linh của chúng là để khỏi đến được với 

Allah (qua việc chia cho người nghèo, người khó khăn), 

còn phần của Allah thì sẽ đến được với các thần linh của 

chúng. Thật xấu xa và tội lỗi cho cách mà chúng đã hành 

xử. 

نَۡعَِٰم نَِصيٗبا  
َ
 ِمَن ٱلۡحَۡرِث َوٱلۡأ

َ
ا َذَرأ ِ ِممه وََجَعلُواْ َّلِله

ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهََٰذا لُِشَرَكآئَِناۖۡ  َفَما َكاَن  َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
ِ َفُهَو   ِۖۡ َوَما َكاَن َّلِله لُِشَرَكآئِِهۡم فَلَا يَِصُل إِلَي ٱَّلله

 ١٣٦ يَِصُل إِلَيَٰ ُشَرَكآئِِهۡمُۗ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 

137. Tương tự, những thần linh (Shaytan) đã làm nhiều kẻ 

đa thần thích thú trong việc sát hại con cái của chúng mục 

đích là để đẩy chúng đến sự hủy diệt và làm xáo trộn tôn 

giáo của chúng. Tuy nhiên, nếu Allah muốn khác đi thì 

chúng đã không làm điều đó. Nhưng thôi, Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) hãy cứ mặc chúng với điều mà chúng bịa đặt. 

 ۡ َِن ٱل ۡوَلَِٰدهِۡم  َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِيٖر م 
َ
ُمۡشِركِيَن َقۡتَل أ

ُشَرَكآؤُُهۡم لِيُۡرُدوُهۡم َولَِيلۡبُِسواْ َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖۡ َولَۡو  
ُ َما َفَعلُوُهۖۡ فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ   ١٣٧ َشآَء ٱَّلله
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138. (Những kẻ đa thần) nói theo ý của chúng: “Đây là thú 

nuôi và nông sản bị cấm sử dụng ngoại trừ những ai mà 

bọn ta cho phép. Còn đây là những thú vật(3) bị cấm dùng 

để chuyên chở, và đây là thú nuôi không được nhân danh 

Allah lúc cắt tiết.” (Đó toàn là) sự bịa đặt cho (Allah). Rồi 

đây, Ngài sẽ đáp trả lại chúng (sự trừng phạt xứng đáng) 

bởi những gì chúng đã bịa đặt.I 

ها   ها َيۡطَعُمَهآ إِل نَۡعَٰم  وََحۡرٌث ِحۡجر  ل
َ
ۦٓ أ ِ َوَقالُواْ َهَِٰذه

نَۡعَٰم   
َ
نَۡعٌَٰم ُحر َِمۡت ُظُهورَُها َوأ

َ
هَشآُء بِزَۡعِمِهۡم َوأ َمن ن

ِ َعلَۡيَها ٱفۡتَِرآًء َعلَۡيهِِۚ   ها يَۡذُكُروَن ٱۡسَم ٱَّلله ل
 ١٣٨ بَِما َكانُواْ َيۡفتَُرونَ َسَيۡجزِيِهم 

139. Chúng bảo: “Những gì trong bụng của những con thú 

nuôi này (nếu sinh ra còn sống) là dành riêng cho nam 

giới chúng ta và là điều cấm đối với các bà vợ của chúng 

ta, còn nếu sinh ra đã chết thì tất cả cùng hưởng chung.” 

Rồi đây, (Allah) sẽ đáp trả chúng (sự trừng phạt xứng 

đáng) cho sự bịa đặt của chúng. Quả thật, Allah là Đấng 

Anh Minh, Đấng Toàn Tri. 

نَۡعَِٰم َخالَِصة  ل ُِذُكورِنَا  
َ
َوَقالُواْ َما فِي ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

ۡزَوَِٰجَناۖۡ َوِإن 
َ
ۡيَتٗة َفُهۡم فِيهِ  َوُمحَرهٌم عَلَىَٰٓ أ يَُكن مه

ْۚ َسَيۡجزِيِهۡم وَۡصَفُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم    ١٣٩ ُشَرَكآُء

140. Những ai đã giết con cái của mình trong sự dại dột 

và điên rồ cũng như tự cấm mình dùng những thứ mà 

Allah đã ban cấp cho họ - một sự bịa đặt cho Allah - đích 

thực là những kẻ thua thiệt. Họ thực sự đã đi lạc đường 

và không được hướng dẫn. 

ُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡم   ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَه
َ
هِذيَن َقَتلُٓواْ أ قَۡد َخِسَر ٱل

ِْۚ قَۡد َضلُّواْ   ُ ٱفۡتَِرآًء عَلَى ٱَّلله ُمواْ َما َرزََقُهُم ٱَّلله وََحره
 ١٤٠ ِدينَ َوَما َكانُواْ ُمۡهتَ 

141. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo ra các loại vườn tược, có 

vườn là những loại cây thân leo trên giàn và có vườn là 

những loại cây không cần giàn; (Ngài là Đấng đã tạo ra) 

cây chà là, các loại cây trồng cho trái quả khác nhau; 

(Ngài là Đấng đã tạo ra) cây ô liu, cây lựu (có lá) giống 

nhau nhưng trái lại khác nhau. Các ngươi (hỡi con người) 

hãy ăn trái quả của chúng khi đã chín và các ngươi hãy 

xuất phần thuế (Zakah) vào ngày các ngươi thu hoạch; và 

các ngươi chớ phung phí bởi quả thật (Allah) không yêu 

thương những kẻ phung phí. 

ۡعُروَشَٰٖت وََغيَۡر   َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞وَُهَو ٱل

ُكلُُهۥ  
ُ
ۡرَع ُمخَۡتلًِفا أ ۡخَل َوٱلزه َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلنه

اَن ُمتََشَٰبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُكلُواْ ِمن   ۡيُتوَن َوٱلرُّمه َوٱلزه
ۡثَمَر َوءَ 

َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ ُهۥ يَوَۡم َحَصادِهۖۦِۡ َولَا  َثَمرِه اتُواْ َحقه

ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ١٤١ تُۡسِرفُٓوا

142. Và trong các loại thú nuôi, có loại dùng để chuyên 

chở và có loại dùng để ăn thịt. Các ngươi (hỡi con người) 

hãy ăn những thứ mà Allah đã ban cấp cho các ngươi 

nhưng chớ đi theo bước chân của Shaytan, bởi quả thật 

(Shaytan) chính là kẻ thù công khai của các ngươi. 

  ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نَۡعَِٰم َحمُولَٗة َوَفۡرٗشاْۚ ُكلُواْ ِممه
َ
َوِمَن ٱلۡأ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو     َِٰت ٱلشه َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو
بِ   ١٤٢ ين  مُّ

143. (Allah đã tạo ra cho các ngươi) tám loại thú nuôi gồm 

đực cái, cừu hai con đực cái và dê hai con đực cái. Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ đa thần): “(Allah) cấm 

ăn hai con đực hay hai con cái hoặc Ngài cấm luôn cả 

(con đực và cái) nằm trong bụng hai con cái? Các ngươi 

hãy nói cho Ta biết bằng kiến thức đúng thật nếu các 

ngươi là người chân thật.” 

ِن ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡن   
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ثََمَٰنَِيَة أ

ا ٱۡشَتمَ  مه
َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َكَرۡيِن َحره لَۡت َعلَۡيهِ  قُۡل َءآلذه

نثََييِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
 ١٤٣ أ

 
I (3) Những kẻ đa thần trước đây đã tự quy định về thú nuôi, như Bahirah, Sa-ibah, Wasilah và Ham. (Xem lại chương 5 - 

Al-Ma-idah, câu 103). 
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144. Và lạc đà hai con đực cái và bò hai con đực cái. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ đa thần): “(Allah) 

cấm ăn hai con đực hay hai con cái hoặc Ngài cấm luôn 

cả (con đực và cái) nằm trong bụng hai con cái? Hoặc lẽ 

nào chính các ngươi là những kẻ tận mắt chứng kiến 

Allah ban hành lệnh cấm này sao? Vậy còn ai sai quấy 

hơn kẻ đặt điều dối trá rồi gán cho Allah hầu kéo thiên hạ 

đi lạc một cách thiếu hiểu biết. Chắc chắn Allah không bao 

giờ hướng dẫn đám người sai quấy. 

َكَرۡيِن   َوِمَن ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡن  قُۡل َءآلذه
رَۡحاُم 

َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َحره

َُٰكُم  ى ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ وَصه
َ
نثََييِۡنِۖ أ

ُ
ُ بَِهََٰذاْۚ  ٱلۡأ ٱَّلله

ِ َكِذٗبا ل ُِيِضله   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َفَمۡن أ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   اَس بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه ٱَّلله ٱلنه
َٰلِِمينَ   ١٤٤ ٱلظه

145. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không thấy trong 

những điều được mặc khải cho Ta có khoản nào cấm (tín 

đồ Muslim) ăn ngoại trừ động vật chết; hoặc máu tuôn ra 

(khỏi cơ thể con vật); hoặc thịt heo (lợn) vì nó là loài vật ô 

uế, không sạch; hoặc những con vật được dâng cúng (các 

thần linh) ngoài Allah.” Tuy nhiên, ai rơi vào tình huống bất 

đắc dĩ phải ăn (những món cấm đó) ngoài ý muốn và 

không quá độ thì quả thật, Thượng Đế của Ngươi hằng 

tha thứ, hằng khoan dung. 

ًما عَلَىَٰ َطاِعٖم   وِحَي إِلَيه ُمحَره
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
هٓا أ قُل ل

سۡ  ۡو َدٗما مه
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
هٓا أ ۥٓ إِل ۡو  َيۡطَعُمُه

َ
ُفوًحا أ

  ِ هِله لَِغيِۡر ٱَّلله
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
لَحَۡم ِخنِزيرٖ فَإِنهُهۥ رِۡجٌس أ

بِهۚۦِْ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَإِنه َربهَك  
 ١٤٥ َغُفور  رهِحيم  

146. Đối với những người Do Thái, TA đã cấm ăn tất cả 

động vật có móng (liền nhau như lạc đà, đà điểu) và TA 

cấm họ dùng mỡ bò, mỡ cừu và dê ngoại trừ mỡ dính ở 

lưng hoặc ở ruột hoặc mỡ dính ở xương. Đó là hình phạt 

TA dành cho họ bởi hành vi sai trái mà họ đã làm. Quả 

thật, TA luôn nói sự thật. 

ۡمَنا ُكله  هِذيَن َهاُدواْ َحره  ذِي ُظُفرِٖۖ َوِمَن ٱلَۡبَقرِ  وَعَلَى ٱل
ها َما َحمَلَۡت   ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ إِل َوٱلَۡغَنِم َحره
َٰلَِك   ۡو َما ٱۡختَلََط بَِعۡظٖمِۚ َذ

َ
وِ ٱلۡحََوايَآ أ

َ
ُظُهورُُهَمآ أ

 ١٤٦ َجَزۡيَنَُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖۡ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ 

147. Nếu như họ phủ nhận Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thì 

Ngươi hãy nói: “Thượng Đế của các ngươi có lòng 

thương xót bao la. Tuy nhiên, đám người tội lỗi sẽ không 

thể tránh khỏi sự trừng phạt của Ngài.” 

بُُّكۡم ُذو َرۡحمَةٖ َوَِٰسَعةٖ َولَا يَُردُّ   بُوَك َفُقل ره فَإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلَۡقوۡمِ 

ۡ
 ١٤٧  ٱلُۡمۡجرِِمينَ بَأ

148. Những kẻ thờ đa thần sẽ nói: “Nếu như Allah muốn 

thì bọn ta và cả tổ tiên của bọn ta chắc chắn đã không thể 

tổ hợp với Ngài. Quả thật Ngài đã không cấm bọn ta bất 

cứ điều gì.” Tương tự, những kẻ thời trước họ cũng đã 

phủ nhận (chân lý) cho đến khi bọn họ nếm lấy sự trừng 

phạt của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với những kẻ 

thờ đa thần này: “Các ngươi có cơ sở nào (cho điều các 

người đã nói) hay không, (nếu có) thì các ngươi hãy mang 

nó đến trình bày cho Ta xem! Thật ra các ngươi chỉ làm 

theo sự phỏng đoán và tưởng tượng, thật ra các ngươi chỉ 

là những kẻ khéo bịa chuyện mà thôi.” 

ۡشَرۡكَنا َولَٓا  
َ
ُ َمآ أ ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله

َ
هِذيَن أ َسَيُقوُل ٱل

هِذيَن   َب ٱل ِۚ َكَذَٰلَِك َكذه ۡمَنا ِمن َشۡيٖء َءابَآُؤنَا َولَا َحره
ِۡن  ِمن قَ  ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم م  َسَنا

ۡ
ۡبلِِهۡم َحتهيَٰ َذاقُواْ بَأ

نُتۡم  
َ
نه َوِإۡن أ ها ٱلظه ۖۡ إِن تَتهبُِعوَن إِل ِعلٖۡم َفُتۡخرُِجوهُ لََنآ

ها َتخۡرُُصونَ   ١٤٨ إِل

149. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Chỉ một mình 

Allah mới có bằng chứng chắc chắn, nếu Ngài thực sự 

muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng dẫn toàn bộ các 

ngươi.” 

َُٰكۡم   ۖۡ فَلَۡو َشآَء لََهَدى ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه
ۡجمَعِينَ 

َ
 ١٤٩ أ
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150. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Nào, các 

ngươi hãy đưa ra các nhân chứng của các ngươi về việc 

Allah đã cấm điều này.” Nếu họ chứng nhận thì Ngươi chớ 

đừng chứng nhận cùng với họ, Ngươi chớ đừng hùa theo 

sở thích của những kẻ đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của 

TA cũng như chớ hùa theo những kẻ vô đức tin nơi Đời 

Sau bởi họ đã tôn thờ cùng với Thượng Đế của họ (các 

thần linh khác). 

َم   َ َحره نه ٱَّلله
َ
هِذيَن يَۡشَهُدوَن أ قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل

ۡهَوآَء  
َ
َهََٰذاۖۡ فَإِن َشِهُدواْ فَلَا تَۡشَهۡد َمَعُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع أ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱل هِذيَن َكذه بِٱٓأۡلِخَرةِ   ٱل
 ١٥٠ وَُهم بَِرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ 

151. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này 

hỡi mọi người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ đọc cho các 

ngươi những điều mà Thượng Đế của các ngươi đã cấm 

các ngươi, đó là: các ngươi không được tổ hợp với Ngài 

bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo với cha mẹ; các 

ngươi không được giết con cái của các ngươi vì sợ cái 

nghèo bởi TA (Allah) mới là Đấng Cung Dưỡng cho các 

ngươi và bọn chúng; các ngươi không được đến gần 

những hành vi ô uế (tình dục ngoài hôn nhân) dù công 

khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một sinh 

mạng mà Allah đã qui định bất khả xâm phạm trừ phi vì lý 

do chính đáng.(4) Đó là những điều cấm mà Ngài đã sắc 

lệnh cho các ngươi mong rằng các ngươi hiểu (mà tuân 

thủ chấp hành).”I 

ها  ۞قُۡل  ل
َ
تُۡل َما َحرهَم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖۡ أ

َ
َتَعالَۡواْ أ

َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗناۖۡ َولَا َتۡقُتلُٓواْ   اۖۡ َوبِٱلَۡو تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ
حُۡن نَۡرُزقُُكۡم َوِإيهاُهۡمۖۡ َولَا   ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه ۡوَلََٰدُكم م 

َ
أ

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َومَ  ا َبَطَنۖۡ َولَا  َتۡقَربُواْ ٱلَۡفَو
َٰلُِكۡم   ِۚ َذ ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َتۡقُتلُواْ ٱلنهۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله

َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  ى  ١٥١ وَصه

152. “Các ngươi không được đến gần tài sản của trẻ mồ 

côi trừ phi các ngươi muốn cải thiện đời sống cho chúng 

đến khi chúng lớn khôn (tự quản lý được tải sản riêng); 

các ngươi hãy đong, đo và cân cho đúng; TA không bắt 

bất cứ linh hồn nào làm quá khả năng của nó; khi các 

ngươi nói thì các ngươi hãy nói lời lẽ công bằng cho dù 

(lời lẽ công bằng đó có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của 

các ngươi); các ngươi hãy thực hiện cho đúng giao ước 

của Allah. Đó là những điều lệnh mà Ngài đã ban hành 

cho các ngươi mong rằng các ngươi ghi nhớ (mà tuân thủ 

chấp hành).” 

ۡحَسُن 
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ َحتهيَٰ  َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ لَا  
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َيۡبلَُغ أ

ها وُۡسَعَهاۖۡ َوِإَذا قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكاَن   نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
َُٰكم بِهِۦ   ى َٰلُِكۡم وَصه ْْۚ َذ ۡوفُوا

َ
ِ أ ِۖ َوبَِعۡهِد ٱَّلله َذا قُۡربَيَٰ

ُرونَ   ١٥٢ لََعلهُكۡم تََذكه

153. (Các ngươi hãy biết) rằng đây là con đường ngay 

chính của TA, vì vậy, các ngươi hãy đi theo nó và chớ đi 

theo những con đường khác để rồi các ngươi đi lạc xa 

khỏi con đường của Ngài. Đó là những điều mà Ngài đã 

khuyên bảo các ngươi mong rằng các ngươi biết ngoan 

đạo (với Ngài). 

نه َهََٰذا ِصَرَِٰطى ُمۡسَتقِيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ َولَا تَتهبُِعواْ  
َ
َوأ

َٰلُِكۡم   َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۚۦِْ َذ ُبَل َفَتَفره ٱلسُّ
َُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ  ى  ١٥٣ وَصه

154. Rồi TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah), hoàn 

thành (ân huệ của TA) cho người đã làm điều tốt và (Kinh 

Sách đó là) một sự giảng giải chi tiết về tất cả mọi thứ, và 

(trong đó) còn có sự chỉ đạo và lòng thương xót (của TA), 

ۡحَسَن   ُثمه َءاتَيَۡنا 
َ
هِذٓي أ ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما عَلَى ٱل

ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآِء  
َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
 ١٥٤ َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ 

 
I (4) Lý do chính đáng: áp dụng luật tử hình đối với kẻ sát nhân, kẻ phạm tội Zina sau hôn nhân, và kẻ phản đạo cũng 

như những kẻ phạm tội nghiêm trọng khác. 
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mong rằng họ có đức tin nơi cuộc gặp gỡ với Thượng Đế 

của họ. 

155. Và Kinh (Qur’an) này đây, TA ban Nó xuống (và Nó 

là) một hồng phúc (vĩ đại). Bởi thế, các ngươi hãy theo Nó 

và các ngươi hãy kính sợ (TA) mong rằng các ngươi được 

thương xót. 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  فَٱتهبُِعوُه َوٱتهُقواْ  
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

156. (Việc TA ban Kinh Qur’an xuống là) để cho các ngươi 

(hỡi những kẻ đa thần Ả-rập) không nói: “Quả thật Kinh 

Sách (Tawrah và Injil) chỉ được ban xuống cho hai nhóm 

người (Do thái và Thiên Chúa) trước chúng tôi, còn chúng 

tôi đối với việc học hỏi Kinh Sách của họ thì không biết gì 

(bởi nó được ban xuống không bằng tiếng nói của chúng 

tôi).” 

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ َطآئَِفَتيِۡن ِمن  
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

 ١٥٦ َقۡبلَِنا َوِإن ُكنها َعن دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلِينَ 

157. Hoặc để các ngươi không nói: “Nếu như chúng tôi 

cũng được ban cho Kinh Sách (giống như những người 

Do Thái và Thiên Chúa), chắc chắn chúng tôi đã được 

hướng dẫn hơn họ.” Cho nên, (giờ đây) một bằng chứng, 

một nguồn chỉ đạo và một hồng phúc từ Thượng Đế của 

các ngươi quả thật đã đến với các ngươi. Vì vậy, còn ai 

sai trái hơn kẻ đã phủ nhận và quay lưng với các Lời Mặc 

Khải của Allah? TA (Allah) sẽ trừng phạt những kẻ quay 

lưng với các Lời Mặc Khải của TA với hình phạt tồi tệ nhất 

vì tội chúng đã quay lưng. 

ۡهَدىَٰ  
َ
نزَِل َعلَۡيَنا ٱلِۡكَتَُٰب لَُكنهآ أ

ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
أ

ب ُِكۡم وَُهٗدى  ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد َجآَءُكم بَي َِنة  م ِ  ن ره
ِ وََصَدَف   َب أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ن َكذه ۡظلَُم ِممه

َ
ْۚ َفَمۡن أ َوَرۡحمَة 

هِذيَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَيَٰتَِنا ُسوَٓء   ُۗ َسَنۡجزِي ٱل َعۡنَها
 ١٥٧ ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ يَۡصِدفُونَ 

158. Lẽ nào họ đang chờ đợi các Thiên Thần (đảm nhận 

việc rút hồn) đến gặp họ? Hay lẽ nào họ muốn đích thân 

Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến gặp riêng họ? 

Hay lẽ nào họ muốn xuất hiện một vài dấu hiệu từ Thượng 

Đế của Ngươi? (Hãy biết rằng) vào Ngày mà một vài dấu 

hiệu của Thượng Đế của Ngươi xuất hiện (để báo trước 

cho Giờ Tận Thế), đức tin của một người (vào thời điểm 

đó) sẽ không giúp ích được gì cho linh hồn đã không có 

đức tin trước đó hoặc đã không tích lũy điều tốt nào trong 

đức tin của mình. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với 

những kẻ thờ đa thần phủ nhận Giờ Tận Thế): “Các ngươi 

hãy chờ đợi, quả thật Ta cũng đang chờ đợi (giống các 

ngươi).” 

تَِي َربَُّك  
ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

تِي َبۡعُض َءاَيَِٰت  
ۡ
تَِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ يَوَۡم يَأ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ِ َك لَا يَنَفُع َنۡفًسا إِيَمَُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن  َرب 
ۡو َكَسَبۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيٗۡراُۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنها  

َ
َقۡبُل أ

 ١٥٨ ُمنَتِظُرونَ 

159. Quả thật, những kẻ đã phân chia tôn giáo và thành 

lập giáo phái riêng (như những người Do Thái và Thiên 

Chúa) thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hoàn toàn vô can với mọi 

hành động (lầm lạc) của họ. Vấn đề của họ chỉ liên quan 

đến Allah, rồi Ngài sẽ cho họ biết về mọi thứ mà họ đã 

từng làm. 

 ِ هۡسَت ِمۡنُهۡم ف قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعا ل هِذيَن فَره ي  إِنه ٱل
ِ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ   ۡمرُُهۡم إِلَي ٱَّلله

َ
ِۚ إِنهَمآ أ َشۡيٍء

 ١٥٩ َيۡفَعلُونَ 
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160. Ai mang việc tốt lành đến (trình diện Allah vào Ngày 

Phán Xét) thì y sẽ được nhân lên mười phần phước (cho 

việc tốt đó), còn ai mang việc xấu đến (trình diện Ngài) thì 

y chỉ bị trừng phạt tương ứng với điều xấu mà y đã làm; 

và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

ۡمَثالَِهاۖۡ َوَمن َجآَء  
َ
َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُر أ

ها ِمۡثلََها وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ  ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل  ١٦٠ بِٱلسه

161. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Quả thật, Ta được Thượng Đế của Ta hướng dẫn đến 

với con đường ngay chính, một tôn giáo đúng đắn, tín 

ngưỡng thuần túy của Ibrahim; và (Ibrahim) không phải là 

kẻ thờ đa thần.” 

َٰنِي رَ  ۡسَتقِيٖم دِيٗنا قَِيٗما  قُۡل إِنهنِي َهَدى ب ِٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاْۚ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١٦١ م 

162. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, lễ nguyện 

Salah của Ta, việc giết tế của Ta, cuộc sống và cái chết 

của Ta đều dành trọn cho một mình Allah, Thượng Đế của 

vũ trụ và vạn vật.” 

  ِ ِ َرب  قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحَۡياَي َوَمَماتِي َّلِله
 ١٦٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

163. “(Allah) không có đối tác ngang vai. Đó là điều mà Ta 

được lệnh và Ta là một tín đồ Muslim đầu tiên.” 
 َ ُل  لَا َشِريَك ل وه

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ ُه

 ١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

164. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Lẽ nào Ta phải đi tìm 

một thượng đế nào khác ngoài Allah trong lúc Ngài đích 

thực là Thượng Đế của vạn vật? Tất cả mỗi linh hồn chỉ 

phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, không ai phải 

gánh tội cho ai. Rồi đây các ngươi sẽ phải trở về trình diện 

Thượng Đế của các ngươi để Ngài cho các ngươi biết về 

những gì mà các ngươi đã từng tranh cãi.” 

ِۚ وَ  ِ َشۡيٖء
ا وَُهَو َربُّ ُكل  بِۡغى َرب ٗ

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
لَا  قُۡل أ

ها َعلَۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر   تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٍس إِل
رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما   ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكم مه ۡخَرىَٰ

ُ
أ

 ١٦٤ ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

165. Và (Allah) là Đấng đã để các ngươi thành những đại 

diện (của Ngài) trên trái đất. Ngài đã nâng nhóm người 

này vượt trội hơn nhóm người kia mục đích để thử thách 

các ngươi bằng những thứ mà Ngài đã ban cho các 

ngươi. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) rất 

nhanh trong việc trừng phạt nhưng quả thật Ngài cũng là 

Đấng hằng lượng thứ, đầy lòng nhân từ. 

ۡرِض َوَرَفَع  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ٱلۡأ وَُهَو ٱل

َبۡعَضُكۡم فَۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ 
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك َسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ لََغُفور    َءاتَى

 ُۢ  ١٦٥ رهِحيُم
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Al-'Araf  الأعراف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Mim. Sad  ١ الٓٓمٓص 

2. Kinh (Qur’an) đã được ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ). Vì vậy, chớ đừng để lòng ngực của Ngươi có sự khó 

khăn (hay sự hoài nghi) về Nó. (Nó được bạn xuống cho 

Ngươi) là để Ngươi cảnh báo (nhân loại) và nhắc nhở 

những người có đức tin. 

نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي َصۡدرَِك َحَرج   
ُ
كَِتٌَٰب أ

ِۡنُه لُِتنِذَر بِهِۦ َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤمِنِينَ   ٢ م 

3. Các ngươi (hỡi con người) hãy đi theo những điều đã 

được ban xuống cho các ngươi từ Thượng Đế của các 

ngươi và các ngươi chớ đừng đi theo những kẻ bảo hộ 

ngoài (Allah). (Các ngươi được khuyên bảo như thế) 

nhưng tiếc thay các ngươi chẳng mấy lưu tâm. 

نزَِل إِلَيۡ 
ُ
ب ُِكۡم َولَا تَتهبُِعواْ ِمن  ٱتهبُِعواْ َمآ أ ِن ره ُكم م 

ُرونَ  ا تََذكه ُۗ قَلِيلٗا مه ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ  ٣ ُدونِهِ

4. Đã không biết bao thị trấn bị TA hủy diệt (do tội lỗi của 

dân chúng). Sự trừng phạt của TA đã đến với họ một cách 

bất ngờ vào ban đêm hoặc ban ngày lúc họ đang nghỉ 

trưa. 

ۡو ُهۡم  
َ
ُسَنا بََيًَٰتا أ

ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡريٍَة أ َوَكم م 

 ٤ قَآئِلُونَ 

5. Cho nên, khi hình phạt của TA đến với họ thì họ chỉ biết 

nói: “Quả thật, bầy tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 
َُٰهۡم إِۡذ َجآ  ن قَالُٓواْ إِنها  َفَما َكاَن َدۡعَوى

َ
هٓا أ ُسَنآ إِل

ۡ
َءُهم بَأ

 ٥ ُكنها َظَٰلِِمينَ 

6. Rồi đây (vào Ngày Phán Xét) TA chắc chắn sẽ tra hỏi 

những ai tiếp nhận được Thông Điệp và TA chắc chắn 

cũng sẽ tra hỏi các Thiên Sứ. 

ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم َولَنَ 
ُ
هِذيَن أ ۡسـ َلَنه  فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل

 ٦ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

7. TA chắc chắn sẽ kể lại cho họ nghe mọi thứ mà họ đã 

từng làm (trên thế gian) bằng sự hiểu biết (của TA) bởi TA 

không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào). 

نه َعلَۡيِهم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها غَآئِبِينَ   ٧ فَلََنُقصه

8. Việc cân đo (các việc làm tốt xấu) của Ngày hôm đó là 

sự thật. Vì vậy, ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có 

trọng lượng nặng hơn (trọng lượng các việc làm xấu của 

y) thì họ sẽ là những người chiến thắng. 

َٰزِينُ  ْۚ َفَمن َثُقلَۡت َمَو ُهۥ  َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
 ٨ فَأ

9. Còn ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có trọng lượng 

nhẹ hơn (trọng lượng các việc làm xấu của y) thì họ sẽ là 

những kẻ thiệt thân do đã chối bỏ các Lời Mặc Khải của 

TA. 

ْوَلَٰٓ 
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو هِذيَن َخِسُرٓواْ  َوَمۡن َخفه ئَِك ٱل

نُفَسُهم بَِما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٩ أ
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10. Quả thật, TA (Allah) đã định cư các ngươi (loài người) 

trên trái đất và đã tạo cho các ngươi biết bao phương tiện 

để sinh sống. Tuy nhiên, các ngươi rất ít tri ân (TA)! 

ۡرِض وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها  
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

ا تَۡشُكُرونَ   ١٠ َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيلٗا مه

11. Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi (hỡi loài 

người) rồi ban cho các ngươi hình thể. TA đã ra lệnh cho 

các Thiên Thần quỳ lạy chào Adam (tổ tiên của các 

ngươi). Tất cả (các Thiên Thần) đều quỳ lạy ngoại trừ 

Iblis, hắn không chịu quỳ lạy. 

ۡرَنَُٰكۡم ُثمه قُلَۡنا   َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمه َصوه
هٓا إِبۡلِيَس لَۡم   لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل

َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه  ١١ يَُكن م 

12. (Allah) phán bảo (Iblis): “Điều gì đã cản nhà ngươi 

không chịu quỳ lạy khi TA ban lệnh cho ngươi (hỡi Iblis)?” 

Hắn nói: “Vì bề tôi tốt hơn Y (Adam), Ngài tạo bề tôi từ lửa 

và Ngài tạo Y từ đất sét.” 

َمۡرتَُكۖۡ  
َ
ها تَۡسُجَد إِۡذ أ ل

َ
نَا۠ َخيۡر   قَاَل َما َمَنَعَك أ

َ
قَاَل أ

ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ   ١٢ م 

13. (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy xuống khỏi đó (Thiên 

Đàng), nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Nhà 

ngươi hãy đi ra, nhà ngươi quả là một tên đáng khinh.” 

ن َتَتَكبهَر فِيَها  قَاَل 
َ
فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكوُن لََك أ

َٰغِرِينَ   ١٣ فَٱۡخُرۡج إِنهَك ِمَن ٱلصه

14. (Iblis) khẩn cầu: “Xin Ngài hãy tạm tha cho bề tôi được 

sống cho đến Ngày Phục Sinh.” 
نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

َ
 ١٤ قَاَل أ

15. (Allah) phán: “Được, nhà ngươi sẽ được tạm tha (cho 

đến ngày tiếng còi đầu tiên được cất lên).” 
 ١٥ قَاَل إِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ 

16. (Iblis) nói: “Vì Ngài xua đuổi bề tôi, bề tôi quyết sẽ lôi 

kéo chúng (con cháu của Adam) lệch khỏi con đường 

ngay chính của Ngài.” 

ۡقُعَدنه لَُهۡم ِصَرََٰطَك  قَ 
َ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
اَل فَبَِمآ أ
 ١٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ 

17. “Bề tôi quyết sẽ tấn công chúng từ phía đằng trước, 

đằng sau, bên phải và bên trái, rồi Ngài sẽ thấy đa số bọn 

chúng là những kẻ không biết ơn (Ngài).” 

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم وََعۡن  ُثمه ٓأَلتِيَنهُهم م ِ 
َ
نُۢ َبيِۡن أ

ۡكثَرَُهۡم  
َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖۡ َولَا َتِجُد أ

َ
أ

 ١٧ َشَِٰكرِينَ 

18. (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy cút ra khỏi đó (Thiên 

Đàng), thứ đáng khinh và đáng tống cổ đi nơi khác. Ai 

trong bọn họ đi theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bị TA nhét đầy 

vào Hỏa Ngục.” 

هَمن تَبَِعَك   ۡدُحوٗراۖۡ ل قَاَل ٱۡخُرۡج ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مه
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنُكۡم أ

َ
 ١٨ ِمۡنُهۡم لَأ

19. (Allah) phán: “Này Adam, Ngươi và vợ của Ngươi hãy 

sống trong Thiên Đàng, hai Ngươi hãy ăn thỏa thích 

những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ đừng đến gần 

cây này kẻo hai Ngươi trở thành những kẻ làm điều sai 

quấy.” 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة فَكُلَا ِمۡن  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوَيَٰٓ

َجرَ  ةَ َفَتُكونَا ِمَن  َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه
َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه
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20. Tuy nhiên, Shaytan (Iblis) đã thì thầm xúi giục hai 

người hầu làm cho hai người họ lộ ra phần đáng xấu hổ 

của mình, hắn nói: “Sở dĩ Thượng Đế cấm hai người đến 

gần cái ‘Cây’ này là vì không muốn hai người trở thành 

Thiên Thần hoặc trở thành người sống bất tử ấy thôi!” 

ۡيَطَُٰن لُِيۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي  فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
َُٰكَما َربُُّكَما   َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما َوَقاَل َما َنَهى

ۡو  
َ
ن تَُكونَا َملََكيِۡن أ

َ
هٓا أ َجَرةِ إِل َعۡن َهَِٰذهِ ٱلشه

 ٢٠ تَُكونَا ِمَن ٱلَۡخَٰلِِدينَ 

21. Hắn đã thề thốt với hai người họ, bảo: “Thật ra ta chỉ 

là một người cố vấn thật lòng cho hai người thôi.” 
َِٰصِحينَ   ٢١ َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي لَُكَما لَِمَن ٱلنه

22. Thế là hắn đã dụ dỗ được hai người họ thông qua sự 

lường gạt và lừa dối. Ngay sau khi hai người họ nếm (trái 

của) ‘Cây cấm’ đó thì phần xấu hổ của cả hai liền lộ ra, hai 

người phải lượm lá cây trong Thiên Đàng che kín thân thể 

của mình lại. (Lúc đó), Thượng Đế gọi hai người họ, phán: 

“Chẳng phải TA đã cấm hai ngươi đến gần cái Cây đó và 

bảo hai ngươi rằng Shaytan là kẻ thù công khai của hai 

ngươi đó sao?!” 

َجَرَة بََدۡت لَُهَما   ا َذاقَا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ فََدلهى
َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَيِۡهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۖ  

َُٰهَما  َجَرةِ  َونَاَدى ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما ٱلشه
َ
لَۡم أ

َ
َربُُّهَمآ أ

بِين   ۡيَطََٰن لَُكَما َعُدو   مُّ قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
 ٢٢ َوأ

23. Cả hai đồng thưa: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả 

thật bầy tôi đã bất công với chính bản thân mình, nếu Ngài 

không tha thứ và đoái thương bầy tôi thì chắc chắn bầy tôi 

sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.” 

هۡم َتۡغفِۡر لََنا َوتَۡرَحمَۡنا  نُفَسَنا َوِإن ل
َ
قَالَا َربهَنا َظلَۡمَنآ أ

 ٢٣ لََنُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

24. (Allah) phán: “Cả ba nhà ngươi (Adam, Hauwa và 

Iblis) hãy (rời khỏi Thiên Đàng) đi xuống (trái đất), các 

ngươi sẽ là kẻ thù của nhau. Trên trái đất, các ngươi sẽ 

có một nơi cư ngụ và phương tiện sinh sống cho đến thời 

hạn ấn định.” 

ۖۡ َولَُكۡم فِي   قَاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو  
ۡرِض ُمۡسَتَقر   وَ 

َ
 ٢٤ َمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ ٱلۡأ

25. (Allah) phán: “Các ngươi sẽ sống trên trái đất và chết 

ở đó và cũng từ đó các ngươi sẽ được phục sinh trở lại.” 
 ٢٥ قَاَل فِيَها َتحَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها ُتخۡرَُجونَ 

26. Hỡi con cháu của Adam (loài người), quả thật, TA đã 

ban xuống cho các ngươi y phục để các ngươi che đậy 

phần xấu hổ của mình và để các ngươi làm đẹp; tuy 

nhiên, y phục tốt nhất là lòng Taqwa(1). Đấy là một trong 

các dấu hiệu của Allah, mong rằng họ biết lưu tâm.I 

نَزلۡنَ 
َ
َٰرِي  َيََٰبنِٓي َءاَدَم قَۡد أ ا َعلَۡيُكۡم لَِباٗسا يَُو

َٰلَِك   َٰلَِك َخيۡر ْۚ َذ ۡقَوىَٰ َذ َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖۡ َولَِباُس ٱلته
ُرونَ  كه ِ لََعلهُهۡم يَذه  ٢٦ ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله

27. Hỡi con cháu Adam (loài người), các ngươi chớ để 

Shaytan lừa gạt các ngươi giống như hắn đã từng (lường 

gạt và) trục xuất cha mẹ của các ngươi ra khỏi Thiên 

Đàng. Hắn đã lột y phục của hai người họ để cả hai lộ ra 

phần xấu hổ của cơ thể. Quả thật, hắn và bộ lạc của hắn 

nhìn thấy các ngươi trong khi các ngươi không nhìn thấy 

chúng. Quả thật, TA đã để những tên Shaytan làm những 

vị bảo hộ cho những kẻ vô đức tin. 

ۡخَرَج  
َ
ۡيَطَُٰن َكَمآ أ َيََٰبنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه

َِن ٱلۡجَنهةِ يَنزُِع َعۡنُهَما لَِباَسُهَما لِيُِريَُهَما   بََوۡيُكم م 
َ
أ

َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ْۚ إِنهُهۥ يََرى ِمۡن َحۡيُث لَا   َسۡوَٰءتِِهَمآ

 
I (1) Sự ngay chính, ngoan đạo và kính sợ Allah. 
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هِذيَن لَا   ۡولَِيآَء لِل
َ
َيَِٰطيَن أ تََرۡوَنُهۡمُۗ إِنها َجَعلَۡنا ٱلشه

 ٢٧ يُۡؤِمُنونَ 

28. Mỗi lần (những kẻ đa thần) làm điều ố uế (như thờ bục 

tượng, đi vòng quanh ngôi đền Ka’bah với thân thể trần 

truồng, ...), chúng bảo: “Chúng tôi đã thấy ông bà của 

mình làm như thế, và Allah đã ra lệnh cho chúng tôi làm 

như vậy.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, 

Allah không hề bảo làm điều ô uế. Lẽ nào các ngươi cáo 

buộc cho Allah những điều mà các ngươi không biết?!” 

ُ  َوِإَذا   َِٰحَشٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ َءابَآَءنَا َوٱَّلله َفَعلُواْ َف
َتُقولُوَن  

َ
ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ أ

ۡ
َ لَا يَأ ُۗ قُۡل إِنه ٱَّلله َمَرنَا بَِها

َ
أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٢٨ عَلَى ٱَّلله

29. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Thượng Đế của Ta chỉ sai bảo toàn điều công lý; (Ngài 

bảo) các ngươi phải hướng mặt (về Allah) trong mỗi nơi 

thờ phượng; (Ngài bảo) các ngươi hãy chân thành cầu 

nguyện Ngài. (Rồi đây các ngươi sẽ được phục sinh để 

trở về với Ngài) giống như việc Ngài đã khởi tạo các 

ngươi lúc ban đầu.” 

  ِ
قِيُمواْ وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكل 

َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

ُكۡم  
َ
يَنْۚ َكَما بََدأ ِ َمۡسِجٖد َوٱۡدُعوُه ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

 ٢٩ َتُعوُدونَ 

30. (Allah đã làm cho nhân loại thành hai nhóm:) một 

nhóm được Ngài hướng dẫn đúng đường và một nhóm bị 

lầm lạc. (Nhóm lầm lạc là) bởi vì họ đã chọn lấy Shaytan 

làm những kẻ bảo hộ thay vì Allah và họ tưởng rằng mình 

đã được hướng dẫn đúng đường. 

ْۚ إِنهُهُم   َلَٰلَُة فَرِيًقا َهَدىَٰ َوَفرِيًقا َحقه َعلَۡيِهُم ٱلضه
َيَِٰطيَن  خَُذواْ ٱلشه ِ َويَۡحَسُبوَن  ٱته ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
أ

ۡهَتُدونَ  نهُهم مُّ
َ
 ٣٠ أ

31. Hỡi con cháu của Adam (loài người), các ngươi hãy 

mặc y phục chỉnh tề khi đến Masjid và các ngươi hãy ăn, 

uống thỏa thích nhưng không được phung phí, bởi lẽ Allah 

không yêu thương những kẻ phung phí. 

ِ َمۡسِجٖد  
۞َيََٰبنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكۡم ِعنَد ُكل 

ْْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ   وَُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َولَا تُۡسِرفُٓوا
 ٣١ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

32. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): 

“Ai đã cấm những thứ làm đẹp cũng như các loại (thực 

phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo ra cho đám bề tôi của 

Ngài?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Tất cả 

những thứ đó là dành cho những người có đức tin ở cuộc 

sống trần tục này và dành riêng cho họ ở Đời Sau.” Như 

thế đó, TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời Mặc Khải của 

TA cho nhóm người hiểu biết. 

ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ  
َ
ِ ٱلهتِٓي أ قُۡل َمۡن َحرهَم زِيَنَة ٱَّلله

هِذيَن َءاَمُنواْ فِي   ِۡزِقِۚ قُۡل ِهَي لِل ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  َوٱلطه
 ِ ۡنَيا َخالَِصٗة يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  َكَذَٰل ةِ ٱلدُّ ُل  ٱلۡحََيوَٰ ِ َك ُنَفص 

 ٣٢ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

33. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đế 

của Ta chỉ cấm những điều ô uế dù công khai hay kín đáo; 

chỉ cấm điều tội lỗi và áp bức (người khác) một cách bất 

công; Ngài chỉ cấm việc tổ hợp (các thần linh) cùng với 

Allah trong thờ phượng, điều mà Ngài không ban xuống 

(cho ai) bất cứ thẩm quyền nào; và Ngài chỉ cấm các 

ngươi nói về Allah khi các ngươi không biết gì (về Ngài).” 

َِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما   قُۡل إِنهَما َحرهَم َرب َِي ٱلَۡفَو
ِ  َبَطنَ  ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله

َ
ِ َوأ  َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَى بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ِ َما لَا   ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا َوأ َما لَۡم ُينَز 

 ٣٣ َتۡعلَُمونَ 
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34. Mỗi cộng đồng đều có một thời hạn nhất định. Cho 

nên, khi thời hạn ấn định đã đến, họ sẽ không thể trì hoãn 

thêm bất cứ giờ (khắc) nào cũng như không thể ra đi sớm 

hơn. 

ِخُروَن  
ۡ
َجلُُهۡم لَا يَۡسَتأ

َ
ۖۡ فَإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولِكُل 
 ٣٤ َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

35. Hỡi con cháu Adam, khi các Sứ Giả xuất thân từ các 

ngươi đến gặp các ngươi thuật lại các Lời Mặc Khải của 

TA cho các ngươi nghe, người nào ngoan đạo và cải thiện 

bản thân thì họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

وَن   ِنُكۡم َيُقصُّ تِيَنهُكۡم رُُسل  م 
ۡ
ا يَأ َيََٰبنِٓي َءاَدَم إِمه

ۡصلََح فَلَا َخوٌۡف  َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َفَمِن ٱته 
َ
َقىَٰ َوأ

 ٣٥ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

36. Ngược lại, những ai phủ nhận các Lời Mặc Khải của 

TA và ngạo mạn xem thường chúng thì sẽ là những người 

bạn của Hỏa Ngục, họ sẽ ở trong đó muôn đời. 

بُواْ أَـِبَيَٰتِنَ  هِذيَن َكذه ْوَلَٰٓئَِك  َوٱل
ُ
ا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَهآ أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٣٦ أ

37. Bởi thế, còn ai sai quấy hơn kẻ cáo buộc điều dối trá 

cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc Khải của Ngài. 

Những kẻ đó chỉ hưởng được phần (lộc) đã an bày cho họ 

trong quyển Kinh Mẹ (Lawhu Al-Mahfuzh) cho tới khi các 

Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đến rút hồn họ. (Lúc đó, các 

Thiên Thần sẽ hỏi họ), nói: “Đâu rồi những thần linh mà 

các ngươi đã cầu nguyện ngoài Allah?” Họ đáp “Chúng đã 

bỏ chúng tôi đi mất” và họ tự xác nhận mình chính là 

những kẻ vô đức tin. 

َب   ۡو َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َفَمۡن أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ   ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُُهۡم نَِصيُبُهم م 
ُ
ۦْٓۚ أ أَـِبَيَٰتِهِ

ۡيَن َما ُكن
َ
ُتۡم  إَِذا َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا َيَتَوفهۡوَنُهۡم قَالُٓواْ أ

ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ   تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰفِرِينَ  نهُهۡم َكانُواْ َك

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
 ٣٧ أ

38. (Các Thiên Thần) bảo: “Các ngươi (hỡi những kẻ đa 

thần) hãy đi vào Hỏa Ngục cùng với các cộng đồng loài 

Jinn và loài người thuộc các thế hệ trước các ngươi.” Cứ 

mỗi lần một cộng đồng mới đi vào thì nó liền nguyền rủa 

cộng đồng đã vào trước đó. Đến khi tất cả cùng gặp mặt 

nhau trong Hỏa Ngục thì nhóm vào sau (thuộc tầng lớp đi 

theo) lên tiếng đổ tội cho nhóm vào trước (thuộc tầng lớp 

lãnh đạo), nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chính đám 

người này đã lôi kéo làm bầy tôi đi lạc, khẩn xin Ngài 

trừng phạt họ gấp đôi trong Hỏa Ngục.” (Allah) phán: “Tất 

cả đều bị trừng phạt gấp đôi như nhau nhưng các ngươi 

không biết đó thôi.” 

َِن  قَاَل ٱۡدخُ  َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكم م 
ُ
لُواْ فِٓي أ

ة  لهَعَنۡت   مه
ُ
ارِِۖ ُكلهَما َدَخلَۡت أ ِ َوٱلۡإِنِس فِي ٱلنه ٱلِۡجن 

َُٰهۡم   ۡخَرى
ُ
اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا قَالَۡت أ ۡخَتَهاۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا ٱده

ُ
أ

َضلُّونَا فَـ َاتِِهمۡ 
َ
ُؤلَآِء أ َُٰهۡم َربهَنا َهَٰٓ ولَى

ُ
َعَذاٗبا ِضۡعٗفا   لِأ

ها َتۡعلَُمونَ  ٖ ِضۡعف  َوَلَِٰكن ل
ارِِۖ قَاَل لِكُل  َِن ٱلنه  ٣٨ م 

39. Nhóm vào trước lên tiếng đáp lại nhóm vào sau: “Thật 

ra các ngươi cũng đâu có gì tốt hơn bọn ta đây, thôi các 

ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt bởi những gì các ngươi 

đã tích lũy.” 

َُٰهۡم َفَما كَاَن لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن   ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
َوَقالَۡت أ

 ٣٩ فَۡضٖل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

40. Quả thật, những kẻ phủ nhận các Lời Mặc Khải của 

TA (Allah) và ngạo mạn với chúng, sẽ không có cổng trời 

nào được mở ra cho họ, và họ sẽ không vào được Thiên 

Đàng trừ phi con lạc đà chui qua được cái lỗ của chiếc 

kim may. TA trừng phạt những kẻ tội lỗi đúng như thế đó. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَها لَا ُتَفتهُح   هِذيَن َكذه إِنه ٱل
 
َ
َمآِء َولَا يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َحتهيَٰ يَلَِج  لَُهۡم أ َُٰب ٱلسه بَۡو

زِي  
ٱلۡجََمُل فِي َسم ِ ٱلۡخَِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ

 ٤٠ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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41. Họ sẽ có những chiếc giường lửa cùng với những tấm 

phủ bằng lửa bên trên. TA trừng phạt đám người sai quấy 

đúng như thế đó. 

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن فَۡوقِِهۡم َغَواٖشِۚ َوَكَذَٰلَِك   لَُهم م 
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٤١ َنجۡ

42. Riêng những người có đức tin và hành thiện – TA 

(Allah) không bắt linh hồn gánh vác quá khả năng của nó 

–, họ sẽ là những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ ở 

trong đó mãi mãi. 

َٰلَِحَِٰت لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ها وُۡسَعَهآ أ إِل

 ٤٢ َخَٰلُِدونَ 

43. TA sẽ xóa khỏi lòng của họ sự ghen tỵ và thù hằn, sẽ 

có những con sông chảy bên dưới họ, và họ sẽ nói: 

“Alhamdulillah, Đấng đã hướng dẫn bầy tôi đến với (hồng 

phúc) này, nếu không nhờ Allah hướng dẫn thì bầy tôi đã 

không được hướng dẫn đúng đường. Các vị Thiên Sứ của 

Thượng Đế của bầy tôi quả thật đã mang đến điều chân 

lý.” Rồi họ được hô gọi, bảo: “Đó là Thiên Đàng, các 

ngươi sẽ được thừa hưởng Nó bởi những điều (tốt đẹp) 

mà các ngươi đã làm. 

رِي ِمن َتحۡتِِهُم  
ٖ َتجۡ

ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 
ََٰنا لَِهََٰذا َوَما  هِذي َهَدى ِ ٱل ۖۡ َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله نَۡهَُٰر

َ
ُكنها  ٱلۡأ

ۖۡ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا   ُ ََٰنا ٱَّلله ۡن َهَدى
َ
لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا أ

ورِۡثُتُموَها بَِما  
ُ
ن تِلُۡكُم ٱلۡجَنهُة أ

َ
ِۖ َونُوُدٓواْ أ ِ بِٱلۡحَق 
 ٤٣ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

44. Cư dân Thiên Đàng gọi cư dân Hỏa Ngục, hỏi: “Chúng 

tôi thực sự đã thấy những gì mà Thượng Đế của chúng tôi 

đã hứa với chúng tôi (trước đây), nó đã xảy ra thật, vậy 

các người đã thấy những gì mà Thượng Đế của các 

người đã hứa với các người (trước đây) không, nó đã xảy 

ra thật không?” Họ đáp: “Đúng là sự thật.” Thế rồi vị 

(Thiên Thần) hô gọi lớn tiếng hô vang giữa họ: “Allah 

nguyền rủa những kẻ làm điều sai quấy.” 

ن قَۡد  
َ
ارِ أ ۡصَحََٰب ٱلنه

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ا وََعَد   ا َفَهۡل وََجدتُّم مه وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربَُّنا َحق ٗ
اۖۡ قَالُواْ  ن لهۡعَنُة  َربُُّكۡم َحق ٗ

َ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيَۡنُهۡم أ

َ
َنَعۡمْۚ فَأ

َٰلِِمينَ  ِ عَلَى ٱلظه  ٤٤ ٱَّلله

45. Những ai mà họ ngăn cản con đường chính đạo của 

Allah cũng như mong muốn làm nó trở nên cong quẹo và 

không có đức tin ở nơi Đời Sau. 

وَن َعن َسبِيِل  هِذيَن يَُصدُّ ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا  ٱل ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ٤٥ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ َك

46. Giữa họ (cư dân Thiên Đàng và cư dân Hỏa Ngục) là 

một vách ngăn cách (được gọi là các gò cao). Trên các gò 

cao (này), có những người(2) biết rõ từng người của họ 

(cư dân Thiên Đàng và cư dân Hỏa Ngục) qua các dấu vết 

(trên gương mặt) của họ. (Những người trên các gò cao 

này) gọi những người bạn của Thiên Đàng, chúc: “Mong 

bằng an cho quí vị.” (Những người trên các gò cao) vẫn 

chưa được vào trong đó (Thiên Đàng) nhưng họ thèm 

khát được vào.I 

ُۢا   ه ۡعَراِف رَِجال  َيۡعرِفُوَن ُكل
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ َوبَۡيَنُهَما ِحَجاب 

ن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمْۚ  
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َُٰهۡمْۚ َونَاَدۡواْ أ بِِسيَمى

 ٤٦ لَۡم يَۡدُخلُوَها وَُهۡم َيۡطَمُعونَ 

 
I (2) Những người trên các gò cao là những người mà các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của họ ngang bằng với các 

việc làm tội lỗi của họ. Hoặc Allah sẽ trừng phạt họ trong Hỏa Ngục bởi tội lỗi của họ hoặc Ngài sẽ cho họ vào Thiên 

Đàng bởi lòng thương xót và nhân từ của Ngài. 
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47. Khi họ (những người trên các gò cao) nhìn về phía 

những người bạn của Hỏa Ngục thì họ liền cầu khẩn: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng nhập bầy tôi cùng 

với đám người làm điều sai quấy đó.” 

ارِ قَالُواْ   ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
بَۡصَٰرُُهۡم تِلَۡقآَء أ

َ
۞َوِإَذا ُصِرفَۡت أ

َٰلِمِ   ٤٧ ينَ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

48. Những người của các gò cao gọi những người (của 

Hỏa Ngục) mà họ nhận biết được qua nét đặc trưng (trên 

gương mặt) của họ: “Những gì mà các người tom góp (từ 

tài sản, quyền lực, con cái) cũng như những gì mà các 

người từng tự hào và kiêu ngạo về chúng có giúp ích 

được gì cho các người không?!” 

ۡعَراِف رَِجالٗا َيۡعرِفُوَنُهم  
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡغَنيَٰ َعنُكۡم َجمُۡعُكۡم َوَما  
َ
َُٰهۡم قَالُواْ َمآ أ بِِسيَمى

 ٤٨ ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِرونَ 

49. (Allah phán với những kẻ vô đức tin:) “Có phải các 

ngươi đã thề thốt rằng những người (có đức tin này) sẽ 

không được lòng khoan dung của Allah?” (Allah phán bảo 

những người có đức tin:) “Các ngươi hãy bước vào Thiên 

Đàng, các ngươi sẽ không còn lo sợ và cũng sẽ không 

buồn phiền.” 

ُؤلَآِء  َهَٰٓ
َ
ُ بَِرۡحمٍَةِۚ  أ قَۡسۡمُتۡم لَا َيَنالُُهُم ٱَّلله

َ
هِذيَن أ ٱل

نُتۡم  
َ
ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ

 ٤٩ َتحَۡزنُونَ 

50. Những người bạn của Hỏa Ngục réo gọi những người 

bạn của Thiên Đàng, van xin: “Xin quí vị hãy rót xuống cho 

chúng tôi một ít nước hoặc bất cứ món lộc nào mà Allah 

đã ban cấp cho quí vị.” (Những người bạn của Thiên 

Đàng) đáp: “Quả thật, Allah đã cấm hai thứ đó đối với 

những kẻ vô đức tin.” 

فِيُضواْ  
َ
ۡن أ

َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
ارِ أ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

 ۡ َ  َعلَۡيَنا ِمَن ٱل ْۚ قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ ا َرَزَقُكُم ٱَّلله ۡو ِممه
َ
َمآِء أ

َٰفِرِينَ  َمُهَما عَلَى ٱلَۡك  ٥٠ َحره

51. Những người đã lấy tôn giáo của mình làm phương 

tiện để giải trí, mua vui và bị đời sống trần tục này đánh 

lừa thì ngày hôm nay, TA quên lãng họ giống như họ đã 

từng quên lãng ngày trình diện này của họ và vì họ đã 

chối bỏ các Lời Mặc Khải của TA. 

ةُ   ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ خَُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغره هِذيَن ٱته ٱل
َُٰهۡم َكَما نَُسواْ لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َهََٰذا   ۡنَياْۚ فَٱلَۡيوَۡم نَنَسى ٱلدُّ

 ٥١ َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ َوَما 

52. Quả thật, TA đã mang đến cho họ quyển Kinh 

(Qur’an), TA đã giải thích Nó rõ ràng bằng kiến thức (của 

TA), (và Nó là) nguồn chỉ đạo và là hồng phúc dành cho 

đám người có đức tin. 

لَۡنَُٰه عَلَىَٰ ِعلٍۡم ُهٗدى  َولََقۡد ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب فَصه 
 ٥٢ َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

53. Lẽ nào (những kẻ vô đức tin) lại chờ đợi biến cố xảy 

ra như (Qur’an) đã cảnh báo? Vào Ngày mà biến cố xảy 

ra như đã cảnh báo, những kẻ đã phớt lờ nó trước đây sẽ 

nói: “Quả thật, các Thiên Sứ của Thượng Đế của chúng 

tôi đã mang đến sự thật, vậy chúng tôi có được người 

biện hộ nào đứng ra biện hộ cho chúng tôi không hoặc có 

thể nào chúng tôi được trả về (cuộc sống trần gian) để 

chúng tôi có cơ hội làm khác với việc mà chúng tôi đã 

từng làm.” Quả thật, họ đã làm thiệt thân của chính mình 

và những thứ mà họ đã bịa đặt gian dối đã bỏ mặc họ đi 

mất dạng. 

وِيلُُهۥ َيُقوُل  
ۡ
تِي تَأ

ۡ
ۚۥْ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
ها تَأ َهۡل يَنُظُروَن إِل

  ِ هِذيَن نَُسوُه ِمن َقۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق  ٱل
ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمَل  

َ
هَنا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ َفَهل ل

نُفَسُهۡم وََضله  
َ
ْۚ قَۡد َخِسُرٓواْ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل َغيَۡر ٱل

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٥٣ َعۡنُهم مه
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54. Quả thật, Thượng Đế của các ngươi (loài người) chính 

là Allah, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất trong sáu 

ngày, rồi Ngài an vị trên Ngai Vương (của Ngài). Ngài luân 

chuyển ngày đêm một cách nhanh chóng; mặt trời, mặt 

trăng và các tinh tú đều vận hành theo mệnh lệnh của 

Ngài. Việc tạo hóa và quyền chi phối là của riêng một 

mình Ngài. Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và 

vạn vật. 

ۡرَض فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

هۡيَل   يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل
َ
ِستهةِ أ

ۡمَس َوٱلَۡقَمرَ  َهاَر َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشه ُجوَم  ٱلنه  َوٱلنُّ
  ُ ُۗ َتَباَرَك ٱَّلله ۡمُر

َ
لَا لَُه ٱلۡخَلُۡق َوٱلۡأ

َ
ۦُٓۗ أ ِ ۡمرِه

َ
َرَٰتِۭ بِأ ُمَسخه

 ٥٤ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

55. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy cầu 

nguyện Thượng Đế của các ngươi trong sự khiêm 

nhường và riêng tư (âm thầm, kín đáo). Quả thật, Ngài 

không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. 

ْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ   ٗعا وَُخۡفَيًة ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تََضرُّ
 ٥٥ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

56. Các ngươi chớ đừng hủy hoại trái đất sau khi nó đã 

được cải thiện. Các ngươi hãy cầu nguyện Ngài bằng nỗi 

sợ hãi và niềm hy vọng. Quả thật, lòng thương xót của 

Allah luôn gần kề với những người làm tốt. 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها َوٱۡدُعوهُ  
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َِن   ِ قَرِيب  م  َخۡوٗفا َوَطَمًعاْۚ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله
 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

57. Ngài là Đấng gởi các luồng gió báo trước tin mừng về 

lòng khoan dung của Ngài. Đến khi nào các đám mây 

nặng trịch (do chứa nước) tập trung lại, TA chuyển chúng 

đến mảnh đất chết khô, TA ban mưa xuống làm mọc ra đủ 

loại trái quả (hoa màu). Tương tự, TA sẽ làm người chết 

sống lại như thế, mong rằng các ngươi lưu tâm. 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِۖۦۡ  َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  وَُهَو ٱل
ي ِٖت   قَلهۡت َسَحاٗبا ثَِقالٗا ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ِ ٱل
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن ُكل 

َ
نَزلَۡنا بِهِ ٱلَۡمآَء فَأ

َ
َمَرَِٰتِۚ  فَأ ثه

ُرونَ  رُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ لََعلهُكۡم تََذكه
 ٥٧ َكَذَٰلَِك ُنخۡ

58. Mảnh đất tốt sẽ mọc ra cây cối (dồi dào và tươi tốt) 

dưới sự cho phép của Allah, còn mảnh đất xấu chỉ mọc ra 

cây cối thưa thớt và khẳng khiu. Như thế đó, TA giải thích 

rõ ràng các Lời Mặc Khải (của TA) cho nhóm người biết tri 

ân. 

هِذي   ي ُِب َيخُۡرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوٱل َوٱلَۡبلَُد ٱلطه
ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت   ها نَِكٗداْۚ َكَذَٰلَِك نَُصر  َخُبَث لَا َيخُۡرُج إِل

 ٥٨ لَِقۡوٖم يَۡشُكُرونَ 

59. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Nuh (Nô-ê) đến với 

người dân của Y. Y đã bảo (dân của mình): “Này hỡi dân 

ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các 

người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Ta thực 

sự lo sợ giùm cho các người về sự trừng phạt vào một 

ngày vĩ đại!” 

رۡ 
َ
َسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ  لََقۡد أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم  
َ
ۥٓ إِن ِٓي أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َ َما لَُكم م  ٱَّلله

 ٥٩ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

60. Những tên lãnh đạo và cầm quyền trong đám dân của 

(Nuh) bảo Y: “Bọn ta thấy ngươi mới thực sự là kẻ lầm 

lạc.” 

بِينٖ  ََٰك فِي َضَلَٰٖل مُّ ۦٓ إِنها لَنََرى  ٦٠ قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِمهِ

61. (Nuh) đáp: “Hỡi người dân của Ta, Ta không phải là 

kẻ lầm lạc. Ta đích thực chính là Thiên Sứ do Thượng Đế 

của vũ trụ và vạn vật cử phái đến.” 

ِ  قَاَل َيَٰقَ  ِن رهب  ۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكن ِي رَُسول  م 
 ٦١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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62. “Ta truyền đạt lại cho các người các thông điệp của 

Thượng Đế Ta. Ta là người đến khuyên răn các người, 

bởi lẽ Ta biết từ nơi Allah những điều mà các người không 

biết.” 

 ِ بَل 
ُ
ۡعلَُم ِمَن  أ

َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
ُغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٦٢ ٱَّلله

63. “Phải chăng các người ngạc nhiên về việc lời nhắc 

nhở của Thượng Đế của các người do một người xuất 

thân từ các người mang đến hầu để các người ngoan đạo 

và được thương xót ư?!” 

ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡم َولَِتتهُقواْ َولََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ٦٣ م 

64. Người dân (của Nuh) đã phủ nhận Y nên TA đã cứu Y 

và những ai theo Y trên con tàu. TA đã nhấn chìm những 

kẻ phủ nhận các dấu hiệu của TA, quả thật họ là đám 

người mù quáng. 

ۡغَرۡقَنا  
َ
هِذيَن َمَعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك َوأ نجَۡيَنَُٰه َوٱل

َ
بُوُه فَأ فََكذه

ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوًما َعِمينَ  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ هِذيَن َكذه  ٦٤ ٱل

65. Về người dân ‘Ad, (TA đã cử) Hud, người anh em của 

họ đến với họ. (Hud) nói: “Này hỡi dân ta, các người hãy 

thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề có 

thần linh nào khác ngoài Ngài. Lẽ nào các người không 

kính sợ Ngài?” 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل 
َ
َ َما  ۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٦٥ لَُكم م 

66. Những tên lãnh đạo và cầm quyền trong đám dân của 

(Hud) bảo Y: “Bọn ta thấy ngươi là kẻ điên rồ. Bọn ta nghĩ 

ngươi là một tên nói dối.” 

هِذيَن كَ  ََٰك فِي  قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل ۦٓ إِنها لَنََرى َفُرواْ ِمن قَۡوِمهِ
َِٰذبِينَ   ٦٦ َسَفاَهةٖ َوِإنها لََنُظنَُّك ِمَن ٱلَۡك

67. (Hud) đáp: “Hỡi người dân của Ta, Ta không phải là 

kẻ điên rồ. Ta đích thực là Sứ Giả do Thượng Đế của vũ 

trụ và vạn vật cử phái đến.” 

ِ  قَاَل َيََٰقۡوِم لَ  ِن رهب  يَۡس بِي َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي رَُسول  م 
 ٦٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

68. “Ta truyền đạt lại cho các người các thông điệp của 

Thượng Đế Ta. Ta là người khuyên răn chân thành cho 

các người.” 

نَا۠ لَُكۡم نَاِصٌح 
َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
ِمينٌ أ

َ
 ٦٨ أ

69. “Phải chăng các người ngạc nhiên về việc lời nhắc 

nhở của Thượng Đế của các người do một người xuất 

thân từ các người mang đến cảnh báo các người ư? Các 

người hãy nhớ lại khi Ngài làm cho các người kế vị sau 

người dân của Nuh và ban thêm cho các người (ân huệ) 

qua việc tạo cho các ngươi có dáng vóc to lớn và vạm vỡ. 

Các người hãy nhớ đến hồng phúc mà Allah đã ban cho 

các người hi vọng các người là những người thành đạt.” 

ب ُِكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِن ُكۡم لُِينِذَرُكۡمْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ  م 
ۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ   َطٗة ۡ

َبۡعِد قَوِۡم نُوٖح َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق بَص 
ِ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٦٩ َءالَآَء ٱَّلله

70. (Người dân của Hud) nói: “(Này Hud), ngươi đến là để 

bảo bọn ta chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất và từ bỏ 

hết các thần linh mà tổ tiên bọn ta đã tôn thờ trước đây 

đúng không? Vậy thì ngươi hãy mang đến điều (hình phạt) 

mà ngươi đã cảnh báo bọn ta xem nào, nếu như ngươi là 

kẻ nói thật.” 

 َ ِجۡئتََنا لَِنۡعُبَد ٱَّلله
َ
 وَۡحَدهُۥ َونََذَر َما َكاَن َيۡعُبُد  قَالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ  تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
ۡ
 ٧٠ َءابَآُؤنَا فَأ
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71. (Nuh) nói: “Chắc chắn sự trừng phạt và cơn thịnh nộ 

của Thượng Đế của các người sẽ giáng xuống các người. 

Lẽ nào các người lại tranh luận với ta về những cái tên 

(thần linh) do chính các người và tổ tiên của các người bịa 

ra chứ Allah không hề ban cho bất cứ thẩm quyền nào? 

Vậy thì các người hãy chờ xem, Ta cũng sẽ chờ xem cùng 

với các người.” 

 ِ ب  ِن ره ُكۡم رِۡجس  وََغَضٌبۖۡ  قَاَل قَۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 
نُتۡم َوَءابَآؤُُكم  

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآٖء َسمه

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
أ

ُ بَِها ِمن ُسلَۡطَٰٖنِۚ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم   َل ٱَّلله ا نَزه مه
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ٧١ م 

72. Thế rồi TA đã cứu vớt (Hud) cùng với những ai đi theo 

Y bằng lòng thương xót nơi TA và TA đã loại bỏ toàn bộ 

những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của TA vì chúng đã 

không có đức tin. 

ِنها َوَقَطۡعَنا َدابَِر  هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ َوَما َكانُواْ ُمۡؤمِ  هِذيَن َكذه  ٧٢ نِينَ ٱل

73. Về người dân Thamud, (TA đã cử) Saleh, người anh 

em của họ đến với họ. (Saleh) nói: “Hỡi dân ta, các người 

hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề 

có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một bằng 

chứng rõ ràng từ Thượng Đế của các người đã đến với 

các người. Đây là con lạc đà cái của Allah, một dấu hiệu 

dành cho các người. Cho nên, các người hãy để nó được 

tự do ăn trên đất của Allah và chớ đừng đụng chạm đến 

nó bằng bất cứ điều xấu nào kẻo các người bị trừng phạt 

đau đớn.” 

  َ َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ِن   ۖۥۡ قَۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َما لَُكم م 
ۖۡ فََذُروَها   ِ لَُكۡم َءايَٗة ب ُِكۡمۖۡ َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله ره

وَها بُِسوٓ  ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله
َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
ٖء  تَأ

لِيم  
َ
ُخَذُكۡم َعَذاٌب أ

ۡ
 ٧٣ َفَيأ

74. “Các người hãy nhớ lại khi Ngài làm cho các người kế 

vị sau người dân của ‘Ad và ban cho các người cuộc sống 

(hưởng thụ) trên trái đất khi các người đào đất làm lâu đài 

và đục núi làm nhà. Các người hãy nhớ về các hồng ân 

của Allah và chớ đừng tàn phá trên trái đất.” 

َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد عَادٖ  
ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها قُُصوٗرا  

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوبَوهأ

ِ َولَا   َوَتۡنِحُتوَن ٱلِۡجَباَل ُبُيوٗتاۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله
ۡرِض ُمۡفِسِدينَ َتعۡ 

َ
 ٧٤ َثۡواْ فِي ٱلۡأ

75. Những tên lãnh đạo và cầm quyền đầy kiêu ngạo 

trong đám dân của (Saleh) nói với những người yếu thế 

có đức tin: “Các người có biết chắc Saleh là Sứ Giả được 

Thượng Đế của Y gửi đến không?” (Những người yếu 

thế) đáp: “Chúng tôi tin vào điều mà Người mang đến.” 

هِذيَن   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لِل قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
نه َصَٰلِٗحا  

َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
ٱۡسُتۡضعُِفواْ لَِمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم أ

رِۡسَل بِهِۦ 
ُ
ب ِهۚۦِْ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ ِن ره ۡرَسل  م  مُّ

 ٧٥ ُمۡؤِمُنونَ 

76. Những tên kiêu ngạo kia bảo: “Bọn ta phủ nhận điều 

mà các người đã tin.” 
هِذٓي َءاَمنُتم بِهِۦ   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها بِٱل قَاَل ٱل

َٰفُِرونَ   ٧٦ َك

77. Vì vậy, họ đã sát hại con lạc đà cái bất chấp lệnh cấm 

của Thượng Đế của họ và (thách thức) bảo: “Này Saleh, 

ngươi hãy mang đến (hình phạt) mà ngươi đã dọa bọn ta 

xem nào nếu ngươi thực sự là Sứ Giả.” 

ۡمرِ َرب ِِهۡم َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح  
َ
اقََة وََعَتۡواْ َعۡن أ َفَعَقُرواْ ٱلنه

 ٧٧ ٱئۡتَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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78. Thế là một trận động đất dữ dội đã bắt phạt họ vào 

buổi sáng khiến họ trở thành những cái xác trong chính 

ngôi nhà của họ. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
 ٧٨ فَأ

79. Rồi (Saleh) rời bỏ họ, nói: “Này người dân của Ta, quả 

thật, Ta đã truyền đạt cho các người bức thông điệp của 

Thượng Đế của Ta và Ta cũng đã khuyên bảo các người, 

nhưng các người vốn không ưa thích lời khuyên bảo bao 

giờ.” 

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسالََة َرب ِي  
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ َفَتَول

َِٰصِحينَ َونََص  ها ُتحِبُّوَن ٱلنه  ٧٩ ۡحُت لَُكۡم َوَلَِٰكن ل

80. Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Phải chăng 

các người làm điều đồi bại mà chưa từng ai trên đời này 

đã làm trước đây?” 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َسَبَقُكم  َحٖد م 
َ
 ٨٠ بَِها ِمۡن أ

81. “Các người tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục dục thay 

vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một đám 

người vượt quá giới hạn.” 

ِۚ بَۡل   ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

ۡسِرفُونَ  نُتۡم قَۡوم  مُّ
َ
 ٨١ أ

82. Câu trả lời của đám dân của (Lut) không gì khác ngoài 

lời: “Mọi người hãy trục xuất chúng (Lut và những người 

có đức tin) ra khỏi thị trấn của các người, bởi chúng là 

những người muốn giữ mình trong sạch!” 

ِن  َوَما َكاَن جَ  ۡخرُِجوُهم م 
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َواَب قَۡوِمهِ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
 ٨٢ قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ

83. Bởi thế, TA đã giải cứu (Lut) và gia đình của Y ngoại 

trừ vợ của Y. Ả nằm trong đám người bị tiêu diệt kia. 
ها ٱ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
تَُهۥ َكانَۡت ِمَن  فَأ

َ
ۡمَرأ

 ٨٣ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

84. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa kinh hoàng. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem hậu quả của đám 

người tội lỗi đã xảy ra thế nào? 

َٰقَِبُة   َطٗراۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ٨٤ ينَ ٱلُۡمۡجرِمِ 

85. Về người dân Madyan (Madian), (TA đã cử) Shu’aib, 

người anh em của họ đến với họ. (Shu’aib) nói: “Hỡi 

người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình 

Allah thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài 

Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế 

của các người đã đến với các người. Cho nên, các người 

hãy đong đo cho đúng, cân cho đủ, các người chớ đừng 

gian lận thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ đừng tàn phá trái 

đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều đó tốt 

nhất cho các người nếu các người là những người có đức 

tin.” 

  َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ِن   ۖۥۡ قَۡد َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َما لَُكم م 
ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتۡب 

َ
ب ُِكۡمۖۡ فَأ َخُسواْ  ره

ۡرِض َبۡعَد  
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ ٱلنه

ۡؤِمنِينَ  َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ  ٨٥ إِۡصَلَِٰحَهاْۚ َذ

86. “Các người chớ đừng ngồi trên tất cả các nẻo đường 

mà hăm dọa (giết chóc) và ngăn chặn con đường chính 

nghĩa của Allah đối với ai đã tin tưởng, và tìm cách bẻ 

cong con đường đó (của Ngài). Các người hãy nhớ lại khi 

trước đây các người (với số lượng) ít ỏi rồi được Ngài gia 

وَن َعن  وَ  ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ
لَا َتۡقُعُدواْ بِكُل 

ِ َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجاْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ   َسبِيِل ٱَّلله
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tăng số lượng thêm đông, các người hãy nhìn xem những 

kẻ tàn phá đã có kết cuộc như thế nào?” 
َٰقَِبُة   إِۡذ ُكنُتۡم قَلِيلٗا فََكثهَرُكۡمۖۡ َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

 ٨٦ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

87. “Nếu như một nhóm trong các người đã tin tưởng vào 

điều mà Ta mang đến và nhóm còn lại thì không tin tưởng 

thì các người (những vô đức tin) hãy kiên nhẫn cho đến 

khi Allah phân xử giữa chúng ta, bởi lẽ Ngài là vị Thẩm 

Phán Ưu Việt.” 

ه  ِنُكۡم َءاَمُنواْ بِٱل ۡرِسلُۡت بِهِۦ  َوِإن َكاَن َطآئَِفة  م 
ُ
ِذٓي أ

ُ بَيَۡنَناْۚ   هۡم يُۡؤِمُنواْ فَٱۡصبُِرواْ َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله َوَطآئَِفة  ل
 ٨٧ وَُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

88. Những tên lãnh đạo kiêu căng trong đám dân của Y 

nói: “Này Shu’aib, chắc chắn bọn ta sẽ đuổi Ngươi và 

những kẻ có đức tin cùng với Ngươi ra khỏi thị trấn của 

bọn ta hoặc các ngươi phải trở lại tín ngưỡng của bọn ta.” 

(Shu’aib) đáp: “Ngay cả khi chúng tôi không thích ư?” 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ   ۞قَاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
هِذيَن َءامَ  ُنواْ َمَعَك ِمن  لَُنۡخرَِجنهَك َيَُٰشَعۡيُب َوٱل

َولَۡو ُكنها 
َ
ۡو لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِناْۚ قَاَل أ

َ
قَۡريَتَِنآ أ

َٰرِهِينَ   ٨٨ َك

89. “Chắc chắn chúng tôi (sẽ là những kẻ) đã đặt điều nói 

dối cho Allah nếu chúng tôi trở lại tín ngưỡng của các 

người sau khi Allah đã cứu chúng tôi khỏi nó. Chúng tôi 

không trở lại với nó trừ phi Allah – Thượng Đế của chúng 

tôi muốn (khác đi). Thượng Đế của chúng tôi có kiến thức 

bao trùm tất cả mọi thứ, chúng tôi nguyện phó thác cho 

Ngài. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy phân xử 

giữa bầy tôi và đám dân của bầy tôi bằng công lý, bởi 

Ngài là Đấng phân xử ưu việt nhất.” 

ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا فِي ِملهتُِكم   قَِد ٱۡفتََرۡيَنا عَلَى ٱَّلله
ن نهُعوَد  

َ
ُ ِمۡنَهاْۚ َوَما يَُكوُن لََنآ أ ََٰنا ٱَّلله َبۡعَد إِۡذ َنجهى

ُ َربُّنَ  ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ اْۚ وَِسَع َربَُّنا ُكله َشۡيٍء  فِيَهآ إِل

ِ تَوَكهلَۡناْۚ َربهَنا ٱۡفَتۡح بَيَۡنَنا َوبَيَۡن قَۡوِمَنا   ِعلًۡماْۚ عَلَى ٱَّلله
نَت َخيُۡر ٱلَۡفَٰتِِحينَ 

َ
ِ َوأ  ٨٩ بِٱلۡحَق 

90. Những tên lãnh đạo vô đức tin trong đám dân của Y 

nói: “Nếu như các ngươi đi theo Shu’aib thì chắc chắn các 

ngươi sẽ thất bại.” 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ لَئِِن ٱتهَبۡعُتۡم   َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
 ٩٠ ُشَعۡيًبا إِنهُكۡم إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 

91. Thế là một trận động đất kinh hoàng đã bắt lấy chúng 

khiến chúng trở thành những cái xác trong chính ngôi nhà 

của chúng. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
 ٩١ فَأ

92. Những kẻ đã phủ nhận Shu’aib giống như họ đã chưa 

từng sống nơi đó bao giờ; những kẻ đã phủ nhận Shu’aib 

là những kẻ đã thất bại. 

بُواْ  هِذيَن َكذه هِذيَن  ٱل هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهاْۚ ٱل ن ل
َ
ُشَعۡيٗبا َكأ

بُواْ ُشَعۡيٗبا َكانُواْ ُهُم ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٩٢ َكذه

93. Vậy là (Shu’aib) rời bỏ họ ra đi, nói: “Này người dân 

của Ta! Quả thật, Ta đã truyền đạt cho các người thông 

điệp của Thượng Đế của Ta và Ta cũng đã khuyên bảo 

các người. Làm sao Ta có thể đau buồn cho đám người 

vô đức tin!” 

بۡلَۡغُتُكۡم رَِسََٰلَِٰت  
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقوِۡم لََقۡد أ َفَتَول

َرب ِي َونََصۡحُت لَُكۡمۖۡ فََكۡيَف َءاَسيَٰ عَلَىَٰ قَۡوٖم  
َٰفِرِينَ   ٩٣ َك
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94. Không một thị trấn nào (phủ nhận) vị Nabi được TA cử 

phái đến với họ mà TA lại không bắt dân cư của nó nếm 

trải đau khổ và bệnh tật, mong là (qua sự việc đó) họ biết 

hạ mình (thần phục TA). 

ۡهلََها  
َ
َخۡذنَآ أ

َ
هٓا أ ِن نهِبي ٍ إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 

َ
َوَمآ أ

َسآِء 
ۡ
رهُعونَ  بِٱلَۡبأ آِء لََعلهُهۡم يَضه ره  ٩٤ َوٱلضه

95. Rồi TA đã thay điều xấu thành điều tốt đẹp cho đến khi 

họ được hưng thịnh thì lại nói: “Trước đây tổ tiên của 

chúng tôi cũng đã từng trải qua gian khổ và sung sướng 

thế này.” Thế là TA bất ngờ bắt phạt họ trong lúc họ không 

hay biết. 

َقالُواْ   ي ِئَةِ ٱلۡحََسَنَة َحتهيَٰ َعَفواْ وه لَۡنا َمكَاَن ٱلسه ُثمه بَده
َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة  

َ
آُء فَأ ره آُء َوٱلسه ره قَۡد َمسه َءابَآَءنَا ٱلضه

 ٩٥ وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

96. Nếu như cư dân của các thị trấn có đức tin và kính sợ 

(TA) thì chắc chắn TA đã mở ra cho họ các phúc lành từ 

trời đất. Tuy nhiên, họ đã phủ nhận đức tin nên TA đã bắt 

phạt họ về những gì mà họ đã làm. 

ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

َِن ٱلسه  بُواْ  بَرََكَٰٖت م  ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه
َ
َمآِء َوٱلۡأ

َخۡذَنَُٰهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 ٩٦ فَأ

97. Phải chăng cư dân của các thị trấn cảm thấy an toàn 

khi sự trừng phạt của TA (bất ngờ) chụp bắt họ vào ban 

đêm lúc họ đang say giấc?! 

ۡهُل 
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
ُسَنا بََيَٰٗتا وَُهۡم  أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

 ٩٧ نَآئُِمونَ 

98. Phải chăng họ cảm thấy an toàn khi sự trừng phạt của 

TA (bất ngờ) túm bắt họ lúc mặt trời lên cao khi họ đang 

vui chơi?! 

ُسَنا ُضٗحي وَ 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
َوأ

َ
ُهۡم  أ

 ٩٨ يَلَۡعُبونَ 

99. Phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch 

(trừng phạt bí mật) của Allah?! Không ai cảm thấy an toàn 

trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. 

ها ٱلۡ  ِ إِل َمُن َمۡكَر ٱَّلله
ۡ
ِْۚ فَلَا يَأ ِمُنواْ َمۡكَر ٱَّلله

َ
فَأ

َ
َقۡوُم  أ

 ٩٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

100. Lẽ nào không là bài học cho những kẻ thừa kế trái 

đất sau khi cư dân (của các thị trấn trước đây đã bị tiêu 

diệt)? Nếu muốn, TA có thể tiêu diệt chúng bởi tội lỗi của 

chúng, TA có thể niêm kín con tim của chúng để chúng 

không nghe được (chân lý). 

ن  
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد أ

َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ َولَۡم َيۡهِد لِل

َ
أ

َصۡبَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡمْۚ َوَنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم  
َ
هۡو نََشآُء أ ل

 ١٠٠ َفُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ 

101. Đó là những thị trấn (của Nuh, Hud, Saleh, Lut, 

Shu’aib) mà TA đã kể cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về thông 

tin của họ. Quả thật, các Sứ Giả xuất thân từ họ đã đến 

gặp họ với bằng chứng rõ ràng nhưng họ đã không có 

đức tin nơi những điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Như 

thế đó, Allah đã niêm kín con tim của đám người vô đức 

tin. 

ۢنَبآئَِهاْۚ َولََقۡد  
َ
تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما  
ُ عَلَىَٰ قُلُوِب   ْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله بُواْ ِمن َقۡبُل َكذه

َٰفِرِينَ   ١٠١ ٱلَۡك

102. TA không thấy đa số bọn họ giữ đúng giao ước mà 

TA chỉ thấy đa số bọn họ là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 
ِۡن َعۡهدِٖۖ َوِإن وََجۡدنَآ   ۡكثَرِهِم م 

َ
َوَما وََجۡدنَا لِأ

ۡكثَرَُهۡم لََفَِٰسقِينَ 
َ
 ١٠٢ أ
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103. Rồi sau bọn họ, TA đã phái Musa mang những phép 

lạ của TA đến gặp Pha-ra-ông và quần thần của hắn 

nhưng chúng đã phủ nhận các phép lạ đó. Thế nên, 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xem hậu quả của những kẻ đại 

nghịch đã xảy ra thế nào! 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن   ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
َٰقَِبُة  َوَملَِإيْهِۦ َفَظلَمُ  واْ بَِهاۖۡ فَٱنُظۡر َكيَۡف َكاَن َع

 ١٠٣ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

104. Musa nói: “Hỡi Pha-ra-ông, quả thật Ta chính là Sứ 

Giả của Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.” 
  ِ ِن رهب  َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِرَۡعۡوُن إِن ِي رَُسول  م 

 ١٠٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

105. “Ta chỉ được phép nói sự thật về Allah. Quả thật, Ta 

mang đến cho quí ngài bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế 

của quí ngài, vì vậy, hãy cho người dân Israel đi theo Ta.” 

ْۚ قَۡد   ها ٱلۡحَقه ِ إِل قُوَل عَلَى ٱَّلله
َ
هٓا أ ن ل

َ
َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ

ِن  ۡرِسۡل َمِعَى بَنِٓي  ِجۡئُتُكم بِبَي َِنةٖ م 
َ
ب ُِكۡم فَأ ره

َِٰٓءيَل   ١٠٥ إِۡسَر

106. (Pha-ra-ông) bảo: “Nếu Ngươi mang đến một dấu 

hiệu lạ thì Ngươi hãy trưng bày nó ra xem nếu Ngươi nói 

thật!” 

ِت بَِهآ إِن ُكنَت ِمَن  
ۡ
قَاَل إِن ُكنَت ِجۡئَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ   ١٠٦ ٱلصه

107. Thề là (Musa) ném chiếc gậy của Y xuống, nó lập tức 

biến thành một con rắn thực sự. 
بِين   لَۡقىَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ

َ
 ١٠٧ فَأ

108. Và khi Y rút bàn tay của Y ra (sau khi áp nó bên 

sườn trong chiếc áo), nó trở nên trắng sáng trước mặt 

những người chứng kiến. 

َِٰظرِينَ   ١٠٨ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء لِلنه

109. Các quần thần của Pha-ra-ông lên tiếng bảo: “Rõ 

ràng tên này là một phù thủy tài giỏi.” 
قَاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَۡوِم فِرَۡعۡوَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر  

 ١٠٩ َعلِيم  

110. “Hắn muốn đuổi quí ngài ra khỏi lãnh thổ của quí 

ngài.” (Pha-ra-ông bảo:) “Vậy các khanh có ý xử trí hắn ra 

sao?” 

ۡرِضُكۡمۖۡ َفَماَذا  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ١١٠ تَأ

111. (Các quần thần của Pha-ra-ông) thưa: “Hãy tạm tha 

cho hắn và người anh em của hắn, hãy cho người cáo thị 

tập hợp các pháp sư trong các thành phố lại.” 

ۡرِسۡل فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 
َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ١١١ قَالُٓواْ أ

112. “Tất cả những nhà phù thủy tài giỏi sẽ đến trình diện 

bệ hạ.” 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ١١٢ يَأ

113. (Thế là) các phù thủy đến trình diện Pha-ra-ông, tâu: 

“Nếu chúng thần thắng thì chúng thần có được ban 

thưởng không?” 

ۡجًرا إِن ُكنها 
َ
َحَرُة فِرَۡعۡوَن قَالُٓواْ إِنه لََنا لَأ وََجآَء ٱلسه

 ١١٣ َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 
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114. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn có, nhất định lúc đó 

các ngươi sẽ trở thành các cận thần của ta.” 
بِينَ   ١١٤ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقره

115. Các nhà phù thủy nói: “Này Musa! Ngươi ném (bửu 

bối của Ngươi) xuống trước hay bọn ta sẽ là những người 

ném xuống trước”. 

ن نهُكوَن َنحُۡن  
َ
آ أ ن تُلِۡقَى َوِإمه

َ
آ أ قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

 ١١٥ ٱلُۡملۡقِينَ 

116. (Musa) bảo: “Các người hãy ném xuống trước!” Thế 

là những tên phù thủy ném bửu bối của mình xuống. (Với 

trò ảo thuật), họ đã làm hoa mắt và gây ra nỗi sợ hãi cho 

mọi người. Họ thực sự đã mang đến một trò ảo thuật vĩ 

đại. 

اِس   ۡعيَُن ٱلنه
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لُۡقوا

َ
قَاَل أ

 ١١٦ َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيمٖ 

117. Rồi TA đã mặc khải cho Musa: “Hãy ném cây gậy 

của Ngươi xuống!” (Musa ném cây gậy của Y xuống), 

ngay lập tức, nó nuốt chửng toàn bộ những gì mà (các 

nhà phù thủy) đang làm giả. 

لِۡق َعَصاَكۖۡ فَإَِذا ِهَي  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكونَ 
ۡ
 ١١٧ تَلَۡقُف َما يَأ

118. Sự thật đã được thiết lập, mọi thứ mà họ đã làm giả 

trở nên vô hiệu. 
 ١١٨ فَوََقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

119. Vậy là chúng (Pha-ra-ông và quần thần của hắn) đã 

thua cuộc và bị xem thường. 
 ١١٩ َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِينَ 

120. Các nhà phù thủy đã quỳ xuống phủ phục (khi chứng 

kiến sự thật). 
َحَرُة َسَِٰجِدينَ  لِۡقَى ٱلسه

ُ
 ١٢٠ َوأ

121. Họ nói: “Chúng tôi đã có đức tin nơi Thượng Đế của 

vũ trụ và vạn vật.” 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٢١ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

122. “Thượng Đế của Musa và Harun.”  ِ  ١٢٢ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ  َرب 

123. Pha-ra-ông (tức giận) quát: “Các ngươi dám có đức 

tin nơi hắn (Musa) trước khi ta cho phép các ngươi ư? Rõ 

ràng đây là âm mưu mà các ngươi đã thông đồng với 

nhau trong thành phố hầu trục xuất cư dân của nó đi nơi 

khác. Các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả việc làm này của 

các ngươi).” 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنه  
َ
قَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ

َكۡرُتُموُه فِي ٱلَۡمِديَنةِ لُِتۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ   َهََٰذا لََمۡكر  مه
ۡهلََهاۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

َ
 ١٢٣ أ

124. “Ta chắc chắn sẽ chặt tay này và chân kia của các 

ngươi, rồi ta chắc chắn sẽ đóng đinh toàn bộ các ngươi 

trên thập tự giá.” 

ِۡن ِخَلَٰٖف ُثمه   رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
َصل َِبنهُكۡم أ

ُ
 ١٢٤ لَأ

125. (Các nhà phù thủy) trả lời (Pha-ra-ông): “Dù gì chúng 

tôi cũng sẽ trở về trình diện Thượng Đế của chúng tôi, 

(cho nên, chúng tôi không quan tâm việc ngài sẽ làm gì 

chúng tôi).” 

 ١٢٥ قَالُٓواْ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 
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126. “Ngài không oán giận chúng tôi ngoại trừ vì chúng tôi 

đã có đức tin nơi các dấu hiệu của Thượng Đế chúng tôi 

khi chúng đến với chúng tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin Ngài xối lên bầy tôi sự kiên nhẫn và xin hãy để bầy tôi 

chết như những tín đồ Muslim.” 

 َ ۡن َءاَمنها أَـِبَيَِٰت َرب َِنا ل
َ
هٓا أ ا َجآَءۡتَناْۚ  َوَما تَنقُِم ِمنهآ إِل مه

َنا ُمۡسلِِمينَ  فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا َوتََوفه
َ
 ١٢٦ َربهَنآ أ

127. Đám quần thần của Pha-ra-ông lên tiếng nói: “Lẽ nào 

bệ hạ để mặc Musa và đám dân của Y tự do làm loạn 

trong xứ và ruồng bỏ bệ hạ cũng như thần linh của bệ 

hạ?” (Pha-ra-ông) nói: “Ta sẽ giết con trai của chúng và 

tha mạng cho phụ nữ của chúng (để làm nô lệ cho ta), 

chắc chắn ta đây luôn có quyền lực bên trên bọn chúng.” 

تََذُر ُموَسيَٰ َوقَۡوَمُهۥ  
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَوِۡم فِرَۡعۡوَن أ

ۡرِض َويَ 
َ
َذَرَك َوَءالَِهَتَكْۚ قَاَل َسُنَقت ُِل  لُِيۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َِٰهُرونَ  ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِيۦ نَِسآَءُهۡم َوِإنها فَوَۡقُهۡم َق
َ
 ١٢٧ أ

128. Musa nói với người dân của mình: “Mọi người hãy 

cầu cứu Allah và hãy kiên nhẫn. Quả thật, trái đất này là 

của Allah, Ngài muốn ban quyền thừa kế cho ai trong đám 

bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài; và kết cuộc (tốt đẹp) sẽ 

thuộc về những người ngoan đạo (sợ Allah).” 

ْۖۡ إِنه   ِ َوٱۡصبُِرٓوا قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱَّلله
 ِ ِ يُورُِثَها َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ۡرَض َّلِله

َ
ۖۦۡ َوٱلَۡعَٰقَِبُة  ٱلۡأ

 ١٢٨ لِلُۡمتهقِينَ 

129. (Người dân thưa với Musa) nói: “Chúng tôi bị đàn áp 

trước và sau khi Người đến.” (Musa) nói: “Có lẽ, Thượng 

Đế của các người sẽ tiêu diệt kẻ thù của các người và cho 

các người nối nghiệp họ trên vùng đất này, và Ngài muốn 

xem các người sẽ hành động như thế nào (tri ân hay vong 

ơn Ngài).” 

تِيََنا َوِمنُۢ َبۡعِد َما ِجۡئتََناْۚ  
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
قَالُٓواْ أ

ُكۡم   ن ُيۡهلَِك َعُدوه
َ
قَاَل َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

ۡرِض َفَينُظَر َكۡيَف  
َ
َويَۡسَتۡخلَِفُكۡم فِي ٱلۡأ

 ١٢٩ َتۡعَملُونَ 

130. Quả thật, TA đã trừng phạt đám thuộc hạ của Pha-ra-

ông bằng những năm hạn hán và mất mùa, mong là qua 

đó họ biết lưu tâm (mà tỉnh ngộ). 

َِن   نِيَن َوَنۡقٖص م  ِ َخۡذنَآ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس 
َ
َولََقۡد أ

َمَرَِٰت  ُرونَ ٱلثه كه  ١٣٠ لََعلهُهۡم يَذه

131. (Đám thuộc hạ của Pha-ra-ông), khi gặp được điều 

tốt lành, chúng bảo: “Đây là phần mà chúng tôi đáng có”, 

còn khi gặp phải điều xấu, chúng lại đổ lỗi cho Musa và 

những ai theo Y đã mang đến điều xui xẻo. Quả thật, 

những điều xui xẻo mà chúng gặp phải đều do Allah an 

bài nhưng đa số bọn chúng không biết. 

فَإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلۡحََسَنُة قَالُواْ لََنا َهَِٰذهۖۦِۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم  
لَٓا إِنهَما َطَٰٓئِرُُهۡم  

َ
ۥُٓۗ أ َعُه يهُرواْ بُِموَسيَٰ َوَمن مه َسي ِئَة  َيطه

ِ وَ  ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ ِعنَد ٱَّلله
َ
 ١٣١ َلَِٰكنه أ

132. (Đám quần thần của Pha-ra-ông) nói với (Musa): 

“Cho dù ngươi có mang đến bất cứ phép lạ nào để làm 

mê hoặc bọn ta thì bọn ta cũng không có đức tin nơi 

Ngươi.” 

 ِ تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ ل 
ۡ
تَۡسَحَرنَا بَِها َفَما  َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

 ١٣٢ َنحُۡن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

133. Vì vậy, TA (Allah) đã gởi xuống bọn chúng lũ lụt, 

châu chấu, chấy (rận), cóc và máu (trừng phạt bọn 

chúng). (Tất cả đều là) các dấu hiệu rõ ràng, từng cái tiếp 

nối nhau (xảy đến với chúng), tuy nhiên, chúng vẫn kiêu 

căng, ngạo mạn và chúng là đám người tội lỗi. 

َل   وَفاَن َوٱلۡجََراَد َوٱلُۡقمه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ   َفصه َم َءاَيَٰٖت مُّ َفادَِع َوٱلده َوٱلضه
جۡرِِمينَ   ١٣٣ وََكانُواْ قَۡوٗما مُّ
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134. Cứ mỗi khi đối diện với hình phạt thì chúng (liền hạ 

mình nài nỉ Musa) nói: “Này Musa, ngươi hãy khẩn cầu 

Thượng Đế của ngươi cho bọn ta qua những gì mà Ngài 

đã hứa với ngươi. Nếu ngươi giải được kiếp nạn này cho 

bọn ta, chắc chắn bọn ta sẽ có đức tin nơi ngươi và chắc 

chắn bọn ta sẽ để cho dân Israel ra đi theo ngươi.” 

ا َوَقَع َعلَۡيِهُم ٱلر ِۡجُز قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡدُع لََنا َربهَك   َولَمه
بَِما َعِهَد ِعنَدَكۖۡ لَئِن َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز لَُنۡؤِمنَنه 

َِٰٓءيَل   ١٣٤ لََك َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي إِۡسَر

135. Nhưng sau khi TA (Allah) gỡ bỏ hình phạt khỏi chúng 

đến một thời hạn khác thì ngay lập tức chúng lật lọng (lời 

đã hứa). 

َجٍل ُهم َبَٰلُِغوهُ إَِذا  
َ
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

 ١٣٥ ُهۡم يَنُكُثونَ 

136. Do đó, TA đã trừng phạt một số bọn chúng bằng 

cách nhấn chìm chúng trong biển (hồng hải) bởi chúng đã 

phủ nhận các dấu hiệu của TA và chúng là đám người thờ 

ơ (với chân lý). 

بُواْ   نهُهۡم َكذه
َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ بِأ

َ
فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ

َٰفِلِ   ١٣٦ ينَ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغ

137. Rồi TA cho đám người yếu thế thừa kế vùng đất 

(Sham) nơi mà từ đông sang tây đều được TA ban phúc. 

Lời tốt đẹp mà Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 

hứa với dân Israel do bởi họ đã kiên nhẫn chịu đựng đã 

được hoàn thành. Và TA đã phá tan bao công trình mà 

Pha-ra-ông và đám thuộc hạ của hắn đã xây cất và gầy 

dựng. 

هِذيَن َكانُواْ يُۡسَتۡضَعُفوَن َمَشَٰرَِق   ۡوَرۡثَنا ٱلَۡقۡوَم ٱل
َ
َوأ

ۡت َكلَِمُت   ۡرِض َوَمَغَٰرِبََها ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَهاۖۡ َوَتمه
َ
ٱلۡأ

 َٰٓ ۡرنَا  َرب َِك ٱلۡحُۡسَنيَٰ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر ْۖۡ َوَدمه ِءيَل بَِما َصبَُروا
َما َكاَن يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن َوقَۡوُمُهۥ َوَما َكانُواْ  

 ١٣٧ َيۡعرُِشونَ 

138. TA đã cho dân Israel bình an băng qua biển (hồng 

hải). Sau đó, họ đi ngang qua một đám người đang thờ 

phượng các bục tượng (thần linh), họ bảo: “Này Musa, xin 

Người hãy tạo cho chúng tôi một thần linh (để chúng tôi có 

thần linh) giống như họ.” (Musa) đáp: “Các ngươi thật 

đúng là đám người ngu muội!” 

تَۡواْ عَلَىَٰ قَۡوٖم  
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

ۡص 
َ
هَنآ  َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ أ هُهۡمْۚ قَالُواْ َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل َناٖم ل

ْۚ قَاَل إِنهُكۡم قَۡوم  َتجَۡهلُونَ  َٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهة   ١٣٨ إَِل

139. Quả thật, (những kẻ thờ phượng các bục tượng) này 

sẽ bị hủy diệt về điều chúng đang làm, và mọi việc làm 

của chúng là thứ vô giá trị. 

ا َكانُواْ   ا ُهۡم فِيهِ َوَبَِٰطل  مه ُؤلَآِء ُمَتبهر  مه إِنه َهَٰٓ
 ١٣٩ َيۡعَملُونَ 

140. (Musa) nói với (người dân Israel): “Lẽ nào Ta lại chọn 

cho các ngươi một thần linh khác ngoài Allah trong khi 

Ngài đã ban hồng phúc cho các ngươi hơn thiên hạ?!” 

لَُكۡم عَلَى   َٰٗها وَُهَو فَضه بۡغِيُكۡم إَِل
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قَاَل أ

 ١٤٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

141. (Các ngươi hãy nhớ lại) việc TA đã giải cứu các 

ngươi khỏi đám quân lính của Pha-ra-ông, họ đã đàn áp 

các ngươi bằng cực hình man rợ, họ đã tàn sát con trai 

của các ngươi và tha cho con gái của các ngươi. Trong 

sự việc đó là sự thử thách to lớn từ Thượng Đế của các 

ngươi dành cho các ngươi. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء   نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َوِإۡذ أ

ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتحۡ 
َ
ُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ  ٱلَۡعَذاِب ُيَقت ِلُوَن أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ١٤١ َوفِي َذ



 

Al-'Araf 

 

165 

 

 األعراف 

142. TA (Allah) đã hẹn gặp Musa trong ba mươi đêm (tại 

núi Sinai) và TA đã gia hạn thêm mười đêm. Vì vậy, thời 

hạn (cho cuộc gặp gỡ) của Thượng Đế của Y được hoàn 

thành trong bốn mươi đêm. (Trước khi đi) Musa đã căn 

dặn Harun, người anh (em) của mình: “Hãy thay ta quản lý 

người dân của ta, hãy chấn chỉnh và cải thiện họ và chớ 

đừng đi theo những kẻ thối nát.” 

ۡتَمۡمَنََٰها بَِعۡشٖر َفَتمه 
َ
َٰثِيَن لَۡيلَٗة َوأ   ۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََل

ِخيهِ  
َ
ْۚ َوَقاَل ُموَسيَٰ لِأ ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة

َ
ۦٓ أ ِميَقَُٰت َرب ِهِ

ۡصلِۡح َولَا تَتهبِۡع َسبِيَل  
َ
َهَُٰروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي قَۡومِي َوأ

 ١٤٢ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

143. Khi Musa đến điểm hẹn gặp TA và Thượng Đế của Y 

tiếp chuyện với Y. (Musa) đã khẩn cầu: “Lạy Thượng Đế 

của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi được nhìn thấy Ngài.” 

(Allah) phán: “Ngươi không thể nào nhìn thấy được TA. 

Tuy nhiên, Ngươi hãy nhìn vào ngọn núi kia, nếu như nó 

vẫn còn nguyên vẹn tại vị trí của nó thì lúc đó Ngươi sẽ 

nhìn thấy được TA.” Nhưng khi Thượng Đế của Y hiện ra, 

ngọn núi liền vỡ tan (do ánh sáng của Ngài) còn Musa thì 

té xuống bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, (Musa) liền nói: “Quang 

Vinh và Tối Cao thay Ngài, bề tôi xin sám hối với Ngài và 

bề tôi là người đầu tiên có đức tin (nơi Ngài).” 

 َ ِ  َول ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتَِنا وََكلهَمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل َرب  مه
َٰنِي َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي   نُظۡر إِلَۡيَكْۚ قَاَل لَن تََرى

َ
رِنِٓي أ

َ
أ

هىَٰ   ا َتجَل َٰنِيِۚ فَلَمه ٱلۡجََبِل فَإِِن ٱۡسَتَقره َمكَانَُهۥ فََسوَۡف تََرى
ا وَخَ  آ  َربُُّهۥ لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ َدك ٗ ره ُموَسيَٰ َصعِٗقاْۚ فَلَمه

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
فَاَق قَاَل ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إِلَۡيَك َوأ

َ
أ

 ١٤٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

144. (Allah) phán: “Này Musa, quả thật, TA đã chọn Ngươi 

(và ban hồng phúc cho Ngươi) hơn ai khác trong nhân loại 

qua Bức Thông Điệp và Lời Phán của TA. Cho nên, 

Ngươi hãy nhận lấy điều mà TA đã ban cho Ngươi và 

Ngươi hãy là người biết tri ân.” 

اِس بِرَِسََٰلَٰتِي   قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفۡيُتَك عَلَى ٱلنه
َِن   َوبَِكَلَِٰمي فَُخۡذ َمآ َءاتَيُۡتَك َوُكن م 

َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه

145. TA đã ghi cho (Musa) trên những tấm (gỗ, đá) những 

lời răn và chi tiết về mọi thứ. (TA phán bảo Musa): “Ngươi 

hãy nhận lấy (những lời răn này) bằng tất cả sức mạnh 

của Ngươi, và Ngươi hãy ra lệnh cho người dân của 

Ngươi tận dụng những lời răn tốt nhất, (rồi) TA sẽ cho 

Ngươi thấy ngôi nhà của những kẻ bất tuân.” 

وِۡعَظٗة   ِ َشۡيٖء مه
لَۡواِح ِمن ُكل 

َ
َوَكَتبَۡنا لَُهۥ فِي ٱلۡأ

ُمۡر قَۡوَمَك  
ۡ
ةٖ َوأ ِ َشۡيٖء فَُخۡذَها بُِقوه

َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
ْورِيُكۡم َداَر ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

ُ
ۡحَسنَِهاْۚ َسأ

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
 ١٤٥ يَأ

146. TA sẽ khiến cho những kẻ kiêu căng, ngạo mạn bất 

chấp lẽ phải trên trái đất quay lưng với các dấu hiệu của 

TA. Nếu chúng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào, chúng cũng 

không có đức tin; nếu chúng nhìn thấy con đường chân lý, 

chúng sẽ không lấy đó làm con đường (đúng đắn để đi); 

nhưng nếu chúng nhìn thấy con đường lệch lạc, chúng sẽ 

lấy đó làm con đường (như một lối đi tốt đẹp). Sở dĩ như 

thế là bởi vì chúng đã phủ nhận các dấu hiệu của TA và 

đã thường thờ ơ và tỏ ra lơ là. 

هِذيَن َيَتَكبه  ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل
َ
ۡرِض  َسأ

َ
ُروَن فِي ٱلۡأ

ها يُۡؤِمُنواْ بَِها َوِإن   ِ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَا َيتهِخُذوُه َسبِيلٗا َوِإن يََرۡواْ  
بُواْ   نهُهۡم َكذه

َ
َٰلَِك بِأ ِ َيتهِخُذوُه َسبِيلٗاْۚ َذ َسبِيَل ٱلَۡغى 

َٰفِلِينَ أَـِبَيَٰتَِنا وََكا  ١٤٦ نُواْ َعۡنَها َغ

147. Những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của TA cũng 

như cuộc gặp gỡ (TA) ở Đời Sau thì mọi việc làm (tốt đẹp) 

của chúng đều không có giá trị. Chắc chắn chúng sẽ được 

đền đáp đúng với những gì chúng đã làm! 

 ْ بُوا هِذيَن َكذه  أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآِء ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطۡت  َوٱل
ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل

َ
 ١٤٧ أ
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148. Và người dân của Musa, sau khi Y (rời đi trình diện 

Allah), đã làm ra từ đồ trang sức của họ một con bê có 

thân hình (rỗng bên trong) phát ra được âm thanh (như 

tiếng rống của bò). Lẽ nào họ không nhận thức được (con 

bê đó) không thể nói chuyện với họ và cũng không thể 

hướng dẫn họ đến con đường (chính đạo)?! Họ đã lấy 

(con bê đó làm thần linh của họ) và thế là họ đã trở thành 

những kẻ làm điều sai quấy. 

خََذ قَۡوُم ُموَسيَٰ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن ُحلِي ِِهۡم ِعۡجلٗا   َوٱته
نهُهۥ لَا يُكَل ُِمُهۡم َولَا  

َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
ْۚ أ هُهۥ ُخَواٌر َجَسٗدا ل

خَُذوهُ وََكانُواْ َظَٰلِِمينَ   ١٤٨ َيۡهِديِهۡم َسبِيلًاۘ ٱته

149. Khi họ hối hận về việc đã làm và thấy rằng mình đã đi 

lạc, họ nói: “Nếu như Thượng Đế của bầy tôi không 

thương xót bầy tôi và tha thứ cho bầy tôi thì chắc chắn 

bầy tôi sẽ nằm trong số những kẻ thua thiệt.” 

نهُهۡم قَۡد َضلُّواْ قَالُواْ  
َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهۡم َوَرأ

َ
ا ُسقَِط فِٓي أ َولَمه

هۡم يَۡرَحمَۡنا َربَُّنا َويَۡغفِۡر لََنا لََنُكوَننه ِمَن  لَئِن  ل
 ١٤٩ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

150. Khi Musa trở về với người dân của mình, tức giận và 

đau buồn, nói: “Thật tồi tệ cho việc các người đã nghịch lại 

Ta sau khi Ta rời đi khỏi các người, sao các người lại nôn 

nóng về mệnh lệnh của Thượng Đế của các người chứ?” 

Rồi (Musa) ném các tấm (ghi các lời răn) xuống và nắm 

lấy đầu của người anh (em) của Y kéo lại gần mình. 

(Harun) nói: “Này con trai của mẹ ta, người dân quả thật 

đã đàn áp ta và suýt giết ta, cho nên, chớ đừng trách phạt 

ta làm kẻ thù vui mừng và chớ đừng liệt ta vào đám người 

sai trái kia.” 

ِسٗفا قَاَل  
َ
ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ َولَمه

ۡمَر َرب ُِكۡمۖۡ  
َ
َعِجلُۡتۡم أ

َ
بِۡئَسَما َخلَۡفُتُمونِي ِمنُۢ َبۡعِدٓيِۖ أ

خَ 
َ
لَۡواَح َوأ

َ
لَۡقى ٱلۡأ

َ
ۥٓ إِلَۡيهِِۚ قَاَل  َوأ ُه ِخيهِ َيجُرُّ

َ
ِس أ

ۡ
َذ بَِرأ

مه إِنه ٱلَۡقوَۡم ٱۡسَتۡضَعُفونِي وََكاُدواْ َيۡقُتلُونَنِي فَلَا  
ُ
ٱۡبَن أ

ۡعَدآَء َولَا َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقوِۡم  
َ
تُۡشِمۡت بَِي ٱلۡأ

َٰلِِمينَ   ١٥٠ ٱلظه

151. (Musa) cầu nguyện (Allah): “Lạy Thượng Đế của bề 

tôi, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi và người anh (em) của 

bề tôi, xin Ngài hãy thương xót bầy tôi bởi Ngài là Đấng có 

lòng thương xót nhất.” 

ۡدِخلَۡنا فِي َرۡحمَتَِكۖۡ 
َ
ِخي َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ قَاَل َرب 
َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره

َ
نَت أ

َ
 ١٥١ َوأ

152. Những kẻ đã lấy con bê (làm thần linh) chắc chắn sẽ 

phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Thượng Đế của chúng và 

chắc chắn sẽ bị hạ nhục trong cuộc sống trần gian này. 

TA trừng phạt những kẻ bịa đặt điều gian dối đúng như 

thế. 

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل  هِذيَن ٱته ب ِِهۡم    إِنه ٱل ِن ره َسيََنالُُهۡم َغَضب  م 
زِي ٱلُۡمۡفتَِرينَ 

ۡنَياْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ ةِ ٱلدُّ  ١٥٢ َوذِلهة  فِي ٱلۡحََيوَٰ

153. Riêng những ai đã làm điều tội lỗi rồi quay đầu sám 

hối sau đó và có đức tin (thì họ sẽ thấy) Thượng Đế của 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân 

Từ. 

ي ِـ َاِت ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِدَها   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه َوٱل
 ١٥٣ َوَءاَمُنٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

154. Rồi khi cơn giận đã nguôi ngoai, Musa nhặt lại các 

tấm (ghi các lời răn), và trong các tấm (ghi các lời răn) đó 

có sự hướng dẫn và hồng phúc cho những người kính sợ 

Thượng Đế của họ. 

ۖۡ َوفِي   لَۡواَح
َ
َخَذ ٱلۡأ

َ
وَسي ٱلَۡغَضُب أ ا َسَكَت َعن مُّ َولَمه

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَرَۡهُبونَ   ١٥٤ نُۡسَختَِها ُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِل

155. Musa đã lựa chọn bảy mươi người trong số người 

dân của Y đưa chúng đến chỗ hẹn của TA.(3) Rồi khi trận 

động đất bắt phạt chúng. (Musa) cầu nguyện: “Lạy 

آ  َوٱۡخَتاَر ُموَسيَٰ قَۡوَمُهۥ َسۡبعِيَن رَُجلٗا ل ِِميَقَٰتَِناۖۡ فَلَمه
ِن   ۡهلَۡكَتُهم م 

َ
ِ لَۡو ِشۡئَت أ َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة قَاَل َرب 

َ
أ



 

Al-'Araf 

 

167 

 

 األعراف 

Thượng Đế của bề tôi, nếu muốn Ngài có thể đã tiêu diệt 

họ và cả bề tôi trước khi đến đây. Lẽ nào Ngài lại tiêu diệt 

bầy tôi bởi hành động của những kẻ ngu ngốc trong bầy 

tôi? Chẳng qua đó chỉ là sự thử thách mà Ngài đã dùng nó 

để làm lạc đường kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn ai đi 

đúng đường Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, 

xin Ngài hãy tha thứ cho bầy tôi và thương xót bầy tôi, bởi 

Ngài là Đấng Tha Thứ tốt nhất!”I 

َفَهآ  ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
ََٰيۖۡ أ ۖۡ إِۡن ِهَي  َقۡبُل َوِإيه ُء ِمنهآ

  ۡۖ ها فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي َمن تََشآُء إِل
نَت َخيُۡر  

َ
نَت َولِيَُّنا فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡناۖۡ َوأ

َ
أ

 ١٥٥ ٱلَۡغَٰفِرِينَ 

156. “Xin Ngài an bài cho bầy tôi những điều tốt đẹp ở 

trần gian và ở Đời Sau, quả thật bầy tôi nguyện quay về 

sám hối với Ngài.” (Allah) phán: “Hình phạt của TA, (TA 

dùng nó) để trừng trị kẻ nào TA muốn, tuy nhiên, lòng 

thương xót của TA bao trùm tất cả mọi thứ. Vì vậy, TA sẽ 

an bài những điều tốt đẹp cho những người ngoan đạo và 

xuất Zakah và những người có đức tin nơi các Lời Mặc 

Khải của TA.” 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ۞َوٱۡكُتۡب لََنا فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
  ۡۖ َشآُء

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
إِنها ُهۡدنَآ إِلَۡيَكْۚ قَاَل َعَذابِٓي أ

 ِ ۡكُتُبَها ل
َ
ِۚ فََسأ لهِذيَن  َوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت ُكله َشۡيٖء

هِذيَن ُهم أَـِبَيَٰتَِنا   ةَ َوٱل َكوَٰ َيتهُقوَن َويُۡؤتُوَن ٱلزه
 ١٥٦ يُۡؤِمُنونَ 

157. Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammad), 

vị Nabi mù chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong 

Tawrah (Cựu Ước) và Injil (Tân Ước) của họ. Y ra lệnh 

cho họ làm điều thiện và ngăn cấm họ làm điều xấu, Y cho 

phép họ dùng những thứ tốt lành và cấm họ dùng những 

thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng 

lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, giúp 

đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là 

những người thành công. 

هِذي َيِجُدونَُهۥ   ِيه ٱل م 
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

ُمرُُهم  
ۡ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل يَأ ۡوَرى َمۡكُتوبًا ِعنَدُهۡم فِي ٱلته

َُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم   بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهى
 ِ ي  ُِم َعلَۡيِهُم ٱلۡخََبَٰٓئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم  ٱلطه َبَِٰت َويَُحر 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡغَلََٰل ٱلهتِي َكانَۡت َعلَۡيِهۡمْۚ فَٱل
َ
إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ

نزَِل  
ُ
هِذٓي أ ُروُه َونََصُروُه َوٱتهَبُعواْ ٱلنُّوَر ٱل بِهِۦ وََعزه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
ۥٓ أ  ١٥٧ َمَعُه

158. (Hỡi Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loại! Ta 

đích thực là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho tất cả 

các ngươi. Ngài là Đấng thống trị các tầng trời và trái đất, 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, Ngài 

là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Vì vậy, các ngươi 

(hỡi nhân loại) hãy có đức tin nơi Allah và nơi Sứ Giả của 

Ngài, một vị Nabi mù chữ có đức tin nơi Ngài và nơi các 

lời Mặc Khải của Ngài. Các ngươi hãy đi theo Y để may ra 

các ngươi được hướng dẫn (đúng đường).” 

يُّ 
َ
أ ِ إِلَۡيُكۡم َجمِيًعا قُۡل َيَٰٓ اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه

ها ُهَو   ََٰه إِل ۡرِضِۖ لَٓا إَِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ٱل

  ِ ِي  م 
ُ
ِبي ِ ٱلۡأ ِ َورَُسولِهِ ٱلنه يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله

ِ وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱته  هِذي يُۡؤِمُن بِٱَّلله بُِعوُه لََعلهُكۡم  ٱل
 ١٥٨ َتۡهَتُدونَ 

159. Trong đám dân của Musa (Israel) có một cộng đồng 

hướng dẫn đúng sự thật và phân xét công bằng dựa trên 

sự thật. 

ِ َوبِهِۦ   ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
َوِمن قَوِۡم ُموَسيَٰٓ أ

 ١٥٩ َيۡعِدلُونَ 

 
I (3) Khi đến chỗ hẹn, họ đòi được tận mắt nhìn thấy Allah, họ nói với Musa: “Này Musa, chúng tôi không thể nào tin vào 

Người cho đến khi chúng tôi tận mắt thấy được Allah xuất hiện.” Vậy là Allah cho trận động đất bắt lấy họ. (Xem câu 55 

chương 2 – Al-Baqarah) 
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160. TA đã chia (dân Israel) thành mười hai bộ lạc. TA đã 

mặc khải cho Musa khi Y cầu xin ban nước cho người dân 

của mình bằng lời phán: “Ngươi hãy đánh cây gậy của 

mình lên tảng đá!” (Sau khi Musa đánh gậy lên tảng đá), 

nó liền phun ra mười hai ngọn suối, mỗi bộ lạc đều biết 

nguồn nước uống của mình. TA đã dùng mây che mát cho 

họ và ban xuống cho họ Mann (loại thức uống giống như 

mật ong) và chim cút (với lời phán): “Các ngươi hãy ăn 

thực phẩm tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi!” 

(Nhưng họ không biết hài lòng và tri ân), và họ không gây 

thiệt hại cho TA (về điều đó) mà ngược lại họ chỉ gây thiệt 

hại cho chính bản thân mình. 

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ  
َ
َمٗماْۚ َوأ

ُ
ۡسَباًطا أ

َ
ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََتۡي َعۡشَرَة أ َوَقطه

ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  
َ
ۥٓ أ َُٰه قَۡوُمُه ُموَسيَٰٓ إِذِ ٱۡستَۡسَقى

ۖۡ فَٱۢن َبَجَسۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرَة َعۡيٗناۖۡ قَۡد َعلَِم  ٱلۡحََجَر
نَزلَۡنا  

َ
ۡشَربَُهۡمْۚ َوَظلهلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلَۡغَمََٰم َوأ نَاٖس مه

ُ
ُكلُّ أ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما   َعلَۡيِهُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
نُفَسُهمۡ 

َ
  َرَزقَۡنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

 ١٦٠ َيۡظلُِمونَ 

161. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nhớ lại khi Allah phán bảo 

dân Israel): “Các ngươi hãy vào thị trấn (Jerusalem) này, 

các ngươi hãy tự do ăn (thực phẩm) bất cứ nơi nào của 

thị trấn tùy thích và các ngươi hãy cầu nguyện (TA): ‘Xin 

Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi’ và các ngươi hãy vào cổng 

trong sự phủ phục, TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi, và 

TA sẽ ban thêm (phần thưởng) cho những người làm tốt.” 

َوِإۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة وَُكلُواْ ِمۡنَها 
 ُ ٗدا  َحۡيُث ِشۡئُتۡم َوقُول ة  َوٱۡدُخلُواْ ٱلَۡباَب ُسجه واْ ِحطه

 ١٦١ نهۡغفِۡر لَُكۡم َخِطٓئَٰـتُِكۡمْۚ َسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

162. Tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi lời 

phán đã được truyền cho họ, vì vậy, TA đã giáng tai họa 

từ trời xuống trừng phạt chúng bởi những điều sai quấy 

mà chúng đã làm. 

هِذي قِيَل لَُهۡم   هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
َمآِء بَِما َكانُواْ   َِن ٱلسه ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِۡجٗزا م 

َ
فَأ

 ١٦٢ َيۡظلُِمونَ 

163. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi (dân Do Thái) về một 

thị trấn nằm ven biển đã vi phạm (giới cấm) của ngày thứ 

bảy - khi cá của họ đến với họ một cách công khai vào 

ngày thứ bảy của họ, còn vào ngày ngoài ngày thứ bảy thì 

chúng không đến với họ. Như thế đó, TA (Allah) đã thử 

thách họ bởi những điều mà họ đã bất tuân và dấy 

loạn.(2)I 

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَۡت َحاِضَرَة ٱلَۡبۡحرِ إِۡذ  
تِيِهۡم ِحيَتاُنُهۡم يَوَۡم َسبۡتِِهۡم  

ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ َيۡعُدوَن فِي ٱلسه

تِيِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنۡبلُوُهم  
ۡ
ٗعا َويَۡوَم لَا يَۡسبُِتوَن لَا تَأ ُشره

 ١٦٣ َيۡفُسُقونَ بَِما َكانُواْ 

164. (Ngươi – hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại khi một nhóm 

trong số họ khuyên can nhóm người vi phạm giới cấm vào 

ngày thứ bảy) thì một nhóm (khác) trong số họ nói: “Tại 

sao các người lại đi khuyên can một đám người mà Allah 

muốn hủy diệt hoặc muốn trừng phạt họ bằng hình phạt 

khủng khiếp?” (Nhóm người đó) bảo: “Chúng tôi muốn có 

lý do trước Thượng Đế của các người (rằng chúng tôi đã 

hết trách nhiệm) và hy vọng họ biết kính sợ (Allah)!” 

 ُ ِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱَّلله ة  م  مه
ُ
 ُمۡهلُِكُهۡم  َوِإۡذ قَالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ قَالُواْ َمۡعِذَرًة إِلَيَٰ َرب ُِكۡم   ِ ۡو ُمَعذ 
َ
أ

 ١٦٤ َولََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

 
I #_7_163 (2) Do một nhóm những người Do Thái đã bất tuân Allah nên Ngài đã trừng phạt họ bằng cách Ngài cho đàn 

cá từ biển kéo nhau lội vào bờ chỉ vào ngày thứ bảy còn những ngày khác thì không có con cá nào và Ngài cấm họ săn 

bắt cá vào ngày thứ bảy. Tuy nhiên, chứng nào tật náy, với bản chất gian xảo, họ không bắt cá vào ngày thứ bảy mà vào 

ngày hôm đó, họ đào ao và giăng lưới giữ đàn cá lại để qua ngày chủ nhật hôm sau họ mới bắt. Thế là Allah đã biến họ 

thành loài khỉ. 
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165. Do đó, khi họ (đám người vi phạm giới cấm của ngày 

thứ bảy) quên đi mọi lời nhắc nhở, TA cứu vớt những 

người ngăn cản (người khác) làm điều sai trái và bắt phạt 

những kẻ làm điều sai quấy bằng hình phạt khủng khiếp 

bởi những gì mà họ đã bất tuân. 

هِذيَن َيۡنَهۡوَن َعِن   نجَۡيَنا ٱل
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ا نَُسواْ َما ُذك  فَلَمه

هِذيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۭ  َخۡذنَا ٱل
َ
وِٓء َوأ بَـ ِيِۭس بَِما  ٱلسُّ

 ١٦٥ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

166. Cho nên, khi bọn họ công khai làm điều cấm thì TA 

phán bảo họ: “Đám người các ngươi hãy biến thành loài 

khỉ hèn hạ!” 

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً   ا َعَتۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ َخَِٰسـ ِينَ 

167. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Thượng Đế 

của Ngươi tuyên bố rằng Ngài chắc chắn sẽ phục sinh 

bọn họ vào Ngày Tận Thế, kẻ tội lỗi trong số họ sẽ bị 

trừng phạt nghiêm khắc. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi 

rất nhanh chóng trong việc trừng phạt, song Ngài là Đấng 

Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

ذهَن َربَُّك لََيۡبَعثَنه َعلَۡيِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن  
َ
َوِإۡذ تَأ

يَُسوُمُهۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب  إِنه َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقاِب  
 ١٦٧ َوِإنهُهۥ لََغُفور  رهِحيم  

168. TA đã chia cắt họ (Do Thái) thành các cộng đồng 

sống rải rác trên trái đất. Trong số họ, có những người 

lương thiện và cũng có những kẻ không như thế. TA đã 

thử thách họ cả điều tốt lẫn điều xấu hi vọng họ biết quay 

về (với chân lý). 

 
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َٰلُِحوَن َوِمۡنُهۡم  َوَقطه ِۡنُهُم ٱلصه َمٗماۖۡ م 

ي ِـ َاِت لََعلهُهۡم   َٰلَِكۖۡ َوبَلَۡوَنَُٰهم بِٱلۡحََسَنَِٰت َوٱلسه ُدوَن َذ
 ١٦٨ يَرِۡجُعونَ 

169. Rồi sau họ, có một thế hệ thừa hưởng Kinh Sách 

(Tawrah). Tuy nhiên, thế hệ này nhận lấy món lợi (của 

trần gian cho việc bóp méo Kinh Sách) và chúng bảo: “Rồi 

chúng ta sẽ được tha thứ thôi.” (Cứ như thế), nếu có món 

lợi tương tự đến với chúng (một lần nữa) thì chúng cũng 

sẽ liền nhận nó (giống như thế). Lẽ nào giao ước trong 

Kinh Sách không ràng buộc họ rằng họ chỉ được phép nói 

sự thật về Allah và lẽ nào họ đã không đọc những điều răn 

trong đó?! Quả thật, ngôi nhà ở cõi Đời Sau tốt đẹp hơn 

cho những người ngoan đạo, lẽ nào các ngươi không hiểu 

được (điều đó)?! 

فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡف  َورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُخُذونَ 

ۡ
ۡدنَيَٰ َويَُقولُوَن َسُيۡغَفُر لََنا  يَأ

َ
 َعرََض َهََٰذا ٱلۡأ

لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم  
َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ تِِهۡم َعرَض  م 

ۡ
َوِإن يَأ

ها ٱلۡحَقه   ِ إِل ها َيُقولُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل
َ
ِيَثَُٰق ٱلِۡكَتَِٰب أ م 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر    هِذيَن َيتهُقوَنْۚ  َوَدرَُسواْ َما فِيهِ  َوٱلده ل ِل
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
 ١٦٩ أ

170. Những ai nắm chặt Kinh Sách (Tawrah) và thiết lập lễ 

nguyện Salah (một cách chu đáo) thì chắc chắn TA (Allah) 

không làm mất phần thưởng của những người ngoan đạo. 

ُكوَن بِٱلِۡكَتَِٰب وَ  ِ هِذيَن ُيَمس  َة إِنها لَا  َوٱل لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
أ

ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
َ
 ١٧٠ نُِضيُع أ

171. Và (Ngươi - hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi TA nhấc 

ngọn núi lên bên trên (dân Israel) tựa như nó là tán che 

(trên đầu của họ) và họ tưởng nó sẽ rơi xuống đè họ. (TA) 

phán bảo: “Các ngươi hãy nắm chặt những gì TA đã ban 

cho các ngươi và các ngươi hãy ghi nhớ các điều răn dạy 

trong đó, mong rằng các ngươi sẽ ngoan đạo.” 

نهُهۥ  
َ
نهُهۥ ُظلهة  َوَظنُّٓواْ أ

َ
۞َوِإۡذ َنَتۡقَنا ٱلۡجََبَل فَوَۡقُهۡم َكأ

ُۢ بِِهۡم ُخُذواْ َمآ   ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما  َواقُِع َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ١٧١ فِيهِ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 

172. (Ngươi - Thiên Sứ Muhammad – hãy nhớ lại) khi 

Thượng Đế của Ngươi bắt con cháu của Adam, hậu duệ 

của họ được tạo ra từ các xương sống của họ, xác nhận 

đối với chính bản thân họ (trước câu hỏi): “Có phải TA là 

ِيهَتُهۡم   َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَنِٓي َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذر 
َ
َوِإۡذ أ

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ  
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
َوأ
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Thượng Đế của các ngươi?” Họ đáp: “Bẩm, đúng vậy 

(Ngài chính là Thượng Đế của bầy tôi). Bầy tôi xin xác 

nhận.” (Việc TA hỏi các ngươi như thế là bởi vì e rằng) 

vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, các ngươi sẽ nói: “Bầy tôi 

thực sự đã không biết điều này.” 

ن َتُقولُواْ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها َعۡن َهََٰذا  
َ
ْۚ أ َشِهۡدنَآ
َٰفِلِينَ   ١٧٢ َغ

173. Hoặc các ngươi sẽ nói: “Quả thật chỉ tại trước đó cha 

mẹ của bầy tôi thờ phượng nhiều thần linh còn bầy tôi chỉ 

là hậu duệ đi theo sau họ mà thôi. Lẽ nào Ngài sẽ hủy diệt 

bầy tôi bởi những điều do những kẻ ngụy tạo đã làm?!” 

ۡو َتُقولُٓواْ إِنه 
َ
ِيهٗة  أ ۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل َوُكنها ُذر 

َ
َمآ أ

َفُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلُۡمۡبِطلُونَ 
َ
ِنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ أ  ١٧٣ م 

174. TA (Allah) đã trình bày rõ các Lời Mặc Khải như thế 

đó, mong rằng chúng sẽ quay về (với chính đạo). 
ُل ٱٓأۡل ِ  ١٧٤ َيَِٰت َولََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 

175. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy xướng đọc cho họ nghe 

chuyện về một người đàn ông(5) mà TA đã ban cho y 

(kiến thức về) một vài Dấu Hiệu của TA nhưng y đã gạt bỏ 

chúng nên Shaytan đã bám theo y, thế là y trở thành kẻ 

lầm lạc.I 

هِذٓي َءاَتۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا فَٱنَسلََخ ِمۡنَها    ٱل
َ
َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡيَطَُٰن فَكَاَن ِمَن ٱلَۡغاوِينَ  ۡتَبَعُه ٱلشه
َ
 ١٧٥ فَأ

176. Nếu TA muốn, TA có thể nâng y lên (với kiến thức về 

các Dấu Hiệu của TA mà TA đã ban cho y). Tuy nhiên, y 

cứ muốn bấu víu mãi (cuộc sống trên) trái đất và theo đuổi 

dục vọng của bản thân. Hình ảnh của y giống như hình 

ảnh của con chó: dù Ngươi đánh đuổi nó hoặc không 

đánh đuổi nó thì nó vẫn cứ lè lưỡi ra. Đó là hình ảnh thí dụ 

về đám người phủ nhận các dấu hiệu của TA. Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) hãy kể lại những câu chuyện đó mong rằng họ 

sẽ suy ngẫm (về bản thân của họ). 

ۡرِض  
َ
ۡخلََد إِلَي ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ َولَۡو ِشۡئَنا لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَِٰكنهُه

َُٰهْۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل   َعلَۡيهِ  َوٱتهَبَع َهَوى
هِذيَن   َٰلَِك َمَثُل ٱلَۡقوِۡم ٱل ۡو َتتُۡرۡكُه يَلَۡهثِۚ ذه

َ
يَلَۡهۡث أ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِناْۚ فَٱقُۡصِص ٱلَۡقَصَص لََعلهُهۡم   َكذه
ُرونَ   ١٧٦ َيَتَفكه

177. Thật tồi tệ cho hình ảnh của đám người đã phủ nhận 

các dấu hiệu của TA và chính họ đã làm hại bản thân 

mình. 

نُفَسُهۡم  
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوأ هِذيَن َكذه َسآَء َمَثلًا ٱلَۡقوُۡم ٱل

 ١٧٧ َكانُواْ َيۡظلُِمونَ 

178. Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường (đến 

chân lý) còn ai mà Ngài làm cho lầm lạc thì đó là những kẻ 

thất bại. 

 ُ ْوَلَٰٓئَِك  َمن َيۡهِد ٱَّلله
ُ
 َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِديِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَأ

 ١٧٨ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

179. Quả thật, TA (Allah) đã tạo cho Hỏa Ngục đa số loài 

Jinn và con người. Họ có trái tim nhưng không hiểu, họ có 

đôi mắt nhưng không nhìn thấy, họ có đôi tai nhưng không 

nghe được. Họ giống như loài súc vật, thậm chí còn tệ 

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم   َِن ٱلِۡجن  نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ها ُيۡبِصُرونَ  ۡعيُن  ل
َ
ها َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ  بَِها قُلُوب  ل

 
I (5) Người đàn ông được đề cấp đến thuộc dân Israel có tên gọi là Bal-‘am bin Ba-‘ura. Trong số kiến thức về các Dấu 

Hiệu của Allah mà Ngài đã ban cho ông ta có kiến thức về các đại danh của Ngài. Người đàn ông này đã biết được một 

đại danh đặc biệt của Allah. Khi ông ta cầu xin Allah bằng đại danh đó của Ngài, bất cứ điều gì ông ta cầu xin đều được 

Ngài chấp nhận và đáp lại. Tuy nhiên, vì quá tham vật chất thế gian nên ông ta đã trở thành một kẻ lầm lạc. Có lời nói 

rằng: Người đàn ông tên Bal’am bin Ba-‘ura này thuộc dân Israel vào thời của Nabi Musa. Allah đã ban cho ông ta kiến 

thức về các Dấu Hiệu của Ngài. Nabi Musa phái ông ta đi kêu gọi một vị vua của Madyan. Vị vua này đã trọng đãi ông ta 

và ban cho ông ta nhiều đặc ân khiến ông ta quên mất sứ mạng và trở thành một kẻ lầm lạc. 
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hơn nữa là đằng khác. Họ là những kẻ thờ ơ và vô tâm 

(với Đời Sau). 
نَۡعَِٰم بَۡل  

َ
ْوَلَٰٓئَِك َكٱلۡأ

ُ
ْۚ أ ها يَۡسَمُعوَن بَِهآ َولَُهۡم َءاَذان  ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
 ١٧٩ ُهۡم أ

180. Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất, bởi thế, các ngươi 

hãy cầu nguyện Ngài với những tên gọi đó. Các ngươi 

hãy mặc kệ những kẻ bóp méo các tên gọi của Ngài, rồi 

đây chúng sẽ nhận lấy hậu quả cho những điều chúng 

làm. 

هِذيَن   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖۡ َوَذُرواْ ٱل
َ
ِ ٱلۡأ َوَّلِله

ۡسَمَٰٓئِهۚۦِْ َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ  
َ
يُلِۡحُدوَن فِٓي أ

 ١٨٠ َيۡعَملُونَ 

181. Trong số những người TA đã tạo, có một nhóm 

người hướng dẫn (người khác) bằng chân lý và dựa vào 

đó mà đối xử công bằng (với mọi người). 

ِ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ  ١٨١ َوِممه

182. Những kẻ phủ nhận các dấu hiệu của TA, TA sẽ 

cuốn chúng vào con đường hủy diệt nhưng chúng lại 

không biết. 

ِۡن َحۡيُث لَا   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م  هِذيَن َكذه َوٱل
 ١٨٢ َيۡعلَُمونَ 

183. TA tạm tha cho chúng, quả thật kế hoạch của TA rất 

chắc chắn. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي

ُ
 ١٨٣ َمتِينٌ  َوأ

184. Lẽ nào chúng vẫn không chịu suy ngẫm?! Người bạn 

của chúng (Muhammad) không phải là một gã điên mà 

đích thực là một vị cảnh báo công khai. 

ها   ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل ُْۗ َما بَِصاِحبِِهم م  ُروا َولَۡم َيَتَفكه
َ
أ

بِينٌ   ١٨٤ نَِذير  مُّ

185. Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời 

đất và mọi thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ 

đã sắp kết thúc. Thế còn lời nói nào ngoài (Qur’an) mà họ 

sẽ tin đây! 

ۡرِض َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَۡم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت ٱلسه

َ
أ

 ُ ن يَُكوَن قَِد  َخلََق ٱَّلله
َ
ۡن َعَسيَٰٓ أ

َ
 ِمن َشۡيٖء َوأ

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 
َ
َجلُُهۡمۖۡ فَبِأ

َ
 ١٨٥ ٱۡقتََرَب أ

186. Ai mà Allah làm cho lầm lạc sẽ không được ai hướng 

dẫn và Ngài sẽ bỏ mặc họ chơ vơ, vất vưởng trong sự thái 

quá của họ. 

ۚۥْ َويََذرُُهۡم فِي  َمن يُۡضلِِل ٱ ُ فَلَا َهادَِي لَُه َّلله
 ١٨٦ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

187. (Những kẻ phủ nhận Đời Sau) hỏi Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) về Ngày Tận Thế bao giờ xảy đến. Ngươi hãy nói: 

“Chỉ Thượng Đế của Ta mới biết rõ, không ai có thể tiết lộ 

thời khắc đó ngoại trừ một mình Ngài.” (Thời khắc đó) sẽ 

rất nặng nề đối với (vạn vật) trong các tầng trời và trái đất. 

Nó sẽ đến với các ngươi một cách bất ngờ. Chúng hỏi 

Ngươi như thể Ngươi rất đỗi quen thuộc với thời khắc đó 

lắm vậy. Ngươi hãy nói với chúng: “Chỉ Thượng Đế của 

Ta mới biết rõ, tuy nhiên, đa số nhân loại lại không biết 

(điều đó).” 

ََٰهاۖۡ قُۡل إِنهَما  يهاَن ُمۡرَسى
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ها ُهَوْۚ َثُقلَۡت فِي   ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِيِۖ لَا ُيجَل ِيَها لَِوقۡتَِهآ إِل
 َ ۡرِضِۚ ل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُۗ يَۡسـ َلُونََك  ٱلسه ها َبۡغَتٗة تِيُكۡم إِل

ۡ
ا تَأ

  ِ نهَك َحِفىٌّ َعۡنَهاۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله
َ
َكأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ١٨٧ َوَلَِٰكنه أ
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188. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không có quyền 

năng chi phối điều lợi hoặc điều hại cho bản thân mình 

ngoại trừ những gì Allah muốn. Nếu Ta thực sự biết điều 

vô hình thì Ta đã thu gom cho bản thân mình nhiều điều 

tốt đẹp và đã không có bất kỳ điều xấu nào chạm đến Ta. 

Quả thật, Ta chỉ là một người cảnh báo (về Hỏa Ngục) và 

một người báo tin mừng (về Thiên Đàng) cho những 

người có đức tin.” 

  ْۚ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله ا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
هٓا أ قُل ل

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب لَٱۡسَتۡكثَۡرُت ِمَن ٱلۡخَيِۡر َوَما  
َ
َولَۡو ُكنُت أ

 ِ ها نَِذير  َوبَِشير  ل  نَا۠ إِل
َ
وُٓءْۚ إِۡن أ نَِي ٱلسُّ َقۡوٖم  َمسه

 ١٨٨ يُۡؤِمُنونَ 

189. “Ngài là Đấng đã tạo ra các ngươi (hỡi nhân loại) từ 

một cá thể duy nhất (Adam), rồi từ (xương sườn của) Y 

Ngài tạo ra cho Y người vợ (Hauwa) để Y sống yên bình 

cùng với vợ của mình. Thế là (theo quy luật) khi người 

chồng ôm phủ lấy người vợ của mình thì người vợ mang 

thai, nhưng (trong thời gian đầu người vợ chưa cảm nhận 

được vì) cái thai còn nhẹ). Đến khi cái thai trở nên nặng 

nề thì cả hai vợ chồng (thường) cầu nguyện Allah, 

Thượng Đế của hai người: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

nếu Ngài ban cho bầy tôi một đứa con tốt lành (về mọi 

mặt) thì bầy tôi chắc chắn vô cùng biết ơn (Ngài).” 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََجَعَل   هِذي َخلََقُكم م  ۞ُهَو ٱل
ََٰها َحمَلَۡت  ى ا َتَغشه ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن إِلَۡيَهاۖۡ فَلَمه

َ  َحمۡلًا َخفِيٗفا فَ  َعَوا ٱَّلله ۡثَقلَت ده
َ
آ أ َمرهۡت بِهِۖۦۡ فَلَمه

هَنُكوَننه ِمَن   َربهُهَما لَئِۡن َءاتَيَۡتَنا َصَٰلِٗحا ل
َِٰكرِينَ   ١٨٩ ٱلشه

190. Tuy nhiên, khi Ngài ban cho hai vợ chồng họ đứa con 

tốt lành (như họ cầu mong) thì họ lại dựng lên những thần 

linh ngang vai với Ngài(6) về đứa con mà Ngài đã ban cho 

vợ chồng họ. Nhưng Allah luôn Tối Thượng vượt bên trên 

mọi thứ mà họ qui cho Ngài.I 

َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ ُشَرَكآَء فِيَمآ   آ َءاتَى فَلَمه
ا يُۡشِرُكونَ  ُ َعمه َُٰهَماْۚ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله  ١٩٠ َءاتَى

191. Lẽ nào chúng (những kẻ tổ hợp thần linh cùng với 

Allah) tổ hợp cùng với Ngài những thứ không tạo ra được 

bất cứ vật gì trong khi những thứ đó lại là những tạo vật 

được (Allah) tạo ra?! 

ا وَُهۡم ُيخۡلَُقونَ  يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشۡيـ ٗ
َ
 ١٩١ أ

192. (Những thứ mà chúng tổ hợp cùng với Allah) không 

thể giúp đỡ chúng cũng không thể tự giúp mình. 
نُفَسُهۡم  

َ
َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا أ

 ١٩٢ يَنُصُرونَ 

193. Nếu các ngươi (những kẻ thờ phượng các thần linh 

ngoài Allah) có gọi chúng đến với nguồn chỉ đạo thì chúng 

cũng không theo các ngươi, dù các ngươi có gọi chúng 

hay các ngươi im lặng thì cũng bằng thừa mà thôi. 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَتهبُِعوُكۡمْۚ َسَوآٌء  
نُتۡم َصَِٰمُتونَ 

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
 ١٩٣ َعلَۡيُكۡم أ

 
I (6) Có Hadith ghi lại rằng, trong những đợt con trai đầu, Adam đặt tên là ‘Abidullah và ‘Abdullah (nghĩa là nô lệ của 

Allah) nhưng tất cả đều chết yểu, thừa cơ hội nên Iblis đến xúi vợ chồng Adam và Hauwa, bảo: “Nếu hai ngươi đặt tên 

con trai mình bằng tên khác với cái tên đã từng đặt trước đây thì nó sẽ sống khỏe.” Thế là khi có con trai, Adam đã đặt 

tên là ‘Abdul Harith (nô lệ của Harith) và đứa con đó lại sống khỏe mạnh. (Trích từ Tafstr At-Tabari). Tuy nhiên, có nhiều 

Tafsir rằng, sự tổ hợp mà Allah muốn nói đến trong câu Kinh là ám chỉ một số cộng đồng loài người chứ không phải 

Adam và Hauwa. 
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194. Thật ra những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài 

Allah cũng chỉ là những bề tôi (của Allah) giống như các 

ngươi mà thôi. Do đó, các ngươi cứ hãy cầu nguyện đến 

chúng xem chúng có đáp lại lời nguyện cầu của các ngươi 

không nếu các ngươi nói thật! 

ه  ۡمَثالُُكۡمۖۡ  إِنه ٱل
َ
ِ ِعَباٌد أ ِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

فَٱۡدُعوُهۡم فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم إِن ُكنُتۡم  
 ١٩٤ َصَِٰدقِينَ 

195. Lẽ nào (những thứ được thờ phượng ngoài Allah) có 

chân biết đi, có tay biết cầm nắm, có mắt nhìn thấy, hoặc 

có tai có thể nghe được? Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói 

(với những kẻ đa thần): “Các người cứ hãy cầu nguyện 

những thứ mà các người đã tổ hợp (cùng với Allah), rồi 

các người hãy cùng nhau lên kế hoạch hãm hại Ta xem 

nào, đừng để Ta có thời gian nghĩ ngơi gì cả!” 

رۡجُ 
َ
لَُهۡم أ

َ
ۡم  أ

َ
ۖۡ أ يٖۡد َيۡبِطُشوَن بَِهآ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ ل  َيۡمُشوَن بَِهآ

  ُۗ ۡم لَُهۡم َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
ۖۡ أ ۡعيُن  ُيۡبِصُروَن بَِهآ

َ
لَُهۡم أ

 ١٩٥ قُِل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم ُثمه كِيُدوِن فَلَا تُنِظُرونِ 

196. “Quả thật, Đấng Bảo Hộ của Ta chính là Allah, Đấng 

đã ban xuống Kinh (Qur’an cho Ta) và Ngài bảo hộ những 

người đức hạnh và lương thiện.” 

هي   َل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ وَُهَو َيَتَول هِذي نَزه ُ ٱل إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله
َٰلِِحينَ   ١٩٦ ٱلصه

197. “Còn những thứ mà các ngươi cầu nguyện ngoài 

Ngài không có khả năng giúp đỡ các ngươi và cũng không 

thể tự giúp bản thân chúng.” 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم   َوٱل
نُفَسُهۡم يَنُصُرونَ 

َ
 ١٩٧ َولَٓا أ

198. Dẫu các ngươi (hỡi những kẻ thờ cúng bục tượng) 

có kêu gọi chúng (các thần linh của các ngươi) đến với 

nguồn chỉ đạo thì chúng cũng không nghe. Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) sẽ thấy (các thần linh của những kẻ đa thần đó) 

hướng mắt về Ngươi nhưng thật ra chúng không nhìn 

thấy gì cả. 

َُٰهۡم   ْۖۡ َوتََرى َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَۡسَمُعوا
 ١٩٨ نُظُروَن إِلَۡيَك وَُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ يَ 

199. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy lượng thứ, hãy bảo ban 

điều đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt. 
ۡعرِۡض َعِن  

َ
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡ
ُخِذ ٱلَۡعۡفَو َوأ

 ١٩٩ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

200. Nếu như có sự quấy nhiễu từ Shaytan (vào tâm trí 

Ngươi) thì Ngươi hãy cầu xin Allah phù hộ che chở, quả 

thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết. 

  ِْۚ ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
 ٢٠٠ إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ 

201. Quả thât, những người ngoan đạo (sợ Allah) khi có 

nhóm Shaytan nào đó đến quấy nhiễu, họ liền nhớ (đến 

Allah) thì họ sẽ thấy (ánh sáng chỉ đạo trở lại). 

ۡيَطَِٰن   َِن ٱلشه ُهۡم َطَٰٓئِف  م  َقۡواْ إَِذا َمسه هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ۡبِصُرونَ  ُرواْ فَإَِذا ُهم مُّ  ٢٠١ تََذكه

202. Những anh em của (Shaytan) không ngừng tìm cách 

lôi kéo họ đi lạc, và chúng sẽ không bỏ ngang (ý đồ đó). 
ِ ُثمه لَا ُيۡقِصُرونَ  وَنُهۡم فِي ٱلَۡغى  َُٰنُهۡم َيُمدُّ  ٢٠٢ َوِإۡخَو
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203. Khi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không mang đến cho họ 

(những kẻ đa thần) một dấu hiệu lạ thì họ bảo: “Sao ngươi 

không tự bịa ra một dấu hiệu lạ nào đó đi?!” Ngươi hãy 

nói: “Quả thật, Ta chỉ làm theo điều đã được Thượng Đế 

của Ta mặc khải cho Ta. Đây (Qur’an) là bằng chứng rõ 

ràng từ Thượng Đế của các người. Nó là nguồn chỉ đạo 

và là hồng ân cho đám người có đức tin.” 

تِِهم أَـِبيَةٖ قَالُواْ لَۡولَا ٱۡجَتبَۡيَتَهاْۚ قُۡل إِنهَمآ  
ۡ
َوِإَذا لَۡم تَأ

ب ُِكۡم   ِۚ َهََٰذا بََصآئُِر ِمن ره ب ِي تهبُِع َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه ِمن ره
َ
أ

 ٢٠٣ وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

204. Khi Qur’an được xướng đọc, các ngươi hãy lắng 

nghe và hãy giữ yên lặng, mong rằng các ngươi được 

(Allah) thương xót. 

نِصُتواْ لََعلهُكۡم  
َ
َوِإَذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ َوأ

 ٢٠٤ تُۡرَحمُونَ 

205. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến Thượng Đế của 

Ngươi trong lòng bằng sự hạ mình (và bằng lời tụng niệm) 

nhỏ khẽ, không to tiếng, vào sáng chiều, và Ngươi chớ 

đừng như những kẻ lơ là, thờ ơ (không nhớ tới Allah)! 

ٗعا وَِخيَفٗة َوُدوَن   بهَك فِي َنۡفِسَك تََضرُّ َوٱۡذُكر ره
 َ ِ َوٱٓأۡلَصاِل َول َِن  ٱلۡجَۡهرِ ِمَن ٱلَۡقۡوِل بِٱلُۡغُدو  ا تَُكن م 

 ٢٠٥ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

206. Quả thật (các Thiên Thần) ở nơi Thượng Đế của 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không hề tự cao tự đại trước việc 

thờ phượng Ngài; Họ luôn tán dương và quỳ lạy Ngài. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِ  ۦ  إِنه ٱل
 ٢٠٦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ َۤنوُدُجۡسَي۩
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Al-Anfal  الأنفال 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Họ (các vị Sahabah) hỏi Ngươi (hỡi Thiên Sứ) về chiến 

lợi phẩm. Ngươi hãy bảo họ: “Chiến lợi phẩm thuộc về 

Allah và Thiên Sứ (của Ngài). Vì vậy, các ngươi (những 

người có đức tin) hãy kính sợ Allah và hãy cư xử hài hòa 

giữa các ngươi; và các ngươi hãy tuân lệnh Allah và 

Thiên Sứ của Ngài nếu các ngươi thực sự là những người 

có đức tin.” 

ِ َوٱلرهُسوِلِۖ   نَفاُل َّلِله
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱلۡأ

َ
يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

  َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
ۡصلُِحواْ َذاَت بَيۡنُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َ َوأ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ  ۥٓ إِن ُكنُتم مُّ  ١ َورَُسولَُه

2. Quả thật, những người có đức tin là những người mà 

khi nghe nhắc đến Allah thì con tim của họ sợ hãi, còn khi 

nghe xướng đọc các Lời Mặc Khải của Ngài thì họ tăng 

thêm đức tin và họ hoàn toàn phó thác cho Thượng Đế 

của họ. 

ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم   هِذيَن إَِذا ذُكَِر ٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم  َوِإَذا تُلَِيۡت 

 ٢ َيَتوَكهلُونَ 

3. (Những người có đức tin) là những người chu đáo duy 

trì lễ nguyện Salah và chi dùng bổng lộc mà TA ban cấp 

(cho con đường chính nghĩa của TA). 

لَ  هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ ٱل ةَ َوِممه  ٣ وَٰ

4. Những người đó mới là những người có đức tin đích 

thực. (Rồi đây) họ sẽ có được những cấp bậc vinh dự ở 

nơi Thượng Đế của họ, cùng với sự tha thứ và bổng lộc 

dồi dào (từ nơi Ngài). 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنو
ُ
هُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد  أ اْۚ ل َن َحق ٗ

 ٤ َرب ِِهۡم َوَمۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم  

5. Tương tự (như mệnh lệnh chia chiến lợi phẩm), việc 

Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã ra lệnh cho 

Ngươi rời khỏi nhà (đi chinh chiến với kẻ thù) là điều đúng 

đắn. Tuy nhiên, có một nhóm tín đồ có đức tin lại ghét 

(việc cùng Ngươi đi chinh chiến). 

ِ َوِإنه فَرِيٗقا  ۡخرََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيۡتَِك بِٱلۡحَق 
َ
َكَمآ أ

َٰرُِهونَ  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لََك  ٥ م 

6. Họ tranh luận với Ngươi về sự đúng đắn (của việc đi 

chinh chiến) sau khi nó đã được trình bày rõ ràng (cho 

họ). (Họ lo sợ) như thể họ đang bị dẫn đến cái chết và họ 

đang nhìn thấy (cảnh chết trước mặt họ). 

نهَما يَُساقُوَن  
َ
ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن َكأ يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 

 ٦ إِلَي ٱلَۡمۡوِت وَُهۡم يَنُظُرونَ 

7. (Các ngươi - những người có đức tin hãy nhớ lại) việc 

Allah đã hứa với các ngươi (về sự thắng lợi) cho dù các 

ngươi đối đầu với đoàn nào trong hai đoàn (của địch). 

(Tuy nhiên), trong thâm tâm, các ngươi mong được chạm 

trán với (đoàn thương buôn) không trang bị vũ khí (vì các 

ngươi lo lắng cho kết cuộc xấu) còn Allah thì lại muốn 

khẳng định sự thật bằng Lời Phán của Ngài đồng thời 

Ngài muốn chặt đứt gốc rễ của những kẻ vô đức tin. 

نهَها لَُكۡم  
َ
آئَِفَتيِۡن أ ُ إِۡحَدى ٱلطه َوِإۡذ يَعُِدُكُم ٱَّلله

 
َ
ۡوَكةِ تَُكوُن لَُكۡم  َوتََودُّوَن أ نه َغيَۡر َذاِت ٱلشه

ن ُيحِقه ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َويَۡقَطَع َدابَِر  
َ
ُ أ َويُرِيُد ٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٧ ٱلَۡك
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8. Mục đích để Ngài chứng minh (với các ngươi) rằng 

chân lý vẫn là chân lý và sự ngụy tạo vẫn là sự ngụy tạo, 

dẫu cho những kẻ tội lỗi căm ghét (điều đó). 

لُِيِحقه ٱلۡحَقه َويُۡبِطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو َكرَِه  
 ٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

9. (Các ngươi - những người có đức tin, hãy nhớ lại lúc ở 

Badr) khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của các ngươi 

(cứu giúp). Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi 

(với lời phán): “Chắc chắn TA sẽ trợ giúp các ngươi với 

một ngàn Thiên Thần xếp thành hàng (phía sau các 

ngươi).” 

ن ِي  
َ
إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربهُكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم أ

َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمۡرِدفِينَ  لٖۡف م 
َ
ُكم بِأ  ٩ ُمِمدُّ

10. Quả thật, Allah làm điều đó chẳng qua chỉ để (tinh 

thần của) các ngươi phấn khởi và làm cho các ngươi an 

lòng, chứ mọi sự thắng lợi đều do Allah cả, Ngài là Đấng 

Quyền Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ها بُۡشَرىَٰ َولَِتۡطَمئِنه بِهِۦ قُلُوبُكُ  ُ إِل ۡمْۚ  َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
َ َعزِيٌز   ِْۚ إِنه ٱَّلله ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل َوَما ٱلنه

 ١٠ َحِكيمٌ 

11. (Các ngươi - những người có đức tin, hãy nhớ lại lúc 

ở Badr) khi Ngài (Allah) làm cho các ngươi ngủ thiếp đi 

một giấc để trấn an (nỗi sợ hãi của các ngươi) và Ngài 

cho mưa từ trời xuống để thanh lọc các ngươi, để tẩy 

sạch vết bẩn của Shaytan, để củng cố tấm lòng của các 

ngươi thêm kiên cường và để giữ vững bàn chân của các 

ngươi. 

ُِل َعلَۡيُكم   ِنُۡه َويُنَز  َمَنٗة م 
َ
َعاَس أ يُكُم ٱلنُّ ِ إِۡذ ُيَغش 

 ِ َمآِء َماٗٓء ل  َِن ٱلسه َِرُكم بِهِۦ َويُۡذهَِب َعنُكۡم  م  ُيَطه 
ۡيَطَِٰن َولِيَۡربَِط عَلَىَٰ قُلُوبُِكۡم َويَُثب َِت بِهِ   رِۡجَز ٱلشه

ۡقَدامَ 
َ
 ١١ ٱلۡأ

12. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi Thượng Đế 

của Ngươi đã mặc khải cho các Thiên Thần: “Quả thật, TA 

luôn bên cạnh các ngươi, vì vậy, các ngươi hãy làm vững 

lòng những người có đức tin. TA sẽ gieo nỗi sợ hãi vào 

lòng của những kẻ vô đức tin. Do đó, các ngươi hãy đánh 

vào cổ và hãy đánh từng ngón tay của chúng.” 

ن ِي َمَعُكۡم  
َ
َفَثب ُِتواْ  إِۡذ يُوِحي َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

هِذيَن َكَفُرواْ   لِۡقى فِي قُلُوِب ٱل
ُ
ْْۚ َسأ هِذيَن َءاَمُنوا ٱل

ۡعَناِق َوٱۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم ُكله  
َ
ٱلرُّۡعَب فَٱۡضِربُواْ فَۡوَق ٱلۡأ

 ١٢ َبَنانٖ 

13. Sở dĩ chúng bị hậu quả như thế là do chúng đã chống 

đối Allah và Thiên Sứ của Ngài. Và kẻ nào dám chống đối 

Allah và Thiên Sứ của Ngài (thì hãy biết rằng) quả thật 

Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

  َ ۚۥْ َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ١٣ َورَُسولَُهۥ فَإِنه ٱَّلله

14. Đó là (hình phạt) dành cho các ngươi (hỡi những kẻ 

chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài). Bởi thế, các ngươi 

hãy nếm lấy nó và (các ngươi hãy nên biết) rằng những 

kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ phải bị trừng phạt nơi Hỏa 

Ngục (vào Đời Sau). 

نه 
َ
َٰلُِكۡم فَُذوقُوُه َوأ ارِ َذ َٰفِرِيَن َعَذاَب ٱلنه  ١٤  لِلَۡك

15. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi chạm trán 

với kẻ thù nơi sa trường thì các ngươi chớ quay lưng bỏ 

chạy. 

هِذيَن َكَفُرواْ   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُّوُهُم ٱ ۡدبَارَ زَۡحٗفا فَلَا تَُول
َ
 ١٥ لۡأ
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16. Ai quay lưng bỏ chạy vào ngày (chạm trán) đó, trừ phi 

chỉ để dụ địch vào bẫy hoặc chỉ để rút lui về nhập với 

đoàn quân của mình, bằng không, chắc chắn y sẽ phải 

hứng chịu cơn thịnh nộ của Allah và nơi ở của y chắc 

chắn sẽ là Hỏa Ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ. 

ۡو  
َ
ِٗفا ل ِقَِتاٍل أ ها ُمَتَحر  ۥٓ إِل َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه

َُٰه   َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله ُمَتَحي ًِزا إِلَيَٰ فِئَةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب م 

 ١٦ َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

17. (Thật ra) các ngươi (hỡi những người có đức tin) 

không giết chúng (những kẻ đa thần tại Badr) mà chính 

Allah đã giết chúng, và không phải Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

đã ném khi Ngươi ném (một nắm đất tại Badr) mà chính 

Allah đã ném (làm cho họ mờ mắt). (Việc Ngài để các 

ngươi với số lượng quân binh ít chạm trán với địch có số 

lượng quân binh nhiều và hùng mạnh hơn) là để Ngài thử 

thách những người có đức tin bằng một sự thử thách tốt 

đẹp từ nơi Ngài. Quả thật, Allah hằng nghe, hằng biết. 

َ َقَتلَُهۡمْۚ َوَما َرَمۡيَت   إِۡذ  فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ َرَميَٰ َولُِيۡبلَِى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡنُه  َرَمۡيَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ َسِميٌع َعلِيم    ١٧ بَلَآًء َحَسًناْۚ إِنه ٱَّلله

18. (Sự thắng lợi) đó của các ngươi là do Allah đã làm suy 

giảm kế hoạch của những kẻ vô đức tin. 
نه 

َ
َٰلُِكۡم َوأ َٰفِرِينَ َذ َ ُموهُِن َكۡيِد ٱلَۡك  ١٨ ٱَّلله

19. Nếu các ngươi (những kẻ đa thần) yêu cầu sự phân 

định rạch ròi thì nó đã xảy ra với các ngươi (tại Badr). Tuy 

nhiên, nếu các ngươi dừng lại thì sẽ tốt hơn cho các 

ngươi, còn nếu các ngươi tái diễn (việc tấn công) thì TA 

(Allah) cũng sẽ tái diễn (việc phù hộ họ chiến thắng và các 

ngươi vẫn tiếp tục thất bại) và lực lượng của các ngươi 

không giúp ích được gì cho các ngươi dẫu các ngươi có 

đông bao nhiêu đi chăng nữa, bởi quả thật Allah luôn sát 

cánh với những người có đức tin. 

إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم ٱلَۡفۡتُحۖۡ َوِإن تَنَتُهواْ  
َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن َتُعوُدواْ َنُعۡد َولَن ُتۡغنَِي  

َ َمَع   نه ٱَّلله
َ
ا َولَۡو َكثَُرۡت َوأ َعنُكۡم فِئَُتُكۡم َشۡيـ ٗ

 ١٩ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

20. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh 

Allah và Thiên Sứ của Ngài, các ngươi chớ đừng quay 

lưng với Y trong khi các ngươi vẫn đang nghe (các câu 

Kinh Qur’an được đọc cho các ngươi). 

هۡواْ   َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََول ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ
نُتۡم تَۡسَمُعونَ َعنۡ 

َ
 ٢٠ ُه َوأ

21. Các ngươi chớ đừng hành xử như những kẻ chỉ biết 

nói: “Chúng tôi đã nghe” nhưng thật ra họ không nghe. 
هِذيَن قَالُواْ َسِمۡعَنا وَُهۡم لَا   َولَا تَُكونُواْ َكٱل

 ٢١ يَۡسَمُعونَ 

22. Quả thật, loài vật xấu xa nhất đối với Allah là kẻ điếc, 

câm không hiểu gì. 
هِذيَن لَا   مُّ ٱلُۡبۡكُم ٱل ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ۞إِنه َشره ٱلده

 ٢٢ َيۡعقِلُونَ 

23. Nếu Allah biết ở họ thực sự có điều tốt thì chắc chắn 

Ngài đã cho họ nghe (nhưng họ chẳng có điều tốt đẹp nào 

nên) cho dù Ngài có cho họ nghe (chân lý) thì họ vẫn 

ngoảnh đi. 

ۡسَمَعُهۡم  
َ
ۡسَمَعُهۡمۖۡ َولَۡو أ

َ
هأ ُ فِيِهۡم َخيٗۡرا ل َولَۡو َعلَِم ٱَّلله

ۡعرُِضونَ  هواْ وهُهم مُّ  ٢٣ لََتَول
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24. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy đáp lại lời 

mời gọi của Allah và Thiên Sứ (của Ngài) khi Y mời gọi 

các ngươi đến với điều giúp các ngươi sống (tốt lành). 

Các ngươi hãy biết rằng Allah can thiệp giữa một người 

và trái tim của y và rồi đây các ngươi sẽ phải quay về trình 

diện Ngài. 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتِجيُبواْ َّلِله َها ٱل يُّ
َ
أ  َولِلرهُسوِل إَِذا  َيَٰٓ

َ َيحُوُل َبيَۡن   نه ٱَّلله
َ
َدعَاُكۡم لَِما ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  نهُه
َ
 ٢٤ ٱلَۡمۡرِء َوقَلۡبِهِۦ َوأ

25. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy coi 

chừng tai họa (của Allah giáng xuống) bởi lẽ không chỉ 

riêng những kẻ tội lỗi trong các ngươi sẽ phải hứng chịu 

(mà ngay cả các ngươi cũng phải vạ lây). Các ngươi hãy 

biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

  ۡۖ ٗة هِذيَن َظلَُمواْ ِمنُكۡم َخآصه ها تُِصيبَنه ٱل َوٱتهُقواْ فِۡتَنٗة ل
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ َوٱۡعلَمُ  نه ٱَّلله

َ
 ٢٥ ٓواْ أ

26. (Hỡi những người có đức tin), các ngươi hãy nhớ lại 

lúc các ngươi còn ở vùng đất (Makkah) chỉ là một nhóm 

thiểu số yếu thế luôn lo sợ bị vây bắt thủ tiêu. Thế rồi 

(Allah) đã ban cho các ngươi một nơi lánh nạn, tăng 

cường sức mạnh cho các ngươi qua sự trợ giúp của Ngài 

và ban cho các ngươi bổng lộc tốt sạch, mong rằng các 

ngươi biết tạ ơn (Ngài). 

ۡرِض  
َ
ۡسَتۡضَعُفوَن فِي ٱلۡأ نُتۡم قَلِيل  مُّ

َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

َٰكُ  اُس فَـ َاَوى َفُكُم ٱلنه ن َيَتَخطه
َ
ۡم  َتخَافُوَن أ

ي َِبَِٰت   َِن ٱلطه يهَدُكم بَِنۡصرِهِۦ َوَرَزَقُكم م 
َ
َوأ

 ٢٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

27. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối 

Allah và Sứ Giả (Muhammad), và các ngươi chớ gian lận 

những tín vật được ủy thác cho các ngươi trong lúc các 

ngươi biết rõ (đó là lừa dối và bất tín). 

َ َوٱلرهُسوَل   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
 ٢٧ َوَتخُونُٓواْ أ

28. Các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các 

ngươi thật ra chỉ là một sự thử thách, nhưng ở nơi Allah 

chắc chắn sẽ có một phần thưởng vĩ đại. 

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة  َوأ

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
نهَمآ أ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ  ٢٨ ِعنَدهُ

29. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi sợ Allah, 

Ngài sẽ phú cho các ngươi tiêu chuẩn phân biệt (lẽ phải) 

đồng thời sẽ xóa tội lỗi của các ngươi và tha thứ cho các 

ngươi. Quả thật, Allah có vô vàn thiên ân vĩ đại. 

َ َيجَۡعل لهُكۡم   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِۡر َعنُكۡم َسي ِـ َاتِكُ  ۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ  فُۡرَقاٗنا َويَُكف 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٢٩ َوٱَّلله

30. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi 

những kẻ vô đức tin mưu định giam cầm Ngươi hoặc sát 

hại Ngươi hoặc trục xuất Ngươi ra khỏi xứ. Chúng hoạch 

định mưu kế và Allah cũng hoạch định (mưu kế của Ngài), 

tuy nhiên, Allah là Đấng hoạch định ưu việt. 

ۡو َيۡقُتلُوَك  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لُِيثۡبُِتوَك أ َوِإۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱل

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ ۡو ُيخۡرُِجوَكْۚ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّلله
َ
أ

 ٣٠ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 

31. (Những kẻ đa thần), khi các Lời Mặc khải của TA 

được xướng đọc cho chúng thì chúng bảo: “Thật ra chúng 

tôi đã từng nghe (những điều này). Nếu chúng tôi muốn, 

chúng tôi có thể sáng tác những lời tương tự. Đây chẳng 

qua chỉ là những câu chuyện cổ tích thời xưa.” 

ۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا قَالُواْ قَۡد َسِمۡعَنا لَۡو نََشآُء  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَ 
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٣١ لَُقلَۡنا ِمۡثَل َهََٰذآ إِۡن َهََٰذآ إِل
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32. (Ngươi - hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi 

chúng (những kẻ đa thần) cầu nguyện (mang tính thách 

thức): “Lạy Allah, nếu như điều (mà Muhammad mang 

đến) là sự thật thì xin Ngài hãy cho trận mưa đá từ trên 

trời trút xuống đè chúng tôi hoặc xin Ngài hãy mang đến 

cho chúng tôi một hình phạt đau đớn!” 

َوِإۡذ قَالُواْ ٱللهُهمه إِن َكاَن َهََٰذا ُهَو ٱلۡحَقه ِمۡن ِعنِدَك  
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب  فَ 

َ
َمآِء أ َِن ٱلسه ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة م 

َ
أ

لِيمٖ 
َ
 ٣٢ أ

33. (Quả thật), Allah không trừng phạt (cộng đồng của 

Ngươi) khi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) vẫn đang sống 

giữa bọn họ, và Allah cũng không trừng phạt họ khi họ vẫn 

còn cầu xin (TA) tha thứ. 

  ُ نَت فِيِهۡمْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله
َبُهۡم وَُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ  ِ  ٣٣ ُمَعذ 

34. Sao Allah không trừng phạt chúng (những kẻ đa thần) 

khi mà chúng ngăn cản (thiên hạ) vào Masjid Haram 

(Makkah). Chúng đâu phải là những người bảo quản Nó. 

Quả thật, chỉ những người ngoan đạo (sợ Allah) mới là 

những người bảo quản Nó. Tuy nhiên, đa số bọn chúng 

không biết (điều đó). 

وَن َعِن   ُ وَُهۡم يَُصدُّ َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
َوَما لَُهۡم أ

ها  ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََرا  ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه
َ
ۥْٓۚ إِۡن أ ۡولَِيآَءهُ

َ
ِم َوَما َكانُٓواْ أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٤ ٱلُۡمتهُقوَن َوَلَِٰكنه أ

35. Lễ nguyện Salah của chúng (những kẻ đa thần) tại 

Ngôi Đền (Ka’bah) không gì hơn ngoài việc huýt sáo và vỗ 

tay. Vì vậy, các ngươi hãy nếm lấy hình phạt bởi những gì 

các ngươi đã phủ nhận. 

  ْۚ ها ُمكَاٗٓء َوتَۡصِديَٗة َوَما َكاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبۡيِت إِل
 ٣٥ فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

36. Quả thật, những kẻ vô đức tin thường chi dùng tài sản 

của chúng vào việc ngăn chặn con đường chính đạo của 

Allah. Vì vậy, chúng sẽ tiếp tục chi dùng tài sản của chúng 

(vào việc đó), rồi đây chúng sẽ phải hối tiếc và cuối cùng 

chúng sẽ thất bại. Quả thật, những kẻ vô đức tin sẽ bị đày 

vào Hỏa Ngục (ở Đời Sau). 

هذِ  واْ َعن  إِنه ٱل َٰلَُهۡم لَِيُصدُّ ۡمَو
َ
يَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ

ِْۚ فََسيُنفُِقوَنَها ُثمه تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرٗة   َسبِيِل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ   ٣٦ ُثمه ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱل

37. Mục đích để Allah tách biệt (những kẻ vô đức tin) bẩn 

thỉu ra khỏi (những người có đức tin) tốt lành và để Ngài 

nhập chung tất cả những kẻ bẩn thỉu lại thành một đống 

chất chồng lên nhau trong Hỏa Ngục. Chúng là những kẻ 

thất bại và thua thiệt. 

ي ِِب َويَۡجَعَل ٱلۡخَبِ  ُ ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه يَث لَِيِميَز ٱَّلله
َبۡعَضُهۥ عَلَىَٰ َبۡعٖض َفيَۡرُكَمُهۥ َجمِيٗعا َفَيۡجَعلَُهۥ فِي  

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٣٧ َجَهنهَمْۚ أ

38. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo những kẻ 

vô đức tin nếu chúng biết dừng lại (việc ngăn chặn Islam 

và có đức tin nơi Allah) thì tội lỗi của chúng trong quá khứ 

sẽ được tha thứ, còn nếu chúng tiếp tục ngoan cố thì quả 

thật tiền lệ của các dân tộc [nổi loạn] trước đây (sẽ là sự 

cảnh báo dành cho chúng).” 

ا قَۡد   هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مه قُل ل ِل
لِينَ َسلََف َوِإن يَ  وه

َ
 ٣٨ ُعوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسنهُت ٱلۡأ

39. Các ngươi (những người có đức tin) hãy tiếp tục đánh 

chúng cho đến khi nào chúng chấm dứt hành động quấy 

nhiễu (ngăn cản mọi người đến với tôn giáo Islam) và cho 

đến khi tôn giáo hoàn toàn thuộc về (một mình) Allah. 

Nhưng nếu chúng chịu dừng lại thì chắc chắn Allah hằng 

thấy rõ mọi hành động của chúng. 

يُن   ِ َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة  َويَُكوَن ٱلد  َوَق
َ بَِما َيۡعَملُوَن   ِْۚ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَإِنه ٱَّلله ُكلُُّهۥ َّلِله

 ٣٩ بَِصير  



 

Al-Anfal 

 

180 

 

 األنفال

40. Còn nếu chúng từ chối thì các ngươi hãy biết rằng 

Allah chính là Đấng Bảo Hộ của các ngươi. Đấng Bảo Hộ 

ưu việt, Đấng Trợ Giúp ưu việt. 

َُٰكۡمْۚ نِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ   َ َمۡولَى نه ٱَّلله
َ
هۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ َوِإن تََول

 ٤٠ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ 

41. Các ngươi (những người có đức tin) hãy biết rằng bất 

cứ thứ gì (từ chiến lợi phẩm) mà các ngươi thu được trên 

chiến trường thì (các ngươi phải chia thành 5 phần, trong 

đó bốn phần là của những người tham chiến), một phần 

năm còn lại là của Allah, của Thiên Sứ (Muhammad), của 

dòng họ (của Thiên Sứ)(1), của trẻ mồ côi, của người 

nghèo và người lỡ đường, nếu các ngươi có đức tin nơi 

Allah và nơi những gì TA đã mặc khải cho người bề tôi 

(Muhammad) của TA vào ngày phân biệt (giữa chính và 

tà), ngày mà hai phe (những người Muslim và những kẻ 

đa thần Quraish) gặp nhau (tại Badr). Quả thật, Allah toàn 

năng trên tất cả mọi thứ.I 

ِ ُخمَُسُهۥ   نه َّلِله
َ
ِن َشۡيٖء فَأ نهَما َغنِۡمُتم م 

َ
۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  
بِي نَزلَۡنا عَلَىَٰ  ٱلسه

َ
ِ َوَمآ أ ِل إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله

ُ عَلَىَٰ   َعۡبِدنَا يَۡوَم ٱلُۡفۡرَقاِن يَوَۡم ٱلَۡتَقى ٱلۡجَۡمَعاِن  َوٱَّلله
ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 

 ٤١ ُكل 

42. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại lúc 

các ngươi ở phía bên này gần (thung lũng Badr) và họ 

(những kẻ đa thần Quraish) ở phía bên kia cách xa (thung 

lũng) hơn, còn đoàn khách thương thì ở vị trí thấp hơn các 

ngươi (đang di chuyển về hướng biển đỏ). Nếu như các 

ngươi đã hẹn giao chiến (với chúng từ trước) thì chắc 

chắn các ngươi đã gặp phải sự thất bại. Tuy nhiên, (cuộc 

giao chiến đã diễn ra) là bởi vì Allah muốn hoàn thành một 

vấn đề đã được định sẵn, (đó là) để ai tới số chết thì phải 

chết theo bằng chứng rõ ràng và ai vẫn còn sống thì sẽ 

sống theo bằng chứng rõ ràng. Quả thật, Allah hằng nghe, 

hằng biết. 

ۡنَيا وَُهم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلُۡقۡصَوىَٰ   نُتم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكۡمْۚ َولَۡو تََواَعدتُّۡم لَٱۡخَتلَۡفُتۡم فِي  
َ
ۡكُب أ َوٱلره

ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا  
َ
ُ أ ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَِٰكن ل َِيۡقِضَي ٱَّلله

نُۢ بَي َِنةٖ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحيه َعنُۢ  ل َِيۡهلَِك َمۡن َهلََك عَ 
َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   ٤٢ بَي َِنةٖ  َوِإنه ٱَّلله

43. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy nhớ lại việc 

Allah đã cho Ngươi nằm mơ thấy số lượng của quân địch 

chỉ là số ít. Nếu Ngài cho Ngươi thấy chúng là một lực 

lượng đông đảo thì chắc chắn các ngươi đã yếu lòng và lo 

sợ, chắc chắn các ngươi đã tranh cãi nhau về việc (có 

nên giao chiến với quân địch hay không). Tuy nhiên, Allah 

đã phù hộ cho các ngươi được bình an. Quả thật, Ngài 

biết rõ những điều nằm trong lòng (của mọi người). 

ََٰكُهۡم   َرى
َ
ُ فِي َمَناِمَك قَلِيلٗاۖۡ َولَۡو أ إِۡذ يُرِيَكُهُم ٱَّلله

  َ ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
َكثِيٗرا لهَفِشلُۡتۡم َولََتَنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٤٣ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

44. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại khi 

(Allah) đã làm cho các ngươi thấy (quân địch) chỉ gồm một 

lực lượng ít ỏi trong mắt của các ngươi (để các ngươi can 

đảm giao chiến với chúng), đồng thời Ngài làm cho (chúng 

thấy) các ngươi chỉ là một lực lượng rất ít trong mắt của 

chúng (khiến chúng khinh thường và chủ quan), mục đích 

để Allah hoàn thành sự việc đã được định sẵn. Quả thật, 

mọi sự việc đều được đưa về trình Allah. 

ۡعُينُِكۡم قَلِيلٗا  
َ
َوِإۡذ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ ٱلَۡتَقۡيُتۡم فِٓي أ

 ُ ۡعُينِِهۡم لَِيۡقِضَي ٱَّلله
َ
ۡمٗرا َكاَن  َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي أ

َ
أ

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ ُۗ َوِإلَي ٱَّلله  ٤٤ َمۡفُعولٗا

 
I (1) Dòng họ của Thiên Sứ là những người thuộc con cháu của ông cố Hashim và ông nội Al-Muttalib của Người. 
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45. Hỡi những người có đức tin, khi các ngươi chạm trán 

với một toán nào đó (của địch) thì các ngươi hãy đứng 

vững (không bỏ chạy) và hãy tụng niệm Allah thật nhiều, 

mong rằng các ngươi thành công. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَٗة فَٱثۡبُُتواْ َوٱۡذُكُرواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٤٥ ٱَّلله

46. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài; 

các ngươi đừng bất đồng và tranh cãi nhau kẻo các ngươi 

mất đi sức mạnh và trở nên hèn yếu. Các ngươi hãy kiên 

nhẫn, bởi quả thật Allah ở cùng với những người kiên 

nhẫn. 

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََنَٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

َ َمَع   ْْۚ إِنه ٱَّلله َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖۡ َوٱۡصبُِرٓوا
َٰبِِرينَ   ٤٦ ٱلصه

47. Các ngươi đừng giống như những kẻ (đa thần) rời xứ 

sở (Makkah) của chúng với dáng điệu ngạo mạn và thái 

độ xấc xược, muốn phô trương uy thế và sức mạnh cho 

thiên hạ thấy và muốn ngăn cản (thiên hạ) khỏi con đường 

của Allah. Tuy nhiên, Allah bao quát tất cả những gì chúng 

làm. 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم َبَطٗرا   َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ُ بَِما   ِْۚ َوٱَّلله وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله اِس َويَُصدُّ َورِئَآَء ٱلنه

 ٤٧ َيۡعَملُوَن ُمحِيط  

48. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại việc 

Shaytan đã làm cho việc làm của (những kẻ đa thần) trở 

nên đẹp đẽ đối với chúng và hắn nói với chúng: “Ngày 

hôm nay, không ai trong thiên hạ có thể thắng được các 

người và ta sẽ luôn bên cạnh các người.” Thế nhưng, khi 

hai phe (Muslim và những kẻ đa thần) chạm trán nhau thì 

hắn lại quay lưng bỏ chạy và nói với (những kẻ đa thần): 

“Thật ra ta đây không dính líu gì với các người, ta thực sự 

thấy thứ mà các người không nhìn thấy, ta thực sự sợ 

Allah, bởi Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt.” 

 
َ
ۡيَطَُٰن أ ۡعَمَٰلَُهۡم َوَقاَل لَا غَالَِب  َوِإۡذ َزيهَن لَُهُم ٱلشه

ا   اِس َوِإن ِي َجار  لهُكۡمۖۡ فَلَمه لَُكُم ٱلَۡيوَۡم ِمَن ٱلنه
تََرآَءِت ٱلۡفِئََتاِن نََكَص عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ َوَقاَل إِن ِي  

  ْۚ َ َخاُف ٱَّلله
َ
َرىَٰ َما لَا تََرۡوَن إِن ِٓي أ

َ
ِنُكۡم إِن ِٓي أ بَرِٓيء  م 

ُ َشِديُد ٱلۡ   ٤٨ عَِقابِ َوٱَّلله

49. Các ngươi (những người có đức tin) hãy nhớ lại khi 

những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ mà trong con tim 

của chúng mang chứng bệnh (hoài nghi) nói: “Đám người 

(Muslim) này, tôn giáo của họ đã lừa họ (rằng họ sẽ thắng 

kẻ thù trong khi họ với lực lượng ít ỏi còn kẻ thù thì đông 

và mạnh)”. Tuy nhiên, người nào phó thác cho Allah thì 

(sẽ thấy) Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 

رٌَض َغره   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
ُؤلَآِء دِيُنُهۡمُۗ َوَمن  َ َعزِيٌز  َهَٰٓ ِ فَإِنه ٱَّلله َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

 ٤٩ َحِكيم  

50. Giá như Ngươi (hỡi Thiên Sứ) thấy được cảnh tượng 

khi các Thiên Thần bắt hồn những kẻ vô đức tin bằng 

cách đánh vào mặt và lưng của chúng; và (các Thiên 

Thần bảo chúng): “Các ngươi hãy nếm lấy hình phạt của 

Lửa thiêu đốt!” 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف
ۡدَبَٰرَُهۡم َوذُوقُواْ َعَذاَب  

َ
يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

 ٥٠ ٱلۡحَرِيقِ 

51. Đấy là (hậu quả) cho những gì mà đôi bàn tay của các 

ngươi đã gửi đi trước và Allah không hề bất công với bất 

cứ người bề tôi nào (của Ngài). 

َٰٖم   َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ٥١ ل ِلَۡعبِيدِ 
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52. (Cung cách của chúng) giống như cung cách của Pha-

ra-ông và những kẻ trước chúng. Tất cả đều đã phủ nhận 

các Lời Mặc Khải của TA nên Allah đã bắt phạt chúng bởi 

tội lỗi của chúng. Thật vậy, Allah rất nghiêm khắc trong 

việc trừng phạt. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَفُرواْ   ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ُ بُِذنُوبِِهۡمْۚ إِ  َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ِ فَأ َ قَوِي    أَـِبَيَِٰت ٱَّلله نه ٱَّلله

 ٥٢ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

53. Đấy là (hậu quả), bởi Allah không thay đổi hồng ân mà 

Ngài đã ban cho đám người nào đó cho đến khi họ tự thay 

đổi bản thân mình (từ tình trạng có đức tin và biết ơn trở 

thành sự vô đức tin và vong ơn). Thật vậy, Allah hằng 

nghe, hằng biết. 

ۡنَعَمَها عَلَىَٰ قَۡوٍم  
َ
َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة أ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميٌع َعلِيم   نه ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
 ٥٣ َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما بِأ

54. (Cung cách của chúng) giống như cung cách của Pha-

ra-ông và những kẻ trước chúng. Tất cả đều đã phủ nhận 

các Lời Mặc Khải của Thượng Đế của chúng nên TA đã 

tiêu diệt chúng bởi tội lỗi của chúng. TA đã nhấn chìm 

thuộc hạ của Pha-ra-ông bởi vì tất cả bọn chúng đều là 

những kẻ sai quấy. 

هِذينَ  ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
بُواْ  َكَدأ  ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكذه

ۡغَرۡقَنآ َءاَل  
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم فَأ

 ٥٤ فِرَۡعۡوَنْۚ وَُكل   َكانُواْ َظَٰلِِمينَ 

55. Đối với Allah, loài vật xấu nhất là những kẻ vô ơn, 

không có đức tin. 
هِذيَن َكَفُرواْ َفُهۡم لَا  إِنه َشره  ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ٱلده
 ٥٥ يُۡؤِمُنونَ 

56. (Chúng là) những kẻ mà Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) đã giao ước với chúng nhưng rồi chúng lại 

đơn phương phá vỡ giao ước hết lần này đến lần khác và 

chúng không sợ (Allah). 

ه  ِ  ٱل
ََٰهدته ِمۡنُهۡم ُثمه يَنُقُضوَن َعۡهَدُهۡم فِي ُكل  ِذيَن َع

ةٖ وَُهۡم لَا َيتهُقونَ   ٥٦ َمره

57. Nếu như Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) gặp chúng 

trong trận chiến thì các ngươi hãy đánh bại chúng để làm 

bài học cảnh cáo cho những ai sau chúng, mong là chúng 

biết ghi nhớ. 

ۡن َخلَۡفُهۡم   ِۡد بِِهم مه ا َتۡثَقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر  فَإِمه
ُرونَ  كه  ٥٧ لََعلهُهۡم يَذه

58. Còn nếu như Ngươi lo sợ đám người nào đó bội ước 

trước thì Ngươi hãy ném (giao ước của chúng) lại cho 

chúng bởi lẽ Allah thực sự không yêu thương những kẻ 

bội ước. 

  ِۚ ا َتخَاَفنه ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إِلَۡيِهۡم عَلَىَٰ َسَوآٍء َوِإمه
َ لَا ُيحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ   ٥٨ إِنه ٱَّلله

59. Những kẻ vô đức tin đừng tưởng sẽ thoát được sự 

trừng phạt của Allah, chắc chắn bọn chúng không bao giờ 

ngăn cản được (hình phạt của) Ngài. 

ْْۚ إِنهُهۡم لَا   هِذيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
 ٥٩ ُيۡعِجُزونَ 

60. Các ngươi (những người có đức tin) hãy chuẩn bị 

chống lại chúng bằng bất cứ thứ gì có thể, từ sức mạnh 

và các con chiến mã, để cho kẻ thù của Allah và kẻ thù 

của các ngươi cũng như những kẻ khác ngoài chúng mà 

các ngươi không biết nhưng Allah thì biết rõ về chúng kinh 

hồn khiếp vía. Và bất cứ thứ gì các ngươi đã chi dùng cho 

con đường chính nghĩa của Allah đều sẽ được Ngài bù 

ةٖ َومِ  ِن قُوه ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
ِبَاِط  َوأ ن ر 

ُكۡم َوَءاَخرِيَن   ِ وََعُدوه ٱلۡخَۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله
ُ َيۡعلَُمُهۡمْۚ َوَما تُنفُِقواْ   ِمن ُدونِِهۡم لَا َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله
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đắp lại cho các ngươi, và tất nhiên các ngươi sẽ không bị 

đối xử bất công. 
نُتۡم لَا  

َ
ِ يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ ِمن َشۡيٖء فِي َسبِيِل ٱَّلله

 ٦٠ ُتۡظلَُمونَ 

61. Nhưng nếu kẻ thù muốn nghị hòa với các ngươi thì 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nghị hòa với 

chúng; và các ngươi hãy phó thác cho Allah, quả thật, 

Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

  ِْۚ لِۡم فَٱۡجَنۡح لََها َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله ۞َوِإن َجَنُحواْ لِلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ إِنهُهۥ ُهوَ   ٦١  ٱلسه

62. Nếu như chúng muốn (lợi dụng sự nghị hòa) để lừa 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì quả thật một mình Allah 

đã đủ giúp Ngươi. Ngài là Đấng sẽ hỗ trợ cho Ngươi với 

sự giúp đỡ của Ngài và với những người có đức tin. 

ْۚ ُهَو  َوِإن يُرِيُدوٓ  ُ ن َيخَۡدُعوَك فَإِنه َحۡسَبَك ٱَّلله
َ
اْ أ

يهَدَك بَِنۡصرِهِۦ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
هِذٓي أ  ٦٢ ٱل

63. Ngài đã liên kết con tim của (những người có đức tin) 

lại với nhau. Cho dù Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có chi 

dùng hết mọi thứ trên trái đất thì cũng không thể liên kết 

được trái tim của họ. Chính Allah đã liên kết và mang họ 

lại với nhau. Thật vậy, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 

Sáng Suốt. 

ۡرِض َجمِيٗعا  
َ
نَفۡقَت َما فِي ٱلۡأ

َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِِهۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهۡفَت َبيَۡن قُلُوبِِهۡم َوَلَِٰكنه 
َ
آ أ لهَف بَيَۡنُهۡمْۚ  مه

َ
َ أ  ٱَّلله

 ٦٣ إِنهُهۥ َعزِيٌز َحِكيم  

64. Hỡi Nabi (Muhammad), một mình Allah đã đủ giúp cho 

Ngươi và cho những người có đức tin theo Ngươi. 
ُ َوَمِن ٱتهَبَعَك ِمَن   ِبيُّ َحۡسُبَك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٦٤ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

65. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy động viên những 

người có đức tin đi chinh chiến. Nếu trong các ngươi có 

hai mươi người kiên định (trong chiến đấu) thì chắc chắn 

sẽ đánh bại hai trăm người và nếu trong các ngươi có một 

trăm người (kiên định trong chiến đấu) thì chắc chắn sẽ 

đánh bại một ngàn người vô đức tin bởi chúng là đám 

người không hiểu. 

ِبيُّ َحر ِِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَى ٱلۡقَِتاِلِۚ إِن   َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن َصَٰبُِروَن َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ  يَُكن م 
ِاْئَة   ِنُكم م  هِذيَن  َوِإن يَُكن م  َِن ٱل لۡٗفا م 

َ
َيۡغلُِبٓواْ أ

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل
َ
 ٦٥ َكَفُرواْ بِأ

66. Giờ đây, Allah đã giảm (khó khăn) cho các ngươi bởi 

Ngài biết trong các ngươi có sự yếu ớt. Vì vậy, nếu trong 

các ngươi có một trăm người kiên định (trong chiến đấu) 

thì chắc chắn sẽ đánh bại hai trăm người, và nếu trong 

các ngươi có một ngàn người (kiên định trong chiến đấu) 

thì chắc chắn sẽ đánh bại hai ngàn người dưới sự cho 

phép của Allah. Quả thật, Allah luôn ở cùng những người 

kiên định. 

 ُ َف ٱَّلله نه فِيُكۡم َضۡعٗفاْۚ  ٱلَٰٔۡـَن َخفه
َ
 َعنُكۡم وََعلَِم أ

ِاْئَة  َصابَِرة  َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ   ِنُكم م  فَإِن يَُكن م 
  ُِۗ لَۡفيِۡن بِإِۡذِن ٱَّلله

َ
لۡف  َيۡغلِبُٓواْ أ

َ
ِنُكۡم أ َوِإن يَُكن م 

َٰبِِرينَ  ُ َمَع ٱلصه  ٦٦ َوٱَّلله

67. Là một vị Nabi, Y không nên giữ lại các tù binh (trong 

chiến tranh) mà (hãy giết hết bọn chúng) không chừa tên 

nào sống trên trái đất.(2) Các ngươi muốn vật chất của 

 َ ن يَُكوَن ل
َ
ۡسَرىَٰ َحتهيَٰ ُيۡثِخَن فِي  َما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

َ
ۥٓ أ ُه

  ُۗ ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة ۡنَيا َوٱَّلله ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن َعرََض ٱلدُّ
َ
ٱلۡأ

ُ َعزِيٌز َحِكيم    ٦٧ َوٱَّلله
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trần gian còn Allah muốn (cuộc sống) Đời Sau. Quả thật 

Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.I 

68. Nếu như Allah đã không an bày trước trong quyển 

Kinh nơi Ngài thì chắc chắn các ngươi sẽ gặp phải sự 

trừng phạt khủng khiếp cho việc các ngươi đã nhận lấy 

(tiền chuộc mạng và thả các tù binh). 

َخۡذُتۡم  
َ
ُكۡم فِيَمآ أ ِ َسَبَق لََمسه َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م  ل

 ٦٨ َعَذاٌب َعِظيم  

69. Tuy nhiên, (sự việc đã xong), giờ các ngươi hãy thụ 

hưởng những gì hợp pháp, tốt sạch mà các ngươi đã thu 

được từ chiến lợi phẩm. Quả thật, Allah là Đấng Tha Thứ, 

Đấng Nhân Từ. 

  َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ا َغنِۡمُتۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗباْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
 ٦٩ َغُفور  رهِحيم  

70. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy nói với những tù 

binh đang trong tay của các ngươi: “Nếu như Allah thấy 

được điều tốt trong con tim của các ngươi thì Ngài sẽ ban 

cho các ngươi những thứ tốt đẹp hơn những gì các ngươi 

đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi. Thật vậy, Allah 

là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

ۡسَرىَٰٓ إِن  
َ
َِن ٱلۡأ يِۡديُكم م 

َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

آ   ِمه ُ فِي قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا يُۡؤتُِكۡم َخيٗۡرا م  َيۡعلَِم ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم   ِخَذ ِمنُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

ُ
 ٧٠ أ

71. Còn nếu như (những kẻ thờ đa thần ở Makkah) có ý 

lừa Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì (Ngươi hãy biết 

rằng) quả thật trước đây chúng cũng đã từng lừa Allah 

như thế. Vì vậy, Ngài đã giúp các ngươi đánh bại chúng. 

Quả thật, Allah là Đấng Toàn Tri, Đấng Sáng Suốt. 

َ ِمن َقۡبُل  َوِإن يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد َخانُ  واْ ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ۡمَكَن ِمۡنُهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
 ٧١ فَأ

72. Quả thật, những người có đức tin và (vì đức tin của 

mình) đã di cư(3) và đã chiến đấu bằng tài sản và tính 

mạng của mình cho con đường chính nghĩa của Allah, 

cũng như những người đã cho họ chỗ tị nạn và giúp đỡ 

họ. Những người đó là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Còn 

những người có đức tin nhưng không di cư thì các ngươi 

(những người có đức tin) không có bất cứ trách nhiệm 

nào trong việc bảo vệ họ cho đến khi họ di cư cùng các 

ngươi. Trường hợp họ yêu cầu các ngươi trợ giúp họ về 

mặt tôn giáo (vì kẻ thù đàn áp họ) thì các ngươi hãy giúp 

đỡ họ, ngoại trừ giữa các ngươi và kẻ thù của họ có giao 

َٰلِِهۡم   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ إِنه ٱل

نََصُرٓواْ   هِذيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱل نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم   ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ َوٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
أ

ِن  ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ  ُيَهاِجُرواْ َما لَُكم م  َوَلََٰيتِِهم م 
يِن َفَعلَۡيُكُم   ِ ْْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم فِي ٱلد  ُيَهاِجُروا

  ُ ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق  ها عَلَىَٰ قَۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م  ۡصُر إِل ٱلنه
 ٧٢ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

 
I (2) Mệnh lệnh trong câu Kinh này đã bị xóa và được thế bằng mệnh lệnh trong câu 4 của chương 47 – Muhammad: “Vì 

vậy, khi các ngươi (hỡi những người có đức tin) giáp mặt với những kẻ vô đức tin (trong trận chiến) thì các ngươi hãy 

đánh vào cổ của chúng cho đến khi các ngươi thắng được chúng, rồi các ngươi hãy trói chặt chúng lại; sau đó, hoặc các 

ngươi trả tự do hoặc các ngươi bắt chúng chuộc mạng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt. Đó (là lệnh của Allah). Và nếu 

muốn, Allah có thể đích thân trừng phạt chúng, tuy nhiên, Ngài muốn dùng người này để thử thách người kia. Và những 

ai bị giết vì con đường của Allah thì Ngài sẽ không bao giờ làm mất công lao của họ.” Thật ra, nguyên nhân câu Kinh 67 

trên được mặc khải xuống là: Sau khi những người có đức tin đã giành chiến thắng những kẻ thờ đa thần Quraish trong 

trận Badr. Những người có đức tin đã bắt được 70 người từ phe địch làm tù binh. Thiên Sứ của Allah đã tham khảo ý 

kiến các vị Sahabah về việc xử trí những tù binh này như thế nào. Ông Abu Bakr thì cho rằng nên lấy tiền chuộc và thả 

họ. Ông Umar thì bảo rằng nên chém đầu họ tất cả để gieo nỗi sợ hãi cho kẻ thù như một sự cảnh cáo. Và cuối cùng 

Thiên Sứ đã lấy ý kiến của ông Abu Bakr và đã xử trí các tù binh theo ý kiến này. Thế là Allah đã mặc khải xuống câu 

Kinh 67 trên để khẳng định quan điểm của ông 'Umar là đúng và hợp lý trong thời điểm đó; bởi lẽ trong trận chiến Badr 

lực lượng của Islam vẫn còn ít, nếu xử trí các tù binh bằng cách nhận tiền chuộc và thả họ thì sẽ là bất lợi cho Islam. 
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ước (thì các ngươi không được vi phạm giao ước). Quả 

thật, Allah nhìn thấy hết những gì của các ngươi làm.I 

73. Những kẻ vô đức tin là đồng minh của nhau. Nếu các 

ngươi (những người có đức tin) không thực hiện (việc bảo 

vệ lẫn nhau) thì e rằng sự áp bức và bất công sẽ đầy rẫy 

khắp nơi trên trái đất và sự thối nát sẽ to lớn. 

ها َتۡفَعلُوُه   ۡولَِيآُء َبۡعٍضِۚ إِل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم أ َوٱل

ۡرِض َوَفَساد  َكبِير  تَُكن فِۡتَنة  فِي 
َ
 ٧٣ ٱلۡأ

74. Những người có đức tin và (vì đức tin của mình) đã di 

cư và đã chiến đấu bằng tài sản và tính mạng của mình 

cho con đường chính nghĩa của Allah, cũng như những 

người đã cho họ chỗ tị nạn và giúp đỡ họ. Những người 

đó là những người có đức tin thực sự, họ sẽ được sự tha 

thứ và bổng lộc dồi dào (ở nơi Thiên Đàng). 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل
اْۚ   ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ

ُ
نََصُرٓواْ أ هِذيَن َءاَوواْ وه َوٱل

ۡغفَِرة   هُهم مه  ٧٤  َورِۡزق  َكرِيم  ل

75. Những người có đức tin sau đó và đã di cư và đã 

chiến đấu cùng các ngươi (những người có đức tin) thì họ 

là những người cùng phe với các ngươi. Và trong Kinh 

Sách của Allah, bà con ruột thịt xứng đáng hưởng tài sản 

thừa kế của nhau hơn (những người là anh em trong 

đạo). Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبۡعُد وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ َمَعُكۡم   َوٱل
ۡولَيَٰ  

َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ
فَأ

ُۢ بَِبۡعٖض فِي كَِتَِٰب  ِ َشۡيٍء َعلِيُم
َ بِكُل  ِْۚ إِنه ٱَّلله  ٧٥ ٱَّلله

 
I (3) Di cư trong Islam còn gọi là Hijrah có nghĩa là dời cư từ vùng đất những người vô đức tin đến với vùng đất Islam. 

Cuộc Hijrah chỉ bắt buộc khi những người Muslim gặp sự khó khăn trong việc sinh hoạt thờ phượng Allah cũng như bị áp 

bức từ phía những người ngoại đạo. 
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1. (Hỡi những người có đức tin, đây là một tuyên bố về) 

sự chấm dứt (hiệp ước) từ Allah và Thiên Sứ của Ngài 

đến những kẻ đa thần mà các ngươi đã ký kết. 

َِن   ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
 ١ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

2. Vì vậy, trong thời hạn bốn tháng(1), các ngươi (những 

người đa thần) được tự do đi lại trong xứ và các ngươi 

phải biết là các ngươi không thể thoát khỏi (sự trừng phạt 

của) Allah và chắc chắn Allah sẽ hạ nhục những kẻ vô 

đức tin.I 

نهُكۡم  
َ
ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ۡربََعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
فَِسيُحواْ فِي ٱلۡأ

َٰفِرِينَ  َ ُمخۡزِي ٱلَۡك نه ٱَّلله
َ
ِ َوأ  ٢ َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله

3. Và (đó là) một thông báo từ Allah và Thiên Sứ của Ngài 

đến mọi người vào ngày Đại Lễ hành hương Hajj rằng 

Allah và Thiên Sứ của Ngài chấm dứt (hiệp ước) với 

những người đa thần. Vì vậy, nếu các ngươi (những 

người đa thần) biết hối cải thì điều đó tốt cho các ngươi, 

còn nếu các ngươi quay lưng bỏ đi thì các ngươi hãy biết 

rằng các ngươi không thể thoát khỏi (sự trừng phạt của) 

Allah. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo tin 

cho những người vô đức tin về sự trừng phạt đau đớn 

(đang chờ họ phía trước). 

 ِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ
َ
ۦٓ إِلَي ٱلنهاِس يَۡوَم ٱلۡحَج ِ  َوأ  َورَُسولِهِ

ۚۥْ   َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َورَُسولُُه َ بَرِٓيء  م  نه ٱَّلله
َ
ۡكبَِر أ

َ
ٱلۡأ

هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ   فَإِن تُبُۡتۡم َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن تََول
هِذيَن َكَفُرو  ِر ٱل ِ ُِۗ َوبَش  نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله

َ
اْ  أ

لِيمٍ 
َ
 ٣ بَِعَذاٍب أ

4. Ngoại trừ những người đa thần nào mà các ngươi đã 

ký kết hiệp ước với họ, rồi sau đó họ không vi phạm (hiệp 

ước) bất cứ điều gì đối với các ngươi và họ cũng không 

tiếp tay bất cứ ai chống lại các ngươi thì các ngươi hãy 

tuân thủ hiệp ước với họ cho đến khi kết thúc thời hạn của 

họ. Quả thật, Allah yêu thương những người ngoan đạo. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ُثمه لَۡم يَنُقُصوُكۡم   ََٰهدتُّم م  هِذيَن َع ها ٱل إِل
ٓواْ إِلَۡيِهۡم   تِمُّ

َ
َحٗدا فَأ

َ
ا َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم أ َشۡيـ ٗ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ َعۡهدَ  تِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله  ٤ ُهۡم إِلَيَٰ ُمده

5. Rồi khi các tháng cấm (giết chóc) đã hết, các ngươi hãy 

giết những kẻ thờ đa thần ở bất cứ đâu các ngươi tìm 

thấy chúng, hãy túm bắt chúng, vây hãm và mai phục 

chúng và hãy đánh chúng. Tuy nhiên, nếu như chúng biết 

ăn năn, dâng lễ nguyện Salah và xuất Zakah thì các ngươi 

hãy thôi việc đánh giết chúng. Quả thật, Allah là Đấng Tha 

Thứ, Đấng Nhân Từ. 

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقتُلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َحۡيُث  
َ
فَإَِذا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

وُهۡم َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكله  وََجدتُُّموُهۡم وَُخذُ 
َة   َكوَٰ َة َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
َمۡرَصٖدِۚ فَإِن تَابُواْ َوأ

َ َغُفور  رهِحيم    ٥ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

6. Nếu có người đa thần nào đến xin Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) chỗ tị nạn thì Ngươi hãy che chở y để y có thể nghe 

lời phán của Allah, sau đó đưa y đến nơi an toàn. Đó là 

bởi vì họ là những người không hiểu biết gì. 

ِجۡرهُ َحتهيَٰ  
َ
َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ٱۡسَتَجاَرَك فَأ َحد  م 

َ
َوِإۡن أ

ۚۥْ  َمَنُه
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثمه أ نهُهۡم قَوۡم   يَۡسَمَع َكَلََٰم ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ها َيۡعلَُمونَ   ٦ ل

 
I (1) Bốn tháng kể từ tháng Shauwal, Zdul-Qa’dah, Zdul-Hijjah và Muharram. Có lời nói rằng bốn tháng là tính từ ngày 

mồng 9 hoặc 10 tháng Zdul-Hijjah (12), tháng Muharram (1), tháng Safar (2), tháng Rabi’a Al-Awwal (3) và mười ngày 

đầu của tháng Rabi’a Al-Akhir (4). 
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7. Làm sao những người đa thần (xứng đáng) có được 

hiệp ước ở nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài, ngoại trừ 

những ai mà các ngươi (những người có đức tin) đã thỏa 

hiệp với họ tại (Hudaibiyah) gần Masjid Haram. Vì vậy, khi 

họ vẫn ngay thẳng với các ngươi thì các ngươi hãy ngay 

thẳng lại với họ. Thật vậy, Allah yêu thương những người 

ngoan đạo. 

ِ وَِعنَد   َكۡيَف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد ِعنَد ٱَّلله
ََٰهدتُّۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحَ  هِذيَن َع ها ٱل ۦٓ إِل َراِمِۖ  رَُسولِهِ

َ ُيحِبُّ   َفَما ٱۡسَتَقَُٰمواْ لَُكۡم فَٱۡسَتقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
 ٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

8. Làm sao (có thể có một hiệp ước) khi mà, nếu chúng 

giành được quyền thống trị đối với các ngươi thì chúng sẽ 

chẳng thèm coi trọng các ngươi về mối quan hệ họ hàng 

hay hiệp ước được ký kết? Chúng chỉ làm hài lòng các 

ngươi bằng miệng mồm của chúng còn lòng dạ của chúng 

thì không hề. Thật vậy, đa số bọn chúng là những kẻ dấy 

loạn, bất tuân. 

ا  
َكۡيَف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم لَا يَۡرُقُبواْ فِيُكۡم إِل ٗ

 َ بَيَٰ قُلُوبُُهۡم  َول
ۡ
َٰهِِهۡم َوتَأ فَۡو

َ
ْۚ يُۡرُضونَُكم بِأ ٗة ا ذِمه

َِٰسُقونَ  ۡكثَرُُهۡم َف
َ
 ٨ َوأ

9. Chúng đã bán các Lời Mặc Khải của Allah với cái giá ít 

ỏi hòng ngăn chặn con đường của Ngài. Thật xấu xa cho 

những gì chúng đã làm. 

 ِ ۦْٓۚ  ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله واْ َعن َسبِيلِهِ  َثَمٗنا قَلِيلٗا فََصدُّ
 ٩ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

10. Chúng chẳng hề coi trọng mối quan hệ họ hàng cũng 

như hiệp ước được ký kết với người có đức tin. Chúng là 

những kẻ vi phạm những ràng buộc (của hiệp ước). 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ْۚ َوأ ٗة ا َولَا ذِمه

لَا يَۡرُقُبوَن فِي ُمۡؤِمٍن إِل ٗ
 ١٠ ٱلُۡمۡعَتُدونَ 

11. Tuy nhiên, nếu chúng ăn năn hối cải, dâng lễ nguyện 

Salah và xuất Zakah thì chúng vẫn là anh em của các 

ngươi trong tôn giáo. Và TA (Allah) đã giảng giải các Lời 

Mặc Khải (của TA) cho đám người hiểu biết. 

َٰنُُكۡم   َة فَإِۡخَو َكوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ ٱلزه لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ يِن  َوُنَفص  ِ  ١١ فِي ٱلد 

12. Nếu chúng phá vỡ lời thề sau hiệp ước của chúng và 

phỉ báng tôn giáo của các ngươi (hỡi những người có đức 

tin) thì các ngươi hãy đánh những tên đầu đảng vô đức 

tin. Thật vậy, chẳng có lời thề nào (thiêng liêng) đối với 

chúng cả, (chỉ có chinh chiến với chúng) thì chúng mới có 

thể dừng lại (hành động quấy nhiễu của chúng). 

ِنُۢ َبۡعِد َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ فِي   يَۡمََٰنُهم م 
َ
َوِإن نهَكُثٓواْ أ

يَۡمََٰن لَُهۡم  
َ
َة ٱلُۡكۡفرِ إِنهُهۡم لَٓا أ ئِمه

َ
دِينُِكۡم فََقَٰتِلُٓواْ أ

 ١٢ لََعلهُهۡم يَنَتُهونَ 

13. Lẽ nào các ngươi không muốn đánh đám người đã 

phá vỡ lời thề của chúng, quyết trục xuất Thiên Sứ (của 

Allah) và khởi sự tấn công các ngươi trước? Phải chăng 

các ngươi sợ bọn chúng? (Các ngươi hãy biết rằng) Allah 

mới đáng để cho các ngươi sợ nếu các ngươi thực sự là 

những người có đức tin. 

لَا تَُقَٰتِلُوَن قَۡوٗما 
َ
واْ بِإِۡخَراِج  أ يَۡمَٰنَُهۡم وََهمُّ

َ
نهَكُثٓواْ أ

  ُ َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّلله
َ
ِۚ أ ٍة َل َمره وه

َ
ٱلرهُسوِل وَُهم بََدُءوُكۡم أ

ۡؤِمنِينَ  ن َتخَۡشۡوُه إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
 ١٣ أ

14. Các ngươi hãy đánh chúng! Allah sẽ trừng phạt chúng 

bằng chính bàn tay của các ngươi. Ngài sẽ hạ nhục chúng 

và phù hộ cho các ngươi chiến thắng chúng; và Ngài sẽ 

chữa lành tấm lòng của những người có đức tin. 

يِۡديُكۡم َويُۡخزِهِۡم  
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  َق

ۡؤِمنِينَ   ١٤ َويَنُصۡرُكۡم َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖم مُّ
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15. Ngài sẽ loại bỏ cơn giận dữ khỏi trái tim của (những 

người có đức tin). Allah quay lại tha thứ cho ai là tùy ý 

Ngài. Quả thật, Allah biết và khôn ngoan. 

  ُۗ ُ عَلَىَٰ َمن يََشآُء َويُۡذهِۡب َغۡيَظ قُلُوبِِهۡمُۗ َويَُتوُب ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ   ١٥ َوٱَّلله

16. Hoặc phải chăng các ngươi (những người có đức tin) 

tưởng rằng các ngươi được yên thân trong khi (Allah 

chưa thử thách các ngươi) để biết ai trong các ngươi là 

những người thực sự hết lòng chiến đấu (cho con đường 

chính nghĩa của Allah) và không nhận bất cứ ai ngoài 

Allah cũng như Thiên Sứ của Ngài và những người có 

đức tin làm người thân tín? Quả thật, Allah thông toàn 

những gì các ngươi làm. 

هِذيَن   ُ ٱل ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

ِ َولَا  َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َولَۡم َيتهِخُذواْ ِم ن ُدوِن ٱَّلله
ُۢ بَِما   ُ َخبِيُر ْۚ َوٱَّلله رَُسولِهِۦ َولَا ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َولِيَجٗة

 ١٦ َتۡعَملُونَ 

17. Những người đa thần không có tư cách làm việc bảo 

quản các Masjid của Allah (khi mà) chúng đã xác nhận 

chúng là những kẻ vô đức tin (nơi Ngài). Chúng là những 

kẻ mà việc làm (thiện tốt) của chúng đã trở nên vô giá trị 

(nơi Allah) và chúng sẽ phải ở đời đời trong Hỏa Ngục. 

  ِ ن َيۡعُمُرواْ َمَسَِٰجَد ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت  
ُ
نُفِسِهم بِٱلُۡكۡفرِِۚ أ

َ
َشَِٰهِديَن عَلَىَٰٓ أ

عۡ 
َ
ارِ ُهۡم َخَٰلُِدونَ أ  ١٧ َمَٰلُُهۡم َوفِي ٱلنه

18. Quả thật, chỉ những người có đức tin nơi Allah và nơi 

Đời Sau, thiết lập lễ nguyện Salah, xuất Zakah và chỉ sợ 

một mình Allah mới là những người có tư cách làm công 

việc bảo quản các Masjid của Allah. Họ là những người 

được hướng dẫn. 

ِ َوٱلَۡيوِۡم   ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
ها   َة َولَۡم َيخَۡش إِل َكوَٰ َة َوَءاتَي ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه

َ
ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۖۡ َفَعَسيَٰٓ أ َ  ١٨ ٱَّلله

19. Có phải các ngươi (những người đa thần) cho rằng 

việc phục vụ nước uống cho người hành hương Hajj và 

việc quản lý Masjid Haram (Makkah) ngang bằng với 

những ai có đức tin nơi Allah và nơi Ngày Sau đồng thời 

chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah ư? Đối 

với Allah, họ không hề ngang bằng nhau. Quả thật, Allah 

không hướng dẫn đám người sai quấy. 

َجَعلُۡتۡم ِسَقايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرَة ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم  
َ
۞أ

ِ َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل   َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
ِْۚ لَا يَۡسَتوُۥنَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم    ٱَّلله ُِۗ َوٱَّلله ِعنَد ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٩ ٱلظه

20. Những người có đức tin, di cư và chiến đấu cho con 

đường chính nghĩa của Allah bằng tài sản và sinh mạng 

của họ sẽ có cấp bậc vĩ đại ở nơi Allah. Họ thực sự là 

những người thành đạt. 

ه  ِ  ٱل ِذيَن َءاَمُنواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِْۚ َوأ ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ٢٠ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

21. Thượng Đế của họ báo tin mừng cho họ về lòng 

thương xót và sự hài lòng từ nơi Ngài cùng với những 

Ngôi Vườn Thiên Đàng. Trong đó, họ sẽ có được niềm 

hạnh phúc vĩnh cửu. 

هُهۡم   َٰٖت ل َٰٖن وََجنه ِۡنُه َورِۡضَو ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م  ِ يُبَش 
قِيمٌ   ٢١ فِيَها نَعِيم  مُّ

22. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Quả thật, ở nơi Allah có 

phần thưởng vô cùng vĩ đại. 
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله

َ
 ٢٢ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ
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23. Hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng lấy cha 

ông và anh em của các ngươi làm đồng minh của các 

ngươi nếu họ thích sự vô đức tin (nơi Allah) hơn có đức 

tin (nơi Ngài). Người nào trong các ngươi lấy họ làm đồng 

minh thì là những kẻ sai quấy. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذٓواْ َءابَآَءُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡولَِيآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلُۡكۡفَر عَلَى  
َ
َٰنَُكۡم أ َوِإۡخَو

ِنُكۡم  هُهم م  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن َيَتَول
ُ
فَأ

َٰلُِمونَ   ٢٣ ٱلظه

24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những người có 

đức tin): “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng và 

người thân của các ngươi, cũng như tài sản mà các ngươi 

đã tom góp được và cả việc buôn bán kinh doanh mà các 

ngươi sợ phải thất bại và những ngôi nhà mà các ngươi 

hài lòng, là những thứ yêu quý đối với các ngươi hơn cả 

việc (tuân lệnh và vâng phục) Allah và Thiên Sứ của Ngài, 

hơn cả việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa của 

Ngài thì các ngươi hãy đợi cho tới khi Allah ban hành 

mệnh lệnh của Ngài xuống. Quả thật, Allah không hướng 

dẫn đám người bất tuân.” 

َٰنُُكۡم   ۡبَنآؤُُكۡم َوِإۡخَو
َ
قُۡل إِن َكاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ٌَٰل ٱۡقتََرۡفُتُموَها   ۡمَو
َ
ۡزَوَُٰجُكۡم وََعِشيَرتُُكۡم َوأ

َ
َوأ

َمَسَِٰكُن تَۡرَضۡوَنَهآ  َوتَِجََٰرة  َتخَۡشۡوَن َكَساَدَها وَ 
ِ َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ فِي َسبِيلِهِۦ   َِن ٱَّلله َحبه إِلَۡيُكم م 

َ
أ

ُ لَا َيۡهِدي   ۡمرِهۗۦُِ َوٱَّلله
َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
َفتََربهُصواْ َحتهيَٰ يَأ

 ٢٤ ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

25. Quả thật, TA (Allah) đã giúp các ngươi giành thắng lợi 

từ rất nhiều trận chiến, (trong đó có trận Hunain). Và vào 

ngày (chạm trán với địch tại) Hunain, các ngươi đã tự mãn 

về lực lượng đông mạnh của mình nhưng (sự đông mạnh 

đó) không giúp ích được gì cho các ngươi. (Lúc đó), đất 

đai tuy rộng lớn nhưng đã trở nên chật hẹp đối với các 

ngươi, rồi các ngươi buộc phải tháo lui. 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٖ َويَۡوَم ُحَنيٍۡن إِۡذ   لََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله
ا   ۡعَجَبۡتُكۡم َكثَۡرتُُكۡم فَلَۡم ُتۡغِن َعنُكۡم َشۡيـ ٗ

َ
أ

ه  ۡرُض بَِما رَُحَبۡت ُثمه َول
َ
ۡيُتم  وََضاقَۡت َعلَۡيُكُم ٱلۡأ

ۡدبِرِينَ   ٢٥ مُّ

26. Nhưng rồi Allah đã ban xuống từ nơi Ngài sự trầm tĩnh 

cho Thiên Sứ của Ngài và những người có đức tin, và 

Ngài cũng đã gửi xuống một đoàn Thiên Binh mà các 

ngươi không nhìn thấy (để chi viện cho các ngươi); Ngài 

đã trừng phạt những kẻ vô đức tin. Đấy là phần thưởng 

của những kẻ vô đức tin. 

ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ

  ْْۚ هِذيَن َكَفُروا َب ٱل هۡم تََرۡوَها وََعذه نَزَل ُجُنوٗدا ل
َ
َوأ

َٰفِرِينَ  َٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك  ٢٦ َوَذ

27. Rồi sau đó, Allah quay lại chấp nhận sám hối đối với ai 

Ngài muốn, bởi lẽ, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 
  ُ ُۗ َوٱَّلله َٰلَِك عَلَىَٰ َمن يََشآُء ُ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َيُتوُب ٱَّلله

 ٢٧ َغُفور  رهِحيم  

28. Hỡi những người có đức tin, quả thật những kẻ thờ đa 

thần là ô uế (bởi sự vô đức tin, lối sống ngu muội và bất 

công). Vì vậy, chúng không được phép đến gần Masjid 

Haram kể từ năm sau. Nếu các ngươi sợ nghèo đói thì 

Allah sẽ ban sự giàu có cho các ngươi từ nguồn thiên lộc 

nơi Ngài, nếu Ngài muốn. Quả thật, Allah hằng biết và 

sáng suốt. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلُۡمۡشِرُكوَن َنجَس  فَلَا   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َيۡقَربُواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم َبۡعَد عَاِمِهۡم َهََٰذاْۚ َوِإۡن  
ۦٓ إِن   ُ ِمن فَۡضلِهِ ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة فََسۡوَف ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله

َ َعلِي ْۚ إِنه ٱَّلله  ٢٨ ٌم َحِكيم  َشآَء
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29. Các ngươi hãy đánh những kẻ vô đức tin nơi Allah và 

Đời Sau, cũng như những kẻ không coi là điều cấm đối 

với những gì mà Allah và Thiên Sứ của Ngài đã cấm đoán 

và không theo tôn giáo chân lý (Islam) thuộc những người 

được ban cho Kinh sách (Do Thái và Thiên Chúa) cho đến 

khi chúng qui thuận và chịu trả Jizyah(2).I 

ِ َولَا بِٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ َولَا   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل َق
ُ َورَُسولُُهۥ َولَا يَِديُنوَن دِيَن   ُِموَن َما َحرهَم ٱَّلله ُيحَر 

ِ ِمَن  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ ٱلِۡجۡزيََة  ٱلۡحَق 
ُ
هِذيَن أ ٱل

 ٢٩ َعن يَٖد وَُهۡم َصَٰغُِرونَ 

30. Người Do Thái thì nói ‘Uzair (Ezra) là con trai của 

Allah, còn Thiên Chúa thì bảo Masih (Ysa tức Giê-su) là 

con trai của Allah. Đó chỉ là lời từ miệng của họ. Họ bắt 

chước câu nói của những người vô đức tin trước họ. Allah 

sẽ hủy diệt bọn họ. Làm sao mà họ lầm lạc đến vậy? 

ِ َوَقالَِت ٱلنهَصََٰرى   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱَّلله
َٰهِِهۡمۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن   فَۡو

َ
َٰلَِك قَۡولُُهم بِأ ِۖۡ َذ ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱَّلله

هيَٰ  قَ  ن
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ْۚ َق هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل ۡوَل ٱل

 ٣٠ يُۡؤَفُكونَ 

31. Họ đã đưa các học giả và các tu sĩ của họ và cả Masih 

(Ysa) con trai của Maryam lên làm thượng đế thay vì Allah 

trong khi họ đều được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng 

Đế (Allah) duy nhất. Quả thật không có Thượng Đế đích 

thực nào ngoài (Allah). Thật vậy, (Allah) trong sạch và tối 

cao vượt bên trên những gì mà họ đã tổ hợp với Ngài. 

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡربَاٗبا م 
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبََٰنُهۡم أ

َ
خَُذٓواْ أ ٱته

َٰٗها َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن مَ  ها لَِيۡعُبُدٓواْ إَِل ِمُرٓواْ إِل
ُ
ۡريََم َوَمآ أ

ا يُۡشِرُكونَ  ها ُهَوْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َعمه ََٰه إِل هٓا إَِل  ٣١ َوَِٰحٗداۖۡ ل

32. Họ muốn dập tắt Ánh Sáng của Allah bằng miệng 

mồm của họ nhưng Allah không cho phép (điều đó), 

ngược lại, Ngài sẽ luôn hoàn thiện Ánh Sáng của Ngài 

mặc cho những kẻ vô đức tin căm ghét. 

  ُ بَي ٱَّلله
ۡ
َٰهِِهۡم َويَأ فَۡو

َ
ِ بِأ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َ
يُرِيُدوَن أ

َٰفُِرونَ  ن يُتِمه نُوَرُهۥ َولَۡو َكرَِه ٱلَۡك
َ
هٓا أ  ٣٢ إِل

33. Ngài là Đấng đã phái Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài 

mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân lý (Islam) đến để thể 

hiện nó trên tất cả tôn giáo mặc cho những kẻ đa thần 

căm ghét (điều đó). 

  ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِركُ  ِ  ٣٣ ونَ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد 

34. Hỡi những người có đức tin, quả thật nhiều học giả 

(Do Thái) và tu sĩ (Thiên Chúa) ăn tài sản của thiên hạ 

một cách bất chính và ngăn chặn con đường chính nghĩa 

của Allah. Những kẻ dự trữ vàng và bạc, không chịu chi 

dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì hãy báo 

với họ về một sự trừng phạt đau đớn. 

ۡحَبارِ  
َ
َِن ٱلۡأ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

اِس بِٱلَۡبَِٰطِل   ََٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
َوٱلرُّۡهَباِن لََيأ

هِذيَن يَۡكنِزُ  ُِۗ َوٱل وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله وَن  َويَُصدُّ
  ِ َة َولَا يُنفُِقوَنَها فِي َسبِيِل ٱَّلله َهَب َوٱلۡفِضه ٱلذه

لِيمٖ 
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٣٤ فَبَش 

35. Vào Ngày (Phán Xét, vàng bạc mà họ dự trữ) sẽ được 

nung đỏ trong lửa Hỏa Ngục và mang đến đóng vào trán, 

hông và lưng của họ, (và họ được bảo): “Đây chính là 

những thứ mà các ngươi đã dự trữ cho bản thân, vì vậy, 

các ngươi hãy nếm lấy thứ mà các ngươi đã dự trữ.” 

يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَۡيَها فِي نَارِ َجَهنهَم َفُتۡكَوىَٰ بَِها 
ِجَباُهُهۡم وَُجُنوبُُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖۡ َهََٰذا َما َكنَۡزُتۡم  

نُفِسُكۡم فَ 
َ
 ٣٥ ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكنُِزونَ لِأ

 
I (2) Một loại thuế thân đánh trên các công dân không phải Muslim sống dưới chính quyền Islam. 
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36. Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui 

định trong Quyển Sổ Mẹ (Lawhul Mahfuzh) nơi Ngài kể từ 

ngày khởi tạo các tầng trời và trái đất là mười hai tháng, 

trong đó có bốn tháng cấm kỵ. Đấy là một tôn giáo đúng 

đắn, vì vậy các ngươi chớ bất công đối với bản thân mình 

(bằng những hành động vi phạm các điều cấm) trong 

những tháng cấm kỵ này. (Ngoài những tháng cấm đó), 

các ngươi hãy đánh toàn bộ những kẻ đa thần giống như 

chúng đánh toàn bộ các ngươi. Các ngươi hãy biết rằng 

Allah luôn ở cùng những người ngoan đạo. 

ِ ٱۡثَنا َعَشَر َشۡهٗرا فِي   ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
ۡرَض ِمۡنَهآ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسه كَِتَِٰب ٱَّلله

ِيُن ٱلَۡقي ُِمْۚ فَلَا َتۡظلُِمواْ فِي َٰلَِك ٱلد  ْۚ َذ ۡربََعٌة ُحُرم 
َ
ِهنه  أ

َٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َكآفهٗة َكَما   نُفَسُكۡمْۚ َوَق
َ
أ

َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ٣٦ يَُقَٰتِلُونَُكۡم َكآفهٗة

37. Quả thật, việc dời tháng cấm kỵ (từ tháng này đến 

tháng kia) chỉ làm tăng thêm sự vô đức tin, theo đó những 

kẻ vô đức tin càng thêm lầm lạc. Có năm, chúng cho phép 

dời tháng cấm kỵ và có năm chúng cấm dời mục đích để 

bù cho đủ số tháng mà Allah đã cấm. Bằng cách này, 

chúng cho phép làm những điều Allah đã cấm. Việc làm 

điên rồ của chúng đã làm chúng thích thú và hài lòng. Quả 

thật, Allah không hướng dẫn những kẻ vô đức tin. 

هِذيَن   إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ يَُضلُّ بِهِ ٱل
ُِمونَُهۥ عَاٗما ل ُِيَواِطـ ُواْ   َكَفُرواْ ُيحِلُّونَُهۥ عَاٗما َويَُحر 

ُ َفُيِحلُّواْ َما َحرهمَ  ةَ َما َحرهَم ٱَّلله ْۚ ُزي َِن لَُهۡم   ِعده ُ ٱَّلله
َٰفِرِينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك ۡعَمَٰلِِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
 ٣٧ ُسوُٓء أ

38. Hỡi những người có đức tin, tại sao khi được bảo ra đi 

chinh chiến cho con đường chính nghĩa của Allah thì các 

ngươi lại ngồi lì dưới đất như thế? Lẽ nào các ngươi đã 

hài lòng với đời sống trần tục này hơn Đời Sau? (Các 

ngươi hãy biết rằng) vật chất của trần gian này so với Đời 

Sau chỉ là ít ỏi. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ ٱثهاقَلُۡتۡم إِلَي  رَِضيُتم  ٱنفُِرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ٱلۡأ

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َفَما َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ ةِ ٱلدُّ بِٱلۡحََيوَٰ
ها قَلِيٌل   ٣٨ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل

39. Trừ phi các ngươi ra đi chinh chiến, bằng không, 

(Allah) sẽ trừng trị các ngươi với sự trừng phạt đau đớn 

và Ngài sẽ cho một nhóm người khác thay thế các ngươi 

và các ngươi sẽ không thể gây hại được Ngài bất cứ điều 

gì. Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

لِيٗما َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما  
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  إِل

ِ َشۡيٖء  َغيَۡرُكۡم َولَا  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ا وهُ َشۡيـ ٗ تَُضرُّ

 ٣٩ قَِديرٌ 

40. Nếu các ngươi không giúp (Thiên Sứ Muhammad khi 

Y kêu gọi các ngươi ra đi chinh chiến cùng Y, điều đó 

cũng chẳng sao cả). Bởi quả thật, Allah đã giúp Y khi 

những kẻ vô đức tin (Quraish) quyết đuổi Y ra khỏi 

(Makkah). Y là người thứ hai trong số hai người (trốn) 

trong hang núi. Y nói với người bạn đồng hành của mình 

(Abu Bakr): “Anh đừng lo sợ, quả thật Allah đang ở cùng 

với chúng ta.” Allah đã ban xuống sự trầm tĩnh cho Y và 

trợ giúp Y với một đoàn Thiên Binh mà các ngươi không 

nhìn thấy. Allah đã hạ thấp lời nói của những kẻ vô đức tin 

xuống bên dưới và đưa lời phán của Ngài lên cao. Quả 

thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ۡخرََجُه 
َ
ُ إِۡذ أ ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله هِذيَن  إِل ٱل

َكَفُرواْ ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن إِۡذ ُهَما فِي ٱلَۡغارِ إِۡذ َيُقوُل  
  ُ نَزَل ٱَّلله

َ
َ َمَعَناۖۡ فَأ لَِصَِٰحبِهِۦ لَا َتحَۡزۡن إِنه ٱَّلله

هۡم تََرۡوَها وََجَعَل   يهَدهُۥ ِبجُُنوٖد ل
َ
َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َوأ

ۡفلَىَٰ  وَ  هِذيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ ُۗ َكلَِمَة ٱل ِ ِهَي ٱلُۡعلَۡيا َكلَِمُة ٱَّلله
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   ٤٠ َوٱَّلله



 

At-Tawbah 

 

192 

 

 التوبة

41. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy ra đi 

chinh chiến dù thuận lợi hay khó khăn. Các ngươi hãy 

chiến đấu bằng tài sản và sinh mạng của các ngươi cho 

con đường chính nghĩa của Allah, điều đó tốt cho các 

ngươi, nếu các ngươi đã hiểu được (giá trị của nó). 

َٰلُِكۡم   ۡمَو
َ
ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَِٰهُدواْ بِأ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن   ِْۚ َذ نُفِسُكۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤١ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

42. Nếu (những kẻ giả tạo đức tin) thấy có một mối lợi gần 

kề trước mắt và một chuyến đi dễ dàng thì chúng đã theo 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad), nhưng quảng đường 

viễn chinh (đến Tabuk) quá xa (và chông gai) đối với 

chúng. Chúng sẽ thề thốt nhân danh Allah, nói: “Nếu 

chúng tôi có khả năng chắc chắn chúng tôi đã ra đi chinh 

chiến cùng các người”. Chúng đã hủy hoại đi linh hồn của 

chúng (bằng sự thề thốt đó của chúng) bởi Allah biết rõ 

chúng là những kẻ nói dối. 

هٱتهَبُعوَك   لَۡو َكاَن َعرَٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا ل
ِ لَوِ  َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت عَ  ْۚ وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله ُة قه لَۡيِهُم ٱلشُّ

  ُ نُفَسُهۡم َوٱَّلله
َ
ٱۡسَتَطۡعَنا لَخَرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ

َِٰذبُونَ   ٤٢ َيۡعلَُم إِنهُهۡم لََك

43. Allah đã tha thứ cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). 

(Nhưng) tại sao Ngươi lại cho phép chúng (ở lại nhà)? 

(Ngươi không nên làm thế) cho đến khi sự việc hiện rõ 

cho Ngươi thấy ai là những người trung thực và ai là 

những kẻ nói dối. 

هِذيَن   ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن لََك ٱل
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

َِٰذبِينَ   ٤٣ َصَدقُواْ َوَتۡعلََم ٱلَۡك

44. Những người (thực sự) có đức tin nơi Allah và Đời 

Sau sẽ không xin phép Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

được miễn tham gia chinh chiến bằng tài sản và sinh 

mang của họ. Thật vậy, Allah biết rõ những người ngoan 

đạo. 

 ِ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ن  لَا يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
َ
َوٱلَۡيوِۡم ٱٓأۡلِخرِ أ

  ُۢ ُ َعلِيُم نُفِسِهۡمُۗ َوٱَّلله
َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
يَُجَِٰهُدواْ بِأ

 ٤٤ بِٱلُۡمتهقِينَ 

45. Quả thật, chỉ những kẻ không có đức tin nơi Allah và 

Đời Sau mới đến xin phép Ngươi được miễn tham chiến, 

bởi vì trái tim của chúng vẫn luôn hoài nghi nên chúng cứ 

do dự, băn khoăn suy tính. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله إِنهَما يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
ٱٓأۡلِخرِ َوٱۡرتَابَۡت قُلُوبُُهۡم َفُهۡم فِي َرۡيبِِهۡم  

 ٤٥ َيتََردهُدونَ 

46. Nếu chúng thực sự có ý định ra đi chinh chiến thì chắc 

chắn chúng đã chuẩn bị tốt (cho cuộc viễn chinh). Tuy 

nhiên, vì Allah không thích chúng ra đi chinh chiến (cùng 

Ngươi – Thiên Sứ Muhammad) nên Ngài đã giữ chúng lại 

và chúng được bảo: “Các người hãy ở lại cùng những 

người ở lại.” 

ٗة َوَلَِٰكن َكرِهَ  ۞َولَۡو  واْ لَُهۥ ُعده َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
أ

ُ ٱۢنبَِعاَثُهۡم َفَثبهَطُهۡم َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع   ٱَّلله
 ٤٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

47. Dẫu cho chúng có ra đi chinh chiến cùng với các 

ngươi (những người có đức tin) thì chúng cũng chẳng 

giúp thêm được gì cho các ngươi ngoại trừ sự gây rối và 

tìm cách làm loạn hàng ngũ của các ngươi; và trong các 

ngươi có người sẽ lắng nghe (lời xúi bẩy của) chúng. Quả 

thật, Allah biết rõ về những kẻ làm điều sai quấy. 

ها  ا َزاُدوُكۡم إِل ۡوَضُعواْ  لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه
َ
َخَبالٗا َولَأ

َُٰعوَن لَُهۡمُۗ   ِخَلَٰلَُكۡم َيۡبُغونَُكُم ٱلۡفِۡتَنَة َوفِيُكۡم َسمه
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٤٧ َوٱَّلله
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48. Thật vậy, trước đó chúng đã mong muốn gây rối và 

muốn đảo lộn các công việc của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad), cho tới khi sự thật đã đến cũng như mệnh 

lệnh của Allah đã được thể hiện thì chúng càng tức tối. 

ُموَر َحتهيَٰ  
ُ
لََقِد ٱۡبَتَغُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َقۡبُل َوقَلهُبواْ لََك ٱلۡأ

َٰرُِهونَ  ِ وَُهۡم َك ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٤٨ َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَظَهَر أ

49. Trong số chúng có kẻ nói (với Ngươi – Thiên Sứ 

Muhammad): “Xin cho tôi được miễn tham chiến, vì tôi sợ 

phải bị thử thách (bởi sắc đẹp của phụ nữ La Mã).” Chẳng 

phải bọn chúng đã rơi vào vòng thử thách đó sao?! Quả 

thật, Hỏa Ngục chắc chắn sẽ vây hãm những kẻ vô đức 

tin. 

لَا فِي ٱلۡفِۡتَنةِ  َوِمۡنُهم مه 
َ
ِٓيِۚ أ ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َتۡفتِن 

َٰفِرِينَ  ُْۗ َوِإنه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡك  ٤٩ َسَقُطوا

50. Nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) gặp điều tốt thì 

chúng buồn rầu, còn nếu Ngươi gặp điều xấu thì chúng 

nói: “Thật ra, chúng tôi đã xử trí vấn đề của chúng tôi từ 

trước (nên không gặp phải điều xấu nào)”, rồi chúng quay 

đi trong niềm vui sướng. 

إِن تُِصۡبَك َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن تُِصۡبَك ُمِصيَبة   
هواْ وهُهۡم   ۡمَرنَا ِمن َقۡبُل َويََتَول

َ
َخۡذنَآ أ

َ
َيُقولُواْ قَۡد أ

 ٥٠ ونَ فَرِحُ 

51. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với chúng): 

“Chẳng có điều gì gây hại được bọn ta ngoài những gì 

Allah đã an bày cho bọn ta, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bọn 

ta. Vì vậy, những người có đức tin hãy phó thác cho 

Allah.” 

ه  ََٰناْۚ  قُل لهن يُِصيبََنآ إِل ُ لََنا ُهَو َمۡولَى ا َما َكَتَب ٱَّلله
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ٥١ وَعَلَى ٱَّلله

52. Ngươi hãy nói (với chúng): “Có phải các ngươi đang 

mong chờ một trong hai điều tốt nhất (chiến thắng hoặc hi 

sinh trên sa trường) xảy đến với bọn ta? Còn bọn ta thì 

đang mong chờ Allah giáng xuống các ngươi sự trừng 

phạt từ nơi Ngài hoặc (sự trừng phạt) dưới tay của bọn ta. 

Vì vậy, các ngươi hãy mong chờ và bọn ta cũng mong 

chờ cùng với các ngươi.” 

هٓا إِۡحَدى ٱلۡحُۡسنََييۡ  ِنِۖ َوَنحُۡن  قُۡل َهۡل تََربهُصوَن بَِنآ إِل
ِۡن   ُ بَِعَذاٖب م  ن يُِصيَبُكُم ٱَّلله

َ
َنتََربهُص بُِكۡم أ

يِۡديَناۖۡ َفتََربهُصٓواْ إِنها َمَعُكم  
َ
ۡو بِأ

َ
ۦٓ أ ِ ِعنِده

تََرب ُِصونَ   ٥٢ مُّ

53. Ngươi hãy nói (với chúng): “Các ngươi cứ chi dùng 

(cho con đường chính nghĩa của Allah), dù là tự nguyện 

hay gượng ép, nó cũng không được chấp nhận, bởi vì các 

ngươi là đám người dấy loạn, bất tuân.” 

ۡو َكۡرٗها لهن ُيَتَقبهَل ِمنُكۡم إِنهُكۡم  
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
قُۡل أ

َِٰسقِينَ   ٥٣ ُكنُتۡم قَۡوٗما َف

54. Nguyên nhân mà việc chi dùng tài sản của chúng 

không được chấp nhận là vì chúng đã vô đức tin nơi Allah 

và Thiên Sứ của Ngài, vì chúng đến với lễ nguyện Salah 

chỉ bằng sự lười biếng và chúng chi dùng (tài sản của 

chúng cho con đường chính nghĩa của Allah) chỉ là miễn 

cưỡng. 

ن ُتۡقَبَل 
َ
نهُهۡم  َوَما َمَنَعُهۡم أ

َ
هٓا أ ِمۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إِل

ها   ةَ إِل لَوَٰ تُوَن ٱلصه
ۡ
ِ َوبِرَُسولِهِۦ َولَا يَأ َكَفُرواْ بِٱَّلله

َٰرُِهونَ  ها وَُهۡم َك  ٥٤ وَُهۡم ُكَسالَيَٰ َولَا يُنفُِقوَن إِل

55. Vì vậy, đừng để cho tài sản và con cái của chúng làm 

Ngươi trầm trồ (hỡi Thiên Sứ Muhammad). Thật ra, Allah 

chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt chúng trong 

đời sống trần tục này và để cho linh hồn của chúng ra đi 

(lúc chết) trong tình trạng là những kẻ vô đức tin. 

َٰلُُهۡم َولَٓا  ۡمَو
َ
ُ  فَلَا ُتۡعِجۡبَك أ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
أ

نُفُسُهۡم وَُهۡم  
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ ةِ ٱلدُّ َبُهم بَِها فِي ٱلۡحََيوَٰ ِ لُِيَعذ 

َٰفُِرونَ   ٥٥ َك
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56. Chúng thề thốt nhân danh Allah rằng chúng thuộc phe 

của các ngươi (những người có đức tin) nhưng chúng 

không thuộc phe của các ngươi, mà chúng là một đám 

người nhát gan. 

ِنُكۡم   ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم َوَما ُهم م  َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله
 ٥٦ َوَلَِٰكنهُهۡم قَوۡم  َيۡفَرقُونَ 

57. Nếu chúng tìm được một nơi ẩn náu hoặc những hang 

động hoặc bất kỳ nơi nào có thể vào (trú ẩn) thì chúng đã 

quay đi chạy thật nhanh đến đó. 

هۡواْ إِلَۡيهِ   هَول َخلٗا ل ۡو ُمده
َ
ۡو َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
لَۡو َيِجُدوَن َملَۡجـ ًا أ

 ٥٧ وَُهۡم َيجَۡمُحونَ 

58. Trong bọn chúng có kẻ đã chỉ trích Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) về việc phân chia của bố thí. Nếu chúng 

được chia phần (như mong muốn) thì chúng hài lòng còn 

nếu chúng không được chia phần (như mong muốn) thì 

chúng tức giận. 

ۡعُطواْ ِمۡنَها  
ُ
َِٰت فَإِۡن أ َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َوِمۡنُهم مه

هۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطونَ   ٥٨ رَُضواْ َوِإن ل

59. Phải chi chúng biết hài lòng với những gì mà Allah và 

Thiên Sứ của Ngài đã chia phần cho chúng và nói: “Allah 

đã đủ cho chúng ta, rồi đây Allah sẽ ban thêm cho chúng 

ta thiên lộc nơi Ngài và Thiên Sứ của Ngài (cũng vậy, 

Người sẽ chia cho chúng ta những thiên lộc mà Allah ban 

cho Người). Quả thật, chúng ta đặt niềm hy vọng nơi 

Allah.” (Nếu chúng làm thế là đã tốt cho chúng). 

ُ َورَُسولُُهۥ َوَقالُواْ   َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ

 ُ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َورَُسول ُ َسُيۡؤتِيَنا ٱَّلله ۥٓ إِنهآ  َحۡسبَُنا ٱَّلله ُه
ِ َرَِٰغُبونَ   ٥٩ إِلَي ٱَّلله

60. Quả thật, của bố thí (Zakah) chỉ dành cho người 

nghèo, người thiếu thốn, người thu gom và quản lý, người 

có trái tim thiện cảm (với Islam), nô lệ (bao gồm tù binh), 

người mắc nợ, dành phục vụ cho con đường chính nghĩa 

của Allah, và cho người lỡ đường. Một nghĩa vụ bắt buộc 

(được áp đặt) từ nơi Allah. Quả thật, Allah là Đấng Toàn 

Tri, Đấng Sáng Suốt. 

َُٰت لِلُۡفَقَرآِء َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلَۡعَِٰملِيَن  َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
 ِ َِقاِب َوٱلَۡغَٰرِِميَن َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم َوف ي ٱلر 

  ُ ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م  ِ َوٱبِۡن ٱلسه َوفِي َسبِيِل ٱَّلله
 ٦٠ َعلِيٌم َحِكيم  

61. Trong bọn chúng (những kẻ giả tạo đức tin) có kẻ đã 

xúc phạm Nabi (Muhammad). Chúng nói rằng Y là kẻ chỉ 

biết nghe theo chứ không phân biệt đúng sai. Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với chúng): “(Vị Thiên Sứ 

của Allah) chỉ nghe những điều tốt cho các ngươi, Y tin 

nơi Allah và tin (những gì mà) những người có đức tin đã 

cho Y biết; và Y là một hồng phúc dành cho những ai có 

đức tin. Còn những kẻ nào xúc phạm Thiên Sứ của Allah 

chắc chắn sẽ bị trừng phạt đau đớn.” 

ْۚ قُۡل   ُذن 
ُ
ِبيه َويَُقولُوَن ُهَو أ هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلنه َوِمۡنُهُم ٱل

ِ َويُۡؤِمُن لِلُۡمۡؤِمنِيَن   ُذُن َخيٖۡر لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
ُ
أ

هِذيَن ءَ  هِذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل  َوَرۡحمَة  ل ِل اَمُنواْ ِمنُكۡمْۚ َوٱل
لِيم  

َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ  ٦١ ٱَّلله

62. (Hỡi những người có đức tin), chúng thề nhân danh 

Allah với các ngươi để làm hài lòng các ngươi trong khi 

(đáng lẽ ra) chúng phải làm hài lòng Allah và Thiên Sứ 

của Ngài nếu chúng đúng thật là những người có đức tin. 

َحقُّ  
َ
ۥٓ أ ُ َورَُسولُُه ِ لَُكۡم لِيُرُۡضوُكۡم َوٱَّلله َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله

ن يُۡرُضوهُ إِن َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 
َ
 ٦٢ أ

63. Phải chăng chúng không biết rằng kẻ nào đối đầu với 

Allah và Thiên Sứ của Ngài thì kẻ đó sẽ bị trừng phạt 

trong Hỏa Ngục và sẽ ở trong đó mãi mãi? Đó là sự nhục 

nhã vô cùng to lớn. 

نه لَُهۥ  
َ
َ َورَُسولَُهۥ فَأ نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ   ٦٣ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِٗدا فِيَهاْۚ َذ
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64. Những tên giả tạo đức tin đang e ngại về việc có một 

chương Kinh Qur’an được mặc khải xuống vạch trần 

những gì đang giấu kín trong trái tim của chúng. Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với chúng): “Các người cứ tiếp tục 

nhạo báng đi, rồi đây Allah sẽ phơi bày mọi thứ mà các 

người từng lo lắng.” 

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرة  تُنَب ِئُُهم بَِما   ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

ا   َ ُمخۡرِج  مه فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُِل ٱۡسَتۡهزُِءٓواْ إِنه ٱَّلله
 ٦٤ َتحَۡذُرونَ 

65. Nếu như Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hỏi bọn chúng 

(sao lại phỉ báng tôn giáo) thì bọn chúng chắc chắn sẽ 

đáp: “Thật ra chúng tôi chỉ trò chuyện cho vui thôi.” Ngươi 

hãy nói (với chúng): “Các ngươi lại dám chế giễu Allah, 

các Lời Mặc Khải của Ngài và Thiên Sứ của Ngài ư?” 

لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها َنخُوُض 
َ
 َونَلَۡعُبْۚ قُۡل  َولَئِن َسأ

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسولِهِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءونَ  بِٱَّلله
َ
 ٦٥ أ

66. Các ngươi (những kẻ giả tạo đức tin) chớ đừng cố 

biện minh. Quả thật, các ngươi đã vô đức tin sau khi đã tin 

tưởng. Nếu TA (Allah) lượng thứ bỏ qua cho một nhóm 

trong các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt một nhóm 

khác, bởi chúng là những kẻ xấu xa tội lỗi.” 

لَا َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡمْۚ إِن نهۡعُف  
نهُهۡم َكانُواْ  

َ
ۡب َطآئَِفَۢة بِأ ِ ِنُكۡم ُنَعذ  َعن َطآئَِفةٖ م 

 ٦٦ ُمجۡرِِمينَ 

67. Những kẻ giả tạo đức tin, nam cũng như nữ, đều 

giống nhau. Chúng kêu nhau làm điều sai và cấm cản 

nhau làm điều đúng, chúng giữ chặt (tài sản) trong tay 

(không muốn chi dùng cho con đường chính nghĩa của 

Allah). Chúng đã quên Allah, vì vậy, Ngài đã quên chúng. 

Thật vậy, những kẻ giả tạo đức tin là những kẻ dấy loạn, 

bất tuân. 

ُمُروَن  
ۡ
ِنُۢ َبۡعٖضِۚ يَأ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم م 

يِۡدَيُهۡمْۚ  
َ
بِٱلُۡمنَكرِ َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن أ

َ فَنَِسَيُهۡمْۚ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِي   ٦٧ َن ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ نَُسواْ ٱَّلله

68. Allah đã hứa với những kẻ giả tạo đức tin cả nam lẫn 

nữ cũng như những kẻ vô đức tin Lửa của Hỏa Ngục, 

chúng sẽ mãi mãi sống trong đó. (Hỏa Ngục) đã đủ cho 

chúng. Allah nguyền rủa chúng và chúng sẽ phải chịu sự 

trừng phạt vĩnh viễn. 

اَر نَاَر   ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡكفه وََعَد ٱَّلله
ۖۡ َولَُهۡم   ُ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ ِهَي َحۡسُبُهۡمْۚ َولََعَنُهُم ٱَّلله

قِيم    ٦٨ َعَذاب  مُّ

69. (Hỡi những người giả tạo đức tin,) các ngươi giống 

những kẻ trước các ngươi. Chúng hơn các ngươi về sức 

mạnh, tài sản và đông con, chúng đã hưởng thụ những 

thứ được ghi cho chúng. Vì vậy, các ngươi cứ hưởng thụ 

những thứ được ghi cho các ngươi giống như những kẻ 

trước các ngươi, và các ngươi cứ tiếp tục nhạo báng 

giống như những kẻ trước các ngươi đã nhạo báng. Đó là 

những kẻ mà việc làm (thiện tốt) của chúng không có kết 

quả gì ở trần gian cũng như ở Đời Sau và chúng thực sự 

là những kẻ thất bại. 

َشده ِمنُكۡم قُوهٗة  
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُٓواْ أ َكٱل

 
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثََر أ

َ
َٰقِِهۡم  َوأ ۡوَلَٰٗدا فَٱۡسَتۡمَتُعواْ ِبخََل

هِذيَن ِمن   فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم ِبخََلَٰقُِكۡم َكَما ٱۡسَتۡمَتَع ٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ْْۚ أ هِذي َخاُضٓوا َقۡبلُِكم ِبخََلَٰقِِهۡم وَُخۡضُتۡم َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ

َ
َحبَِطۡت أ
 ٦٩ نَ ٱلَۡخَِٰسُرو 
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70. Lẽ nào chúng chưa nghe về câu chuyện của những kẻ 

trước chúng ư? Đám dân của Nuh (Nô-ê), đám dân ‘Ad, 

đám dân Thamud, đám dân của Ibrahim, đám dân ở 

Madyan và các thị trấn bị lật ngược (đám dân của Lut), 

các Sứ Giả (của Allah) đã được cử phái đến gặp chúng 

với những bằng chứng rõ ràng (nhưng chúng đều phủ 

nhận Họ). Vì vậy, không phải Allah bất công với chúng mà 

chính chúng đã bất công với bản thân mình. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَۡوِم نُوٖح وَعَادٖ    ٱل
ُ
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ۡصَحَِٰب َمۡدَيَن  َوَثُموَد َوقَوِۡم إِبۡ 
َ
َرَٰهِيَم َوأ

  ُ َتۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
َ
َِٰتِۚ أ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٧٠ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

71. Những người có đức tin nam và nữ là đồng minh của 

nhau. Họ kêu gọi nhau làm điều đúng và ngăn cản nhau 

làm sai, họ thiết lập lễ nguyện Salah, xuất Zakah và tuân 

lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài. Họ là những người sẽ 

được Allah thương xót. Quả thật, Allah là Đấng Toàn 

Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن 
َ
َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُموَن  
ۡ
يَأ

ۥْٓۚ   َ َورَُسولَُه َة َويُِطيُعوَن ٱَّلله َكوَٰ َة َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ ٱلصه
َ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ ْوَلَٰٓئَِك َسيَۡرَحمُُهُم ٱَّلله

ُ
 ٧١ أ

72. Allah đã hứa với những người có đức tin nam và nữ 

những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông 

chảy, nơi họ sẽ sống vĩnh viễn, họ sẽ ở trong những ngôi 

nhà đẹp (đầy tiện nghi) bên trong các khu vườn vĩnh cửu; 

và họ sẽ được sự hài lòng của Allah, (một phần thưởng) 

lớn nhất. Đó là sự thành công vĩ đại. 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن   ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه وََعَد ٱَّلله
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي  

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ِ َٰل ۡكبَُرْۚ َذ
َ
ِ أ َِن ٱَّلله َٰن  م  َِٰت َعۡدٖنِۚ َورِۡضَو َك ُهَو  َجنه

 ٧٢ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

73. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy chiến đấu chống lại 

những kẻ vô đức tin và những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi 

hãy cứng rắn và quyết liệt với chúng. (Rồi đây, chắc chắn) 

nơi ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, một đích đến thật tồi tệ. 

اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ   ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ٧٣ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ

74. (Những kẻ giả tạo đức tin) thề với Allah rằng chúng đã 

không nói (bất cứ điều gì chống lại Thiên Sứ của Allah) 

trong khi chúng thực sự đã nói lời lẽ vô đức tin và chúng 

thực sự đã vô đức tin sau khi (chúng giả vờ) gia nhập 

Islam. Chúng có ý định (mưu hại Thiên Sứ của Allah) 

nhưng không thành. (Chẳng lẽ) chúng căm thù chỉ vì Allah 

và Thiên Sứ của Ngài làm cho chúng giàu có hơn từ thiên 

lộc của Ngài (chăng?). Nếu chúng quay đầu sám hối thì 

tốt cho chúng, còn nếu chúng quay lưng bỏ đi thì Allah sẽ 

trừng phạt chúng bằng sự trừng phạt đau đớn trên đời 

này và cả Đời Sau và trên trái đất này sẽ không có ai cứu 

giúp được chúng. 

ِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َكلَِمَة ٱلُۡكۡفرِ   َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ   واْ بَِما لَۡم َيَنالُوا َوَكَفُرواْ َبۡعَد إِۡسَلَِٰمِهۡم وََهمُّ

ُ َورَُسولُُهۥ ِمن فَۡضلِهۚۦِْ فَإِن   َُٰهُم ٱَّلله ۡغَنى
َ
ۡن أ

َ
هٓا أ إِل

هُهۡمۖۡ  ُ  َيُتوبُواْ يَُك َخيٗۡرا ل ۡبُهُم ٱَّلله ِ هۡواْ ُيَعذ   َوِإن َيَتَول
ۡرِض  

َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي ٱلۡأ لِيٗما فِي ٱلدُّ

َ
َعَذابًا أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ   ٧٤ ِمن َولِي 

75. Trong bọn chúng có kẻ đã giao ước với Allah: “Nếu 

Ngài ban cho bầy tôi thiên lộc thì chắc chắc bầy tôi sẽ chi 

dùng nó (cho con đường chính nghĩa của Allah) và chắc 

chắn bầy tôi sẽ là những người đức hạnh.” 

ََٰنا ِمن فَۡضلِهِۦ   َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َوِمۡنُهم مه
َٰلِِحينَ  َقنه َولََنُكوَننه ِمَن ٱلصه ده  ٧٥ لََنصه
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76. Vậy mà khi Ngài ban cho chúng thiên lộc của Ngài thì 

chúng lại keo kiệt, chúng quay lưng và lật lộng (như chưa 

hề giao ước). 

هواْ وهُهم   ِن فَۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ َوتََول َُٰهم م  آ َءاتَى فَلَمه
ۡعرُِضونَ   ٧٦ مُّ

77. Bởi sự giả tạo trong lòng chúng, bởi chúng đã bội ước 

với Allah và bởi những điều chúng đã thường dối gạt Ngài 

nên Ngài đã trừng phạt chúng cho đến Ngày chúng sẽ gặp 

lại Ngài. 

ۡعَقَبُهۡم نَِفاٗقا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم يَلَۡقۡونَُهۥ بَِمآ  
َ
فَأ

َ َما وََعُدوُه َوبَِما َكانُواْ يَۡكِذبُونَ  ۡخلَُفواْ ٱَّلله
َ
 ٧٧ أ

78. Lẽ nào chúng không biết rằng Allah biết rõ bí mật và 

những cuộc trò chuyện riêng tư của chúng? Lẽ nào chúng 

không biết rằng Allah biết rõ mọi điều vô hình? 

  َ نه ٱَّلله
َ
َُٰهۡم َوأ ُهۡم َوَنجَۡوى َ َيۡعلَُم ِسره نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰمُ   ٧٨ ٱلُۡغُيوبِ  َعله

79. Những kẻ gièm pha các tín đồ rộng rãi và mạnh tay 

(đóng góp tài sản) cho việc từ thiện, (chê cười) những ai 

đóng góp tùy khả năng của họ bằng những lời chế giễu thì 

Allah chế giễu chúng lại và (rồi đây) chúng sẽ phại chịu 

một sự trừng phạt đau đớn. 

و ِِعيَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فِي  هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱلُۡمطه ٱل
ها ُجۡهَدُهۡم   هِذيَن لَا َيِجُدوَن إِل َِٰت َوٱل َدَق ٱلصه

ُ ِمنُۡهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب   فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر ٱَّلله
لِيمٌ 

َ
 ٧٩ أ

80. Dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) có cầu xin 

(Allah) tha thứ cho chúng hoặc không cầu xin, (hoặc) thậm 

chí Ngươi có cầu xin cho chúng đến bảy mươi lần thì 

Allah cũng không tha thứ cho chúng. Đó là bởi vì chúng 

đã vô đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài. Quả thật, 

Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất tuân. 

ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم  
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

نهُهۡم  
َ
َٰلَِك بِأ ُ لَُهۡمْۚ َذ ٗة فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله َسۡبعِيَن َمره

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   ِ َورَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله َكَفُرواْ بِٱَّلله
 ٨٠ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

81. Những kẻ ở lại nhà vui mừng cho việc chúng không ra 

đi tham chiến cùng với Thiên Sứ của Allah (trong trận 

Tabuk). Chúng ghét việc đóng góp tiền của và công sức 

của chúng cho cuộc chiến đấu vì chính nghĩa của Allah. 

Chúng nói (với đồng bọn của chúng): “Các người đừng ra 

đi dưới cái nóng thế này!” Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói: “Lửa của Hỏa Ngục còn nóng dữ dội 

hơn, nếu chúng thực sự biết!” 

  ِ فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف رَُسوِل ٱَّلله
نُفِسِهمۡ 

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
فِي َسبِيِل   َوَكرُِهٓواْ أ

َشدُّ  
َ
ُۗ قُۡل نَاُر َجَهنهَم أ ِ ِ َوَقالُواْ لَا تَنفُِرواْ فِي ٱلۡحَر  ٱَّلله

هۡو َكانُواْ َيۡفَقُهونَ  اْۚ ل  ٨١ َحر ٗ

82. Vì vậy, hãy để chúng cười chút ít (trong cuộc sống tạm 

bợ này) bởi vì (rồi đây) chúng sẽ phải khóc rất nhiều (ở 

Đời Sau), một sự bù đắp (thích đáng) cho những gì chúng 

đã tích lũy. 

ُۢ بَِما كَانُواْ   فَلَۡيۡضَحُكواْ قَلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا َجَزآَء
 ٨٢ يَۡكِسُبونَ 
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83. Nếu Allah cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) trở về 

gặp lại một nhóm trong bọn chúng, chúng sẽ xin Ngươi 

cho chúng ra đi chinh chiến cùng với Ngươi, Ngươi hãy 

nói (với chúng): “Kể từ nay các ngươi sẽ không bao giờ 

được phép chinh chiến cùng Ta nữa và cũng không bao 

giờ được cùng Ta đánh kẻ thù, bởi lẽ ngay từ đầu các 

ngươi đã hài lòng với việc ngồi ở nhà. Vì vậy, các ngươi 

cứ hãy tiếp tục ngồi ở nhà cùng với những kẻ ở lại.” 

ِنُۡهۡم فَٱۡسَتـ َۡذنُوَك   ُ إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م  فَإِن رهَجَعَك ٱَّلله
بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ  

َ
لِلُۡخُروِج َفُقل لهن َتخۡرُُجواْ َمِعَى أ

اۖۡ إِنهُكۡم رَِضيُتم  ةٖ  َمِعَى َعُدوًّ َل َمره وه
َ
بِٱلُۡقُعوِد أ

 ٨٣ فَٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡخَٰلِفِينَ 

84. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không được dâng lễ 

nguyện Salah cho bất cứ ai chết đi trong bọn chúng và 

Ngươi không được đứng bên mộ của y. Quả thật, chúng 

đã vô đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài, và chúng đã 

chết trong tình trạng bất tuân. 

بَٗدا َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ  
َ
اَت أ ِۡنُهم مه َحٖد م 

َ
ِ عَلَىَٰٓ أ

َولَا تَُصل 
ِ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ وَُهۡم   ۦٓۖۡ إِنهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله ِ َقبۡرِه

َِٰسُقونَ   ٨٤ َف

85. Và Ngươi đừng để cho tài sản và con cái của chúng 

làm Ngươi trầm trồ (hỡi Thiên Sứ Muhammad). Thật ra, 

Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt chúng 

trong đời sống trần tục này và để cho linh hồn của chúng 

ra đi (lúc chết) trong tình trạng là những kẻ vô đức tin. 

 
َ
ن  َولَا ُتۡعِجۡبَك أ

َ
ُ أ ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله

َ
َٰلُُهۡم َوأ ۡمَو

نُفُسُهۡم وَُهۡم  
َ
ۡنَيا َوتَزَۡهَق أ َبُهم بَِها فِي ٱلدُّ ِ ُيَعذ 

َٰفُِرونَ   ٨٥ َك

86. Khi có một chương Kinh nào đó được mặc khải xuống 

(truyền lệnh) rằng hãy có đức tin nơi Allah và hãy chiến 

đấu cùng với Thiên Sứ của Ngài thì những kẻ giàu có 

trong bọn chúng lại đến xin phép Ngươi (được miễn tham 

chiến), chúng nói: “Xin Người hãy để chúng tôi được phép 

ở lại cùng với những người ở lại.” 

 ْ ِ َوَجَِٰهُدوا ۡن َءاِمُنواْ بِٱَّلله
َ
نزِلَۡت ُسوَرٌة أ

ُ
 َمَع  َوِإَذآ أ

ۡوِل ِمۡنُهۡم َوَقالُواْ َذۡرنَا   ْولُواْ ٱلطه
ُ
رَُسولِهِ ٱۡسَتـ َۡذنََك أ

َع ٱلَۡقَٰعِِدينَ   ٨٦ نَُكن مه

87. Chúng hài lòng với việc chúng được ở lại cùng với 

những người ở lại nhà. Trái tim của chúng đã bị đóng dấu 

niêm phong nên chúng không nhận thức được (điều gì là 

tốt cho chúng). 

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم  
َ
رَُضواْ بِأ

 ٨٧ َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

88. Ngược lại, Thiên Sứ (Muhammad) và những người có 

đức tin đã cùng Y chiến đấu bằng tài sản và sinh mạng 

của mình là những người sẽ hưởng được những điều tốt 

đẹp, và họ là những người thành công. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ   َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡخَۡيَرَُٰتۖۡ َوأ

ُ
نُفِسِهۡمْۚ َوأ

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

 ٨٨ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

89. Allah đã chuẩn bị sẵn cho họ những Ngôi Vườn Thiên 

Đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sống muôn 

đời trong đó. Đấy là một thắng lợi vĩ đại. 

نَۡهَُٰر  
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله

َ
أ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ٨٩ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َذ

90. Trong số những người Ả-rập du mục, có người đến 

xin phép (Thiên Sứ Muhammad) cho họ được miễn tham 

chiến nhưng có một số đã nói dối Allah và Thiên Sứ của 

Ngài để được ở lại nhà. Rồi đây những kẻ vô đức tin trong 

số họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

ۡعَراِب لُِيۡؤَذَن لَُهۡم َوَقَعَد  
َ
ُروَن ِمَن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 

هِذيَن   ۚۥْ َسُيِصيُب ٱل َ َورَُسولَُه هِذيَن َكَذبُواْ ٱَّلله ٱل
لِيم  

َ
 ٩٠ َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ
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91. Những người yếu đuối, những người bệnh tật và 

những người không có gì để đóng góp cho cuộc chiến, họ 

không có tội (khi họ ở lại nhà) miễn sao họ thật lòng với 

Allah và Thiên Sứ của Ngài. Bởi lẽ không có lý do gì để 

trách tội những người làm tốt cả. Quả thật, Allah là Đấng 

Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

 َ َعَفآِء َول ا عَلَى ٱلَۡمۡرَضيَٰ َولَا عَلَى  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ
  ِ هِذيَن لَا َيِجُدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ َّلِله ٱل

ُ َغُفور    َورَُسولِهۚۦِْ َما عَلَى ٱلُۡمۡحِسنِيَن ِمن َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله
 ٩١ رهِحيم  

92. Và cũng không mang tội đối với những ai đến gặp 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để xin Ngươi phương tiện 

di chuyển và Ngươi đã bảo họ “Ta không có gì để làm 

phương tiện chuyên chở các ngươi cả!”, và họ quay về 

buồn bã trong nước mắt vì không có gì để đóng góp cho 

trận chiến. 

تَۡوَك لَِتۡحِملَ 
َ
هِذيَن إَِذا َمآ أ ِجُد  َولَا عَلَى ٱل

َ
ُهۡم قُلَۡت لَٓا أ

ۡعُينُُهۡم تَفِيُض ِمَن  
َ
أ هواْ وه ۡحمِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََول

َ
َمآ أ

ها َيِجُدواْ َما يُنفُِقونَ  ل
َ
ۡمِع َحَزنًا أ  ٩٢ ٱلده

93. Quả thật, chỉ những người giàu (có khả năng và 

phương tiện cho cuộc viễn chinh) nhưng lại đến gặp 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) xin được miễn tham chiến 

mới là những kẻ đáng trách tội. Chúng hài lòng với việc 

chúng được ở lại cùng với những người ở lại nhà. Allah 

đã đóng dấu niêm phong trái tim của chúng nên chúng 

không biết được (điều gì là tốt cho chúng). 

  ْۚ ۡغنَِيآُء
َ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك وَُهۡم أ بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه

ُ عَلَىَٰ   ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوَطَبَع ٱَّلله
َ
رَُضواْ بِأ

 ٩٣ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

94. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ đến cáo lỗi với các 

ngươi (hỡi những người Muslim) khi các ngươi trở về gặp 

lại chúng (từ chiến địa). Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

hãy nói (với chúng): “Các ngươi chớ đừng biện minh, 

chúng tôi sẽ không bao giờ tin các ngươi, Allah đã cho 

chúng tôi biết về sự thật của các ngươi. Và Allah và Thiên 

Sứ của Ngài sẽ quan sát những việc làm của các ngươi. 

Sau đó, các ngươi được đưa trở lại trình diện Đấng biết 

mọi điều vô hình và hữu hình, Ngài sẽ cho các ngươi biết 

rõ về những gì mà các ngươi đã từng làm.” 

 َ ها َتۡعَتِذُرواْ  َيۡعَتِذُروَن إِلَۡيُكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إِل ۡيِهۡمْۚ قُل ل
ۡخَبارُِكۡمْۚ  

َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱَّلله

َ
لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَۡد َنبهأ

ُ َعَملَُكۡم َورَُسولُُهۥ ُثمه تَُردُّوَن إِلَيَٰ   وََسيََرى ٱَّلله
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع

 ٩٤ َتۡعَملُونَ 

95. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ thề với Allah trước các 

ngươi (những người có đức tin) khi các ngươi trở về gặp 

lại chúng để các ngươi khỏi khiển trách chúng. Vì vậy, các 

ngươi hãy để chúng yên, chúng thực sự là những kẻ bẩn 

thỉu, rồi đây nơi ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, một sự đền 

đáp thích đáng cho những gì mà chúng đã kiếm được. 

ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتۡم إِلَۡيِهۡم لُِتۡعرُِضواْ   َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
َُٰهۡم َجَهنهُم   َوى

ۡ
ۖۡ َوَمأ ۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ إِنهُهۡم رِۡجس 

َ
َعۡنُهۡمۖۡ فَأ

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٩٥ َجَزآَء

96. Chúng thề (như thế) với các ngươi là để làm hài lòng 

các ngươi thôi. Dù các ngươi có hài lòng với chúng nhưng 

chắc chắn Allah không hài lòng với đám người bất tuân, 

dấy loạn. 

َيحۡلُِفوَن لَُكۡم لِتَرَۡضۡواْ َعۡنُهۡمۖۡ فَإِن تَۡرَضۡواْ َعۡنُهۡم  
َ لَا يَۡرَضيَٰ َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ فَإِنه   ٩٦ ٱَّلله
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97. Dân Ả-rập du mục là những kẻ vô đức tin và giả tạo 

hơn (bất cứ ai khác), họ hầu như không biết gì đến giới 

luật mà Allah đã truyền xuống cho Sứ Giả của Ngài. Quả 

thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Chí Minh. 

ها َيۡعلَُمواْ   ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ

َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱلۡأ

ُ َعلِيٌم   ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۗۦُ َوٱَّلله نَزَل ٱَّلله
َ
ُحُدوَد َمآ أ

 ٩٧ َحِكيم  

98. Trong số những người Ả-rập du mục, có những kẻ coi 

việc chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của 

Allah) là một thứ tiền phạt và chúng luôn mong chờ các 

ngươi (những người có đức tin) gặp phải điều bất hạnh, 

nhưng chính chúng sẽ gặp phải điều bất hạnh đó. Quả 

thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ۡعَراِب َمن َيتهخِ 
َ
ُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َويَتََربهُص  َوِمَن ٱلۡأ

ُ َسِميٌع   وِۡء  َوٱَّلله ْۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرُة ٱلسه َوآئَِر بُِكُم ٱلده
 ٩٨ َعلِيم  

99. Tuy nhiên, trong đám dân Ả-rập du mục, cũng có 

những người có đức tin nơi Allah, nơi Đời Sau và coi việc 

chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Allah) là 

phương tiện để đến gần Allah và để có được lời cầu xin 

phúc lành của Thiên Sứ (Muhammad). Không nghi ngờ gì 

nữa, đó là một phương tiện đến gần (Allah) dành cho họ! 

Allah sẽ thu nhận họ vào lòng thương xót của Ngài, quả 

thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِمَن ٱلۡأ

َِٰت   ِ وََصلََو َويَتهِخُذ َما يُنفُِق قُُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله
ُ فِي   هُهۡمْۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّلله لَٓا إِنهَها قُۡربَة  ل

َ
ٱلرهُسوِلِۚ أ

ۦْٓۚ إِنه  َ َغُفور  رهِحيم  َرۡحمَتِهِ  ٩٩  ٱَّلله

100. Những người tiên phong (trong đức tin) thuộc 

Muhajirin (những người di cư từ Makkah đến Madinah tị 

nạn) và Ansar (dân Madinah) và những ai theo đường lối 

tốt đẹp của họ, Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với 

Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ những Ngôi Vườn Thiên 

Đàng bên dưới có những dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống 

mãi mãi. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 

نَصارِ  
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ وه

َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

ُ َعنۡ  هِذيَن ٱتهَبُعوُهم بِإِۡحَسَٰٖن رهِضَي ٱَّلله ُهۡم َورَُضواْ  َوٱل
نَۡهَُٰر  

َ
رِي َتحَۡتَها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َعده لَُهۡم َجنه
َ
َعۡنُه َوأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  بَٗداْۚ َذ
َ
 ١٠٠ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

101. Trong những người Ả-rập du mục sống xung quanh 

các ngươi cũng như một số dân bản địa Madinah là 

những kẻ giả tạo đức tin. Chúng đã quen với thói giả tạo, 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không biết chúng (nhưng) 

TA biết chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần (một lần ở 

trần gian và một lần nơi cõi mộ), sau đó, chúng sẽ được 

đưa trở lại về chịu sự trừng phạt khủng khiếp (ở Đời Sau). 

ۡهِل  
َ
ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ َوِمۡن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َوِممه

َِفاِق لَا َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن َنۡعلَُمُهۡمْۚ   ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ عَلَى ٱلن 
َتيِۡن ُثمه يَُردُّوَن إِلَيَٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ  ره ُبُهم مه ِ  ١٠١ َسُنَعذ 

102. Một số khác (trong Madinah) đã thừa nhận tội lỗi của 

họ, họ đã trộn những việc làm tốt cùng với hành động xấu 

khác và họ hy vọng Allah sẽ tha thứ cho họ. Thật vậy, 

Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

َوَءاَخُروَن ٱۡعتََرفُواْ بُِذنُوبِِهۡم َخلَُطواْ َعَملٗا َصَٰلِٗحا  
َ  َوَءاَخرَ  ن َيتُوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ُ أ  َسي ِئًا َعَسي ٱَّلله

 ١٠٢ َغُفور  رهِحيمٌ 

103. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy lấy tài sản mà họ 

Sadaqah để tẩy sạch và thanh lọc họ. Ngươi hãy cầu 

nguyện phúc lành cho họ, quả thật lời cầu nguyện phúc 

lành của Ngươi là một sự bằng an cho họ. Quả thật, Allah 

là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ِيِهم بَِها  ِرُُهۡم َوتَُزك  َٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطه  ۡمَو
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع   هُهۡمُۗ َوٱَّلله تََك َسَكن  ل ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنه َصلَوَٰ
وََصل 

 ١٠٣ َعلِيمٌ 
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104. Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết 

rằng Allah sẽ chấp nhận sự sám hối (thật lòng) của đám 

bầy tôi của Ngài và chấp nhận các việc làm Sadaqah (vì 

Ngài) và rằng Allah là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, 

Đấng Nhân Từ ư? 

َ ُهَو يَ  نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ أ ۡقَبُل ٱلته

وهاُب ٱلرهِحيمُ  َ ُهَو ٱلته نه ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َدَق ُخُذ ٱلصه

ۡ
 ١٠٤ َويَأ

105. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với (những 

người không tham chiến): “Các ngươi hãy làm (việc thiện), 

vì Allah sẽ nhìn thấy việc làm của các ngươi, Thiên Sứ 

của ngài và những người có đức tin (cũng sẽ nhìn thấy). 

Rồi đây, các ngươi sẽ được đưa trở về với Đấng biết điều 

vô hình và hữu hình, Ngài sẽ cho các ngươi biết về những 

gì các ngươi đã làm.” 

ُ َعَملَكُ  ۡم َورَُسولُُهۥ  َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
َهََٰدةِ   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖۡ وََستَُردُّوَن إِلَيَٰ َع

 ١٠٥ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

106. Còn những người không tham chiến khác (mặc dù 

không có lý do chính đáng) đang chờ đợi(3) phán quyết 

của Allah, hoặc là Ngài sẽ trừng phạt họ hoặc là Ngài 

chấp nhận sự sám hối của họ, bởi lẽ, Allah là Đấng Hằng 

Biết, Đấng Sáng Suốt.I 

ا   ُبُهۡم َوِإمه ِ ا ُيَعذ  ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله
َ
َوَءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن لِأ

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠٦ َيُتوُب َعلَۡيِهۡمُۗ َوٱَّلله

107. Những kẻ (giả tạo đức tin) đã xây dựng Masjid với ý 

đồ gây tổn hại (những người Muslim), thể hiện sự bất tuân 

và gây chia rẽ giữa những người có đức tin và để làm nơi 

đóng quân cho những ai đã từng gây chiến với Allah và 

Thiên Sứ của Ngài trước đây. Và chúng thề, tuyên bố: 

“Chúng tôi chỉ có ý định làm điều tốt mà thôi”. Nhưng Allah 

xác nhận rằng chúng đích thực là những kẻ nói dối. 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا َوَتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن  هِذيَن ٱته َوٱل
َ َورَُسولَهُ  ۥ ِمن  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن َحاَرَب ٱَّلله

ُ يَۡشَهُد   ها ٱلۡحُۡسَنيَِٰۖ َوٱَّلله َرۡدنَآ إِل
َ
ْۚ َولََيۡحلُِفنه إِۡن أ َقۡبُل

َِٰذبُونَ   ١٠٧ إِنهُهۡم لََك

108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chớ đứng (lễ 

nguyện Salah) trong đó. Quả thật, Masjid (Quba’) được 

xây dựng dựa trên nền tảng kính sợ (Allah) ngay từ ngày 

đầu tiên xứng đáng hơn để Ngươi đứng (lễ nguyện Salah) 

trong đó. Bên trong (Masjid này), có những người đàn ông 

yêu thích thanh tẩy bản thân, và Allah yêu thương những 

người thanh tẩy (bản thân khỏi những thứ dơ bẩn và tội 

lỗi). 

ۡقَوىَٰ ِمۡن  لَا تَ  َس عَلَى ٱلته ِ س 
ُ
هَمۡسِجٌد أ بَٗداْۚ ل

َ
ُقۡم فِيهِ أ

ن  
َ
ن َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وه

َ
أ

ِرِينَ  ه  ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمطه ْْۚ َوٱَّلله ُروا  ١٠٨ َيَتَطهه

109. Một người đặt nền tảng tòa nhà của mình trên lòng 

kính sợ Allah và sự hài lòng của Ngài tốt hơn hay kẻ đặt 

nền tảng tòa nhà của mình trên một bờ rạn nứt chỉ chờ 

sụp xuống lửa của Hỏa Ngục? Quả thật, Allah không 

hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

 َٰ ِ َورِۡضَو َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ ِمَن ٱَّلله سه
َ
َفَمۡن أ

َ
ٍن  أ

َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ   سه
َ
ۡن أ م مه

َ
َخيٌۡر أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   فَٱۡنَهاَر بِهِۦ فِي نَارِ َجَهنهَمُۗ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ١٠٩ ٱلظه

 
I (3) Đó là ba người đàn ông gồm Ka’ab bin Malik, Murarah bin Al-Rabi’a và Hilaal bin Umaiyah. Cả ba đã không tham 

chiến trận Tabuk nhưng không có lý do ngăn cản họ tham chiến. Tuy nhiên, họ là những người trung thực trong lời nói và 

hành động của mình. 
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110. Ngôi Masjid mà (những kẻ giả tạo đức tin) đã xây 

dựng sẽ không ngừng trở thành (nguyên nhân) gây ra sự 

hoài nghi trong lòng của chúng cho đến khi trái tim của 

chúng ngừng đập. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, 

Đấng Sáng Suốt. 

ن  
َ
هٓا أ هِذي َبَنۡواْ رِيبَٗة فِي قُلُوبِِهۡم إِل لَا يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم ٱل

ُ َعلِيٌم َحكِ  َع قُلُوبُُهۡمُۗ َوٱَّلله  ١١٠ يمٌ َتَقطه

111. Thật vậy, Allah đã mua từ những người có đức tin 

mạng sống và tài sản của họ (để đổi lấy) việc họ sẽ có 

được Thiên Đàng (của Ngài). Họ chiến đấu vì con đường 

chính nghĩa của Allah, họ giết và bị giết. (Đó là) một lời 

hứa thực sự (ràng buộc) đối với Ngài trong Tawrah (Kinh 

Cựu Ước), trong Injil (Kinh Tân Ước) và cả trong Qur’an. 

Và ai là người trung thực với giao ước của mình hơn 

Allah? Vì vậy, các ngươi hãy vui mừng về cuộc giao dịch 

mà các ngươi đã ký kết với Ngài, và đó là một thành tựu 

vĩ đại. 

َٰلَُهم   ۡمَو
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
َ ٱۡشتََرىَٰ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ ۞إِنه ٱَّلله

ِ َفَيۡقُتلُوَن   ْۚ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله نه لَُهُم ٱلۡجَنهَة
َ
بِأ

َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل   ۡوَرى ا فِي ٱلته َويُۡقَتلُوَنۖۡ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ
 ِ ۡوفَيَٰ ب

َ
ِْۚ فَٱۡسَتبِۡشُرواْ  َوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ َعۡهِدهِۦ ِمَن ٱَّلله

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   هِذي بَاَيۡعُتم بِهۚۦِْ َوَذ بِبَۡيعُِكُم ٱل
 ١١١ ٱلَۡعِظيمُ 

112. (Những người đạt được thành tựu vĩ đại đó là) 

những người ăn năn sám hối (với Allah), những người thờ 

phượng (Ngài), những người ca ngợi tán dương (Ngài), 

những người nhịn chay, những người cúi mình và quỳ lạy 

(trong Salah), những người bảo ban làm điều tốt và ngăn 

cản làm điều sai trái, và những người tuân theo các giới 

hạn của Allah. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo 

tin mừng cho những người có đức tin. 

ئُِحوَن   َٰٓ ئُِبوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن ٱلَۡحَِٰمُدوَن ٱلسه َٰٓ ٱلته
َِٰجُدوَن ٱٓأۡلِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف   َٰكُِعوَن ٱلسه ٱلره

  ُِۗ اُهوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدودِ ٱَّلله َوٱلنه
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ  ١١٢ َوبَش 

113. Nabi và những người có đức tin không được cầu xin 

(Allah) tha thứ cho những kẻ đa thần ngay cả khi chúng là 

họ hàng sau khi đã rõ rằng chúng là bạn đồng hành của 

Hỏa Ngục. 

ن يَۡسَتۡغفُِرواْ  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َما َكاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

ْولِي قُۡربَيَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن  لِلُۡمۡشِركِيَن َولَۡو 
ُ
َكانُٓواْ أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
نهُهۡم أ

َ
 ١١٣ لَُهۡم أ

114. Thật ra việc cầu xin tha thứ của Ibrahim cho cha của 

Y trước kia chẳng qua chỉ vì lời hứa mà Y đã hứa với cha 

mình. Nhưng khi (Ibrahim) đã rõ rằng cha của mình là kẻ 

thù của Allah, Y đã tách mình ra khỏi ông ta. Thật vậy, 

Ibrahim là người năng cầu nguyện (Allah) và có lòng kiên 

nhẫn chịu đựng. 

وِۡعَدةٖ   ها َعن مه بِيهِ إِل
َ
َوَما َكاَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

ۥٓ  ا تَبَيهَن لَُه  ِمۡنُهْۚ   وََعَدَهآ إِيهاهُ فَلَمه
َ
ِ َتبَرهأ ه ِ نهُهۥ َعُدو   َّلل 

َ
أ

َٰهٌ َحلِيم   وه
َ
 ١١٤ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَأ

115. Allah không để một dân tộc nào đi lạc sau khi Ngài 

đã hướng dẫn họ (đến với chân lý) cho đến khi Ngài trình 

bày rõ cho họ biết những gì họ nên tránh. Quả thật, Allah 

biết tất cả mọi thứ. 

َُٰهۡم َحتهيَٰ   ُ لُِيِضله قَۡوَمُۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدى َوَما َكاَن ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 

َ بِكُل  ا َيتهُقوَنْۚ إِنه ٱَّلله  ١١٥ يُبَي َِن لَُهم مه

116. Quả thật, quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều 

thuộc về một mình Allah, Ngài làm cho sống và làm cho 

chết. Và các ngươi không có bất kỳ vị bảo hộ hay vị cứu 

tinh nào ngoài Allah. 

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ َويُِميُتْۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه إِنه ٱَّلله

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ١١٦ َوَما لَُكم م 
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117. Thật vậy, Allah đã tha thứ cho Nabi (Muhammad), 

Muhajirin (những người đến Madinah tị nạn) và Ansar 

(những người bản địa Madinah). Họ là những người đã 

theo Nabi trong thời khắc khó khăn sau khi trái tim của 

một nhóm trong số họ gần như nghiêng về (sự hoài nghi) 

nhưng rồi Allah cũng đã tha thứ cho họ, bởi vì Ngài nhân 

từ và thương xót họ. 

نَصارِ  
َ
ِبي ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱلۡأ ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله

هِذيَن ٱتهَبُعوُه فِي َساَعةِ ٱلُۡعۡسَرةِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َكاَد   ٱل
ِۡنُهۡم ُثمه تَ  اَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنهُهۥ بِِهۡم  يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٖق م 

 ١١٧ َرُءوف  رهِحيم  

118. (Cuối cùng, Allah cũng đã tha thứ) cho ba người 

(Ka’ab, Murarah và Hilal) đã không tham chiến (trận 

Tabuk, nhưng đã rất hối hận về lỗi lầm của họ). (Họ đã 

cảm thấy nặng lòng) đến mức trái đất tuy rộng bao la 

nhưng lại chật hẹp đối với linh hồn của họ và họ nhận thấy 

không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi phải 

chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài đã mở cho họ cơ hội 

sám hối để họ có dịp ăn năn. Thật vậy, Allah là Đấng 

Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Nhân Từ. 

هِذيَن ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم   َلََٰثةِ ٱل وَعَلَى ٱلثه
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ  

َ
ۡرُض بَِما رَُحَبۡت وََضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

َ
ٱلۡأ

هٓا إِلَۡيهِ ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡم   ِ إِل  ِمَن ٱَّلله
َ
ها َملَۡجأ ن ل

َ
أ

ْْۚ إِنه  وهاُب ٱلرهِحيمُ لَِيُتوبُٓوا َ ُهَو ٱلته  ١١٨ ٱَّلله

119. Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah và 

hãy ở cùng với những người chân thật. 
َ َوُكونُواْ َمَع   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َِٰدقِينَ   ١١٩ ٱلصه

120. Người dân Madinah và những người Ả Rập du mục 

sống lân cận không được ở lại, bỏ mặc Thiên Sứ của 

Allah (ra đi chinh chiến một mình) và cũng không được 

quý mạng sống của mình hơn mạng sống của Y. Bởi lẽ, 

mọi khó khăn như đói khát, gian khổ mà họ gặp phải vì 

con đường chính nghĩa của Allah cũng như mỗi vùng đất 

mà họ bước qua làm cho những kẻ vô đức tin phẫn nộ và 

căm thù và việc họ giành được thắng lợi từ kẻ thù, đều 

được ghi nhận cho họ như một hành động ngoan đạo và 

thiện tốt. Thật vậy, Allah không làm mất phần thưởng của 

những người làm điều tốt. 

ن  
َ
ۡعَراِب أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم م 

َ
َما َكاَن لِأ

نُفِسِهۡم َعن  
َ
ِ َولَا يَرَۡغُبواْ بِأ َيَتَخلهُفواْ َعن رهُسوِل ٱَّلله

 َولَا نََصب   
 
نهُهۡم لَا يُِصيُبُهۡم َظَمأ

َ
َٰلَِك بِأ نهۡفِسهۚۦِْ َذ

ِ َولَا َيَطـ ُوَن َموِۡطٗئا   َولَا َمخَۡمَصة  فِي َسبِيلِ  ٱَّلله
ها ُكتَِب   ٖ نهۡيلًا إِل اَر َولَا َيَنالُوَن ِمۡن َعُدو  يَغِيُظ ٱلُۡكفه

ۡجَر  
َ
َ لَا يُِضيُع أ لَُهم بِهِۦ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله

 ١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

121. Bất kỳ một khoản chi tiêu nào, dù nhỏ hay lớn, mà họ 

chi dùng (cho con đường chính nghĩa của Allah), hoặc bất 

kỳ một thung lũng nào mà họ đi qua thì đều được ghi nhận 

để Allah ban thưởng cho họ tốt hơn điều mà họ đã từng 

làm. 

َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرٗة َولَا َيۡقَطُعوَن  
ها ُكتَِب  ۡحَسَن َما كَانُواْ  َوادِيًا إِل

َ
ُ أ  لَُهۡم لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

 ١٢١ َيۡعَملُونَ 

122. Không bắt buộc những người có đức tin phải ra đi 

chinh chiến cùng một lúc. Nếu mỗi nhóm cử một thành 

phần đại diện (ở lại) tiếp thu và học hỏi kiến thức tôn giáo 

và cảnh báo người dân của mình khi họ trở về, mong rằng 

mọi người nhận thức được những điều nên tránh. 

ْۚ فَلَۡولَا َنَفَر ِمن   ۞َوَما َكاَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَِينفُِرواْ كَآفهٗة
يِن َولُِينِذُرواْ   ِ ُهواْ فِي ٱلد  ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ل َِيَتَفقه ِ فِۡرقَةٖ م 

ُكل 
 ١٢٢ رََجُعٓواْ إِلَۡيِهۡم لََعلهُهۡم َيحَۡذُرونَ  قَۡوَمُهۡم إَِذا 
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123. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chiến 

đấu với những kẻ vô đức tin đang sinh sống ở gần với các 

ngươi, mục đích để chúng thấy được sự cứng rắn và sức 

mạnh của các ngươi (mà không có hành động xấu gây 

nhiễu loạn đến các ngươi). Các ngươi hãy biết rằng Allah 

luôn ở cùng với những người ngoan đạo. 

َِن   هِذيَن يَلُونَُكم م  َٰتِلُواْ ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  َ نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ارِ َولَۡيِجُدواْ فِيُكۡم ِغلَۡظٗة ٱلُۡكفه

 ١٢٣ لُۡمتهقِينَ َمَع ٱ

124. Bất cứ khi nào có một chương Kinh được ban xuống 

(cho Thiên Sứ Muhammad) thì (trong số những kẻ giả tạo 

đức tin) có những người nói: “Ai trong quí vị gia tăng thêm 

đức tin bởi những lời này?” Tuy nhiên, đối với những 

người có đức tin, điều đó đã làm cho họ gia tăng thêm 

đức tin và họ rất đỗi vui mừng. 

يُُّكۡم  
َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُسوَرة  فَِمۡنُهم مه

ُ
َوِإَذا َمآ أ

هِذيَن َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم   ا ٱل مه
َ
ۦٓ إِيَمَٰٗناْۚ فَأ ِ َزاَدتُۡه َهَِٰذه

 ١٢٤ إِيَمَٰٗنا وَُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ 

125. Nhưng đối với những kẻ mang trong lòng chứng 

bệnh (giả tạo đức tin) thì điều đó chỉ làm chúng thêm xấu 

xa (ngoài) sự xấu xa của chúng, và chúng sẽ chết trong 

tình trạng vô đức tin. 

رَض  فََزاَدۡتُهۡم رِۡجًسا إِلَيَٰ   هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

َٰفُِرونَ رِۡجسِ   ١٢٥ ِهۡم َوَماتُواْ وَُهۡم َك

126. Phải chăng chúng không thấy rằng chúng đã gặp họa 

mỗi năm đến một hoặc hai lần ư? Nhưng rồi chúng không 

ăn năn cũng không nhớ. 

َتيِۡن   ۡو َمره
َ
ًة أ ره ِ عَاٖم مه

نهُهۡم ُيۡفَتُنوَن فِي كُل 
َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ُرونَ ُثمه  كه  ١٢٦  لَا َيُتوبُوَن َولَا ُهۡم يَذه

127. Bất cứ khi nào một chương Kinh được ban xuống thì 

chúng nhìn nhau, (nói): “Có ai nhìn thấy các người 

không?” và sau đó chúng quay đi. Allah đã gạt bỏ trái tim 

của chúng (khỏi chân lý) bởi vì chúng là đám người không 

hiểu. 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظَر َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض َهۡل  
ُ
َوِإَذا َمآ أ

ُ قُلُوبَُهم   ْْۚ َصَرَف ٱَّلله َحٖد ُثمه ٱنَصَرفُوا
َ
ِۡن أ َُٰكم م  يََرى

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل
َ
 ١٢٧ بِأ

128. Quả thật, đã có một Thiên Sứ xuất thân từ trong các 

ngươi đến gặp các ngươi. Y đau buồn cho những gì các 

ngươi đã chịu đựng và Y đã quan tâm lo lắng cho các 

ngươi. Y đại lượng và nhân từ đối với những người có 

đức tin. 

نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما  
َ
ِۡن أ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

م بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن َرُءوف  َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيكُ 
 ١٢٨ رهِحيم  

129. Nếu như chúng ngoảnh đi thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói: “Allah đã đủ đối với Ta, không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác 

cho Ngài. Quả thật, Ngài là Chủ Nhân của chiếc ngai 

vương vĩ đại.” 

ها ُهَوۖۡ َعلَۡيهِ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل هۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله فَإِن تََول
 ١٢٩ تَوَكهلُۡتۖۡ وَُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 
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Yunus  يونس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của Kinh Sách chí 

minh (Qur’an). 
 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ 

2. Có phải con người lấy làm ngạc nhiên khi TA (Allah) đã 

mặc khải (Kinh Sách) xuống cho một người đàn ông (xuất 

thân) từ họ để cảnh báo nhân loại (về hình phạt của Allah) 

và báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ 

được (phần thưởng tốt đẹp) ở nơi Thượng Đế của họ về 

những gì mà họ gửi đi trước. (Tuy nhiên), những kẻ vô 

đức tin lại nói: “Rõ ràng đây là một tên phù thủy.” 

ۡن  
َ
ِۡنُهۡم أ وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ رَُجٖل م 

َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

نه لَُهۡم قََدَم ِصۡدٍق  
َ
هِذيَن َءاَمنُٓواْ أ ِر ٱل ِ اَس َوبَش  نِذرِ ٱلنه

َ
أ

َٰفُِروَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحر    ِعنَد َرب ِِهۡمُۗ قَاَل ٱلَۡك
بِينٌ   ٢ مُّ

3. Thật vậy, Thượng Đế của các ngươi (hỡi những kẻ 

ngạc nhiên) là Allah, Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái 

đất trong sáu ngày, rồi Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài 

điều hành và sắp xếp mọi công việc. Không có bất cứ ai 

can thiệp (cho ai) ngoại trừ có sự cho phép của Ngài. Đó 

là Allah, Thượng Đế của các ngươi, vì vậy các ngươi hãy 

tôn thờ Ngài, lẽ nào các ngươi không lưu tâm?! 

ۡرَض فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله

 ۡ يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱل
َ
ۖۡ َما  ِستهةِ أ ۡمَر

َ
أ

ُ َربُُّكۡم   َٰلُِكُم ٱَّلله ها ِمنُۢ َبۡعِد إِۡذنِهۚۦِْ َذ ِمن َشفِيٍع إِل
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٣ فَٱۡعُبُدوُهْۚ أ

4. Rồi tất cả các ngươi phải trở về trình diện Ngài, lời hứa 

của Allah là sự thật. Thật vậy, Ngài đã bắt đầu (quá trình) 

tạo hóa rồi Ngài sẽ lập lại nó để Ngài có thể ban thưởng 

cho những ai đã tin tưởng và hành thiện theo lẽ công 

bằng. Riêng đối với những kẻ vô đức tin, chúng sẽ được 

chiêu đãi bằng một loại nước sôi và một hình phạt đau 

đớn cho những điều mà chúng đã từng phủ nhận. 

اْۚ إِنهُهۥ َيۡبَدُؤاْ  إِلَيۡ  ِ َحقًّ هِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعاۖۡ وَۡعَد ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ لَِيۡجزَِي ٱل

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَراب    َٰلَِحَِٰت بِٱلۡقِۡسِطِۚ َوٱل ٱلصه
ُۢ بَِما َكانُواْ يَكۡ  لِيُم

َ
ِۡن َحمِيٖم وََعَذاٌب أ  ٤ ُفُرونَ م 

5. Ngài là Ðấng đã tạo ra mặt trời chiếu sáng (chói lọi) và 

mặt trăng mang ánh sáng (dịu mát) và Ngài sắp đặt cho 

nó xuất hiện tại các vị trí khác nhau để các ngươi nhận 

biết được số lượng năm tháng và tính toán (thời gian). 

Allah đã tạo ra điều này vì chân lý. Ngài giải thích rõ các 

dấu hiệu (của Ngài) cho nhóm người hiểu biết. 

ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱلَۡقَمَر نُوٗرا   هِذي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱل
نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ َما   ِ َرُهۥ َمَنازَِل لَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  َوَقده

ها  َٰلَِك إِل ُ َذ ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  َخلََق ٱَّلله ِ ِۚ ُيَفص  ِ بِٱلۡحَق 
 ٥ َيۡعلَُمونَ 

6. Quả thật, trong sự luân phiên của đêm và ngày, và 

trong những gì mà Allah đã tạo ra trong các tầng trời và 

trái đất đều là những dấu hiệu (chứng minh quyền năng 

của Allah) dành cho những người ngoan đạo (ngay chính, 

sợ Allah). 

ُ فِي   َهارِ َوَما َخلََق ٱَّلله هۡيِل َوٱلنه إِنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيتهُقونَ 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٦ ٱلسه

7. Những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với TA (- Allah, 

ở Đời Sau) và hài lòng với cuộc sống thế giới này và cảm 

thấy an nhiên ở đó cũng như những kẻ thờ ơ với các lời 

phán của TA. 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضواْ بِٱلۡحََيوَٰ إِنه ٱل
َٰفِلُونَ  هِذيَن ُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِنا َغ نُّواْ بَِها َوٱل

َ
 ٧ َوٱۡطَمأ
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8. Chúng là những kẻ mà chỗ ở sẽ là Hỏa Ngục do hậu 

quả của những điều mà chúng đã tích lũy. 
اُر بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
 ٨ أ

9. Thật vậy, những người có đức tin và hành thiện, 

Thượng Đế của họ sẽ hướng dẫn họ (đến với sự hài lòng 

của Ngài) bằng đức tin của họ, (và Ngài sẽ thu nhận họ 

vào) các Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc), bên dưới có 

những dòng sông chảy. 

َٰلَِحَِٰت َيۡهِديِهۡم َربُُّهم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َِٰت   نَۡهَُٰر فِي َجنه

َ
بِإِيَمَٰنِِهۡمۖۡ َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

 ٩ عِيمِ ٱلنه 

10. Lời cầu nguyện của họ trong Thiên Đàng (sẽ là) “Lạy 

Allah, Ngài là Đấng Vinh Quang và Tối Cao!” và lời chào 

của họ với nhau (sẽ là) “Salam” – (Chào an lành!) và lời 

cầu nguyện cuối cùng của họ (sẽ là) “Alhamdulilla-hi 

Rabbil-a-lami-n” - (Ca ngợi, tán dương và tạ ơn Allah, 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.) 

َُٰهۡم فِيَها ُسۡبَحََٰنَك ٱللهُهمه َوَتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰم ْۚ   َدۡعَوى
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب  ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله

َ
َُٰهۡم أ  ١٠ َوَءاِخُر َدۡعَوى

11. Nếu như Allah vội vàng đáp lại điều xấu mà con người 

(yêu cầu) giống như việc con người muốn Ngài đáp lại 

điều tốt (khi họ cầu xin Ngài) thì chắc chắn tuổi thọ của họ 

đã phải kết thúc. Tuy nhiên, TA bỏ mặc những kẻ không 

mong đợi cuộc gặp gỡ với TA sống lang thang một cách 

mù quáng. 

ره ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيِۡر  ۞َولَۡو ُيَعج ِ  ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا   َجلُُهۡمۖۡ َفَنَذُر ٱل

َ
لَُقِضَي إِلَۡيِهۡم أ

 ١١ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

12. Con người khi gặp hoạn nạn, y van vái cầu khẩn TA 

cứu giúp (trong mọi tư thế) nằm, ngồi hoặc đứng. Nhưng 

khi TA giúp y thoát khỏi cơn nguy nạn, y (làm ngơ) bước 

đi như thể y chưa bao giờ từng cầu khẩn TA cứu giúp y 

thoát nạn. Như thế đó, những gì mà những kẻ tội lỗi đã 

làm lại tỏ ra đẹp mắt đối với chúng. 

ۡو  َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ٱلضُّ 
َ
ۡو قَاِعًدا أ

َ
ۦٓ أ رُّ َدعَانَا ِلجَۢنبِهِ

هۡم يَۡدُعَنآ   ن ل
َ
ُهۥ َمره َكأ ا َكَشۡفَنا َعۡنُه ُضره قَآئِٗما فَلَمه

ۚۥْ َكَذَٰلَِك ُزي َِن لِلُۡمۡسرِفِيَن َما َكانُواْ   ُه سه ٖ مه إِلَيَٰ ُضر 
 ١٢ َيۡعَملُونَ 

13. TA đã tiêu diệt những thế hệ trước các ngươi (hỡi 

những kẻ đa thần) khi mà chúng làm điều sai quấy. Các 

Sứ Giả của chúng đã đến với chúng với những bằng 

chứng rõ ràng nhưng chúng không tin. TA đáp trả những 

kẻ tội lỗi đúng như thế. 

 ْ ا َظلَُموا ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن ِمن َقۡبلُِكۡم لَمه
َ
  َولََقۡد أ

  ْْۚ وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا
زِي ٱلَۡقۡوَم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

 ١٣ َكَذَٰلَِك َنجۡ

14. Sau đó, TA đã để các ngươi (loài người) thành những 

người kế thừa trái đất này sau chúng để quan sát các 

ngươi hành động thế nào (nếu các ngươi làm tốt sẽ được 

tốt còn nếu các người làm điều xấu sẽ bị điều xấu). 

ۡرِض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم  
َ
ُثمه َجَعلَۡنَُٰكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ

 ١٤ لَِننُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 
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15. Khi các Lời Mặc Khải của TA được xướng đọc rõ ràng 

cho họ nghe, những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với 

TA nói: “Ngươi (hỡi Muhammad) hãy mang đến cho bọn 

ta một quyển Qur’an khác quyển này hoặc hãy thay đổi nó 

đi!”. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Ta 

không thể thay đổi Nó theo ý mình. Ta chỉ làm theo những 

gì đã được mặc khải cho Ta. Nếu Ta nghịch lại Thượng 

Đế của TA, TA thực sự sợ hình phạt của Ngày Khủng 

Khiếp.” 

هِذيَن لَا   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
ْۚ قُۡل   لُۡه ِ ۡو بَد 

َ
يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن َغيِۡر َهََٰذآ أ

لَُهۥ ِمن تِلَۡقآيِٕ َنۡفِسٓيِۖ إِۡن  َما يَُكونُ  ِ بَد 
ُ
ۡن أ

َ
 لِٓي أ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه تهبُِع إِل

َ
أ

 ١٥ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 

“Nếu Allah muốn, Ta đã không đọc Nó (Qur’an) cho các 

ngươi nghe và Ngài cũng không cho các ngươi biết về Nó. 

Rõ ràng Ta đã sống một quãng đời với các ngươi trước 

khi Nó được ban xuống, sao các ngươi lại không hiểu?! 

َُٰكم   ۡدَرى
َ
ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَۡيُكۡم َولَٓا أ هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل

فَلَا   بِهِۖۦۡ َفَقدۡ 
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقۡبلِهِ لَبِۡثُت فِيُكۡم ُعُمٗرا م 

 ١٦ َتۡعقِلُونَ 

17. Vì vậy, ai sai quấy hơn kẻ bịa ra một lời nói dối về 

Allah hoặc phủ nhận các dấu hiệu của Ngài?! Chắc chắn, 

những kẻ tội lỗi sẽ không thành công. 

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ۡظلَُم ِممه
َ
َب   َفَمۡن أ ۡو َكذه

َ
ِ َكِذبًا أ ٱَّلله

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلُۡمۡجرُِمونَ   ١٧ أَـِبَيَٰتِهِ

18. (Những kẻ đa thần) tôn thờ ngoài Allah những thứ 

không gây hại cho họ cũng không mang lợi cho họ và họ 

nói: “Đây là những vị đại diện can thiệp cho chúng tôi 

trước Allah”. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói 

với chúng: “Có phải các người muốn cho Allah biết điều 

mà (các người tưởng rằng) Ngài không biết chuyện gì xảy 

ra trong các tầng trời và trái đất?” Allah Vinh Quang và Tối 

Cao vượt bên trên mọi thứ mà chúng tổ hợp (với Ngài). 

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡم   ِ َما لَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
تُنَب ِـ ُوَن  

َ
ِْۚ قُۡل أ َويَُقولُوَن َهَُٰٓؤلَآِء ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد ٱَّلله

ۡرِضِۚ  
َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو َ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلسه ٱَّلله

ا يُۡشِرُكونَ   ١٨ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

19. Thật ra, trước đây loài người vốn là một cộng đồng 

duy nhất (chỉ thờ phượng một mình Allah), nhưng rồi họ 

chia rẽ. Nếu không phải vì lời phán trước đây của Thượng 

Đế Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì mọi tranh chấp của 

họ đã được giải quyết xong. 

ْْۚ َولَۡولَا   ٗة َوَِٰحَدٗة فَٱۡخَتلَُفوا مه
ُ
هٓا أ اُس إِل َوَما َكاَن ٱلنه

ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡم فِيَما فِيهِ   َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره
 ١٩ َيخَۡتلُِفونَ 

20. (Những kẻ đa thần) nói: “Tại sao Thượng Đế của Y 

(Muhammad) không ban xuống cho Y một dấu hiệu lạ nào 

đó (chứng minh sứ mạng của Y là thật.” Ngươi hãy nói: 

“Quả thật, những điều vô hình đều thuộc về kiến thức của 

Allah, vì vậy, các người hãy chờ đợi, quả thật Ta cũng 

chờ đợi cùng các người.” 

ب ِهِۖۦۡ َفُقۡل إِنهَما   َويَُقولُوَن لَۡولَآ  ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
أ

َِن   ِ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م  ٱلَۡغۡيُب َّلِله
 ٢٠ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 

21. Khi mà TA (Allah) cho con người nếm trải hồng phúc 

(của TA) sau cơn nguy nạn, ngay lập tức họ âm mưu 

chống lại các Lời Mặc Khải của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói: “Allah nhanh hơn trong chiến lược.” 

Quả thât, các Sứ Giả của TA (các Thiên Thần ghi chép) 

luôn ghi chép hết mọi thứ mà các người âm mưu.” 

آَء َمسه  ِنُۢ َبۡعِد َضره اَس َرۡحمَٗة م  َذۡقَنا ٱلنه
َ
ۡتُهۡم إَِذا  َوِإَذآ أ

ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه رُُسلََنا 
َ
ُ أ ۡكر  فِٓي َءايَاتَِناْۚ قُِل ٱَّلله لَُهم مه

 ٢١ يَۡكُتُبوَن َما َتۡمُكُرونَ 
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22. (Allah), chính Ngài là Đấng làm cho các ngươi có thể 

đi lại trên đất liền và ngoài biển cả và khi các ngươi ở trên 

tàu. Con tàu đưa họ vượt trùng dương với làn gió nhẹ, họ 

vui mừng với chuyến đi. Bỗng một cơn cuồng phong nổi 

lên, những làn sóng (khổng lồ) từ khắp nơi ập đến, họ 

nghĩ mình sẽ bị chết chìm trong trận giông tố này, họ liền 

chân thành khấn vái Allah: “Nếu Ngài cứu bầy tôi khỏi đại 

nạn này, chắc chắn bầy tôi sẽ là những người biết ơn 

Ngài.” 

ِ َوٱلَۡبۡحرِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا ُكنُتۡم   هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل
فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَرۡيَن بِِهم بِرِيٖح َطي َِبةٖ َوَفرُِحواْ بَِها 

ِ  َجآَءۡتَها رِيٌح عَاِصف  وََجآَءُهُم 
ٱلَۡمۡوُج ِمن ُكل 

َ ُمخۡلِِصيَن  ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ ٱَّلله
ُ
نهُهۡم أ

َ
َمكَاٖن َوَظنُّٓواْ أ

نجَۡيتََنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن  
َ
يَن لَئِۡن أ ِ لَُه ٱلد 

َِٰكرِينَ   ٢٢ ٱلشه

23. Nhưng sau khi Ngài cứu họ (khỏi cơn nguy nạn) thì họ 

lại gieo rắc tội lỗi trên trái đất bất chấp công lý. Hỡi nhân 

loại, thật ra tội lỗi đó chỉ hại bản thân các ngươi thôi, (đó 

chỉ là) sự hưởng thụ tạm bợ của đời sống thế tục, rồi đây 

các ngươi sẽ trở về trình diện TA. Lúc đó, TA sẽ cho các 

ngươi biết về mọi thứ mà các ngươi đã từng làm. 

   ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن فِي ٱلۡأ نجَى

َ
آ أ فَلَمه

َتََٰع   نُفِسُكمِۖ مه
َ
اُس إِنهَما َبۡغُيُكۡم عَلَىَٰٓ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡنَياۖۡ ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب ِئُُكم بَِما   ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٢٣ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

24. Quả thật, hình ảnh đời sống trần tục này chỉ giống như 

một cơn mưa mà TA ban từ trời xuống làm cây cối trên 

đất hấp thụ, (cho ra) đủ loại cây trái hoa màu cung cấp 

lương thực cho con người và gia súc, cho đến khi mảnh 

đất được trang điểm và đẹp đẽ khiến các chủ nhân của nó 

nghĩ rằng mình có khả năng thu hoạch tốt vụ mùa thì 

mệnh lệnh (hủy hoại mùa màng) của TA được ban xuống 

đêm ngày. TA đã làm cho mùa gặt như thể nó chưa phát 

triển ngày hôm qua. Như thế đó, TA đã giải thích chi tiết 

các dấu hiệu cho nhóm người biết suy ngẫm. 

َمآِء   نَزلَۡنَُٰه ِمَن ٱلسه
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ إِنهَما َمَثُل ٱلۡحََيوَٰ

اُس   ُكُل ٱلنه
ۡ
ا يَأ ۡرِض ِممه

َ
فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ

يهَنۡت   ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزه
َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
نَۡعَُٰم َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

َ
َوٱلۡأ

ۡهلَُهآ 
َ
ۡمُرنَا لَۡيلًا  َوَظنه أ

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَۡيَهآ أ نهُهۡم َق

َ
 أ

ۡمِسِۚ  
َ
هۡم َتۡغَن بِٱلۡأ ن ل

َ
ۡو َنَهاٗرا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
أ

ُرونَ  ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيَتَفكه ِ  ٢٤ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

25. Allah mời gọi (con người) đến với Ngôi Nhà Bằng An 

(Thiên Đàng) và hướng dẫn bất cứ ai Ngài muốn đến với 

con đường ngay chính (đó là tôn giáo Islam). 

َلَِٰم َويَۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ   ُ يَۡدُعٓواْ إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٢٥ ِصَرَٰٖط مُّ

26. Những người làm tốt sẽ có được phần thưởng tốt và 

hơn thế nữa. Không có bóng tối nào bao phủ khuôn mặt 

của họ, cũng không có sự sỉ nhục. Họ là những người bạn 

của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 

ۡحَسُنواْ ٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ َولَا يَرَۡهُق  
َ
هِذيَن أ ۞ل ِل

 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم  وُُجوَهُهۡم َقتَر  َولَا ذِلهٌة

 ٢٦ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

27. Những kẻ làm điều xấu sẽ nhận lại điều xấu tương 

ứng với nó và sự sỉ nhục sẽ bao trùm chúng. Chúng sẽ 

không có một ai bảo vệ trước Allah. Gương mặt của 

chúng như thể bị bao phủ bởi bóng tối của màn đêm – 

thật đen tối. Chúng là những người bạn của Hỏa Ngục, 

chúng sẽ sống trong đó mãi mãi. 

ِۭ بِِمۡثلَِها  ي ِـ َاِت َجَزآُء َسي ِئَة هِذيَن َكَسُبواْ ٱلسه َوٱل
نهَمآ  

َ
ِ ِمۡن عَاِصمِٖۖ َكأ َِن ٱَّلله ا لَُهم م  ۖۡ مه َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 

ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم قَِطعٗ 
ُ
ْوَلَٰٓئَِك  أ

ُ
هۡيِل ُمۡظلًِماْۚ أ َِن ٱل ا م 

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٢٧ أ
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28. Vào Ngày mà TA sẽ triệu tập tất cả (loài người), rồi TA 

phán với những kẻ đa thần: “Các ngươi và thần linh mà 

các ngươi tổ hợp hãy ở yên vị trí của mình.” Sau đó, TA 

sẽ tách chúng ra và các thần linh của chúng sẽ nói: “Các 

ngươi không từng thờ phượng bọn ta.” 

ۡشَرُكواْ  
َ
هِذيَن أ َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل

نُتۡم َوُشَرَكآؤُُكۡمْۚ فََزيهلَۡنا بَيَۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل 
َ
َمكَانَُكۡم أ

ا كُ   ٢٨ نُتۡم إِيهانَا َتۡعُبُدونَ ُشَرَكآؤُُهم مه

29. “Allah đã đủ làm nhân chứng cho bọn ta và các ngươi, 

và bọn ta đã không biết gì về sự thờ phượng của các 

ngươi.” 

ِ َشِهيَدُۢا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم إِن ُكنها َعۡن   فََكَفىَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ ِعَباَدتُِكۡم لََغَٰفِلِينَ 

30. (Vào Ngày vĩ đại đó), mọi linh hồn sẽ chứng kiến hậu 

quả của những điều mà nó đã từng làm và (những kẻ đa 

thần) sẽ được đưa về với Allah, Đấng Bảo Hộ đích thực 

của chúng. Và những gì mà chúng đã bịa đặt trước đây sẽ 

bỏ chúng đi mất. 

ِ  ُهَنالَِك َتۡبلُواْ ُكلُّ  ٓواْ إِلَي ٱَّلله ۡسلََفۡتْۚ َوُردُّ
َ
آ أ  َنۡفٖس مه

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ  ِۖ وََضله َعۡنُهم مه ِ َُٰهُم ٱلۡحَق   ٣٠ َمۡولَى

31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ 

đa thần phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời 

đất? Ai chi phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai 

đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống? 

Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ trụ)?” 

Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: 

“Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?” 

ن َيۡملُِك  قُۡل َمن  مه
َ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزُقُكم م 

بَۡصََٰر َوَمن ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت  
َ
ۡمَع َوٱلۡأ ٱلسه

  ْۚ ۡمَر
َ
َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ْۚ َفُقۡل أ ُ  ٣١ فََسَيُقولُوَن ٱَّلله

32. Đấy là Allah, Thượng Đế đích thực của các ngươi. 

Thế nên bất cứ điều gì ngoài chân lý đều lầm lạc, vậy các 

ngươi lạc hướng đi đâu? 

ها   ِ إِل ۖۡ َفَماَذا َبۡعَد ٱلۡحَق  ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ فََذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ تُۡصَرفُونَ  ن

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل  ٣٢ ٱلضه

33. Lời nói của Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) về những kẻ bất tuân, dấy loạn đúng như 

thế, rằng chúng sẽ không có đức tin. 

نهُهۡم  
َ
هِذيَن فََسُقٓواْ أ ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َكَذَٰلَِك َحقه

 ٣٣ لَا يُۡؤِمُنونَ 

34. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những 

kẻ đa thần): “Các thần linh mà các ngươi thờ phượng 

ngoài Allah có khả năng khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó 

không?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 

chúng: “Allah khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó trở lại.” Vậy 

sao các ngươi vẫn còn xa lánh (chân lý)?” 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه   قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
هيَٰ   ن

َ
ۖۥۡ فَأ ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ ۚۥْ قُِل ٱَّلله يُعِيُدهُ

 ٣٤ تُۡؤَفُكونَ 

35. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi chúng: “Có thần linh nào 

của các ngươi hướng dẫn đến chân lý không?” Ngươi hãy 

nói: “Allah hướng dẫn đến chân lý.” Vậy Ðấng hướng dẫn 

đến chân lý đáng được tuân theo hơn hay một kẻ không 

thể hướng dẫn trừ phi được hướng dẫn? Các ngươi cư 

xử và đánh giá sao thế? 

ِۚ قُِل   ِ ن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
 ُ ن  ٱَّلله

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق 

َ
ِ  أ  َيۡهِدي لِلَۡحق 

ن ُيۡهَدىَِٰۖ َفَما لَُكۡم َكۡيَف  
َ
هٓا أ ٓي إِل ِ ها يَِهد  ن ل مه

َ
يُتهَبَع أ

 ٣٥ َتحُۡكُمونَ 
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36. Và hầu hết (những kẻ đa thần) chỉ đi theo giả định. 

Thật vậy, giả định không thay thế được gì cho sự thật. 

Quả thật, Allah biết rõ những điều chúng làm. 

نه لَا ُيۡغنِي ِمَن   ها َظنًّاْۚ إِنه ٱلظه ۡكثَرُُهۡم إِل
َ
َوَما يَتهبُِع أ

ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  َ َعلِيُم ِ َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله  ٣٦ ٱلۡحَق 

37. Qur’an này không thể nào do ai khác ngoài Allah làm 

ra. Nó xác nhận lại những gì trước Nó và giải thích chi tiết 

về Kinh Thánh trước đây (như Tawrah, Injil, Zabur…), 

không có gì phải hoài nghi rằng Nó đến từ Đấng Chúa Tể 

của vũ trụ và vạn vật. 

  ِ ن ُيۡفتََرىَٰ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َوَما َكاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل  وَ  َلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٧ ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

38. Hoặc có phải (những kẻ đa thần) bảo Y (Muhammad) 

đã bịa đặt ra (Qur’an)? Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy 

nói: “Vậy các người hãy mang đến một chương Kinh 

giống như thế và hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp 

đỡ, nếu các ngươi nói thật!” 

ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ   تُواْ بُِسوَرةٖ م 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٣٨ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 

39. Đúng hơn, chúng đã phủ nhận những gì mà chúng 

không thể bao hàm với sự hiểu biết của chúng và chúng 

chưa đạt được lời giải thích của nó. Tương tự như thế, 

những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận. Cho nên, Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xem kết cuộc của những 

kẻ làm điều sai quấy đã diễn ra thế nào! 

تِِهۡم  
ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمه بَۡل َكذه

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَٱنُظۡر   َب ٱل ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه
ۡ
تَأ

َٰلِِمينَ  َٰقَِبُة ٱلظه  ٣٩ َكۡيَف َكاَن َع

40. Trong số (những kẻ đa thần) có người đã tin tưởng 

vào (Qur’an) và có người không tin tưởng vào Nó. Tuy 

nhiên, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) biết rõ những 

kẻ dấy loạn bất tuân. 

ها يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ   ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه َوِمۡنُهم مه
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

َ
 ٤٠ َوَربَُّك أ

41. Nếu như chúng phủ nhận Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) thì Ngươi hãy nói: “Ta chịu trách nhiệm cho 

hành động của Ta và các ngươi chịu trách nhiệm cho 

hành động của các ngươi, các ngươi không liên can đến 

việc làm của Ta và Ta không liên can đến việc làm của 

các ngươi.” 

نُتم  
َ
بُوَك َفُقل ل ِي َعَملِى َولَُكۡم َعَملُُكۡمۖۡ أ َوِإن َكذه

ا َتۡعَملُونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
ۡعَمُل َوأ

َ
آ أ  ٤١ بَرِيٓـ ُوَن ِممه

42. Trong số (những kẻ đa thần) có người đến (giả vờ) 

nghe Ngươi (Thiên Sứ) xướng đọc (Qur’an). (Nhưng 

Ngươi – hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy biết rằng) làm sao 

Ngươi có thể làm cho người điếc nghe được cũng như 

làm sao Ngươi có thể hướng dẫn (đám người) khi chúng 

không hiểu gì? 

مه َولَۡو   نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٢ ونَ َكانُواْ لَا َيۡعقِلُ 

43. Trong số (những kẻ đa thần) có người hướng mắt 

nhìn Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Nhưng làm sao 

Ngươi có thể hướng dẫn được người mù khi họ không 

nhìn thấy? 

نَت َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َولَۡو  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٣ نَ َكانُواْ لَا ُيۡبِصُرو 
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44. Thật vậy, Allah đã không bất công với con người về 

bất cứ điều gì, nhưng chính con người lại bất công với 

bản thân mình. 

اَس   ا َوَلَِٰكنه ٱلنه اَس َشۡيـ ٗ َ لَا َيۡظلُِم ٱلنه إِنه ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٤٤ أ

45. Vào Ngày mà (Allah) sẽ tập hợp (nhân loại), họ (cảm 

giác) như thể họ chỉ ở lại (thế gian) một giờ trong ngày. Và 

họ sẽ nhận biết nhau. Quả thật, những kẻ phủ nhận cuộc 

gặp gỡ với Allah sẽ thất bại và họ là những kẻ đã không 

được hướng dẫn. 

هۡم يَلۡبَ  ن ل
َ
َهارِ  َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ َِن ٱلنه ها َساَعٗة م  ُثٓواْ إِل

  ِ بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه َيَتَعاَرفُوَن بَيَۡنُهۡمْۚ قَۡد َخِسَر ٱل
 ٤٥ َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ 

46. Cho dù TA cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thấy 

một vài (hình phạt) mà TA đã hứa với chúng hay TA làm 

cho Ngươi chết đi thì đằng nào chúng cũng phải trở về 

trình diện TA. Rồi đây Allah sẽ là nhân chứng cho những 

gì chúng đã từng làm. 

َينهَك   ۡو َنَتَوفه
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإمه

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما   ٤٦ َيۡفَعلُونَ فَإِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه ٱَّلله

47. Mỗi cộng đồng (dân tộc, quốc gia) đều có một Sứ Giả 

(được Allah phái đến). Vì vậy, khi sứ giả của họ đến, mọi 

việc tranh chấp giữa họ sẽ được giải quyết một cách công 

bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

ۖۡ فَ  ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

إَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم قُِضَي بَيَۡنُهم  َولِكُل 
 ٤٧ بِٱلۡقِۡسِط وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

48. (Những kẻ vô đức tin) nói: “Bao giờ lời hứa (về sự 

trừng phạt) này sẽ xảy ra nếu các ngươi nói thật?” 
 ٤٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 

“Ta không có quyền năng quyết định điều hại hay điều lợi 

cho bản thân ngoại trừ điều nào Allah muốn. Mỗi cộng 

đồng đều có một thời hạn nhất định, một khi thời hạn của 

họ đến thì họ sẽ không thể nán lại hay đi sớm hơn một 

thời khắc nào.” 

ها َما َشآَء   ا َولَا َنۡفًعا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َضر ٗ
َ
هٓا أ قُل ل

َجلُُهۡم فَلَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن  
َ
ْۚ إَِذا َجآَء أ َجٌل

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ُۗ لِكُل  ُ ٱَّلله
 ٤٩ َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Các ngươi 

hãy nghĩ xem, nếu (Allah) ban hình phạt xuống các người 

vào ban đêm hoặc ban ngày thì hình phạt nào sẽ là cái mà 

những tên tội lỗi thúc giục nó mau đến?!” 

اَذا   ۡو َنَهاٗرا مه
َ
َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ تَى

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

 ٥٠ يَۡسَتۡعِجُل ِمۡنُه ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

51. “Phải chăng sau khi hình phạt thật sự giáng xuống thì 

các ngươi mới tin hay sao? Lẽ nào bây giờ các ngươi mới 

tin trong khi trước đây các ngươi đã mong nó mau đến? 

ۦْٓۚ َءآلۡ  ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِ
َ
َٰٔـَن َوَقۡد ُكنُتم بِهِۦ  أ

 ٥١ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

52. Sau đó, có lời phán bảo với những tên làm điều sai 

quấy: “Các ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt muôn đời. 

Các ngươi được đền bù bởi những gì các ngươi đã kiếm 

được.” 

 ْ هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُوا َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد َهۡل   ُثمه قِيَل لِل
ها بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٥٢ ُتجَۡزۡوَن إِل

53. (Những kẻ đa thần) hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad): 

“Có phải (hình phạt mà Ngươi cảnh báo) là sự thật 

không?” Ngươi hãy đáp: “Xin thề với Thượng Đế của Ta, 

chắc chắn đó là sự thật và các ngươi sẽ không thoát.” 

  ۡۖ َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي َوَرب ِٓي إِنهُهۥ لَحَق  
َ
۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
 ٥٣ َوَمآ أ
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54. Nếu mỗi linh hồn làm điều sai quấy có tất cả mọi thứ 

trên trái đất thì chắc chắn nó sẽ dùng để chuộc tội; và 

(những kẻ làm điều sai quấy) sẽ hối hận khi nhìn thấy hình 

phạt. (Tuy nhiên), chúng sẽ được (Allah) phân xử bằng 

công lý và chúng sẽ không bị đối xử bất công. 

ۡرِض لَٱۡفَتَدۡت  
َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي ٱلۡأ

نه لِكُل 
َ
َولَۡو أ

واْ  َسرُّ
َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي بَيَۡنُهم  بِهِۗۦُ َوأ

َ
ا َرأ َداَمَة لَمه ٱلنه
 ٥٤ بِٱلۡقِۡسِط وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

55. Lẽ nào mọi thứ trong các tầng trời và trái đất không 

thuộc về một mình Allah?! Lẽ nào lời hứa của Allah không 

phải là sự thật?! Tuy nhiên, hầu hết (những kẻ vô đức tin) 

không biết mà thôi. 

لَٓا إِنه وَۡعَد  
َ
ۡرِض  أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ  ٥٥ ٱَّلله

56. Ngài làm cho sống và làm cho chết và các ngươi sẽ 

được đưa về trình diện Ngài trở lại (để Ngài xét xử và 

thưởng phạt). 

 ٥٦ ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

57. Hỡi con người! Thật vậy, lời răn (Qur’an) từ Thượng 

Đế đã đến với các ngươi. Nó là một phương thức chữa 

tâm bệnh của các ngươi, là một nguồn chỉ đạo và là lòng 

thương xót dành cho những người có đức tin. 

ب ُِكۡم   ِن ره وِۡعَظة  م  اُس قَۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُدورِ وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٥٧ وَِشَفآء  ل َِما فِي ٱلصُّ

58. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với nhân 

loại): “Với hồng phúc của Allah và lòng thương xót của 

Ngài, các ngươi hãy vui hưởng.” Điều đó tốt hơn những gì 

mà họ đã tích lũy và tom góp được. 

َٰلَِك فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو   ِ َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٥٨ َخيۡر  م 

59. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy nói (với những 

kẻ đa thần): “Các ngươi có xem lại việc các ngươi tự ý 

cấm và cho phép dùng các bổng lộc mà Allah đã ban 

xuống cho các ngươi không?” Ngươi hãy nói với chúng: 

“Phải chăng Allah đã cho phép các ngươi (quyền hạn đó) 

hay các ngươi chỉ bịa đặt rồi nói khống cho Allah? 

ِۡزٖق فََجَعلُۡتم  ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ َرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

  ِ ۡم عَلَى ٱَّلله
َ
ذَِن لَُكۡمۖۡ أ

َ
ُ أ ِۡنُه َحَراٗما وََحَلَٰلٗا قُۡل َءاَّلٓله م 

 ٥٩ َتۡفتَُرونَ 

60. Những kẻ bịa đặt lời nói khống cho Allah có suy nghĩ 

gì về số phận của mình vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng? 

Quả thật, Allah có đầy đủ hồng phúc dành cho loài người 

nhưng hầu hết họ không biết ơn. 

ِ ٱلَۡكِذَب يَوَۡم   هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَما َظنُّ ٱل
َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه  اِس َوَلَِٰكنه  ٱلۡقَِيََٰمةِ  إِنه ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم لَا يَۡشُكُرونَ 
َ
 ٦٠ أ

61. Không một hành động nào của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad), không một đoạn Qur’an nào Ngươi xướng 

đọc và không một hành động nào các ngươi (những 

người có đức tin) làm mà lại không nằm dưới sự chứng 

kiến của TA (Allah). Không gì có thể nằm ngoài tầm kiểm 

soát của Thượng Đế của Ngươi, dù một vật có sức nặng 

bằng trọng lượng hạt nguyên tử nằm dưới đất hay trong 

bầu trời hoặc thậm chí nhỏ hơn hay lớn hơn thế thì cũng 

đều được ghi chép rõ ràng trong Quyển Kinh (Lưu Trữ - 

Quyển Kinh Mẹ). 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َولَا  
ۡ
َوَما تَُكوُن فِي َشأ

ها ُكنها َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ   َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل
ةٖ   ِۡثَقاِل َذره ب َِك ِمن م  تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َوَما َيۡعُزُب َعن ره

ۡرِض َولَا فِي ٱلسه 
َ
َٰلَِك َولَٓا  فِي ٱلۡأ ۡصَغَر ِمن َذ

َ
َمآِء َولَٓا أ

بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبََر إِل
َ
 ٦١ أ
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62. (Không có gì phải hoài nghi rằng) những vị Wali của 

Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 
ِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم   ۡولَِيآَء ٱَّلله

َ
لَٓا إِنه أ

َ
أ

 ٦٢ حَۡزنُونَ يَ 

63. (Họ là) những người có đức tin và kính sợ Allah.  َهِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقون  ٦٣ ٱل

64. Họ sẽ được báo cho tin mừng ngay trong cuộc sống 

trần gian này và cả Đời Sau. Lời phán của Allah sẽ không 

bao giờ thay đổi. Đó là một thành tựu vĩ đại. 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ لَا   ةِ ٱلدُّ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ِْۚ َذ  ٦٤ َتۡبِديَل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

65. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi chớ để cho lời nói 

của (những kẻ xúc phạm tôn giáo) làm Ngươi buồn rầu. 

Quả thật, danh dự và quyền lực hoàn toàn thuộc về một 

mình Allah. Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Toàn Tri. 

ِميُع   ِ َجمِيًعاْۚ ُهَو ٱلسه َة َّلِله َولَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزه
 ٦٥ ٱلَۡعلِيمُ 

66. (Không có gì phải hoài nghi rằng) bất cứ ai trên các 

tầng trời và bất cứ ai trên trái đất đều là (tạo vật) của 

Allah. Những kẻ cầu khấn các thần linh khác ngoài Allah 

thực sự không đi theo các đối tác của Ngài (bởi vì Ngài 

không hề có bất cứ đối tác nào cả). Chúng chỉ đi theo sự 

phỏng đoán và giả định, chúng chỉ giỏi đặt điều dối gian. 

ۡرِض  َوَما  
َ
َِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َمن فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

ْۚ إِن   ِ ُشَرَكآَء هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله يَتهبُِع ٱل
ها َيخۡرُُصونَ  نه َوِإۡن ُهۡم إِل ها ٱلظه  ٦٦ يَتهبُِعوَن إِل

67. (Allah) là Đấng đã tạo ra ban đêm cho (con người) 

nghỉ ngơi và ban ngày để họ quan sát (được mọi vật)? 

Quả thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu cho đám 

người biết lắng nghe. 

َهاَر  هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
َٰلَِك   ٦٧ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ  ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ

68. (Một nhóm những kẻ đa thần) nói: “Allah có con trai”. 

Thật trong sạch và tối cao thay Ngài, Ngài là Đấng Miễn 

Cần. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất 

đều thuộc về một mình Ngài. Các ngươi (những kẻ đa 

thần) chẳng có bằng chứng nào cho điều đã nói. Lẽ nào 

các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không biết?! 

ۖۡ لَُهۥ َما فِي   ۖۥۡ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله قَالُواْ ٱته
ِن ُسلَۡطَٰن  ۡرِضِۚ إِۡن ِعنَدُكم م 

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو   ٱلسه

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
 ٦٨ بَِهََٰذآْۚ أ

69. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 

“Những ai đặt điều gian dối cho Allah sẽ không thành 

công.” 

ِ ٱلَۡكِذَب لَا   هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله قُۡل إِنه ٱل
 ٦٩ ُيۡفلُِحونَ 

70. (Những hưởng thụ mà chúng có được trên cuộc sống 

này chỉ) là một sự hưởng thụ (tạm bợ ngắn ngủi) của cuộc 

sống thế tục. Rồi đây, chúng sẽ phải trở về trình diện TA, 

rồi TA sẽ cho chúng nếm trải hình phạt nghiêm khắc về 

những gì mà chúng đã từng phủ nhận. 

ۡنَيا ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه نُِذيُقُهُم   َمَتَٰع  فِي ٱلدُّ
ِديَد بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ   ٧٠ ٱلَۡعَذاَب ٱلشه
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71. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy kể cho (những 

kẻ đa thần) nghe về thông tin của Nuh, khi Y bảo người 

dân của mình: “Hỡi dân của Ta! Nếu địa vị của Ta cũng 

như sự nhắc nhở của Ta về các dấu hiệu của Allah trở 

thành gánh nặng cho các người thì Ta xin phó thác cho 

Allah. Vậy các người hãy quyết theo kế hoạch của các 

người, các người hãy kêu gọi các thần linh của các người 

đến hỗ trợ công việc của các người, rồi các người chớ để 

cho kế hoạch của các người có điều gì sơ suất, sau đó 

hãy (dùng nó) xử trí Ta và chớ cho Ta thời gian nghỉ 

ngơi.” 

 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم إِن  
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ِ  َكاَن َكبَُر َعلَۡيُكم مه  َقامِي َوتَۡذكِيِري أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم ُثمه  

َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
ِ تَوَكهلُۡت فَأ َفَعلَى ٱَّلله

ٗة ُثمه ٱقُۡضٓواْ إِلَيه َولَا   ۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمه
َ
لَا يَُكۡن أ

 ٧١ تُنِظُرونِ 

72. “Nhưng nếu các người quay lưng lại (với lời khuyên 

của Ta) thì (các người hãy biết rằng) Ta đã không đòi các 

người thù lao. Quả thật, phần thưởng của Ta là ở nơi 

Allah và Ta được lệnh phải là một người Muslim (thần 

phục Ngài).” 

ها ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيُتۡم َفَما َسأ   فَإِن تََول

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ  ٧٢ عَلَى ٱَّلله

73. Tuy nhiên, (người dân của Nuh) đã chối bỏ (Nuh). Vì 

vậy, TA đã giải cứu Y và cả những người (tin tưởng) cùng 

Y trên con tàu và TA đã để tất cả họ trở thành những 

người thừa kế. TA đã nhấn chìm những kẻ đã phủ nhận 

các dấu hiệu của TA. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 

hãy nhìn xem hậu quả ra sao đối với những kẻ đã được 

cảnh báo. 

َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَعلَۡنَُٰهۡم   ۡيَنَُٰه َوَمن مه بُوُه َفَنجه فََكذه
بُو  هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل

َ
اْ أَـِبَيَٰتَِناۖۡ فَٱنُظۡر  َخَلَٰٓئَِف َوأ

َٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِينَ   ٧٣ َكۡيَف َكاَن َع

74. Rồi sau (Nuh), TA đã gởi rất nhiều Sứ Giả đến với 

người dân của Họ. (Các vị Sứ Giả này) đến với người dân 

của mình với những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã 

không tin vào điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Vì vậy, 

TA niêm kín con tim của những kẻ vượt quá giới hạn. 

ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم  
  ْۚ بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما َكذه

 ٧٤ قُلُوِب ٱلُۡمۡعَتِدينَ  َكَذَٰلَِك َنۡطَبُع عَلَىَٰ 

75. Tiếp theo sau họ, TA đã cử phái Musa và Harun đến 

gặp Pha-ra-ông và các quân thần của hắn cùng với các 

dấu hiệu của TA nhưng bọn chúng cư xử kiêu ngạo và 

chúng là đám người tội lỗi. 

وَسيَٰ وَ  َهَُٰروَن إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن  ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
جۡرِِمينَ   ٧٥ َوَملَِإيْهِۦ أَـِبَيَٰتَِنا فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وَكَانُواْ قَۡوٗما مُّ

76. Khi cả hai mang chân lý từ nơi TA đến gặp bọn chúng 

thì bọn chúng bảo: “Thật ra, đây rõ ràng là trò ma thuật.” 
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمنۡ   ِعنِدنَا قَالُٓواْ إِنه َهََٰذا لَِسۡحر   فَلَمه

بِين    ٧٦ مُّ

77. Musa nói: “Các người nói về sự thật như thế khi nó 

đến với các người ư? Lẽ nào đây lại là trò ma thuật? Quả 

thật, những tên dùng trò ma thuật không thể nào thành 

công!” 

ِسۡحٌر  قَاَل ُموَسيَٰٓ 
َ
ا َجآَءُكۡمۖۡ أ ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 

َ
أ

َِٰحُرونَ   ٧٧ َهََٰذا َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه
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78. (Đám thuộc hạ của Pha-ra-ông) nói (với Musa): “Có 

phải ngươi mang điều này đến để lôi kéo bọn ta rời bỏ 

những gì mà bọn ta thấy được ở tổ tiên của bọn ta (đã 

làm trước đây) để rồi hai ngươi có thể hùng bá trong lãnh 

thổ này? Không, bọn ta sẽ không tin hai ngươi.” 

ا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا   ِجۡئتََنا لَِتلۡفَِتَنا َعمه
َ
قَالُٓواْ أ

ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما  
َ
َوتَُكوَن لَُكَما ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلۡأ

 ٧٨ ينَ بُِمۡؤِمنِ 

79. Pha-ra-ông nói (với đám thuộc hạ): “Các ngươi hãy 

triệu tập cho ta tất cả các vị pháp sư uyên bác.” 
ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 

 ٧٩ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡئُتونِي بِكُل 

80. Vì vậy, khi các pháp sư đến, Musa nói với họ: “Các vị 

cứ ném xuống bất cứ thứ gì các vị muốn ném.” 
نُتم  

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

لُۡقونَ   ٨٠ مُّ

81. Khi họ đã ném, Musa nói: “Những gì các vị mang đến 

chỉ là trò ma thuật. Chắc chắn Allah sẽ phá tan nó, bởi 

quả thật Ngài không để cho hành động của đám người 

dấy loạn bất tuân được thành công.” 

  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ لَۡقۡواْ قَاَل ُموَسيَٰ َما ِجۡئُتم بِهِ ٱلس 
َ
آ أ فَلَمه

َ لَا يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ۥٓ إِنه ٱَّلله  ٨١ َسيُۡبِطلُُه

82. Allah thiết lập chân lý bằng các lời phán của Ngài cho 

dù những kẻ tội phạm không thích (điều đó). 
ُ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡجرُِمونَ   ٨٢ َويُِحقُّ ٱَّلله

83. Nhưng không ai tin Musa, ngoại trừ (một số) con cháu 

thuộc người dân của Y, vì sợ Pha-ra-ông và đám thuộc hạ 

của hắn bắt bớ. Quả thật, Pha-ra-ông đã kiêu ngạo trong 

lãnh thổ (Ai Cập) và hắn quả thật là một kẻ tàn bạo ác bá. 

ِن قَۡوِمهِۦ عَلَىَٰ َخوٖۡف   ِيهة  م  ها ُذر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ن َيۡفتَِنُهۡمْۚ َوِإنه فِرَۡعۡوَن لََعاٖل  

َ
ِن فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيِْهۡم أ م 

ۡرِض 
َ
 ٨٣  َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلُۡمۡسرِفِينَ فِي ٱلۡأ

84. Musa nói: “Hỡi dân của Ta, nếu các người thật sự tin 

tưởng nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài nếu các người 

là tín đồ Muslim (thần phục Ngài).” 

ِ َفَعلَۡيهِ   َوَقاَل ُموَسيَٰ َيََٰقوِۡم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله
ۡسلِِمينَ   ٨٤ تَوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ

85. Vậy là, người dân nói: “Bầy tôi nguyện phó thác cho 

Allah. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng biến bầy 

tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ tàn bạo 

ác bá.” 

ِ تَوَكهلۡنَ  ا َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِلَۡقۡوِم  َفَقالُواْ عَلَى ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٥ ٱلظه

86. “Với lòng thương xót của Ngài, xin Ngài giải cứu bầy 

tôi khỏi đám người vô đức tin.” 
َٰفِرِينَ   ٨٦ َوَنج َِنا بَِرۡحمَتَِك ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱلَۡك

87. TA đã mặc khải cho Musa và người anh (em) của Y: 

“Hai ngươi hãy để người dân của mình định cư ở Ai Cập 

trong những ngôi nhà, hãy dựng những ngôi nhà của các 

ngươi hướng về Qiblah (Đền Aqsa ở Palestine), rồi hãy 

dâng lễ nguyện Salah trong đó và hãy báo tin mừng cho 

những người có đức tin. 

وۡ 
َ
ن َتَبوهَءا لَِقۡوِمُكَما  َوأ

َ
ِخيهِ أ

َ
َحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

قِيُمواْ  
َ
بِِمۡصَر ُبُيوٗتا َوٱۡجَعلُواْ ُبُيوتَُكۡم قِۡبلَٗة َوأ

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُۗ َوبَش  َة لَوَٰ  ٨٧ ٱلصه
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88. Musa cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, Ngài 

đã ban cho Pha-ra-ông và các tên đầu sỏ của hắn sự huy 

hoàng và phú quý trong cuộc sống trần tục này. Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, nhờ đó mà chúng đã dắt thiên hạ 

lạc khỏi con đường của Ngài. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin Ngài phá hủy tài sản của họ và niêm kín con tim của 

họ để họ không tin tưởng cho đến khi họ đối diện với hình 

phạt đau đớn.” 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن َوَملََأهُۥ زِيَنٗة  
ۡنَيا َربهَنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلَِكۖۡ   ةِ ٱلدُّ َٰلٗا فِي ٱلۡحََيوَٰ ۡمَو

َ
َوأ

َٰلِِهۡم َوٱشۡ  ۡمَو
َ
ُدۡد عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم فَلَا  َربهَنا ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ أ

لِيمَ 
َ
 ٨٨ يُۡؤِمُنواْ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

89. (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai anh em ngươi được 

TA chấp nhận. Vì vậy, hai ngươi hãy đi thẳng (trên chân 

lý) và chớ đừng chạy theo con đường của những kẻ 

không biết.” 

 ِ ِجيَبت دهۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما َولَا تَتهبَِعآن 
ُ
قَاَل قَۡد أ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ   ٨٩ َسبِيَل ٱل

90. TA đã đưa dân Israel băng qua biển (Hồng Hải), Pha-

ra-ông và quân lính của hắn truy đuổi họ với lòng đầy câm 

phẫn và hận thù. Rồi đến khi (Pha-ra-ông) bị nhấn chìm 

dưới biển thì hắn mới nói: “Bề tôi đã tin rằng quả thật 

không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà dân Israel đã 

tin, và bề tôi xin là một người Muslim (thần phục Ngài).” 

ۡتَبَعُهۡم فِرۡ 
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ َعۡوُن  ۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

ۡدَرَكُه ٱلَۡغَرُق قَاَل  
َ
وَُجُنوُدهُۥ َبۡغٗيا وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

هِذٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ   ها ٱل ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل
َ
َءاَمنُت أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
َِٰٓءيَل َوأ  ٩٠ إِۡسَر

91. (Allah phán:) “Bây giờ (nhà ngươi mới tin ư?) Chẳng 

phải trước đó ngươi vẫn còn đại nghịch và là một kẻ dấy 

loạn kia mà?” 

َءآلَٰٔۡـَن َوَقۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن  
 ٩١ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

92. Vì vậy, ngày nay TA (Allah) giữ thân xác của ngươi 

(Pha-ra-ông) lại để làm một dấu hiệu cho những ai sống 

sau ngươi. Tuy nhiên, hầu hết nhân loại đối với các dấu 

hiệu của TA vẫn lơ là và không chú ý đến. 

  ْۚ يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن َخلَۡفَك َءايَٗة ِ فَٱلَۡيۡوَم ُنَنج 
اِس َعۡن َءاَيَٰتَِنا لََغَٰفِلُونَ  َِن ٱلنه  ٩٢ َوِإنه َكثِيٗرا م 

93. Quả thật, TA đã định cư dân Israel tại một nơi tốt lành 

(của vùng đất Sham hồng phúc) và ban phát cho họ bổng 

lộc tốt sạch. Họ đã không bất đồng nhau mãi đến khi 

nguồn kiến thức (Qur’an) đến với họ (xác nhận lại sứ 

mạng của Muhammad đã được nhắc đến trong Tawrah). 

Rồi đây, vào Ngày Phán Xét, Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad) sẽ phân xử giữa họ về những điều mà họ đã 

từng tranh chấp và bất đồng. 

َِن    ِصۡدٖق َوَرَزقَۡنَُٰهم م 
َ
َِٰٓءيَل ُمَبوهأ نَا بَنِٓي إِۡسَر

ۡ
َولََقۡد بَوهأ

ي َِبَِٰت َفَما ٱۡخَتلَُفواْ َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡ  عِلُۡمْۚ إِنه  ٱلطه
َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  

 ٩٣ َيخَۡتلُِفونَ 

94. Cho nên, nếu như Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 

hoài nghi về những gì mà TA đã mặc khải cho Ngươi thì 

Ngươi hãy hỏi những ai đọc Kinh Sách thời trước Ngươi 

(như người Do Thái và Thiên Chúa). Quả thật, đó là chân 

lý từ Thượng Đệ của Ngươi được mang đến cho Ngươi. 

Vì vậy, Ngươi chớ là kẻ sinh lòng hoài nghi. 

هِذيَن   نَزلَۡنآ إِلَۡيَك فَۡسـ َِل ٱل
َ
آ أ ِمه ٖ م  فَإِن ُكنَت فِي َشك 

َقۡبلَِكْۚ لََقۡد َجآَءَك ٱلۡحَقُّ ِمن  َيۡقَرُءوَن ٱلِۡكَتََٰب ِمن 
ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ   ٩٤ ره

95. Ngươi chớ đừng trở thành kẻ phủ nhận các dấu hiệu 

của Allah để rồi Ngươi trở thành một trong số những kẻ 

thất bại và thua thiệt. 

هِذيَن كَ  ِ َفَتُكوَن  َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱل بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ذه
 ٩٥ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
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96. Thật vậy, những ai mà Lời của Thượng Đế Ngươi (đã 

phán rằng chúng là những kẻ vô đức tin) thì chắc chắn sẽ 

không bao giờ có đức tin. 

ۡت َعلَۡيِهۡم َكلَِمُت َرب َِك لَا   هِذيَن َحقه إِنه ٱل
 ٩٦ ۡؤِمُنونَ يُ 

97. Và cho dù mọi dấu hiệu được trưng bày cho chúng (thì 

chúng vẫn không tin) cho đến khi chúng nhìn thấy hình 

phạt đau đớn. 

لِيمَ 
َ
 ٩٧ َولَۡو َجآَءۡتُهۡم ُكلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

98. (Trước đây) chưa từng có thị trấn nào đã có đức tin 

mà đức tin của nó giúp ích được dân chúng (sau khi lệnh 

trừng phạt đã được tuyên bố) ngoài trừ đám dân của 

Yunus. Khi họ đã có đức tin, TA đã giải thoát họ khỏi hình 

phạt nhục nhã trong cuộc sống trần gian này và cho họ 

tiếp tục sống hưởng lạc đến một thời hạn ấn định. 

ها قَۡوَم   فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡريٌَة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ إِيَمَُٰنَهآ إِل
آ َءاَمُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي   يُونَُس لَمه

ۡنَيا َوَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ  ةِ ٱلدُّ  ٩٨ ٱلۡحََيوَٰ

99. (Và thực sự) nếu như Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad) muốn, chắc chắc tất cả loài người trên trái 

đất này đều có đức tin. Lẽ nào Ngươi muốn ép buộc nhân 

loại trở thành những người có đức tin ư?! 

ۡرِض ُكلُُّهۡم َجمِيًعاْۚ 
َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

نَت تُ 
َ
فَأ

َ
اَس َحتهيَٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ أ  ٩٩ ۡكرِهُ ٱلنه

100. Không một linh hồn nào có đức tin nếu như không có 

phép của Allah và Ngài sẽ làm ô uế những ai không chịu 

dùng não bộ của mình để hiểu (chân lý). 

 ِْۚ ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن تُۡؤِمَن إِل
َ
 َويَۡجَعُل  َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ١٠٠ ٱلر ِۡجَس عَلَى ٱل

101. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với 

những kẻ đa thần): “Các ngươi hãy quan sát những gì 

trong trời đất!” Quả thật, đối với đám người vô đức tin thì 

cho dù có xuất hiện thêm các dấu hiệu lạ hoặc sự cảnh 

báo cũng vô ích đối với chúng. 

ۡرِضِۚ َوَما ُتۡغنِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسه

ها يُۡؤِمُنونَ  ُذُر َعن قَۡوٖم ل  ١٠١ ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱلنُّ

102. Phải chăng chúng chờ đợi (sự trừng phạt đã xảy ra) 

trong những ngày của những người đã đi trước chúng? 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với chúng): 

“Vậy các ngươi hãy cứ chờ đợi, quả thật Ta cũng sẽ chờ 

đợi cùng các ngươi.” 

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن   يهاِم ٱل
َ
ها ِمۡثَل أ َفَهۡل يَنَتِظُروَن إِل

 ِ
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ َقۡبلِِهۡمْۚ قُۡل فَٱنَتِظُرٓواْ إِن   ١٠٢ ي َمَعُكم م 

103. Sau khi (hình phạt giáng xuống), TA đã giải cứu các 

Sứ Giả của TA cùng với những người đã tin tưởng. Đó là 

trách nhiệm của TA trong việc giải cứu những người có 

đức tin. 

هِذيَن َءامَ  ي رُُسلََنا َوٱل ا َعلَۡيَنا ُثمه ُنَنج ِ ْْۚ َكَذَٰلَِك َحقًّ ُنوا
 ١٠٣ نُنِج ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

104. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi nhân 

loại, nếu các ngươi hoài nghi về tôn giáo của Ta, Ta 

không thờ phượng các thần linh mà các ngươi thờ 

phượng ngoài Allah. Ta chỉ thờ phượng một mình Allah, 

Đấng làm cho các người chết, và Ta được lệnh phải trở 

thành một người có đức tin.” 

ِن دِينِي فَلَآ   اُس إِن ُكنُتۡم فِي َشك ٖ م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۡعُبُد  
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۡعُبُد ٱل

َ
أ

هذِ  َ ٱل ُكوَن ِمَن  ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َُٰكۡمۖۡ َوأ ي َيَتَوفهى

 ١٠٤ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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105. Và Ngươi hãy hướng mặt mình về tôn giáo thuần túy 

(chân lý) và chớ đừng bao giờ trở thành một trong những 

kẻ đa thần. 

ِيِن َحنِيٗفا َولَا تَُكوَننه ِمَن   قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ لُۡمۡشِركِينَ ٱ

106. Ngươi chớ đừng cầu nguyện ngoài Allah những thứ 

không mang lợi cũng chẳng gây hại được Ngươi. Nếu 

như Ngươi làm vậy, Ngươi thực sự là một trong những kẻ 

làm điều sai quấy. 

ِ َما لَا يَنَفُعَك َولَا يَُضرُّ  َكۖۡ  َولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰلِِمينَ  َِن ٱلظه  ١٠٦ فَإِن َفَعلَۡت فَإِنهَك إِٗذا م 

107. Nếu Allah muốn điều hại chạm đến Ngươi thì chẳng 

có ai có khả năng loại bỏ nó khỏi Ngươi ngoại trừ Ngài, 

còn nếu Ngài muốn điều tốt lành cho Ngươi thì cũng 

chẳng có ai ngăn cản được thiên lộc đó (của Ngài). Ngài 

ban nó cho bất cứ ai Ngài muốn trong đám bề tôi của 

Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

ها ُهَوۖۡ   ۥٓ إِل ٖ فَلَا كَاِشَف لَُه ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ۦ َمن  َوِإن يُرِۡدَك ِبخَيٖۡر فَلَا َرآده لَِفۡضلِهۚۦِْ يُِصيُب بِهِ 

ِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ   ١٠٧ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi loài 

người, quả thật, chân lý đã đến với các ngươi từ Thượng 

Đế của các ngươi. Vì vậy, ai được hướng dẫn thì thật ra y 

đã được hướng dẫn cho linh hồn mình, còn ai lạc lối thì 

việc lạc đó chỉ bất lợi cho linh hồn của y. Và Ta không 

phải là người phải chịu trách nhiệm cho các ngươi.” 

ب ُِكۡمۖۡ   اُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلۡحَقُّ ِمن ره َها ٱلنه يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

هِۖۦۡ َوَمن َضله  َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفسِ 
نَا۠ َعلَۡيُكم بَِوكِيلٖ 

َ
 ١٠٨ فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآ أ

109. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy làm theo 

những gì đã được mặc khải cho Ngươi và Ngươi hãy kiên 

nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah (thiết lập) cuộc phán 

xét. Quả thật, Ngài là Đấng Phân Xử ưu việt nhất. 

ْۚ وَُهَو   ُ َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َوٱۡصبِۡر َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
 ١٠٩ َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách chứa đựng những 

câu mang ý tổng quát rồi sau đó được trình bày chi tiết bởi 

Đấng Sáng Suốt, Đấng Thông Toàn. 

هُدۡن   لَۡت ِمن ل ِ ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه فُص 
ُ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

 ١ ِكيٍم َخبِيرٍ حَ 

2. (Thông qua một Sứ Giả - Muhammad, nói): “Các ngươi 

(hỡi loài người) không được thờ phượng (bất cứ thứ gì 

khác) ngoài Allah. Quả thật, Ta là một vị cảnh báo và 

mang tin mừng được cử phái đến với các ngươi.” 

ها  ل
َ
ِۡنُه نَِذير   أ ْۚ إِنهنِي لَُكم م  َ ها ٱَّلله َتۡعُبُدٓواْ إِل

 ٢ َوبَِشير  

3. “Các ngươi hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi tha 

thứ tội lỗi cho các người, các ngươi hãy quay về sám hối 

với Ngài, Ngài sẽ ban cho các ngươi hưởng thụ cuộc sống 

tốt lành cho đến một thời hạn ấn định và Ngài sẽ ban 

thưởng xứng đáng cho từng người (dựa theo việc tốt của 

y). Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi, Ta thực sự lo sợ cho 

các ngươi về hình phạt vào Ngày Vĩ Đại.” 

ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ ُيَمت ِعۡ 
َ
ُكم  َوأ

ي َويُۡؤِت ُكله ذِي فَۡضٖل   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َتًَٰعا َحَسًنا إِلَيَٰٓ أ مه

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم  
َ
هۡواْ فَإِن ِٓي أ ۖۥۡ َوِإن تََول فَۡضلَُه

 ٣ َكبِيرٍ 

4. “Các ngươi phải trở về trình diện Allah và Ngài là Đấng 

Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 
 ِ ِ َشۡيٖء قَِديرٌ إِلَي ٱَّلله

 ٤  َمرِۡجُعُكۡمۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 

5. (Những kẻ giả tạo đức tin) cố khép lòng mình hầu lẫn 

trốn khỏi Ngài (nhưng chúng hãy biết rằng) ngay cả khi 

chúng phủ áo che thân mình thì Allah vẫn biết những gì 

chúng che giấu và những gì chúng công khai phơi bày. 

Thật vậy, Ngài biết hết mọi điều thầm kín trong lòng 

(chúng). 

لَا ِحيَن  
َ
لَٓا إِنهُهۡم يَثُۡنوَن ُصُدورَُهۡم لِيَۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهْۚ أ

َ
أ

وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ  يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما يُِسرُّ
ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ   ٥ ُدورِ إِنهُهۥ َعلِيُم

6. Không một sinh vật nào trên trái đất mà Allah không 

cung cấp bổng lộc cho nó. Ngài biết rõ nơi chúng cư ngụ 

và nơi chúng sẽ chết. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng 

trong Quyển Kinh (Mẹ - Lawhu Al-Mahfuzh). 

ۡرِض إِ 
َ
ِ رِزُۡقَها  ۞َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ ها عَلَى ٱَّلله ل

َويَۡعلَُم ُمۡسَتَقرهَها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاْۚ ُكل   فِي كَِتَٰٖب  
بِينٖ   ٦ مُّ

7. Chính Ngài là Đấng đã tạo ra trời đất trong sáu ngày và 

Ngai Vương của Ngài ở bên trên mặt nước để Ngài thử 

thách các ngươi (loài người) xem ai trong các ngươi tốt 

nhất trong việc làm của mình. Nếu Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) nói rằng các ngươi sẽ được dựng sống lại 

sau khi chết (để chịu trách nhiệm cho mọi hành động đã 

làm) thì những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ nói: “(Qur’an) 

này rõ ràng chỉ là trò ma thuật.” 

يهاٖم  
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه وَُهَو ٱل

ۡحَسُن  
َ
يُُّكۡم أ

َ
وََكاَن َعۡرُشُهۥ عَلَى ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُوُكۡم أ

ۡبُعوثُوَن ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡمۡوِت   َعَملٗاُۗ َولَئِن قُلَۡت إِنهُكم مه
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذَ  بِين  لََيُقولَنه ٱل ها ِسۡحر  مُّ  ٧ آ إِل
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8. Nếu TA (Allah) trì hoãn việc trừng phạt chúng đến một 

thời hạn qui định thì chắc chắn chúng sẽ lên tiếng (giễu 

cợt): “Điều gì đã cản nó xảy ra lúc này chứ?” Không nghi 

ngờ gì nữa, vào Ngày mà sự trừng phạt đến với chúng, 

chúng sẽ không bao giờ thoát được, chúng sẽ bị bao vây 

bởi những gì mà chúng đã từng chế nhạo. 

ۡعُدوَدةٖ   ةٖ مه مه
ُ
ۡرنَا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ أ خه

َ
َولَئِۡن أ

تِيِهۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا  
ۡ
لَا يَوَۡم يَأ

َ
ۥُٓۗ أ هَيُقولُنه َما َيحۡبُِسُه ل

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ َعۡنُهۡم وَ   ٨ َحاَق بِِهم مه

9. Và nếu như TA có cho con người nếm trải lòng thương 

xót từ TA và sau đó TA tước nó khỏi y, chắc chắn y sẽ 

tuyệt vọng và vô ơn. 

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة ُثمه نَزَۡعَنََٰها ِمۡنُه إِ 
َ
نهُهۥ  َولَئِۡن أ

 ٩ لََيـ ُوس  َكُفور  

10. Nhưng nếu TA cho (con người) nếm trải phú quý sau 

tai họa (nghèo khó, bệnh tật) thì chắc chắn y sẽ nói: 

“Những điều xấu đã đi mất” rồi chắc chắn y sẽ vui mừng 

một cách tự đắc. 

َذقَۡنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد 
َ
ۡتُه لََيُقولَنه  َولَئِۡن أ آَء َمسه َضره

ِٓيِۚ إِنهُهۥ لََفرِح  فَُخورٌ  ي ِـ َاُت َعن   ١٠ َذَهَب ٱلسه

11. Ngoại trừ những ai biết kiên nhẫn và hành thiện thì đó 

là những người có được sự tha thứ và phần thưởng vĩ 

đại. 

َٰلِ  هِذيَن َصبَُرواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل ْوَلَٰٓئَِك لَُهم  إِل
ُ
َحَِٰت أ

ۡجر  َكبِير  
َ
ۡغفَِرة  َوأ  ١١ مه

12. Có lẽ Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) bỏ qua một vài 

điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng Ngươi cảm 

thấy căng thẳng bởi sự việc đó, vì chúng nói: “Sao không 

có một kho báu hay một Thiên Thần nào được gửi xuống 

cùng với Y (Muhammad).” (Vì vậy, Ngươi – Muhammad, 

chớ bỏ qua những điều đã được mặc khải cho Ngươi, bởi 

lẽ) thật ra Ngươi chỉ là một người cảnh báo, (một người 

truyền đạt thông điệp) mà thôi, còn Allah mới chính là 

Đấng sắp đặt và quyết định mọi thứ. 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك وََضآئُِقُۢ بِهِۦ  
ۡو َجآَء  

َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ُ
ن َيُقولُواْ لَۡولَٓا أ

َ
َصۡدُرَك أ

ِ َشۡيٖء  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله نَت نَِذير 

َ
َمَعُهۥ َملٌَكْۚ إِنهَمآ أ

 ١٢ َوكِيٌل 

13. Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Qur’an).” Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Vậy các ngươi 

hãy mang đến mười chương Kinh giống như Nó đã được 

bịa ra xem nào và các ngươi hãy kêu gọi bất cứ ai ngoài 

Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các ngươi nói thật!” 

 ُ ۡم َيُقول
َ
ِۡثلِهِۦ  أ تُواْ بَِعۡشِر ُسَورٖ م 

ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ وَن ٱۡفتََرى

ِ إِن   ِن ُدوِن ٱَّلله ُمۡفتََرَيَٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 
 ١٣ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

14. Cho nên, nếu như chúng không thực hiện được yêu 

cầu của các ngươi (những người có đức tin) đưa ra thì 

các ngươi hãy biết rằng thực ra Nó (Qur’an) được mặc 

khải bằng kiến thức của Allah và rằng không có Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Vậy sao các ngươi 

không là những người Muslim (thần phục Ngài)?! 

نه 
َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ ِ  فَإِل نزَِل بِعِلِۡم ٱَّلله

ُ
َمآ أ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها ُهَوۖۡ َفَهۡل أ ََٰه إِل هٓا إَِل ن ل

َ
 ١٤ َوأ

15. Ai ham muốn đời sống trần tục này cũng như sự hào 

nhoáng của nó, TA sẽ ban cho họ đầy đủ phần công lao 

của họ trong đó, và họ sẽ không bị cắt giảm bất cứ điều gì 

ở nơi đó. 

ِ إِلَۡيِهۡم   ۡنَيا َوزِيَنَتَها نَُوف  َة ٱلدُّ َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيوَٰ
ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها وَُهۡم فِيَها لَا ُيۡبَخُسونَ 

َ
 ١٥ أ
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16. Đó là những kẻ sẽ không có gì ở Đời Sau ngoại trừ 

Hỏa Ngục, và những gì chúng đã làm nơi (trần gian) đều 

sẽ tiêu tan và những việc thiện tốt mà chúng đã từng làm 

đều sẽ không có giá trị. 

  ۡۖ اُر ها ٱلنه هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٦ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل  مه

17. Lẽ nào (Thiên Sứ Muhammad) là một người (đứng) 

trên bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế của mình và có 

một nhân chứng (Jibril) từ Ngài xướng đọc Nó (Qur’an) 

cho Y cũng như trước đó đã có (một sự xác nhận từ) Kinh 

Sách của Musa (Tawrah) – một nguồn hướng dẫn, một 

hồng phúc, (lại ngang bằng) với kẻ thuộc các giáo phái vô 

đức tin, kẻ mà Hỏa Ngục là điểm hẹn của hắn?! Vì vậy, 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chớ hoài nghi về 

(Qur’an), bởi lẽ Nó là sự thật từ Thượng Đế của Ngươi, 

nhưng đa số nhân loại không có đức tin. 

ِ َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
ِۡنُه  أ ب ِهِۦ َويَۡتلُوُه َشاهِد  م  ن ره

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

اُر   ۡحَزاِب فَٱلنه
َ
يُۡؤِمُنوَن بِهۚۦِْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱلۡأ

ب َِك   ِۡنُهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره ۚۥْ فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م  َموِۡعُدهُ
اِس لَا يُۡؤِمنُونَ َوَلَٰ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ١٧ ِكنه أ

18. Còn ai sai quấy hơn kẻ bịa ra lời nói dối cho Allah. Đó 

là những kẻ sẽ bị bắt trình diện trước Thượng Đế của 

chúng và các nhân chứng sẽ nói: “Đây là những kẻ đã nói 

dối cho Thượng Đế của chúng.” Không nghi ngờ gì nữa 

rằng Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai quấy. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ْۚ أ ِ َكِذبًا ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

هِذيَن   ُؤلَآِء ٱل ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
ُيۡعرَُضوَن عَلَىَٰ َرب ِِهۡم َويَُقوُل ٱلۡأ

لَا لَۡعَنُة 
َ
َٰلِِمينَ َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ أ ِ عَلَى ٱلظه  ١٨ ٱَّلله

19. (Đó là) những kẻ ngăn cản (mọi người) khỏi con 

đường của Allah và tìm cách làm cho nó cong quẹo và 

phủ nhận Đời Sau. 

ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوَٗجا   وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
َٰفُِرونَ   ١٩ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َك

20. Những kẻ đó không thể chạy trốn (khỏi hình phạt của 

Allah) trên trái đất này và ngoài Allah chúng chẳng có vị 

bảo hộ nào và hình phạt sẽ tăng lên gấp bội dành cho 

chúng. Quả thật, chúng đã không thể nghe và thấy được 

(chân lý). 

ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يَُكو
ُ
ۡرِض َوَما َكاَن  أ

َ
نُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

ۡولَِيآَءۘ يَُضََٰعُف لَُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ  
َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله لَُهم م 

ۡمَع َوَما َكانُواْ ُيۡبِصُرونَ   ٢٠ َما َكانُواْ يَۡسَتِطيُعوَن ٱلسه

21. Chúng là những kẻ đã làm thua thiệt bản thân mình và 

những điều chúng bịa đặt đã bỏ chúng đi mất dạng. 
ا   نُفَسُهۡم وََضله َعۡنُهم مه

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

 ٢١ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

22. Chắc chắn ở Đời Sau chúng sẽ là những kẻ thua 

cuộc. 
ۡخَسُرونَ 

َ
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

َ
 ٢٢ لَا َجَرَم أ

23. Quả thật, những người có đức tin, hành thiện, và hạ 

mình khiêm tốn trước Thượng Đế của họ sẽ là những 

người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 

ۡخَبُتٓواْ إِلَيَٰ  
َ
َٰلَِحَِٰت َوأ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ۡصَحَٰ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ٢٣ ُب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ َرب ِِهۡم أ

24. Hình ảnh của hai nhóm người (có đức tin và vô đức 

tin) giống như hình ảnh của một kẻ vừa mù vừa điếc và 

một người nhìn thấy và nghe được, hai người này có 

ngang bằng nhau không? Vậy các ngươi không lấy đó làm 

bài học để ghi nhớ ư? 

َصم ِ َوٱلَۡبِصيِر  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلۡأ

َ
۞َمَثُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ِميِعِۚ َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ أ  ٢٤ َوٱلسه
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25. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Nuh (Nô-ê) đến với 

người dân của mình, Y nói: “Ta đích thực là một người 

cảnh báo được phái đến cho các ngươi!” 

ۦٓ إِن ِي لَُكۡم نَِذير    ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ
َ
َولََقۡد أ

بِينٌ   ٢٥ مُّ

26. “Các ngươi không được thờ phượng ai khác ngoài 

Allah. Quả thật, Ta lo sợ cho các ngươi về sự trừng phạt 

vào một Ngày đau đớn.” 

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ن ل

َ
أ

لِيمٖ 
َ
 ٢٦ يَۡوٍم أ

27. Tuy nhiên, những tên lãnh đạo vô đức tin trong đám 

dân của (Nuh) nói (với Y): “Bọn ta thấy ngươi cũng chỉ là 

một người phàm giống như bọn ta và bọn ta thấy những 

kẻ đi theo ngươi chỉ toàn là những tên thấp hèn và ngu 

đần trong bọn ta. Và bọn ta thấy các ngươi chẳng có bất 

kỳ công đức nào trội hơn bọn ta cả. Đúng hơn, bọn ta cho 

rằng các ngươi là những kẻ nói dối.” 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن قَوۡ  ها  َفَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل ََٰك إِل ِمهِۦ َما نََرى
َراذِلَُنا  

َ
هِذيَن ُهۡم أ ها ٱل ََٰك ٱتهَبَعَك إِل ِۡثلََنا َوَما نََرى بََشٗرا م 

ِي َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۭل بَۡل  
ۡ
أ بَادَِي ٱلره

َِٰذبِينَ   ٢٧ َنُظنُُّكۡم َك

28. (Nuh) nói: “Này hỡi người dân của Ta, các ngươi có 

xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi Thượng Đế 

của Ta và Ngài ban cho Ta lòng thương xót nơi Ngài (khi 

chọn Ta làm Sứ Giả) nhưng các ngươi lại không nhận 

thấy (hồng phúc đó), thì lẽ nào Ta lại ép buộc các ngươi 

chấp nhận nó trong khi các ngươi không thích điều đó?” 

ب ِي   ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َِيۡت َعلَۡيُكۡم   ِۡن ِعنِدهِۦ َفُعم  َٰنِي َرۡحمَٗة م  َوَءاتَى
َٰرُِهونَ  نُتۡم لََها َك

َ
نُلۡزُِمُكُموَها َوأ

َ
 ٢٨ أ

29. “Này hỡi người dân của Ta! Ta không đòi các ngươi 

tiền bạc (cho việc kêu gọi này), bởi lẽ phần thưởng của Ta 

là do Allah ban cấp, và Ta không có quyền xua đuổi 

những người có đức tin (nghèo khổ). Quả thật, họ sẽ trở 

về trình diện Thượng Đế của họ. Tuy nhiên, Ta thấy rằng 

các ngươi mới là đám người ngu muội.” 

ها عَلَى   ۡجرَِي إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ َمالًاۖۡ إِۡن أ

َ
َوَيََٰقۡوِم لَٓا أ

َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم   ْْۚ إِنهُهم مُّ هِذيَن َءاَمُنٓوا نَا۠ بَِطارِِد ٱل
َ
ِْۚ َوَمآ أ ٱَّلله

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٩ َوَلَِٰكن ِٓي أ

30. “Này hỡi người dân của Ta! Ai sẽ bảo vệ Ta khỏi (sự 

trừng phạt của) Allah nếu Ta xua đuổi họ, lẽ nào các 

ngươi không lưu ý đến điều đó ư?” 

فَلَا  
َ
ِ إِن َطَردتُُّهۡمْۚ أ َوَيََٰقۡوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله

ُرونَ   ٣٠ تََذكه

31. “Ta không nói với các ngươi rằng Ta có các kho tàng 

của Allah hay biết về điều vô hình, Ta không nói rằng Ta 

là một Thiên thần, và Ta cũng không nói với những người 

(nghèo) mà cặp mắt của các ngươi khinh khi rằng họ sẽ 

không bao giờ được Allah ban cho điều tốt đẹp, bởi lẽ 

Allah biết rõ nhất về những gì bên trong bản thân họ. (Nếu 

Ta nói như thế) thì quả thật Ta chính là kẻ làm điều sai 

quấy.” 

ۡعلَُم  
َ
ِ َولَٓا أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

َ
َولَٓا أ

هِذيَن تَۡزَدرِٓي   قُوُل لِل
َ
قُوُل إِن ِي َملَك  َولَٓا أ

َ
ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

ُ َخيۡرً  ۡعُيُنُكۡم لَن يُۡؤتَِيُهُم ٱَّلله
َ
ۡعلَُم بَِما فِٓي  أ

َ
ُ أ اۖۡ ٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه نُفِسِهۡم إِن ِٓي إِٗذا ل
َ
 ٣١ أ

32. (Người dân của Nuh) nói: “Này Nuh, Ngươi đã tranh 

luận với bọn ta quá nhiều. Vậy, Ngươi hãy mang đến 

những gì mà Ngươi đe dọa bọn ta xem nào, nếu Ngươi là 

người nói thật!” 

تَِنا بَِما  
ۡ
ۡكثَۡرَت ِجَدَٰلََنا فَأ

َ
قَالُواْ َيَُٰنوُح قَۡد َجََٰدلَۡتَنا فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه
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33. (Nuh) nói với chúng: “Quả thật, chỉ có Allah mới có thể 

mang (sự trừng phạt) đến nếu Ngài muốn, và (lúc đó, 

chắc chắn) các ngươi sẽ không thoát được.” 

نُتم  
َ
ُ إِن َشآَء َوَمآ أ تِيُكم بِهِ ٱَّلله

ۡ
قَاَل إِنهَما يَأ

 ٣٣ بُِمۡعِجزِينَ 

34. “Nếu như Allah muốn làm cho các ngươi lầm lạc thì lời 

khuyên của Ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho các ngươi, 

mặc dù Ta thực sự muốn khuyên các ngươi điều tốt đẹp. 

Quả thật, Ngài là Thượng Đế của các ngươi và rồi các 

ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 

نَصَح لَُكۡم  
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َولَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

ن ُيۡغوِيَُكۡمْۚ ُهَو َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ  
َ
ُ يُرِيُد أ إِن َكاَن ٱَّلله

 ٣٤ تُرَۡجُعونَ 

35. Hay chúng nói: “(Nuh) đã bịa ra (tôn giáo) rồi cho rằng 

là của Allah.” Ngươi (hỡi Nuh) hãy nói với chúng: “Nếu Ta 

bịa ra thì một mình Ta chịu tội nhưng Ta không dính líu 

với tội lỗi mà các ngươi phạm.” 

ۡم َيُقولُوَن 
َ
َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ َفَعلَىه إِۡجَرامِي  أ ٱۡفتََرى

ا ُتجۡرُِمونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
 ٣٥ َوأ

36. Rồi (Allah) đã mặc khải đến Nuh: “Sẽ không còn ai 

trong đám dân của Ngươi có đức tin ngoại trừ những 

người đã có đức tin (trước đó). Vì vậy, Ngươi đừng buồn 

về những gì chúng làm.” 

ها َمن   نهُهۥ لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِل
َ
وِحَي إِلَيَٰ نُوٍح أ

ُ
َوأ

 ٣٦ قَۡد َءاَمَن فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

37. “Ngươi hãy đóng một con tàu dưới sự quan sát của 

TA và hãy tuân theo lời mặc khải của TA. Ngươi chớ cầu 

xin gì thêm cho những kẻ làm điều sai quấy, chắc chắn 

bọn chúng sẽ bị nhấn chìm.” 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي  
َ
َوٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

ۡغَرقُونَ  هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم مُّ  ٣٧ ٱل

38. Vậy là (Nuh) đóng tàu (theo lệnh truyền của Allah). 

Mỗi khi những tên lãnh đạo trong đám dân của Y đi ngang 

qua, chúng đều buông lời chế nhạo Y. Nuh nói với chúng: 

“Các ngươi chế nhạo Ta, rồi đây Ta sẽ chế nhạo lại các 

ngươi giống như những gì các ngươi chế nhạo Ta.” 

ِن قَۡوِمهِۦ  َويَۡصَنُع ٱلُۡفلَۡك وَُكلهمَ   م 
 
ا َمره َعلَۡيهِ َملَأ

َسِخُرواْ ِمۡنُهْۚ قَاَل إِن تَۡسَخُرواْ مِنها فَإِنها نَۡسَخُر  
 ٣٨ ِمنُكۡم َكَما تَۡسَخُرونَ 

39. “Rồi đây, các ngươi sẽ biết ai sẽ phải nhận một sự 

trừng phạt nhục nhã (trên cõi trần) và ai sẽ phải chịu một 

hình phạt lâu dài (ở Đời Sau).” 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ  
ۡ
فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

قِيمٌ   ٣٩ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ

40. Mãi đến khi lệnh của TA được ban hành với dấu hiệu 

nước sẽ phun lên từ lò lửa. TA bảo (Nuh): “Ngươi hãy 

mang lên tàu tất cả mỗi loài vật một cặp (đực và cái) và 

gia đình Ngươi cùng những người có đức tin, trừ những 

kẻ mà lời hứa trừng phạt đã định cho chúng.” Tuy nhiên, 

số lượng những người có đức tin cùng với Y thật quá ít.” 

نُّوُر قُلۡ  ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
َنا ٱۡحمِۡل فِيَها َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ   ۡهلََك إِل
َ
ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

ِمن ُكل 
ها قَلِيل   ۥٓ إِل  ٤٠ ٱلَۡقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنْۚ َوَمآ َءاَمَن َمَعُه

41. (Nuh) bảo (những người có đức tin và gia đình của Y): 

“Mọi người hãy nhân danh Allah mà lên tàu mặc kệ nó 

đậu hay trôi, quả thật, Thượng Đế của Ta là Đấng Tha 

Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

ْۚ إِنه  ََٰهآ ََٰها َوُمۡرَسى ِ َمجۡرٜى ۞َوَقاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله
 ٤١ َرب ِي لََغُفور  رهِحيم  
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42. Con tàu đưa họ trôi đi giữa những con sóng to như 

những quả núi. Nhìn thấy con trai đứng ở đằng xa, Nuh hô 

gọi: “Này con trai của Ta, con hãy mau lên tàu cùng bọn 

ta. Con đừng ở cùng với những kẻ vô đức tin.” 

َوِهَي َتجۡرِي بِِهۡم فِي َمۡوٖج َكٱلِۡجَباِل َونَاَدىَٰ نُوٌح  
َعَنا َولَا تَُكن   ٱۡبَنُهۥ وََكاَن فِي َمۡعزِٖل َيَُٰبَنيه ٱۡرَكب مه

َٰفِرِينَ  َع ٱلَۡك  ٤٢ مه

43. (Đứa con trai của Nuh) đáp: “Con sẽ leo lên đỉnh núi, 

nó sẽ giúp con tránh được dòng nước (của trận lụt này).” 

(Nuh) nói: “Ngày hôm nay sẽ không một thứ gì có thể bảo 

vệ con khỏi sắc lệnh của Allah trừ những ai mà Ngài 

thương xót.” (Bỗng lúc ấy), những con sống ập đến chia 

cắt hai cha con và đứa con trai (của Nuh) nằm trong số 

những kẻ bị nhấn chìm (trong dòng nước). 

ِۚ قَاَل لَا   قَاَل َسـ َاوِٓي إِلَيَٰ َجَبٖل َيۡعِصُمنِي ِمَن ٱلَۡمآِء
ها َمن رهِحَمْۚ وََحاَل  عَاِصَم ٱلَۡيوَۡم ِمۡن  ِ إِل ۡمرِ ٱَّلله

َ
أ

 ٤٣ بَيَۡنُهَما ٱلَۡمۡوُج فَكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡغَرقِينَ 

44. (Sau khi tất cả mọi thứ bị nhấn chìm, Allah) phán: “Hỡi 

đất, hãy nuốt nước của ngươi lại. Hỡi bầu trời, hãy ngưng 

mưa của ngươi lại.” Vậy là nước rút xuống và sự việc đã 

xong. Con tàu (của Nuh) đậu trên núi Al-Judi. Và có lời 

bảo: “Thật đáng đời cho những kẻ làm điều sai trái!” 

قۡلِِعى وَِغيَض  
َ
ۡرُض ٱبۡلَِعى َمآَءِك َوَيََٰسَمآُء أ

َ
أ َوقِيَل َيَٰٓ

ۖۡ َوقِ  ۡمُر َوٱۡسَتَوۡت عَلَى ٱلۡجُوِدي ِ
َ
يَل  ٱلَۡمآُء َوُقِضَي ٱلۡأ

َٰلِِمينَ   ٤٤ ُبۡعٗدا ل ِلَۡقوِۡم ٱلظه

45. Nuh cầu xin Thượng Đế của Y: “Lạy Thượng Đế của 

bề tôi, quả thật, con trai của bề tôi thuộc về gia đình của 

bề tôi. Lời của Ngài là sự thật và Ngài là Đấng Thẩm Phán 

Công Bằng nhất.” 

ۡهلِى َوِإنه  َونَاَدىَٰ نُوح  
َ
ِ إِنه ٱبۡنِي ِمۡن أ بهُهۥ َفَقاَل َرب  ره

ۡحَكُم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
َ
نَت أ

َ
 ٤٥ وَۡعَدَك ٱلۡحَقُّ َوأ

46. (Allah) phán: “Này Nuh, nó thực sự không thuộc gia 

đình của Ngươi. Quả thật việc làm của nó không tốt. Vì 

vậy, Ngươi đừng cầu xin TA về những điều Ngươi không 

biết, TA khuyên Ngươi (nên dừng lại việc cầu xin) kẻo 

Ngươi trở thành một trong những kẻ ngu muội.” 

ۡهلَِكۖۡ إِنهُهۥ َعَمٌل َغيُۡر  
َ
قَاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيَۡس ِمۡن أ

َصَٰلِٖحِۖ فَلَا تَۡسـ َلِۡن َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي  
عِ 

َ
ن تَُكوَن ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ أ

َ
 ٤٦ ُظَك أ

47. (Nuh) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi xin Ngài 

che chở bề tôi tránh khỏi việc đòi hỏi Ngài về những điều 

bề tôi không biết. Nếu Ngài không tha thứ và thương xót 

bề tôi thì chắc chắn bề tôi sẽ nằm trong số những kẻ thua 

thiệt.” 

ۡسـ َلََك َما لَيَۡس لِي بِهِۦ  
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ قَاَل َرب 

َِن   ُكن م 
َ
ها َتۡغفِۡر لِي َوتَۡرَحمۡنِٓي أ ِعلۡم ۖۡ َوِإل

 ٤٧ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

48. (Allah) phán: “Hỡi Nuh, Ngươi hãy xuống tàu bằng sự 

bình an và phúc lành từ nơi TA. TA ban bằng an và phúc 

lành cho Ngươi và cho những cộng đồng từ thế hệ con 

cháu của những ai cùng Ngươi. Riêng những cộng đồng 

(vô đức tin), TA sẽ cho chúng chìm trong lạc thú (của trần 

gian) rồi chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn (ở Đời Sau).” 

ِنها َوبَرََكٍَٰت َعلَۡيَك  قِيَل  َيَُٰنوُح ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 
ُهم   َمم  َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمه َيَمسُّ

ُ
َعَكْۚ َوأ ِمهن مه َمٖم م 

ُ
وَعَلَىَٰٓ أ

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ  ٤٨ م 

49. (Câu chuyện về Nuh) là một nguồn tin vô hình mà TA 

đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Ngươi và 

người dân của mình chưa từng biết về câu chuyện này 

trước đây. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn, quả thật kết cục 

tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo, sợ Allah. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيَهآ إِلَۡيَكۖۡ َما ُكنَت  
َ
تِلَۡك ِمۡن أ

نَت 
َ
َولَا قَۡوُمَك ِمن َقۡبِل َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه   َتۡعلَُمَهآ أ

 ٤٩ ٱلَۡعَٰقَِبَة لِلُۡمتهقِينَ 
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50. Người dân ‘Ad, (TA đã cử) Hud, người anh em của 

chúng đến với chúng. (Hud) nói: “Hỡi người dân của Ta! 

Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, các ngươi 

không hề có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Các ngươi 

chỉ là những kẻ bịa ra (các thần linh theo dục vọng và sự 

tưởng tượng của các ngươi).” 

َ َما  َخاُهۡم ُهوٗداْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ها  نُتۡم إِل
َ
ۥٓۖۡ إِۡن أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٥٠ ُمۡفتَُرونَ لَُكم م 

51. “Hỡi người dân của Ta! Ta không đòi hỏi các ngươi 

thù lao cho việc kêu gọi này, bởi lẽ phần thưởng của Ta là 

ở nơi Đấng đã tạo ra Ta. Lẽ nào các ngươi không hiểu?!” 

 َ ها عَل ۡجرَِي إِل
َ
ۡجًراۖۡ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
ى  َيََٰقۡوِم لَٓا أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ِۚ أ هِذي َفَطَرنِٓي  ٥١ ٱل

52. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy cầu xin 

Thượng Đế của các ngươi tha thứ và các ngươi hãy ăn 

năn sám hối với Ngài, Ngài sẽ ban nước mưa từ trời 

xuống cho các ngươi, Ngài sẽ gia tăng sức mạnh hiện có 

của các ngươi. Và các ngươi chớ đừng quay đi thành 

những tên tội lỗi.” 

َوَيََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ يُۡرِسِل 
ِۡدَراٗرا َويَزِۡدُكۡم قُوهًة إِلَيَٰ   َمآَء َعلَۡيُكم م  ٱلسه

هۡواْ ُمجۡرِِمينَ  تُِكۡم َولَا َتَتَول  ٥٢ قُوه

53. (Người dân của Hud) nói với Y: “Này Hud, ngươi đã 

không mang đến cho bọn ta bằng chứng nào (thuyết phục 

cả) và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà từ bỏ các thần 

linh của bọn ta, và bọn ta không tin ngươi.” 

َنحُۡن بَِتارِكِٓي َءالَِهتَِنا  قَالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما 
 ٥٣ َعن قَۡولَِك َوَما َنحُۡن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

54. “Bọn ta chỉ nói với ngươi rằng có thể một số thần linh 

của bọn ta sẽ mang đến điều xấu cho ngươi”. (Hud) nói 

với chúng: “Vậy thì Ta xin Allah làm chứng và các ngươi 

cũng hãy làm chứng rằng Ta không can hệ với những gì 

các ngươi thờ phượng.” 

ََٰك َبۡعُض َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓء  قَاَل إِن ِٓي   ها ٱۡعتََرى إِن نهُقوُل إِل
ا تُۡشِرُكونَ  ِمه ن ِي بَرِٓيء  م 

َ
َ َوٱۡشَهُدٓواْ أ ۡشِهُد ٱَّلله

ُ
 ٥٤ أ

55. “Ngoài Ngài. Các ngươi hãy cùng nhau lên kế hoạch 

hãm hại ta và đừng để cho Ta yên thân.” 
 ٥٥ ِمن ُدونِهِۖۦۡ فَِكيُدونِي َجمِيٗعا ُثمه لَا تُنِظُرونِ 

56. “Quả thật, Ta xin phó thác cho Allah, Thượng Đế của 

Ta và Thượng Đế của các ngươi. (Các ngươi hãy biết 

rằng) không một sinh vật nào (sống trên trái đất này) mà 

Ngài không nắm quyền quản lý chúng. Quả thật, Thượng 

Đế của Ta ở trên con đường ngay chính (chân lý).” 

ها   ا ِمن َدآبهٍة إِل ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ مه إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله
 َ ْۚ إِنه َرب ِي عَل ُۢ بَِناِصَيتَِهآ ىَٰ ِصَرَٰٖط  ُهَو َءاِخُذ

ۡسَتقِيمٖ   ٥٦ مُّ

57. “Nếu các ngươi quay đi thì quả thật Ta cũng đã truyền 

đạt những gì mà Ta được phái mang đến cho các ngươi. 

Thượng Đế của Ta sẽ mang đến một nhóm người khác 

thay thế các ngươi, các ngươi sẽ không gây hại cho Ngài 

bất cứ điều gì. Quả thật, Thượng Đế của Ta là Đấng giám 

sát tất cả mọi thứ.” 

ۦٓ إِلَۡيُكۡمْۚ   رِۡسلُۡت بِهِ
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُكم مه

َ
هۡواْ َفَقۡد أ فَإِن تََول

ونَُهۥ َشۡيـ ًاْۚ   َويَۡسَتۡخلُِف َرب ِي قَۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٍء َحفِيظ  

 ٥٧ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ُكل 

58. Khi lệnh (trừng phạt) của TA đến, TA đã giải cứu Hud 

và những ai đã tin tưởng cùng Y bởi lòng thương xót nơi 

TA, và TA đã giải cứu họ thoát khỏi sự trừng phạt kinh 

hoàng. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُهوٗدا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ بَِرحۡ  ِنها َوَنجهۡيَنَُٰهم م   ٥٨ مَةٖ م 
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59. Đó là đám dân ‘Ad. Chúng đã chống lại các dấu hiệu 

của Thượng Đế của chúng, nghịch lại các Sứ Giả của 

Ngài, và tuân theo lệnh của từng tên xấc xược ương 

ngạnh. 

ۖۡ َجَحُدواْ  أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَُهۥ  َوتِلَۡك عَاد 
ِ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

ۡمَر ُكل 
َ
 ٥٩ َوٱتهَبُعٓواْ أ

60. Sự nguyền rủa đeo bám chúng suốt đời sống thế tục 

và cả Đời Sau. (Đó là kết quả cho việc) người dân ‘Ad đã 

phủ nhận Thượng Đế của chúng. (Đó là kết quả cho việc) 

dân tộc ‘Ad, đám dân của Hud bị tống khứ đi xa (khỏi lòng 

thương xót của Allah). 

لَٓا إِنه  
َ
ۡنَيا لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  أ تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

ُ
َوأ

لَا ُبۡعٗدا ل َِعادٖ قَۡوِم ُهودٖ 
َ
 ٦٠ عَاٗدا َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

61. Người dân Thamud, (TA đã cử) Saleh, người anh em 

của chúng đến với chúng. (Saleh) nói: “Hỡi người dân của 

ta, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, các ngươi 

không hề có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài đã tạo 

các ngươi từ đất và Ngài cho các ngươi quản lý nó. Vì 

vậy, các ngươi hãy cầu xin Ngài tha thứ và hãy quay về 

sám hối với Ngài. Quả thật, Thượng Đế của Ta rất gần, 

Ngài luôn đáp lại lời cầu xin (của những ai cầu xin Ngài).” 

  َ َخاُهۡم َصَٰلِٗحاْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ۡرِض  َما لَُكم 
َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ۖۥۡ ُهَو أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل م 

َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها فَٱۡسَتۡغفُِروُه ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي  
ِجيب    ٦١ قَرِيب  مُّ

62. (Người dân của Saleh) nói: “Này Saleh, trước đây 

ngươi là người được kỳ vọng nhất trong bọn ta, lẽ nào 

ngươi lại cấm bọn ta tôn thờ những thần linh mà ông cha 

của bọn ta đã tôn thờ? Quả thật, bọn ta cảm thấy hoài 

nghi về điều mà ngươi đang kêu gọi bọn ta đến với nó.” 

ا َقۡبَل َهََٰذاۖٓۡ   قَالُواْ َيََٰصَٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجو ٗ
 
َ
ََٰنآ أ َتۡنَهى

َ
ٖ  أ ن نهۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا َوِإنهَنا لَِفى َشك 

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ  ِمه  ٦٢ م 

63. (Saleh) nói với chúng: “Hỡi người dân của Ta! Các 

ngươi có xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi 

Thượng Đế của Ta và Ngài ban cho Ta lòng thương xót 

nơi Ngài (khi chọn Ta làm Sứ Giả) thì ai sẽ giúp Ta thoát 

khỏi (sự trừng phạt của) Allah nếu Ta bất tuân Ngài. Vì 

vậy, các ngươi chỉ làm cho Ta thêm thua thiệt.” 

ب ِي   ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َٰنِي ِمۡنهُ  ِ إِۡن  َوَءاتَى  َرۡحمَٗة َفَمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله
ۖۥۡ َفَما تَزِيُدونَنِي َغيَۡر َتخِۡسيرٖ   ٦٣ َعَصۡيُتُه

64. “Hỡi người dân của Ta, đây là con lạc đà của Allah, 

một dấu hiệu dành cho các ngươi. Vì vậy, các ngươi hãy 

để mặc nó tự do ăn uống trên đất của Allah, các ngươi 

chớ đừng chạm đến nó bất cứ điều hại nào, nếu không 

các ngươi sẽ phải chịu một sự trừng phạt gần kề.” 

ُكۡل  
ۡ
ۖۡ فََذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله
ُخَذُكۡم  

ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ۡرِض ٱَّلله

َ
فِٓي أ

 ٦٤ رِيب  َعَذاب  قَ 

65. Nhưng chúng đã giết nó. (Saleh) nói với chúng: “Các 

ngươi hãy tận hưởng (cuộc sống) trong nhà mình ba 

ngày, (rồi sự trừng phạt của Allah sẽ đến với các ngươi). 

Đó là lời hứa (chắc chắn), không giả dối.” 

َٰلَِك  َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي  يهامِٖۖ َذ
َ
ََٰثَة أ َدارُِكۡم ثََل

 ٦٥ وَۡعٌد َغيُۡر َمۡكُذوبٖ 

66. Vì vậy, khi lệnh (trừng phạt) của TA đến, TA đã giải 

cứu Saleh và những ai đã tin tưởng cùng Y bởi lòng 

thương xót nơi TA, và TA đã giải thoát họ khỏi sự nhục 

nhã của ngày hôm đó. Thật vậy, Thượng Đế của Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ Muhammad) là Đấng Toàn Lực, Đấng 

Quyền Năng. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   ۡمُرنَا َنجهۡيَنا َصَٰلِٗحا َوٱل
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

ِنها َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِمئٍِذِۚ إِنه َربهَك ُهَو ٱلَۡقوِيُّ   بَِرۡحمَةٖ م 
 ٦٦ ٱلَۡعزِيزُ 
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67. Một tiếng thét đã hủy diệt những kẻ làm điều sai quấy, 

sáng ra chúng (là những xác chết) nằm sấp trong những 

ngôi nhà của mình. 

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم  
َ
ۡيَحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل

َ
َوأ

 ٦٧ َجَٰثِِمينَ 

68. Như thể chúng chưa bao giờ được thịnh vượng ở đó. 

(Đó là kết quả cho việc) người dân Thamud đã phủ nhận 

Thượng Đế của chúng. (Đó là kết quả cho việc) đám dân 

Thamud bị tống khứ đi xa (khỏi lòng thương xót của 

Allah). 

 
َ
لَٓا إِنه َثُموَداْ َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
لَا  َكأ

 ٦٨ ُبۡعٗدا ل َِثُمودَ 

69. Quả thật, các Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đã đến gặp 

Ibrahim báo tin mừng (về đứa con trai – Is-haaq). (Các Sứ 

Giả) nói: “Salam – chào bằng an”. (Ibrahim) đáp lại: 

“Salam”. (Sau khi chào Salam, Ibrahim) liền mang ra một 

con bê nướng (tiếp đãi họ). 

َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُواْ َسَلَٰٗماۖۡ  
ن َجآَء بِعِۡجٍل َحنِيذٖ 

َ
 ٦٩ قَاَل َسَلَٰم ۖۡ َفَما لَبَِث أ

70. Nhưng khi thấy họ không đưa tay chạm đến thức ăn, 

(Ibrahim) nghi ngờ về họ và cảm thấy sợ hãi. (Thấy vậy, 

các Thiên Thần) nói: “Ngươi đừng sợ, thực ra, chúng tôi 

được phái đến với đám dân của Lut.” 

وَۡجَس  
َ
يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ نَِكرَُهۡم َوأ

َ
ا َرَءآ أ فَلَمه

ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوِم 
ُ
ْۚ قَالُواْ لَا َتخَۡف إِنهآ أ ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة

 ٧٠ لُوطٖ 

71. Vợ của Y (Sarah) đang đứng, nữ mỉm cười. Sau đó, 

TA báo cho nữ biết tin mừng về đứa con trai Is-haaq và 

sau Is-haaq là Ya’qub. 

ۡرَنََٰها بِإِۡسَحََٰق َوِمن   تُُهۥ قَآئَِمة  فََضِحَكۡت فَبَشه
َ
َوٱۡمَرأ

 ٧١ َوَرآِء إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب 

72. (Nghe các Thiên Thần báo tin mừng, nữ Sarah) nói: 

“Khốn cho tôi! Làm sao tôi có thể sinh con trong khi tôi là 

một bà già còn chồng tôi là một ông lão kia chứ? Đây thực 

sự là một điều hết sức kỳ lạ.” 

نَا۠ َعُجوز  َوَهََٰذا َبۡعلِى شَ 
َ
لُِد َوأ

َ
ۡيًخاۖۡ  قَالَۡت َيََٰوۡيلََتيَٰٓ َءأ

 ٧٢ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء َعِجيب  

73. (Các Thiên Thần) nói: “Lẽ nào ngươi cảm thấy kỳ lạ về 

lệnh của Allah? Cầu mong lòng thương xót và hồng phúc 

của Ngài cho các ngươi hỡi người nhà (của Ibrahim). Quả 

thật, Ngài là Đấng Đáng Ca Tụng, Đấng Chí Tôn.” 

ِ َوبَرََكَُٰتُهۥ   ِۖۡ َرۡحمَُت ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن ِمۡن أ

َ
قَالُٓواْ أ

ِجيد   ۡهَل ٱلَۡبۡيِتِۚ إِنهُهۥ َحمِيد  مه
َ
 ٧٣ َعلَۡيُكۡم أ

74. Sau khi trong lòng hết sợ và nhận được tin mừng, 

Ibrahim quay sang tranh luận với (các Sứ Giả) của TA về 

đám dân của Lut. 

ۡوُع وََجآَءتُۡه ٱلۡبُۡشَرىَٰ   ا َذَهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
 ٧٤ يَُجَِٰدلَُنا فِي قَۡوِم لُوٍط 

75. Quả thật, Ibrahim là người chịu đựng, năng cầu 

nguyện và sám hối (với Allah). 
نِيب   َٰه  مُّ وه

َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

76. (Các Thiên Thần nói với Ibrahim): “Này Ibrahim, Ngươi 

hãy từ bỏ việc này - (việc cầu xin cho đám dân của Lut), 

bởi lệnh (trừng phạt) của Thượng Đế của Ngươi đã được 

ban hành, chúng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt, 

không thể nào tránh khỏi.” 

 
َ
إِبَۡرَٰهِيُم أ ۡمُر َرب َِكۖۡ  َيَٰٓ

َ
ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ قَۡد َجآَء أ

 ٧٦ َوِإنهُهۡم َءاتِيِهۡم َعَذاٌب َغيُۡر َمۡرُدودٖ 
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77. Khi các Sứ Giả (Thiên Thần) của TA đến gặp Lut, Y 

đau buồn cho người dân của mình và cảm thấy bất lực 

(trong việc cứu giúp họ tránh khỏi sự trừng phạt), Y nói: 

“Hôm nay sẽ là một ngày kinh hoàng.” 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا   َولَمه
 ٧٧ َوَقاَل َهََٰذا يَۡوٌم َعِصيب  

78. Người dân của (Lut) vội kéo đến gặp Y bởi vì trước đó 

chúng thường quen làm điều xấu (khi thấy khách lạ). (Lut) 

nói với chúng: “Hỡi người dân của Ta, đây là những đứa 

con gái của Ta, chúng trong sạch hơn cho các ngươi. Các 

ngươi hãy kính sợ Allah và đừng làm điều ô uế đối với 

khách của Ta. Lẽ nào trong các ngươi không có một 

người đàn ông nào biết lẽ phải?” 

وََجآَءهُۥ قَوُۡمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َوِمن َقۡبُل َكانُواْ  
ُؤلَآِء َبَناتِي ُهنه   ي ِـ َاِتِۚ قَاَل َيََٰقۡوِم َهَٰٓ َيۡعَملُوَن ٱلسه

َ َولَا ُتخُۡزوِن فِي َضۡيِفٓىِۖ   ۡطَهُر لَُكۡمۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

لَيَۡس ِمنُكۡم رَُجل  رهِشيد  
َ
 ٧٨ أ

79. (Đám dân của Lut) nói: “Quả thật, ngươi đã biết rõ 

rằng bọn ta không cần những đứa con gái của Ngươi và 

Ngươi cũng biết quá rõ bọn ta muốn gì.” 

ٖ َوِإنهَك   قَالُواْ لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا فِي َبَناتَِك ِمۡن َحق 
 ٧٩ لََتۡعلَُم َما نُرِيدُ 

80. (Lut) nói: “Giá như Ta có đủ sức mạnh để trừng trị các 

ngươi hoặc Ta sẽ nhờ đến một thế lực khác để trợ giúp.” 
ۡو َءاوِٓي إِلَيَٰ ُرۡكٖن  

َ
نه لِي بُِكۡم قُوهًة أ

َ
قَاَل لَۡو أ

 ٨٠ َشِديدٖ 

81. (Các Thiên Thần) nói (với Lut): “Này Lut, thật ra chúng 

tôi là những Sứ Giả của Thượng Đế của Ngươi, chúng sẽ 

không bao giờ hại được Ngươi. Vì vậy, Ngươi và gia đình 

hãy rời đi trong đêm và đừng để bất cứ ai trong các ngươi 

ngoảnh nhìn lại, ngoại trừ vợ của Ngươi, ả ta sẽ bị trừng 

phạt giống như chúng. Quả thật, giờ hẹn của chúng là 

buổi sáng, chẳng phải buổi sáng là rất gần đó sao?” 

ۡسِر  
َ
قَالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن يَِصلُٓواْ إِلَۡيَكۖۡ فَأ

َحٌد  
َ
هۡيِل َولَا يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
بِأ

َصاَبُهۡمْۚ 
َ
تََكۖۡ إِنهُهۥ ُمِصيُبَها َمآ أ

َ
ها ٱۡمَرأ إِنه َموِۡعَدُهُم   إِل

ۡبُح بَِقرِيبٖ  لَيَۡس ٱلصُّ
َ
ۡبُحْۚ أ  ٨١ ٱلصُّ

82. Vì vậy, khi lệnh (trừng phạt) của TA được ban hành, 

TA đã lật ngược (thị trấn của chúng) và TA trút xuống trận 

mưa đá cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp kia. 

ا  ۡمَطۡرنَا  فَلَمه
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ ۡمُرنَا َجَعلَۡنا َع

َ
َجآَء أ

نُضودٖ  يٖل مه ِ ِن ِسج   ٨٢ َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة م 

83. (Mỗi viên đá) được Thượng Đế của Ngươi đánh dấu. 

Và sự trừng phạt không hề xa xôi đối với những kẻ làm 

điều sai quấy. 

 ِ َسوهَمًة ِعنَد َرب  َٰلِِميَن بَِبعِيدٖ مُّ  ٨٣ َكۖۡ َوَما ِهَي ِمَن ٱلظه

84. Người dân Madyan, (TA đã cử) Shu’aib, người anh 

em của chúng đến với chúng. (Shu’aib) nói: “Hỡi người 

dân của ta, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah, 

các ngươi không hề có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. 

Các ngươi đừng đong đo và cân thiếu. Quả thật, Ta thấy 

các ngươi đang thịnh vượng nhưng Ta thực sự lo sợ cho 

các ngươi về sự trừng phạt của Ngày bao trùm tất cả.” 

  َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗباْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ َولَا تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل َما لَ  ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل ُكم م 
َخاُف َعلَۡيُكۡم  

َ
َُٰكم ِبخَيٖۡر َوِإن ِٓي أ َرى

َ
َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي أ

حِيٖط   ٨٤ َعَذاَب يَۡوٖم مُّ
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85. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy đong đo và 

cân cho đủ và chớ gian lận để chiếm đoạt của người và 

đừng phá hại trái đất.” 

ۡوفُواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا  
َ
َوَيََٰقۡوِم أ

ۡرِض  
َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ َتۡبَخُسواْ ٱلنه

 ٨٥ ُمۡفِسِدينَ 

86. “Thứ còn lại ở nơi Allah tốt hơn cho các ngươi, nếu 

các ngươi là những người có đức tin. Và Ta không phải là 

người bảo vệ cho các ngươi.” 

نَا۠  
َ
ۡؤِمنِيَنْۚ َوَمآ أ ِ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ بَقِيهُت ٱَّلله

 ٨٦ َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ 

87. (Người dân của Shu’aib) nói: “Này Shu’aib, lẽ nào lễ 

nguyện Salah của ngươi đã chỉ thị ngươi buộc bọn ta phải 

bỏ những thần linh mà ông cha của bọn ta đã thờ phượng 

hoặc buộc bọn ta không được tự do chi tiêu tài sản của 

bọn ta thế nào tùy ý? Quả thật (trước kia) ngươi thực sự 

là một kẻ chịu đựng, có tư duy đúng đắn?!” 

 
َ
ن نهتُۡرَك َما َيۡعُبُد  قَالُواْ َيَُٰشَعۡيُب أ

َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

نَت  
َ
ْۖۡ إِنهَك لَأ ُؤا َٰلَِنا َما نََشَٰٓ ۡمَو

َ
ن نهۡفَعَل فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
َءابَآُؤنَآ أ

 ٨٧ ٱلۡحَلِيُم ٱلرهِشيدُ 

88. (Shu’aib) nói: “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi có 

xem xét: nếu Ta có bằng chứng rõ ràng từ nơi Thượng Đế 

của Ta và Ngài ban cho Ta bổng lộc tốt đẹp từ nơi Ngài. 

Ta không muốn làm khác với các ngươi cũng như không 

muốn cấm cản các người bất cứ gì, Ta chỉ muốn cải thiện 

các ngươi hết sức có thể. Và sự thành công của Ta đều là 

nhờ Allah, Ta phó thác cho Ngài và quay về sám hối với 

Ngài.” 

ب ِي   ِن ره َرَءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

َخالَِفُكۡم  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
َوَرَزقَنِي ِمۡنُه رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوَمآ أ

ها ٱلۡإِۡصَلََٰح َما   رِيُد إِل
ُ
َُٰكۡم َعۡنُهْۚ إِۡن أ ۡنَهى

َ
إِلَيَٰ َمآ أ

ِْۚ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ  ٱۡسَتطَ  ها بِٱَّلله ۡعُتْۚ َوَما تَۡوفِيِقٓى إِل
نِيُب 

ُ
 ٨٨ أ

89. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi đừng để việc các 

ngươi bất hòa với Ta khiến các ngươi phải chịu sự trừng 

phạt giống như những gì xảy ra với người dân của Nuh 

hoặc người dân của Hud hoặc người dân của Saleh, và 

người dân của Lut không cách xa các ngươi bao lâu.” 

ِۡثُل َمآ   ن يُِصيَبُكم م 
َ
َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنهُكۡم ِشَقاقِٓي أ

ۡو قَۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما قَوُۡم  
َ
ۡو قَۡوَم ُهوٍد أ

َ
َصاَب قَۡوَم نُوٍح أ

َ
أ

 ِ ِنُكم ب  ٨٩ َبعِيدٖ لُوٖط م 

90. “Các ngươi hãy cầu xin Thượng Đế của các ngươi tha 

thứ cho các ngươi và hãy quay về sám hối với Ngài. Thật 

vậy, Thượng Đế của Ta là Đấng Nhân Từ, Đấng Tràn Đầy 

Yêu Thương (đối với những ai quay về với Ngài).” 

 تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي رَِحيم   َوٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه 
 ٩٠ َوُدود  

91. (Người dân của Shu’aib) nói: “Này Shu’aib, bọn ta 

không hiểu nhiều những gì ngươi nói, và thực tế bọn ta 

thấy ngươi là kẻ yếu hèn trong bọn ta, nếu không vì nể 

trọng dòng họ của ngươi thì bọn ta đã ném đá giết ngươi, 

bởi lẽ ngươi đối với bọn ta chẳng có một sự tôn trọng nào 

cả.” 

ا َتُقوُل َوِإنها   ِمه قَالُواْ َيَُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م 
ََٰك فِيَنا َضعِيٗفاۖۡ َولَۡولَا رَۡهُطَك لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ   لَنََرى

نَت َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ 
َ
 ٩١ أ
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92. (Shu’aib) nói: “Hỡi người dân của Ta! Lẽ nào dòng họ 

của Ta đối với các ngươi lại được tôn trọng hơn cả Allah 

nữa ư? Lẽ nào các ngươi đặt Ngài sau lưng các ngươi 

(trong sự lơ là) như thế ư? Quả thật, Thượng Đế của Ta 

là Đấng bao quát hết những gì các ngươi làm.” 

  ِ َِن ٱَّلله َعزُّ َعلَۡيُكم م 
َ
رَۡهِطٓى أ

َ
قَاَل َيََٰقۡوِم أ

خَۡذُتُموُه َوَرآَءُكۡم ِظۡهرِيًّاۖۡ إِنه َرب ِي بَِما َتۡعَملُوَن   َوٱته
 ٩٢ ُمحِيط  

93. “Hỡi người dân của Ta! Các ngươi hãy cứ làm công 

việc của các ngươi, còn Ta sẽ làm công việc của Ta. Rồi 

đây các ngươi sẽ biết ai sẽ bị sự trừng phạt hạ nhục y và 

ai sẽ là kẻ nói dối. Các ngươi hãy chờ xem, Ta cũng chờ 

xem (kết quả) cùng với các ngươi.” 

ۖۡ َسوَۡف   َِٰمل  َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع
تِيهِ َعَذاب  

ۡ
ۖۡ  َتۡعلَُموَن َمن يَأ َِٰذب   ُيخۡزِيهِ َوَمۡن ُهَو َك

 ٩٣ َوٱۡرتَقُِبٓواْ إِن ِي َمَعُكۡم َرقِيب  

94. Khi lệnh (trừng phạt) của TA được ban hành, TA giải 

cứu Shu’aib và những người có đức tin theo Y bằng lòng 

thương xót từ nơi TA. Một tiếng thét đã hủy diệt những kẻ 

làm điều sai quấy, sáng ra chúng (là những xác chết) nằm 

sấp trong những ngôi nhà của mình. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُشَعۡيٗبا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

ۡيَحُة   هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذِت ٱل
َ
ِنها َوأ بَِرۡحمَةٖ م 

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِ 
َ
 ٩٤ ِمينَ فَأ

95. Như thể chúng chưa bao giờ được thịnh vượng ở đó. 

Há chẳng phải người dân Madyan đáng bị tống khứ đi xa 

(khỏi lòng thương xót của Allah) giống như người dân 

Thamud đã bị tống khứ đi xa (khỏi lòng thương xót của 

Ngài)? 

هۡم َيۡغَنۡواْ  ن ل
َ
لَا ُبۡعٗدا ل َِمۡدَيَن َكَما بَعَِدۡت  َكأ

َ
ُۗ أ فِيَهآ

 ٩٥ َثُمودُ 

96. Quả thật, TA đã phái Musa mang các phép lạ của TA 

cùng với một thẩm quyền rõ ràng. 
بِينٍ  ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

َ
 ٩٦ َولََقۡد أ

97. Đến gặp Pha-ra-ông và quần thần của hắn, nhưng 

chúng nghe theo lệnh của Pha-ra-ông. Và lệnh Pha-ra-ông 

không đúng với chân lý. 

ۡمُر  
َ
ۡمَر فِرَۡعۡوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهَبُعٓواْ أ

 ٩٧ فِرَۡعۡوَن بِرَِشيدٖ 

98. Trong Ngày Phán Xét, (Pha-ra-ông) sẽ dẫn đầu đám 

dân của hắn vào Hỏa Ngục. Thật là một nơi tồi tệ mà 

chúng dắt nhau đi vào. 

ۖۡ َوبِۡئَس   اَر ۡوَرَدُهُم ٱلنه
َ
َيۡقُدُم قَۡوَمُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ

 ٩٨ ٱلۡوِۡرُد ٱلَۡمۡوُرودُ 

99. Sự nguyền rủa đeo bám chúng suốt cuộc đời này và 

cả Đời Sau. Thật xấu xa cho món quà chúng được ban 

tặng. 

ِۡفُد   تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ بِۡئَس ٱلر 
ُ
َوأ

 ٩٩ ٱلَۡمۡرفُودُ 

100. Đó là thông tin về các thị trấn mà TA (Allah) kể cho 

Ngươi nghe (hỡi Thiên Sứ Muhammad), trong đó có một 

số (thị trấn) vẫn còn lưu lại chứng tích và một số khác thì 

không còn dấu vết. 

ُهۥ َعلَۡيَكۖۡ ِمۡنَها قَآئِم    ۢنَبآِء ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

 ١٠٠ وََحِصيد  
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101. TA đã không bất công với chúng mà chính chúng đã 

bất công với bản thân mình. Các thần linh mà chúng cầu 

nguyện ngoài Allah không giúp ích được gì cho chúng khi 

lệnh (trừng phạt) của Thượng Đế Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) được ban hành, ngược lại, (các thần linh đó) 

chỉ mang lại cho chúng sự hủy hoại. 

 
َ
نُفَسُهۡمۖۡ َفَمآ أ

َ
ۡغَنۡت  َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ أ

ِ ِمن   َعۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ٱلهتِي يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡمُر َرب َِكۖۡ َوَما َزاُدوُهۡم َغيَۡر  

َ
ا َجآَء أ همه َشۡيٖء ل

 ١٠١ تَتۡبِيبٖ 

102. Như thế đó, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) đã trừng phạt các thị trấn khi chúng làm điều 

sai quấy. Quả thật sự trừng phạt của Ngài rất đau đớn và 

khủng khiếp. 

ْۚ إِنه   َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ َوِهَي َظَٰلَِمٌة
َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

لِيم  َشِديدٌ 
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
 ١٠٢ أ

103. Quả thật, trong sự việc đó là dấu hiệu (cảnh báo) cho 

những ai sợ hãi về sự trừng phạt ở Đời Sau. Đó là ngày 

mà tất cả nhân loại sẽ được triệu tập, và đó là ngày mà tất 

cả sẽ được chứng kiến (sự thật). 

َٰلَِك   َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذ إِنه فِي َذ
ۡشُهود   َٰلَِك يَۡوم  مه اُس َوَذ هُه ٱلنه جُۡموع  ل  ١٠٣ يَۡوم  مه

104. TA không trì hoãn ngày đó ngoại trừ một thời hạn đã 

định. 
ۡعُدودٖ  َجٖل مه

َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. Vào Ngày đó, không một linh hồn nào được phép nói 

ngoại trừ có sự cho phép của Ngài. Và trong số họ, có 

người bất hạnh và có người hạnh phúc. 

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ فَِمۡنُهۡم َشِقى     ِت لَا تَكَلهُم َنۡفٌس إِل
ۡ
يَۡوَم يَأ

 ١٠٥ وََسعِيد  

106. Đối với những kẻ bất hạnh, chúng sẽ ở trong Ngục 

Lửa mà thở dài, gào thét. 
ارِ لَُهۡم فِيَها َزفِير    هِذيَن َشُقواْ فَِفى ٱلنه ا ٱل مه

َ
فَأ

 ١٠٦ يقٌ وََشهِ 

107. Chúng sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời đất 

hãy còn tồn tại ngoại trừ Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ Muhammad) muốn khác đi. Quả thật, Thượng Đế của 

Ngươi làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 

َُٰت َوٱ  َمََٰو ها َما  َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه ۡرُض إِل
َ
لۡأ

ال  ل َِما يُرِيدُ   ١٠٧ َشآَء َربَُّكْۚ إِنه َربهَك َفعه

108. Còn đối với những người hạnh phúc, họ sẽ ở trong 

Thiên Đàng, họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời 

đất hãy còn tồn tại ngoại trừ Thượng Đế của Ngươi muốn 

khác đi, một sự ban thưởng không giới hạn. 

هِذيَن ُسعُِدواْ فَِفى ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها َما  ا ٱل مه
َ
۞َوأ

ها َما َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء   ۡرُض إِل
َ
َُٰت َوٱلۡأ َمََٰو َداَمِت ٱلسه

 ١٠٨ َغيَۡر َمجُۡذوذٖ 

109. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đừng hoài 

nghi về những gì mà những kẻ (đa thần) này đang thờ 

phượng (là sự lầm lạc). Chúng chỉ thờ phượng giống như 

ông cha của chúng đã thờ phượng trước đây. Chắc chắn 

TA sẽ đền bù đầy đủ cho chúng, không thiếu sót một điều 

gì. 

ا َيۡعُبُد  ِمه ها  فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م  ِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِل َهَُٰٓؤلَآِء
ْۚ َوِإنها لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم   ِن َقۡبُل َكَما َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم م 

 ١٠٩ َغيَۡر َمنُقوٖص 
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110. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách, nhưng đã 

có những tranh cãi và bất đồng trong đó. Nếu không vì 

một lời phán của Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) đã được tuyên bố từ trước thì sự việc tranh 

cãi và bất đồng giữa chúng đã được giải quyết. Thật vậy, 

những kẻ vô đức tin vẫn cứ hoài nghi về (Qur’an). 

 َ ۡولَا  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ َول
ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى   َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ  ٖ م   ١١٠ َشك 

111. Và chắc chắn mỗi (người có đức tin và kẻ vô đức 

tin), Thượng Đế của Ngươi sẽ đền bù đầy đủ cho họ dựa 

theo các việc làm của họ. Quả thật, Ngài thông toàn 

những gì họ làm. 

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ بَِما  
َ
َِينهُهۡم َربَُّك أ ا لَُيَوف  همه ا ل

َوِإنه ُكل ٗ
 ١١١ َيۡعَملُوَن َخبِير  

112. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy đi 

đúng hướng như Ngươi đã được lệnh. Ngươi và những ai 

quay đầu sám hối cùng Ngươi chớ đừng vi phạm giới luật. 

Quả thật, Ngài (Allah) luôn thấy rõ những gì các ngươi 

làm. 

  ْْۚ ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َولَا َتۡطَغۡوا
ُ
فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

 ١١٢ إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير  

113. Các ngươi (tín đồ Muslim) chớ đừng nghiêng về phía 

những kẻ làm điều sai quấy, kẻo Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ 

chạm các ngươi, và ngoài Allah các ngươi sẽ không có 

bất kỳ người bảo hộ nào và các ngươi sẽ không được ai 

cứu giúp. 

اُر َوَما   ُكُم ٱلنه هِذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسه َولَا تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل
ِن ُدونِ  ۡولَِيآَء ُثمه لَا تُنَصُرونَ لَُكم م 

َ
ِ ِمۡن أ  ١١٣  ٱَّلله

114. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy duy trì các lễ 

nguyện Salah ở hai đầu của ban ngày và ở một số giờ của 

ban đêm. Thật vậy, những việc làm thiện tốt giúp loại bỏ 

những điều xấu. Đó là lời nhắc nhở dành cho những 

người biết lưu tâm. 

هۡيِلِۚ إِنه   َِن ٱل َهارِ َوُزلَٗفا م  َة َطَرفَيِ ٱلنه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

َٰلَِك ذِۡكَرىَٰ   ي ِـ َاِتِۚ َذ ٱلۡحََسَنَِٰت يُۡذهِبَۡن ٱلسه
َٰكِرِينَ   ١١٤ لِلذه

115. Ngươi hãy kiên nhẫn, bởi thực sự Allah không để 

mất phần thưởng của những người làm tốt. 
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١١٥ َوٱۡصبِۡر فَإِنه ٱَّلله

116. Giá như các thế hệ trước các ngươi có được những 

người khôn ngoan biết ngăn chặn điều thối nát xảy ra trên 

trái đất. Tuy nhiên, ít thay số người như thế đã được TA 

giải cứu khỏi (sự trừng phạt giáng lên) cộng đồng của họ. 

Ngược lại, những kẻ làm điều sai quấy vẫn chạy theo lạc 

thú (trong cuộc sống thế tục) để rồi chúng trở thành những 

tên tội đồ. 

ْولُواْ بَقِ 
ُ
يهةٖ  فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم أ

ۡن   ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡرِض إِل
َ
َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ

تۡرِفُواْ فِيهِ  
ُ
هِذيَن َظلَُمواْ َمآ أ نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمُۗ َوٱتهَبَع ٱل

َ
أ

 ١١٦ وََكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 

117. Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 

không tiêu diệt các thị trấn một cách bất công khi mà cư 

dân của chúng vẫn là những người tốt. 

ۡهلَُها  
َ
َوَما َكاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َوأ

 ١١٧ ُمۡصلُِحونَ 

118. Nếu Thượng Đế của Ngươi muốn, chắc chắn Ngài 

đã làm cho nhân loại thành một cộng đồng duy nhất 

(nhưng Ngài đã không muốn thế). Vì vậy, nhân loại vẫn 

không ngừng bất đồng lẫn nhau. 

ۖۡ َولَا يََزالُوَن   ٗة َوَِٰحَدٗة مه
ُ
اَس أ َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه

 ١١٨ ُمخَۡتلِفِينَ 



 

Hud 

 

233 

 

 هود

119. Ngoại trừ những ai mà Thượng Đế của Ngươi 

thương xót, và vì thế mà Ngài đã tạo ra họ. Và lời phán 

của Thượng Đế của Ngươi đã được tuyên bố: “TA chắc 

chắn sẽ nhét đầy Hỏa Ngục với loài Jinn và loài người.” 

ۡت َكلَِمُة   َٰلَِك َخلََقُهۡمُۗ َوَتمه ها َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ إِل
ۡجمَ 

َ
اِس أ ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
 ١١٩ عِينَ َرب َِك لَأ

120. Tất cả thông tin về các vị Sứ Giả mà TA đã kể cho 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) là nhằm làm con tim 

của Ngươi thêm vững chắc. Chắc chắn, chân lý và lời 

nhắc đã đến được với Ngươi qua các câu chuyện này và 

là lời cảnh báo dành cho những người có đức tin. 

ۢنَبآِء ٱلرُُّسِل َما نُثَب ُِت بِهِۦ  
َ
ا نهُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

وَُكل ٗ
فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ َوَموِۡعَظة  َوذِۡكَرىَٰ  

 ١٢٠ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

121. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với những 

kẻ vô đức tin: “Các ngươi hãy cứ làm công việc của các 

ngươi, còn Ta cứ làm công việc của Ta.” 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِنها   َوقُل ل ِل
َِٰملُونَ   ١٢١ َع

122. “Các ngươi hãy đợi xem (kết quả), bọn ta cũng đợi 

xem (kết quả cùng các ngươi).” 
 ١٢٢ ِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ َوٱنتَ 

123. (Mọi điều) vô hình trong các tầng trời và trái đất đều 

thuộc về một mình Allah. Mọi thứ đều được đưa trở về 

trình diện Ngài. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) 

hãy thờ phượng một mình Ngài và hãy phó thác cho Ngài. 

Quả thật, Thượng Đế của Ngươi không làm ngơ về những 

gì các ngươi làm. 

ۡمُر  
َ
ۡرِض َوِإلَۡيهِ يُرَۡجُع ٱلۡأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ا   ُكلُُّهۥ فَٱۡعُبۡدهُ َوتَوَكهۡل َعلَۡيهِِۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
 ١٢٣ َتۡعَملُونَ 
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Yusuf يوسف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của một Kinh Sách rõ 

ràng (không có sự mơ hồ, khó hiểu). 
 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ 

2. Quả thật, TA (Allah) đã ban Nó xuống dưới dạng Qur’an 

(một bài đọc) bằng tiếng Ả-rập mà các ngươi có thể hiểu. 
ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

َ
 ٢ إِنهآ أ

3. (Này Thiên Sứ Muhammad), qua những điều TA mặc 

khải cho Ngươi trong Qur’an này, TA kể cho Ngươi nghe 

một câu chuyện hay nhất mà Ngươi chưa từng biết đến 

trước đây. 

وَۡحۡيَنآ 
َ
ۡحَسَن ٱلَۡقَصِص بَِمآ أ

َ
َنحُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

إِلَۡيَك َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن َقۡبلِهِۦ لَِمَن  
 ٣ ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

4. (Câu chuyện bắt đầu) khi Yusuf (còn là một đứa trẻ) nói 

với Cha của mình (Ya’qub): “Thưa Cha, quả thật con đã 

thấy (trong giấc mơ) mười một ngôi sao cùng với mặt trời 

và cả mặt trăng nữa, con thấy chúng quỳ lạy con.” 

َحَد َعَشَر  
َ
يُۡت أ

َ
بَِت إِن ِي َرأ

َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
إِۡذ قَاَل يُوُسُف لِأ

مۡ  ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ َكۡوَكٗبا َوٱلشه
َ
 ٤ َس َوٱلَۡقَمَر َرأ

5. (Ya’qub) bảo (Yusuf, con trai nhỏ của mình): “Này con 

trai, con đừng kể lại điều con đã thấy trong giấc mơ cho 

các anh của con. (Cha sợ do lòng ganh tị), các anh của 

con có thể lên kế hoạch làm những điều không tốt đối với 

con, bởi quả thật Shaytan là kẻ thù công khai của con 

người.” 

قَاَل َيَُٰبَنيه لَا َتۡقُصۡص ُرۡءيَاَك عَلَىَٰٓ إِۡخَوتَِك َفَيِكيُدواْ  
بِين   ۡيَطََٰن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو   مُّ  ٥ لََك َكۡيًداۖۡ إِنه ٱلشه

6. “(Việc con nhìn thấy những gì trong giấc mơ) như thế, 

có nghĩa là Thượng Đế của con đã lựa chọn con. Rồi đây 

Ngài sẽ dạy con cách giải mã giấc mơ và Ngài sẽ hoàn 

thiện ân huệ của Ngài cho con và cho dòng dõi của 

Ya’qub giống như Ngài đã hoàn thiện ân huệ của Ngài cho 

các tổ phụ của con trước đây, Ibrahim và Is-haaq. Thật 

vậy, Thượng Đế của con là Đấng Hiểu Biết, Đấng Thông 

Thái.” 

وِيِل  
ۡ
َوَكَذَٰلَِك َيجَۡتبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك ِمن تَأ

َحادِيِث َويُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب  
َ
ٱلۡأ

بََوۡي 
َ
َها عَلَىَٰٓ أ َتمه

َ
ْۚ  َكَمآ أ َك ِمن َقۡبُل إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق

 ٦ إِنه َربهَك َعلِيٌم َحِكيم  

7. Quả thật, trong câu chuyện của Yusuf và các anh của Y 

là những bài học cho những ai hỏi tìm (chân lý). 
ۦٓ َءاَيَٰت    ۞لهَقۡد َكاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ

آئِلِينَ   ٧ ل ِلسه

8. Khi (các anh cùng cha khác mẹ của Yusuf) nói (với 

nhau): “Yusuf và đứa em của nó được cha yêu thương 

nhiều hơn anh em bọn mình mặc dù anh em bọn mình 

đông và mạnh hơn, rõ ràng cha của chúng ta đã sai lầm.” 

 
َ
بِيَنا ِمنها َوَنحُۡن  إِۡذ قَالُواْ لَُيوُسُف َوأ

َ
َحبُّ إِلَيَٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

بِينٍ  بَانَا لَِفى َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٨ ُعۡصَبٌة إِنه أ
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9. (Một người trong bọn chúng nói): “Hãy giết chết Yusuf 

hoặc hãy đem nó đi bỏ ở một nơi khác, (có như vậy) các 

người mới giành được sự yêu thương trọn vẹn của cha, 

(có như vậy) sau này các người mới hy vọng trở thành 

những người tốt (trong mắt cha).” 

ۡرٗضا َيخُۡل لَُكۡم وَۡجُه  
َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ

بِيُكۡم َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ قَۡوٗما َصَٰلِِحينَ 
َ
 ٩ أ

10. Một người khác trong bọn chúng nói: “Đừng giết 

Yusuf. Nếu các người thực sự muốn loại trừ nó thì hãy 

đem nó đi bỏ xuống đáy giếng; một số đoàn khách thương 

sẽ nhặt nó (và mang nó đi nơi khác).” 

لُۡقوُه فِي َغَيََٰبِت  
َ
ِۡنُهۡم لَا َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ قَاَل قَآئِل  م 

ِ يَلَۡتقِۡطهُ  َٰعِلِينَ  ٱلۡجُب  يهاَرةِ إِن ُكنُتۡم َف  ١٠ َبۡعُض ٱلسه

11. (Nhất trí đem Yusuf đi bỏ, chúng đến gặp Ya’qub) nói: 

“Thưa Cha của chúng con, sao cha lại không tin giao 

Yusuf cho chúng con (trông chừng), quả thật chúng con 

luôn mong điều (tốt đẹp) cho nó kia mà.” 

َ۬منها عَلَىَٰ يُوُسَف َوِإنها لَُهۥ  قَ 
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
أ الُواْ َيَٰٓ

 ١١ لََنَِٰصُحونَ 

12. “Ngày mai, cha hãy yên tâm để em nó ra ngoài chơi 

cùng chúng con, chắc chắn chúng con sẽ trông chừng và 

bảo vệ em thật tốt.” 

ۡرِسلُۡه َمَعَنا َغٗدا 
َ
يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب َوِإنها لَُهۥ  أ

 ١٢ لََحَٰفُِظونَ 

13. (Ya’qub) nói: “Thật vậy, cha cảm thấy buồn khi các 

con đưa em đi chơi xa (vì cha không thể chịu được khi rời 

xa nó); hơn nữa, cha sợ rằng sói sẽ ăn thịt nó khi các con 

lơ là do (mải mê vui chơi).” 

ن  قَا 
َ
َخاُف أ

َ
ن تَۡذَهُبواْ بِهِۦ َوأ

َ
َل إِن ِي لََيۡحُزنُنِٓي أ

َٰفِلُونَ  نُتۡم َعۡنُه َغ
َ
ِئُۡب َوأ ُكلَُه ٱلذ 

ۡ
 ١٣ يَأ

14. Chúng đáp: “Nếu sói ăn thịt em trong khi chúng con 

đông và mạnh thế này thì chúng con quả là một đám 

người thất bại.” 

كَ 
َ
ِئُۡب َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنهآ إِٗذا  قَالُواْ لَئِۡن أ لَُه ٱلذ 
 ١٤ لهَخَِٰسُرونَ 

15. Vậy là chúng đã đưa (Yusuf) ra đi, chúng đồng lòng bỏ 

Y xuống đáy giếng. TA đã mặc khải cho (Yusuf): “(Sau 

này, vào một ngày nào đó) Ngươi chắc chắn sẽ cho chúng 

biết về việc làm này của chúng và chúng sẽ không nhận ra 

(Ngươi).” 

ن َيجَۡعلُوُه فِي َغَيََٰبِت  
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

ۡمرِهِۡم َهََٰذا وَُهۡم لَا  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ لَُتنَب ِئَنهُهم بِأ

َ
ْۚ َوأ ِ ٱلۡجُب 
 ١٥ يَۡشُعُرونَ 

16. Rồi vào đầu hôm, chúng đến gặp cha của chúng, khóc 

lóc. 
بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكونَ 

َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ

17. Chúng nói: “Thưa Cha của chúng con, chúng con đã 

cùng nhau chạy đua và bỏ lại Yusuf ở chỗ đồ đạc của 

chúng con, thế là một con sói đã ăn thịt nó. Có lẽ cha 

không tin chúng con mặc dù chúng con nói thật.” 

بَانَآ إِنها َذَهۡبَنا نَۡستَبُِق َوتََرۡكَنا يُوُسَف ِعنَد  
َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

هَنا َولَۡو   نَت بُِمۡؤِمٖن ل
َ
ِئُۡبۖۡ َوَمآ أ َكلَُه ٱلذ 

َ
َمَتَٰعَِنا فَأ

 ١٧ ُكنها َصَِٰدقِينَ 

18. Rồi chúng mang ra chiếc áo của (Yusuf) được bôi máu 

giả (cho Ya’qub xem). (Ya’qub) nói: “Không, chính các 

ngươi đã ngụy tạo và bày trò. Vì vậy sự kiên nhẫn là cách 

tốt nhất, và Allah là Đấng mà Ta cầu xin sự trợ giúp về 

điều mà các ngươi mô tả.” 

لَۡت   وََجآُءو عَلَىَٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ قَاَل بَۡل َسوه
ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن  لَُكۡم  ۖۡ َوٱَّلله ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيل 

َ
نُفُسُكۡم أ

َ
أ

 ١٨ عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 
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19. Rồi có một đoàn khách thương đến (dừng chân gần 

cái giếng). Họ cử một người đi lấy nước cho họ. Người đó 

thả cái gàu xuống giếng, (khi kéo chiếc gầu lên), y hô to: 

“Tin tốt! (Kéo được) một cậu bé đây này!” Rồi họ đã giấu 

Yusuf (như một món hàng). Và Allah biết hết những gì họ 

làm. 

ۖۥۡ قَاَل   ۡدلَيَٰ َدلَۡوُه
َ
ۡرَسلُواْ َوارَِدُهۡم فَأ

َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

 ُ ْۚ َوٱَّلله وهُ بَِضََٰعٗة َسرُّ
َ
ُۢ بَِما    َيَٰبُۡشَرىَٰ َهََٰذا ُغَلَٰم ْۚ َوأ َعلِيُم

 ١٩ َيۡعَملُونَ 

20. (Sau đó, đoàn khách thương) đã bán (Yusuf) với vài 

đồng bạc lẻ bởi vì đối với họ (Yusuf) chẳng có giá trị gì cả. 
َوَشَرۡوُه بَِثَمن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ وََكانُواْ فِيهِ ِمَن  

َٰهِِدينَ   ٢٠ ٱلزه

21. Một người Ai Cập đã mua Yusuf, y nói với vợ của 

mình: “Nàng hãy chăm sóc tốt đứa trẻ này, có thể nó sẽ 

có lợi cho chúng ta hoặc chúng ta sẽ nhận nó làm con 

trai.” Như thế đó, TA đã định cư Yusuf ở một vùng đất (xa 

lạ) để TA dạy Y cách giải mã giấc mơ. Quả thật, Allah là 

Đấng toàn quyền định đoạt công việc của Ngài, nhưng 

hầu hết nhân loại không biết. 

ۡكرِمِي  
َ
ۦٓ أ تِهِ

َ
ِۡصَر لِٱۡمَرأ َُٰه ِمن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗداْۚ َوَكَذَٰلَِك  
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َُٰه َعَسيَٰٓ أ َمۡثَوى

ۡرِض 
َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ وِيِل  َمكه

ۡ
 َولُِنَعل َِمُهۥ ِمن تَأ

ۡكثََر  
َ
ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه أ

َ
ُ غَالٌِب عَلَىَٰٓ أ َحادِيِثِۚ َوٱَّلله

َ
ٱلۡأ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٢١ ٱلنه

22. Và khi Yusuf trưởng thành, TA đã ban cho Y sự khôn 

ngoan và nguồn kiến thức. Đó là cách mà TA đãi ngộ 

những người làm tốt. 

ۥٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ َوَكَذَٰلَِك   هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
 ٢٢ َنجۡ

23. Người phụ nữ mà (Yusuf) đang tá túc trong nhà của ả 

đã tìm cách quyến rũ Y. Ả đã đóng chặt các cửa phòng và 

mời gọi (Yusuf): “Nào, hãy đến đây cùng ta!” (Yusuf) nói: 

“Tôi cầu xin Allah che chở (tránh khỏi điều tội lỗi). Quả 

thật, ông chủ của tôi đã cư xử rất tử tế với tôi và quả thật 

kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành công. 

َوَرََٰوَدتُۡه ٱلهتِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن نهۡفِسهِۦ وََغلهَقِت  
 
َ
ِۖۡ إِنهُهۥ َرب ِٓي  ٱلۡأ ََٰب َوَقالَۡت َهۡيَت لََكْۚ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله بَۡو

َٰلُِمونَ  ۡحَسَن َمۡثَواَيۖۡ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه
َ
 ٢٣ أ

24. Quả thật, (người phụ nữ đó) thực sự ham muốn (thân 

xác của) Y và Y cũng gần động lòng với nữ ta nếu như Y 

không nhìn thấy bằng chứng của Thượng Đế của Y. Bằng 

cách đó, TA đã cứu Y thoát khỏi hành động sai trái và vô 

luân. Thật vậy, Y là một trong đám bầy tôi chính trực của 

TA. 

ن رهَءا بُۡرَهََٰن َرب ِهۚۦِْ  
َ
ۡت بِهِۖۦۡ وََهمه بَِها لَۡولَٓا أ َولََقۡد َهمه

ْۚ إِنهُهۥ ِمۡن  َكَذَٰلَِك لَِنۡصرِ  وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَء َف َعۡنُه ٱلسُّ
 ٢٤ ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

25. Cả hai cùng chạy ra cửa (Yusuf thì muốn thoát thân, 

còn người phụ nữ kia thì muốn ngăn Y lại). Nữ ta đã kéo 

rách áo của (Yusuf) từ sau lưng. Cả hai cùng giáp mặt 

người chồng của nữ ta tại cửa, (lúc đó) nữ ta liền nói: 

“Đâu là hình phạt dành cho kẻ có ý định xấu với vợ của 

chàng? Hoặc là hắn phải vào tù hoặc là hắn phải chịu sự 

trừng phạt đau đớn!” 

لَۡفَيا  
َ
ۡت قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ َوأ َوٱۡستََبَقا ٱلَۡباَب َوَقده

ۡهلَِك   َسي َِدَها 
َ
َراَد بِأ

َ
لََدا ٱلَۡباِبِۚ قَالَۡت َما َجَزآُء َمۡن أ

لِيم  
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
هٓا أ  ٢٥ ُسوًٓءا إِل
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26. (Yusuf) nói: “Chính bà đã quyến rũ tôi.” Và một nhân 

chứng(1) thuộc người nhà của nữ ta đã làm chứng, nói: 

“Nếu áo của (Yusuf) bị rách từ phía trước thì bà ấy là 

người nói thật và Y là kẻ nói dối.”I 

ِۡن   قَاَل ِهَي َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشِهَد َشاهِد  م 
ۡهلَِهآ إِن َكاَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو  

َ
أ

َِٰذبِينَ   ٢٦ ِمَن ٱلَۡك

27. “Còn nếu áo của Y bị rách từ phía sau thì bà ấy là kẻ 

nói dối và Y là người nói thật.” 
َوِإن َكاَن قَِميُصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ فََكَذبَۡت وَُهَو ِمَن  

َِٰدقِينَ   ٢٧ ٱلصه

28. Vì vậy, khi người chồng nhìn thấy áo của Yusuf bị rách 

phía sau lưng thì y nói: “Rõ ràng đây là trò của các nàng. 

Quả thật, trò của các nàng thật nghiêm trọng.” 

  ۡۖ ا َرَءا قَِميَصُهۥ قُده ِمن ُدبُرٖ قَاَل إِنهُهۥ ِمن َكۡيِدُكنه فَلَمه
 ٢٨ إِنه َكۡيَدُكنه َعِظيم  

29. “Này Yusuf, hãy bỏ qua chuyện này. Còn nàng hãy 

cầu xin tha thứ cho tội lỗi của mình, bởi quả thật nàng 

chính là người đã sai.” 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ َوٱۡستَۡغفِرِي لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك  
َ
يُوُسُف أ

 ٢٩ ُكنِت ِمَن ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

30. Các phụ nữ trong thành phố nói: “Vợ của một vị quan 

lớn lại đi quyến rũ người đầy tớ của mình, chắc có lẽ nó 

đã làm cho bà ấy mê đắm bằng tình yêu! Quả thật, chúng 

ta thấy bà ta là một kẻ lầm lạc rõ ràng.” 

ََٰها  َٰوُِد َفَتى ُت ٱلَۡعزِيزِ تَُر
َ
۞َوَقاَل نِۡسَوة  فِي ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ

ََٰها فِي َضَلَٰٖل   َعن نهۡفِسهِۖۦۡ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّاۖۡ إِنها لَنََرى
بِينٖ   ٣٠ مُّ

31. Vì vậy, khi nghe những lời đàm tiếu của họ, nữ ta đã 

cho mời họ đến và chuẩn bị cho họ một bữa tiệc và đưa 

cho mỗi người một con dao. Sau đó, nữ ta bảo (Yusuf): 

“Hãy đi ra trình diện các quí bà.” Khi họ nhìn thấy (Yusuf), 

họ sững sờ (trước diện mạo tuấn tú của Y) và đã cắt tay 

của mình (mà không hay biết do mải mê nhìn ngắm Y), và 

họ nói: “Allah hoàn hảo! Đây không phải là người phàm 

mà là một Thiên Thần quí phái.” 

ۡعَتَدۡت  
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنه َوأ

َ
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنه أ فَلَمه

ا َوَءاتَۡت ُكله َوَِٰحَدةٖ  ِيٗنا    لَُهنه ُمتهَكـ ٗ ِۡنُهنه ِسك  م 
ۡكبَۡرنَُهۥ  

َ
ۥٓ أ ۡيَنُه

َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه َوَقالَِت ٱۡخُرۡج َعلَۡيِهنه

ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن   يِۡدَيُهنه َوقُلَۡن َحََٰش َّلِله
َ
ۡعَن أ َوَقطه

ها َملَك  َكرِيم    ٣١ َهََٰذآ إِل

32. (Lúc bấy giờ) nữ ta lên tiếng: “Đấy là người mà quí bà 

đã chỉ trích tôi (rằng tôi đã quyến rũ cậu ta”. Quả thật, tôi 

đã tìm cách quyến rũ cậu ta nhưng cậu ta đã quyết từ 

chối. Nếu cậu ta không làm theo những gì tôi ra lệnh cho 

cậu ta thì cậu ta chắc chắn sẽ bị bỏ tù và sẽ là kẻ bị hạ 

nhục.” 

هِذي لُۡمُتنهنِي فِيهِِۖ َولََقۡد َرََٰودتُُّهۥ   قَالَۡت فََذَٰلُِكنه  ٱل
هۡم َيۡفَعۡل َمآ َءاُمُرُهۥ   َعن نهۡفِسهِۦ فَٱۡسَتۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل

َٰغِرِينَ  َِن ٱلصه  ٣٢ لَيُۡسَجنَنه َولََيُكوٗنا م 

 
I (1) Có lời Tafsir rằng nhân chứng đó chính là một đứa trẻ còn nằm nôi, Allah đã cho đứa bé đó nói chuyện. Và đó là 

phép màu của Ngài. 
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33. (Yusuf) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, chốn lao tù 

đối với bề tôi còn yêu thích hơn điều mà họ mời gọi bề tôi 

đến với nó. Nếu Ngài không giải cứu bề tôi khỏi âm mưu 

của những người phụ nữ kia, bề tôi có thể sẽ động lòng 

với họ và (lúc đó) bề tôi sẽ trở thành một kẻ ngu muội.” 

ا يَۡدُعونَ  َحبُّ إِلَيه ِممه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  ها  قَاَل َرب  نِٓي إِلَۡيهِِۖ َوِإل

َِن   ُكن م 
َ
ۡصُب إِلَۡيِهنه َوأ

َ
تَۡصرِۡف َعن ِي َكۡيَدُهنه أ

 ٣٣ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

34. Vì vậy, Thượng Đế của Y đã đáp lại (lời cầu khẩn của) 

Y. Ngài đã giải thoát Y khỏi âm mưu của các nữ kia. Quả 

thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو   فَٱۡسَتَجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ فََصَرَف َعۡنُه َكۡيَدُهنه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٤ ٱلسه

35. Rồi khi họ đã thấy các bằng chứng chứng minh 

(Yusuf) vô tội (nhưng họ cho rằng tốt hơn là) nên bỏ tù Y 

trong một thời gian. 

ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت لَيَۡسُجُننهُهۥ  ُثمه بََدا لَُهم 
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ م 

 ٣٥ َحتهيَٰ ِحينٖ 

36. Và có hai thanh niên cùng vào tù với (Yusuf). Một 

trong hai nói: “Quả thật, tôi thấy trong giấc mơ của mình 

rằng tôi đang ép rượu.” và người còn lại nói: “Còn tôi thấy 

trong giấc mơ của mình rằng tôi đội bánh mì trên đầu và 

con chim đang mổ ăn nó.” (Cả hai nói:) “Xin anh hãy giải 

mã giấc mơ đó cho chúng tôi, chúng tôi thực sự thấy anh 

là người tốt.” 

َٰنِٓي   َرى
َ
َحُدُهَمآ إِن ِٓي أ

َ
ۡجَن َفَتَياِنِۖ قَاَل أ ِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 

ۡعِصُر 
َ
ۡحمُِل فَۡوَق  أ

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
َخمۡٗراۖۡ َوَقاَل ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي أ

ۦٓۖۡ إِنها   وِيلِهِ
ۡ
يُۡر ِمۡنُهۖۡ نَب ِۡئَنا بَِتأ ُكُل ٱلطه

ۡ
ِسي ُخبٗۡزا تَأ

ۡ
َرأ

ََٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٣٦ نََرى

37. (Yusuf) nói: “Trước khi thức ăn được mang đến cho 

hai cậu, tôi sẽ cho hai người biết ý nghĩa của hai giấc mơ 

đó. (Sở dĩ, tôi biết cách giải mã giấc mơ không phải là do 

tôi sử dụng bùa thuật) mà là do Thượng Đế của tôi đã 

dạy, và do tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của cộng đồng không 

có đức tin nơi Allah và nơi Đời Sau.” 

تِيُكمَ 
ۡ
تُُكَما  قَاَل لَا يَأ

ۡ
ها َنبهأ ۦٓ إِل ا َطَعام  تُۡرَزَقانِهِ

  ِۚ ا َعلهَمنِي َرب ِٓي َٰلُِكَما ِممه تَِيُكَماْۚ َذ
ۡ
ن يَأ

َ
وِيلِهِۦ َقۡبَل أ

ۡ
بَِتأ

ِ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ   ها يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله إِن ِي تََرۡكُت ِملهَة قَۡوٖم ل
َٰفُِرونَ   ٣٧ ُهۡم َك

38. “Tôi đã theo tín ngưỡng của ông cha của tôi: Ibrahim, 

Is-haaq và Ya’qub. Tất cả chúng tôi không tổ hợp với 

Allah bất cứ thứ gì. Đấy là hồng phúc mà Allah đã ban cho 

chúng tôi và toàn nhân loại nhưng hầu hết nhân loại 

không biết ơn (Ngài).” 

إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ َما  َوٱتهَبۡعُت ِملهَة َءابَآِءٓي 
َٰلَِك ِمن فَۡضِل   ِۚ َذ ِ ِمن َشۡيٖء ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن ن

َ
َكاَن لََنآ أ

اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ِ َعلَۡيَنا وَعَلَى ٱلنه ٱَّلله

 ٣٨ يَۡشُكُرونَ 

39. “Này hai người bạn tù của tôi, nhiều Thượng Đế khác 

nhau tốt hơn hay chỉ một mình Allah, Đấng Duy Nhất, 

Đấng Thống Trị tốt hơn?” 

  ُ ِم ٱَّلله
َ
ِقُوَن َخيٌۡر أ َتَفر  ۡربَاب  مُّ

َ
ۡجِن َءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه  ٣٩ ٱلَۡو
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40. “Những thứ mà các anh đang thờ phượng chỉ là 

những tên gọi do chính các anh và ông cha của các anh 

đã đặt cho chúng, chứ Allah đã không ban xuống bất kỳ 

thẩm quyền nào cho chúng cả. Mọi xét xử và định đoạt 

đều thuộc về một mình Allah. Ngài đã ra lệnh cho các anh 

chỉ thờ phượng duy nhất một mình Ngài. Đó là tôn giáo 

chính trực nhưng hầu hết nhân loại không biết.” 

نُتۡم  
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمه

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ

ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن   نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ َوَءابَآؤُُكم مه

يُن   ِ َٰلَِك ٱلد  هٓا إِيهاهُْۚ َذ ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ها َّلِله ٱلۡحُۡكُم إِل

 ِ اِس لَا َيۡعلَُمونَ ٱلَۡقي  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٤٠ ُم َوَلَِٰكنه أ

41. “Này hai người bạn tù của tôi, một trong hai anh sẽ trở 

thành người hầu rót rượu cho chủ của mình và người còn 

lại sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chim mổ trên đầu. 

Vấn đề mà hai anh muốn biết đã được định đoạt như vậy.” 

َحُدُكَما فَيَۡسِقى َربهُهۥ َخمۡٗراۖۡ  
َ
آ أ مه

َ
ۡجِن أ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ِسهۚۦِْ  
ۡ
أ يُۡر ِمن ره ُكُل ٱلطه

ۡ
ا ٱٓأۡلَخُر َفُيۡصلَُب َفَتأ مه

َ
َوأ

هِذي فِيهِ تَۡسَتۡفتَِيانِ  ۡمُر ٱل
َ
 ٤١ قُِضَي ٱلۡأ

42. (Yusuf) nói với người mà Y nghĩ anh ta sẽ được sống 

trong hai người bạn tù: “Anh hãy nhắc đến tôi trước chủ 

nhân của anh.” Tuy nhiên, Shaytan đã khiến cho người 

bạn tù đó quên mất việc nhắc (đến Yusuf) trước chủ nhân 

của mình. Vì vậy, Yusuf phải ở lại trong tù thêm vài năm. 

هذِ  ِۡنُهَما ٱۡذُكۡرنِي ِعنَد  َوَقاَل لِل نهُهۥ نَاٖج م 
َ
ي َظنه أ

ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ فَلَبَِث فِي  َُٰه ٱلشه نَسى
َ
َرب َِك فَأ

ۡجِن بِۡضَع ِسنِينَ  ِ  ٤٢ ٱلس 

43. Và (sau đó) nhà vua (của Ai Cập) nói (với quần thần 

của mình): “Quả thật, (trong giấc mơ) trẫm thấy bảy con 

bò béo tròn bị bảy con bò gầy nhom ăn thịt, (và trẫm thấy) 

bảy bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa khô héo. Này các 

khanh, hãy cho trẫm biết ý nghĩa về những điều mà trẫm 

thấy trong giấc mơ, nếu như các khanh là những người 

biết giải mã giấc mơ.” 

 ۡ ُكلُُهنه  َوَقاَل ٱل
ۡ
َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
َملُِك إِن ِٓي أ

َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ  
ُ
َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

ۡفُتونِي فِي ُرۡءَيََٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا 
َ
َها ٱلَۡملَُأ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٤٣ َتۡعبُُرونَ 

44. Họ nói: “(Đó chỉ là) một sự hỗn độn của những giấc 

mơ (không đúng sự thật) và chúng thần không biết giải mã 

(cho những giấc mơ hỗn độn như vậy).” 

ۡحَلَِٰم  
َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما َنحُۡن بَِتأ

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٤٤ بَِعَٰلِِمينَ 

45. Một trong hai người bạn tù đã thoát được (án tử) sực 

nhớ đến (Yusuf) sau một thời gian dài quên lãng, y tâu 

(với nhà vua): “Thần sẽ cho bệ hạ biết ý nghĩa của giấc 

mơ, xin bệ hạ cho phép thần đi gặp (Yusuf).” 

نَب ِئُُكم  
ُ
نَا۠ أ

َ
ٍة أ مه

ُ
َكَر َبۡعَد أ هِذي َنجَا ِمۡنُهَما َوٱده َوَقاَل ٱل

ۡرِسلُ 
َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
 ٤٥ ونِ بَِتأ

46. (Đến gặp Yusuf, y nói): “Hỡi người bạn chân thật, 

mong anh hãy giải thích cho tôi biết về (ý nghĩa của giấc 

mơ): bảy con bò béo tròn bị bảy con bò gầy nhom ăn thịt 

và bảy bông lúa xanh tươi cùng với bảy bông lúa khô héo. 

Có lẽ sau khi tôi trở về (kể lại) cho mọi người nghe, họ sẽ 

biết đến anh.” 

فۡتَِنا فِي َسۡبِع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن  
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبِع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر  
ۡ
يَأ

اِس لََعلهُهۡم   رِۡجُع إِلَي ٱلنه
َ
َخَر يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

ُ
َوأ

 ٤٦ َيۡعلَُمونَ 

47. (Yusuf) nói: “Các người hãy trồng liên tiếp trong bảy 

năm. Những gì thu hoạch được, các người hãy để nguyên 

nhánh bông mà dự trữ, chỉ trừ một ít để ăn.” 

ٗبا َفَما َحَصدتُّۡم فََذُروُه  
َ
قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأ

ها قَلِ  ۦٓ إِل ُكلُونَ فِي ُسۢنُبلِهِ
ۡ
ا تَأ ِمه  ٤٧ يلٗا م 
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48. “Sau đó, sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) liên tục, các 

người hãy ăn những gì mà các người đã dự trữ trước đây, 

ngoại trừ một ít các người sẽ phải cất giữ cẩn thận (để 

gieo trồng vào thời gian sau đó).” 

تِي ِمنُۢ 
ۡ
ُكلَۡن َما  ُثمه يَأ

ۡ
َٰلَِك َسۡبع  ِشَداد  يَأ َبۡعِد َذ
ا ُتحِۡصُنونَ  ِمه ها قَلِيلٗا م  ۡمُتۡم لَُهنه إِل  ٤٨ قَده

49. “Rồi sau đó, sẽ là một năm dân chúng được mưa và 

trong năm đó mọi người sẽ ép được nước trái cây (ô liu 

và nho).” 

تِي ِمنُۢ َبۡعِد 
ۡ
اُس َوفِيهِ  ُثمه يَأ َٰلَِك عَام  فِيهِ ُيَغاُث ٱلنه َذ

 ٤٩ َيۡعِصُرونَ 

50. Nhà vua nói: “Các thần hãy đưa người giải mã giấc 

mơ đến gặp trẫm.” Nhưng khi sứ giả đến, Yusuf nói: “Anh 

hãy về tâu lại với chủ nhân của anh, hỏi ngài ấy về việc 

các quí bà đã cắt tay họ (thì sẽ xử trí) thế nào? Quả thật, 

Thượng Đế của ta biết rõ âm mưu của các quí bà đó.” 

ا َجآَءهُ ٱلرهُسوُل قَاَل   َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِۖۦۡ فَلَمه
ۡعَن   َٰتِي َقطه ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ َرب َِك فَۡسـ َلُۡه َما بَاُل ٱلن ِۡسَوةِ ٱله

 ِ
ْۚ إِنه َرب  يِۡدَيُهنه

َ
 ٥٠ ي بَِكۡيِدهِنه َعلِيم  أ

51. Nhà vua phán: “Sự tình như thế nào về việc các quí bà 

đã tìm cách quyến rũ Yusuf?” Họ nói: “Allah là Đấng Hoàn 

Hảo! Chúng thần không hề biết bất cứ điều xấu nào về 

(Yusuf) cả. (Lúc này) vợ của vị đại quan thú tội, nói: “Giờ 

đây sự thật đã rõ ràng, chính thần là người đã tìm cách 

quyến rũ (Yusuf), còn (Yusuf) vốn dĩ là một người ngay 

thẳng và trung thực.” 

قَاَل َما َخۡطُبُكنه إِۡذ َرََٰودتُّنه يُوُسَف َعن نهۡفِسهۚۦِْ  
ِۚ قَا  ِ َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ ِمن ُسوٖٓء لَِت  قُلَۡن َحََٰش َّلِله

نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ  
َ
ُت ٱلَۡعزِيزِ ٱلَٰٔۡـَن َحۡصَحَص ٱلۡحَقُّ أ

َ
ٱۡمَرأ

َِٰدقِينَ   ٥١ َعن نهۡفِسهِۦ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلصه

52. “Đó là vì thần muốn để cho phu quân của thần biết 

rằng thần không phản bội ông ấy khi ông ấy vắng mặt. 

Tuy nhiên, Allah không hướng dẫn kế hoạch của những 

kẻ phản bội.” 

َ لَا   نه ٱَّلله
َ
ُخۡنُه بِٱلَۡغۡيِب َوأ

َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َٰلَِك لَِيۡعلََم أ َذ

 ٥٢ َيۡهِدي َكۡيَد ٱلۡخَآئِنِينَ 

53. “Thần không cho mình vô tội. Quả thật, dục vọng (của 

con người) thôi thúc điều xấu ngoại trừ ai đó được 

Thượng Đế thương xót. Quả thật, Thượng Đế là Đấng 

Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

ها   وِٓء إِل ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مه
َ
ۡفَس لَأ ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه بَر 

ُ
۞َوَمآ أ

ِۚ إِنه َرب ِي َغُفور  رهِحيم    ٥٣ َما رَِحَم َرب ِٓي

54. Nhà vua hạ lệnh cho các quần thần: “Các khanh hãy 

dẫn Yusuf đến gặp trẫm. Trẫm sẽ để Y làm việc riêng cho 

trẫm.” Sau khi nói chuyện với Yusuf, (nhà vua thấy được 

sự hiểu biết và trí tuệ của Y), nhà vua nói với Y: “Quả thật, 

từ ngày hôm nay, ngươi là người có địa vị cao và được tín 

nhiệm ở nơi ta.” 

ا   ۡسَتۡخلِۡصُه لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه
َ
ۦٓ أ َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهِ

ِمين  
َ
 ٥٤ َكلهَمُهۥ قَاَل إِنهَك ٱلَۡيۡوَم لََدۡيَنا َمِكيٌن أ

55. (Yusuf) nói: “Xin bệ hạ để hạ thần phụ trách cai quản 

kho lương thực của đất nước (Ai Cập), chắc chắn, thần sẽ 

là một người bảo quản hiểu biết (đáng tin).” 

ۡرِضِۖ إِن ِي َحفِيٌظ  
َ
قَاَل ٱۡجَعلۡنِي عَلَىَٰ َخَزآئِِن ٱلۡأ

 ٥٥ َعلِيم  

56. Bằng cách này, TA (Allah) đã định cư Yusuf ở vùng 

đất đó (Ai Cập) để Y sống ở bất cứ nơi nào Y muốn. TA 

ban lòng thương xót của TA cho bất cứ ai TA muốn, và 

chắc chắn TA sẽ không để mất phần thưởng của những 

người làm tốt. 

 ِمۡنَها َحۡيُث  
ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ
نها لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ َوَكَذَٰلَِك َمكه

ۡجَر  
َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء ْۚ نُِصيُب بَِرۡحمَتَِنا َمن ن يََشآُء

 ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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57. Và phần thưởng ở Đời Sau chắc chắn sẽ tốt hơn cho 

những người có đức tin và ngoan đạo. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل

َ
 ٥٧ َولَأ

58. Các anh (cùng cha khác mẹ) của Yusuf đến (Ai Cập 

để tìm kiếm lương thực). Khi họ vào trình diện, Yusuf đã 

nhận ra họ nhưng họ không nhận ra Yusuf. 

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفُهۡم وَُهۡم لَُهۥ  
 ٥٨ ُمنِكُرونَ 

59. Sau khi đã chuẩn bị xong phần lương thực cho họ, 

Yusuf nói (với họ): “Các người hãy dắt đứa em trai đang ở 

với cha của các người đến gặp ta. Các người không thấy 

rằng ta là người toàn quyền đong đo lương thực và là 

người hiếu khách sao?!” 

ِۡن   ٖخ لهُكم م 
َ
زَُهم ِبجََهازِهِۡم قَاَل ٱۡئُتونِي بِأ ا َجهه َولَمه

 ۠ نَا
َ
وفِي ٱلَۡكۡيَل َوأ

ُ
ن ِٓي أ

َ
لَا تََرۡوَن أ

َ
بِيُكۡمْۚ أ

َ
َخيُۡر   أ

 ٥٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

60. “Nếu các người không đưa nó đến gặp ta thì các 

người sẽ không nhận được bất kỳ lượng thóc nào từ ta và 

cũng sẽ không được đến gần ta.” 

تُونِي بِهِۦ فَلَا َكۡيَل لَُكۡم ِعنِدي َولَا  
ۡ
هۡم تَأ فَإِن ل

 ٦٠ َتۡقَربُونِ 

61. (Các anh của Yusuf) nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng 

khuyên cha của nó (không giữ nó lại) và chúng tôi thực sự 

sẽ làm (điều đó).” 

بَاهُ َوِإنها لََفَٰعِلُونَ 
َ
 ٦١ قَالُواْ َسُنَرَٰوُِد َعۡنُه أ

62. (Yusuf) nói với những người hầu của mình: “Các 

ngươi hãy bỏ hàng hóa (mà họ đã trao đổi) vào túi yên 

của họ. Có lẽ họ sẽ nhận ra nó (được trả lại cho họ) khi họ 

trở về với gia đình, hy vọng họ sẽ quay lại.” 

َوَقاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضََٰعَتُهۡم فِي رَِحالِِهۡم لََعلهُهۡم  
 
َ
 ٦٢ ۡهلِِهۡم لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ َيۡعرِفُوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

63. Sau khi trở về, (các anh của Yusuf) nói với cha của 

mình: “Thưa cha của chúng con, họ không cân thóc cho 

chúng con (trừ phi chúng con đưa em của chúng con theo 

cùng). Vì vậy, xin cha hãy để em đi cùng chúng con, có 

như vậy, chúng con mới nhận số thóc theo qui định. 

Chúng con chắc chắn sẽ bảo vệ em cẩn thận.” 

بَانَا ُمنَِع ِمنها ٱلَۡكۡيُل  
َ
أ بِيِهۡم قَالُواْ َيَٰٓ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

َخانَا نَۡكَتۡل َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 
َ
ۡرِسۡل َمَعَنآ أ

َ
 ٦٣ فَأ

64. (Ya’qub) nói: “Chẳng lẽ ta lại tin các con giống như ta 

đã từng tin các con về đứa em (Yusuf) của các con trước 

đây ư?! (Ta sẽ không giao em cho các con lần nữa) bởi 

chỉ có Allah mới là Đấng Bảo Vệ tốt nhất và Ngài là Đấng 

Nhân Từ nhất.” 

ِمنُتُكۡم عَلَىَٰٓ  قَاَل َهۡل َءاَمُنُكمۡ 
َ
ها َكَمآ أ  َعلَۡيهِ إِل

رَۡحُم  
َ
ُ َخيٌۡر َحَٰفِٗظاۖۡ وَُهَو أ ِخيهِ ِمن َقۡبُل فَٱَّلله

َ
أ

َِٰحمِينَ   ٦٤ ٱلره

65. Và khi họ mở hành lý ra thì thấy hàng hóa (đổi thóc) 

của họ được trả lại cho họ. Họ nói với cha của mình: “Cha 

ơi, chúng ta còn mong gì nữa? (Cha hãy nhìn xem), ngay 

cả hàng hóa (đổi thóc) của chúng con cũng đã được trả lại 

cho chúng con. (Vì vậy), chúng con cần đi ngay bây giờ 

để mang thóc về cho gia đình. Chúng con sẽ bảo vệ em 

cẩn thận và chúng con sẽ dẫn thêm một con lạc đà khác 

nữa để việc vận chuyển thóc được dễ dàng.” 

ۡت إِلَۡيِهۡمۖۡ   ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ بَِضََٰعَتُهۡم ُرده َولَمه
ۡت إِلَۡيَناۖۡ  بَانَا َما َنۡبِغىِۖ َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُرده

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

َخانَا َونَۡزَداُد َكيۡ 
َ
ۡهلََنا َوَنحَۡفُظ أ

َ
َٰلَِك  َونَِميُر أ َل بَعِيٖرِۖ َذ

 ٦٥ َكۡيل  يَِسير  
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66. (Ya’qub) nói: “Ta sẽ không để em đi cùng các con cho 

đến khi nào các con cho ta một lời thề long trọng nhân 

danh Allah rằng các con sẽ đưa em trở về bình an, trừ 

(trường hợp) các con bị bao vây (trước những gì mà Allah 

đã an bài).” Rồi sau khi chúng đã thề, (Ya’qub) nói: “Allah 

chứng giám những gì chúng ta đã nói.” 

  ِ َِن ٱَّلله ۡرِسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ تُۡؤتُوِن َمۡوثِٗقا م 
ُ
قَاَل لَۡن أ

آ َءاتَۡوُه َمۡوثِقَ  ن ُيحَاَط بُِكۡمۖۡ فَلَمه
َ
هٓا أ ۦٓ إِل تُنهنِي بِهِ

ۡ
ُهۡم  لََتأ

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل    ٦٦ قَاَل ٱَّلله

67. (Ya’qub) căn dặn: “Này các con, các con đừng vào 

thành chung một cổng mà hãy vào thành từ nhiều cổng 

khác nhau. Cha không thể giúp gì được cho các con 

chống lại (lệnh) của Allah (khi Ngài đã an bài cho các 

con). Quả thật, quyền định đoạt thuộc về một mình Allah. 

Cha xin phó thác cho Ngài. Và những ai phó thác cho 

Ngài hãy phó thác cho Ngài!” 

َوَقاَل َيََٰبنِيه لَا تَۡدُخلُواْ ِمنُۢ بَاٖب َوَِٰحٖد َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن  
ۡغنِي عَ 

ُ
ِقَةِٖۖ َوَمآ أ َتَفر  َٰٖب مُّ بَۡو

َ
ِ ِمن  أ َِن ٱَّلله نُكم م 

ِۖۡ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ وََعلَۡيهِ   ها َّلِله َشۡيٍءِۖ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
 ٦٧ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 

68. Rồi họ vào thành đúng theo những gì cha của họ đã 

căn dặn, và lời dặn dò đó đã không giúp gì được cho họ 

trước (sự an bài của) Allah. Thật ra, (lời căn dặn) chỉ thể 

hiện một sự bất an trong lòng của Ya’qub mà Y muốn loại 

bỏ. Ya’qub thực sự là người có kiến thức về những gì TA 

(Allah) đã dạy Y, nhưng hầu hết nhân loại không biết. 

 
َ
َمرَُهۡم أ

َ
ا َدَخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أ ا َكاَن ُيۡغنِي  َولَمه بُوُهم مه

ها َحاَجٗة فِي َنۡفِس   ِ ِمن َشۡيٍء إِل َِن ٱَّلله َعۡنُهم م 
ََٰهاْۚ َوِإنهُهۥ لَُذو ِعلٖۡم ل َِما َعلهۡمَنَُٰه   َيۡعُقوَب قََضى

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٦٨ َوَلَِٰكنه أ

69. Khi họ vào trình diện, Yusuf tiếp riêng đứa em ruột của 

mình, nói: “Quả thật, Ta chính là anh ruột của em. Vì vậy, 

em chớ đừng buồn về những gì mà (các anh của chúng 

ta) đã làm trước đây.” 

نَا۠  
َ
ۖۡ قَاَل إِن ِٓي أ َخاهُ

َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ َولَمه

ُخوَك فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما كَانُو
َ
 ٦٩ اْ َيۡعَملُونَ أ

70. Sau khi đã chuẩn bị đủ lượng thóc (như đã hứa) cho 

họ, (Yusuf) bỏ dụng cụ lường thóc (bằng vàng) vào túi 

hành lý của đứa em ruột, rồi cho một người hô hoán: “Hỡi 

đoàn lữ khách, các người thực sự là những tên trộm.” 

ا  َقايََة فِي رَۡحِل  فَلَمه ِ زَُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل ٱلس  َجهه
ُتَها ٱلۡعِيُر إِنهُكۡم   يه

َ
ذهَن ُمَؤذ ٌِن أ

َ
ِخيهِ ُثمه أ

َ
أ

 ٧٠ لََسَٰرِقُونَ 

71. (Các anh của Yusuf) quay lại, hỏi: “Quí ngài đã mất 

gì?” 
اَذا َتۡفقُِدونَ  ۡقَبلُواْ َعلَۡيِهم مه

َ
 ٧١ قَالُواْ َوأ

72. (Những người hô hoán) nói: “Chúng tôi mất một cái 

lường thóc của nhà vua.” (Và người đứng đầu của họ nói 

thêm): “Ai mang nó trả lại thì sẽ được thưởng số thóc 

bằng sức chở của một con lạc đà, ta đảm bảo điều đó.” 

ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ ِحمُۡل بَعِيٖر  قَالُواْ َنۡفقُِد ُصَواَع  
نَا۠ بِهِۦ زَِعيم  

َ
 ٧٢ َوأ

73. (Các anh của Yusuf) nói: “Thề bởi Allah, quả thật, các 

ngài đều biết rằng chúng tôi không đến để hành động đồi 

bại ở vùng đất này, và chúng tôi không phải là những kẻ 

trộm.” 

 ُ ۡرِض  قَال
َ
ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد فِي ٱلۡأ ِ لََقۡد َعلِۡمُتم مه واْ تَٱَّلله

 ٧٣ َوَما ُكنها َسَٰرِقِينَ 

74. (Những người hô hoán) nói: “Vậy hình phạt sẽ là gì 

nếu các ngươi là những kẻ nói dối?” 
َِٰذبِينَ  ۥٓ إِن ُكنُتۡم َك ُؤُه  ٧٤ قَالُواْ َفَما َجَزَٰٓ
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75. (Các anh của Yusuf) nói: “Hình phạt dành cho kẻ mà 

(vật bị mất trộm) được tìm thấy trong hành lý của y là bỏ 

tù y. Đó là hình phạt mà chúng tôi dùng để trừng phạt đối 

với những kẻ làm điều sai trái.” 

ۚۥْ  ُؤُه ُؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ َفُهَو َجَزَٰٓ   قَالُواْ َجَزَٰٓ
َٰلِِمينَ  زِي ٱلظه

 ٧٥ َكَذَٰلَِك َنجۡ

76. Vậy là (Yusuf) bắt đầu lục xét túi của họ trước khi lục 

xét chiếc túi của đứa em ruột. Rồi Y lấy nó (cái lường 

thóc) ra từ chiếc túi của đứa em. TA đã lập kế hoạch cho 

Yusuf (để Y giữ lại đứa em) đúng như thế, bởi vì Y không 

thể giữ lại nó theo luật của nhà vua (Ai Cập: hình phạt cho 

tội trộm cắp là bị đánh và phạt tiền) ngoại trừ Allah muốn 

khác đi. TA muốn nâng cao địa vị cho ai là tùy ý TA, và 

(TA là) Đấng Hiểu Biết vượt bên trên tất cả những ai được 

ban cho kiến thức. 

ِخيهِ ُثمه ٱۡسَتۡخرََجَها ِمن  
َ
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وِعَآِء أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

ُخَذ  
ۡ
ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك كِۡدنَا لُِيوُسَفۖۡ َما َكاَن لَِيأ

َ
وِعَآِء أ

ْۚ نَۡرَفُع   ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ َخاهُ فِي دِيِن ٱلَۡملِِك إِل

َ
أ

ُۗ َوفَۡوَق  هَشآُء ن ن ِ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  َدَرَجَٰٖت مه
 ٧٦ ُكل 

77. (Các anh của Yusuf) nói: “Nếu nó trộm thì (chẳng có gì 

phải ngạc nhiên), bởi vì quả thật anh của nó trước đây 

cũng đã trộm (như vậy).” Yusuf giữ nguyên phản ứng của 

mình và không tiết lộ sự thật cho họ, Y chỉ nói với chính 

mình: “Các người còn xấu xa hơn thế, và Allah biết rõ 

nhất (sự thật) về những điều mà các người cáo buộc.” 

  ْۚ هُهۥ ِمن َقۡبُل خ  ل
َ
۞قَالُٓواْ إِن يَۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

نُتۡم  
َ
َها يُوُسُف فِي َنۡفِسهِۦ َولَۡم ُيۡبِدَها لَُهۡمْۚ قَاَل أ َسره

َ
فَأ

كَانٗ  ۡعلَُم بَِما تَِصُفونَ َشر   مه
َ
ُ أ  ٧٧ اۖۡ َوٱَّلله

78. (Các anh của Yusuf) nói: “Bẩm đại quan, thú thật nó 

còn có người cha già (đang mong ngóng). Vì vậy, xin đại 

quan hãy bắt giữ một người trong chúng tôi thay thế nó. 

Quả thật, chúng tôi thấy đại quan là một người đức hạnh, 

tốt bụng.” 

ٗبا َشۡيٗخا َكبِيٗرا فَُخۡذ  
َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

ََٰك ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ۥٓۖۡ إِنها نََرى َحَدنَا َمكَانَُه
َ
 ٧٨ أ

79. (Yusuf) nói: “Cầu xin Allah che chở khỏi (việc bắt oan 

người). Chúng tôi chỉ bắt giữ người mà chúng tôi tìm thấy 

đồ của chúng tôi ở nơi y, nếu không chúng tôi thực sự là 

những kẻ làm điều sai quấy.” 

ها َمن وََجۡدنَا َمَتََٰعَنا   ُخَذ إِل
ۡ
ن نهأ

َ
ِ أ قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهَظَٰلُِمونَ   ٧٩ ِعنَدهُ

80. Sau khi hết hi vọng với (Yusuf), họ đến một góc và 

bàn riêng với nhau. Người anh cả nói: “Chắc các em vẫn 

còn nhớ cha của các em đã nhận lấy lời thề của các em 

trước Allah (rằng phải đưa em trở về bình an), và hơn nữa 

trước đây các em đã không làm tròn trách nhiệm với 

Yusuf? Vì vậy, anh sẽ không rời khỏi vùng đất (Ai Cập) 

này cho đến khi cha cho phép anh về hoặc Allah sẽ phân 

xử chuyện này giúp anh (có thể mang nó về), bởi Ngài là 

Đấng phân xử ưu việt.” 

لَۡم  
َ
اۖۡ قَاَل َكبِيرُُهۡم أ ا ٱۡستَۡيـ َُسواْ ِمۡنُه َخلَُصواْ َنجِي ٗ فَلَمه

َِن  َتۡعلَُموٓ  ۡوثِٗقا م  َخَذ َعلَۡيُكم مه
َ
بَاُكۡم قَۡد أ

َ
نه أ

َ
اْ أ

بَۡرَح  
َ
ِ َوِمن َقۡبُل َما فَرهطُتۡم فِي يُوُسَفۖۡ فَلَۡن أ ٱَّلله

ُ لِيِۖ وَُهَو   ۡو َيحُۡكَم ٱَّلله
َ
بِٓي أ

َ
َذَن لِٓي أ

ۡ
ۡرَض َحتهيَٰ يَأ

َ
ٱلۡأ

 ٨٠ َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

81. “Các em hãy trở về gặp cha và nói: “Thưa cha của 

chúng con, con trai của cha thực sự đã phạm tội trộm cắp 

(và đã bị bắt giữ lại). Chúng con không khẳng định như 

thế cho đến khi chúng con đã biết rõ (việc nó bị bắt quả 

tang) và chúng con không có khả năng giám sát những 

điều vô hình.” 

بَانَآ إِنه ٱۡبَنَك َسَرَق  ٱ
َ
أ بِيُكۡم َفُقولُواْ َيَٰٓ

َ
رِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

ها بَِما َعلِۡمَنا َوَما ُكنها لِلَۡغۡيِب   َوَما َشِهۡدنَآ إِل
 ٨١ َحَٰفِِظينَ 



 

Yusuf 

 

244 

 

 يوسف 

82. “(Để xác minh sự thật), cha có thể hỏi người dân nơi 

chúng con đã tá túc, cha cũng có thể hỏi đoàn lữ hành 

cùng trở về với chúng con. Chúng con hoàn toàn trung 

thực.” 

ۡقَبلَۡنا 
َ
وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنها فِيَها َوٱلۡعِيَر ٱلهتِٓي أ

 ٨٢ فِيَهاۖۡ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ 

83. (Ya’qub) nói: “Không đúng như vậy, linh hồn của các 

ngươi đã bày chuyện cho các ngươi. Giờ ta chỉ còn biết 

kiên nhẫn và chịu đựng, mong Allah sẽ mang tất cả chúng 

nó về cho ta, bởi Ngài là Đấng Hiểu Biết, Đấng Sáng 

Suốt.” 

 ۡۖ ۡمٗراۖۡ فََصبۡر  َجمِيٌل
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ قَاَل بَۡل َسوه

تِيَنِي بِِهۡم َجمِ 
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ يًعاْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم  َعَسي ٱَّلله

 ٨٣ ٱلۡحَِكيمُ 

84. Rồi (Ya’qub) quay lưng về phía họ và nói: “Thật tội cho 

Yusuf!” Đôi mắt của Y đã biến thành màu trắng đục (do đã 

khóc quá nhiều) vì đau buồn, và Y đã cố kìm nén nỗi đau. 

هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل  ۡت  َوتََول َسَفىَٰ عَلَىَٰ يُوُسَف َوٱۡبَيضه
َ
أ َيَٰٓ

 ٨٤ َعۡيَناهُ ِمَن ٱلۡحُۡزِن َفُهَو َكِظيم  

85. (Các con) khuyên (Ya’qub): “Xin thề với Allah, việc cha 

đau buồn vì nhớ nhung Yusuf thế này sẽ khiến cha ngã 

bệnh hoặc sẽ chết sớm.” 

ِ َتۡفَتُؤاْ تَذۡ  ُكُر يُوُسَف َحتهيَٰ تَُكوَن  قَالُواْ تَٱَّلله
ۡو تَُكوَن ِمَن ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

َ
 ٨٥ َحرًَضا أ

86. (Ya’qub) nói: “Cha chỉ than thở về nỗi u sầu và buồn 

phiền của mình với Allah, và cha biết được ở nơi Allah 

những điều mà các con không biết.” 

ۡشُكواْ 
َ
ۡعلَُم ِمَن  قَاَل إِنهَمآ أ

َ
ِ َوأ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱَّلله

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٨٦ ٱَّلله

87. “Này các con của cha, hãy đi dò la tin tức của Yusuf 

và em trai của nó. Các con chớ đừng tuyệt vọng về lòng 

nhân từ của Allah, bởi lẽ, không ai tuyệt vọng về lòng 

nhân từ của Allah ngoại trừ đám người vô đức tin.” 

ِخيهِ َولَا  
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ َيََٰبنِيه ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسه

ۡوِح   ِۖۡ إِنهُهۥ لَا يَاْيۡـ َُس ِمن ره ۡوِح ٱَّلله تَاْيۡـ َُسواْ ِمن ره
َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك ِ إِل  ٨٧ ٱَّلله

88. Khi (các anh của Yusuf) đi vào trình diện Y, họ nói: 

“Bẩm đại quan, gia đình của chúng tôi gặp phải khó khăn 

và thiếu thốn, chúng tôi chỉ mang theo một ít hàng hóa 

không mấy giá trị, mong được đại quan đong thóc cho và 

xin hãy bố thí thêm cho chúng tôi. Quả thật, Allah luôn ban 

thưởng cho người hành thiện.” 

ۡهلََنا  
َ
َنا َوأ َها ٱلَۡعزِيُز َمسه يُّ

َ
أ ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ قَالُواْ َيَٰٓ فَلَمه

ۡوِف لََنا ٱلَۡكۡيَل  
َ
َٰةٖ فَأ زَۡجى رُّ وَِجۡئَنا بِبَِضََٰعةٖ مُّ ٱلضُّ

قِينَ  ِ زِي ٱلُۡمَتَصد 
َ َيجۡ ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡق َعلَۡيَنآ  ٨٨ َوتََصده

89. (Yusuf) nói: “Các ngươi còn nhớ mình đã từng làm gì 

với Yusuf và người em của nó trong lúc các ngươi nông 

nổi không?” 

نُتۡم  
َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
ا َفَعلُۡتم بُِيوُسَف َوأ قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم مه

 ٨٩ َجَِٰهلُونَ 

90. (Tất cả ngạc nhiên) hỏi: “Lẽ nào đại quan đây chính là 

Yusuf?” (Yusuf) đáp: “Đúng, em đây là Yusuf và đây 

(Binyamin) em của em. Quả thật, Allah đã đối xử rất tốt 

với chúng em, bởi lẽ, đối với ai có lòng kính sợ và kiên 

nhẫn thì chắc chắn Allah không bao giờ làm mất công đức 

của những người làm tốt.” 

ِءنه 
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذآ  قَالُٓواْ أ

َ
نَت يُوُسُفۖۡ قَاَل أ

َ
َك لَأ

ۖۡ إِنهُهۥ َمن َيتهِق َويَۡصبِۡر فَإِنه   ُ َعلَۡيَنآ ِخيِۖ قَۡد َمنه ٱَّلله
َ
أ

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
َ لَا يُِضيُع أ  ٩٠ ٱَّلله
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91. (Các anh của Yusuf) nói: “Xin thề với Allah, chắc chắn 

em đã được Allah đối đãi tốt hơn các anh, quả thật, trước 

đây các anh là những người sai trái.” 

ُ َعلَۡيَنا َوِإن ُكنها  ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله قَالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ لََخَِٰطـ ِينَ 

92. (Yusuf) nói: “Hôm nay, chẳng còn gì để trách móc các 

anh nữa, Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho các anh, bởi Ngài là 

Đấng Khoan Dung nhất.” 

ُ لَُكۡمۖۡ   ۖۡ َيۡغفُِر ٱَّلله قَاَل لَا َتثِۡريَب َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم
َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره

َ
 ٩٢ وَُهَو أ

93. “Các anh hãy lấy chiếc áo này của em mang về ném 

vào mặt của cha, rồi mắt của cha sẽ nhìn thấy trở lại. Sau 

đó, các anh hãy đưa hết gia đình của các anh đến đây với 

em.” 

ِت  
ۡ
بِي يَأ

َ
لُۡقوُه عَلَىَٰ وَۡجهِ أ

َ
ٱۡذَهُبواْ بَِقِميِصي َهََٰذا فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
تُونِي بِأ

ۡ
 ٩٣ بَِصيٗرا َوأ

94. Khi đoàn lữ hành vừa rời (Ai Cập) thì (Ya’qub) cha của 

họ liền bảo: “Cha thực sự đã ngửi thấy mùi hương của 

Yusuf. Các con đừng bảo cha lú lẫn.” 

ِجُد رِيَح  
َ
بُوُهۡم إِن ِي لَأ

َ
ا فََصلَِت ٱلۡعِيُر قَاَل أ َولَمه
ن ُتَفن ُِدونِ 

َ
 ٩٤ يُوُسَفۖۡ لَۡولَٓا أ

95. (Các con) nói với (Ya’qub): “Xin thề với Allah, chắc 

chắn cha vẫn bị chuyện trước đây ám ảnh.” 
ِ إِنهَك لَفِى َضَلَٰلَِك ٱلَۡقِديمِ   ٩٥ قَالُواْ تَٱَّلله

96. Khi mà người báo tin mừng đến rồi ném chiếc áo của 

(Yusuf) vào mặt của (Ya’qub), cặp mắt của Y liền nhìn 

thấy trở lại. (Lúc đó, Ya’qub) liền nói (với các con của 

mình): “Chẳng phải cha đã nói với các con rằng cha thực 

sự biết ở nơi Allah những gì các con không biết đó sao?” 

َُٰه عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ فَٱۡرتَده   لَۡقى
َ
ن َجآَء ٱلۡبَِشيُر أ

َ
آ أ فَلَمه

ِ َما لَا   ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
قُل لهُكۡم إِن ِٓي أ

َ
لَۡم أ

َ
بَِصيٗراۖۡ قَاَل أ

 ٩٦ ُمونَ َتۡعلَ 

97. (Các con của Ya’qub) nói: “Thưa Cha của chúng con, 

xin cha hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. 

Quả thật, chúng con là những kẻ sai trái.” 

بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنآ إِنها ُكنها َخَِٰطـ ِينَ 
َ
أ  ٩٧ قَالُواْ َيَٰٓ

98. (Ya’qub) nói: “Cha sẽ cầu xin Thượng Đế của cha tha 

thứ cho các con, bởi quả thật, Ngài là Đấng Tha Thứ, 

Đấng Nhân Từ.” 

ۡسَتۡغفُِر لَُكۡم َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر  
َ
قَاَل َسۡوَف أ

 ٩٨ ٱلرهِحيمُ 

99. (Sau đó, Ya’qub và cả gia đình đến Ai Cập với Yusuf). 

Khi họ vào trình diện Yusuf, Y liền ôm chầm lấy cha mẹ 

của mình và nói với (các anh và gia đình của họ): “Hãy 

vào Ai Cập bình an, Insha Allah (nếu Allah muốn).” 

بََوۡيهِ َوَقاَل 
َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ فَلَمه

ُ َءاِمنِينَ ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِ   ٩٩ ن َشآَء ٱَّلله
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100. Rồi (Yusuf) mời cha mẹ lên ngồi trên vương vị của 

mình và tất cả đồng quỳ xuống trước Y. (Yusuf) nói: “Thưa 

cha của con. Đây chính là ý nghĩa của giấc mộng mà con 

đã nhìn thấy trước đây, Thượng Đế của con đã biến nó 

thành hiện thực. Ngài đã đối xử tốt với con khi đưa con ra 

khỏi tù giam cũng như đưa cha và cả gia đình từ vùng quê 

(Palestine) đến (Ai Cập này) đoàn tụ với con, sau khi 

chúng con đã bị Shaytan gây ra (sự hận thù) giữa con và 

các anh. Quả thật, Thượng Đế của con rất tinh tế với mọi 

điều Ngài muốn, quả thật Ngài là Đấng Hằng Biết, Đấng 

Sáng Suốt.” 

ٗداۖۡ َوَقاَل   واْ لَُهۥ ُسجه بََوۡيهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل ُرۡءَيََٰي ِمن َقۡبُل قَۡد َجَعلََها َرب ِي  
ۡ
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
أ َيَٰٓ

ۡحَسَن 
َ
اۖۡ َوَقۡد أ ۡجِن وََجآَء  َحق ٗ ِ ۡخرََجنِي ِمَن ٱلس 

َ
بِٓي إِۡذ أ

ۡيَطَُٰن بَيۡنِي   ن نهَزَغ ٱلشه
َ
َِن ٱلَۡبۡدوِ ِمنُۢ َبۡعِد أ بُِكم م 

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو   ِۚ إِنه َرب ِي لَِطيف  ل َِما يََشآُء َوبَيَۡن إِۡخَوتِٓي
 ١٠٠ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

101. “Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả thật, Ngài đã ban 

cho bề tôi vương quyền và đã dạy cho bề tôi cách giải 

mộng. Lạy Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất, Đấng 

Bảo Hộ cho bề tôi ở trần gian này và cả ở Đời Sau, xin 

Ngài ban cho bề tôi được chết là một người Muslim và xin 

Ngài thu nhận bề tôi vào cùng với nhóm người đức hạnh 

của Ngài.” 

وِيِل  
ۡ
ِ قَۡد َءاتَيَۡتنِي ِمَن ٱلُۡملِۡك وََعلهۡمَتنِي ِمن تَأ ۞َرب 

ِۦ فِي   نَت َولِي 
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َحادِيِثِۚ فَاِطَر ٱلسه

َ
ٱلۡأ

لۡحِۡقنِي  
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ تََوفهنِي ُمۡسلِٗما َوأ ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٠١ بِٱلصه

102. Đó (câu chuyện về Yusuf) là nguồn tin vô hình mà TA 

đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad). 

Ngươi không có mặt lúc họ (các anh của Yusuf) tập trung 

lại bàn bạc kế hoạch (hãm hại Yusuf). 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ 
َ
َٰلَِك ِمۡن أ إِلَۡيَكۖۡ َوَما ُكنَت  َذ

ۡمرَُهۡم وَُهۡم َيۡمُكُرونَ 
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
 ١٠٢ لََديِۡهۡم إِۡذ أ

103. Đa số nhân loại sẽ không có đức tin cho dù Ngươi đã 

cố gắng (tìm cách cho họ tin tưởng). 
اِس َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِينَ  ۡكثَُر ٱلنه

َ
 ١٠٣ َوَمآ أ

104. Ngươi không đòi hỏi họ tiền thù lao (cho việc truyền 

đạt Qur’an). Và (Qur’an) chỉ là lời nhắc nhở cho toàn nhân 

loại. 

ها ذِۡكر    ۡجٍرِۚ إِۡن ُهَو إِل
َ
َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 ١٠٤ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

105. (Quả thật), có biết bao dấu hiệu trong các tầng trời và 

trái đất mà họ lướt qua trong khi họ quay đi. 
وَن   ۡرِض َيُمرُّ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

 ١٠٥ َعلَۡيَها وَُهۡم َعۡنَها ُمۡعرُِضونَ 

106. Đa số họ đã không có đức tin nơi Allah mà chỉ toàn là 

những kẻ đa thần. 
ۡكثَرُُهم 

َ
ۡشِرُكونَ  َوَما يُۡؤِمُن أ ها وَُهم مُّ ِ إِل  ١٠٦ بِٱَّلله

107. Lẽ nào họ lại cảm thấy an tâm khi hình phạt của Allah 

bao trùm lấy họ (ở cuộc sống trần gian này) hoặc giờ khắc 

tận thế bất ngờ xảy đến trong lúc họ hoàn toàn không hay 

biết? 

 َٰ تَِيُهۡم َغ
ۡ
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
ۡو  أ

َ
ِ أ ِۡن َعَذاِب ٱَّلله ِشَية  م 

اَعُة َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ  تَِيُهُم ٱلسه
ۡ
 ١٠٧ تَأ

108. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Đây là 

đường lối mà ta mời gọi mọi người đến với Allah dựa trên 

kiến thức rõ ràng và cũng là đường lối của những ai noi 

theo ta. Vinh quang và tối cao thay Allah, ta không phải là 

kẻ đa thần.” 

نَا۠  
َ
ِْۚ عَلَىَٰ بَِصيَرٍة أ ۡدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله

َ
قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ

نَا۠ ِمَن  
َ
ِ َوَمآ أ َوَمِن ٱتهَبَعنِيِۖ وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

 ١٠٨ ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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109. Tất cả Thiên Sứ mà TA (Allah) đã cử phái trước 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng đều là những 

người đàn ông (phàm tục giống như Ngươi) được TA mặc 

khải cho họ, họ cũng xuất thân từ dân chúng của các thị 

trấn. Sao (những kẻ phủ nhận sứ mạng của Ngươi) không 

chịu đi khắp nơi trên trái đất để xem những kẻ trước 

chúng đã phải chịu hậu quả thế nào? (Quả thật,) cuộc 

sống ở Đời Sau tốt đẹp hơn cho những ai có lòng kính sợ, 

lẽ nào các ngươi vẫn không hiểu ư?! 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَيۡ  ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
ِۡن  َوَمآ أ ِهم م 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
ُۗ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
أ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمُۗ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر    َٰقَِبُة ٱل َكاَن َع
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
ْْۚ أ هِذيَن ٱتهَقۡوا  ١٠٩ ل ِل

110. (Lời cảnh báo trừng phạt của các Sứ Giả dành cho 

những kẻ chống đối đã được Allah tạm hoãn) đến nỗi các 

Sứ Giả cũng bị rơi vào tuyệt vọng, còn những kẻ chống 

đối luôn tưởng rằng các Sứ Giả chỉ nói dối, thì lúc đó sự 

giúp đỡ của TA đã đến với Họ. TA đã giải cứu (các Sứ 

Giả và) những ai TA muốn và (không thế lực nào) cản 

ngăn được lệnh trừng phạt của TA đối với đám người tội 

lỗi. 

نهُهۡم قَۡد ُكِذبُواْ  
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا ٱۡستَۡيـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ أ

ُسَنا َعِن  
ۡ
ۖۡ َولَا يَُردُّ بَأ هَشآُء َي َمن ن َجآَءُهۡم نَۡصُرنَا َفُنج ِ

 ١١٠ ٱلَۡقوِۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

111. Quả thât, trong các câu chuyện của (Yusuf và các Sứ 

Giả khác) là những bài học cho những người thông hiểu. 

(Qur’an) không phải là lời bịa đặt mà là một sự xác nhận 

lại những điều đã xảy ra trước Nó và là một sự trình bày 

chi tiết (về các giới luật và giáo điều), là một chỉ đạo và 

hồng ân cho những người có đức tin. 

لَۡبَِٰب  َما َكاَن  
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
لََقۡد َكاَن فِي قََصِصِهۡم ِعبَۡرة  ل ِأ

هِذي َبيَۡن يََديۡهِ   َحِديٗثا ُيۡفتََرىَٰ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل
ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم 

  َوَتۡفِصيَل ُكل 
 ١١١ يُۡؤِمُنونَ 
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Ar-R'ad  الرعد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Mim. Ra. Đó là những câu Kinh của Kinh 

Sách (Qur’an). Và những gì đã được ban xuống cho 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) từ Thượng Đế của Ngươi 

là chân lý nhưng hầu hết nhân loại lại không tin. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن  
ُ
هِذٓي أ الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب  َوٱل

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
ب َِك ٱلۡحَقُّ َوَلَِٰكنه أ  ١ ره

2. Allah là Đấng đã dựng lên các tầng trời không cần trụ 

chống mà các ngươi (có thể) nhìn thấy. Sau đó, Ngài đưa 

chính mình lên ngôi an vị trên chiếc Ngai Vương. Ngài chế 

ngự mặt trời và mặt trăng, mỗi cái chạy (theo quỹ đạo 

riêng của nó) trong thời hạn được qui định cho chúng. 

Ngài điều hành mọi hoạt động của vạn vật (trên trời và 

dưới đất). Ngài trình bày chi tiết các dấu hiệu mong rằng 

các ngươi có niềm tin tuyệt đối về cuộc gặp gỡ với 

Thượng Đế của các ngươi (ở Đời Sau). 

َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ  َمََٰو هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل ُثمه   ٱَّلله
ۖۡ ُكل     ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ وََسخه
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت   ِ ۡمَر ُيَفص 

َ
يِۚ يَُدب ُِر ٱلۡأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

َيجۡ
 ٢ لََعلهُكم بِلَِقآِء َرب ُِكۡم تُوقُِنونَ 

3. Và Ngài là Ðấng đã trải rộng mặt đất và đặt lên nó 

những quả núi vững chắc và sông ngòi; và từ mỗi loại trái 

quả Ngài tạo ra từng cặp, đực và cái; và chính Ngài là 

Đấng lấy ban đêm bao phủ ban ngày. Quả thật, trong sự 

việc đó là những dấu hiệu dành cho nhóm người biết suy 

ngẫm. 

ۡرَض وََجَعَل فِ 
َ
هِذي َمده ٱلۡأ نَۡهَٰٗراۖۡ  وَُهَو ٱل

َ
يَها َرَوَِٰسَي َوأ

َمَرَِٰت َجَعَل فِيَها َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي   ِ ٱلثه
َوِمن ُكل 

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل ٱلنه  ٣ ٱل

4. Trên trái đất có những vùng đất nối liền nhau. Trên đó, 

có những vườn nho, những cánh đồng, và có cây chà là: 

một số mọc thành cụm từ một gốc, một số mọc đơn lẻ. 

Chúng được tưới từ cùng một loại nước, nhưng TA làm 

cho một số loại trái quả này vượt trội hơn một số loại trái 

quả khác về hương vị và chất lượng. Quả thật, trong sự 

việc đó là những dấu hiệu dành cho nhóm người thông 

hiểu. 

ۡعَنَٰٖب  
َ
ِۡن أ َٰت  م  َتَجَٰوَِرَٰت  وََجنه ۡرِض قَِطع  مُّ

َ
َوفِي ٱلۡأ

َوَزۡرع  َوَنخِيل  ِصۡنَوان  وََغيُۡر ِصۡنَواٖن يُۡسَقىَٰ بَِمآٖء  
ُكِلِۚ إِنه فِي  

ُ
ُل َبۡعَضَها عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلۡأ َوَِٰحٖد َوُنَفض ِ

 َٰ  ٤ لَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ َذ

5. (Này Muhammad!) Nếu Ngươi ngạc nhiên (về điều gì 

đó) thì lời của (những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) đáng để 

Ngươi ngạc nhiên hơn khi chúng nói: “Lẽ nào khi bọn ta 

đã biến thành cát bụi, bọn ta sẽ được dựng sống trở lại 

trong một sự tạo hóa mới?” Đó là những kẻ đã phủ nhận 

Thượng Đế của chúng. Chúng sẽ bị gông cùm trên cổ. 

Chúng là những kẻ đồng hành của Hỏa Ngục, chúng sẽ ở 

trong đó mãi mãi. 

ِءنها  
َ
َٰبًا أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
۞َوِإن َتۡعَجۡب َفَعَجب  قَۡولُُهۡم أ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ  لَِفى   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َخلٖۡق َجِديٍد  أ

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖۡ َوأ

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
َوأ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ٥ ٱلنه
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6. Chúng nôn nóng hối thúc Ngươi mang tai hoạ đến với 

chúng trước khi (bọn chúng tận hưởng hết) điều tốt (mà 

Allah đã an bài cho chúng), mặc dù những kẻ theo đường 

lối tương tự trước chúng đã gặp phải những hình phạt (từ 

Allah). Quả thật, Thượng Đế của Ngươi hằng tha thứ cho 

con người bất chấp hành đồng sai trái của họ, tuy nhiên, 

Thượng Đế của Ngươi rất nghiêm khắc trong việc trừng 

phạt. 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِ َوَقۡد َخلَۡت   َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسه
ِمن َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلَُٰتُۗ َوِإنه َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ ل ِلنهاِس 

 ٦ عَلَىَٰ ُظلِۡمِهۡمۖۡ َوِإنه َربهَك لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

7. Những người vô đức tin nói: “Tại sao Y (Muhammad) 

không có được một phép lạ nào từ Thượng Đế của Y cơ 

chứ?” Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) chỉ là 

một người cảnh báo; và mỗi một cộng đồng (dân tộc) đều 

có một người hướng dẫn. 

هِذيَن كَ  ِن  َويَُقوُل ٱل نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َفُرواْ لَۡولَٓا أ

ِ قَۡوٍم َهادٍ 
ۖۡ َولِكُل  نَت ُمنِذر 

َ
ۦُٓۗ إِنهَمآ أ ب ِهِ  ٧ ره

8. Allah biết rõ về bào thai mà mỗi cá thể cái (từ con 

người và động vật) đang mang và biết rõ tình trạng thiếu 

và dư (ngày tháng của các bào thai) trong các dạ con, bởi 

lẽ tất cả mọi thứ ở nơi Ngài đều được định lượng. 

رَۡحاُم 
َ
نَثيَٰ َوَما تَغِيُض ٱلۡأ

ُ
ُ َيۡعلَُم َما َتحِۡمُل ُكلُّ أ ٱَّلله

 ٨ َوَما تَۡزَداُدْۚ وَُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ بِِمۡقَدارٍ 

9. (Ngài là) Đấng biết điều không thể nhìn thấy và những 

điều có thể nhìn thấy. Ngài là Đấng Vĩ Đại, Đấng Tối Cao. 
َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر ٱلُۡمَتَعالِ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ٩ َع

10. Dù ai đó trong các ngươi nói khẽ hoặc lớn tiếng, dù ẩn 

mình trong bóng đêm hay vênh váo đứng giữa ban ngày, 

tất cả (đối với Allah) đều như nhau. 

َسره ٱلَۡقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن  
َ
ۡن أ ِنُكم مه َسَوآء  م 

َهارِ  هۡيِل وََسارُِبُۢ بِٱلنه  ١٠ ُهَو ُمۡسَتۡخفِۭ بِٱل

11. Bởi vì phía trước và phía sau y đều có một đội ngũ 

(Thiên Thần) nối tiếp nhau canh chừng y theo sắc lệnh 

của Allah. Quả thật, Allah sẽ không thay đổi tình trạng của 

một nhóm người cho tới khi chính họ thay đổi những gì 

trong bản thân họ. Và một khi Allah muốn nhóm người 

nào đó bị tai họa thì chắc chắn không cách nào đẩy lùi nó, 

và ngoài Ngài chắc chắn sẽ không có người bảo hộ nào 

có thể che chở được họ. 

ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ َيحَۡفُظونَُهۥ   َِبَٰت  م  لَُهۥ ُمَعق 
َ لَا ُيَغي ُِر َما بَِقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ   ُِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله

َ
ِمۡن أ

 َ ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَل َراَد ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡمُۗ َوِإَذآ أ

َ
ۚۥْ  َما بِأ ا َمَرده لَُه

ِن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ   ١١ َوَما لَُهم م 

12. Ngài là Đấng trưng bày cho các ngươi (hỡi con người) 

nhìn thấy tia chớp khiến các ngươi vừa sợ hãi và vừa hi 

vọng và Ngài đã tạo ra những đám mây nặng trĩu (chứa 

nước mưa). 

هِذي  يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنِشُئ  ُهَو ٱل
َِقاَل  َحاَب ٱلث   ١٢ ٱلسه

13. Sấm sét tôn cao (Allah) với lời ca ngợi Ngài (theo cách 

riêng của nó) và các Thiên Thần tôn cao Ngài bằng nỗi sợ 

đối với Ngài. Và Ngài dùng sấm sét đánh những kẻ nào 

Ngài muốn; và chúng không ngừng tranh luận về Allah. 

Quả thật, Ngài rất mạnh bạo trong kế hoạch (trừng phạt 

những kẻ chống đối). 

َويَُسب ُِح ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ِمۡن ِخيَفتِهِۦ 
َِٰعَق َفُيِصيُب بَِها َمن يََشآُء وَُهۡم   َو َويُۡرِسُل ٱلصه

ِ وَُهَو َشِديُد ٱلِۡمَحالِ يَُجَِٰدلُونَ   ١٣  فِي ٱَّلله
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14. Sự cầu nguyện chỉ xứng đáng thuộc về một mình 

(Allah) bởi (các thần linh bục tượng) mà (những kẻ đa 

thần) cầu nguyện ngoài Ngài đều không đáp lại chúng bất 

cứ thứ gì. (Hình ảnh cầu xin, khấn vái đó) chẳng khác nào 

hình ảnh của một người (đang khát) đưa hai bàn tay ra 

hứng nước đưa vào miệng nhưng nước không thể đến 

miệng của y được. Thật vậy, sự cầu nguyện của những kẻ 

vô đức tin chỉ đưa họ lún sâu vào lầm lạc. 

هِذيَن يَۡدُعوَن مِ  ِۚ َوٱل ِ ن ُدونِهِۦ لَا  لَُهۥ َدۡعَوُة ٱلۡحَق 
ۡيهِ إِلَي ٱلَۡمآِء   ها َكَبَِٰسِط َكفه يَۡسَتِجيُبوَن لَُهم بَِشۡيٍء إِل

ها   َٰفِرِيَن إِل لَِيۡبلَُغ فَاهُ َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهۚۦِْ َوَما ُدعَآُء ٱلَۡك
 ١٤ فِي َضَلَٰلٖ 

15. Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều phủ phục 

quỳ lạy Allah, dù muốn hay không, ngay cả bóng của họ 

(cũng làm như vậy đối với Ngài) sáng chiều. 

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي ٱلسه

ِ َوٱٓأۡلَصاِل۩  ١٥ َوِظَلَٰلُُهم بِٱلُۡغُدو 

16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với (những 

kẻ đa thần): “Ai là Chủ Nhân của các tầng trời và trái đất?” 

Ngươi hãy nói: “(Đó là) Allah”. Ngươi hãy nói với chúng: 

“Thế tại sao các ngươi lại chọn lấy những thần linh khác 

ngoài Ngài làm đấng bảo hộ cho các ngươi trong khi 

chúng không có khả năng tự định đoạt điều lợi cũng như 

điều hại cho bản thân chúng?” Ngươi hãy nói với chúng: 

“Phải chăng người mù và người sáng mắt lại ngang bằng 

nhau ư? Hoặc phải chăng ánh sáng và bóng tối lại ngang 

bằng nhau ư? Hay là các ngươi tự bịa ra các thần linh rồi 

tôn lên ngang bằng với Allah với niềm tin rằng (các thần 

linh đó) cũng có khả năng tạo ra (những thứ) giống tạo vật 

của Ngài ư?” Vì vậy, việc tạo hóa đối với (những kẻ đa 

thần) đều giống nhau. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính 

Allah mới là Đấng Tạo Hóa ra mọi thứ, Ngài là Đấng Duy 

Nhất, Đấng Chí Tôn.” 

ْۚ قُۡل   ُ ۡرِض قُِل ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

نُفِسِهۡم  
َ
ۡولَِيآَء لَا َيۡملُِكوَن لِأ

َ
ۦٓ أ ِن ُدونِهِ خَۡذتُم م  فَٱته

َ
أ

ۡم  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر أ

َ
اْۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ َنۡفٗعا َولَا َضر ٗ

ِ ُشَرَكآَء  َهۡل تَۡسَتوِي ٱ ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ وُر لَُمَُٰت َوٱلنُّ لظُّ

  ُ َخلَُقواْ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱلۡخَلُۡق َعلَۡيِهۡمْۚ قُِل ٱَّلله
َٰرُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ِ َشۡيٖء وَُهَو ٱلَۡو

 ١٦ َخَٰلُِق ُكل 

17. Ngài ban mưa từ trên trời xuống, các thung lũng dồn 

nước tạo thành dòng chảy theo định lượng của chúng, 

dòng chảy mang theo những bọt nước trên bề mặt. Và từ 

những khoáng chất được nấu trong lò lửa để thu lấy kim 

loại làm đồ trang sức hay làm các vật dụng thì cũng có 

một lớp bọt tương tự. Đó là hình ảnh mà Allah đưa ra làm 

thí dụ cho điều chân lý và sự nguy tạo. Đối với bọt nước 

thì nó sẽ tan biến (vì không tồn tại bền lâu) còn đối với 

những gì hữu ích cho nhân loại thì sẽ còn bền vững trên 

mặt đất. Tương tự như thế, Allah thường đưa ra những 

hình ảnh thí dụ (cho nhân loại hiểu về chân lý và sự ngụy 

tạo). 

ۡوِديَُۢة بَِقَدرَِها  
َ
َمآِء َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ا يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ فِي   ابِٗياۖۡ َوِممه ۡيُل َزبَٗدا ره فَٱۡحَتَمَل ٱلسه
ۚۥْ َكَذَٰلَِك   ِۡثلُُه ۡو َمَتَٰٖع َزبَد  م 

َ
ارِ ٱبۡتَِغآَء ِحلَۡيٍة أ ٱلنه

 ُ بَُد َفَيۡذَهُب  يَۡضرُِب ٱَّلله ا ٱلزه مه
َ
ْۚ فَأ  ٱلۡحَقه َوٱلَۡبَِٰطَل

ۡرِضِۚ  
َ
اَس َفَيۡمُكُث فِي ٱلۡأ ا َما يَنَفُع ٱلنه مه

َ
ۖۡ َوأ ُجَفاٗٓء

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ  ١٧ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله

18. Những người đáp lại (lời mời gọi của) Thượng Đế của 

họ sẽ được (phần thưởng) tốt đẹp (Thiên Đàng). Ngược 

lại, những người không đáp lại (lời mời gọi của) Thượng 

Đế của họ, cho dù họ có tất cả mọi thứ (tài sản) trên trái 

đất và (những tài sản khác) giống như vậy để chuộc bản 

thân (khỏi sự trừng phạt thì cũng vô ích). Họ chắc chắn sẽ 

nhận lấy một sự phán quyết thật xấu và chỗ ở của họ sẽ 

là Hỏa Ngục, một chốn ở vô cùng tồi tệ. 

هِذيَن لَۡم   ِۚ َوٱل هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ لِل
ۡرِض َجمِيٗعا 

َ
ا فِي ٱلۡأ نه لَُهم مه

َ
يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۥ لَۡو أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُسوُٓء  َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدوۡ 
ُ
ۦْٓۚ أ اْ بِهِ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئَۡس ٱلِۡمَهادُ  َوى
ۡ
 ١٨ ٱلۡحَِساِب َوَمأ
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19. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Lẽ nào một người biết 

những gì được ban xuống cho Ngươi là chân lý (rồi y tin 

và đi theo) lại giống như một kẻ mù (không nhìn thấy 

được chân lý)? Quả thật, chỉ những người hiểu biết mới 

nhận thức và tiếp thu được (điều đó). 

ب َِك ٱلۡحَقُّ   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ ْۚ إِنهَما َيَتَذكه ۡعَميَٰٓ

َ
 ١٩ َكَمۡن ُهَو أ

20. Những người thực hiện đúng giao ước với Allah và 

không phá vỡ giao ước (của Ngài); 
ِ َولَا يَنُقُضوَن ٱلِۡميَثَٰقَ  هِذيَن يُوفُوَن بَِعۡهِد ٱَّلله  ٢٠ ٱل

21. Những người hàn gắn (quan hệ thân tộc), điều mà 

Allah đã ra lệnh, họ sợ Thượng Đế của họ và sợ một sự 

phát quyết xấu (về việc làm của họ); 

ن يُوَصَل  
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
هِذيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱل

 ٢١ َويَۡخَشۡوَن َربهُهۡم َويََخافُوَن ُسوَٓء ٱلۡحَِسابِ 

22. Và những người kiên nhẫn chịu đựng vì sắc diện của 

Thượng Đế họ, họ chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, chi 

dùng từ nguồn bổng lộc mà TA (Allah) ban cấp (cho con 

đường chính nghĩa của TA) một cách thầm kín và công 

khai, họ dùng điều thiện để bôi xóa điều xấu. (Những 

người vừa được mô tả), họ là những người sẽ có được 

kết cuộc tốt đẹp đáng ca ngợi (ở Đời Sau). 

هِذي ةَ  َوٱل لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
َن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم َوأ

ا وََعلَانَِيٗة َويَۡدَرُءوَن   ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ نَفُقواْ ِممه
َ
َوأ

ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَبي ٱلده
ُ
ي ِئََة أ  ٢٢ بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه

23. Những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng), họ sẽ 

đi vào đó cùng với những người ngoan đạo trong số cha 

mẹ, vợ chồng và con cháu của họ. Và các Thiên Thần đi 

vào chúc mừng họ từ mỗi cánh cổng. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم   َجنه
َٰتِِهۡمۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئِ  ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم  َوأ

ِ بَابٖ 
ِن ُكل   ٢٣ م 

24. “Sự bằng an và phúc lành dành cho quí vị bởi những 

gì mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng (trên thế gian). Thật là 

một kết cục tốt đẹp và hồng phúc!” 

ارِ َسَلٌَٰم َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ فَنِۡعَم   ٢٤ ُعۡقَبي ٱلده

25. Ngược lại, những kẻ phá vỡ giao ước của Allah sau 

khi đã nhận lấy giao ước của Ngài, những kẻ cắt đứt 

(quan hệ dòng tộc) - điều mà Allah đã ra lệnh phải hàn 

gắn, và những kẻ làm điều thối tha trên trái đất. Chúng là 

những kẻ sẽ bị sự nguyền rủa (của Allah) và sẽ nhận một 

kết cục vô cùng tồi tệ. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد ِميَثَٰقِهِۦ   هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله َوٱل
ن يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي  

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء 
ُ
ۡرِض أ

َ
ارِ ٱلۡأ  ٢٥ ٱلده

26. Allah nới rộng bổng lộc cho ai Ngài muốn và thu hẹp 

bổng lộc đối với ai là tuỳ ý Ngài. (Những kẻ vô đức tin), 

chúng vui với cuộc sống trần gian trong khi cuộc sống trần 

gian này so với cuộc sống Đời Sau chỉ là một sự hưởng 

thụ (ngắn ngủi, chóng tàn). 

ْۚ َوَفرُِحواْ   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ها   ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ُة ٱلدُّ ۡنَيا َوَما ٱلۡحََيوَٰ ةِ ٱلدُّ بِٱلۡحََيوَٰ

 ٢٦ َمَتَٰع  

27. Những kẻ vô đức tin nói: “Tại sao không có một dấu lạ 

nào từ Thượng Đế của Y được ban xuống cho Y kia 

chứ?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 

chúng: “Quả thật, Allah muốn làm cho ai lầm lạc là tuỳ ý 

Ngài nhưng Ngài sẽ hướng dẫn người nào biết ăn năn 

sám hối với Ngài.” 

نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ ِن  َويَُقوُل ٱل م 

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن   ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ره
نَاَب 

َ
 ٢٧ أ
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28. (Đó là) những người có đức tin và con tim của họ tìm 

thấy sự an bình trong sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah. 

Quả thật, với sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah, các con tim 

sẽ tìm thấy sự an bình và thanh thản! 

لَا بِِذۡكرِ  
َ
ُِۗ أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكرِ ٱَّلله ٱل

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب   ٢٨ ٱَّلله

29. Những người có đức tin và hành thiện sẽ được hạnh 

phúc và một kết cục viên mãn. 
َٰلَِحَِٰت ُطوبَيَٰ لَُهۡم وَُحۡسُن   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

 ٢٩ َمـ َابٖ 

30. Tương tự như việc TA (Allah) đã cử phái các Sứ Giả 

đến với các cộng động của họ trước đây, TA cử Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) đến với cộng đồng của Ngươi để 

Ngươi xướng đọc cho chúng nghe những gì TA đã mặc 

khải cho Ngươi; tuy nhiên, chúng đã vô đức tin nơi Đấng 

Arrahman (Đấng Độ Lượng). Ngươi hãy nói với chúng: 

“Ngài là Thượng Đế của ta, Đấng không có Thượng Đế 

nào khác ngoài Ngài, ta phó thác cho Ngài và Ta quay về 

sám hối với Ngài.” 

َمم  
ُ
ةٖ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلَِهآ أ مه

ُ
ۡرَسلَۡنََٰك فِٓي أ

َ
َكَذَٰلَِك أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك وَُهۡم يَۡكُفُروَن  
َ
هِذٓي أ ل َِتۡتلَُواْ َعلَۡيِهُم ٱل

ها ُهَو َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت   ََٰه إِل ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو َرب ِي لَٓا إَِل بِٱلره
 ٣٠ َوِإلَۡيهِ َمَتابِ 

31. Cho dù Qur’an này có thể dời được núi, hoặc có thể 

làm vỡ trái đất thành từng mảnh nhỏ, hoặc có thể làm cho 

người chết nói chuyện được (thì những kẻ vô đức tin vẫn 

bác bỏ sự thật). (Thật ra để hiển thị những dấu lạ như vậy 

không khó chút nào) bởi tất cả mọi việc đều thuộc về một 

mình Allah. Phải chăng những ai có đức tin vẫn không 

nhận thức được rằng, nếu Allah muốn thì Ngài đã hướng 

dẫn toàn thể loài người (theo đúng chính đạo mà không 

cần phải ban xuống bất cứ phép lạ nào)? Và tai họa tiếp 

tục giáng xuống những kẻ không tin vì những hành vi sai 

trái của chúng, hoặc tai họa sẽ đến những địa điểm gần 

nơi ở của chúng. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi lời hứa 

(trừng phạt) của Allah được thể hiện. Chắc chắn, Allah 

không thất hứa trong Lời Hứa của Ngài. 

َعۡت بِهِ   ِ ۡو ُقط 
َ
نه قُۡرَءاٗنا ُسي َِرۡت بِهِ ٱلِۡجَباُل أ

َ
َولَۡو أ

فَلَۡم 
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ ۡو ُكل َِم بِهِ ٱلَۡمۡوتَيَٰ  بَل َّلل 

َ
ۡرُض أ

َ
ٱلۡأ

اَس   ُ لََهَدى ٱلنه هۡو يََشآُء ٱَّلله ن ل
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ يَاْيۡـ َِس ٱل

ُۗ َولَا يََزاُل  هِذيَن َكَفُرواْ تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعواْ  َجمِيٗعا ٱل
  ِْۚ تَِي وَۡعُد ٱَّلله

ۡ
ِن َدارِهِۡم َحتهيَٰ يَأ ۡو َتحُلُّ قَرِيٗبا م 

َ
قَارَِعٌة أ

َ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ   ٣١ إِنه ٱَّلله

32. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) cũng đã từng bị chế nhạo nhưng TA tạm tha 

cho những kẻ vô đức tin đó, rồi cuối cùng TA đã bắt phạt 

chúng. Vì vậy, (Ngươi hãy nhìn xem) sự trừng phạt của 

TA khủng khiếp thế nào! 

هِذيَن   ۡملَۡيُت لِل
َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َك 
َ
 ٣٢ اَن ِعَقابِ َكَفُرواْ ُثمه أ
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33. Vậy Đấng (cung dưỡng cho vạn vật và) giám sát từng 

linh hồn về những gì nó làm (lại không đáng được thờ 

phượng hơn những thần linh bục tượng) ư? Tuy nhiên, 

(những kẻ vô đức tin) đã dựng lên những đối tác ngang 

vai với Allah. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với 

chúng: “Các ngươi hãy kể ra xem tên các thần linh mà các 

ngươi dựng lên cùng với Allah! Hay có phải các ngươi 

muốn cho Ngài biết về điều gì đó mà Ngài không biết trên 

trái đất này? Hoặc phải chăng các ngươi chỉ tùy tiện thốt 

ra những lời sáo rỗng?” Không, kế hoạch của những kẻ vô 

đức tin có vẻ đã thu hút chúng và chúng đã bị ngăn cản 

đến với con đường (chính đạo). Quả thật, ai mà Allah làm 

cho trệch hướng thì chắc chắn sẽ không có người hướng 

dẫn. 

َفَمۡن ُهَو قَآئٌِم عَلَىَٰ كُ 
َ
ِ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتُۗ وََجَعلُواْ  أ

ل 
ۡم تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي  

َ
وُهۡمْۚ أ ِ ُشَرَكآَء قُۡل َسمُّ َّلِله

هِذيَن   َِن ٱلَۡقۡوِل  بَۡل ُزي َِن لِل م بَِظَِٰهرٖ م 
َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

بِيِل  َوَمن يُۡضلِِل   واْ َعِن ٱلسه َكَفُرواْ َمۡكرُُهۡم وَُصدُّ
 ُ  ٣٣  َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ ٱَّلله

34. Chúng sẽ bị trừng phạt ở cuộc sống trần gian này (và 

cả ở Đời Sau), nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn khủng 

khiếp hơn. Và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب  ةِ ٱلدُّ هُهۡم َعَذاب  فِي ٱلۡحََيوَٰ ۖۡ  ل َشقُّ
َ
ٱٓأۡلِخَرةِ أ

ِ ِمن َواقٖ  َِن ٱَّلله  ٣٤ َوَما لَُهم م 

35. Hình ảnh Thiên Đàng mà những người ngoan đạo 

được hứa là (những Ngôi Vườn) bên dưới có các dòng 

sông chảy, (trong đó), trái quả không dứt mùa và bóng 

râm vĩnh cửu. Đó là kết cục của những người ngoan đạo; 

còn kết cục của những kẻ vô đức tin chính là Hoả Ngục. 

رِي ِمن َتحۡتَِها 
َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ َتجۡ ۞مه

هِذيَن   ُكلَُها َدآئِم  َوِظلَُّهاْۚ تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل
ُ
ۖۡ أ نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

ارُ  َٰفِرِيَن ٱلنه ْْۚ وهُعۡقَبي ٱلَۡك  ٣٥ ٱتهَقوا

36. Những người (có đức tin trong số những người) mà 

TA (Allah) đã ban cho họ Kinh Sách (Tawrah và Injil) vui 

mừng về những điều đã được ban xuống cho Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad), nhưng trong số các phe (đối lập) 

có những kẻ phủ nhận một phần của Nó. Vì vậy, Ngươi 

hãy nói: “Quả thật, ta chỉ được lệnh thờ phượng một mình 

Allah, không tổ hợp với Ngài (bất cứ điều gì), với Ngài ta 

cầu nguyện, và với Ngài ta trở về trình diện.” 

نزَِل 
ُ
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ إِلَۡيَكۖۡ  َوٱل

ِمۡرُت  
ُ
ۚۥْ قُۡل إِنهَمآ أ ۡحَزاِب َمن يُنِكُر َبۡعَضُه

َ
َوِمَن ٱلۡأ

ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ  
َ
ۦْٓۚ إِلَۡيهِ أ ۡشرَِك بِهِ

ُ
َ َولَٓا أ ۡعُبَد ٱَّلله

َ
ۡن أ

َ
أ

 ٣٦ َمـ َابِ 

37. Tương tự (như việc TA đã ban xuống cho các Sứ Giả 

trước Ngươi các Kinh Sách bằng tiếng nói của họ), TA 

ban (Qur’an) xuống cho Ngươi như một bộ luật bằng tiếng 

Ả-rập. Nếu Ngươi thực sự làm theo mong muốn của 

chúng (dân Kinh Sách) sau khi Ngươi đã tiếp thu được 

kiến thức thì sẽ không ai là đồng minh ủng hộ Ngươi 

chống lại Allah và cũng sẽ không ai có sức mạnh bảo vệ 

Ngươi (khỏi sự trừng phạt của Ngài). 

اْۚ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت  نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

  ِ ۡهَوآَءُهم َبۡعَد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله
َ
أ

ٖ َولَا َواقٖ   ٣٧ ِمن َولِي 

38. Quả thật, TA đã cử phái các Sứ Giả đến trước Ngươi 

và TA ban cho họ vợ con. Và không một Sứ Giả nào có 

quyền năng mang đến một phép lạ ngoại trừ có sự cho 

phép của Allah. Mỗi thời đại đều có một Kinh Sách (được 

mặc khải riêng). 

ِن َقۡبلَِك وََجَعلَۡنا  ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
ۡزَوَٰٗجا  َولََقۡد أ

َ
لَُهۡم أ

  ُِۗ ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
ْۚ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ ِيهٗة َوُذر 

َجٖل كَِتاب  
َ
ِ أ

 ٣٨ لِكُل 
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39. Allah xóa bỏ hoặc giữ lại bất cứ điều gì Ngài muốn, và 

ở nơi Ngài có Quyển Kinh Mẹ, (đó là Al-Lawhu Al-

Mahfuzh). 

مُّ  
ُ
ۥٓ أ ُ َما يََشآُء َويُۡثبُِتۖۡ وَِعنَدهُ َيۡمُحواْ ٱَّلله

 ٣٩ ٱلِۡكَتَٰبِ 

40. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Cho dù TA cho Ngươi 

thấy một phần (hình phạt) mà TA đã hứa trừng phạt chúng 

hoặc làm cho Ngươi chết (trước khi điều đó xảy ra) thì 

thật ra Ngươi cũng chỉ là một người truyền đạt (Thông 

Điệp) còn việc thanh toán bọn chúng là nhiệm vụ của TA. 

َينهَك   ۡو َنَتَوفه
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإن مه
 ٤٠ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَۡيَنا ٱلۡحَِساُب 

41. Lẽ nào chúng (những kẻ vô đức tin) không thấy rằng 

việc TA đến đất đai của chúng và thu hẹp các biên giới 

của nó ở mọi phía (qua việc cho người Muslim chinh phục 

và lan rộng Islam)? Quả thật, Allah là Đấng định đoạt, và 

không ai có quyền đảo ngược sự định đoạt của Ngài, và 

Ngài rất nhanh chóng trong việc thanh toán. 

ۡطَرافَِهاْۚ  
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن أ

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َِب ِلحُۡكِمهۚۦِْ وَُهَو َسِريُع   ُ َيحُۡكُم لَا ُمَعق  َوٱَّلله
 ٤١ ٱلۡحَِسابِ 

42. Quả thật, trước chúng cũng có những kẻ đã hoạch 

định mưu đồ (để hãm hại các vị Sứ Giả được cử đến) 

nhưng mọi kế hoạch đều do Allah (an bài và định đoạt), 

Ngài biết rõ những gì mỗi linh hồn đã làm. Rồi đây, những 

kẻ vô đức tin sẽ biết kết cục của ai là tốt. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم ِهَّلِلَف ٱلَۡمۡكُر جَ  مِيٗعاۖۡ َوَقۡد َمَكَر ٱل
َُٰر لَِمۡن   َيۡعلَُم َما تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٖس  وََسَيۡعلَُم ٱلُۡكفه

ارِ   ٤٢ ُعۡقَبي ٱلده

43. Những kẻ vô đức tin nói: “Ngươi (Muhammad) không 

phải là (Sứ Giả) được (Allah) cử đến.” Ngươi hãy nói với 

chúng: “Một mình Allah đã đủ làm nhân chứng giữa ta và 

các ngươi; và những ai có kiến thức về Kinh Sách cũng 

vậy.” 

  ِ هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسلٗاْۚ قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله َويَُقوُل ٱل
َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعلُۡم  

 ٤٣ ٱلِۡكَتَٰبِ 
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Ibrahim ابراهيم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Ra. (Đây là) Kinh Sách mà TA (Allah) đã ban 

xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để Ngươi có thể 

đưa nhân loại từ chốn tăm tối ra ánh sáng bằng sự cho 

phép của Thượng Đế của họ, hầu đi đến con đường của 

Đấng Toàn Năng, Đấng Đáng Ca Tụng. 

اَس ِمَن   نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج ٱلنه
َ
الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ   ٱلظُّ
 ١ ٱلۡحَِميدِ 

2. Allah là Đấng mà vạn vật trong các tầng trời cũng như 

vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Và thật 

khốn khổ cho những kẻ vô đức tin vì sẽ bị trừng phạt bằng 

một sự trừng phạt khủng khiếp! 

ۡرِض  َوَوۡيل   
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱَّلله

َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٖب َشِديدٍ ل ِلۡ   ٢ َك

3. (Chúng là) những kẻ yêu cuộc sống trần tục hơn cuộc 

sống ở Đời Sau và ngăn (thiên hạ) đến với con đường của 

Allah cũng như không ngừng tìm cách làm cong nó. Đó là 

những kẻ đi lạc rất xa. 

هِذيَن يَۡسَتِحبُّوَن ٱلۡحَيَ  ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ  ٱل َة ٱلدُّ وَٰ
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِ َويَۡبُغوَنَها ِعوًَجاْۚ أ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َويَُصدُّ

 ٣ فِي َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

4. Không một Sứ Giả nào đã được TA cử phái đến mà lại 

không nói bằng ngôn ngữ của người dân mình, mục đích 

để Y trình bày rõ ràng (Thông Điệp) cho họ. (Và sau khi 

Thông Điệp được trình bày), Allah làm trệch hướng đối với 

bất cứ ai Ngài muốn và hướng dẫn bất kỳ ai là tùy ý Ngài, 

bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ها بِلَِساِن قَۡوِمهِ  ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
ۦ لُِيبَي َِن لَُهۡمۖۡ  َوَمآ أ

ْۚ وَُهَو   ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء َفُيِضلُّ ٱَّلله
 ٤ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

5. Quả thật, TA đã phái Musa (Môi-sê) đến mang theo các 

phép lạ của TA (để chứng minh sứ mạng của Y) với lệnh 

phán: “Ngươi hãy đưa người dân của Ngươi từ nơi tối tăm 

đến với ánh sáng, và Ngươi hãy nhắc nhở họ về những 

ngày (mà họ đã được hưởng thụ ân huệ) của Allah.” Quả 

thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu dành cho tất cả 

những ai biết kiên nhẫn, biết tri ân. 

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰ 
َ
ۡخرِۡج قَۡوَمَك ِمَن  َولََقۡد أ

َ
ۡن أ

َ
تَِنآ أ

َٰلَِك   ِْۚ إِنه فِي َذ َِٰم ٱَّلله يهى
َ
ِۡرُهم بِأ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َوَذك  ٱلظُّ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
 ٥ ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nhớ khi Musa nói với 

người dân của mình: “Các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của 

Allah đối với các ngươi khi Ngài đã giải thoát các ngươi 

khỏi (sự tàn ác) của Pha-ra-ông: chúng hành hạ các 

ngươi bằng những hình phạt man rợ, chúng tàn sát toàn 

bộ các con trai của các ngươi và chừa lại mạng sống cho 

phụ nữ của các ngươi (để làm nô lệ cho hắn). Và trong sự 

việc đó là một cuộc thử thách lớn lao từ Thượng Đế của 

các ngươi.” 

ِ َعلَۡيُكۡم   َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء   َُٰكم م  نجَى

َ
إِۡذ أ

بۡ 
َ
حُوَن أ َنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن  ٱلَۡعَذاِب َويَُذب ِ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ٦ نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي َذ
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7. (Musa nói với người dân của mình): “Các ngươi hãy 

nhớ khi Thượng Đế của các ngươi đã tuyên bố: Nếu các 

ngươi biết ơn, TA chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi; 

nhưng nếu các ngươi vô ơn (đối với các ân huệ của TA) 

thì quả thật, sự trừng phạt của TA rất khủng khiếp.” 

زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن  
َ
ذهَن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم لَأ

َ
َوِإۡذ تَأ

 ٧ َكَفۡرُتۡم إِنه َعَذابِي لََشِديد  

8. Và Musa nói: “Nếu các ngươi và tất cả loài người trên 

trái đất vô ơn thì (các ngươi hãy biết rằng) Allah là Đấng 

Miễn Cần, Đấng Ðáng Ca tụng.” 

ۡرِض  
َ
نُتۡم َوَمن فِي ٱلۡأ

َ
َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ
َ لََغنِيٌّ َحمِيدٌ   ٨ َجمِيٗعا فَإِنه ٱَّلله

9. (Hỡi những kẻ vô đức tin!) Lẽ nào các ngươi chưa nghe 

thông tin về các thế hệ trước các ngươi? Đám dân của 

Nuh, đám dân ‘Ad (của Hud), đám dân Thamud (của 

Saleh) và những ai sau chúng? Allah biết rõ về họ hơn ai 

hết. Khi các Sứ Giả của chúng đến gặp chúng cùng với 

các bằng chứng rõ ràng thì chúng lại đưa tay lên miệng, 

nói: “Quả thật, bọn ta không tin vào điều mà các ngươi 

được cử phái đến, và bọn ta thực sự hoài nghi về điều mà 

các ngươi kêu gọi bọn ta đến với nó.” 

هِذيَن ِمن َقبۡلُِكۡم قَوِۡم نُوٖح وَعَادٖ  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
  أ

  ْۚ ُ ها ٱَّلله هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَا َيۡعلَُمُهۡم إِل َوَثُموَد َوٱل
يِۡدَيُهۡم فِٓي  

َ
ٓواْ أ َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََردُّ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َوِإنها لَِفى  
ُ
َٰهِِهۡم َوَقالُٓواْ إِنها َكَفۡرنَا بَِمآ أ فَۡو

َ
أ

 َ ا تَۡدُعوَنَنآ إِل ِمه ٖ م   ٩ ۡيهِ ُمرِيبٖ َشك 

10. Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Lẽ nào các 

người lại hoài nghi về Allah, Ðấng đã sáng tạo ra các tầng 

trời và trái đất? Ngài kêu gọi các người (tin nơi Ngài) để 

Ngài tha thứ tội lỗi cho các người và để các người tiếp tục 

sống hết tuổi thọ đã được ấn định.” Chúng đáp: “Các 

ngươi thật ra cũng chỉ là con người phàm tục như bọn ta. 

Các ngươi muốn ngăn cản bọn ta thờ phượng những thần 

linh mà ông bà cha mẹ của bọn ta đã thờ phượng ư? Vậy 

thì các ngươi hãy cho bọn ta xem một thẩm quyền rõ ràng 

(để khẳng định sứ mạng của các ngươi là thật đi nào).” 

َِٰت   َمََٰو ِ َشك   فَاِطرِ ٱلسه فِي ٱَّلله
َ
۞قَالَۡت رُُسلُُهۡم أ

ِن ُذنُوبُِكۡم   ۡرِضِۖ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر لَُكم م 
َ
َوٱلۡأ

 َ ها ب نُتۡم إِل
َ
يِۚ قَالُٓواْ إِۡن أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
َرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َشر   َويَُؤخ 

ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا   ونَا َعمه ن تَُصدُّ
َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ م 

بِينٖ  تُونَا بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
ۡ
 ١٠ فَأ

11. Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Đúng vậy, 

chúng tôi vốn cũng chỉ là những người phàm như các 

người, tuy nhiên, Allah muốn ban ân huệ cho người nào 

trong đám bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài. Và chúng tôi 

không thể mang đến cho các người bất cứ thẩm quyền 

nào trừ khi Allah cho phép, và những người có đức hãy 

phó thác cho Allah.” 

ِۡثلُكُ  ها بََشر  م  حُۡن إِل ۡم  قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نه
َ َيُمنُّ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوَما   َوَلَِٰكنه ٱَّلله

ِْۚ وَعَلَى   ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِيُكم بُِسلَۡطٍَٰن إِل
ۡ
ن نهأ

َ
َكاَن لََنآ أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ   ١١ ٱَّلله

12. (Các Sứ Giả nói tiếp:) “Làm sao chúng tôi lại không 

phó thác cho Allah trong khi Ngài đã hướng dẫn các con 

đường (tốt đẹp và đúng đắn) cho chúng tôi. Chắc chắn 

chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng trước bất kỳ tác hại nào 

mà các người gây ra cho chúng tôi. Và hãy phó cho Allah 

hỡi những người muốn phó thác!” 

ََٰنا ُسُبلََناْۚ َوَما  ِ َوَقۡد َهَدى ها َنَتوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
لََنآ أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َولََنۡصبَِرنه عَلَىَٰ َمآ َءاَذۡيُتُمونَا
 ١٢ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 
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13. Những kẻ vô đức tin nói với các Sứ Giả của chúng: 

“Bọn ta chắc chắn sẽ đuổi các ngươi ra khỏi xứ của bọn 

ta, hoặc các ngươi phải trở lại với tín ngưỡng của bọn ta.” 

Vì vậy, Thượng Đế của chúng mặc khải (cho các Sứ Giả 

của Ngài) thông báo đến chúng (lời phán của Ngài): “TA 

chắc chắn sẽ hủy diệt những kẻ làm điều sai quấy.” 

هِذينَ  ِۡن    َوَقاَل ٱل َكَفُرواْ لِرُُسلِِهۡم لَُنۡخرَِجنهُكم م 
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم َربُُّهۡم  

َ
ۡو لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِناۖۡ فَأ

َ
ۡرِضَنآ أ

َ
أ

َٰلِِمينَ   ١٣ لَُنۡهلَِكنه ٱلظه

14. (Và sau khi bọn chúng đã bị tiêu diệt), chắc chắn TA 

sẽ định cư các ngươi (các Sứ Giả và những ai theo họ) 

sống trên vùng đất đó. Đó là (phần thưởng) dành cho 

những người sợ uy danh và thế lực của TA cũng như lời 

cảnh báo (của TA). 

َٰلَِك لَِمۡن   ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َذ
َ
َولَنُۡسِكَننهُكُم ٱلۡأ

 ١٤ َخاَف َمَقامِي وََخاَف وَِعيدِ 

15. (Các Sứ Giả) cầu xin (Thượng Đế của họ) phù hộ họ 

giành chiến thắng trước kẻ thù và tất cả những kẻ xấc 

xược, kiêu ngạo (không tin vào Allah – Đấng Duy Nhất) 

đều rơi vào thảm bại. 

 ١٥ َوٱۡسَتۡفَتُحواْ وََخاَب ُكلُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

16. (Vào Ngày Sau) trước mặt (mỗi tên xấc xược và kiêu 

ngạo đó) là Hoả Ngục và sẽ được cho uống loại nước mủ 

tanh hôi (chảy ra từ vết thương của cư dân nơi đó). 

آٖء َصِديدٖ  ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُۡسَقىَٰ ِمن مه  ١٦ م 

17. Y sẽ uống từng ngụm một nhưng rất khó nuốt. Cái 

chết sẽ đến với y từ khắp mọi nơi nhưng y sẽ không chết 

và phía trước y vẫn còn một sự trừng phạt khắc nghiệt 

đang chờ. 

  ِ
تِيهِ ٱلَۡمۡوُت ِمن ُكل 

ۡ
َيَتَجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

َمكَاٖن َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ َوِمن َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب  
 ١٧ َغلِيظ  

18. Hình ảnh của những kẻ vô đức tin nơi Thượng Đế của 

chúng (vào Ngày Sau), việc làm thiện tốt của chúng giống 

như đống tro bị gió thổi mạnh vào một ngày giông tố. 

Chúng sẽ không tìm thấy phần thưởng cho những việc 

làm thiện tốt của chúng. Đó là một sự lạc lối quá xa. 

ۡعَمَٰلُُهۡم َكَرَماٍد  مه 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ أ َثُل ٱل

ا   ها َيۡقِدُروَن ِممه ِيُح فِي يَۡوٍم عَاِصٖفِۖ ل ۡت بِهِ ٱلر  ٱۡشَتده
َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  َٰلَِك ُهَو ٱلضه ِۚ َذ  ١٨ َكَسُبواْ عَلَىَٰ َشۡيٖء

19. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy rằng Allah 

đã tạo ra các tầng trời và trái đất mang một giá trị và ý 

nghĩa đích thực sao? Nếu muốn, Ngài có thể bỏ các 

ngươi (loài người) và tạo ra một tạo vất mới (thay thế toàn 

bộ các ngươi). 

ِۚ إِن   ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

  
ۡ
ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ يََشأ

ۡ
 ١٩ يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

20. Và điều đó đối với Allah chẳng có gì khó khăn cả.  ٖبَِعزِيز ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٢٠ َوَما َذ
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21. Và tất cả sẽ cùng nhau đi ra (khỏi mộ) trình diện trước 

Allah (để Ngài phán xét). Những kẻ yếu thế sẽ nói với 

những tên cao ngạo: “Quả thật, chúng tôi đã đi theo các 

người, vậy các người có thể giúp chúng tôi tránh được sự 

trừng phạt của Allah không?” Những tên cao ngạo đáp: 

“Nếu Allah đã hướng dẫn bọn ta (đến với sự cứu rỗi) thì 

chắc chắn bọn ta cũng đã hướng dẫn các người (như 

thế). Bây giờ tất cả chúng ta đều giống nhau, cho dù 

chúng ta có khóc lóc kêu than hay nhẫn nại chịu đựng thì 

chúng ta vẫn không có lối thoát.” 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ   ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
ۡغُنوَن َعنها ِمۡن  إِنها ُكنها  نُتم مُّ

َ
لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

  ُ ََٰنا ٱَّلله ِۚ قَالُواْ لَۡو َهَدى ِ ِمن َشۡيٖء َعَذاِب ٱَّلله
ۡم َصبَۡرنَا َما لََنا 

َ
َجزِۡعَنآ أ

َ
لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

حِيٖص   ٢١ ِمن مه

22. Sau khi cuộc xét xử kết thúc, (dân Thiên Đàng và dân 

Hoả Ngục được vào đúng nơi của mình), Shaytan (Iblis) 

sẽ nói: “Quả thật, Allah đã giữ đúng lời hứa với các ngươi, 

và ta cũng đã hứa với các ngươi nhưng tất cả đều là sự 

lừa dối. Thật ra, ta chẳng có quyền lực gì đối với các 

ngươi ngoại trừ việc ta có thể mời gọi các ngươi và các 

ngươi đã đáp lại sự mọi gọi của ta. Vì vậy, các ngươi 

đừng trách ta mà hãy tự trách chính mình. Ta không thể 

giúp được các ngươi và các ngươi cũng không thể giúp 

được ta. Ta phủ nhận tất cả mọi thứ mà các ngươi đã gán 

cho ta là đối tác (của Allah) trước đây. Quả thật, những kẻ 

làm điều sai quấy sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn.” 

َ وََعَدُكۡم   ۡمُر إِنه ٱَّلله
َ
ا قُِضَي ٱلۡأ ۡيَطَُٰن لَمه َوَقاَل ٱلشه

ۡخلَۡفُتُكۡمۖۡ َوَما َكاَن لَِي  
َ
ِ َووََعدتُُّكۡم فَأ وَۡعَد ٱلۡحَق 

ِن  ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم   َعلَۡيُكم م 
َ
هٓا أ ُسلَۡطٍَٰن إِل

نَا۠  
َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
لِيِۖ فَلَا تَلُوُمونِي َولُوُمٓواْ أ

نُتم بُِمۡصِرِخيه إِن ِي َكَفۡرُت بَِمآ  
َ
بُِمۡصرِِخُكۡم َوَمآ أ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب   ُۗ إِنه ٱلظه ۡشَرۡكُتُموِن ِمن َقۡبُل
َ
أ

لِيم  
َ
 ٢٢ أ

23. Những người có đức tin và hành thiện sẽ được vào 

Thiên Đàng, bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống 

trong đó mãi mãi theo sự cho phép của Thượng Đế của 

họ; lời chào của họ ở nơi đó sẽ là Salam (chào bình an). 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ  ۡدِخَل ٱل
ُ
َٰٖت  َوأ َٰلَِحَِٰت َجنه واْ ٱلصه

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمۖۡ  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َتجۡ
 ٢٣ َتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰمٌ 

24. Ngươi (Thiên sứ Muhammad) không thấy Allah đã 

đưa ra hình ảnh thí dụ về lời nói tốt lành (Tawhid) sao? Nó 

giống như một loại cây tốt, rễ của nó cố định vững chắc và 

cành của nó vươn lên trời. 

ُ َمَثلٗا َكلَِمٗة َطي َِبٗة َكَشَجَرةٖ   لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱَّلله
َ
أ

َمآءِ  ۡصلَُها ثَابِت  َوَفرُۡعَها فِي ٱلسه
َ
 ٢٤ َطي َِبٍة أ

25. Nó luôn kết trái trong mọi mùa theo phép của Thượng 

Đế của nó. Allah đưa ra các hình ảnh thí dụ cho nhân loại, 

mong rằng họ lưu tâm. 

  ُ ُۗ َويَۡضرُِب ٱَّلله ُكلََها ُكله ِحين بِإِۡذِن َرب َِها
ُ
تُۡؤتِٓي أ

ُرونَ  ۡمَثاَل لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَذكه
َ
 ٢٥ ٱلۡأ

26. Còn hình ảnh thí dụ về lời nói xấu (Shirk) giống như 

một loại cây xấu, bị bật gốc khỏi mặt đất, không có bất kỳ 

sự ổn định nào. 

َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثهۡت ِمن  
ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ 

َ
 ٢٦ فَۡوِق ٱلۡأ

27. Allah giữ vững lời nói của những người có đức tin trên 

cõi đời này và ở Đời Sau. Và Allah bỏ mặc những kẻ làm 

điều sai quấy đi lạc. Và Allah làm bất cứ điều gì Ngài 

muốn. 

ةِ   ابِِت فِي ٱلۡحََيوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثه ُ ٱل يُثَب ُِت ٱَّلله
َٰلِِميَنْۚ وَ  ُ ٱلظه ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ ٱَّلله يَۡفَعُل  ٱلدُّ

ُ َما يََشآءُ   ٢٧ ٱَّلله
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28. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy những kẻ 

đã đánh đổi ân huệ của Allah bằng sự vô ơn với Ngài và 

đẩy cộng đồng của mình rơi vào sự diệt vong sao? 

  ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّلله هِذيَن بَده لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
ُكۡفٗرا  ۞أ

َحلُّواْ قَۡوَمُهۡم َداَر ٱلَۡبَوارِ 
َ
 ٢٨ َوأ

29. (Sự diệt vong đó chính là) Hoả Ngục, nơi mà chúng sẽ 

bị thiêu đốt, và (đó là) một chốn định cư tồi tệ và khốn khổ. 
 ٢٩ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَهاۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ 

30. (Sở dĩ chúng bị thiêu đốt trong Hoả Ngục) là do chúng 

đã dựng lên những thần linh ngang vai với Allah hầu lôi 

kéo thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. (Hỡi Thiên 

Sứ Muhammad), Ngươi hãy nói với chúng: “Các ngươi 

hãy cứ tận hưởng (một thời gian), vì rồi đây điểm đến cuối 

cùng của các ngươi sẽ là Hỏa Ngục.” 

نَداٗدا ل ُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِۗۦُ قُۡل َتَمتهُعواْ  
َ
ِ أ وََجَعلُواْ َّلِله

ارِ   ٣٠ فَإِنه َمِصيَرُكۡم إِلَي ٱلنه

31. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo đám bầy tôi có 

đức tin của TA rằng họ hãy dâng lễ nguyện Salah và chi 

dùng bổng lộc mà TA đã ban cấp cho họ (cho con đường 

chính nghĩa của TA) một cách thầm kín và công khai 

trước khi đến Ngày sẽ không sự mua bán trao đổi cũng 

như bất kỳ tình bạn nào. 

ةَ َويُنفُِقواْ   لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصه قُل ل ِعَِبادَِي ٱل
ا  تَِي يَوۡم   ِممه

ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا وََعلَانَِيٗة م  َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ

ها َبۡيع  فِيهِ َولَا ِخَلٌَٰل   ٣١ ل

32. Allah là Đấng đã tạo ra trời đất và cho mưa từ trên trời 

xuống làm mọc ra cây trái để cung cấp nguồn bổng lộc 

cho các ngươi. Chính Ngài là Đấng đã chế ngự cho các 

ngươi những con tàu có thể chạy trên biển cả theo mệnh 

lệnh của Ngài; và cũng chính Ngài đã chế ngự cho các 

ngươi những dòng sông (để các ngươi sử dụng). 

نَزَل ِمَن  
َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

خۡ 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ  ٱلسه َرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه

ۡمرِهۖۦِۡ  
َ
َر لَُكُم ٱلُۡفلَۡك لَِتۡجرَِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ وََسخه

نَۡهَٰرَ 
َ
َر لَُكُم ٱلۡأ  ٣٢ وََسخه

33. Và chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi mặt trời, mặt 

trăng khi cả hai di chuyển theo quỹ đạo nhất định (của 

chúng) và chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi ban đêm 

và ban ngày (để các ngươi nghỉ ngơi và tìm kế sinh nhai). 

َر لَُكُم   ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َدآئَِبيِۡنِۖ وََسخه َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
َهارَ  هۡيَل َوٱلنه  ٣٣ ٱل

34. Chính Ngài đã ban cho các ngươi tất cả mọi thứ mà 

các ngươi đã đòi hỏi và cầu xin Ngài. (Quả thật), nếu các 

ngươi đếm những ân huệ của Allah thì chắc chắn các 

ngươi không thể nào đếm hết được. Thật vậy, con người 

(nói chung) thường bất công và vô ơn nhất. 

لُۡتُمو
َ
ِ َما َسأ

ِن ُكل  َُٰكم م  واْ نِۡعَمَت  َوَءاتَى ُهْۚ َوِإن َتُعدُّ
ار   ُۗ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََظلُوم  َكفه ِ لَا ُتحُۡصوَهآ  ٣٤ ٱَّلله

35. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nhớ khi 

Ibrahim cầu xin (Allah sau khi Y để vợ là Hajar và con trai 

là Isma’il ở lại Makkah), nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, 

xin Ngài làm cho vùng đất này thành chốn an bình và xin 

Ngài bảo vệ bề tôi cùng con cháu của bề tôi tránh xa việc 

thờ phượng bục tượng.” 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱلَۡبلََد َءاِمٗنا   َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ۡصَنامَ 

َ
ن نهۡعُبَد ٱلۡأ

َ
 ٣٥ َوٱۡجُنبۡنِي َوبَنِيه أ



 

Ibrahim 

 

260 

 

 ابراهيم 

36. “Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả thật các thần linh bục 

tượng đã làm lầm lạc rất nhiều người. Vì vậy, ai tuân theo 

bề tôi thì y là tín đồ của bề tôi, còn ai nghịch lại bề tôi thì 

quả thật Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

ۡضلَ 
َ
ِ إِنهُهنه أ اِسِۖ َفَمن تَبَِعنِي  َرب  َِن ٱلنه لَۡن َكثِيٗرا م 

 ٣٦ فَإِنهُهۥ ِمن ِيِۖ َوَمۡن َعَصانِي فَإِنهَك َغُفور  رهِحيم  

37. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bề tôi đã để một số con 

cháu của bề tôi định cư trong một thung lũng hoang vu 

gần Ngôi Nhà Thiêng Liêng của Ngài (Ka’bah). Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài phù hộ chúng thành 

những người luôn duy trì lễ nguyện Salah; xin Ngài hướng 

trái tim của một số nhân loại hướng đến chúng, xin Ngài 

ban bố bổng lộc cho chúng từ hoa quả, cây trái, để chúng 

có thể biết ơn (Ngài).” 

ِيهتِي بَِواٍد َغيِۡر ذِي َزۡرٍع   ۡسَكنُت ِمن ُذر 
َ
بهَنآ إِن ِٓي أ ره

ةَ فَٱۡجَعۡل   لَوَٰ ِم َربهَنا لُِيقِيُمواْ ٱلصه ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره
َِن   اِس َتۡهوِٓي إِلَۡيِهۡم َوٱۡرزُۡقُهم م  َِن ٱلنه فۡـ َِدٗة م 

َ
أ

َمَرَِٰت لََعلهُهۡم يَۡشُكُرونَ   ٣٧ ٱلثه

38. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài thực sự biết những 

gì bầy tôi giấu giếm và những gì bầy tôi phơi bày. Quả 

thật, không một thứ gì có thể che giấu được Ngài dù ở 

dưới đất hay ở trên trời.” 

ىَٰ عَلَى  َربهَنآ إِنهَك َتۡعلَُم َما ُنخِۡفى َوَما ُنۡعلُِنُۗ َوَما َيخۡفَ 
َمآءِ  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
ِ ِمن َشۡيٖء فِي ٱلۡأ  ٣٨ ٱَّلله

39. “Alhamdulillah, Đấng đã ban cho bề tôi trong tuổi già 

hai đứa con trai, Isma’il và Is-haq. Quả thật, Thượng Đế 

của bề tôi là Đấng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của đám 

bề tôi của Ngài).” 

هِذي وََهَب لِي عَلَى ٱلِۡكبَِر إِۡسَمَٰعِيَل   ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
عَآءِ  ْۚ إِنه َرب ِي لََسِميُع ٱلدُّ  ٣٩ َوِإۡسَحََٰق

40. “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài phù hộ bề tôi duy 

trì lễ nguyện Salah và cả con cháu của bề tôi. Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bề 

tôi.” 

ِيهتِيِۚ َربهَنا َوَتَقبهۡل   لَوَٰةِ َوِمن ُذر  ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 
 ٤٠ ُدعَآءِ 

41. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi 

cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi và cho những người có 

đức tin vào Ngày Phán Xét được thiết lập.” 

َٰلَِديه َولِلُۡمۡؤمِنِيَن يَۡوَم َيُقوُم   َربهَنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو
 ٤١ ٱلۡحَِساُب 

42. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi đừng bao giờ nghĩ 

rằng Allah không để ý đến những việc làm xấu xa của 

những kẻ sai trái. Thật ra, Ngài chỉ tạm tha cho chúng đến 

Ngày mà những con mắt sẽ mở to nhìn (trong nỗi sợ hãi 

và kinh hoàng). 

َٰلُِموَنْۚ إِنهَما   ا َيۡعَمُل ٱلظه َٰفِلًا َعمه َ َغ َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
بَۡصَٰرُ 

َ
رُُهۡم لَِيۡوٖم تَۡشَخُص فِيهِ ٱلۡأ ِ  ٤٢ يَُؤخ 

43. (Sau khi nhân loại trở dậy từ mộ), họ kinh hãi chạy 

nhanh về phía trước (theo tiếng gọi), đầu ngẩng cao, 

không chớp mắt, và trái tim của họ thì trống rỗng. 

ُمۡهِطعِيَن ُمۡقنِِعى ُرُءوِسِهۡم لَا يَۡرتَدُّ إِلَۡيِهۡم َطۡرُفُهۡمۖۡ  
فۡـ َِدُتُهۡم َهَوآء  

َ
 ٤٣ َوأ
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44. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy cảnh báo nhân 

loại về Ngày mà sự trừng phạt sẽ đến với họ. Lúc đó, 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ khẩn cầu: “Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi, xin Ngài trì hoãn cho bầy tôi thêm một thời 

gian ngắn nữa, chắc chắn bầy tôi sẽ đáp lại lời kêu gọi 

của Ngài và đi theo các vị Sứ Giả (của Ngài).” (Allah 

phán): “Chẳng phải các ngươi đã từng thề thốt khẳng định 

rằng các ngươi sẽ không suy tàn (chết) đó sao?” 

هِذيَن   تِيِهُم ٱلَۡعَذاُب َفَيُقوُل ٱل
ۡ
اَس يَۡوَم يَأ نِذرِ ٱلنه

َ
َوأ

ِجۡب َدۡعَوتََك  َظلَُمواْ َربهَنآ  َجٖل قَرِيٖب نُّ
َ
ۡرنَآ إِلَيَٰٓ أ ِ خ 

َ
أ

ِن َقۡبُل َما   قَۡسۡمُتم م 
َ
َولَۡم تَُكونُٓواْ أ

َ
ُۗ أ َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل

ِن َزَوالٖ   ٤٤ لَُكم م 

45. “Các ngươi đã dừng chân tại các ngôi nhà của những 

kẻ thời trước, những kẻ đã bất công với chính bản thân 

chúng (như dân ‘Ad, dân Thamud…). Các ngươi đã thấy 

rõ cách TA đã trừng trị chúng, và thậm chí TA đã giải thích 

cho các ngươi tất cả điều này bằng cách đưa ra các hình 

ảnh thí dụ.” 

نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن 
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ وََسَكنُتۡم فِي َمَسَِٰكِن ٱل

ۡمَثاَل لَ 
َ
 ٤٥ ُكۡم َكۡيَف َفَعلَۡنا بِِهۡم َوَضَربَۡنا لَُكُم ٱلۡأ

46. (Tại nơi dừng chân tội lỗi đó) chúng đã bàn bạc kế 

hoạch (để loại trừ Thiên Sứ Muhammad và Islam), và kế 

hoạch đó của chúng đã bị Allah thâu tóm, mặc dù kế 

hoạch đó của chúng dữ dội làm chấn động cả núi non. 

ِ َمۡكرُُهۡم َوِإن َكاَن   َوَقۡد َمَكُرواْ َمۡكرَُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
 ٤٦ َمۡكرُُهۡم لِتَُزوَل ِمۡنُه ٱلِۡجَباُل 

47. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng bao giờ 

nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ Giả của Ngài. Quả 

thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng toàn quyền trừng 

phạt (không thể kháng cự). 

  َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُسلَُه فَلَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
 ٤٧ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٖ 

48. (Ngươi hãy cảnh bảo chúng về) Ngày mà trái đất sẽ 

được thay thế bằng một trái đất khác và các tầng trời cũng 

vậy, và (tất cả nhân loại) đều được triệu tập đứng trình 

diện trước Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Thống Trị (không 

thể cưỡng lại). 

َُٰتۖۡ َوبََرُزواْ   َمََٰو ۡرِض َوٱلسه
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ يَۡوَم ُتَبده

ارِ  َِٰحِد ٱلَۡقهه ِ ٱلَۡو  ٤٨ َّلِله

49. Vào Ngày hôm đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi bị 

trói (tay chân) bằng xích (dính vào cổ). 
ۡصَفادِ

َ
نِيَن فِي ٱلۡأ َقره  ٤٩ َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ مُّ

50. Quần áo của chúng sẽ là dầu hắc và gương mặt của 

chúng sẽ bị bao phủ bởi Lửa. 
ارُ  ِن قَِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ وُُجوَهُهُم ٱلنه  ٥٠ َسَرابِيلُُهم م 

51. (Tất cả những gì xảy ra trong Ngày Hôm đó là) để 

Allah thưởng phạt cho mỗi linh hồn về những gì nó kiếm 

được (trên thế gian). Quả thật, Allah rất nhanh chóng 

trong việc thanh toán. 

َ َسِريُع  لَِيجۡ  ا َكَسَبۡتْۚ إِنه ٱَّلله ُ ُكله َنۡفٖس مه زَِي ٱَّلله
 ٥١ ٱلۡحَِسابِ 

52. (Kinh Qur’an) này là một thông điệp dành cho loài 

người, qua đó họ được cảnh báo (về sự trừng phạt khủng 

khiếp cho việc trái lệnh Allah), và qua đó họ có thể biết 

rằng Ngài là một Thượng Đế duy nhất và để những người 

hiểu biết có thể lưu tâm chú ý. 

نهَما ُهَو  
َ
َٰغ  ل ِلنهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ َولَِيۡعلَُمٓواْ أ َهََٰذا بََل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ كه  ٥٢ إَِلَٰه  َوَِٰحد  َولَِيذه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. Lam. Ra. Đây là những câu của Kinh Sách, và một 

Qur’an rõ ràng. 
بِينٖ   ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب َوُقۡرَءاٖن مُّ

2. Có lẽ (chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc) những kẻ vô đức 

tin ước ao phải chi chúng là những tín đồ Muslim. 
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َكانُواْ ُمۡسلِِمينَ  بََما يََودُّ ٱل  ٢ رُّ

3. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy để chúng ăn 

uống và tận hưởng, hãy để hy vọng hão huyền làm cho 

chúng vui sướng, vì rồi đây chúng sẽ biết. 

ۖۡ فََسۡوَف   َمُل
َ
ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلِۡهِهُم ٱلۡأ

ۡ
َذۡرُهۡم يَأ
 ٣ َيۡعلَُمونَ 

4. TA (Allah) đã không tiêu diệt bất kỳ thị trấn nào ngoài 

trừ điều đó đã được ấn định từ trước. 
ها َولََها كَِتا  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
ۡعلُوم  َوَمآ أ  ٤ ب  مه

5. Không một cộng đồng nào ra đi trước kỳ hạn của nó và 

(cũng không một cộng đồng nào) có thể trì hoãn thêm. 
َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ  ٥ مه

6. (Những kẻ vô đức tin tại Makkah) nói với (Sứ Giả 

Muhammad): “Này kẻ tự xưng mình nhận được Thông 

Điệp, ngươi thực sự là một tên điên.” 

ِۡكُر إِنهَك   َِل َعلَۡيهِ ٱلذ  هِذي نُز  َها ٱل يُّ
َ
أ َوَقالُواْ َيَٰٓ

 ٦ لََمۡجُنون  

7. “Tại sao ngươi không mang các Thiên Thần đến gặp 

bọn ta nếu ngươi là một người nói thật?” 
َِٰدقِينَ  تِيَنا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

ۡ
هۡوَما تَأ  ٧ ل

8. TA (Allah) chỉ phái các Thiên Thần xuống vì một lý do 

chính đáng, và (một khi họ đã xuống) thì (những kẻ vô 

đức tin) sẽ không được tạm tha (mà sự trừng phạt sẽ 

được thi hành lập tức). 

ِ َوَما َكانُٓواْ إِٗذا   ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل َما ُننَز 
نَظرِينَ   ٨ مُّ

9. Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở 

(Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó. 
ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ  لَۡنا ٱلذ   ٩ إِنها َنحُۡن نَزه

10. Quả thật, trước Ngươi (Muhammad), TA cũng đã phái 

các Sứ Giả đến giữa các giáo phái của các cộng đồng 

thời xưa. 

لِينَ  وه
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي ِشَيِع ٱلۡأ

َ
 ١٠ َولََقۡد أ

11. Và không một Sứ Giả nào đến mà lại không bị họ 

nhạo báng và giễu cợt. 
تِ 

ۡ
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ َوَما يَأ ِن رهُسوٍل إِل  ١١ يِهم م 

12. Cũng như thế, TA đã gieo nó vào tấm lòng của những 

kẻ tội lỗi. 
 ١٢ َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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13. Chúng không tin Nó (Qur’an), và tiền lệ của những 

cộng đồng xưa đã trôi qua. 
لِينَ  وه

َ
 ١٣ لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة ٱلۡأ

14. Cho dù TA có mở riêng một cửa trời dành cho chúng 

tự do lên xuống, 
َمآِء َفَظلُّواْ فِيهِ   َِن ٱلسه َولَۡو َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا م 

 ١٤ َيۡعرُُجونَ 

15. Thì chúng vẫn nói: “Chắc chắn mắt của chúng ta chỉ bị 

lóa. Không, chúng ta đã bị trúng bùa.” 
بَۡصَُٰرنَا بَۡل َنحُۡن قَۡوم   

َ
َِرۡت أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ۡسُحوُرونَ   ١٥ مه

16. Quả thật, TA (Allah) đã đặt trong bầu trời các chòm 

sao và đã làm đẹp nó cho những người quan sát, ngắm 

nhìn. 

ََٰها  َمآِء بُُروٗجا َوَزيهنه َولََقۡد َجَعلَۡنا فِي ٱلسه
َِٰظرِينَ   ١٦ لِلنه

17. Và TA bảo vệ nó khỏi (sự xâm nhập lén lút của) từng 

tên Shaytan bị trục xuất (khỏi lòng thương xót của TA). 
ِ َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٍ 

 ١٧ وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُكل 

18. Ngoại trừ tên (Shaytan) nào lén nghe trộm thì sẽ bị 

truy đuổi bởi một chùm lửa đỏ rực. 
بِين   ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  مُّ

َ
ۡمَع فَأ ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه  ١٨ إِل

19. Và trái đất, TA đã trải rộng nó (như một tấm thảm) và 

đã đặt lên nó những ngọn núi vững chắc, và TA cho mọc 

lên trên nó đủ loại cây cối một cách cân bằng theo định 

lượng. 

ۢنَبتَۡنا فِيَها 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ۡوُزونٖ  ِ َشۡيٖء مه
 ١٩ ِمن ُكل 

20. Trên trái đất, TA đã tạo ra những phương tiện sống 

cho các ngươi (loài người) và cho cả những ai (sinh vật) 

mà các ngươi không có trách nhiệm nuôi dưỡng. 

هۡسُتۡم لَُهۥ   وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن ل
 ٢٠ بَِرَٰزِقِينَ 

21. Bất kỳ thứ gì, kho tài nguyên của nó cũng đều nằm ở 

nơi TA, nhưng TA chỉ ban nó xuống theo một định lượng 

rõ ràng. 

ها   ۥٓ إِل ِلُُه ها ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُننَز  ِن َشۡيٍء إِل َوِإن م 
ۡعلُومٖ   ٢١ بَِقَدرٖ مه

22. Chính TA đã gởi đi những luồng gió gieo tinh, ban 

mưa từ trên trời xuống cho các ngươi để các ngươi sử 

dụng mặc dù các các ngươi không phải là chủ nhân giữ 

kho chứa của nó. 

َمآِء َماٗٓء   نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
َٰقَِح فَأ ََٰح لََو َِي ۡرَسلَۡنا ٱلر 

َ
َوأ

نُتۡم لَُهۥ بَِخَٰزِنِينَ 
َ
ۡسَقۡيَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ

َ
 ٢٢ فَأ

23. Quả thật, TA là Đấng làm cho sống và làm cho chết, 

và chính TA là Đấng thừa kế duy nhất của tất cả. 
َٰرِثُونَ   ٢٣ َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوَنحُۡن ٱلَۡو
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24. Và chắc chắn TA luôn biết rõ ai là người đã qua đời và 

ai là người còn sống trong các ngươi. 
ا َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَن ِمنُكۡم َولََقۡد َعلِۡمنَ 

 ٢٤ ٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينَ 

25. Thật vậy, Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad), Ngài sẽ triệu tập họ lại (để phán xét và 

thưởng phạt). Quả thật, Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng 

Hiểu Biết. 

 ٢٥ َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم  

26. Quả thật, TA đã tạo ra con người (Adam) từ đất sét 

thuộc một loại bùn đen đã biến đổi. 
ِۡن َحمَإٖ   َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل م 

ۡسُنونٖ   ٢٦ مه

27. Và Jann (tổ tiên loài Jinn), TA đã tạo ra Y trước 

(Adam) từ ngọn lửa rực cháy. 
ُمومِ َوٱلۡجَآنه خَ   ٢٧ لَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نهارِ ٱلسه

28. Hãy nhớ lại (hỡi Thiên Sứ Muhammad) khi Thượng 

Đế của Ngươi tuyên bố với các Thiên Thần: “TA sẽ tạo ra 

một con người (Adam) từ đất sét thuộc một loại bùn đen 

đã biến đổi. 

ِن  َوِإۡذ قَاَل َربَُّك  لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 
ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٢٨ َصلَۡصَٰٖل م 

29. “Khi TA hoàn thành việc tạo hình cho Y và thổi linh 

hồn của TA vào Y thì các ngươi hãy cúi xuống quỳ lạy 

(chào) Y.” 

وِحي فَ  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َقُعواْ لَُهۥ  فَإَِذا َسوه
 ٢٩ َسَِٰجِدينَ 

30. Vì vậy, tất cả các Thiên Thần đều đã cúi xuống quỳ 

lạy. 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٣٠ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

31. Ngoại trừ Iblis, hắn đã từ chối tham gia cùng với 

những Thiên Thần quỳ lạy. 
ن يَُكونَ 

َ
بَيَٰٓ أ

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ َِٰجِدينَ إِل  ٣١  َمَع ٱلسه

32. (Allah) hỏi: “Này Iblis, sao ngươi lại không tham gia 

cùng với những Thiên Thần quỳ lạy?” 
ها تَُكوَن َمَع   ل

َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ قَاَل َيَٰٓ

َِٰجِدينَ   ٣٢ ٱلسه

33. (Iblis) đáp: “Bề tôi sẽ không quỳ lạy trước một con 

người mà Ngài đã tạo ra từ đất sét thuộc một loại bùn đen 

đã biến đổi.” 

ۡسُجَد لِبََشٍر َخلَۡقَتُهۥ ِمن َصلَۡصَٰٖل  
َ
ُكن ل ِأ

َ
قَاَل لَۡم أ

ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٣٣ م 

34. (Allah) phán: “Vậy thì ngươi hãy đi ra khỏi đó (Thiên 

Đàng), ngươi là một kẻ bị trục xuất.” 
 ٣٤ فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها فَإِنهَك رَِجيم  قَاَل 

35. “Và ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Thưởng 

Phạt.” 
ِينِ   ٣٥ َوِإنه َعلَۡيَك ٱللهۡعَنَة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلد 



 

Al-Hijr 

 

265 

 

 الحجر 

36. (Iblis) khẩn cầu: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

tạm tha cho bề tôi cho đến Ngày mà (loài người) được 

phục sinh.” 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
َ
ِ فَأ  ٣٦ قَاَل َرب 

37. (Allah) phán: “Vậy, ngươi được tạm tha,”  َ٣٧ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِين 

38. “Cho đến Ngày của Thời Khắc (Tận Thế) được ấn 

định.” 
 ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ 

39. (Iblis) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, vì Ngài đã đặt 

bề tôi vào lỗi lầm, bề tôi quyết sẽ làm cho (sự bất tuân) trở 

nên hấp dẫn đối với chúng (loài người) trên trái đất, bề tôi 

quyết sẽ đánh lừa tất cả bọn chúng rơi vào lầm lạc.” 

 ِ ۡرِض  قَاَل َرب 
َ
َزي ِنَنه لَُهۡم فِي ٱلۡأ

ُ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
بَِمآ أ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
 ٣٩ َولَأ

40. “Ngoại trừ những bề tôi nào của Ngài có tấm lòng 

chân tâm (thờ phượng Ngài) trong bọn chúng.” 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٤٠ إِل

41. (Allah) phán: “Đây là con đường (Islam) thẳng tắp dẫn 

đến nơi TA.” 
 ٤١ قَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡسَتقِيمٌ 

42. “Đối với những bề tôi chân chính của Ta, ngươi sẽ 

không thể sử dụng quyền lực nào, quyền lực của ngươi 

sẽ chỉ có hiệu lực với những kẻ lầm lạc, muốn theo các 

ngươi.” 

ها َمِن   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطٌَٰن إِل
 ٤٢ ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلَۡغاوِينَ 

43. “Và Hỏa Ngục, chắc chắn là điểm hẹn cho toàn thể 

bọn chúng (hội ngộ cùng ngươi).” 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

44. “Nó có bảy cổng, đi vào mỗi cổng sẽ là một nhóm (tội 

phạm) nhất định trong bọn chúng.” 
ۡقُسومٌ  ِۡنُهۡم ُجۡزء  مه ِ بَاٖب م 

َٰٖب ل ِكُل  بَۡو
َ
 ٤٤ لََها َسۡبَعُة أ

45. “Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở giữa những 

khu vườn và suối nước (nơi Thiên Đàng).” 
َٰٖت وَُعُيونٍ إِنه   ٤٥ ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

46. (Họ được nghinh đón với lời): "Hãy vào (Thiên Đàng) 

một cách bình yên và an toàn!” 
 ٤٦ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءاِمنِينَ 

47. “TA sẽ tẩy sạch bộ ngực của họ khỏi tất cả các dấu 

vết của sự oán hận và thù hằn, và họ sẽ ngồi trên những 

chiếc ghế dài đối mặt nhau như anh em.” 

َٰنًا عَلَىَٰ ُسُررٖ   ٍ إِۡخَو
ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 

َتَقَٰبِلِينَ   ٤٧ مُّ

48. “(Trong Thiên Đàng), họ sẽ không phải đối mặt với bất 

cứ sự mệt mỏi nào và cũng không bao giờ bị đuổi ra (khỏi 

đó).” 

ِۡنَها بُِمۡخرَِجينَ  ُهۡم فِيَها نََصب  َوَما ُهم م   ٤٨ لَا َيَمسُّ
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49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy thông báo cho 

các bề tôi của TA biết rằng TA thực sự là Đấng Tha Thứ, 

Đấng Nhân Từ. 

نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحي
َ
ن ِٓي أ

َ
 ٤٩ مُ ۞َنب ِۡئ ِعَبادِٓي أ

50. Nhưng sự trừng phạt của TA lại rất đau đớn.  ُلِيم
َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. Và Ngươi hãy nói cho họ biết về (câu chuyện của) 

những vị khách (Thiên Thần) của Ibrahim. 
 ٥١ َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيمَ 

52. Khi họ vào gặp Y, họ chào Salam. Y nói: “Quả thật, 

việc các vị (xuất hiện đường đột) làm chúng tôi có cảm 

giác lo sợ.” 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما قَاَل إِنها ِمنُكۡم  
 ٥٢ وَِجلُونَ 

53. Họ nói: “Ngươi đừng sợ, vì chúng tôi đến để báo tin 

mừng cho ngươi về một đứa con trai đầy sự hiểu biết.” 
ُرَك بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ  ِ  ٥٣ قَالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها نُبَش 

54. (Ibrahim) nói (trong ngạc nhiên): “Các vị báo tin mừng 

cho tôi trong lúc tôi đã già thế này ư? Vậy thì (tôi thắc 

mắc) các vị báo tin mừng đó cho tôi theo phương diện 

nào?” 

نَِي ٱلِۡكبَُر فَبَِم   سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
قَاَل أ

ُرونَ  ِ  ٥٤ تُبَش 

55. (Các vị khách) nói: “Chúng tôi báo tin mừng cho ngươi 

là sự thật, vì vậy, ngươi chớ đừng là kẻ tuyệt vọng.” 
ۡرَنََٰك  َِن ٱلَۡقَٰنِِطينَ قَالُواْ بَشه ِ فَلَا تَُكن م   ٥٥ بِٱلۡحَق 

56. (Ibrahim) nói: “Chỉ những kẻ lầm lạc mới tuyệt vọng 

nơi lòng nhân từ của Thượng Đế của mình.” 
ُّونَ  آل ها ٱلضه ۦٓ إِل ۡحمَةِ َرب ِهِ  ٥٦ قَاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن ره

57. (Ibrahim) hỏi: “Vậy công việc của các vị (ở đây) là gì, 

hỡi các Sứ Giả (của Allah)?” 
َها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  يُّ

َ
 ٥٧ قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

58. Họ nói: “Chúng tôi được phái đến (để trừng phạt) đám 

người tội lỗi (dân của Lut).” 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٥٨ قَالُٓواْ إِنهآ أ

59. “Trừ người nhà của Lut, chúng tôi phải giải cứu họ tất 

cả.” 
ۡجمَعِينَ 

َ
وُهۡم أ هٓا َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ  ٥٩ إِل

60. “Ngoại trừ vợ của Y, (Allah ra lệnh rằng): “TA đã định 

đoạt cho nữ ta ở lại cùng đám người bị trừng phạt.” 
ها  ۡرنَآ إِنهَها لَِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ إِل تَُهۥ قَده

َ
 ٦٠ ٱۡمَرأ

61. Và khi các Sứ Giả đến gia đình Lut.  َا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلُون  ٦١ فَلَمه

62. (Lut) bảo: “Quả thật, các vị là những vị khách lạ mặt.”  َنَكُرون  ٦٢ قَاَل إِنهُكۡم قَوۡم  مُّ
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63. (Các Sứ Giả) đáp: “Không, chúng tôi đến với ngươi 

mang theo điều (trừng phạt) mà (đám dân của ngươi) đã 

hoài nghi.” 

 ٦٣ قَالُواْ بَۡل ِجۡئَنََٰك بَِما َكانُواْ فِيهِ َيۡمتَُرونَ 

64. “Và chúng tôi đến gặp ngươi là sự thật và chúng tôi rất 

trung thực (với điều đã thông báo).” 
ِ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ  َتۡيَنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
 ٦٤ َوأ

65. “Vì vậy, ngươi hãy đưa người nhà rời khỏi đây trong 

đêm khuya. Ngươi hãy đi đằng sau họ và không để bất cứ 

ai trong các ngươi ngoái đầu lại nhìn phía sau, các ngươi 

cứ hãy tiếp tục đi đến nơi mà các ngươi được chỉ định.” 

ۡدَبَٰرَُهۡم َولَا  
َ
هۡيِل َوٱتهبِۡع أ َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
ۡسِر بِأ

َ
فَأ

َحد  َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 
َ
 ٦٥ يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ

66. TA (Allah) đã truyền (sắc lệnh) cho Y (Lut) về vấn đề 

đó: rằng những (tội nhân) đó sẽ bị loại bỏ vào sáng sớm. 
ُؤلَآِء َمۡقُطوع    نه َدابَِر َهَٰٓ

َ
ۡمَر أ

َ
َٰلَِك ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَۡيهِ َذ

ۡصبِِحينَ   ٦٦ مُّ

67. Và người dân thành phố (Sodom) đến gặp (Lut) vui 

mừng. 
ۡهُل ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

َ
 ٦٧ وََجآَء أ

68. Lut nói với chúng: “Quả thật, đây là những vị khách 

của Ta, vì vậy, các ngươi đừng làm cho ta xấu hổ.” 
ُؤلَآِء َضۡيِفى فَلَا َتۡفَضُحونِ   ٦٨ قَاَل إِنه َهَٰٓ

69. “Các ngươi hãy kính sợ Allah và chớ đừng làm nhục 

ta.” 
َ َولَا ُتخُۡزونِ   ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. (Đám dân của Lut) nói: “Chẳng phải bọn ta đã cấm 

Ngươi tiếp đón người lạ đó sao?” 
َولَۡم َنۡنَهَك َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

َ
 ٧٠ قَالُٓواْ أ

71. (Lut) nói: “Đây là những đứa con gái của ta, (hãy kết 

hôn với chúng) nếu các ngươi muốn hành động (để giải 

toả sinh lý).” 

َٰعِلِينَ قَاَل  ُؤلَآِء َبَناتِٓي إِن ُكنُتۡم َف  ٧١ َهَٰٓ

72. (Allah phán:) Thề bởi sinh mạng của Ngươi (hỡi Lut) 

rằng bọn chúng đang lang thang một cách mù quáng trong 

cơn say. 

 ٧٢ لََعۡمُرَك إِنهُهۡم لَِفى َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

73. Vì vậy, một tiếng thét đã túm bắt chúng lúc mặt trời 

mọc. 
ۡيَحُة ُمۡشرِقِينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

74. Rồi TA đã lật ngược thành phố của chúng và đổ lên 

chúng một trận mưa đá cứng như đất sét nung. 
ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة  

َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ فََجَعلَۡنا َع

يلٍ  ِ ِن ِسج   ٧٤ م 

75. Quả thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu dành cho 

những người biết suy ngẫm. 
ِمينَ  ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمَتوَس   ٧٥ إِنه فِي َذ
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76. Thật vậy, (các thành phố bị lật ngược) vẫn hãy còn 

nằm trên những con đường qua lại (giữa Makkah và 

Syria). 

قِيمٍ   ٧٦ َوِإنهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. Quả thật, trong sự việc đó là dấu hiệu dành cho những 

người có đức tin. 
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٧٧ إِنه فِي َذ

78. Quả thật, đám dân của Aykah(1) cũng là những kẻ làm 

điều sai quấy.I 
ۡصَحَُٰب ٱ

َ
يَۡكةِ لََظَٰلِِمينَ َوِإن َكاَن أ

َ
 ٧٨ لۡأ

79. Vì vậy, TA đã trừng phạt chúng. Và thực sự cả hai thị 

trấn đó vẫn còn (để lại dấu tích) trên một con đường thông 

thoáng. 

بِينٖ   ٧٩ فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِماٖم مُّ

80. Quả thật, đám dân của thành phố đá(2) đã phủ nhận 

các vị Sứ Giả (được gửi đến với họ).II 
ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
َب أ  ٨٠ َولََقۡد َكذه

81. TA đã gửi đến chúng các dấu hiệu của TA nhưng 

chúng ngoảnh mặt quay đi. 
 ٨١ َوَءاَتۡيَنَُٰهۡم َءاَيَٰتَِنا فَكَانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

82. Chúng đã đục núi làm nhà ở và luôn cảm thấy an toàn 

(trong các ngôi nhà của chúng). 
 ٨٢ وََكانُواْ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوتًا َءاِمنِينَ 

83. Nhưng một tiếng thét dữ dội đã túm bắt chúng vào lúc 

sáng sớm. 
ۡيَحُة  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٨٣ ُمۡصبِِحينَ فَأ

84. Và những gì mà chúng tích lũy được không thể giúp 

ích được gì cho chúng. 
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
 ٨٤ َفَمآ أ

85. TA đã tạo ra trời đất và vạn vật là vì chân lý. Chắc 

chắn Giờ Khắc Tận Thế sẽ đến, vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ Muhammad) hãy nhân từ bỏ qua cho chúng (bất chấp 

những hành vi sai trái của chúng). 

ها   ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ۡفَح   ۖۡ فَٱۡصَفِح ٱلصه اَعَة ٓأَلتَِية  ِ  َوِإنه ٱلسه بِٱلۡحَق 
 ٨٥ ٱلۡجَِميَل 

86. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Tạo Hoá, 

Đấng Toàn Tri. 
َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱلۡخَله

 
I (1) Aykah là khu rừng nhiệt đới mà người dân của Nabi Shu’aib tôn thành nơi thiêng liêng để thờ phượng. Ngày nay, nó 

thuộc phía tây bắc giáp tỉnh Tabuk của Ả-rập Xê-út. 

II (2) Một thành phố của người dân Thamud thuộc cộng đồng Nabi Saleh. Thành phố này được gọi là thành phố đá hoặc 

đồng bằng đá do những ngôi nhà trong thành phố đều được đục từ núi. Ngày nay, nó là địa phận của lãnh thổ của 

Jordan. 
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87. TA thực sự đã ban cho Ngươi bảy câu Kinh lặp đi lặp 

lại (chương Al-Fatihah) và Qur’an vĩ đại. 
َِن ٱلَۡمَثانِي َوٱلُۡقۡرَءا َن  َولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 

 ٨٧ ٱلَۡعِظيمَ 

88. Ngươi chớ đừng mở rộng tầm mắt của Ngươi về phía 

những thứ mà TA đã để cho một số (hạng người) vô đức 

tin tận hưởng (tạm thời trên cõi trần này), Ngươi cũng chớ 

đừng buồn phiền về việc chúng (không có đức tin), ngược 

lại, Ngươi hãy hướng sự quan tâm của Ngươi đến những 

người có đức tin. 

ِۡنُهۡم   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ لَا َتُمده

 ٨٨ َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. Ngươi hãy nói với chúng: “Thật ra, Ta chỉ là một người 

cảnh báo rõ ràng (về sự trừng phạt).” 
ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  نَا ٱلنه

َ
 ٨٩ َوقُۡل إِن ِٓي أ

90. Giống như việc TA đã từng cảnh báo với những kẻ đã 

chia rẽ tôn giáo của chúng. 
نَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمينَ 

َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. Đó là những kẻ đã phân chia Qur’an thành nhiều phần 

(chúng nói: đây là ma thuật, hoặc bói toán hoặc thơ ca). 
هِذيَن َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ   ٩١ ٱل

92. Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad), chắc chắn TA sẽ thẩm tra tất cả bọn chúng. 
ۡجمَعِينَ فََوَرب َِك  

َ
 ٩٢ لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ

93. Về mọi hành động (tội lỗi) mà chúng đã làm (ở trần 

gian). 
ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٩٣ َعمه

94. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy công bố 

những gì Ngươi đã được truyền và hãy quay lứng với 

những kẻ đa thần. 

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ فَٱۡص 
َ
 ٩٤ َدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

95. TA chắc chắc thừa sức giúp Ngươi đối phó với những 

kẻ nhạo báng. 
 ٩٥ إِنها َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ 

96. Những kẻ mà chúng đã dựng lên cùng Allah một thần 

linh khác (để tôn thờ), rồi đây chúng sẽ biết. 
ْۚ فََسۡوَف   ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱل

 ٩٦ َيۡعلَُمونَ 

97. TA thực sự biết rõ lòng của Ngươi buồn phiền bởi 

những gì chúng nói. 
نهَك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما َيُقولُونَ 

َ
 ٩٧ َولََقۡد َنۡعلَُم أ

98. Tuy nhiên, Ngươi hãy tán dương Thượng Đế của 

Ngươi và hãy là một người phủ phục (Allah trong lễ 

nguyện Salah). 

َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه  ٩٨ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م 
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99. Và Ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế của Ngươi cho 

tới khi sự kiên định (cái chết) đến với Ngươi. 
تَِيَك ٱلَۡيقِينُ َوٱۡعبُ 

ۡ
 ٩٩ ۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ



 

An-Nahl 

 

271 

 

 النحل 

Al-Nahl  النحل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Lệnh (trừng phạt) của Allah đang đến gần, vì vậy, các 

ngươi (những người vô đức tin) chớ đừng nóng vội hối 

thúc. Vinh Quang thay Allah, Ngài Tối Cao vượt bên trên 

mọi thứ mà chúng qui cho Ngài. 

ا   ِ فَلَا تَۡسَتۡعِجلُوُهْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
أ

 ١ يُۡشِرُكونَ 

2. Ngài phái các Thiên Thần xuống, theo mệnh lệnh của 

Ngài, truyền đạt Lời Mặc Khải đến cho người nào Ngài 

muốn trong số bầy tôi của Ngài (và nói với họ): “Các 

ngươi (hỡi các Sứ Giả) hãy cảnh báo (loài người) rằng 

không có Thượng Đế đích thực nào ngoài TA, vì vậy hãy 

kính sợ riêng TA”. 

ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئِكَ  ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء  ُينَز 
َ
وِح ِمۡن أ َة بِٱلرُّ

نَا۠  
َ
هٓا أ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ِ ِمۡن ِعَبادِه

 ٢ فَٱتهُقونِ 

3. Ngài đã tạo ra trời đất vì chân lý. Ngài Tối Cao vượt 

bên trên những gì họ tổ hợp (với Ngài). 
َِٰت َوٱ  َمََٰو ا  َخلََق ٱلسه ِۚ تََعَٰلَىَٰ َعمه ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
لۡأ

 ٣ يُۡشِرُكونَ 

4. Ngài đã tạo ra con người từ một giọt tinh dịch, nhưng 

rồi y lại trở thành một kẻ công khai chống đối (Ngài). 
بِين    ٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

5. Và gia súc, chính Ngài đã tạo ra chúng. Chúng là nguồn 

cung cấp quần áo, thực phẩm và nhiều nguồn lợi khác 

cho các ngươi. 

نَۡعََٰم َخلََقَهاۖۡ لَُكۡم فِيَها دِۡفء  َوَمَنَٰفُِع َوِمۡنَها  
َ
َوٱلۡأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ تَأ

6. Và các ngươi tìm thấy vẻ đẹp ở nơi chúng khi các 

ngươi lùa chúng về chuồng vào buổi chiều tối và khi các 

ngươi lùa chúng ra đồng vào buổi sớm mai. 

َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن وَِحيَن 
 ٦ تَۡسَرُحونَ 

7. Chúng còn giúp các ngươi vận chuyển đồ nặng đến 

vùng đất (xa xôi) mà các ngươi không thể đến được ngoại 

trừ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả của bản thân. Thật 

vậy, Thượng Đế của các ngươi đã thương xót và nhân từ 

(đối với các ngươi) rất nhiều. 

ها   هۡم تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِل ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد ل
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ إِنه َربهُكۡم لََرءُ 
َ
ِ ٱلۡأ  ٧ وف  رهِحيم  بِِشق 

8. Ngựa, la và lừa, (Ngài đã tạo ra chúng cho các ngươi) 

để các ngươi cưỡi và trang trí; và (quả thật) Ngài tạo ra 

nhiều thứ (cho các ngươi) mà các ngươi thậm chí không 

biết. 

 ْۚ َويَۡخلُُق  َوٱلۡخَۡيَل َوٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكبُوَها َوزِيَنٗة
 ٨ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

9. Trách nhiệm của Allah là chỉ (cho các ngươi) con 

đường chính đạo, nhưng vẫn tồn tại những con đường 

chệch hướng. Và (dĩ nhiên), nếu muốn, Ngài có thể 

hướng dẫn tất cả các ngươi. 

بِيِل َوِمۡنهَ  ِ قَۡصُد ٱلسه ْۚ َولَۡو َشآَء  وَعَلَى ٱَّلله ا َجآئِر 
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ٩ لََهَدى
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10. Chính Ngài là Ðấng đã ban nước mưa từ trên trời 

xuống để các ngươi uống, tưới tiêu cây trồng và chăn nuôi 

gia súc. 

ِۡنُه َشَراب    ۖۡ لهُكم م  َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل
 ١٠ ر  فِيهِ تُِسيُمونَ َوِمۡنُه َشجَ 

11. Cũng nguồn nước mưa đó, Ngài làm mọc ra các loại 

cây trồng, ô liu, chà là, nho và tất cả loại trái cây. Quả thật, 

trong sự việc đó là một dấu hiệu dành cho nhóm người 

biết suy ngẫm. 

ۡيُتوَن  ۡرَع َوٱلزه ِخيَل  يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه َوٱلنه
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   َمَرَِٰتِۚ إِنه فِي َذ ِ ٱلثه

ۡعَنََٰب َوِمن ُكل 
َ
َوٱلۡأ

ُرونَ   ١١ َيَتَفكه

12. Chính Ngài đã chế ngự cho các ngươi ban đêm, ban 

ngày, mặt trời, mặt trăng; và các vì sao phải tuân theo 

mệnh lệnh của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là những 

dấu hiệu dành cho nhóm người thông hiểu. 

  ۡۖ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه هۡيَل َوٱلنه َر لَُكُم ٱل وََسخه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ ۡمرِه

َ
َرَُٰتُۢ بِأ ُجوُم ُمَسخه َوٱلنُّ

 ١٢ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

13. Và những thứ mang các sắc thái khác nhau mà Ngài 

đã tạo ra trên trái đất cho các ngươi cũng là những dấu 

hiệu cho những người biết lưu tâm. 

ۥْٓۚ إِنه فِي   َٰنُُه لَۡو
َ
ۡرِض ُمخَۡتلًِفا أ

َ
 لَُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
َوَما َذَرأ

ُرونَ  كه َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَذه  ١٣ َذ

14. Ngài là Đấng đã chế ngự biển cả cho các ngươi (khai 

thác) thịt tươi sống để ăn và khai thác đồ trang sức để 

đeo, mặc. Và ngươi (hỡi con người) thấy những con tàu 

cày xới (những con sóng vượt trùng dương), qua đó, các 

ngươi có thể tìm kiếm thiên lộc của Ngài, và qua đó, các 

ngươi có thể tạ ơn (Ngài). 

ا   ُكلُواْ ِمۡنُه لَحۡٗما َطرِي ٗ
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ هِذي َسخه وَُهَو ٱل

َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك  
َمَواِخَر فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

 ١٤ تَۡشُكُرونَ 

15. Chính Ngài đã đặt những ngọn núi vững chắc trên trái 

đất để nó không rung chuyển với các ngươi, và chính 

Ngài đã tạo ra những con sông và những con đường để 

các ngươi có thể tìm thấy đường đi của mình. 

نَۡهَٰرٗ 
َ
ن تَِميَد بُِكۡم َوأ

َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقىَٰ فِي ٱلۡأ

َ
ا  َوأ

 ١٥ وَُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

16. Và (Ngài đã đặt) những cột mốc (trên trái đất làm dấu 

dẫn đường con người); và với các vì sao (trên bầu trời) họ 

cũng có thể tìm thấy con đường của họ. 

ۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدونَ   ١٦ وََعَلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه

17. Vậy, Ðấng tạo ra có giống với kẻ không tạo ra không? 

Lẽ nào các ngươi (hỡi con người) vẫn không chịu tỉnh 

ngộ? 

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
 ١٧ أ

18. Nếu các ngươi đếm ân huệ của Allah, chắc chắn các 

ngươi sẽ không đếm hết được. Quả thật, Allah là Đấng 

Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

َ لََغُفور    ُۗ إِنه ٱَّلله ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
 ١٨ رهِحيم  

19. Allah biết rõ những gì các ngươi che giấu và những gì 

các ngươi tiết lộ. 
وَن َوَما ُتعۡ  ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ  ١٩ لُِنونَ َوٱَّلله
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20. Những (thần linh) mà (những kẻ đa thần) cầu nguyện 

ngoài Allah không tạo ra bất kỳ thứ gì, ngược lại, chính 

chúng là những vật được tạo ra. 

ا   ِ لَا َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱل
 ٢٠ وَُهۡم ُيخۡلَُقونَ 

21. (Trên thực tế, các thần linh đó là những vật giống) cái 

xác chết không có sự sống, và chúng thậm chí không biết 

bao giờ chúng sẽ được cho sống lại. 

يهاَن ُيۡبَعُثونَ 
َ
ۡحَيآٖءِۖ َوَما يَۡشُعُروَن أ

َ
ٌَٰت َغيُۡر أ ۡمَو

َ
 ٢١ أ

22. Thượng Đế của các ngươi (hỡi loài người) là một 

Đấng duy nhất. Tuy nhiên, trái tim của những kẻ không tin 

vào Đời Sau đang ngập tràn trong việc khước từ Lẽ thật, 

và chúng là những kẻ kiêu ngạo. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
نِكَرة  وَُهم مُّ   ٢٢ ۡسَتۡكبُِرونَ قُلُوبُُهم مُّ

23. Chẳng có gì phải hoài nghi rằng Allah biết rõ những gì 

chúng che giấu và những gì chúng tiết lộ. Thật vậy, Allah 

không yêu thương những kẻ kiêu ngạo. 

وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
لَا َجَرَم أ

 ٢٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينَ لَا 

24. Khi chúng được hỏi: “Thượng Đế của các người đã 

mặc khải điều gì?” Chúng đáp: “Chỉ là những câu chuyện 

về thời xa xưa!” 

َسَِٰطيُر  
َ
نَزَل َربُُّكۡم قَالُٓواْ أ

َ
اَذآ أ َوِإَذا قِيَل لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ ٱلۡأ

25. Để chúng gánh trọn tội lỗi của chúng vào Ngày Phán 

Xét và gánh luôn cả tội lỗi của những kẻ chúng đã dắt đi 

lạc mà không hay biết. Thật tồi tệ cho điều mà chúng phải 

gánh chịu?! 

ۡوَزارِ  
َ
ۡوَزارَُهۡم َكاِملَٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوِمۡن أ

َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

هذِ  لَا َسآَء َما يَزُِرونَ ٱل
َ
 ٢٥ يَن يُِضلُّوَنُهم بَِغيِۡر ِعلٍۡم  أ

26. Quả thật, những kẻ trước chúng đã âm mưu theo cách 

tương tự, nhưng Allah đã nhổ toàn bộ cấu trúc âm mưu 

của chúng khỏi nền móng của nó để mái nhà rơi vào 

chúng, và rồi sự trừng phạt (của Allah) bất ngờ xảy đến 

với chúng từ nơi chúng không nhận ra. 

َِن   ُ ُبۡنَيََٰنُهم م  تَي ٱَّلله
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ قَۡد َمَكَر ٱل

َُٰهُم   تَى
َ
ۡقُف ِمن فَۡوقِِهۡم َوأ ٱلَۡقَواِعِد فََخره َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٦ ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

27. Rồi vào Ngày Phán Xét, (Allah) sẽ hạ nhục chúng, 

phán: “Đâu là ‘những đối tác’ của TA mà các ngươi đã 

thường tranh chấp với (các bề tôi có đức tin của TA)?” 

Những người được ban cho kiến thức sẽ nói: “Chắc chắn 

ngày nay sự sĩ nhục và khốn khổ sẽ dành cho những kẻ 

vô đức tin!” 

هِذيَن   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل
َ
زِيِهۡم َويَُقوُل أ

ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم إِنه  

ُ
هِذيَن أ وَن فِيِهۡمْۚ قَاَل ٱل قُّ ُكنُتۡم تَُشَٰٓ

َٰفِرِينَ  وَٓء عَلَى ٱلَۡك  ٢٧ ٱلۡخِۡزَي ٱلَۡيۡوَم َوٱلسُّ

28. Những kẻ mà các Thiên Thần rút hồn chúng trong lúc 

chúng đang làm điều sai trái. Lúc đó, chúng mới chịu 

phục, nói: “Chúng tôi không làm bất kỳ điều xấu nào.” 

(Các Thiên Thần trả lời chúng: “Không. Quả thật, Allah 

biết rõ những gì các ngươi từng làm.” 

هِذيَن  لَۡقُواْ  ٱل
َ
نُفِسِهۡمۖۡ فَأ

َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ َتَتَوفهى

ُۢ بَِما   َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِِۭۚ بَلَىَٰٓ لََم َما ُكنها َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء ٱلسه
 ٢٨ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. “Vì vậy, các ngươi hãy vào các cổng Hỏa Ngục để 

sống muôn đời trong đó. Thật tồi tệ cho một nơi ở của 

những kẻ tự cao, kiêu ngạo!” 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى   بَۡو
َ
فَٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٢٩ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 
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30. Và khi có lời hỏi những người ngoan đạo: “Thượng Đế 

của các ngươi đã mặc khải điều gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 

Những người làm điều tốt trong cuộc sống trần gian này 

sẽ được điều tốt và Đời Sau, chỗ ở của họ sẽ tốt hơn. Và 

thật phúc lành cho ngôi nhà của những người ngoan đạo! 

نَزَل َربُُّكۡمْۚ قَالُواْ َخيٗۡراُۗ  
َ
َقۡواْ َماَذآ أ هِذيَن ٱته ۞َوقِيَل لِل

هِذينَ  ْۚ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ   ل ِل ۡنَيا َحَسَنة  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
أ

 ٣٠ َخيۡر ْۚ َولَنِۡعَم َداُر ٱلُۡمتهقِينَ 

31. Đó là những Ngôi Vườn Thiên Đàng vĩnh cửu mà họ 

sẽ vào, bên dưới có các dòng sông chảy. Trong đó, họ sẽ 

có bất cứ thứ gì họ ước muốn. Allah ban thưởng cho 

những người ngoan đạo đúng như thế. 

  ۡۖ نَۡهَُٰر
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

  ُ زِي ٱَّلله
لَُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰلَِك َيجۡ

 ٣١ ٱلُۡمتهقِينَ 

32. Những người mà các Thiên Thần rút hồn họ lúc họ 

đang trong tình trạng trong sạch, (các Thiên Thần) sẽ nói 

với họ: “Chào bình an đến quí vị, quí vị hãy vào Thiên 

Đàng bởi những gì quí vị đã từng làm (ở trần gian).” 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن َيُقولُوَن َسَلٌَٰم   هِذيَن َتَتَوفهى ٱل
 ٣٢ َة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنه 

33. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Có phải (những kẻ đa 

thần) đang chờ đợi các Thiên Thần xuất hiện trước mặt 

chúng hoặc (chúng đang chờ đợi) lệnh (trừng phạt) của 

Thượng Đế của Ngươi đến? Những kẻ trước chúng đã 

hành động với sự ngoan cố tương tự. Và Allah không làm 

hại chúng mà chính chúng đã tự hại bản thân mình. 

ۡمُر  
َ
تَِي أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم   َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل
ُ َوَلَِٰكن َكا نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ ٱَّلله

َ
 ٣٣ نُٓواْ أ

34. Vì vậy, chúng phải chịu hậu quả cho việc xấu mà 

chúng đã làm và những điều mà chúng nhạo báng sẽ trở 

lại bao vây chúng. 

ا َكانُواْ بِهِۦ   َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه
َ
فَأ

 ٣٤ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

35. Những kẻ tổ hợp thần linh (cùng với Allah) nói: “Nếu 

như Allah muốn, chúng tôi và cả tổ phụ của chúng tôi đã 

không thờ phượng ngoài Ngài bất cứ thứ gì, và chúng tôi 

đã không cấm bất cứ điều gì nếu không có lệnh của Ngài.” 

Những kẻ trước chúng đã hành động với sự ngoan cố 

tương tự. Tuy nhiên, các Sứ Giả (của Allah) chỉ có nhiệm 

vụ truyền đạt (Thông Điệp của Ngài) một cách rõ ràng mà 

thôi. 

ُ َما َعَبۡدنَا ِمن   ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

حُۡن وَ  ۡمَنا ِمن  ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء نه لَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحره
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ  ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٣٥ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل إِل

36. Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng đồng một vị 

Sứ Giả (để nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một 

mình Allah và tránh xa tà thần.” Tuy nhiên, trong số họ có 

người được Allah hướng dẫn và có người không tránh 

khỏi sự lầm lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu du khắp trái 

đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị 

trừng phạt) như thế nào! 

  َ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل 
ُ َوِمۡنُهم   ۡن َهَدى ٱَّلله َُٰغوَتۖۡ فَِمۡنُهم مه َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه

ۡرِض  
َ
ْۚ فَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ َلَٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضه ۡن َحقه مه

بِينَ  ِ َٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ   ٣٦ فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

37. (Hỡi Muhammad), cho dù Ngươi có cố chỉ cho chúng 

con đường đúng đắn đến đâu, Allah cũng không hướng 

dẫn những kẻ mà Ngài để cho chúng đi lạc đường; và 

chắc chắn chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 

َ لَا  َُٰهۡم فَإِنه ٱَّلله َيۡهِدي َمن  إِن َتحۡرِۡص عَلَىَٰ ُهَدى
َِٰصِرينَ  ِن نه ۖۡ َوَما لَُهم م   ٣٧ يُِضلُّ
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38. (Những người phủ nhận sự Phục Sinh) đã thề với 

Allah bằng lời thề long trọng rằng Allah sẽ không phục 

sinh một ai đã chết. Không, lời hứa của Allah là sự thật, 

nhưng hầu hết nhân loại không biết điều đó. 

ُ َمن   يَۡمَٰنِِهۡم لَا َيۡبَعُث ٱَّلله
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

اِس   ۡكثََر ٱلنه
َ
ا َوَلَِٰكنه أ َيُموُتْۚ بَلَىَٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ

 ٣٨ لَا َيۡعلَُمونَ 

39. (Allah sẽ phục sinh loài người từ cõi chết) để Ngài 

chứng minh cho họ thấy thực tế về những điều mà họ đã 

từng tranh cãi, và để những kẻ vô đức tin có thể biết rằng 

chúng chính là những kẻ nói dối. 

هِذيَن   هِذي َيخَۡتلُِفوَن فِيهِ َولَِيۡعلََم ٱل لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
َِٰذبِينَ  نهُهۡم َكانُواْ َك

َ
 ٣٩ َكَفُرٓواْ أ

40. (Các ngươi hãy biết rằng) quả thật, khi muốn điều gì 

đó xảy ra, TA chỉ cần phán với lời: “Hãy thành!” thì nó sẽ 

thành đúng như vậy. 

ن نهُقوَل لَُهۥ ُكن  
َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما قَۡولَُنا لَِشۡيٍء إَِذآ أ

 ٤٠ َفَيُكونُ 

41. Đối với những người đã vì Allah rời bỏ nhà cửa (của 

mình) sau khi chịu đựng sự đàn áp, TA (Allah) chắc chắn 

sẽ cấp cho họ một nơi ở tốt trên thế gian này; và chắc 

chắn phần thưởng ở Đời Sau sẽ còn lớn hơn, giá mà họ 

có thể biết điều đó. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِمواْ   هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َوٱل
َِئنهُهۡم  ۡكبَُرْۚ لَۡو  لَُنَبو 

َ
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۖۡ َولَأ ۡنَيا َحَسَنٗة فِي ٱلدُّ

 ٤١ َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

42. (Họ) là những người đã kiên nhẫn chịu đựng và phó 

thác cho Thượng Đế của họ. 
هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ   ٤٢ ٱل

43. (Này hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Các Sứ Giả mà TA 

đã cử phái trước Ngươi đều là những người đàn ông 

(phàm tục) được TA mặc khải. Vì vậy, các ngươi hãy hỏi 

những người hiểu biết nếu các ngươi không biết. 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

 ْ ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ  فَۡسـ َلُٓوا ۡهَل ٱلذ 
َ
 ٤٣ أ

44. (Các Sứ Giả mà TA cử phái trước Ngươi) đều mang 

đến các bằng chứng rõ ràng cùng với các Kinh Sách 

(minh bạch). Và TA cũng đã ban cho Ngươi Lời Nhắc Nhở 

(Qur’an) để Ngươi trình bày cho nhân loại biết những gì 

đã được ban xuống cho họ và mong rằng họ có thể suy 

ngẫm (mà tự phản ánh). 

ۡكَر لُِتبَي َِن لِلنهاِس  ِ نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلذ 
َ
بُرِ  َوأ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

ُرونَ  َِل إِلَۡيِهۡم َولََعلهُهۡم َيَتَفكه  ٤٤ َما نُز 

45. Phải chăng những kẻ đã mưu đồ (ngăn cản con 

đường của Allah) lại cảm thấy yên tâm rằng Allah sẽ 

không làm cho đất nuốt chửng chúng hoặc hình phạt sẽ 

không xảy đến với chúng trong lúc chúng không hay biết 

ư? 

ُ بِِهُم   ن َيخِۡسَف ٱَّلله
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱل

َ
فَأ

َ
أ

 
َ
تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث لَا  ٱلۡأ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ
 ٤٥ يَۡشُعُرونَ 

46. Hoặc (chẳng lẽ chúng yên tâm) rằng Ngài sẽ không 

đột ngột bắt phạt chúng khi chúng đang đi đi lại lại và 

chúng hoàn toàn bất lực? 

ُخَذُهۡم فِي َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم بُِمۡعِجزِ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
 ٤٦ ينَ أ

47. Hoặc (chẳng lẽ chúng yên tâm) rằng Ngài sẽ không 

bắt phạt chúng dần dần trong nỗi sợ? Tuy nhiên, Thượng 

Đế của các ngươi là Đấng Thương Xót, Đấng Nhân Từ. 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف فَإِنه َربهُكۡم لََرُءوف   
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٧ رهِحيمٌ 
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48. Lẽ nào (những kẻ vô đức tin) không quan sát những gì 

Allah đã tạo ra? Bóng của chúng đổ sang phải và sang 

trái, chúng phủ phục hoàn toàn phục tùng Allah. 

ُ ِمن َشۡيٖء َيَتَفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ   َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َخلََق ٱَّلله
َ
أ

َمآئِلِ  ِ وَُهۡم َدَِٰخُرونَ  َعِن ٱلَۡيِميِن َوٱلشه ه ِ ٗدا َّلل   ٤٨ ُسجه

49. Mọi sinh vật trong các tầng trời và trái đất và cả các 

Thiên Thần đều phủ phục Allah và tất cả đều không kiêu 

ngạo. 

ۡرِض ِمن  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه

 ٤٩ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة وَُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ َدآبهةٖ 

50. Chúng kính sợ Thượng Đế của chúng ở trên chúng, 

và chúng luôn làm theo những gì mà chúng được truyền 

lệnh. 

ِن فَۡوقِِهۡم َويَۡفَعلُوَن َما  َيخَافُوَن َربهُهم م 
 ٥٠ يُۡؤَمُروَن۩

51. Allah phán bảo (với toàn bộ đám bề tôi của Ngài): 

“Các ngươi đừng nhận lấy hai thần linh để thờ phượng, 

bởi quả thật chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Vì vậy, các 

ngươi hãy chỉ sợ riêng TA.” 

ََٰهيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ إِنهَما ُهَو إَِلَٰه    ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِل ۞َوَقاَل ٱَّلله
ََٰي فَٱرَۡهُبونِ َوَٰ   ٥١ ِحد  فَإِيه

52. Vạn vật trong trời đất đều thuộc về Ngài và việc thờ 

phượng Ngài là điều bắt buộc. Lẽ nào các ngươi lại sợ ai 

khác ngoài Allah? 

يُن َواِصًباْۚ   ِ ۡرِض َولَُه ٱلد 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥ َما فِي ٱلسه

ِ َتته  َفَغيَۡر ٱَّلله
َ
 ٥٢ ُقونَ أ

53. Mọi ân huệ mà các ngươi (hỡi con người) có được 

đều do Allah ban cho. Rồi khi nghịch cảnh chạm đến các 

ngươi, các ngươi khóc than cầu cứu với Ngài. 

ُكُم   ِۖۡ ُثمه إَِذا َمسه ِن ن ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱَّلله َوَما بُِكم م 
رُّ فَإِلَۡيهِ َتجۡـ َرُ   ٥٣ ونَ ٱلضُّ

54. Sau đó, khi Ngài loại bỏ nghịch cảnh khỏi các ngươi, 

ngay lập tức một thành phần trong các ngươi lại dựng lên 

những thần linh khác cùng với Thượng Đế. 

ِنُكم   ره َعنُكۡم إَِذا فَرِيق  م  ُثمه إَِذا َكَشَف ٱلضُّ
 ٥٤ بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ 

55. (Chúng làm như thế) là để phủ nhận mọi ân huệ mà 

TA đã ban cho chúng. Vì vậy, các ngươi hãy tận hưởng 

một lúc, rồi đây các ngươi sẽ biết. 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف  
 ٥٥ َتۡعلَُمونَ 

56. Chúng trích một phần từ nguồn bổng lộc mà TA đã 

ban cho chúng để dành riêng cho những kẻ (thần linh bục 

tượng) mà chúng không biết. Thề với Allah, rồi đây các 

ngươi chắc chắn sẽ bị tra hỏi về những gì các ngươi đã 

bịa ra. 

ا َرَزقَۡنَُٰهۡمُۗ  ِمه َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن نَِصيٗبا م 
ا ُكنُتۡم َتۡفتَُرونَ تَٱ ِ لَتُۡسـ َلُنه َعمه  ٥٦ َّلله

57. Chúng gán (các Thiên Thần) là những đứa con gái 

của Allah - thật trong sạch và tối cao thay Ngài - còn 

chúng thì gán cho bản thân chúng những gì chúng thực 

sự mong muốn. 

ِ ٱلَۡبَنَٰ  ا  َويَۡجَعلُوَن َّلِله ِت ُسۡبَحََٰنُهۥ َولَُهم مه
 ٥٧ يَۡشَتُهونَ 



 

An-Nahl 

 

277 

 

 النحل 

58. Khi ai đó trong số chúng nhận được tin báo (sự ra đời 

của) một đứa con gái thì gương mặt của y trở nên tối sầm 

và y cố nén đau buồn. 

ا وَُهَو   نَثيَٰ َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

 ٥٨ َكِظيم  

59. Y tránh mặt giấu mình với mọi người vì tin xấu vừa 

nhận được, y đắn đo không biết nên giữ đứa bé lại một 

cách nhục nhã hay nên chôn sống nó xuống đất? Thật xấu 

xa cho những điều mà chúng qui định! 

 ُ ََٰرىَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوِٓء َما ب ُيۡمِسُكُهۥ  َيَتَو
َ
ۦْٓۚ أ َر بِهِ ِ ش 

لَا َسآَء َما  
َ
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِب  أ ۡم يَُدسُّ

َ
عَلَىَٰ ُهوٍن أ

 ٥٩ َيحُۡكُمونَ 

60. Những kẻ không tin vào Đời Sau xứng đáng bị coi là 

thuộc tính xấu xa trong khi Allah là thuộc tính cao nhất. 

Ngài là Đấng quyền năng nhất, Đấng thông thái nhất. 

ِ ٱلَۡمَثُل   وِۡءِۖ َوَّلِله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه لِل
ِۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  عۡلَىَٰ

َ
 ٦٠ ٱلۡأ

61. Nếu Allah muốn bắt phạt loài người về hành động sai 

trái của họ, chắc chắn Ngài sẽ không chừa bất kỳ sinh vật 

nào còn sống (trên trái đất). Nhưng Ngài lại tạm hoãn cho 

họ sống đến một thời hạn đã ấn định; và khi thời hạn ấn 

định của họ đã đến, họ không có quyền trì hoãn thêm một 

giây phút nào và cũng sẽ không thể gấp rút nó sớm hơn. 

ا تََرَك َعلَۡيَها ِمن  َولَۡو يَُؤاِخُذ  اَس بُِظلِۡمِهم مه ُ ٱلنه ٱَّلله
يِۖ فَإَِذا َجآَء   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رُُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

َجلُُهۡم لَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 
َ
 ٦١ أ

62. Chúng (những kẻ đa thần) gán cho Allah điều mà 

chính chúng không thích, và lưỡi của chúng khẳng định lời 

nói dối rằng chúng sẽ có được điều tốt nhất (đang chờ đợi 

chúng). Không gì phải hoài nghi rằng Hỏa Ngục sẽ là chốn 

ngụ dành cho chúng và chắc chắn chúng sẽ bị bỏ quên 

(trong đó). 

ِ َما يَكۡ  لِۡسنَُتُهُم  َويَۡجَعلُوَن َّلِله
َ
رَُهوَنْۚ َوتَِصُف أ

اَر   نه لَُهُم ٱلنه
َ
ِۚ لَا َجَرَم أ نه لَُهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
ٱلَۡكِذَب أ

ۡفَرُطونَ  نهُهم مُّ
َ
 ٦٢ َوأ

63. Thề bởi Allah, quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả đến các 

cộng đồng thời trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). 

Nhưng Shaytan đã làm cho những việc làm của chúng trở 

nên hấp dẫn đối với chúng. (Vì vậy, chúng không để ý đến 

lời kêu gọi của các Sứ Giả), và ngày nay Shaytan là đồng 

minh của chúng và chúng sẽ phải chịu một hình phạt đau 

đớn. 

َمٖم م ِ 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِ لََقۡد أ ن َقۡبلَِك فََزيهَن لَُهُم  تَٱَّلله

ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهَو َولِيُُّهُم ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب  
َ
ۡيَطَُٰن أ ٱلشه

لِيم  
َ
 ٦٣ أ

64. TA đã ban Kinh Sách (Qur’an) xuống cho Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) để Ngươi có thể giải thích cho 

chúng sự thật liên quan đến những gì chúng đang tranh 

chấp và rằng (Qur’an) có thể dùng như một sự hướng dẫn 

và lòng thương xót dành cho những ai tin vào nó. 

هِذي   ها لُِتبَي َِن لَُهُم ٱل نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
َوَمآ أ

 ٦٤ ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

65. Allah đã ban nước mưa từ trên trời xuống làm sống lại 

đất đai đã chết khô. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu 

hiệu dành cho đám người biết lắng nghe. 

ۡرَض َبۡعَد  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

َٰلَِك  ْۚ إِنه فِي َذ  ٦٥ ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ  َمۡوتَِهآ
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66. Chắc chắn có một bài học dành cho các ngươi ở nơi 

gia súc: TA ban nguồn thức uống cho các ngươi từ trong 

bụng của chúng, nằm giữa phân và máu, một nguồn sữa 

tươi tinh khiết, tạo cảm giác ngon miệng cho người uống. 

ا فِي   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

هَبًنا َخالِٗصا َسآئِٗغا  ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ َبيِۡن فَۡرٖث َوَدٖم ل
َٰرِبِينَ   ٦٦ ل ِلشه

67. Và (một bài học) từ trái của cây chà là và nho, các 

ngươi tạo ra chất say và nguồn thực phẩm bổ dưỡng. 

Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu dành cho nhóm 

người thông hiểu. 

ۡعَنَِٰب َتتهِخُذوَن ِمۡنُه  
َ
ِخيِل َوٱلۡأ َوِمن َثَمَرَِٰت ٱلنه

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم   َسَكٗرا َورِۡزًقا َحَسًناْۚ إِنه فِي َذ
 ٦٧ َيۡعقِلُونَ 

68. Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã mặc 

khải cho loài ong mật: “Ngươi hãy xây tổ trên núi, trên cây 

và trên những vật mà (con người) dựng lên thành giàn.” 

خِِذي ِمَن ٱلِۡجَباِل   ِن ٱته
َ
ۡوَحيَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنهۡحِل أ

َ
َوأ

ا َيۡعرُِشونَ  َجرِ َوِممه  ٦٨ ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشه

69. “Sau đó, ngươi hãy ăn từ mọi loại trái quả và tiếp tục 

di chuyển trên các con đường của Thượng Đế của ngươi 

mà ngươi đã thành thục.” Từ trong bụng của (ong mật) có 

một thứ đồ uống mang nhiều màu sắc, trong đó có sự 

chữa lành bệnh cho loài người. Quả thật, trong sự việc đó 

là dấu hiệu cho một đám người biết suy ngẫm. 

َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي ُسُبَل َرب ِِك ُذلُلٗاْۚ   ِ ٱلثه
ُثمه كُلِي ِمن ُكل 

َٰنُُهۥ فِيهِ   لَۡو
َ
خَۡتلٌِف أ َيخُۡرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها َشَراب  مُّ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم  ُرونَ ِشَفآء  ل ِلنهاِسِۚ إِنه فِي َذ  ٦٩ َيَتَفكه

70. (Hỡi con người!) Chính Allah đã tạo ra các ngươi và 

sau đó Ngài khiến các ngươi chết. Trong các ngươi, có 

người được cho sống đến tuổi già đến mức lú lẫn không 

còn biết gì sau khi đã biết rất nhiều. Quả thật, Allah là 

Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Năng. 

ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ   َُٰكۡمْۚ َوِمنُكم مه ُ َخلََقُكۡم ُثمه َيَتَوفهى َوٱَّلله
  َ ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لِكَۡي لَا َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ٧٠ َعلِيم  قَِدير  

71. Allah đã ưu đãi người này vượt trội hơn người kia 

trong các ngươi về bổng lộc. Nhưng những kẻ được ưu ái 

hơn về bổng lộc không chịu chia sẻ bổng lộc của mình với 

những nô lệ dưới quyền vì sợ rằng họ trở thành những 

người chia sẻ bình đẳng với mình trong phương diện đó? 

Có phải chúng đang phủ nhận ân huệ của Allah?! 

ِۡزِقِۚ َفَما   َل َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلر  ُ فَضه َوٱَّلله
لُواْ بَِرآد ِي رِۡزقِِهۡم عَلَىَٰ َما َملََكۡت   هِذيَن فُض ِ ٱل

ِ َيجَۡحُدونَ  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
ْۚ أ يَۡمَُٰنُهۡم َفُهۡم فِيهِ َسَوآٌء

َ
 ٧١ أ

72. Chính Allah đã tạo ra cho các ngươi những người bạn 

đời từ đồng loại của các ngươi; và từ những người bạn 

đời của các ngươi, Ngài đã tạo ra cho các ngươi con cái 

và cháu chắt; và Ngài ban cho các ngươi nguồn thực 

phẩm tốt sạch. Lý nào họ lại tin tưởng vào những thứ 

ngụy tạo và phủ nhận ân huệ của Allah?! 

ۡزَوَٰٗجا وََجَعَل  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

َِن   ۡزَوَِٰجُكم بَنِيَن وََحَفَدٗة َوَرَزَقُكم م 
َ
ِۡن أ لَُكم م 

ِ ُهۡم   فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله
َ
ي َِبَِٰتِۚ أ ٱلطه
 ٧٢ يَۡكُفُرونَ 

73. (Những kẻ thờ đa thần) tôn thờ ngoài Allah những thứ 

(thần linh) không có quyền hành ban bố bất cứ thứ gì từ 

các tầng trời và trái đất; và (thực tế) chúng không thể. 

َِن   ِ َما لَا َيۡملُِك لَُهۡم رِۡزٗقا م  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ا َولَا يَۡسَتِطيُعونَ  ۡرِض َشۡيـ ٗ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٧٣ ٱلسه
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74. Vì vậy, các ngươi (hỡi con người) chớ đừng đưa ra 

hình ảnh so sánh với Allah, bởi quả thật, Allah biết còn 

các ngươi thì không biết. 

نُتۡم لَا  
َ
َ َيۡعلَُم َوأ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَثاَل

َ
ِ ٱلۡأ فَلَا تَۡضِربُواْ َّلِله

 ٧٤ َتۡعلَُمونَ 

75. Allah đưa ra một ví dụ về hai người: một người là nô 

lệ thuộc sở hữu của người khác và không có quyền đối 

với bất cứ điều gì; và một người được TA ban phát cho 

bổng lộc tốt, y tự do chi dùng (cho con đường chính nghĩa 

của TA) một cách thầm kín và công khai. Vậy hai người 

này có ngang bằng nhau không? Alhamdulillah! Tuy nhiên, 

đa số (nhân loại) lại không biết. 

ها َيۡقِدُر عَلَىَٰ   ۡملُوٗكا ل ُ َمَثلًا َعۡبٗدا مه ۞َضَرَب ٱَّلله
َزقَۡنَُٰه ِمنها رِۡزًقا َحَسٗنا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه   َشۡيٖء َوَمن ره

ا وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡسَتوُۥَنْۚ  ۡكثَرُُهۡم  ِسر ٗ
َ
ِْۚ بَۡل أ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٧٥ لَا َيۡعلَُمونَ 

76. Allah đưa ra một hình ảnh thí dụ khác về hai người: 

một người bị câm và không có khả năng trên bất cứ điều 

gì; y là gánh nặng cho chủ của mình, bất cứ nơi nào chủ 

của y chỉ đạo y, y không mang lại bất kỳ điều tốt nào. Liệu 

một người như vậy có thể ngang hàng với một người thực 

thi công lý và đi theo con đường đúng đắn không? 

بَۡكُم لَا َيۡقِدُر  
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ُ َمَثلٗا رهُجلَيِۡن أ َوَضَرَب ٱَّلله

ِت  عَلَىَٰ َشۡيٖء وَُهَو َكلٌّ عَلَىَٰ 
ۡ
ههُّ لَا يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
َُٰه أ َمۡولَى

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل وَُهَو عَلَىَٰ  
ۡ
ِبخَيٍۡر َهۡل يَۡسَتوِي ُهَو َوَمن يَأ

ۡسَتقِيمٖ   ٧٦ ِصَرَٰٖط مُّ

77. Allah có đầy đủ kiến thức về sự thật ngoài tầm nhận 

thức của trời đất. Và Giờ Tận Thế sẽ diễn ra nhanh như 

một cái nháy mắt hoặc nhanh hơn thế. Quả thật, Allah 

toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ها   اَعةِ إِل ۡمُر ٱلسه
َ
ۡرِضِۚ َوَمآ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ِ َشۡيٖء  
َ عَلَىَٰ ُكل  قَۡرُبْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ۡو ُهَو أ

َ
َكلَۡمِح ٱلَۡبَصِر أ

 ٧٧ قَِدير  

78. Chính Allah đã mang các ngươi (hỡi con người) ra 

khỏi bụng mẹ của các ngươi trong tình trạng không biết 

một điều gì. Rồi sau đó, Ngài ban cho các ngươi thính 

giác, thị giác và trái tim suy nghĩ, mong rằng các ngươi có 

thể biết tạ ơn. 

ِنُۢ ُبُطونِ  ۡخرََجُكم م 
َ
ُ أ َهَٰتُِكۡم لَا َتۡعلَُموَن   َوٱَّلله مه

ُ
أ

فۡـ َِدةَ  
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ ا وََجَعَل لَُكُم ٱلسه َشۡيـ ٗ

 ٧٨ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

79. Lẽ nào (Những kẻ đa thần) không nhìn thấy những 

con chim đang bay lượn trong bầu trời? Không một thế 

lực nào (đủ khả năng) giữ cho chúng (không bị rơi xuống) 

ngoại trừ Allah! Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu 

dành cho đám người có đức tin. 

َمآِء َما   ِ ٱلسه َرَٰٖت فِي َجو  يِۡر ُمَسخه لَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

 ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل  ْۚ إِنه فِي َذ ُ ها ٱَّلله َقۡوٖم  ُيۡمِسُكُهنه إِل
 ٧٩ يُۡؤِمُنونَ 

80. Chính Allah đã ban cho các ngươi những ngôi nhà để 

các ngươi nghỉ ngơi và Ngài đã ban sự nghỉ ngơi cho các 

ngươi trong những chiếc lều được làm từ da của gia súc 

mà các ngươi dễ dàng mang theo trong ngày di chuyển và 

trong ngày dừng chân. Từ lông, tóc của chúng, Ngài đã 

ban cho các ngươi đồ đạc và vật dụng trong một thời gian. 

ِنُۢ ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا وََجَعَل  ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله
وَنَها يَوَۡم   نَۡعَِٰم ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

َ
ِن ُجلُوِد ٱلۡأ لَُكم م 

ۡوبَارَِها َظۡعنُِكۡم َويَۡوَم إِقَاَمتُِكمۡ 
َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
 َوِمۡن أ

َثَٰٗثا َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ 
َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
 ٨٠ َوأ
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81. Chính Allah đã ban bóng mát cho các ngươi từ một số 

thứ mà Ngài đã tạo ra (như cây cối); Ngài đã tạo cho các 

ngươi từ những quả núi những cái hang (để làm nơi trú 

ẩn); Ngài đã ban cho các ngươi những bộ quần áo bảo vệ 

khỏi nắng nóng cũng như những chiếc áo giáp bảo vệ các 

ngươi trong trận chiến. Như thế đó, Ngài hoàn thành ân 

huệ của Ngài cho các ngươi, mong các ngươi có thể phục 

tùng Ngài. 

ُ َجَعَل لَُكم م ِ  ا َخلََق ِظَلَٰلٗا وََجَعَل لَُكم  َوٱَّلله مه
ۡكَنَٰٗنا وََجَعَل لَُكۡم َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم  

َ
َِن ٱلِۡجَباِل أ م 

َسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُتِمُّ  
ۡ
ٱلۡحَره وََسَرَٰبِيَل تَقِيُكم بَأ

 ٨١ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلهُكۡم تُۡسلُِمونَ 

82. Nếu chúng quay đi thì thật ra nhiệm của Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) chỉ là truyền đạt (thông điệp) rõ 

ràng. 

هۡواْ فَإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٨٢ فَإِن تََول

83. (Những kẻ đa thần) nhận ra các ân huệ của Allah 

nhưng từ chối thừa nhận chúng, và hầu hết chúng là 

những kẻ vô ơn. 

ۡكثَرُُهُم  
َ
ِ ُثمه يُنِكُروَنَها َوأ َيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨٣ ٱلَۡك

84. Vào Ngày Phục Sinh, mỗi cộng đồng đều được TA 

đưa ra một nhân chứng. Lúc đó, những kẻ vô đức tin 

không được phép (biện minh) cũng như không được cáo 

lỗi sửa mình. 

هِذيَن   ةٖ َشِهيٗدا ُثمه لَا يُۡؤَذُن لِل مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث ِمن ُكل 
 ٨٤ َكَفُرواْ َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

85. Khi những kẻ làm điều sai quấy nhìn thấy hình phạt, 

nó sẽ không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng không 

được tạm nghỉ xả hơi. 

ُف َعۡنُهۡم  َوِإَذا َرءَ  هِذيَن َظلَُمواْ ٱلَۡعَذاَب فَلَا ُيخَفه ا ٱل
 ٨٥ َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

86. Khi những kẻ đa thần nhìn thấy các thần linh ngụy tạo 

mà chúng đã dựng lên thành đối tác (ngang hàng với 

Allah), chúng nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, đây là 

những thần linh mà bầy tôi đã cầu nguyện ngoài Ngài 

trước đây.” (Các thần linh ngụy tạo đó) phản bác lại 

chúng, nói: “Các ngươi là những tên nói dối.” 

ُؤلَآِء   ۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهۡم قَالُواْ َربهَنا َهَٰٓ
َ
هِذيَن أ َوِإَذا َرَءا ٱل

هِذينَ  لَۡقۡواْ إِلَۡيِهُم   ُشَرَكآُؤنَا ٱل
َ
ُكنها نَۡدُعواْ ِمن ُدونَِكۖۡ فَأ

َِٰذبُونَ   ٨٦ ٱلَۡقۡوَل إِنهُكۡم لََك

87. Vào Ngày hôm đó, (những kẻ đa thần) sẽ qui phục 

trước Allah và mọi thứ (thần linh) mà chúng bịa ra sẽ biến 

mất. 

ِ يَۡوَمئٍِذ  لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
ا َكانُواْ  َوأ لََمۖۡ وََضله َعۡنُهم مه ٱلسه

 ٨٧ َيۡفتَُرونَ 

88. Đối với những kẻ không tin và ngăn cản (người khác) 

khỏi con đường của Allah, TA sẽ thêm sự trừng phạt 

chồng lên sự trừng phạt bởi những điều thối nát mà chúng 

đã làm. 

هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ  ِ زِۡدَنَُٰهۡم  ٱل واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله
 ٨٨ َعَذاٗبا فَۡوَق ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ ُيۡفِسُدونَ 

89. Vào Ngày Phục Sinh, mỗi cộng đồng đều được TA 

đưa ra một nhân chứng chống lại họ; và TA đưa Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) ra làm nhân chứng cho toàn bộ 

nhân chứng này. TA đã ban xuống cho Ngươi Kinh 

(Qur’an) như một lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi điều, 

như là một sự hướng dẫn, sự thương xót, và là nguồn báo 

tin vui cho những người Muslim (thần phục Allah). 

ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيهِ  مه
ُ
ِ أ

نُفِسِهۡمۖۡ  َويَۡوَم َنۡبَعُث فِي ُكل 
َ
ِۡن أ م م 

لَۡنا َعلَۡيَك   ِۚ َونَزه ُؤلَآِء وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا عَلَىَٰ َهَٰٓ
ِ َشۡيٖء وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ  

ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰٗنا ل ِكُل 
 ٨٩ لِلُۡمۡسلِِمينَ 
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90. Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt 

đẹp và phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm 

cấm tất cả những hành vi vô luân, sai trái và áp bức. Ngài 

răn dạy các ngươi mong rằng các ngươi có thể lưu tâm. 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن َوِإيَتآيِٕ ذِي  
ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِىِۚ  ٱلُۡقۡربَيَٰ َويَۡنَهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء وَ 
ُرونَ   ٩٠ يَعُِظُكۡم لََعلهُكۡم تََذكه

91. (Hỡi những người có đức tin!) Các ngươi hãy thực 

hiện giao ước với Allah khi các người đã cam kết với 

Ngài, các ngươi chớ đừng vi phạm lời thề của các ngươi 

sau khi các ngươi đã trịnh trọng (nhân danh Allah). Quả 

thật, Allah biết mọi việc các ngươi làm. 

يَۡمََٰن  
َ
ََٰهدتُّۡم َولَا تَنُقُضواْ ٱلۡأ ِ إَِذا َع ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱَّلله

َ
َوأ

َ َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه   َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعلُۡتُم ٱَّلله
َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٩١ ٱَّلله

92. Các ngươi chớ đừng giống như hình ảnh người phụ 

nữ tháo tung cuộn chỉ sau khi đã cố gắng se chặt. Các 

ngươi dùng lời thề như một công cụ lừa dối lẫn nhau để 

một người có thể có lợi thế hơn người kia. Thật ra Allah 

chỉ thử thách các ngươi thông qua điều đó. Rồi đây vào 

Ngày Phán Xét, Ngài sẽ trình bày rõ cho các ngươi biết về 

mọi điều các ngươi từng tranh cãi nhau. 

ٍة   َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمنُۢ َبۡعِد قُوه
ن  

َ
ُۢا بَيَۡنُكۡم أ َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل

َ
َٰٗثا َتتهِخُذوَن أ نَك

َ
أ

ُ بِهۚۦِْ  تَُكوَن  ٍةِۚ إِنهَما َيۡبلُوُكُم ٱَّلله مه
ُ
ۡربَيَٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِهَي أ مه

ُ
أ

َولَُيبَي ِنَنه لَُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنُتۡم فِيهِ  
 ٩٢ َتخَۡتلُِفونَ 

93. Nếu muốn, chắc chắn Allah có thể làm cho các ngươi 

thành một cộng đồng duy nhất. Tuy nhiên, Ngài làm cho ai 

đi lạc là tùy ý Ngài và Ngài hướng dẫn ai cũng là tùy ý 

Ngài. Và chắc chắn tất cả các ngươi sẽ bị tra hỏi về 

những gì các ngươi đã làm. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُِضلُّ   مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

ْۚ َولَتُ  ا ُكنُتۡم  َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء ۡسـ َلُنه َعمه
 ٩٣ َتۡعَملُونَ 

94. Các ngươi đừng biến những lời thề của các ngươi 

thành một phương tiện để lừa dối nhau. Nếu không, chân 

của các ngươi có thể trượt sau khi nó đã vững vàng, và 

các ngươi sẽ phải nếm trải hậu quả xấu (trên cõi trần này) 

vì cản trở mọi người đi theo con đường của Allah, và (ở 

Đời Sau) các ngươi sẽ phải chịu một sự trừng phạt khủng 

khiếp. 

  ُۢ ُۢا بَيَۡنُكۡم َفتَِزله قََدُم َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل
َ
َولَا َتتهِخُذٓواْ أ

وَٓء بَِما َصَددتُّمۡ  َعن َسبِيِل  َبۡعَد ُثُبوتَِها َوتَُذوقُواْ ٱلسُّ
ِ َولَُكۡم َعَذاٌب َعِظيم    ٩٤ ٱَّلله

95. Các ngươi đừng bán Giao Ước của Allah với một cái 

giá ít ỏi. Quả thật, những gì ở nơi Allah là tốt nhất cho các 

ngươi, giá như các ngươi có thể biết. 

ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ  ِ   َولَا تَۡشتَُرواْ بَِعۡهِد ٱَّلله إِنهَما ِعنَد ٱَّلله
 ٩٥ ُهَو َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

96. Những gì ở nơi các ngươi đều sẽ tiêu tan nhưng 

những gì ở nơi Allah đều sẽ còn mãi. Và TA (Allah) chắc 

chắn sẽ trao cho những người hết lòng kiên nhẫn một 

phần thưởng tốt hơn những gì họ đã từng làm. 

ِ بَاٖق  َولََنۡجزِيَنه   َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّلله
ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
هِذيَن َصبَُرٓواْ أ  ٩٦ ٱل
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97. Bất cứ ai hành thiện, dù nam hay nữ, trong lúc y là 

một người có đức tin, TA chắc chắn sẽ ban cho y một 

cuộc sống tốt đẹp; và TA chắc chắn sẽ ban cho (những 

người như thế) một phần thưởng tốt hơn những gì họ đã 

từng làm. 

نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن   
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ۡجرَُهم  
َ
ۖۡ َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ ٗة َطي َِبٗة فَلَُنۡحيِيَنهُهۥ َحَيوَٰ

ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
َ
 ٩٧ بِأ

98. Vì vậy, bất cứ khi nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

xướng đọc Qur’an thì Ngươi hãy cầu xin Allah che chở 

khỏi Shaytan, kẻ bị trục xuất (khỏi lòng thương xót của 

Ngài). 

َت ٱلُۡقۡرَءاَن  
ۡ
ۡيَطَِٰن  فَإَِذا قََرأ ِ ِمَن ٱلشه فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله
 ٩٨ ٱلرهِجيمِ 

99. Thật vậy, (Shaytan) không có quyền hạn nào đối với 

những người đã tin tưởng và phó thác cho Thượng Đế 

của họ. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم   إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل
 ٩٩ لُونَ َيَتوَكه 

100. Quả thật, (Shaytan) chỉ có quyền lực đối với những ai 

coi hắn như một đấng bảo hộ và những ai dựng các đối 

tác (cùng với Allah). 

هِذيَن ُهم بِهِۦ   هۡونَُهۥ َوٱل هِذيَن َيَتَول إِنهَما ُسلَۡطَُٰنُهۥ عَلَى ٱل
 ١٠٠ ُمۡشِرُكونَ 

101. Khi TA thay thế một câu Kinh (trong Qur’an) bằng 

một câu Kinh khác – và Allah biết rõ nhất về những gì 

Ngài ban xuống – chúng nói: “Thật ra, Ngươi 

(Muhammad) chỉ là một tên đặt điều nói dối.” Nhưng 

không, thực tế là hầu hết bọn chúng không biết. 

لَۡنآ َءا  ُِل  َوِإَذا بَده ۡعلَُم بَِما ُينَز 
َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱَّلله يَٗة مه

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
نَت ُمۡفَتِۭرْۚ بَۡل أ

َ
 ١٠١ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ

102. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 

“Kinh (Qur’an) được Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) mang 

xuống từ Thượng Đế của Y bằng Chân Lý để củng cố 

(tấm lòng của) những người đã tin tưởng, và nó như là 

một nguồn hướng dẫn và là một nguồn báo tin vui cho 

những người Muslim (thần phục Allah).” 

ِ لُِيثَب َِت   ب َِك بِٱلۡحَق  لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن ره قُۡل نَزه
هِذيَن َءامَ   ١٠٢ ُنواْ وَُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ ٱل

103. Quả thật, TA biết rằng họ nói (về Ngươi – hỡi Thiên 

Sứ Muhammad): “Thật ra, một người phàm đã dạy Y 

(Qur’an)” mặc dù rằng người mà chúng ác ý ám chỉ là 

tiếng nước ngoài trong khi (Qur’an) này lại bằng ngôn ngữ 

Ả-rập rõ ràng trong sáng. 

ُۗ ل َِساُن   نهُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما ُيَعل ُِمُهۥ بََشر 
َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

ۡعَجِمي   َوَهََٰذا لَِساٌن َعَربِي    
َ
هِذي يُلِۡحُدوَن إِلَۡيهِ أ ٱل

بِينٌ   ١٠٣ مُّ

104. Những kẻ đã không tin tưởng vào những Lời Mặc 

Khải của Allah, chắc chắn Allah sẽ không hướng dẫn 

chúng (đi đúng chính đạo) và chúng sẽ phải đối mặt với 

một sự trừng phạt đau đớn. 

  ُ ِ لَا َيۡهِديِهُم ٱَّلله هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
لِيمٌ 

َ
 ١٠٤ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

105. (Không phải Muhammad bịa ra lời nói dối), mà thật ra 

những kẻ không tin vào các Lời Phán của Allah mới là 

những kẻ bịa ra lời nói dối. Chúng mới thực sự là những 

kẻ gian dối. 

  ِۡۖ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنهَما َيۡفتَِري ٱلَۡكِذَب ٱل
َٰذِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
 ١٠٥ بُونَ َوأ
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106. Bất cứ ai không tin vào Allah sau khi đã tin tưởng do 

bị cưỡng ép nhưng trong tâm y vẫn hãy còn đức tin vững 

chắc (thì y vẫn là một người có đức tin). Tuy nhiên, những 

ai mà lòng ngực của họ sẵn sàng chấp nhận sự vô đức tin 

thì sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Allah và sẽ phải đối 

mặt với một sự trừng phạt khủng khiếp. 

ۡكرِهَ  
ُ
ها َمۡن أ ۦٓ إِل ِ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ َمن َكَفَر بِٱَّلله

ن َشَرَح   ُۢ بِٱلِۡإيَمَِٰن َوَلَِٰكن مه َوقَلُۡبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ِنَ  ِ َولَُهۡم   بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم َغَضب  م  ٱَّلله

 ١٠٦ َعَذاٌب َعِظيم  

107. Đó là bởi vì chúng yêu thích cuộc sống trần gian này 

hơn (cuộc sống) Đời Sau, và Allah không hướng dẫn 

nhóm người vô đức tin. 

نه  
َ
ۡنَيا عَلَى ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َة ٱلدُّ نهُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلۡحََيوَٰ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 َ َٰفِرِينَ ٱَّلله  ١٠٧  لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلَۡك

108. Đó là những kẻ mà Allah đã niêm kín con tim, thính 

giác và thị giác của chúng (khiến chúng không thể nhận 

thức, nghe và nhìn thấy chân lý) và đó là những kẻ thờ ơ. 

هِذيَن َطَبَع  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم  أ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ َوأ

َ
 ١٠٨ َوأ

109. Không hoài nghi gì nữa rằng chắc chắc chúng sẽ là 

những kẻ thua cuộc ở Đời Sau. 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

َ
 ١٠٩ لَا َجَرَم أ

110. Và chắc chắn Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) sẽ là Đấng Tha Thứ và Nhân Từ Nhất đối với 

những người rời bỏ nhà cửa sau khi họ bị đàn áp nhưng 

rồi sau đó họ đã đấu tranh anh dũng và kiên nhẫn chịu 

đựng (mọi thử thách). 

هِذيَن َهاَجُرو  اْ ِمنُۢ َبۡعِد َما فُتُِنواْ ُثمه  ُثمه إِنه َربهَك لِل
َجََٰهُدواْ وََصبَُرٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور   

 ١١٠ رهِحيم  

111. Trong Ngày (Phán Xét cuối cùng), tất cả mỗi linh hồn 

chỉ tự biện hộ cho chính mình và tất cả mỗi linh hồn đều 

được trao trả đầy đủ mọi thứ đã từng làm và họ không bị 

đối xử bất công. 

هيَٰ ُكلُّ   تِي ُكلُّ َنۡفٖس تَُجَِٰدُل َعن نهۡفِسَها َوتَُوف
ۡ
۞يَوَۡم تَأ

ا َعِملَۡت وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ١١١ َنۡفٖس مه

112. Allah đưa ra một hình ảnh ví dụ về (người dân) một 

thị trấn an ninh, bình yên, và được ban cho nguồn bổng 

lộc dồi dào từ khắp mọi nơi. Nhưng sau đó người dân 

trong thị trấn đã phủ nhận ân huệ của Allah, vì vậy Allah 

khiến họ đói và sợ hãi vì những hành động xấu xa của họ. 

ۡطَمئِنهةٗ  ُ َمَثلٗا قَۡريَٗة َكانَۡت َءاِمَنٗة مُّ   َوَضَرَب ٱَّلله
ۡنُعِم  

َ
ِ َمكَاٖن فََكَفَرۡت بِأ

ِن ُكل  تِيَها رِزُۡقَها رََغٗدا م 
ۡ
يَأ

ُ لَِباَس ٱلۡجُوِع َوٱلۡخَۡوِف بَِما َكانُواْ   ََٰقَها ٱَّلله َذ
َ
ِ فَأ ٱَّلله

 ١١٢ يَۡصَنُعونَ 

113. Quả thật, đã có một Sứ Giả đến với họ, Y xuất thân 

từ trong số họ. Nhưng họ từ chối Y và cho rằng Y là kẻ nói 

dối. Vì vậy, sự trừng phạt đã túm bắt họ trong lúc họ làm 

điều sai trái. 

َخَذُهُم  
َ
بُوُه فَأ ِۡنُهۡم فََكذه َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 

 ١١٣ ٱلَۡعَذاُب وَُهۡم َظَٰلُِمونَ 

114. Do đó, các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy 

ăn những thực phẩm Halal tốt sạch và hãy biết ơn về ân 

huệ của Allah nếu như các ngươi thực sự chỉ thờ phượng 

riêng Ngài. 

ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا َوٱۡشُكُرواْ   ا َرَزَقُكُم ٱَّلله فَكُلُواْ ِممه
ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ َتۡعُبُدونَ   ١١٤ نِۡعَمَت ٱَّلله



 

An-Nahl 

 

284 

 

 النحل 

115. Quả thật, Ngài chỉ cấm các ngươi ăn động vật chết, 

máu (tiết), thịt heo và những con vật cúng tế (cho ai khác) 

ngoài Allah. Tuy nhiên, người nào do quá đói (phải ăn 

những thứ cấm kia để sinh tồn) chứ không có khuynh 

hướng phạm tội thì quả thật Allah là Đấng Hằng Lượng 

Thứ, Đấng Hằng Khoan Dung. 

َم َولَحَۡم ٱلۡخِنِزيرِ   إِنهَما َحرهَم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده
ِ بِهِۖۦۡ َفَمِن ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا   هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
َوَمآ أ

َ َغُفور  رهِحيم    ١١٥ عَادٖ فَإِنه ٱَّلله

116. Các ngươi đừng nói sai sự thật bằng cách để cho 

lưỡi của các ngươi tuyên bố: “Điều này được phép và 

điều kia không được phép” như một sự bịa đặt những lời 

nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Quả thật, những kẻ bịa đặt 

lời nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ không thành công. 

لِۡسنَُتُكُم ٱلَۡكِذَب َهََٰذا  َولَا َتُقولُواْ لِمَ 
َ
ا تَِصُف أ

ِ ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه   َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام  ل َِتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله
ِ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ  هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله  ١١٦ ٱل

117. (Đó chỉ là) một sự tận hưởng ít ỏi và rồi đây (vào Đời 

Sau) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
لِيم  

َ
 ١١٧ َمَتَٰع  قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

118. Và TA đã cấm người Do Thái những điều mà TA đã 

kể cho Ngươi nghe trước đây (hỡi Thiên Sứ Muhammad). 

Và TA không bất công với chúng mà chính chúng tự bất 

công với bản thân mình. 

ۡمَنا َما قََصۡصَنا َعلَۡيَك ِمن   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
نُفَسُهۡم  

َ
ۖۡ َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ َقۡبُل

 ١١٨ َيۡظلُِمونَ 

119. Nhưng đối với những ai vì thiếu hiểu biết mà làm 

điều sai trái và sau đó biết ăn năn sửa chữa bản thân thì 

quả thật Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

sau lần sai phạm đó hằng tha thứ, hằng khoan dung. 

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَابُواْ   هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ ُثمه إِنه َربهَك لِل
ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها  

َ
َٰلَِك َوأ ِمنُۢ َبۡعِد َذ

 ١١٩ ور  رهِحيمٌ لََغفُ 

120. Thật vậy, Ibrahim là một tấm gương mẫu mực về 

(đạo đức) và tín ngưỡng thuần tuý trong việc thờ phượng 

Allah, và Y không phải là kẻ thờ đa thần. 

ِ َحنِيٗفا َولَۡم يَُك ِمَن   ه ِ ٗة قَانِٗتا َّلل  مه
ُ
إِنه إِبَۡرَٰهِيَم َكاَن أ

 ١٢٠ ينَ ٱلُۡمۡشِركِ 

121. Y luôn biết ơn ân huệ của (Allah), Ngài đã chọn Y và 

hướng dẫn Y đến với con đường ngay chính (Islam). 
َُٰه إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َُٰه وََهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجَتبَى

َ
َشاكِٗرا ل ِأ
ۡسَتقِيمٖ   ١٢١ مُّ

122. Và TA đã ban cho Y điều tốt đẹp ở trần gian và ở Đời 

Sau Y sẽ ở trong số những người người đức hạnh. 
ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   ۡنَيا َحَسَنٗة َوَءاَتۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ

َٰلِِحينَ   ١٢٢ ٱلصه

123. Sau đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad): “Hãy đi theo tín ngưỡng thuần túy của 

Ibrahim bởi Y không phải là một kẻ thờ đa thần.” 

ِن ٱتهبِۡع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفاۖۡ َوَما  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك أ

َ
ُثمه أ

 ١٢٣ َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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124. Quả thật, ngày Sa-bat (ngày thứ bảy) chỉ được qui 

định cho những kẻ đã tranh cãi về nó. Và quả thật, vào 

Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Thượng Đế của Ngươi (Thiên 

Sứ Muhammad) sẽ phân giữa chúng về những gì chúng 

đã tranh chấp. 

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوِإنه   ۡبُت عَلَى ٱل إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
َكانُواْ فِيهِ  َربهَك لََيۡحُكُم بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما  

 ١٢٤ َيخَۡتلُِفونَ 

125. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy mời gọi đến 

với con đường Thượng Đế của Ngươi bằng sự khôn 

ngoan, và lời khuyên tốt đẹp; và Ngươi hãy tranh luận với 

họ theo cách tốt nhất có thể. Quả thật, Thượng Đế của 

Ngươi biết rõ nhất ai là kẻ lệch xa khỏi con đường của 

Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được hướng dẫn 

(đúng đường). 

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱلۡحََسَنةِِۖ  
ۡعلَُم بَِمن  

َ
ۡحَسُنْۚ إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي ِهَي أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ ضَ 
َ
 ١٢٥ له َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

126. (Hỡi những người có đức tin!) Nếu các ngươi trả đũa 

(kẻ thù của các ngươi) thì hãy trả đũa tương đương với 

những gì mà các ngươi đã bị hại. Tuy nhiên, nếu các 

ngươi nhẫn nhịn (bỏ qua mặc dù có khả năng đáp trả) thì 

đó là điều tốt nhất cho những người kiên nhẫn. 

َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۖۦۡ َولَئِن  
َٰبِِرينَ   ١٢٦ َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخيۡر  ل ِلصه

127. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên nhẫn chịu 

đựng bởi sự nhẫn nhịn của Ngươi vốn dĩ là vì Allah. Và 

Ngươi chớ buồn rầu cho chúng và cũng chớ đừng đau 

khổ về những gì chúng âm mưu. 

ِْۚ َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا   ها بِٱَّلله َوٱۡصبِۡر َوَما َصبُۡرَك إِل
ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ١٢٧ تَُك فِي َضۡيٖق م 

128. Quả thật, Allah luôn bên cạnh những người kính sợ 

Ngài và những người làm tốt. 
حِۡسُنونَ  هِذيَن ُهم مُّ هِذيَن ٱتهَقواْ وهٱل َ َمَع ٱل  ١٢٨ إِنه ٱَّلله
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Al-Isra'  الإسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quang vinh và trong sạch thay Đấng đã đưa Người Bề 

Tôi của Ngài (Thiên Sứ Muhammad) du hành trong đêm 

từ Masjid Al-Haram (tại Makkah) đến Masjid Al-Aqsa (tại 

Jerusalem), một vùng đất mà TA (Allah) đã ban phúc, mục 

đích để TA phô bày cho Y thấy những Dấu Hiệu của TA. 

Quả thật Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

َِن ٱلَۡمۡسِجِد   ۡسَرىَٰ بَِعۡبِدهِۦ لَۡيلٗا م 
َ
هِذٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱل

هِذي َبََٰرۡكَنا َحۡولَُهۥ   ۡقَصا ٱل
َ
ٱلۡحََراِم إِلَي ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡأ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ لِنُِريَُهۥ ِمۡن ءَ  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ١ اَيَٰتَِنآ

2. TA đã ban cho Musa (Môi-sê) Kinh Sách (Tawrah) và 

dùng Nó làm nguồn chỉ đạo cho người dân Israel (với 

mệnh lệnh): “Các ngươi không được nhận ai (vật gì) ngoài 

TA làm Đấng Bảo Hộ.” 

َوَءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي  
ها َتتهِخُذواْ ِمن ُدونِي َوكِيلٗا ل

َ
َِٰٓءيَل أ  ٢ إِۡسَر

3. (Các ngươi) là đám hậu duệ được TA (Allah) cứu vớt 

cùng với Nuh (trên chiếc thuyền trong trận đại hồng thủy). 

Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn. 

ِيهَة َمۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ كَاَن َعۡبٗدا   ُذر 
 ٣ َشُكوٗرا

4. TA đã sắc lệnh cho người dân Israel trong Kinh Sách 

rằng các ngươi sẽ hai lần làm tội ác trên trái đất và các 

ngươi sẽ trở nên cao ngạo và hống hách. 

َِٰٓءيَل فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَُتۡفِسُدنه فِي  َوَقَضيۡ  َنآ إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر
ا َكبِيٗرا َتيِۡن َولََتۡعلُنه ُعلُو ٗ ۡرِض َمره

َ
 ٤ ٱلۡأ

5. Khi lời hứa đầu tiên trong hai lời hứa đó đến, TA (Allah) 

sẽ gởi một đám bề tôi của TA có sức mạnh hùng hậu đến 

tàn phá nhà cửa của các ngươi. Và lời hứa (của TA) chắc 

chắn phải được thể hiện. 

هَنآ   َُٰهَما َبَعۡثَنا َعلَۡيُكۡم ِعَباٗدا ل ولَى
ُ
فَإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ِۚ وََكاَن وَۡعٗدا   يَارِ ِ ٖس َشِديٖد فََجاُسواْ ِخَلََٰل ٱلد 
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
أ

ۡفُعولٗا  ٥ مه

6. Sau đó, TA ban cho các ngươi (hỡi dân Israel) nhiều tài 

sản và đông con cái trở lại (sau khi các ngươi biết ăn năn 

hối cải) và TA nhân số lượng các ngươi đông đúc hơn (kẻ 

thù). 

َٰٖل   ۡمَو
َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
ةَ َعلَۡيِهۡم َوأ ُثمه َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره

ۡكثََر نَ 
َ
 ٦ فِيًرا َوبَنِيَن وََجَعلَۡنَُٰكۡم أ

7. Nếu các ngươi (dân Israel) làm điều tốt thì thật ra chỉ tốt 

cho bản thân các ngươi, còn nếu các ngươi làm điều xấu 

thì các ngươi phải gặp điều xấu trở lại. Rồi khi lời hứa lần 

sau đến, (TA dựng lên một đám bề tôi khác) làm xấu mặt 

các ngươi và họ đi vào Masjid (Al-Aqsa) giống như lần 

đầu tiên họ đi vào và họ tàn phá hầu như toàn bộ. 

ُتۡم فَلََهاْۚ  
ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖۡ َوِإۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم لِأ

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
إِۡن أ

فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ  
ةٖ َولُِيتَب ُِرواْ َما َعلَۡواْ  ٱلَۡمۡسِجدَ  َل َمره وه

َ
 َكَما َدَخلُوهُ أ

 ٧ تَتۡبِيًرا 
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8. Mong rằng Thượng Đế của các ngươi (dân Israel) đoái 

hoài đến các ngươi (khi các ngươi biết ăn năn và sám 

hối). Còn nếu các ngươi (ngoan cố) tái phạm (lần ba hoặc 

hơn nữa) thì TA (Allah) sẽ vẫn tiếp tục (trừng phạt các 

ngươi) và TA đã chuẩn bị sẵn Ngục Lửa để nhốt những kẻ 

vô đức tin. 

  ْۚ ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَا
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰفِرِيَن َحِصيًرا   ٨ وََجَعلَۡنا َجَهنهَم لِلَۡك

9. Qur’an này đích thực hướng dẫn (nhân loại) đến với 

điều chân chính nhất đồng thời báo tin mừng cho những 

người có đức tin và hành thiện rằng họ sẽ được phần 

thưởng vô cùng to lớn (nơi Allah). 

ُر   ِ قَۡوُم َويُبَش 
َ
إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَي أ

هِذيَن َيعۡ  ۡجٗرا  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ َملُوَن ٱلصه

 ٩ َكبِيٗرا

10. Riêng những ai không có đức tin nơi Đời Sau, TA đã 

chuẩn bị sẵn cho họ một hình phạt đau đớn. 
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا  

َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نه ٱل

َ
َوأ

لِيٗما 
َ
 ١٠ أ

11. Con người thường vội vã cầu xin điều xấu (cho bản 

thân, tài sản hoặc cho con cái của mình) giống như y vội 

vã cầu xin điều tốt vậy; con người vốn thật hấp tấp và 

nóng vội. 

ِ ُدعَآَءهُۥ بِٱلۡخَيِۡرِۖ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن   ر  َويَۡدُع ٱلۡإِنَسَُٰن بِٱلشه
 ١١ َعُجولٗا

12. TA (Allah) tạo ban đêm và ban ngày thành hai dấu 

hiệu (chứng minh quyền năng của TA như kéo dài ban 

ngày và thu ngắn ban đêm và ngược lại…), rồi TA xóa đi 

(ánh sáng) của dấu hiệu ban đêm (để các ngươi - con 

người - ngủ nghỉ) và TA làm cho dấu hiệu ban ngày sáng 

tỏ để các ngươi tìm kiếm thiên lộc của Thượng Đế của 

các ngươi và để các ngươi nhận biết năm tháng, tính toán 

mùa vụ; và tất cả mọi thứ đều được TA phân giải chi tiết. 

َهاَر َءايَتَيِۡنِۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة  هۡيَل َوٱلنه هۡيِل  وََجَعلَۡنا ٱل ٱل
ِن   َهارِ ُمۡبِصَرٗة ل َِتبَۡتُغواْ فَۡضلٗا م  وََجَعلَۡنآ َءايََة ٱلنه

نِيَن َوٱلۡحَِساَبْۚ وَُكله   ِ ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  ره
لَۡنَُٰه َتۡفِصيلٗا  ١٢ َشۡيٖء فَصه

13. Tất cả mỗi người đều bị TA cột quyển sổ (ghi chép 

việc làm thiện ác vào cổ của y) và vào Đời Sau quyển sổ 

đó được mở sẵn (đặt trước mặt y). 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرهُۥ فِي ُعُنقِهِۖۦۡ َوُنخۡرُِج لَُهۥ  
َ
وَُكله إِنَسٍَٰن أ

َُٰه َمنُشوًرا   ١٣ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى

14. (Có lệnh bảo): “Ngươi hãy tự đọc quyển sổ của ngươi 

đi! Ngày hôm nay, chính ngươi tự thanh toán bản thân 

mình.” 

 كَِتََٰبَك َكَفىَٰ بَِنۡفِسَك ٱلَۡيوَۡم َعلَۡيَك َحِسيٗبا 
ۡ
 ١٤ ٱقَۡرأ

15. Ai đi theo chỉ đạo thì việc theo đó có lợi cho bản thân 

y; còn ai lầm lạc thì y chỉ làm hại bản thân mình mà thôi. 

Không ai gánh chịu tội lỗi của người khác. Và TA không 

bao giờ trừng phạt (một ai) cho đến khi TA đã cử phái 

(đến với họ) một vị Thiên Sứ (cảnh báo trước). 

ِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما   مه
ۡخَرىَٰ  َوَما ُكنها  يَِضلُّ َعلَۡيَهاْۚ َولَا تَزُِر َوازِ 

ُ
َرة  وِۡزَر أ

بِيَن َحتهيَٰ َنۡبَعَث رَُسولٗا ِ  ١٥ ُمَعذ 
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16. Trước khi TA (Allah) muốn tiêu diệt một thị trấn nào đó 

thì TA ra lệnh cho thị dân nào của nó sống sung túc (hãy 

thần phục TA và sống lương thiện), tuy nhiên, họ ngoan 

cố làm điều thối nát (cho đến khi số lượng người a tòng 

với tội lỗi nhiều hơn người ngoan đạo) thì lúc đó họ xứng 

đáng bị trừng phạt, và lúc đó TA mới tiêu diệt họ toàn bộ. 

َمۡرنَا ُمتَۡرفِيَها َفَفَسُقواْ  
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإَذآ أ

ۡرَنََٰها تَۡدِميٗرافِيَها فَحَ   ١٦ قه َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل فََدمه

17. Đã biết bao thế hệ sau Nuh (Noah) bị TA tiêu diệt 

(chẳng hạn như ‘Ad, Thamud, …) và Thượng Đế của 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đủ biết, đủ thấy tội lỗi của 

đám bề tôi của Ngài. 

ۡهلَۡكَنا ِمنَ 
َ
ٱلُۡقُروِن ِمنُۢ َبۡعِد نُوٖح  َوَكَفىَٰ   َوَكۡم أ

ُۢا بَِصيٗرا  ١٧ بَِرب َِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيَر

18. Ai muốn đời sống chớp nhoáng (của thế giới trần tục 

này) thì TA sẽ sớm ban cho đối với người nào TA muốn, 

nhưng rồi đây (ở Đời Sau) TA sẽ quẳng y vào Ngục Lửa, 

Nó sẽ nướng y một cách nhục nhã đáng khinh. 

لَۡنا لَُهۥ فِيَها َما نََشآُء   ن َكاَن يُرِيُد ٱلَۡعاِجلََة َعجه مه
ََٰها َمۡذُموٗما   لَِمن نُّرِيُد ُثمه َجَعلَۡنا لَُهۥ َجَهنهَم يَۡصلَى

ۡدُحوٗرا  ١٨ مه

19. Còn ai muốn Đời Sau, cố gắng hành đạo và hết lòng 

tin tưởng thì công sức cũng như những nỗ lực của họ sẽ 

được đền đáp xứng đáng. 

َراَد ٱٓأۡلِخَرَة وََسَعىَٰ لََها َسۡعَيَها وَُهَو ُمۡؤِمن   
َ
َوَمۡن أ

ۡشُكوٗرا ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َسۡعُيُهم مه
ُ
 ١٩ فَأ

20. Cả hai, nhóm này cũng như nhóm kia đều được 

Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) ban bố 

cho (thiên lộc của Ngài) và sự ban bố của Thượng Đế của 

Ngươi không giới hạn (với bất cứ ai dù là ngoan đạo hay 

hư đốn). 

ُؤلَآِء ِمۡن َعَطآِء َرب َِكْۚ َوَما   ُؤلَآِء َوَهَٰٓ ا نُِّمدُّ َهَٰٓ
ُكل ٗ

 ٢٠ َمحُۡظوًرا َكاَن َعَطآُء َرب َِك 

21. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nhìn xem việc TA 

đã ưu đãi người này hơn người kia (về bổng lộc và địa vị) 

như thế nào, tuy nhiên, ở Đời Sau thì cấp bậc đó còn cao 

hơn và được ưu đãi lớn hơn. 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبعۡ  ٖضِۚ َولٓأَۡلِخَرُة  ٱنُظۡر َكۡيَف فَضه
ۡكبَُر َتۡفِضيلٗا

َ
ۡكبَُر َدَرَجَٰٖت َوأ

َ
 ٢١ أ

22. Ngươi (hỡi người bề tôi) chớ dựng lên cùng với Allah 

một thần linh nào khác, kẻo ngươi sẽ phải ngồi (trong Hỏa 

Ngục) một cách hèn hạ đáng khinh. 

ًَٰها  ِ إَِل ها َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله َءاَخَر َفَتۡقُعَد َمۡذُموٗما  ل
خُۡذولٗا  ٢٢ مه

23. Và Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sắc 

lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình 

Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai 

người họ hoặc cả hai sống chung với các ngươi đến tuổi 

già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’ (âm thanh biểu hiện 

sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người 

họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ bằng lời lẽ 

đầy tôn kính. 

 ِ هٓا إِيهاهُ َوب ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
َٰلَِديِۡن  ۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ ٱلَۡو

ۡو  
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيۡبلَُغنه ِعنَدَك ٱلِۡكبََر أ إِۡحَسًَٰناْۚ إِمه

هُهَما   ٖ َولَا َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل ف 
ُ
هُهَمآ أ كِلَاُهَما فَلَا َتُقل ل

 ٢٣ قَۡولٗا َكرِيٗما 
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24. Các ngươi hãy đối xử khiêm nhường bằng lòng nhân 

từ đối với họ, và các ngươi hãy cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bề tôi, xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi 

giống như hai người họ đã thương yêu, nuôi nấng và 

chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé.” 

  ِ ۡحمَةِ َوقُل رهب  ِ ِمَن ٱلره ل  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلذُّ
 ٢٤ بهَيانِي َصغِيٗراٱۡرَحمُۡهَما َكَما رَ 

25. Thượng Đế của các ngươi (hỡi con người) luôn hiểu 

thấu đáo mọi tâm tư nằm sâu trong lòng các ngươi. Nếu 

các ngươi là những người đạo hạnh thì quả thật Ngài sẵn 

sàng tha thứ cho những ai biết quay về sám hối. 

ۡعلَُم 
َ
بُُّكۡم أ بَِما فِي ُنُفوِسُكۡمْۚ إِن تَُكونُواْ  ره

َٰبِيَن َغُفوٗرا  ٢٥ َصَٰلِِحيَن فَإِنهُهۥ َكاَن لِلَۡأوه

26. Ngươi (hỡi người có đức tin) hãy trao tặng phần quà 

(xứng đáng) cho họ hàng ruột thịt, cho người thiếu thốn 

khó khăn và cho khách lỡ đường nhưng chớ đừng hoang 

phí. 

بِيِل   ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه َوَءاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ۡر َتۡبِذيًرا  ِ  ٢٦ َولَا ُتَبذ 

27. Quả thật, những kẻ hoang phí là anh em của Shaytan 

và Shaytan đối với Thượng Đế của hắn luôn là kẻ vong 

ơn. 

 َٰ رِيَن َكانُٓواْ إِۡخَو ِ َيَِٰطيِنِۖ وََكاَن إِنه ٱلُۡمَبذ  َن ٱلشه
ۡيَطَُٰن لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا  ٢٧ ٱلشه

28. Còn (khi họ đến xin Ngươi hỡi Thiên Sứ Muhammad) 

nhưng Ngươi không (có gì) cho họ vì cũng đang hi vọng 

vào lòng thương xót (sự ban bố bổng lộc) từ Thượng Đế 

của Ngươi thì ngươi hãy nói với họ bằng lời lẽ nhẹ nhàng 

và tử tế. 

ب َِك تَرُۡجوَها   ِن ره ا ُتۡعرَِضنه َعۡنُهُم ٱبۡتَِغآَء َرۡحمَةٖ م  َوِإمه
يُۡسوٗرا هُهۡم قَۡولٗا مه  ٢٨ َفُقل ل

29. Ngươi chớ siết chặt bàn tay của mình vào cổ (như một 

kẻ keo kiệt) và cũng chớ đừng vung thẳng tay (một cách 

hoang phí) để rồi ngươi bị chê bai và trở nên bần cùng. 

َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ ُعُنقَِك َولَا تَبُۡسۡطَها  
حُۡسوًرا   ٢٩ ُكله ٱلۡبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما مه

30. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi muốn nới rộng hay 

thu hẹp bổng lộc cho ai tùy ý Ngài, bởi Ngài luôn thông 

toàn về đám bầy tôi của Ngài. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
ُۢا بَِصيٗرا  ٣٠ بِعَِبادِهِۦ َخبِيَر

31. Các ngươi chớ đừng giết con cái của mình vì sợ 

nghèo khổ (ở tương lai), (bởi) chính TA (Allah) mới là 

Đấng ban phát bổng lộc cho chúng và cho cả các ngươi. 

Quả thật, việc giết chúng là một đại trọng tội. 

حُۡن نَۡرزُُقُهۡم   ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلَٰٖقِۖ نه
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

ا َكبِي  ٣١ ٗراَوِإيهاُكۡمْۚ إِنه َقۡتلَُهۡم َكاَن ِخۡطـ ٗ

32. Các ngươi chớ đến gần Zina (tình dục ngoài hôn 

nhân), bởi quả thật đó là hành vi ô uế và là một con 

đường xấu xa. 

َِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيلٗا ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َف ِنَيَٰٓ  ٣٢ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 
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33. Các ngươi không được giết hại bất cứ một sinh mạng 

nào mà Allah đã cấm ngoại trừ với lý do chính đáng (theo 

giáo luật). Đối với người bị giết oan thì người thân của y 

được TA ban cho thẩm quyền (đòi lại công bằng: yêu cầu 

đền mạng hoặc tha mạng và nhận bồi thường hoặc không 

nhận bồi thường theo giáo luật), nhưng chớ vượt quá mức 

giới hạn trong việc giết chóc (như phanh thây chẳng hạn) 

bởi y sẽ được (luật pháp Islam) giúp đỡ. 

ِ  َوَمن   ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنهۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله
ٗنا فَلَا  قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعلَۡنا لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰ 

 ٣٣ يُۡسرِف ف ِي ٱلَۡقۡتِلِۖ إِنهُهۥ َكاَن َمنُصوٗرا

34. Các ngươi chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi(1) ngoại 

trừ vì mục đích tốt đẹp cho đến khi chúng trưởng thành. 

Các ngươi hãy thực hiện đúng theo giao ước (với Allah 

hoặc với con người), quả thật cuộc giao ước sẽ bị tra hỏi.I 

ۡحَسُن َحتهيَٰ  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل

ۡوفُواْ بِٱلَۡعۡهدِِۖ إِنه ٱلَۡعۡهَد َكاَن  
َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
َيۡبلَُغ أ

 ٣٤ َمۡسـ ُولٗا

35. Các ngươi hãy đong cho đủ và cân cho đúng. Điều đó 

tốt đẹp (cho các ngươi ở đời này) và tốt đẹp cả Đời Sau. 
ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا كِلُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس  

َ
َوأ

وِيلٗا
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ  ٣٥ ٱلُۡمۡسَتقِيِمِۚ َذ

36. Và ngươi (hỡi con người) chớ đừng làm chứng cho 

điều gì đó mà ngươi không biết rõ về nó, bởi lẽ tất cả (mọi 

giác quan từ) cái nghe, cái nhìn và cả con tim đều phải 

chịu trách nhiệm cho sự làm chứng đó. 

ۡمَع   َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمْۚ إِنه ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َعۡنُه 

ُ
 ٣٦ َمۡسـ ُولٗاَوٱلَۡبَصَر َوٱلُۡفَؤاَد ُكلُّ أ

37. Và ngươi cũng chớ bước đi với dáng điệu ngạo mạn 

trên mặt đất, bởi chắc chắn các ngươi chẳng thể chẻ đôi 

được trái đất và cũng chẳng thể đứng cao bằng núi được. 

ۡرَض  
َ
ۡرِض َمرًَحاۖۡ إِنهَك لَن َتخۡرَِق ٱلۡأ

َ
َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ

 ٣٧ ۡبلَُغ ٱلِۡجَباَل ُطولٗاَولَن تَ 

38. Đối với Thượng Đế của ngươi (hỡi con người), tất cả 

những điều đó đều xấu và đáng ghét. 
َٰلَِك َكاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك َمۡكُروٗها   ٣٨ ُكلُّ َذ

39. (Với những gì TA đã trình bày cho ngươi – hỡi con 

người), đó là sự khôn ngoan mà TA đã thiên khải cho 

ngươi, cho nên ngươi chớ dựng lên một thần linh nào đó 

cùng với Allah kẻo ngươi bị ném vào Ngục Lửa, bị sỉ nhục 

và bị bỏ xó. 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن ٱلۡحِۡكَمةِ  َولَا َتجَۡعۡل  
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َذ

ِ إَِلَٰهً  ا َءاَخَر َفُتلَۡقىَٰ فِي َجَهنهَم َملُوٗما َمَع ٱَّلله
ۡدُحوًرا   ٣٩ مه

40. Lẽ nào Thượng Đế của các ngươi (hỡi người đa thần) 

đã đặc ân cho các ngươi với những đứa con trai còn Ngài 

thì chọn lấy các vị Thiên Thần làm những đứa con gái của 

Ngài hay sao? Các ngươi quả thật đã thốt ra lời lẽ xúc 

phạm vô cùng nghiêm trọng. 

خََذ ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َُٰكۡم َربُُّكم بِٱلَۡبنِيَن َوٱته ۡصَفى
َ
فَأ

َ
أ

 ٤٠ إَِنًَٰثاْۚ إِنهُكۡم لََتُقولُوَن قَۡولًا َعِظيٗما 

41. Quả thật TA (Allah) đã giảng giải rõ ràng trong Qur’an 

này để họ lưu tâm, tuy nhiên, nó chẳng thêm thắt gì cho 

họ ngoại trừ sự xa lánh (chân lý). 

ُرواْ َوَما   كه ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَِيذه َولََقۡد َصره
ها ُنُفوٗرا  ٤١ يَزِيُدُهۡم إِل

 
I (1) Theo giáo luật Islam trẻ mồ côi là trẻ chết cha khi chưa trưởng thành. 
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42. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo (người đa 

thần): “Nếu thực sự có các thần linh khác cùng với Ngài 

(Allah) giống như các người tuyên bố thì chắc chắn các 

thần linh đó đã tìm đường đến trình diện Đấng Chủ Nhân 

của chiếc ngai vương.” 

هٱۡبَتَغۡواْ إِلَيَٰ   ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن إِٗذا ل هۡو َكاَن َمَعُه قُل ل
 ٤٢ اذِي ٱلَۡعۡرِش َسبِيلٗ 

43. Vinh quang và trong sạch thay Ngài, Ngài tối cao và vĩ 

đại vượt xa những điều họ nói. 
ا َكبِيٗرا ا َيُقولُوَن ُعلُو ٗ  ٤٣ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

44. Bảy tầng trời và trái đất cùng tất cả vạn vật giữa trời 

đất đều tán dương Ngài (Allah), không một vật thể nào lại 

không tán dương, ca ngợi Ngài, chỉ có điều các ngươi 

không hiểu được lời tán dương của chúng mà thôi. Quả 

thật, Ngài hằng chịu đựng, hằng tha thứ. 

ْۚ َوِإن   ۡرُض َوَمن فِيِهنه
َ
ۡبُع َوٱلۡأ َُٰت ٱلسه َمََٰو تَُسب ُِح لَُه ٱلسه

ها َتۡفَقُهوَن  م ِ  ها يَُسب ُِح ِبحَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن ل ن َشۡيٍء إِل
 ٤٤ تَۡسبِيَحُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

45. Khi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) xướng đọc Qur’an, 

TA (Allah) đặt một bức màn vô hình ngăn cách giữa 

Ngươi và những kẻ vô đức tin nơi Đời Sau. 

هِذيَن لَا   َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلَۡنا بَيَۡنَك َوبَيَۡن ٱل
ۡ
َوِإَذا قََرأ

ۡسُتوٗرا  ٤٥ يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا مه

46. TA trùm kín con tim của họ khiến họ không hiểu được 

nó (Qur’an) và TA làm cho đôi tai của họ bị điếc (không 

nghe được lời hữu ích), nên khi Ngươi nhắc về Thượng 

Đế của Ngươi duy nhất trong Qur’an (mà không nhắc đến 

những thần linh khác của họ) thì họ liền quay lưng bỏ đi. 

ن َيۡفَقُهوُه َوفِٓي َءاَذانِِهۡم  
َ
ِكنهًة أ

َ
وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

هۡواْ عَلَىَٰٓ  َوۡقٗراْۚ َوِإَذا َذَكۡرَت   َربهَك فِي ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول
ۡدَبَٰرِهِۡم ُنُفوٗرا

َ
 ٤٦ أ

47. TA biết rõ việc họ (những tên lãnh đạo của những 

người đa thần) tập trung lắng nghe nó (Qur’an), họ không 

nghe để hiểu (chân lý mà là để tìm sơ hở) nhất là lúc họ 

họp kín với nhau, khi mà những kẻ sai quấy tuyên bố: 

“Các ngươi (hỡi mọi người) chỉ đang đi theo một kẻ đã bị 

bùa ếm.” 

ۦٓ إِۡذ يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَك   ۡعلَُم بَِما يَۡسَتِمُعوَن بِهِ
َ
حُۡن أ نه

ها َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل   َوِإۡذ ُهۡم َنجَۡوىَٰٓ إِۡذ َيُقوُل ٱلظه
ۡسُحوًرا   ٤٧ رَُجلٗا مه

48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xem cách họ ví 

Ngươi, (đó là lý do khiến) họ lầm lạc không thể tìm được 

lối (đến với chân lý). 

ۡمَثاَل فََضلُّواْ فَلَا  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٤٨ يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

49. Và họ bảo: “Lẽ nào sau khi chúng tôi trở thành những 

khúc xương và mảnh vụn thì chúng tôi sẽ lại được phục 

sinh thành một tạo hóa mới ư?!” 

ِءنها لََمۡبُعوثُوَن َخلۡٗقا  
َ
ًَٰتا أ ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
َوَقالُٓواْ أ
 ٤٩ َجِديٗدا

50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Dẫu cho các 

người có trở thành đá hay sắt” 
ۡو َحِديًدا

َ
 ٥٠ ۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرًة أ
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51. “Hoặc trở thành bất cứ vật thể nào mà trong lòng của 

các ngươi cho là lớn nhất (thì chắc chắn cũng sẽ được 

dựng cho sống lại.” Rồi họ sẽ lại bảo: “Ai sẽ làm chúng tôi 

sống lại?” Ngươi hãy bảo họ: “Chính Đấng đã tạo hóa các 

người ban đầu (từ cái không là gì sẽ làm các người sống 

lại).” Rồi họ sẽ lắc đầu (tỏ vẻ ngao ngán) với Ngươi và hỏi: 

“Vậy khi nào điều đó xảy ra?” Ngươi hãy bảo họ: “Ta e 

rằng điều đó rất gần kề.” 

ا يَۡكبُُر فِي ُصُدورُِكۡمْۚ فََسَيُقولُوَن َمن   ِمه ۡو َخلۡٗقا م 
َ
أ

ِۚ فََسيُۡنغُِضوَن   ةٖ َل َمره وه
َ
هِذي َفَطَرُكۡم أ ۖۡ قُِل ٱل يُعِيُدنَا

ن  
َ
إِلَۡيَك ُرُءوَسُهۡم َويَُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٥١ يَُكوَن قَرِيٗبا 

52. “(Đó là) Ngày mà Ngài gọi các người (từ cõi mộ) rồi 

các người sẽ liền (đứng dậy) đáp lại lời gọi bằng lời tạ ơn 

Ngài và (khi ấy) các người cứ tưởng chừng mình sống (ở 

trần gian) chỉ trong chốc lát.” 

يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡسَتِجيُبوَن ِبحَۡمِدهِۦ َوَتُظنُّوَن إِن  
ه  بِثُۡتۡم إِل

ه  ٥٢ ا قَلِيلٗال

53. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo đám bầy tôi 

của TA chỉ nói điều tốt đẹp kẻo Shaytan thừa cơ hội (nhảy 

vào) chia rẽ bọn họ, bởi quả thật Shaytan vốn là kẻ thù 

công khai của loài người. 

ۡحَسُنْۚ 
َ
ۡيَطََٰن  َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَي أ  إِنه ٱلشه

ا   ۡيَطََٰن َكاَن لِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ يَنَزُغ بَيَۡنُهۡمْۚ إِنه ٱلشه
بِيٗنا   ٥٣ مُّ

54. Thượng Đế của các ngươi (hỡi con người) biết rõ về 

(mọi hành động của) các ngươi, nếu muốn Ngài sẽ nhân 

từ với các ngươi và nếu muốn Ngài sẽ trừng phạt các 

ngươi; và TA (Allah) không gởi Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) đến với họ với vai trò là người bảo hộ. 

  
ۡ
ۡو إِن يََشأ

َ
 يَۡرَحمُۡكۡم أ

ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َوكِيلٗا
َ
بُۡكۡمْۚ َوَمآ أ ِ  ٥٤ ُيَعذ 

55. Thượng Đế của Ngươi biết rõ những ai ở trong các 

tầng trời và trái đất. Quả thật, TA (Allah) đã ưu ái một số vị 

Nabi này hơn một số vị khác và TA đã ban cho Dawood 

Kinh Zabur (Sách Thánh Thi). 

ۡرِض  َولََقۡد  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه

َ
َوَربَُّك أ

لَۡنا بَ  بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ َوَءاتَيَۡنا َداوُۥَد  فَضه ۡعَض ٱلنه
 ٥٥ َزبُوٗرا

56. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo (những kẻ 

thờ đa thần): “Các người hãy cầu nguyện những gì mà 

các người đã khẳng định chúng là thần linh ngoài Allah, 

rồi các người sẽ thấy chúng không có khả năng giải nạn 

cho các người và cũng không thể chuyển nạn kiếp cho 

người khác được”. 

ِن ُدونِهِۦ فَلَا َيۡملُِكوَن   هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ِ َعنُكۡم َولَا َتحۡوِيلًا ر   ٥٦ َكۡشَف ٱلضُّ

57. Những thần linh mà họ khấn vái cũng tìm mọi cách (thi 

đua) xem ai trong số họ được gần Ngài hơn, họ cũng hy 

vọng nơi lòng thương xót của Ngài đồng thời cũng sợ sự 

trừng phạt của Ngài. Quả thật, hình phạt của Thượng Đế 

của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) là thứ đáng phải 

khiếp sợ. 

هذِ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
يَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إِلَيَٰ َرب ِِهُم ٱلۡوَِسيلََة أ

ۥْٓۚ إِنه   قَۡرُب َويَرُۡجوَن َرۡحمََتُهۥ َويََخافُوَن َعَذابَُه
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
أ

 ٥٧ َعَذاَب َرب َِك َكاَن َمحُۡذوٗرا
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58. Không một ngôi làng (hay thị trấn) nào mà sẽ không bị 

TA (Allah) tiêu diệt hoặc trừng phạt bằng một cực hình 

đau đớn trước Ngày Tận Thế. (Bởi) đó là điều (đã được 

ghi) trong Quyển Sổ Mẹ (Al-Lawhu Al-Mahfuzh). 

ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ   ِن قَۡريٍَة إِل َوِإن م 
بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ َكاَن  ِ ۡو ُمَعذ 

َ
َٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب  أ َذ

 ٥٨ َمۡسُطوٗرا

59. Nguyên nhân khiến TA (Allah) không gởi những dấu 

hiệu lạ xuống (theo yêu cầu của những kẻ đa thần) là bởi 

vì các thế hệ trước đây đã phủ nhận chúng, (điển hình) 

như TA đã gởi xuống cho đám dân Thamud con lạc đà 

làm minh chứng nhưng họ lại sát hại nó. Và TA gởi các 

dấu hiệu lạ xuống chỉ nhằm mục đích răn đe. 

َب بَِها  ن َكذه
َ
هٓا أ ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

َ
َوَما َمَنَعَنآ أ

اقََة ُمۡبِصَرٗة َفَظلَُمواْ بَِهاْۚ   لُوَنْۚ َوَءاتَيَۡنا َثُموَد ٱلنه وه
َ
ٱلۡأ

ها َتخۡوِيٗفا  َوَما نُۡرِسُل   ٥٩ بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

60. (Ngươi, hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) việc 

TA đã nói với Ngươi rằng Thượng Đế của Ngươi đã thâu 

tóm toàn bộ nhân loại (trong tay Ngài), việc TA đã cho 

Ngươi nhìn thấy những điều xảy ra (trong đêm Isra’ và 

Me’raj) cũng như việc nhắc đến loại cây đáng nguyền rủa 

trong Qur’an (Zaqqum), (tất cả) đều chỉ nhằm mục đích 

thử thách nhân loại (xem ai tin và ai không tin). TA muốn 

làm cho họ sợ, tuy nhiên, nó không thêm thắt được gì cho 

họ ngoại trừ sự ngông cuồng quá mức. 

اِسِۚ َوَما َجَعلَۡنا  َحاَط بِٱلنه
َ
َوِإۡذ قُلَۡنا لََك إِنه َربهَك أ

َجَرةَ   ها فِۡتَنٗة ل ِلنهاِس َوٱلشه َرۡيَنََٰك إِل
َ
ٱلرُّۡءيَا ٱلهتِٓي أ

ها   ٱلَۡملُۡعونََة فِي ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إِل
 ٦٠ ُطۡغَيَٰٗنا َكبِيٗرا

61. (Ngươi hãy nhớ lại) khi TA phán bảo các Thiên Thần 

hãy cúi đầu quỳ lạy (chào) Adam thì tất cả đều cúi đầu quỳ 

lạy ngoại trừ Iblis, hắn bảo: “Chẳng lẽ bề tôi phải quỳ lạy 

một kẻ chỉ được Ngài tạo ra từ đất sét ư?” 

هٓا  َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلدَ  َم فََسَجُدٓواْ إِل
ۡسُجُد لَِمۡن َخلَۡقَت ِطيٗنا 

َ
 ٦١ إِبۡلِيَس قَاَل َءأ

62. (Iblis) đòi (Allah): “Ngài thấy sao? Kẻ mà Ngài ban cho 

vinh dự hơn bề tôi này đây, nếu Ngài gia hạn cho bề tôi 

sống đến Ngày Phục Sinh, chắc chắn bề tôi sẽ cám dỗ 

con cháu của Y lầm lạc ngoại trừ một số ít.” 

ۡرتَِن   خه
َ
هِذي َكرهۡمَت عَلَىه لَئِۡن أ َرَءۡيَتَك َهََٰذا ٱل

َ
قَاَل أ

ها قَلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهَتُه ۡحَتنَِكنه ُذر 
َ
 ٦٢ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَأ

63. (Allah) phán: “Ngươi hãy cút đi, ai theo ngươi trong số 

họ, chắc chắn phần thưởng dành (chung) cho các ngươi 

chính là Ngục Lửa, một phần thưởng xứng đáng.” 

قَاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم فَإِنه َجَهنهَم َجَزآؤُُكۡم  
ۡوفُوٗرا  ٦٣ َجَزاٗٓء مه

64. “Ngươi cứ tận hết sức của ngươi lôi kéo (bất cứ) ai 

trong số họ (con người) bằng âm thanh (quyến rũ) của 

ngươi, ngươi có thể dùng luôn cả kỵ binh và bộ binh của 

ngươi, ngươi có thể chia sẽ cùng họ về tiền bạc, con cái 

(xúi giục họ tiêu tiền vào điều tội lỗi, xúi giục họ làm Zina) 

và ngươi hãy hứa hẹn với họ.” Tuy nhiên, Shaytan chỉ hứa 

hão với họ mà thôi. 

ۡجلِۡب  
َ
َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

َِٰل   ۡمَو
َ
َعلَۡيِهم ِبخَۡيلَِك َورَِجلَِك وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ها   ۡيَطَُٰن إِل ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه
َ
َوٱلۡأ

 ٦٤ ُغُروًرا 

65. “Chắc chắn với đám bầy tôi (ngoan đạo) của TA thì 

ngươi (Iblis) không có thẩm quyền (dụ dỗ) được họ và chỉ 

cần Thượng Đế của ngươi đủ làm Đấng Bảo Hộ cho họ.” 

ْۚ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك   إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰن 
 ٦٥ َوكِيلٗا
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66. Thượng Đế của các ngươi (con người) là Đấng đã chế 

ngự cho các ngươi tàu thuyền lênh đênh trên biển để các 

ngươi tìm kiếm bổng lộc của Ngài, quả thật Ngài đối với 

các ngươi rất nhân từ. 

هِذي يُۡزِجي لَُكُم ٱلُۡفلَۡك فِي ٱلَۡبۡحرِ   بُُّكُم ٱل ره
ۦْٓۚ إِنهُهۥ   ٦٦ َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما لَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِ

67. Khi các ngươi gặp điều dữ trên biển (như mưa to gió 

lớn) thì các thần linh mà các ngươi thường cầu xin khấn 

vái chúng lại không thấy tăm tích, chỉ có mỗi mình Ngài 

(Allah) (với các ngươi). Nhưng rồi sau khi Ngài cứu các 

ngươi (bình an) trở về đất liền thì các ngươi lại ngoảnh 

mặt quay lưng (với Ngài). Con người quả thật thường 

vong ân. 

هٓا   رُّ فِي ٱلَۡبۡحرِ َضله َمن تَۡدُعوَن إِل ُكُم ٱلضُّ َوِإَذا َمسه
ۡعرَۡضُتۡمْۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَٰ 

َ
ِ أ َُٰكۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى ۖۡ فَلَمه ُن  إِيهاهُ

 ٦٧ َكُفوًرا 

68. Lẽ nào sau khi lên bờ, các ngươi tưởng mình sẽ an 

toàn khỏi việc Ngài làm cho (đất) sụp xuống (nuốt chửng 

các ngươi) hoặc khỏi việc Ngài gởi xuống trận mưa đá 

trừng phạt các ngươi rồi các ngươi không tìm được ai 

giúp đỡ? 

ِمنُتمۡ 
َ
فَأ

َ
ۡو يُۡرِسَل   أ

َ
ِ أ ن َيخِۡسَف بُِكۡم َجانَِب ٱلۡبَر 

َ
أ

 ٦٨ َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم َوكِيلًا

69. Hay các ngươi tưởng mình sẽ an toàn khỏi việc Ngài 

đẩy các ngươi trở lại (biển khơi) lần nữa rồi Ngài gởi cơn 

giông tố đến nhấn chìm các ngươi bởi sự vong ơn của các 

ngươi; rồi các ngươi không tìm thấy ai chống trả được 

TA? 

ۡخَرىَٰ َفيُرِۡسَل  
ُ
ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرًة أ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ِيِح َفيُۡغرَِقُكم بَِما   َِن ٱلر  َعلَۡيُكۡم قَاِصٗفا م 
 ٦٩ ۦ تَبِيٗعا َكَفۡرُتۡم ُثمه لَا َتِجُدواْ لَُكۡم َعلَۡيَنا بِهِ 

70. Quả thật, TA đã ưu đãi cho con cháu của Adam (khi 

TA ra lệnh bảo các Thiên Thần quỳ lạy chào ông tổ Adam 

của họ) và TA đã chuyên chở họ trên đất liền (bằng động 

vật cũng như các phương tiện khác) và trên biển khơi 

(bằng tàu bè), TA đã cấp cho họ biết bao bổng lộc tốt đẹp, 

và TA đã làm cho họ vượt trội hơn nhiều tạo vật khác mà 

TA đã tạo. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ   ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر  ۞َولََقۡد َكره
لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر  ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه ۡن  َوَرَزقَۡنَُٰهم م  ِمه م 

 ٧٠ َخلَۡقَنا َتۡفِضيلٗا

71. Vào một Ngày (Ngày Tận Thế) TA (Allah) sẽ gọi từng 

nhóm một cùng với lãnh đạo của họ (ra trình diện), thế 

nên những ai được trao cho quyển sổ (ghi chép tội phước) 

của mình bằng tay phải thì họ sẽ (mừng rỡ) đọc quyển sổ 

của mình và họ không bị đối xử bất công. 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ  
ُ
نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهۡمۖۡ َفَمۡن أ

ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكله أ

ْوَلَٰٓئَِك َيۡقَرُءوَن كَِتََٰبُهۡم َولَا ُيۡظلَُموَن  
ُ
بَِيِمينِهِۦ فَأ

 ٧١ فَتِيلٗا

72. Ai là kẻ mù lòa ở đời này (không chấp nhận chân lý) 

thì sẽ mù lòa ở Đời Sau và là kẻ lầm lạc nhất. 
ۡعَميَٰ  

َ
ۡعَميَٰ َفُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َكاَن فِي َهَِٰذه

َضلُّ َسبِيلٗا
َ
 ٧٢ َوأ

73. Họ (người đa thần) gần như kéo được Ngươi (Thiên 

Sứ Muhammad) rời xa điều mà TA (Allah) đã mặc khải 

cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa ra một điều khác chống 

lại TA. Và nếu được như thế thì chắc chắn họ sẽ nhận 

Nguơi làm một người thân tín. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك  
َ
هِذٓي أ َوِإن َكاُدواْ لََيۡفتُِنونََك َعِن ٱل

خَُذوَك َخلِ  هٱته ۖۥۡ َوِإٗذا ل  ٧٣ يلٗالَِتۡفتَِرَي َعلَۡيَنا َغيَۡرُه
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74. Và nếu TA không giữ vững đức tin của Ngươi (thêm 

kiên định) thì suýt nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo họ. 
ا  ن ثَبهۡتَنََٰك لََقۡد كِدته تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم َشۡيـ ٗ

َ
َولَۡولَٓا أ

 ٧٤ قَلِيلًا

75. (Nếu Ngươi nghe theo họ) thì chắc chắn TA đã cho 

Ngươi nếm gấp đôi hình phạt ở đời này và gấp đôi hình 

phạt của Đời Sau, rồi Ngươi không thể tìm ra ai đó giúp 

đỡ Ngươi chống lại TA được. 

ةِ وَِضۡعَف ٱلَۡمَماِت ُثمه لَا   َذقَۡنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحََيوَٰ
َ
هأ إِٗذا ل

 ٧٥ َتِجُد لََك َعلَۡيَنا نَِصيٗرا

76. Họ (Quraish) đã tìm đủ mọi cách để trục xuất Ngươi 

khỏi vùng đất đó (Makkah) (nhưng mọi kế hoạch của họ 

đều bất thành), và nếu (họ thành công trong việc trục xuất 

Ngươi) thì họ cũng chỉ được ở lại đó sau khi (Ngươi rời đi) 

một thời gian ngắn ngủi mà thôi. 

ۡرِض لُِيۡخرُِجوَك  َوِإ
َ
ونََك ِمَن ٱلۡأ ن َكاُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ

ها قَلِيلٗا ها يَلَۡبُثوَن ِخَلََٰفَك إِل  ٧٦ ِمۡنَهاۖۡ َوِإٗذا ل

77. (Đó là) đường lối(2) (mà TA) đã quy định cho các vị 

Thiên Sứ trong số các vị Thiên Sứ của TA được TA cử 

phái đến trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) và Ngươi sẽ 

không tìm thấy sự thay đổi trong đường lối của TA.I 

ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمن رُُّسلَِناۖۡ َولَا َتِجُد  
َ
ُسنهَة َمن قَۡد أ

 ٧٧ لُِسنهتَِنا َتحۡوِيلًا

78. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy chu đáo dâng 

lễ nguyện Salah lúc mặt trời nghiêng bóng cho đến đêm 

tối(3) và Ngươi hãy đọc Qur’an lúc hừng đông(4) bởi quả 

thật, việc đọc Qur’an lúc hừng đông được (hai nhóm Thiên 

Thần ban đêm và ban ngày) chứng giám.II 

هۡيِل َوُقۡرَءاَن   ۡمِس إِلَيَٰ َغَسِق ٱل ةَ لُِدلُوِك ٱلشه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
أ

 ٧٨ َفۡجرِِۖ إِنه قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ َكاَن َمۡشُهوٗداٱلۡ 

79. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy thức một phần 

trong đêm để Tahajjud(5), một việc làm thêm dành cho 

Ngươi(6), mong rằng Ngươi sẽ được Thượng Đế của 

Ngươi nâng Ngươi lên một vị trí vinh dự đáng ca ngợi.III 

ن َيۡبَعَثَك  
َ
هَك َعَسيَٰٓ أ ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل هۡيِل َفَتَهجه َوِمَن ٱل

حُۡموٗدا  ٧٩ َربَُّك َمَقاٗما مه

80. Ngươi hãy cầu xin: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin 

Ngài đưa bề tôi vào (Madinah) bằng lối vào chân chính, 

xin Ngài đưa bề tôi ra khỏi (Makkah) bằng lối ra chân 

chính và xin Ngài ban cho bề tôi sức mạnh giúp bề tôi 

chiến thắng được (kẻ thù). 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج  
َ
ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق َوأ

َ
ِ أ َوقُل رهب 

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ل ِي ِمن ل

 
I (2) Đường lối muốn nói trong câu Kinh là một định luật không đổi của Allah rằng bất cứ nhóm người nào dám trục xuất vị 

Thiên Sứ hoặc vị Nabi nào được Ngài cử phái đến với họ thì sẽ bị tiêu diệt sau khi vị Thiên Sứ hoặc vị Nabi đó bị đuổi đi. 

II (3) Đó là thời gian cho các lễ nguyện Salah: Zhuhr, ‘Asr, Maghrib và ‘Isha’.  (4) Việc đọc Qur’an lúc hừng đông ám chỉ lễ 

nguyện Salah Fajr. 

III (5) Đa số học giả nói rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah trong đêm từ sau lễ nguyện Salah ‘Isha’ trở đi cho đến 

Azdaan Fajr. Một số học giả cho rằng Tahajjud là lễ nguyện Salah Sunnah sau khi ngủ thức dậy trong đêm. Tuy nhiên, tất 

cả đều đồng thuận rằng lễ nguyện Salah Sunnah càng khuya càng tốt, đặc biệt là vào một phần ba cuối của đêm.  (6) Có 

hai luồng quan điểm: một luồng quan điểm giảng giải rằng lễ nguyện Salah trong đêm là Wajib (bắt buộc) dành riêng cho 

mỗi mình Thiên Sứ Muhammad; còn luồng quan điểm thứ hai thì nói rằng lễ nguyện Salah trong đêm là Sunnah (khuyến 

khích) dành riêng cho Thiên Sứ Muhammad bởi vì Người đã được tha thứ tất cả tội lội trước đây cũng như sau này, riêng 

đối với các tín đồ của Người thì các lễ nguyện Salah Sunnah sẽ bôi xóa các tội lỗi của họ. 
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81. Ngươi hãy nói (với người đa thần): “Chân lý đã đến thì 

điều ngụy tạo phải tan biến. Quả thật, mọi điều ngụy tạo 

đều tiêu tan (vì không đứng vững trước chân lý). 

ْۚ إِنه ٱلَۡبَِٰطَل َكاَن   َوقُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق ٱلَۡبَِٰطُل
 ٨١ زَُهوٗقا 

82. TA (Allah) ban xuống trong Qur’an phương thuốc chữa 

lành (bệnh tật) và hồng phúc cho những người có đức tin, 

tuy nhiên, nó không thêm thắt được gì cho những kẻ sai 

quấy ngoại trừ sự thua thiệt. 

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء  َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن  َوُننَز 
ها َخَساٗرا َولَا يَزِيدُ  َٰلِِميَن إِل  ٨٢ ٱلظه

83. Con người khi được TA (Allah) ban cho ân huệ thì 

quay lưng và rời xa (TA) còn khi gặp điều xấu thì oán 

than, tuyệt vọng (nơi lòng thương xót của TA). 

ۡعرََض َونَـ َا ِبجَانِبِهِ 
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
ۦ َوِإَذا  َوِإَذآ أ

رُّ َكاَن يَـ ُوٗسا  ُه ٱلشه  ٨٣ َمسه

84. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ 

đa thần): “Mỗi người hành động theo tín ngưỡng và 

đường lối của riêng mình, và Thượng Đế của các người 

mới biết rõ ai được hướng dẫn đúng đường.” 

ۡعلَُم بَِمۡن ُهَو   قُۡل ُكل   
َ
َيۡعَمُل عَلَىَٰ َشاكِلَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ

ۡهَدىَٰ َسبِيلٗا
َ
 ٨٤ أ

85. (Dân Kinh Sách) hỏi Ngươi về linh hồn, Ngươi hãy trả 

lời họ: “Linh hồn thuộc về kiến thức Thượng Đế của Ta, 

còn kiến thức mà các ngươi được ban cho chỉ là ít ỏi”. 

ۡمرِ َرب ِي َوَمآ  
َ
وُح ِمۡن أ وِحِۖ قُِل ٱلرُّ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ

ها قَلِيلٗا َِن ٱلۡعِلِۡم إِل وتِيُتم م 
ُ
 ٨٥ أ

86. Nếu muốn, TA (Allah) lấy đi hết những gì đã thiên khải 

cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad), rồi Ngươi sẽ không 

tìm được một vị bảo hộ nào giúp Ngươi ngăn cản TA (về 

điều này). 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُثمه لَا َتِجُد  
َ
هِذٓي أ َولَئِن ِشۡئَنا لََنۡذَهبَنه بِٱل

 ٨٦ لََك بِهِۦ َعلَۡيَنا َوكِيلًا

87. Nhưng vì lòng thương xót của Thượng Đế Ngươi (nên 

Ngài đã không lấy nó đi), quả thật hồng phúc mà Ngài đã 

ban cho Ngươi vô cùng to lớn. 

ب َِكْۚ إِنه فَۡضلَُهۥ َكاَن َعلَۡيَك   ِن ره ها َرۡحمَٗة م  إِل
 ٨٧ َكبِيٗرا

88. Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người lẫn loài Jinn 

(ma quỉ) có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh 

sách giống như kinh Qur’an này đây thì chắc chắn họ 

cũng không thể mang đến một quyển giống như nó ngay 

cả họ có nỗ lực và cố gắng đến mấy đi chăng nữa.” 

تُواْ بِِمۡثِل  
ۡ
ن يَأ

َ
قُل لهئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَىَٰٓ أ

تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن بَ 
ۡ
ۡعُضُهۡم  َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَا يَأ

 ٨٨ لَِبۡعٖض َظِهيٗرا

89. Quả thật, TA (Allah) đã trình bày cho nhân loại trong 

Qur’an này đủ các hình ảnh thí dụ, tuy nhiên, đa số nhân 

loại phủ nhận và vô đức tin. 

ِ َمَثٖل  
ۡفَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل  َولََقۡد َصره

بَيَٰٓ 
َ
ها ُكُفوٗرافَأ اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه

َ
 ٨٩ أ

90. (Những kẻ đa thần) nói (với Thiên Sứ Muhammad): 

“Bọn ta sẽ không bao giờ tin Ngươi trừ phi Ngươi làm 

nguồn nước phụt lên từ đất (Makkah này) cho bọn ta.” 

ۡرِض  َوَقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ َتۡفُجَر لََنا 
َ
ِمَن ٱلۡأ

 ٩٠ يَۢنُبوعًا
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91. “Hoặc Ngươi tạo cho riêng Ngươi một ngôi vườn chà 

là và một ngôi vườn nho rồi giữa chúng Người làm ra 

những dòng sông chảy tràn đầy nước.” 

َر   ِ خِيٖل وَِعَنٖب َفُتَفج  ِن نه ۡو تَُكوَن لََك َجنهة  م 
َ
أ

نَۡهََٰر ِخَلَٰلَهَ 
َ
 ٩١ ا َتۡفِجيًرا ٱلۡأ

92. “Hoặc Ngươi làm bầu trời trút hình phạt xuống (hành 

hạ bọn ta) giống như Ngươi luôn khẳng định hoặc Ngươi 

hãy gọi Allah và cả Thiên Thần xuất hiện (cho bọn ta tận 

mắt nhìn thấy).” 

َمآَء َكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا كِسَ  ۡو تُۡسقَِط ٱلسه
َ
ۡو  أ

َ
ًفا أ

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا تَِي بِٱَّلله
ۡ
 ٩٢ تَأ

93. “Hoặc Ngươi sở hữu một ngôi nhà bằng vàng hoặc 

Ngươi thăng thiên lên trời và tất nhiên bọn ta không bao 

giờ tin vào việc thăng thiên đó của Ngươi cho đến khi 

Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh Sách mà bọn ta 

có thể đọc được.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 

đáp lại họ: “Quang vinh và trong sạch thay Thượng Đế 

của Ta, chẳng phải Ta vốn cũng chỉ là một người phàm 

được cử làm Thiên Sứ (của Allah) đó sao?!” 

ِن زُۡخُرٍف  ۡو يَُكوَن لََك َبۡيت  م 
َ
ۡو تَۡرقَيَٰ فِي   أ

َ
أ

َِل َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا  َمآِء َولَن نُّۡؤِمَن لُِرقِي َِك َحتهيَٰ ُتنَز  ٱلسه
ها بََشٗرا   ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن َرب ِي َهۡل ُكنُت إِل ۡقَرُؤُه نه

 ٩٣ رهُسولٗا

94. Chẳng có điều gì ngăn cản loài người tin tưởng khi sự 

Chỉ Đạo đến với họ ngoài việc họ thắc mắc: “Lẽ nào Allah 

lại phái một người phàm làm Sứ Giả (của Ngài) ư?!” 

هٓا   ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ إِل
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

ُ بََشٗرا رهُسولٗا َبَعَث ٱَّلله
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
 ٩٤ أ

95. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đáp (lại họ): “Nếu như trên 

mặt đất có các vị Thiên Thần ung dung đi lại thì chắc chắn 

TA (Allah) đã phái một Thiên Thần từ trên trời xuống làm 

Sứ Giả rồi.” 

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة  َيۡمُشوَن ُمۡطَمئِن ِيَن  
َ
هۡو َكاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

َمآِء مَ  َِن ٱلسه لَۡنا َعلَۡيِهم م   ٩٥ لَٗكا رهُسولٗالَنَزه

96. Ngươi hãy bảo họ: “Một mình Allah đã đủ làm nhân 

chứng giữa Ta và các người, quả thật Ngài am tường và 

thông toàn hết (mọi tình trạng) của đám bầy tôi của Ngài.” 

ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ  إِنهُهۥ َكاَن  قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
ُۢا بَِصيٗرا  ٩٦ بِعَِبادِهِۦ َخبِيَر

97. (Cho nên) ai được Allah phù hộ (hướng đến chân lý) 

thì xem như y đã được hướng dẫn, còn ai bị bỏ mặc cho 

lầm lạc thì Ngươi (Thiên Sứ) sẽ không thấy bất cứ ai có 

thể hướng dẫn họ (đến với chân lý) ngoài Ngài. Rồi vào 

Ngày Phán Xét. TA (Allah) sẽ phục sinh họ trở lại với 

gương mặt mù, câm và điếc, chỗ ngụ của họ sẽ là Hỏa 

Ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống thì TA sẽ tăng nó lên 

để trừng phạt họ. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد   َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء ِمن ُدونِهِۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ عَلَىَٰ  

َ
لَُهۡم أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ ُكلهَما  َوى
ۡ
أ اۖۡ مه وُُجوهِِهۡم ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما وَُصم ٗ

 ٩٧ َخَبۡت زِۡدَنَُٰهۡم َسعِيٗرا

98. Đó là sự trừng phạt dành cho họ bởi họ đã phủ nhận 

các dấu hiệu của TA (Allah) và bảo: “Lẽ nào sau khi bọn ta 

trở thành xương khô và đã rã mục thì bọn ta lại được cho 

sống trở lại lần nữa ư?!” 

ِءَذا  
َ
نهُهۡم َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوَقالُٓواْ أ

َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم بِأ َذ

ِءنها لََمۡبُعوثُو 
َ
ًَٰتا أ  ٩٨ َن َخلۡٗقا َجِديًداُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف
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99. Lẽ nào họ (những kẻ phủ nhận việc phục sinh) không 

thấy rằng Allah là Ðấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 

thừa khả năng tạo hóa (con người lần nữa) giống như họ 

(lúc ban đầu) hay sao? Ngài đã ấn định tuổi thọ cho họ, 

điều mà không có gì phải ngờ vực, tuy nhiên, những kẻ 

làm điều sai quấy chỉ ngoan cố phủ nhận nó mà thôi. 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ

ها   َجلٗا ل
َ
ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ

َ
قَادٌِر عَلَىَٰٓ أ

ها ُكُفوٗرا  َرۡيَب فِيهِ  َٰلُِموَن إِل بَي ٱلظه
َ
 ٩٩ فَأ

100. Ngươi (Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Nếu các người nắm 

giữ các kho bổng lộc của Thượng Đế của Ta thì chắc 

chắn các người sẽ giữ hết cho riêng mình (không bao giờ 

ban phát ra) do sợ (nghèo khổ) bởi lẽ con người vốn keo 

kiệt.” 

نُتۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن َرۡحمَةِ َرب ِٓي إِٗذا  
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيَة ٱلِۡإنَفاِقِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َقُتوٗرا
َ
هأ  ١٠٠ ل

101. Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Musa (Môi-sê) chín 

phép lạ rõ rệt(7). Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi người dân 

Israel xem (có phải) khi Y (Musa) mang (các phép lạ đó) 

đến trình họ thì Pha-ra-ông đã bảo Y: “Này Musa, quả thật 

ta đoán Ngươi chính là tên phù thủy”.I 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ فَۡسـ َۡل بَنِٓي  
َِٰٓءيَل إِۡذ َجآءَ  ُظنَُّك  إِۡسَر

َ
ُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فِرَۡعۡوُن إِن ِي لَأ

 ١٠١ َيَُٰموَسيَٰ َمۡسُحوٗرا

102. (Musa) đã nói với (Pha-ra-ông): “Chắc chắn ngài biết 

rõ không ai có đủ khả năng ban những thứ này xuống hiện 

rõ trước mắt (như thế này) ngoại trừ Thượng Đế của các 

tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng ngài, hỡi 

Pha-ra-ông, sắp bị tiêu diệt.” 

ها َربُّ   نَزَل َهَُٰٓؤلَآِء إِل
َ
قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ُظنَُّك َيَٰفِرَۡعۡوُن  
َ
ۡرِض بََصآئَِر َوِإن ِي لَأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

 ١٠٢ َمۡثُبوٗرا

103. Thế là hắn (Pha-ra-ông) muốn loại trừ họ (Musa và 

dân Israel) ra khỏi vùng đất (Ai Cập), (nhưng hắn chưa 

kịp) thì TA đã nhấn chìm hắn cùng tất cả quân lính của 

hắn. 

ۡغَرقَۡنَُٰه َوَمن  
َ
ۡرِض فَأ

َ
َِن ٱلۡأ ن يَۡسَتفِزهُهم م 

َ
َراَد أ

َ
فَأ

َعُهۥ َجمِيٗعا   ١٠٣ مه

104. Và TA (Allah) đã phán bảo với dân Israel sau (khi tiêu 

diệt) hắn: “Các ngươi hãy định cư tại vùng đất (Sham)(8) 

cho đến khi lời hứa sau cùng xảy đến, TA sẽ tập trung các 

ngươi lại, trộn lẫn với nhau.”II 

ۡرَض  
َ
َِٰٓءيَل ٱۡسُكُنواْ ٱلۡأ َوقُلَۡنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَر

 ١٠٤ إَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا بُِكۡم لَفِيٗفا فَ 

105. Chỉ vì chân lý mà TA đã thiên khải nó (Qur’an) xuống 

(cho Thiên Sứ Muhammad) và cũng vì chân lý mà nó 

được bảo vệ (không bị mai một, chỉnh sửa), và TA (Allah) 

chỉ cử Ngươi đến làm người mang tin mừng và cảnh báo 

mà thôi. 

ها  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
ُۗ َوَمآ أ ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 

َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ  ١٠٥ ُمبَش 

106. Và TA đã chia Nó (Qur’an) ra từng phần để Ngươi 

(Thiên Sứ) có thể đọc cho nhân loại nghe theo từng giai 

đoạn (của sự kiện xảy ra) và TA đã lần lượt thiên khải Nó 

xuống từng ít một (trong suốt 23 năm). 

اِس عَلَىَٰ ُمۡكٖث   هُۥ عَلَى ٱلنه
َ
َوُقۡرَءاٗنا فََرقَۡنَُٰه لَِتۡقَرأ

لَۡنَُٰه تَنِزيلٗا  ١٠٦ َونَزه

 
I (7) Cây gậy, bàn tay, hạn hán, mất mùa, lũ lụt, nạn cào cào, nạn chấy rận, nạn ếch nhái và máu. 

II (8) Vùng đất Sham ngày nay được chia thành 4 quốc gia, gồm: Palestine, Syria, Jordan và Li Băng. 
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107. Ngươi (Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Dù cho các người có 

tin hay không tin nơi Nó (Qur’an) thì quả thật đối với người 

được ban cho kiến thức (qua việc học được Kinh Sách) 

trước Nó chắc chắn sẽ cúi đầu quỳ lạy mỗi khi Nó được 

xướng đọc cho họ nghe. 

وتُواْ ٱلۡعِ 
ُ
هِذيَن أ ْْۚ إِنه ٱل ۡو لَا تُۡؤِمُنٓوا

َ
ۦٓ أ لَۡم  قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ

ۦٓ إَِذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل   ِمن َقۡبلِهِ
 ١٠٧ ۤاٗدَّجُس

108. Họ sẽ nói: “Trong sạch và vinh quang thay Thượng 

Đế của bầy tôi, quả thật lời hứa của Thượng Đế của bầy 

tôi đã hoàn tất.” 

 وَۡعُد َرب َِنا  َويَُقولُوَن ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن َكانَ 
 ١٠٨ لََمۡفُعولٗا

109. Họ sẽ úp mặt quỳ lạy trong tiếng khóc và nó làm cho 

họ tăng thêm lòng thành kính. 
وَن لِلَۡأۡذقَاِن َيۡبُكوَن َويَزِيُدُهۡم ُخُشوٗعا۩  ١٠٩ َويَِخرُّ

110. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo họ: “Dẫu cho 

các người có cầu xin Allah hay cầu xin Đấng Độ Lượng thì 

tất cả đều là các tên tốt đẹp của Ngài.” Và Ngươi chớ 

đừng quá to tiếng trong lễ nguyện Salah cũng như đừng 

quá khẽ mà Ngươi hãy ở giữa hai mức độ đó. 

ا تَ  ي ٗا مه
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرهۡحَمََٰنۖۡ أ

َ
َ أ ۡدُعواْ فَلَُه  قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلله

ِۚ َولَا َتجَۡهۡر بَِصلَاتَِك َولَا ُتخَافِۡت   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َسبِيلٗا  ١١٠ بَِها َوٱۡبَتِغ َبيَۡن َذ

111. Và Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah, Đấng đã không 

nhận bất cứ ai làm con trai (của Ngài) cũng như không có 

đối tác chia sẻ trong vương quyền; Ngài không yếu đuối 

để cần đến vị bảo hộ. Hãy tán dương sự vĩ đại của Ngài.” 

هُهۥ   هِذي لَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل ِ ٱل َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
  ۡۖ ِ ل  َِن ٱلذُّ هُهۥ َولِي   م  َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك َولَۡم يَُكن ل

ُۢاَوَكب ِۡرُه   ١١١  تَۡكبِيَر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alhamdulillah, Đấng đã ban xuống Kinh Sách cho người 

bề tôi của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 
نَزَل عَلَىَٰ َعۡبِدهِ ٱلِۡكَتََٰب َولَۡم  ٱلۡحَۡمُد 

َ
هِذٓي أ ِ ٱل َّلِله

هُهۥ ِعوََجا    ١ َيجَۡعل ل

2. (Một quyển Kinh) ngay thẳng, rõ ràng, dùng để cảnh 

báo về sự trừng phạt nghiêm khắc và để báo tin mừng 

đến những người có đức tin, những người làm việc thiện 

tốt rằng họ sẽ được ban cho phần thưởng tốt đẹp (Thiên 

Đàng). 

َر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ِ هُدنُۡه َويُبَش  ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

ۡجًرا َحَسٗنا 
َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلصه  ٢ ٱل

3. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi.  َِِٰكثِيَن فِيه بَٗدامه
َ
 ٣ أ

4. Và để cảnh báo những kẻ đã nói Allah có một đứa con 

trai. 
ُ َولَٗدا خََذ ٱَّلله هِذيَن قَالُواْ ٱته  ٤ َويُنِذَر ٱل

5. Họ và cha mẹ của họ không hề có một chút kiến thức 

nào về điều đó cả. Thật nghiêm trọng thay cho lời nói từ 

cửa miệng của họ. Họ thực sự chỉ nói điều giả dối. 

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِِهۡمْۚ َكبَُرۡت َكلَِمٗة   مه
ها َكِذٗبا  َٰهِِهۡمْۚ إِن َيُقولُوَن إِل فَۡو

َ
 ٥ َتخُۡرُج ِمۡن أ

6. Có lẽ Ngươi (Muhammad) khổ tâm, đau buồn khiến bản 

thân chết dần chết mòn trên lối mòn của họ nếu họ không 

có đức tin vào Lời Nói này (Qur’an). 

هۡم يُۡؤِمُنواْ   فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن ل
َسًفا 

َ
 ٦ بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

7. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra những gì trên trái đất là 

để tô điểm, trang hoàng mục đích thử thách họ xem ai 

trong số họ là người làm tốt nhất. 

ُهۡم   يُّ
َ
هَها لَِنۡبلُوَُهۡم أ ۡرِض زِيَنٗة ل

َ
إِنها َجَعلَۡنا َما عَلَى ٱلۡأ

ۡحَسُن َعَملٗا
َ
 ٧ أ

8. Và (rồi đây) TA chắc chắn sẽ làm cho nó thành đồi trọc, 

chẳng còn gì. 
 ٨ َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما  

9. Hoặc có phải Ngươi (Muhammad) đã nghĩ rằng những 

người bạn của hang núi và bia ký là một trong các dấu 

hiệu lạ của TA?! 

ۡصَحََٰب ٱلَۡكۡهِف َوٱلرهقِيِم َكانُواْ ِمۡن  
َ
نه أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
أ

 ٩ َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا 

10. (Ngươi hãy nhớ lại) khi nhóm thanh niên ẩn náu trong 

hang núi, họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin 

Ngài hãy thương xót bầy tôi và xin Ngài hãy sắp xếp vụ 

việc của bầy tôi theo hướng tốt đẹp.” 

َوى ٱلۡفِۡتَيُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ َربه 
َ
َنآ َءاتَِنا ِمن  إِۡذ أ

ۡمرِنَا رََشٗدا
َ
هُدنَك َرۡحمَٗة وََهي ِۡئ لََنا ِمۡن أ  ١٠ ل

11. Thế là TA (Allah) đã bịt tai họ lại trong hang núi nhiều 

năm dài (để họ không nghe thấy gì và ngủ say). 
 ١١ فََضَرۡبَنا عَلَىَٰٓ َءاَذانِِهۡم فِي ٱلَۡكۡهِف ِسنِيَن َعَدٗدا
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12. Sau đó, TA đánh thức họ dậy để xem ai trong hai 

nhóm của họ tính toán chính xác nhất về thời gian mà họ 

đã ở lại (trong hang núi). 

ۡحَصيَٰ لَِما لَبُِثٓواْ  
َ
يُّ ٱلۡحِۡزبَيِۡن أ

َ
ُثمه َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِنۡعلََم أ

َمٗدا
َ
 ١٢ أ

13. TA kể cho Ngươi (Muhammad) nghe thông tin của họ 

bằng sự thật. Quả thật, họ là một nhóm thanh niên có đức 

tin nơi Thượng Đế của họ và TA đã ban thêm cho họ sự 

hướng dẫn. 

ِۚ إِنهُهۡم فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ   ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
حُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ نه

 ١٣ ُهٗدى  بَِرب ِِهۡم َوزِۡدَنَُٰهمۡ 

14. Và TA đã giữ vững trái tim của họ (trong đức tin) khi 

họ đứng cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

Thượng Đế của các tầng trời và trái đất, bầy tôi sẽ không 

bao giờ khấn vái cầu xin bất cứ thần linh nào khác ngoài 

Ngài. (Nếu như bầy tôi làm như thế) thì quả thật bầy tôi đã 

quá sai quấy.” 

َوَربَۡطَنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا َربُّ  
َٰٗهاۖۡ لهَقۡد   ۦٓ إَِل ۡرِض لَن نهۡدُعَواْ ِمن ُدونِهِ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه
 ١٤ قُلَۡنآ إِٗذا َشَطًطا 

15. “Đám dân của bầy tôi, những người này, đã tôn thờ 

những thần linh khác ngoài Ngài nhưng họ không có bằng 

chứng rõ ràng nào (cho việc làm đó của họ). Bởi vậy còn 

ai sai quấy hơn những kẻ đã bịa đặt điều dối trá cho 

Allah?!” 

ه  ۖۡ ل ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ُؤلَآِء قَۡوُمَنا ٱته تُوَن  َهَٰٓ
ۡ
ۡولَا يَأ

ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى   ۡظلَُم ِممه
َ
َعلَۡيِهم بُِسلَۡطَٰن َبي ِٖنِۖ َفَمۡن أ

ِ َكِذٗبا   ١٥ ٱَّلله

16. (Nhóm thanh niên bảo nhau): “Và khi các anh rời bỏ 

họ và những thần linh mà họ thờ phượng ngoài Allah thì 

các anh hãy chạy đến hang núi mà ẩn náu rồi Thượng Đế 

của các anh sẽ thương xót các anh và sắp xếp vụ việc 

của các anh theo hướng dễ dàng và tốt đẹp.” 

اْ إِلَي   ۥٓ ُو
ۡ
َ فَأ ها ٱَّلله َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن إِل

ۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ   ِن ره ٱلَۡكۡهِف يَنُشۡر لَُكۡم َربُُّكم م 
ِۡرَفٗقا لَ  ۡمرُِكم م 

َ
ِۡن أ  ١٦ ُكم م 

17. Và Ngươi (Muhammad) thấy mặt trời khi nó mọc thì nó 

mọc lệch về phía bên phải cái hang của họ rồi khi nó lặn 

thì nó đi ngang qua họ về phía bên trái trong lúc họ nằm 

ngủ tại khoảng trống giữa hang. Đó là một trong những 

dấu lạ của Allah. Người nào được Allah hướng dẫn thì y 

sẽ tìm thấy nguồn chỉ đạo còn người nào bị Ngài làm cho 

lầm lạc thì sẽ không bao giờ tìm thấy vị bảo hộ hướng dẫn 

đúng đường. 

ۡمَس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر َعن َكۡهفِِهۡم   ۞َوتََرى ٱلشه
َماِل  َذاَت ٱلَۡيمِ  ِ يِن َوِإَذا َغَربَت تهۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلش 

ُِۗ َمن َيۡهِد   َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله ِۡنُهْۚ َذ وَُهۡم فِي فَۡجَوةٖ م 
ا   ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َتِجَد لَُهۥ َولِي ٗ ٱَّلله

ۡرِشٗدا  ١٧ مُّ

18. (Khi nhìn thấy họ) Ngươi cứ ngỡ họ đang thức nhưng 

kỳ thật họ đang ngủ. Và TA lật trở họ sang bên phải rồi 

sang bên trái, và con chó của họ thì (vẫn trong tư thế) duỗi 

hai chân trước ra trên bậc thềm (của cái hang như đang 

canh gác). Nếu Ngươi nhìn thấy cảnh tượng đó của họ thì 

chắc chắn Ngươi sẽ tháo chạy và sẽ rất kinh hãi trước 

hình ảnh của họ. 

ْۚ َوُنَقل ُِبُهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن   ۡيَقاٗظا وَُهۡم ُرقُود 
َ
َوَتحَۡسُبُهۡم أ

َماِلِۖ وََكلُۡبُهم َبَِٰسط  ذَِراَعۡيهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ   ِ َوَذاَت ٱلش 
هۡيَت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا  لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََول َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم  ٱطه

 ١٨ رُۡعٗبا 
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19. Và tương tự như thế, TA đã đánh thức họ dậy để họ 

hỏi nhau. Một người trong bọn họ nói: “Các anh đã ngủ 

được bao lâu rồi?” Họ bảo: “Có lẽ chúng ta đã ngủ được 

một ngày hay một buổi gì đó.” Rồi họ lại nói: “Thượng Đế 

của các anh biết rõ hơn hết rằng các anh đã ngủ được 

bao lâu; thôi, các anh hãy cử một người cầm số tiền này 

của các anh xuống phố tìm mua thức ăn mang về cho các 

anh và anh ta hãy nhớ chú ý cẩn thận chớ để ai đó phát 

giác.” 

ِۡنُهۡم  َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِيتَسَ  آَءلُواْ بَيۡنَُهۡمْۚ قَاَل قَآئِل  م 
ۡو َبۡعَض يَۡوٖمِۚ قَالُواْ  

َ
َكۡم لَبِثُۡتۡمۖۡ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

َحَدُكم  
َ
ۡعلَُم بَِما لَبِثُۡتۡم فَٱۡبَعُثٓواْ أ

َ
َربُُّكۡم أ

ۡزكَيَٰ  
َ
َهآ أ يُّ

َ
ۦٓ إِلَي ٱلَۡمِديَنةِ فَلَۡينُظۡر أ ِ بَِورِقُِكۡم َهَِٰذه

ۡف َولَا  طَ  ِۡنُه َولَۡيَتلَطه تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
َعاٗما فَلَۡيأ

َحًدا
َ
 ١٩ يُۡشعَِرنه بُِكۡم أ

20. “Quả thật, nếu họ phát hiện ra các anh, họ sẽ ném đá 

giết các anh, hoặc sẽ bắt các anh trở lại với tín ngưỡng 

của họ và nếu như thế thì các anh sẽ không bao giờ thành 

đạt.” 

ۡو يُعِيُدوُكۡم فِي  
َ
إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم يَۡرُجمُوُكۡم أ

بَٗدا
َ
 ٢٠ ِملهتِِهۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا أ

21. Và như thế (với cách đó) TA đã cho lộ tung tích của họ 

(nhóm thanh niên trong hang núi) để họ (thiên hạ) biết 

rằng lời hứa của Allah là sự thật và rằng giờ Tận Thế 

(cũng là sự thật) không có gì phải ngờ vực. (Ngươi hãy 

nhớ lại) lúc họ (người dân trong thành phố) tranh cãi nhau 

về vụ việc của họ (nhóm thanh niên trong hang núi). Một 

số bảo: “Các người hãy xây lên chỗ của họ một tượng đài, 

Thượng Đế của họ biết rõ về họ.” Những người chiếm ưu 

thế trong cuộc tranh cãi nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ xây 

một Masjid bên trên chỗ của họ.” 

ِ َحق     نه وَۡعَد ٱَّلله
َ
ۡعثَۡرنَا َعلَۡيِهۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعةَ  نه ٱلسه
َ
لَا َرۡيَب فِيَهآ إِۡذ َيَتَنَٰزَُعوَن بَيَۡنُهۡم   َوأ

ۡعلَُم بِِهۡمْۚ  
َ
بُُّهۡم أ ۡمرَُهۡمۖۡ َفَقالُواْ ٱۡبُنواْ َعلَۡيِهم ُبۡنَيَٰٗناۖۡ ره

َ
أ

ۡمرِهِۡم لََنتهِخَذنه َعلَۡيِهم  
َ
هِذيَن َغلَُبواْ عَلَىَٰٓ أ قَاَل ٱل

ۡسِجٗدا  ٢١ مه

22. (Một số người) sẽ nói: “(Nhóm thanh niên trong hang 

núi) gồm ba người, con chó của họ nữa là bốn.” Một số 

khác sẽ nói: “Họ gồm năm người, con chó của họ nữa là 

sáu.” Toàn là lời nói vô căn cứ! Và một số khác thì bảo: 

“Họ gồm bảy người, con chó của họ nữa là tám.” Ngươi 

(Muhammad) hãy nói: “Thượng Đế của ta biết rõ nhất về 

số lượng của họ, chỉ ít người biết về họ. Do đó, chớ tranh 

cãi về họ trừ phi thực sự biết rõ sự việc và cũng chớ hỏi 

một ai về chuyện của họ.” 

ابُِعُهۡم َكلُۡبُهۡم َويَُقولُوَن َخمَۡسة   ََٰثة  ره   َسَيُقولُوَن ثََل
ُۢا بِٱلَۡغۡيِبِۖ َويَُقولُوَن َسۡبَعة    َسادُِسُهۡم َكلُۡبُهۡم َرۡجمَ

ا َيۡعلَُمُهۡم   تِِهم مه ۡعلَُم بِعِده
َ
ب ِٓي أ َوثَاِمُنُهۡم َكلُۡبُهۡمْۚ قُل ره

ها ِمَراٗٓء َظَِٰهٗرا َولَا   ُۗ فَلَا ُتَمارِ فِيِهۡم إِل ها قَلِيل  إِل
َحٗدا

َ
ِۡنُهۡم أ  ٢٢ تَۡسَتۡفِت فِيِهم م 

23. Và Ngươi (Muhammad) chớ nói về bất cứ điều gì: 

“Quả thật tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.” 
َٰلَِك َغًدا  ٢٣ َولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي فَاِعل  َذ

24. Trừ phi (Ngươi kèm theo lời): “Insha-Allah – Nếu Allah 

muốn”. Và Ngươi hãy tụng niệm Thượng Đế của Ngươi 

lúc Ngươi đã quên và Ngươi hãy nói: “Có thể Thượng Đế 

của Ta sẽ hướng dẫn Ta đến gần với chân lý hơn điều 

này.” 

بهَك إَِذا نَِسيَت َوقُۡل   ْۚ َوٱۡذُكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ إِل

ۡقَرَب ِمۡن َهََٰذا رَ 
َ
ن َيۡهِديَِن َرب ِي لِأ

َ
 ٢٤ َشٗداَعَسيَٰٓ أ

25. Và họ (nhóm thanh niên ẩn náu trong hang núi) đã lưu 

lại trong cái hang của họ ba trăm lẻ chín năm. 
َولَبُِثواْ فِي َكۡهفِِهۡم ثََلََٰث ِماْئَةٖ ِسنِيَن َوٱۡزَداُدواْ  

 ٢٥ تِۡسٗعا 
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26. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Allah biết rõ nhất họ đã 

lưu lại bao lâu (trong cái hang đó), những điều vô hình của 

các tầng trời và trái đất đều nằm trong sự hiểu biết của 

Ngài, Ngài nhìn thấy và nghe tất cả. Họ không có Đấng 

Bảo Hộ nào khác ngoài Ngài và không có ai (vật gì) chia 

sẻ với Ngài trong luật lệ của Ngài. 

َِٰت  قُ  َمََٰو ْۖۡ لَُهۥ َغۡيُب ٱلسه ۡعلَُم بَِما لَبُِثوا
َ
ُ أ ِل ٱَّلله

ِن ُدونِهِۦ ِمن   ۡسِمۡعْۚ َما لَُهم م 
َ
بِۡصۡر بِهِۦ َوأ

َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َوٱلۡأ

َحٗدا
َ
ۦٓ أ ٖ َولَا يُۡشرُِك فِي ُحۡكِمهِ  ٢٦ َولِي 

27. Ngươi (Muhammad) hãy xướng đọc những gì được 

mặc khải cho Ngươi từ Kinh Sách nơi Thượng Đế của 

Ngươi. Không ai có thể thay đổi các lời phán của Ngài và 

Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy được chỗ nương tựa 

nào khác ngoài Ngài. 

َل   ِ وِحَي إِلَۡيَك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖۡ لَا ُمَبد 
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

 ِ  ٢٧ هِۦ ُملَۡتَحٗدالِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَن َتِجَد ِمن ُدون

28. Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn cùng với những 

người thường cầu nguyện Thượng Đế của họ sáng chiều 

với mong muốn làm đẹp lòng Ngài. Ngươi chớ đừng 

không ngó ngàng gì tới họ chỉ vì thèm muốn vẻ hào 

nhoáng của cuộc sống trần tục, và Ngươi cũng chớ đừng 

nghe theo kẻ mà TA (Allah) đã đóng chặt trái tim của y 

khỏi sự tưởng nhở đến TA và chỉ biết chạy theo dục vọng 

của bản thân và hành động của y thường quá mức giới 

hạn. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ   َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
ۖۥۡ َولَا َتۡعُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم  وَ  ٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ۡغَفلَۡنا 
َ
ۡنَياۖۡ َولَا تُِطۡع َمۡن أ ةِ ٱلدُّ تُرِيُد زِيَنَة ٱلۡحََيوَٰ

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا 
َ
َُٰه وََكاَن أ  ٢٨ قَلَۡبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتهَبَع َهَوى

29. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Chân lý thực sự đến từ 

nơi Thượng Đế của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì hãy 

tin còn ai muốn vô đức tin thì cứ phủ nhận.” Quả thật, TA 

(Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Ngục 

Lửa có rào bao quanh nhốt họ lại. Nếu họ van xin (nước 

để làm dịu đi một chút cơn nóng) thì họ sẽ được ban cho 

một loại nước giống như dầu sôi, nó (sẽ được đổ lên 

người họ) lột hết da mặt của họ. Ôi, loại nước uống thật 

khủng khiếp và nơi trú ngụ thật tồi tệ! 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمن َشآَء فَلُۡيۡؤِمن َوَمن   َوقُِل ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َحاَط بِِهۡم  َشآَء 

َ
َٰلِِميَن نَاًرا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ْۚ إِنهآ أ فَلَۡيۡكُفۡر

ُسَرادُِقَهاْۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ ُيَغاثُواْ بَِمآٖء َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي  
َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا   ٢٩ ٱلۡوُُجوَهْۚ بِۡئَس ٱلشه

30. Riêng những người có đức tin và hành thiện, chắc 

chắn TA (Allah) sẽ không làm mất đi công lao của những 

ai làm tốt. 

َٰلَِحَِٰت إِنها لَا نُِضيُع   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡحَسَن َعَملًا

َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
 ٣٠ أ

31. Những người đó sẽ được ban cho các Ngôi Vườn 

Thiên Đàng vĩnh cửu, bên dưới có các dòng sông chảy, 

trong đó họ sẽ được cho đeo các vòng vàng và sẽ được 

cho mặc y phục màu xanh lục từ gấm lụa được thêu trổ 

tuyệt đẹp, trong đó họ sẽ được ngồi tựa mình trên những 

chiếc tràng kỷ. Ôi, một phần thưởng thật đầy ân huệ và 

một nơi trú ngụ vô cùng tốt đẹp! 

نَۡهَُٰر  
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه

ُ
أ

َساوَِر ِمن َذَهٖب َويَلۡبَُسوَن ثَِيابًا 
َ
ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ

تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى   ِن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ ُخۡضٗرا م 
َواُب وََحُسنَ  َرآئِِكِۚ نِۡعَم ٱلثه

َ
 ٣١ ۡت ُمۡرَتَفٗقا ٱلۡأ

32. Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra cho họ một hình 

ảnh thí dụ về hai người đàn ông. Một trong hai được TA 

ban cho hai ngôi vườn nho, cả hai ngôi vườn được TA 

bao quanh bằng các cây chà là và chính giữa hai ngôi 

vườn được TA đặt cho một miếng rẫy. 

َحِدهَِما 
َ
َثلٗا رهُجلَيِۡن َجَعلَۡنا لِأ ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما بَِنۡخٖل وََجَعلَۡنا 
َ
َجنهتَيِۡن ِمۡن أ
 ٣٢ بَيَۡنُهَما َزۡرٗعا
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33. Cả hai ngôi vườn đều xum xuê trĩu quả, không có bất 

cứ một trái lép nào; và TA đã cho phún ra một dòng sông 

chính giữa hai ngôi vườn đó. 

اْۚ  ِۡنُه َشۡيـ ٗ ُكلََها َولَۡم َتۡظلِم م 
ُ
كِلَۡتا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ

ۡرنَا ِخَلَٰلَُهَما َنَهٗرا  ٣٣ َوَفجه

34. Y (chủ của hai ngôi vườn) được mùa trái quả. Y tranh 

luận với người bạn của mình trong lúc trò chuyện, nói (một 

cách đầy kiêu ngạo): “Tôi nhiều hơn anh về tài sản và 

mạnh hơn anh vì được đông con cái.” 

نَا۠  
َ
ۥٓ أ وََكاَن لَُهۥ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ وَُهَو ُيحَاوُِرُه

َعزُّ َنَفٗرا
َ
ۡكثَُر ِمنَك َمالٗا َوأ

َ
 ٣٤ أ

35. Y vào ngôi vườn của mình và tự làm bản thân mình 

sai quấy khi nói: “Tôi nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ không 

thể nào tiêu tan được.” 

ن  
َ
ُظنُّ أ

َ
َوَدَخَل َجنهَتُهۥ وَُهَو َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ قَاَل َمآ أ

بَٗدا
َ
ۦٓ أ ِ  ٣٥ تَبِيَد َهَِٰذه

36. “Và tôi cũng nghĩ rằng giờ tận thế sẽ không xảy đến. 

Và nếu tôi thực sự được đưa trở về với Thượng Đế của 

mình thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm được điều tốt đẹp hơn 

ngôi vườn này.” 

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن رُّدِدتُّ إِلَيَٰ َرب ِي   ُظنُّ ٱلسه
َ
َوَمآ أ

ِۡنَها ُمنَقلَٗبا  ِجَدنه َخيٗۡرا م 
َ
 ٣٦ لَأ

37. Người bạn của y tranh luận với y, nói: “Phải chăng anh 

đã không có đức tin nơi Đấng đã tạo hóa ra anh từ đất bụi 

rồi từ tinh dịch rồi sau đó Ngài đã làm cho anh thành một 

người đàn ông hoàn chỉnh?!” 

هِذي   َكَفۡرَت بِٱل
َ
ۥٓ أ قَاَل لَُهۥ َصاِحُبُهۥ وَُهَو ُيحَاوُِرُه

ََٰك  خَ  ى لََقَك ِمن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه َسوه
 ٣٧ رَُجلٗا

38. “Riêng đối với tôi thì Ngài là Allah, là Thượng Đế của 

tôi, tôi sẽ không Shirk (gán ghép đối tác) với Thượng Đế 

của tôi bất kỳ ai.” 

 ِ
ۡشرُِك بَِرب 

ُ
ُ َرب ِي َولَٓا أ َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله َحٗداله

َ
 ٣٨ ٓي أ

39. “Phải chi khi bước vào ngôi vườn của mình, anh nói: 

‘Masha-Allah! – Đây là những gì Allah muốn! Không có 

sức mạnh nào ngoài Allah (thì có lẽ sẽ tốt cho anh). Nếu 

anh thấy tôi ít hơn anh về tài sản và con cái,” 

ُ لَا قُوهةَ  َولَۡولَٓا إِۡذ َدَخلَۡت  َجنهَتَك قُلَۡت َما َشآَء ٱَّلله
قَله ِمنَك َمالٗا َوَولَٗدا

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ ها بِٱَّلله  ٣٩ إِل

40. “Thì biết đâu (sau này) Thượng Đế của tôi sẽ ban cho 

tôi thứ tốt đẹp hơn ngôi vườn của anh; biết đâu Ngài sẽ 

gửi từ trên trời xuống những lưỡi tầm sét tàn phá ngôi 

vườn của anh, biến nó thành mảnh đất trơ trụi,” 

ِن َجنهتَِك َويُۡرِسَل   ن يُۡؤتِيَِن َخيٗۡرا م 
َ
َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ

َمآِء َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا   َِن ٱلسه َعلَۡيَها ُحۡسَباٗنا م 
 ٤٠ َزلًَقا 

41. “Hoặc nguồn nước của ngôi vườn sẽ cạn mất khiến 

anh không thể nào tìm được nguồn nước trở lại.” 
ۡو يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗرا فَلَن تَۡسَتِطيَع لَُهۥ َطلَٗبا 

َ
 ٤١ أ

42. Thế rồi mùa màng trái quả của y bị tàn phá toàn bộ, 

lúc đó, y xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ tiếc nuối và xót) cho 

những gì đã chi tiêu vào ngôi vườn (từ công sức và tiền 

bạc); và (trước cảnh) toàn bộ những giàn nho ngã rạp 

nằm ngổn ngang, y (hối hận) nói: “Ôi, phải chi mình đã 

không Shirk với Thượng Đế của mình!” 

ۡيهِ عَلَىَٰ  ۡصَبَح ُيَقل ُِب َكفه
َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
نَفَق  َوأ

َ
َمآ أ

فِيَها َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َويَُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم  
َحٗدا

َ
ۡشرِۡك بَِرب ِٓي أ

ُ
 ٤٢ أ
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43. Và ngoài Allah, y không có một phái đảng nào giúp đỡ 

y và y cũng không tự cứu lấy được mình. 
هُهۥ فِئَة  يَنُصُرونَُهۥ ِمن  ِ َوَما  َولَۡم تَُكن ل ُدوِن ٱَّلله

 ٤٣ َكاَن ُمنَتِصًرا 

44. Ở kia (Ngày Phán Xét Cuối Cùng), quyền bảo hộ chỉ 

thuộc về một mình Allah, Đấng Chân Lý. Ngài là Đấng ban 

thưởng tốt nhất và cũng là Đấng ban cho kết quả cuối 

cùng tốt nhất. 

 ِۚ ِ ِ ٱلۡحَق   ُهَو َخيۡر  ثََواٗبا وََخيٌۡر  ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِله
 ٤٤ ُعۡقٗبا 

45. Và Ngươi (Muhammad) hãy đưa ra hình ảnh thí dụ về 

đời sống trần tục rằng nó giống như nước mưa mà TA 

(Allah) đã ban từ trên trời xuống làm cho cây cối, thảo 

mộc trên mặt đất mọc lên tươi tốt nhưng rồi sau đó nó dần 

dần trở thành những cọng rạ khô héo để những cơn gió 

thổi chúng bay đi khắp nơi. Và Allah là Đấng Định Đoạt tất 

cả mọi thứ. 

نَزلَۡنَُٰه ِمَن  
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ َثَل ٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

ۡر 
َ
َمآِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ ۡصَبَح َهِشيٗما  ٱلسه

َ
ِض فَأ

ۡقَتِدًرا  ِ َشۡيٖء مُّ
ُ عَلَىَٰ كُل  َُٰحُۗ وََكاَن ٱَّلله َِي  ٤٥ تَۡذُروهُ ٱلر 

46. Của cải và con cái là những thứ trang hoàng của đời 

sống trần tục này (rồi sẽ sớm mất đi) và chỉ những việc 

làm ngoan đạo và thiện tốt mới còn mãi, chỉ có những việc 

làm ngoan đạo và thiện tốt mới được hưởng phần thưởng 

tốt đẹp nhất ở nơi Allah và mới là niềm hy vọng tốt đẹp 

nhất. 

ۡنَياۖۡ َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت   ةِ ٱلدُّ ٱلَۡماُل َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيوَٰ
مَ 

َ
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك ثََواٗبا وََخيٌۡر أ  ٤٦ لٗاٱلصه

47. Vào Ngày mà TA sẽ di chuyển các quả núi đi mất 

dạng và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy mặt đất trống trải 

bằng phẳng, và TA sẽ triệu tập họ lại và không bỏ sót bất 

kỳ một ai. 

ۡرَض بَارَِزٗة 
َ
وََحَشۡرَنَُٰهۡم  َويَۡوَم نَُسي ُِر ٱلِۡجَباَل َوتََرى ٱلۡأ

َحٗدا
َ
 ٤٧ فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ

48. Họ sẽ được dẫn ra đứng thành hàng trình diện trước 

Thượng Đế của Ngươi. TA (Allah) chắc chắn sẽ mang các 

ngươi đến giống như TA đã tạo hóa các ngươi lần đầu. 

Tuy nhiên, các ngươi đã cho rằng TA không bao giờ thực 

hiện được lời hứa này với các ngươi. 

ا لهَقۡد ِجۡئُتُمونَا َكَما   وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
جَۡعَل لَُكم   لهن نه

َ
ِِۭۚ بَۡل زََعۡمُتۡم أ ة َل َمره وه

َ
َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

وِۡعٗدا  ٤٨ مه

49. Và quyển sổ (ghi chép các việc làm) sẽ được mang ra 

đặt trước mặt. Rồi Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ 

tội lỗi hoảng sợ về những điều được ghi trong đó. Và họ 

sẽ than: “Ôi, thật khổ thân! Quyển sổ gì như thế này! Sao 

nó ghi không sót một điều gì dù nhỏ hay lớn vậy.” Và họ 

sẽ nhìn thấy trước mặt họ tất cả những điều mà mình đã 

làm. Và Thượng Đế của Ngươi sẽ không đối xử bất công 

đối với một ai. 

ا   َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه
فِيهِ َويَُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا ُيَغادُِر  

هٓا  ََٰهاْۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ  َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرًة إِل ۡحَصى
َ
 أ

َحٗدا
َ
 ٤٩ َحاِضٗراُۗ َولَا َيۡظلُِم َربَُّك أ
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50. Và khi TA phán với các Thiên Thần: “Các ngươi hãy 

cúi đầu quỳ lạy Adam” thì tất cả đều cúi xuống quỳ lạy 

ngoại trừ Iblis thuộc loài Jinn. Nó đã nghịch lại mệnh lệnh 

Thượng Đế của nó. Vậy phải chăng các ngươi chấp nhận 

nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các ngươi thay 

vì TA trong lúc chúng là kẻ thù của các ngươi ư?! Thật 

xấu xa và tệ hại thay cho việc đổi chác của những kẻ làm 

điều sai quấy! 

هٓا  َوِإۡذ قُلَۡنا  لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
ۦُٓۗ   ۡمرِ َرب ِهِ

َ
ِ َفَفَسَق َعۡن أ إِبۡلِيَس َكاَن ِمَن ٱلِۡجن 

ۡولَِيآَء ِمن ُدونِي وَُهۡم لَُكۡم  
َ
ۥٓ أ ِيهَتُه َفَتتهِخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
أ

َٰلِِميَن بََدلٗا ْۚ بِۡئَس لِلظه ُۢ  ٥٠ َعُدوُّ

51. TA đã không bắt chúng (Jinn) chứng kiến việc tạo hóa 

các tầng trời và trái đất và cũng không bắt chúng chứng 

kiến ngay cả việc tạo hóa ra bản thân chúng; và TA đã 

không lấy những kẻ dẫn thiên hạ đi lạc lối làm người ủng 

hộ. 

َِٰت وَ  َمََٰو ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق ٱلسه
َ
آ أ ۡرِض َولَا َخلَۡق  ۞مه

َ
ٱلۡأ

نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا
َ
 ٥١ أ

52. Vào Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ thờ các thần linh 

ngoài Allah): “Các ngươi hãy gọi các thần linh mà các 

ngươi đã khẳng định chúng là những vị đối tác của TA 

đến!” Họ đã gọi chúng nhưng chúng không trả lời. Thế là 

TA đặt bức màn phân cách giữa họ. 

هِذيَن زََعۡمُتۡم فََدَعوُۡهۡم   َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَرَكآِءَي ٱل
ۡوبِٗقا   ٥٢ فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم وََجَعلَۡنا بَيۡنَُهم مه

53. Những kẻ tội lỗi nhìn thấy Hỏa Ngục thì họ biết chắc 

rằng mình sẽ phải sa vào đó và sẽ không thể nào tìm thấy 

một lối thoát để trốn khỏi nơi đó. 

َواقُِعوَها َولَۡم   نهُهم مُّ
َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ َوَرَءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه

 ٥٣ َيِجُدواْ َعۡنَها َمۡصِرٗفا 

54. Quả thật TA (Allah) đã trình bày cho nhân loại trong 

Qur’an này đủ các hình ảnh thí dụ, tuy nhiên, con người 

thường hay tranh cãi về rất nhiều vấn đề. 

ِ َمَثٖلِۚ  
ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لِلنهاِس ِمن ُكل  َولََقۡد َصره

ۡكثََر َشۡيٖء َجَدلٗا
َ
 ٥٤ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن أ

55. Chẳng có gì ngăn cản (đa số) nhân loại tin tưởng và 

cầu xin Thượng Đế của họ tha thứ ngoại trừ (họ mong đợi 

một trong hai điều), hoặc là đường lối của những người đi 

trước (từ các hình phạt mà họ đã hứng chịu) sẽ xảy đến 

hoặc là sự trừng phạt giáng xuống trực diện họ. 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم ٱلُۡهَدىَٰ  وَ 
َ
اَس أ َما َمَنَع ٱلنه

ۡو  
َ
لِيَن أ وه

َ
تَِيُهۡم ُسنهُة ٱلۡأ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َويَۡسَتۡغفُِرواْ َربهُهۡم إِل

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ُقُبلٗا
ۡ
 ٥٥ يَأ

56. Và TA (Allah) chỉ gửi các vị Sứ Giả đến để báo tin 

mừng và cảnh cáo (nhân loại) mà thôi. Tuy nhiên, những 

kẻ vô đức tin thường dùng sự ngụy tạo đầy sai quấy làm 

luận cứ để tranh cãi hầu đánh đổ Chân Lý. Họ đã lấy các 

lời mặc khải của TA cũng như những gì được cảnh cáo 

làm trò bỡn cợt, trêu đùa. 

ِريَن َوُمنِذرِيَنْۚ  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ ها ُمبَش   إِل
هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ   َويَُجَِٰدُل ٱل

نِذُرواْ ُهُزٗوا
ُ
خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي َوَمآ أ ۖۡ َوٱته  ٥٦ ٱلۡحَقه
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57. Còn ai sai quấy hơn kẻ khi được nhắc cho các lời 

phán từ Thượng Đế của y thì y quay mặt lánh xa và quên 

mất những gì mà bàn tay của y đã gửi đi trước (từ tội lỗi 

của y)! Quả thật, TA (Allah) đã phủ kín trái tim của họ để 

họ không thể hiểu và tiếp thu Nó (Qur’an) và TA đã làm 

cho tai của họ trở nên điếc (không nghe thấy gì), cho nên 

nếu Ngươi (Muhammad) có kêu gọi họ đến với Chỉ Đạo 

thì họ cũng sẽ không bao giờ được hướng dẫn. 

ۡعرََض َعۡنَها  
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ فَأ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

َمۡت يََداهُْۚ إِنها َجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم   َونَِسَي َما قَده
 ِ ن َيۡفَقُهوُه َوف

َ
ِكنهًة أ

َ
ٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقٗراۖۡ َوِإن تَۡدُعُهۡم  أ

بَٗدا
َ
 ٥٧ إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن َيۡهَتُدٓواْ إًِذا أ

58. Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) là Đấng Tha 

Thứ tràn đầy lòng thương xót. Nếu Ngài bắt tội họ với 

những gì mà họ đã phạm thì chắc chắn Ngài sẽ nhanh 

chóng giáng hình phạt xuống họ. Nhưng vì lời hứa (trừng 

phạt) dành cho họ (đã được ấn định ở Đời Sau), lúc đó 

chắc chắn họ sẽ không bao giờ tìm thấy nơi nào để thoát 

nạn. 

ۡحمَةِِۖ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ   َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ُذو ٱلره
َل لَُهُم ٱلۡ  وِۡعد  لهن َيِجُدواْ ِمن  لََعجه هُهم مه َعَذاَبْۚ بَل ل
 ٥٨ ُدونِهِۦ َمۡوئِلٗا

59. Các thị trận đó (dân ‘Ad, Thamud,...), TA đã hủy diệt 

họ khi họ làm điều sai quấy và TA đã ấn định giờ hẹn cho 

việc hủy diệt họ. 

ا   ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه
َ
َظلَُمواْ وََجَعلَۡنا َوتِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

وِۡعٗدا  ٥٩ لَِمۡهلِِكِهم مه

60. Và (hãy nhớ lại) khi Musa nói với cậu bé (học trò cùng 

đồng hành) của Y: “Ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình 

cho đến khi tới được nơi tiếp giáp của hai vùng biển bằng 

không chẳng biết đến bao giờ Ta mới tới đó được”. 

بۡلَُغ َمجَۡمَع  
َ
بَۡرُح َحتهيَٰٓ أ

َ
َُٰه لَٓا أ َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِفَتى

ۡمِضَي ُحُقٗبا 
َ
ۡو أ

َ
 ٦٠ ٱلَۡبۡحَرۡيِن أ

61. Nhưng khi hai thầy trò đến được nơi tiếp giáp của hai 

vùng biển thì cả hai đã quên mất con cá của họ, nó đã 

nhảy xuống biển lội đi mất như đi trong đường hầm. 

خََذ   ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما فَٱته فَلَمه
 ٦١ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ َسَرٗبا 

62. Cho nên, khi hai thầy trò họ đi quá nơi hẹn, (Musa) 

bảo cậu học trò: “Con hãy dọn bữa trưa của chúng ta ra 

đi, quả thật chúng ta đã thấm mệt bởi một chuyến đi dài!” 

َُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد لَقِيَنا ِمن   ا َجاَوَزا قَاَل لَِفَتى فَلَمه
 ٦٢ َسَفرِنَا َهََٰذا نََصٗبا 

63. (Cậu học trò) nói: “Thưa thầy, thầy có nhớ lúc chúng 

ta đến được mũi đá không, con đã quên mất chuyện con 

cá, Shaytan đã làm con quên nói với thầy về chuyện con 

cá, con cá đã tìm cách nhảy xuống biển một cách thật kỳ 

diệu”. 

ۡخَرةِ فَإِن ِي نَِسيُت   َوۡيَنآ إِلَي ٱلصه
َ
َرَءيَۡت إِۡذ أ

َ
قَاَل أ

ۡيَطَٰنُ  ها ٱلشه َٰنِيُه إِل نَسى
َ
خََذ  ٱلۡحُوَت َوَمآ أ ۚۥْ َوٱته ۡذُكَرُه

َ
ۡن أ

َ
 أ

 ٦٣ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ َعَجٗبا 

64. (Musa) bảo: “Đấy chính là địa điểm mà chúng ta cần 

tìm”. Vậy là hai thầy trò lần theo lối cũ mà quay trở lại nơi 

hẹn. 

ا عَلَىَٰٓ َءاثَارِهَِما  َٰلَِك َما ُكنها َنۡبِغِۚ فَٱۡرتَده   قَاَل َذ
 ٦٤ قََصٗصا 

65. Họ đã gặp được một người bề tôi (Al-Khudhir) của TA, 

người mà TA đã ban cho Y hồng ân và đã dạy Y kiến thức 

từ nơi TA. 

ِۡن ِعنِدنَا   ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه َرۡحمَٗة م  فَوََجَدا َعۡبٗدا م 
هُدنها ِعلۡٗما   ٦٥ وََعلهۡمَنَُٰه ِمن ل
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66. Musa nói với Y (Al-Khudhir): “Tôi có thể theo Ông để 

Ông dạy Tôi điều đúng đắn mà Ông đã được (Allah) chỉ 

dạy hay không? 

ا   ن ُتَعل َِمِن ِممه
َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
قَاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ َهۡل أ

 ٦٦ ُعل ِۡمَت رُۡشٗدا

67. (Al-Khudhir) nói: “Chắc chắn Ngươi sẽ không bao giờ 

có thể kiên nhẫn được cùng với Ta đâu.” 
 ٦٧ قَاَل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمعَِى َصبٗۡرا

68. “Làm sao Ngươi có thể kiên nhẫn trên điều mà Ngươi 

không có kiến thức về nó (điều ẩn bên trong sự việc) 

được chứ?!” 

 ٦٨ ُتحِۡط بِهِۦ ُخبٗۡرا َوَكۡيَف تَۡصبُِر عَلَىَٰ َما لَمۡ 

69. (Musa) nói: “Insha-Allah, Ông sẽ thấy Tôi nhẫn nại và 

Tôi sẽ không cãi lại Ông bất cứ việc gì.” 
ۡعِصي لََك  

َ
ُ َصابِٗرا َولَٓا أ قَاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله

ۡمٗرا
َ
 ٦٩ أ

70. (Al-Khudhir) bảo: “Thôi được, nếu Ngươi đi theo Ta thì 

ngươi chớ hỏi Ta về bất cứ điều gì cho tới khi Ta tự nói ra 

điều đó cho Ngươi biết.” 

قَاَل فَإِِن ٱتهَبۡعَتنِي فَلَا تَۡسـ َلۡنِي َعن َشۡيٍء َحتهيَٰٓ  
ۡحِدَث لََك ِمۡنُه ذِۡكٗرا

ُ
 ٧٠ أ

71. Thế là hai người họ ra đi cho đến khi cả hai lên một 

con thuyền thì (Al-Khudhir) đột nhiên đục cái lỗ làm thủng 

nó. (Musa) liền nói: “Sao Ông lại đục thủng con thuyền 

nhấn chìm mọi người trên nó chứ? Quả thật, Ông đã làm 

một việc quá ư là sai trái.” 

فِيَنةِ  َخَرَقَهاۖۡ قَاَل فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا َركَِبا فِي ٱلسه
ۡهلََها لََقۡد ِجئَۡت َشۡيـ ًا إِۡمٗرا

َ
َخَرۡقَتَها لُِتۡغرَِق أ

َ
 ٧١ أ

72. (Al-Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã bảo rằng Ngươi 

không bao giờ có thể kiên nhẫn được cùng với Ta sao?” 
قُۡل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى 

َ
لَۡم أ

َ
 ٧٢ َصبٗۡراقَاَل أ

73. (Musa) nói: “Xin Ông chớ bắt tội vì điều tôi đã lỡ trót 

quên và xin Ông chớ đừng nghiêm khắc cho việc (học hỏi) 

của Tôi.” 

ۡمرِي  
َ
قَاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َولَا تُرۡهِۡقنِي ِمۡن أ

 ٧٣ ُعۡسٗرا

74. Rồi hai người họ lại tiếp tục lên đường, cho đến khi cả 

hai gặp được một cậu bé thì (Al-Khudhir) đã giết chết cậu 

bé đó. (Musa) nói: “Sao Ông lại giết một mạng người vô 

tội như vậy chứ? Quả thật Ông đã làm một điều quá ư là 

tội lỗi.” 

َقَتلَۡت فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰٗما َفَقَتلَُهۥ  
َ
قَاَل أ
ا   َنۡفٗسا َزكِيهَۢة بَِغيِۡر َنۡفٖس لهَقۡد ِجۡئَت َشۡيـ ٗ

 ٧٤ نُّۡكٗرا

75. (Al-Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã bảo rằng Ngươi 

không bao giờ có thể kiên nhẫn được cùng với Ta sao?” 
هَك إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَى َص  قُل ل

َ
لَۡم أ

َ
 ٧٥ بٗۡرا۞قَاَل أ

76. (Musa) nói: “Sau lần này, nếu Tôi còn thắc mắc bất cứ 

điều gì thì Ông hãy không cho tôi đi cùng Ông nữa, bởi lúc 

đó Ông chắc chắn có đủ lý do để không chấp nhận (lời 

khẩn xin) của Tôi.” 

ِۭ َبۡعَدَها فَلَا تَُصَٰحِ  لُۡتَك َعن َشۡيء
َ
ۡبنِيِۖ قَۡد  قَاَل إِن َسأ

هُدن ِي ُعۡذٗرا  ٧٦ بَلَۡغَت ِمن ل
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77. Vậy là hai người họ lại tiếp tục đi, mãi cho tới khi đến 

được một thị trấn, hai người hỏi xin thức ăn của thị dân 

nơi đó nhưng họ đã từ chối tiếp đãi hai người. Rồi hai 

người họ thấy trong thị trấn có một bức tường sắp ngã, 

(Al-Khudhair) đã liền dựng nó đứng thẳng trở lại. (Musa) 

lên tiếng: “Nếu muốn, Ông có thể đòi thị dân trả công về 

việc này mà!” 

ۡهلََها  
َ
ۡهَل قَۡريٍَة ٱۡسَتۡطَعَمآ أ

َ
َتَيآ أ

َ
فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ
ن يَُضي ُِفوُهمَ 

َ
بَۡواْ أ

َ
ن  فَأ

َ
ا فَوََجَدا فِيَها ِجَداٗرا يُرِيُد أ

َخۡذَت َعلَۡيهِ   ۖۥۡ قَاَل لَۡو ِشۡئَت لَته قَاَمُه
َ
يَنَقضه فَأ

ۡجٗرا
َ
 ٧٧ أ

78. (Al-Khudhir) nói: “Đây là lúc Ta và Ngươi phải chia tay. 

Bây giờ Ta trình bày cho Ngươi biết ý nghĩa về những 

điều mà Ngươi đã không thể nhẫn nại.” 

وِيِل َما لَۡم  
ۡ
نَب ِئَُك بَِتأ

ُ
قَاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَۡينَِكْۚ َسأ

لَۡيهِ َصبًۡرا   ٧٨ تَۡسَتِطع عه

79. “Đối với con thuyền, đó là tài sản của những người 

nghèo lao động trên biển. Sở dĩ Ta muốn làm cho nó hư đi 

là bởi vì phía sau những người nghèo đó có một ông vua 

thường hay dùng cường quyền để chiếm đoạt tất cả các 

con thuyền (lành lặn và tốt). 

فِيَنُة فَكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن َيۡعَملُوَن فِي ٱلَۡبۡحرِ   ا ٱلسه مه
َ
أ

ُخُذ ُكله  
ۡ
لِك  يَأ ِعيَبَها وََكاَن َوَرآَءُهم مه

َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
فَأ

 ٧٩ يَنٍة َغۡصٗبا َسفِ 

80. “Còn đối với đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những 

người có đức tin, ta sợ rằng sự thái quá và vô đức tin của 

nó (đối với Allah) sẽ khiến cha mẹ của nó phạm tội.” 

ن  
َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنيِۡن فََخِشيَنآ أ

َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم فَكَاَن أ مه

َ
َوأ
 ٨٠ هَِقُهَما ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرايُرۡ 

81. “Vì thế, Ta mong rằng Thượng Đế của cha mẹ nó sẽ 

ban lại cho hai người họ một đứa con trai khác trong sạch 

và gần hơn với sự khoan dung (của Allah).” 

ةٗ  ِۡنُه َزَكوَٰ ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيٗۡرا م 
َ
َرۡدنَآ أ

َ
قَۡرَب   فَأ

َ
َوأ

 ٨١ ُرۡحٗما 

82. “Riêng đối với bức tường, bởi vì đó là tài sản của hai 

đứa trẻ mồ côi trong thị trấn và bên dưới bức tường là một 

kho tàng của chúng (do cha chúng để lại cho chúng) và 

cha của chúng là một người ngoan đạo nên Thượng Đế 

của Ngươi muốn rằng khi hai đứa trẻ ấy trưởng thành 

chúng sẽ lấy kho tàng của chúng ra, như là một Hồng Ân 

của Thượng Đế của Ngươi. Và thực sự Ta đã không tự ý 

hành động những việc làm đó. Đó là ý nghĩa về những 

điều mà Ngươi đã không thể nhẫn nại được.” 

ا ٱلِۡجَداُر فَكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن فِي ٱلَۡمِديَنةِ   مه
َ
َوأ

َراَد  
َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
هُهَما وََكاَن أ وََكاَن َتحَۡتُهۥ َكنز  ل

ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكنزَُهَما َرۡحمَٗة   ُشده
َ
ن َيۡبلَُغآ أ

َ
َربَُّك أ

مۡ 
َ
ب َِكْۚ َوَما َفَعلُۡتُهۥ َعۡن أ ِن ره وِيُل َما لَۡم  م 

ۡ
َٰلَِك تَأ رِيِۚ َذ

لَۡيهِ َصبٗۡرا  ٨٢ تَۡسِطع عه

83. Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về Zdul-Qarnain(1). 

Ngươi hãy bảo họ: “Ta sẽ đọc cho các người nghe về một 

phần câu chuyện của Người.”I 

تۡلُواْ َعلَۡيُكم  َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل 
َ
َسأ

ِۡنُه ذِۡكًرا   ٨٣ م 

84. Quả thật, TA (Allah) đã để Y (Zdul-Qarnain) định cư 

trên trái đất và TA đã ban cho Y đầy đủ phương tiện cần 

thiết về mọi mặt. 

ِ َشۡيٖء  
ۡرِض َوَءاَتۡيَنَُٰه ِمن ُكل 

َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ إِنها َمكه

 ٨٤ َسبَٗبا 

 
I (1) Zdul-Qarnain có nghĩa là người có hai chiếc sừng. Ông được cho là một vị vua công bằng và Qur’an cho biết rằng 

ông chuyên đi kêu gọi thiên hạ tôn thờ Allah và thực thi theo luật lệ của Ngài. Có một số Tafseer cho rằng Zdul-Qarnain là 

một vị Nabi. Tuy nhiên, theo lời giảng giải đúng nhất, Zdul-Qarnain chỉ là một vị vua và một nhà kêu gọi đến với tôn giáo 

của Allah. 
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85. Thế là Y dùng các phương tiện được ban cho ra đi 

(hướng về phía tây để thi hành điều công lý). 
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ٨٥ فَأ

86. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi ở hướng mặt 

trời lặn. Y thấy mặt trời như đang lặn xuống một dòng suối 

đục ngầu và Y bắt gặp một đám dân (vô đức tin) sống nơi 

đó. TA (Allah) phán bảo Y: “Này hỡi Zdul-Qarnain! (Ngươi 

được phép lựa chọn): hoặc ngươi trừng phạt họ hoặc 

ngươi đối xử nhân đạo với họ.” 

ۡمِس وََجَدَها َتۡغُرُب فِي   َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
َجَد ِعنَدَها قَۡوٗماۖۡ قُلَۡنا َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن  َعيٍۡن َحمِئَةٖ َووَ 

ن َتتهِخَذ فِيِهۡم ُحۡسٗنا 
َ
آ أ َب َوِإمه ِ ن ُتَعذ 

َ
آ أ  ٨٦ إِمه

87. (Zdul-Qarnain) bảo: “Đối với ai làm điều sai quấy thì 

Ta sẽ trừng trị y rồi y sẽ được đưa trở về trình diện 

Thượng Đế của y để Ngài trừng phạt y với hình phạt vô 

cùng khủng khiếp.” 

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   ِ ا َمن َظلََم فََسوَۡف ُنَعذ  مه
َ
قَاَل أ

بُُهۥ َعَذاٗبا نُّۡكٗرا ِ  ٨٧ َفُيَعذ 

88. “Còn đối với ai có đức tin và làm việc thiện tốt thì y sẽ 

được một phần thưởng tốt đẹp và Ta sẽ nói chuyện với y 

về mệnh lệnh của Ta bằng lời lẽ nhẹ nhàng và tử tế.” 

  ِۖ ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء ٱلۡحُۡسَنيَٰ مه
َ
َوأ

ۡمرِنَا يُۡسٗرا
َ
 ٨٨ وََسَنُقوُل لَُهۥ ِمۡن أ

89. Rồi Y (Zdul-Qarnain) lại đi hướng đến một nơi khác 

(về phía đông). 
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ٨٩ ُثمه أ

90. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi ở hướng mặt 

trời mọc và Y thấy mặt trời mọc lên trên một đám dân mà 

TA (Allah) đã không ban cho họ bất kỳ một tấm phủ nào 

để che chắn (cái nóng) của nó (tức không nhà cửa, không 

cây cối). 

ۡمِس وََجَدَها َتۡطلُُع عَلَىَٰ   َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
ِن ُدونَِها ِستٗۡرا هُهم م  هۡم َنجَۡعل ل  ٩٠ قَۡوٖم ل

91. Giống như thế, TA thực sự đã quán triệt mọi điều ở 

nơi Y. 
َحۡطَنا بَِما لََديۡهِ ُخبٗۡرا

َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوقَۡد أ

92. Rồi Y lại đi hướng đến một nơi khác (ở giữa phía đông 

và phía tây). 
ۡتَبَع َسبًَبا 

َ
 ٩٢ ُثمه أ

93. (Y ra đi) cho đến khi tới được một nơi giữa hai ngọn 

núi và thấy gần hai ngọn núi có một đám dân hầu như 

không hiểu được tiếng nói (của người ngoài). 

يِۡن وََجَد ِمن ُدونِِهَما قَۡوٗما   ده َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َبيَۡن ٱلسه
ها يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡولٗا  ٩٣ ل

94. Họ nói: “Hỡi Zdul-Qarnain! Quả thật, Yajuj và Majuj là 

những kẻ tàn phá trên trái đất. Liệu chúng tôi sẽ dâng lễ 

vật cho ngài để ngài giúp chúng tôi dựng lên một bức 

tường thành ngăn cách giữa chúng tôi với bọn họ được 

không?” 

ُجوَج ُمۡفِسُدوَن  
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
قَالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِنه يَأ

ن َتجَۡعَل  
َ
ۡرِض َفَهۡل َنجَۡعُل لََك َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

َ
فِي ٱلۡأ

ا  ٩٤ بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُهۡم َسد ٗ

95. (Zdul-Qarnain) bảo: “Những gì mà Thượng Đế của Ta 

ban cho Ta còn tốt hơn. Do đó, các người chỉ cần giúp Ta 

sức lực thôi, Ta sẽ dựng một bức tường thành ngăn cách 

các người khỏi bọn họ.” 

 
َ
ٍة أ ِعيُنونِي بُِقوه

َ
ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر  فَأ ۡجَعۡل  قَاَل َما َمكه

 ٩٥ بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما 
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96. “Các người hãy mang đến cho Ta những thỏi sắt.” 

(Thế là họ mang thỏi sắt đến) cho tới khi lắp bằng chỗ 

trũng của hai sườn núi, Y (Zdul-Qarnain) bảo: “Các người 

hãy thổi.” Cho đến khi Y làm cho những thỏi sắt thành lửa, 

Y bảo: “Các người hãy mang đến cho Ta loại đồng nấu 

chảy để Ta đổ lên nó.” 

َدَفيِۡن  َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا َساَوىَٰ َبيَۡن ٱلصه
فۡرِۡغ  

ُ
ْۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَاٗرا قَاَل َءاتُونِٓي أ قَاَل ٱنُفُخوا

 ٩٦ َعلَۡيهِ قِۡطٗرا

97. Vậy là chúng (Ya’juj và Ma’juj) không thể trèo qua bức 

tường thành và cũng không thể đào thủng nó. 
ن َيۡظَهُروُه َوَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ لَُهۥ َنۡقٗبا 

َ
 ٩٧ َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

98. (Zdul-Qarnain) bảo: “Đây là hồng phúc từ Thượng Đế 

của Ta. Tuy nhiên, một khi Lời Hứa của Thượng Đế của 

Ta đã đến thì Ngài sẽ làm cho nó (bức tường thành) ngã 

đổ. Và Lời hứa của Thượng Đế của Ta là sự thật.” 

ب ِيِۖ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد َرب ِي َجَعلَُهۥ   ِن ره قَاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م 
ا  ۖۡ وََكاَن وَۡعُد َرب ِي َحق ٗ  ٩٨ َدكهآَء

99. Và vào Ngày hôm đó, TA (Allah) sẽ để cho họ nổi lên 

như làn sóng chồng lên nhau, và tiếng còi hụ sẽ được thổi 

lên và TA sẽ tập trung tất cả bọn họ. 

۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي َبۡعٖضِۖ َونُفَِخ فِي  
ورِ فََجَمۡعَنَُٰهۡم َجمٗۡعا   ٩٩ ٱلصُّ

100. Và vào Ngày hôm đó, TA sẽ phơi bày Hỏa Ngục cho 

những kẻ vô đức tin nhìn thấy tận mắt. 
َٰفِرِيَن َعۡرًضا   ١٠٠ وََعرَۡضَنا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

101. Những kẻ mà cặp mắt của họ bị che khỏi Lời Nhắc 

Nhở của TA, và họ đã không thể nghe được (Nó). 
ه  ۡعُيُنُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن ذِۡكرِي وََكانُواْ  ٱل

َ
ِذيَن َكانَۡت أ

 ١٠١ لَا يَۡسَتِطيُعوَن َسۡمًعا 

102. Phải chăng những kẻ vô đức tin nghĩ rằng họ được 

quyền nhận đám bầy tôi của TA làm những kẻ bảo hộ thay 

vì TA hay sao? Quả thật, TA đã chuẩn bị Hỏa Ngục làm 

chốn định cư cho những kẻ vô đức tin. 

ن َيتهِخُذواْ ِعَبادِي ِمن  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

َٰفِرِيَن نُُزلٗا ۡعَتۡدنَا َجَهنهَم لِلَۡك
َ
ْۚ إِنهآ أ ۡولَِيآَء

َ
 ١٠٢ ُدونِٓي أ

103. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “(Hỡi nhân loại), có phải 

các người muốn chúng tôi cho các người biết ai là những 

kẻ thất bại nhất trong việc làm và hành động ư?” 

ۡعَمَٰلًا
َ
ۡخَسِريَن أ

َ
 ١٠٣ قُۡل َهۡل نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

104. “(Đó là) những kẻ đã phí mất công sức nơi cuộc sống 

trần gian nhưng cứ tưởng rằng họ đang được điều tốt 

lành trong việc làm và hành động của họ.” 

ۡنَيا وَُهۡم َيحَۡسُبوَن   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َضله َسۡعُيُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ ٱل
نهُهۡم ُيحِۡسُنوَن ُصۡنًعا 

َ
 ١٠٤ أ

105. Những kẻ đó chính là những kẻ đã phủ nhận các dấu 

hiệu của Thượng Đế của họ cũng như đã phủ nhận việc 

gặp gỡ lại Ngài. Cho nên, việc làm của họ đã trở thành vô 

nghĩa. Vì thế vào Ngày Phục Sinh, TA (Allah) sẽ không trả 

cho họ bất cứ giá trị nào. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم َولَِقآئِهِۦ   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعَمَٰلُُهۡم فَلَا نُقِيُم لَُهمۡ 
َ
 يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  فََحبَِطۡت أ

 ١٠٥ َوۡزٗنا 

106. Phần thưởng Hỏa Ngục dành cho họ như thế là bởi 

vì họ đã vô đức tin và bởi vì họ đã chế nhạo các lời mặc 

khải cũng như các vị Sứ Giả của TA. 

خَُذٓواْ َءاَيَٰتِي   َٰلَِك َجَزآؤُُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ َوٱته َذ
 ١٠٦ ُسلِى ُهُزًوا َورُ 
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107. Quả thật, những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ 

được ân thưởng các Ngôi Vườn Firdaws (nơi Thiên Đàng) 

làm chốn cư ngụ. 

َٰلَِحَِٰت َكانَۡت لَُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًا  ١٠٧ َجنه

108. Họ sẽ sống trong đó đời đời và sẽ không mong 

chuyển đến nơi khác. 
 ١٠٨ َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَولٗا

109. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu lấy nước biển làm 

mực (để viết) những Lời Phán của Thượng Đế của Ta thì 

chắc chắn nước biển sẽ cạn hết trước khi dứt Lời Phán 

của Thượng Đế của Ta và dẫu cho chúng ta có mang đến 

những đại dương khác tương tự đi chăng nữa.” 

هۡو َكاَن ٱلَۡبۡحُر ِمَداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت َرب ِي لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر   قُل ل
 ِ ن تَنَفَد َكلَِمَُٰت َرب ِي َولَۡو ِجۡئَنا ب

َ
ِمۡثلِهِۦ  َقۡبَل أ
 ١٠٩ َمَدٗدا

110. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Ta thật ra cũng chỉ là 

một người phàm giống như các người nhưng Ta được 

mặc khải cho biết rằng quả thật Thượng Đế của các người 

chỉ có một Đấng Duy nhất. Bởi thế, ai mong được gặp gỡ 

Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; 

và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài 

trong việc thờ phượng Ngài.” 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم  
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ۖۡ َفَمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرب ِهِ  ۦ فَلَۡيۡعَمۡل  إَِلَٰه  َوَِٰحد 
َحَدُۢا

َ
ۦٓ أ  ١١٠ َعَملٗا َصَٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك بِعَِباَدةِ َرب ِهِ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kaf. Ha. Ya. 'Ain. Sad.  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. Nhắc lại hồng ân Thượng Đế của Ngươi được ban cho 

người bề tôi của Ngài, Zakariya(1).I 
 ٢ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك َعۡبَدهُۥ َزَكرِيهآ 

3. Khi Y âm thầm thành tâm khẩn nguyện Thượng Đế của 

Y. 
ا   ٣ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗ

4. Y khấn: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật, bề tôi đã 

yếu xương cốt, mái đầu thì đã bạc nhiều, nhưng lạy 

Thượng Đế, bề tôi vẫn không hề nản lòng trong việc cầu 

xin Ngài.” 

ُس َشيٗۡبا  
ۡ
أ ِ إِن ِي وََهَن ٱلَۡعۡظُم ِمن ِي َوٱۡشَتَعَل ٱلره قَاَل َرب 

ا  ِ َشقِي ٗ ُكنُۢ بُِدعَآئَِك َرب 
َ
 ٤ َولَۡم أ

5. “Và bề tôi thật sự lo lắng cho dòng dõi của bề tôi sau 

khi bề tôi (chết đi) trong lúc vợ của bề tôi lại là một người 

phụ nữ hiếm muộn. Bởi thế, xin Ngài ban cho bề tôi một 

đứa con từ nơi Ngài để tiếp tục dòng dõi.” 

َٰلَِي ِمن َوَرآ  تِي عَاقِٗرا  َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَو
َ
ِءي وََكانَِت ٱۡمَرأ

ا  هُدنَك َولِي ٗ  ٥ َفَهۡب لِي ِمن ل

6. “Nó sẽ kế thừa bề tôi và kế thừa dòng dõi của Ya’qub 

(Jacob), và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài làm cho 

Nó thành người bề tôi được Ngài hài lòng.” 

ِ  يَرِثُنِي َويَرُِث ِمۡن  َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ َوٱۡجَعلُۡه َرب 
ا   ٦ رَِضي ٗ

7. Này hỡi Zakariya! Quả thật, TA (Allah) báo tin mừng 

cho Ngươi về một đứa con trai; tên của Nó là Yahya, cái 

tên mà từ trước đến nay TA chưa hề đặt cho ai. 

ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمهُ  ِ هُهۥ  َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش  ۥ َيحَۡييَٰ لَۡم َنجَۡعل ل
ا   ٧ ِمن َقۡبُل َسِمي ٗ

8. Y thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Làm sao bề tôi có 

thể có con khi mà vợ của bề tôi là một người phụ nữ hiếm 

muộn, hơn nữa bề tôi đã tuổi già sức yếu”. 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  وََكانَ  ن
َ
ِ أ تِي عَاقِٗرا  قَاَل َرب 

َ
ِت ٱۡمَرأ

ا   ٨ َوَقۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱلِۡكبَِر ِعتِي ٗ

9. (Thiên Thần) nói: “Thượng Đế của Ngươi đã phán đúng 

như thế: Chuyện đó rất đơn giản đối với TA. Quả thật TA 

đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc Ngươi không là gì cả.” 

َل َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن  َوَقۡد َخلَۡقُتَك  قَاَل َكَذَٰلَِك قَا 
ا   ٩ ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡيـ ٗ

10. (Zakariya) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài 

làm cho bề tôi một dấu hiệu (về tin mừng đó).” (Allah) 

phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là: Ngươi sẽ không nói 

chuyện được với mọi người trong ba đêm liền (mặc dầu 

Ngươi hãy còn khỏe mạnh bình thường).” 

ها تُكَل َِم   ل
َ
ۖۡ قَاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة قَاَل َرب 

ا  اَس ثََلََٰث لََياٖل َسوِي ٗ  ١٠ ٱلنه

 
I (1) Zakariya là một vị Nabi trong các vị Nabi của Allah, Người là cha của Nabi Yahya. Trong The Bible (Kinh Thánh), 

Zakariya được ghi là Zacharias (phiên âm tiếng Việt: Gia-ca-ri-a). 
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11. Rồi (Zakariya) bước ra khỏi phòng cầu nguyện đến 

gặp người dân của Y và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) 

sáng chiều. 

ن  
َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم أ

َ
فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ا   ١١ َسب ُِحواْ بُۡكَرٗة وََعِشي ٗ

12. Này hỡi Yahya! Ngươi hãy nhận lấy Kinh Sách bằng 

sức mạnh, và TA đã ban cho Ngươi sự khôn ngoan mặc 

dầu Ngươi hãy còn nhỏ tuổi. 

ةِٖۖ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحُۡكَم   َيََٰيۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب بُِقوه
ا   ١٢ َصبِي ٗ

13. TA đã thương xót Y bằng lòng nhân từ nơi TA và 

thanh lọc Y trong sạch; và Y là một người ngay chính, 

ngoan đạo. 

ا وََحَناٗنا  ۖۡ وََكاَن تَقِي ٗ ٗة هُدنها َوَزَكوَٰ ِن ل  ١٣ م 

14. Y hiếu thảo với cha mẹ và không ngạo mạn cũng 

không phản nghịch. 
ا  َٰلَِديۡهِ َولَۡم يَُكن َجبهاًرا َعِصي ٗ ُۢا بَِو  ١٤ َوبَره

15. Và sự bình an được ban cho Y vào ngày Y sinh ra đời, 

vào ngày Y chết đi và vào ngày Y được phục sinh trở lại! 
وََسَلٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُولَِد َويَوَۡم َيُموُت َويَوَۡم ُيۡبَعُث  

ا   ١٥ َحي ٗ

16. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 

về Maryam khi Nữ rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về 

phía Đông. 

ۡهلَِها  َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَٰ 
َ
ِب َمۡريََم إِذِ ٱنتََبَذۡت ِمۡن أ

ا   ١٦ َمكَاٗنا َشۡرقِي ٗ

17. Nữ che một bức màn để họ không nhìn thấy (trong lúc 

Nữ thờ phượng Thượng Đế của Nữ). Thế là TA cử Đại 

Thiên Thần Jibril của TA đến gặp Nữ. (Jibril) hiện ra trước 

mặt Nữ trên hình hài của một người đàn ông phàm tục 

toàn diện. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيَها ُروَحَنا 
َ
خََذۡت ِمن ُدونِِهۡم ِحَجاٗبا فَأ فَٱته

ا   ١٧ َفَتَمثهَل لََها بََشٗرا َسوِي ٗ

18. (Trước sự xuất hiện của người lạ), Nữ (lo sợ) nói: “Tôi 

cầu xin Đấng Độ Lượng che chở khỏi ông. (Xin ông chớ 

lại gần tôi) nếu ông thực sự là người ngoan đạo.” 

ا  ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ٗ ُعوُذ بِٱلره
َ
 ١٨ قَالَۡت إِن ِٓي أ

19. (Jibril) liền bảo: “Ta thật ra là một vị Sứ Giả của 

Thượng Đế của Nữ, (Ta đến báo cho Nữ biết rằng Ngài) 

sẽ ban cho Nữ một đứa con trai thanh khiết.” 

ا  َهَب لَِك ُغَلَٰٗما َزكِي ٗ
َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
 ١٩ قَاَل إِنهَمآ أ

20. (Maryam không khỏi ngạc nhiên) nói: “Làm sao tôi có 

thể có được một đứa con trai khi mà chưa từng có một 

người phàm nào chạm đến người tôi. Hơn nữa, tôi đâu 

phải là một người phụ nữ hư đốn.” 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي بََشر  َولَۡم   ن
َ
قَالَۡت أ
ا  ُك بَغِي ٗ

َ
 ٢٠ أ

21. (Jibril) bảo: “Thượng Đế của Nữ đã phán đúng như 

thế: Việc đó rất đơn giản đối với TA. Và chắc chắn TA sẽ 

làm cho đứa con trai đó thành một dấu hiệu lạ cho nhân 

loại và là một hồng ân từ nơi TA. Đó là điều đã được định 

đoạt.” 

ۥٓ َءايَٗة   ۖۡ َولَِنۡجَعلَُه قَاَل َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
ا  ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مه

َ
ِنهاْۚ وََكاَن أ  ٢١ ل ِلنهاِس َوَرۡحمَٗة م 
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22. Thề rồi Nữ đã thụ thai và tạm lánh mặt ở một nơi xa.  ا  ٢٢ ۞فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمكَاٗنا قَِصي ٗ

23. Rồi những cơn đau đẻ đã đưa Nữ đến dưới một thân 

cây chà là. Nữ (rên rỉ:) “Phải chi mình chết phứt cho xong 

trước việc này và bị quên bẵng đi!” 

ۡخلَةِ قَالَۡت   َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إِلَيَٰ ِجۡذِع ٱلنه
َ
فَأ

ا  نِسي ٗ  ٢٣ َيَٰلَۡيتَنِي ِمتُّ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسٗيا مه

24. (Lúc đó, bỗng có tiếng) gọi Nữ từ bên dưới bảo: “Mẹ 

chớ buồn phiền. Chắc chắn Thượng Đế của mẹ sẽ tạo 

một mạch nước bên dưới mẹ.” 

ها َتحَۡزنِي قَۡد َجَعَل َربُِّك َتحَۡتِك   ل
َ
ََٰها ِمن َتحۡتَِهآ أ َفَناَدى

ا   ٢٤ َسِري ٗ

25. “Và mẹ hãy lắc thân cây chà là về phía mẹ, trái chín 

tươi sẽ rụng xuống ngay chỗ mẹ.” 
ۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا  ِٓي إِلَۡيِك ِبِجۡذِع ٱلنه وَُهز 

ا   ٢٥ َجنِي ٗ

26. “Mẹ hãy ăn, hãy uống và hãy vui lên. Nhưng khi thấy 

một người phàm nào thì mẹ hãy nói: quả thật tôi đã 

nguyện nhịn chay với Đấng Ar-Rahman (Đấng Độ Lượng), 

cho nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói chuyện với 

bất kỳ ai.” 

 ِ ا تََريِنه ِمَن ٱلۡبََشِر  فَكُلِي َوٱۡشَربِي َوَقر  ي َعۡيٗناۖۡ فَإِمه
َكل َِم  

ُ
ِنَٰمۡح َصۡوٗما فَلَۡن أ َحٗدا َفُقولِٓي إِن ِي نََذۡرُت لِلره

َ
أ

ا   ٢٦ ٱلَۡيۡوَم إِنِسي ٗ

27. Rồi Nữ ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của 

mình (sau khi đã hạ sinh). Thấy thế, người dân bảo: “Này 

Maryam! Cô thực sự đã mang về một điều quá ư là tồi tệ.” 

ۖۥۡ قَالُواْ َيََٰمۡريَُم لََقۡد ِجۡئِت   تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها َتحِۡملُُه
َ
فَأ

ا  ا فَرِي ٗ  ٢٧ َشۡيـ ٗ

28. “Này em gái của Harun! Cha của cô không phải là một 

kẻ xấu và mẹ của cô cũng chẳng phải là một phụ nữ hư 

đốn.” 

 َسوٖۡء َوَما َكانَۡت  
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما َكاَن أ

ُ
أ َيَٰٓ

ا  ِك بَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨ أ

29. Rồi (Maryam) lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) liền 

bảo: “Làm sao mà bọn ta có thể nói chuyện được với một 

đứa bé còn nằm trong nôi chứ?” 

َشاَرۡت إِلَيۡ 
َ
هِِۖ قَالُواْ َكۡيَف نُكَل ُِم َمن َكاَن فِي ٱلَۡمۡهِد  فَأ

ا   ٢٩ َصبِي ٗ

30. (Ngay lúc đó, đứa bé) lên tiếng: “Quả thật Ta là một 

người bề tôi của Allah. Ngài ban cho Ta Kinh Sách và 

chọn Ta làm một vị Nabi.” 

َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب وَ  ِ َءاتَى ا قَاَل إِن ِي َعۡبُد ٱَّلله  ٣٠ َجَعلَنِي نَبِي ٗ

31. “Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và ra 

lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah 

suốt thời gian Ta sống trên đời.” 

ةِ   لَوَٰ ۡوَصَٰنِي بِٱلصه
َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
وََجَعلَنِي ُمَبارًَكا أ
ةِ َما ُدۡمُت  َكوَٰ ا َوٱلزه  ٣١  َحي ٗ

32. “(Ngài ra lệnh cho Ta) phải hiếu thảo với mẹ của Ta; 

và Ngài không chỉ định Ta thành kẻ ngạo mạn và vô 

phúc.” 

ا  َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا َشقِي ٗ ُۢا بَِو  ٣٢ َوبَره
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33. “Và sự bình an được ban cho Ta vào ngày Ta sinh ra 

đời, vào ngày Ta chết đi và vào ngày Ta được phục sinh 

trở lại!” 

ۡبَعُث  
ُ
ُموُت َويَوَۡم أ

َ
َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم ُولِدتُّ َويَوَۡم أ َوٱلسه

ا   ٣٣ َحي ٗ

34. Đó là Ysa con trai của Maryam, lời nói thật mà (những 

kẻ lầm lạc) hãy còn hoài nghi. 
َٰلَِك ِعيَسي ٱۡبُن َمرۡ  هِذي فِيهِ  َذ ِ ٱل يََمۖۡ قَۡوَل ٱلۡحَق 

 ٣٤ َيۡمتَُرونَ 

35. (Thật không phù hợp với Quyền Năng Siêu Việt) của 

Allah khi cho rằng Ngài có một đứa con trai. Thật quang 

vinh và trong sạch thay Ngài! (Đối với Ngài), một khi Ngài 

định đoạt điều gì, Ngài chỉ cần phán với nó “Hãy thành!” 

thì nó sẽ lập tức thành (đúng như ý của Ngài). 

ۥْٓۚ إَِذا قََضيَٰٓ   ن َيتهِخَذ ِمن َولَٖدِۖ ُسۡبَحََٰنُه
َ
ِ أ َما َكاَن َّلِله

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 
َ
 ٣٥ أ

36. (Ysa bảo): “Quả thật, Allah là Thượng Đế của Ta và 

cũng là Thượng Đế của các người. Bởi vậy, các người 

hãy tôn thờ Ngài. Đây mới chính là con đường ngay thẳng 

(dẫn đến sự hài lòng của Ngài).” 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٣٦ مُّ

37. Tuy nhiên, những nhóm phái đã bất đồng với nhau (về 

sự việc của Ysa). Bởi thế, sẽ thật khốn khổ cho những kẻ 

vô đức tin khi chứng kiến (những gì xảy ra) trong Ngày 

Trọng Đại! 

هِذيَن   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد يَۡوٍم َعِظيمٍ   ٣٧ َكَفُرواْ ِمن مه

38. Vào Ngày mà họ sẽ đến trình diện TA, họ sẽ được cho 

nghe và thấy rõ (mọi thứ của Ngày Hôm Đó). Nhưng ngày 

hôm nay những kẻ làm điều sai quấy vẫn cứ (thản nhiên) 

công khai lầm lạc. 

تُوَنَنا َلَِٰكِن 
ۡ
بِۡصۡر يَوَۡم يَأ

َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
َٰلُِموَن  أ ٱلظه

بِينٖ   ٣٨ ٱلَۡيۡوَم فِي َضَلَٰٖل مُّ

39. Ngươi (hỡi Muhammad), hãy cảnh báo họ về Ngày 

Hối Tiếc khi sự việc đã được quyết định trong lúc họ vẫn 

còn thờ ơ và không có đức tin. 

ۡمُر وَُهۡم فِي َغفۡ 
َ
نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِۡذ قُِضَي ٱلۡأ

َ
لَةٖ  َوأ

 ٣٩ وَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

40. Quả thật TA (Allah) sẽ thừa hưởng trái đất và những 

ai sống trên đó và họ sẽ được đưa trở về trình diện TA. 
ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها َوِإلَۡيَنا 

َ
إِنها َنحُۡن نَرُِث ٱلۡأ

 ٤٠ يُرَۡجُعونَ 

41. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 

(Qur’an được ban xuống cho Ngươi) về Ibrahim. Y đích 

thực là một người tuyệt đối tin tưởng, một vị Nabi (của 

Allah). 

يٗقا  ِ َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد 
 ٤١ نهبِيًّا 

42. Khi Y nói với cha của mình: “Thưa cha! Tại sao cha lại 

thờ những vật không thể nghe, không thể thấy và cũng 

chẳng mang lợi về cho cha?” 

بَِت لَِم َتۡعُبُد َما لَا يَۡسَمُع َولَا  
َ
أ بِيهِ َيَٰٓ

َ
إِۡذ قَاَل لِأ

ا   ٤٢ ُيۡبِصُر َولَا ُيۡغنِي َعنَك َشۡيـ ٗ
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43. “Thưa cha! Quả thật con đã lĩnh hội được kiến thức 

mà cha không có; thế nên, con xin cha hãy nghe con, con 

sẽ dẫn cha đến một con đường ngay thẳng.” 

تَِك  
ۡ
بَِت إِن ِي قَۡد َجآَءنِي ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لَۡم يَأ

َ
أ َيَٰٓ

ا  ۡهِدَك ِصَرَٰٗطا َسوِي ٗ
َ
 ٤٣ فَٱتهبِۡعنِٓي أ

44. “Thưa cha! Cha đừng thờ cúng Shaytan nữa, quả thật, 

Shaytan chính là một tên phản nghịch đã từng chống đối 

Đấng Độ Lượng.” 

ِنَٰمۡح   ۡيَطََٰن َكاَن لِلره ۡيَطََٰنۖۡ إِنه ٱلشه بَِت لَا َتۡعُبِد ٱلشه
َ
أ َيَٰٓ

ا   ٤٤ َعِصي ٗ

45. “Thưa cha! Con lo sợ Đấng Độ Lượng sẽ trừng phạt 

cha để rồi cha trở thành bạn của Shaytan (cùng hội cùng 

thuyền với nó trong sự trừng phạt của Ngài).” 

ِنَٰمۡح   َِن ٱلره َك َعَذاب  م  ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
أ َيَٰٓ

ا  ۡيَطَِٰن َولِي ٗ  ٤٥ َفَتُكوَن لِلشه

46. (Cha của Ibrahim) bảo: “Này Ibrahim, hẳn mày ghét 

những thần linh của tao lắm thì phải! Nếu mày không 

dừng lại, tao sẽ ném đá giết chết mày; mày hãy mau cút đi 

đâu đó cho khuất mắt tao, hãy đi cho thật lâu (và đừng nói 

chuyện với tao nữa).” 

هۡم   إِبَۡرَٰهِيُمۖۡ لَئِن ل نَت َعۡن َءالَِهتِي َيَٰٓ
َ
َراِغٌب أ

َ
قَاَل أ

 
َ
ا تَنَتهِ لَأ  ٤٦ ۡرُجمَنهَكۖۡ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗ

47. (Ibrahim) nói: “Chào bằng an tạm biệt cha. Con sẽ cầu 

nguyện Thượng Đế của con tha thứ cho cha. Quả thật, 

Ngài Hằng Rộng Lượng với con.” 

ۡسَتۡغفُِر لََك َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ َكاَن بِي  
َ
قَاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

ا َحفِ   ٤٧ ي ٗ

48. (Ibrahim) nói với người dân: “Tôi xin từ biệt các người 

và những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Allah; còn 

tôi sẽ chỉ cầu nguyện Thượng Đế của tôi; tôi hy vọng sẽ 

không đến nỗi vô phúc qua việc cầu nguyện Thượng Đế 

của tôi.” 

ۡدُعواْ َرب ِي  
َ
ِ َوأ ۡعتَِزلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

َ
َوأ

ا  ُكوَن بُِدعَآِء َرب ِي َشقِي ٗ
َ
هٓا أ ل

َ
 ٤٨ َعَسيَٰٓ أ

49. Rồi khi Ibrahim đã từ biệt họ và những vật mà họ thờ 

phượng ngoài Allah, TA đã ban cho Y (một đứa con trai 

tên) Ishaq (Isaac) và (một đứa cháu trai tên) Ya’qub 

(Jacob); và cả hai đều đã được TA chọn làm Nabi. 

ۥٓ   ِ وََهۡبَنا لَُه ا ٱۡعتََزلَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فَلَمه
ا  ا َجَعلَۡنا نَبِي ٗ

 ٤٩ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۖۡ وَُكل ٗ

50. Và TA đã ban hồng ân cho họ (con cháu của Ibrahim) 

và làm vinh danh họ qua tiếng nói trung thực. 
ۡحمَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق   ِن ره َووََهۡبَنا لَُهم م 

ا   ٥٠ َعلِي ٗ

51. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhắc lại trong Kinh Sách 

(Qur’an được ban xuống cho Ngươi) về Musa. Quả thật, Y 

là một người thành tâm, là một Sứ Giả và là một Nabi. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن ُمخۡلَٗصا وََكاَن   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب ُموَسيَٰٓ
ا   ٥١ رَُسولٗا نهبِي ٗ

52. TA đã gọi Y từ phía bên phải của ngọn núi và đưa Y 

xích lại gần để (TA) nói nhỏ. 
 ِ ۡبَنَُٰه  َوَنََٰديَۡنَُٰه ِمن َجان ۡيَمِن َوَقره

َ
ورِ ٱلۡأ ِب ٱلطُّ

ا   ٥٢ َنِجي ٗ
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53. TA đã ban thêm hồng phúc của TA cho Y bằng việc 

chọn người em trai của Y, Harun, làm một vị Nabi (phò tá 

cho Y). 

ا  َخاهُ َهَُٰروَن نَبِي ٗ
َ
ۡحمَتَِنآ أ  ٥٣ َووََهۡبَنا لَُهۥ ِمن ره

54. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhắc lại trong Kinh Sách 

(Qur’an được ban xuống cho Ngươi) về Isma'il. Quả thật, 

Y là một người trung thực, giữ lời hứa; và là một Sứ Giả, 

một vị Nabi. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن َصادَِق   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل
ا ٱلۡوَۡعِد وََكاَن رَُسولٗا   ٥٤ نهبِي ٗ

55. Y đã thường bảo ban người nhà dâng lễ nguyện Salah 

và đóng Zakah, và Y là người được Thượng Đế của Y hài 

lòng. 

ةِ وََكاَن ِعنَد َرب ِهِۦ   َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ ۡهلَُهۥ بِٱلصه
َ
ُمُر أ

ۡ
وََكاَن يَأ
ا   ٥٥ َمۡرِضي ٗ

56. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách 

(Qur’an được ban xuống cho Ngươi) về Idris (Enoch). Quả 

thật, Y là một người tin tưởng tuyệt đối, là một vị Nabi. 

يٗقا  ِ َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِصد 
ا   ٥٦ نهبِي ٗ

57. TA đã đưa Y lên một nơi trên cao.  َٰ٥٧ ُه َمكَانًا َعلِيًّا َوَرَفۡعَن 

58. Những người đó đều là những người đã được Allah 

ban ân trong số các vị Nabi xuất thân từ con cháu của 

Adam, từ những người đã được TA chuyên chở trên chiếc 

tàu cùng với Nuh, từ con cháu của Ibrahim, của Israel, và 

từ những người đã được TA hướng dẫn và chọn lọc. Khi 

những lời mặc khải của Đấng Độ Lượng được đọc lên cho 

họ nghe thì họ phủ phục quỳ lạy và bật khóc. 

بِي ِـَۧن ِمن   َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡن َحمَلَۡنا َمعَ  ِيهةِ َءاَدَم َوِممه ِيهةِ  ُذر   نُوٖح َوِمن ُذر 
ْۚ إَِذا ُتۡتلَىَٰ   ۡن َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنآ َِٰٓءيَل َوِممه إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَر

ِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩  ٥٨ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت ٱلره

59. Nhưng thời sau họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện 

Salah và chạy theo dục vọng thấp hèn, nên họ sẽ phải đối 

diện với Ghaiya (tên của thung lũng trong Hỏa Ngục). 

َة   لَوَٰ َضاُعواْ ٱلصه
َ
۞فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلٌۡف أ

َِٰتِۖ فََسوَۡف يَلَۡقۡوَن َغيًّا  َهَو  ٥٩ َوٱتهَبُعواْ ٱلشه

60. Trừ những ai biết ăn năn sám hối, có đức tin, và làm 

việc thiện tốt thì sẽ vào Thiên Đàng và sẽ không bị đối xử 

bất công bất cứ điều gì. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ إِل

ا   ٦٠ يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن َشۡيـ ٗ

61. Các Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu mà Đấng Độ 

Lượng đã hứa với các bề tôi của Ngài tuy vô hình nhưng 

Lời Hứa của Ngài là điều chắc chắn sẽ được thể hiện. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن ِعَباَدهُۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ   َجنه
ا  تِي ٗ

ۡ
 ٦١ إِنهُهۥ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمأ

62. Trong Thiên Đàng, họ sẽ không còn nghe thấy bất cứ 

lời lẽ khiếm nhã và thô tục nào mà toàn chỉ là những lời 

chúc tụng “Bằng an”. Và trong đó, họ sẽ được ban cho 

đầy đủ bổng lộc cả sáng lẫn chiều. 

ها َسَلَٰٗماۖۡ َولَُهۡم رِزُۡقُهۡم فِيَها   ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِل ل
ا   ٦٢ بُۡكَرٗة وََعِشي ٗ

63. Đó là Thiên Đàng, nơi mà TA sẽ cho những người 

ngoan đạo trong đám bề tôi của TA thừa hưởng. 
تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َكاَن  

ا   ٦٣ تَقِي ٗ
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64. (Này Jibril, Ngươi hãy nói với Muhammad): “Chúng tôi 

(các Thiên Thần) chỉ xuống trần theo Mệnh Lệnh của 

Thượng Đế của Ngươi. Điều gì trước chúng tôi và điều gì 

sau chúng tôi và cả những gì ở giữa hai phần đó đều 

thuộc quyền định đoạt của Ngài. Và Thượng Đế của 

Ngươi không hề quên (bất cứ điều gì).” 

ۡمرِ َرب َِكۖۡ 
َ
ها بِأ ُل إِل يِۡديَنا َوَما  َوَما نَتَنَزه

َ
لَُهۥ َما َبيَۡن أ

ا  َٰلَِكْۚ َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ٗ  ٦٤ َخلَۡفَنا َوَما َبيَۡن َذ

65. Ngài là Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và những 

gì giữa chúng. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, 

và các ngươi hãy kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. 

Quả thật, không có một ai (vật gì) sánh vai với Ngài (trong 

thờ phượng). 

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما فَٱۡعُبۡدهُ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

ا   ٦٥ َوٱۡصَطبِۡر لِعَِبََٰدتِهۚۦِْ َهۡل َتۡعلَُم لَُهۥ َسِمي ٗ

66. Và con người (vô đức tin nơi sự phục sinh) lên tiếng 

(bỡn cợt): “Chẳng lẽ khi chết rồi tôi sẽ được dựng sống lại 

thật ư?” 

ۡخَرُج َحيًّا 
ُ
ِءَذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
 ٦٦ َويَُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن أ

67. Chẳng lẽ con người không nhớ rằng chính TA đã tạo 

hóa ra y trước đây trong lúc y không là gì cả đó sao? 
نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك  

َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

ا   ٦٧ َشۡيـ ٗ

68. Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (hỡi Muhammad), 

chắc chắn TA sẽ triệu tập họ lại và cả những tên Shaytan; 

rồi TA sẽ mang họ ra quỳ gối xung quanh Hỏa Ngục (một 

cách nhục nhã). 

َيَِٰطيَن ُثمه لَُنۡحِضَرنهُهۡم   فََوَرب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم َوٱلشه
ا   ٦٨ َحۡوَل َجَهنهَم ِجثِي ٗ

69. Rồi TA sẽ lôi cổ từng tên cầm đầu bướng bỉnh nhất từ 

trong mỗi nhóm phái đã chống đối Đấng Độ Lượng (ra 

trình diện TA). 

ِنَٰمۡح  ُثمه لََننزَِعنه ِمن  َشدُّ عَلَى ٱلره
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ُكل 
ا   ٦٩ ِعتِي ٗ

70. Rồi TA là Đấng biết rõ nhất ai trong bọn họ là kẻ đáng 

bị nướng (trong Hỏa Ngục). 
ا ۡولَيَٰ بَِها ِصلِي ٗ

َ
هِذيَن ُهۡم أ ۡعلَُم بِٱل

َ
 ٧٠ ُثمه لََنۡحُن أ

71. Và chắc chắn không ai trong các ngươi (hỡi nhân loại) 

tránh khỏi việc đi qua chiếc cầu Sirat (được bắt ngang qua 

Hỏa Ngục). Quyết định của Thượng Đế của Ngươi chắc 

chắn sẽ phải được thể hiện. 

ها َوارُِدَهاْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك َحۡتٗما   ِنُكۡم إِل َوِإن م 
ا  ۡقِضي ٗ  ٧١ مه

72. Rồi TA sẽ cứu rỗi những ai ngoan đạo và bỏ mặc 

những kẻ làm điều sai quấy quỳ gối trong đó (Hỏa Ngục). 
َٰلِِميَن فِيَها  نََذُر ٱلظه هِذيَن ٱتهَقواْ وه ي ٱل ُثمه ُنَنج ِ

ا   ٧٢ ِجثِي ٗ

73. Và khi những Lời Mặc Khải Minh Bạch của TA được 

đọc cho họ nghe, những kẻ vô đức tin bảo những người 

có đức tin: “Trong hai nhóm chúng ta, nhóm nào là nhóm 

có địa vị tốt và đáng kính trọng nhất (trong thành phố 

Makkah này)?” 

هِذيَن َكَفُرواْ   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
يُّ ٱلۡ 

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ۡحَسُن  لِل

َ
َقاٗما َوأ َفرِيَقيِۡن َخيۡر  مه

 ٧٣ نَِدي ٗا 
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74. Trước họ đã có không biết bao thế hệ giàu có và hào 

nhoáng hơn đã bị TA hủy diệt. 
َثَٰٗثا  

َ
ۡحَسُن أ

َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ
 ٧٤ َورِۡءٗيا 

75. Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Những ai lầm lạc, Đấng 

Độ Lượng sẽ mở rộng (sự lầm lạc) thêm cho họ mãi tới 

khi họ nhìn thấy điều mà họ đã được hứa, hoặc sẽ là hình 

phạt hoặc sẽ là Giờ Khắc Tận thế; lúc đó họ sẽ biết ai là 

kẻ có địa vị tồi tệ nhất và có quân lực yếu nhất.” 

اْۚ  قُۡل َمن َكاَن فِي ٱل َلَٰلَةِ فَلَۡيۡمُدۡد لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ ضه
اَعَة   ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه ۡواْ َما يُوَعُدوَن إِمه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

ۡضَعُف ُجنٗدا
َ
كَاٗنا َوأ  ٧٥ فََسَيۡعلَُموَن َمۡن ُهَو َشر   مه

76. Allah sẽ ban thêm nguồn chỉ đạo cho những ai được 

hướng dẫn đúng đường. Và những việc làm thiện tốt sẽ 

mang lại phần thưởng tốt đẹp nhất cũng như sẽ mang lại 

kết quả phúc lành nhất ở nơi Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad). 

هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدى  َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت   ُ ٱل َويَزِيُد ٱَّلله
 ِ َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب  اٱلصه َردًّ  ٧٦ َك ثََواٗبا وََخيۡر  مه

77. (Chắc có lẽ) Ngươi (hỡi Muhammad,) đã thấy kẻ vô 

đức tin nơi những Lời Mặc Khải của TA khẳng định: “Chắc 

chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái (sau khi được 

phục sinh)”. 

هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتِ  فََرَءيَۡت ٱل
َ
وَتيَنه َمالٗا أ

ُ
َنا َوَقاَل لَأ

 ٧٧ َوَولًَدا

78. Há y đã nhìn thấu điều vô hình hay phải chẳng y đã 

nhận được một Lời Cam Kết nào đó từ nơi Đấng Độ 

Lượng? 

ِنَٰمۡح َعۡهٗدا خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته
َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طه

َ
 ٧٨ أ

79. Sự việc chắc chắn không phải như thế! TA sẽ cho ghi 

sổ điều mà y nói và sẽ tăng thêm hình phạt đối với y. 
ْۚ َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ ِمَن ٱلَۡعَذاِب   ها َكل

ا  ٧٩ َمد ٗ

80. TA sẽ thừa kế y về những gì y nói và y sẽ phải đến 

trình diện TA đơn độc một mình. 
تِيَنا فَۡرٗداَونَرِثُُهۥ َما َيقُ 

ۡ
 ٨٠ وُل َويَأ

81. Họ (những kẻ đa thần) đã nhận lấy các thần linh khác 

ngoài Allah mục đích nhờ chúng phù hộ cho họ có được 

quyền uy và thế lực. 

ا ِ َءالَِهٗة ل َِيُكونُواْ لَُهۡم ِعز ٗ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٨١ َوٱته

82. Sự việc chắc chắn không như họ đã tưởng! Những 

thần linh đó sẽ phủ nhận sự thờ phượng của họ và chúng 

sẽ trở thành những kẻ chống lại họ. 

ْۚ َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َويَُكونُوَن َعلَۡيِهۡم   ها َكل
ا  ٨٢ ِضدًّ

83. Chẳng lẽ Ngươi (Muhammad) không thấy việc TA đã 

gửi những tên Shaytan đến với những kẻ vô đức tin hầu 

xúi giục họ làm điều phản nghịch hay sao? 

َٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم   َيَِٰطيَن عَلَى ٱلَۡك ۡرَسلَۡنا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ا ز ٗ
َ
 ٨٣ أ

84. Cho nên, Ngươi (Muhammad) chớ vội (cầu mong sự 

trừng phạt) giáng lên họ. Thật ra TA chỉ gia hạn cho họ 

một số ngày nhất định mà thôi. 

ا  ٨٤ فَلَا َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم َعد ٗ
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85. Vào Ngày mà TA sẽ triệu tập những người ngoan đạo 

thành một phái đoàn đến trình diện Đấng Độ Lượng. 
ِنَٰمۡح َوۡفٗدايَۡوَم َنحُۡشُر   ٨٥ ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره

86. TA sẽ lùa những kẻ tội lỗi đến Hỏa Ngục như một đàn 

thú. 
 ٨٦ َونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِميَن إِلَيَٰ َجَهنهَم وِۡرٗدا

87. Họ không có quyền can thiệp cho nhau ngoại trừ 

người nào đã nhận từ Đấng Độ Lượng sự Giao Ước (đức 

tin nơi Ngài và nơi vị Thiên Sứ của Ngài). 

ِنَٰمۡح   خََذ ِعنَد ٱلره ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل ها َيۡملُِكوَن ٱلشه ل
 ٨٧ َعۡهٗدا

88. Và họ (Do Thái, Thiên Chúa và một số kẻ đa thần) nói: 

“Đấng Độ Lượng đã có một đứa con trai.” 
خَذَ   ٨٨ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗدا  َوَقالُواْ ٱته

89. Quả thật các ngươi (hỡi những kẻ đã nói lời đó) đã 

mang đến một điều sàm bậy quá mức. 
ا  ٨٩ لهَقۡد ِجۡئُتۡم َشۡيـ ًا إِد ٗ

90. Các tầng trời gần như muốn vỡ tung, trái đất gần như 

muốn nứt ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp 

đổ từ lời nói đó. 

ۡرُض َوَتخِرُّ  
َ
ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ ٱلۡأ َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تَكَاُد ٱلسه

ا  ٩٠ ٱلِۡجَباُل َهدًّ

91. Họ đã bịa đặt cho Đấng Độ Lượng có con trai. ِنَٰمۡح َولَٗدا ن َدَعۡواْ لِلره
َ
 ٩١ أ

92. Và thật không hợp lẽ chút nào khi cho rằng Đấng Độ 

Lượng có một đứa con trai. 
ن َيتهِخَذ َولًَدا

َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنَبِغى لِلره

93. Bởi quả thật tất cả những ai trong các tầng trời và trái 

đất đều đến trình diện Đấng Độ Lượng như một người bề 

tôi. 

ۡر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِنَٰمۡح  إِن ُكلُّ َمن فِي ٱلسه هٓا َءاتِي ٱلره ِض إِل

 ٩٣ َعۡبٗدا

94. Quả thật, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách 

chính xác, (không điều gì của họ che giấu được Ngài). 
ا ُهۡم َعد ٗ َُٰهۡم وََعده ۡحَصى

َ
 ٩٤ لهَقۡد أ

95. Và vào Ngày Phục Sinh, từng người đơn lẻ đến trình 

diện Ngài. 
 ٩٥ وَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَۡرًدا

96. Quả thật, những người có đức tin và làm điều thiện tốt 

sẽ được Đấng Độ Lượng yêu thương. 
َٰلَِحَِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ا  ٩٦ ٱلرهۡحَمَُٰن ُود ٗ

97. Quả thật, TA làm cho Nó (Qur’an) thành dễ dàng với 

chiếc lưỡi của Ngươi (Muhammad) là để Ngươi dùng Nó 

báo tin mừng cho những người ngoan đạo và cảnh báo 

đám người hay tranh cãi (hầu phủ nhận sự thật). 

َر بِهِ ٱلۡمُ  ِ ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لُِتبَش  تهقِيَن َوتُنِذَر  فَإِنهَما يَسه
ا ُّد ٗ  ٩٧ بِهِۦ قَۡوٗما ل

98. Đã có không biết bao thế hệ trước họ đã bị TA hủy 

diệt. Chắc chắn Ngươi không tìm thấy một người nào của 

bọn họ hoặc nghe một lời xầm xì nào của họ. 

ِن قَۡرٍن َهۡل ُتحِسُّ ِمنۡ  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
ِۡن  َوَكۡم أ ُهم م 

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم رِۡكَزُۢا
َ
َحٍد أ

َ
 ٩٨ أ
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Taha طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ta. Ha. ١ طه 

2. (Hỡi Muhammad), TA (Allah) ban Qur’an xuống cho 

Ngươi không phải để làm Ngươi buồn khổ. 
نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقىَٰٓ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. Mà để làm lời nhắc nhở cho những ai biết sợ (TA).  َٰها تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشي  ٣ إِل

4. Nó được Mặc Khải từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các 

tầng trời cao. 
ۡن َخلََق  ِمه َِٰت ٱلُۡعلَى تَنِزيلٗا م  َمََٰو ۡرَض َوٱلسه

َ
 ٤ ٱلۡأ

5. (Đó là) Đấng Độ Lượng an vị trên chiếc Ngai Vương.  َٰ٥ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوى 

6. Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trên trái 

đất cũng như vạn vật nằm giữa chúng và những gì nằm 

sâu dưới lòng đất đều là của Ngài. 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما َوَما  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ َتحَۡت ٱلثهَرىَٰ 

7. Dẫu Ngươi (Muhammad) có nói lớn tiếng (hay nhỏ 

tiếng) thì Ngài vẫn luôn biết rõ những điều bí mật và thầm 

kín. 

ۡخَفىَوِإن َتجَۡهۡر 
َ
ره َوأ ِ  ٧ بِٱلَۡقۡوِل فَإِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلس 

8. Allah là Đấng mà Không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài. Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất. 
ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ 

َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٨ ٱَّلله

9. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi có biết về câu 

chuyện của Musa (Moses) không? 
ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ  تَى

َ
 ٩ وََهۡل أ

10. Khi (Musa) nhìn thấy một ngọn lửa (ở đằng xa), Y bảo 

gia đình của mình: “Mọi người hãy tạm dừng chân ở đây. 

Ta sẽ đến chỗ ngọn lửa biết đâu có thể mang về cho mọi 

người một cục than hồng hoặc biết đâu có thể tìm thấy nơi 

đống lửa đó một nguồn Chỉ Đạo.” 

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا  
َ
إِۡذ َرَءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ارِ  ِجُد عَلَى ٱلنه
َ
ۡو أ

َ
ِۡنَها بَِقبٍَس أ لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

 ١٠ ُهٗدى

11. Nhưng khi Y tiến đến ngọn lửa thì bỗng có tiếng gọi: 

“Này hỡi Musa!” 
ََٰها نُوِدَي َيَُٰموَسيَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

12. “Quả thật TA là Thượng Đế của Ngươi. Nào, Ngươi 

hãy cởi giày của Ngươi ra bởi đích thực Ngươi đang ở nơi 

thung lũng Tuwa linh thiêng.” 

ِس  إِن ِٓي  نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنهَك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده
َ
أ

 ١٢ ُطٗوى

13. “Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe 

điều mặc khải.” 
نَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَحيَٰٓ 

َ
 ١٣ َوأ
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14. “Quả thật, TA là Allah. Không có Thượng Đế đích thực 

nào khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi hãy thờ phụng TA 

và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng nhớ TA.” 

َة   لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
نَا۠ فَٱۡعُبۡدنِي َوأ

َ
هٓا أ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

 ١٤ لِِذۡكرِيٓ 

15. “Quả thật Giờ Tận Thế đang tiến đến nhưng TA giữ 

kín nó để cho mỗi linh hồn sẽ được ân thưởng tùy theo sự 

nỗ lực và phấn đấu của nó.” 

ۡخفِيَها لُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس  
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

 ١٥ بَِما تَۡسَعىَٰ 

16. “Vì vậy, Ngươi chớ để cho ai không có đức tin nơi Giờ 

Tận Thế và theo đuổi dục vọng của bản thân làm cho 

Ngươi xao lãng nó để rồi Ngươi sẽ bị hủy diệt.” 

َُٰه   ها يُۡؤِمُن بَِها َوٱتهَبَع َهَوى نهَك َعۡنَها َمن ل فَلَا يَُصده
 ١٦ َفتَۡرَدىَٰ 

17. (Allah phán bảo Musa:) “Vật gì trong tay phải của 

Ngươi vậy, hỡi Musa?” 
 ١٧ ينَِك َيَُٰموَسيَٰ َوَما تِلَۡك بَِيمِ 

18. (Musa) nói: “Thưa, đó là chiếc gậy của bề tôi, bề tôi 

thường dùng nó để chống khi đi lại, bề tôi cũng dùng nó 

để đập rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và bề tôi dùng 

nó cho nhiều việc khác nữa.” 

ُهشُّ بَِها عَلَىَٰ  قَاَل ِهَي َعَصاَي 
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََوكه

َ
أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ َغَنِمي َولَِي فِيَها َمـ َارُِب أ

19. (Allah) phán bảo: Này Musa, Ngươi hãy ném chiếc 

gậy của Ngươi xuống! 
لۡقَِها َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ١٩ قَاَل أ

20. Musa ném chiếc gậy xuống, nó liền biến thành một 

con rắn bò nhanh nhẹn. 
ََٰها فَإَِذا ِهَي َحيهة  تَۡسَعىَٰ  لَۡقى

َ
 ٢٠ فَأ

21. (Allah) phán bảo (Musa): “Ngươi hãy cầm lấy nó và 

đừng sợ. TA sẽ làm cho nó trở lại nguyên trạng ban đầu.” 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢١ قَاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها ٱلۡأ

22. “Giờ Ngươi hãy áp bàn tay của Ngươi sát vào ba 

sườn của Ngươi, nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau 

đớn cả. (Đó là) một phép lạ khác nữa (mà TA ban cho 

Ngươi).” 

َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ َجَناِحَك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر  
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٢٢ ُسوٍٓء َءايًَة أ

23. “TA muốn trưng cho Ngươi thấy một số phép mầu vĩ 

đại của TA.” 
 ٢٣ لِنُِريََك ِمۡن َءاَيَٰتَِنا ٱلُۡكبَۡرى

24. “Ngươi hãy đi gặp Fir’awn (Pha-ra-ông). Hắn thực sự 

đã ngông cuồng quá mức.” 
 ٢٤ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

25. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài nới 

rộng lòng ngực của bề tôi.” 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي  ٢٥ قَاَل َرب 

26. “Xin Ngài làm cho công việc của bề tôi được thuận 

lợi.” 
ۡمرِي

َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

27. “Xin Ngài tháo cái gút (ngọng) ra khỏi chiếc lưỡi của 

bề tôi.” 
ِن ل َِسانِي  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 
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28. “Để họ có thể hiểu được lời nói của bề tôi (khi bề tôi 

truyền đạt).” 
 ٢٨ َيۡفَقُهواْ قَۡولِي

29. “Và xin Ngài chỉ định từ gia đình của bề tôi một người 

phò tá cho bề tôi (trong công việc này).” 
ۡهلِى 

َ
ِۡن أ  ٢٩ َوٱۡجَعل ل ِي َوزِيٗرا م 

30. “Harun, người anh em của bề tôi.” ِخي
َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

31. “Xin Ngài tăng cường sức mạnh cho bề tôi qua người 

anh em của bề tôi.” 
ۡزرِي

َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

32. “Và xin Ngài hãy để người anh em của bề tôi chia sẻ 

công việc cùng với bề tôi.” 
ۡمرِي

َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

33. “Để cả hai bề tôi có thể tán dương Ngài thật nhiều.” ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا 

34. “Cũng như để tưởng nhớ Ngài thật nhiều.”  ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا 

35. “Quả thật Ngài luôn quan sát thấy bầy tôi.” ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصيٗرا 

36. (Allah) phán: “Hỡi Musa, quả thật những điều Ngươi 

yêu cầu đã được chấp thuận.” 
وتِيَت ُسۡؤلََك َيَُٰموَسيَٰ 

ُ
 ٣٦ قَاَل قَۡد أ

37. “Quả thật, TA (Allah) đã ban ân huệ cho Ngươi (Musa) 

trong một lần khác.” 
ۡخَرىَٰٓ وَ 

ُ
ًة أ  ٣٧ لََقۡد َمَننها َعلَۡيَك َمره

38. “Khi TA mặc khải cho mẹ của Ngươi những gì được 

mặc khải (về việc bảo vệ Ngươi khỏi kế hoạch giết chóc 

của Fir’awn):” 

َِك َما يُوَحيَٰٓ  م 
ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
 ٣٨ إِۡذ أ

39. “Ngươi hãy đặt nó (Musa) vào chiếc rương và hãy thả 

nó xuống sông; dòng sông sẽ đẩy nó dạt vào bờ; kẻ thù 

của TA và cũng là kẻ thù của nó (Fir’awn) sẽ vớt lấy nó.” 

TA đã ban cho Ngươi (Musa) tình thương từ nơi TA và để 

Ngươi được nuôi dưỡng dưới mắt của TA. 

ِن ٱقِۡذفِيهِ فِي 
َ
ابُوِت فَٱقِۡذفِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ فَلُۡيلۡقِهِ  أ ٱلته

لَۡقۡيُت  
َ
ۚۥْ َوأ هُه ُخۡذهُ َعُدو   ل ِي وََعُدو   ل

ۡ
اِحِل يَأ ٱلَۡيمُّ بِٱلسه

ِن ِي َولُِتۡصَنَع عَلَىَٰ َعۡينِيٓ   ٣٩ َعلَۡيَك َمحَبهٗة م 

40. “Khi người chị của Ngươi lẽo đẽo đi theo và nói: Quí 

ngài có muốn tôi chỉ cho quí ngài một người chăm sóc tốt 

cho đứa bé không? Thế là TA đã mang Ngươi trả lại cho 

mẹ của Ngươi để đôi mắt của mẹ Ngươi trở lại vui tươi và 

không buồn lo nữa. Và Ngươi đã giết chết một người 

nhưng TA đã cứu Ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn đó và TA 

đã thử thách Ngươi với một sự thử thách lớn. Ngươi đã 

phải sống lưu vong nhiều năm cùng với người dân 

Madyan, rồi (giờ đây) Ngươi đến đây như đã định, hỡi 

Musa!” 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ َمن  
َ
ۡخُتَك َفَتُقوُل َهۡل أ

ُ
إِۡذ َتۡمِشٓي أ

ۖۥۡ فَرََجۡعَنََٰك  َِك كَۡي َتَقره َعۡيُنَها َولَا  يَۡكُفلُُه م 
ُ
إِلَيَٰٓ أ

ََٰك   ۡيَنََٰك ِمَن ٱلَۡغم ِ َوَفَتنه َتحَۡزَنْۚ َوَقَتلَۡت َنۡفٗسا َفَنجه
ۡهِل َمۡدَيَن ُثمه ِجۡئَت عَلَىَٰ  

َ
ُفُتوٗناْۚ فَلَبِۡثَت ِسنِيَن فِٓي أ

 ٤٠ قََدرٖ َيَُٰموَسيَٰ 
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41. “TA đã chọn Ngươi cho công việc rao truyền Bức 

Thông Điệp của TA.” 
 ٤١ َوٱۡصَطَنۡعُتَك لَِنۡفِسي

42. “(Này Musa), Ngươi và người anh em của Ngươi hãy 

lên đường mang theo các phép lạ của TA, và cả hai chớ 

đừng xao lãng việc tưởng nhớ TA.” 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا تَنَِيا فِي ذِۡكرِي
َ
نَت َوأ

َ
 ٤٢ ٱۡذَهۡب أ

43. “Hai ngươi hãy đi gặp Fir’awn. Quả thật, hắn đã ngông 

cuồng quá mức.” 
 ٤٣ ٱۡذَهَبآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

44. “Tuy nhiên, hai ngươi hãy ăn nói với hắn bằng lời lẽ 

nhã nhặn mong rằng hắn sẽ lưu ý đến lời cảnh tỉnh hoặc 

sẽ biết kính sợ.” 

ۡو َيخَۡشيَٰ 
َ
ُر أ هُهۥ َيَتَذكه هي ِٗنا لهَعل  ٤٤ َفُقولَا لَُهۥ قَۡولٗا ل

45. Cả hai (Musa và Harun) thưa: “Lạy Thượng Đế của 

bầy tôi! Quả thật, bầy tôi sợ rằng y (Fir’awn) sẽ có hành 

động quá quắt hoặc tàn bạo với bầy tôi.” 

ن قَالَا َربهَنآ 
َ
ۡو أ

َ
ن َيۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
إِنهَنا َنخَاُف أ

 ٤٥ َيۡطَغىَٰ 

46. (Allah) phán: “Hai ngươi đừng sợ! Quả thật TA luôn ở 

cùng với hai ngươi. TA nghe và thấy (hết mọi việc).” 
َرىَٰ 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ  ٤٦ قَاَل لَا َتخَافَآ

47. “Nào, hai ngươi hãy đi gặp hắn và bảo: Quả thật 

chúng tôi là Sứ Giả của Thượng Đế của ngài. Xin ngài hãy 

để cho con cháu của Israel ra đi với chúng tôi và xin ngài 

đừng trừng phạt họ (bằng việc tàn sát những đứa con trai 

của họ). Chúng tôi thực sự đến gặp ngài với một phép lạ 

từ Thượng Đế của ngài. Và sự bằng an đến với ai đi theo 

chỉ đạo.” 

ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي 
َ
تَِياهُ َفُقولَٓا إِنها رَُسولَا َرب َِك فَأ

ۡ
فَأ

ب َِكۖۡ   ِن ره ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ِجۡئَنََٰك أَـِبيَةٖ م  ِ َِٰٓءيَل َولَا ُتَعذ  إِۡسَر
 ۡ َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن ٱتهَبَع ٱل  ٤٧ ُهَدىَٰٓ َوٱلسه

48. “Chúng tôi thực sự đã được mặc khải cho biết rằng sự 

trừng phạt sẽ giáng xuống những ai phủ nhận và quay 

lưng (với những gì mà các vị Thiên Sứ của Ngài mang 

đến).” 

َب   نه ٱلَۡعَذاَب عَلَىَٰ َمن َكذه
َ
وِحَي إِلَۡيَنآ أ

ُ
إِنها قَۡد أ

ه   ٤٨ يَٰ َوتََول

49. (Fir’awn) nói: “Thế ai là Thượng Đế của hai ngươi, hỡi 

Musa?” 
بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ   ٤٩ قَاَل َفَمن ره

50. Musa đáp: Thượng Đế của chúng tôi là Đấng đã ban 

cho vạn vật hình thể rồi hướng dẫn. 
ۡعَطىَٰ ُكله َشۡيٍء 

َ
هِذٓي أ َخلَۡقُهۥ ُثمه  قَاَل َربَُّنا ٱل

 ٥٠ َهَدىَٰ 

51. (Fir’awn) bảo: “Thế đối với những người (phủ nhận) 

thuộc thế hệ trước thì sao?” 
ولَيَٰ 

ُ
 ٥١ قَاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

52. (Musa) đáp: “Sự việc đó thuộc về kiến thức ở nơi 

Thượng Đế của Tôi được ghi chép trong Kinh Sách được 

lưu trữ ở nơi Ngài; Thượng Đế của Tôi không nhầm lẫn 

cũng không hề quên.” 

ها يَِضلُّ َرب ِي َولَا   قَاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل
 ٥٢ يَنَسي
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53. (Ngài là) Đấng đã làm trái đất thành một nơi an cư cho 

các ngươi, Đấng đã mở ra cho các ngươi những con 

đường thông thương qua lại trên trái đất và đã ban nước 

mưa từ trên trời xuống cho các ngươi; TA dùng nó để làm 

mọc ra đủ loại cây cối và thảo mộc, từng cặp khác nhau. 

ۡرَض َمۡهٗدا وََسلََك لَُكۡم فِيَها  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

ۡزَوَٰٗجا  ُسُبلٗا وَ 
َ
ۦٓ أ ۡخرَۡجَنا بِهِ

َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ِن نهَباٖت َشتهيَٰ   ٥٣ م 

54. Các ngươi hãy ăn và nuôi gia súc của các ngươi. Quả 

thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho những người 

thông hiểu. 

 ِ نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه ف
َ
ْولِي  ُكلُواْ َوٱرَۡعۡواْ أ

ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ ي َذ

َهيَٰ   ٥٤ ٱلنُّ

55. Từ đất bụi TA đã tạo hóa các ngươi, TA sẽ hoàn các 

ngươi trở lại thành đất bụi và cũng từ đất bụi TA sẽ đưa 

các ngươi trở ra một lần nữa. 

۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها 
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٥٥ ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً أ

56. Và quả thật TA đã phơi bày cho hắn (Fir’awn) thấy tất 

cả phép lạ và bằng chứng của TA nhưng hắn đã phủ nhận 

và chối bỏ. 

بَيَٰ 
َ
َب َوأ َرۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا ُكلهَها فََكذه

َ
 ٥٦ َولََقۡد أ

57. Hắn bảo: “Này Musa, có phải ngươi mang các pháp 

thuật này đến với ý định muốn đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ 

của bọn ta đúng không?” 

ۡرِضَنا بِِسۡحرَِك  
َ
ِجۡئتََنا لُِتۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
قَاَل أ

 ٥٧ َيَُٰموَسيَٰ 

58. “Bọn ta cũng có thể mang đến pháp thuật tương tự để 

so tài với Ngươi. Nào, Ngươi hãy định một điểm hẹn tại 

một nơi cho bọn ta và Ngươi, bọn ta và Ngươi chớ đừng 

lỡ hẹn!” 

ِۡثلِهِۦ فَٱۡجَعۡل بَيَۡنَنا َوبَۡيَنَك   تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
فَلََنأ

نَت َمكَاٗنا ُسٗوى
َ
ها ُنخۡلُِفُهۥ َنحُۡن َولَٓا أ  ٥٨ َموِۡعٗدا ل

59. (Musa) nói: “Hẹn quí ngài vào Ngày Đại Hội và quí 

ngài hãy triệu tập dân chúng vào lúc mặt trời đã lên cao 

khoảng một sào.” 

اُس   ن ُيحَۡشَر ٱلنه
َ
ِيَنةِ َوأ قَاَل َموِۡعُدُكۡم يَوُۡم ٱلز 

 ٥٩ ُضٗحي

60. Vậy là Fir’awn lui về, tính toán kế hoạch rồi đến nơi 

hẹn. 
هيَٰ  تَيَٰ َفَتَول

َ
 ٦٠ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُثمه أ

61. Musa bảo họ (những pháp sư của Fir’awn): “Quí ngài 

hãy coi chừng, chớ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah 

sợ rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng một hình phạt. 

Quả thật kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại.” 

ِ َكِذٗبا   وَسيَٰ َوۡيلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله قَاَل لَُهم مُّ
 ٦١ فَيُۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبِۖ َوقَۡد َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

62. Rồi họ bàn cãi với nhau về công việc của họ và giấu 

kín cuộc mật nghị. 
واْ   َسرُّ

َ
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
ۡجَوىَٰ َفَتَنَٰزَُعٓواْ أ  ٦٢ ٱلنه

63. Họ bảo nhau: “Hai tên này đúng thật là hai tên phù 

thủy, chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi các người ra 

khỏi lãnh thổ của các người và chúng muốn xóa bỏ lối 

sống cao quý của các người.” 

 
َ
ن ُيخۡرَِجاُكم  قَالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن أ

ۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما َويَۡذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم  
َ
ِۡن أ م 

 ٦٣ ٱلُۡمۡثلَىَٰ 
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64. “Bởi thế, các người hãy hợp sức của các người lại 

trong kế hoạch rồi tiến lên sắp xếp theo đội ngũ chỉnh tề. 

Hôm nay, ai cao tay hơn chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng.” 

فۡلََح ٱلَۡيوَۡم  
َ
اْۚ َوَقۡد أ ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡم ُثمه ٱۡئُتواْ َصف ٗ

َ
فَأ

 ٦٤ َمِن ٱۡسَتۡعلَىَٰ 

65. (Những tên pháp sư của Fir’awn) nói (với Musa): “Này 

Musa, ngươi ném xuống trước hay bọn ta là người đầu 

tiên ném xuống?” 

آ  َل َمۡن  قَالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه وه
َ
ن نهُكوَن أ

َ
آ أ ن تُلِۡقَى َوِإمه

َ
 أ

لَۡقىَٰ 
َ
 ٦٥ أ

66. (Musa) đáp: “Không, quí vị hãy ném xuống trước.” Thế 

là bằng pháp thuật, họ đã gây ảo giác làm cho Musa nhìn 

thấy những sợi dây cũng như những chiếc gậy của họ 

đang cử động. 

ْۖۡ فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل إِلَۡيهِ ِمن  قَاَل بَۡل  لُۡقوا
َ
أ

نهَها تَۡسَعىَٰ 
َ
 ٦٦ ِسۡحرِهِۡم أ

67. Musa đâm ra sợ hãi trong lòng trước (những gì họ thể 

hiện). 
وَسيَٰ  وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ

َ
 ٦٧ فَأ

68. TA (Allah) phán bảo (Musa): “Ngươi đừng sợ! Chắc 

chắn Ngươi cao tay hơn.” 
عۡلَىَٰ 

َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلَۡنا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

69. “Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi 

xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà họ đã làm ra. Quả 

thật, vật mà họ đã làm chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và 

nhà ảo thuật sẽ không thành công dù từ đâu đến đi chăng 

nữa.” 

ْۖۡ إِنهَما َصَنُعواْ   لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما َصَنُعٓوا
َ
َوأ

تَيَٰ 
َ
اِحُر َحۡيُث أ  ٦٩ َكۡيُد َسَِٰحرِٖۖ َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه

70. Thế rồi những tên pháp sư hạ mình xuống phủ phục. 

Họ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Thượng Đế của Harun và 

Musa.” 

ِ َهَُٰروَن   ٗدا قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب  َحَرُة ُسجه لِۡقَى ٱلسه
ُ
فَأ

 ٧٠ َوُموَسيَٰ 

71. (Thấy thế, Fir’awn giận dữ) quát: “Các ngươi bạo gan 

dám tin nơi hắn trước khi ta cho phép các ngươi ư? Chính 

hắn là tên cầm đầu của các ngươi nên hắn đã dạy các 

ngươi pháp thuật! Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân 

của các ngươi mỗi bên một cái; chắc chắn ta sẽ đóng đinh 

các ngươi trên thân cây chà là để các ngươi biết ai trong 

hai bên sẽ trừng phạt dữ dội và lâu hơn.” 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم  قَا 
َ
َل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

يِۡديَُكۡم  
َ
َِعنه أ ۖۡ فَلَُأَقط  ۡحَر ِ هِذي َعلهَمُكُم ٱلس  ٱل

َصل َِبنهُكۡم فِي ُجُذوِع  
ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
َوأ

ۡبَقىَٰ 
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
َنآ أ يُّ

َ
ۡخِل َولََتۡعلَُمنه أ  ٧١ ٱلنه

72. (Các tên pháp sư của Fir’awn) đáp: “(Giờ) chúng tôi sẽ 

không bao giờ xem ngài trọng hơn những bằng chứng rõ 

rệt đã đến với chúng tôi và cũng không xem ngài trọng 

hơn Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Cho nên, ngài cứ 

quyết định làm điều gì ngài muốn; bởi quả thật, ngài cũng 

chỉ có thể định đoạt điều gì liên quan đến đời sống trần tục 

này mà thôi!” 

هِذي   قَالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا ِمَن ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل
نَت قَاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِضي َهَِٰذهِ  

َ
ۖۡ فَٱقِۡض َمآ أ َفَطَرنَا

نۡ  َة ٱلدُّ  ٧٢ َيآ ٱلۡحََيوَٰ
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73. “Quả thật, chúng tôi đã tin nơi Thượng Đế của chúng 

tôi. Chúng tôi mong rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về 

tội lỗi của chúng tôi và những hành vi phù phép của trò ảo 

thuật mà ngài đã bắt ép chúng tôi làm. Bởi vì Allah là 

Đấng Ưu Việt và Vĩnh Cửu.” 

ۡكرَۡهَتَنا 
َ
إِنهآ َءاَمنها بَِرب َِنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ أ

ۡبَقىَٰٓ 
َ
ُ َخيۡر  َوأ ۡحرِ  َوٱَّلله ِ  ٧٣ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلس 

74. Quả thật, người nào đến trình diện Thượng Đế của y 

như một kẻ tội lỗi thì chắc chắn Hỏa Ngục sẽ dành cho y, 

y sẽ không thể chết và cũng sẽ không thể sống trong đó. 

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما فَإِنه لَُهۥ َجَهنهَم لَا َيُموُت  
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

75. Còn người nào đến trình diện Ngài như một người có 

đức tin và hành thiện thì họ sẽ là những người được ban 

thưởng cấp bậc ưu hạng. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا قَۡد َعِمَل ٱلصه

ۡ
َوَمن يَأ

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ   ٧٥ لَُهُم ٱلده

76. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu, bên dưới có 

các dòng sông chảy. Họ sẽ sống mãi trong đó. Và đó là 

phần thưởng của những ai đã thanh lọc bản thân mình 

(khỏi vết bẩn của tội lỗi). 

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ  
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

هيَٰ  َٰلَِك َجَزآُء َمن تََزك  ٧٦ َوَذ

77. Quả thật, TA đã mặc khải cho Musa: “Ngươi hãy đưa 

các bầy tôi của TA ra đi trong đêm và Ngươi hãy đánh 

(chiếc gậy của Ngươi xuống) để làm thành một con 

đường khô ráo cho họ băng qua biển. Ngươi chớ sợ bị 

đuổi kịp và cũng chớ lo (bị chết chìm).” 

ۡسِر بِعَِبادِي فَٱۡضرِۡب  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

ها تََخَُٰف َدرَٗكا َولَا   لَُهۡم َطرِيٗقا  فِي ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل
 ٧٧ َتخَۡشيَٰ 

78. Rồi Fir’awn cùng quân lính của hắn đuổi theo họ 

(Musa và người dân Israel) nhưng sóng biển đã bao phủ 

và nhấn chìm toàn bộ (Fir’awn và quân lính của hắn). 

ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِبجُُنوِد 
َ
َِن ٱلَۡيم ِ َما  فَأ هِۦ َفَغِشَيُهم م 

 ٧٨ َغِشَيُهمۡ 

79. Fir’awn đã đưa dân chúng của hắn lạc lối và đã không 

hướng dẫn họ. 
َضله فِرَۡعۡوُن قَۡوَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ 

َ
 ٧٩ َوأ

80. Hỡi dân Israel! TA (Allah) đã giải cứu các ngươi khỏi 

kẻ thù của các ngươi, TA đã giao ước với các ngươi ở 

phía bên phải của ngọn núi At-Tur, và TA đã ban Al-man 

(loại thức uống như mật ong) và chim cút xuống cho các 

ngươi. 

ِۡن َعُدو ُِكۡم   نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َِٰٓءيَل قَۡد أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

ۡيَمَن َونَزه 
َ
ورِ ٱلۡأ لَۡنا  َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم َجانَِب ٱلطُّ

لَۡوىَٰ   ٨٠ َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه

81. Các ngươi hãy dùng các món thực phẩm tốt lành mà 

TA đã ban cấp cho các ngươi và các ngươi chớ quá mức 

trong sự việc đó để rồi cơn giận của TA sẽ giáng lên các 

ngươi; và người nào mà cơn giận của TA giáng nhằm 

phải y thì chắc chắn y sẽ bị diệt vong. 

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزقَۡنَُٰكۡم َولَا َتۡطَغۡواْ فِيهِ  
َفَيِحله َعلَۡيُكۡم َغَضِبيِۖ َوَمن َيحۡلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِبي  

 ٨١ َفَقۡد َهَوىَٰ 

82. Nhưng TA chắc chắn sẽ tha thứ cho những ai biết ăn 

năn sám hối và có đức tin đồng thời làm việc thiện tốt rồi 

theo đúng sự hướng dẫn. 

ار  ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا ُثمه   َوِإن ِي لََغفه
 ٨٢ ٱۡهَتَدىَٰ 
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83. (Allah phán bảo khi Musa đến): “Điều gì làm Ngươi vội 

vã đến đây trước người dân của Ngươi, hỡi Musa?” 
ۡعَجلََك َعن قَۡوِمَك َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ٨٣ ۞َوَمآ أ

84. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, họ theo sát 

dấu chân của bề tôi; bề tôi nhanh chóng đến trình diện 

Ngài để mong Ngài hài lòng.” 

  ِ ثَرِي وََعِجلُۡت إِلَۡيَك َرب 
َ
ْولَآِء عَلَىَٰٓ أ

ُ
قَاَل ُهۡم أ

 ٨٤ َضيَٰ لِتَرۡ 

85. (Allah) phán: “Quả thật, TA đã thử thách đám dân của 

Ngươi sau khi Ngươi ra đi bỏ lại họ, và tên Samiri đã dắt 

họ lạc lối.” 

َضلهُهُم  
َ
قَاَل فَإِنها قَۡد َفَتنها قَۡوَمَك ِمنُۢ َبۡعِدَك َوأ

اِمرِيُّ   ٨٥ ٱلسه

86. Thế là Musa quay trở về gặp người dân của Y trong 

tâm trạng vừa tức giận vừa buồn lo. Y bảo: “Này hỡi dân 

ta! Chẳng lẽ Thượng Đế của các người đã không hứa với 

các ngươi một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 

hứa của Ngài đã quá lâu đối với các người hay là các 

người muốn cơn tức giận của Thượng Đế của các người 

sẽ giáng xuống các người nên các người đã phản lại lời 

hứa với Ta?” 

ِسٗفاْۚ قَاَل َيََٰقوِۡم  
َ
فَرََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ

َفَطاَل َعلَۡيُكُم  
َ
لَۡم يَعِۡدُكۡم َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسًناْۚ أ

َ
أ

رَ 
َ
ۡم أ

َ
ِن  ٱلَۡعۡهُد أ ن َيحِله َعلَۡيُكۡم َغَضب  م 

َ
دتُّۡم أ

وِۡعِدي ۡخلَۡفُتم مه
َ
ب ُِكۡم فَأ  ٨٦ ره

87. Họ đáp: “Chúng tôi nào đâu bội ước với Người nhưng 

vì chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân cho 

nên chúng tôi đã ném chúng (vào lò nấu kim loại) theo đề 

xuất của Samiri.” 

ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا َوَلَِٰكنها ُحم ِلَۡنآ  
َ
قَالُواْ َمآ أ

لَۡقى  
َ
ِن زِيَنةِ ٱلَۡقۡوِم َفَقَذفَۡنََٰها فََكَذَٰلَِك أ ۡوَزاٗرا م 

َ
أ

اِمرِيُّ   ٨٧ ٱلسه

88. Thế là y đúc ra cho họ một con bò tơ, thân hình của nó 

phát ra tiếng rống. Rồi họ bảo: “Đây là thần linh của các 

người và là thần linh của Musa nhưng (Musa) đã quên.” 

هُهۥ ُخَوار  َفَقالُواْ َهََٰذآ   ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل
َ
فَأ

 ٨٨ إَِلَُٰهُكۡم َوِإَلَُٰه ُموَسيَٰ فَنَِسيَ 

89. Há họ đã không nhận thấy nó (con bò được đúc kia) 

không trả lời họ được tiếng nào, nó không thể hãm hại 

được họ và cũng không mang lợi gì được cho họ? 

ها يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم قَۡولٗا َولَا َيۡملُِك لَُهۡم   ل
َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ا َولَا َنۡفٗعا   ٨٩ َضر ٗ

90. Và quả thật Harun đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! 

Các người chỉ bị thử thách bởi nó và quả thật Thượng Đế 

của các người là Đấng Độ Lượng. Bởi thế, các người hãy 

nghe theo Ta và tuân lệnh Ta.” 

َولََقۡد قَاَل لَُهۡم َهَُٰروُن ِمن َقۡبُل َيََٰقوِۡم إِنهَما فُتِنُتم  
ِطيُعٓواْ  بِهِۖۦۡ َوِإنه َربهُكُم ٱلرهۡحَمَُٰن فَ 

َ
ٱتهبُِعونِي َوأ

ۡمرِي
َ
 ٩٠ أ

91. Họ nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó 

(con bò) cho tới khi Musa trở về gặp chúng tôi.” 
َِٰكفِيَن َحتهيَٰ يَرِۡجَع إِلَۡيَنا  قَالُواْ لَن نهبَۡرَح َعلَۡيهِ َع

 ٩١ ُموَسيَٰ 

92. (Musa) bảo (người anh em của Y): “Này Harun! Điều 

gì cản anh ngăn họ khi thấy họ lầm lạc?” 
 ْ ۡيتَُهۡم َضلُّٓوا

َ
 ٩٢ قَاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ
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93. “Sao anh không tuân theo Tôi? Có phải anh đã làm trái 

lệnh Tôi đúng không?” 
ۡمرِي

َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
ها تَتهبَِعِنِۖ أ ل

َ
 ٩٣ أ

94. (Harun) đáp: “Hỡi em trai của Ta! Em chớ nắm râu và 

đầu của Ta! Quả thật, Ta đã sợ việc em sẽ nói ‘Ta đã gây 

chia rẽ giữa con cháu của Israel và đã không thi hành lời 

dặn của em’.” 

ِسٓيِۖ إِن ِي  
ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيتِي َولَا بَِرأ

ۡ
قَاَل يَبَۡنُؤمه لَا تَأ

َِٰٓءيَل َولَۡم   َخِشيُت  قَۡت َبيَۡن بَنِٓي إِۡسَر ن َتُقوَل فَره
َ
أ

 ٩٤ تَۡرقُۡب قَۡولِي

95. (Musa) bảo (Samiri): “Này Samiri, mục đích của ngươi 

là gì?” 
 ٩٥ قَاَل َفَما َخۡطُبَك َيََٰسَِٰمرِيُّ 

96. (Samiri) nói: “Tôi đã thấy điều mà họ không thấy. Cho 

nên, tôi đã hốt một nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của 

Thiên Sứ (Jibril) và ném nó (lên con bò đúc). Tâm trí của 

tôi đã xúi giục tôi như thế.” 

قَاَل بَُصۡرُت بَِما لَۡم َيۡبُصُرواْ بِهِۦ َفَقَبۡضُت َقۡبَضٗة  
لَۡت لِي   ثَرِ ٱلرهُسوِل َفَنَبۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه

َ
ِۡن أ م 

 ٩٦ ۡفِسينَ 

97. (Musa) nói với (Samiri): “Ngươi hãy cút đi! Quả thật 

trong suốt cuộc đời này, ngươi sẽ nói “Chớ chạm đến 

mình tôi!”, (một hình phạt dành cho ngươi), và ngươi sẽ 

gặp một sự hứa hẹn (ở Ngày Sau về sự trừng phạt khủng 

khiếp) mà ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ 

ngươi hãy mở to mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà 

ngươi đã thờ cúng (ngoài Allah); chắc chắn bọn ta sẽ đốt 

nó thành tro rồi vãi tung nó xuống biển.” 

ن َتُقوَل لَا  
َ
ةِ أ قَاَل فَٱۡذَهۡب فَإِنه لََك فِي ٱلۡحََيوَٰ

ۖۥۡ َوٱنُظۡر إِلَيَٰٓ  ِمَساَسۖۡ وَ  ِإنه لََك َموِۡعٗدا لهن ُتخۡلََفُه
هُنَحر َِقنهُهۥ ُثمه   ۖۡ ل هِذي َظلَۡت َعلَۡيهِ عَاكِٗفا إَِلَِٰهَك ٱل

 ٩٧ لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ نَۡسًفا 

98. Quả thật, Thượng Đế của các ngươi chỉ có một mình 

Allah, Ngài là Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng 

Đế đích thực nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao quát 

hết mọi thứ. 

ها ُهَوْۚ وَِسَع ُكله   ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله
 ٩٨ َشۡيٍء ِعلۡٗما 

99. Tương tự, TA (Allah) kể lại cho Ngươi (Muhammad) 

một vài thông tin về các sự việc xảy ra trước đây. Và quả 

thật, chính TA đã ban cho Ngươi từ nơi TA (Kinh Qur’an) 

làm Lời Nhắc Nhở. 

ْۚ َوَقۡد   ۢنَبآِء َما قَۡد َسَبَق
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

هُدنها ذِۡكٗرا  ٩٩ َءاَتۡيَنََٰك ِمن ل

100. Ai lánh xa Nó (Kinh Qur’an này) thì sẽ gánh nặng tội 

lỗi vào Ngày Phán Xét. 
ۡعرََض َعۡنُه فَإِنهُهۥ َيحِۡمُل يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ وِۡزًرا 

َ
ۡن أ  ١٠٠ مه

101. Họ sẽ mãi mãi ở trong (sự trừng phạt) đó. Thật tồi tệ 

cho họ vào Ngày Phán Xét khi phải gánh nặng tội lỗi. 
 ١٠١ َخَٰلِِديَن فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِحمۡلٗا

102. Ngày mà tiếng Còi sẽ được hụ lên; Ngày đó, TA sẽ 

triệu tập những kẻ tội lỗi và họ trở nên xanh mặt (vì sợ 

hãi). 

ِۚ َوَنحُۡشُر ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ   ورِ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
 ١٠٢ ا ُزۡرقٗ 

103. Họ xầm xì bàn tán: “Các anh ở lại (cõi Barzakh) chỉ 

khoảng chừng mười ngày thôi đúng không?” 
ها َعۡشٗرا بِثُۡتۡم إِل

ه  ١٠٣ َيَتَخََٰفُتوَن بَيَۡنُهۡم إِن ل
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104. TA biết rõ những điều họ xầm xì bàn tán. Và một 

người có óc suy đoán tốt nhất trong bọn họ bảo: “Có thể 

các anh đã ở lại (nơi cõi Barzakh này) chỉ khoảng một 

ngày thôi.” 

ۡمَثلُُهۡم َطرِيَقًة إِن  
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل أ

َ
حُۡن أ نه

ها يَۡوٗما  بِثُۡتۡم إِل
ه  ١٠٤ ل

105. Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về những quả núi. 

Ngươi hãy nói: “Thượng Đế của Ta sẽ bứng chúng lên và 

làm cho chúng thành bụi bay tứ tán.” 

 ١٠٥ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجَباِل َفُقۡل يَنِسُفَها َرب ِي نَۡسٗفا 

106. Rồi Ngài sẽ để cho nó (mặt đất) thành bình địa.  ١٠٦ َفَيَذرَُها قَاٗعا َصۡفَصٗفا 

107. Nơi đó, ngươi (hỡi người quan sát) sẽ thấy không có 

gì quanh co và lồi lõm. 
ۡمٗتا 

َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَٓا أ  ١٠٧ ل

108. Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi theo vị Hô Gọi (đến nơi 

triệu tập), không ai có quyền không nghe theo, và những 

tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước Đấng Độ Lượng cho nên (lúc 

đó) sẽ không còn nghe thấy gì ngoài tiếng xầm xì. 

ۖۥۡ وََخَشَعِت   اِعَي لَا ِعَوَج لَُه يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱلده
ها َهۡمٗسا  ِنَٰمۡح فَلَا تَۡسَمُع إِل ۡصَواُت لِلره

َ
 ١٠٨ ٱلۡأ

109. Vào Ngày đó, sự can thiệp sẽ trở nên vô ích ngoại 

trừ ai được Đấng Độ Lượng cho phép và được Ngài chấp 

thuận cho y mở lời (can thiệp). 

ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن  
َ
ها َمۡن أ َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل

 ١٠٩ َوَرِضَي لَُهۥ قَۡولٗا

110. Ngài (Allah) biết rõ điều gì trước họ (nhân loại) và 

điều gì sau họ nhưng họ thì không biết một tí gì về chúng 

cả. 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا ُيحِيُطوَن بِهِۦ  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ ِعلۡٗما 

111. Những gương mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng 

Sống, Đấng Chi Phối và Nuôi Dưỡng; và ai gánh nặng tội 

lỗi trên lưng chắc chắn sẽ thua thiệt. 

۞وََعَنِت ٱلۡوُُجوُه لِلَۡحي ِ ٱلَۡقيُّوِمِۖ َوَقۡد َخاَب َمۡن َحمََل 
 ١١١ ُظلۡٗما 

112. Ai làm việc thiện tốt và có đức tin thì sẽ không lo sợ 

bị đối xử bất công và mất phần. 
َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَ  لَا َيخَاُف  َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه

 ١١٢ ُظلۡٗما َولَا َهۡضٗما 

113. Và TA (Allah) đã ban Qur’an xuống bằng tiếng Ả-rập 

đúng như thế và TA đã giảng giải cặn kẽ trong đó những 

lời cảnh báo mong rằng họ biết sợ (TA) hoặc Nó sẽ làm 

cho họ lưu tâm. 

نَزلَۡنَُٰه 
َ
ۡفَنا فِيهِ ِمَن  َوَكَذَٰلَِك أ ا َوَصره قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ

ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم ذِۡكٗرا
َ
 ١١٣ ٱلۡوَِعيِد لََعلهُهۡم َيتهُقوَن أ

114. Allah là Đấng Tối Cao, Đức Vua Đích Thực. Và 

Ngươi (Muhammad) chớ hấp tấp với Qur'an trước khi việc 

mặc khải Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi, mà Ngươi hãy cầu 

nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài ban thêm 

kiến thức cho bề tôi.” 

ُۗ َولَا َتۡعَجۡل بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن   ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
ِ زِۡدنِي   ۖۥۡ َوقُل رهب  ن ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحُيُه

َ
َقۡبِل أ
 ١١٤ ِعلۡٗما 
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115. Và quả thật, TA đã giao ước với Adam trước đây 

nhưng Y đã quên (nên đã ăn cây cấm); và TA thấy Y 

không cương quyết (trong việc duy trì giao ước). 

َولََقۡد َعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل فَنَِسَي َولَۡم َنِجۡد لَُهۥ  
 ١١٥ َعۡزٗما 

116. Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại khi TA phán với 

các Thiên Thần: “Các ngươi hãy quỳ lạy trước Adam!” Họ 

liền quỳ lạy ngoại trừ Iblis, hắn đã từ chối (một cách ngạo 

mạn.) 

هٓا   َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِل
بَيَٰ 

َ
 ١١٦ إِبۡلِيَس أ

117. Thế là TA phán bảo (Adam): “Hỡi Adam! Quả thật 

đây là kẻ thù của Ngươi và vợ của Ngươi. Vì vậy, chớ để 

cho hắn đưa hai ngươi ra khỏi Thiên Đàng để rồi Ngươi 

sẽ chịu đau khổ.” 

هَك َولَِزوِۡجَك فَلَا   ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   ل َفُقلَۡنا َيَٰٓ
 ١١٧ َن ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقىَٰٓ ُيخۡرَِجنهُكَما مِ 

118. “Quả thật, trong đó (Thiên Đàng) Ngươi sẽ không đói 

và cũng không trần truồng.” 
ها َتجُوَع فِيَها َولَا َتۡعَرىَٰ  ل

َ
 ١١٨ إِنه لََك أ

119. Quả thật trong đó Ngươi sẽ không khát và cũng 

không chịu cảnh nóng nực. 
نهَك لَا َتۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا تَۡضَحيَٰ 

َ
 ١١٩ َوأ

120. Nhưng Shaytan đã thì thào với Y. Hắn bảo: “Hỡi 

Adam! Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh Cửu 

và một vương quốc sẽ không bao giờ điêu tàn không?” 

ـ َاَدمُ  ۡيَطَُٰن قَاَل َيَٰٓ َُّك عَلَىَٰ  فَوَۡسوََس إِلَۡيهِ ٱلشه ُدل
َ
 َهۡل أ

ها َيۡبلَىَٰ   ١٢٠ َشَجَرةِ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك ل

121. Vậy là cả hai đã ăn trái của cây đó. Bởi thế phần kín 

đáo của hai người họ đã lộ ra. Lập tức hai người vội khâu 

lá cây của Thiên Đàng để che kín thân lại. Do Adam bất 

tuân Thượng Đế của Y nên đã lầm lạc. 

َكلَا ِمۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا  
َ
فَأ

َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم  
 ١٢١ َربهُهۥ َفَغَوىَٰ 

122. Rồi Thượng Đế của Y chọn Y. Ngài đã quay lại tha 

thứ và hướng dẫn Y. 
 ١٢٢ َبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ وََهَدىَٰ ُثمه ٱۡجتَ 

123. (Allah) phán với (Adam và Hauwa’): “Cả hai ngươi 

(và Iblis) hãy đi xuống khỏi đó (Thiên Đàng), thù hằn lẫn 

nhau. Nhưng nếu có Chỉ Đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 

theo Chỉ Đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không bất 

hạnh.” 

  ۡۖ ُۢاۖۡ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض َعُدو   قَاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجمِيَع
ِن ِي ُهٗدى َفَمِن ٱتهَبَع ُهَداَي فَلَا   تِيَنهُكم م 

ۡ
ا يَأ فَإِمه

 ١٢٣ يَِضلُّ َولَا يَۡشَقىَٰ 

124. “Và ai quay lưng với thông điệp nhắc nhở của TA thì 

chắc chắn sẽ sống một cuộc sống eo hẹp (bất an, khổ 

tâm) và vào Ngày Phán Xét TA sẽ phục sinh y trở thành 

mù lòa.” 

ۡعرََض َعن ذِۡكرِي فَإِنه لَُهۥ َمعِيَشٗة َضنٗكا  
َ
َوَمۡن أ

ۡعَميَٰ 
َ
 ١٢٤ َوَنحُۡشُرهُۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

125. (Kẻ quay lưng với thông điệp nhắc nhở) sẽ nói: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi, tại sao Ngài dựng bề tôi sống lại 

mù lòa trong lúc trước đây bề tôi hãy còn nhìn thấy.” 

ۡعَميَٰ َوَقۡد ُكنُت بَِصيٗرا
َ
ِ لَِم َحَشۡرتَنِٓي أ  ١٢٥ قَاَل َرب 
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126. (Allah) phán: “Như thế đó! TA đã mang đến cho 

ngươi các Lời Mặc Khải của TA nhưng ngươi đã quên Nó; 

và Ngày nay ngươi bị bỏ quên trở lại giống như thế.” 

َتۡتَك َءاَيَُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖۡ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيوَۡم  
َ
قَاَل َكَذَٰلَِك أ

 ١٢٦ تُنَسيَٰ 

127. Và TA đáp trả xứng đáng cho ai vượt quá mức giới 

hạn và không tin tưởng nơi các Lời Mặc Khải của Thượng 

Đế của y đúng như thế. Và chắc chắn sự trừng phạt ở Đời 

Sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 

ۡسَرَف َولَۡم يُۡؤِمنُۢ أَـِبَيَِٰت َرب ِهۚۦِْ  
َ
زِي َمۡن أ

َوَكَذَٰلَِك َنجۡ
ۡبَقىَٰٓ 

َ
َشدُّ َوأ

َ
 ١٢٧ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

128. Há không là một Chỉ Đạo cho họ hay sao việc TA đã 

tiêu diệt không biết bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân 

của các căn nhà mà họ đang bước đi? Quả thật nơi sự 

việc đó là những dấu hiệu cho những người biết suy 

ngẫm. 

ۡهلَۡكَنا َقۡبلَ 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
َِن ٱلُۡقُروِن  أ ُهم م 

ْولِي  
ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

َهيَٰ   ١٢٨ ٱلنُّ

129. Nếu không vì một Lời phán của Thượng Đế của 

Ngươi đã được tuyên bố và một thời hạn đã được ấn định 

thì chắc chắn (hình phạt) đã xảy ra (cho họ) rồi. 

َجل   
َ
ب َِك لَكَاَن لَِزاٗما َوأ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ي  َسم ٗ  ١٢٩ مُّ

130. Thế nên, Ngươi (Muhammad) hãy kiên nhẫn với 

những lời của họ và Ngươi hãy tán dương, ca ngợi 

Thượng Đế của Ngươi trước lúc mặt trời mọc cũng như 

trước lúc mặt trời lặn; và Ngươi hãy tán dương Ngài vào 

các thời khắc của ban đêm, vào giờ giấc đầu và cuối của 

ban ngày mong rằng Ngươi sẽ hài lòng (với phần thưởng 

từ nơi Allah). 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل  
ۡمِس َوَقۡبَل غُ  هۡيِل  ُطلُوِع ٱلشه ُروبَِهاۖۡ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱل

َهارِ لََعلهَك تَۡرَضيَٰ  ۡطَراَف ٱلنه
َ
 ١٣٠ فََسب ِۡح َوأ

131. Và Ngươi (Muhammad) chớ trố mắt nhìn những thứ 

mà TA đã ban cấp cho họ hưởng thụ, sự lộng lẫy hào 

nhoáng của đời sống trần tục chỉ là những thứ mà TA 

dùng để thử thách họ mà thôi. Quả thật, những thiên lộc 

từ nơi Thượng Đế của Ngươi mới tốt lành và bền vững. 

ِۡنُهۡم   ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ َولَا َتُمده

ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك َخيۡ  ةِ ٱلدُّ ر   زَۡهَرَة ٱلۡحََيوَٰ
ۡبَقىَٰ 

َ
 ١٣١ َوأ

132. Ngươi hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ 

nguyện Salah và Ngươi hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi 

Ngươi bổng lộc; Chính TA cung cấp nó cho Ngươi. Và kết 

cuộc tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo. 

ۡهلََك بِٱلصه 
َ
ُمۡر أ

ۡ
ةِ َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَهاۖۡ لَا نَۡسـ َلَُك  َوأ لَوَٰ

حُۡن نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلتهۡقَوىَٰ   ١٣٢ رِۡزٗقاۖۡ نه

133. (Những kẻ vô đức tin) nói: “Tại sao (Muhammad) 

không mang đến cho chúng ta một bằng chứng từ 

Thượng Đế của Y?” Chẳng lẽ những điều ghi trong các 

Tờ Kinh trước (Tawrah và Injil) đã không là một bằng 

chứng rõ rệt cho họ ư? 

تِِهم بَي َِنُة َما  
ۡ
َولَۡم تَأ

َ
ۦْٓۚ أ ب ِهِ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 

ۡ
َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ولَيَٰ 
ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٣٣ فِي ٱلصُّ
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134. Nếu TA (Allah) hủy diệt họ bằng sự trừng phạt trước 

khi (Qur’an được mặc khải) thì chắc chắn họ sẽ nói: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi! Sao Ngài không cử một Sứ Giả 

đến với bầy tôi để bầy tôi có dịp tuân theo các Lời Mặc 

Khải của Ngài trước khi bầy tôi bị hạ nhục và bị trừng 

phạt?” 

ۡهلَۡكَنَٰهُ 
َ
نهآ أ

َ
ِن َقۡبلِهِۦ لََقالُواْ َربهَنا  َولَۡو أ م بَِعَذاٖب م 

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك ِمن َقۡبِل  
َ
لَۡولَٓا أ

ن نهِذله َوَنخَۡزىَٰ 
َ
 ١٣٤ أ

135. Ngươi (Muhammad) hãy nói (với những kẻ phủ nhận 

này): “Tất cả đều mong đợi (sự phán xét của Allah); cho 

nên các người hãy cứ chờ đợi. Rồi đây các người sẽ sớm 

biết ai mới là người đi theo con đường bằng phẳng và 

được hướng dẫn đúng đường.” 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْۖۡ فََستَۡعلَُموَن َمۡن أ تََرب ِص  َفتََربهُصوا قُۡل ُكل   مُّ

وِي ِ َوَمِن ٱۡهَتَدىَٰ  َرَِٰط ٱلسه ِ  ١٣٥ ٱلص 
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Al-Ambiya'  الأنبياء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Việc xét xử nhân loại (vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng) 

đang đến gần nhưng họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. 
ِحَساُبُهۡم وَُهۡم فِي َغۡفلَةٖ  ٱۡقتََرَب لِلنهاِس 

ۡعرُِضونَ   ١ مُّ

2. Bất cứ điều nhắc nhở mới nào từ Thượng Đế của họ 

đến với họ, họ đều chỉ nghe nó với thái độ bỡn cợt. 
ها ٱۡسَتَمُعوهُ   حَۡدٍث إِل ب ِِهم مُّ ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 

ۡ
َما يَأ

 ٢ وَُهۡم يَلَۡعُبونَ 

3. Trái tim của họ thờ ơ. Những kẻ sai quấy đã hội đàm bí 

mật: “Chẳng phải kẻ này cũng chỉ là một người phàm 

giống như các người sao? Chẳng lẽ các người bị mê hoặc 

bởi pháp thuật của hắn trong lúc các người nhận thức rõ 

(rằng hắn cũng chỉ là người phàm ư)?” 

 َ هِذيَن َظلَُمواْ َهۡل  ل واْ ٱلنهۡجَوى ٱل َسرُّ
َ
اهَِيٗة قُلُوبُُهۡمُۗ َوأ

نُتۡم  
َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ

َ
ِۡثلُُكۡمۖۡ أ ها بََشر  م  َهََٰذآ إِل

 ٣ ُتۡبِصُرونَ 

4. (Thiên Sứ Muhammad) bảo họ: “Thượng Đế của Ta 

biết rõ từng lời nói trong các tầng trời và trái đất bởi Ngài 

là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.” 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َمآِء َوٱلۡأ قَاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱلسه

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٤ ٱلسه

5. (Họ bối rối về những gì Thiên Sứ Muhammad mang 

đến, có lúc) họ bảo: “Toàn là những giấc mộng lộn xộn” 

(Có lúc họ bảo): “Không, hắn chỉ bịa đặt ra mà thôi” (Và có 

lúc họ lại bảo): “Không, hắn là một nhà thơ; chúng ta hãy 

bảo hắn mang đến cho chúng ta một phép lạ giống như 

những cái đã được ban cấp cho các vị Thiên Sứ trước kia 

(nếu như hắn nói thật).” 

 
َ
َُٰه بَۡل ُهَو َشاِعر   بَۡل قَالُٓواْ أ ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى

َ
ۡضَغَُٰث أ

لُونَ  وه
َ
ۡرِسَل ٱلۡأ

ُ
تَِنا أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

ۡ
 ٥ فَلَۡيأ

6. Trước họ, các thị trấn đã bị TA tiêu diệt đều đã không 

có đức tin. Chẳng lẽ họ sẽ có đức tin hay sao? 
ِن  َفُهۡم  َمآ َءاَمَنۡت َقۡبلَُهم م 

َ
ۖۡ أ ۡهلَۡكَنََٰهآ

َ
قَۡريٍَة أ

 ٦ يُۡؤِمُنونَ 

7. Và trước Ngươi (Thiên Sứ Muhammad), những Sứ Giả 

mà TA đã cử đến đều là những người đàn ông phàm tục 

được TA mặc khải. Cho nên, các ngươi hãy hỏi những 

người của Kinh Sách nếu các ngươi không biết. 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ  َوَمآ  ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك إِل
َ
 أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ  ۡهَل ٱلذ 
َ
 ٧ أ

8. Và TA đã không làm cho họ (các Sứ Giả của TA) thành 

một cơ thể không ăn uống và họ cũng không phải là 

những người bất tử. 

َعاَم َوَما   ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
ها يَأ َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل

 ٨ َكانُواْ َخَٰلِِدينَ 

9. Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa đối với họ. TA đã cứu sống 

họ và những ai mà TA muốn. Và TA đã tiêu diệt những kẻ 

tội lỗi và phản nghịch. 

ن
َ
ۡهلَۡكَنا  ُثمه َصَدقَۡنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد فَأ

َ
هَشآُء َوأ جَۡيَنَُٰهۡم َوَمن ن

 ٩ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
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10. Quả thật, TA đã ban xuống cho các ngươi một Kinh 

Sách (Qur’an), trong đó, là nguồn nhắc nhở cho các 

ngươi. Thế chẳng lẽ các ngươi không hiểu (điều đó) ư? 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا 
َ
فَلَا   لََقۡد أ

َ
فِيهِ ذِۡكُرُكۡمْۚ أ

 ١٠ َتۡعقِلُونَ 

11. Đã biết bao thị trấn bị TA tiêu diệt vì đã làm điều sai 

quấy, và sau họ, TA đã tạo ra một đám người khác! 
نَا َبۡعَدَها 

ۡ
نَشأ

َ
َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن قَۡريَةٖ َكانَۡت َظالَِمٗة َوأ

 ١١ قَۡوًما َءاَخرِينَ 

12. (Những kẻ bị tiêu diệt đó), khi họ thấy sự trừng phạt 

của TA thì họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. 
ِۡنَها يَۡرُكُضونَ  َسَنآ إَِذا ُهم م 

ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
آ أ  ١٢ فَلَمه

13. Các ngươi đừng bỏ chạy, hãy trở lại với những thứ 

mà các ngươi đã sống xa hoa và những mái nhà tiện nghi 

của các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ bị tra hỏi. 

تۡرِۡفُتۡم فِيهِ  
ُ
لَا تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ

 ١٣ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلهُكۡم تُۡسـ َلُونَ 

14. Họ kêu than: “Ôi thật khốn khổ thay! Chúng tôi thực sự 

là những kẻ đã làm điều sai quấy (vì đã vô đức tin nơi 

Allah).” 

 ١٤ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

15. Tiếng kêu than của họ vẫn dai dẳng mãi cho tới khi TA 

san bằng họ như một cánh đồng sau mùa gặt hái. 
َُٰهۡم َحتهيَٰ َجَعلَۡنَُٰهۡم َحِصيًدا   َفَما َزالَت ت ِلَۡك َدۡعَوى

 ١٥ ِمِدينَ َخَٰ 

16. TA không tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như 

vạn vật giữa chúng để chơi vui (một cách vô ích). 
ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َلَٰعِبِينَ 

َ
َمآَء َوٱلۡأ  ١٦ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

17. Nếu TA muốn có một thú tiêu khiển và TA thực sự 

muốn làm điều đó thì chắc chắn TA đã lấy nó từ nơi TA. 
هُدنهآ إِن ُكنها   خَۡذَنَُٰه ِمن ل هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل

َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

َٰعِلِينَ   ١٧ َف

18. Không! TA lấy Chân Lý chọi sự ngụy tạo, Chân Lý đập 

mạnh vào sự ngụy tạo làm cho sự ngụy tạo vỡ tan. Thật 

khốn thay cho các ngươi về những điều mà các ngươi đã 

mô tả (không đúng về TA)! 

ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو   بَۡل َنۡقِذُف بِٱلۡحَق 
ا تَِصُفونَ  ْۚ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممه  ١٨ َزاهِق 

19. Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

Ngài (Allah). Và bất cứ ai ở nơi Ngài (các Thiên Thần) đều 

không ngạo mạn và không biết mệt mỏi trong việc thờ 

phượng Ngài. 

ۡرِضِۚ َوَمۡن ِعنَدهُۥ لَا  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

 ١٩ يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َولَا يَۡسَتۡحِسُرونَ 

20. Họ không ngừng ca tụng và tán dương Ngài cả đêm 

lẫn ngày (không biết chán nản). 
َهاَر لَا َيۡفتُُرونَ  هۡيَل َوٱلنه  ٢٠ يَُسب ُِحوَن ٱل

21. Họ (những kẻ thờ đa thần) đã tôn thờ (ngoài Allah) 

các thần linh từ trái đất trong khi chúng không có bất cứ 

quyền năng phục sinh nào. 

ۡرِض ُهۡم يُنِشُرونَ 
َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ِم ٱته

َ
 ٢١ أ
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22. Nếu trong các tầng trời và trái đất thực sự có những 

thần linh khác ngoài Allah thì các tầng trời và trái đất chắc 

chắn sẽ sụp đổ. Cho nên, Allah, Thượng Đế của Chiếc 

Ngai Vương, tối cao và trong sạch khỏi những điều mà họ 

đã mô tả (về Ngài). 

  ِ ْۚ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله ُ لََفَسَدتَا ها ٱَّلله لَۡو َكاَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِل
ا يَِصُفونَ  ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه  ٢٢ َرب 

23. Ngài sẽ không bị ai chất vấn về việc Ngài làm còn họ 

mới là những kẻ sẽ bị Ngài chất vấn. 
ا َيۡفَعُل وَُهۡم يُۡسـ َلُونَ   ٢٣ لَا يُۡسـ َُل َعمه

24. Họ đã thờ phượng những thần linh khác ngoài Ngài 

(Allah). Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Các người hãy 

đưa ra bằng chứng của các người (về việc các thần linh 

đó đáng được thờ phượng) xem nào! Còn đây (Kinh Sách 

được ban xuống cho Ta) là Bức Thông Điệp nhắc nhở cho 

người nào theo Ta và là điều nhắc nhở cho những người 

trước Ta.” Không! Đa số bọn họ đều không biết sự thật 

nên họ đã quay lưng với nó. 

خَُذواْ ِمن  ِم ٱته
َ
ۖۡ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡمۖۡ  أ ۦٓ َءالَِهٗة ُدونِهِ

ۡكثَرُُهۡم لَا  
َ
ِۚ بَۡل أ ِعَى َوذِۡكُر َمن َقۡبلِى َهََٰذا ذِۡكُر َمن مه

ۡعرُِضونَ  ۖۡ َفُهم مُّ  ٢٤ َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه

25. Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi 

mà lại không được TA mặc khải cho y rằng không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA nên chỉ hãy thờ 

phượng riêng một mình TA. 

ها نُوِحٓي إِلَۡيهِ   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدونِ 
َ
هٓا أ ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل

َ
 ٢٥ أ

26. (Những kẻ thờ đa thần) nói: “(Các Thiên Thần) là 

những đứa con gái của Đấng Độ Lượng.” Ngài tối cao và 

trong sạch khỏi những điều họ nói! Không! Tất cả đều là 

những bề tôi vinh dự (của Ngài). 

ۚۥْ بَۡل ِعَباد    خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه َوَقالُواْ ٱته
ۡكَرُمونَ   ٢٦ مُّ

27. Họ không dám qua mặt Ngài bất cứ lời nói nào và họ 

chỉ luôn làm theo mệnh lệnh của Ngài. 
ۡمرِهِۦ َيۡعَملُونَ 

َ
 ٢٧ لَا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل وَُهم بِأ

28. Ngài biết điều gì trước họ và điều gì sau họ và họ 

không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người 

nào mà Ngài ưng thuận. Và họ luôn sợ Ngài. 

ها   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا يَۡشَفُعوَن إِل
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ِۡن َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ   ٢٨ لَِمِن ٱۡرتََضيَٰ وَُهم م 

29. Trong số họ, ai dám tự xưng “ta là thần linh ngoài 

Ngài” thì sẽ bị TA trừng phạt bằng Hoả Ngục. TA trừng 

phạt những kẻ làm điều sai quấy tương tự như thế. 

ِن ُدونِهِۦ فََذَٰلَِك َنجۡزِيهِ   ۞َوَمن َيُقۡل ِمۡنُهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
َٰلِِمينَ   ٢٩ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلظه

30. Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các 

tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA chẻ 

chúng ra làm đôi hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ 

nước, lẽ nào chúng không tin ư? 

ۡرَض َكاَنَتا  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو نه ٱلسه

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

ْۚ  َرتٗۡقا َفَفَتۡقَنَُٰهَماۖۡ وََجَعلۡنَ  ا ِمَن ٱلَۡمآِء ُكله َشۡيٍء َحي ٍ
فَلَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٣٠ أ

31. TA đã đặt trên trái đất những quả núi kiên cố để giữ 

trái đất không rung chuyển với họ (cư dân của trái đất) và 

TA đã làm ra nơi trái đất các con đường, mong rằng họ 

được hướng dẫn. 

ن تَِميَد بِِهۡم وََجَعلَۡنا  
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
وََجَعلَۡنا فِي ٱلۡأ

 ٣١ فِيَها فَِجاٗجا ُسُبلٗا لهَعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 
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32. TA đã làm bầu trời như một cái lọng che được canh 

giữ kỹ càng. Nhưng họ (những kẻ thờ đa thần) ngoảnh 

mặt làm ngơ trước những dấu hiệu của nó. 

حُۡفوٗظاۖۡ وَُهۡم َعۡن َءاَيَٰتَِها   َمآَء َسۡقٗفا مه وََجَعلَۡنا ٱلسه
 ٣٢ ُمۡعرُِضونَ 

33. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa ban đêm và ban ngày, 

mặt trời và mặt trăng, mỗi vật đều bơi trong quỹ đạo 

(được định sẵn). 

هۡيَل وَ  هِذي َخلََق ٱل ۖۡ ُكل    وَُهَو ٱل ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َهاَر َوٱلشه ٱلنه
 ٣٣ فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ 

34. Trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ), TA đã không làm cho 

một người phàm nào sống bất tử cả. Lẽ nào Ngươi chết đi 

thì chúng vẫn sống bất tử ư? 

ِن َقۡبلَِك  ِته َفُهُم  َوَما َجَعلَۡنا لِبََشٖر م  فَإِيْن م 
َ
ۖۡ أ ٱلۡخُلَۡد

 ٣٤ ٱلَۡخَٰلُِدونَ 

35. Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA thử thách 

các ngươi với điều xấu và điều tốt. Và các ngươi đều sẽ 

được đưa trở về trình diện TA. 

 ِ ر  َوٱلۡخَيِۡر  ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِت  َوَنۡبلُوُكم بِٱلشه
ۖۡ َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ   ٣٥ فِۡتَنٗة

36. Khi những kẻ vô đức tin thấy Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad), họ chỉ muốn chế giễu Ngươi: “Đây có phải là 

kẻ đã miệt thị những thần linh của các người đúng 

không?” Và khi nghe nhắc đến Đấng Độ Lượng thì họ trở 

nên vô đức tin. 

ها ُهُزًوا   هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتهِخُذونََك إِل َوِإَذا َرَءاَك ٱل
ِنَٰمۡح ُهۡم   هِذي يَۡذُكُر َءالَِهَتُكۡم وَُهم بِِذۡكرِ ٱلره َهََٰذا ٱل

َ
أ

َٰفُِرونَ   ٣٦ َك

37. Con người được tạo ra vốn nôn nóng. TA sẽ sớm cho 

các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) thấy những bằng 

chứng (sự trừng phạt) của TA. Cho nên, các ngươi không 

cần giục nó mau đến làm gì. 

ْورِيُكۡم َءاَيَٰتِي فَلَا  
ُ
ُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن ِمۡن َعَجٖلِۚ َسأ

 ٣٧ تَۡسَتۡعِجلُونِ 

38. Họ (những kẻ vô đức tin) nói với (những người 

Muslim): “Bao giờ lời hứa này sẽ xảy ra nếu các người nói 

thật?” 

 ٣٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

39. Nếu những kẻ vô đức tin biết được thời khắc mà họ 

không thể đưa mặt và lưng của họ tránh khỏi Hỏa Ngục 

cũng như không được ai giúp đỡ (thì chắc chắn họ sẽ 

không giục sự trừng phạt mau đến). 

وَن َعن   هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا يَُكفُّ لَۡو َيۡعلَُم ٱل
اَر َولَا َعن ُظُهورِهِۡم َولَا ُهۡم   وُُجوهِِهُم ٱلنه

 ٣٩ يُنَصُرونَ 

40. Chắc chắn (sự trừng phạt) sẽ xảy đến với họ một cách 

bất ngờ khiến họ bàng hoàng không kịp trở tay và chắc 

chắn họ không được trì hoãn thêm bất cứ thời khắc nào 

nữa. 

َها َولَا   تِيِهم َبۡغَتٗة َفَتۡبَهُتُهۡم فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َرده
ۡ
بَۡل تَأ

 ٤٠ ُهۡم يُنَظُرونَ 

41. Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã 

từng bị giễu cợt và nhạo báng nhưng (sự trừng phạt) sẽ 

vây hãm những kẻ chế giễu bởi những điều mà họ đã 

thường bỡn cợt và trêu đùa. 

هِذيَن   ِن َقۡبلَِك فََحاَق بِٱل َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٤١ َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه
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42. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Ai sẽ 

canh giữ an toàn cho các người cả đêm lẫn ngày khỏi 

Đấng Độ Lượng (khi Ngài giáng xuống sự trừng phạt)?” 

Không, trước Lời Nhắc Nhở của Thượng Đế của họ, họ 

luôn ngoảnh mặt quay đi. 

 ِ ِنَٰمۡحْۚ بَۡل ُهۡم  قُۡل َمن يَكۡلَُؤُكم ب َهارِ ِمَن ٱلره هۡيِل َوٱلنه ٱل
ۡعرُِضونَ   ٤٢ َعن ذِۡكرِ َرب ِِهم مُّ

43. Hay lẽ nào họ có những thần linh ngoài TA đứng ra 

che chở họ tránh khỏi (sự trừng phạt của) TA? (Những 

thần linh đó) sẽ không thể tự cứu lấy mình và cũng không 

tự bảo vệ bản thân tránh khỏi TA được. 

ِن ُدونَِناْۚ لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَر   ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمَنُعُهم م 
َ
أ

ِنها يُۡصَحُبونَ  نُفِسِهۡم َولَا ُهم م 
َ
 ٤٣ أ

44. Không! TA chỉ để mặc những kẻ (vô đức tin) này và 

cha mẹ của họ hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của họ dài 

thêm mà thôi. Lẽ nào họ đã không thấy việc TA đã đến tận 

đất đai của họ và thu hẹp dần ranh giới của nó lại? Lẽ nào 

họ sẽ chiến thắng? 

ُؤلَآِء َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َطاَل َعلَۡيِهُم   بَۡل َمتهۡعَنا َهَٰٓ
نه 

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
ُۗ أ ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن  ٱلُۡعُمُر

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
ا نَأ
َفُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

َ
ْۚ أ ۡطَرافَِهآ

َ
 ٤٤ أ

45. Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Quả thật, 

ta chỉ cảnh báo các người (hỡi nhân loại) theo Lời Mặc 

Khải.” Tuy nhiên, kẻ điếc sẽ không nghe được tiếng gọi dù 

y có được cảnh báo đi chăng nữa. 

عَآَء   مُّ ٱلدُّ نِذُرُكم بِٱلَۡوۡحِيِۚ َولَا يَۡسَمُع ٱلصُّ
ُ
قُۡل إِنهَمآ أ

 ٤٥ إَِذا َما يُنَذُرونَ 

46. Nhưng nếu có một làn hơi trừng phạt của Thượng Đế 

của Ngươi chạm đến họ thì chắc chắn họ sẽ kêu than: “Ôi, 

thật khổ thân chúng tôi! Chúng tôi thực sự đã là những kẻ 

sai quấy.” 

ِۡن َعَذاِب َرب َِك لََيُقولُنه   ۡتُهۡم َنۡفَحة  م  سه َولَئِن مه
 ٤٦ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

47. Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày 

Phán Xét. Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử 

bất công về bất cứ điều gì, cho dù một điều gì đó chỉ bằng 

sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó ra (để 

phân xử công minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán 

(các việc làm của đám bầy tôi của TA). 

َٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط  لَِيوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَلَا ُتۡظلَُم   َونََضُع ٱلَۡمَو
تَيَۡنا  

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ اۖۡ َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م  َنۡفس  َشۡيـ ٗ

ُۗ َوَكَفىَٰ بَِنا َحَِٰسبِينَ   ٤٧ بَِها

48. Quả thật, TA đã ban cho Musa và Harun (Kinh 

Tawrah) làm tiêu chuẩn phân biệt đúng sai, làm nguồn 

anh sáng (để hướng dẫn) và làm một thông điệp nhắc nhở 

cho những người ngoan đạo. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرَقاَن وَِضَياٗٓء  
 ٤٨ َوذِۡكٗرا ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. (Đó là) những người sợ Thượng Đế của họ dù không 

nhìn thấy Ngài và khiếp sợ Giờ Tận Thế. 
اَعةِ   َِن ٱلسه هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب وَُهم م  ٱل

 ٤٩ ُمۡشفُِقونَ 

50. Đây (Qur’an) là nguồn nhắc nhở ân phúc mà TA đã 

ban xuống. Lẽ nào các ngươi lại phủ nhận Nó? 
نُتۡم لَُهۥ 

َ
فَأ

َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ  ٥٠ ُمنِكُرونَ َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

51. Quả thật trước đây TA đã ban cho Ibrahim sự nhận 

thức đúng sai và TA biết rõ về Y. 
۞َولََقۡد َءاتَيَۡنآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ ِمن َقۡبُل َوُكنها بِهِۦ 

َٰلِِمينَ   ٥١ َع
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52. Khi Y nói với cha và người dân của Y: “Đây, những 

thứ hình tượng mà các người sùng bái là gì chứ?” 
نُتۡم  

َ
َماثِيُل ٱلهتِٓي أ بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱلته

َ
إِۡذ قَاَل لِأ

َِٰكُفونَ   ٥٢ لََها َع

53. Họ bảo: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta thờ cúng 

chúng.” 
َٰبِِدينَ   ٥٣ قَالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َع

54. (Ibrahim) bảo: “Các người và cha mẹ của các người, 

tất cả, thật sự đều đã lầm lạc một cách quá rõ ràng.” 
بِينٖ  نُتۡم َوَءابَآؤُُكۡم فِي َضَلَٰٖل مُّ

َ
 ٥٤ قَاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

55. Họ nói: “Ngươi nói thật hay đùa giỡn với bọn ta đấy?”  َْٰعِبِينَ قَالُٓوا نَت ِمَن ٱلله
َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجۡئتََنا بِٱلۡحَق 

َ
 ٥٥ أ

56. (Ibrahim) nói: “Đúng vậy, Thượng Đế của các người là 

Thượng Đế của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo 

ra chúng (còn những gì các người thờ phượng chẳng có 

bất cứ quyền năng nào trong sự việc đó cả). Và tôi là một 

trong những người làm chứng cho điều đó.” 

هِذي   ۡرِض ٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو بُُّكۡم َربُّ ٱلسه قَاَل بَل ره

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه َٰلُِكم م  نَا۠ عَلَىَٰ َذ
َ
 ٥٦ َفَطرَُهنه َوأ

57. (Ibrahim) nói (trong lòng): “Thề bởi Allah, chắc chắn tôi 

sẽ lên kế hoạch đập phá những bức tượng của các người 

sau khi các người quay đi.” 

ُّواْ   ن تَُول
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنه أ

َ
ِ لَأ َوتَٱَّلله

 ٥٧ ُمۡدبِرِينَ 

58. (Đúng như kế hoạch) Ibrahim đã đập phá chúng, chỉ 

chừa lại bức tượng lớn nhất, (Y làm thế) để mong họ trở 

lại (hỏi nó về những điều mà Y đã làm). 

هُهۡم لََعلهُهۡم إِلَۡيهِ   ها َكبِيٗرا ل فََجَعلَُهۡم ُجَذًَٰذا إِل
 ٥٨ يَرِۡجُعونَ 

59. (Khi họ quay lại, nhìn thấy các bức tượng đã bị đập 

phá tan tành), họ nói: “Ai đã làm điều này với những thần 

linh của chúng ta? Hắn thật là một kẻ sai quấy quá mức 

mà.” 

َٰلِِمينَ   ٥٩ قَالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنآ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلظه

60. Một số trong bọn họ bảo: “Chúng tôi có nghe một 

thanh niên tên Ibrahim đã nói chuyện ra vẻ khinh miệt họ 

(các thần linh của chúng ta).” 

ۥٓ إِبَۡرَٰهِيمُ   ٦٠ قَالُواْ َسِمۡعَنا فَٗتي يَۡذُكرُُهۡم ُيَقاُل لَُه

61. (Những kẻ cầm quyền trong bọn họ) bảo: “Vậy thì bắt 

nó đưa ra trước công chúng để người dân chứng kiến 

(điều tội lỗi mà nó đã làm).” 

تُواْ 
ۡ
اِس لََعلهُهۡم  قَالُواْ فَأ ۡعيُِن ٱلنه

َ
بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ يَۡشَهُدونَ 

62. (Thế rồi họ bắt Ibrahim đến) và bảo: “Này Ibrahim! Có 

phải mầy đã làm điều này với các thần linh của bọn tao 

đúng không?” 

إِبَۡرَٰهِيمُ  نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنا َيَٰٓ
َ
 ٦٢ قَالُٓواْ َءأ

63. Ibrahim (thản nhiên) đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất 

này của chúng đã làm đấy chứ. Các người hãy hỏi chúng 

xem nếu chúng nói chuyện được.” 

قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا فَۡسـ َلُوُهۡم إِن َكانُواْ  
 ٦٣ يَنِطُقونَ 
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64. (Lúc đó) họ quay nhìn nhau (trong hổ thẹn vì biết bản 

thân mình đã thờ phượng những thứ vô dụng) rồi bảo 

nhau: “Các người mới thực sự là những kẻ sai.” 

نُتُم  
َ
نُفِسِهۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم أ

َ
فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َٰلُِمونَ   ٦٤ ٱلظه

65. Rồi họ gục đầu (nói với Ibrahim trong xấu hổ): “Chắc 

chắn ngươi đã biết rõ những bức tượng này không nói 

chuyện được!” 

ُؤلَآِء   ُثمه نُِكُسواْ عَلَىَٰ ُرُءوِسِهۡم لََقۡد َعلِۡمَت َما َهَٰٓ
 ٦٥ يَنِطُقونَ 

66. Ibrahim (nhân cơ hội) liền bảo: “Sao các người lại tôn 

thờ ngoài Allah những vật chẳng mang lại lợi ích cũng 

chẳng hãm hại được gì đến các ngươi?” 

ا  ِ َما لَا يَنَفُعُكۡم َشۡيـ ٗ َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قَاَل أ

ُكمۡ   ٦٦ َولَا يَُضرُّ

67. “Thật đáng xấu hổ thay cho các người và cho những 

vật mà các người tôn thờ ngoài Allah! Lẽ nào các người 

không hiểu ra vấn đề?” 

فَلَا  
َ
ِْۚ أ ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ف 

ُ
أ

 ٦٧ َتۡعقِلُونَ 

68. (Không còn lý để tranh luận), họ nói: “Các người hãy 

bắt nó thiêu sống để giúp những thần linh của các người 

(đòi lại công bằng) nếu các người thực sự muốn (trừng 

phạt nó).” 

ِقُوهُ َوٱنُصُرٓواْ َءالَِهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم   قَالُواْ َحر 
َٰعِلِينَ   ٦٨ َف

69. (Sau khi họ ném Ibrahim vào trong hố lửa), TA phán: 

“Hỡi Lửa! Ngươi hãy nguội mát và bằng an cho Ibrahim” 
 ٦٩ َلًَٰما عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيمَ قُلَۡنا َيََٰناُر ُكونِي بَۡرٗدا وَسَ 

70. Họ muốn mưu hại Ibrahim nhưng TA đã làm cho họ 

thất bại. 
ۡخَسِرينَ 

َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم ٱلۡأ

َ
 ٧٠ َوأ

71. TA đã giải cứu Y (Ibrahim) và Lut và đưa họ đến một 

vùng đất mà TA đã ban phúc cho muôn loài. 
ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها  وَ 

َ
َنجهۡيَنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ

 ٧١ لِلَۡعَٰلَِمينَ 

72. TA đã ban cho Ibrahim (đứa con trai) Is-haq và (đứa 

cháu nội) Ya’qub như một món quà; và tất cả họ đều được 

TA làm thành những người ngoan đạo. 

ۥٓ  ا َجَعلَۡنا َووََهۡبَنا لَُه
ۖۡ وَُكل ٗ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة

 ٧٢ َصَٰلِِحينَ 

73. Và TA đã làm cho họ thành các vị Imam (lãnh tụ) 

hướng dẫn theo Mệnh Lệnh của TA và TA đã mặc khải 

bảo họ làm việc thiện, dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah 

và thờ phượng chỉ riêng TA. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيِهۡم فِۡعَل  وَجَ 
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
َعلَۡنَُٰهۡم أ

ةِِۖ وََكانُواْ لََنا   َكوَٰ ةِ َوِإيَتآَء ٱلزه لَوَٰ ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوِإقَاَم ٱلصه
َٰبِِدينَ   ٧٣ َع

74. Và Lut, TA đã ban cho Y khả năng phán xét (trong việc 

phân xử tranh chấp) và kiến thức; và TA đã giải cứu Y ra 

khỏi thị trấn (Sodom) mà dân cư đã từng làm những điều 

ô uế. Quả thật, họ là một đám dân xấu xa, bất tuân. 

َولُوًطا َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡريَةِ  
ئَِثْۚ إِنهُهمۡ   َكانُواْ قَۡوَم َسوٖۡء  ٱلهتِي َكانَت تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

َِٰسقِينَ   ٧٤ َف



 

Al-Ambiya' 

 

342 

 

 األنبياء 

75. TA đã thương xót Lut (khi cứu Y khỏi sự trừng phạt 

mà TA đã giáng xuống đám dân của Y), bởi quả thật Y là 

một người ngoan đạo. 

َٰلِِحينَ  ۖۡ إِنهُهۥ ِمَن ٱلصه ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتَِنآ
َ
 ٧٥ َوأ

76. Và Nuh, Y đã cầu nguyện trước đó nên TA đã đáp lời 

nguyện cầu của Y, TA đã cứu Y và gia đình của Y thoát 

khỏi cuộc đại nạn. 

ۡيَنَُٰه   َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبُل فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َفَنجه
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

َ
 ٧٦ َوأ

77. TA đã cứu Y thoát khỏi đám dân đã phủ nhận các 

bằng chứng của TA. Quả thật họ là một đám dân tội lỗi 

nên TA đã nhấn chìm họ toàn bộ. 

ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ   بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ هِذيَن َكذه َونََصۡرَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقوِۡم ٱل
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
 ٧٧ قَۡوَم َسوٖۡء فَأ

78. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 

Dawood và Sulayman xét xử vụ một đám rẫy đã bị đàn 

cừu của một đám dân đột nhập vào tàn phá trong đêm. TA 

đã chứng kiến việc xét xử của họ. 

َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن إِۡذ َيحُۡكَماِن فِي ٱلۡحَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت  
 ٧٨  ٱلَۡقۡوِم َوُكنها ِلحُۡكِمِهۡم َشَِٰهِدينَ فِيهِ َغَنمُ 

79. TA đã làm cho Sulayman thông hiểu vấn đề triệt để 

hơn (Dawood) trong lúc cả hai đều được TA ban cho khả 

năng suy luận khôn ngoan và nguồn kiến thức vững chắc 

(về các giáo luật). Và TA đã bắt núi non lẫn chim chóc tán 

dương TA cùng với Dawood. Chính TA đã làm ra (những 

sự việc đó). 

ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰنْۚ وَُكلًّا َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ   َفَفهه
يَۡرْۚ َوُكنها  ۡرنَا َمَع َداوُۥَد ٱلِۡجَباَل يَُسب ِۡحَن َوٱلطه وََسخه

َٰعِلِينَ   ٧٩ َف

80. TA đã dạy Y (Dawood) cách làm áo giáp cho các 

ngươi để các ngươi tự bảo vệ trong những cuộc giao 

chiến. Thế các ngươi (hỡi nhân loại) biết ơn TA chăng? 

ِنُۢ   وََعلهۡمَنَُٰه َصۡنَعَة لَُبوٖس لهُكۡم لُِتۡحِصَنُكم م 
نُتۡم َشَِٰكُرونَ 

َ
ِسُكۡمۖۡ َفَهۡل أ

ۡ
 ٨٠ بَأ

81. Đối với Sulayman, TA đã bắt những luồng gió mạnh di 

chuyển theo mệnh lệnh của Y đến vùng đất mà TA đã ban 

phúc. Quả thật, TA là Đấng Thông Toàn mọi thứ. 

ۡرِض  
َ
ۦٓ إِلَي ٱلۡأ ِ ۡمرِه

َ
ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي بِأ َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 

َٰلِِمينَ ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَهاْۚ َوُكنها بِكُل ِ   ٨١  َشۡيٍء َع

82. Trong đám Shaytan (thuộc loài Jinn), có những tên 

(phụ trách công việc) lặn xuống biển cũng như các công 

việc khác để phục vụ cho Y (Sulayman). Chính TA là 

Đấng Trông Chừng (những tên Shaytan đó). 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ َويَۡعَملُوَن َعَملٗا  َوِمَن  ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهۡم َحَٰفِِظينَ   ٨٢ ُدوَن َذ

83. Và Ayyub, Y khẩn nguyện Thượng Đế của Y: “Bề tôi 

đã gặp nạn và Ngài là Đấng Nhân Từ nhất.” 
رُّ  نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسه

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
نَت  ۞َوأ

َ
 َوأ

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
 ٨٣ أ

84. TA đã đáp lời khẩn nguyện của Y, TA đã giải thoát Y 

khỏi nỗi thống khổ mà Y đã chịu đựng, và TA đã phục hồi 

cho Y gia đình của Y và đã ban thêm cho Y số lượng 

tương tự giống như họ bởi sự nhân từ và lòng thương xót 

từ nơi TA. Và đó là điều nhắc nhở cho những người thờ 

phượng TA. 

ۖۡ َوَءاَتۡيَنَُٰه   ٖ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضر 
ِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ   َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه

َ
أ

 ٨٤ لِلَۡعَٰبِِدينَ 
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85. Và Isma'il, Idris và Zdul-Kifli. Tất cả đều là những 

người kiên nhẫn và chịu đựng. 
َِن   َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ ُكل   م 

َٰبِِرينَ   ٨٥ ٱلصه

86. TA đã thương xót họ bởi họ thực sự là những người 

ngoan đạo. 
َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ۖۡ إِنهُهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
 ٨٦ َوأ

87. Và Zdan-nun (Yunus tức Jonah), khi Y nổi giận bỏ đi 

và đã nghĩ rằng TA sẽ không làm gì Y. Nhưng Y (đã kịp 

nhận ra lỗi lầm và liền sám hối ngay khi bị TA nhốt Y vào 

trong bụng cá voi), từ trong các bóng tối, Y khẩn nguyện: 

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài; 

Quang vinh thay Ngài! Bề tôi thực sự đã sai quấy.” 

ن لهن نهۡقِدَر  
َ
َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

نَت  
َ
هٓا أ ََٰه إِل هٓا إَِل ن ل

َ
لَُمَِٰت أ َعلَۡيهِ َفَناَدىَٰ فِي ٱلظُّ

َٰلِِمينَ   ٨٧ ُسۡبَحََٰنَك إِن ِي ُكنُت ِمَن ٱلظه

88. TA đã đáp lại sự cầu xin của Y và cứu Y khỏi nạn kiếp 

đó; và tương tự, TA sẽ giải cứu những người có đức tin 

giống như vậy. 

ْۚ َوَكَذَٰلَِك نُـِۨجي   فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡغم ِ
 ٨٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. Và Zakariya, Y khẩn cầu Thượng Đế của Y: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài đừng bỏ mặc bề tôi một 

mình đơn độc (không con cái nối dõi) và Ngài là Đấng để 

lại di sản tốt nhất.” 

نَت  
َ
ِ لَا تََذۡرنِي فَۡرٗدا َوأ َوَزَكرِيهآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 

َٰرِثِينَ   ٨٩ َخيُۡر ٱلَۡو

90. TA đã đáp lời khẩn cầu của Y và đã ban cho Y (một 

đứa con trai) Yahya. TA cũng đã chữa lành bệnh cho 

người vợ của Y. Quả thật họ là những người thường tranh 

nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA bằng niềm hy 

vọng và lòng kính sợ. Và họ là những người hạ mình kính 

cẩn trước TA. 

ۡصلَۡحَنا لَُهۥ  
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َووََهۡبَنا لَُهۥ َيحَۡييَٰ َوأ

ۥْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَنَنا   َزوَۡجُه
 ٩٠ رََغٗبا َورََهٗباۖۡ وََكانُواْ لََنا َخَِٰشعِينَ 

91. Và (Maryam), Nữ là người đã giữ trọn trinh tiết. TA đã 

cử Ruh của TA (đại Thiên Thần Jibril) đến thổi (linh hồn) 

vào (bụng) của Nữ (để Nữ mang thai), TA đã làm cho Nữ 

và đứa con trai của Nữ thành một dấu hiệu lạ cho nhân 

loại. 

وِحَنا   ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ
َ
َوٱلهتِٓي أ

 ٩١ َنََٰها َوٱۡبَنَهآ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ وََجَعلۡ 

92. Thật ra cộng đồng này của các ngươi (hỡi nhân loại) 

là một cộng đồng thống nhất (đều thờ phượng và thần 

phục Allah) và TA là Thượng Đế của các ngươi nên các 

ngươi hãy chỉ thờ phượng riêng TA. 

نَا۠ َربُُّكۡم  إِنه 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ َهَِٰذه

 ٩٢ فَٱۡعُبُدونِ 

93. Nhưng họ (nhân loại) đã chia rẽ thành các nhóm phái. 

(Rồi đây) tất cả sẽ trở lại trình diện TA (để TA xét xử). 
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلٌّ إِلَۡيَنا 

َ
ُعٓواْ أ  ٩٣ َرَِٰجُعونَ َوَتَقطه

94. Do đó, người nào làm điều thiện tốt và có đức tin thì 

công sức của y sẽ không bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi 

công lao cho y. 

َٰلَِحَِٰت وَُهَو ُمۡؤِمن  فَلَا   َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
َٰتُِبونَ   ٩٤ ُكۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها لَُهۥ َك
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95. Và một lệnh cấm đã được ban hành cho (dân của) mỗi 

thị trấn mà TA đã tiêu diệt rằng họ sẽ không trở lại (thế 

gian để được quay lại sám hối). 

نهُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ 
َ
ۡهلَۡكَنََٰهآ أ

َ
 ٩٥ وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريٍَة أ

96. Cho tới khi Ya’juj và Ma’juj được thả ra và chúng sẽ ồ 

ạt tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. 
  ِ

ِن ُكل  ُجوُج وَُهم م 
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َحتهيَٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ

 ٩٦ َحَدٖب يَنِسلُونَ 

97. (Lúc đó) lời hứa thật sự (Giờ Tận Thế) đang đến gần. 

Rồi khi Nó đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to 

trừng trừng (trước cảnh tượng kinh hãi), (họ sẽ than): “Ôi 

thật khổ thân chúng tôi! Chúng tôi thực sự đã thờ ơ với 

điều này. Không! Chúng tôi là những kẻ sai quấy.” 

بَۡصَُٰر  
َ
َوٱۡقتََرَب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ فَإَِذا ِهَي َشَِٰخَصٌة أ

هِذيَن َكَفُرواْ َيََٰوۡيلََنا قَدۡ  ِۡن َهََٰذا    ٱل ُكنها فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٩٧ بَۡل ُكنها َظَٰلِِمينَ 

98. Quả thật, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) và 

những vật mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah sẽ là 

chất đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các ngươi sẽ phải đi vào. 

ِ َحَصُب َجَهنهَم  إِنهُكۡم َوَما  َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نُتۡم لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ أ

99. Nếu những vật (được thờ phượng) này là những thần 

linh thực sự thì chúng sẽ không vào đó nhưng tất cả sẽ đi 

vào ở trong đó mãi mãi. 

ا َوَردُ  ُؤلَآِء َءالَِهٗة مه وَهاۖۡ وَُكل   فِيَها  لَۡو َكاَن َهَٰٓ
 ٩٩ َخَٰلُِدونَ 

100. Trong đó, họ sẽ rên rỉ và sẽ không nghe thấy gì.  َ١٠٠ لَُهۡم فِيَها َزفِير  وَُهۡم فِيَها لَا يَۡسَمُعون 

101. (Những kẻ thờ đa thần bảo: quả thật Ysa và các 

Thiên Thần đều sẽ vào Hỏa Ngục, nên Allah phán): Quả 

thật, những ai mà TA đã khẳng định họ tốt thì sẽ được 

đưa ra xa khỏi đó. 

ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها  
ُ
ِنها ٱلۡحُۡسَنيَٰٓ أ هِذيَن َسَبَقۡت لَُهم م  إِنه ٱل

 ١٠١ ُمۡبَعُدونَ 

102. Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của 

(Hỏa Ngục) và họ sẽ mãi mãi (sống trong Thiên Đàng) 

hưởng thụ những gì mà bản thân họ đã từng mong ước. 

نُفُسُهۡم  
َ
لَا يَۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖۡ وَُهۡم فِي َما ٱۡشَتَهۡت أ

 ١٠٢ َخَٰلُِدونَ 

103. Họ sẽ không còn sợ hãi; và các Thiên Thần sẽ 

nghênh đón họ: “Đây là Ngày mà qúi vị đã được hứa.” 
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  لَا َيحُۡزُنهُ  ى ۡكبَُر َوَتتَلَقه

َ
ُم ٱلَۡفَزُع ٱلۡأ

هِذي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ   ١٠٣ َهََٰذا يَۡوُمُكُم ٱل

104. Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ 

kinh được cuốn tròn cho những quyển Kinh; TA sẽ tái lập 

nó lại giống như TA đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa 

ràng buộc TA phải thực hiện. TA chắc chắn sẽ làm điều 

đó. 

ِ لِلُۡكُتِبِۚ َكَما  
ِجل  ِ ِ ٱلس  َمآَء َكَطى  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه

ْۚ إِنها ُكنها   ۚۥْ وَۡعًدا َعلَۡيَنآ َل َخلٖۡق نُّعِيُدهُ وه
َ
نَآ أ

ۡ
بََدأ

َٰعِلِينَ   ١٠٤ َف

105. Quả thật TA đã ghi trong Kinh Zabur sau quyển Kinh 

Mẹ (Al-Lawhu Al-Mahfuzh) rằng trái đất sẽ do những bề 

tôi ngoan đạo của TA thừa hưởng. 

ۡرَض  
َ
نه ٱلۡأ

َ
ِۡكرِ أ بُورِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلذ  َولََقۡد َكَتبَۡنا فِي ٱلزه

َٰلُِحونَ   ١٠٥ يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصه
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106. Quả thật, trong cái này (Qur’an) là một Thông Điệp 

gởi đến nhóm người thờ phượng đích thực. 
َٰبِِدينَ   ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َع

107. TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang 

lại hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài. 
ها َرحۡ  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ١٠٧ مَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ َوَمآ أ

108. Ngươi hãy bảo họ: “Quả thật Ta được mặc khải cho 

biết Thượng Đế của các người chỉ là một Thượng Đế duy 

nhất. Thế các người sẽ không là những người thần phục 

Ngài sao?” 

 َٰ نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم إَِل
َ
ۖۡ َفَهۡل  قُۡل إِنهَما يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ ه  َوَِٰحد 

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
 ١٠٨ أ

109. Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy bảo 

họ: “Ta đã thông báo đều cho các người; và Ta thực sự 

không biết điều mà các người đã được hứa đang đến gần 

hay vẫn còn ở xa.” 

هۡواْ َفُقۡل  ۡدرِٓي  فَإِن تََول
َ
َءاَذنُتُكۡم عَلَىَٰ َسَوآٖءِۖ َوِإۡن أ

ا تُوَعُدونَ  م بَعِيد  مه
َ
قَرِيٌب أ

َ
 ١٠٩ أ

110. “Quả thật, Ngài biết lời lẽ mà các người đã hô hào 

lớn tiếng và biết điều mà các người giấu kín.” 
إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر ِمَن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم َما 

 ١١٠ ُمونَ تَۡكتُ 

111. “Ta thực sự không biết liệu đó là một sự thử thách 

hay là một sự hưởng thụ ngắn ngủi dành cho các người.” 
ۡدرِي لََعلهُهۥ فِۡتَنة  لهُكۡم َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ ِحينٖ 

َ
 ١١١ َوِإۡن أ

112. Y (Muhammad) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề 

tôi! Xin Ngài phân xử bằng Chân Lý.” Và (Y nói với những 

kẻ thờ đa thần): “Thượng Đế của chúng tôi, Đấng Độ 

Lượng sẽ giúp chúng tôi đối phó với những điều mà các 

người đã qui cho Ngài.” 

ِ  َوَربَُّنا ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلُۡمۡسَتَعاُن   ِ ٱۡحُكم بِٱلۡحَق  ََٰل َرب  َق
 ١١٢ تَِصُفونَ عَلَىَٰ َما 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy ngoan đạo đối với 

Thượng Đế của các ngươi bởi lẽ cơn chấn động của Giờ 

Tận Thế sẽ là một điều kinh hoàng vô cùng khủng khiếp. 

اَعةِ   اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه َزلَۡزلََة ٱلسه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ١ َشۡيٌء َعِظيم  

2. Ngày mà các ngươi sẽ thấy mỗi bà mẹ sẽ quên mất 

đứa con đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút 

bỏ gánh nặng của mình (sẩy thai) và Ngươi sẽ thấy nhân 

loại như đang say rượu nhưng thực chất họ không say (do 

rượu) mà là do sự trừng phạt khủng khiếp của Allah. 

ۡرَضَعۡت َوتََضُع  
َ
آ أ يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكلُّ ُمۡرِضَعٍة َعمه

ََٰرىَٰ َوَما  ُكلُّ َذاِت َحمٍۡل َحمۡلََها َوتََرى ٱلنه  اَس ُسَك
ِ َشِديد   ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱَّلله  ٢ ُهم بُِسَك

3. Trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah một cách 

không hiểu biết và y chỉ đi theo từng tên Shaytan phản 

nghịch. 

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَته  اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله بُِع  َوِمَن ٱلنه
رِيدٖ   ٣ ُكله َشۡيَطَٰٖن مه

4. (Những tên Shaytan phản nghịch) được quy định rằng 

ai làm bạn với chúng, chúng sẽ đưa người đó đi lạc (khỏi 

con đường chân lý) và sẽ dẫn y đến hình phạt nơi Hỏa 

Ngục. 

نهُهۥ يُ 
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
ِضلُُّهۥ َويَۡهِديهِ  ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

عِيرِ   ٤ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه

5. Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi về sự phục sinh 

thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các 

ngươi từ đất bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi 

từ một miếng thịt, (sau đó TA làm cho nó) thành một cơ 

thể hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để 

TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của TA). 

Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một 

thời hạn ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành 

những đứa bé; rồi để các ngươi trưởng thành; và trong 

các ngươi có người bị cho chết sớm và có người được 

cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau khi đã biết rất 

nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết 

khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó 

cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp. 

َِن ٱلَۡبۡعِث فَإِنها  اُس إِن ُكنُتۡم فِي َريٖۡب م  َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ   َخلَۡقَنَُٰكم م 
خَلهَقةٖ وََغيِۡر ُمخَلهَقةٖ ل ِنُ  ۡضَغةٖ مُّ بَي َِن لَُكۡمْۚ  ُثمه ِمن مُّ

ي ُثمه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

َ
َونُقِرُّ فِي ٱلۡأ

ُكۡمۖۡ َوِمنُكم   ُشده
َ
ُنخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ

ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيلَا  
َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ هيَٰ َوِمنُكم مه ن ُيَتَوف مه

ۡرَض َهاِمَدٗة  َيۡعلََم ِمنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم شَ 
َ
اْۚ َوتََرى ٱلۡأ ۡيـ ٗ

ۢنَبَتۡت ِمن  
َ
نَزلَۡنا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت َوأ

َ
فَإَِذآ أ

ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 
 ٥ ُكل 

6. Đó là bởi vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài 

làm cho người chết sống lại và chắc chắn Ngài toàn năng 

trên tất cả mọi thứ. 

نهُهۥ  
َ
نهُهۥ يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوأ

َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٦ عَلَىَٰ ُكل 

7. Quả thật, Giờ Tận Thế đang đến, điều đó không có gì 

phải hoài nghi, và Allah sẽ phục sinh tất cả những ai trong 

mộ. 

َ َيۡبَعُث   نه ٱَّلله
َ
ها َرۡيَب فِيَها َوأ اَعَة َءاتَِية  ل نه ٱلسه

َ
َوأ

 ٧ َمن فِي ٱلُۡقُبورِ 
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8. Trong nhân loại có kẻ (vô đức tin) đã tranh luận về Allah 

không một chút hiểu biết nào cũng như không có sự chỉ 

đạo hay bất cứ một kinh sách rõ ràng nào cả. 

ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
نِيرٖ   ٨ ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

9. Y quay người sang một bên (thể hiện sự tự cao tự đại) 

hầu làm cho (thiên hạ) lạc khỏi con đường của Allah. Y sẽ 

bị hạ nhục ở thế gian này; và vào Ngày Phục Sinh, TA sẽ 

cho y nếm hình phạt của lửa cháy bùng (nơi Hỏa Ngục). 

ۡنَيا   ِۖۡ لَُهۥ فِي ٱلدُّ ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ   ٩ ِخۡزي 

10. (Y sẽ được bảo): “(Hình phạt) đó là do những điều mà 

bàn tay của ngươi đã gởi đi trước, bởi Allah không hề đối 

xử bất công với bầy tôi của Ngài.” 

َٰٖم   َ لَيَۡس بَِظله نه ٱَّلله
َ
َمۡت يََداَك َوأ َٰلَِك بَِما قَده َذ

 ١٠ ل ِلَۡعبِيدِ 

11. Trong nhân loại có kẻ thờ phượng Allah trong sự hoài 

nghi. Nếu gặp điều lành thì y sẽ an lòng (tiếp tục thờ 

phượng Ngài), còn nếu gặp điều dữ thì y sẽ quay mặt đi 

(không thờ phượng Ngài nữa); thế là y thất bại cả đời này 

lẫn Đời Sau. Đó thật sự là một thất bại hiển nhiên. 

َ عَلَىَٰ َحۡرٖفِۖ فَإِ  اِس َمن َيۡعُبُد ٱَّلله َصابَُهۥ  َوِمَن ٱلنه
َ
ۡن أ

َصاَبۡتُه فِۡتَنٌة ٱنَقلََب عَلَىَٰ  
َ
نه بِهِۖۦۡ َوِإۡن أ

َ
َخيٌۡر ٱۡطَمأ

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن   ْۚ َذ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرَة وَۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّ
 ١١ ٱلُۡمبِينُ 

12. Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không gây hại 

cũng không mang lợi gì cho y. Đó là vì y đi lạc quá xa. 
ۚۥْ   ُهۥ َوَما لَا يَنَفُعُه ِ َما لَا يَُضرُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله

َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  َٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٢ َذ

13. Y (chỉ) cầu nguyện đến kẻ gây hại cho y chứ (thực 

chất) chẳng hề mang lợi gì cho y cả. Thật là một tên chủ 

xấu xa, một người bạn đồng hành tồi tệ! 

قَۡرُب ِمن نهۡفعِهۚۦِْ لَبِۡئَس ٱلَۡمۡولَيَٰ  
َ
ۥٓ أ ُه يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

 ١٣ َولَبِۡئَس ٱلَۡعِشيرُ 

14. Allah chắc chắn sẽ thu nhận những người có đức tin 

và hành thiện vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên 

dưới có các dòng sông chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ 

điều gì Ngài muốn (không ai có quyền can thiệp). 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َ َيۡفَعُل َما   ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ١٤ يُرِيدُ 

15. Kẻ nào nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ 

(Thiên Sứ của Ngài) ở đời này và ở Đời Sau thì y hãy cột 

một sợi dây vào trần nhà mà tự thắt cổ, để cho y xem liệu 

kế hoạch của y sẽ làm tiêu tan điều khiến y tức giận 

chăng? 

ُ فِي ٱلدُّ  ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  َمن َكاَن َيُظنُّ أ

َمآِء ُثمه لَۡيۡقَطۡع فَلَۡينُظۡر َهۡل   فَلَۡيۡمُدۡد بَِسَبٍب إِلَي ٱلسه
 ١٥ يُۡذهِبَنه َكۡيُدهُۥ َما يَغِيُظ 

16. Tương tự, TA đã ban Nó (Qur’an) xuống với những 

câu rõ ràng, rành mạch, và rằng Allah sẽ hướng dẫn 

người nào Ngài muốn. 

َ َيۡهِدي َمن   نه ٱَّلله
َ
نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت َوأ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

 ١٦ يُرِيدُ 
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17. Những người có đức tin, những người Do Thái, những 

người Sabian, những người Thiên Chúa, những tín đồ Bái 

Hỏa giáo và những người thờ đa thần, vào Ngày Phục 

Sinh, chắc chắn Allah sẽ phân xét giữa họ. Quả thật, Allah 

là Đấng chứng giám tất cả mọi sự việc. 

َٰبِـ ِيَن  هِذيَن َهاُدواْ َوٱلصه هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
  َ ۡشَرُكٓواْ إِنه ٱَّلله

َ
هِذيَن أ َوٱلنهَصََٰرىَٰ َوٱلَۡمُجوَس َوٱل

ِ َشۡيٖء  َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰ 
َ عَلَىَٰ ُكل  َمةِِۚ إِنه ٱَّلله

 ١٧ َشِهيدٌ 

18. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy rằng 

Allah là Đấng mà bất cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai 

trong trái đất cùng với mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, núi 

non, cây cối, thú vật và đa số nhân loại đều phải phủ phục 

quỳ lạy? Tuy nhiên, vẫn có nhiều kẻ đáng bị Ngài trừng 

phạt. Và ai bị Allah hạ nhục chắc chắn sẽ không tìm thấy 

một ai có thể làm cho y vinh danh. Quả thật, Allah làm bất 

cứ điều gì Ngài muốn (không ai có quyền can thiệp). 

َِٰت َوَمن فِي   َمََٰو َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجَباُل  ۡرِض َوٱلشه
َ
ٱلۡأ

اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه   َِن ٱلنه َوآبُّ َوَكثِير  م  َجُر َوٱلده َوٱلشه
ُ َفَما لَهُ  ۡكرٍِمِۚ  َعلَۡيهِ ٱلَۡعَذاُبُۗ َوَمن يُِهِن ٱَّلله ۥ ِمن مُّ

َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩  ١٨ إِنه ٱَّلله

19. Hai nhóm này (những người có đức tin và những kẻ 

vô đức tin) tranh luận nhau về Thượng Đế của họ. Rồi 

đây, những kẻ vô đức tin sẽ mặc áo từ Lửa, và từ trên đầu 

của họ, một loại nước cực sôi sẽ được xối lên. 

هِذيَن   ۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ فِي َرب ِِهۡمۖۡ فَٱل
ِن نهارٖ يَُصبُّ ِمن فَۡوِق   َعۡت لَُهۡم ثَِياب  م  ِ َكَفُرواْ ُقط 

 ١٩ ُرُءوِسِهُم ٱلۡحَِميمُ 

20. (Nước cực sôi đó) sẽ làm tan chảy nội tạng và làn da 

của họ. 
 ٢٠ فِي ُبُطونِِهۡم َوٱلۡجُلُودُ يُۡصَهُر بِهِۦ َما 

21. Họ sẽ bị đánh bằng những cây búa sắt.  َٖقَِٰمُع ِمۡن َحِديد  ٢١ َولَُهم مه

22. Mỗi khi họ muốn lẩn trốn khỏi hình phạt đau đớn đó thì 

sẽ bị bắt trở lại, (và được bảo): “Các ngươi hãy nếm lấy 

hình phạt của sự thiêu đốt!” 

ِعيُدواْ فِيَها  
ُ
ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َغم ٍ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُكلهَمآ أ

 ٢٢ َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

23. Chắn chắn Allah sẽ thu nhận những người có đức tin 

và hành thiện vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng, bên 

dưới có các dòng sông chảy; trong đó, họ sẽ được đeo 

những chiếc vòng vàng và ngọc trai; và y phục của họ sẽ 

là tơ lụa gấm vóc. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن  

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُؤٗ 

َ
 ٢٣ اۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  أ

24. Bởi (trên trần gian), họ đã được hướng dẫn đến 

những lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đến con 

đường của Đấng Đáng Ca Tụng (con đường Islam). 

ي ِِب ِمَن ٱلَۡقۡوِل وَُهُدٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰطِ    وَُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه
 ٢٤ ٱلۡحَِميدِ 
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25. Quả thật những kẻ vô đức tin và ngăn người khác vào 

con đường của Allah (Islam) cũng như ngăn người khác 

vào Masjid Al-Haram nơi mà TA đã làm ra thành của 

chung cho mọi người (đến thờ phượng TA), cho dân cư 

của nó cũng như cho du khách thập phương, (sẽ nếm lấy 

hình phạt đau đớn). Và ai muốn làm điều sai quấy trong 

đó thì TA sẽ cho nếm một hình phạt đau đớn. 

  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َويَُصدُّ إِنه ٱل
هِذي َجَعلَۡنَُٰه لِلنهاِس َسَوآًء   َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم ٱل

ِۭ بُِظلٖۡم  ٱلَۡعَِٰكُف  ِۚ َوَمن يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَاد  فِيهِ َوٱلَۡبادِ
لِيمٖ 

َ
 ٢٥ نُِّذقُۡه ِمۡن َعَذاٍب أ

26. (Ngươi hỡi Thiên Sứ Muhammad hãy nhớ lại) khi TA 

chỉ định cho Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi Đền, (TA đã 

phán bảo Y): “Ngươi không được Shirk với TA bất cứ thứ 

gì và Ngươi hãy giữ Ngôi Đền của TA trong sạch cho 

những người đi Tawwaf và cho những người đứng, cúi 

mình và quỳ lạy (trong lễ nguyện Salah).” 

ها تُۡشرِۡك بِي   ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
َوِإۡذ بَوهأ

آ  ِۡر بَيۡتَِي لِلطه ا َوَطه  ِع  َشۡيـ ٗ كه ئِفِيَن َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ
ُجوِد  ٢٦ ٱلسُّ

27. “Ngươi hãy thông báo kêu gọi nhân loại đến hành 

hương (Ngôi Đền mà Ngươi đã xây). Họ sẽ đi bộ hoặc 

cưỡi từng con lạc đà gầy yếu đến với Ngươi từ mọi nẻo 

đường.” 

 
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
ِ  َوأ

تُوَك رَِجالٗا وَعَلَىَٰ ُكل 
ِ فَج ٍ َعِميقٖ 

تِيَن ِمن ُكل 
ۡ
 ٢٧ َضاِمرٖ يَأ

28. “Mục đích để họ chứng kiến những điều lợi được ban 

cấp cho họ (từ sự tha thứ và phần thưởng ở nơi Allah), để 

họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày nhất định và 

trên những vật nuôi (được mang đi tế) mà Ngài đã ban 

cấp cho họ. Họ hãy ăn thịt của chúng và phân phát cho 

những người nghèo.” 

يهاٖم  
َ
ِ فِٓي أ ل ِيَۡشَهُدواْ َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

ِنُۢ بَِهيَمةِ  ۡعلُوَمٍَٰت عَلَىَٰ َما َرزََقُهم م  نَۡعَِٰمِۖ فَكُلُواْ  مه
َ
ٱلۡأ

ۡطعُِمواْ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 
َ
 ٢٨ ِمۡنَها َوأ

29. “Rồi để họ kết thúc tình trạng “Ehram’ của họ, để họ 

thực hiện lời thề nguyện của họ và để họ đi vòng quanh 

Ngôi Đền cổ.” 

 ۡ فُواْ  ُثمه لَۡيۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َولُۡيوفُواْ نُُذورَُهۡم َول وه َيطه
 ٢٩ بِٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ 

30. Đó (là điều các ngươi được lệnh), người nào tôn trọng 

những giới cấm của Allah thì là điều tốt cho y ở nơi 

Thượng Đế của y. Ngài cho phép các ngươi ăn thịt của 

những con vật nuôi ngoại trừ những gì (cấm) đã được đọc 

ra cho các ngươi (trong Qur’an). Bởi thế, các ngươi hãy 

tránh sự ô uế của (việc thờ cúng) các bục tượng và các 

ngươi hãy tránh lời nói giả dối. 

هُهۥ ِعنَد   ِ َفُهَو َخيۡر  ل ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
نۡ 

َ
ِحلهۡت لَُكُم ٱلۡأ

ُ
ها َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡمۖۡ  َرب ِهِۗۦُ َوأ َعَُٰم إِل

ۡوَثَِٰن َوٱۡجَتنُِبواْ قَۡوَل  
َ
فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱلۡأ

ورِ   ٣٠ ٱلزُّ

31. Các ngươi hãy dành trọn đức tin nơi Allah và thành 

tâm thờ phượng chỉ riêng Ngài, không tổ hợp những đối 

tác ngang vai cùng với Ngài. Bởi ai tổ hợp những đối tác 

ngang vai cùng với Allah thì giống như y bị rơi từ trên trời 

xuống rồi bị chim tha đi hoặc bị một cơn gió thổi đi đến 

một nơi xa. 

  ِ ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهۚۦِْ َوَمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله ُحَنَفآَء َّلِله
مَ  نهَما َخره ِمَن ٱلسه

َ
ۡو َتۡهوِي  فََكأ

َ
يُۡر أ آِء َفَتۡخَطُفُه ٱلطه

ِيُح فِي َمكَاٖن َسِحيقٖ   ٣١ بِهِ ٱلر 

32. Đó (là điều lệnh của Allah). Ai tôn trọng các biểu hiệu 

của Allah thì y thực sự thuộc những trái tim ngoan đạo. 
 ِ ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  فَإِنهَها ِمن َتۡقَوى  َذ

 ٣٢ ٱلُۡقلُوبِ 
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33. Các ngươi được hưởng những lợi ích (cưỡi, thịt, lông, 

sữa, …) từ chúng (những con vật tế) trong một thời gian 

nhất định cho đến khi chúng được đến nơi gần Ngôi Đền 

cổ (để cắt tiết). 

ي ُثمه َمحِلَُّهآ إِلَي لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
أ

 ٣٣ ٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ 

34. TA đã quy định cho mỗi cộng đồng một nghi thức giết 

tế để họ có thể tụng niệm tên của Allah trên những con vật 

nuôi mà Ngài đã ban cấp cho họ dùng làm thực phẩm. 

Nhưng (các ngươi – hỡi nhân loại – hãy biết rằng) 

Thượng Đế của các ngươi chỉ là một Thượng Đế duy 

nhất, cho nên, các ngươi hãy thần phục Ngài; và Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo tin mừng cho những 

người một lòng sợ (Ngài). 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسٗكا ل َِيۡذكُ  مه
ُ
ِ أ

ِ عَلَىَٰ َما  َولِكُل  ُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
ۥٓ   نَۡعَِٰم  فَإَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه

َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ َرزََقُهم م 

ِر ٱلُۡمۡخبِتِينَ  ِ ُْۗ َوبَش  ۡسلُِموا
َ
 ٣٤ أ

35. Những người mà khi nghe nhắc đến Allah, trái tim của 

họ rún động (vì khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài), luôn 

kiên nhẫn chịu đựng trên những hoạn nạn xảy đến, chu 

đáo thực hiện lễ nguyện Salah và chi dùng những bổng 

lộc TA ban cấp (cho con đường chính nghĩa của TA). 

َٰبِِريَن عَلَىَٰ   ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوٱلصه هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱل
َصاَبُهمۡ 

َ
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم َمآ أ ةِ َوِممه لَوَٰ  َوٱلُۡمقِيِمي ٱلصه

 ٣٥ يُنفُِقونَ 

36. Những con vật tế, TA đã làm cho chúng thành một 

trong các Biểu Hiệu của Allah dành cho các ngươi, để các 

ngươi có được các món tốt lành từ nơi chúng. Cho nên, 

khi chúng đứng thành hàng (để cắt tiết tế lễ), các ngươi 

hãy nhân danh Allah lên chúng. Rồi khi chúng đã ngã 

xuống nằm một bên, các ngươi hãy ăn một phần thịt của 

chúng và bố thí một phần cho những người nghèo biết 

sống hài lòng với số phận và những người ăn xin. TA đã 

chế phục chúng cho các ngươi như thế mong rằng các 

ngươi biết tạ ơn TA. 

ِ لَُكۡم فِيَها   ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
ۖۡ فَإَِذا وََجَبۡت   ِ َعلَۡيَها َصَوآفه َخيۡر ۖۡ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

ۡطعُِمواْ ٱلَۡقانَِع وَ 
َ
ْۚ َكَذَٰلَِك  ُجُنوبَُها فَكُلُواْ ِمۡنَها َوأ ٱلُۡمۡعتَره

ۡرَنََٰها لَُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ٣٦ َسخه

37. Thịt và máu của chúng sẽ không bao giờ đến tận Allah 

mà chính sự ngoan đạo của các ngươi mới đến tận nơi 

Ngài. Ngài chế ngự chúng cho các ngươi như thế là để 

các ngươi có dịp tán dương sự vĩ đại của Allah về những 

gì Ngài đã hướng dẫn các ngươi. Và Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy báo tin mừng cho những người làm tốt. 

َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن َيَنالُُه   لَن َيَناَل ٱَّلله
رََها لَكُ  ۡقَوىَٰ ِمنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك َسخه ۡم لُِتَكب ُِرواْ  ٱلته

ِر ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ِ َُٰكۡمُۗ َوبَش  َ عَلَىَٰ َما َهَدى  ٣٧ ٱَّلله

38. Chắc chắn Allah sẽ bảo vệ những người có đức tin; và 

chắc chắn Allah sẽ không yêu thương những kẻ tráo trở 

vong ân. 

ُْۗ إِنه  هِذيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱل َ يَُد َ لَا ُيحِبُّ  ۞إِنه ٱَّلله  ٱَّلله
 ٣٨ ُكله َخوهاٖن َكُفورٍ 

39. Ngài (Allah) cho phép những người (có đức tin) bị 

(những kẻ đa thần) áp bức được quyền chiến đấu đánh 

trả lại. Quả thật, Allah toàn năng trong việc trợ giúp họ. 

هِذيَن يَُقََٰتلُوَن  ذَِن لِل
ُ
َ عَلَىَٰ  أ ْْۚ َوِإنه ٱَّلله نهُهۡم ُظلُِموا

َ
بِأ

 ٣٩ نَۡصرِهِۡم لََقِديرٌ 
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40. (Những người bị áp bức đó) là những người bị đuổi 

khỏi nhà cửa của họ một cách không chính đáng, (họ bị 

đuổi) chỉ vì họ nói: “Thượng Đế của chúng tôi là Allah!” 

Nếu Allah không dùng một số người này chặn đứng một 

số người kia thì những tu viện, các nhà thờ, các giáo 

đường và những Masjid nơi mà tên của Allah được tụng 

niệm nhiều, chắc chắn sẽ bị phá hại tan nát. Chắc chắn 

Allah sẽ giúp đỡ những ai giúp đỡ (chính nghĩa của) Ngài. 

Quả thật, Allah là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Quyền Năng. 

ن َيُقولُواْ  
َ
هٓا أ ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغيِۡر َحق ٍ إِل

ُ
هِذيَن أ ٱل

اَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض   ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ُ َربَُّنا ٱَّلله
َٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذكَ  َِٰمُع َوبَِيع  وََصلََو َمۡت َصَو ِ هُهد  ُر  ل

ۥْٓۚ   ُ َمن يَنُصُرُه ِ َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله فِيَها ٱۡسُم ٱَّلله
َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ   ٤٠ إِنه ٱَّلله

41. (Những người được TA hứa trợ giúp) là những ai mà 

nếu TA để họ an cư trên trái đất thì họ chu đáo duy trì lễ 

nguyện Salah, xuất Zakah, kêu gọi làm điều tốt, ngăn cản 

làm điều xấu. Và kết cuộc của mọi sự việc đều thuộc về 

quyền của Allah. 

َة َوَءاتَُواْ   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

  ِ َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ  َوَّلِله
َ
َة َوأ َكوَٰ ٱلزه

َٰقِ  ُمورِ َع
ُ
 ٤١ َبُة ٱلۡأ

42. Và nếu họ (đám dân của Ngươi – hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) phủ nhận Ngươi thì quả thật trước họ đám 

dân của Nuh, của ‘Ad và của Thamud cũng đã phủ nhận 

(giống như vậy). 

بَۡت َقبۡلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد    بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
 ٤٢ َوَثُمودُ 

43. - Và cả đám dân của Ibrahim và đám dân của Lut 

(cũng phủ nhận giống tương tự). 
 ٤٣ َوقَۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوقَۡوُم لُوطٖ 

44. Đám dân của Madyan (cũng đã phủ nhận Shu’aib 

giống như thế), (tương tự) Musa cũng đã bị phủ nhận. Tuy 

nhiên, TA đã thường tạm tha cho những kẻ vô đức tin 

(một thời gian ngắn) rồi sau đó TA mới trừng phạt họ (một 

cách bất ngờ). Bởi thế, (hãy xem) sự trừng phạt của TA 

giáng xuống (họ) khủng khiếp như thế nào! 

 ِۖ َب ُموَسيَٰ ِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 
َ
ۡملَۡيُت  َوأ

َ
فَأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 
َ
َٰفِرِيَن ُثمه أ  ٤٤ لِلَۡك

45. Đích thực đã có nhiều thị trấn bị TA tiêu diệt khi đang 

làm điều sai quấy đến nỗi mái nhà của họ nằm lật ngược 

ngổn ngang, nhiều giếng nước và lâu đài kiên cố trở thành 

hoang tàn. 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَي َظالَِمة  فَِهَي َخاوِيٌَة  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
فََكأ

ِشيدٍ  لَةٖ َوقَۡصٖر مه َعطه  ٤٥ عَلَىَٰ ُعُروِشَها َوبِئٖۡر مُّ

46. Lẽ nào họ đã không đi du ngoạn trên trái đất để cho 

tâm trí thông hiểu về sự việc đó, để cho đôi tai có dịp nghe 

câu chuyện về (sự trừng phạt)? Thật ra không phải cặp 

mắt của họ mù lòa mà chính tâm trí của họ đã mù lòa. 

ۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم قُلُوب  َيۡعقِلُوَن  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

بۡ 
َ
ۡو َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِهاۖۡ فَإِنهَها لَا َتۡعَمي ٱلۡأ

َ
َصَُٰر  بَِهآ أ

ُدورِ   ٤٦ َوَلَِٰكن َتۡعَمي ٱلُۡقلُوُب ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

47. Họ (đám dân vô đức tin) hối thúc Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) mang hình phạt đến trong lúc Allah không bao giờ làm 

trái Lời Hứa của Ngài bởi vì quả thật một Ngày ở nơi 

Thượng Đế của Ngươi bằng một ngàn năm theo niên kỷ 

mà các ngươi đếm (trên thế gian). 

ۚۥْ   ُ وَۡعَدهُ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن ُيخۡلَِف ٱَّلله
ونَ  ا َتُعدُّ ِمه لِۡف َسَنةٖ م 

َ
 ٤٧ َوِإنه يَۡوًما ِعنَد َرب َِك َكأ
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48. Và đã có nhiều thị trấn được TA tạm tha (trong một 

thời gian ngắn) khi họ làm điều sai quấy rồi sau đó TA mới 

bắt phạt họ; và tất cả đều sẽ phải trở về trình diện TA. 

ۡملَۡيُت لََها َوِهَي َظالَِمة  ُثمه  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

َخۡذُتَها َوِإلَيه ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٤٨ أ

49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi nhân loại! Quả thật 

Ta chỉ là một người cảnh báo công khai cho các người mà 

thôi.” 

بِين   نَا۠ لَُكۡم نَِذير  مُّ
َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ  ٤٩ قُۡل َيَٰٓ

50. Do đó, những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 

tha thứ tội lỗi và sẽ được ưu đãi bổng lộc (nơi Thiên 

Đàng). 

ۡغفَِرة    َٰلَِحَِٰت لَُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل
 ٥٠ َورِۡزق  َكرِيم  

51. Ngược lại, đối với những ai tìm mọi cách chối bỏ 

những Lời Mặc Khải của TA thì họ sẽ làm bạn với Hỏa 

Ngục. 

هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَٰجِ  ۡصَحَُٰب  َوٱل
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
زِيَن أ

 ٥١ ٱلۡجَِحيمِ 

52. Trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ), không một vị Sứ Giả hay 

một vị Nabi nào được TA cử phái đến (mà không gặp phải 

điều): khi Y mong muốn một điều tốt nào thì Shaytan nhảy 

vào quấy nhiễu điều Y muốn. Tuy nhiên, Allah hủy bỏ điều 

mà Shaytan đã xúi bẩy, rồi Allah khẳng định những Lời 

Mặc Khải của Ngài bởi Allah là Đấng Toàn Tri, Đấng Sáng 

Suốt. 

هٓا إَِذا   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٖل َولَا نَِبي ٍ إِل
َ
َوَمآ أ

ۡمنِيهتِهِۦ فَ 
ُ
ۡيَطَُٰن فِٓي أ لَۡقى ٱلشه

َ
ُ َما  َتَمنهيَٰٓ أ َينَسُخ ٱَّلله

ُ َعلِيٌم   ُ َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله ۡيَطَُٰن ُثمه ُيحِۡكُم ٱَّلله يُلِۡقى ٱلشه
 ٥٢ َحِكيم  

53. Mục đích để Ngài dùng điều mà Shaytan đã xen vào 

làm một sự thử thách đối với những ai mang trong lòng 

chứng bệnh (hoài nghi và giả tạo) cũng như những ai mà 

trái tim của họ đã chai cứng. Và những kẻ làm điều sai 

quấy chắc chắn sẽ ở trong sự thù hằn (của Allah và Thiên 

Sứ của Ngài) và ở cách xa (chân lý và sự chỉ đạo). 

هِذيَن فِي قُلُوبِِهم   ۡيَطَُٰن فِۡتَنٗة ل ِل ل َِيۡجَعَل َما يُلِۡقى ٱلشه
رَض   َٰلِِميَن لَِفى ِشَقاقِۭ  مه  َوٱلَۡقاِسَيةِ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه

 ٥٣ بَعِيدٖ 

54. Và để cho những ai có kiến thức biết rằng (Qur’an) là 

Chân Lý từ nơi Thượng Đế của Ngươi, để họ có đức tin 

nơi Nó và để trái tim của họ khiêm tốn trước Nó. Allah 

chắc chắn sẽ hướng những người có đức tin đến với con 

đường ngay thẳng (dẫn tới sự hài lòng của Ngài). 

ب َِك   نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم أ

ُ
هِذيَن أ َولَِيۡعلََم ٱل

َ لََهادِ   َفُيۡؤِمُنواْ بِهِۦ َفُتۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنوٓ  ۡسَتقِيمٖ ٱل  ٥٤ اْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

55. Riêng những kẻ vô đức tin thì sẽ vẫn cứ hoài nghi về 

(Qur’an) cho đến lúc Giờ Tận Thế hoặc sự trừng phạt của 

Ngày Đại Nạn bất ngờ xảy đến cho họ. 

ِۡنُه َحتهيَٰ   هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِمۡريَةٖ م  تَِيُهُم  َولَا يََزاُل ٱل
ۡ
تَأ

تَِيُهۡم َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
اَعُة َبۡغَتًة أ  ٥٥ ٱلسه

56. Mọi quyền hành trong Ngày hôm đó đều thuộc về 

Allah, Ngài sẽ xét xử họ. Cho nên, những ai có đức tin và 

hành thiện thì sẽ ở trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng 

hạnh phúc. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ٱلُۡملۡ  ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡمْۚ فَٱل ه ِ ُك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َِٰت ٱلنهعِيمِ  َٰلَِحَِٰت فِي َجنه  ٥٦ وََعِملُواْ ٱلصه
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57. Còn những kẻ vô đức tin và phủ nhận những Lời Mặc 

Khải của TA thì sẽ phải hứng chịu một sự trừng phạt nhục 

nhã. 

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ِهين    ٥٧ َعَذاب  مُّ

58. Đối với những ai di cư vì con đường của Allah rồi bị 

giết hoặc chết thì Allah chắc chắn sẽ ban cấp cho họ một 

nguồn bổng lộc tốt lành (nơi Thiên Đàng), bởi Allah đích 

thực là Đấng Ban Phát bổng lộc tốt nhất. 

ۡو َماتُواْ  
َ
ِ ُثمه قُتِلُٓواْ أ هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل

َ لَُهَو َخيُۡر   ُ رِۡزًقا َحَسٗناْۚ َوِإنه ٱَّلله لَيَۡرزَُقنهُهُم ٱَّلله
َٰزِقِينَ   ٥٨ ٱلره

59. Ngài chắc chắn sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ vô 

cùng hài lòng. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng 

Chịu Đựng. 

َ لََعلِيٌم   ۚۥْ َوِإنه ٱَّلله ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ
 ٥٩ َحلِيم  

60. Sự việc sẽ như thế. Và ai trả đũa ngang bằng với 

hành vi xâm hại mà y đã hứng chịu rồi lại bị áp bức lần 

nữa thì Allah chắc chắn sẽ trợ giúp y bởi quả thật Allah là 

Đấng Hằng Xí Xóa, Hằng Tha Thứ. 

َٰلَِكۖۡ َوَمۡن عَاقََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه بُِغَى   ۞َذ
َ لََعُفوٌّ َغُفور   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ٦٠ َعلَۡيهِ لََينُصَرنهُه ٱَّلله

61. Đó là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và nhập 

ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 

Hằng Thấy. 

َهاَر   َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميُعُۢ بَِصير   نه ٱَّلله
َ
هۡيِل َوأ  ٦١ فِي ٱل

62. Đó là vì Allah chính là Chân Lý còn những kẻ mà họ 

van vái cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là ngụy tạo; và quả thật 

Allah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٦٢ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

63. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thấy việc Allah 

ban nước mưa từ trên trời xuống làm cho đất đai trở nên 

xanh tươi sao? Quả thật, Allah là Đấng Tinh Thông, Đấng 

Am Tường. 

َمآِء َماٗٓء َفُتۡصبُِح   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

 
َ
َ لَِطيٌف َخبِير  ٱلۡأ ْۚ إِنه ٱَّلله ًة  ٦٣ ۡرُض ُمخَۡضره

64. Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật trong trái đất đều 

thuộc về Allah. Quả thật, Allah là Đấng Giàu Có, Đấng 

Đáng Được Ca Ngợi. 

َ لَهُ  ۡرِضِۚ َوِإنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َما فِي ٱلسه َو  ل

 ٦٤ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

65. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không thấy 

rằng Allah đã chế ngự cho các ngươi mọi vật trong trái đất 

cũng như những con tàu vượt biển theo lệnh của Ngài?! 

Lẽ nào Ngươi không thấy Ngài giữ bầu trời không cho nó 

rơi xuống trái đất trừ phi Ngài cho phép?! Quả thật, Allah 

nhân từ và thương xót loài người. 

ۡرِض َوٱلُۡفلَۡك  
َ
ا فِي ٱلۡأ َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ن َتَقَع  
َ
َمآَء أ ۡمرِهِۦ َويُۡمِسُك ٱلسه

َ
رِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

َتجۡ
 ِ ها بِإِۡذن ۡرِض إِل

َ
اِس لََرُءوف   عَلَى ٱلۡأ َ بِٱلنه ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله هِ

 ٦٥ رهِحيم  

66. Và Ngài là Đấng ban cho các ngươi sự sống rồi làm 

cho các ngươi chết rồi sau đó làm cho các ngươi sống trở 

lại một lần nữa. Tuy nhiên, con người thực sự là những kẻ 

vong ân. 

هِذٓي  ۡحَياُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه  وَُهَو ٱل
َ
أ

 ٦٦ ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  
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67. TA đã quy định cho mỗi cộng đồng một nghi thức thờ 

phượng để họ theo đó mà thực hiện. Cho nên, Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) chớ để cho họ (những kẻ đa thần) 

tranh luận với Ngươi trong sự việc này. Tuy nhiên, Ngươi 

hãy kêu gọi họ đến với Thượng Đế của Ngươi bởi Ngươi 

thực sự đang ở trên Chính Đạo. 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكًا ُهۡم نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا يَُنَٰزُِعنهَك   مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
ۡمرِِۚ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك لََعلَىَٰ هُ 

َ
ٗدى  فِي ٱلۡأ

ۡسَتقِيمٖ   ٦٧ مُّ

68. Nếu họ tranh luận với Ngươi thì Ngươi hãy nói: “Quả 

thật Allah biết rõ những gì các người đang làm.” 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
ُ أ  ٦٨ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

69. “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục Sinh về 

những vấn đề mà các người đang tranh luận và bất đồng.” 
ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ   ٱَّلله

 ٦٩ َتخَۡتلُِفونَ 

70. Lẽ nào Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không biết rằng Allah am 

tường tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất hay sao? Quả 

thật, tất cả những thứ đó đều nằm trong Quyển Kinh (Al-

lawhu Al-Mahfuzh), quả thật điều đó đối với Allah vô cùng 

đơn giản. 

ۡرِضِۚ إِنه  
َ
َمآِء َوٱلۡأ َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله َٰلَِك فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ  ٧٠ َذ

71. Tuy nhiên, họ (những kẻ thờ đa thần) lại tôn thờ ngoài 

Allah những vật (các bục tượng) mà Ngài đã không ban 

cho chúng một chút thẩm quyền nào và họ cũng không hề 

có nguồn kiến thức nào làm cơ sở cho việc tôn thờ đó (mà 

chỉ là bắt chước theo ông bà của họ một cách mù quáng); 

và những kẻ sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 

ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا   ِ َما لَۡم ُينَز  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰلِِميَن ِمن  َوَما لَيَۡس لَُهم بِهِۦ ِعلۡم ُۗ َوَما لِلظه

 ٧١ نهِصيرٖ 

72. Và khi những Lời Mặc Khải của TA được đọc lên cho 

họ, Ngươi sẽ nhận thấy vẻ phản đối hiện rõ trên gương 

mặt những kẻ vô đức tin. Họ gần như (tức giận) muốn 

xông tới tấn công những ai đọc những Lời Mặc Khải của 

TA cho họ nghe. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy 

nói với họ: “Vậy để Ta cho các người biết về một điều còn 

tệ hơn cả việc (cau mặt cau mày của các người), đó là 

Hỏa Ngục, thứ mà Allah đã hứa dành cho những kẻ vô 

đức tin, một nơi đến cuối cùng rất tồi tệ.” 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َتۡعرُِف فِي وُُجوهِ  
هِذيَن َكَفرُ  هِذيَن  ٱل ۖۡ يَكَاُدوَن يَۡسُطوَن بِٱل واْ ٱلُۡمنَكَر

ِن   ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
فَأ

َ
ُۗ قُۡل أ َيۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا

ْۖۡ َوبِئَۡس   هِذيَن َكَفُروا ُ ٱل اُر وََعَدَها ٱَّلله َٰلُِكُمْۚ ٱلنه َذ
 ٧٢ ٱلَۡمِصيرُ 

73. Hỡi nhân loại! Hình ảnh thí dụ được trình bày cho các 

ngươi, các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những 

kẻ mà các ngươi khấn vái ngoài Allah sẽ không bao giờ 

tạo ra được một con ruồi cho dù chúng có hợp sức lại với 

nhau để làm chuyện đó đi chăng nữa; và nếu con ruồi nào 

đó giật lấy món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể 

giành lại được. Kẻ khấn vái cũng như kẻ được khấn vái 

đều bất lực. 

هِذيَن   ۥْٓۚ إِنه ٱل اُس ُضرَِب َمَثل  فَٱۡسَتِمُعواْ لَُه َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ لَن َيخۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ   تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 َ ۖۥۡ َوِإن ي ها  ٱۡجَتَمُعواْ لَُه ا ل بَاُب َشۡيـ ٗ ۡسلُۡبُهُم ٱلذُّ

الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب   ٧٣ يَۡستَنقُِذوُه ِمۡنُهْۚ َضُعَف ٱلطه

74. Họ (những kẻ thờ đa thần) đã không đánh giá Allah 

đúng với quyền năng đích thực của Ngài. Quả thật Allah là 

Đấng Toàn Lực, Đấng Toàn Năng. 

 َ َ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ َما قََدُرواْ ٱَّلله ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ  ٧٤  َحقه قَۡدرِه
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75. Allah tuyển chọn các vị Sứ Giả trong giới Thiên Thần 

và trong nhân loại. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, 

Đấng Hằng Thấy. 

اِسِۚ إِنه  ُ يَۡصَطِفى ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا َوِمَن ٱلنه   ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصير    ٧٥ ٱَّلله

76. Ngài (Allah) biết rõ điều gì trước họ (các Thiên Thần 

và nhân loại) và điều gì sau họ. Và tất cả mọi sự việc đều 

được đưa về trình Allah. 

ِ تُرَۡجُع   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ َوِإلَي ٱَّلله
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
 ٧٦ ٱلۡأ

77. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy cúi mình, 

hãy quỳ lạy và hãy thờ phượng Thượng Đế của các 

ngươi, và các ngươi hãy hành thiện, mong rằng các ngươi 

sẽ thành công. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡعُب  َها ٱل يُّ
َ
أ ُدواْ  َيَٰٓ

 ٧٧ َربهُكۡم َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحوَن۩

78. Các ngươi hãy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ 

đối với Ngài. Ngài đã chọn các ngươi nhưng Ngài đã 

không gây khó khăn cho các ngươi trong tôn giáo. (Tôn 

giáo này) là tôn giáo theo tín ngưỡng của tổ phụ Ibrahim 

của các ngươi. Ngài đã đặt tên cho các ngươi là 'Muslim' 

từ trước và trong hiện tại để cho Sứ Giả trở thành một 

nhân chứng cho các ngươi và để các ngươi sau đó trở 

thành nhân chứng cho nhân loại. Bởi thế, các ngươi (hỡi 

những người Muslim) hãy dâng lễ nguyện Salah, xuất 

Zakah và hãy bám chắc vào Allah. Ngài là Đấng Bảo Hộ 

của các ngươi, Đấng Bảo Hộ Ưu Việt, Đấng Cứu Giúp 

Toàn Năng. 

َُٰكۡم َوَما   ِۚۦْ ُهَو ٱۡجَتبَى ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ فِي ٱَّلله
ِينِ  بِيُكۡم   َجَعَل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلد 

َ
ِلهَة أ ِمۡن َحَرٖجِۚ م 

َُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن ِمن َقۡبُل َوفِي َهََٰذا   ى إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو َسمه
لَِيُكوَن ٱلرهُسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء  

َة   َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
اِسِۚ فَأ عَلَى ٱلنه

 ِ َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم   َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱَّلله ُهَو َمۡولَى
 ٧٨ ٱلنهِصيرُ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quả thật, những người có đức tin đã thành công(1).I  فۡلََح
َ
 ١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ قَۡد أ

2. Họ là những người kính cẩn trong lễ nguyện Salah của 

mình. 
هِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِِهۡم َخَِٰشُعونَ   ٢ ٱل

3. Họ là những người tránh xa điều vô ích và tội lỗi.  َهِذيَن ُهۡم َعِن ٱللهۡغوِ ُمۡعرُِضون  ٣ َوٱل

4. Họ là những người tích cực xuất Zakah.  ََٰعِلُون ةِ َف َكوَٰ هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

5. Họ là những người biết giữ phần kín của mình (khỏi 

hành vi tình dục Haram). 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ   ٥ َوٱل

6. Ngoại trừ với vợ hoặc với những nữ nô lệ dưới quyền 

của họ thì họ không bị khiển trách (khi thỏa mãn nhu cầu 

tình dục). 

يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر  
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

 ٦ َملُوِمينَ 

7. Do đó, những ai muốn thỏa mãn nhục dục ngoài (phạm 

vi cho phép) đó thì họ là những kẻ vượt mức giới hạn (của 

Allah). 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ 
ُ
َٰلَِك فَأ  ٧ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َوَرآَء َذ

8. (Những người có đức tin thành công) là những người 

mà họ thực hiện đúng với sự được ủy thác và đúng với 

giao ước. 

َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعو
َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٨ نَ َوٱل

9. Những người mà họ luôn chu đáo duy trì các lễ nguyện 

Salah của họ. 
َٰتِِهۡم ُيحَافُِظونَ  هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََو  ٩ َوٱل

10. Những người (được mô tả) đó thật sự là những người 

thừa hưởng. 
َٰرِثُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡو

ُ
 ١٠ أ

11. Họ sẽ thừa hưởng Firdaws (nơi cao nhất của Thiên 

Đàng), họ sẽ sống trong đó mãi mãi. 
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدوَۡس ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١١ ٱل

12. Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một 

loại hỗn hợp đất sét. 
ِن ِطينٖ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن    ١٢ ُسَلَٰلَةٖ م 

 
I (1) Trong Musnad Al-Bazaar, Hadith số 3507, ông Abu Sa’eed thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: “Allah tạo ra Thiên 

Đàng, tường của Nó là những miếng gạch bằng vàng và những miếng gạch bằng bạc được kết dính với nhau bởi xạ 

hương. Sau khi tạo ra xong, Allah phán với Nó: Ngươi hãy nói gì đi! Thiên Đàng nói: ((Quả thật những người có đức tin 

đã thành công)), rồi các Thiên Thần đi vào Thiên Đàng và nói với Thiên Đàng: Thật diễm phúc cho ngươi, chỗ ở của các 

vị vua!” (Xem thêm giảng giải câu Kinh này trong Tafseer Ibnu Katheer). 
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13. Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ 

tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn (dạ con của 

người mẹ). 

ِكينٖ   ١٣ ُثمه َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ مه

14. Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến 

TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt 

TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng 

thịt rồi làm cho nó thành một tạo vật khác (có linh hồn và 

được ra đời). Bởi thế, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa 

Ưu Việt! 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة ُمۡضَغٗة  ُثمه َخلَۡقَنا ٱلنُّ 
فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما فََكَسۡونَا ٱلۡعَِظََٰم لَحٗۡما ُثمه  

ۡحَسُن  
َ
ُ أ ْۚ َفَتَباَرَك ٱَّلله َنَُٰه َخلًۡقا َءاَخَر

ۡ
نَشأ

َ
أ

 ١٤ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 

15. Rồi các ngươi sau đó chắc chắn sẽ chết.  ََٰلَِك لََمي ُِتونَ ُثمه إِنهُكم ب  ١٥ ۡعَد َذ

16. Rồi các ngươi chắc chắn sẽ được cho sống lại vào 

Ngày Phán Xét (để chịu sự xét xử về các việc làm của các 

ngươi). 

 ١٦ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتۡبَعُثونَ 

17. Và quả thật, TA đã tạo bên trên các ngươi bảy quỹ 

đạo và TA không bao giờ làm ngơ hay quên mất sự tạo 

hóa (của TA). 

َولََقۡد َخلَۡقَنا فَۡوَقُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما ُكنها َعِن  
َٰفِلِينَ   ١٧ ٱلۡخَلِۡق َغ

18. TA đã ban mưa từ trên trời xuống theo mức lượng 

nhất định rồi giữ nó lại trong đất; và chắc chắn TA thừa 

khả năng tháo bỏ nó đi. 

ۡرِضِۖ  
َ
َُٰه فِي ٱلۡأ ۡسَكنه

َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

 ١٨ َوِإنها عَلَىَٰ َذَهابِۭ بِهِۦ لََقَِٰدُرونَ 

19. TA đã dùng nó làm ra cho các ngươi những mảnh 

vườn chà là và các vườn nho, trong đó, các ngươi sẽ có 

được nhiều loại trái quả để dùng. 

ۡعَنَٰٖب  
َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه

ۡ
نَشأ

َ
فَأ

ُكلُونَ 
ۡ
َٰكُِه َكثِيَرة  َوِمۡنَها تَأ  ١٩ لهُكۡم فِيَها فََو

20. Và có một loại cây (Ô-liu) mọc tại núi Saina' (Sinai) 

cho ra dầu và nước chấm để ăn. 
ۡهِن   وََشَجَرٗة َتخُۡرُج ِمن ُطورِ َسيَۡنآَء تَۢنُبُت بِٱلدُّ

 ٢٠ وَِصۡبٖغ ل ٓأِۡلكِلِينَ 

21. Quả thật trong loài gia súc có một bài học cho các 

ngươi. TA ban cho các ngươi một loại thức uống (sữa) từ 

bụng của chúng cùng với nhiều nguồn lợi khác từ chúng 

và các ngươi còn có thể ăn thịt của chúng nữa. 

ا فِي   ِمه ُّۡسقِيُكم م  ۖۡ ن نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ

ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َكثِيَرة  َوِمۡنَها  
ُكلُونَ 

ۡ
 ٢١ تَأ

22. Và chúng (các gia súc) được dùng để chuyên chở và 

cả những con tàu nữa. 
 ٢٢ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

23. Quả thật, TA đã phái Nuh đến với người dân của Y, Y 

bảo họ: “Này hỡi dân ta, các người hãy tôn thờ Allah bởi 

các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Lẽ 

nào các người không sợ Ngài?” 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ  
َ
َولََقۡد أ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل َ َما لَُكم م   ٢٣ ٱَّلله
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24. Nhưng những kẻ quyền thế vô đức tin trong đám dân 

của Y bảo: “Người này cũng chỉ là một người phàm giống 

như các người mà thôi. Thật ra Y chỉ muốn nắm quyền 

trên các người, bởi nếu Allah thực sự muốn thì Ngài đã 

phái xuống các Thiên Thần (thay vì là người phàm), chúng 

ta chưa hề nghe điều này nơi tổ tiên của chúng ta bao giờ 

cả.” 

هِذينَ  ها  َفَقاَل ٱلَۡملَُؤاْ ٱل  َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما َهََٰذآ إِل
َل َعلَۡيُكۡم َولَۡو َشآَء   ن َيَتَفضه

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ بََشر  م 

ا َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا   نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة مه
َ
ُ لَأ ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ ٱلۡأ

25. “Y thực chất chỉ là một gã tâm thần. Cho nên, các 

người hãy ráng đợi trong một thời gian (để rõ sự tình)”. 
ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة  َفتََربهُصواْ بِهِۦ َحتهيَٰ   إِۡن ُهَو إِل

 ٢٥ ِحينٖ 

26. Nuh cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

giúp đỡ bề tôi (trừng phạt họ) bởi điều mà họ đã phủ nhận 

bề tôi.” 

بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٢٦ قَاَل َرب 

27. Vậy là TA đã mặc khải cho Y: “Ngươi hãy đóng một 

chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo lời mặc khải 

của TA. Khi nào mệnh lệnh (trừng phạt) của TA đến thì 

nước sẽ phụt lên từ bếp lò, (khi nhìn thấy hiện tượng đó) 

Ngươi hãy mang lên tàu mỗi loài động vật một cặp đực 

cái, cùng với gia đình của Ngươi ngoại trừ những ai mà 

lời hứa trừng phạt của TA đã được tuyên bố trước cho y; 

và Ngươi không được phép kêu nài với TA xin giùm cho 

những ai làm điều sai quấy. Bởi quả thật bọn chúng sẽ 

phải bị nhấn chìm (trong trận lụt đó).” 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا 
َ
ِن ٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ أ

َ
فَأ

  ٖ
نُّوُر فَٱۡسلُۡك فِيَها ِمن ُكل  ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته

َ
فَإَِذا َجآَء أ

ها َمن سَ  ۡهلََك إِل
َ
َبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل  َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم   ِمۡنُهۡمۖۡ َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي ٱل
ۡغَرقُونَ   ٢٧ مُّ

28. “Khi nào Ngươi và những ai theo Ngươi lên tàu thì các 

ngươi hãy nói: Alhamdulillah vì đã giải thoát bầy tôi khỏi 

đám người làm điều sai quấy.” 

َعَك عَلَى ٱلُۡفلِۡك َفُقِل   نَت َوَمن مه
َ
فَإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

َٰلِِمينَ  ََٰنا ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه هِذي َنجهى ِ ٱل  ٢٨ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

29. “Và Ngươi hãy nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin 

Ngài để bề tôi cập bến tại một nơi mà Ngài ban phúc bởi 

vì Ngài là Đấng giúp đưa lên bờ ưu việt hơn hết.” 

نَت َخيُۡر  
َ
َبارَٗكا َوأ نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ

َ
ِ أ َوقُل رهب 

 ٢٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

30. Quả thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu (về quyền 

năng của TA trong việc giúp đỡ những người có đức tin 

cũng như trong việc trừng phạt những kẻ vô đức tin). Và 

quả thật, TA luôn thử thách. 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت َوِإن ُكنها لَُمۡبَتلِينَ   ٣٠ إِنه فِي َذ

31. Rồi TA đã tạo ra một thế hệ khác sau họ.  َنَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِين
ۡ
نَشأ

َ
 ٣١ ُثمه أ

32. Rồi TA đã cử đến với họ một Thiên Sứ xuất thân từ 

họ, Y bảo: “Các người hãy tôn thờ Allah, các người không 

có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Lẽ nào các người 

không sợ Ngài?” 

َ َما   ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
ِۡنُهۡم أ ۡرَسلَۡنا فِيِهۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
ۥْٓۚ أ ٍَٰه َغيُۡرُه ِۡن إَِل  ٣٢ لَُكم م 
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33. Tuy nhiên, trong đám dân của Y, những kẻ quyền thế 

vô đức tin (nơi TA) và phủ nhận việc gặp gỡ (TA) ở Đời 

Sau cùng với những ai đã được TA ban cho một đời sống 

phú quý ở trần thế này, bảo: “Thật ra người này chỉ là một 

người phàm giống như các người mà thôi. Y cũng ăn loại 

thức ăn mà các người ăn và uống loại thức uống mà các 

người uống.” 

بُواْ بِلَِقآِء   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن قَوِۡمهِ ٱل
ها بََشر    ۡنَيا َما َهََٰذآ إِل ةِ ٱلدُّ تَۡرفَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

ِثۡ  ا  م  ُكلُوَن ِمۡنُه َويَۡشَرُب ِممه
ۡ
ا تَأ ُكُل ِممه

ۡ
لُُكۡم يَأ

 ٣٣ تَۡشَربُونَ 

34. “Nếu các người nghe theo một kẻ phàm tục giống như 

các người thì các người đúng là những kẻ thất bại.” 
ِۡثلَُكۡم إِنهُكۡم إِٗذا   َطۡعُتم بََشٗرا م 

َ
َولَئِۡن أ

 ٣٤ لهَخَِٰسُرونَ 

35. “Có phải Y đã hứa với các người rằng khi các người 

chết đi biến thành cát bụi và xương khô thì sau đó các 

người sẽ được dựng sống trở lại?” 

نهُكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُراٗبا وَِعَظًَٰما 
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَُجونَ  نهُكم مُّ
َ
 ٣٥ أ

36. “Thật xa vời, thật viển vông cho điều mà các người đã 

được hứa!” 
 ٣٦ ۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. “Quả thật, chỉ có một cuộc sống thế gian này mà thôi. 

Chúng ta sẽ sống rồi chết, chúng ta sẽ không được phục 

sinh trở lại bao giờ.” 

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما َنحُۡن  إِۡن ِهَي  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ إِل
 ٣٧ بَِمۡبُعوثِينَ 

38. “Y thật ra chỉ là một người phàm tục. Y chỉ đặt điều rồi 

đổ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin nơi Y.” 
ِ َكِذٗبا َوَما َنحۡ  ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ُن لَُهۥ  إِۡن ُهَو إِل

 ٣٨ بُِمۡؤِمنِينَ 

39. (Vị Thiên Sứ đó của TA) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế 

của bề tôi, xin Ngài giúp đỡ bề tôi (trừng phạt họ) bởi vì họ 

đã phủ nhận bề tôi.” 

بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٣٩ قَاَل َرب 

40. (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, 

chắc chắn bọn chúng sẽ ân hận.” 
هُيۡصبُِحنه َنَِٰدِمينَ  ا قَلِيٖل ل  ٤٠ قَاَل َعمه

41. Rồi một âm thanh kinh hoàng chụp bắt chúng đúng với 

sự thật. Và TA đã làm cho chúng thành một đống bọt biển. 

Thật đáng đời những kẻ làm điều sai quấy! 

 
َ
ْۚ َفُبۡعٗدا  فَأ ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم ُغَثاٗٓء ۡيَحُة بِٱلۡحَق  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َٰلِِمينَ   ٤١ ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

42. Rồi TA đã tạo ra một thế hệ khác sau họ.  َنَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا َءاَخرِين
ۡ
نَشأ

َ
 ٤٢ ُثمه أ

43. Không một cộng đồng nào có thể hối thúc thời hạn của 

mình chấm dứt sớm hơn và cũng không thể yêu cầu nó 

kết thúc trễ hơn. 

َجلََها َوَما يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 
َ
ٍة أ مه

ُ
 ٤٣ َما تَۡسبُِق ِمۡن أ
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44. TA đã lần lượt phái các Thiên Sứ của TA đến, cứ mỗi 

lần Thiên Sứ đến thì họ phủ nhận Y. Thế là TA đã bắt phạt 

hết cộng đồng này đến cộng đồng kia; và TA đã làm cho 

họ trở thành những câu chuyện răn đời, thật đáng đời cho 

đám người vô đức tin. 

ٗة رهُسولَُها  مه
ُ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا َتتَۡراۖۡ ُكله َما َجآَء أ

َ
ُثمه أ

ۡتَبۡعَنا َبۡعَضُهم َبۡعٗضا  
َ
بُوُهۖۡ فَأ َحادِيَثْۚ  َكذه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

ها يُۡؤِمُنونَ   ٤٤ َفُبۡعٗدا ل َِقۡوٖم ل

45. TA đã cử Musa và người anh em của Y, Harun, mang 

theo các Phép Lạ của TA cùng với một thẩm quyền rõ rệt. 
َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن 

َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

بِي   ٤٥ نٍ مُّ

46. Đi gặp Pha-ra-ông và các quần thần của hắn. Nhưng 

chúng đã ngạo mạn và chúng thực sự là một đám tự cao 

ngông cuồng. 

إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ قَۡوًما  
 ٤٦ عَالِينَ 

47. (Pha-ra-ông và các quần thần của hắn) bảo nhau: 

“Chẳng lẽ chúng ta phải tin vào hai tên người phàm giống 

như chúng ta trong khi đám dân của hai tên đó lại là 

những nô lệ của chúng ta ư?” 

نُۡؤِمُن لِبََشَرۡيِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما لََنا 
َ
َفَقالُٓواْ أ

َٰبُِدونَ   ٤٧ َع

48. Thế nên chúng đã phủ nhận hai người họ và đã trở 

thành những kẻ bị tiêu diệt. 
بُوُهَما فَكَانُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهلَِكينَ   ٤٨ فََكذه

49. TA quả thật đã ban cho Musa Kinh Sách (Cựu Ước), 

mong rằng họ được hướng dẫn đúng đường. 
 ٤٩ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

50. TA đã làm cho con trai của Maryam (Ysa) và mẹ của Y 

thành một hiện tượng lạ và TA đã để hai mẹ con họ định 

cư ở vùng đất cao, một chỗ nghỉ an lành với dòng suối 

chảy. 

ۥٓ َءايَٗة   ُه مه
ُ
َوَءاَوۡيَنَُٰهَمآ إِلَيَٰ َرۡبَوةٖ  وََجَعلَۡنا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

 ٥٠ َذاِت قََرارٖ َوَمعِينٖ 

51. Hỡi các Thiên Sứ, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt và 

sạch, và các ngươi hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biết 

rõ mọi điều các ngươi làm. 

ي َِبَِٰت وَ  َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطه يُّ
َ
أ ٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحاۖۡ  َيَٰٓ

 ٥١ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  

52. Thật ra cộng đồng này của các ngươi là một cộng 

đồng duy nhất và TA chính là Thượng Đế của các ngươi, 

cho nên, các ngươi hãy sợ TA (mà ngoan đạo). 

ٗة َوَِٰحَدةٗ  مه
ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ نَا۠ َربُُّكۡم  َوِإنه َهَِٰذه

َ
 َوأ

 ٥٢ فَٱتهُقونِ 

53. Thế nhưng họ đã chia rẽ thành những giáo phái riêng 

biệt và mỗi giáo phái hân hoan với điều mình đang có. 
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم ُزبُٗراۖۡ كُلُّ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم  

َ
ُعٓواْ أ َفَتَقطه

 ٥٣ فَرُِحونَ 

54. Thế nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy cứ để 

mặc họ đắm mình trong sự ngu muội đến lúc (sự trừng 

phạt được giáng xuống). 

 ٥٤ فََذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهۡم َحتهيَٰ ِحينٍ 

55. Có phải họ tưởng rằng việc TA gia tăng của cải và con 

cái thêm cho họ, 
اٖل َوبَنِينَ  ُهم بِهِۦ ِمن مه نهَما نُِمدُّ

َ
َيحَۡسُبوَن أ

َ
 ٥٥ أ
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56. Là TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ ư? Không, họ 

không nhận thấy (sự thật của vấn đề). 
ها يَۡشُعُرونَ   ٥٦ نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ بَل ل

57. Quả thật, những người sợ Thượng Đế của họ,  َۡشفُِقون ِۡن َخۡشَيةِ َرب ِِهم مُّ هِذيَن ُهم م   ٥٧ إِنه ٱل

58. Những người có đức tin nơi các lời mặc khải của 

Thượng Đế của họ, 
هِذيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ   ٥٨ َوٱل

59. Những người không tổ hợp những đối tác ngang vai 

cùng với Thượng Đế của họ, 
هِذيَن ُهم بَِرب ِِهۡم لَا يُۡشِرُكونَ   ٥٩ َوٱل

60. Những người cho đi những gì đã cho và tấm lòng của 

họ luôn lo sợ việc họ sẽ trở về trình diện Thượng Đế của 

họ. 

قُلُوبُُهۡم وَِجلٌَة  هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه نهُهۡم إِلَيَٰ  َوٱل
َ
أ

 ٦٠ َرب ِِهۡم َرَِٰجُعونَ 

61. Những người đó mới thực sự là những người thi đua 

nhau làm việc thiện tốt, mới thực sự là những người tiên 

phong. 

ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت وَُهۡم لََها َسَٰبُِقونَ 
ُ
 ٦١ أ

62. TA không bắt bất cứ linh hồn nào gánh vác quá khả 

năng của nó và TA đang giữ một tập hồ sơ ghi chép sự 

thật và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

ها وُۡسَعَهاْۚ َولََدۡيَنا كَِتَٰب  يَنِطُق   َولَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
ِ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٦٢ بِٱلۡحَق 

63. Không, trái tim của họ đang thờ ơ với Qur’an này và 

họ còn những tội lỗi khác đang làm. 
ِن   ۡعَمَٰل  م 

َ
ِۡن َهََٰذا َولَُهۡم أ بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م 

َِٰملُونَ  َٰلَِك ُهۡم لََها َع  ٦٣ ُدوِن َذ

64. Cho tới khi TA trừng phạt những kẻ sống xa hoa trong 

bọn họ thì họ mới van xin. 
َخۡذنَا ُمتَۡرفِيِهم بِٱلَۡعَذاِب إَِذا ُهۡم  

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

 ٦٤ َيجۡـ َُرونَ 

65. Ngày hôm nay, các ngươi chớ khóc lóc van xin. Chắc 

chắn các ngươi sẽ không được TA cứu giúp. 
ِنها لَا تُنَصُرونَ  ۖۡ إِنهُكم م   ٦٥ لَا َتجۡـ َُرواْ ٱلَۡيوَۡم

66. Quả thật, những lời mặc khải của TA đã được xướng 

đọc cho các ngươi nhưng các ngươi đã ngoảnh mặt bỏ đi. 
قَۡد َكانَۡت َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَُكنُتۡم عَلَىَٰٓ  

ۡعَقَٰبُِكۡم تَنِكُصونَ 
َ
 ٦٦ أ

67. Các ngươi ngạo mạn xem thường Nó (Qur’an), các 

ngươi thức thâu đêm tán gẫu chuyện không đâu. 
 ٦٧ ُمۡسَتۡكبِِريَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتۡهُجُرونَ 

68. Tại sao họ không chịu suy ngẫm về lời phán hay phải 

chăng điều này chỉ đến với họ mà không đến với tổ tiên 

của họ trước đây? 

ۡم 
َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَده

َ
ِت َءابَآَءُهُم  أ

ۡ
ا لَۡم يَأ َجآَءُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٦٨ ٱلۡأ

69. Hay phải chăng họ không nhận biết vị Thiên Sứ của 

họ nên mới từ chối Y? 
ۡم لَۡم َيۡعرِفُواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

َ
 ٦٩ أ
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70. Hay phải chăng họ nói Y bị điên? Không, Y (Thiên Sứ 

Muhammad) đã mang Chân Lý đến cho họ nhưng đa số 

bọn họ ghét sự thật. 

  ِ ْۚ بَۡل َجآَءُهم بِٱلۡحَق  ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
أ

َٰرُِهونَ  ِ َك ۡكثَرُُهۡم لِلَۡحق 
َ
 ٧٠ َوأ

71. Nếu Chân Lý hùa theo những điều ham muốn của họ 

thì các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn 

sẽ sụp đổ. Không, TA đã ban cho họ Lời Nhắc Nhở nhưng 

họ quay lưng với Lời Nhắc Nhở dành cho họ. 

َُٰت   َمََٰو ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت ٱلسه
َ
َولَوِ ٱتهَبَع ٱلۡحَقُّ أ

َتۡيَنَُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم  
َ
ْۚ بَۡل أ ۡرُض َوَمن فِيِهنه

َ
َعن  َوٱلۡأ

ۡعرُِضونَ   ٧١ ذِۡكرِهِم مُّ

72. Hoặc lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã đòi họ 

tiền công? (Chắc chắn điều đó không xảy ra) bởi phần trả 

công của Thượng Đế của Ngươi tốt hơn vì Ngài là Đấng 

Ban Phát tốt nhất. 

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك 
َ
َخيۡر ۖۡ وَُهَو َخيُۡر   أ

َٰزِقِينَ   ٧٢ ٱلره

73. Quả thật, Ngươi đang kêu gọi họ đến với Con Đường 

Ngay Thẳng (con đường được hướng dẫn: Islam). 
ۡسَتقِيمٖ   ٧٣ َوِإنهَك لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

74. Và quả thật, những ai không có đức tin nơi Đời Sau 

chắc chắn sẽ lạc xa con đường (Islam). 
َرَِٰط   ِ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن ٱلص  َوِإنه ٱل

 ٧٤ لََنَِٰكُبونَ 

75. Dẫu TA có thương xót họ và cứu họ thoát khỏi hoạn 

nạn thì chắc chắn họ cũng lại tiếp tục vượt giới hạn và 

lang thang lây lất. 

واْ فِي  ۞َولَۡو رَ  هلَجُّ ٖ ل ِن ُضر  ِحمَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م 
 ٧٥ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

76. Quả thật, TA đã trừng phạt họ nhưng họ vẫn không 

chịu hạ mình trước Thượng Đế của họ và cũng không 

chịu van xin khẩn cầu. 

َخۡذَنَُٰهم 
َ
بِٱلَۡعَذاِب َفَما ٱۡسَتكَانُواْ لَِرب ِِهۡم َوَما  َولََقۡد أ

 ٧٦ َيَتَضرهُعونَ 

77. Mãi đến khi TA mở cánh cửa trừng phạt khủng khiếp 

dành cho họ (Hỏa Ngục ở Đời Sau) thì họ mới đâm ra 

tuyệt vọng trong đó. 

 إَِذا  َحتهيَٰٓ إَِذا َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب َشِديدٍ 
 ٧٧ ُهۡم فِيهِ ُمۡبلُِسونَ 

78. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo cho các ngươi thính giác, 

thị giác và trái tim nhưng các ngươi lại rất ít tri ân Ngài. 
  ْۚ فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

ا تَۡشُكُرونَ   ٧٨ قَلِيلٗا مه

79. Ngài là Đấng đã rải các ngươi đông đảo trên khắp trái 

đất (với sự khác biệt tiếng nói, màu da, diện mạo) và (rồi 

đây) các ngươi sẽ được triệu tập đưa về trình diện Ngài 

trở lại. 

ۡرِض َوِإلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ  ٧٩ وَُهَو ٱل

80. Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết, Ngài làm 

cho ban đêm và ban ngày luân chuyển tiếp nối nhau. Vậy 

chẳng lẽ các ngươi không suy ngẫm để hiểu ư? 

 ِۚ َهارِ هۡيِل َوٱلنه هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َولَُه ٱۡختَِلَُٰف ٱل وَُهَو ٱل
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
 ٨٠ أ
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81. Không, (những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) nói những 

điều giống như những kẻ (phủ nhận sự Phục Sinh) của 

thời trước đã nói. 

لُونَ  وه
َ
 ٨١ بَۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَاَل ٱلۡأ

82. Họ nói: “Lẽ nào chúng tôi được dựng sống lại sau khi 

chúng tôi đã chết đi và đã trở thành cát bụi và xương 

khô?” 

ِءنها  
َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
قَالُٓواْ أ

 ٨٢ لََمۡبُعوثُونَ 

83. “Quả thật, chúng tôi cũng như ông bà cha mẹ của 

chúng tôi trước đây đều được hứa điều này, nhưng đó chỉ 

là truyện cổ tích của người xưa (không hề có thật).” 

هٓا   لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٨٣ أ

84. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói với họ: 

“Trái đất và những ai sống trong đó thuộc về ai nếu các 

người là những người thực sự biết?” 

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٨٤ قُل ل َِمِن ٱلۡأ

85. Họ sẽ nói: “Của Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy các 

người không lưu tâm ư?” 
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٥ َسَيُقولُوَن َّلِله

86. Ngươi hãy hỏi họ: “Ai là Đấng Chủ Tể của bảy tầng 

trời và chiếc Ngai Vương Vĩ Đại?” 
ۡبِع َوَربُّ ٱلَۡعۡرِش   َِٰت ٱلسه َمََٰو قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

 ٨٦ ٱلَۡعِظيمِ 

87. Họ sẽ trả lời: “Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy sao các 

ngươi không sợ Ngài?” 
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٧ َسَيُقولُوَن َّلِله

88. Ngươi hãy hỏi họ: “Ai nắm quyền chi phối vạn vật, 

toàn quyền thống trị mà không một sức mạnh nào cưỡng 

lại được nếu các người thực sự biết?” 

ِ َشۡيٖء وَُهَو ُيِجيُر َولَا  
قُۡل َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل 

 ٨٨ ُيجَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

89. Họ sẽ trả lời: “Allah” Ngươi hãy bảo họ: “Vậy sao các 

người mê muội (trong sự thờ phượng các thần linh hư cấu 

ngoài Ngài?)”. 

هيَٰ تُۡسَحُرونَ  ن
َ
ِْۚ قُۡل فَأ  ٨٩ َسَيُقولُوَن َّلِله

90. Không, TA (Allah) đã mang đến cho họ sự thật nhưng 

chính họ là những kẻ nói dối. 
َِٰذبُونَ  ِ َوِإنهُهۡم لََك َتۡيَنَُٰهم بِٱلۡحَق 

َ
 ٩٠ بَۡل أ

91. Allah không nhận bất cứ ai làm con trai (của Ngài) và 

Ngài cũng không hề có bất cứ thần linh nào bên cạnh 

Ngài (để chia sẻ cùng Ngài) bởi vì (nếu có nhiều thần linh 

cùng với Ngài) thì chắc chắn mỗi vị sẽ lấy đi cái mà mỗi vị 

đã tạo ra và chắc chắn vị này sẽ muốn cai trị vị kia (gây ra 

sự náo loạn). Quả thật, Allah quang vinh và tối cao hơn 

những gì họ đã qui cho Ngài. 

ٍَٰهِۚ إِٗذا   ُ ِمن َولَٖد َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمۡن إَِل خََذ ٱَّلله َما ٱته
ه  ِۭ بَِما َخلََق َولََعلَا َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ  ل َذَهَب ُكلُّ إَِلَٰه

ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ٩١ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

92. (Ngài là) Đấng biết điều vô hình và hữu hình. Cho nên, 

Ngài tối cao vượt xa hẳn những (thần linh) mà họ đã tổ 

hợp (cùng với Ngài). 

ا يُۡشِرُكونَ  َهََٰدةِ َفَتَعَٰلَىَٰ َعمه َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ٩٢ َع
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93. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói (trong lời 

cầu nguyện): “Lạy Thượng Đế của bề tôi, nếu Ngài cho bề 

tôi nhìn thấy điều (hình phạt) được hứa với họ,” 

ا تُرِيَن ِي  ِ إِمه  ٩٣ َما يُوَعُدونَ قُل رهب 

94. “Thì xin Ngài, lạy Thượng Đế của bề tôi, đừng để bề 

tôi ở cùng với đám người làm điều sai quấy kia.” 
َٰلِِمينَ  ِ فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقوِۡم ٱلظه  ٩٤ َرب 

95. Quả thật, TA (Allah) thừa sức cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) nhìn thấy điều (hình phạt) mà TA cảnh báo 

họ. 

ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم لََقَِٰدُرونَ 
َ
 ٩٥ َوِإنها عَلَىَٰٓ أ

96. Ngươi hãy đáp lại điều xấu bằng điều tốt hơn. TA biết 

rõ những gì họ thốt ra. 
ۡعلَُم بَِما  

َ
ْۚ َنحُۡن أ ي ِئََة ۡحَسُن ٱلسه

َ
ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ

 ٩٦ يَِصُفونَ 

97. Và Ngươi hãy (cầu nguyện) nói: “Lạy Thượng Đế của 

bề tôi, xin Ngài che chở bề tôi tránh xa khỏi những xúi bẩy 

của những tên Shaytan.” 

َيَِٰطينِ  ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت ٱلشه
َ
ِ أ  ٩٧ َوقُل رهب 

98. “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài che chở bề tôi 

(bằng việc) ngăn chúng không đến gần bề tôi.” 
ن َيحُۡضُرونِ 

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ

99. Rồi đến khi một trong số họ đối diện với cái chết, y 

mới van nài kêu xin: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài 

hãy cho bề tôi được quay lại (trần gian)!” 

ِ ٱرِۡجُعونِ  َحتهيَٰٓ  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرب 
َ
 ٩٩ إَِذا َجآَء أ

100. “Chắc chắn bề tôi sẽ hành đạo và làm điều thiện tốt 

mà bề tôi đã bỏ qua.” Không. Quả thật đó chỉ là lời nói thốt 

ra trên môi mà thôi. Thế rồi trước mặt họ là cõi Barzakh 

(ngăn cách họ với trần thế) cho đến Ngày họ được Phục 

Sinh. 

ْۚ إِنهَها َكلَِمٌة ُهَو   هآ ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتْۚ َكل
َ
لََعل ِٓى أ

 ١٠٠ قَآئِلَُهاۖۡ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

101. Rồi khi tiếng còi (Tận Thế) được thổi, đó là Ngày sẽ 

chẳng còn tình máu mủ ruột thịt giữa bọn họ nữa và cũng 

sẽ không có ai hỏi han đến ai. 

نَساَب بَيَۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َولَا  
َ
ورِ فَلَآ أ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ يَتََسآَءلُونَ 

102. (Trong Ngày hôm đó), những ai mà bàn cân của họ 

có trọng lượng nặng (bởi những việc hành đạo và những 

việc làm thiện tốt) thì họ sẽ là những người thành công. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ  ١٠٢ َفَمن َثُقلَۡت َمَو

103. Còn những ai mà bàn cân của họ có trọng lượng nhẹ 

(bởi những việc hành đạo và những việc làm thiện tốt) thì 

họ sẽ là những kẻ đã làm bản thân mình thất bại. Họ sẽ 

phải ở trong Hỏa Ngục mãi mãi. 

هِذيَن َخِسُرٓواْ   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو َوَمۡن َخفه

نُفَسُهۡم فِي َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 
َ
 ١٠٣ أ

104. Lửa sẽ thiêu đốt gương mặt của họ và họ nhe răng 

trong đó. 
َٰلُِحونَ  اُر وَُهۡم فِيَها َك  ١٠٤ تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه
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105. (Allah phán với họ): “Chẳng phải những lời mặc khải 

của TA đã được đọc cho các ngươi nghe nhưng các 

ngươi đã phủ nhận đó sao?” 

لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم 
َ
فَُكنُتم بَِها أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ تَُكذ 

106. Họ nài nỉ van cầu: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy 

tôi đã chịu cùng cực và khổ ải, quả thật bầy tôi thực sự là 

những kẻ lầm lạc.” 

قَالُواْ َربهَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا ِشۡقَوُتَنا َوُكنها قَۡوٗما 
 ١٠٦ َضٓال ِينَ 

107. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài cho bầy tôi ra 

khỏi Hỏa Ngục, nếu bầy tôi tái phạm thì đích thực bầy tôi 

là những kẻ làm điều sai quấy.” 

ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها فَإِۡن ُعۡدنَا فَإِنها َظَٰلُِمونَ 
َ
 ١٠٧ َربهَنآ أ

108. (Lúc đó, Allah) phán: “Các ngươi hãy cút vào trong 

đó (Hỏa Ngục) và chớ thưa bẩm gì với TA nữa!” 
 ١٠٨ قَاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 

109. Quả thật trong số đám bầy tôi của TA, có một nhóm 

người thường nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi đã 

tin, xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và xin Ngài thương xót 

bầy tôi bởi Ngài là Đấng thương xót tốt nhất.” 

ِۡن ِعَبادِي َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها  إِنهُهۥ َكاَن فَرِيق  م 
َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره

َ
 ١٠٩ فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنا َوأ

110. Nhưng các ngươi (những kẻ vô đức tin) đã nhạo 

báng họ đến nỗi (việc nhạo báng đó) làm cho các ngươi 

quên đi Thông Điệp Nhắc Nhở của TA và các ngươi cứ hả 

hê cười nhạo báng họ. 

نَسۡوُكۡم ذِۡكرِي َوُكنُتم  
َ
خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ أ فَٱته

ِۡنُهۡم تَۡضَحُكونَ   ١١٠ م 

111. Ngày hôm nay, TA ban thưởng cho họ bởi những gì 

họ đã kiên nhẫn chịu đựng. Họ thực sự là những người 

chiến thắng. 

نهُهۡم ُهُم  
َ
إِن ِي َجَزۡيُتُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

 ١١١ ٱلَۡفآئُِزونَ 

112. (Allah phán bảo những kẻ vô đức tin và những kẻ tội 

lỗi): “Các ngươi đã ở lại trên trái đất bao năm?” 
ۡرِض َعَدَد ِسنِينَ 

َ
ََٰل َكۡم لَبِثُۡتۡم فِي ٱلۡأ  ١١٢ َق

113. Họ đáp: “Bầy tôi đã ở lại đó một ngày hay nửa ngày 

gì đấy, xin hỏi những vị ghi chép.” 
ِينَ  ۡو َبۡعَض يَۡوٖم فَۡسـ َِل ٱلَۡعآد 

َ
 ١١٣ قَالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

114. (Allah phán): “Các ngươi đã ở lại đó chỉ trong chốc 

lát mà thôi, phải chi các ngươi biết điều đó.” 
نهُكۡم ُكنُتۡم  

َ
هۡو أ ها قَلِيلٗاۖۡ ل بِثُۡتۡم إِل

ه ََٰل إِن ل َق
 ١١٤ َتۡعلَُمونَ 

115. “Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các 

ngươi là để vui chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ không 

quay trở lại trình diện TA chăng?” 

نهُكۡم إِلَۡيَنا لَا  
َ
نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا َوأ

َ
فََحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

 ١١٥ تُرَۡجُعونَ 

116. Allah tối cao, Ngài là Đức Vua đích thực, không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Thượng Đế của 

chiếc Ngai Vương Vinh Dự. 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش   ََٰه إِل ۖۡ لَٓا إَِل ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
 ١١٦ ٱلَۡكرِيمِ 
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117. Ai cầu xin một thần linh nào đó cùng với Allah mà 

không có bất cứ bằng chứng nào (cho việc làm đó) thì 

việc tính sổ y thuộc về Thượng Đế của y. Quả thật những 

kẻ vô đức tin sẽ không thành đạt. 

ًَٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهََٰن لَُهۥ بِهِۦ   ِ إَِل َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   فَإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِ

َٰفُِرونَ   ١١٧ ٱلَۡك

118. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy cầu nguyện: 

“Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài tha thứ cho bề tôi và 

thương xót bề tôi bởi Ngài là Đấng thương xót tốt nhất!”. 

َِٰحمِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره
َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ  ١١٨ َوقُل رهب 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (Đây là) chương Kinh TA ban xuống và qui định thành 

luật. TA ban xuống trong chương này những câu Kinh rất 

rõ ràng mong rằng các ngươi có thể ghi nhớ. 

نَزلَۡنا فِ 
َ
نَزلَۡنََٰها َوَفرَۡضَنََٰها َوأ

َ
يَهآ َءاَيَٰتِۭ  ُسوَرٌة أ

ُرونَ   ١ َبي َِنَٰٖت لهَعلهُكۡم تََذكه

2. Nam nữ phạm tội Zina(1), các ngươi hãy đánh mỗi 

người một trăm roi. Các ngươi chớ động lòng thương hại 

họ trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah nếu các 

ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Ngày Sau. Và các 

ngươi hãy mời một nhóm người có đức tin đến chứng kiến 

việc trừng phạt họ.I 

ِۡنُهَما ِماْئََة   انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكله َوَِٰحٖد م  انَِيُة َوٱلزه ٱلزه
ِ إِن   فَة  فِي دِيِن ٱَّلله

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
َجلَۡدةِٖۖ َولَا تَأ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َولۡيَۡشَهۡد  ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ َّلله
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٢ َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

3. Người đàn ông Zina (gian dâm) không quan hệ tình dục 

ngoại trừ với người phụ nữ Zina hoặc với người phụ nữ 

thờ đa thần. (Tương tự), người phụ nữ Zina không quan 

hệ tình dục ngoại trừ với người đàn ông Zina hoặc với 

người đàn ông thờ đa thần. Và điều đó bị cấm đối với 

những người có đức tin. 

انَِيُة لَا   ۡو ُمۡشِرَكٗة َوٱلزه
َ
ها َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

 َٰ َِم َذ ْۚ وَُحر  ۡو ُمۡشرِك 
َ
ها َزاٍن أ لَِك عَلَى  يَنِكُحَهآ إِل

 ٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

4. Những ai cáo buộc những người phụ nữ trinh thục (làm 

điều Zina) nhưng lại không đưa ra đủ bốn nhân chứng 

(cho điều cáo buộc đó) thì các ngươi hãy đánh họ tám 

mươi roi và sau này các ngươi chớ bao giờ nhận lấy bất 

cứ bằng chứng nào từ nơi họ nữa bởi họ là những kẻ nói 

dối và bất tuân (Allah). 

ۡربََعةِ  
َ
تُواْ بِأ

ۡ
هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ُثمه لَۡم يَأ َوٱل

ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم  
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَٰ 

ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
 ٤ ِسُقونَ َشَهََٰدةً أ

5. Ngoại trừ những ai sau đó đã ăn năn sám hối và cải 

thiện bản thân thì quả thật Allah hằng tha thứ và nhân từ. 
  َ ۡصلَُحواْ فَإِنه ٱَّلله

َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل إِل

 ٥ َغُفور  رهِحيم  

6. Những ai cáo buộc vợ của họ (ngoại tình) nhưng không 

có ai làm nhân chứng (cho việc cáo buộc đó) ngoài bản 

thân họ thì mỗi người trong số họ phải thề bốn lần với 

Allah rằng mình là người nói thật. 

هٓا   هُهۡم ُشَهَدآُء إِل ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ َوٱل

نُفُسُهۡم فَشَ 
َ
ِ إِنهُهۥ  أ ۡربَُع َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله

َ
َحِدهِۡم أ

َ
َهََٰدةُ أ

َِٰدقِينَ   ٦ لَِمَن ٱلصه

7. Và trong lời thề lần thứ năm rằng y sẽ bị Allah nguyền 

rủa nếu như y là kẻ nói dối. 
ِ َعلَيۡهِ إِن َكاَن ِمَن   نه لَۡعَنَت ٱَّلله

َ
َوٱلَۡخَِٰمَسُة أ

َِٰذبِينَ   ٧ ٱلَۡك

 
I (1) Zina là danh từ mà Islam dùng để gọi hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dù là gian dâm hay thông dâm. 
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8. Người vợ sẽ tránh được hình phạt (bị ném đá đến chết) 

nếu nữ ta thề bốn lần với Allah rằng y ta (người chồng) là 

kẻ nói dối. 

ۡربََع َشَهََٰدَٰتِۭ  
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
َويَۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

َِٰذبِينَ  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلَۡك  ٨ بِٱَّلله

9. Và trong lời thề lần thứ năm rằng Allah sẽ giáng cơn 

thịnh nộ của Ngài lên nữ ta nếu chồng của nữ ta là người 

nói thật. 

ِ َعلَۡيَهآ إِن َكاَن ِمَن   نه َغَضَب ٱَّلله
َ
َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ ٱلصه

10. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 

Allah dành cho các ngươi (thì quả thật các ngươi đã bị 

trừng phạt), tuy nhiên, Allah là Đấng Đại Lượng, Đấng Chí 

Minh. 

َ تَوهاٌب   نه ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله

 ١٠ َحِكيمٌ 

11. Quả thật, những kẻ vu khống (‘A-ishah vợ của Thiên 

Sứ Muhammad) chỉ gồm một phần tử nhỏ trong các 

ngươi. Các ngươi chớ nghĩ rằng đó là điều xấu cho các 

ngươi, mà (các ngươi hãy biết rằng) đó là điều tốt cho các 

ngươi. Mỗi người trong bọn họ (những kẻ vu khống) sẽ 

phải chịu sự trừng phạt cho tội mà họ đã gây ra, riêng kẻ 

chủ mưu sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp. 

ِنُكۡمْۚ لَا َتحَۡسُبوهُ   هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصبَة  م  إِنه ٱل
ا  ِۡنُهم مه ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

ا لهُكمِۖ بَۡل ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ لِكُل  َشر ٗ
هيَٰ كِبَۡرُه  هِذي تََول ۥ ِمۡنُهۡم لَُهۥ  ٱۡكتََسَب ِمَن ٱلِۡإثِۡمِۚ َوٱل

 ١١ َعَذاٌب َعِظيم  

12. Đáng lẽ ra khi nghe lời vu khống đó, những người có 

đức tin nam cũng như nữ nên nghĩ tốt cho các tín hữu của 

mình và nói với (những kẻ vu khống): “Đây rõ ràng là một 

sự vu khống!” 

هۡولَٓا إِۡذ  َسِمۡعُتُموهُ َظنه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت  ل
بِين   نُفِسِهۡم َخيٗۡرا َوَقالُواْ َهََٰذآ إِفۡك  مُّ

َ
 ١٢ بِأ

13. Đáng lẽ ra họ phải đưa ra đủ bốn nhân chứng cho việc 

đó bởi lẽ khi họ không đưa ra đủ số lượng nhân chứng thì 

đối với Allah họ đích thực là những kẻ nói dối. 

تُواْ  
ۡ
ْۚ فَإِۡذ لَۡم يَأ ۡربََعةِ ُشَهَدآَء

َ
هۡولَا َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ل

َِٰذبُونَ  ِ ُهُم ٱلَۡك ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله
ُ
َهَدآِء فَأ  ١٣ بِٱلشُّ

14. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 

Allah dành cho các ngươi ở đời này và ở Đời Sau thì chắc 

chắn các ngươi đã phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp về 

tội các ngươi đã loan (tin đồn thất thiệt). 

ۡنَيا   ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ فِي ٱلدُّ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
فَۡضُتۡم فِيهِ َعَذاٌب  

َ
ُكۡم فِي َمآ أ َوٱٓأۡلِخَرةِ لََمسه

 ١٤ َعِظيمٌ 

15. Khi các ngươi lan truyền (tin thất thiệt đó) cho nhau 

bằng chiếc lưỡi của các ngươi và các ngươi nói bằng 

miệng mồm của các ngươi về điều mà các ngươi không 

hề biết và các ngươi cho rằng đó là điều nhỏ nhặt, cỏn 

con (không đáng bận tâm) thì trái lại, đối với Allah, nó thực 

sự là một điều vô cùng trọng đại. 

ا   فَۡواهُِكم مه
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِأ إِۡذ تَلَقه

لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم  َوَتحَۡسُبونَُهۥ َهي ِٗنا وَُهَو ِعنَد  
ِ َعِظيم    ١٥ ٱَّلله

16. Đáng lẽ ra khi nghe (tin đồn thất thiệt đó), các ngươi 

nên nói: “Bàn tán chuyện này không phải là việc của 

chúng tôi. Quang vinh và trong sạch thay Allah, đây quả là 

một sự vu khống hết sức nghiêm trọng!” 

ن نهَتكَلهَم  
َ
ا يَُكوُن لََنآ أ َولَۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُلُۡتم مه

 ١٦ َك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن َعِظيم  بَِهََٰذا ُسۡبَحََٰن 



 

An-Nur 

 

369 

 

 النور

17. Allah khuyên các ngươi chớ đừng bao giờ tái phạm 

điều tương tự nếu các ngươi thực sự là những người có 

đức tin. 

بًَدا إِن ُكنُتم  
َ
ۦٓ أ ن َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ

َ
ُ أ يَعُِظُكُم ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ١٧ مُّ

18. Allah trình bày rõ ràng cho các ngươi những lời mặc 

khải (của Ngài) và Allah là Đấng Toàn Tri, Đấng Chí Minh. 
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله  ١٨ َويَُبي ُِن ٱَّلله

19. Quả thật những ai trong số những người có đức tin 

thích cho chuyện xấu (tin đồn thất thiệt, lời vu khống, lời 

gièm pha) được lan truyền rộng rãi thì sẽ phải chịu một sự 

trừng phạt đau đớn ở trần thế và cả Đời Sau. Và Allah biết 

rõ (chân tướng sự thật) trong khi các ngươi không biết gì. 

هذِ  ن تَِشيَع ٱلَۡفَِٰحَشُة فِي ٱل
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ يَن  إِنه ٱل

  ُ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوٱَّلله لِيم  فِي ٱلدُّ
َ
َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ

نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ١٩ َيۡعلَُم َوأ

20. Nếu không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của 

Allah dành cho các ngươi (thì quả thật các ngươi đã bị 

trừng phạt), tuy nhiên, Allah là Đấng Khoan Dung, Đấng 

Nhân Từ. 

  َ نه ٱَّلله
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله

 ٢٠ َرُءوف  رهِحيم  

21. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đi theo 

bước đường của Shaytan. Ai đi theo bước đường của 

Shaytan thì nó sẽ xúi y làm chuyện xấu và tội lỗi. Nếu 

không nhờ hồng phúc và lòng thương xót của Allah dành 

cho các ngươi thì sẽ không một ai trong các ngươi được 

tẩy sạch tội lỗi, tuy nhiên, Allah tẩy sạch tội lỗi cho ai Ngài 

muốn. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng 

Biết. 

ۡيَطَِٰنِۚ  ۞َيَٰٓ  َِٰت ٱلشه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَتهبُِعواْ ُخُطَو َها ٱل يُّ
َ
أ

ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِء  
ۡ
ۡيَطَِٰن فَإِنهُهۥ يَأ َِٰت ٱلشه َوَمن يَتهبِۡع ُخُطَو

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َما   َوٱلُۡمنَكرِِۚ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّلله
بَٗدا َوَلَٰكِ 

َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ َ يَُزك ِي َمن  َزكَيَٰ ِمنُكم م  نه ٱَّلله

ُ َسِميٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله  ٢١ يََشآُء

22. Những người giàu có và dư dả trong các ngươi chớ 

thề một cách dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà 

con họ hàng của mình, cho những người khó khăn, và cho 

những người di cư vì con đường của Allah (đã liên can 

trong vụ phao tin đồn xấu về ‘A-ishah). Họ hãy nên đại 

lượng và bỏ qua. Lẽ nào các ngươi không thích được 

Allah tha thứ cho các ngươi hay sao?! Quả thật, Allah là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.(2)I 

ْولُواْ ٱلۡفَ 
ُ
تَِل أ

ۡ
ن يُۡؤتُٓواْ  َولَا يَأ

َ
َعةِ أ ۡضِل ِمنُكۡم َوٱلسه

  ِۡۖ ْولِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
أ

ُ لَُكۡمْۚ   ن َيۡغفَِر ٱَّلله
َ
لَا ُتحِبُّوَن أ

َ
ُْۗ أ َولَۡيۡعُفواْ َولَۡيۡصَفُحٓوا

ُ َغُفور  رهِحيمٌ   ٢٢ َوٱَّلله

23. Quả thật những ai vu khống những người phụ nữ có 

đức tin trinh thục và ngay thơ (làm điều Zina) thì họ sẽ bị 

nguyền rủa trên trần thế và cả Đời Sau; và họ sẽ phải chịu 

sự trừng phạt khủng khiếp. 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلَۡغَٰفَِلَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت   إِنه ٱل
 ِ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  لُعُِنواْ ف  ٢٣ ي ٱلدُّ

 
I (2) Câu Kinh này được mặc khải xuống để nhắc nhở ông Abu Bakr, thân phụ của bà ‘A-ishah, phu nhân của Thiên Sứ 

Muhammad, khi ông thề tuyên bố rằng ông sẽ không chu cấp lương thực cũng như sẽ không hỗ trợ cho Mistah (tên thật 

là ‘Awf) bin Uthathah bất cứ thứ gì. Mistah là một người bà con họ hàng của ông Abu Bakr, người mà trước đó ông vẫn 

thường chu cấp lương thực và hỗ trợ những thứ cần thiết. Do người này đã liên can trong vụ vu khống ‘A-ishah con gái 

mình nên ông đã thề dứt khoát như thế vì quá tức giận. Nhưng sau khi câu Kinh này được ban xuống, ông Abu Bakr đã 

hủy lời thề và tiếp tục chu cấp và trợ giúp cho Mistah trở lại giống như trước. 
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24. Vào Ngày mà chiếc lưỡi, bàn tay cũng như bàn chân 

của họ sẽ đứng ra làm chứng chống lại họ về những gì 

mà họ đã làm. 

رُۡجلُُهم بَِما  
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيِهۡم أ

 ٢٤ نُواْ َيۡعَملُونَ َكا

25. Vào Ngày hôm đó, Allah sẽ thanh toán mọi việc làm 

của họ và họ sẽ biết Allah đích thực là chân lý hiển hiện. 
  َ نه ٱَّلله

َ
ُ دِيَنُهُم ٱلۡحَقه َويَۡعلَُموَن أ يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله

 ٢٥ ُهَو ٱلۡحَقُّ ٱلُۡمبِينُ 

26. Những phụ nữ hư đốn xứng đôi với những đàn ông hư 

đốn và những đàn ông hư đốn xứng đôi với những phụ nữ 

hư đốn; những người phụ nữ trinh thục đoan chính xứng 

đối với đàn ông đứng đắn và đàn ông đứng đắn xứng đối 

với phụ nữ trinh thục đoan chính. Những người (đoan 

chính, đứng đắn) này vô can với những điều họ nói, họ sẽ 

được tha thứ và sẽ được ban cho bổng lộc vinh dự (Thiên 

Đàng). 

ٱلۡخَبِيَثَُٰت لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيُثوَن لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ 
وْ 

ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ ي ُِبوَن لِلطه ي ِبِيَن َوٱلطه ي َِبَُٰت لِلطه َلَٰٓئَِك  َوٱلطه

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم   ا َيُقولُوَنۖۡ لَُهم مه  ٢٦ ُمبَرهُءوَن ِممه

27. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đi vào 

nhà của người khác trừ phi các ngươi đã xin phép và 

chào Salam đến chủ nhà. Điều đó tốt cho các ngươi mong 

rằng các ngươi lưu tâm. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡهلَِهاْۚ  
َ
نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
ُبُيوتُِكۡم َحتهيَٰ تَۡسَتأ

ُرونَ  َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم لََعلهُكۡم تََذكه  ٢٧ َذ

28. Nhưng nếu các ngươi không thấy ai trong nhà thì các 

ngươi cũng chớ vào cho đến khi các ngươi được cho 

phép; còn nếu các ngươi được bảo ra về thì các ngươi 

hãy ra về, điều đó trong sạch cho các ngươi hơn, và Allah 

biết rõ những gì các ngươi làm. 

َحٗدا فَلَا تَۡدُخلُوَها َحتهيَٰ  
َ
هۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ يُۡؤَذَن  فَإِن ل

ۡزكَيَٰ  
َ
ْۖۡ ُهَو أ لَُكۡمۖۡ َوِإن قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم    ٢٨ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. Các ngươi không bị tội khi vào những ngôi nhà vắng 

chủ nhưng trong đó có đồ đạc của các ngươi. Quả thật, 

Allah biết rõ những gì các ngươi phơi bày cũng như 

những gì các ngươi giấu kín. 

ن تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغيَۡر  
َ
لهيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ُ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن   َمۡسُكونَةٖ فِيَها َمَتَٰع  لهُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٢٩ َوَما تَۡكُتُمونَ 

30. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy bảo những 

người có đức tin nam hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn 

phần kín (cơ thể) của họ, điều đó trong sạch hơn cho họ. 

Quả thật, Allah thông toàn mọi điều họ làm. 

بَۡصَٰرِهِۡم َويَۡحَفُظواْ  
َ
واْ ِمۡن أ قُل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ

ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ 
َ
َٰلَِك أ ُۢ بَِما  فُُروَجُهۡمْۚ َذ َ َخبِيُر  إِنه ٱَّلله

 ٣٠ يَۡصَنُعونَ 

31. Và Ngươi hãy bảo những người có đức tin nữ hạ thấp 

cái nhìn xuống và giữ phần kín (cơ thể) của họ; Ngươi hãy 

bảo họ chớ phô bày nét đẹp của họ ra ngoài ngoại trừ 

những bộ phận nào lộ ra tự nhiên (gương mặt, bàn tay); 

Ngươi hãy bảo họ phủ khăn xuống che ngực; Ngươi hãy 

bảo họ chớ phô bày nét đẹp của họ ra ngoại trừ đối với 

chồng, cha ruột, cha chồng, con trai ruột, con trai của 

بَۡصَٰرِهِنه َويَۡحَفۡظَن  
َ
َوقُل ل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ها َما َظَهَر ِمۡنَهاۖۡ فُُروَجُهنه َولَا ُيبۡ  ِديَن زِيَنَتُهنه إِل
ۖۡ َولَا ُيۡبِديَن   َولَۡيۡضِرۡبَن ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ ُجُيوبِِهنه

ۡو َءابَآِء ُبُعولَتِِهنه  
َ
ۡو َءابَآئِِهنه أ

َ
ها لُِبُعولَتِِهنه أ زِيَنَتُهنه إِل
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chồng, anh em trai ruột, con trai của anh em trai ruột, con 

trai của chị em gái ruột, những người phụ nữ giúp việc, 

những người đàn ông nô lệ thuộc quyền sở hữu của họ, 

những người đàn ông phục dịch đã mãn dục, hoặc những 

bé trai chưa có cảm giác với phần kín của phụ nữ; và 

Ngươi hãy bảo họ chớ đánh chân mạnh xuống đất hầu để 

người khác biết được đồ trang sức được giấu trong người 

của họ. Và tất cả các ngươi hãy quay về sám hối với 

Allah, hỡi những người có đức tin, mong rằng các ngươi 

thành đạt. 

ۡو 
َ
ۡبَنآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنه أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو بَنِٓي  أ

َ
َٰنِِهنه أ إِۡخَو

ۡو َما َملََكۡت  
َ
ۡو نَِسآئِِهنه أ

َ
َٰتِِهنه أ َخَو

َ
ۡو بَنِٓي أ

َ
َٰنِِهنه أ إِۡخَو

ْولِي ٱلِۡإۡربَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل  
ُ
َٰبِعِيَن َغيِۡر أ وِ ٱلته

َ
يَۡمَُٰنُهنه أ

َ
أ

هِذيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ عَلَىَٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآِءِۖ   ۡفِل ٱل ِ وِ ٱلط 
َ
أ

ْۚ  وَ  رُۡجلِِهنه لُِيۡعلََم َما ُيخۡفِيَن ِمن زِيَنتِِهنه
َ
لَا يَۡضِرۡبَن بِأ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم  
َ
ِ َجمِيًعا أ َوتُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله

 ٣١ ُتۡفلُِحونَ 

32. Các ngươi (hỡi những người có đức tin nam nữ) hãy 

kết hôn với những người độc thân trong các ngươi và 

những người đức hạnh trong số những người nô lệ nam 

và nữ của các ngươi. Nếu họ nghèo thì Allah sẽ làm cho 

họ giàu bởi hồng phúc của Ngài, quả thật Allah là Đấng có 

bổng lộc bao la, là Đấng hằng biết (mọi việc). 

َيََٰميَٰ ِمنُكمۡ 
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َٰلِِحيَن ِمۡن   َوأ َوٱلصه

ِعَبادُِكۡم َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم  
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوٱَّلله  ٣٢ ٱَّلله

33. Đối với những ai không có điều kiện để kết hôn thì hãy 

kiềm chế (bản thân không phạm điều Haram) cho đến khi 

Allah làm cho họ giàu có bởi hồng phúc của Ngài. Và 

những ai trong số những người nô lệ thuộc quyền sở hữu 

của các ngươi muốn một chứng thư (chuộc tự do cho bản 

thân họ) thì các ngươi hãy viết cho họ nếu các ngươi biết 

họ là những người tốt, và các ngươi hãy đưa cho họ (món 

quà) từ tài sản mà Allah đã ban cấp cho các ngươi. Các 

ngươi chớ vì lợi ích cuộc sống trần thế mà ép những phụ 

nữ nô lệ của các ngươi hành nghề mãi dâm nếu họ muốn 

giữ tiết hạnh. Và nếu ai cưỡng ép họ thì sau việc cưỡng 

ép đó, Allah vẫn tha thứ và khoan dung (đối với những 

nạn nhân bị cưỡng ép, tội của họ được qui cho những ai 

cưỡng ép họ). 

هِذيَن لَا َيِجُدوَن نِكَاًحا َحتهيَٰ ُيۡغنَِيُهُم  َولۡيَۡسَتۡعفِِف ٱل
ا   هِذيَن يَبَۡتُغوَن ٱلِۡكَتََٰب ِممه ُ ِمن فَۡضلِهِۗۦُ َوٱل ٱَّلله

يَۡمَٰنُ 
َ
ُكۡم فَكَاتُِبوُهۡم إِۡن َعلِۡمُتۡم فِيِهۡم َخيٗۡراۖۡ  َملََكۡت أ

َُٰكۡمْۚ َولَا تُۡكرُِهواْ   هِذٓي َءاتَى ِ ٱل اِل ٱَّلله ِن مه َوَءاتُوُهم م 
ٗنا ل َِتبَۡتُغواْ   َرۡدَن َتحَصُّ

َ
َفَتَيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآِء إِۡن أ

نه فَإِنه  ۡنَياْۚ َوَمن يُۡكرِههُّ ةِ ٱلدُّ َ ِمنُۢ   َعرََض ٱلۡحََيوَٰ ٱَّلله
 ٣٣ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِِهنه َغُفور  رهِحيم  

34. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống cho các ngươi 

những lời mặc khải rõ ràng cùng với những bài học (được 

rút ra từ những câu chuyện) của những người trước các 

ngươi và lời khuyên răn dành cho những người ngoan 

đạo. 

َِن   بَي َِنَٰٖت َوَمَثلٗا م  نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت مُّ
َ
َولََقۡد أ

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكۡم َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ   ٣٤ ٱل

35. Allah là Ánh Sáng của các tầng trời và trái đất. Hình 

ảnh Ánh Sáng của Ngài giống như một ngọn đèn được 

đặt ở một hốc tường, ngọn đèn nằm trong một chiếc lồng 

thủy tinh, lồng thủy tinh như một ngôi sao lấp lánh; ngọn 

đèn được thắp từ một loại dầu của cây ô liu ân phúc, 

không cần mặt trời ở hướng đông hay ở hướng tây, dầu 

của nó gần như muốn tỏa sáng mặc dù lửa vẫn chưa 

chạm đến; ánh sáng bên trên ánh sáng. Allah hướng dẫn 

đến Ánh Sáng của Ngài đối với ai Ngài muốn. Allah đưa ra 

ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

ۖۡ ٱلِۡمۡصَباُح فِي زَُجاَجٍةِۖ   ةٖ فِيَها ِمۡصَباٌح َكِمۡشَكوَٰ
ِي   يُوَقُد ِمن َشَجَرةٖ   نهَها َكۡوَكب  ُدر 

َ
ٱلزَُّجاَجُة َكأ

ها شَ  َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ ل ۡرقِيهةٖ َولَا َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزۡيُتَها  مُّ
  ُ ِۚ َيۡهِدي ٱَّلله ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُورٖ يُِضٓيُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار 
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hình ảnh thí dụ cho nhân loại bởi vì Allah là Đấng Hằng 

Biết mọi thứ. 
ۡمَثََٰل لِلنهاِس   

َ
ُ ٱلۡأ ْۚ َويَۡضرُِب ٱَّلله لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل   ٣٥ َوٱَّلله

36. (Ánh Sáng của Allah tỏa ra) trong các ngôi nhà 

(Masjid), nơi mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ 

sạch, và được tôn vinh; và là nơi mà tên của Ngài được 

tụng niệm và được tán dương sáng tối. 

ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ  
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبُيوٍت أ

ِ َوٱٓأۡلَصالِ يَُسب ُِح لَُهۥ فِ   ٣٦ يَها بِٱلُۡغُدو 

37. Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như 

việc làm ăn kinh doanh không làm họ xao lãng việc tưởng 

nhớ Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện 

Salah và xuất Zakah; họ luôn sợ cho cái Ngày mà những 

con tim cũng như những cặp mắt sẽ đảo lộn (vì sợ hãi và 

hoảng loạn cho việc sẽ bị Allah xét xử). 

  ِ ها تُلِۡهيِهۡم تَِجََٰرة  َولَا َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ ٱَّلله رَِجال  ل
َكوَٰةِ َيخَافُوَن يَۡوٗما َتَتَقلهُب   ةِ َوِإيَتآِء ٱلزه لَوَٰ َوِإقَاِم ٱلصه

بَۡصَٰرُ فِيهِ 
َ
 ٣٧ ٱلُۡقلُوُب َوٱلۡأ

38. (Những người đó) sẽ được Allah ban cho phần 

thưởng tốt đẹp về những gì mà họ đã làm và Ngài sẽ ban 

thêm cho họ từ hồng phúc nơi Ngài. Quả thật, Allah ban 

phát bổng lộc một cách vô kể cho bất cứ ai Ngài muốn. 

ِن   لَِيۡجزِيَُهمُ  ۡحَسَن َما َعِملُواْ َويَزِيَدُهم م 
َ
ُ أ ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر ِحَسابٖ   ٣٨ فَۡضلِهِۗۦُ َوٱَّلله

39. Những người vô đức tin, việc làm của họ giống như ảo 

ảnh nơi sa mạc mà một người đang khát cứ tưởng đó là 

nước cho tới khi y đến đó thì y không thấy gì cả, y chỉ thấy 

Allah nơi đó đang đợi xét xử y. Quả thật, Allah nhanh 

chóng trong việc xét xử và thanh toán. 

ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ بِقِيَعةٖ َيحَۡسُبُه  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱل

ۡمـ َاُن َمآًء َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم َيِجۡدهُ َشۡيـ ٗ  ا َووََجَد  ٱلظه
ُ َسِريُع   ۗۥُ َوٱَّلله َُٰه ِحَسابَُه َ ِعنَدهُۥ فََوفهى ٱَّلله

 ٣٩ ٱلۡحَِسابِ 

40. Hoặc (tình cảnh của người vô đức tin) giống như (y 

đang ở dưới) bóng tối trong lòng biển, bên trên bị bao phủ 

bởi một lớp sống và bên trên lớp sống lại là một đám mây, 

lớp tối này chồng lên lớp tối kia, khi y đưa tay ra thì y 

không thể nhìn thấy tay của mình. Và ai mà Allah không 

cho y ánh sáng thì y không thể nào có được ánh sáng. 

ِن فَۡوقِهِۦ   َُٰه َمۡوج  م  ي ٖ َيۡغَشى ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ
َ
أ

ِن فَ  ْۚ ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضَها فَۡوَق  َمۡوج  م  ۡوقِهِۦ َسَحاب 
هۡم   ُۗ َوَمن ل ََٰها ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرى

َ
َبۡعٍض إَِذآ أ

ُ لَُهۥ نُوٗرا َفَما لَُهۥ ِمن نُّورٍ   ٤٠ َيجَۡعِل ٱَّلله

41. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy vạn 

vật trong các tầng trời và trái đất đều tán dương Allah 

ngay cả những loài chim đang xòe đôi cánh của chúng? 

Quả thật, mỗi vật đều biết cách dâng lễ nguyện Salah 

cũng như cách tán dương (Allah) của riêng mình; và Allah 

biết rõ những gì chúng làm. 

َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
ۡرِض   أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فِي ٱلسه

ۗۥُ   َٰٖتِۖ ُكل   قَۡد َعلَِم َصلَاتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه فه يُۡر َصَٰٓ َوٱلطه
ُۢ بَِما َيۡفَعلُونَ  ُ َعلِيُم  ٤١ َوٱَّلله

42. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

một mình Allah và tất cả mọi vật đều phải trở về với Ngài. 
ِ ٱلَۡمِصيرُ  ۡرِضِۖ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه  ٤٢ َوَّلِله
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43. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy việc 

Allah di chuyển các đám mây rồi gom chúng lại thành một 

khối lớn và sau đó Ngươi sẽ thấy nước từ giữa khối mây 

đó rơi xuống? Ngài ban từ bầu trời xuống (những đám 

mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mà 

Ngài dùng để trừng phạt ai Ngài muốn và Ngài lấy nó đi 

khỏi ai Ngài muốn. Tia chớp của những đám mây đó gần 

như làm hoa mắt (con người). 

َ يُزۡ  نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
ِجي َسَحاٗبا ُثمه يَُؤل ُِف بَيَۡنُهۥ ُثمه  أ

َيجَۡعلُُهۥ رَُكاٗما َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن ِخَلَٰلِهِۦ  
َمآِء ِمن ِجَباٖل فِيَها ِمنُۢ بََرٖد   ُِل ِمَن ٱلسه َويُنَز 

  ۡۖ ن يََشآُء َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء َويَۡصِرفُُهۥ َعن مه
بَۡصَٰرِ يَكَاُد َسَنا بَۡرقِهِۦ يَ 

َ
 ٤٣ ۡذَهُب بِٱلۡأ

44. Allah lật trở đêm ngày, quả thật trong sự việc đó là bài 

học cho những người biết quan sát và thấu hiểu. 
ْولِي  

ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. Allah đã tạo ra mọi sinh vật từ nước. Có loài di chuyển 

bằng bụng, có loài di chuyển bằng hai chân, và có loài di 

chuyển bằng bốn chân. Allah tạo ra bất cứ thứ gì Ngài 

muốn, quả thật Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi việc. 

آٖءِۖ فَِمنۡ  ِن مه ُ َخلََق ُكله َدآبهةٖ م  ن َيۡمِشي عَلَىَٰ  َوٱَّلله ُهم مه
ن  ن َيۡمِشي عَلَىَٰ رِۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مه َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مه
َ عَلَىَٰ   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َما يََشآُء ۡربَٖعِۚ َيخۡلُُق ٱَّلله

َ
َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٤٥ ُكل 

46. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống những lời mặc khải 

rất rõ ràng, và Allah hướng dẫn ai Ngài muốn đến với con 

đường ngay thẳng. 

ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء   َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ
َ
لهَقۡد أ

ۡسَتقِيمٖ   ٤٦ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

47. Họ (những kẻ giả tạo đức tin – Munafiq) nói “Chúng tôi 

đã có đức tin nơi Allah và Thiên Sứ và chúng tôi xin vâng 

lệnh” nhưng rồi sau đó một phần tử của họ quay đi. Quả 

thật, họ không phải là những người có đức tin. 

هيَٰ   َطۡعَنا ُثمه َيَتَول
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله

 َٰ ِنُۢ َبۡعِد َذ ِۡنُهم م  ْوَلَٰٓئَِك  فَرِيق  م 
ُ
لَِكْۚ َوَمآ أ

 ٤٧ بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Khi họ được mời gọi đến với Allah và vị Thiên Sứ của 

Ngài để Y phân xử giữa bọn họ thì một thành phần trong 

bọn họ quay bỏ đi. 

ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم إَِذا   َوِإَذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ۡعرُِضونَ فَرِيق   ِۡنُهم مُّ  ٤٨  م 

49. Nhưng nếu họ gặp phần phải thì họ mới liền đến gặp 

Thiên Sứ (Muhammad). 
تُٓواْ إِلَۡيهِ ُمۡذِعنِينَ 

ۡ
هُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ  ٤٩ َوِإن يَُكن ل

50. Có phải trong tim của họ có một chứng bệnh hoặc 

phải chăng họ hoài nghi hay phải chăng họ sợ Allah và 

Thiên Sứ của Ngài xử ép họ? Không phải vậy, mà bởi vì 

họ là những kẻ làm điều sai quấy. 

ن َيحِيَف  
َ
ۡم َيخَافُوَن أ

َ
ِم ٱۡرتَابُٓواْ أ

َ
رٌَض أ فِي قُلُوبِِهم مه

َ
أ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
ۚۥْ بَۡل أ ُ َعلَۡيِهۡم َورَُسولُُه  ٥٠ ٱَّلله
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51. Quả thật, lời của những người có đức tin thực sự khi 

được mời gọi đến với Allah và Thiên Sứ của Ngài để Y 

phân xử các vụ việc giữa họ là: “Chúng tôi xin nghe và 

vâng lời”. Và họ chính là những người thành đạt. 

ِ َورَُسولِهِۦ  إِنهَما َكاَن قَۡوَل  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
َطۡعَناْۚ َوأ

َ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم أ

 ٥١ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

52. Những ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài, sợ 

Allah và ngoan đạo đối với Ngài thì họ là những người sẽ 

giành thắng lợi. 

َ َويَتهۡقهِ   َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش ٱَّلله َوَمن يُِطِع ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

ُ
 ٥٢ فَأ

53. Họ (những kẻ giả dối) thề thốt với Allah bằng lời thề 

trọng đại rằng nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) ra lệnh 

bảo họ (chiến đấu) thì chắc chắn họ sẽ ra đi chiến đấu. 

Ngươi hãy bảo họ: “Các ngươi chớ thề thốt làm chi, sự 

vâng lời là điều đã được rõ. Quả thật Allah thông toàn tất 

cả mọi điều các ngươi làm”. 

َمۡرَتُهۡم  
َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن أ

َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
۞َوأ

َ  لََيۡخرُ  ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروفٌَة ْۖۡ َطاَعة  مه ها ُتۡقِسُموا ۖۡ قُل ل ُجنه
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ٥٣ َخبِيُر

54. Ngươi hãy bảo họ (hỡi Thiên Sứ Muhammad): “Các 

ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Thiên Sứ (của 

Ngài).” Nhưng nếu các ngươi ngoảnh đi (không chịu tuân 

lệnh) thì quả thật Y (Muhammad) chỉ chịu trách nhiệm về 

việc làm của Y còn các ngươi phải chịu trách nhiệm cho 

việc làm của các ngươi, ngược lại, nếu các ngươi tuân 

lệnh Y thì các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường. 

(Và các ngươi hãy biết rằng) nhiệm vụ của Thiên Sứ chỉ là 

truyền đạt rõ ràng (bức Thông Điệp của Allah). 

هۡواْ فَإِنهَما   ۖۡ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ا ُحم ِلُۡتۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعوهُ   َعلَۡيهِ َما ُحم َِل وََعلَۡيُكم مه
 ۡ ها ٱل ْْۚ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل  ٥٤ َبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ َتۡهَتُدوا

55. Allah đã hứa với những người có đức tin và hành 

thiện trong số các ngươi rằng Ngài sẽ làm cho họ trở 

thành những người quản lý và lãnh đạo trên trái đất giống 

như những người đã trở thành những người quản lý và 

lãnh đạo trước họ, và Ngài sẽ làm cho họ ổn định tôn giáo 

của họ, tôn giáo mà Ngài đã hài lòng cho họ, và Ngài sẽ 

đổi lại cho họ sự an ninh và yên bình sau cảnh phập 

phòng lo sợ (với điều kiện) họ chỉ thờ phượng một mình 

TA và không tổ hợp với TA bất cứ gì. Và ai vô đức tin sau 

đó thì họ là những kẻ quấy rối và đại nghịch. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
هِذيَن ِمن   ۡرِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱل

َ
لَيَۡسَتۡخلَِفنهُهۡم فِي ٱلۡأ

هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَهُ  ِنَنه لَُهۡم دِيَنُهُم ٱل ۡم  َقۡبلِِهۡم َولَُيَمك 
ۡمٗناْۚ َيۡعُبُدونَنِي لَا  

َ
ِنُۢ َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ُهم م  لَنه ِ َولَُيَبد 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
َٰلَِك فَأ اْۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ يُۡشِرُكوَن بِي َشۡيـ ٗ

 ٥٥ ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

56. Các ngươi hãy chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, hãy 

xuất Zakah và hãy tuân lệnh vị Thiên Sứ (của Allah), 

mong rằng các ngươi được thương xót. 

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  
َ
ةَ َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

 ٥٦ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

57. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chớ nghĩ rằng những 

kẻ vô đức tin sẽ thoát khỏi (Allah) trên trái đất, rồi đây chỗ 

ngụ của họ sẽ là Hỏa Ngục, một nơi quay về vô cùng tồi 

tệ. 

ۡرِضِۚ  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ لَا َتحَۡسبَنه ٱل

ۖۡ َولَبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
 ٥٧ َوَمأ
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58. Hỡi những người có đức tin, những ai dưới quyền của 

các ngươi cũng như những đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì 

phải xin phép các ngươi (khi muốn vào phòng riêng của 

các ngươi) vào ba thời điểm: lúc trước cuộc lễ nguyện 

Salah Fajr, lúc các ngươi cởi trần để (nằm nghỉ) buổi trưa, 

và lúc sau cuộc lễ nguyện Salah ‘I-sha’. Đó là ba thời điểm 

riêng tư mà các ngươi thường ở trần để nghi ngơi. Các 

ngươi cũng như họ sẽ không bị tội ngoài ba thời điểm đó 

nếu các ngươi qua lại giao tế với nhau. Như thế đó, Allah 

trình bày các lời mặc khải của Ngài một cách rõ ràng cho 

các ngươi và Allah là Đấng Toàn Tri, Đấng Chí Minh. 

هِذيَن َملََكۡت   هِذيَن َءاَمُنواْ لِيَۡسَتـ ِۡذنُكُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

هِذيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ ٱلۡحُلَُم ِمنُكۡم ثََلََٰث   يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
أ

ةِ ٱلَۡفۡجرِ وَِحيَن تََضُعوَن   ِن َقۡبِل َصلَوَٰ َٰٖتِۚ م  َمره
َِن ٱ  ِۚ  ثَِيابَُكم م  ةِ ٱلۡعَِشآِء ِهيَرةِ َوِمنُۢ َبۡعِد َصلَوَٰ لظه

ثََلَُٰث َعۡوَرَٰٖت لهُكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَۡيِهۡم  
َٰفُوَن َعلَۡيُكم َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ   ْۚ َطوه ُجَناُحُۢ َبۡعَدُهنه

ُ َعلِيٌم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت  َوٱَّلله َبۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٥٨ َحِكيم  

59. Và khi những đứa trẻ của các ngươi đến tuổi dậy thì, 

các ngươi hãy bắt chúng xin phép (khi muốn vào phòng 

riêng của các ngươi) giống như những người trước chúng 

đã xin phép. Như thế đó, Allah trình bày các lời mặc khải 

của Ngài một cách rõ ràng cho các ngươi và Allah là Đấng 

Toàn Tri, Đấng Chí Minh. 

ۡطَفَُٰل ِمنُكُم ٱلۡحُلَُم فَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواْ َكَما  
َ
َوِإَذا بَلََغ ٱلۡأ

ُ لَُكۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ٱۡسَتـ َۡذَن ٱل
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٩ َءاَيَٰتِهِۗۦُ َوٱَّلله

60. Những người phụ nữ đã quá tuổi không còn ham 

muốn tình dục thì họ không bị tội nếu như họ cởi lớp áo 

ngoài của họ ra không vì mục đích phô bày nét đẹp thân 

thể, nhưng nếu họ không cởi thì sẽ tốt hơn. Quả thật, 

Allah là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết. 

َِٰعُد ِمَن ٱل َٰتِي لَا يَرُۡجوَن نِكَاٗحا  َوٱلَۡقَو ن َِسآِء ٱله
ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنه َغيَۡر  

َ
فَلَيَۡس َعلَۡيِهنه ُجَناٌح أ

  ُ ُۗ َوٱَّلله هُهنه ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخيۡر  ل
َ
َِجَٰتِۭ بِزِيَنةِٖۖ َوأ ُمَتبَر 

 ٦٠ َسِميٌع َعلِيم  

61. Người mù, người què, người bệnh và cả bản thân các 

ngươi sẽ không bị tội nếu các ngươi dùng bữa tại nhà của 

các ngươi hoặc tại nhà của cha, của mẹ, của anh em ruột, 

của chị em ruột, của chú bác, của cô, của cậu, của dì, 

hoặc tại nhà mà các ngươi giữ chìa khóa, hoặc tại nhà 

của bạn. Các ngươi sẽ không bị tội nếu các ngươi ăn 

cùng nhau hay ăn riêng từng nhóm. Tuy nhiên, khi nào 

các ngươi muốn vào nhà thì các ngươi hãy chào Salam 

đến nhau bằng lời chào phúc lành mà Allah đã dạy cho 

các ngươi. Như thế đó, Allah trình bày các lời mặc khải 

của Ngài một cách rõ ràng cho các ngươi mong rằng các 

ngươi thấu hiểu. 

ۡعَرِج َحَرج   
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ن  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ أ

ۡو  
َ
ۡو ُبُيوِت َءابَآئُِكۡم أ

َ
ُكلُواْ ِمنُۢ ُبُيوتُِكۡم أ

ۡ
تَأ

 
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبُيوِت  ُبُيوِت أ

َ
َٰنُِكۡم أ ۡو ُبُيوِت إِۡخَو

َٰتُِكۡم   ۡو ُبُيوِت َعمه
َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ َخَو

َ
أ

ۡو َما  
َ
ۡو ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكۡم أ

َ
َٰلُِكۡم أ ۡخَو

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
أ

ۡو َصِديقُِكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم  
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه َملَۡكُتم مه

ُكلُواْ َجمِ 
ۡ
ن تَأ

َ
ۡشَتاٗتاْۚ فَإَِذا َدَخلُۡتم  ُجَناٌح أ

َ
ۡو أ

َ
يًعا أ

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله نُفِسُكۡم َتحِيهٗة م 
َ
ُبُيوٗتا فََسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ أ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت   ْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ُمَبََٰرَكٗة َطي َِبٗة
 ٦١ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 
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62. Quả thật những người có đức tin thực sự chính là 

những người đã tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài và khi 

ở cùng với Y (Thiên Sứ) để bàn công việc chung thì họ 

không ngang nhiên bỏ đi trừ phi đã xin phép Y. Quả thật, 

những ai xin phép Y là những người thực sự có đức tin 

nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài. Do đó, nếu họ xin phép 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) để đi lo việc riêng của 

họ thì Ngươi hãy chấp thuận cho ai Ngươi muốn trong số 

họ và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ bởi Allah là 

Đấng hằng tha thứ, Đấng Khoan Dung. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوِإَذا   إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ٱل
هۡم يَۡذَهُبواْ َحتهيَٰ   ۡمرٖ َجاِمٖع ل

َ
َكانُواْ َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك أ يَۡسَتـ ِۡذنُوُهْۚ إِنه ٱل

 ِ ِ َورَُسولِهۚۦِْ فَإَِذا ٱۡسَتـ َۡذنُوَك ل َبۡعِض  يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
  ْۚ َ َذن ل َِمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم ٱَّلله

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َشأ

َ َغُفور  رهِحيم    ٦٢ إِنه ٱَّلله

63. Các ngươi chớ coi việc Thiên Sứ (Muhammad) mời 

gọi các ngươi giống như việc các ngươi mời gọi nhau.(3) 

Quả thật, Allah biết rõ những ai trong các ngươi lén lút bỏ 

đi. Do đó, những ai trái lệnh của Y hãy coi chừng gặp phải 

họa hoặc gặp phải sự trừng phạt đau đớn.I 

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلرهُسوِل بَيَۡنُكۡم َكُدعَآِء َبۡعِضُكم   ل
هِذيَن يَتََسلهلُوَن مِ  ُ ٱل نُكۡم لَِواٗذاْۚ  َبۡعٗضاْۚ قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله

ن تُِصيَبُهۡم  
َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
هِذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن أ فَلَۡيۡحَذرِ ٱل

لِيمٌ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٦٣ فِۡتَنٌة أ

64. Quả thật, vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều là 

của Allah. Ngài chắc chắn biết rõ điều mà các ngươi định 

làm, (và rồi đây) vào một Ngày họ sẽ được trở về trình 

diện Ngài để Ngài cho họ biết về những gì họ đã làm. Quả 

thật, Allah biết rõ tất cả mọi thứ. 

ۡرِضِۖ قَۡد َيۡعلَُم َمآ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

 َ نُتۡم َعلَۡيهِ َويَوَۡم يُرَۡجُعوَن إِل
َ
ُْۗ  أ ۡيهِ َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
ُ بِكُل   ٦٤ َوٱَّلله

 
I (3) Đoạn Kinh này cũng có lời Tafseer với ý nghĩa rằng: “Các ngươi chớ kêu gọi Thiên Sứ của Allah giống như cách các 

ngươi kêu gọi nhau” tức các ngươi chớ gọi Thiên Sứ của Allah bằng cách xưng hô “Này Muhammad!” hay “Này Abu 

Qasim!” mà hãy gọi bằng cách xưng hộ trang trọng như “Hỡi Thiên Sứ của Allah!” hoặc “Hỡi Nabi của Allah!”. 
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Al-Furqan  الفرقان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hồng phúc thay Đấng đã ban xuống Tiêu Chuẩn phân 

biệt phúc tội cho người bề tôi (Muhammad) của Ngài để Y 

làm vị cảnh báo cho muôn loài. 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ َعۡبِدهِۦ لَِيُكوَن   هِذي نَزه َتَباَرَك ٱل
 ١ لِلَۡعَٰلَِميَن نَِذيًرا 

2. Đấng mà quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều 

thuộc về riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bất cứ ai) 

làm con trai và Ngài cũng không hề có bất cứ đối tác nào 

chia sẻ cùng Ngài trong việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo 

hóa vạn vật và định cho mỗi vật với mức lượng nhất định. 

ۡرِض وَ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه لَۡم َيتهِخۡذ َولَٗدا  ٱل

هُهۥ َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُكله َشۡيٖء   َولَۡم يَُكن ل
َرُهۥ َتۡقِديٗرا  ٢ َفَقده

3. (Những kẻ thờ đa thần) tôn thờ ngoài Ngài các thần linh 

không có khả năng tạo hóa ra bất cứ thứ gì và chính 

chúng lại là những tạo vật được tạo ra, chúng không có 

khả năng gây hại hay ban lợi gì cho bản thân chúng, 

chúng không có khả năng làm cho chết hay làm cho sống 

và cũng không có khả năng phục sinh. 

ا وَُهۡم   ها َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ ِمن ُدونِهِ َوٱته
ا َولَا َنۡفٗعا َولَا  ُيخۡلَُقوَن َولَا  نُفِسِهۡم َضر ٗ

َ
َيۡملُِكوَن لِأ

ٗة َولَا نُُشوٗرا  ٣ َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َولَا َحَيوَٰ

4. Những kẻ vô đức tin nói: “Đây chỉ là điều dối trá mà Y 

(Muhammad) đã bịa đặt và một nhóm người nào đó đã 

giúp Y (làm ra Qur’an)”. Nhưng quả thật họ mới chính là 

những kẻ sai quấy và đặt điều dối trá. 

َُٰه   هٓا إِفٌۡك ٱۡفتََرى هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل َوَقاَل ٱل
عَانَُهۥ َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖۡ َفَقۡد َجآُءو ُظلۡٗما  

َ
َوأ

 ٤ َوُزوٗرا

5. Họ bảo: “Chỉ là chuyện cổ tích của người xưa được viết 

lại và đã đọc cho Y nghe sáng chiều mà thôi!” 
لِيَن ٱۡكَتتَبََها فَِهَي ُتۡملَىَٰ َعلَۡيهِ   وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

ِصيلٗا
َ
 ٥ بُۡكَرٗة َوأ

6. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad!) hãy nói với họ: “Nó 

(Qur’an) là do Đấng hằng biết những điều bí mật trong các 

tầng trời và trái đất ban xuống. Ngài đích thực là Đấng 

Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

ۡرِضِۚ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ره فِي ٱلسه ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل

َ
قُۡل أ

 ٦ إِنهُهۥ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما 

7. Họ (những kẻ vô đức tin) nói: “Thiên Sứ gì mà ăn thức 

ăn và đi rong giữa chợ thế kia! Đáng lẽ ra phải có một vị 

Thiên Thần nào đó được cử xuống làm vị cảnh báo cùng 

với Y thì mới phải lý!” 

َعاَم َويَۡمِشي فِي   ُكُل ٱلطه
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

نزَِل إِلَۡيهِ َملَك  َفَيُكونَ 
ُ
ۡسَواِق لَۡولَٓا أ

َ
َمَعُهۥ   ٱلۡأ

 ٧ نَِذيًرا 

8. “Hoặc đáng lẽ ra Y phải được ban cho một kho tàng 

châu báu hoặc Y phải có một ngôi vườn để Y ăn trái quả 

từ nó, (thế mới là hợp lý)!” Và những kẻ sái quấy nói: “Các 

người chỉ đang nghe theo một tên bị bùa ếm!” 

ۡو يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيهِ 
َ
ُكُل ِمۡنَهاْۚ أ

ۡ
ۡو تَُكوُن لَُهۥ َجنهة  يَأ

َ
 َكنٌز أ

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إِل  ٨ َوَقاَل ٱلظه
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9. Ngươi hãy xem cách họ đưa ra các hình ảnh thí dụ về 

Ngươi. Họ đã lầm lạc nên không thể tìm thấy con đường 

(đúng đắn). 

ۡمَثََٰل فََضلُّواْ فَلَا   ٱنُظۡر َكۡيَف 
َ
َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

10. Thật hồng phúc thay cho Đấng mà nếu Ngài muốn 

Ngài sẽ làm ra cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) những 

thứ còn tốt hơn những thứ đó. (Rồi đây Ngươi sẽ được 

ban cho) các ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 

sông chảy và Ngài sẽ làm ra cho Ngươi các tòa lâu đài. 

َٰلَِك   ِن َذ هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخيٗۡرا م  َتَباَرَك ٱل
هَك   نَۡهَُٰر َويَۡجَعل ل

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
 ١٠ قُُصوَرُۢا

11. Không! (Những kẻ vô đức tin) phủ nhận Giờ Tận Thế, 

và TA (Allah) đã chuẩn bị cho những ai phủ nhận Giờ Tận 

Thế lửa ngọn cháy bùng. 

اَعةِ   َب بِٱلسه ۡعَتۡدنَا لَِمن َكذه
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَۡل َكذه

 ١١ َسعِيًرا 

12. Khi Hỏa Ngục nhìn thấy họ từ đằng xa, họ sẽ nghe 

thấy tiếng gào thét dữ dội của nó. 
كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّٗظا  ِن مه ۡتُهم م 

َ
إَِذا َرأ

 ١٢ َوَزفِيٗرا

13. Rồi khi họ bị xích và bị ném vào trong một xó chật hẹp 

của Hỏa Ngục, họ sẽ kêu than và mong được chết phứt 

cho xong. 

لُۡقواْ ِمۡنَها 
ُ
نِيَن َدَعۡواْ ُهَنالَِك  َوِإَذآ أ َقره َمكَاٗنا َضي ِٗقا مُّ
 ١٣ ُثُبوٗرا

14. (Rồi có tiếng bảo họ): “Ngày hôm nay, các ngươi chớ 

kêu la cũng như chớ mong được chết phứt cho xong mà 

các ngươi hãy kêu la và mong được chết nhiều lần”. 

ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيوَۡم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا َوٱۡدُعواْ ُثُبوٗرا   ل
 ١٤ َكثِيٗرا

15. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Cái 

đó (hình phạt nơi Hỏa Ngục) tốt hơn hay Thiên Đàng Vĩnh 

Cửu được hứa cho những người ngoan đạo tốt hơn?” 

Thiên Đàng chắc chắn sẽ là phần thưởng và là nơi đến 

cuối cùng của họ. 

ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنْۚ  
َ
َٰلَِك َخيٌۡر أ َذ

َ
قُۡل أ

 ١٥ َكانَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء َوَمِصيٗرا

16. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi và họ sẽ có được bất cứ 

thứ gì họ muốn. Đó là lời hứa mà Thượng Đế của Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ Muhammad) bắt buộc phải thực hiện. 

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰلِِديَنْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك وَۡعٗدا   ل
ۡسـ ُولٗا  ١٦ مه

17. Và vào ngày mà Allah sẽ tập trung họ cùng với những 

thứ mà họ thờ phượng ngoài Ngài, Ngài sẽ phán bảo 

(những kẻ được thờ phượng): “Các ngươi dẫn đám bề tôi 

của TA lạc lối hay tự bản thân họ lầm lạc?” 

ِ َفَيُقوُل   َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡم ُهۡم َضلُّواْ  

َ
ُؤلَآِء أ ۡضلَلُۡتۡم ِعَبادِي َهَٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

بِيَل   ١٧ ٱلسه
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18. (Những kẻ được thờ phượng ngoài Allah) nói: “Quang 

vinh và trong sạch thay Ngài! Bầy tôi (và cả bọn họ) không 

ai được phép nhận lấy ngoài Ngài bất kỳ ai (vật gì) làm 

đấng bảo hộ. Tuy nhiên, Ngài đã ban cho họ cũng như 

cha mẹ của họ mọi thứ tiện nghi (của thế gian) để rồi họ 

đã quên mất Lời Nhắc Nhở (của Ngài) và đã trở thành 

những kẻ suy đốn. 

ن نهتهِخَذ ِمن  
َ
قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك َما َكاَن يَۢنَبِغى لََنآ أ

تهۡعَتُهۡم َوَءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ   ۡولَِيآَء َوَلَِٰكن مه
َ
ُدونَِك ِمۡن أ

ِۡكَر وََكانُواْ قَۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٨ نَُسواْ ٱلذ 

19. Allah phán bảo (những kẻ thờ đa thần): “Quả thật, 

(những thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài TA) đã 

khẳng định các ngươi gian dối về những điều mà các 

ngươi nói. Cho nên, các ngươi không thể gở gạc cũng 

không được giúp đỡ.” Và người nào trong các ngươi làm 

điều sai quấy thì TA sẽ cho y nếm sự trừng phạt to lớn. 

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما تَۡسَتِطيُعوَن َصۡرٗفا  َفَقۡد َكذه
ِنُكۡم نُِذقُۡه َعَذاٗبا   َولَا نَۡصٗراْۚ َوَمن َيۡظلِم م 

 ١٩ َكبِيٗرا

20. Tất cả các vị Thiên Sứ mà TA đã cử phái đến trước 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đều là (những người 

phàm), họ đều ăn thức ăn và đi rong giữa chợ. Quả thật, 

TA dùng một số người này thử thách một số người kia để 

xem các ngươi có kiên nhẫn chịu đựng hay không, và 

Thượng Đế của Ngươi là Đấng Hằng Thấy (hết tất cả mọi 

sự việc). 

هٓا إِنهُهۡم   ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسَواِق  وََجَعلَۡنا 
َ
َعاَم َويَۡمُشوَن فِي ٱلۡأ ُكلُوَن ٱلطه

ۡ
لََيأ

تَۡصبُِروَنُۗ وََكاَن َربَُّك  
َ
َبۡعَضُكۡم لَِبۡعٖض فِۡتَنًة أ

 ٢٠ بَِصيٗرا

21. Những kẻ không hy vọng gặp TA (ở Đời Sau) nói: 

“Đáng lẽ ra phải có Thiên Thần nào đó được cử xuống 

cho bọn ta hoặc bọn ta phải nhìn thấy Thượng Đế của 

mình, (như thế mới hợp lý chứ).” Quả thật, họ đã tự cao 

và tự đại quá mức. 

نزَِل َعلَ 
ُ
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا لَۡولَٓا أ ۡيَنا ۞َوَقاَل ٱل

نُفِسِهۡم  
َ
ُۗ لََقِد ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِٓي أ ۡو نََرىَٰ َربهَنا

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ا َكبِيٗرا  ٢١ وََعَتۡو ُعُتو ٗ

22. Vào ngày mà họ sẽ thấy các Thiên Thần, đó là ngày 

mà những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào và các 

Thiên Thần sẽ bảo họ: “Dang ra, hãy dang ra xa!” 

يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمۡجرِِميَن  
حُۡجوٗرا  ٢٢ َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا مه

23. Và TA sẽ xét lại mọi việc mà họ đã làm, tất cả đều bị 

TA biến nó thành tro bụi bay tứ tán. 
َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنَُٰه َهَباٗٓء  َوَقِدۡمَنآ إِلَيَٰ َما 

نُثوًرا   ٢٣ مه

24. Vào ngày đó, những cư dân của Thiên Đàng (những 

người có đức tin) sẽ có một chỗ ngụ tốt đẹp và một nơi 

nghỉ tuyệt vời. 

ۡحَسُن  
َ
ا َوأ ۡسَتَقر ٗ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر  مُّ

َ
أ

 ٢٤ َمقِيلٗا

25. Và vào Ngày mà bầu trời và những đám mây sẽ bị 

tách ra, rồi các Thiên Thần sẽ được cử xuống đông đảo. 
َِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   َمآُء بِٱلَۡغَمَِٰم َونُز  ُق ٱلسه َويَۡوَم تََشقه

 ٢٥ تَنِزيلًا

26. Vương quyền đích thực của Ngày hôm đó thuộc về 

một mình Đấng Độ Lượng, và đó là ngày đầy khó khăn và 

khốn khổ cho những kẻ vô đức tin. 

ِنَٰمۡحْۚ وَكَاَن يَۡوًما عَلَى   ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره
َٰفِرِيَن َعِسيٗرا  ٢٦ ٱلَۡك
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27. Và vào Ngày mà kẻ làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu 

ngón tay vừa than thở (trong hối tiếc): “Ôi giá như mình đã 

đi theo con đường cùng với Thiên Sứ (Muhammad).” 

خَۡذُت   الُِم عَلَىَٰ يََديۡهِ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي ٱته َويَۡوَم َيَعضُّ ٱلظه
 ٢٧ َمَع ٱلرهُسوِل َسبِيلٗا

28. “Ôi thật khốn khổ thay, ước gì mình đừng làm bạn với 

kẻ đó!” 
خِۡذ فُلَانًا َخلِيلٗا ته

َ
 ٢٨ َيََٰوۡيلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

29. “Quả thật, chính hắn đã đưa mình lạc khỏi Thông Điệp 

Nhắc Nhở sau khi mình đã tiếp thu Nó, quả thật Shaytan 

chính là một tên phản bội loài người.” 

ِۡكرِ  َضلهنِي َعِن ٱلذ 
َ
َبۡعَد إِۡذ َجآَءنِي  وََكاَن  لهَقۡد أ

ۡيَطَُٰن لِلِۡإنَسَِٰن َخُذولٗا  ٢٩ ٱلشه

30. Và Thiên Sứ (Muhammad) nói: “Lạy Thượng Đế của 

bề tôi, quả thật người dân của bề tôi đã xao lãng Qur’an 

này!” 

خَُذواْ َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءانَ  ِ إِنه قَۡومِي ٱته   َوَقاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب 
 ٣٠ َمۡهُجوٗرا

31. Như thế đó, TA đã lập cho mỗi vị Nabi một số kẻ thù 

trong đám người tội lỗi, nhưng Thượng Đế của Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) đủ làm một Vị Hướng Dẫn và một 

Vị Cứu Tinh (cho Ngươi). 

 ۡ َِن ٱل ا م  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
ُمۡجرِِميَنُۗ  َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

 ٣١ َوَكَفىَٰ بَِرب َِك َهادِٗيا َونَِصيٗرا

32. Những kẻ vô đức tin bảo: “Đáng lẽ ra Qur’an nên 

được mặc khải cho Y trong một lần mới đúng!” (TA mặc 

khải xuống) như thế là để TA củng cố tấm lòng của Ngươi 

(Muhammad); và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn. 

َِل َعلَۡيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة   هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
ْۚ َكَذَٰلَِك لُِنثَب َِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖۡ َوَرتهلَۡنَُٰه   َوَِٰحَدٗة

 ٣٢ تَۡرتِيلٗا

33. Không một hình ảnh thí dụ nào do chúng mang đến 

hỏi Ngươi mà TA lại không mang sự thật và lời giải thích 

tốt đẹp nhất đến cho Ngươi (để đối đáp với họ). 

ۡحَسَن  
َ
ِ َوأ ها ِجۡئَنََٰك بِٱلۡحَق  تُونََك بَِمَثٍل إِل

ۡ
َولَا يَأ

 ٣٣ َتۡفِسيًرا 

34. Những kẻ bị tập trung úp mặt xuống để tống vào Hỏa 

Ngục là những kẻ có nơi ở xấu xa nhất và là những kẻ ở 

trên con đường lầm lạc. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم إِلَيَٰ َجَهنهَم أ ٱل

َضلُّ َسبِيلٗا
َ
كَاٗنا َوأ  ٣٤ َشر   مه

35. Quả thật, TA đã ban Kinh Sách cho Musa và TA đã chỉ 

định người anh em của Y, Harun, làm một người phò tá 

cho Y. 

َخاهُ  
َ
ۥٓ أ َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنا َمَعُه

 ٣٥ َهَُٰروَن َوزِيٗرا

36. TA đã phán bảo (cả hai): “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám 

người đã phủ nhận những Phép Lạ của TA.” (Nhưng đám 

người đó đã phủ nhận hai người họ) nên TA đã tiêu diệt 

tất cả bọn chúng. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا   هِذيَن َكذه َفُقلَۡنا ٱۡذَهَبآ إِلَي ٱلَۡقوِۡم ٱل
ۡرَنَُٰهۡم تَۡدِميٗرا  ٣٦ فََدمه

37. Người dân của Nuh, khi họ cho những Thiên Sứ (của 

TA) nói dối, TA đã nhấn chìm họ dưới nước và lấy họ làm 

một bài học cảnh cáo nhân loại. Và TA đã chuẩn bị cho 

những kẻ làm điều sai quấy hình phạt đau đớn. 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم وََجَعلَۡنَُٰهۡم 
َ
بُواْ ٱلرُُّسَل أ ا َكذه همه َوقَۡوَم نُوٖح ل

لِيٗما 
َ
َٰلِِميَن َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ۖۡ َوأ  ٣٧ لِلنهاِس َءايَٗة
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38. Dân ‘Ad, dân Thamud, dân Rass và nhiều thế hệ giữa 

họ cũng đã chịu số phận tương tự. 
َٰلَِك   ُۢا َبيَۡن َذ ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ َوُقُرونَ

َ
وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوأ

 ٣٨ َكثِيٗرا

39. TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những hình ảnh thí dụ 

và TA đã tiêu diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp. 
ا َتبهۡرنَا تَتۡبِيٗرا

ۖۡ وَُكل ٗ ۡمَثََٰل
َ
ا َضَرۡبَنا لَُه ٱلۡأ

 ٣٩ وَُكل ٗ

40. Quả thật họ (những người Quraish) đã đi ngang qua 

một thị trấn bị tàn phá bởi một trận mưa hiểm ác. Thế, họ 

đã không từng nhìn thấy nó hay sao? Không, họ không 

mong được phục sinh trở lại (cho việc xét xử). 

  ِۚ وِۡء ۡمِطَرۡت َمَطَر ٱلسه
ُ
تَۡواْ عَلَى ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي أ

َ
َولََقۡد أ

فَلَۡم يَُكونُواْ يََرۡوَنَهاْۚ بَۡل َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن  
َ
أ

 ٤٠ نُُشوٗرا

41. Khi thấy Ngươi, họ chỉ chế giễu Ngươi, họ thường 

bảo: “Lẽ nào đây là kẻ mà Allah cử đến làm Thiên Sứ cho 

bọn mình chăng?” 

هِذي   َهََٰذا ٱل
َ
ها ُهُزًوا أ ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك إِل

َ
َوِإَذا َرأ

ُ رَُسولًا  ٤١ َبَعَث ٱَّلله

42. “Quả thật, suýt nữa thì Y đã làm cho bọn mình từ bỏ 

những thần linh của bọn mình mất rồi nếu như bọn mình 

không thực sự kiên trì với các đấng ấy.” Rồi đây khi đối 

diện với sự trừng phạt thì họ sẽ biết ai thực sự mới là kẻ 

đã lầm lạc. 

ن َصبَۡرنَا َعلَۡيَهاْۚ 
َ
إِن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡولَٓا أ

َضلُّ  وََسۡوَف َيۡعلَُموَن ِحيَن يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب َمنۡ 
َ
 أ

 ٤٢ َسبِيلًا

43. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có thấy kẻ đã lấy dục 

vọng của mình làm thần linh của y hay không? Lẽ nào 

Ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc làm của y?! 

نَت تَُكوُن َعلَۡيهِ  
َ
فَأ

َ
َُٰه أ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل َرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

 ٤٣ كِيلًاوَ 

44. Lẽ nào Ngươi nghĩ đa số bọn họ nghe hoặc hiểu ư? 

Họ thật ra chẳng khác nào súc vật; không, họ thậm chí 

còn tệ hơn. 

ۡو َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن  
َ
ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ  
َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ها َكٱلۡأ  ٤٤ َسبِيلًاُهۡم إِل

45. Lẽ nào Ngươi đã không nhìn thấy việc Thượng Đế của 

Ngươi đã kéo dài cái bóng như thế nào ư? Nếu muốn, 

Ngài có thể làm cho nó đứng yên tại chỗ. Nhưng rồi TA đã 

dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó (khiến nó thay đổi 

dài ngắn khác nhau). 

 
َ
له َولَۡو َشآَء لَجََعلَُهۥ  أ ِ لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك َكۡيَف َمده ٱلظ 

ۡمَس َعلَۡيهِ َدلِيلٗا  ٤٥ َساكِٗنا ُثمه َجَعلَۡنا ٱلشه

46. Rồi TA dần dần thu nó (cái bóng) lại một cách đơn 

giản (qua sự lên cao của mặt trời). 
 ٤٦ يَِسيٗراُثمه َقَبۡضَنَُٰه إِلَۡيَنا َقۡبٗضا 

47. Ngài (Allah) là Đấng đã làm cho các ngươi ban đêm 

thành một tấm phủ, giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và 

ban ngày thành (thời gian lý tưởng) để hoạt động cho 

cuộc sống. 

ۡوَم ُسَباٗتا   هۡيَل لَِباٗسا َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل وَُهَو ٱل
َهاَر نُُشوٗراوَجَ   ٤٧ َعَل ٱلنه
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48. Ngài là Đấng đã gởi những luồng gió làm tín hiệu báo 

trước cơn mưa của Ngài sắp đến. Và TA ban từ trên trời 

xuống nguồn nước tinh khiết. 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهۚۦِْ  َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ وَُهَو ٱل

نَزلَۡنا 
َ
َمآِء َماٗٓء َطُهوٗرا َوأ  ٤٨ ِمَن ٱلسه

49. Để TA dùng nó làm sống lại lớp đất chết khô và để giải 

khát động vật và loài người trong số tạo vật mà TA đã tạo 

ra rất nhiều. 

ا َخلَۡقَنآ  ۡيٗتا َونُۡسقَِيُهۥ ِممه نَۡعَٰٗما  ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
أ

نَاِسيه َكثِيٗرا
َ
 ٤٩ َوأ

50. Quả thật, TA đã phân phối số nước đó giữa họ để họ 

biết ghi nhớ, nhưng đa số nhân loại thường vô ơn. 
اِس   ۡكثَُر ٱلنه

َ
بَيَٰٓ أ

َ
ُرواْ فَأ كه فَۡنَُٰه بَيَۡنُهۡم لَِيذه َولََقۡد َصره

ها ُكُفوٗرا  ٥٠ إِل

51. Nếu muốn, TA có thể cử đến với mỗi thị trấn một 

người Cảnh Báo. 
ِ قَۡريَةٖ نهِذيٗرا

 ٥١ َولَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِي ُكل 

52. Bởi thế, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chớ nghe theo 

những kẻ vô đức tin mà hãy dùng Qur’an đấu tranh chống 

lại họ bằng một cuộc đấu tranh mạnh mẽ. 

َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا  فَلَا تُِطِع ٱلَۡك
 ٥٢ َكبِيٗرا

53. Ngài là Đấng đã làm cho hai biển nước tự do chảy, 

một loại là nước ngọt dễ uống và một loại là nước mặn và 

chát. Ngài đã dựng một bức chắn tách biệt giữa chúng 

không cho chúng trộn lẫn với nhau. 

هِذي َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات    ۞وَُهَو ٱل
َجاج  وََجَعَل بَيَۡنُهَما بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا  

ُ
َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

حُۡجوٗرا  ٥٣ مه

54. Ngài là Đấng đã tạo hóa con người từ nước, rồi Ngài 

thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt, mối quan hệ hôn 

nhân. Và Thượng Đế của Ngươi là Đấng Toàn Năng. 

هِذي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا  وَُهَو ٱل
 ٥٤ وَِصۡهٗراُۗ وََكاَن َربَُّك قَِديٗرا

55. Nhưng họ lại tôn thờ ngoài Allah những vật không giúp 

ích cũng như không gây hại được họ; và kẻ vô đức tin 

luôn (đi theo Shaytan) chống đối lại Thượng Đế của y. 

ُهۡمُۗ   ِ َما لَا يَنَفُعُهۡم َولَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٥٥ وََكاَن ٱلۡكَافُِر عَلَىَٰ َرب ِهِۦ َظِهيٗرا

56. TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đến 

chỉ để làm một người báo tin mừng và một người cảnh 

báo. 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
 ٥٦ َوَمآ أ

57. Ngươi hãy nói (với họ): “Ta không đòi các người trả 

công cho Ta về sứ mạng này ngoại trừ việc ai tự nguyện 

chọn lấy con đường đi đến với Thượng Đế của y.” 

ن  
َ
ها َمن َشآَء أ ۡجٍر إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ٥٧ َيتهِخَذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َسبِيلٗا

58. Ngươi hãy phó thác cho Đấng Hằng Sống không bao 

giờ chết và Ngươi hãy tán dương ca tụng Ngài; và chỉ 

riêng Ngài đủ biết rõ tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. 

ِۚۦْ   هِذي لَا َيُموُت وََسب ِۡح ِبحَۡمِده َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحي ِ ٱل
 ٥٨ َوَكَفىَٰ بِهِۦ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيًرا 
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59. Ngài là Đấng đã tạo các tầng trời, trái đất và vạn vật 

giữa trời đất trong sáu ngày rồi an vị trên chiếc Ngai 

Vương; Ngươi hãy hướng về Đấng Độ Lượng mà hỏi, 

Ngài thông toàn tất cả. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل بِهِۦ  
َ
أ

 ٥٩ َخبِيٗرا

60. Khi có lời bảo họ: “Các người hãy phủ phục Đấng Độ 

Lượng”, họ đáp: “Nhưng Đấng Độ Lượng là ai? Bọn ta sẽ 

phải quỳ lạy Đấng mà Ngươi truyền lệnh cho bọn ta hay 

sao?” Và điều đó càng làm cho họ thêm xa lánh (đức tin 

nơi Allah). 

ِنَٰمۡح قَالُواْ َوَما ٱلرهۡحَمَُٰن  َوِإَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ  لِلره
ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم ُنُفوٗرا۩

ۡ
نَۡسُجُد لَِما تَأ

َ
 ٦٠ أ

61. Hồng phúc thay Đấng đã tạo ra các chùm sao trên trời 

và tạo ra trong đó mặt trời chiếu sáng và mặt trăng mang 

ánh hào quang. 

هِذي َجَعَل  َمآِء بُُروٗجا وََجَعَل فِيَها َتَباَرَك ٱل فِي ٱلسه
نِيٗرا  ٦١ ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

62. Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày luân 

chuyển tiếp nối nhau để cho ai muốn tụng niệm hoặc 

muốn tạ ơn (ân huệ của Ngài). 

َهاَر ِخلۡفَ  هۡيَل َوٱلنه هِذي َجَعَل ٱل ن  وَُهَو ٱل
َ
َراَد أ

َ
ٗة ل َِمۡن أ

َراَد ُشُكوٗرا
َ
ۡو أ

َ
َر أ كه  ٦٢ يَذه

63. Những người bề tôi của Đấng Độ Lượng là những ai 

đi lại trên mặt đất với điệu bộ khiêm tốn và khi bị người 

thiếu hiểu biết gây sự thì họ chỉ nói: “Xin cho được bằng 

an.” 

ِنَٰمۡح ۡرِض َهۡوٗنا َوِإَذا  وَِعَباُد ٱلره
َ
هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى ٱلۡأ  ٱل

 ٦٣ َخاَطَبُهُم ٱلَۡجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰٗما 

64. Họ là những người thức đêm quỳ lạy và đứng cầu 

nguyện Thượng Đế của họ. 
ٗدا َوقَِيَٰٗما  هِذيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِِهۡم ُسجه  ٦٤ َوٱل

65. Họ là những người thường cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, xin Ngài đưa bầy tôi ra xa khỏi hình phạt 

của Hỏa Ngục. Quả thật, sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục là 

một sự trừng phạt dai dẳng.” 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصرِۡف َعنها َعَذاَب َجَهنهَمۖۡ إِنه   َوٱل
 ٦٥ ا َكاَن َغَراًما َعَذاَبهَ 

66. Quả thật Hỏa Ngục là một nơi cư ngụ và là một nơi 

nghỉ vô cùng tồi tệ. 
ا َوُمَقاٗما   ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡسَتَقر ٗ

67. Họ (những bề tôi của Allah) là những người khi tiêu 

dùng (tài sản của họ cho con đường chính nghĩa của 

Allah) thì không phung phí cũng không keo kiệt mà giữ 

mức trung bình giữa hai thái cực đó. 

نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرفُواْ َولَۡم َيۡقتُُرواْ وََكاَن َبيَۡن  
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

َٰلَِك قََواٗما   ٦٧ َذ

68. Họ là những người không cầu nguyện bất cứ thần linh 

nào khác cùng với Allah cũng không giết một sinh mạng 

vô tội trừ phi với lý do chính đáng; họ không làm điều Zina; 

và ai vi phạm những điều đó đáng bị tội. 

ًَٰها َءاَخَر َولَا َيۡقُتلُوَن   ِ إَِل هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
 ُ ۡفَس ٱلهتِي َحرهَم ٱَّلله ِ َولَا يَۡزنُوَنْۚ َوَمن   ٱلنه ها بِٱلۡحَق  إِل
ثَاٗما 

َ
َٰلَِك يَلَۡق أ  ٦٨ َيۡفَعۡل َذ
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69. Vào Ngày Tận Thế, sự trừng phạt được tăng gấp đôi 

và y sẽ phải mãi mãi chịu sự trừng phạt đó một cách nhục 

nhã. 

ۦ  يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ َويَۡخلُۡد فِيهِ 
 ٦٩ ُمَهانًا 

70. Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối, có đức tin và 

hành thiện thì họ sẽ được Allah thay thế tội lỗi của họ 

bằng điều phúc đức bởi Allah hằng tha thứ, Đấng Nhân 

Từ. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ها َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا َصَٰلِٗحا فَأ إِل

ُ َغُفوٗرا  يُ  ُ َسي ِـ َاتِِهۡم َحَسَنَٰٖت  وََكاَن ٱَّلله ُل ٱَّلله ِ َبد 
 ٧٠ رهِحيٗما 

71. Những ai ăn năn sám hối và siêng năng hành đạo và 

làm điều thiện tốt thì sự hối cải của y với Allah mới là thật 

lòng. 

ِ  َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَإِنهُهۥ   َيُتوُب إِلَي ٱَّلله
 ٧١ َمَتاٗبا 

72. Họ (những bề tôi của Allah) là những người không làm 

chứng cho điều giả dối, và khi đi ngang qua những chuyện 

tầm phào thì họ bỏ đi một cách lịch sự. 

واْ بِٱللهۡغوِ مَ  وَر َوِإَذا َمرُّ هِذيَن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ واْ  َوٱل رُّ
 ٧٢ كَِراٗما 

73. Họ là những người khi được nhắc về những Lời Mặc 

Khải của Thượng Đế của họ thì họ không gục đầu tỏ vẻ tai 

điếc mắt mù. 

واْ َعلَۡيَها   ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَۡم َيخِرُّ هِذيَن إَِذا ُذك  َوٱل
ا وَُعۡمَياٗنا   ٧٣ ُصم ٗ

74. Họ là những người thường cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi 

thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi, xin Ngài hãy 

để bầy tôi thành người lãnh đạo mẫu mực cho những 

người ngay chính.” 

هِذيَن َيُقولُوَن َربه  َٰتَِنا َوٱل ِيه ۡزَوَِٰجَنا َوُذر 
َ
َنا َهۡب لََنا ِمۡن أ

ۡعيُٖن َوٱۡجَعلَۡنا لِلُۡمتهقِيَن إَِماًما 
َ
َة أ  ٧٤ قُره

75. Những người đó sẽ được ban thưởng một nơi ở cao 

sang (Thiên Đàng) vì đã từng kiên nhẫn chịu đựng. Nơi 

đó, họ sẽ được đón chào tốt đẹp với lời chúc bằng an. 

ۡوَن فِيَها   ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡوَن ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ َويُلَقه
ُ
أ

 ٧٥ َتحِيهٗة وََسَلًَٰما 

76. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một nơi ngụ và một nơi nghỉ 

tốt đẹp nhất. 
ا َوُمَقاٗما   ٧٦ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقر ٗ

77. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ 

vô đức tin): “Nếu không vì lời cầu nguyện của các người 

thì Thượng Đế của Ta đã không quan tâm đến các người. 

Quả thật, các người đã phủ nhận (Ngài) nên rồi đây các 

người sẽ phải đối mặt (với sự trừng phạt của Ngài).” 

قُۡل َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا ُدعَآؤُُكۡمۖۡ َفَقۡد  
ۡبُتۡم فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا  ٧٧ َكذه
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Al-Shu'ara'  الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ta. Sin. Mim.  ٓ١ طٓسم 

2. Đó là những Câu Kinh của một Kinh Sách minh bạch 

(không mơ hồ và thần bí). 
 ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ 

3. Có lẽ Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) khổ tâm, đau buồn 

khiến bản thân chết dần chết mòn về việc họ không có 

đức tin. 

ها يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ  ل
َ
 ٣ لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

4. Nếu muốn, TA (Allah) có thể ban một phép lạ từ trên 

trời xuống khiến họ cúi cổ thần phục, (nhưng TA không 

làm thế vì để thử thách họ xem họ có tin vào điều vô hình 

hay không). 

َمآِء َءايَٗة َفَظلهۡت   َِن ٱلسه ِۡل َعلَۡيِهم م   ُننَز 
ۡ
هَشأ إِن ن

ۡعَنَُٰقُهۡم لََها َخَِٰضعِينَ 
َ
 ٤ أ

5. Bất cứ điều nhắc nhở nào được ban xuống cho họ từ 

Đấng Độ Lượng, họ đều quay lưng bỏ đi. 
ِن ذِۡكرٖ م ِ  تِيِهم م 

ۡ
ها َكانُواْ  َوَما يَأ ِنَٰمۡح ُمحَۡدٍث إِل َن ٱلره

 ٥ َعۡنُه ُمۡعرِِضينَ 

6. Quả thật, họ đã phủ nhận (những điều mà Thiên Sứ 

của họ đã mang đến), rồi đây họ sẽ nhận được tin về 

những điều mà họ đã từng chế giễu. 

ُؤاْ َما كَ  ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡم أ

ۡ
بُواْ فََسَيأ انُواْ بِهِۦ  َفَقۡد َكذه

 ٦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

7. Lẽ nào họ đã không quan sát trái đất, nơi mà TA đã làm 

mọc ra biết bao cây cối tốt lành? 
  ِ

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

 ٧ َزۡوٖج َكرِيمٍ 

8. Quả thật, trong đó là một bằng chứng (cho việc TA thừa 

khả năng làm người chết sống lại), tuy nhiên, đa số bọn 

họ không có đức tin. 

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ٨ إِنه فِي َذ

9. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) là Đấng Quyền Lực, Nhân Từ. 
 ٩ َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ َوِإنه 

10. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Thượng Đế của Ngươi gọi 

Musa phán bảo: “Ngươi hãy đi gặp một đám người làm 

điều sai quấy.” 

َٰلِِمينَ  ِن ٱئِۡت ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
َ
 ١٠ َوِإۡذ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ أ

11. “Đó là đám người của Pha-ra-ông. (Ngươi hãy bảo) họ 

sợ (Allah).” 
لَا َيتهُقونَ 

َ
 ١١ قَۡوَم فِرَۡعۡوَنْۚ أ

12. (Musa) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi thực 

sự lo sợ rằng họ sẽ cho bề tôi nói dối.” 
بُونِ  ِ ن يَُكذ 

َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ  ١٢ قَاَل َرب 
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13. “Và lồng ngực của bề tôi thì chật hẹp, chiếc lưỡi của 

bề tôi thì nói không lưu loát, xin Ngài cử thêm Harun làm 

phò tá cho bề tôi.” 

ۡرِسۡل إِلَيَٰ  
َ
َويَِضيُق َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق لَِسانِي فَأ

 ١٣ َهَُٰرونَ 

14. “Bề tôi đã phạm tội với họ (vì đã lỡ tay giết chết một 

người của họ) nên bề tôi sợ họ sẽ giết bề tôi.” 
ن َيۡقُتلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ١٤ َولَُهۡم عَلَىه َذۢنب  فَأ

15. (Allah) phán bảo (Musa và Harun): “Sẽ không sao, hai 

ngươi cứ lên đường với những Phép Lạ của TA. Quả thật 

TA sẽ ở cùng với hai ngươi, TA luôn nghe thấy tất cả.” 

ۡسَتِمُعونَ  ۖۡ إِنها َمَعُكم مُّ ۖۡ فَٱۡذَهَبا أَـِبَيَٰتَِنآ ها  ١٥ قَاَل َكل

16. “Hai Ngươi cứ đi gặp Pha-ra-ông, hai ngươi hãy nói 

với y: Chúng tôi là Thiên Sứ của Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài.” 

ِ ٱلَۡعَٰ  تَِيا فِرَۡعۡوَن َفُقولَٓا إِنها رَُسوُل َرب 
ۡ
 ١٦ لَِمينَ فَأ

17. “Xin ngài hãy để con cháu Israel ra đi với chúng tôi.”  َِٰٓءيَل ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر
َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

18. (Pha-ra-ông) bảo (Musa): “Há ta đã không thương yêu 

và nuôi nấng Ngươi như con cái hay sao? Chẳng phải 

Ngươi đã ở với ta nhiều năm trong đời Ngươi hay sao?” 

لَۡم نَُرب َِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِثَۡت فِيَنا ِمۡن ُعُمرَِك  
َ
قَاَل أ
 ١٨ ِسنِينَ 

19. “Vậy mà Ngươi đã nhẫn tâm làm một việc đáng lẽ ra 

Ngươi không nên làm, Ngươi là một tên vong ơn bội 

nghĩa.” 

نَت ِمَن  َوَفَعلَۡت َفۡعلََتَك ٱلهتِي فَ 
َ
َعلَۡت َوأ

َٰفِرِينَ   ١٩ ٱلَۡك

20. (Musa) nói (với Pha-ra-ông): “Tôi đã làm điều đó lúc tôi 

là kẻ không biết gì (vì chưa nhận được sự mặc khải của 

Allah).” 

ٓال ِينَ  نَا۠ ِمَن ٱلضه
َ
 ٢٠ قَاَل َفَعلُۡتَهآ إِٗذا َوأ

21. “Vì sợ ngài nên Tôi đã bỏ trốn đi xa và Thượng Đế của 

Tôi đã ban cho Tôi sự khôn ngoan và cử Tôi làm Thiên Sứ 

(của Ngài).” 

ا ِخۡفُتُكۡم فَوََهَب لِي َرب ِي   َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمه
 ٢١ ُحۡكٗما وََجَعلَنِي ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

22. “Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách Tôi rồi 

đã bắt người dân Israel làm nô lệ.” 
َِٰٓءيَل  ۡن َعبهدته بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٢٢ َوتِلَۡك نِۡعَمة  َتُمنَُّها عَلَىه أ

23. Pha-ra-ông hỏi (Musa): “Thế Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài là gì?” 
 ٢٣ قَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

24. (Musa) đáp: “Là Thượng Đế của các tầng trời, trái đất 

và vạn vật giữa trời đất, nếu quí ngài muốn có đức tin 

vững chắc (nơi Ngài thì quí ngài hãy chỉ thờ phượng một 

mình Ngài thôi).” 

ۖۡ إِن ُكنُتم   ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَمآ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو قَاَل َربُّ ٱلسه

وقِنِينَ   ٢٤ مُّ

25. (Pha-ra-ông) nói với các cận thần: “Các khanh có 

nghe rõ (lời bịa đặt của Musa) chăng?” 
لَا تَۡسَتِمُعونَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٥ قَاَل لَِمۡن َحۡولَُه
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26. (Musa) nói tiếp: “Đó là Thượng Đế của quí ngài và cả 

tổ tiên của quí ngài nữa.” 
لِينَ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكمُ  وه

َ
 ٢٦  ٱلۡأ

27. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn Thiên Sứ được gởi đến 

cho các ngươi là một tên điên!” 
ۡرِسَل إِلَۡيُكۡم  

ُ
هِذٓي أ قَاَل إِنه رَُسولَُكُم ٱل

 ٢٧ لََمۡجُنون  

28. (Musa) nói tiếp: “Đó là Thượng Đế của hướng đông, 

hướng tây và vạn vật giữa hai hướng đó, nếu quí ngài 

nhận thức được.” 

ۖۡ إِن ُكنُتۡم   قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَيَۡنُهَمآ
 ٢٨ َتۡعقِلُونَ 

29. (Pha-ra-ông) nói với (Musa): “Nếu nhà Ngươi quyết 

tôn thờ một Thượng Đế khác ngoài ta thì chắc chắn ta sẽ 

cho nhà Ngươi bị tù đày.” 

ۡجَعلَنهَك ِمَن  
َ
ًَٰها َغيِۡري لَأ خَۡذَت إَِل قَاَل لَئِِن ٱته

 ٢٩ ٱلَۡمۡسُجونِينَ 

30. (Musa) nói với (Pha-ra-ông): “Ngay cả khi tôi mang 

đến cho ngài một điều gì đó chứng minh rõ ràng ư?” 
بِينٖ  َولَۡو ِجۡئُتَك بَِشۡيٖء مُّ

َ
 ٣٠ قَاَل أ

31. (Pha-ra-ông) nói: “Vậy nhà Ngươi hãy trình nó ra xem 

nếu nhà Ngươi đúng là một người nói thật.” 
َِٰدقِينَ  ۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه ِت بِهِ

ۡ
 ٣١ قَاَل فَأ

32. Thề là Musa ném chiếc gậy của Y xuống, nó lập tức 

biến thành một con rắn hiển hiện. 
لَۡقىَٰ َعَصاهُ 

َ
بِين  فَأ  ٣٢ فَإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ

33. Và khi Y rút bàn tay của Y ra (sau khi áp nó vào ba 

sườn), bàn tay của Y trở nên trắng sáng trước những 

người chứng kiến. 

َِٰظرِينَ   ٣٣ َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء لِلنه

34. (Pha-ra-ông) quay sang bảo các cận thần: “Tên này 

quả nhiên là một phù thủy tài giỏi.” 
ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم    ٣٤ قَاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه

35. “Hắn định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra 

khỏi lãnh thổ của các khanh. Vậy các khanh có ý xử trí 

hắn ra sao?” 

 
َ
ۡرِضُكم بِِسۡحرِهِۦ َفَماَذا  يُرِيُد أ

َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

ُمُرونَ 
ۡ
 ٣٥ تَأ

36. (Các cận thần của Pha-ra-ông) thưa: “Hãy tạm tha cho 

hắn và người anh em của hắn, chúng ta sẽ tập hợp các 

pháp sư trong các thành phố lại.” 

َخاهُ 
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
 ٣٦ َوٱۡبَعۡث فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ قَالُٓواْ أ

37. “Tất cả những nhà phù thủy tài giỏi sẽ đến trình diện 

bệ hạ.” 
اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. Vậy là các phù thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 

một ngày đã được công bố rõ ràng. 
حَ  ۡعلُومٖ فَُجِمَع ٱلسه  ٣٨ َرةُ لِِميَقَِٰت يَۡوٖم مه

39. Và mọi người bảo nhau: “Các người không đi dự đại 

hội (để xem ai thắng trong cuộc so tài giữa Musa và các 

phù thủy) sao?” 

جَۡتِمُعونَ  نُتم مُّ
َ
 ٣٩ َوقِيَل لِلنهاِس َهۡل أ
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40. “Có lẽ chúng ta sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng 

cuộc.” 
َحَرةَ إِن َكانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ   ٤٠ لََعلهَنا نَتهبُِع ٱلسه

41. Khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Pha-ra-ông: 

“Nếu chúng tôi thắng thì chúng tôi có được ban thưởng 

không?” 

َحَرةُ قَالُواْ لِفِرۡ  ا َجآَء ٱلسه ۡجًرا إِن  فَلَمه
َ
ئِنه لََنا لَأ

َ
َعۡوَن أ

 ٤١ ُكنها َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

42. (Pha-ra-ông) bảo: “Chắc chắn có, nhất định lúc đó các 

ngươi sẽ trở thành các cận thần của ta.” 
بِينَ  هِمَن ٱلُۡمَقره  ٤٢ قَاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا ل

43. Musa bảo (các phù thủy): “Quí ngài hãy ném bảo bối 

của quí ngài xuống.” 
لُۡقونَ  نُتم مُّ

َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ  ٤٣ قَاَل لَُهم مُّ

44. Thế là, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ 

xuống, nói: “Với quyền lực của Pha-ra-ông, chúng tôi chắc 

chắn sẽ chiến thắng.” 

ةِ فِرَۡعۡوَن إِنها   لَۡقۡواْ ِحَبالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ بِعِزه
َ
فَأ

 ٤٤ لََنۡحُن ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

45. Nhưng khi Musa ném chiếc gậy của Y xuống, nó nuốt 

mất những món vật mà họ đã làm giả. 
فِكُ 

ۡ
لَۡقىَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ فَإَِذا ِهَي تَلَۡقُف َما يَأ

َ
 ٤٥ ونَ فَأ

46. Lúc đó, những tên phù thủy liền cúi xuống quỳ lạy.  ََحَرُة َسَِٰجِدين لِۡقَى ٱلسه
ُ
 ٤٦ فَأ

47. Họ nói: “Chúng tôi đã có đức tin nơi Thượng Đế của 

vũ trụ và muôn loài.” 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٧ قَالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 

48. “Thượng Đế của Musa và Harun.”  َُموَسيَٰ َوَهَُٰرون ِ  ٤٨ َرب 

49. (Thấy thế), Pha-ra-ông quát (các nhà phù thủy): “Các 

ngươi dám tin hắn trước khi ta cho phép các ngươi ư? 

Hắn quả nhiên là tên cầm đầu của các ngươi; hắn đã dạy 

các ngươi pháp thuật; rồi các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. 

Chắc chắn, ta sẽ cho chặt tay này và chân kia của các 

ngươi và sẽ cho đóng đinh toàn bộ các ngươi trên thập tự 

giá.” 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ لََكبِيُرُكُم  
َ
قَاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

قَ 
ُ
ۡحَر فَلََسوَۡف َتۡعلَُموَنْۚ لَأ ِ هِذي َعلهَمُكُم ٱلس  َعنه  ٱل ِ ط 

َصل َِبنهُكۡم 
ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ رُۡجلَُكم م 

َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٤٩ أ

50. (Các nhà phù thủy) trả lời (Pha-ra-ông): “Chẳng có gì 

thiệt hại cả, bởi vì rồi đây chúng tôi sẽ quay về gặp 

Thượng Đế của chúng tôi mà thôi.” 

 ٥٠ َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ قَالُواْ لَا 

51. “Chúng tôi kỳ vọng Thượng Đế của chúng tôi sẽ tha 

thứ cho chúng tôi những lỗi lầm của chúng tôi bởi vì 

chúng tôi là những người có đức tin đầu tiên.” 

ن َيۡغفَِر لََنا َربَُّنا َخَطََٰيَٰنَ 
َ
َل إِنها َنۡطَمُع أ وه

َ
ن ُكنهآ أ

َ
آ أ

 ٥١ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

52. TA đã mặc khải cho Musa, phán: “Ngươi hãy dẫn hết 

đám bề tôi của TA rời đi ban đêm, quả thật các ngươi sẽ 

bị truy sát.” 

ۡسِر بِعَِبادِٓي إِنهُكم  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

تهَبُعونَ   ٥٢ مُّ
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53. Rồi Pha-ra-ông cho quân lính loan tin đi khắp các 

thành phố. 
ۡرَسَل فِرَۡعۡوُن فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
 ٥٣ فَأ

54. “Quả thật, đám dân (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ 

bé.” 
ُؤلَآِء لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُونَ   ٥٤ إِنه َهَٰٓ

55. “Chúng thực sự đã phạm tội khi quân vì đã chọc giận 

ta.” 
 ٥٥ َوِإنهُهۡم لََنا لََغآئُِظونَ 

56. “Nhưng ta đã luôn cảnh giác đề phòng chúng.”  َ٥٦ َوِإنها لَجَِميٌع َحَِٰذُرون 

57. Bởi thế, TA (Allah) đã tống bọn chúng (Pha-ra-ông và 

quân lính của hắn) ra khỏi hoa viên và suối nước. 
َٰٖت وَُعُيونٖ  ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
 ٥٧ فَأ

58. Khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang.  ٖ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيم 

59. Giống như thế, TA đã cho dân Israel thừa kế (những 

thứ tốt đẹp đó). 
َِٰٓءيَل  ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

60. Rồi (Pha-ra-ông và quân lính của hắn) truy đuổi họ 

(dân Israel) vào lúc hừng đông. 
ۡشرِقِينَ  ۡتَبُعوُهم مُّ

َ
 ٦٠ فَأ

61. Khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của 

Musa nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi kịp.” 
ََٰٓءا  ا تََر ۡصَحَُٰب ُموَسيَٰٓ إِنها  فَلَمه

َ
ٱلۡجَۡمَعاِن قَاَل أ

 ٦١ لَُمۡدَرُكونَ 

62. (Musa) bảo: “Không đâu, Thượng Đế của Ta luôn sát 

cánh bên Ta, Ngài sẽ hướng dẫn Ta thôi.” 
ۖۡ إِنه َمِعَى َرب ِي َسَيۡهِدينِ  هآ  ٦٢ قَاَل َكل

63. Ngay lúc đó, TA mặc khải cho Musa, phán: “Ngươi 

hãy đánh cây gậy của Ngươi xuống mặt biển.” (Y làm 

theo), tức khắc biển tách ra làm đôi thành những tảng 

nước hai bên như hai ngọn núi khổng lồ. 

  ۡۖ ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلَۡبۡحَر
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
فَأ

وۡ   ٦٣ دِ ٱلَۡعِظيمِ فَٱنَفلََق فَكَاَن ُكلُّ فِۡرٖق َكٱلطه

64. TA đẩy đám người kia (Pha-ra-ông và quân lính của 

hắn) đến gần nơi đó. 
ۡزلَۡفَنا َثمه ٱٓأۡلَخرِينَ 

َ
 ٦٤ َوأ

65. Và TA đã cứu nguy Musa và toàn bộ những ai theo Y.  َۡجمَعِين
َ
ۥٓ أ َعُه نجَۡيَنا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ

66. Rồi TA nhấn chìm đám người kia.  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٦٦ ُثمه أ

67. Quả thật, trong sự việc đó là một bằng chứng (cho sự 

trung thực của Musa) nhưng đa số bọn họ không có đức 

tin. 

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ٦٧ إِنه فِي َذ

68. Và Thượng Đế của Ngươi đích thực là Đấng Quyền 

Lực, Nhân Từ. 
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 
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69. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy đọc cho họ 

nghe về câu chuyện của Ibrahim. 
 إِبَۡرَٰهِيمَ 

َ
 ٦٩ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

70. Khi (Ibrahim) thưa với phụ thân và người dân của 

mình: “Các người đang thờ phượng gì thế kia?” 
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٧٠ إِۡذ قَاَل لِأ

71. Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các bục tượng, bọn ta rất 

sùng kính các thần linh này.” 
ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها 

َ
َِٰكفِينَ قَالُواْ َنۡعُبُد أ  ٧١ َع

72. (Ibrahim) hỏi: “Các bục tượng đó có nghe được các 

người khi các người cầu xin chúng không?” 
 ٧٢ قَاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ 

73. “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được các người 

không?” 
ۡو 

َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
ونَ أ  ٧٣ يَُضرُّ

74. Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta 

đã làm như vậy.” 
 ٧٤ قَالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 

75. (Ibrahim) bảo: “Những thứ mà các người đang tôn 

thờ” 
ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٧٥ قَاَل أ

76. “Và cả những thứ mà tổ tiên xa xưa của các người đã 

tôn thờ” 
قَۡدُمونَ 

َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

77. “Đều là kẻ thù của Ta ngoại trừ Thượng Đế của vũ trụ 

và muôn loài.” 
ها َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧٧ فَإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل

78. “Ngài là Đấng đã tạo ra Ta rồi hướng dẫn Ta.”  ِهِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدين  ٧٨ ٱل

79. “Ngài là Đấng đã cho Ta ăn và cho Ta uống.”  ِهِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِين  ٧٩ َوٱل

80. “Khi Ta bệnh thì Ngài là Đấng cho Ta khỏi bệnh.”  ِ٨٠ َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِين 

81. “Ngài là Đấng làm cho Ta chết rồi làm cho Ta sống 

lại.” 
هِذي يُِميتُنِي ُثمه ُيحۡيِينِ   ٨١ َوٱل

82. “Ngài là Đấng mà Ta hy vọng sẽ được tha thứ về 

những tội lỗi của Ta vào Ngày Phán Xét.” 
ن َيۡغفَِر لِي َخِطيٓـ َتِي 

َ
ۡطَمُع أ

َ
هِذٓي أ ِينِ َوٱل  ٨٢ يَوَۡم ٱلد 

83. “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài ban cho bề tôi sự 

khôn ngoan và xin Ngài nhập bề tôi cùng với những người 

đức hạnh.” 

َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه
َ
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما َوأ  ٨٣ َرب 

84. “Xin Ngài vinh danh bề tôi trên chiếc lưỡi của những 

thế hệ mai sau.” 
 ٨٤ َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصۡدٖق فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

85. “Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người thừa kế 

Thiên Đàng Hạnh phúc.” 
 ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنهعِيمِ 
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86. “Xin Ngài tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi ông ấy là 

một người lầm lạc.” 
ٓال ِينَ  بِٓي إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلضه

َ
 ٨٦ َوٱۡغفِۡر لِأ

87. “Xin Ngài đừng hạ nhục bề tôi vào Ngày nhân loại 

được phục sinh.” 
 ٨٧ َولَا ُتخۡزِنِي يَوَۡم ُيۡبَعُثونَ 

88. “Đó là Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không 

giúp ích được gì.” 
 ٨٨ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا َبُنونَ 

89. “Ngoại trừ những ai đến với Allah bằng một tấm lòng 

trong sạch.” 
َ بَِقلٖۡب َسلِيمٖ  تَي ٱَّلله

َ
ها َمۡن أ  ٨٩ إِل

90. Thiên Đàng sẽ được mang đến gần những người 

ngoan đạo. 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمته 

ُ
 ٩٠ قِينَ َوأ

91. Hỏa Ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lầm 

lạc. 
َِزِت ٱلۡجَِحيُم لِلَۡغاوِينَ   ٩١ َوبُر 

92. Có lời bảo họ: “Đâu là những thứ mà các ngươi đã tôn 

thờ” 
ۡيَن َما ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهۡم أ

93. “Thay vì Allah? Liệu chúng có khả năng giải cứu các 

ngươi hoặc tự cứu lấy bản thân chúng được không?” 
ۡو يَنَتِصُرونَ 

َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ  ٩٣ ِمن ُدوِن ٱَّلله

94. Bởi thế, chúng cùng với đám quỷ quái sẽ bị lùa vào 

Hỏa Ngục. 
 ٩٤ فَُكۡبِكُبواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

95. Và toàn bộ binh tướng của Iblis cũng thế.  َۡجمَُعون
َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

96. Và trong lúc cãi vã nhau trong (Hỏa Ngục), họ sẽ nói:  َ٩٦ قَالُواْ وَُهۡم فِيَها َيخَۡتِصُمون 

97. “Thề với Allah, chúng tôi rõ ràng là nhóm người lầm 

lạc.” 
ِ إِن ُكنها لَِفى ضَ  بِينٍ تَٱَّلله  ٩٧ َلَٰٖل مُّ

98. “Khi mà chúng tôi đã suy tôn các ngươi ngang vai với 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.” 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِيُكم بَِرب   ٩٨ إِۡذ نَُسو 

99. “Và chỉ những tên tội lỗi mới dắt chúng tôi đi lạc.”  ها َضلهَنآ إِل
َ
 ٩٩ ٱلُۡمۡجرُِمونَ َوَمآ أ

100. “Thế là chúng tôi chẳng có ai can thiệp.”  َ١٠٠ َفَما لََنا ِمن َشَٰفِعِين 

101. “Chúng tôi cũng chẳng có một người bạn chân tình 

nào cả.” 
 ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيمٖ 

102. “Nếu có cơ hội trở lại (trần thế) lần nữa thì chúng tôi 

sẽ là những người có đức tin.” 
ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه لََنا َكره

َ
 ١٠٢ فَلَۡو أ
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103. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu, nhưng đa 

số bọn họ không có đức tin. 
ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٠٣ إِنه فِي َذ

104. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

105. Người dân của Nuh đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 

Allah). 
بَۡت قَوُۡم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٠٥ َكذه

106. Khi Nuh, người anh em của họ bảo họ: “Các người 

không sợ (Allah) sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم نُوٌح أ

َ
 ١٠٦ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

107. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 

đến cho các người.” 
ِمين  

َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

108. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

109. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 

chính Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 

cho Ta.” 

ها عَلَىَٰ   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ
 ِ  ١٠٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َرب 

110. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

111. Họ (đáp lại lời kêu gọi của Nuh), nói : “Lẽ nào bọn ta 

lại phải tin ngươi trong khi những kẻ đi theo ngươi toàn là 

những tên bần cùng?!” 

ۡرَذلُونَ 
َ
نُۡؤِمُن لََك َوٱتهَبَعَك ٱلۡأ

َ
 ١١١ ۞قَالُٓواْ أ

112. (Nuh) bảo: “Ta không biết điều họ đã từng làm.”(1)I  َ١١٢ قَاَل َوَما ِعلِۡمي بَِما َكانُواْ َيۡعَملُون 

113. “Việc phán xét họ là ở thẩm quyền nơi Thượng Đế 

của Ta, nếu các người cảm nhận được.” 
ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو تَۡشُعُرونَ   ١١٣ إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل

114. “Ta không có quyền xua đuổi những người có đức 

tin.” 
نَا۠ بَِطارِِد ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
 ١١٤ َوَمآ أ

115. “Quả thật Ta chỉ là một người cảnh báo công khai mà 

thôi.” 
 
َ
بِين  إِۡن أ ها نَِذير  مُّ  ١١٥ نَا۠ إِل

116. Họ (dọa Nuh), bảo: “Này Nuh, nếu ngươi không chịu 

dừng lại, bọn ta sẽ ném đá giết chết ngươi.” 
هۡم تَنَتهِ َيَُٰنوُح لََتُكوَننه ِمَن   قَالُواْ لَئِن ل

 ١١٦ ٱلَۡمرُۡجوِمينَ 

 
I (1) Ý của Nuh: “Ta không nhất thiết phải quan tâm đến hoàn cảnh của họ, những ai đã theo Ta. Ta chỉ có nhiệm vụ là 

chấp nhận sự thành tâm và trung thực của họ, còn những điều bí mật ở nơi họ thì Ta phó mặc cho Allah, nó thuộc thẩm 

quyền của Ngài.” 
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117. Nuh cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, đám 

dân của bề tôi đã phủ nhận bề tôi.” 
بُونِ  ِ إِنه قَۡومِي َكذه  ١١٧ قَاَل َرب 

118. “Xin Ngài mở lối giữa bề tôi và họ, xin Ngài giải cứu 

bề tôi và những người có đức tin đã đi theo bề tôi.” 
ِعَى ِمَن  فَٱۡفَتۡح بَيۡنِي َوبَۡيَنُهۡم َفۡتٗحا َوَنج ِنِي  َوَمن مه

 ١١٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

119. Thế là TA đã giải cứu (Nuh) và những ai đi theo Y 

trên một chiếc tàu đầy ắp. 
َعُهۥ فِي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ  نجَۡيَنَُٰه َوَمن مه

َ
 ١١٩ فَأ

120. Rồi TA nhấn chìm toàn bộ đám người còn lại (trong 

biển nước của trận đại hồng thủy). 
ۡغَرۡقَنا َبۡعُد ٱلَۡباقِينَ 

َ
 ١٢٠ ُثمه أ

121. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (làm bài 

học cho những ai phủ nhận Thiên Sứ của Allah), tuy 

nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 

ۡكثَرُُهم
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡؤِمنِينَ  إِنه فِي َذ  ١٢١ مُّ

122. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. Người dân ‘Ad đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 

Allah). 
بَۡت عَاٌد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٢٣ َكذه

124. Khi Hud, người anh em của họ bảo họ: “Các người 

không sợ (Allah) sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

125. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 

đến cho các người.” 
ِمين  

َ
 ١٢٥ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

126. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 

chính Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 

cho Ta.” 

ها عَلَىَٰ   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱ  ١٢٧ لَۡعَٰلَِمينَ َرب 

128. “Phải chăng các người đã xây cất trên cao (những 

ngôi nhà kiêng cố) để khoe khoang ư?” 
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ 

تَبُۡنوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ

129. “Lẽ nào các người xây cất những lâu đài kiên cố để 

mong ở trong đó vĩnh viễn?” 
 ١٢٩ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكۡم َتخۡلُُدونَ 

130. “Và khi các người đàn áp, các người đàn áp như 

những bạo chúa.” 
 ١٣٠ َوِإَذا َبَطۡشُتم َبَطۡشُتۡم َجبهارِينَ 

131. “Các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.”  ِِطيُعون
َ
َ َوأ  ١٣١ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

132. “Các người hãy sợ Đấng đã trợ giúp các người biết 

bao thiên ân mà các người biết.” 
ُكم بَِما َتۡعلَُمونَ  َمده

َ
هِذٓي أ  ١٣٢ َوٱتهُقواْ ٱل
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133. “Ngài đã ban cho các người gia súc và con cái.”  َنَۡعَٰٖم َوبَنِين
َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

134. “(Ngài đã ban cho các người) vườn tược và suối 

nước.” 
َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٣٤ وََجنه

135. “Ta thật sự lo sợ cho các người về sự trừng phạt của 

một Ngày Vĩ Đại.” 
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

َ
 ١٣٥ إِن ِٓي أ

136. (Đám dân của Hud đáp lại lời kêu gọi của Y), nói: “Dù 

ngươi có cảnh báo hay không cảnh báo, điều đó cũng 

bằng thừa đối với bọn ta mà thôi.” 

َِن   ۡم لَۡم تَُكن م 
َ
وََعۡظَت أ

َ
قَالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

َِٰعِظينَ   ١٣٦ ٱلَۡو

137. “Đây đúng là phong cách và lối suy nghĩ của người 

xưa.” 
ها لِينَ  إِۡن َهََٰذآ إِل وه

َ
 ١٣٧ ُخلُُق ٱلۡأ

138. “Và bọn ta chắc chắn sẽ không bị trừng phạt.”  َبِين  ١٣٨ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

139. Thế là họ chối bỏ Y nên đã bị tiêu diệt. Quả thật, 

trong sự việc đó là một dấu hiệu, nhưng đa số bọn họ 

không có đức tin. 

هۡ 
َ
بُوُه فَأ ۖۡ َوَما َكاَن  فََكذه َٰلَِك ٓأَليَٗة لَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذ

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٣٩ أ

140. Quả thật Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

141. Người dân Thamud đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 

Allah). 
بَۡت َثُموُد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٤١ َكذه

142. Khi Saleh, người anh em của họ bảo họ: “Các người 

không sợ (Allah) sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

143. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 

đến cho các người.” 
ِمين  

َ
 ١٤٣ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

144. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٤٤ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

145. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 

chính Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 

cho Ta.” 

ها عَلَىَٰ   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٤٥ َرب 

146. “Lẽ nào các người sẽ được an toàn hưởng thụ 

những tiện nghi hiện có nơi đây?” 
ُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِينَ 

َ
 ١٤٦ أ

147. “Trong những ngôi vườn và suối nước?”  َٰٖٖت وَُعُيون  ١٤٧ فِي َجنه

148. “Với những nương rẫy và vườn chà là kết trái chín 

mộng?” 
 ١٤٨ َوُزُروٖع َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهِضيم  
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149. “Và các người giỏi đục núi xây nhà kiêng cố.”  ََٰرِهِين  ١٤٩ َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َف

150. “Các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.”  ِِطيُعون
َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

151. “Các người chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ 

thái quá.” 
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ

152. “Họ là những kẻ làm điều xấu xa và tội lỗi khắp nơi 

nhưng không chịu sửa mình.” 
ۡرِض َولَا يُۡصلُِحونَ 

َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ  ١٥٢ ٱل

153. (Đám dân của Saleh đáp lại lời kêu gọi của Y), nói: 

“Ngươi đúng là đã bị trúng tà.” 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٥٣ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ

154. “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người phàm như 

bọn ta. Nhưng nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy mang ra 

cho bọn ta thứ gì đó chứng minh xem nào.” 

ِت أَـِبيٍَة إِن ُكنَت ِمَن  
ۡ
ِۡثلَُنا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َمآ أ

َِٰدقِينَ   ١٥٤ ٱلصه

155. (Saleh) bảo họ: “Đây là con lạc đà cái (mà Allah đã 

mang nó ra từ tảng đá), nó sẽ uống phần nước của nó và 

các người sẽ uống phần nước của các người vào ngày 

được ấn định.” 

هَها ِشۡرب  َولَُكۡم ِشۡرُب يَۡوٖم   قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَة  ل
ۡعلُومٖ   ١٥٥ مه

156. “Các người không được làm hại đến nó, nếu không 

các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày Vĩ Đại.” 
ُخَذُكۡم َعَذاُب يَۡوٍم  

ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ َولَا َتَمسُّ

 ١٥٦ َعِظيمٖ 

157. Nhưng rồi họ đã đâm cổ nó và tỏ ra hối hận sau đó.  َۡصَبُحواْ َنَِٰدِمين
َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ

158. Thế là họ đã bị hình phạt túm lấy. Quả thật, trong sự 

việc đó là một dấu hiệu (bài học cho những ai phủ nhận và 

không vâng lời các vị Thiên Sứ của Allah); tuy nhiên, đa 

số bọn họ không có đức tin. 

ۖۡ َوَما َكاَن   َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذ
َ
فَأ

ۡكثَرُهُ 
َ
ۡؤِمنِينَ أ  ١٥٨ م مُّ

159. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٥٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

160. Người dân của Lut đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của 

Allah). 
بَۡت قَوُۡم لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٦٠ َكذه

161. Khi Lut, người anh em của họ bảo họ: “Các người 

không sợ (Allah) sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
 ١٦١ إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

162. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 

đến cho các người.” 
ِمين  

َ
 ١٦٢ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

163. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
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164. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 

chính Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 

cho Ta.” 

ه  ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
ا عَلَىَٰ  َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٦٤ َرب 

165. “Sao các người lại tìm đến đàn ông trong vũ trụ này 

để thỏa mãn tình dục,” 
ۡكَراَن ِمَن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  تُوَن ٱلذُّ

ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ أ

166. “Và bỏ rơi những người mà Thượng Đế của các 

người đã tạo ra cho các người để làm vợ? Không, các 

người thực sự là những kẻ thái quá.” 

ۡزَوَِٰجُكمِۚ  
َ
ِۡن أ َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم م 

نُتۡم قَۡوٌم عَاُدونَ 
َ
 ١٦٦ بَۡل أ

167. (Đám dân của Lut dọa Y), bảo: “Này Lut, nếu ngươi 

không chịu dừng lại, bọn ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi xứ.” 
هۡم تَنَتهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه ِمَن   قَالُواْ لَئِن ل

 ١٦٧ ٱلُۡمۡخرَِجينَ 

168. (Lut) nói với họ: “Ta là một người căm ghét việc làm 

của các người.” 
َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ قَاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

169. (Lut cầu nguyện): “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin 

Ngài giải cứu bề tôi và gia đình của bề tôi thoát khỏi hành 

vi xấu của họ.” 

ا َيۡعَملُونَ  ۡهلِى ِممه
َ
ِ َنج ِنِي َوأ  ١٦٩ َرب 

170. Thế là TA (Allah) đã giải cứu Lut và toàn bộ gia đình 

của Y. 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفَنجه

171. Trừ vợ của Y (là kẻ vô đức tin), nữ ta sẽ ở cùng đám 

người bị trừng phạt. 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٧١ إِل

172. Sau đó TA đã tiêu diệt toàn bộ đám người còn lại.  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٧٢ ُثمه َدمه

173. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa khủng khiếp; 

đúng là một trận mưa kinh hoàng cho đám người được 

cảnh báo trước. 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
 ١٧٣ َوأ

174. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (bài học 

cho những ai phủ nhận và không vâng lời các vị Thiên Sứ 

của Allah); tuy nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٧٤ إِنه فِي َذ

175. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٧٥ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

176. Dân chúng Aikah (một khu rừng gần địa phận 

Madyan) đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (Allah). 
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
َب أ  ١٧٦ َكذه

177. Khi Shu’aib bảo họ: “Các người không sợ (Allah) 

sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
 ١٧٧ إِۡذ قَاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ
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178. “Ta đúng thực là Thiên Sứ đáng tin được (Allah) phái 

đến cho các người.” 
ِمين  

َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

179. “Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. “Ta không đòi các người trả thù lao cho việc đó mà 

chính Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng 

cho Ta.” 

ها عَلَىَٰ   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٨٠ َرب 

181. “Các người hãy đong cho đủ, chớ là những kẻ làm 

cho người khác mất mát (gian lận, đong không đủ khi 

bán).” 

ۡوفُواْ 
َ
 ١٨١ ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡخِسِرينَ ۞أ

182. “Và khi cân các người hãy để cho bàn cân được 

ngay thẳng.” 
 ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيمِ 

183. “Các người chớ gian lận thiên hạ bằng cách cân 

thiếu và cũng chớ đi khắp trái đất để gieo rắc tội lỗi.” 
ۡرِض  

َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

 ١٨٣ ُمۡفِسِدينَ 

184. “Các người hãy sợ Allah, Đấng đã tạo hóa các người 

và những thế hệ trước.” 
هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة  لِينَ َوٱتهُقواْ ٱل وه

َ
 ١٨٤ ٱلۡأ

185. (Đám dân Aikah đáp lại lời kêu gọi của Shu’aib), nói : 

“Quả thật, ngươi đã bị trúng tà.” 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٨٥ قَالُٓواْ إِنهَمآ أ

186. “Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người phàm như 

bọn ta và bọn ta nghĩ ngươi là tên nói dối.” 
ِۡثلَُنا َوِإن نهُظنَُّك لَِمَن   ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َوَمآ أ

َِٰذبِينَ   ١٨٦ ٱلَۡك

187. “Nhưng nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy khiến cho 

một phần của bầu trời rơi xuống đè bọn ta thử xem nào.” 
َمآِء إِن ُكنَت  َِن ٱلسه ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا م 

َ
ِمَن  فَأ

َِٰدقِينَ   ١٨٧ ٱلصه

188. (Shu’aib) nói với họ: “Thượng Đế của Ta, Ngài biết rõ 

điều mà các người làm.” 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
 ١٨٨ قَاَل َرب ِٓي أ

189. Họ đã phủ nhận (Shu’aib). Cho nên, họ đã bị hình 

phạt túm lấy vào một ngày tối trời, đó là sự trừng phạt của 

một Ngày Vĩ Đại. 

لهةِِۚ إِنهُهۥ َكاَن   َخَذُهۡم َعَذاُب يَوِۡم ٱلظُّ
َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ١٨٩ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٍ 

190. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (bài học 

cho những ai phủ nhận và không vâng lời các vị Thiên Sứ 

của Allah); tuy nhiên, đa số bọn họ không có đức tin. 

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة  ١٩٠ إِنه فِي َذ

191. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, 

Nhân Từ. 
 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 
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192. Quả thật, Nó (Qur’an) đích thực được Thượng Đế 

của vũ trụ ban xuống. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٩٢ َوِإنهُهۥ لََتنِزيُل َرب 

193. Do Ruh (đại Thiên Thần Jibril) đáng tin mang Nó 

xuống. 
ِمينُ 

َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. Đặt vào con tim của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

để Ngươi trở thành một Người cảnh báo. 
 ١٩٤ عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 

195. Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng.  ٖبِين ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَربِي 

196. Nó quả thật đã được nhắc đến trong những Kinh 

Sách trước. 
لِينَ  وه

َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَِفى ُزبُرِ ٱلۡأ

197. Lẽ nào không có một dấu hiệu nào cho (những kẻ 

phủ nhận) trong khi các học giả của dân Israel biết rõ Nó? 
ُؤاْ بَنِٓي   ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمَٰٓ

َ
هُهۡم َءايًَة أ َولَۡم يَُكن ل

َ
أ

َِٰٓءيَل   ١٩٧ إِۡسَر

198. Nếu TA thực sự đã thiên khải Nó xuống cho một số 

người không phải dân Ả-rập. 
ۡعَجِمينَ 

َ
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض ٱلۡأ  ١٩٨ َولَۡو نَزه

199. Rồi y đọc lại cho họ nghe thì chắc rằng họ đã không 

tin vào Nó. 
ا َكانُواْ بِهِۦ ُمۡؤِمنِينَ  هُۥ َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٩٩ َفَقَرأ

200. Bằng cách đó, TA đã làm nó (sự vô đức tin) thấm 

nhuần vào tim của những kẻ tội lỗi. 
 ٢٠٠ َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

201. Họ sẽ không tin tưởng Nó cho đến khi họ thấy được 

sự trừng phạt đau đớn. 
لِيمَ 

َ
 ٢٠١ لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

202. Nó sẽ bất ngờ túm lấy họ trong lúc họ không hay biết.  َتَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا يَۡشُعُرون
ۡ
 ٢٠٢ َفَيأ

203. Lúc đó họ sẽ nói: “Chúng tôi có được gia hạn thêm 

không?” 
 ٢٠٣ َفَيُقولُواْ َهۡل َنحُۡن ُمنَظُرونَ 

204. Vậy sao họ lại hối thúc hình phạt mau đến?  َفَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُون
َ
 ٢٠٤ أ

205. Há Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) có nhận thấy 

rằng việc TA cho họ hưởng lạc thêm nhiều năm nữa, 
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ  فََرَءيَۡت إِن مه

َ
 ٢٠٥ أ

206. Rồi sau đó, hình phạt đã được hứa mới đến chụp bắt 

họ, 
ا َكانُواْ يُوَعُدونَ ُثمه َجآءَ   ٢٠٦ ُهم مه

207. Thì việc hưởng thụ đó chẳng giúp ích gì cho họ cả?  َا َكانُواْ ُيَمتهُعون ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
 ٢٠٧ َمآ أ

208. TA đã không tiêu diệt bất cứ ngôi làng nào ngoại trừ 

đã có những người đến cảnh báo nó. 
ها لََها ُمنِذُرونَ َوَمآ  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
 ٢٠٨ أ
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209. Như một sự nhắc nhở (đến cư dân của nó) bởi lẽ TA 

không hề bất công. 
 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

210. (Qur’an) không phải do những tên Shaytan mang 

xuống. 
لَۡت بِهِ  َيَِٰطينُ َوَما َتنَزه  ٢١٠ ٱلشه

211. Việc làm này không thích hợp cho chúng và chúng 

cũng không có khả năng (cho việc này). 
 ٢١١ َوَما يَۢنَبِغى لَُهۡم َوَما يَۡسَتِطيُعونَ 

212. Quả thật chúng đã bị đuổi ra xa không được cho 

nghe (Qur’an). 
ۡمِع لَمَ   ٢١٢ ۡعُزولُونَ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

213. Do đó, Ngươi chớ cầu nguyện bất cứ thần linh nào 

khác cùng với Allah, nếu không Ngươi sẽ cùng nhóm với 

đám người bị trừng phạt. 

ًَٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن   ِ إَِل فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
بِينَ   ٢١٣ ٱلُۡمَعذه

214. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy cảnh báo họ 

hàng thân tộc của Ngươi. 
ۡقَربِينَ 

َ
نِذۡر َعِشيَرتََك ٱلۡأ

َ
 ٢١٤ َوأ

215. Ngươi hãy cư xử từ tốn và nhẹ nhàng với những 

người có đức tin theo Ngươi. 
 ٢١٥ َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

216. Nếu họ bất tuân Ngươi thì Ngươi hãy nói: “Ta vô can 

với những điều các người làm.” 
ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢١٦ فَإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي بَرِٓيء  م 

217. Ngươi hãy phó thác cho Đấng Quyền Lực, Nhân Từ.  ِ٢١٧ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيم 

218. Đấng mà Ngài nhìn thấy Ngươi khi Ngươi đứng lễ 

nguyện Salah. 
ََٰك ِحيَن َتُقومُ  هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

219. (Ngài nhìn thấy Ngươi) cả lúc Ngươi đổi động tác cúi 

xuống quỳ lạy. 
َِٰجِدينَ   ٢١٩ َوَتَقلَُّبَك فِي ٱلسه

220. ởi Ngài đích thực là Đấng Hằng Nghe, Toàn Tri.  ُِميُع ٱلَۡعلِيم  ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

221. Các ngươi có muốn TA nói cho biết ai là kẻ mà lũ 

Shaytan thường xuống gặp không? 
َيَِٰطينُ  ُل ٱلشه نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه

ُ
 ٢٢١ َهۡل أ

222. (Shaytan) thường hay đến gặp những kẻ nói dối và 

tội lỗi. 
ثِيمٖ َتنَزه 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٢٢٢ ُل عَلَىَٰ ُكل 

223. Chúng nói lại những thứ nghe được nhưng đa phần 

là bịa đặt.(2)I 
َِٰذبُونَ  ۡكثَرُُهۡم َك

َ
ۡمَع َوأ  ٢٢٣ يُلُۡقوَن ٱلسه

 
I (2) Những tên Jinn Shaytan nghe trộm những điều ở trên trời rồi truyền lại những gì nghe được cho những kẻ bói toán 

nhưng đa số những tên thầy bói đều là những kẻ nói dối. Shaytan bịa đặt một điều dối, những tên thầy bói bịa đặt thêm 

cả trăm điều. 
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224. Và chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo những tên thi 

sĩ. 
َعَرآُء    ٢٢٤ يَتهبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥنَ َوٱلشُّ

225. Lẽ nào Ngươi không thấy họ lang thang vơ vẩn trong 

mỗi thung lũng để ngâm thơ hay sao? 
ِ َوادٖ يَِهيُمونَ 

نهُهۡم فِي ُكل 
َ
لَۡم تََر أ

َ
 ٢٢٥ أ

226. Quả thật, họ chỉ nói những điều họ không làm.  َ نهُهۡم َيُقولُوَن َما ل
َ
 ٢٢٦ ا َيۡفَعلُونَ َوأ

227. Ngoại trừ (những thi sĩ) có đức tin, làm việc thiện tốt, 

tụng niệm Allah nhiều và đã giành được thắng lợi sau khi 

đã bị đối xử bất công. Và những kẻ sai quấy sẽ sớm biết 

đâu là nơi mà mình sẽ phải quay về. 

هِذيَن َءاَمُنو ها ٱل َ  إِل َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ ٱَّلله اْ وََعِملُواْ ٱلصه
هِذيَن   ُْۗ وََسَيۡعلَُم ٱل َكثِيٗرا َوٱنَتَصُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِموا

يه ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبونَ 
َ
 ٢٢٧ َظلَُمٓواْ أ



 

An-Naml 

 

401 

 

 النمل

An-Naml النمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ta. Sin. Đây là những câu Kinh Qur’an, một Kinh Sách 

rõ ràng (không mơ hồ và thần bí). 
بِينٍ   ١ طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن َوكَِتاٖب مُّ

2. Một nguồn Chỉ Đạo và tin mừng cho những người có 

đức tin. 
 ٢ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. Những ai chu đáo dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakat và 

tin kiên định nơi cõi Đời Sau. 
َة وَُهم   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٣ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

4. Còn đối với những ai không có đức tin nơi cõi Đời Sau, 

TA (Allah) đã khiến cho việc làm của họ tỏ ra đẹp đẽ trong 

mắt của họ để họ cứ vẩn vơ lang thang. 

ۡعَمَٰلَُهۡم  
َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها لَُهۡم أ إِنه ٱل

 ٤ َفُهۡم َيۡعَمُهونَ 

5. Những kẻ đó sẽ phải chịu một sự trừng phạt nhục nhã 

và họ sẽ là đám người thất bại thảm hại ở Đời Sau. 
هِذيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱلَۡعَذاِب وَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ   ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ ُهُم ٱلۡأ

6. Quả thật Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã tiếp thu 

Qur’an từ Đấng Anh Minh, Toàn Tri. 
هُدۡن َحِكيٍم َعلِيمٍ  َوِإنهَك  ى ٱلُۡقۡرَءاَن ِمن ل  ٦ لَُتلَقه

7. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Musa bảo người nhà của Y: “Ta 

đã nhìn thấy một ngọn lửa ở đằng xa, Ta sẽ mang về cho 

các người tin tức từ chỗ ngọn lửa đó hoặc có thể Ta sẽ 

mang về cho các người một khúc củi cháy để các người 

sưởi ấm.” 

ۦٓ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا َسـ َاتِيُكم   ۡهلِهِ
َ
إِۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡو َءاتِيُكم بِِشَهاٖب قَبَٖس لهَعلهُكۡم  
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ م 

 ٧ تَۡصَطلُونَ 

8. Rồi khi (Musa) đến chỗ ngọn lửa thì có tiếng gọi, bảo: 

“Phúc cho ai đang ở gần lửa và cho ai đang ở xung quanh 

nó; và quang vinh và trong sạch thay Allah, Thượng Đế 

của toàn vũ trụ và muôn loài.” 

ارِ َوَمۡن   نُۢ بُورَِك َمن فِي ٱلنه
َ
ا َجآَءَها نُوِدَي أ فَلَمه

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٨ َحۡولََها وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

9. “Hỡi Musa, TA chính là Allah, Đấng Quyền Lực, Đấng 

Sáng Suốt.” 
ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  نَا ٱَّلله

َ
ۥٓ أ  ٩ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه

10. “Ngươi hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống.” (Musa 

liền làm theo) nhưng khi thấy nó động đậy giống như một 

con rắn, Y liền bỏ chạy không dám quay lại nhìn. (TA – 

Allah phán bảo Y): “Hỡi Musa, Ngươi đừng hoảng sợ, bởi 

chưa từng có vị Thiên Sứ nào hoảng sợ trước mặt TA cả.” 

هيَٰ   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰ لَا تَ  خَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف  ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق 
 ١٠ لََديه ٱلُۡمۡرَسلُونَ 
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11. “Ngoại trừ những ai đã bất công với bản thân, tuy 

nhiên, sau đó họ làm điều thiện để chuộc lỗi lầm thì quả 

thật TA là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung.” 

ُۢا َبۡعدَ  َل ُحۡسَن ها َمن َظلََم ُثمه بَده  ُسوٖٓء فَإِن ِي َغُفور   إِل
 ١١ رهِحيم  

12. “Ngươi hãy cho bàn tay Ngươi vào lòng ngực mình, 

khi rút ra bàn tay Ngươi sẽ trở nên trắng toát nhưng 

không phải là bệnh. Đó là một trong số chín phép lạ(1), 

Ngươi hãy mang đi trình bày cho Pha-ra-ông và đám 

thuộc hạ của hắn. Quả thật chúng là một đám người ương 

ngạnh, đại nghịch và bất tuân.”I 

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر  
َ
َوأ

ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ   ُسوٖٓءِۖ فِي تِۡسِع َءاَيٍَٰت إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوقَۡوِمهِ
َِٰسقِينَ   ١٢ قَۡوٗما َف

13. Nhưng khi những phép lạ của TA được mang đến cho 

chúng để chúng tận mắt chứng kiến thì chúng bảo: “Đây 

rõ ràng là một trò ảo thuật!” 

ا َجآَءۡتُهۡم َءاَيَُٰتَنا ُمۡبِصَرٗة قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر    فَلَمه
بِين    ١٣ مُّ

14. Chúng đã chống đối và ngạo mạn mặc dù trong thâm 

tâm chúng đã thừa nhận (các phép lạ đó là sự thật). Bởi 

vậy, Ngươi hãy nhìn xem những kẻ thối nát đã gặp phải 

hậu quả như thế nào. 

اْۚ   نُفُسُهۡم ُظلۡٗما وَُعلُو ٗ
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

َٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدي  ١٤ نَ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

15. Quả thật, TA đã ban cho Dawood (David) và 

Sulayman (Solomon) nguồn kiến thức, và cả hai nói: 

Alhamdulillah, Đấng đã ưu đãi bầy tôi nhiều hơn đám bề 

tôi có đức tin khác của Ngài.” 

ِ  َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن ِعلۡٗماۖۡ َوَقالَا ٱلۡحَ  ۡمُد َّلِله
ِۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  لََنا عَلَىَٰ َكثِيٖر م  هِذي فَضه  ١٥ ٱل

16. Sulayman đã kế thừa Dawood, Y bảo: “Hỡi nhân loại, 

Ta đã được dạy cho kiến thức về tiếng nói của loài chim 

và đã được ban cho đủ mọi thứ và đây rõ ràng là một 

hồng phúc.” 

اُس ُعل ِۡمَنا   َها ٱلنه يُّ
َ
أ ۖۡ َوَقاَل َيَٰٓ َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد

ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو  
وتِيَنا ِمن ُكل 

ُ
يِۡر َوأ َمنِطَق ٱلطه
 ١٦ ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبِينُ 

17. Đoàn quân của Sulayman gồm Jinn, con người và 

chim chóc đã được triệu tập trước mặt Y theo đội ngũ 

chỉnh tề. 

يِۡر   ِ َوٱلۡإِنِس َوٱلطه وَُحِشَر لُِسلَۡيَمََٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱلِۡجن 
 ١٧ َفُهۡم يُوزَُعونَ 

18. Khi đoàn quân đến một thung lũng của loài kiến (thuộc 

địa phận của Sham), một con kiến lên tiếng: “Hỡi loài kiến, 

các ngươi hãy mau lui vào chỗ ở của các ngươi kẻo 

Sulayman và đoàn quân của Người (vô tình) giẫm nát các 

ngươi trong lúc họ không hề hay biết.” 

َها  يُّ
َ
أ ۡمِل قَالَۡت َنۡملَة  َيَٰٓ تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه

َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكۡم لَا َيحِۡطَمنهُكۡم  ُسلَۡيَمَُٰن  ٱلنه
 ١٨ وَُجُنوُدهُۥ وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

 
I (1) Những phép lạ còn lại là hạn hán, mất mùa, lũ lụt, nạn cào cào, nạn chấy rận, nạn ếch nhái và máu. 
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19. Lấy làm vui thích trước lời nói của kiến, Sulayman mỉm 

cười và khấn vái: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy 

khiến cho bề tôi biết tạ ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài 

đã ban cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi, hãy khiến bề tôi 

làm việc thiện hồng làm hài lòng Ngài và xin lấy đức 

khoan dung của Ngài mà thâu nhận bề tôi vào đám bầy tôi 

sùng đạo của Ngài.” 

ۡن  
َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
ِ أ ِن قَۡولَِها َوَقاَل َرب  َم َضاِحٗكا م  َفَتبَسه

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِيٓ 
َ
ۡن  أ

َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

َ
 أ

ۡدِخلۡنِي بَِرۡحمَتَِك فِي ِعَبادَِك  
َ
َُٰه َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
أ

َٰلِِحينَ   ١٩ ٱلصه

20. Rồi khi (Sulayman) kiểm tra đoàn chim, Y bảo: “Sao 

Ta không thấy con Hudhud(2) đâu cả, phải chăng nó vắng 

mặt?”I 

ۡم َكاَن  وَ 
َ
َرى ٱلُۡهۡدُهَد أ

َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَٓا أ َد ٱلطه َتَفقه

 ٢٠ ِمَن ٱلَۡغآئِبِينَ 

21. “Ta chắc chắn sẽ phạt nó thật nặng hoặc Ta sẽ giết nó 

hoặc nó sẽ phải cho Ta biết lý do rõ ràng (về việc nó đã 

vắng mặt).” 

َبنهُهۥ َعَذاٗبا َشِديًدا  ِ َعذ 
ُ
تِيَن ِي   لَأ

ۡ
ۡو لََيأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَبحَنهُه

َ
ۡو لَأ

َ
أ

بِينٖ   ٢١ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

22. Không dám chậm trễ, con chim liền vội vàng bay về 

thưa (với Sulayman): “Hạ thần đã phát hiện ra một điều 

mà bệ hạ chưa biết và hạ thần đã mang về cho bệ hạ một 

nguồn tin chắc chắn từ xứ Saba' (Sheba).” 

َحطُت بَِما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ  
َ
َفَمَكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

ِۭ بِنََبإٖ يَقِينٍ   ٢٢ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ

23. “Hạ thần đã phát hiện thấy có một nữ vương cai trị 

dân chúng, nữ vương đó đã được cung phụng đầy đủ mọi 

thứ và làm chủ một ngai vương vĩ đại.” 

ِ َشۡيٖء  
وتَِيۡت ِمن ُكل 

ُ
ٗة َتۡملُِكُهۡم َوأ

َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

 ٢٣ َولََها َعۡرٌش َعِظيم  

24. “Hạ thần thấy nữ vương đó cùng dân chúng của mình 

quỳ lạy mặt trời thay vì Allah. Shaytan đã quyến rũ họ 

khiến họ thích thú với việc làm của mình, hắn đã ngăn cản 

họ xa lánh con đường Chân Lý nên họ không được hướng 

dẫn.” 

  ِ ۡمِس ِمن ُدوِن ٱَّلله وََجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسُجُدوَن لِلشه
بِيِل   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه

 ٢٤ َفُهۡم لَا َيۡهَتُدونَ 

25. “Để họ không quỳ lạy Allah, Đấng trưng bày những 

điều bí mật trong các tầng trời và đất, Đấng biết rõ mọi 

điều quí ngài giấu kín cũng như những điều quí ngài phơi 

bày.” 

َِٰت   َمََٰو رُِج ٱلۡخَۡبَء فِي ٱلسه
هِذي ُيخۡ ِ ٱل ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله

ۡرِض 
َ
 ٢٥  َويَۡعلَُم َما ُتخُۡفوَن َوَما ُتۡعلُِنونَ َوٱلۡأ

26. “Allah là Đấng mà Không có Thượng Đế (đích thực) 

nào khác ngoài Ngài. Ngài là Đấng Chủ Nhân của chiếc 

Ngai Vương vĩ đại.” 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيِم۩ ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ٢٦ ٱَّلله

27. (Sulayman) nói với (con Hudhud): “Ta sẽ xem nhà 

ngươi nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối.” 
َِٰذبِينَ  ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡك

َ
َصَدقَۡت أ

َ
 ٢٧ ۞قَاَل َسنَنُظُر أ

28. “Nhà ngươi hãy mang bức thư này của Ta ném cho họ 

rồi lánh sang một bên để lắng nghe họ phúc đáp điều gì 

(về bức thư của Ta).” 

لۡقِۡه إِلَۡيِهۡم ُثمه تََوله َعۡنُهۡم  
َ
ٱۡذَهب ب ِِكَتَِٰبي َهََٰذا فَأ

 ٢٨ فَٱنُظۡر َماَذا يَرِۡجُعونَ 

 
I (2) Chim đầu rìu còn gọi là chim gõ kiến. 
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29. (Nữ Vương nhận được bức thư) bảo: “Hỡi các tướng 

lĩnh, trẫm vừa nhận được một bức thư khả kính.” 
يُّ 

َ
أ لِۡقَى إِلَيه كَِتَٰب  َكرِيمٌ قَالَۡت َيَٰٓ

ُ
 ٢٩ َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ

30. “Nó đến từ Sulayman, nó bắt đầu bằng câu: Bismillahir 

rohmanir rohim (Nhân Danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng 

Khoan Dung)”. 

ِنَٰمۡح ٱلرهحِ  ِ ٱلره  ٣٠ يمِ إِنهُهۥ ِمن ُسلَۡيَمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله

31. “(Nội dung của nó:) Các ngươi chớ cao ngạo đối với 

Ta và hãy đến trình diện Ta như một người Muslim (thần 

phục Allah).” 

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ

32. (Nữ Vương) nói (với các chư thần): “Hỡi các chư 

khanh, các chư khanh hãy cố vấn cho trẫm trong sự việc 

này. Trẫm không hề tự quyết định lấy bất kỳ sự việc nào 

mà không có mặt của các khanh cả.” 

ۡمرِي َما ُكنُت  
َ
ۡفُتونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ قَالَۡت َيَٰٓ

ۡمًرا َحتهيَٰ تَۡشَهُدونِ 
َ
 ٣٢ قَاِطَعًة أ

33. (Các quân thần) tâu: “Chúng ta vốn hùng mạnh, dày 

dặn kinh nghiệm chinh chiến, tuy nhiên, quyền quyết định 

là ở nơi bệ hạ. Xin bệ hạ xem xét mà ra lệnh.” 

ۡمُر  
َ
ٖس َشِديٖد َوٱلۡأ

ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ قُوه

ُ
قَالُواْ َنحُۡن أ

ُمرِ 
ۡ
 ٣٣ ينَ إِلَۡيِك فَٱنُظرِي َماَذا تَأ

34. (Nữ Vương) bảo: “(Theo trẫm thấy), các vua chúa khi 

tiến vào một thị trấn nào đó (với ý định xâm lăng) thì họ sẽ 

tàn phá nó và bắt những người quyền thế nhất của nó 

xuống làm thứ dân thấp hèn nhất. Họ luôn làm như vậy 

(khi đã chiếm được nó).” 

فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ  قَ 
َ
الَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَۡريًَة أ

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ  ذِلهٗة
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َة أ ِعزه

َ
 ٣٤ أ

35. “Trẫm quyết định sai sứ thần mang lễ vật đi triều cống 

họ và đợi xem các sứ thần sẽ mang điều phúc đáp gì trở 

về.” 

ُۢ بَِم يَرِۡجُع  وَ  ِإن ِي ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة
 ٣٥ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

36. Khi các sứ thần đến yết kiến Sulayman, Y bảo họ: 

“Các ngươi định làm cho Ta giàu thêm chăng? Những gì 

Allah ban cho Ta tốt hơn những thứ Ngài ban cho các 

ngươi. Chắc các ngươi lấy làm vui thích với những cống 

vật của các ngươi lắm?” 

ۦَ   َِٰن ونَِن بَِماٖل َفَمآ َءاتَى تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَمََٰن قَاَل أ فَلَمه

نُتم بَِهِديهتُِكۡم  
َ
َُٰكمِۚ بَۡل أ آ َءاتَى ِمه ُ َخيۡر  م  ٱَّلله

 ٣٦ َتۡفرَُحونَ 

37. “Các ngươi hãy trở về tâu lại với họ, Ta sẽ đem quân 

đến hỏi tội họ và chắc chắn họ sẽ không bao giờ địch nổi, 

Ta sẽ đuổi họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và chắc 

chắn họ sẽ phải quy hàng một cách hèn hạ.” 

ها قَِبَل لَُهم بَِها   تِيَنهُهم ِبجُُنوٖد ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيِهۡم فَلََنأ

 َ ذِلهٗة وَُهۡم َصَٰغُِرونَ َول
َ
ِۡنَهآ أ  ٣٧ ُنۡخرَِجنهُهم م 

38. (Sulayman) hỏi (các tướng chỉ huy các đoàn quân): 

“Hỡi các tướng lĩnh, ai trong các ngươi có thể mang ngai 

vàng của nữ vương kia đến cho Ta trước khi họ đến qui 

hàng Ta?” 

ن قَاَل 
َ
تِينِي بَِعۡرِشَها َقۡبَل أ

ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
 ٣٨ يَأ
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39. (Sulayman vừa dứt lời) thì ‘Ifrit, một tên thuộc loài Jinn 

liền tâu: “Hạ thần sẽ mang nó về cho bệ hạ trước khi bệ 

hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ hạ. Hạ thần thực sự đủ mạnh 

và đáng tin cho việc đó.” 

ن  
َ
نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ

َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  قَاَل ِعۡفرِيت  م 

ِمين  
َ
َقاِمَكۖۡ َوِإن ِي َعلَۡيهِ لََقوِيٌّ أ  ٣٩ َتُقوَم ِمن مه

40. (Ngay lúc đó), một người (ngoan đạo) thông thạo Kinh 

Sách(3) cũng liền tâu (với Sulayman): “Hạ thần sẽ mang 

nó về cho bệ hạ chỉ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi 

(Sulayman) thấy (chiếc ngai vương) được đặt ngay trước 

mặt mình, Y bảo: “Đây quả thật là một thiên ân mà 

Thượng Đế của Ta dùng để thử thách xem Ta là một 

người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi ai biết tạ ơn thì 

việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai 

bội ơn thì Thượng Đế của Ta vẫn luôn giàu có và quảng 

đại.”I 

نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ 
َ
َِن ٱلِۡكَتَِٰب أ هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡم  م  قَاَل ٱل

ن يَۡرتَده إِلَۡيَك َطۡرُف 
َ
ا  َقۡبَل أ ا َرَءاهُ ُمۡسَتقِرًّ َكْۚ فَلَمه

ۡم  
َ
ۡشُكُر أ

َ
ِعنَدهُۥ قَاَل َهََٰذا ِمن فَۡضِل َرب ِي لَِيۡبلَُونِٓي َءأ

ۖۡ َوَمن َشَكَر فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن   ۡكُفُر
َ
أ

 ٤٠ َكَفَر فَإِنه َرب ِي َغنِي   َكرِيم  

41. (Sulayman) bảo (các chư thần): “Các ngươi hãy cải 

trang ngai vương của nữ ta để xem nữ ta có nhận ra được 

nó hay không?” 

ۡم تَُكوُن  
َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
ُرواْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر أ ِ قَاَل نَك 

هِذيَن لَا َيۡهَتُدونَ   ٤١ ِمَن ٱل

42. Khi nữ vương đến yết kiến, (Suylayman) liền hỏi: “Có 

phải ngai vương của nàng như thế này đúng không?” Nữ 

vương đáp: “Dường như chính là nó.” (Sulayman) bảo: 

“Ta (và thần dân của ta) đã được ban cho kiến thức trước 

nàng và (tất cả bọn ta đều) là những người Muslim (thần 

phục Allah).” 

ا َجآَءۡت قِيَل  نهُهۥ ُهَوْۚ  فَلَمه
َ
َهََٰكَذا َعۡرُشِكِۖ قَالَۡت َكأ

َ
أ

وتِيَنا ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلَِها َوُكنها ُمۡسلِِمينَ 
ُ
 ٤٢ َوأ

43. Quả thật những thứ mà nữ vương này đã từng thờ 

phượng ngoài Allah đã cản trở nữ ta khiến nữ ta trở thành 

một trong nhóm người vô đức tin. 

ِۖۡ إِنهَها َكانَۡت  وََصده  َها َما َكانَت تهۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰفِرِينَ   ٤٣ ِمن قَۡوٖم َك

44. Rồi có lời nghinh đón nữ ta: “Xin mời nữ vương bước 

vào cung điện.” Khi nhìn thấy (phần nền của cung điện), 

nữ ta cứ ngỡ đó là một hồ nước nên đã vén váy lên làm lộ 

ra cẳng chân của mình. (Sulayman) bảo: “Đây là một cung 

điện được lót bằng pha lê.” Nữ ta thốt lên: “Lạy Thượng 

Đế của bề tôi, bề tôi đã bất công với chính bản thân mình, 

giờ bề tôi xin nguyện cùng với Sulayman thần phục Allah, 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.” 

تُۡه َحِسبَۡتُه لُجهٗة  
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ۡرَح قِيَل لََها ٱۡدُخلِى ٱلصه

ِن   د  م  َمره َوَكَشَفۡت َعن َساَقۡيَهاْۚ قَاَل إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ
ۡسلَۡمُت َمَع  

َ
ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي َوأ ُۗ قَالَۡت َرب  قََوارِيَر

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٤ ُسلَۡيَمََٰن َّلِله

45. Quả thật trước đây, TA (Allah) đã cử đến với người 

dân Thamud người anh em của họ, Saleh, Y bảo họ: “Các 

người hãy thờ phượng Allah.” Nhưng lúc đó họ chia thành 

hai nhóm tranh chấp nhau. 

ِن ٱۡعُبدُ 
َ
َخاُهۡم َصَٰلًِحا أ

َ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ َثُموَد أ

َ
واْ  َولََقۡد أ

َ فَإَِذا ُهۡم فَرِيَقاِن َيخَۡتِصُمونَ   ٤٥ ٱَّلله

 
I (3) Các Tafseer cho biết rằng người ngoan đạo thông thạo Kinh Sách của Allah này đây đã biết được một đại danh của 

Allah. Khi cầu xin Allah với đại danh này của Ngài thì Ngài lập tức sẽ đáp lại. 
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46. (Saleh) bảo: “Hỡi dân Ta, sao các người lại cứ hối 

thúc điều dữ đến trước điều lành? Đáng lẽ ra các người 

nên cầu xin Allah tha thứ để may ra các người được 

khoan dung.” 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِِۖ  قَاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡستَ  ۡعِجلُوَن بِٱلسه
َ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ٤٦ لَۡولَا تَۡسَتۡغفُِروَن ٱَّلله

47. Họ (đáp trả lời kêu gọi của Saleh), nói: “Bọn ta được 

báo rằng Ngươi và những ai cùng Ngươi là một điềm 

xấu.” (Saleh) bảo họ: “Điềm xấu của các người là do Allah 

quyết định. Không, các người là một đám người đang bị 

thử thách.” 

َعَكْۚ قَاَل َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد   يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه قَالُواْ ٱطه
نُتۡم قَۡوم  ُتۡفَتُنونَ 

َ
ِۖۡ بَۡل أ  ٤٧ ٱَّلله

48. Và trong thành phố, có chín người thường hay làm 

điều thối nát khắp nơi nhưng không chịu sửa mình. 
ۡرِض  

َ
وََكاَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة رَۡهٖط ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٤٨ َولَا يُۡصلُِحونَ 

49. Những kẻ đó bảo: “Chúng ta hãy cùng nhau thề với 

Allah rằng chúng ta nhất định sẽ giết (Saleh) và gia đình 

của Y vào ban đêm, rồi chúng ta sẽ nói với người thừa kế 

của Y rằng chúng ta không hề biết gì đến việc gia đình Y 

bị thủ tiêu và chúng ta hoàn toàn nói thật.” 

ۡهلَُهۥ ُثمه لََنُقولَنه  
َ
ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ َوأ قَالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

ۡهلِهِۦ َوِإنها لََصَِٰدقُونَ لَِولِي ِهِۦ َما َشِهۡدنَا 
َ
 ٤٩ َمۡهلَِك أ

50. Chúng đã mưu toan một kế hoạch và TA cũng đã sắp 

đặt một kế hoạch trong lúc chúng không hề hay biết. 
 ٥٠ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

51. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy xem mưu đồ của 

chúng đã để lại kết cuộc cho chúng như thế nào, chẳng 

phải TA đã tiêu diệt chúng và toàn bộ đám dân của chúng 

đó sao?! 

ۡرَنَُٰهۡم   نها َدمه
َ
َٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم أ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥١ َوقَۡوَمُهۡم أ

52. Đó, nhà cửa của chúng đã trở nên hoang tàn vì những 

điều sai trái mà chúng đã làm. Quả thật trong sự việc đó là 

một bài học cho đám người hiểu biết. 

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ْْۚ إِنه فِي َذ فَتِلَۡك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُمٓوا
 ٥٢ ل َِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

53. Và TA (Allah) đã giải cứu những người có đức tin bởi 

họ là những người ngoan đạo biết sợ TA. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  نجَۡيَنا ٱل

َ
 ٥٣ َوأ

54. Và khi Lut bảo người dân mình: “Lẽ nào các người 

làm điều ô uế trong lúc các người vẫn còn nhận thức 

được (điều phải trái)?” 

نُتۡم  
َ
تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َوأ

ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

 ٥٤ ُتۡبِصُرونَ 

55. “Sao các người lại tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục 

dục thay vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một 

đám người ngu muội.” 

تُوَن 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
ِۚ بَۡل  أ ِن ُدوِن ٱلن َِسآِء ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 

نُتۡم قَۡوم  َتجَۡهلُونَ 
َ
 ٥٥ أ

56. Câu trả lời của đám dân của Y chẳng có gì khác hơn 

ngoài việc họ nói: “Các người hãy trục xuất gia đình của 

Lut ra khỏi thành phố của các người! Bởi Họ là những 

người muốn giữ mình trong sạch!” 

ۡخرُِجٓواْ َءاَل  
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۞َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ  ٥٦ لُوٖط م 
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57. Bởi thế, TA đã giải cứu (Lut) và gia đình của Y ngoại 

trừ vợ của Y. TA đã sắp đặt cho ả ở lại trong đám người bị 

tiêu diệt kia. 

ۡرَنََٰها ِمَن   تَُهۥ قَده
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٥٧ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

58. TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa kinh hoàng, 

đó là một trận mưa thật tồi tệ dành cho đám người từng 

được cảnh báo. 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر ٱلُۡمنَذرِينَ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
 ٥٨ َوأ

59. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Alhamdulillah 

và lời chúc ‘Bằng an’ cho những bầy tôi đã được Ngài 

chọn. Lẽ nào Allah không phải là Đấng Ưu Việt hơn mọi 

thứ mà họ đã tổ hợp với Ngài ư?!” 

  ُۗ هِذيَن ٱۡصَطَفىَٰٓ ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعَبادِهِ ٱل قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا يُۡشِرُكونَ  مه

َ
ُ َخيٌۡر أ  ٥٩ َءاَّلٓله

60. Thế ai đã tạo các tầng trời, trái đất và cho mưa từ trên 

trời xuống cho các ngươi? Chính TA dùng nó làm mọc ra 

những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ, thứ mà các ngươi 

không thể làm mọc ra bất cứ loại cây nào của chúng cả. 

Lẽ nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Không, họ là 

một đám người thường dựng lên những thần linh ngụy tạo 

(không có thực). 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه مه

َ
َِن  أ نَزَل لَُكم م 

َ
َوأ

ا   ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ٱلسه

ِْۚ بَۡل ُهۡم   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ُۗ أ ن تُۢنبُِتواْ َشَجرََهآ

َ
َكاَن لَُكۡم أ
 ٦٠ قَۡوم  َيۡعِدلُونَ 

61. Thế ai đã làm trái đất thành một nơi cư ngụ vững chắc 

và đặt giữa nó những con sông và giữa hai biển một tấm 

chắn. Lẽ nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Không, 

đa số bọn họ không biết gì. 

نَۡهَٰٗرا  
َ
ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ أ

َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
أ

اِجًزاُۗ  وََجَعَل لََها َرَوَِٰسَي وََجَعَل َبيَۡن ٱلَۡبۡحَرۡيِن حَ 
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
ِْۚ بَۡل أ َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه

َ
 ٦١ أ

62. Thế ai đã đáp lại người gặp nguy khi y van xin Ngài, ai 

đã xua tan mọi điều xấu và làm cho các ngươi thành 

những người đại diện trên trái đất. Lẽ nào lại có thần linh 

khác cùng với Allah? Thật ít thay điều các ngươi ghi nhớ! 

وَٓء   ن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطره إَِذا َدعَاهُ َويَۡكِشُف ٱلسُّ مه
َ
أ

ا   ِْۚ قَلِيلٗا مه َع ٱَّلله ءَِلَٰه  مه
َ
ۡرِض  أ

َ
َويَۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱلۡأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. Thế ai đã hướng dẫn các ngươi qua những lớp tăm tối 

của đất liền, của biển cả; và ai gởi những luồng gió loan 

tin mừng báo trước hồng ân của Ngài (mưa) sắp đến. Lẽ 

nào lại có thần linh khác cùng với Allah? Allah Tối 

Thượng, Ngài tối cao vượt bên trên mọi điều mà bọn họ 

qui cho Ngài. 

ن َيۡهِديُكۡم فِي ظُ  مه
َ
ِ َوٱلَۡبۡحرِ َوَمن يُۡرِسُل  أ لَُمَِٰت ٱلۡبَر 

ِْۚ تََعَٰلَى   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۦُٓۗ أ ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي َرۡحمَتِهِ َِي ٱلر 

ا يُۡشِرُكونَ  ُ َعمه  ٦٣ ٱَّلله

64. Thế ai đã khởi tạo rồi tái diễn nó lại, và ai đã cung 

dưỡng cho các ngươi từ trên trời và cả dưới đất. Lẽ nào 

lại có thần linh khác cùng với Allah? Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): “Các người 

hãy trưng ra các bằng chứng của các người nếu các 

người nói thật?” 

ِ ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرُزقُُكم م  مه
َ
َن  أ

ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ۡرِض  أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ ٱلسه

 ٦٤ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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65. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Không ai biết 

rõ điều vô hình trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ 

Allah; và tất cả đều không biết thời khắc nào sẽ được 

phục sinh trở lại.” 

ها   ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ها َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسه قُل ل

يهاَن ُيۡبَعُثونَ 
َ
ْۚ َوَما يَۡشُعُروَن أ ُ  ٦٥ ٱَّلله

66. Không, (những kẻ thờ đa thần) không thể biết về Đời 

Sau. Không, bọn họ hoài nghi về điều đó. Không, bọn họ 

thực sự mù tịt về điều đó. 

ِۡنَهاۖۡ  ٖ م  ََٰرَك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك  بَِل ٱده
ِۡنَها َعُمونَ   ٦٦ بَۡل ُهم م 

67. Và những kẻ không có đức tin nói: “Lẽ nào chúng tôi 

và tổ tiên của chúng tôi khi đã trở thành cát bụi sẽ được 

phục sinh trở lại?” 

ئِنها 
َ
َٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ ِءَذا ُكنها تَُر

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوَقاَل ٱل

 ٦٧ لَُمۡخرَُجونَ 

68. “Quả thật, chúng tôi cũng như ông bà cha mẹ của 

chúng tôi trước đây đều được hứa điều này, nhưng đó chỉ 

là truyện cổ tích của người xưa mà thôi (không hề có 

thật).” 

هٓا   لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن َوَءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل إِۡن َهََٰذآ إِل
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٦٨ أ

69. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ 

phủ nhận sự phục sinh): “Các người hãy đi chu du khắp 

trái đất để nhìn xem những kẻ tội lỗi đã có kết cuộc như 

thế nào?” 

َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

70. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chớ buồn phiền cho 

điều bọn họ nói và cũng chớ khổ tâm cho những điều bọn 

họ đã âm mưu. 

ا   ِمه َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُكن فِي َضۡيٖق م 
 ٧٠ َيۡمُكُرونَ 

71. (Những kẻ vô đức tin và phủ nhận sự phục sinh) nói: 

“Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 
 ٧١ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

72. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Điều 

mà các người hối thúc có lẽ ở gần sát sau lưng các 

người.” 

هِذي   ن يَُكوَن َرِدَف لَُكم َبۡعُض ٱل
َ
قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٧٢ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

73. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi đã đặc ân đối với loài 

người, nhưng đa số bọn họ thường không biết ơn. 
ۡكثَرَُهۡم  

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ َوِإنه َربهَك لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه

 ٧٣ لَا يَۡشُكُرونَ 

74. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi biết rõ điều họ giấu 

giếm trong lòng cũng như điều họ bộc lộ ra ngoài. 
لََيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما  َوِإنه َربهَك 

 ٧٤ ُيۡعلُِنونَ 

75. Không có một điều bí ẩn nào trên trời hay dưới đất mà 

lại không được ghi rõ ràng trong quyển sổ (ở nơi Ngài). 
ها فِي كَِتَٰٖب   ۡرِض إِل

َ
َمآِء َوٱلۡأ َوَما ِمۡن غَآئَِبةٖ فِي ٱلسه

بِينٍ   ٧٥ مُّ
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76. Kinh Qur’an này thực sự kể lại cho con cháu của Israel 

nhiều điều mà họ thường tranh chấp nhau trong đó. 
ۡكثََر  

َ
َِٰٓءيَل أ إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر

هِذي ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ   ٧٦ ٱل

77. Và (Qur’an) đích thực là chỉ đạo và hồng ân cho 

những người có đức tin. 
 ٧٧ َوِإنهُهۥ لَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

78. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi sẽ xét xử họ theo 

quyết định của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Hằng 

Biết. 

زِيُز  إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهم ِبحُۡكِمهِۚۦْ وَُهَو ٱلۡعَ 
 ٧٨ ٱلَۡعلِيمُ 

79. Do đó, Ngươi hãy phó thác cho Allah, quả thật Ngươi 

đang ở trên Chân Lý rõ ràng. 
ِ ٱلُۡمبِينِ  ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق   ٧٩ َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

80. Ngươi chắc chắn không thể làm cho người chết nghe 

được và cũng không thể làm cho người điếc nghe tiếng 

gọi khi họ đã quay lưng bỏ đi. 

عَآَء إَِذا   مه ٱلدُّ إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ   ٨٠ َول

81. Và Ngươi cũng không có khả năng hướng dẫn người 

mù ra khỏi tình trạng lạc lối của họ. Ngươi chỉ có thể làm 

cho những người có đức tin nơi những lời mặc khải của 

TA nghe được mà thôi, bởi họ là những người Muslim 

(thần phục TA). 

ها   نَت بَِهَِٰدي ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسلُِمونَ   ٨١ َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ

82. Khi lời hứa về việc trừng phạt họ sắp được thể hiện, 

TA sẽ cho ra từ lòng đất một con thú biết nói chuyện với 

họ, bởi nhân loại đã không tin nơi các lời mặc khải của 

TA. 

َِن   ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبهٗة م 
َ
۞َوِإَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

ۡرِض 
َ
اَس َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا لَا  ٱلۡأ نه ٱلنه

َ
تُكَل ُِمُهۡم أ

 ٨٢ يُوقُِنونَ 

83. (Ngươi, hỡi Thiên Sứ Muhammad, hãy nghĩ tới) Ngày 

mà TA sẽ cho tập trung tất cả từ mỗi cộng đồng và tách 

nhóm người đã phủ nhận những lời mặc khải của TA 

thành một nhóm riêng; rồi họ sẽ bị bắt đứng thành hàng 

chờ đợi. 

ُب   ِ ن يَُكذ  ِمه ةٖ فَوٗۡجا م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنحُۡشُر ِمن ُكل 
 ٨٣ أَـِبَيَٰتَِنا َفُهۡم يُوزَُعونَ 

84. Khi toàn bộ đã đến tập họp, (Allah) hỏi họ: “Có phải 

các ngươi đã phủ nhận những lời mặc khải của TA trong 

lúc các ngươi không có kiến thức để tiếp thu chúng hay 

phải chăng các ngươi đã làm gì?” 

ۡبُتم أَـِبَيَٰتِي َولَۡم ُتحِيُطواْ   َكذه
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءو قَاَل أ

اَذا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  مه
َ
 ٨٤ بَِها ِعلًۡما أ

85. Lời hứa về việc trừng phạt họ bởi những sai quấy mà 

họ đã làm chắc chắn sẽ được thể hiện, rồi lúc đó họ sẽ 

không thể nói được gì. 

 ٨٥ َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ َفُهۡم لَا يَنِطُقونَ 

86. Lẽ nào họ đã không nhìn thấy việc TA đã làm ra ban 

đêm cho họ nghỉ ngơi và ban ngày để họ quan sát (được 

mọi vật)? Quả thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu 

cho đám người có đức tin. 

َهاَر   هۡيَل لِيَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه نها َجَعلَۡنا ٱل
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٨٦ ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ
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87. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nghĩ đến) ngày 

mà tiếng còi sẽ được thổi lên khiến những ai ở trên trời và 

những ai dưới đất đều phải bạt vía kinh hồn ngoại trừ ai 

mà Allah muốn dung tha. Và tất cả đều phải hạ mình 

khiêm tốn đến trình diện trước Ngài. 

َِٰت َوَمن  َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱل َمََٰو ورِ َفَفزَِع َمن فِي ٱلسه صُّ
تَۡوُه َدَِٰخرِينَ 

َ
ْۚ وَكُلٌّ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
 ٨٧ فِي ٱلۡأ

88. Rồi (lúc đó) Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi 

đã nghĩ rằng chúng rất kiên cố vững chắc sẽ vỡ ra như 

những đám mây tan. Công trình tạo hóa của Allah, Đấng 

đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài luôn tường tận mọi 

điều các ngươi làm. 

َوتََرى ٱلِۡجَباَل َتحَۡسُبَها َجاِمَدٗة َوِهَي َتُمرُّ َمره  
ِۚ إِنهُهۥ   ۡتَقَن ُكله َشۡيٍء

َ
هِذٓي أ ِ ٱل َحاِبِۚ ُصۡنَع ٱَّلله ٱلسه

ُۢ بَِما َتۡفَعلُونَ   ٨٨ َخبِيُر

89. Ai mang theo điều tốt thì sẽ được ban thưởng điều tốt 

hơn và sẽ được an toàn khỏi cảnh kinh hoàng của Ngày 

hôm đó. 

ِن فََزٖع   ِۡنَها وَُهم م  َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
 ٨٩ يَۡوَمئٍِذ َءاِمُنونَ 

90. Ai mang theo điều tội lỗi thì mặt của họ sẽ bị quẳng úp 

vào Hỏa Ngục, kèm theo lời phán: “Lẽ nào đây không phải 

là hình phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?” 

ارِ َهۡل   ي ِئَةِ فَُكبهۡت وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه َوَمن َجآَء بِٱلسه
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٩٠ ُتجَۡزۡوَن إِل

91. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nói): “Quả thật 

Ta chỉ được lệnh thờ phượng Thượng Đế của thành phố 

(Makkah) này, nơi mà Ngài đã làm cho nó linh thiêng, và 

mọi thứ đều thuộc về Ngài; và Ta được lệnh phải là một 

tín đồ Muslim.” 

عۡ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َمَها  إِنهَمآ أ هِذي َحره ُبَد َربه َهَِٰذهِ ٱلَۡبلَۡدةِ ٱل

ُكوَن ِمَن  
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َولَُهۥ ُكلُّ َشۡيٖءِۖ َوأ

 ٩١ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

92. “Ta được lệnh phải đọc Qur’an. Bởi thế ai được 

hướng dẫn thì quả thật việc được hướng dẫn đó chỉ có lợi 

cho bản thân y mà thôi; còn ai lạc lối thì thật ra Ta chỉ là 

một người cảnh báo!” 

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَإِنهَما َيۡهَتِدي  
َ
ۡن أ

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 
َ
 ٩٢ لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفُقۡل إِنهَمآ أ

93. Và Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): 

“Alhamdulillah, Đấng sẽ sớm cho các ngươi thấy những 

dấu hiệu của Ngài rồi các ngươi sẽ nhận ra chúng.” Và 

Thượng Đế của Ngươi không làm ngơ trước những điều 

các người làm. 

ِ َسيُِريُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َفَتۡعرِفُوَنَهاْۚ َوَما  َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا َتۡعَملُونَ َربَُّك بَِغَٰ   ٩٣ فٍِل َعمه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ta. Sin. Mim.  ٓ١ طٓسم 

2. Đó là những câu Kinh của một Kinh Sách rõ ràng 

(không mơ hồ và bí ẩn). 
 ٢ َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ تِلَۡك  

3. TA (Allah) đọc cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) nghe 

câu chuyện về Musa và Pha-ra-ông bằng sự thật, (một 

câu chuyện) dành cho đám người có đức tin. 

ِ لَِقۡوٖم   َنۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نهَبإِ ُموَسيَٰ َوفِرَۡعۡوَن بِٱلۡحَق 
 ٣ ۡؤِمُنونَ يُ 

4. Quả thật, Pha-ra-ông tự suy tôn mình (là chúa) tối cao 

trong xứ, (ép dân Israel làm nô lệ), chia họ thành nhiều 

nhóm nhỏ để làm họ suy yếu, giết chết các con trai của họ 

và tha sống các phụ nữ của họ. Quả thật, hắn là một tên 

tàn bạo quá mức. 

ۡهلََها ِشَيٗعا 
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
إِنه فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِيۦ 
َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة م 

 ٤ نَِسآَءُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

5. TA (Allah) muốn ban ân cho những người yếu thế trong 

xứ, TA muốn làm cho họ thành những nhà lãnh đạo và 

thành những người kế thừa. 

ۡرِض  
َ
هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ فِي ٱلۡأ ن نهُمنه عَلَى ٱل

َ
َونُرِيُد أ

َٰرِثِينَ  ٗة َوَنجَۡعلَُهُم ٱلَۡو ئِمه
َ
 ٥ َوَنجَۡعلَُهۡم أ

6. TA ban cho họ một nơi định cư trong xứ và TA làm cho 

Pha-ra-ông và Haman cùng binh lính của hai tên đó thấy 

những điều làm cho bọn họ lo sợ. 

ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن  
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

ا َكانُواْ َيحَۡذُرونَ   ٦ وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مه

7. TA đã mặc khải cho mẹ của Musa: “Ngươi hãy cho Nó 

(Musa) bú sữa nhưng khi ngươi lo sợ cho Nó (bị sát hại) 

thì ngươi hãy ném Nó xuống dòng sông (Nile), ngươi chớ 

sợ hãi và cũng chớ buồn lo cho Nó, chắc chắc TA sẽ 

mang Nó trả lại cho ngươi và cử Nó làm một vị Thiên Sứ 

(của TA).” 

م ِ 
ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ   َوأ

َ
ۡن أ

َ
ُموَسيَٰٓ أ

وُه إِلَۡيِك   لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا َتخَافِي َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها َرآدُّ
َ
فَأ

 ٧ وََجاِعلُوُه ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

8. Rồi người nhà của Pha-ra-ông đã nhặt (Musa từ dòng 

sông) mang về nuôi (đúng theo ý của Allah, bởi vì Ngài 

muốn) Musa trở thành kẻ thù và nguồn lo âu cho bọn họ. 

Quả thật, Pha-ra-ông, Haman và binh lính của bọn họ là 

những kẻ tội lỗi. 

ُۗ إِنه   ا وََحَزنًا ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ فَٱلَۡتَقَطُه
 ٨ ُنوَدُهَما َكانُواْ َخَِٰطـ ِينَ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَجُ 

9. Vợ của Pha-ra-ông nói với (Pha-ra-ông): “Đứa bé này 

sẽ là một nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ hạ. Xin 

bệ hạ đừng giết Nó, biết đâu sau này Nó sẽ giúp ích cho 

chúng ta hoặc chúng ta sẽ nhận Nó làm con của chúng 

ta.” Nhưng bọn họ không nhận thấy (hậu quả của sự việc 

mình đang làm). 

ُت فِرَۡعۡوَن قُرهُت َعيٖۡن ل ِي َولََكۖۡ لَا  
َ
َوَقالَِت ٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ َولَٗدا وَُهۡم لَا  
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َتۡقُتلُوُه َعَسيَٰٓ أ

 ٩ يَۡشُعُرونَ 



 

Al-Qasas 

 

412 

 

 القصص 

10. Trái tim của mẹ Musa trở nên trống trải (vì thương nhớ 

con), nữ ta gần như muốn tiết lộ câu chuyện về đứa con 

trai của mình nếu như TA không củng cố trái tim của nữ 

để cho nữ vẫn còn là một người có đức tin. 

ۖۡ إِن َكاَدۡت لَُتۡبِدي بِهِۦ   َٰرِغًا م ِ ُموَسيَٰ َف
ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
َوأ

بَۡطَنا عَلَىَٰ قَلۡبَِها لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ لَۡولَٓا  ن ره
َ
 ١٠ أ

11. (Mẹ của Musa) đã bảo người chị của Musa: “Con hãy 

theo dõi em của con!” Thế là, người chị đứng nhìn đứa em 

từ đằng xa trong lúc quân lính không để ý. 

يهِِۖ َفبَ  ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
ُصَرۡت بِهِۦ َعن ُجُنٖب  َوَقالَۡت لِأ

 ١١ وَُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

12. Và ngay từ đầu, TA (Allah) đã khiến cho (Musa) không 

bú được sữa của những bà vú em, mãi đến lúc chị của Y 

thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho quí ngài một gia 

đình có thể chăm sóc đứa bé giùm cho quí ngài một cách 

chu đáo và họ luôn mong sự bình an cho Nó?” 

ۡمَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل َفَقالَۡت َهۡل   ۞وََحره
ۡهِل َبۡيٖت يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم وَُهۡم لَُهۥ  

َ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

 ١٢ َنَِٰصُحونَ 

13. Với cách đó, TA đã mang (Musa) trả lại cho mẹ của Y 

để cho nữ ta vui trở lại và không còn buồn lo nữa cũng 

như để cho nữ ta biết rằng Lời Hứa của Allah là sự thật. 

Tuy nhiên, đa số bọn họ không biết. 

ِهِۦ كَۡي َتَقره َعۡيُنَها َولَا َتحَۡزَن َولَِتۡعلََم   م 
ُ
فََرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

نه وَۡعَد 
َ
ۡكثَرَُهۡم لَا  أ

َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ ٱَّلله

 ١٣ َيۡعلَُمونَ 

14. Rồi khi Musa đến tuổi trưởng thành và chính chắn, TA 

đã ban cho Y sự khôn ngoan và nguồn kiến thức. Đó là 

cách mà TA đãi ngộ những người làm tốt. 

هُۥ َوٱۡسَتَوىَٰٓ َءاَتۡيَنَٰ  ُشده
َ
ا بَلََغ أ ُه ُحۡكٗما وَِعلۡٗماْۚ  َولَمه

زِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
 ١٤ َوَكَذَٰلَِك َنجۡ

15. (Có một lần) vào buổi ban trưa, (Musa) đi vào thành 

phố lúc thị dân không để ý, Y thấy hai người đàn ông ẩu 

đả nhau nơi đó; một người thuộc phe của Y (dân Israel) 

và người kia thuộc phe của kẻ thù của Y. Người thuộc phe 

của Y gọi Y tiếp tay đánh lại kẻ địch. Thế là Musa buông 

tay đánh kẻ thù và đã lỡ giết chết hắn. (Musa đã hối hận 

ngay sau đó), bảo: “Đây đúng là hành động của Shaytan 

và Shaytan rõ thật là kẻ thù (của con người) chuyên dẫn 

dắt (họ) đến với sự lầm lạc.” 

ۡهلَِها فَوََجَد  
َ
ِۡن أ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ م 

فِيَها رَُجلَيِۡن َيۡقَتتِلَاِن َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا ِمۡن  
هِذي ِمۡن   هِذي ِمن ِشيَعتِهِۦ عَلَى ٱل ِهۖۦِۡ فَٱۡسَتَغََٰثُه ٱل َعُدو 

ِهِۦ فََوَكزَ  هُۥ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعلَۡيهِِۖ قَاَل َهََٰذا ِمۡن  َعُدو 
بِين   ِضل   مُّ ۡيَطَِٰنِۖ إِنهُهۥ َعُدو   مُّ  ١٥ َعَمِل ٱلشه

16. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi 

đã bất công với chính mình, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề 

tôi.” Vậy là Y được Ngài tha thứ, bởi quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Nhân Từ. 

ۥْٓۚ   ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي فَٱۡغفِۡر لِي َفَغَفَر لَُه قَاَل َرب 
 ١٦ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

17. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, với 

hồng ân mà Ngài đã ban cho bề tôi, bề tôi quyết sẽ không 

bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi nữa.” 

ُكوَن َظِهيٗرا  
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن أ

َ
ِ بَِمآ أ قَاَل َرب 

 ١٧ ل ِلُۡمۡجرِِمينَ 
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18. Rồi sáng ra, khi đang ở trong thành phố, (Musa) lo sợ 

và ngó chừng (quân lính của Pha-ra-ông) thì Y đột nhiên 

lại nghe tiếng cầu cứu của kẻ xin trợ giúp ngày hôm qua. 

Musa đã bảo kẻ đó: “Mày đúng thật là một tên chuyên dắt 

người ta lầm lạc mà!” 

هِذي   ۡصَبَح فِي ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيتََرقهُب فَإَِذا ٱل
َ
فَأ

ۡمِس يَۡسَتۡصرُِخُهۚۥْ قَاَل 
َ
لَُهۥ ُموَسيَٰٓ  ٱۡستَنَصَرهُۥ بِٱلۡأ

بِين    ١٨ إِنهَك لََغوِي   مُّ

19. Khi (Musa) vừa định túm lấy kẻ thù của cả hai thì tên 

Israel (tưởng Musa cung tay đánh mình nên) vội lên tiếng: 

“Hỡi Musa, mày định giết tao như mày đã giết một người 

ngày hôm qua đúng không? Mày thật ra chỉ muốn trở 

thành một tên tàn bạo trong xứ chớ mày không muốn trở 

thành một người làm điều thiện.” 

هُهَما قَاَل   هِذي ُهَو َعُدو   ل ن َيۡبِطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ فَلَمه

ا   ن َتۡقُتلَنِي َكَما َقَتلَۡت َنۡفَسُۢ
َ
تُرِيُد أ

َ
َيَُٰموَسيَٰٓ أ

ۡمِسِۖ إِن تُرِي 
َ
ۡرِض  بِٱلۡأ

َ
ن تَُكوَن َجبهاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
هٓا أ ُد إِل

ن تَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحينَ 
َ
 ١٩ َوَما تُرِيُد أ

20. (Lúc đó), từ cuối phố, có một người chạy đến bảo: 

“Hỡi Musa, các vị tù trưởng đang họp bàn về chuyện của 

anh để giết anh. Tôi khuyên anh hãy mau chạy trốn.” 

قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَعىَٰ قَاَل َيَُٰموَسيَٰٓ  
َ
ِۡن أ وََجآَء رَُجل  م 

تَِمُروَن بَِك لَِيۡقُتلُوَك فَٱۡخُرۡج إِن ِي لََك  
ۡ
إِنه ٱلَۡملََأ يَأ

َِٰصِحينَ   ٢٠ ِمَن ٱلنه

21. (Nghe xong, Musa) liền rời bỏ chỗ đó, Y vừa lo sợ vừa 

ngó chừng đề phòng (đám lính của Pha-ra-ông). Y cầu 

nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài cứu bề tôi 

khỏi đám người làm điều sai quấy bất công kia!” 

ِ َنج ِنِي ِمَن   فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ قَاَل َرب 
َٰلِِمينَ   ٢١ ٱلَۡقوِۡم ٱلظه

22. Khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, (Musa) 

nói thầm một mình: “Mong rằng Thượng Đế của ta sẽ dắt 

ta đi đến con đường đúng đắn.” 

ن َيۡهِديَنِي  
َ
َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن قَاَل َعَسيَٰ َرب ِٓي أ ا تَوَجه َولَمه

بِيلِ   ٢٢ َسَوآَء ٱلسه

23. Rồi khi đến chỗ có nước thuộc địa phận Madyan, 

(Musa) thấy một đám người đang múc nước, và ngoài 

đám người đó, (Musa) còn thấy hai người phụ nữ đang 

đứng riêng lẻ. (Musa) đến hỏi hai người phụ nữ đó: “Hai 

cô có chuyện gì vậy?” Hai người nữ kia trả lời: “Chúng tôi 

không thể múc nước cho đàn cừu của mình uống trừ phi 

những người chăn cừu kia dắt đàn cừu của họ rời khỏi 

chỗ đó; và cha của chúng tôi thì đã lớn tuổi.” 

اِس   َِن ٱلنه ٗة م  مه
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َولَمه

َتيِۡن تَُذوَداِنِۖ قَاَل 
َ
 َما  يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ

بُونَا  
َ
ۖۡ َوأ َخۡطُبُكَماۖۡ قَالََتا لَا نَۡسِقى َحتهيَٰ يُۡصِدَر ٱلر ِعَآُء

 ٢٣ َشۡيخ  َكبِير  

24. Thế là, Musa giúp hai cô gái múc nước rồi lui về nghỉ 

dưới bóng cây. Sau đó, Y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế 

của bề tôi, quả thật bề tôi đang cần điều tốt đẹp Ngài ban 

cho.” 

ِ إِن ِي لَِمآ   ِ َفَقاَل َرب 
ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقىَٰ لَُهَما ُثمه تََول

نَزلَۡت إِلَيه ِمۡن َخيٖۡر فَقِير  
َ
 ٢٤ أ

25. Lúc sau, một trong hai người phụ nữ kia bẽn lẽn bước 

đến gặp (Musa), nói: “Cha tôi mời anh đến gặp ông ấy để 

ông ấy đền đáp về việc anh đã giúp chúng tôi múc nước.” 

(Musa) đi theo cô gái đến gặp người cha và kể lại cho ông 

nghe câu chuyện của mình. (Người cha của hai cô gái) 

bảo: “Cậu chớ lo sợ, cậu thực sự đã thoát khỏi đám người 

làm điều sai quấy bất công kia rồi.” 

َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى ٱۡستِۡحَيآٖء قَالَۡت إِنه   فََجآَءتُۡه إِۡحَدى
ا  ۡجَر َما َسَقۡيَت لََناْۚ فَلَمه

َ
بِي يَۡدُعوَك لَِيۡجزِيََك أ

َ
أ

َجآَءهُۥ َوَقصه َعلَۡيهِ ٱلَۡقَصَص قَاَل لَا َتخَۡفۖۡ َنجَۡوَت  
َٰلِِمينَ   ٢٥ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه
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26. Một trong hai cô gái nói (với cha của mình): “Thưa 

cha, cha hãy thuê anh ấy giúp việc. Người thực sự tốt 

nhất để cha thuê giúp việc nên là một người khỏe mạnh 

và trung thực.” 

بَِت ٱۡسَتـ ِۡجۡرُهۖۡ إِنه َخيَۡر َمِن  
َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ قَالَۡت إِۡحَدى

ِمينُ 
َ
 ٢٦ ٱۡسَتـ َۡجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱلۡأ

27. (Cha của hai cô gái) nói với (Musa): “Bác có ý gả một 

trong hai đứa con gái của bác cho cháu với điều kiện cháu 

phải làm thuê cho bác trong thời hạn tám năm; nhưng nếu 

cháu muốn làm thêm cho đủ mười năm thì đó là tùy cháu; 

bác không muốn gây khó khăn cho cháu; insha-Allah, rồi 

cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện.” 

نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتيه َهََٰتيِۡن  
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
قَاَل إِن ِٓي أ

ۡتَمۡمَت َعۡشٗرا  
َ
ُجَرنِي ثََمَٰنَِي ِحَجٖجِۖ فَإِۡن أ

ۡ
ن تَأ

َ
عَلَىَٰٓ أ

ُشقه 
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
 َعلَۡيَكْۚ َسَتِجُدنِٓي إِن  فَِمۡن ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ

َٰلِِحينَ  ُ ِمَن ٱلصه  ٢٧ َشآَء ٱَّلله

28. (Musa) đáp: “Bác cháu ta cứ thỏa thuận với nhau như 

thế, dù cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai 

thời hạn vừa nói thì bác vẫn không được hờn ghét cháu, 

Allah làm chứng cho điều chúng ta vừa nói.” 

َجلَيِۡن قََضۡيُت فَلَا 
َ
َما ٱلۡأ يه

َ
َٰلَِك بَيۡنِي َوبَۡيَنَكۖۡ أ قَاَل َذ

ُ عَلَىَٰ َما َنُقوُل َوكِيل   ۖۡ َوٱَّلله  ٢٨ ُعۡدَوََٰن عَلَىه

29. Sau khi kết thúc kỳ hạn thỏa thuận, (Musa) đã cùng 

gia đình của mình ra đi trong đêm. Từ xa, (Musa) nhìn 

thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tur, Y bảo người nhà: 

“Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa, hy vọng ta sẽ mang 

về cho mọi người tin tức từ đám lửa đó hoặc ta sẽ mang 

về một khúc củi cháy cho mọi người sưởi ấm.” 

َجَل 
َ
ا قََضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۦٓ َءانََس ِمن   ۞فَلَمه ۡهلِهِ

َ
وََساَر بِأ

ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت  
َ
ورِ نَاٗراۖۡ قَاَل لِأ َجانِِب ٱلطُّ

ارِ   َِن ٱلنه ۡو َجۡذَوةٖ م 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 

 ٢٩ لََعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ 

30. Rồi khi đến chỗ của ngọn lửa, có tiếng gọi từ phía bên 

phải của thung lũng tại một vùng đất được ban phúc từ 

một loại cây (Ô-liu): “Hỡi Musa, TA đây là Allah, là 

Thượng Đế đích thực của vũ trụ và vạn vật.” 

ۡيَمِن فِي ٱلُۡبۡقَعةِ  
َ
ََٰها نُوِدَي ِمن َشَِٰٕيِط ٱلَۡوادِ ٱلۡأ تَى

َ
آ أ فَلَمه

ُ َربُّ  ٱلُۡمَبََٰرَكةِ  نَا ٱَّلله
َ
ن َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

َ
َجَرةِ أ ِمَن ٱلشه

 ٣٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

31. “Ngươi hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống.” (Musa 

liền ném chiếc gậy của mình xuống), khi thấy nó động đậy 

giống như một con rắn thì Y quay lưng bỏ chạy không 

dám nhìn lại đằng sau. (Allah phán bảo): “Này Musa, 

ngươi hãy bước đến gần và chớ sợ, chắc chắn Ngươi an 

toàn.” 

هيَٰ   نهَها َجآن   َول
َ
ا َرَءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
ۡن أ

َ
َوأ

قۡبِۡل َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك  
َ
ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰٓ أ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق 

 ٣١ ِمنِينَ ِمَن ٱٓأۡل

32. “Ngươi hãy áp bàn tay của ngươi vào lòng ngực của 

mình, nó sẽ trở thành trắng toát khi Ngươi rút tay ra 

nhưng chắc chắn không hề đau đớn gì và Ngươi hãy áp 

cánh tay của Ngươi vào cạnh sườn của mình để khỏi sợ. 

Đấy là hai dấu hiệu từ Thượng Đế của ngươi mang đến 

trình bày cho Pha-ra-ông và các quan thần của hắn. Bọn 

họ quả thật là một đám người đại nghịch (với Allah).” 

ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء ِمۡن َغيِۡر ُسوٖٓء  
َهََٰناِن  َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجَناَحَك ِمَن ٱلرهۡهِبِۖ فََذَٰنَِك بُرۡ 

ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما   ب َِك إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِ ِمن ره
َِٰسقِينَ   ٣٢ َف

33. (Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, quả 

thật, bề tôi đã giết một người của họ. Vì thế, bề tôi sợ họ 

sẽ giết bề tôi.” 

ِ إِن ِي َقَتلُۡت  ن  قَاَل َرب 
َ
َخاُف أ

َ
 ِمۡنُهۡم َنۡفٗسا فَأ

 ٣٣ َيۡقُتلُونِ 
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34. “Người anh em của bề tôi, Harun, hoạt bát hơn bề tôi, 

cho nên, bề tôi xin Ngài cử y làm một người phụ tá cùng đi 

với bề tôi để xác nhận sứ mạng của bề tôi. Bề tôi thực sự 

sợ rằng họ sẽ cho bề tôi nói dối.” 

ۡرِسلُۡه َمعَِى  
َ
فَۡصُح ِمن ِي لَِساٗنا فَأ

َ
ِخي َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

بُونِ  ِ ن يَُكذ 
َ
َخاُف أ

َ
قُنِٓيِۖ إِن ِٓي أ ِ  ٣٤ رِۡدٗءا يَُصد 

35. (Allah) bảo (Musa): “TA sẽ cho người anh em của 

Ngươi làm trợ thủ cho Ngươi và TA sẽ ban cho cả hai anh 

em Ngươi quyền uy khiến bọn họ không làm hại được hai 

Ngươi. Với những Phép Lạ của TA, hai Ngươi và những 

người theo hai Ngươi chắc chắn sẽ giành chiến thắng.” 

ِخيَك َوَنجَۡعُل لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا  
َ
قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

 
َ
ْۚ أ نُتَما َوَمِن ٱتهَبَعُكَما  فَلَا يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما أَـِبَيَٰتَِنآ

 ٣٥ ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

36. Rồi khi Musa mang những lời mặc khải rõ rệt của TA 

đến gặp Pha-ra-ông và đồng bọn của hắn thì bọn họ bảo: 

“Đây quả thật chỉ là trò ảo thuật được bịa ra mà thôi chứ 

bọn ta chưa bao giờ nghe chuyện này từ nơi tổ tiên của 

bọn ta trước đây cả.” 

ها   وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
ۡفتَٗرى َوَما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا  ِسۡحر  مُّ

لِينَ  وه
َ
 ٣٦ ٱلۡأ

37. Musa nói (với Pha-ra-ông): “Thượng Đế của Ta biết rõ 

ai là người mang nguồn chỉ đạo từ nơi Ngài và ai là người 

sẽ có được nơi ở cuối cùng tốt đẹp. Quả thật, những kẻ 

làm điều sai quấy bất công sẽ không bao giờ thành đạt.” 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ ِمۡن  
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي أ

ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح  ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن لَهُ  ارِ َٰقَِبُة ٱلده ۥ َع
َٰلُِمونَ   ٣٧ ٱلظه

38. Pha-ra-ông nói (với các chư thần của hắn): “Hỡi quân 

thần, Ta không hề biết có chúa nào khác của các ngươi 

ngoài ta cả. Này Haman, ngươi hãy đốt lò nung gạch cho 

trẫm và xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên gặp 

Thượng Đế của Musa và trẫm nghĩ rằng (Musa) chỉ là một 

tên lừa bịp.” 

ِۡن   َها ٱلَۡملَُأ َما َعلِۡمُت لَُكم م  يُّ
َ
أ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيَٰٓ

يِن فَٱۡجَعل ل ِي   ِ ۡوقِۡد لِي َيََٰهََٰمَُٰن عَلَى ٱلط 
َ
ٍَٰه َغيِۡري فَأ إَِل

طه 
َ
ُظنُُّهۥ ِمَن  َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

َ
لُِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

َِٰذبِينَ   ٣٨ ٱلَۡك

39. (Pha-ra-ông) và đám thuộc hạ của hắn đã ngạo mạn 

kiêu căng trong xứ một cách ngông cuồng; bọn họ tưởng 

bọn họ sẽ không bị đưa trở về trình diện TA. 

ِ َوَظنُّٓواْ  َوٱۡسَتۡكبََر ُهَو  ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
وَُجُنوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَۡيَنا لَا يُرَۡجُعونَ 
َ
 ٣٩ أ

40. Do đó, TA đã trừng phạt (Pha-ra-ông) và đám thuộc 

hạ của hắn bằng cách nhấn chìm bọn họ xuống biển. Bởi 

vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nhìn xem kết cuộc 

của những kẻ làm điều sai quấy bất công đã diễn ra như 

thế nào. 

ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف   َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ
َ
فَأ

َٰلِِمينَ  َٰقَِبُة ٱلظه  ٤٠ َكاَن َع

41. TA đã làm cho bọn họ thành những tên cầm đầu trong 

việc kêu gọi người ta đi vào Hỏa Ngục, rồi vào Ngày Phán 

Xét, bọn họ sẽ không được giúp đỡ. 

ارِِۖ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا   ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه
َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤١ يُنَصُرونَ 

42. TA đã để những lời nguyền rủa đi theo bọn họ suốt 

cuộc sống của thế gian; và vào Ngày Phán Xét, bọn họ sẽ 

là những kẻ xấu xa nhất. 

ۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُهم   ۡنَيا لَۡعَنٗة ۡتَبۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
َوأ

َِن ٱلَۡمۡقُبوِحينَ   ٤٢ م 
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43. Quả thật TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Cựu Ước) 

dùng để soi sáng cho nhân loại sau khi TA đã tiêu diệt 

những thế hệ trước đó. (Kinh sách đó) vừa là một nguồn 

Chỉ Đạo vừa là một Hồng Ân cho (nhân loại) mong rằng 

họ biết lưu tâm. 

ۡهلَۡكَنا  
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِد َمآ أ

ولَيَٰ بََصآئَِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهمۡ 
ُ
  ٱلُۡقُروَن ٱلۡأ

ُرونَ   ٤٣ َيَتَذكه

44. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đã không ở phía tây 

(của ngọn núi Tur) khi TA ban hành công việc cho Musa 

và Ngươi cũng không là một nhân chứng (cho sự việc đó). 

ِ إِۡذ قََضۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسي   َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلَۡغۡربِي 
َِٰهِدينَ  ۡمَر َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشه

َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. Tuy nhiên, TA đã cho ra những thế hệ khác và để họ 

sống thọ hơn; và Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không 

phải là một người sống chung với người dân của Madyan 

và đọc cho họ về những Lời Mặc Khải của TA, nhưng 

chính TA là Đấng đã cử phái các Sứ Giả. 

ْۚ َوَما   نَا قُُروٗنا َفَتَطاَوَل َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر
ۡ
نَشأ

َ
َوَلَِٰكنهآ أ

ۡهِل َمۡدَيَن َتۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا  
َ
ُكنَت ثَاوِٗيا فِٓي أ

 ٤٥ َوَلَِٰكنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ 

46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) cũng đã không ở 

bên sườn núi Tur khi TA gọi (Musa) nhưng Ngươi là một 

Hồng Ân từ Thượng Đế của Ngươi để Ngươi có thể cảnh 

báo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có một vị cảnh 

báo nào được cử đến với họ, mục đích để cho họ thức 

tỉnh. 

ورِ  ۡحمَٗة  َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ  إِۡذ نَاَدۡيَنا َوَلَِٰكن ره
ِن َقۡبلَِك   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى

َ
آ أ ب َِك لُِتنِذَر قَۡوٗما مه ِن ره م 

ُرونَ   ٤٦ لََعلهُهۡم َيَتَذكه

47. Nếu như (TA) không (cử Ngươi, hỡi Thiên Sứ 

Muhammad, đến với dân Quraish) thì e rằng khi họ gặp 

phải tai họa do những điều mà bàn tay của họ đã gây ra, 

chắc chắn họ sẽ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Sao 

Ngài không cử một Sứ Giả đến với bầy tôi kia chứ? Nếu 

Ngài cử vị đó đến thì chắc chắn bầy tôi đã tuân theo 

những lời mặc khải của Ngài và bầy tôi chắc chắn đã trở 

thành những người có đức tin.” 

يِۡديِهۡم  
َ
َمۡت أ ِصيَبُۢة بَِما قَده ن تُِصيَبُهم مُّ

َ
َولَۡولَٓا أ

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا َفَنتهبَِع  
َ
َفَيُقولُواْ َربهَنا لَۡولَٓا أ

 ٤٧ َءاَيَٰتَِك َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Tuy nhiên, khi chân lý đến với họ thì họ lại bảo: “Tại 

sao Y không được ban cho điều giống như điều đã được 

ban cho Musa?” Phải chăng họ đã không có đức tin nơi 

những điều đã được ban cho Musa trước đây đó sao? Họ 

nói: “Hai loại phù phép này (Kinh Cựu Ước và Kinh 

Qurr’an) hỗ trợ lẫn nhau!” Và họ nói: “Chúng tôi không tin 

bất cứ cái nào.” 

وتَِي ِمۡثَل  
ُ
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ لَۡولَٓا أ فَلَمه

وتَِي ُموَسيَٰ ِمن  
ُ
َولَۡم يَۡكُفُرواْ بَِمآ أ

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
َمآ أ

 ِ ۖۡ قَالُواْ ِسۡحَراِن تََظََٰهَرا َوَقالُٓواْ إِنها ب ٖ  َقۡبُل
كُل 

َٰفُِرونَ   ٤٨ َك

49. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo họ: “Vậy các 

ngươi hãy mang một Kinh Sách từ Allah đến làm Chỉ Đạo 

tốt hơn hai quyển này đi, Ta sẽ theo nó, nếu các ngươi là 

những người nói thật.” 

ِ ُهوَ  ِۡن ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 
ۡ
ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَمآ  قُۡل فَأ

َ
 أ

تهبِۡعُه إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
َ
 ٤٩ أ
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50. Nếu họ không đáp lại lời Ngươi thì Ngươi hãy biết 

rằng họ chỉ chạy theo dục vọng của bản thân họ mà thôi. 

Và còn ai lầm lạc hơn kẻ chỉ biết chạy theo dục vọng của 

bản thân thay vì đi theo nguồn Chỉ Đạo của Allah. Quả 

thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy 

bất công bao giờ. 

ۡهَوآَءُهۡمْۚ  
َ
نهَما يَتهبُِعوَن أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ فَإِن ل

ِْۚ إِ  َِن ٱَّلله َُٰه بَِغيِۡر ُهٗدى م  ِن ٱتهَبَع َهَوى َضلُّ ِممه
َ
نه  َوَمۡن أ

َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ٥٠ ٱَّلله

51. Quả thật, TA đã mang đến cho họ Lời Lẽ rõ ràng 

(Qur’an) mong rằng họ biết lưu tâm mà thức tỉnh. 
ُرونَ  لَۡنا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥١ ۞َولََقۡد وَصه

52. Những người đã được TA ban cho Kinh Sách trước 

(Qur’an) chắc chắn sẽ có đức tin nơi Nó. 
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ   ٱل

 ٥٢ يُۡؤِمُنونَ 

53. Khi (Qur’an) được đọc ra cho họ thì họ liền nói: 

“Chúng tôi đã tin nơi Nó. Nó đích thực là Chân Lý từ 

Thượng Đế của chúng tôi. Chúng tôi đã là những người 

thần phục Allah trước Nó.” 

ب َِنآ   ۦٓ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره َوِإَذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
 ٥٣ إِنها ُكنها ِمن َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمينَ 

54. Họ sẽ được ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 

chịu đựng và họ dùng điều thiện tốt để xóa bỏ điều xấu và 

chi dùng bổng lộc mà TA đã ban cấp cho họ (vào con 

đường chính nghĩa của TA). 

َتيِۡن بَِما َصبَُرواْ   ره ۡجرَُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

ا َرَزقَۡنَٰ  ي ِئََة َوِممه ُهۡم َويَۡدَرُءوَن بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه
 ٥٤ يُنفُِقونَ 

55. Khi nghe chuyện tầm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: 

“Chúng tôi có công việc của chúng tôi và quí vị có công 

việc của quí vị. Chào bằng an đến quí vị. Chúng tôi không 

tìm kiếm kẻ ngu dốt (để tranh cãi về tôn giáo và cuộc 

sống).” 

ۡعَمَٰلَُنا 
َ
ۡعرَُضواْ َعۡنُه َوَقالُواْ لََنآ أ

َ
َوِإَذا َسِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم لَا نَبَۡتِغى  
َ
َولَُكۡم أ

 ٥٥ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

56. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad) Ngươi chắc chắn không 

thể hướng dẫn được bất cứ ai Ngươi yêu thương mà 

chính Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài 

muốn. Quả thật, Ngài biết rõ nhất về những người được 

hướng dẫn (theo Chính Đạo). 

َ َيۡهِدي   ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
إِنهَك لَا َتۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
ْۚ وَُهَو أ  ٥٦ َمن يََشآُء

57. (Những kẻ đa thần Quraish) nói: “Nếu bọn ta đi theo 

nguồn chỉ đạo cùng với ngươi thì bọn ta sẽ bị trục xuất ra 

khỏi xứ của bọn ta.” Lẽ nào TA (Allah) đã không thiết lập 

cho họ một thánh địa an toàn với đủ loại hoa quả được 

mang đến cho nó như là thiên lộc từ nơi TA? Tuy nhiên, 

đa số bọn họ không biết (điều đó). 

 ْۚ ۡرِضَنآ
َ
ۡف ِمۡن أ َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه

  ِ
هُهۡم َحَرًما َءاِمٗنا ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرَُٰت ُكل  ن ل ِ َولَۡم ُنَمك 

َ
أ

ۡكثَرَهُ 
َ
هُدنها َوَلَِٰكنه أ ِن ل ِۡزٗقا م  ۡم لَا  َشۡيٖء ر 

 ٥٧ َيۡعلَُمونَ 
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58. Đã có không biết bao thị trấn bị TA tiêu diệt vì (cư dân 

của) nó chỉ biết hưởng lạc trong cuộc sống phồn thịnh của 

nó? Nhà cửa của họ trở nên tan hoang và điêu tàn sau khi 

đã bị hủy diệt chỉ trừ một số rất ít. Và TA là Đấng Thừa Kế 

di sản của họ. 

ِۭ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَهاۖۡ فَتِلَۡك   ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريَة
َ
َوَكۡم أ

ها قَلِيلٗاۖۡ َوُكنها  ِنُۢ َبۡعِدهِۡم إِل َمَسَِٰكُنُهۡم لَۡم تُۡسَكن م 
َٰرِثِينَ   ٥٨ َنحُۡن ٱلَۡو

59. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Thượng Đế của Ngươi 

không tiêu diệt bất cứ thị trấn nào trừ phi Ngài đã cử đến 

cho mỗi thủ phủ của nó một vị Thiên Sứ (của Ngài) để Y 

đọc nhắc nhở dân chúng của nó về những lời mặc khải 

của TA. Và TA cũng không tiêu diệt các thị trấn đó trừ phi 

cư dân của chúng là những kẻ làm điều sai quấy bất công. 

َِها  َومَ  م 
ُ
ا َكاَن َربَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ َيۡبَعَث فِٓي أ

رَُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِناْۚ َوَما ُكنها ُمۡهلِكِي ٱلُۡقَرىَٰٓ  
ۡهلَُها َظَٰلُِمونَ 

َ
ها َوأ  ٥٩ إِل

60. Những thứ mà các ngươi đã được ban cho chỉ là 

những thứ hưởng thụ tạm thời cũng như chỉ là những thứ 

trang hoàng của đời sống trần tục (ngắn ngủi) này mà 

thôi, và những gì ở nơi Allah mới là tốt nhất và còn mãi. 

Lẽ nào các ngươi không hiểu ư? 

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َوزِيَنُتَهاْۚ َوَمآ أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ْۚ أ ۡبَقىَٰٓ

َ
ِ َخيۡر  َوأ  ٦٠ َوَما ِعنَد ٱَّلله

61. Lẽ nào một người mà TA đã hứa bằng một Lời Hứa 

tốt đẹp, cái mà y chắc chắn sẽ tiếp nhận nó, lại giống với 

kẻ mà TA đã cho hưởng thụ trong chốc lát của cõi trần tục 

(tạm bợ) này rồi sau đó vào Ngày Phán Xét y sẽ phải bị 

trừng phạt (trong Hỏa Ngục)? 

تهۡعَنَُٰه   َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَٰقِيهِ َكَمن مه
َ
أ

ۡنَيا ُثمه ُهَو يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِمَن   ةِ ٱلدُّ َمَتََٰع ٱلۡحََيوَٰ
 ٦١ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

62. Vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi họ đến rồi Ngài sẽ 

phán: “Đâu là những thần linh ngang vai của TA mà các 

ngươi đã từng khẳng định trước đây?” 

هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٦٢ تَزُۡعُمونَ 

63. Những kẻ mà Lời (kết tội) đã được khẳng định đối với 

bọn họ sẽ thưa: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Đây là 

những kẻ mà bầy tôi đã dắt đi lạc. Bầy tôi dắt bọn họ đi 

giống như việc tự bản thân bầy tôi đi lạc; bầy tôi vô can 

với bọn họ trước mặt Ngài; bọn họ đã không thờ phượng 

bầy tôi trước đây.” 

هِذيَن  قَاَل ٱ ُؤلَآِء ٱل هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل َربهَنا َهَٰٓ ل
نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما َكانُٓواْ  

ۡ
ۡغَوۡيَنَُٰهۡم َكَما َغَوۡيَناۖۡ َتبَرهأ

َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
أ

 ٦٣ إِيهانَا َيۡعُبُدونَ 

64. Có lời phán bảo họ: “Các ngươi hãy gọi những thần 

linh của các ngươi!” Họ đã gọi những thần linh đó nhưng 

không ai trả lời họ và họ sẽ thấy hình phạt trước mặt 

mình. Giá như họ tuân theo Chỉ Đạo (thì ngày hôm nay họ 

đâu phải chịu cảnh như thế này!). 

َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ  
 َ نهُهۡم َكانُواْ َيۡهَتُدونَ ل

َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ لَۡو أ

َ
 ٦٤ ُهۡم َوَرأ

65. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi họ đến, phán: “Đâu là điều 

mà các ngươi đã đáp lại các vị Thiên Sứ (của TA)?” 
َجبُۡتُم ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
 ٦٥ َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل َماَذآ أ

66. Tuy nhiên, lý lẽ biện bạch sẽ mù mịt đối với họ vào 

Ngày hôm đó bởi họ không thể hỏi han vấn kế nhau (bất 

cứ điều gì). 

ۢنَبآُء يَۡوَمئِٖذ َفُهۡم لَا  
َ
َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

 ٦٦ يَتََسآَءلُونَ 
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67. Nhưng đối với ai biết ăn năn sám hối, có đức tin và 

hành thiện thì may ra sẽ là một trong những người thành 

công. 

ن  
َ
ا َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفَعَسيَٰٓ أ مه

َ
فَأ

 ٦٧ يَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡفلِِحينَ 

68. Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) tạo 

hóa và lựa chọn bất cứ thứ gì Ngài muốn. Họ (những kẻ 

thờ đa thần) không có một sự lựa chọn nào (trong việc 

phản kháng lại Ngài). Quang vinh và trong sạch thay 

Allah, Ngài Tối Cao vượt hẳn những kẻ mà họ đã tổ hợp 

chúng với Ngài. 

  ْۚ ُۗ َما َكاَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة َوَربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر
ا يُۡشِرُكونَ ُسۡبَحََٰن ٱ ِ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه  ٦٨ َّلله

69. Thượng Đế của Ngươi biết rõ những điều họ giấu kín 

trong lòng của họ cũng như những điều họ bộc lộ ra bên 

ngoài. 

 ٦٩ َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدورُُهۡم َوَما ُيۡعلُِنونَ 

70. Ngài là Allah, Đấng mà Không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Ngài. Mọi lời ca ngợi và tán dương ở 

đời này và ở Đời Sau đều thuộc về một mình Ngài. Ngài 

nắm mọi quyền định đoạt trong xét xử; và các ngươi sẽ 

được đưa trở về trình diện Ngài. 

ها ُهَوۖۡ  ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل ولَيَٰ  وَُهَو ٱَّلله
ُ
 لَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلۡأ

 ٧٠ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

71. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những 

người thờ đa thần): “Các ngươi thấy sao, nếu Allah làm 

cho ban đêm kéo dài mãi cho đến Ngày Phục Sinh thì có 

thượng đế nào khác ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho 

các ngươi không? Lẽ nào các ngươi không biết nghe?” 

هۡيَل َسۡرَمًدا إِلَيَٰ   ُ َعلَۡيُكُم ٱل َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

  ِۚ تِيُكم بِِضَيآٍء
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

فَ 
َ
 ٧١ لَا تَۡسَمُعونَ أ

72. Ngươi hãy nói (với họ): “Các ngươi thấy sao, nếu 

Allah làm cho ban ngày kéo dài mãi cho đến Ngày Phục 

Sinh thì có thượng đế nào khác ngoài Allah sẽ mang bóng 

tối lại cho các ngươi để các ngươi có thể nghỉ ngơi trong 

đó không? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy?” 

َهاَر َسۡرَمًدا   ُ َعلَۡيُكُم ٱلنه َرَءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

تِيُكم بِلَۡيٖل 
ۡ
ِ يَأ ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِل

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٧٢ تَۡسُكُنوَن فِيهِِۚ أ

73. “Nhờ lòng nhân từ của Ngài, Ngài đã tạo ra ban đêm 

và ban ngày cho các ngươi để các ngươi có thể nghỉ ngơi 

(vào ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); hi vọng 

các ngươi biết tri ân Ngài.” 

َهاَر لِتَۡسُكُنواْ   هۡيَل َوٱلنه ۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل َوِمن ره
 ٧٣ ۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَ 

74. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi họ (những kẻ đa thần) đến 

chất vấn, Ngài sẽ phán: “Đâu là những đối tác ngang vai 

của TA mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây?” 

هِذي ۡيَن ُشَركَآِءَي ٱل
َ
َن ُكنُتۡم  َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٧٤ تَزُۡعُمونَ 

75. TA sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân chứng rồi 

TA sẽ phán: “Các ngươi hãy trình ra bằng chứng của các 

ngươi!” Lúc đó, họ sẽ biết rằng mọi sự thật đều thuộc về 

Allah còn những kẻ (đối tác ngang vai với Ngài) mà họ đã 

từng bịa đặt sẽ bỏ họ đi mất dạng. 

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلَۡنا َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم   مه
ُ
ِ أ

َونَزَۡعَنا ِمن ُكل 
ا َكانُواْ   ِ وََضله َعۡنُهم مه نه ٱلۡحَقه َّلِله

َ
َفَعلُِمٓواْ أ
 ٧٥ َيۡفتَُرونَ 



 

Al-Qasas 

 

420 

 

 القصص 

76. Qarun đúng thực xuất thân từ đám dân của Musa 

nhưng y đã cư xử kiêu ngạo với họ. TA đã ban cho 

(Qarun) kho tàng châu báu nhiều đến mức cần phải nhờ 

đến cả đại đội những người cơ bắp lực lưỡng mới vác nổi 

những chìa khóa kho của y. Khi người dân bảo y: “Ngươi 

chớ mừng vui đầy kiêu ngạo! Bởi quả thật Allah không 

yêu thương những kẻ vui mừng đầy kiêu ngạo (về sự giàu 

có của mình).” 

َُٰروَن َكاَن ِمن قَوِۡم ُموَسيَٰ َفَبَغىَٰ َعلَۡيِهۡمۖۡ   ۞إِنه َق
 بِٱلُۡعۡصَبةِ  

ُ
َوَءاَتۡيَنَُٰه ِمَن ٱلُۡكُنوزِ َمآ إِنه َمَفاِتحَُهۥ لََتُنٓوأ

ْولِي ٱلُۡقوهةِ إِۡذ قَاَل لَُهۥ قَۡوُمُهۥ لَا 
ُ
َ لَا  أ ۖۡ إِنه ٱَّلله َتۡفَرۡح

 ٧٦ ُيحِبُّ ٱلَۡفرِِحينَ 

77. “Ngươi hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi 

để tìm kiếm một ngôi nhà ở Đời Sau và chớ quên mất 

phần (cho nhu cầu cuộc sống) của mình ở đời này, ngươi 

hãy đối xử tốt (với người khác) giống như việc Allah đối 

xử tốt với ngươi và ngươi chớ tìm cách làm điều thối nát 

trong xứ. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ làm 

điều thối nát.” 

ۖۡ َولَا تَنَس   اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى
ۡحِسن َكَمآ 

َ
ۡنَياۖۡ َوأ ُ إِلَۡيَكۖۡ   نَِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ ۡحَسَن ٱَّلله

َ
أ

َ لَا ُيحِبُّ   ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي ٱلۡأ

 ٧٧ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

78. (Nghe được lời nhắc nhở, Qarun) đáp: “Thật ra, ta 

được giàu có là đều do sự hiểu biết của ta mà thôi.” Lẽ 

nào y đã không biết rằng Allah đã tiêu diệt những kẻ có 

nhiều quyền lực và giàu có hơn y trong những thế hệ 

trước y hay sao? Những kẻ tội lỗi sẽ không bị hạch hỏi 

ngay về những tội lỗi của họ. 

نه  
َ
َولَۡم َيۡعلَۡم أ

َ
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلٍۡم ِعنِدٓيِۚ أ

ُ
قَاَل إِنهَمآ أ

ۡهلََك 
َ
َ قَۡد أ َشدُّ  ٱَّلله

َ
ِمن َقۡبلِهِۦ ِمَن ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ
ۡكثَُر َجمٗۡعاْۚ َولَا يُۡسـ َُل َعن ُذنُوبِِهُم  

َ
ِمۡنُه قُوهٗة َوأ

 ٧٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

79. Thế rồi, (Qarun) ra ngoài phô trương vẻ hào nhoáng 

và lộng lẫy (về sự giàu có) của mình trước dân chúng. 

(Trước sự phô trương về mức độ giàu có của Qarun), 

những kẻ ham muốn đời sống trần tục vội lên tiếng: “Ôi, 

ước gì mình được ban cho giống như những gì đã được 

ban cho Qarun. Y thực sự đã làm chủ một kho tàng quá vĩ 

đại.” 

هِذيَن يُرِيُدوَن  فََخَرَج عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهِۖۦۡ قَاَل  ٱل
َُٰروُن إِنهُهۥ   وتَِي َق

ُ
ۡنَيا َيَٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ أ َة ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

ٍ َعِظيمٖ   ٧٩ لَُذو َحظ 

80. Những người được ban cho kiến thức nói: “Thật khốn 

khổ cho các người. Quả thật phần thưởng của Allah sẽ tốt 

hơn cho những ai có đức tin và hành thiện. Tuy nhiên, chỉ 

những người biết kiên nhẫn chịu đựng mới đạt được phần 

thưởng đó.” 

ِ َخيۡر    وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ها  ََٰهآ إِل ى ل َِمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحاْۚ َولَا يُلَقه
َٰبُِرونَ   ٨٠ ٱلصه

81. Vì vậy, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt chửng y và 

cả nhà cửa của y. Và y đã chẳng có nhóm bè phái nào 

ngoài Allah giúp đỡ giải cứu y thoát khỏi hình phạt đó của 

Ngài và y cũng không thể tự cứu lấy mình. 

ۡرَض َفَما َكا
َ
َن لَُهۥ ِمن فِئَةٖ  فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

ِ َوَما كَاَن ِمَن   يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٨١ ٱلُۡمنَتِصِرينَ 
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82. Những kẻ đã ước ao và khao khát có một địa vị giống 

như địa vị của (Qarun) ngày hôm qua giờ lại nói: “Ôi! Quả 

thật Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai 

Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài; nếu Allah không 

nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm cho đất nuốt 

chúng tôi mất rồi. Ôi! Những kẻ vô đức tin sẽ không thành 

đạt.” 

ۡمِس َيُقولُوَن  
َ
هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ ۡصَبَح ٱل

َ
َوأ

نه 
َ
ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ  َوۡيَكأ َ يَبُۡسُط ٱلر   ٱَّلله

ُ َعلَۡيَنا لَخََسَف بَِناۖۡ  نه ٱَّلله ن مه
َ
ۖۡ لَۡولَٓا أ َويَۡقِدُر

َٰفُِرونَ  نهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡك
َ
 ٨٢ َوۡيَكأ

83. Đó là ngôi nhà (nơi Thiên Đàng) ở cõi Đời Sau mà TA 

đã tạo ra cho những ai không muốn suy tôn mình cao cả 

và cũng không làm những điều thối nát trên trái đất. Và kết 

cuộc tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo. 

ا   هِذيَن لَا يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل تِلَۡك ٱلده
 ِ ۡرِض َولَا فََساٗداْۚ َوٱلَۡعَٰقَِبُة ل

َ
 ٨٣ لُۡمتهقِينَ فِي ٱلۡأ

84. Ai mang theo điều thiện tốt thì sẽ được phần thưởng 

tốt hơn nhưng ai mang theo điều xấu thì những ai làm 

điều xấu chỉ sẽ bị phạt ngang bằng với điều xấu mà họ đã 

làm. 

ِۡنَهاۖۡ َوَمن َجآَء   َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
ها َما  بِٱل ي ِـ َاِت إِل هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزى ٱل سه

 ٨٤ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

85. Quả thật, Đấng đã ban Qur’an cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) sẽ đưa Ngươi trở lại cố hương. Ngươi hãy 

nói: “ Thượng Đế của Ta biết rõ ai thực sự là người mang 

đến nguồn Chỉ Đạo và ai thực sự là kẻ lầm đường lạc lối.” 

ِۚ قُل   َك إِلَيَٰ َمَعادٖ هِذي فَرََض َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لََرآدُّ إِنه ٱل
ۡعلَُم َمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ َوَمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل  

َ
ب ِٓي أ ره
بِينٖ   ٨٥ مُّ

86. Ngươi đã không mong ước việc Kinh Sách được ban 

xuống cho Ngươi nhưng đó là hồng phúc từ nơi Thượng 

Đế của Ngươi; vì vậy, Ngươi chớ đừng trợ giúp những kẻ 

vô đức tin. 

ها َرۡحمَٗة   ن يُلَۡقىَٰٓ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتَُٰب إِل
َ
َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

َٰفِرِينَ  ب َِكۖۡ فَلَا تَُكوَننه َظِهيٗرا ل ِلَۡك ِن ره  ٨٦ م 

87. Ngươi đừng để (những kẻ đa thần này) làm cho 

Ngươi từ bỏ những lời mặc khải của Allah sau khi chúng 

đã được ban xuống cho Ngươi mà Ngươi hãy kêu gọi đến 

với Thượng Đế của Ngươi; và Ngươi hãy đừng trở thành 

một kẻ đa thần. 

نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ  َولَا 
ُ
ِ َبۡعَد إِۡذ أ نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله يَُصدُّ

 ٨٧ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

88. Ngươi chớ đừng cầu nguyện cùng với Allah một thần 

linh nào khác bởi lẽ không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài cả. Tất cả mọi vật đều sẽ tiêu vong ngoại 

trừ Sắc Diện của Ngài. Ngài nắm quyền xét xử và các 

ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. 

ها ُهَوْۚ ُكلُّ   ََٰه إِل ًَٰها َءاَخَرۘ لَٓا إَِل ِ إَِل َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۚۥْ لَُه ٱلۡحُكۡ  ها وَۡجَهُه ُم َوِإلَۡيهِ  َشۡيٍء َهالٌِك إِل

 ٨٨ تُرَۡجُعونَ 
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Al-'Ankabut  العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. La-m. Mi-m.  ٓ١ الٓم 

2. Có phải nhân loại tưởng rằng họ sẽ được yên thân khi 

nói “Chúng tôi đã có đức tin” mà không bị thử thách ư? 
ن َيُقولُٓواْ َءاَمنها وَُهۡم لَا  

َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ ُيۡفَتُنونَ 

3. Quả thật, TA đã thử thách những người trước họ. Allah 

muốn cho thấy rõ ai là người chân thật và ai là kẻ dối gian 

(qua cuộc thử thách). 

هِذيَن   ُ ٱل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَلََيۡعلََمنه ٱَّلله َولََقۡد َفَتنها ٱل
َِٰذبِينَ   ٣ َصَدقُواْ َولََيۡعلََمنه ٱلَۡك

4. Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tội lỗi tưởng rằng 

họ có thể qua mặt được TA ư? Thật tệ hại cho điều mà họ 

xét đoán. 

ۡم 
َ
ْۚ  أ ن يَۡسبُِقونَا

َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه َحِسَب ٱل

 ٤ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 

5. Người nào mong trở về gặp lại Allah thì quả thật thời 

hạn (ấn định cho việc gặp gỡ đó) của Allah chắc chắn sẽ 

đến. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết. 

ِ ٓأَلٖتِۚ وَُهَو  َمن كَ  َجَل ٱَّلله
َ
ِ فَإِنه أ اَن يَرُۡجواْ لَِقآَء ٱَّلله

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٥ ٱلسه

6. Người nào phấn đấu thì thật ra y chỉ phấn đấu cho bản 

thân mình. Quả thật, Allah là Đấng Giàu Có, không cần 

đến thế gian. 

 ِ َ لََغنِيٌّ َعِن  َوَمن َجََٰهَد فَإِنهَما يَُجَِٰهُد ل ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َنۡفِسهِ
 ٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

7. Những ai có đức tin và hành thiện, TA chắc chắn sẽ 

xóa bỏ những điều xấu xa và tội lỗi của họ, và TA chắc 

chắn sẽ ban cho họ phần thưởng tốt hơn những điều tốt 

mà họ đã làm. 

َِرنه َعۡنُهۡم   َٰلَِحَِٰت لَُنَكف  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
هِذي َكانُواْ   ۡحَسَن ٱل

َ
َسي ِـ َاتِِهۡم َولََنۡجزِيَنهُهۡم أ

 ٧ َيۡعَملُونَ 

8. TA đã sắc lệnh cho con người phải ăn ở tử tế với cha 

mẹ. Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc 

ngươi phạm Shirk với TA bởi những thứ mà ngươi không 

hề biết một tí gì thì ngươi chớ nghe theo lời của hai người 

họ. Rồi đây, các ngươi sẽ trở về trình diện TA để TA cho 

các ngươi biết về những gì các ngươi đã từng làm. 

َٰلَِديۡهِ  ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو  ُحۡسٗناۖۡ َوِإن َجََٰهَداَك  َووَصه
ْۚ إِلَيه   لِتُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
 ٨ َمرِۡجُعُكۡم فَأ

9. Những ai có đức tin và hành thiện, TA chắc chắn sẽ 

nhập họ vào cùng với đoàn những người ngoan đạo. 
َٰلَِحَِٰت لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

َٰلِِحينَ   ٩ ٱلصه
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10. Trong nhân loại có những kẻ tuyên bố “Chúng tôi đã 

có đức tin nơi Allah” nhưng khi bị áp bức vì Allah thì họ lại 

xem việc bị thiên hạ áp bức như một sự trừng phạt của 

Allah. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ nơi Thượng Đế của 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì họ lại bảo: “Quả thật 

chúng tôi đã luôn luôn sát cánh với các người.” Chẳng lẽ 

Allah lại không biết những điều nằm trong lòng của thiên 

hạ ư? 

اِس َمن َيقُ  وذَِي فِي  َوِمَن ٱلنه
ُ
ِ فَإَِذآ أ وُل َءاَمنها بِٱَّلله

ِۖۡ َولَئِن َجآَء   اِس َكَعَذاِب ٱَّلله ِ َجَعَل فِۡتَنَة ٱلنه ٱَّلله
َولَيَۡس  

َ
ب َِك لََيُقولُنه إِنها ُكنها َمَعُكۡمْۚ أ ِن ره نَۡصر  م 

ۡعلََم بَِما فِي ُصُدورِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
َ
ُ بِأ  ١٠ ٱَّلله

11. Allah chắc chắn biết rõ ai là những người đã có đức 

tin và Ngài chắc chắn biết rõ ai là những kẻ giả tạo đức 

tin. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َولََيۡعلََمنه ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ  ُ ٱل  ١١ َولََيۡعلََمنه ٱَّلله

12. Những kẻ vô đức tin nói với những người có đức tin 

rằng: “Các người hãy đi theo con đường của chúng tôi và 

chúng tôi sẽ gánh chịu mọi tội lỗi của các người.” Nhưng 

bọn họ sẽ không gánh bất cứ tội lỗi nào cho ai bởi bọn họ 

thực chất là những kẻ nói dối. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهبُِعواْ  هِذيَن َكَفُرواْ لِل َسبِيلََنا  َوَقاَل ٱل
َولَۡنۡحِمۡل َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم بَِحَِٰملِيَن ِمۡن  

َِٰذبُونَ  ِن َشۡيٍءِۖ إِنهُهۡم لََك  ١٢ َخَطََٰيَُٰهم م 

13. Bọn họ chắc chắn sẽ vác gánh nặng của mình và cả 

những gánh nặng ngoài gánh nặng của (những ai theo) 

bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ bị tra hỏi vào Ngày Phán Xét 

về những điều mà bọn họ đã bịa đặt. 

ۡثَقالِِهۡمۖۡ َولَيُۡسـ َلُنه  
َ
َع أ ۡثَقالٗا مه

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َولََيۡحِملُنه أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ١٣ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعمه

14. Quả thật, TA đã cử Nuh đến với người dân của Y. 

(Nuh) đã sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một 

ngàn năm. Rồi, trận Đại Hồng Thủy đã túm bắt lấy họ khi 

họ là những kẻ làm điều sai quấy bất công. 

لَۡف  
َ
ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم أ

َ
َولََقۡد أ

َخَذُهُم ٱل
َ
ها َخمِۡسيَن عَاٗما فَأ وَفاُن وَُهۡم  َسَنٍة إِل طُّ

 ١٤ َظَٰلُِمونَ 

15. TA đã giải cứu (Nuh) và những tín đồ theo Y trên một 

chiếc tàu và lấy đó làm một bài học cho thế gian. 
فِيَنةِ وََجَعلَۡنََٰهآ َءايَٗة   ۡصَحََٰب ٱلسه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ١٥ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

16. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi 

(Ibrahim) bảo người dân của mình “Các người hãy thờ 

phượng Allah và hãy sợ Ngài. Điều đó tốt nhất cho các 

người nếu các người biết được.” 

َٰلُِكۡم   َ َوٱتهُقوُهۖۡ َذ َوِإبَۡرَٰهِيَم إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
 ١٦ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ َخيۡر  لهُكۡم إِن 

17. “Thật ra các người chỉ thờ phượng những bục tượng 

thay vì Allah, các người thật ra chỉ bịa chuyện hoang 

đường mà thôi. Những thần linh mà các người thờ 

phượng thực chất không có khả năng ban bổng lộc cho 

các người. Bởi thế, các người hãy tìm bổng lộc nơi Allah, 

các người hãy thờ phượng Ngài, hãy tạ ơn Ngài, bởi rồi 

đây các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 

ۡوَثَٰٗنا َوَتخۡلُُقوَن إِفۡكًاْۚ  
َ
ِ أ إِنهَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ِ هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله  لَا َيۡملُِكوَن  إِنه ٱل
ِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ   ِ ٱلر  لَُكۡم رِۡزٗقا فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱَّلله

ۥٓۖۡ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١٧ َوٱۡشُكُرواْ لَُه



 

Al-'Ankabut 

 

424 

 

 العنكبوت

18. “Nếu các người phủ nhận thì quả thật những cộng 

đồng trước các người cũng đã phủ nhận như thế; và 

nhiệm vụ của một Sứ Giả chỉ là truyền đạt một cách rõ 

ràng mà thôi.” 

ِن َقۡبلُِكۡمۖۡ َوَما   َمم  م 
ُ
َب أ بُواْ َفَقۡد َكذه ِ َوِإن تَُكذ 

ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٨ عَلَى ٱلرهُسوِل إِل

19. Lẽ nào (những kẻ phủ nhận này) đã không nhận xét 

thấy việc Allah khởi tạo rồi phục sinh như thế nào ư? Quả 

thật, điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản. 

ۥْٓۚ إِنه   ُ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُ َولَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ ٱَّلله
َ
أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٩ َذ

20. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ 

phủ nhận sự phục sinh): “Các ngươi hãy đi khắp mọi nơi 

trên trái đất để quan sát việc Allah khởi tạo vạn vật rồi 

Ngài phục sinh Đời Sau như thế nào. Quả thật, Allah là 

Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 

ْۚ ُثمه    ٱلۡخَلَۡق
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ُ يُ  ِ َشۡيٖء  ٱَّلله
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ةَ ٱٓأۡلِخَرَة

َ
نِشُئ ٱلنهۡشأ

 ٢٠ قَِدير  

21. Ngài trừng phạt ai Ngài muốn và khoan dung đối với ai 

Ngài muốn. Rồi đây các ngươi sẽ được đưa về trình điện 

Ngài. 

ۖۡ َوِإلَۡيهِ   ُب َمن يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء ِ ُيَعذ 
 ٢١ ُتۡقلَُبونَ 

22. Các ngươi chắc chắn sẽ không thể trốn thoát cho dù 

các ngươi ở dưới đất hay ở trên trời. Các ngươi chắc 

chắn sẽ không tìm được người bảo hộ hay vị cứu tinh nào 

ngoài Allah. 

َمآِءِۖ  ۡرِض َولَا فِي ٱلسه
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
 َوَما َوَمآ أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٢ لَُكم م 

23. Những kẻ phủ nhận những lời mặc khải của Allah 

cũng như phủ nhận việc trở lại trình diện Ngài là những kẻ 

đã tuyệt vọng nơi lòng khoan dung của TA. Họ chắc chắn 

sẽ đối mặt với một sự trừng phạt đau đớn. 

ْوَلَٰٓئَِك يَئُِسواْ  
ُ
ۦٓ أ ِ َولَِقآئِهِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل

لِيم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۡحمَتِي َوأ  ٢٣ ِمن ره

24. Đám dân của (Ibrahim) không trả lời điều nào khác 

ngoài điều bọn họ nói: “Hãy giết chết nó hoặc thiêu sống 

nó!” Nhưng Allah đã cứu sống (Ibrahim) khỏi hố lửa. Quả 

thật, trong sự việc đó là những bài học cho đám người có 

đức tin. 

ۡو  
َ
ن قَالُواْ ٱۡقُتلُوُه أ

َ
هٓا أ ۦٓ إِل َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ

 ِ ِۚ إِنه ف ارِ ُ ِمَن ٱلنه َُٰه ٱَّلله نجَى
َ
ِقُوُه فَأ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  َحر  ي َذ

 ٢٤ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

25. (Ibrahim) bảo (người dân của mình): “Các người đã 

thờ cúng những bục tượng thay vì Allah chẳng qua là vì 

các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; rồi vào Ngày 

Phán Xét, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau, 

và chốn ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa Ngục và các 

người sẽ không có ai giúp đỡ.” 

ةَ   َوده ۡوَثَٰٗنا مه
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله خَۡذتُم م  َوَقاَل إِنهَما ٱته

ۡنَياۖۡ ُثمه يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُر   ةِ ٱلدُّ بَيۡنُِكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
ٖض َويَلَۡعُن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا  َبۡعُضُكم بَِبعۡ 

َِٰصِرينَ  ِن نه اُر َوَما لَُكم م  َُٰكُم ٱلنه َوى
ۡ
 ٢٥ َوَمأ

26. Chỉ có Lut đã tin nơi (Ibrahim) và Y nói: “Ta sẽ dời cư 

đến với Thượng Đế của Ta, bởi quả thật, Ngài là Đấng 

Quyền Năng, Sáng Suốt.” 

ۘ َوَقا  َل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَيَٰ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو  ۞فَـ َاَمَن لَُهۥ لُوط 
 ٢٦ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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27. TA đã ban cho (Ibrahim) (đứa con trai) Is-haq và (đứa 

cháu nội) Ya’qub và chọn trong số con cháu của Y tiếp thu 

lời mặc khải và Kinh Sách, và TA đã ban cho Y phần 

thưởng ở trần gian; và vào Đời Sau, Y chắc chắn sẽ ở 

cùng với những người đức hạnh. 

ِيهتِهِ   ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب وََجَعلَۡنا فِي ُذر  َووََهۡبَنا لَُه
ۡنَياۖۡ َوِإنهُهۥ فِي   ۡجَرهُۥ فِي ٱلدُّ

َ
ُبوهَة َوٱلِۡكَتََٰب َوَءاَتۡيَنَُٰه أ ٱلنُّ

َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

28. Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Các người đã 

làm một việc làm ô uế nhất, thứ mà không một ai trong 

thiên hạ đã từng làm trước các người.” 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة َما  
ۡ
ۦٓ إِنهُكۡم لََتأ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ َسَبَقُكم بَِها ِمۡن  َحٖد م 
َ
 ٢٨ أ

29. “Sao các người lại giao hợp với đàn ông, lại chuyên 

đánh cướp những người đi đường và làm những điều 

đáng khinh bỉ trong những cuộc hội họp của các người?” 

Tuy nhiên, đám dân của (Lut) không trả lời mà lên tiếng 

thách thức: “Nếu ngươi nói thật thì ngươi hãy mang hình 

phạt của Allah đến (trừng phạt) bọn ta xem nào.” 

تُوَن  
ۡ
بِيَل َوتَأ تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن ٱلسه

ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

ن  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۖۡ َفَما َكاَن َجَواَب قَۡوِمهِ فِي نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر

َِٰدقِينَ قَالُواْ  ِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه  ٢٩ ٱئۡتَِنا بَِعَذاِب ٱَّلله

30. (Lut) cầu nguyện (Allah): “Lạy Thượng Đế của bề tôi! 

Xin Ngài phù hộ bề tôi thắng đám người thối nát này.” 
ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِدينَ   ٣٠ قَاَل َرب 

31. Khi các Sứ Giả của TA (các Thiên Thần) đến gặp 

Ibrahim với tin mừng, họ nói với (Ibrahim): “Chúng tôi 

được lệnh tiêu diệt dân cư của thị trấn này bởi dân cư của 

nó thực sự là những kẻ làm điều sai quấy bất công.” 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ قَالُٓواْ إِ  نها  َولَمه
ۡهلََها َكانُواْ  

َ
ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه أ

َ
ُمۡهلُِكٓواْ أ

 ٣١ َظَٰلِِمينَ 

32. Ibrahim nói (với các Thiên Thần sứ giả): “Nhưng Lut 

đang ở trong đó.” (Các Thiên Thần) bảo: “Bọn ta biết rõ ai 

ở trong đó. Chắc chắn, bọn ta sẽ giải cứu (Lut) và gia đình 

của Y ngoại trừ người vợ của Y, nữ ta sẽ là một trong 

những kẻ bị tiêu diệt.” 

ۡعلَُم بَِمن فِيَهاۖۡ 
َ
قَاَل إِنه فِيَها لُوٗطاْۚ قَالُواْ َنحُۡن أ

تَُهۥ كَانَۡت ِمَن  
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
َينهُهۥ َوأ ِ لَُنَنج 

 ٣٢ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

33. Rồi khi các Thiên Thần Sứ Giả của TA đến gặp Lut 

khiến Y lo âu cho Họ trước dân làng và Lut cảm thấy bất 

lực. (Các Thiên Thần Sứ Giả) bảo (Lut): “Ngươi đừng lo 

sợ và đừng buồn phiền. Bọn ta chắc chắn sẽ giải cứu 

Ngươi và gia đình của Ngươi ngoại trừ vợ của Ngươi, nữ 

ta sẽ là một trong số những kẻ bị tiêu diệt.” 

ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم وََضاَق بِِهۡم  
َ
آ أ َولَمه

ۡهلََك  
َ
وَك َوأ ۖۡ َوَقالُواْ لَا َتخَۡف َولَا َتحَۡزۡن إِنها ُمَنجُّ َذۡرٗعا

تََك َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 
َ
ها ٱۡمَرأ  ٣٣ إِل

34. “Bọn ta chắc chắn sẽ giáng một hình phạt từ trên trời 

xuống trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi họ là những 

kẻ dấy loạn hư đốn.” 

َمآِء   َِن ٱلسه ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ رِۡجٗزا م 
َ
إِنها ُمنِزلُوَن عَلَىَٰٓ أ

 ٣٤ بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

35. Quả thật, TA (Allah) đã để lại một chứng tích rõ rệt của 

việc trừng phạt đó cho đám người biết suy ngẫm. 
 ٣٥ َولََقد تهَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 
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36. Đối với người dân Madyan, TA đã cử người anh em 

của họ, Shu’aib, đến với họ. Shu’aib bảo: “Hỡi dân ta! Các 

người hãy thờ phượng Allah và hãy sợ Ngày Cuối Cùng; 

Các người chớ đừng làm điều thối nát trên trái đất.” 

  َ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيََٰقوِۡم ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۡرِض  
َ
َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

 ٣٦ ينَ ُمۡفِسدِ 

37. Nhưng (đám dân của Shu’aib) đã phủ nhận Y. Bởi thế, 

một trận động đất đã túm bắt lấy họ, họ chết nằm la liệt 

ngay trong ngôi nhà của mình. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
بُوُه فَأ فََكذه

 ٣٧ َجَٰثِِمينَ 

38. Người dân ‘Ad và Thamud cũng thế. Nhà cửa đổ nát 

của họ hãy còn là một chứng tích rõ ràng cho các ngươi 

về họ. Shaytan đã tô điểm cho việc làm của họ trở nên 

hấp dẫn đối với họ để nó ngăn cản họ đi xa khỏi con 

đường ngay chính trong khi họ là những người có cái nhìn 

thấu suốt (vì đã được các Thiên Sứ của họ hướng dẫn và 

chỉ dạy). 

َسَِٰكنِِهۡمۖۡ َوَزيهَن   ِن مه وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوَقد تهبَيهَن لَُكم م 
بِيِل وََكانُواْ   ُهۡم َعِن ٱلسه ۡعَمَٰلَُهۡم فََصده

َ
ۡيَطَُٰن أ لَُهُم ٱلشه

 ٣٨ ُمۡستَۡبِصِرينَ 

39. Qarun, Pha-ra-ông và Haman cũng vậy. Quả thật, 

Musa đã đến gặp bọn họ với những bằng chứng rõ rệt, 

nhưng bọn họ đã tỏ ra ngạo mạn trên trái đất nên bọn họ 

không thoát khỏi (sự trừng phạt của Allah). 

وَسيَٰ   َُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم مُّ َوَق
ۡرِض َوَما َكانُواْ  

َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٣٩ َسَٰبِقِينَ 

40. TA (Allah) đã bắt phạt từng đứa một theo tội của riêng 

họ. Trong bọn họ, có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng một trận 

mưa đá (như đối với người dân của Lut); có kẻ đã bị TA 

bắt phạt bằng một tiếng thét (như đối với người dân 

Thamud); có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng cách làm cho đất 

sụp xuống (như Qarun); và có kẻ đã bị TA bắt phạt bằng 

cách nhấn chìm dưới nước (như Pha-ra-ông và Haman). 

Tuy nhiên, Allah không phải là Đấng đã bất công với họ 

mà chính bọn đã tự bất công với bản thân mình (bởi việc 

làm tỗi lỗi và thối nát của bọn họ). 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيهِ 
َ
ۡن أ َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ فَِمۡنُهم مه

َ
فَكُلًّا أ

ۡن   ۡيَحُة َوِمۡنُهم مه َخَذتُۡه ٱلصه
َ
ۡن أ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مه
ۡرَض وَ 

َ
ُ  َخَسۡفَنا بِهِ ٱلۡأ ۡغَرۡقَناْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله

َ
ۡن أ ِمۡنُهم مه

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٤٠ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

41. Hình ảnh của những kẻ nhận lấy các vị bảo hộ khác 

ngoài Allah giống như hình ảnh của một con nhện giăng 

tơ làm nhà. Quả thật, ngôi nhà yếu ớt nhất chính là ngôi 

nhà của loài nhện, nếu như bọn họ biết rõ điều đó. 

ۡولَِيآَء َكَمَثِل  
َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمَثُل ٱل

ۡوَهَن ٱلُۡبُيوِت لََبۡيُت  
َ
خََذۡت بَيٗۡتاۖۡ َوِإنه أ ٱلَۡعنَكُبوِت ٱته

 ٤١ ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

42. Quả thật, Allah biết rõ về những gì bọn họ cầu nguyện 

ngoài Ngài, bởi Ngài là Đấng Quyền Năng, Sáng Suốt. 
ِۚ وَُهَو   َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء إِنه ٱَّلله

 ٤٢ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

43. Đó là những hình ảnh thí dụ mà TA (Allah) trình bày 

cho nhân loại. Tuy nhiên, chỉ những ai có kiến thức mới 

thấu hiểu được (ý nghĩa của những hình ảnh thí dụ đó). 

ها   ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما َيۡعقِلَُهآ إِل
َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ
 ٤٣ ٱلَۡعَٰلُِمونَ 
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44. Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. 

Quả thật, trong (sự tạo hóa) đó là một minh chứng (rõ 

ràng về Allah) cho những ai có đức tin. 

َٰلَِك   ِۚ إِنه فِي َذ ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه َخلََق ٱَّلله

 ٤٤ ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

45. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xướng đọc 

những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh Sách 

(Qur’an) và Ngươi hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah. 

Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và 

tội lỗi. Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn lao nhất, và 

Allah biết rõ mọi điều các ngươi làm. 

ۖۡ إِنه   َة لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
وِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

  ِ َة َتۡنَهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ  َولَِذۡكُر ٱَّلله لَوَٰ ٱلصه
ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ُۗ َوٱَّلله ۡكبَُر

َ
 ٤٥ أ

46. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) chớ đừng 

tranh luận với người dân Kinh Sách ngoại trừ bằng thái độ 

nhã nhặn (và lời lẽ tử tế) và chỉ đối với những ai làm điều 

sai quấy bất công trong số họ. Các ngươi hãy nói với 

(người dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã có đức tin nơi 

những điều đã được mặc khải cho chúng tôi và những 

điều đã được mặc khải cho các người, và Thượng Đế của 

chúng tôi lẫn Thượng Đế của các ngươi chỉ là Một Đấng 

duy nhất, tất cả chúng tôi đều thần phục Ngài.” 

ۡحَسُن  
َ
ها بِٱلهتِي ِهَي أ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل

َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ

هِذيَن  ها ٱل نزَِل  إِل
ُ
هِذٓي أ َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖۡ َوقُولُٓواْ َءاَمنها بِٱل

نزَِل إِلَۡيُكۡم َوِإَلَُٰهَنا َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن  
ُ
إِلَۡيَنا َوأ

 ٤٦ لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 

47. Như thế đó, TA (Allah) đã ban Kinh Sách (Qur’an) 

xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Cho nên, 

những ai được TA ban cho Kinh Sách đều có đức tin nơi 

Nó và một số người này cũng đã có đức tin nơi Nó và 

không một ai chống đối lại các Lời Mặc Khải của TA ngoại 

trừ đám người vô đức tin. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَٰ  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ فَٱل
َ
ُهُم  َوَكَذَٰلَِك أ

ٱلِۡكَتََٰب يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوِمۡن َهَُٰٓؤلَآِء َمن يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ 
َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡك  ٤٧ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

48. Trước khi Qur’an được ban xuống, Ngươi đã chưa 

từng đọc qua bất kỳ một Kinh Sách nào và Ngươi cũng 

chưa từng viết bất kỳ quyển kinh nào từ bàn tay phải của 

Ngươi. (Nếu Ngươi đã từng đọc và đã từng viết) thì chắc 

chắn những kẻ thiếu hiểu biết trong thiên hạ sẽ đâm ra 

hoài nghi (về Qur’an). 

ُهۥ   َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب َولَا َتخُطُّ
ه   ٤٨ ٱۡرتَاَب ٱلُۡمۡبِطلُونَ بَِيِمينَِكۖۡ إِٗذا ل

49. Không! (Kinh Qur’an) gồm những lời mặc khải minh 

bạch ở trong lòng của những ai đã được ban cho kiến 

thức. Không ai chống đối lại các lời mặc khải của TA 

ngoại trừ những kẻ sai quấy bất công. 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ  بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  
ُ
هِذيَن أ فِي ُصُدورِ ٱل

َٰلُِمونَ  ها ٱلظه  ٤٩ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

50. (Những kẻ thờ đa thần) nói: “Tại sao Thượng Đế của 

Y (Muhammad) không ban cho Y những dấu hiệu lạ nào 

cơ chứ?!” Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với họ): 

“Quả thật, các dấu hiệu lạ đó chỉ ở nơi Allah, còn Ta chỉ là 

một người cảnh báo rõ ràng mà thôi.” 

ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنهَما   ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
ِ َوِإنهَمآ أ  ٥٠ ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله
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51. Lẽ nào việc TA đã ban Kinh Sách (Qur’an) xuống cho 

Ngươi để Ngươi xướng đọc cho họ không đủ cho họ hay 

sao? Quả thật, trong (Qur’an) là Hồng Ân và điều nhắc 

nhở cho đám người có đức tin. 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ُيۡتلَىَٰ  
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
أ

َٰلَِك لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ لَِقۡوٖم  َعلَۡيِهۡمْۚ   إِنه فِي َذ
 ٥١ يُۡؤِمُنونَ 

52. Ngươi hãy nói (với họ): “Allah đủ làm chứng giữa Ta 

và các người. Ngài biết rõ mọi điều trong các tầng trời và 

trái đất. Những ai có đức tin vào điều ngụy tạo và vô đức 

tin nơi Allah thì là những kẻ thất bại.” 

ِ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َشِهيٗداۖۡ َيۡعلَُم َما فِي   قُۡل َكَفىَٰ بِٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َوَكَفُرواْ   ۡرِض  َوٱل

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ِ أ  ٥٢ بِٱَّلله

53. (Những kẻ thờ đa thần) hối thúc Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) mang hình phạt đến cho họ. (Nhưng họ 

không biết rằng) nếu không vì một thời hạn nhất định đã 

được ấn định trước cho họ thì hình phạt chắc chắn đã túm 

lấy họ mất rồi. Chắc chắn (hình phạt) sẽ đến với họ một 

cách bất ngờ trong lúc họ không hề hay biết. 

ي   َسم ٗ َجل  مُّ
َ
َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَٓا أ

تِيَنهُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  
ۡ
لهجَآَءُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ َولََيأ

 ٥٣ يَۡشُعُرونَ 

54. Họ hối thúc Ngươi mang hình phạt đến nhưng chắc 

chắn Hỏa Ngục sẽ bao vây những kẻ vô đức tin. 
يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة  

َٰفِرِينَ   ٥٤ بِٱلَۡك

55. Vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây họ từ phía bên 

trên họ lẫn phía dưới chân của họ, và (Allah) phán: “Các 

ngươi hãy nếm lấy (hậu quả về) những gì các ngươi đã 

làm.” 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمن فَۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت   يَۡوَم َيۡغَشى
رُۡجلِِهۡم َويَُقوُل ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

َ
 ٥٥ أ

56. Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA, quả thật đất đai của 

TA rộng thênh thang, cho nên, các ngươi hãy thờ phượng 

chỉ một mình TA thôi! 

ََٰي  ۡرِضي َوَِٰسَعة  فَإِيه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

 ٥٦ فَٱۡعُبُدونِ 

57. Tất cả mỗi cơ thể đều phải nếm cái chết. Rồi các 

ngươi sẽ được đưa trở về trình diện TA. 
 ٥٧ ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۖ ُثمه إِلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ 

58. Những người có đức tin và hành thiện chắc chắn sẽ 

được TA ban thưởng cho Thiên Đàng với những tòa nhà 

cao, bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ sống mãi 

mãi trong đó. Ân phúc thay phần thưởng dành cho những 

người làm việc (thiện tốt). 

هِذيَن َءاَمنُ  َِن  َوٱل َِئنهُهم م  َٰلَِحَِٰت لَُنَبو  واْ وََعِملُواْ ٱلصه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ  

َ
ٱلۡجَنهةِ ُغَرٗفا َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
 ٥٨ نِۡعَم أ

59. Họ là những người đã kiên nhẫn chịu đựng và phó 

thác cho Thượng Đế của họ. 
 ْ هِذيَن َصبَُروا  ٥٩  وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ ٱل

60. Có biết bao sinh vật đã không thể dự trữ bổng lộc của 

mình cho ngày mai. Chính Allah sẽ cấp dưỡng chúng và 

luôn cả các ngươi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng 

Biết. 

ها  ِن َدآبهةٖ ل ي ِن م 
َ
ُ يَۡرزُُقَها َوَكأ َتحِۡمُل رِزَۡقَها ٱَّلله

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٠ َوِإيهاُكۡمْۚ وَُهَو ٱلسه
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61. Nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hỏi (những kẻ thờ 

đa thần) ai đã tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như ai 

đã chế ngự mặt trời, mặt trăng thì chắc chắn họ sẽ đáp: 

“Allah!” Thế tại sao họ vẫn không chịu tin?! 

َر   ۡرَض وََسخه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

هيَٰ يُۡؤفَُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر لََيُقولُنه ٱَّلله  ٦١ ٱلشه

62. Allah ban bổng lộc nhiều hay ít cho bất cứ ai Ngài 

muốn trong số bầy tôi của Ngài, quả thật, Allah là Đấng 

hằng biết hết mọi việc. 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر   ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٦٢ لَُه

63. Nếu Ngươi hỏi họ ai đã ban nước mưa từ trên trời 

xuống dùng để làm sống lại lớp đất đã chết khô thì chắc 

chắn họ sẽ trả lời: “Allah!” Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah”. 

Tuy nhiên, đa số bọn họ không suy ngẫm. 

ۡحَيا بِهِ  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

 ْۚ ُ ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد َمۡوتَِها لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
ِْۚ  ٱلۡأ  قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
 ٦٣ بَۡل أ

64. Cuộc sống trần gian này chỉ là trò đùa và thú tiêu 

khiển còn cõi Đời Sau mới là nơi của cuộc sống đích thực, 

nếu họ biết điều đó. 

ها لَۡهو  َولَ  ۡنَيآ إِل ُة ٱلدُّ اَر  َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ ْۚ َوِإنه ٱلده عِب 
 ٦٤ ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَي ٱلۡحََيَواُنْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

65. Khi họ lên tàu ra khơi, họ khấn vái Allah một cách 

thành khẩn, nhưng khi Ngài cứu họ vào bờ an toàn thì họ 

tiếp tục làm điều Shirk (tổ hợp thần linh khác) với Ngài. 

يَن   ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَإَِذا َركُِبواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله
ِ إَِذا ُهۡم يُۡشِرُكونَ  َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى  ٦٥ فَلَمه

66. Họ làm thế để có thể phủ nhận những ân huệ mà TA 

đã ban cho họ và để họ tự do hưởng thụ. Nhưng rồi đây 

họ sẽ sớm biết (hậu quả khi cái chết đến với họ). 

ْْۚ فََسوَۡف   لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َولَِيَتَمتهُعوا
 ٦٦ َيۡعلَُمونَ 

67. Lẽ nào họ không thấy việc TA đã làm cho Makkah 

thành một Thánh Địa an toàn bất khả xâm phạm trong lúc 

thiên hạ xung quanh Nó không ngừng xảy ra cảnh giết 

chóc? Lẽ nào với điều gian dối thì họ lại tin còn đối với ân 

huệ của Allah thì họ lại phủ nhận? 

اُس   ُف ٱلنه نها َجَعلَۡنا َحَرًما َءاِمٗنا َويَُتَخطه
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

فَبِٱلَۡبَِٰطِل يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمةِ
َ
ِ   ِمۡن َحۡولِِهۡمْۚ أ ٱَّلله

 ٦٧ يَۡكُفُرونَ 

68. Thực sự còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối 

cho Allah hoặc còn ai sai quấy bất công hơn kẻ đã phủ 

nhận chân lý khi nó đến với y? Chắc chắn Hỏa Ngục sẽ là 

nơi cư ngụ cho đám người vô đức tin. 

ِن ٱۡفتَ  ۡظلَُم ِممه
َ
َب  َوَمۡن أ ۡو َكذه

َ
ِ َكِذبًا أ َرىَٰ عَلَى ٱَّلله

لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى  
َ
ۥْٓۚ أ ا َجآَءهُ ِ لَمه بِٱلۡحَق 

َٰفِرِينَ   ٦٨ ل ِلَۡك

69. Và những ai anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa của 

TA, chắc chắn sẽ được TA hướng dẫn đến những con 

đường của TA. Và chắc chắn, Allah luôn bên cạnh những 

người làm tốt. 

َ لََمَع   هِذيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا لََنۡهِدَينهُهۡم ُسُبلََناْۚ َوِإنه ٱَّلله َوٱل
 ٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. La-m. Mi-m.  ٓ١ الٓم 

2. Người La Mã đã bị đánh bại,  ُوم  ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

3. Tại một lãnh thổ lân cận (1). Tuy nhiên, sau cuộc chiến 

bại đó, họ sẽ giành lại chiến thắng,I 
ۡرِض وَُهم 

َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
ِنُۢ َبۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبونَ فِٓي أ  ٣ م 

4. Trong vài năm sau. Mọi việc xảy ra trước và sau đều là 

lệnh của Allah. Và vào ngày đó (ngày mà người La Mã 

giành chiến thắng trở lại) những người có đức tin sẽ vui 

mừng, 

ۡمُر ِمن 
َ
ِ ٱلۡأ َقۡبُل َوِمنُۢ َبۡعُدْۚ  فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

 ٤ َويَۡوَمئِٖذ َيۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

5. Về sự phù hộ của Allah. Quả thật, Ngài ban chiến thắng 

cho người nào Ngài muốn bởi Ngài là Đấng Quyền Năng, 

Đấng Nhân Từ.(2)II 

ۖۡ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهحِ  ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء  ٥ يمُ بَِنۡصِر ٱَّلله

6. (Sự chiến thắng đó là từ) Lời Hứa của Allah, Ngài 

không hề làm trái Lời Hứa của Ngài, tuy nhiên, đa số nhân 

loại không biết. 

ۡكثََر  
َ
ُ وَۡعَدهُۥ َوَلَِٰكنه أ ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله وَۡعَد ٱَّلله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٦ ٱلنه

7. Họ chỉ biết những gì được nhìn thấy từ đời sống trần 

tục này còn đối với cuộc sống Đời Sau thì họ lại lơ là, 

không quan tâm. 

ۡنَيا وَُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ   ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهٗرا م 
َٰفِلُونَ   ٧ ُهۡم َغ

8. Sao họ không chịu suy ngẫm về bản thân họ (và những 

tạo vật khác ngoài họ)? Quả thật, Allah đã không tạo hóa 

các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa chúng ngoại trừ vì 

Chân Lý và (Ngài qui định cho chúng) một thời hạn nhất 

định. Và quả thật, đa số nhân loại đã phủ nhận việc gặp 

gỡ với Thượng Đế của họ. 

َولَمۡ 
َ
َِٰت   أ َمََٰو ُ ٱلسه ا َخلََق ٱَّلله نُفِسِهم  مه

َ
ُرواْ فِٓي أ َيَتَفكه

ي  َوِإنه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل

َ
َوٱلۡأ

َٰفُِرونَ  اِس بِلَِقآيِٕ َرب ِِهۡم لََك َِن ٱلنه  ٨ َكثِيٗرا م 

 
I (1) Có lời Tafseer rằng đó là khu vực giữa xứ Syria và I-rắc, và có lời nói rằng đó là khu vực giữa Palestine và Jordan. 

II (2) Nguyên nhân Allah mặc khải xuống bốn câu Kinh (2, 3, 4, 5) này là do đã xảy ra cuộc chiến giữa Đế quốc Ba Tư và 

người La Mã ở một khu vực gần Biển Chết. Trong trận chiến này, người Ba Tư đã giành chiến thắng, và đó là vào năm 

619 sau Công nguyên. Những người Muslim cảm thấy buồn trước sự thất bại của người La Mã bởi vì họ là những người 

dân Kinh Sách và tôn giáo của họ gần với tôn giáo của Islam hơn, còn những người thờ đa thần Quraish thì vui mừng 

trước chiến thắng của người Ba Tư bởi vì những người Ba Tư cũng thờ đa thần giống như họ. Allah mặc khải xuống hứa 

với người Muslim rằng rồi đây trong vài năm sau người La Mã sẽ đánh bại Đế quốc Ba Tư trong trận chiến thứ hai. Lời 

hứa của Qur’an đã được xác thực, sau bảy năm, một trận chiến khác diễn ra giữa người Ba Tư và người La Mã vào năm 

626 sau Công nguyên và người La Mã đã thực sự giành chiến thắng. Và đây chính là một trong những phép màu của 

Kinh Qur’an, khẳng định sứ mạng của Thiên Sứ Muhammad là thật. (Xem Tafseer Ibnu Katheer và Tafseer Al-Tabari). 



 

Ar-Rum 

 

431 

 

 الروم 

9. Sao họ không chịu đi chu du khắp trái đất để nhìn xem 

hậu quả của những ai sống trước họ như thế nào? Đám 

người đó mạnh hơn họ về sức lực, về khả năng khai khẩn 

đất đai, về tuổi thọ, về số lượng và sự giàu có; và những 

Sứ Giả đã được cử phái đến với đám người đó mang theo 

những bằng chứng rõ rệt. Do đó, Allah đã không hề làm 

hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản thân mình. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ثَاُرواْ  
َ
َشده ِمنُۡهۡم قُوهٗة َوأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ ٱل

ا   ۡكثََر ِممه
َ
ۡرَض وََعَمُروَهآ أ

َ
َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم  ٱلۡأ

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن   رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٩ َكانُٓواْ أ

10. Rồi những kẻ làm điều xấu sẽ gặp phải hậu quả xấu 

bởi vì họ đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của Allah và đã 

mang chúng ra giễu cợt. 

بُواْ   ن َكذه
َ
ىَٰٓ أ

َ
ٓوأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ َٰقَِبَة ٱل ُثمه َكاَن َع

ِ وََكانُواْ بَِها يَۡسَتۡهزُِءونَ   ١٠ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

11. Allah là Đấng bắt đầu sự tạo hóa, rồi Ngài sẽ tái tạo nó 

trở lại, và rồi đây các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện 

Ngài. 

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١١ ٱَّلله

12. Và vào Ngày mà Giờ Tận Thế sẽ được thiết lập, 

những kẻ tội lỗi sẽ tuyệt vọng. 
اَعُة ُيۡبلُِس ٱلُۡمۡجرُِمونَ   ١٢ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

13. Họ không được những thần linh mà họ từng thờ 

phượng đứng ra can thiệp, ngược lại, các thần linh đó còn 

phủ nhận sự thờ phượng của họ. 

ِن ُشَرَكآئِِهۡم ُشَفَعَُٰٓؤاْ وََكانُواْ   هُهم م  َولَۡم يَُكن ل
َٰفِرِينَ   ١٣ بُِشَرَكآئِِهۡم َك

14. Vào Ngày mà thời khắc Tận Thế được dựng lên, đó là 

Ngày mà nhân loại sẽ được tách biệt (giữa những người 

có đức tin và những kẻ vô đức tin). 

قُونَ  اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيَتَفره  ١٤ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

15. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 

sống (sung sướng, hưởng thụ niềm hạnh phúc bất tận) 

nơi Thiên Đàng. 

َٰلَِحَِٰت َفُهۡم فِي   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٥ َرۡوَضةٖ ُيحۡبَُرونَ 

16. Còn đối với những kẻ vô đức tin và phủ nhận các Lời 

Mặc Khải của TA, phủ nhận cuộc gặp gỡ với TA ở Đời 

Sau, thì sẽ là những kẻ ở trong sự trừng phạt muôn đời. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ ٱٓأۡلِخَرةِ   هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ا ٱل مه
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 
ُ
 ١٦ فَأ

17. Do đó, các ngươi hãy tán dương Allah khi các ngươi 

bước vào buổi chiều và lúc bình minh ló dạng. 
ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن تُۡصبُِحونَ   ١٧ فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

18. Mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đất đều thuộc 

về Ngài, (cho nên, các ngươi hãy tán dương và ca tụng 

Ngài) lúc xế chiều (vào lễ nguyện Salah ‘Asr) và vào lúc 

ban trưa (lễ nguyện Salah Zhuhr). 

ا وَِحيَن   ۡرِض وََعِشي ٗ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه

 ١٨ ُتۡظِهُرونَ 

19. Ngài mang sự sống ra từ cái chết và Ngài mang cái 

chết ra từ sự sống; Ngài hồi sinh lại mảnh đất đã chết khô 

và các ngươi sẽ được phục sinh tương tự như thế. 

رُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن ٱلَۡحي ِ  
ُيخۡ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َوَكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ 
َ
 ١٩ َويُۡحِي ٱلۡأ
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20. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo các 

ngươi từ đất bụi, rồi sau đó các ngươi trở thành những 

người phàm sống rải rác khắp nơi. 

نُتم  
َ
ِن تَُراٖب ُثمه إَِذآ أ ۡن َخلََقُكم م 

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

 ٢٠ بََشر  تَنتَِشُرونَ 

21. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo cho 

các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để các 

ngươi chung sống yên bình với họ và Ngài đã đặt giữa 

các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Trong sự 

việc đó quả thật là những dấu hiệu dành cho đám người 

biết suy ngẫm. 

ۡزَوَٰٗجا  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ْۚ إِنه فِي  ل ِتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَ  ٗة َوَرۡحمًَة َوده يَۡنُكم مه
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٢١ َذ

22. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là việc tạo hóa các 

tầng trời, trái đất cũng như sự khác biệt ngôn ngữ và màu 

da của các ngươi. Trong sự việc đó quả thật là các dấu 

hiệu cho những người hiểu biết. 

ۡرِض َوٱۡختَِلَُٰف  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   َٰنُِكۡمْۚ إِنه فِي َذ لَۡو
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
أ

 ٢٢ ل ِلَۡعَٰلِِمينَ 

23. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là giấc ngủ của các 

ngươi vào ban đêm cũng như ban ngày và việc các ngươi 

tìm kiếm thiên ân của Ngài. Trong sự việc đó quả thật là 

các dấu hiệu cho đám người biết lắng nghe. 

َهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم  هۡيِل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱل
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِن فَۡضلِهِ  ٢٣ ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ م 

24. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài làm cho các 

ngươi thấy tia chớp (để các ngươi) vừa lo sợ (sấm sét) 

vừa mong muốn (được mưa); và Ngài ban nước mưa từ 

trên trời xuống làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Trong 

sự việc đó quả thật là những dấu hiệu cho đám người 

thông hiểu. 

ُِل   َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنَز 
ْۚ إِنه  ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
َمآِء َماٗٓء َفُيۡحِيۦ بِهِ ٱلۡأ ِمَن ٱلسه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ٢٤ فِي َذ

25. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là bầu trời và trái đất 

đứng vững theo lệnh của Ngài; rồi khi Ngài gọi các ngươi 

bằng một tiếng Gọi duy nhất (vào Ngày Phục Sinh) thì các 

ngươi sẽ từ trong đất bước ra (để chịu sự xét xử và 

thưởng phạt của Ngài). 

ِۚۦْ ُثمه  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ  ۡمرِه
َ
ۡرُض بِأ

َ
َمآُء َوٱلۡأ ن َتُقوَم ٱلسه

َ
ۦٓ أ

نُتۡم َتخۡرُُجونَ 
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
َِن ٱلۡأ  ٢٥ إَِذا َدعَاُكۡم َدۡعَوٗة م 

26. Tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều là 

tạo vật của (Allah). Tất cả đều qui phục (mệnh lệnh của) 

Ngài. 

 َ َٰنُِتونَ َول هُهۥ َق ۡرِضِۖ ُكل   ل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٢٦ ُهۥ َمن فِي ٱلسه

27. (Allah) là Đấng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập 

nó và điều đó đối với Ngài rất đơn giản, và Ngài tối cao 

bên trên tất cả mọi thứ trong các tầng trời và trái đất. Quả 

thật, Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Sáng Suốt. 

ۡهَوُن  
َ
هِذي َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ وَُهَو أ وَُهَو ٱل

ۡرِضِۚ وَُهَو  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو عۡلَىَٰ فِي ٱلسه

َ
َعلَۡيهِِۚ َولَُه ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ

 ٢٧ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

28. (Allah) đưa ra hình ảnh thí dụ từ bản thân các ngươi 

(những kẻ thờ đa thần). Lẽ nào các ngươi hài lòng cho 

những kẻ nô lệ của các ngươi cùng san sẻ với các ngươi 

tài sản mà TA đã ban cấp cho các ngươi? Các ngươi sợ 

sự ngang bằng đó giống như các ngươi sợ sự ngang 

ِن   نُفِسُكۡمۖۡ َهل لهُكم م 
َ
ِۡن أ َثلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

ِن ُشَرَكآَء فِي َما َرزَ  يَۡمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكۡت أ قَۡنَُٰكۡم  مه
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bằng giữa các ngươi (những kẻ làm chủ) với nhau ư. Như 

thế đấy, TA giải thích rõ các lời mặc khải (của TA) cho 

đám người thông hiểu. 

نُفَسُكۡمْۚ  
َ
نُتۡم فِيهِ َسَوآء  َتخَافُوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم أ

َ
فَأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  ِ  ٢٨ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

29. Không, những kẻ làm điều sai quấy đã chạy theo 

những dục vọng của bản thân một cách không hiểu biết. 

Vậy, ai sẽ hướng dẫn kẻ đã bị Allah làm cho lầm lạc?! 

Chắc chắn (những kẻ lầm lạc đó) sẽ không có ai giúp đỡ. 

ۡهَوآَءُهم بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ َفَمن  
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ بَِل ٱتهَبَع ٱل

َِٰصِرينَ  ِن نه ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ َضله ٱَّلله
َ
 ٢٩ َيۡهِدي َمۡن أ

30. Bởi thế, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hướng mặt mình về 

tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ một mình Allah), Fitrah (tôn 

giáo tự nhiên)(3) của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã 

tạo ra loài người, không có bất cứ sự thay đổi nào trong 

tạo hóa của Allah. Đó là chính đạo nhưng đa số nhân loại 

không biết.I 

ِ ٱلهتِي َفَطَر   يِن َحنِيٗفاْۚ فِۡطَرَت ٱَّلله ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

يُن   ِ َٰلَِك ٱلد  ِْۚ َذ اَس َعلَۡيَهاْۚ لَا َتۡبِديَل ِلخَلِۡق ٱَّلله ٱلنه
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٠ ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه أ

31. Các ngươi hãy quay về sám hối với (Allah), các ngươi 

hãy kính sợ Ngài, hãy chu đáo duy trì lễ nguyện Salah và 

chớ đừng trở thành những kẻ thờ đa thần. 

َة َولَا تَُكونُواْ   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتهُقوُه َوأ

 ٣١ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

32. (Và các ngươi chớ đừng trở thành) những kẻ đã thay 

đổi tôn giáo và chia rẽ thành những nhánh phái; mỗi 

nhánh phái vui vầy với điều (sai trái và ngụy tạo) của 

mình. 

قُواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعاۖۡ ُكلُّ ِحۡزبِۭ بَِما   هِذيَن فَره ِمَن ٱل
 ٣٢ لََديِۡهۡم فَرُِحونَ 

33. Con người khi gặp hoạn nạn thì cầu nguyện Thượng 

Đế của họ, họ thực sự quay về ăn năn sám hối với Ngài. 

Tuy nhiên, khi Thượng Đế của họ cho họ nếm mùi khoan 

dung từ nơi Ngài thì một nhóm trong số họ lại tổ hợp 

những thần linh khác cùng với Ngài. 

اَس ُضر    نِيبِيَن إِلَۡيهِ ُثمه   َوِإَذا َمسه ٱلنه َدَعۡواْ َربهُهم مُّ
ِۡنُهم بَِرب ِِهۡم   ِۡنُه َرۡحمًَة إَِذا فَرِيق  م  َذاَقُهم م 

َ
إَِذآ أ

 ٣٣ يُۡشِرُكونَ 

34. (Họ làm như thế) là để phủ nhận những Ân huệ mà TA 

đã ban cho họ. Thế nên, các ngươi cứ hãy hưởng thụ 

(những thứ tạm bợ của cuộc sống trần tục này), rồi đây 

(vào Ngày Phán Xét) các ngươi sẽ sớm biết. 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسوَۡف  
 ٣٤ َتۡعلَُمونَ 

35. Hoặc lẽ nào TA (Allah) đã ban xuống một thẩm quyền 

nào đó cho họ để rồi họ (có thể mạnh dạn) nói về việc tổ 

hợp những đối tác ngang vai cùng với Ngài? 

نَزلَۡنا َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو َيَتكَلهُم بَِما َكانُواْ بِهِۦ 
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٣٥ يُۡشِرُكونَ 

36. Con người, khi TA (Allah) cho họ nếm lấy sự nhân từ 

(của TA) thì họ mừng hớn hở, còn khi họ gặp điều xấu do 

chính bàn tay của họ đã gây ra trước kia thì họ lại tuyệt 

vọng. 

اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِهاۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم   َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم َيۡقَنُطونَ 
َ
َمۡت أ  ٣٦ َسي ِئَُۢة بَِما قَده

 
I (3) Fitrah (tôn giáo tự nhiên) có nghĩa là chỉ thần phục và tôn thờ một mình Allah, cho nên Fitrah suy cho cùng chính là 

tôn giáo Islam. Thiên Sứ của Allah nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đời đều theo Fitrah (tôn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó 

dắt nó theo Do Thái giáo hoặc Thiên Chúa giáo hoặc Bái Hỏa giáo” (Albukhari). 
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37. Lẽ nào họ không biết việc Allah muốn nới rộng hay thu 

hẹp bổng lộc của Ngài đối với ai là tùy ý Ngài hay sao? 

Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho đám người 

có đức tin. 

  ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ٣٧ يُۡؤِمُنونَ  إِنه فِي َذ

38. Bởi thế, ngươi (hỡi người Muslim) hãy trao cho bà con 

ruột thịt, người khó khăn và kẻ lỡ đường quyền lợi của họ. 

Đó là điều tốt đẹp cho những ai muốn tìm sự hài lòng của 

Allah; và những người đó là những người thành công. 

بِيِلِۚ   ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن ٱلسه فَـ َاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ِۖۡ َوأ هِذيَن يُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله َٰلَِك َخيۡر  ل ِل َذ

 ٣٨ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

39. Những gì các ngươi đưa cho (ai đó) dưới hình thức 

Riba (cho vay lấy lãi) với mục đích gia tăng phần lộc (của 

mình) trong tài sản của thiên hạ thì chắc chắn các ngươi 

sẽ chẳng được điều gì ở nơi Allah. Ngược lại, những gì 

các ngươi đưa cho (ai đó) dưới hình thức Zakah chỉ mong 

muốn làm hài lòng Allah (chứ không mong gì khác từ thiên 

hạ) thì các ngươi chính là những người sẽ được Ngài 

nhân thêm phần ân thưởng. 

اِس فَلَا   َِٰل ٱلنه ۡمَو
َ
ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أ ِن ر  َوَمآ َءاتَيُۡتم م 

ةٖ تُرِيُدوَن وَۡجَه   ِن َزَكوَٰ ِۖۡ َوَمآ َءاتَيُۡتم م  يَۡربُواْ ِعنَد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡضعُِفونَ 

ُ
ِ فَأ  ٣٩ ٱَّلله

40. Allah là Đấng đã tạo hóa ra các ngươi, rồi Ngài cung 

dưỡng các ngươi, rồi Ngài làm cho các ngươi chết, sau 

đó Ngài làm cho các ngươi sống trở lại. Vậy, trong số 

những thần linh của các ngươi, ai có khả năng làm được 

ít nhất một điều trong những điều vừa nêu? Quả thật, 

(Allah) trong sạch và tối cao vượt trên tất cả mọi thứ mà 

(những kẻ thờ đa thần) đã tổ hợp với Ngài. 

هِذي َخلََقُكۡم ُثمه َرَزَقُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه   ُ ٱل ٱَّلله
ن َيۡفَعُل ِمن   ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه

َٰلُِكم م ِ  ا  َذ ِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ن َشۡيٖء
 ٤٠ يُۡشِرُكونَ 

41. Sự hủy hoại và tai ương xảy ra khắp mọi nơi trên đất 

liền và ngoài biển cả đều là hậu quả do bàn tay con 

người. (Allah) cho họ nếm một số hậu quả mà họ đã gây 

ra mong rằng họ biết tỉnh ngộ mà quay đầu. 

يِۡدي  
َ
ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَر 

هِذي َعِملُواْ لََعلهُهۡم   اِس لُِيِذيَقُهم َبۡعَض ٱل ٱلنه
 ٤١ يَرِۡجُعونَ 

42. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với (những kẻ 

thờ đa thần): “Các ngươi hãy đi chu du khắp nơi trên trái 

đất để xem kết cuộc của những kẻ đã sống trước đây. Đa 

số bọn họ là những kẻ thờ đa thần.” 

َٰقَِبُة   ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ۡشِركِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
ْۚ َكاَن أ هِذيَن ِمن َقۡبُل  ٤٢ ٱل

43. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy hướng mặt 

mình về tôn giáo ngay chính trước khi xảy ra cái Ngày 

không thể tránh khỏi từ nơi Allah. Vào Ngày đó, thiên hạ 

sẽ bị tách ra làm hai, (một nhóm sẽ ở nơi Thiên Đàng và 

một nhóm sẽ bị đày vào Hỏa Ngục). 

يِن  ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ها  فَأ تَِي يَۡوم  ل

ۡ
ن يَأ

َ
ٱلَۡقي ِِم ِمن َقۡبِل أ

ُعونَ  ده ِۖۡ يَۡوَمئِٖذ يَصه  ٤٣ َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله

44. Ai không có đức tin thì sẽ gánh chịu hậu quả cho sự 

vô đức tin đó của mình; còn ai (có đức tin) và hành thiện 

là tự chuẩn bị cho mình một chỗ cư ngụ tốt (nơi Thiên 

Đàng). 

ۖۥۡ َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا   َمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
 ٤٤ فَلَِأنُفِسِهۡم َيۡمَهُدونَ 
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45. (Allah muốn) ban thưởng cho những người có đức tin 

và hành thiện từ hồng phúc và thiên ân của Ngài. Quả 

thật, Ngài không yêu thương đám người vô đức tin. 

َٰلَِحَِٰت ِمن   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه لَِيۡجزَِي ٱل
َٰفِرِينَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك  ٤٥ فَۡضلِهِ

46. Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài gởi những 

luồng gió bay đi trước như điềm báo tin mừng, để cho các 

ngươi nếm mùi Nhân Từ của Ngài, để cho những chiếc 

tàu buồm lướt sóng theo lệnh của Ngài và để cho các 

ngươi tìm kiếm thiên lộc của Ngài, với hi vọng các ngươi 

biết tạ ơn Ngài. 

َرَٰٖت   ِ ِيَاَح ُمبَش  ن يُۡرِسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡحمَتِهِۦ َولِتَ  ِن ره ۡمرِهِۦ  َولُِيِذيَقُكم م 
َ
ۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك بِأ

 ٤٦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

47. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ Giả trước 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đến với người dân của Họ. 

Họ đã đến gặp người dân với những bằng chứng rõ rệt, 

(nhưng đám dân của Họ đã phủ nhận Họ) nên TA trừng 

phạt những kẻ tội lỗi. Tuy nhiên, TA phải có trách nhiệm 

giúp đỡ những người có đức tin. 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم  
َ
َولََقۡد أ

هِذينَ  ا  بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱل ْۖۡ وََكاَن َحقًّ ۡجَرُموا
َ
 أ

 ٤٧ َعلَۡيَنا نَۡصُر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Allah là Đấng gởi các cơn gió bay đi lùa các đám mây 

di chuyển rồi trải nó rộng trên bầu trời theo ý muốn của 

Ngài và đập nó tan vụn ra; rồi ngươi (hỡi người quan sát) 

sẽ thấy nước mưa từ giữa (các đám mây đó) rơi xuống; 

rồi khi Ngài cho mưa rơi nhằm phải ai trong đám bề tôi 

của Ngài mà Ngài muốn thì họ vui mừng. 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا َفَيبُۡسُطُهۥ فِي   َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  ُ ٱل ٱَّلله
َمآِء َكۡيَف يََشآُء َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفتَ  َرى ٱلَۡوۡدَق  ٱلسه

َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن  
َ
َيخُۡرُج ِمۡن ِخَلَٰلِهِۖۦۡ فَإَِذآ أ

ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  ِ  ٤٨ ِعَبادِه

49. Và trước khi mưa được ban xuống cho họ thì họ đã 

trở nên tuyệt vọng (trong sự mong đợi nó). 
ن 

َ
ِن َقۡبلِهِۦ  َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبِل أ َل َعلَۡيِهم م  ُينَزه

 ٤٩ لَُمۡبلِِسينَ 

50. Bởi thế, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nhìn 

xem chứng tích của lòng nhân từ của Allah về việc Ngài 

làm sống lại mảnh đất chết khô như thế nào. Đó quả thật 

là bằng chứng cho việc phục sinh người chết, bởi vì Ngài 

toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡرَض  
َ
ِ َكيَۡف يُۡحِي ٱلۡأ فَٱنُظۡر إِلَيَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله

  ِ
ِۖ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  َٰلَِك لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ ْۚ إِنه َذ َبۡعَد َمۡوتَِهآ

 ٥٠ َشۡيٖء قَِدير  

51. Nếu TA gởi một luồng gió đến, họ thấy hoa màu héo 

vàng thì họ vong ơn sau đó. 
ا لهَظلُّواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ   ۡوُه ُمۡصَفر ٗ

َ
ۡرَسلَۡنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ يَۡكُفُرونَ 

52. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) chắc chắn không thể 

làm cho người chết nghe được và cũng không thể làm cho 

người điếc nghe tiếng gọi khi họ đã quay lưng bỏ đi. 

عَآَء إَِذا   مه ٱلدُّ فَإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ   ٥٢ َول

53. Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi 

tình trạng lầm lạc của họ. Ngươi chỉ có thể làm cho người 

có đức tin nơi những Lời mặc khải của TA nghe được mà 

thôi, bởi họ là những người Muslim (thần phục TA). 

ها   نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن تُۡسِمُع إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسلُِمونَ   ٥٣ َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم مُّ
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54. Allah là Đấng đã tạo hóa ra các ngươi (hỡi nhân loại) 

từ cái yếu ớt (tinh dịch), rồi sau đó từ cái yếu ớt (trẻ thơ) 

Ngài ban cho sức mạnh, rồi sau đó từ sức mạnh Ngài làm 

cho các ngươi trở lại yếu ớt và già nua. Ngài tạo hóa bất 

cứ thứ gì Ngài muốn và Ngài là Đấng Hằng Biết, Đấng 

Toàn Năng. 

ِن َضۡعٖف ُثمه َجَعَل ِمنُۢ   هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
ةٖ َضۡعٗفا   َبۡعِد َضۡعٖف قُوهٗة ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد قُوه

ْۚ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديرُ  ْۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء  ٥٤ وََشيَۡبٗة

55. Vào Ngày mà Giờ Tận Thế được thiết lập, những kẻ 

tội lỗi sẽ thề thốt rằng họ đã ở (trong cõi mộ) chỉ một thời 

khắc ngắn ngủi mà thôi. Cũng như thế, họ đã ngoảnh mặt 

với chân lý (lúc còn trên thế gian). 

اَعُة ُيۡقِسُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما لَبُِثواْ َغيَۡر   َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
 ٥٥ َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك َكانُواْ يُۡؤَفُكونَ 

56. Riêng những người đã được ban cho sự hiểu biết và 

đức tin thì sẽ nói: “Quả thật các người đã ở lại (nơi cõi 

mộ) cho đến Ngày Phục Sinh chiếu theo Kinh Sách của 

Allah. Bởi thế, đây là Ngày Phục Sinh nhưng các người 

không biết.” 

وتُ 
ُ
هِذيَن أ واْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن لََقۡد لَبِثُۡتۡم فِي  َوَقاَل ٱل

ِ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡبۡعِثِۖ فََهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡبۡعِث   كَِتَِٰب ٱَّلله
 ٥٦ َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 

57. Vào Ngày đó, mọi lý lẽ chạy tội của những kẻ tội lỗi 

đều không giúp ích gì được cho họ và họ cũng sẽ không 

được cho phép ăn năn sám hối. 

هِذيَن َظلَُمواْ َمۡعِذَرُتُهۡم َولَا ُهۡم   ها يَنَفُع ٱل َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ يُۡسَتۡعَتُبونَ 

58. Quả thật, TA (Allah) đã trình bày cho con người trong 

Qur’an này đủ loại hình ảnh thí dụ; tuy nhiên, cho dù 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có mang đến cho họ bất cứ dấu 

hiệu nào thì chắc chắn những kẻ vô đức tin sẽ nói: “Các 

ngươi thực sự chỉ là những kẻ bịa chuyện mà thôi.” 

ِ َمَثٖلِۚ  
َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 

هيَ  نُتۡم  َولَئِن ِجۡئَتُهم أَـِبيَةٖ ل
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن أ ُقولَنه ٱل

ها ُمۡبِطلُونَ   ٥٨ إِل

59. Như thế đó, Allah niêm kín trái tim của những kẻ thiếu 

hiểu biết. 
هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱل  ٥٩ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله

60. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn bởi Lời 

Hứa của Allah chắc chắn là thật. Và Ngươi chớ để cho 

những kẻ không có đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã 

lòng (trở nên hấp tấp và không kiên nhẫn). 

هِذيَن لَا   نهَك ٱل ۖۡ َولَا يَۡسَتِخفه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
 ٦٠ يُوقُِنونَ 
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Luqman لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. La-m. Mi-m.  ٓ١ الٓم 

2. Đây là những câu của Kinh Sách chí minh (Qur’an).  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيم 

3. Là nguồn Chỉ Đạo và là một Hồng Ân dành cho những 

người làm tốt. 
 ٣ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل ِلُۡمۡحِسنِينَ 

4. (Đó là) những người chu đáo duy trì lễ nguyện Salah, 

xuất Zakah và có đức tin kiên định nơi cõi Đời Sau. 
َة وَُهم   َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل

 ٤ ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ بِٱٓأۡل

5. Họ là những người theo đúng nguồn chỉ đạo từ Thượng 

Đế của họ và họ là những người thành đạt. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. Trong nhân loại, có kẻ đã mua bán lời giải trí hầu lôi 

kéo những người thiếu hiểu biết lạc xa khỏi con đường 

của Allah, họ chọn đó làm cách phỉ báng chính đạo của 

Ngài. Đó là những kẻ sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt 

nhục nhã. 

اِس َمن يَۡشتَِري لَۡهَو ٱلۡحَِديِث لُِيِضله َعن   َوِمَن ٱلنه
 ِ ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  َسبِيِل ٱَّلله

ُ
بَِغيِۡر ِعلٖۡم َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ أ

ِهين    ٦ َعَذاب  مُّ

7. Khi những lời mặc khải của TA được đọc cho y nghe thì 

y quay lưng bỏ đi với dáng điệu cao ngạo làm như thể y 

chẳng hề nghe thấy gì, như thể hai tai của y bị điếc. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo cho y biết về một sự trừng 

phạt đau đớn. 

هۡم   ن ل
َ
هيَٰ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َول

ۡرُه بَِعَذاٍب   ِ ُذَنۡيهِ َوۡقٗراۖۡ فَبَش 
ُ
نه فِٓي أ

َ
يَۡسَمۡعَها َكأ

لِيمٍ 
َ
 ٧ أ

8. Những ai có đức tin và hành thiện chắc chắn sẽ được 

hưởng Thiên Đàng hạnh phúc. 
َُٰت   َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٨ ٱلنهعِيمِ 

9. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Lời Hứa của Allah là sự 

thật; và Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Chí Minh. 
اْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ وَۡعَد ٱ  ِ َحق ٗ َّلله

 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 
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10. Ngài đã khởi tạo các tầng trời không cần trụ chống đỡ 

như các ngươi đang nhìn thấy và Ngài đã cắm lên trên 

mặt đất những quả núi kiên cố, sợ trái đất sẽ rung chuyển 

với các ngươi và Ngài đã rải khắp nơi trên trái đất vô số 

động vật. Và TA (Allah) đã trút nước mưa từ trên trời 

xuống để TA cho mọc ra trên nó vô số loại cỏ cây quí giá, 

từng cặp và từng cặp. 

لَۡقىَٰ فِي  
َ
َِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖۡ َوأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

ن تَِميَد بُِكۡم  
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
ِ  ٱلۡأ

َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 
  ِ

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َدآبهةِٖۚ َوأ

 ١٠ َزۡوٖج َكرِيمٍ 

11. Đây là sự tạo hóa của Allah. Vậy các ngươi (hỡi 

những kẻ thờ đa thần) hãy cho TA xem đâu là tạo vật mà 

những thần linh (các ngươi thờ phượng) ngoài Ngài đã 

tạo? Không, những kẻ sai quấy đang lầm lạc rõ ràng. 

هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ   ُرونِي َماَذا َخلََق ٱل
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله

بِينٖ  َٰلُِموَن فِي َضَلَٰٖل مُّ  ١١ بَِل ٱلظه

12. Quả thật, TA đã ban cho Luqman sự khôn ngoan, TA 

phán bảo: “Ngươi hãy tạ ơn Allah, bởi ai biết ơn thì thật ra 

y chỉ biết ơn chính bản thân mình; còn ai vô ơn thì (sự vô 

ơn đó không hề ảnh hưởng đến Allah) vì quả thật Ngài là 

Đấng Giàu Có, Đấng Đáng Được Ca Tụng.” 

ِْۚ َوَمن  َولََقۡد َءاتَيَۡنا لُۡقَمََٰن  ِن ٱۡشُكۡر َّلِله
َ
ٱلۡحِۡكَمَة أ

  َ يَۡشُكۡر فَإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله
 ١٢ َغنِيٌّ َحمِيد  

13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi Luqman răn dạy 

con trai, bảo: “Này con yêu của cha, con chớ tổ hợp thần 

linh cùng với Allah trong thờ phượng, quả thật, hành động 

tổ hợp là sai trái nghiêm trọng.” 

َوِإۡذ قَاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيَُٰبَنيه لَا تُۡشرِۡك  
ۡرَك لَُظلٌۡم َعِظيم   ِ ِۖۡ إِنه ٱلش   ١٣ بِٱَّلله

14. TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo 

với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này 

chồng lên đau yếu khác và cho y bú sữa và dứt sữa y 

trong thời gian hai năm. Do đó, (hỡi con người,) ngươi 

hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ của ngươi, bởi chắc chắn 

ngươi sẽ trở về trình diện TA. 

ُهۥ وَۡهًنا عَلَىَٰ وَۡهٖن  َووَصه  مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو

َٰلَِديَۡك إِلَيه   ِن ٱۡشُكۡر لِي َولَِو
َ
َوفَِصَٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

 ١٤ ٱلَۡمِصيرُ 

15. Nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi làm điều 

Shirk với TA với những gì mà ngươi không biết thì ngươi 

chớ nghe theo hai người họ, tuy nhiên, ngươi vẫn phải ăn 

ở tử tế với họ ở đời này. Ngươi hãy đi theo đường lối của 

những ai quay về với TA. Rồi đây, tất cả các ngươi đều 

quay về trình diện TA, và TA sẽ cho các ngươi biết mọi 

việc các ngươi đã từng làm. 

ن تُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ 
َ
َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ أ

ۡنَيا َمۡعُروٗفاۖۡ  ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَماۖۡ وََصاِحۡبُهَما فِي ٱلدُّ
ْۚ ُثمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم   نَاَب إِلَيه

َ
َوٱتهبِۡع َسبِيَل َمۡن أ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 
ُ
 ١٥ َتۡعَملُونَ فَأ

16. (Luqman bảo con trai): “Này con yêu của cha! Cho dù 

(điều xấu hoặc điều tốt) có nhỏ chỉ bằng trọng lượng của 

một hạt nguyên tử nằm trong đá hoặc trong các tầng trời 

hoặc nằm dưới lòng đất đi chăng nữa thì (vào Ngày Phục 

Sinh) Allah cũng sẽ mang nó ra (để Ngài xét xử và thưởng 

phạt). Quả thật, Allah là Đấng Tinh Thông. 

ِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن   َيَُٰبَنيه إِنهَهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م 
ِت بَِها 

ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو فِي ٱلۡأ

َ
َِٰت أ َمََٰو ۡو فِي ٱلسه

َ
فِي َصۡخَرٍة أ

َ لَِطيٌف خَ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ  ١٦ بِير  ٱَّلله
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17. “Này con yêu của cha! Con hãy chu đáo duy trì lễ 

nguyện Salah, con hãy bảo ban kêu gọi người làm điều 

thiện tốt và ngăn cản người làm điều xấu. Con hãy kiên 

nhẫn chịu đựng trước mọi điều rủi ro xảy đến cho con bởi 

đó là một sự kiên quyết trong mọi sự việc.” 

ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن  
ۡ
َة َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َيَُٰبَنيه أ

َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم   َصابََكۖۡ إِنه َذ
َ
ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

ُمورِ 
ُ
 ١٧ ٱلۡأ

18. “Con chớ vênh mặt trước mọi người và chớ bước đi 

với dáng vẻ kênh kiệu trên mặt đất. Quả thật, Allah không 

yêu thương những kẻ cao ngạo khoác lác.” 

ۡرِض  
َ
َك لِلنهاِس َولَا َتۡمِش فِي ٱلۡأ ِۡر َخده َولَا تَُصع 

َ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٖ   ١٨ َمرًَحاۖۡ إِنه ٱَّلله

19. “Con hãy đi đứng một cách khiêm tốn, hãy dịu giọng 

trong lời ăn tiếng nói bởi âm thanh thực sự khó chịu và 

đáng ghét nhất chính là tiếng hí của con lừa.” 

َوٱقِۡصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكْۚ إِنه  
َِٰت لََصوُۡت ٱلۡحَِميرِ  ۡصَو

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
 ١٩ أ

20. Chẳng lẽ các ngươi không nhận thấy việc Allah đã chế 

ngự cho các ngươi mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 

dưới đất (để các ngươi sử dụng) và Ngài đã hoàn tất ân 

huệ của Ngài cho các ngươi từ bên trong lẫn bên ngoài 

ư? Tuy nhiên, trong nhân loại, có kẻ thích tranh luận về 

Allah một cách không có kiến thức, không có bất cứ chỉ 

đạo nào làm cơ sở cũng như không dựa vào bất cứ Kinh 

Sách soi sáng nào. 

َِٰت َوَما   َمََٰو ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

  ُۗ ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة َوبَاِطَنٗة
َ
ۡرِض َوأ

َ
فِي ٱلۡأ

اِس َمن يَُجَٰدِ  ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا  َوِمَن ٱلنه ُل فِي ٱَّلله
نِيرٖ   ٢٠ ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

21. (Những kẻ tranh luận về Allah), khi có lời bảo họ rằng 

các ngươi hãy đi theo những điều Allah ban xuống thì họ 

nói: “Không, chúng tôi chỉ đi theo những gì chúng tôi nhìn 

thấy tổ tiên chúng tôi đi theo mà thôi.” Lẽ nào (họ đi theo) 

ngay cả khi Shaytan kêu gọi họ đến với sự trừng phạt nơi 

Hỏa Ngục ư? 

ُ قَالُواْ بَۡل نَتهبُِع َما   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

يۡ  َولَۡو َكاَن ٱلشه
َ
ْۚ أ ٓ َطَُٰن يَۡدُعوُهۡم  وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

عِيرِ   ٢١ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه

22. Người nào thần phục Allah và là người làm tốt (trong 

thờ phượng Ngài và trong hành thiện vì Ngài) thì y thực 

sự đã nắm lấy được sợi dây cứu rỗi vững chắc. Quả thật, 

kết quả của mọi sự việc đều do Allah quyết định. 

ِ وَُهَو ُمحِۡسن  َفَقِد   ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
َٰقَِبُة   ِ َع ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقىَٰ  َوِإلَي ٱَّلله

ُمورِ 
ُ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. Người nào vô đức tin thì Ngươi (Thiên Sứ) chớ để cho 

sự vô đức tin của kẻ đó làm cho Ngươi buồn lòng. Rồi 

đây, (những kẻ vô đức tin đó) sẽ trở lại trình diện TA, và 

TA sẽ cho họ biết về những việc mà họ đã làm. Quả thật, 

Allah là Đấng biết hết mọi điều được giấu kín trong lòng. 

ۥْٓۚ إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم   َوَمن َكَفَر فَلَا َيحُۡزنَك ُكۡفُرُه
ُۢ بَِذاِت  َفنُ  َ َعلِيُم ْْۚ إِنه ٱَّلله نَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا

ُدورِ   ٢٣ ٱلصُّ

24. TA để mặc (những kẻ vô đức tin đó) hưởng lạc chút ít 

(trong thế giới trần tục tạm bợ này), sau đó TA sẽ lôi bọn 

họ đến với sự trừng phạt khắc nghiệt. 

 ٢٤  نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ُثمه 



 

Luqman 

 

440 

 

 لقمان

25. Nếu Ngươi (Thiên Sứ) hỏi (những kẻ thờ đa thần này) 

rằng ai đã tạo các tầng trời và trái đất thì chắc chắn họ sẽ 

nói: “Allah”. (Lúc đó) Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah!” Tuy 

nhiên, đa số bọn họ không biết. 

 ِ ۡرَض لََيُقولُنه  َولَئ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
ن َسأ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
ِْۚ بَۡل أ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ  ٢٥ ٱَّلله

26. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

Allah. Quả thật, Allah là Đấng Giàu Có, Đấng Đáng Được 

Ca Tụng. 

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ   ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َّلِله

 ٢٦ ٱلۡحَِميدُ 

27. Nếu tất cả cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết 

và biển cả được dùng làm mực viết và thêm bảy lần biển 

như thế nữa thì vẫn không sao viết hết Lời Phán của 

Allah. Quả thật Allah là Đấng Quyền Năng, Đấng Chí 

Minh. 

هُۥ   قَۡلَٰم  َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
َولَۡو أ

ِْۚ إِنه   ا نَفَِدۡت َكلَِمَُٰت ٱَّلله ۡبحُرٖ مه
َ
ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ
َ َعزِيٌز َحِكيم    ٢٧ ٱَّلله

28. Việc tạo hóa cũng như việc phục sinh các ngươi (hỡi 

con người) chỉ giống như việc tạo ra một cá thể duy nhất 

mà thôi, (vô cùng đơn giản đối với Allah). Quả thật, Allah 

là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

ها َكَنۡفٖس   ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعُثُكۡم إِل ِۚ إِنه  مه َوَِٰحَدةٍ
َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ   ٢٨ ٱَّلله

29. Lẽ nào ngươi (hỡi con người) không nhận thấy việc 

Allah nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào 

ban đêm, lẽ nào ngươi không nhận thấy việc Ngài chế 

ngự mặt trời và mặt trăng để mỗi vật di chuyển theo quỹ 

đạo riêng của nó đến một thời hạn ấn định, và lẽ nào 

ngươi không nhận thấy rằng Allah thông toàn tất cả mọi 

việc các ngươi làm?! 

َهاَر   َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

 ۡۖ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه هۡيِل وََسخه  ُكل   َيجۡرِٓي إِلَيَٰٓ  فِي ٱل
َ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   نه ٱَّلله

َ
ي َوأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
 ٢٩ أ

30. Đó là vì Allah chính là Chân Lý còn những kẻ (vật) mà 

họ van vái cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là ngụy tạo; và quả 

thật Allah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

 
َ
َٰلَِك بِأ نه َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  َذ

َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ  نه ٱَّلله
َ
 ٣٠ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

31. Lẽ nào ngươi (hỡi con người) không nhận thấy rằng 

những con tàu lướt sóng vượt trùng dương là do hồng ân 

của Allah để Ngài cho các ngươi thấy các dấu hiệu của 

Ngài? Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho tất 

cả những ai biết kiên nhẫn và tri ân. 

  ِ رِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِنِۡعَمِت ٱَّلله
نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل ِ  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِۡن َءاَيَٰتِهِ   لِيُِريَُكم م 
 ٣١ َصبهارٖ َشُكورٖ 

32. Khi những con sóng to giống như những quả núi kéo 

đến bao phủ họ, họ thành tâm van vái riêng một mình 

Allah. Nhưng khi họ được đưa vào bờ an toàn thì trong 

bọn họ có kẻ trở nên lưỡng lự (giữa đức tin và vô đức tin). 

Quả thật, chỉ có những kẻ cao ngạo ngông cuồng mới phủ 

nhận những lời mặc khải của TA. 

َ ُمخۡلِِصيَن لَُه   لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ۡوج  َكٱلظُّ َوِإَذا َغِشَيُهم مه
ْۚ َوَما   ۡقَتِصد  ِ فَِمنُۡهم مُّ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى يَن فَلَمه ِ ٱلد 

ها ُكلُّ   ٣٢  َختهارٖ َكُفورٖ َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل
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33. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy kính sợ Thượng Đế của 

các ngươi và hãy sợ cái Ngày mà cha sẽ không cứu được 

con cái và con cái cũng sẽ không cứu được cha của mình. 

Lời Hứa của Allah tuyệt đối là thật. Do đó, các ngươi đừng 

để cuộc sống thế tục này đánh lừa các ngươi và đừng để 

bị đánh lừa về Allah. 

زِي  
ها َيجۡ اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَوٗۡما ل َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َوالٌِد َعن َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدهِۦ  
ۖۡ فَلَا َتغُ  ِ َحق   ُة  َشۡيـ ًاْۚ إِنه وَۡعَد ٱَّلله نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ ره

ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله ۡنَيا َولَا َيُغره  ٣٣ ٱلدُّ

34. Quả thật, chỉ một mình Allah mới biết rõ bao giờ thời 

khắc tận thế sẽ xảy ra. Ngài ban mưa xuống và Ngài biết 

những gì nằm trong các dạ con (của các bà mẹ). Không 

một ai biết được điều gì y sẽ kiếm được vào ngày mai, và 

không một ai biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. 

Allah thực sự là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث َويَۡعلَُم   اَعةِ َويُنَز  َ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه إِنه ٱَّلله
رَۡحاِمِۖ َوَما تَ 

َ
اَذا تَۡكِسُب  َما فِي ٱلۡأ ۡدرِي َنۡفس  مه

  َ ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ي ِ أ

َ
َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسُۢ بِأ

 ُۢ  ٣٤ َعلِيٌم َخبِيُر
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As-Sajadah  السجدة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alif. La-m. Mi-m.  ٓ١ الٓم 

2. Không có gì phải hoài nghi về Thiên Kinh (Qur’an) do 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật ban xuống. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

3. Họ (những kẻ vô đức tin) nói rằng Y (Muhammad) đã 

bịa đặt ra Nó (Qur’an). Không, (Qur’an) đích thực là Chân 

Lý từ nơi Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi 

cảnh báo một đám dân mà trước Ngươi đã không có một 

người cảnh báo nào đến với họ, mong rằng họ được 

hướng dẫn đúng đường. 

ب َِك لُِتنِذَر   َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ قَۡوٗما مه

 ٣ َيۡهَتُدونَ 

4. Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời, trái đất và vạn 

vật giữa chúng trong sáu ngày rồi Ngài an vị trên ‘Arsh 

(Ngai Vương) của Ngài. (Hỡi nhân loại), ngoài Ngài, các 

ngươi không có bất cứ vị bảo hộ hay vị can thiệp nào. Dó 

đó, các ngươi cần luôn ghi nhớ (rằng các ngươi phải thờ 

phượng Allah – Đấng đã tạo ra các ngươi và chớ thờ 

phượng ngoài Ngài một ai, vật gì). 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

ِن   يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم م 
َ
ِستهةِ أ

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
ٖ َولَا َشفِيٍعِۚ أ  ٤ ُدونِهِۦ ِمن َولِي 

5. Ngài sắp đặt mọi việc từ trên trời xuống dưới đất rồi tất 

cả mọi việc sẽ được đưa lên trình Ngài trong một ngày mà 

thời gian của nó bằng một ngàn năm theo cách tính của 

các ngươi (hỡi con người). 

ۡرِض ُثمه َيۡعُرُج إِلَۡيهِ  
َ
َمآِء إِلَي ٱلۡأ ۡمَر ِمَن ٱلسه

َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

ونَ فِي يَۡوٖم َكاَن  ا َتُعدُّ ِمه لَۡف َسنَةٖ م 
َ
ۥٓ أ  ٥ ِمۡقَداُرُه

6. (Đấng sắp đặt mọi việc) đó là Đấng hằng biết điều vô 

hình và điều hữu hình, là Đấng Quyền Năng, Đấng Khoan 

Dung. 

َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َٰلَِك َع  ٦ َذ

7. Ngài hoàn thiện tốt đẹp mọi thứ mà Ngài đã tạo, và 

Ngài đã khởi tạo con người (Adam) từ đất (một sự tạo hóa 

chưa từng có trước đó). 

 َخلَۡق ٱلۡإِنَسَِٰن  
َ
ۖۥۡ َوبََدأ ۡحَسَن ُكله َشۡيٍء َخلََقُه

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٧ ِمن ِطينٖ 

8. Rồi, Ngài tạo ra dòng dõi của (Adam) từ một loại nước 

(tinh dịch) đáng khinh. 
ِهينٖ  آٖء مه ِن مه  ٨ ُثمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

9. Sau khi hoàn chỉnh hình thể cho (Adam), Ngài cho thổi 

vào cơ thể của Y linh hồn từ nơi Ngài. Ngài đã tạo ra cho 

các ngươi (hỡi con người) thính giác, thị giác và trái tim. 

(Tuy nhiên), các ngươi rất ít tri ân Ngài. 

وِحهۖۦِۡ وََجَعَل لَُكُم   َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ  ٩ ٱلسه
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10. Họ (những kẻ đa thần phủ nhận sự Phục Sinh) nói: 

“Lẽ nào sau khi (thân xác của) chúng tôi đã phân rã dưới 

lòng đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại ư? (Điều 

đó thật không hợp lý, có vẻ hoang đường)” Không, họ chỉ 

phủ nhận việc gặp gỡ Thượng Đế của họ mà thôi. 

ِءنها لَ 
َ
ۡرِض أ

َ
ِءَذا َضلَلَۡنا فِي ٱلۡأ

َ
ِفى َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ  َوَقالُٓواْ أ

َٰفُِرونَ   ١٠ بَۡل ُهم بِلَِقآِء َرب ِِهۡم َك

11. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Thần Chết, vị được 

giao nhiệm vụ (bắt hồn) các người, sẽ rút hồn các ngươi, 

rồi các ngươi sẽ được đưa về trình diện Thượng Đế của 

các ngươi.” 

هِذي وُك َِل بُِكۡم ُثمه  ۞قُۡل َيتَ  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱل َُٰكم مه َوفهى
 ١١ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

12. Giá như Ngươi (Thiên Sứ) có thể nhìn thấy tình cảnh 

của những kẻ tội lỗi gục đầu trước mặt Thượng Đế của họ 

(và van xin Ngài vào Ngày Phán Xét): “Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi! Bầy tôi đã thấy và đã nghe, xin Ngài cho bầy 

tôi trở lại trần gian lần nữa, bầy tôi quyết sẽ hành thiện, 

bầy tôi chắc chắn sẽ có đức tin kiên định.” 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ ُرُءوِسِهۡم ِعنَد  
بَۡصۡرنَا 

َ
وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا  َرب ِِهۡم َربهَنآ أ
 ١٢ إِنها ُموقُِنونَ 

13. Nếu muốn, TA đã ban cho tất cả linh hồn sự hướng 

dẫn, nhưng lời phán của TA (về những kẻ tội lỗi) phải 

được thể hiện đúng sự thật rằng TA sẽ nhét đầy loài Jinn 

và loài người vào trong Hỏa Ngục. 

ََٰها َوَلَِٰكۡن َحقه   َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكله َنۡفٍس ُهَدى
اِس   ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه

َ
ٱلَۡقۡوُل ِمن ِي لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٣ أ

14. (Vào Ngày Phán Xét, họ được bảo): “Các ngươi hãy 

nếm (hình phạt) cho những gì mà các ngươi đã lãng quên 

về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, TA (Allah) quả thật cũng 

đã quên các ngươi giống như thế. Thôi, các ngươi hãy 

nếm sự trừng phạt mãi mãi bởi những điều mà các ngươi 

đã làm.” 

فَُذوقُواْ بَِما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَوِۡمُكۡم َهََٰذآ إِنها  
ُكۡمۖۡ َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد بَِما ُكنُتۡم  نَِسيَنَٰ 

 ١٤ َتۡعَملُونَ 

15. Người thực sự có đức tin nơi các lời mặc khải của TA 

chính là những người mà khi họ được nhắc về chúng thì 

họ liền quỳ lạy tán dương ca ngợi Thượng Đế của họ và 

họ sẽ không cao ngạo. 

ُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ  إِ  هِذيَن إَِذا ذُك  نهَما يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱل
ۤاٗدَّجُس وََسبهُحواْ ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم وَُهۡم لَا  

 ١٥ يَۡسَتۡكبُِروَن۩

16. Họ rời giường ngủ cầu nguyện Thượng Đế của họ với 

tâm trạng vừa lo sợ (hình phạt của Ngài) vừa ham muốn 

(Thiên Đàng của Ngài); và họ chi dùng bổng lộc mà TA 

(Allah) đã ban cấp cho họ (vào con đường chính nghĩa 

của TA). 

َتَتَجافَيَٰ ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َربهُهۡم  
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ   ١٦ َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممه

17. Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã 

được giấu kín(1) (nơi Thiên Đàng) dùng làm phần thưởng 

cho họ về những việc thiện mà họ đã từng làm.I 

  ُۢ ۡعيُٖن َجَزآَء
َ
ةِ أ ِن قُره ۡخِفَى لَُهم م 

ُ
آ أ فَلَا َتۡعلَُم َنۡفس  مه

 ١٧ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

 
I (1) Nói về những điều tốt đẹp ở nơi Thiên Đàng, Thiên Sứ của Allah nói: “Allah phán: TA đã chuẩn bị cho đám bề tôi 

ngoan đạo của TA những thứ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa có 

trái tim người trần nào từng hình dung đến.” (Hadith do Albukhari ghi lại). 
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18. Lẽ nào người có đức tin lại giống với kẻ bất tuân?! Họ 

chắc chắn không ngang bằng nhau. 
ها يَۡسَتوُۥنَ  َفَمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن فَاِسٗقاْۚ ل

َ
 ١٨ أ

19. Đối với những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được 

ban thưởng những Ngôi Vườn Thiên Đàng làm nơi cư ngụ 

(vĩnh hằng), một sự đãi ngộ cho những điều (thiện tốt) mà 

họ đã làm (trên thế gian). 

َُٰت   َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
أ

ُۢا بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  َ َوىَٰ نُُزل
ۡ
 ١٩ ٱلَۡمأ

20. Riêng những kẻ bất tuân và phạm giới thì chỗ ở của 

họ sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi khi họ muốn thoát ra khỏi đó thì sẽ 

bị lôi vào trong trở lại và họ được bảo: “Các ngươi hãy 

nếm hình phạt của Hỏa Ngục, cái mà các ngươi đã phủ 

nhận (trên thế gian).” 

هِذيَن فََسُقواْ  ا ٱل مه
َ
ن  َوأ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ۖۡ ُكلهَمآ أ اُر َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
َفَمأ

ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَُهۡم ُذوقُواْ َعَذاَب  
ُ
َيخۡرُُجواْ ِمۡنَهآ أ

بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ  ارِ ٱل  ٢٠ ٱلنه

21. TA (Allah) chắc chắn sẽ bắt họ nếm hình phạt (trên thế 

gian) trước khi đến với đại hình phạt (ở cõi Đời Sau), 

mong rằng họ biết quay về (với Thượng Đế của họ). 

ۡدنَيَٰ ُدوَن ٱلَۡعَذاِب  
َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

ۡكبَِر لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٢١ ٱلۡأ

22. Còn ai sai quấy hơn kẻ quay lưng với những lời mặc 

khải của Thượng Đế của y khi y được nhắc về chúng! 

Chắc chắn TA sẽ trừng trị những kẻ tội lỗi đó. 

ۡعرََض  
َ
َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ ُثمه أ ن ُذك  ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

ْۚ إِنها ِمَن ٱلُۡمۡجرِِميَن ُمنَتقُِمونَ   ٢٢ َعۡنَهآ

23. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah). 

Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) chớ hoài nghi về cuộc gặp gỡ Y 

(trong chuyến dạ hành và thăng thiên). Và TA đã làm cho 

(Kinh Tawrah) thành một nguồn Chỉ Đạo cho dân Israel. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَلَا تَُكن فِي ِمۡريَةٖ  
ِن ل َِقآئِهِۖۦۡ  َِٰٓءيَل  م   ٢٣ وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي إِۡسَر

24. TA đã bổ nhiệm trong họ (người dân Israel) làm các 

nhà lãnh đạo hướng dẫn thiên hạ theo Mệnh Lệnh của TA 

khi họ vẫn biết nhẫn nại và có đức tin kiên định nơi các lời 

mặc khải của TA. 

ْۖۡ وََكانُواْ   وََجَعلَۡنا ِمۡنُهمۡ  ا َصبَُروا ۡمرِنَا لَمه
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
أ
 ٢٤ أَـِبَيَٰتَِنا يُوقُِنونَ 

25. Quả thật vào Ngày Tận Thế, Thượng Đế của Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) sẽ xét xử giữa họ về những điều mà họ đã 

thường tranh chấp trong Kinh Sách. 

ِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ  إِنه َربهَك ُهَو َيفۡ 
 ٢٥ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

26. Chẳng lẽ việc TA đã hủy diệt bao thế hệ trước họ và 

họ đi (chứng kiến) các chỗ ở hoang phế đó không hướng 

dẫn họ ư?! Quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu. 

Lẽ nào họ không nghe?! 

َِن ٱلُۡقُروِن   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

فَلَا  
َ
َٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي َذ

 ٢٦ يَۡسَمُعونَ 

27. Chẳng lẽ họ không nhận thấy việc TA dẫn nước đến 

vùng đất khô cằn để TA làm mọc ra hoa màu và cây cỏ 

dùng làm thực phẩm cho gia súc của họ và cả bản thân họ 

nữa hay sao? Lẽ nào họ không quan sát?! 

ۡرِض ٱلۡجُُرزِ  
َ
نها نَُسوُق ٱلَۡمآَء إِلَي ٱلۡأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

نُفُسُهۡمْۚ  
َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
ُكُل ِمۡنُه أ

ۡ
َفُنۡخرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا تَأ

فَلَا يُ 
َ
 ٢٧ ۡبِصُرونَ أ
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28. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh hối thúc sự trừng 

phạt) nói: “Vậy bao giờ sự trừng phạt này sẽ đến nếu các 

người nói thật?” 

 ٢٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفۡتُح إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

29. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Vào ngày mà sự 

trừng phạt xảy đến, đức tin của họ sẽ không giúp ích 

được gì cho họ và họ cũng sẽ không được gia hạn thêm 

(để có cơ hội sám hối).” 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِيَمَُٰنُهۡم َولَا   قُۡل يَوَۡم ٱلَۡفۡتِح لَا يَنَفُع ٱل
 ٢٩ ُهۡم يُنَظُرونَ 

30. Bởi thế, Ngươi (Thiên Sứ) hãy mặc kệ họ và hãy đợi 

(xem kết cuộc của họ) và quả thật họ cũng đang đợi (sự 

trừng phạt được chuẩn bị dành cho họ). 

نَتِظُرونَ  ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنهُهم مُّ
َ
 ٣٠ فَأ
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Al-Ahzab  الأحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi Nabi (Muhammad)! Ngươi hãy kính sợ Allah và chớ 

nghe theo những kẻ vô đức tin và những tên giả tạo đức 

tin. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt. 

 َ ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َٰفِرِيَن  َيَٰٓ  َولَا تُِطِع ٱلَۡك

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما   ١ َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه ٱَّلله

2. Ngươi hãy tuân theo những gì đã được mặc khải cho 

Ngươi từ Thượng Đế của Ngươi. Quả thật, Allah thông 

toàn mọi điều các ngươi làm. 

َ َكاَن بَِما  َوٱتهبِۡع َما  ب َِكْۚ إِنه ٱَّلله يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك ِمن ره
 ٢ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

3. Và Ngươi hãy phó thác cho Allah bởi lẽ một mình Allah 

đã đủ làm Đấng Bảo Hộ (cho những ai phó thác cho 

Ngài). 

ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٣ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

4. Allah không đặt hai quả tim vào trong lòng của một 

người đàn ông. Ngài không làm cho những người vợ mà 

các ngươi Zhihar(1) với họ thành mẹ ruột của các ngươi. 

Ngài cũng không làm cho con nuôi của các ngươi thành 

con ruột. Đó chỉ là lời nói thốt ra từ cửa miệng của các 

ngươi mà thôi, còn Allah thì nói sự thật và Ngài hướng 

dẫn đến con đường chân chính.I 

ِن قَلَۡبيِۡن فِي َجۡوفِهۚۦِْ َوَما َجَعَل   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
َهَٰتُِكۡمْۚ َوَما   مه

ُ
َٰٓـ ِي تَُظَِٰهُروَن ِمنُۡهنه أ ۡزَوََٰجُكُم ٱله

َ
أ

ۡدعِ 
َ
َٰلُِكۡم قَۡولُُكم  َجَعَل أ ۡبَنآَءُكۡمْۚ َذ

َ
َيآَءُكۡم أ

ُ َيُقوُل ٱلۡحَقه وَُهَو َيۡهِدي   َٰهُِكۡمۖۡ َوٱَّلله فَۡو
َ
بِأ

بِيَل   ٤ ٱلسه

5. Các ngươi hãy gọi (con nuôi) theo tên cha ruột của 

chúng, đó là cách gọi công bằng nhất đối với Allah. Nhưng 

nếu các ngươi không biết cha của chúng là ai thì chúng là 

anh em đồng đạo của các ngươi và là người bảo hộ của 

nhau với các ngươi trong tôn giáo. Các ngươi không có tội 

nếu các ngươi nhầm lẫn trong việc xưng hô này, (các 

ngươi chỉ bị bắt tội về) điều mà các ngươi có chủ đích 

trong lòng mà thôi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, 

Đấng Nhân Từ. 

هۡم   ِْۚ فَإِن ل قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

َٰلِيُكۡمْۚ   يِن َوَمَو ِ َٰنُُكۡم فِي ٱلد  َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَو
تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن  َولَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناح  فِيَمآ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  َدۡت قُلُوبُُكۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله ا َتَعمه  ٥ مه

6. Nabi (Muhammad) phải được quí mến đối với những 

người có đức tin hơn cả bản thân họ, và các bà vợ của Y 

được xem là các bà mẹ của họ. (Theo sắc lệnh của Allah) 

trong Kinh Sách của Ngài thì bà con ruột thịt được ưu tiên 

đối với nhau (về việc hưởng gia tài thừa kế) hơn so với 

những người có đức tin và những người Muhajir (di cư từ 

Makkah đến Madinah), trừ trường hợp các ngươi làm một 

hành động tử tế đối với những người thân thiết nhất của 

ۥٓ   ۡزَوَُٰجُه
َ
نُفِسِهۡمۖۡ َوأ

َ
ۡولَيَٰ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡن أ

َ
ِبيُّ أ ٱلنه

 َ ۡول
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َهَُٰتُهۡمُۗ َوأ مه

ُ
يَٰ بَِبۡعٖض فِي  أ

ن  
َ
هٓا أ ِ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل كَِتَِٰب ٱَّلله

َٰلَِك فِي   ۡعُروٗفاْۚ َكاَن َذ ۡولَِيآئُِكم مه
َ
َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٦ ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرا

 
I (1) Zhihar là một người nói với vợ của mình “Cô giống như cái lưng của mẹ tôi” ngụ ý muốn ly dị. Đây là thói quen của 

những người đàn ông Ả-rập thời tiền Islam (Jahiliyah) mỗi khi giận và phật ý vợ của mình. 
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các ngươi. Đó là mệnh lệnh được ghi trong Kinh Sách 

(Văn bản lưu trữ hay quyển Kinh Mẹ ở nơi Allah). 

7. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi TA (Allah) giao 

ước với các vị Nabi và với Ngươi, với Nuh, với Ibrahim, 

với Musa và với Ysa con trai của Maryam, TA đã giao ước 

bằng cuộc giao ước trịnh trọng. 

بِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوٖح   َخۡذنَا ِمَن ٱلنه
َ
َوِإۡذ أ

َخۡذنَا 
َ
ِمۡنُهم   َوِإبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمۖۡ َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا   ٧ م 

8. Để Ngài hỏi những người chân thật (các vị Nabi, các vị 

Thiên Sứ) về sự trung thực của họ (trong việc rao truyền 

Bức Thông Điệp của Allah) và Ngài đã chuẩn bị cho 

những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 

َٰفِرِيَن   ل ِيَۡسـ ََل  َعده لِلَۡك
َ
َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡمْۚ َوأ ٱلصه

لِيٗما 
َ
 ٨ َعَذابًا أ

9. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ ân huệ 

của Allah đã ban cho các ngươi. Khi liên quân địch kéo 

đến tấn công các ngươi(2), TA đã gởi một trận gió lạnh và 

đoàn thiên binh mà các ngươi không thể nhìn thấy đến 

giúp các ngươi chống lại quân địch. Quả thật, Allah thấy 

rõ những gì các ngươi làm.I 

ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِي 
َ
هۡم  َجآَءتُۡكۡم ُجُنود  فَأ ٗحا وَُجُنوٗدا ل

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا   ٩ تََرۡوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

10. Khi (quân địch) đến tấn công các ngươi từ phía trên và 

cả phía dưới của các ngươi, lúc đó cặp mắt của các ngươi 

đảo lộn còn trái tim của các ngươi thì nhảy lên đến tận cổ 

(vì sợ hãi) khiến các ngươi đâm ra nghĩ xấu về Allah. 

ۡسَفَل ِمنُكۡم َوِإۡذ  
َ
ِن فَۡوقُِكۡم َوِمۡن أ إِۡذ َجآُءوُكم م 

بَۡصَُٰر َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب ٱلۡحََناِجَر َوَتُظنُّوَن  
َ
َزاَغِت ٱلۡأ

 ۠ ُنونَا ِ ٱلظُّ  ١٠ بِٱَّلله

11. Vào thời khắc đó, những người có đức tin bị thử thách 

tột độ và tinh thần bị dao động dữ dội. 
 ١١ ُهَنالَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا

12. (Vào ngày hôm đó) những tên giả tạo đức tin và 

những kẻ mang chứng bệnh hoài nghi bảo: “Allah và Sứ 

Giả của Ngài chỉ hứa hão với chúng ta mà thôi.” 

ا   رَض  مه هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
ها ُغُروٗرا ۥٓ إِل ُ َورَُسولُُه  ١٢ وََعَدنَا ٱَّلله

13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ, hãy nhớ lại) khi một nhóm trong 

bọn họ (những kẻ giả tạo đức tin) lên tiếng bảo (dân 

Madinah): “Này hỡi người dân của Yathrib! Các ngươi 

không thể cầm cự nổi đâu, các ngươi hãy tháo lui.” Và 

một nhóm khác của bọn họ đến xin phép Nabi, nói “Nhà 

cửa của chúng tôi bỏ ngỏ” nhưng thực chất nhà cửa của 

họ không bỏ ngỏ; thật ra đám người này chỉ muốn đào tẩu 

mà thôi. 

ۡهَل َيثۡرَِب لَا ُمَقاَم 
َ
ِۡنُهۡم َيَٰٓأ آئَِفة  م  َوِإۡذ قَالَت طه

ِبيه   ِۡنُهُم ٱلنه ْْۚ َويَۡسَتـ ِۡذُن فَرِيق  م  لَُكۡم فَٱرِۡجُعوا
َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا َعۡوَرة  َوَما ِهَي بَِعۡوَرٍةِۖ إِن يُرِيُدوَن  

ها فَِراٗرا  ١٣ إِل

 
I (2) Vào năm thứ 5 hijr tức sau 5 năm khi Thiên Sứ Muhammad dời cư đến Madinah, liên quân gồm những người Do 

Thái và nhiều bộ lạc Ả-rập Makkah kéo nhau đến bao vây và tấn công Madinah. Lịch sử Islam gọi đây là Ghazwah Al-

Ahzab (cuộc chiến chống lại liên quân) hay Ghazwah Al-Khandaq (trận Chiến hào). 
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14. Nếu quân địch tấn công bọn họ từ mọi ngõ ngách của 

thành phố, rồi bọn họ được yêu cầu trở lại với Shirk và sự 

vô đức tin nơi Allah thì chắc chắn bọn họ sẽ không ngần 

ngại làm điều đó và bọn họ chỉ ngập ngừng trong chốc lát 

mà thôi. 

ۡقَطارَِها ُثمه ُسئِلُواْ ٱلۡفِۡتَنَة   َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم
َ
ِۡن أ م 

ها يَِسيٗرا  ١٤ ٓأَلتَوَۡها َوَما تَلَبهُثواْ بَِهآ إِل

15. Trong khi trước đó bọn họ thực sự đã cam kết với 

Allah rằng bọn họ sẽ không quay lưng bỏ chạy; sự cam 

kết với Allah chắc chắn sẽ được mang ra hạch hỏi (trước 

Ngài vào Ngày Phán Xét). 

  ْۚ ۡدَبََٰر
َ
ُّوَن ٱلۡأ َ ِمن َقۡبُل لَا يَُول ََٰهُدواْ ٱَّلله َولََقۡد َكانُواْ َع

ِ َمۡسـ ُولٗا  ١٥ وََكاَن َعۡهُد ٱَّلله

16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với bọn họ: “Nếu các 

ngươi đã chạy thoát được cái chết hoặc đã chạy khỏi 

được cảnh giết chóc thì việc bỏ chạy cũng chẳng mang lợi 

gì cho các ngươi cả, bởi vì các ngươi chỉ hưởng thụ được 

trong một chốc lát mà thôi.” 

وِ  
َ
َِن ٱلَۡمۡوِت أ قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن فََرۡرتُم م 

ها  ها ُتَمتهُعوَن إِل  ١٦ قَلِيلٗاٱلَۡقۡتِل َوِإٗذا ل

17. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với bọn họ: “Ai sẽ là kẻ có 

thể che chở các ngươi khỏi Allah nếu Ngài muốn điều xấu 

xảy đến với các ngươi hoặc (ai sẽ cản trở) nếu Ngài muốn 

nhân từ với các ngươi?” Và ngoài Allah, bọn họ sẽ không 

tìm được bất cứ vị bảo hộ cũng như bất cứ vị cứu tinh 

nào. 

َراَد  
َ
ِ إِۡن أ َِن ٱَّلله هِذي َيۡعِصُمُكم م  قُۡل َمن َذا ٱل

ْۚ َولَا َيِجُدوَن لَُهم   َراَد بُِكۡم َرۡحمَٗة
َ
ۡو أ

َ
بُِكۡم ُسوًٓءا أ

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله  ١٧ م 

18. Allah chắc chắn thừa biết ai trong các ngươi đã cản 

trở người khác đi tham chiến và nói với những người anh 

em của mình: “Các người hãy đến cùng với chúng tôi!” 

Bọn người này chẳng đi tham chiến ngoại trừ một số rất ít. 

ُ ٱلُۡمَعو ِقِيَن ِمنُكۡم َوٱلَۡقآئِلِيَن  ۞قَۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
 َٰ ها قَلِيلًالِإِۡخَو َس إِل

ۡ
تُوَن ٱلَۡبأ

ۡ
 ١٨ نِِهۡم َهلُمه إِلَۡيَناۖۡ َولَا يَأ

19. Bọn họ đê tiện với các ngươi (những người có đức 

tin). Khi xảy ra cảnh hãi hùng (của chiến tranh) thì Ngươi 

sẽ thấy bọn họ dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt của bọn họ 

đảo quanh giống như cặp mắt của một kẻ thất thần sắp 

chết. Nhưng khi cơn nguy khốn đã qua thì bọn họ mắng 

nhiếc các ngươi (những người có đức tin) bằng lời lẽ thậm 

tệ, chỉ muốn hưởng lợi từ chiến lợi phẩm. Bọn họ là 

những kẻ vô đức tin nên Allah làm cho mọi việc làm của 

bọn họ trở thành vô nghĩa, và điều đó đối với Allah thật 

đơn giản và dễ dàng. 

ۡيَتُهۡم يَنُظُروَن  
َ
ًة َعلَۡيُكۡمۖۡ فَإَِذا َجآَء ٱلۡخَوُۡف َرأ ِشحه

َ
أ

هِذي ُيۡغَشيَٰ َعلَۡيهِ ِمَن   ۡعُيُنُهۡم َكٱل
َ
إِلَۡيَك تَُدوُر أ

لِۡسَنٍة ِحَداٍد  ٱلَۡمۡوِتِۖ فَإَِذا َذَهَب ٱلۡخَۡوُف َسلَُقوكُ 
َ
م بِأ

  ُ ۡحَبَط ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يُۡؤِمُنواْ فَأ

ُ
ِۚ أ ًة عَلَى ٱلۡخَيِۡر ِشحه

َ
أ

ِ يَِسيٗرا َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وََكاَن َذ
َ
 ١٩ أ

20. Bọn họ tưởng rằng liên quân (của địch) vẫn chưa rút 

đi. Nhưng nếu liên quân (của địch) có trở lại lần nữa thì 

bọn họ sẽ mong được trà trộn với những người Ả-rập du 

mục trong vùng sa mạc để dọ thám tình hình của các 

ngươi. Và cho dù bọn họ có ở cùng với các ngươi đi 

chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ tham chiến cho có hình 

thức mà thôi. 

حۡ 
َ
ۡحَزاُب  َيحَۡسُبوَن ٱلۡأ

َ
ِت ٱلۡأ

ۡ
ْۖۡ َوِإن يَأ َزاَب لَۡم يَۡذَهُبوا

ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن  
َ
نهُهم بَاُدوَن فِي ٱلۡأ

َ
واْ لَۡو أ يََودُّ

ها قَلِيلٗا ََٰتلُٓواْ إِل ا َق ۢنَبآئُِكۡمۖۡ َولَۡو َكانُواْ فِيُكم مه
َ
 ٢٠ أ



 

Al-Ahzab 

 

449 

 

 األحزاب 

21. Quả thật các ngươi (những người có đức tin) có được 

ở nơi vị Thiên Sứ của Allah một tấm gương tốt đẹp. (Một 

tấm gương tốt đẹp đó dành) cho những ai hy vọng (điều 

tốt đẹp nơi) Allah và Đời Sau và cho những ai tưởng nhớ 

Allah thật nhiều. 

ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن  
ُ
ِ أ لهَقۡد َكاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله

َ َكثِيٗراَكاَن يَرۡ  َ َوٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله  ٢١ ُجواْ ٱَّلله

22. Khi những người có đức tin nhìn thấy liên quân (của 

địch) thì họ nói: “Đây là điều mà Allah và Thiên Sứ của 

Ngài đã hứa với chúng ta, Allah và Thiên Sứ của Ngài đã 

nói thật.” Và (việc đối mặt với liên quân của địch) chỉ làm 

tăng thêm đức tin và sự thần phục của họ (đối với Allah). 

ۡحَزاَب قَالُواْ َهََٰذا َما وََعَدنَا  
َ
ا َرَءا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡأ َولَمه

هٓا   ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم إِل ُ َورَُسولُُه ُ َورَُسولُُهۥ وََصَدَق ٱَّلله ٱَّلله
 ٢٢ إِيَمَٰٗنا َوتَۡسلِيٗما 

23. Trong số những người có đức tin, có những người giữ 

đúng giao ước với Allah, có người đã hoàn tất lời hứa (đã 

hy sinh), có người đang chờ đợi đến lượt của mình, và họ 

đã thực sự không thay đổi giao ước đó. 

َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  َ َعلَۡيهِِۖ  م  ََٰهُدواْ ٱَّلله  رَِجال  َصَدقُواْ َما َع
لُواْ   ۖۡ َوَما بَده ن يَنَتِظُر ن قََضيَٰ َنحَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مه فَِمۡنُهم مه

 ٢٣ َتۡبِديلٗا

24. Allah sẽ ban thưởng cho những người thật lòng giữ 

trọn giao ước và Ngài sẽ trừng phạt những kẻ giả tạo đức 

tin; nếu muốn Ngài sẽ tha thứ cho bọn họ. Quả thật, Allah 

là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

َب   ِ َِٰدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم َويَُعذ  ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
َ َكاَن   ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن َشآَء أ

 ٢٤ َغُفوٗرا رهِحيٗما 

25. Allah đã đẩy lui những kẻ vô đức tin trong cơn ấm ức 

vì không đạt được điều tốt như mong muốn. Và một mình 

Allah thôi đã đủ giúp những người có đức tin chiến đấu, 

quả thật, Allah là Đấng Toàn Lực, Đấng Quyền Năng. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهمۡ  ُ ٱل لَۡم َيَنالُواْ َخيٗۡراْۚ   َوَرده ٱَّلله
ُ قَوِيًّا   ْۚ وَكَاَن ٱَّلله ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱلۡقَِتاَل َوَكَفى ٱَّلله

 ٢٥ َعزِيٗزا

26. Ngài đã đuổi trong đám dân Kinh Sách những kẻ đã 

tiếp tay liên quân của địch khỏi thành lũy của bọn họ và 

gieo nỗi khiếp đảm vào lòng của bọn họ, một số trong bọn 

họ đã bị các ngươi giết và một số khác đã bị các ngươi 

bắt làm tù binh. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب ِمن  
َ
ِۡن أ هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل

َ
َوأ

َصَياِصيِهۡم َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَب فَرِيٗقا  
ِسُروَن فَرِيٗقا 

ۡ
 ٢٦ َتۡقُتلُوَن َوتَأ

27. Ngài đã để cho các ngươi thừa hưởng đất đai, nhà 

cửa, tài sản của bọn họ và một phần đất đai mà các ngươi 

chưa đặt chân đến. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng 

trên tất cả mọi thứ. 

هۡم   ۡرٗضا ل
َ
َٰلَُهۡم َوأ ۡمَو

َ
ۡرَضُهۡم َودَِيَٰرَُهۡم َوأ

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

ِ َشۡيٖء قَِديٗراَتَطـ ُوهَ 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢٧ اْۚ وََكاَن ٱَّلله

28. Hỡi Nabi (Muhammad)! Ngươi hãy bảo các bà vợ của 

Ngươi: “Nếu các nàng muốn cuộc sống trần tục này và vẻ 

hào nhoáng của nó thì các nàng hãy đến đây, Ta sẽ để 

các nàng hưởng thụ và Ta sẽ trả tự do cho các nàng một 

cách tốt đẹp.” 

َة   ۡزَوَِٰجَك إِن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۡحُكنه   َسر 
ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
ۡنَيا َوزِيَنَتَها َفَتَعالَيَۡن أ ٱلدُّ

 ٢٨ َسَراٗحا َجمِيلٗا



 

Al-Ahzab 

 

450 

 

 األحزاب 

29. “Còn nếu các nàng muốn Allah, muốn Thiên Sứ của 

Ngài và ngôi nhà ở Đời Sau thì quả thật Allah đã chuẩn bị 

cho những phụ nữ làm tốt trong các nàng một phần 

thưởng vĩ đại.” 

اَر ٱٓأۡلِخَرَة فَإِنه   َ َورَُسولَُهۥ َوٱلده َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما 

َ
َعده لِلُۡمۡحِسَنَِٰت ِمنُكنه أ

َ
َ أ  ٢٩ ٱَّلله

30. Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad)! Ai trong các nữ 

là người đã công khai phạm điều ô uế thì sẽ bị phạt gấp 

đôi; và điều đó đối với Allah vô cùng đơn giản. 

َبي َِنةٖ   ِت ِمنُكنه بَِفَِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ِبي ِ َمن يَأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

ِ  يَُضََٰعۡف لََها ٱلَۡعَذا َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ُب ِضۡعَفيِۡنِۚ وََكاَن َذ
 ٣٠ يَِسيٗرا

31. Và ai trong các ngươi (hỡi những người vợ của Thiên 

Sứ) là người cung kính Allah và Thiên Sứ của Ngài đồng 

thời hành thiện thì TA sẽ thưởng cho người đó gấp đôi và 

TA chuẩn bị cho người đó bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 

Đàng). 

ِ َورَُسولِهِۦ َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا   ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنه َّلِله
ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِيٗما 

َ
َتيِۡن َوأ ۡجرََها َمره

َ
 ٣١ نُّۡؤتَِهآ أ

32. Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad)! Các ngươi 

không giống như những người phụ nữ khác. Nếu các 

ngươi sợ Allah thì các ngươi chớ đừng nói năng lả lơi, bởi 

người mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ dễ 

phạm vào (hành vi tình dục Haram); các ngươi hãy nói 

năng đoan trang đứng đắn. 

 ِ َِن ٱلن  َحٖد م 
َ
ِبي ِ لَۡستُنه َكأ ْۚ  َيَٰنَِسآَء ٱلنه َقۡيتُنه َسآِء إِِن ٱته

هِذي فِي قَلۡبِهِۦ َمرَض    فَلَا َتخَۡضۡعَن بِٱلَۡقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱل
ۡعُروٗفا   ٣٢ َوقُلَۡن قَۡولٗا مه

33. Các ngươi hãy ở trong nhà của mình và chớ phô 

trương vẻ đẹp theo lối chưng diện (của những phụ nữ) 

Jahiliyah (thời ngu muội tiền Islam); các ngươi hãy chu 

đáo duy trì lễ nguyện Salah, hãy xuất Zakah, hãy vâng 

lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài. Hỡi người nhà của 

(Thiên Sứ), Allah thật ra chỉ muốn xóa những thứ ô uế 

khỏi các ngươi cũng như Ngài chỉ muốn tẩy sạch các 

ngươi thành những người hoàn toàn thanh khiết. 

َج ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ   َوَقۡرَن فِي ُبُيوتُِكنه َولَا َتبَرهۡجَن َتبَرُّ
  َ ِطۡعَن ٱَّلله

َ
َة َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتِيَن ٱلزه لَوَٰ قِۡمَن ٱلصه

َ
ِۖ َوأ ولَيَٰ

ُ
ٱلۡأ

ُ لُِيۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس   ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد ٱَّلله َورَُسولَُه
هۡ 

َ
َِرُكۡم َتۡطِهيٗراأ  ٣٣ َل ٱلَۡبۡيِت َويَُطه 

34. Các ngươi (hỡi các bà vợ của Thiên Sứ) hãy ghi nhớ 

những điều nằm trong các lời mặc khải đã được đọc ra 

trong nhà của các ngươi cũng như điều khôn ngoan 

(Sunnah của Thiên Sứ). Quả thật, Allah là Đấng Tinh Tế, 

Thông Toàn. 

  ِ َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتلَىَٰ فِي ُبُيوتُِكنه ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ كَاَن لَِطيًفا َخبِيًرا   ٣٤ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ إِنه ٱَّلله

35. Quả thật, những người Muslim, nam cũng như nữ; 

những người có đức tin, nam cũng như nữ; những người 

cung kính, nam cũng như nữ; những người chân thật, 

nam cũng như nữ; những người kiên nhẫn, nam cũng như 

nữ; những người khiêm nhường, nam cũng như nữ; 

những người bố thí, nam cũng như nữ; những người nhịn 

chay, nam cũng như nữ; những người giữ bản thân không 

phạm các hành vi tình dục Haram, nam cũng như nữ; 

những người tưởng nhớ nhiều đến Allah, nam cũng như 

nữ; Allah đã chuẩn bị cho họ sự tha thứ và phần thưởng 

vĩ đại. 

إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت 
َِٰت  َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت وَ  َِٰدَق َِٰدقِيَن َوٱلصه ٱلصه

َٰبَِرَِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت   َٰبِِريَن َوٱلصه َوٱلصه
ئِِميَن   َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ قِيَن َوٱلُۡمَتَصد  ِ َوٱلُۡمَتَصد 

ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن فُُروَجُهۡم َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت   َٰٓ َوٱلصه
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َٰكِ  َ َكثِيٗرا َوٱلذه َٰكِرِيَن ٱَّلله ُ لَُهم  َوٱلذه َعده ٱَّلله
َ
َرَِٰت أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ۡغفَِرٗة َوأ  ٣٥ مه

36. Người có đức tin thực sự, nam cũng như nữ, không 

phải là những người khi mà Allah và Thiên Sứ của Ngài 

đã quyết định việc gì thì họ lại đòi quyền được lựa chọn 

trong công việc của họ. Ai bất tuân Allah và Thiên Sứ của 

Ngài thì quả thật y đã công khai lầm lạc. 

ۥٓ   ُ َورَُسولُُه َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٖن َولَا ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََضي ٱَّلله
ۡمرِهِۡمُۗ َوَمن َيۡعِص  

َ
ن يَُكوَن لَُهُم ٱلۡخِيََرُة ِمۡن أ

َ
ۡمًرا أ

َ
أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد َضله َضَلَٰلٗا  بِيٗنا  ٱَّلله  ٣٦ مُّ

37. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ lại khi Ngươi nói với 

người(3) mà Allah và Ngươi đã ban ân: “Con hãy giữ 

vợ(4) của con lại và hãy sợ Allah.” Trong khi đó, Ngươi cố 

giấu kín trong lòng mình điều(5) mà Allah sẽ tuyên bố. 

Ngươi sợ thiên hạ bàn tán chê cười trong lúc Allah là 

Đấng mà Ngươi cần phải sợ hơn cả. Cho nên, sau khi 

Zaid (con trai của Harithah) đã chấm dứt hoàn toàn với vợ 

của y thì TA gả nữ ta cho Ngươi mục đích để những 

người có đức tin không gặp phải trở ngại trong việc kết 

hôn với những người vợ của những đứa con nuôi của 

mình khi chúng đã hoàn toàn chấm dứt với vợ của chúng. 

Và mệnh lệnh của Allah thì phải được thực thi và chấp 

hành.I 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ 
َ
ُ َعلَيۡهِ َوأ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
هِذٓي أ َوِإۡذ َتُقوُل لِل

ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوۡجَ 
َ
َ َوُتخِۡفى فِي َنۡفِسَك  أ َك َوٱتهِق ٱَّلله

ن  
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّلله ُ ُمۡبِديهِ َوَتخَۡشي ٱلنه َما ٱَّلله

ِۡنَها َوَطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها لِكَۡي   ا قََضيَٰ َزۡيد  م  َُٰهۖۡ فَلَمه َتخَۡشى
ۡزَوَِٰج  

َ
لَا يَُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرج  فِٓي أ

ۡدِعَيآئِِهۡم إِذَ 
َ
ِ  أ ۡمُر ٱَّلله

َ
ا قََضۡواْ ِمۡنُهنه َوَطٗراْۚ وََكاَن أ

 ٣٧ َمۡفُعولٗا

38. Nabi (Muhammad) không phạm tội trong những điều 

Allah đã ra lệnh cho Y thi hành. Đấy là đường lối của Allah 

cho các thế hệ đã qua của các thời trước. Và mệnh lệnh 

của Allah đã được ban hành thành luật (bắt buộc phải 

tuân thủ). 

ۖۥۡ   ُ لَُه ِبي ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فَرََض ٱَّلله ا َكاَن عَلَى ٱلنه مه
  ِ ۡمُر ٱَّلله

َ
ْۚ وََكاَن أ هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله

ۡقُدوًرا   ٣٨ قََدٗرا مه

39. (Các vị Nabi này) là những người rao truyền thông 

điệp của Allah và sợ Ngài; họ không sợ bất kỳ ai trừ một 

mình Allah. Bởi lẽ một mình Allah thôi đã đủ xét xử và 

thanh toán (các việc làm của đám bầy tôi). 

ِ َويَۡخَشۡونَُهۥ َولَا   هِذيَن ُيَبل ُِغوَن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله ٱل
َحًدا إِ 

َ
ِ َحِسيٗبا َيخَۡشۡوَن أ ُۗ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله َ ها ٱَّلله  ٣٩ ل

40. Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số 

những người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị 

Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah 

hằng biết tất cả mọi thứ. 

دٌ  ا َكاَن ُمحَمه ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  مه َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
 أ

ِ َشۡيٍء  
ُ بِكُل  بِي ِـَۧنُۗ وََكاَن ٱَّلله ِ وََخاَتَم ٱلنه رهُسوَل ٱَّلله

 ٤٠ َعلِيٗما 

41. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy nhớ đến 

Allah thật nhiều (bằng trái tim, chiếc lưỡi và việc làm của 

các ngươi). 

َ ذِۡكٗرا َكثِيٗرا هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ  ٤١ َيَٰٓ

 
I (3) Zaid con trai của Harithah. Ông đã bị bắt làm nô lệ và đã được Thiên Sứ chuộc về làm con nuôi.  (4) Zaynab bint 

Jahsh, người em họ của Thiên Sứ.  (5) Ý định cưới Zaynab sau khi Zaid bin Harithah đã ly dị với bà. 
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42. Các ngươi hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi 

chiều. 
ِصيلًا

َ
 ٤٢ وََسب ُِحوُه بُۡكَرٗة َوأ

43. Ngài (Allah) là Đấng luôn Salawat(6) cho các ngươi và 

các Thiên Thần của Ngài cũng Salawat như thế, để Ngài 

đưa các ngươi từ nơi tối tăm ra chốn ánh sáng. Và Ngài 

khoan dung đối với những người có đức tin.I 

هِذي يَُصل ِى َعلَۡيُكۡم َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ لُِيۡخرَِجُكم   ُهَو ٱل
ِۚ وَكَاَن  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َِن ٱلظُّ  ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِحيٗما م 

44. Lời chào giữa họ (những người có đức tin) vào Ngày 

họ gặp được Ngài (Allah) là lời chào bằng an ‘Assalam’ và 

Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng vinh dự (Thiên 

Đàng). 

َعده 
َ
ۡجٗرا  َتحِيهُتُهۡم يَوَۡم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم ْۚ َوأ

َ
 لَُهۡم أ

 ٤٤ َكرِيٗما 

45. Hỡi Nabi! Quả thật, TA đã cử phái Ngươi (đến với 

nhân loại) làm một nhân chứng, một người mang tin mừng 

và một người cảnh báo, 

ٗرا   ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٤٥ َونَِذيٗرا

46. Và làm một người kêu gọi (nhân loại) đến với Allah 

dưới sự ưng thuận của Ngài; và (Ngươi được cử phái 

đến) như một chiếc đèn soi sáng. 

نِيٗرا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراٗجا مُّ  ٤٦ َوَداِعًيا إِلَي ٱَّلله

47. Ngươi hãy báo tin mừng cho những người có đức tin 

rằng họ sẽ có được hồng phúc to lớn từ nơi Allah. 
ِ فَۡضلٗا َكبِيٗرا َِن ٱَّلله نه لَُهم م 

َ
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن بِأ ِ  ٤٧ َوبَش 

48. Ngươi chớ đừng nghe lời những kẻ vô đức tin cũng 

như những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi cứ mặc kệ thái độ 

xấc xược của chúng và phó thác cho Allah; quả thật một 

mình Allah thôi đã đủ phò trợ (cho Ngươi). 

َُٰهۡم َوتَوَكهۡل   َذى
َ
َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوَدۡع أ َولَا تُِطِع ٱلَۡك

ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله  ٤٨ عَلَى ٱَّلله

49. Hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi kết hôn 

với những phụ nữ có đức tin rồi ly dị họ trước khi chạm 

đến thân thể của họ thì các ngươi không cần phải dùng 

đến qui định 'Iddah (thời gian ở vậy) dành cho họ. Tuy 

nhiên, các ngươi hãy trao tặng họ một món quà và hãy trả 

tự do cho họ một cách tốt đẹp. 

هِذي َها ٱل يُّ
َ
أ َن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه  َيَٰٓ

وُهنه َفَما لَُكۡم   ن َتَمسُّ
َ
َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

ُِحوُهنه   وَنَهاۖۡ َفَمت ُِعوُهنه َوَسر  ةٖ َتۡعَتدُّ َعلَۡيِهنه ِمۡن ِعده
 ٤٩ َسَراٗحا َجمِيلٗا

50. Hỡi Nabi (Muhammad), quả thật TA đã qui định Halal 

(hợp thức hóa) cho Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã đưa 

tiền cưới; những nữ nô lệ trong tay của Ngươi trong số 

các nữ tù binh mà Allah đã ban cho Ngươi; con gái chú 

bác của Ngươi, con gái người cô của Ngươi; con gái 

người cậu của Ngươi; con gái người dì của Ngươi đã 

cùng di cư (đến Madinah) với Ngươi; và riêng phụ nữ có 

đức tin nào tự hiến mình cho Nabi nếu Nabi muốn kết hôn 

với nữ ta, điều này chỉ dành riêng cho Ngươi chứ không 

áp dụng cho những người có đức tin khác. TA biết rõ 

َٰتِ  ۡزَوََٰجَك ٱله
َ
ۡحلَلَۡنا لََك أ

َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ ٓي َءاَتۡيَت  َيَٰٓ

ُ َعلَۡيَك   فَآَء ٱَّلله
َ
آ أ ُجورَُهنه َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِممه

ُ
أ

َٰتَِك َوبََناِت َخالَِك   َِك َوبََناِت َعمه َوبََناِت َعم 
ۡؤِمَنًة   ٗة مُّ

َ
َٰتِي َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َوبََناِت َخََٰلَٰتَِك ٱله

 
َ
ن  إِن وََهَبۡت َنۡفَسَها لِلنهِبي ِ إِۡن أ

َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

 
I (6) Salawat mang 3 ý nghĩa: Salawat của Allah dành cho đám bầy tôi của Ngài mang nghĩa là ban phúc lành, sự bằng 

ban và khen ngợi họ; Salawat của Thiên Thần cho con người mang nghĩa là cầu xin sự tha thứ từ nơi Allah cho họ; và 

Salawat của tín đồ Muslim cho Thiên Sứ mang nghĩa là cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người. 
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những gì mà TA đã qui định cho họ liên quan đến các bà 

vợ của họ cũng như những nữ tù binh nằm trong tay họ 

để Ngươi không gặp trở ngại (trong việc cưới vợ). Quả 

thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung. 

هَك ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنُۗ قَۡد   يَۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة ل
ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت  

َ
َعلِۡمَنا َما فَرَۡضَنا َعلَۡيِهۡم فِٓي أ

  ُ ُۗ وََكاَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهۡم لَِكۡيلَا يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرج 
َ
أ

 ٥٠ َغُفوٗرا رهِحيٗما 

51. Ngươi có quyền dời (việc tiếp) người vợ nào Ngươi 

muốn và có quyền tiếp người vợ nào Ngươi muốn; và 

Ngươi cũng không bị khiển trách nếu Ngươi muốn tiếp 

người vợ nào mà Ngươi đã dời (lượt) của họ, như thế là 

để làm dịu mắt họ và để họ khỏi buồn sầu và hài lòng với 

những gì Ngươi đã mang đến cho tất cả họ. Quả thật, 

Allah biết rõ những gì nằm trong lòng của các ngươi bởi 

Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu Đựng. 

  ۡۖ ۞تُۡرِجي َمن تََشآُء ِمۡنُهنه َوتُـ ۡوِٓي إِلَۡيَك َمن تََشآُء
ۡن َعَزلَۡت فَلَا جُ  َٰلَِك  َوَمِن ٱۡبَتَغۡيَت ِممه َناَح َعلَۡيَكْۚ َذ

ۡعُيُنُهنه َولَا َيحَۡزنه َويَۡرَضيَۡن بَِمآ  
َ
ن َتَقره أ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
أ

ُ َيۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وََكاَن   ْۚ َوٱَّلله َءاتَيَۡتُهنه ُكلُُّهنه
ُ َعلِيًما َحلِيٗما   ٥١ ٱَّلله

52. Ngươi không được phép cưới thêm vợ nữa và cũng 

không được thay đổi (ly dị) họ để cưới những phụ nữ khác 

làm vợ cho dù sắc đẹp của những phụ nữ đó có làm 

Ngươi thích thú đi chăng nữa, ngoại trừ nữ tù binh nào 

nằm trong tay Ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Giám Sát 

mọi thứ. 

ها َيحِلُّ لََك  َل بِِهنه ِمۡن  ل ن َتَبده
َ
ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبۡعُد َولَٓا أ

ها َما َملََكۡت يَِميُنَكُۗ   ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنه إِل
َ
ۡزَوَٰٖج َولَۡو أ

َ
أ

ِ َشۡيٖء رهقِيٗبا 
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٥٢ وََكاَن ٱَّلله

53. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng tự ý 

vào nhà của Nabi (Muhammad) trừ phi các ngươi được 

mời đến dùng bữa, và (khi được mời) thì các ngươi chớ 

đừng đến sớm hơn khiến phải ngồi chờ đợi. Tuy nhiên, 

khi được mời thì các ngươi hãy vào và sau khi dùng bữa 

xong thì các ngươi hãy tranh thủ ra về, chớ đừng nán lại 

tán gẫu thêm gì. Quả thật, cách xử sự đó sẽ làm phiền 

Nabi và Y sẽ cảm thấy e ngại cho việc yêu cầu các ngươi 

ra về; nhưng Allah thì không e ngại (trong việc ra lệnh) 

đúng sự thật. Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện những 

người vợ (của Nabi) thì các ngươi hãy hỏi họ từ phía sau 

một bức màn. Cách hỏi chuyện như thế sẽ giữ sự trong 

sạch cho tấm lòng của các ngươi cũng như cho tấm lòng 

của họ hơn. Các ngươi không được phép quấy rầy Sứ Giả 

của Allah, cũng không bao giờ được phép cưới vợ của Y 

sau khi Y qua đời. Quả thật, điều đó là một đại trọng tội 

đối với Allah. 

ن  
َ
هٓا أ ِبي ِ إِل هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱلنه َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َُٰه َوَلَِٰكۡن   يُۡؤَذَن لَُكۡم إِلَيَٰ َطَعاٍم َغيَۡر َنَِٰظرِيَن إِنَى
 ْ َولَا   إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُروا

ِبيه   َٰلُِكۡم َكاَن يُۡؤذِي ٱلنه ُمۡسَتـ ۡنِِسيَن ِلحَِديٍثِۚ إِنه َذ
ِۚ َوِإَذا   ِ ُ لَا يَۡسَتۡحِيۦ ِمَن ٱلۡحَق  فَيَۡسَتۡحِيۦ ِمنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

لُۡتُموُهنه َمَتَٰٗعا فَۡسـ َلُوُهنه ِمن َوَرآِء ِحَجاٖبِۚ  
َ
َسأ

ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِهِ 
َ
َٰلُِكۡم أ ْۚ َوَما َكاَن لَُكۡم  َذ نه

ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُۢ  
َ
ن تَنِكُحٓواْ أ

َ
ِ َولَٓا أ ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّلله

َ
أ

ِ َعِظيًما  َٰلُِكۡم َكاَن ِعنَد ٱَّلله بًَداْۚ إِنه َذ
َ
ۦٓ أ ِ  ٥٣ َبۡعِده

54. Cho dù các ngươi bộc lộ hay giấu kín bất cứ điều gì 

(thì các ngươi hãy biết rằng) Allah chắc chắn biết hết mọi 

điều. 

ِ َشۡيٍء  
َ َكاَن بِكُل  ۡو ُتخُۡفوهُ فَإِنه ٱَّلله

َ
إِن ُتۡبُدواْ َشۡيـ ًا أ

 ٥٤ َعلِيٗما 

55. Họ (những người vợ của Nabi) không mắc tội (khi 

không mặc Hijab) trước mặt cha, con trai, anh em trai, con 

trai của anh chị em ruột, những phụ nữ giúp việc, và 

những người nô lệ nằm dưới quyền quản lý của họ. (Hỡi 

ۡبَنآئِِهنه َولَٓا  
َ
ها ُجَناَح َعلَۡيِهنه فِٓي َءابَآئِِهنه َولَٓا أ ل

َٰتِِهنه  إِ  َخَو
َ
ۡبَنآِء أ

َ
َٰنِِهنه َولَٓا أ ۡبَنآِء إِۡخَو

َ
َٰنِِهنه َولَٓا أ ۡخَو
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những người vợ của Nabi!) Các ngươi hãy kính sợ Allah, 

quả thật, Allah luôn giám sát mọi việc. 
  ْۚ َ ُۗ َوٱتهقِيَن ٱَّلله يَۡمَُٰنُهنه

َ
َولَا نَِسآئِِهنه َولَا َما َملََكۡت أ

ِ َشۡيٖء َشِهيًدا
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل   ٥٥ إِنه ٱَّلله

56. Quả thật, Allah và các Thiên Thần của Ngài đều 

Salawat cho Nabi (Muhammad). Hỡi những người có đức 

tin, các ngươi hãy Salawat cho Y thật nhiều. 

َها   يُّ
َ
أ ْۚ َيَٰٓ ِ ِبي  َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى ٱلنه إِنه ٱَّلله

هِذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما   ٥٦ ٱل

57. Quả thật, những kẻ gây phiền nhiễu đến Allah và Sứ 

Giả của Ngài, Allah sẽ nguyền rủa họ ở đời này và cả Đời 

Sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nhục 

nhã. 

ُ فِي   َ َورَُسولَُهۥ لََعَنُهُم ٱَّلله هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱَّلله إِنه ٱل
 
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ِهيٗنا ٱلدُّ  ٥٧ َعده لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

58. Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có 

đức tin, nam cũng như nữ, một cách không thỏa đáng thì 

quả thật họ đã mang vào mình tội vu khống và tội danh rõ 

ràng. 

هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَٰ  ِت بَِغيِۡر َما َوٱل
بِيٗنا   ٥٨ ٱۡكتََسُبواْ َفَقِد ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما مُّ

59. Hỡi Nabi (Muhammad), Ngươi hãy bảo những người 

vợ của Ngươi, các con gái của Ngươi, và những người vợ 

của những người có đức tin phủ áo choàng che kín thân 

thể của họ. Như thế để dễ nhận biết họ và để họ không bị 

xúc phạm. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng 

Khoan Dung. 

ۡزَوَِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآِء  
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡدنَيَٰٓ  
َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه
ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا يُۡؤَذۡيَنُۗ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ٥٩ أ

60. Nếu những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ mang trong 

lòng một chứng bệnh (hoài nghi) cũng như những kẻ gây 

rối (phao tin giả) trong thành phố Madinah không chịu 

dừng lại thì chắc chắn TA (Allah) sẽ để cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) trừng phạt chúng, rồi chúng sẽ được tha cho 

tạm sống nơi đó với Ngươi như những người láng giềng 

trong một thời gian ngắn ngủi. 

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه هۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل ۞لهئِن ل
ُفوَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ لَُنۡغرِيَنهَك بِِهۡم ُثمه لَا  َوٱلُۡمرۡجِ 

ها قَلِيلٗا  ٦٠ ُيجَاوُِرونََك فِيَهآ إِل

61. Chúng sẽ bị nguyền rủa, và bất cứ khi nào cũng như 

bất cứ đâu chúng bị phát giác thì chúng sẽ bị bắt và bị giết 

không thương xót. 

ۡيَنمَ 
َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ َتۡقتِيلٗامه

ُ
 ٦١ ا ثُقُِفٓواْ أ

62. (Đó là) đường lối của Allah dành cho những kẻ (giả 

tạo đức tin) đã qua của thế hệ trước và Ngươi sẽ không 

bao giờ thấy một sự thay đổi nào trong đường lối của 

Allah (đối với những kẻ bội tín và phản nghịch). 

ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ   هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗا  ٦٢ ٱَّلله

63. Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ Tận Thế. Ngươi hãy nói: 

“Quả thật, kiến thức về thời khắc đó thuộc về một mình 

Allah”. Nhưng Ngươi có biết không có lẽ Giờ Tận Thế đã 

gần kề. 

اَعةِِۖ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد   اُس َعِن ٱلسه يَۡسـ َلَُك ٱلنه
اَعَة تَُكوُن قَرِيًبا  ِْۚ َوَما يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه  ٦٣ ٱَّلله

64. Quả thật, Allah đã nguyền rủa những kẻ vô đức tin và 

Ngài đã chuẩn bị cho họ lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 
َعده لَُهۡم َسعِيًرا 

َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلَۡك  ٦٤ إِنه ٱَّلله
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65. Họ sẽ mãi mãi ở trong đó; họ sẽ không tìm được một 

vị che chở hay một vị cứu tinh nào. 
ا َولَا نَِصيٗرا ها َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل

َ
 ٦٥ َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

66. Vào Ngày mà bộ mặt của họ bị lật úp vào Hỏa Ngục, 

họ sẽ than: “Ôi, giá như mình đã tuân lệnh Allah và đã 

vâng lời Sứ Giả (của Ngài)”. 

َطۡعَنا  
َ
ارِ َيُقولُوَن َيَٰلَۡيتََنآ أ يَۡوَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه

َطۡعَنا ٱلرهُسولَا۠ 
َ
َ َوأ  ٦٦ ٱَّلله

67. Họ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Bầy tôi đã nghe 

theo các vị cầm đầu và những ông lớn của bầy tôi, chính 

họ đã dắt bầy tôi lầm lạc.” 

َضلُّونَا 
َ
َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكبََرآَءنَا فَأ

َ
َوَقالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

بِيلَا۠   ٦٧ ٱلسه

68. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài trừng phạt họ 

gấp đôi và xin Ngài nguyền rủa họ bằng lời nguyền rủa 

thậm tệ nhất.” 

َربهَنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفيِۡن ِمَن ٱلَۡعَذاِب َوٱلَۡعۡنُهۡم لَۡعٗنا 
 ٦٨ َكبِيٗرا

69. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng 

giống như những kẻ đã sách nhiễu Musa bởi Allah đã giải 

oan cho Y khỏi những điều họ đã cáo buộc. Quả thật, 

(Musa) là một người bề tôi chính trực. 

هِذيَن َءاَذۡواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ِ ْْۚ وََكاَن ِعنَد ٱَّلله ا قَالُوا ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
ُموَسيَٰ َفبَرهأ

 ٦٩ وَِجيٗها 

70. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 

Allah và hãy nói lời chân thật. 
َ َوقُولُواْ قَۡولٗا   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ٧٠ َسِديٗدا

71. Ngài sẽ cải thiện việc làm của các ngươi cho các 

ngươi và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Người nào 

tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài thì chắc chắn sẽ đạt 

được sự thành công to lớn. 

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمُۗ  
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما   ٧١ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

72. Quả thật, TA đã giao Ama-nah(7) cho các tầng trời và 

trái đất và núi non nhưng chúng từ chối vì chúng cả sợ 

nên đã tránh xa nó; nhưng con người đã nhận lãnh nó; rõ 

ràng (con người) hết sức sai quấy, ngu muội.I 

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َمانََة عَلَى ٱلسه

َ
 َوٱلِۡجَباِل إِنها َعرَۡضَنا ٱلۡأ

ۡشَفۡقَن ِمنَۡها َوَحمَلََها ٱلۡإِنَسَُٰنۖۡ 
َ
ن َيحِۡملَۡنَها َوأ

َ
َبيَۡن أ

َ
فَأ

 ٧٢ إِنهُهۥ َكاَن َظلُوٗما َجُهولٗا

 
I (7) Học giả Ibnu Katheer giảng giải câu Kinh này, nói: “Ibnu Abbas nói: Ama-nah trong câu Kinh có nghĩa là sự phụng 

mệnh. (Có lời dẫn thì ghi rằng ông nói Ama-nah chính là các nghĩa vụ bắt buộc – những điều Fardh). Allah phơi bày 

Ama-nah cho các tầng trời, trái đất và núi non với ý nghĩa nếu chúng thực hiện thì sẽ được ban thưởng nhưng nếu chúng 

không thực hiện thì sẽ bị trừng phạt, thế là các tầng trời, trái đất và núi non từ chối nhận lãnh Ama-nah. Và rồi khi Allah 

phơi bày cho Nabi Adam Ama-nah này và Ngài bảo Adam: Ngươi có nhận lãnh nó không? Nabi Adam nói: Thưa Thượng 

Đế của bề tôi, Ama-nah đó là gì vậy? Allah nói: « َِزْيَت، َوإِْن أََسأَْت ع ْوقِْبت  Nếu ngươi phụng mệnh và làm điều tốt“ «إِْن أَْحَسْنَت ج 

ngươi sẽ được ban thưởng, còn nếu ngươi trái lệnh bất tuân và làm điều xấu thì ngươi sẽ bị trừng phạt”. Vậy là Nabi 

Adam đã chấp nhận lãnh Ama-nah này.” 
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73. (Làm thế) để Allah trừng phạt những kẻ giả tạo đức tin 

nam và nữ, những kẻ thờ đa thần nam và nữ; đồng thời 

để Ngài tha thứ cho những người có đức tin nam và nữ. 

Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan 

Dung. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن  َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله

ُ غَ   ٧٣ ُفوٗرا رهِحيَمُۢاَوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  وََكاَن ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alhamdulillah, Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và 

mọi vật trong trái đất đều là của Ngài, Đấng mà mọi lời ca 

ngợi và tán dương ở Đời Sau đều thuộc về một mình 

Ngài. Ngài là Đấng Sáng Suốt, Thông Toàn. 

َِٰت َوَما فِي   َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡرِض َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ وَُهَو ٱلۡحَِكيُم  

َ
ٱلۡأ

 ١ ٱلۡخَبِيرُ 

2. Những gì chui vào lòng đất, những gì nhô lên khỏi mặt 

đất, những gì rơi xuống từ trên trời và những gì bay lên 

trời, Ngài đều biết rõ về chúng. Và Ngài là Đấng Hằng 

Khoan Dung, Hằng Tha Thứ. 

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل  
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء  َوَما َيۡعُرُج فِيَهاْۚ وَُهَو ٱلرهِحيُم  ِمَن ٱلسه
 ٢ ٱلَۡغُفورُ 

3. Những kẻ vô đức tin nói: “Giờ Tận Thế sẽ không xảy 

đến cho chúng tôi.” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: 

“Không, thề bởi Thượng Đế của Ta, Đấng biết điều vô 

hình, chắc chắn Giờ Tận Thế sẽ xảy đến cho các người. 

Không một vật gì trong các tầng trời cũng như không một 

vật gì trong trái đất nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài, 

cho dù đó chỉ là sức nặng của một hạt nguyên tử; và 

không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn (hạt nguyệt tử) mà 

lại không được ghi sẵn trong một Quyển Sổ rõ ràng.” 

ۖۡ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي   اَعُة تِيَنا ٱلسه
ۡ
هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَأ َوَقاَل ٱل

ةٖ   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِبِۖ لَا َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذره تِيَنهُكۡم َع
ۡ
لََتأ

َٰلَِك   ۡصَغُر ِمن َذ
َ
ۡرِض َولَٓا أ

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو فِي ٱلسه

 
َ
بِينٖ َولَٓا أ ها فِي كَِتَٰٖب مُّ  ٣ ۡكبَُر إِل

4. (Mọi thứ được ghi trong quyển sổ) để Ngài ban thưởng 

cho những người có đức tin và hành thiện. Họ là những 

người sẽ được sự tha thứ và được ban cho bổng lộc thật 

vinh dự (Thiên Đàng). 

هِذيَن َءاَمُنو ْوَلَٰٓئَِك  ل َِيۡجزَِي ٱل
ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ اْ وََعِملُواْ ٱلصه

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٤ لَُهم مه

5. Những ai cố gắng chống phá các lời mặc khải của TA 

thì chắc chắn sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
ْوَلَٰٓئَِك لَُهمۡ 

ُ
هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ   َوٱل

لِيم  
َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ٥ َعَذاب  م 

6. Những ai được ban cho kiến thức thì thấy những điều 

được ban xuống cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) từ Thượng Đế 

của Ngươi là Chân Lý và hướng dẫn (nhân loại) đến con 

đường của Đấng Toàn Năng, Đáng Ca Tụng. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن  َويََرى 
ُ
هِذٓي أ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ٱل

ُ
هِذيَن أ ٱل

ب َِك ُهَو ٱلۡحَقه َويَۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ   ره
 ٦ ٱلۡحَِميدِ 

7. Những kẻ vô đức tin (bảo nhau về Thiên Sứ một cách 

chế giễu và nhạo báng) nói: “Các người có muốn chúng 

tôi chỉ cho các người một người đàn ông, Y sẽ nói cho các 

người biết rằng khi các người (chết đi, thân xác các 

người) đã hoàn toàn mục rã thì các người chắc chắn sẽ 

được tạo hóa mới trở lại?!” 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم عَلَىَٰ رَُجٖل   َوَقاَل ٱل
ٍق إِنهُكۡم لَِفى َخلٖۡق  يُنَب ِئُُكۡم إِ  َذا ُمز ِۡقُتۡم ُكله ُمَمزه

 ٧ َجِديدٍ 
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8. (Họ bảo nhau): “Lẽ nào Y đã nói dối cho Allah hay lẽ 

nào Y bị tâm thần?” Không, những kẻ vô đức tin nơi cõi 

Đời Sau sẽ bị trừng phạt (vào Ngày Phán Xét) và họ đã 

lầm lạc rất xa (trên cõi đời này). 

هِذيَن لَا   ُۗ بَِل ٱل م بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
أ

َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ   ٨ يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي ٱلَۡعَذاِب َوٱلضه

9. Lẽ nào họ không nhìn thấy những gì trước mắt và sau 

lưng họ từ trời đất?! Nếu muốn, TA đã cho đất nuốt chửng 

bọn họ hoặc cho một mảnh trời rơi xuống đè bọn họ. Quả 

thật, nơi sự việc đó là một dấu hiệu cho mỗi người bề tôi 

biết quay đầu ăn năn sám hối (với Allah). 

َِن   يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهم م 
َ
فَلَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َبيَۡن أ

َ
أ

ۡرِضِۚ 
َ
َمآِء َوٱلۡأ ۡو  ٱلسه

َ
ۡرَض أ

َ
 َنخِۡسۡف بِِهُم ٱلۡأ

ۡ
هَشأ إِن ن

َٰلَِك ٓأَليَٗة   ِۚ إِنه فِي َذ َمآِء َِن ٱلسه نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم كَِسٗفا م 
نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ

 ٩ ل ِكُل 

10. Quả thật, TA đã ban cho Dawood hồng phúc từ nơi 

TA, (và TA đã phán với núi non): “Hỡi núi non! Các ngươi 

hãy cùng với Y tán dương Allah” và chim chóc (TA cũng 

phán bảo chúng như thế), và TA đã hóa sắt thành mềm 

cho Y. 

ِبِي َمَعُهۥ   و 
َ
۞َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد ِمنها فَۡضلٗاۖۡ َيَِٰجَباُل أ

ا لَُه ٱلۡحَِديدَ  لَنه
َ
يَۡرۖۡ َوأ  ١٠ َوٱلطه

11. (TA) bảo (Dawood): “Ngươi hãy chế áo giáp và ráp 

các khoen sắt lại cho thật cân bằng và Ngươi (và con 

cháu của Ngươi) hãy hành thiện. Quả thật, TA luôn thấy 

rõ những điều các ngươi làm.” 

ۡردِِۖ َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحاۖۡ   ۡر فِي ٱلسه ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوقَد 
َ
أ

 ١١ وَن بَِصير  إِن ِي بَِما َتۡعَملُ 

12. Và Sulayman (con trai của Dawood), (TA đã ban cho Y 

khả năng chế ngự) luồng gió; luồng gió lướt đi trong một 

buổi sáng (nhanh bằng thời gian di chuyển) của một tháng 

và trong một buổi chiều (nhanh bằng thời gian di chuyển) 

của một tháng. TA đã ban cho Y một dòng suối đồng thau; 

và trong loài Jinn có những tên phục dịch cho Y theo phép 

của Thượng Đế của Y; và nếu tên Jinn nào cãi lệnh TA thì 

TA sẽ bắt nó nếm lấy hình phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 

ِيَح  ۖۡ  َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر  ُغُدوَُّها َشۡهر  َوَرَواُحَها َشۡهر 
َسلَۡنا لَُهۥ َعيَۡن ٱلۡقِۡطرِِۖ َوِمَن ٱلِۡجن ِ َمن َيۡعَمُل َبيَۡن  

َ
َوأ

ۡمرِنَا نُِذقُۡه  
َ
يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوَمن يَزِۡغ ِمنُۡهۡم َعۡن أ

عِيرِ   ١٢ ِمۡن َعَذاِب ٱلسه

13. Chúng (các tên Jinn hầu dịch cho Sulayman) làm ra 

cho Y những vật mà Y muốn, từ các cung điện, các hình 

tượng, những chiếc chén khổng lồ như những bể nước và 

những chiếc chảo nấu cố định một chỗ. Hỡi dòng dõi của 

Dawood, các ngươi hãy làm việc với lòng tri ân (TA). Tuy 

nhiên, chỉ một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn (TA). 

َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل   َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء ِمن مه
اِسَيٍَٰتِۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل   وَِجَفاٖن َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ ره

ُكورُ  ِۡن ِعَبادَِي ٱلشه  ١٣ َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ َوقَلِيل  م 

14. Khi TA cho (Sulayman) chết, chẳng có điều gì làm cho 

loài Jinn phát hiện ra cái chết của Y ngoại trừ côn trùng 

đất đã ăn mòn chiếc gậy của Y. Cho nên, khi Y ngã 

xuống, loài Jinn mới vỡ lẽ rằng nếu chúng biết được điều 

vô hình thì chúng đã không phải ở lại lâu trong sự trừng 

phạt nhục nhã đó.(1)I 

ها   ۦٓ إِل هُهۡم عَلَىَٰ َمۡوتِهِ ا قََضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت َما َدل فَلَمه
ا َخره تَبَيهَنِت   ۖۥۡ فَلَمه تَُه

َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
َدآبهُة ٱلۡأ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُموَن ٱلَۡغيَۡب َما لَبُِثواْ فِي   ن ل
َ
ٱلِۡجنُّ أ

 ١٤ ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ 

 
I (1) Sau khi Nabi Sulayman ngã xuống, các tên Jinn hầu dịch cho Người mới vỡ lẽ rằng Người đã chết và mới vỡ lẽ rằng 

nếu chúng biết được điều vô hình thì chúng đã không phải vất vã làm việc cho Sulayman trong suốt thời gian sau khi 

Người đã chết 100 năm trước. 
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15. Quả thật, tại chỗ ở của dân Sheba là một dấu hiệu 

(cho quyền năng của Allah cũng như cho việc Ngài đã ban 

ân huệ cho họ). (Tại nơi ở của họ) có hai ngôi vườn nằm 

bên phải và bên trái. (Allah bảo họ): “Các ngươi hãy ăn 

bổng lộc của Thượng Đế của các ngươi và hãy biết ơn 

Ngài; (đây là) một xứ sở tốt đẹp, và (đây là) một Thượng 

Đế Hằng Tha Thứ (tội lỗi). 

ۖۡ َجنهَتاِن َعن يَِميٖن   لََقۡد َكاَن لَِسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَة 
ۚۥْ بَلَۡدة    ِۡزِق َرب ُِكۡم َوٱۡشُكُرواْ لَُه وَِشَماٖلِۖ ُكلُواْ ِمن ر 

 ١٥ ور  َطي َِبة  َوَربٌّ َغفُ 

16. Nhưng họ đã ngoảnh đi. Vậy nên TA đã gởi một trận 

lũ (đến trừng phạt họ) từ một con đập, và TA đã thay thế 

hai ngôi vườn của họ bằng hai ngôi vườn chỉ toàn loại trái 

đắng, các cây bụi (giông giống loại thánh liễu) và một ít 

cây táo gai. 

ۡعرَ 
َ
لَۡنَُٰهم  فَأ ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱلَۡعرِِم َوبَده

َ
ُضواْ فَأ

ثٖۡل َوَشۡيٖء  
َ
ُكٍل َخمٖۡط َوأ

ُ
ِبجَنهتَۡيِهۡم َجنهتَيِۡن َذَواتَۡي أ

ِن ِسۡدرٖ قَلِيلٖ   ١٦ م 

17. Vì tội vong ơn nên TA đã bắt phạt họ như thế. Và TA 

chỉ trừng phạt những kẻ vong ân. 
ها   ْۖۡ وََهۡل نَُجَٰزِٓي إِل َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِما َكَفُروا َذ

 ١٧ ٱلَۡكُفورَ 

18. Giữa họ (dân của Sheba) và những thị trấn (của 

Sham) mà TA đã ban phúc, TA đã đặt những thị trấn khác 

dễ nhìn từ đằng xa và TA sắp đặt nơi đó những chặng 

đường (ngắn, gần) để họ đi lại dễ dàng; (và TA phán bảo 

họ): “Các ngươi hãy đi lại (tùy thích) một cách an toàn cả 

ban đêm lẫn ban ngày qua những địa điểm đó.” 

وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها قُٗرى  
يَۡرۖۡ  ۡرنَا فِيَها ٱلسه يهاًما َظَِٰهَرٗة َوقَده

َ
ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ

 ١٨ َءاِمنِينَ 

19. (Tuy nhiên, họ không hài lòng với những chặng đường 

gần và ngắn) nên họ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin 

Ngài làm cho những chặng đường đi lại của bầy tôi dài xa 

thêm.” Họ đã bất công với chính bản thân họ (qua mong 

muốn đó). Vậy nên, TA đã lấy họ làm thành những câu 

chuyện và đã phân tán toàn bộ họ tản mác khắp nơi. Quả 

thật, trong sự việc đó là những dấu hiệu (bài học) cho 

từng người kiên nhẫn, biết ơn. 

ۡسَفا 
َ
نُفَسُهۡم  َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

َ
رِنَا َوَظلَُمٓواْ أ

ٍقِۚ إِنه فِي   قَۡنَُٰهۡم ُكله ُمَمزه َحادِيَث َوَمزه
َ
فََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل   ١٩ َذ

20. Quả thật, Iblis đã khẳng định sự thật về họ cho điều 

mà hắn đã phỏng đoán (rằng hắn có thể dắt họ lạc khỏi 

điều chân lý). Cho nên, họ đã nghe theo hắn ngoại trừ một 

nhóm trong số những người có đức tin. 

ها   َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنهُهۥ فَٱتهَبُعوهُ إِل َولََقۡد َصده
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ٢٠ فَرِيٗقا م 

21. (Iblis) không hề có một chút quyền hành nào đối với 

họ cả mà thật ra đó chỉ nhằm mục đích để TA biết rõ ai là 

người có đức tin nơi cõi Đời Sau trong số những kẻ mà 

trong lòng họ vẫn còn sự hoài nghi. Quả thật, Thượng Đế 

của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là Đấng bảo vệ và giữ gìn tất cả 

mọi điều. 

ۥ  ها لَِنۡعلََم َمن   َوَما َكاَن لَُه ِن ُسلَۡطٍَٰن إِل َعلَۡيِهم م 
ُۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ   ٖ ۡن ُهَو ِمۡنَها فِي َشك  يُۡؤِمُن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه

ِ َشۡيٍء َحفِيظ  
 ٢١ ُكل 
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22. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các ngươi hãy 

cầu nguyện những kẻ mà các ngươi cho rằng (chúng là 

thần linh của các ngươi) ngoài Allah. Quả thật, chúng 

không hề nắm giữ và chi phối bất cứ vật gì trong các tầng 

trời và trái đất, cho dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên 

tử; và chúng không hề có bất cứ phần chia nào trong trời 

đất này; và trong bọn chúng không hề có bất cứ tên nào là 

vị ủng hộ của Ngài cả.” 

ِ لَا َيۡملُِكوَن   ِن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ۡرِض َوَما لَُهۡم  

َ
َِٰت َولَا فِي ٱلۡأ َمََٰو ةٖ فِي ٱلسه ِمۡثَقاَل َذره

ِن َظِهيرٖ   ٢٢ فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما لَُهۥ ِمۡنُهم م 

23. Ở nơi Ngài (Allah), việc can thiệp sẽ vô ích trừ phi đối 

với ai mà Ngài đã cho phép. (Sự vĩ đại và tối cao của Ngài 

là khi Ngài phán thì tất cả các Thiên Thần đều khúm núm 

sợ hãi) mãi đến khi lòng của họ hết sợ thì họ mới dám lên 

tiếng hỏi (đại Thiên Thần Jibril): “Thượng Đế của quý vị 

phán điều gì vậy?” (Jibril) đáp: “Ngài phán điều Chân Lý 

bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Vĩ Đại.” 

ۚۥْ َحتهيَٰٓ إَِذا   ذَِن لَُه
َ
ها لَِمۡن أ ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ َولَا تَنَفُع ٱلشه

َِع َعن قُلُوبِِهۡم قَالُواْ َماَذا قَاَل َربُّكُ  ۖۡ  فُز  ۡمۖۡ قَالُواْ ٱلۡحَقه
 ٢٣ وَُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡكبِيرُ 

24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): 

“Ai là Đấng ban bổng lộc cho các người từ các tầng trời và 

trái đất?” Ngươi hãy nói với họ: “Là Allah! Vậy chúng tôi 

hay các người, ai là những người được hướng dẫn đúng 

đường và ai là những kẻ lạc lối?” 

  ۡۖ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزُقُكم م 

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
ۡو إِيهاُكۡم لََعلَىَٰ ُهًدى أ

َ
 ٢٤ َوِإنهآ أ

25. Ngươi hãy nói với họ: “Các người sẽ không bị tra hỏi 

về tội của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi 

về những gì các người đã làm.” 

ا  ۡجَرۡمَنا َولَا نُۡسـ َُل َعمه
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه قُل ل

 ٢٥ َتۡعَملُونَ 

26. Ngươi hãy nói với họ: “Thượng Đế của chúng ta sẽ 

triệu tập tất cả chúng ta rồi Ngài sẽ phán xét giữa chúng ta 

đúng theo chân lý bởi Ngài là Đấng Thẩm Phán Toàn Tri.” 

ِ وَُهَو   قُۡل َيجَۡمُع بَيَۡنَنا َربَُّنا ُثمه َيۡفَتُح بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 
 ٢٦ ٱلَۡفتهاُح ٱلَۡعلِيمُ 

27. Ngươi hãy nói với họ: “Các người hãy chỉ cho Ta đâu 

là những kẻ mà các người đã cho là những vị đối tác 

ngang vai của (Allah). Chắc chắn sẽ không có ai (là đối 

tác của Ngài cả) mà chỉ có Ngài là Allah (Đấng Duy Nhất), 

Ngài là Đấng Toàn Năng, Sáng Suốt.” 

 ْۚ ها ۖۡ َكل لۡحَۡقُتم بِهِۦ ُشَرَكآَء
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
ُ  قُۡل أ بَۡل ُهَو ٱَّلله

 ٢٧ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

28. Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để 

làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo 

cho toàn bộ nhân loại nhưng đa số nhân loại không biết. 

ها َكآفهٗة   ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
ل ِلنهاِس بَِشيٗرا َونَِذيٗرا  َوَمآ أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٢٨ َوَلَِٰكنه أ

29. (Những kẻ thờ đa thần hối thúc sự trừng phạt) bảo: 

“Lời hứa (về sự trừng phạt) này bao giờ sẽ xảy đến nếu 

các ngươi nói thật?” 

 ٢٩ ۡم َصَِٰدقِينَ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنتُ 

30. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Cuộc hẹn cho 

các người đã được định sẵn vào Ngày mà nó sẽ không 

đến muộn cũng không đến sớm hơn một thời khắc nào.” 

ها تَۡسَتـ ِۡخُروَن َعۡنُه َساَعٗة   ِيَعاُد يَۡوٖم ل قُل لهُكم م 
 ٣٠ تَۡسَتۡقِدُمونَ َولَا 
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31. Những kẻ vô đức tin nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ 

tin vào Qur’an này và cũng không tin vào bất cứ Kinh 

Sách nào trước Nó.” Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) nhìn thấy 

được tình cảnh của những kẻ làm điều sai quấy bị bắt 

đứng trước mặt Thượng Đế của họ (thì Ngươi sẽ thấy) họ 

lời qua tiếng lại trách cứ nhau. Những kẻ yếu thế sẽ nói 

với những tên cường bạo: “Nếu các người không dẫn 

chúng tôi lầm lạc thì chúng tôi đã trở thành những người 

có đức tin rồi!” 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤمِ  َن بَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا  َوَقاَل ٱل
َٰلُِموَن َمۡوقُوفُوَن   هِذي َبيَۡن يََديۡهِ  َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه بِٱل
ِعنَد َرب ِِهۡم يَرِۡجُع َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل َيُقوُل  

نُتۡم لَُكنها  
َ
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لَۡولَٓا أ هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل ٱل

 ٣١ نِينَ ُمۡؤمِ 

32. Những tên cường bạo đáp lời những kẻ yếu thế, nói: 

“Há bọn ta đã ngăn cản các ngươi theo chỉ đạo sau khi nó 

đã đến với các ngươi chăng? Không, chính các ngươi mới 

là những kẻ tội lỗi.” 

 ْ هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفٓوا هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لِل َنحُۡن  قَاَل ٱل
َ
 أ

َصَدۡدَنَُٰكۡم َعِن ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِۡذ َجآَءُكمِۖ بَۡل  
جۡرِِمينَ   ٣٢ ُكنُتم مُّ

33. Những kẻ yếu thế đáp lời những tên cường bạo: 

“Đúng vậy, các người đã bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 

bảo chúng tôi vô đức tin nơi Allah và dựng những đối tác 

ngang vai cùng với Ngài.” (Tất cả) bọn họ sẽ hối hận khi 

nhìn thấy hình phạt. TA sẽ xiềng những chiếc gông vào cổ 

của những kẻ vô đức tin. Quả thật bọn họ bị trừng phạt chỉ 

bởi những điều mà bọn họ đã làm. 

هِذيَن ٱۡسَتكۡ  هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل بَُرواْ بَۡل َمۡكُر  َوَقاَل ٱل
ِ َوَنجَۡعَل   ن نهۡكُفَر بِٱَّلله

َ
ُمُروَنَنآ أ

ۡ
َهارِ إِۡذ تَأ هۡيِل َوٱلنه ٱل

ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلَۡنا  
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ۥٓ أ لَُه

ها   ْۖۡ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل هِذيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱل
َ
ۡغَلََٰل فِٓي أ

َ
ٱلۡأ

 ٣٣ ا َكانُواْ َيۡعَملُونَ مَ 

34. (Quả thật) không một vị cảnh báo nào được TA cử 

phái đến bất kỳ một thị trấn nào mà lại không bị những kẻ 

giàu có của thị trấn đó bảo: “Bọn ta không tin nơi thông 

điệp mà các ngươi mang đến.” 

ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ 
َ
ها قَاَل ُمتَۡرفُوَهآ إِنها  َوَمآ أ ِن نهِذيٍر إِل م 

َٰفُِرونَ  ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َك
ُ
 ٣٤ بَِمآ أ

35. (Những kẻ giàu có đó) nói: “Bọn ta có nhiều tiền của 

và đông con cái, và bọn ta chắc chắn sẽ không bị trừng 

phạt.” 

ۡوَلَٰدٗ 
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثَُر أ

َ
ا َوَما َنحُۡن  َوَقالُواْ َنحُۡن أ

بِينَ   ٣٥ بُِمَعذه

36. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ mà Allah 

đã ban cho họ nhiều ân huệ về của cải cũng như con cái): 

“Quả thật, Thượng Đế của Ta nới rộng hay thu hẹp bổng 

lộc đối với ai là tùy ý Ngài muốn, tuy nhiên, đa số nhân 

loại không biết (tất cả mọi sự việc đều được sắp đặt theo 

sự sáng suốt và anh minh của Ngài).” 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر   قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٦ َوَلَِٰكنه أ

37. (Các ngươi hãy biết rằng) của cải, con cái của các 

ngươi không phải là những thứ đưa các ngươi đến gần 

TA (Allah) hơn, mà chỉ những ai có đức tin và hành thiện 

thì mới là những người sẽ được ban thưởng gấp đôi cho 

những điều (tốt) mà họ đã từng làm, và họ sẽ an toàn ở 

trong những ngôi nhà cao tầng. 

ِبُُكۡم   ۡوَلَُٰدُكم بِٱلهتِي ُتَقر 
َ
َٰلُُكۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
َوَمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ها َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ ِعنَدنَا ُزلَۡفىَٰٓ إِل

َِٰت   ۡعِف بَِما َعِملُواْ وَُهۡم فِي ٱلُۡغُرَف لَُهۡم َجَزآُء ٱلض ِ
 ٣٧ َءاِمُنونَ 
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38. Những kẻ cố gắng tìm cách phá hỏng các lời mặc khải 

của TA thì sẽ bị dẫn tới chỗ trừng phạt. 
ْوَلَٰٓئَِك فِي  

ُ
هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن أ َوٱل

 ٣٨ ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 

39. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Thượng Đế của Ta nới 

rộng hay thu hẹp bổng lộc đối với ai trong số bầy tôi của 

Ngài là tùy ý Ngài muốn. Bất cứ thứ gì các người đã chi 

dùng (cho con đường chính nghĩa của Ngài) thì đều sẽ 

được Ngài hoàn lại, và Ngài là Đấng ban bổng lộc tốt 

nhất.” 

 ِ ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ۦ  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ۖۥۡ وَُهَو   ِن َشۡيٖء َفُهَو ُيخۡلُِفُه نَفۡقُتم م 

َ
ۚۥْ َوَمآ أ َويَۡقِدُر لَُه

َٰزِقِينَ   ٣٩ َخيُۡر ٱلره

40. Vào Ngày mà Ngài (Allah) triệu tập tất cả bọn họ rồi 

phán bảo các Thiên Thần: “Có phải những kẻ này đã từng 

tôn thờ các ngươi?” 

ُؤلَآِء  َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم   َهَٰٓ
َ
َجمِيٗعا ُثمه َيُقوُل لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ٤٠ إِيهاُكۡم َكانُواْ َيۡعُبُدونَ 

41. (Các Thiên Thần) bẩm: “Thật quang vinh thay Ngài, 

Ngài là Đấng Chủ Nhân của bầy tôi chứ không phải họ. 

Họ không thờ bầy tôi mà họ thờ Jinn. Đa số bọn họ đã tin 

nơi Jinn.” 

نَت َولِيَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَۡل َكانُواْ  
َ
قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك أ

ۡؤِمُنونَ  ۡكثَرُُهم بِِهم مُّ
َ
ۖۡ أ  ٤١ َيۡعُبُدوَن ٱلِۡجنه

42. Vào Ngày mà không ai được quyền giúp đỡ ai cũng 

như không ai có thể gây hại được cho ai, TA sẽ phán bảo 

những kẻ làm điều sai quấy: “Các ngươi hãy nếm lấy hình 

phạt của Hỏa Ngục, cái các ngươi đã từng phủ nhận Nó.” 

ا  ۡفٗعا َولَا َضر ٗ فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٖض نه
ارِ ٱلهتِي ُكنُتم   هِذيَن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َعَذاَب ٱلنه َوَنُقوُل لِل

بُونَ  ِ  ٤٢ بَِها تَُكذ 

43. Và khi các lời mặc khải rõ ràng của TA được đọc ra 

cho họ thì họ nói: “Người đàn ông này chỉ muốn cản trở 

các người tôn thờ những thần linh mà cha mẹ của các 

người đã tôn thờ mà thôi.” Họ nói: “Đây thật ra chỉ là điều 

giả dối khéo bịa đặt.” Và những kẻ vô đức tin nói về chân 

lý khi nó đến với họ: “Đây rõ ràng chỉ là bùa mê hoặc.” 

ها   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَالُواْ َما َهََٰذآ إِل
ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآؤُُكۡم   ُكۡم َعمه ن يَُصده

َ
رَُجل  يُرِيُد أ

ه  هِذيَن  َوَقالُواْ َما َهََٰذآ إِل ۡفتَٗرىِۚ َوَقاَل ٱل ٓا إِفۡك  مُّ
ها ِسۡحر    ا َجآَءُهۡم إِۡن َهََٰذآ إِل ِ لَمه َكَفُرواْ لِلَۡحق 

بِين    ٤٣ مُّ

44. TA (Allah) đã không ban cho họ bất cứ Kinh Sách nào 

để họ có thể học hỏi; và TA cũng không cử bất cứ người 

cảnh báo nào đến với họ trước Ngươi cả. 

ۡرَسلَۡنآ  
َ
ِن ُكُتٖب يَۡدرُُسوَنَهاۖۡ َوَمآ أ َوَمآ َءاَتۡيَنَُٰهم م 

 ٤٤ إِلَۡيِهۡم َقۡبلََك ِمن نهِذيرٖ 

45. Những kẻ trước họ đã phủ nhận (chân lý). Quả thật, 

những gì mà (những kẻ đa thần Quraish) có được (từ tiền 

của, con cái, sức mạnh) không bằng một phần mười các 

ân huệ mà TA đã ban cho các thế hệ trước nhưng tất cả 

các thế hệ trước đều phủ nhận các vị Sứ Giả của TA. Bởi 

thế, (Ngươi – Thiên Sứ hãy xem) sự trừng phạt của TA 

dành cho họ đã khủng khiếp thế nào. 

هِذيَن ِمن َقبۡ  َب ٱل لِِهۡم َوَما بَلَُغواْ ِمۡعَشاَر َمآ َوَكذه
بُواْ رُُسلِىِۖ فََكۡيَف َكاَن نَِكيرِ   ٤٥ َءاَتۡيَنَُٰهۡم فََكذه
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46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 

thần Quraish): “Ta chỉ khuyên các người một điều: các 

người hãy vì Allah mà đứng lên từng cặp hay từng người 

rồi suy ngẫm, (chắc chắn các người sẽ thấy) người bạn 

của các người (Muhammad) không phải là một gã điên mà 

đích thực là một vị cảnh báo các người về một sự trừng 

phạt khủng khiếp sắp đến.” 

 ِ ن َتُقوُمواْ َّلِله
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
 َمۡثَنيَٰ  ۞قُۡل إِنهَمآ أ

ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن   ْْۚ َما بَِصاِحبُِكم م  ُروا ََٰدىَٰ ُثمه َتَتَفكه َوفَُر
ها نَِذير  لهُكم َبيَۡن يََدۡي َعَذاٖب َشِديدٖ   ٤٦ ُهَو إِل

47. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 

thần Quraish): “Ta không hề đòi các người bất cứ phần 

thưởng nào bởi phần thưởng của Ta là do Allah ban cho 

và Ngài là Đấng chứng giám tất cả mọi thứ.” 

ها   ۡجرَِي إِل
َ
ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖۡ إِۡن أ

َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
قُۡل َما َسأ

ِ َشۡيٖء َشهِيد  
ِۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل   ٤٧ عَلَى ٱَّلله

48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đế 

của Ta ban Chân Lý xuống (để loại bỏ điều ngụy tạo) và 

Ngài là Đấng Thông Toàn mọi điều vô hình.” 

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  ِ َعله  ٤٨ قُۡل إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق 

49. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Chân lý đã đến thì sự 

ngụy tạo không thể bắt đầu (bất cứ điều gì) cũng như 

không thể phục hồi được.” 

 ٤٩ قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيۡبِدُئ ٱلَۡبَِٰطُل َوَما يُعِيدُ 

50. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa 

thần Quraish): “Nếu Ta lầm lạc thì thật ra chỉ bản thân Ta 

lầm lạc mà thôi nhưng nếu Ta được hướng dẫn thì đó là 

do những gì mà Thượng Đế của Ta đã mặc khải cho Ta. 

Quả thật Ngài hằng nghe và Ngài ở gần kề.” 

ِضلُّ عَلَىَٰ َنۡفِسيِۖ َوِإِن  
َ
قُۡل إِن َضلَلُۡت فَإِنهَمآ أ

ِۚ إِنهُهۥ َسِميع    ٥٠  قَرِيب  ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِحٓي إِلَيه َرب ِٓي

51. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thể nhìn thấy được tình 

cảnh bọn họ sợ hãi (khi nhìn thấy sự trừng phạt), bọn họ 

vô phương trốn thoát và sẽ bị túm bắt từ một nơi rất gần, 

كَاٖن   ِخُذواْ ِمن مه
ُ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ فَزُِعواْ فَلَا فَوَۡت َوأ

 ٥١ يبٖ قَرِ 

52. Thì bọn họ nói: “Chúng tôi giờ đây đã có đức tin”, tuy 

nhiên, làm sao bọn họ có thể nhận được đức tin từ một 

nơi quá xa xôi! 

كَانِۭ   َناُوُش ِمن مه هيَٰ لَُهُم ٱلته ن
َ
َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

 ٥٢ بَعِيدٖ 

53. Quả thật, họ đã phủ nhận chân lý từ trước và họ đã 

thường phỏng đoán về điều vô hình từ một nơi xa. 
ۖۡ َويَۡقِذفُوَن بِٱلَۡغۡيِب ِمن   َوَقۡد َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل

كَانِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ مه

54. Giữa họ và những điều mà họ mong ước có một bức 

màn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho 

những kẻ như họ trong quá khứ. Quả thật, họ là đám 

người đã luôn ở trong tình trạng hoài nghi. 

ۡشَياِعِهم  
َ
وَِحيَل بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

رِيبِۭ  ْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ فِي َشك ٖ مُّ ِن َقۡبُل  ٥٤ م 
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Fatir فاطر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Alhamdulillah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; 

Ngài đã chỉ định các Thiên Thần làm các Sứ Giả (của 

Ngài), họ sở hữu những chiếc cánh: hai, ba, hoặc bốn. 

Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài muốn. Quả 

thật, Allah là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡرِض َجاِعِل  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ   ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْولِٓي أ

ُ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلًا أ

ِ َشۡيٖء  يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما يَشَ 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله آُء

 ١ قَِدير  

2. Bất cứ ân huệ nào mà Allah muốn ban cho nhân loại thì 

không ai có khả năng giữ nó lại; còn ân huệ nào mà Ngài 

muốn giữ lại thì không ai ngoài Ngài có khả năng ban phát 

nó. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, Sáng Suốt. 

ۡحمَةٖ فَلَا ُمۡمِسَك لََهاۖۡ َوَما   ُ لِلنهاِس ِمن ره ا َيۡفَتِح ٱَّلله مه
ِۚۦْ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   ُيۡمِسۡك فَلَا ُمۡرِسَل لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده

 ٢ ٱلۡحَِكيمُ 

3. Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã 

ban cho các ngươi. Lẽ nào có một Đấng Tạo Hóa khác 

Allah đã ban bổng lộc cho các ngươi từ trời đất? Không có 

Thượng Đế nào ngoài Ngài cả. Vậy sao các ngươi lại lánh 

xa (điều chân lý)? 

ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َهۡل   اُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ يَۡرُزُقكُ  ۡرِضِۚ  ِمۡن َخَٰلٍِق َغيُۡر ٱَّلله
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه م م 

هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ ََٰه إِل  ٣ لَٓا إَِل

4. Nếu (người dân của Ngươi – hỡi Thiên Sứ) phủ nhận 

Ngươi thì quả thật các Sứ Giả trước Ngươi cũng đã bị phủ 

nhận như thế. Tuy nhiên, mọi vấn đề sẽ được đưa trở về 

Allah để Ngài định đoạt. 

ِن َقۡبلَِكْۚ َوِإلَي   بَۡت رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ُمورُ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤ ٱَّلله

5. Hỡi nhân loại! Quả thật, lời hứa của Allah (về sự phục 

sinh, sự phát xét ở Ngày Sau) là sự thật. Do đó, các ngươi 

chớ đừng để cho đời sống trần tục này đánh lừa các 

ngươi và các ngươi chớ để cho tên đại bịp (Shaytan) lừa 

gạt các ngươi về Allah. 

نهُكُم   ۖۡ فَلَا َتُغره ِ َحق   اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ ٱلَۡغُرورُ  نهُكم بِٱَّلله ۡنَيا َولَا َيُغره ُة ٱلدُّ  ٥ ٱلۡحََيوَٰ

6. Quả thật, Shaytan là kẻ thù của các ngươi. Do đó, các 

ngươi hãy coi nó là kẻ thù (mà chiến đấu chống lại nó). 

Quả thật, (Shaytan) chuyên kêu gọi bè phái của nó để làm 

cho chúng trở thành những người bạn của Hỏa Ngục. 

خِذُ  ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته اْۚ إِنهَما  إِنه ٱلشه وُه َعُدوًّ
عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ٦ يَۡدُعواْ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكونُواْ ِمۡن أ

7. Những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; còn 

những ai có đức tin và hành thiện thì sẽ được sự tha thứ 

(từ nơi Allah) và sẽ được (Ngài) ban thưởng phần thưởng 

to lớn. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۖۡ َوٱل هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱل
ۡجر  َكبِيرٌ 

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه  ٧ وََعِملُواْ ٱلصه
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8. Lẽ nào một kẻ coi hành động tội lỗi của y đẹp mắt đối 

với y và y cho đó là điều tốt (lại ngang bằng với một người 

coi sự chỉ đạo của Allah là chân lý) ư? Quả thật, Allah 

muốn làm cho kẻ nào lầm lạc là tùy ý Ngài và Ngài muốn 

hướng dẫn ai cũng tùy ý Ngài. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) chớ vì đau buồn cho bọn họ mà khiến thân xác mình 

hao gầy. Quả thật, Allah hằng biết về những điều họ làm. 

  َ َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فََرَءاهُ َحَسٗناۖۡ فَإِنه ٱَّلله
َ
أ

ۖۡ فَلَا تَۡذَهۡب   يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ُۢ بَِما   َ َعلِيُم َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍَٰتِۚ إِنه ٱَّلله

 ٨ يَۡصَنُعونَ 

9. Allah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi, thổi đám mây 

di chuyển, để TA (đưa nước mưa của nó) tưới lên vùng 

đất khô cằn làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc 

phục sinh cũng tương tự như thế. 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ   َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل َوٱَّلله

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ َكَذَٰلَِك  
َ
ۡحَييَۡنا بِهِ ٱلۡأ

َ
ي ِٖت فَأ بَلَٖد مه

 ٩ ٱلنُُّشورُ 

10. Người nào muốn vinh quyền thì (hãy biết rằng) mọi 

vinh quang và quyền uy đều thuộc về Allah. Mọi lời nói tốt 

đẹp sẽ được đưa lên Ngài và mọi việc làm thiện tốt đều sẽ 

được trình lên nơi Ngài. Riêng những kẻ âm mưu điều xấu 

thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và chắc chắn mưu đồ 

của những kẻ đó sẽ bị thất bại. 

ةُ َجمِيًعاْۚ إِلَۡيهِ يَۡصَعُد   َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهَة ِهَّلِلَف ٱلۡعِزه
ي ُِب َوٱلَۡعَمُل ٱ هِذيَن  ٱلۡكَلُِم ٱلطه ۚۥْ َوٱل َٰلُِح يَۡرَفُعُه لصه

ۖۡ َوَمۡكُر   ي ِـ َاِت لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  َيۡمُكُروَن ٱلسه
ْوَلَٰٓئَِك ُهَو َيُبورُ 

ُ
 ١٠ أ

11. Allah đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ một giọt 

tinh dịch; sau đó Ngài làm cho các ngươi thành đôi (vợ 

chồng). Không một người phụ nữ nào mang thai hoặc hạ 

sinh mà Ngài không biết. Không một người nào sống thọ 

hay đoản thọ mà không được ghi trong Quyển Kinh (Mẹ - 

Law-hul-mahfuzh). Quả thật, (tất cả) những sự việc đó 

thật đơn giản đối với Allah. 

ِن تُرَ  ُ َخلََقُكم م  اٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه  َوٱَّلله
ها   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡزَوَٰٗجاْۚ َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
َجَعلَُكۡم أ

رٖ َولَا يُنَقُص ِمۡن   َعمه ُر ِمن مُّ بِعِلِۡمهۚۦِْ َوَما ُيَعمه
ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ها فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ ۦٓ إِل ِ  ١١ ُعُمرِه

12. Hai biển nước không giống nhau. Một loại thì ngọt, dễ 

uống còn một loại thì mặn, chát (không thể uống). Tuy 

nhiên, các ngươi đều được ăn thịt tươi từ cả hai loại biển 

đó và từ chúng các ngươi có được đồ trang sức (từ ngọc 

trai và san hô). Và ngươi thấy những chiếc thuyền vượt 

các con sóng (của hai loại biển đó) đưa các ngươi đi tìm 

thiên lộc của Ngài. Mong rằng các ngươi biết tri ân Ngài. 

َوَما يَۡسَتوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  َسآئِغ   
ُكلُوَن لَحۡٗما  

ۡ
ٖ تَأ

ۖۡ َوِمن ُكل  َجاج 
ُ
َشَرابُُهۥ َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

ا  َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحلَۡيٗة تَلۡبَُسوَنَهاۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك  َطرِي ٗ
فِيهِ َمَواِخَر لَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

 ١٢ تَۡشُكُرونَ 

13. Ngài (Allah) nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban 

ngày vào ban đêm; Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng, 

mỗi cái bơi (theo quỹ đạo riêng của nó) cho đến một thời 

hạn đã định. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi, mọi 

quyền thống trị đều thuộc về Ngài. Còn những kẻ mà các 

ngươi cầu nguyện ngoài Ngài không nắm quyền chi phối 

(bất cứ thứ gì cho dù đó) chỉ là một lớp vỏ chà là. 

َر   هۡيِل وََسخه َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
َٰلُِكُم   يِۚ َذ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر ٱلشه

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ   ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكْۚ َوٱل ٱَّلله
 ١٣ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميرٍ 
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14. Nếu các ngươi cầu nguyện chúng (các thần linh ngoài 

Allah) thì chúng sẽ không nghe được lời cầu nguyện của 

các ngươi, và cho dù chúng có nghe được đi chăng nữa 

thì chúng cũng không thể đáp lại lời cầu nguyện của các 

ngươi được. Vào Ngày Phán Xét, chúng sẽ phủ nhận việc 

các ngươi tổ hợp (chúng với Allah). Và không ai có thể nói 

cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) biết sự thật giống như (Allah), 

Đấng Thông Toàn cả. 

إِن تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  
َمةِ يَۡكُفُروَن  ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖۡ َويَوَۡم ٱلۡقَِيَٰ 

 ١٤ بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا يُنَب ِئَُك ِمۡثُل َخبِيرٖ 

15. Hỡi nhân loại, các ngươi toàn là những kẻ nghèo hèn 

luôn cần đến Allah còn Allah là Đấng Giàu Có, đáng được 

ca tụng. 

 ُ ِۖۡ َوٱَّلله نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱَّلله
َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ  ُهَو  ۞َيَٰٓ

 ١٥ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

16. Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi và tạo ra 

một loại tạo vật mới (thay thế các ngươi). 
ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ 

ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
 ١٦ إِن يََشأ

17. Điều đó đối với Allah chẳng có gì nặng nề và khó khăn 

cả. 
ِ بَِعزِيزٖ  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ

18. Không ai phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của người 

khác; nếu một người yêu cầu được gánh tội thay cho ai đó 

thì y cũng không thể gánh tội thay được, cho dù đó là bà 

con ruột thịt của y đi chăng nữa. Quả thật, Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) chỉ có thể cảnh báo những ai sợ Thượng Đế 

của họ về điều vô hình, cũng như những ai mà họ chu đáo 

duy trì lễ nguyện Salah. Ai tẩy sạch tội lỗi thì thật ra việc 

tẩy sạch đó chỉ có lợi cho bản thân y mà thôi. Và tất cả 

đều phải trở về trình diện Allah (vào Ngày Phục Sinh để 

Ngài phán xét và thưởng phạt). 

ِۚ َوِإن تَۡدُع ُمۡثَقلٌَة إِلَيَٰ   ۡخَرىَٰ
ُ
َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

ُۗ إِنهَما   ِحمۡلَِها لَا ُيحَۡمۡل ِمۡنُه َشۡيء  َولَۡو َكاَن َذا قُۡربَيَٰٓ
هِذيَن َيخَۡشۡوَن  ْۚ  تُنِذُر ٱل َة لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوأ

  ِ هيَٰ لَِنۡفِسهۚۦِْ َوِإلَي ٱَّلله هيَٰ فَإِنهَما َيتََزك َوَمن تََزك
 ١٨ ٱلَۡمِصيرُ 

19. Người mù và người sáng mắt không hề ngang bằng 

nhau. 
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيرُ 

َ
 ١٩ َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

20. Bóng tối và ánh sáng không ngang bằng nhau.  ُلَُمَُٰت َولَا ٱلنُّور  ٢٠ َولَا ٱلظُّ

21. Bóng mát và cái nóng không như nhau.  ُلُّ َولَا ٱلۡحَُرور ِ  ٢١ َولَا ٱلظ 

22. Người sống và người chết không hề giống nhau. Quả 

thật, Allah có thể làm cho ai đó nghe được tùy Ngài muốn; 

nhưng Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thể làm cho bất cứ ai 

trong mộ nghe được. 

َ يُۡسِمُع   َُٰتْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَو
َ
ۡحَيآُء َولَا ٱلۡأ

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ن فِي ٱلُۡقُبورِ  نَت بُِمۡسِمٖع مه
َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٢٢ َمن يََشآُء

23. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chỉ là một người cảnh 

báo. 
ها نَِذيرٌ  نَت إِل

َ
 ٢٣ إِۡن أ
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24. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

đến bằng sự thật (không có gì phải hoài nghi) để làm một 

vị mang tin mừng đồng thời làm một vị cảnh báo. Và 

không một cộng đồng nào mà lại không có một Người 

cảnh báo được cử phái đến với họ. 

ها   ٍة إِل مه
ُ
ِۡن أ ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ َوِإن م  ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 

َ
إِنهآ أ

 ٢٤ َخلَا فِيَها نَِذير  

25. Nếu họ (người dân của Ngươi – hỡi Thiên Sứ) phủ 

nhận Ngươi thì quả thật những kẻ trước họ cũng đã phủ 

nhận (các Sứ Giả được cử phái đến) giống như thế. Các 

Sứ Giả của họ đã đến gặp họ với những bằng chứng rõ 

rệt cùng với Kinh Zubur và Kinh Sách soi sáng. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم  َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
بُرِ َوبِٱلِۡكَتَِٰب  َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ 

 ٢٥ ٱلُۡمنِيرِ 

26. Rồi TA đã bắt phạt những kẻ vô đức tin. Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) hãy xem sự trừng phạt của TA (dành cho họ) 

khủng khiếp thế nào! 

ْۖۡ فََكيَۡف َكاَن نَِكيرِ  هِذيَن َكَفُروا َخۡذُت ٱل
َ
 ٢٦ ُثمه أ

27. Chẳng lẽ Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không thấy Allah đã 

ban từ trên trời xuống nguồn nước (mưa) ư? TA (Allah) đã 

dùng nguồn nước đó làm mọc ra hoa quả và cây trái 

mang nhiều màu sắc khác nhau, và có những quả núi TA 

đã làm cho chúng có những đường rạch trắng và đỏ cũng 

như các màu sắc khác nhau và những thứ có màu đen 

sậm. 

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ُۢ بِيض    َُٰنَهاْۚ َوِمَن ٱلِۡجَباِل ُجَدُد لَۡو
َ
خَۡتلًِفا أ َثَمَرَٰٖت مُّ

َُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود   لَۡو
َ
خَۡتلٌِف أ  ٢٧ َوُحمۡر  مُّ

28. Tương tự như thế, loài người, động vật và gia súc 

cũng mang những màu sắc khác biệt. Quả thật, trong số 

bầy tôi của Ngài, chỉ những người hiểu biết mới thực sự 

sợ Allah. Allah đích thực là Đấng Toàn Năng, Hằng Tha 

Thứ. 

نَۡعَِٰم ُم 
َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  اِس َوٱلده َٰنُُهۥ  َوِمَن ٱلنه لَۡو

َ
خَۡتلٌِف أ

ُْۗ إِنه   ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱلُۡعلََمَٰٓ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما َيخَۡشي ٱَّلله
َ َعزِيٌز َغُفورٌ   ٢٨ ٱَّلله

29. Quả thật, những ai đọc Kinh Sách của Allah, chu đáo 

duy trì lễ nguyện Salah và chi dùng những bổng lộc mà 

TA (Allah) đã ban cấp (cho con đường chính nghĩa của 

TA) một cách kín đáo hay công khai với hy vọng cuộc đổi 

chác chỉ có lời không bao giờ thua lỗ. 

َة   لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه
َ
ِ َوأ هِذيَن َيۡتلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله إِنه ٱل

ا وََعلَانَِيٗة يَرۡ  ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ نَفُقواْ ِممه
َ
ُجوَن تَِجََٰرٗة  َوأ

 ٢٩ لهن َتُبورَ 

30. Để Ngài có thể cho họ đầy đủ phần thưởng của họ và 

ban thêm cho họ từ hồng phúc của Ngài. Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri Ân. 

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َغُفور    ِن فَۡضلِهِ ُجورَُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
َِيُهۡم أ لُِيَوف 

 ٣٠ ور  َشكُ 

31. Những điều mà TA (Allah) đã Mặc Khải cho Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) trong Kinh Sách là chân lý, xác nhận lại 

những điều đã ban xuống trước Nó. Quả thật, Allah là 

Đấng Thông Toàn, Ngài thấy rõ các bầy tôi của Ngài. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ِمنَ 
َ
هِذٓي أ ٗقا  َوٱل ِ  ٱلِۡكَتَِٰب ُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد 

ُۢ بَِصير   َ بِعَِبادِهِۦ لَخَبِيُر  ٣١ ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ  إِنه ٱَّلله
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32. Rồi TA đã để cho những người mà TA đã lựa chọn 

trong đám bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh Sách (Qur’an). 

Tuy nhiên, trong số họ, có người tự làm hại bản thân 

mình; có người ở mức chính giữa; và có người là những 

người luôn tiên phong trong việc làm tốt dưới sự chấp 

thuận của Allah, đây là hồng phúc lớn nhất. 

  ۡۖ هِذيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ُثمه أ

ۡقَتِصد  َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ  فَِمۡنُهۡم َظالِم   ل َِنۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم مُّ
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ  ِْۚ َذ  ٣٢ بِٱلۡخَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّلله

33. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng vĩnh cửu, họ sẽ vào 

sống trong đó, nơi mà họ sẽ được cho đeo vòng vàng, 

ngọc trai và sẽ được mặc áo lụa. 

َساوَِر  
َ
َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ َجنه

 ٣٣ ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

34. (Sau khi vào Thiên Đàng) họ nói: “Alhamdulillah, Đấng 

đã lấy đi khỏi bầy tôi mọi ưu phiền. Quả thật, Thượng Đế 

của bầy tôi là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri Ân. 

ۡذَهَب َعنها ٱلۡحََزَنۖۡ إِنه َربهَنا 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٣٤ لََغُفور  َشُكورٌ 

35. “Đấng đã định cư bầy tôi nơi ngôi nhà vĩnh cửu từ 

hồng phúc của Ngài, một nơi ở mà bầy tôi không phải vất 

vả, khổ cực cũng như không phải hao tổn tâm sức.” 

َنا   َحلهَنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ لَا َيَمسُّ
َ
هِذٓي أ ٱل

َنا فِيَها لُُغوب    ٣٥ فِيَها نََصب  َولَا َيَمسُّ

36. Riêng những kẻ vô đức tin, họ sẽ bị trừng phạt trong 

Hỏa Ngục. Họ sẽ không được cho chết phứt để xong 

chuyện và cũng không được giảm nhẹ hình phạt. TA bắt 

phạt tất cả những kẻ vô đức tin như thế đó. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنهَم لَا ُيۡقَضيَٰ َعلَۡيِهۡم   َوٱل
ِۡن َعَذابَِهاْۚ َكَذَٰلَِك   ُف َعۡنُهم م  َفَيُموتُواْ َولَا ُيخَفه

زِي ُكله كَ 
 ٣٦ ُفورٖ َنجۡ

37. Họ sẽ la hét trong đó: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin 

Ngài thả bầy tôi ra (khỏi nơi này). Bầy tôi hứa sẽ làm điều 

tốt, khác với điều (tội lỗi) mà bầy tôi đã từng làm.” (Allah 

phán bảo họ): “Lẽ nào TA đã không cho các ngươi sống 

đủ lâu để nghe được lời nhắc nhở đối với ai muốn được 

nhắc nhở? Và chẳng phải đã có một vị cảnh báo đến gặp 

các ngươi sao? Thôi, các ngươi hãy nếm lấy (sự trừng 

phạt), bởi những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai 

giúp đỡ.” 

خۡ 
َ
رِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا  وَُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها َربهَنآ أ

ُر فِيهِ   ا َيَتَذكه ِۡرُكم مه َولَۡم ُنَعم 
َ
ْۚ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل َغيَۡر ٱل

َٰلِِميَن  ۖۡ فَُذوقُواْ َفَما لِلظه ِذيُر َر وََجآَءُكُم ٱلنه َمن تََذكه
 ٣٧ ِمن نهِصيرٍ 

38. Quả thật, Allah là Đấng biết mọi điều vô hình của các 

tầng trời và trái đất. Quả thật, Ngài biết những gì được 

giấu kín trong lòng (con người). 

  ُۢ ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َعلِيُم
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َٰلُِم َغۡيِب ٱلسه َ َع إِنه ٱَّلله

ُدورِ   ٣٨ بَِذاِت ٱلصُّ

39. Ngài là Đấng đã để các ngươi (hỡi con người) làm 

những người cai quản trên trái đất. Do đó, người nào vô 

đức tin thì sẽ bị bắt phạt cho sự vô đức tin của mình. 

Những kẻ vô đức tin, sự không tin của họ (chẳng gây hại 

được gì đến Allah) mà nó chỉ làm cho họ thêm đáng ghét 

ở nơi Thượng Đế của họ. Những kẻ vô đức tin, sự không 

tin của họ chỉ làm cho họ thêm thua thiệt. 

ۡرِضِۚ َفَمن  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

َٰفِرِيَن   ۖۥۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
َٰفِرِيَن   ها َمۡقٗتاۖۡ َولَا يَزِيُد ٱلَۡك ُكۡفرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم إِل

ها َخَساٗرا  ٣٩ ُكۡفرُُهۡم إِل
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40. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ thờ đa 

thần): “Những kẻ đối tác (thần linh) mà các người cầu 

nguyện ngoài Allah, các người hãy cho Ta biết đâu là thứ 

mà chúng đã tạo ra ở dưới đất, hoặc đâu là phần mà 

chúng đã chia sẻ (với Allah) trong các tầng trời?” Hay phải 

chăng họ được TA (Allah) ban cho Kinh Sách mà nhờ đó 

họ có được bằng chứng rõ rệt. Không, những kẻ làm điều 

sai quấy chỉ hứa điều lừa dối với nhau mà thôi. 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   َرَءۡيُتۡم ُشَرَكآَءُكُم ٱل
َ
قُۡل أ

ُرونِي 
َ
ِ أ ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي  ٱَّلله

َ
ۡرِض أ

َ
َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

ِۡنُهْۚ   ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا َفُهۡم عَلَىَٰ بَي َِنٖت م 
َ
َِٰت أ َمََٰو ٱلسه

ها ُغُروًرا  َٰلُِموَن َبۡعُضُهم َبۡعًضا إِل  ٤٠ بَۡل إِن يَعُِد ٱلظه

41. Quả thật, Allah nắm giữ các tầng trời và trái đất kẻo 

chúng sẽ dừng hoạt động. Nếu chúng thực sự dừng hoạt 

động thì ngoài Ngài chẳng ai có đủ quyền năng nắm giữ 

chúng (để chúng hoạt động trở lại). Quả thật, Ngài là 

Đấng Hằng Chịu Đựng, Hằng Tha Thứ. 

َِٰت  َمََٰو َ ُيۡمِسُك ٱلسه ن تَُزولَاْۚ  ۞إِنه ٱَّلله
َ
ۡرَض أ

َ
َوٱلۡأ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ   ِ ِنُۢ َبۡعِده َحٖد م 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
َولَئِن َزالََتآ إِۡن أ

 ٤١ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا

42. (Những kẻ vô đức tin) thề với Allah bằng sự thề thốt 

long trọng rằng nếu có một người cảnh báo đến với họ thì 

họ chắc chắn sẽ được hướng dẫn hơn bất cứ cộng đồng 

nào khác. Tuy nhiên, khi một người cảnh báo đến với họ 

thì điều đó chẳng thêm thắt được gì cho họ ngoại trừ việc 

xa lánh và ngoảnh đi. 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءُهۡم نَِذير   
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

هَيُكوُننه  ا َجآَءُهۡم  ل َمِمِۖ فَلَمه
ُ
ۡهَدىَٰ ِمۡن إِۡحَدى ٱلۡأ

َ
 أ

ها ُنُفوًرا  ا َزاَدُهۡم إِل  ٤٢ نَِذير  مه

43. Họ ngạo mạn trong xứ và mưu đồ xấu xa. Nhưng mưu 

đồ xấu xa đó không hãm hại được ai ngoài kẻ chủ mưu. 

Có phải họ chỉ mong đợi đường lối (trừng phạt của Allah) 

dành cho các thế hệ trước họ? Do đó, Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối 

(trừng phạt) của Allah (đối với những kẻ phản nghịch và 

bất tuân Ngài), và Ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy có 

sự chuyển hướng nào trong đường lối (trừng phạt) của 

Allah. 

يِّيْۚ َولَا َيحِيُق   ۡرِض َوَمۡكَر ٱلسه
َ
ٱۡستِۡكَباٗرا فِي ٱلۡأ

ها ُسنهَت   ۡهلِهۚۦِْ َفَهۡل يَنُظُروَن إِل
َ
ها بِأ ي ُِئ إِل ٱلَۡمۡكُر ٱلسه

ِ َتۡبِديلٗاۖۡ َولَن َتِجَد   لِيَنْۚ فَلَن َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله وه
َ
ٱلۡأ

 ِ  ٤٣  َتحۡوِيلًالُِسنهِت ٱَّلله

44. Chẳng lẽ họ đã không du hành khắp nơi trên trái đất 

để chứng kiến kết cuộc của những kẻ trước họ mặc dầu 

những kẻ trước họ mạnh hơn họ về sức mạnh?! Quả thật, 

Allah không bất lực trước bất cứ thứ gì trong các tầng trời 

và trái đất bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng. 

َٰقَِبُة   ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

ْۚ َوَما َكاَن   ٗة َشده مِۡنُهۡم قُوه
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم وََكانُٓواْ أ ٱل

َِٰت َولَا فِي   َمََٰو ُ لُِيۡعِجَزُهۥ ِمن َشۡيٖء فِي ٱلسه ٱَّلله
ۡرِضِۚ إِ 

َ
 ٤٤ نهُهۥ َكاَن َعلِيٗما قَِديٗراٱلۡأ

45. Nếu Allah bắt phạt nhân loại cho tội lỗi mà họ đã phạm 

thì Ngài đã không chừa trên mặt đất bất kỳ một loại sinh 

vật nào sống sót, tuy nhiên, Ngài gia hạn cho họ sống đến 

một thời khắc nhất định. Rồi khi nào thời hạn của họ đã 

mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy tất cả đám bầy tôi của 

Ngài. 

اَس بَِما َكَسُبواْ َما تََرَك عَلَىَٰ   ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
يِۖ   َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
رُُهۡم إِلَيَٰٓ أ ِ َظۡهرَِها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

 َ َجلُُهۡم فَإِنه ٱَّلله
َ
ُۢافَإَِذا َجآَء أ  ٤٥  َكاَن بِعَِبادِهِۦ بَِصيَر
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Yasin  يس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ya-Sin.  ١ يٓس 

2. Thề bởi Qur’an anh minh (chứa đựng những điều khôn 

ngoan và đúng đắn). 
 ٢ ٱلۡحَِكيمِ َوٱلُۡقۡرَءاِن 

3. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đích thực là một trong 

các Sứ Giả (của Allah). 
 ٣ إِنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

4. (Quả thật, Ngươi) đang ở trên con đường ngay chính 

(được Thượng Đế của Ngươi lựa chọn). 
ۡسَتقِيمٖ   ٤ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

5. (Kinh Qur’an) được ban xuống từ Đấng Toàn Năng, 

Khoan Dung. 
 ٥ تَنِزيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

6. (Kinh Qur’an được ban xuống cho Ngươi) để Ngươi 

dùng cảnh báo đến một dân tộc mà tổ tiên của họ trước 

đó đã không được cảnh báo nên họ xao lãng. 

َٰفِلُونَ  لُِتنِذَر قَۡوٗما  نِذَر َءابَآؤُُهۡم َفُهۡم َغ
ُ
آ أ  ٦ مه

7. Quả thật, lời (hứa trừng phạt của Allah) đối với đa số họ 

là sự thật bởi vì họ vô đức tin. 
ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٧ لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

8. TA cho đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến 

tận cằm khiến họ cứ ngẩng cổ mãi. 
ۡذقَاِن َفُهم  

َ
ۡغَلَٰلٗا فَِهَي إِلَي ٱلۡأ

َ
ۡعَنَٰقِِهۡم أ

َ
إِنها َجَعلَۡنا فِٓي أ

ۡقَمُحونَ   ٨ مُّ

9. Và TA đã đặt một bức chắn trước mặt và sau lưng họ 

nên họ không nhìn thấy (chân lý). 
ا  وََجَعلَۡنا ِمنُۢ َبيِۡن  ا َوِمۡن َخلۡفِِهۡم َسد ٗ يِۡديِهۡم َسد ٗ

َ
أ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡم َفُهۡم لَا ُيۡبِصُرونَ 
َ
 ٩ فَأ

10. Cho dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cảnh báo hay không 

cảnh báo họ thì họ vẫn không có đức tin. 
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا  

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

 ١٠ يُۡؤِمُنونَ 

11. Quả thật, Ngươi chỉ có thể cảnh báo người nào đi theo 

Lời Nhắc Nhở (của Qur’an) và sợ Đấng Arrahman một 

cách vô hình. Do đó, Ngươi hãy báo tin mừng cho y về sự 

tha thứ và phần thưởng vinh dự (Thiên Đàng). 

ِۡكَر وَ  َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن  إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهَبَع ٱلذ 
ۡجرٖ َكرِيمٍ 

َ
ۡرُه بَِمۡغفَِرةٖ َوأ ِ  ١١ بِٱلَۡغۡيِبِۖ فَبَش 

12. TA (Allah) chắc chắn làm sống lại người chết và ghi 

chép tất cả mọi điều mà họ đã gởi đi trước cũng như 

những dấu tích mà họ đã lưu lại. Và TA cho ghi tất cả mọi 

điều trong một quyển sổ (Lawhul-Mahfuzh) một cách rõ 

ràng. 

ُمواْ َوَءاَثَٰرَُهۡمْۚ   إِنها َنحُۡن نُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكُتُب َما قَده
بِينٖ  ۡحَصۡيَنَُٰه فِٓي إَِماٖم مُّ

َ
 ١٢ وَُكله َشۡيٍء أ
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13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy trình bày cho họ (những kẻ 

phủ nhận) hình ảnh thí dụ về đám dân của một thị trấn khi 

các Sứ Giả (của Allah) đến gặp họ. 

ۡصَحََٰب ٱلَۡقۡريَةِ إِۡذ َجآَءَها  
َ
َثلًا أ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

 ١٣ ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

14. Khi TA phái hai Sứ Giả đến gặp họ, họ đã phủ nhận 

hai vị đó, rồi TA lại tăng cường thêm một vị thứ ba; cả ba 

vị đều nói với (đám dân của thị trấn): “Chúng tôi đích thực 

là những Sứ Giả được phái đến cho các người.” 

ۡزنَا بَِثالِٖث   بُوُهَما َفَعزه ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱثۡنَيِۡن فََكذه
َ
إِۡذ أ

ۡرَسلُونَ   ١٤ َفَقالُٓواْ إِنهآ إِلَۡيُكم مُّ

15. (Đám dân của thị trấn) bảo: “Các ngươi chỉ là những 

người phàm tục giống bọn ta. Đấng Arrahman đã không 

ban bất cứ điều gì xuống cả. Các ngươi chỉ nói dối mà 

thôi.” 

نَزَل ٱلرهۡحَمَُٰن ِمن  
َ
ِۡثلَُنا َوَمآ أ ها بََشر  م  نُتۡم إِل

َ
قَالُواْ َمآ أ

ها تَۡكِذبُونَ َشۡيٍء إِۡن  نُتۡم إِل
َ
 ١٥ أ

16. (Ba vị Sứ Giả) nói: “Thượng Đế của chúng tôi biết rõ 

chúng tôi đích thực là những Sứ Giả được phái đến cho 

các người.” 

 ١٦ قَالُواْ َربَُّنا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم لَُمرَۡسلُونَ 

17. “Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt một cách rõ 

ràng mà thôi.” 
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ١٧ َوَما َعلَۡيَنآ إِل

18. (Đám dân của thị trấn) bảo: “Bọn ta thực sự thấy có 

điềm xấu từ các ngươi. Nếu các ngươi không chịu dừng 

lại thì chắc chắn bọn ta sẽ ném đá giết các ngươi, chắc 

chắn bọn ta sẽ dùng hình phạt đau đớn để xử lý các 

ngươi.” 

هۡم تَنَتُهواْ لَنَۡرُجمَنهُكۡم   قَالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
لِيم  

َ
ِنها َعَذاٌب أ نهُكم م   ١٨ َولََيَمسه

19. (Ba vị Sứ Giả) nói: “Điềm xấu của các người sẽ đeo 

bám các người (bởi sự vô đức tin của các người). Lẽ nào 

các người cho là điềm xấu khi được nhắc nhở (về Allah) 

ư? Không, các người đúng là một đám người tội lỗi.” 

نُتۡم قَوۡم   
َ
ِۡرتُمِۚ بَۡل أ ئِن ُذك 

َ
َعُكۡم أ قَالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه

ۡسِرفُونَ   ١٩ مُّ

20. Rồi (đột nhiên) có một người đàn ông từ cuối phố chạy 

đến, bảo: “Này hỡi người dân! Các người hãy tuân theo 

lời các vị Sứ Giả.” 

قَۡصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجل  يَۡسَعىَٰ قَاَل َيََٰقوِۡم  
َ
وََجآَء ِمۡن أ

 ٢٠ ٱتهبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

21. “Các người hãy tuân theo những người không đòi các 

người bất cứ tiền thù lao nào và Họ đích thực là những 

người được hướng dẫn đúng đường.” 

ۡهَتُدونَ  ۡجٗرا وَُهم مُّ
َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ  ٢١ ٱتهبُِعواْ َمن ل

22. “Tại sao tôi lại không thờ phượng Đấng đã tạo ra tôi, 

Đấng mà các người sẽ được đưa về trình diện Ngài trở 

lại.” 

هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  ۡعُبُد ٱل
َ
 ٢٢ َوَمالَِي لَٓا أ

23. “Lẽ nào tôi lại thờ phượng những thần linh khác ngoài 

Ngài ư? Nếu Đấng Arrahman muốn tôi gặp điều tai hại thì 

các thần linh đó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả và cũng 

không cứu vớt được tôi.” 

ها   ٖ ل ۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن ٱلرهۡحَمَُٰن بُِضر  خُِذ ِمن ُدونِهِ ته
َ
َءأ

ا َولَا يُنقُِذونِ   ٢٣ ُتۡغِن َعن ِي َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ٗ
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24. “Lúc đó, chắc chắn tôi thực sự là một kẻ lầm lạc rõ 

ràng.” 
بِينٍ إِن ِٓي إِٗذا لهِفى   ٢٤ َضَلَٰٖل مُّ

25. “Quả thật, tôi đã tin nơi Thượng Đế của tất cả các 

người. Do đó, các người hãy nghe (lời khuyên của tôi).” 
 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 

26. Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy vào Thiên Đàng.” 

(Sau khi vào Thiên Đàng và thấy được những gì nơi đó) y 

nói: “Ôi ước gì, phải chi đám dân của tôi biết được” 

ۖۡ قَاَل َيَٰلَۡيَت قَۡومِي َيۡعلَُمونَ   ٢٦ قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة

27. “Việc Thượng Đế của tôi đã tha thứ và ban vinh dự 

cho tôi.” 
 ٢٧ لُۡمۡكَرِمينَ بَِما َغَفَر لِي َرب ِي وََجَعلَنِي ِمَن ٱ 

28. Và sau y, TA (Allah) đã không gởi bất cứ đoàn thiên 

binh nào xuống trừng phạt đám dân của y và TA cũng 

chẳng cần gởi xuống như thế. 

َِن   نَزلَۡنا عَلَىَٰ قَۡوِمهِۦ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمن ُجنٖد م 
َ
۞َوَمآ أ

َمآِء َوَما ُكنها ُمنِزلِينَ   ٢٨ ٱلسه

29. Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thôi thì họ bị tiêu diệt 

toàn bộ. 
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َخَِٰمُدونَ   ٢٩ إِن َكانَۡت إِل

30. Thật đáng tiếc cho đám bề tôi (của TA)! Không một Sứ 

Giả nào (của TA) được cử đến với họ mà họ lại không bị 

chế giễu. 

ها َكانُواْ   ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 
ۡ
ِۚ َما يَأ َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعَِبادِ

 ٣٠ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

31. Lẽ nào họ không thấy TA đã tiêu diệt biết bao thế hệ 

trước họ? Những người của thế hệ đó sẽ không bao giờ 

trở lại gặp họ (trên thế gian này). 

نهُهۡم  
َ
َِن ٱلُۡقُروِن أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

 ٣١ إِلَۡيِهۡم لَا يَرِۡجُعونَ 

32. Từng người trong bọn họ chắc chắn sẽ được đưa đến 

trình diện TA. 
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ  ا َجمِيع  ل همه  ٣٢ َوِإن ُكل   ل

33. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh), có một dấu hiệu 

cho họ (rằng sự Phục Sinh là sự thật, đó là) mảnh đất chết 

khô mà TA làm cho sống lại và làm mọc ra trái hạt để họ 

dùng làm thực phẩm. 

ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها 
َ
ۡحَييَۡنََٰها َوأ

َ
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ َوَءايَة  ل

 
ۡ
ا فَِمۡنُه يَأ  ٣٣ ُكلُونَ َحب ٗ

34. TA đã tạo ra nơi (mảnh đất chết khô) đó những vườn 

cây chà là và những vườn nho, và TA đã cho các dòng 

suối chảy trong đó. 

ۡرنَا  ۡعَنَٰٖب َوَفجه
َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  وََجَعلَۡنا فِيَها َجنه

 ٣٤ فِيَها ِمَن ٱلُۡعُيونِ 

35. Để họ ăn trái quả của các ngôi vườn đó. Và bàn tay 

của họ đã không làm ra được các ngôi vườn như thế kia. 

Vậy sao họ không biết tri ân (TA)? 

فَلَا  
َ
يِۡديِهۡمْۚ أ

َ
ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَتُۡه أ

ۡ
لَِيأ

 ٣٥ يَۡشُكُرونَ 

36. Quang Vinh thay Ngài (Allah)! Đấng đã tạo hóa tất cả 

(vạn vật) thành từng đôi (âm dương): từ những vật mà đất 

đai cho mọc ra, từ chính bản thân của họ và từ những vật 

mà họ không biết. 

ا تُۢنبُِت   ۡزَوََٰج ُكلهَها ِممه
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُسۡبَحََٰن ٱل

ا لَا   نُفِسِهۡم َوِممه
َ
ۡرُض َوِمۡن أ

َ
 ٣٦ َيۡعلَُمونَ ٱلۡأ
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37. Có một dấu hiệu (về Allah) dành cho họ (nhân loại) là 

ban đêm; khi TA rút ban ngày ra khỏi ban đêm thì họ sẽ ở 

trong bóng tối. 

َهاَر فَإَِذا ُهم   هۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱلنه هُهُم ٱل َوَءايَة  ل
ۡظلُِمونَ   ٣٧ مُّ

38. Mặt trời di chuyển theo quỹ đạo đã được ấn định cho 

nó. Đó là sự định đoạt và an bài của Đấng Toàn Năng, 

Đấng Toàn Tri. 

َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ   هَهاْۚ َذ ٖ ل رِي لُِمۡسَتَقر 
ۡمُس َتجۡ َوٱلشه

 ٣٨ ٱلَۡعلِيمِ 

39. Và mặt trăng, TA đã ấn định cho nó các giai đoạn (tròn 

khuyết) cho đến khi nó trở lại hình dạng giống lưỡi liềm 

như cũ. 

ۡرَنَُٰه َمَنازَِل َحتهيَٰ عَاَد َكٱلُۡعرُۡجوِن   َوٱلَۡقَمَر قَده
 ٣٩ ٱلَۡقِديمِ 

40. Mặt trời không đuổi kịp mặt trăng và ban đêm không 

qua mặt ban ngày; tất cả đều bơi trong quỹ đạo (đã được 

ấn định). 

هۡيُل   ن تُۡدرَِك ٱلَۡقَمَر َولَا ٱل
َ
ۡمُس يَۢنَبِغى لََهآ أ لَا ٱلشه

ِۚ وَُكل   فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ  َهارِ  ٤٠ َسابُِق ٱلنه

41. Có một dấu hiệu (về Allah) dành cho họ là việc TA đã 

chuyên chở con cháu của họ trên một con thuyền đầy. 
هُهمۡ  ِيهَتُهۡم فِي ٱلُۡفلِۡك  َوَءايَة  ل نها َحمَلَۡنا ُذر 

َ
 أ

 ٤١ ٱلَۡمۡشُحونِ 

42. TA đã tạo cho họ các loại phương tiện tương tự (con 

thuyền của Nuh) để họ dùng (di chuyển trên biển). 
ِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكبُونَ  ِن م   ٤٢ وََخلَۡقَنا لَُهم م 

43. Nếu muốn, TA sẽ nhấn chìm họ và họ sẽ không thể 

kêu la cầu cứu với bất kỳ ai và họ sẽ không được cứu 

sống. 

 ُنۡغرِۡقُهۡم فَلَا َصِريَخ لَُهۡم َولَا ُهۡم  
ۡ
هَشأ َوِإن ن
 ٤٣ يُنَقُذونَ 

44. Trừ phi có sự khoan dung từ nơi TA và trừ phi TA chịu 

để cho hưởng lạc trong một thời hạn ấn định. 
ِنها َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ إِل

45. Khi có lời bảo họ: “Các ngươi hãy sợ những gì ở phía 

trước các ngươi (nơi cõi Đời Sau) và những gì ở phía sau 

các ngươi (nơi trần gian), mong rằng các ngươi được 

thương xót (nơi Allah).” 

يِۡديُكۡم َوَما َخلَۡفُكۡم  
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن أ

 ٤٥ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

46. Không một dấu hiệu nào trong các dấu hiệu của 

Thượng Đế của họ đến với họ mà họ lại không quay lưng 

ngoảnh mặt. 

ِۡن َءاَيَٰ  ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
ها َكانُواْ  َوَما تَأ ِت َرب ِِهۡم إِل

 ٤٦ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

47. Khi có lời bảo họ: “Các ngươi hãy chi dùng những gì 

Allah đã ban cấp cho các ngươi (cho con đường chính 

nghĩa của Ngài).” Những kẻ vô đức tin nói với những 

người có đức tin: “Lẽ nào chúng tôi phải nuôi ăn những kẻ 

mà nếu Allah muốn thì chính Ngài đã nuôi họ? Quả thật 

các người đang trong sự lầm lạc quá rõ ràng.” 

هِذيَن   ُ قَاَل ٱل ا َرَزَقُكُم ٱَّلله نفُِقواْ ِممه
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم أ

 ُ هۡو يََشآُء ٱَّلله ُنۡطعُِم َمن ل
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ   َكَفُرواْ لِل

بِينٖ  ها فِي َضَلَٰٖل مُّ نُتۡم إِل
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
 ٤٧ أ
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48. Họ nói: “Vậy bao giờ lời hứa (về sự Phục Sinh) này sẽ 

xảy ra nếu các người (những người có đức tin) nói thật?” 
 ٤٨ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

49. Họ chỉ đang chờ đợi một tiếng Gầm duy nhất chụp bắt 

họ một cách đột ngột trong lúc họ đang bận rộn (với các 

sự việc của chốn trần gian). 

ُخُذُهۡم وَُهۡم  
ۡ
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة تَأ َما يَنُظُروَن إِل

ُمونَ  ِ  ٤٩ َيخِص 

50. Lúc đó, họ sẽ không kịp trăng trối và cũng sẽ không 

kịp quay về gặp gia đình của mình. 
ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعونَ 

َ
 ٥٠ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َولَٓا إِلَيَٰٓ أ

51. (Lúc) tiếng Còi (Phục Sinh) được thổi lên thì họ sẽ từ 

dưới mộ đi ra nhanh chân chạy đến trình diện Thượng Đế 

của họ. 

ۡجَداِث إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  َونُفَِخ فِي 
َ
َِن ٱلۡأ ورِ فَإَِذا ُهم م  ٱلصُّ

 ٥١ يَنِسلُونَ 

52. (Lúc đó) họ (sẽ than), nói: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai 

đã lôi chúng tôi dậy từ nơi yên nghỉ của chúng tôi thế này? 

Đây đúng là điều mà Đấng Arrahman đã hứa và các vị 

Thiên Sứ (của Ngài) đã xác nhận.” 

ُۗ َهََٰذا َما وََعَد   ۡرقَِدنَا  قَالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
 ٥٢ ٱلرهۡحَمَُٰن وََصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

53. Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thôi thì tất cả họ sẽ 

được triệu tập trình diện trước mặt TA. 
ها َصيۡ  هَدۡيَنا  إِن َكانَۡت إِل َحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َجمِيع  ل

 ٥٣ ُمحَۡضُرونَ 

54. Vào Ngày đó, không một linh hồn nào bị đối xử bất 

công bất cứ điều gì; và các ngươi sẽ được trả lại đầy đủ 

theo đúng với những điều mà các ngươi đã làm. 

ها َما  فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشيۡ  ا َولَا ُتجَۡزۡوَن إِل ـ ٗ
 ٥٤ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

55. Quả thật, những người bạn của Thiên Đàng vào Ngày 

đó sẽ bận rộn với những hưởng thụ (không còn bận tâm 

đến điều gì khác). 

َِٰكُهونَ  ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ ٱلَۡيۡوَم فِي ُشُغٖل َف
َ
 ٥٥ إِنه أ

56. Họ và những người vợ của họ sẽ nằm nghỉ tựa mình 

trên những chiếc tràng kỷ, dưới bóng mát (trong các Ngôi 

Vườn Thiên Đàng). 

َرآئِِك ُمتهِكـ ُونَ 
َ
ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى ٱلۡأ

َ
 ٥٦ ُهۡم َوأ

57. Trong đó, có đủ loại trái quả và mọi thứ mà họ yêu 

cầu. 
ُعونَ لَهُ  ا يَده َِٰكَهة  َولَُهم مه  ٥٧ ۡم فِيَها َف

58. (Và) có lời chào Salam từ Thượng Đế Nhân Từ.  ٖرهِحيم ٖ ِن رهب   ٥٨ َسَلَٰم  قَۡولٗا م 

59. (Vào Ngày đó, sẽ có tiếng bảo những kẻ đa thần): 

“Hỡi những kẻ tội lỗi! Ngày hôm nay, các ngươi hãy dang 

ra xa (khỏi những người có đức tin).” 

َها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  يُّ
َ
 ٥٩ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ

60. “Chẳng phải TA (Allah) đã bảo các ngươi, hỡi con 

cháu của Adam, chớ thờ phụng Shaytan bởi vì nó là kẻ 

thù công khai của các ngươi hay sao?” 

ۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم َيَٰ 
َ
لَۡم أ

َ
ها َتۡعُبُدواْ  ۞أ ن ل

َ
َبنِٓي َءاَدَم أ

بِين   ۡيَطََٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ٦٠ ٱلشه
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61. “(Chẳng phải TA đã bảo các ngươi) hãy chỉ thờ 

phượng riêng TA. Đây là con đường ngay chính.” 
ۡسَتقِيم   ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ ِن ٱۡعُبُدونِي

َ
 ٦١ َوأ

62. “(Chẳng phải TA đã bảo các ngươi) rằng quả thật, nó 

(Shaytan) đã dẫn đa số các ngươi đi lạc. Vậy mà các 

ngươi không chịu hiểu!” 

فَلَۡم تَُكونُواْ  
َ
ا َكثِيًراۖۡ أ

َضله ِمنُكۡم ِجبِل ٗ
َ
َولََقۡد أ

 ٦٢ َتۡعقِلُونَ 

63. “Đây là Hỏa Ngục mà các ngươi đã được hứa.”  َ٦٣ نهُم ٱلهتِي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ َهَِٰذهِۦ َجه 

64. “Ngày hôm nay, các ngươi hãy đi vào Đó vì tội các 

ngươi đã phủ nhận.” 
 ٦٤ ٱۡصلَوَۡها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

65. Vào Ngày đó, TA sẽ khóa miệng của chúng lại, bàn 

tay của chúng sẽ nói chuyện với TA còn chân của chúng 

sẽ làm chứng cho những gì mà chúng đã làm. 

يِۡديِهۡم َوتَۡشَهُد  
َ
َٰهِِهۡم َوتُكَل ُِمَنآ أ فَۡو

َ
ٱلَۡيۡوَم َنخۡتُِم عَلَىَٰٓ أ

رُۡجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 ٦٥ أ

66. Nếu muốn, TA sẽ lấy đi cặp mắt của chúng rồi chúng 

tranh nhau qua cầu Sirat, xem chúng làm sao có thể nhìn 

thấy. 

َرََٰط   ِ ۡعُينِِهۡم فَٱۡستََبُقواْ ٱلص 
َ
َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسَنا عَلَىَٰٓ أ

هيَٰ ُيۡبِصُرونَ  ن
َ
 ٦٦ فَأ

67. Và nếu muốn, TA sẽ biến hình dạng của chúng ngay 

tại chỗ để chúng không thể đi tới cũng không thể lùi lại. 
َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِِهۡم َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ  

ا َولَا يَرِۡجُعونَ   ٦٧ ُمِضي ٗ

68. Người nào mà TA cho y sống thọ, TA sẽ làm cho y trở 

lại (sự yếu đuối) trong việc tạo hóa. Chẳng lẽ họ không 

hiểu ư? 

 ِ ِۡسُه ف ِۡرُه ُنَنك  فَلَا َيۡعقِلُونَ َوَمن نَُّعم 
َ
 ٦٨ ي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ

69. TA đã không dạy Y (Muhammad) thơ phú; và điều đó 

không nên đối với Y (bởi có thể các ngươi cho rằng Y là 

một nhà thơ). (Những gì TA dạy cho Y) thật ra chỉ là Lời 

Nhắc Nhở và là một Thiên Kinh Qur’an minh bạch. 

ها ذِۡكر   َومَ  ۥْٓۚ إِۡن ُهَو إِل ۡعَر َوَما يَۢنَبِغى لَُه ِ ا َعلهۡمَنَُٰه ٱلش 
بِين    ٦٩ َوُقۡرَءان  مُّ

70. Mục đích để Y cảnh báo những ai (mà trái tim của họ 

đang) sống (với chân lý) và để những kẻ vô đức tin không 

còn có lý do biện minh (khi đối diện với sự trừng phạt). 

ا َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَى   ل ُِينِذَر َمن َكاَن َحي ٗ
َٰفِرِينَ   ٧٠ ٱلَۡك

71. Lẽ nào họ đã không thấy việc TA đã tạo ra cho họ các 

loài gia súc mà họ làm chủ bằng chính đôi tay của TA?! 
 
َ
ا َعِملَۡت أ ِمه نها َخلَۡقَنا لَُهم م 

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
نَۡعَٰٗما  أ

َ
يِۡديَنآ أ

 ٧١ َفُهۡم لََها َمَٰلُِكونَ 

72. TA đã bắt các loài gia súc phục tùng họ; bởi thế, một 

số loài họ dùng để cưỡi và một số khác họ ăn thịt. 
ُكلُونَ 

ۡ
هلَۡنََٰها لَُهۡم فَِمۡنَها َرُكوبُُهۡم َومِۡنَها يَأ  ٧٢ َوَذل

73. Và nơi các loài gia súc đó, họ có nhiều nguồn lợi khác; 

và có cả nguồn thức uống dành cho họ. Thế, họ không 

biết ơn (TA) hay sao? 

فَلَا يَۡشُكُرونَ 
َ
 ٧٣ َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ
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74. (Những kẻ đa thần) đã thờ phượng các thần linh khác 

ngoài Allah với hy vọng được chúng phù hộ và trợ giúp. 
ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم يُنَصُرونَ  خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله  ٧٤ َوٱته

75. Nhưng các thần linh đó không thể phù hộ và trợ giúp 

được gì cho họ. Họ và chúng, tất cả đều sẽ được triệu tập 

(để đối diện với sự trừng phạt). 

حَۡضُرونَ لَا يَسۡ   ٧٥ َتِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم وَُهۡم لَُهۡم ُجند  مُّ

76. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chớ để cho lời lẽ của 

họ làm Ngươi buồn phiền. Quả thật, TA biết rõ những gì 

họ che giấu và những gì họ công khai. 

وَن َوَما  فَلَا َيحُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘ إِنها َنۡعلَُم َما   يُِسرُّ
 ٧٦ ُيۡعلُِنونَ 

77. Lẽ nào con người (phủ nhận sự Phục Sinh) không 

nhận thấy việc TA đã tạo hóa y từ một giọt tinh dịch nên 

đã công khai tranh cãi?! 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ فَإَِذا ُهَو  
َ
َولَۡم يََر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين  َخِصيم    ٧٧ مُّ

78. Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mất 

sự tạo hóa của mình (khi y đã được TA tạo ra từ cái 

không là gì). Y bảo: “Ai có thể làm sống lại những khúc 

xương khi chúng đã rã mục?” 

ۖۥۡ قَاَل َمن يُۡحِي    َوَضَرَب لََنا َمَثلٗا َونَِسَي َخلَۡقُه
 ٧٨ ٱلۡعَِظََٰم َوِهَي َرِميم  

79. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đấng đã tạo hóa chúng lúc 

ban đầu sẽ làm cho chúng sống lại. Bởi vì, Ngài thông 

toàn tất cả việc tạo hóa.” 

ِ َخلٍۡق  
ةِٖۖ وَُهَو بِكُل  َل َمره وه

َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُيحۡيِيَها ٱل

 ٧٩ يمٌ َعلِ 

80. “Đấng đã làm ra lửa cho các ngươi từ một loại cây 

tươi mà các ngươi dùng để nhúm lửa.” 
ۡخَضِر نَاٗرا فَإَِذآ  

َ
َجرِ ٱلۡأ َِن ٱلشه هِذي َجَعَل لَُكم م  ٱل

ِۡنُه تُوقُِدونَ  نُتم م 
َ
 ٨٠ أ

81. Lẽ nào Đấng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất lại 

không có khả năng tạo hóa ra cái giống như họ ư? Không 

đâu, Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Tri. 

ۡرَض بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َولَيَۡس ٱل

َ
أ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ  ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ وَُهَو ٱلۡخَله
َ
 ٨١ أ

82. Quả thật, khi Ngài muốn điều gì, Ngài chỉ cần phán 

“Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành (giống như ý của 

Ngài). 

ن َيُقوَل لَُهۥ ُكن  
َ
َراَد َشۡيـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُه

َ
إِنهَمآ أ

 ٨٢ َفَيُكونُ 

83. Bởi thế, thật Quang Vinh thay Đấng mà quyền thống 

trị vạn vật nằm trong Tay Ngài; và (rồi đây) các ngươi sẽ 

được đưa trở về trình diện Ngài. 

ِ َشۡيٖء َوِإلَۡيهِ  
هِذي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل  فَُسۡبَحََٰن ٱل

 ٨٣ تُرَۡجُعونَ 
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As-Saffat الصافات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi các Thiên Thần đứng thành hàng chỉnh tề 

(trong thờ phượng Allah). 
ا  َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. Thề bởi các Thiên Thần di chuyển các đám mây mưa 

(theo ý chỉ của Allah). 
َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا  ٢ فَٱلزه

3. Thề bởi các Thiên Thần đọc Lời Nhắc nhở (Lời phán 

của Allah). 
َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا   ٣ فَٱلته

4. Thượng Đế của các ngươi thực sự chỉ có một Đấng 

duy nhất. 
َِٰحد    ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََو

5. (Đó là) Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và vạn vật 

giữa trời đất và là Thượng Đế của các hướng (mặt trời 

mọc) ở phía Đông. 

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما َوَربُّ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو رهبُّ ٱلسه

 ٥ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

6. Quả thật! TA (Allah) đã làm đẹp tầng trời hạ giới bằng 

các vì sao. 
ۡنَيا بِزِيَنٍة  َمآَء ٱلدُّ  ٦ ٱلَۡكَواكِبِ إِنها َزيهنها ٱلسه

7. Và (TA dùng các vì sao để) bảo vệ (tầng trời hạ giới) 

khỏi từng tên Shaytan phản nghịch. 
ارِدٖ  ِ َشۡيَطَٰٖن مه

ِن ُكل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

8. (Những tên Shaytan muốn nghe trộm) sẽ không nghe 

được hội nghị trên cao và chúng sẽ bị ném từ mọi phía. 
  ِ

عۡلَىَٰ َويُۡقَذفُوَن ِمن ُكل 
َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه ها يَسه ل

 ٨ َجانِبٖ 

9. Chúng bị đuổi đi xa. Và (vào Ngày Sau) chúng sẽ bị 

trừng phạt đời đời kiếp kiếp. 
 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 

10. Trừ tên nào nhanh nhẹn chụp lấy được (tin tức từ 

cuộc nói chuyện của các Thiên Thần) rồi chạy đi thì sẽ bị 

rượt đuổi bằng một hòn lửa sáng rực. 

ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب  ثَاقِب  
َ
ها َمۡن َخِطَف ٱلۡخَۡطَفَة فَأ  ١٠ إِل

11. Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ thờ đa thần phủ 

nhận sự Phục Sinh) phải chăng họ khó tạo hay ai khác mà 

TA đã tạo khó hơn. Quả thật, TA đã tạo họ từ một loại đất 

sét nhão, dính. 

ْۚ إِنها   ۡن َخلَۡقَنآ م مه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

هازِبِۭ  ِن ِطيٖن ل  ١١ َخلَۡقَنَُٰهم م 

12. Không, Ngươi đã ngạc nhiên trước những gì họ chế 

giễu (trong việc phủ nhận sự Phục Sinh). 
 ١٢ بَۡل َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ 

13. Khi được nhắc nhở thì họ không lưu tâm.  َُِرواْ لَا يَۡذُكُرون  ١٣ َوِإَذا ُذك 
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14. Khi họ thấy một dấu hiệu lạ nào đó (từ Thiên Sứ) thì 

họ mang nó ra giễu cợt. 
ۡواْ َءايَٗة يَۡستَۡسِخُرونَ َوِإَذا 

َ
 ١٤ َرأ

15. Họ nói: “Đấy rõ ràng chỉ là trò ảo thuật!”  ٌبِين ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ َوَقالُٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

16. “Lẽ nào khi chúng tôi chết đi và đã biến thành đất bụi 

và xương tàn rồi chúng tôi thực sự được dựng sống lại?!” 
ءِ 

َ
ِءنها لََمۡبُعوثُونَ أ

َ
 ١٦ َذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

17. “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi, (họ cũng sẽ được 

cho sống lại sao)?” 
لُونَ  وه

َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Vâng, đúng 

vậy. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục.” 
نُتۡم َدَِٰخُرونَ 

َ
 ١٨ قُۡل َنَعۡم َوأ

19. Quả thật, chỉ một tiếng Gầm duy nhất thì lúc đó (tất cả) 

họ sẽ ngóng nhìn (những gì diễn ra của Ngày Phán Xét). 
 ١٩ فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  فَإَِذا ُهۡم يَنُظُرونَ 

20. Họ sẽ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta, đây đúng 

thật là Ngày Phán Xét Cuối Cùng!” 
ِينِ   ٢٠ َوَقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَوُۡم ٱلد 

21. (Rồi có tiếng bảo họ): “Đây chính là Ngày Phân Loại 

mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 
 ِ هِذي ُكنُتم ب بُونَ َهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡفۡصِل ٱل ِ  ٢١ هِۦ تَُكذ 

22. “Hãy tập trung những kẻ làm điều sai quấy cùng với 

bạn đồng hành của chúng và cả những vật mà chúng đã 

thờ phượng,” 

ۡزَوََٰجُهۡم َوَما َكانُواْ  
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

 ٢٢ َيۡعُبُدونَ 

23. “Thay vì Allah. bởi thế các ngươi hãy đưa chúng đến 

con đường tới Hỏa Ngục.” 
ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ٱلۡجَِحيمِ   ٢٣ ِمن ُدوِن ٱَّلله

24. “Nhưng các ngươi hãy bắt chúng dừng lại bởi chúng 

còn phải bị tra hỏi.” 
ۡسـ ُولُونَ   ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه

25. (Rồi có tiếng bảo họ): “Các ngươi có chuyện gì mà 

sao không chịu giúp đỡ nhau?” 
 ٢٥ َما لَُكۡم لَا َتَناَصُرونَ 

26. Không (chúng sẽ không làm được gì cho nhau) bởi 

Ngày đó chúng sẽ phải tự nạp mình (trước sự trừng phạt). 
 ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيوَۡم ُمۡستَۡسلُِمونَ 

27. Rồi chúng quay lại trách móc nhau.  َۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُون
َ
 ٢٧ َوأ

28. Chúng nói (với những kẻ mà chúng đi theo): “Quả thật, 

các người là những kẻ đã đến gặp chúng tôi từ bên phải.” 
تُوَنَنا َعِن ٱلَۡيِمينِ 

ۡ
 ٢٨ قَالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنُتۡم تَأ

29. (Những kẻ mà chúng đi theo) nói (với chúng): “Không, 

các người mới là những kẻ không có đức tin.” 
هۡم تَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٢٩ قَالُواْ بَل ل
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30. “Chúng tôi đâu có quyền bắt các người nghe theo. Tại 

các người là đám người vượt quá giới hạn mà thôi.” 
ِن ُسلَۡطَٰنۖۡ بَۡل ُكنُتۡم قَۡوٗما   َوَما َكاَن لََنا َعلَۡيُكم م 

 ٣٠ َطَٰغِينَ 

31. “Giờ đây Lời Thượng Đế của chúng ta đã chứng thực 

với chúng ta. Chúng ta đành phải nếm hình phạt (của 

Ngài) mà thôi.” 

ۖۡ إِنها   ٣١ لََذآئُِقونَ فََحقه َعلَۡيَنا قَۡوُل َرب َِنآ

32. “Chúng tôi đã dẫn các người đi lạc và chúng tôi cũng 

là những kẻ lầm lạc.” 
َٰوِينَ  ۡغَوۡيَنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغ

َ
 ٣٢ فَأ

33. Cho nên, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ 

hình phạt. 
 ٣٣ فَإِنهُهۡم يَۡوَمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَِرُكونَ 

34. TA (Allah) thực sự sẽ xử trí những kẻ tội lỗi đúng như 

thế. 
 ٣٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ 

35. Quả thật, khi chúng được nhắc ‘Không có Thượng Đế 

nào khác ngoài Allah’ thì chúng ngạo mạn (từ chối). 
ُ  إِنهُهۡم َكانُٓواْ إَِذا  ها ٱَّلله ََٰه إِل قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِل

 ٣٥ يَۡسَتۡكبُِرونَ 

36. Chúng bảo: “Chẳng lẽ chúng ta lại đi bỏ các thần linh 

của chúng ta chỉ vì một gã thi sĩ điên khùng ư?” 
جُۡنونِۭ  ئِنها لََتارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ مه

َ
 ٣٦ َويَُقولُوَن أ

37. Không, (Muhammad không phải như các ngươi nói)! Y 

(đích thực) đã mang Chân Lý đến và xác nhận lại các 

Thiên Sứ (về những gì mà họ đã mang đến trước đó). 

َق ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ وََصده  ٣٧ بَۡل َجآَء بِٱلۡحَق 

38. Quả thật, (rồi đây vào Ngày Phán Xét) các ngươi (hỡi 

những kẻ đa thần) sẽ phải nếm hình phạt đau đớn. 
لِيمِ 

َ
 ٣٨ إِنهُكۡم لََذآئُِقواْ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

39. Và các ngươi sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều (tội 

lỗi) mà các ngươi đã làm. 
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٣٩ َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

40. Trừ những bề tôi chân thành của Allah.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ٤٠ إِل

41. Họ sẽ có được bổng lộc được biết rõ (nơi Thiên 

Đàng). 
ۡعلُوم   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه

ُ
 ٤١ أ

42. (Trong đó, có đủ) loại trái quả, và họ là những người 

được ban cho vinh dự. 
َٰكُِه وَ  ۡكَرُمونَ فََو  ٤٢ ُهم مُّ

43. (Họ sẽ ở) trong những Ngôi Vườn tiện nghi.  َِِٰت ٱلنهعِيم  ٤٣ فِي َجنه

44. Tựa mình trên những chiếc tràng kỷ, mặt đối mặt.  ََتَقَٰبِلِين  ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ
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45. Những cốc rượu được múc từ một con suối sẽ được 

chuyển vòng quanh họ. 
عِين ِن مه ٖس م 

ۡ
 ٤٥ ُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِكأ

46. Nó trong vắt, ngon tuyệt, làm cho người uống sảng 

khoái. 
َٰرِبِينَ  ةٖ ل ِلشه  ٤٦ َبۡيَضآَء لَذه

47. Nó không làm cho họ nhức đầu và choáng váng.  َ٤٧ لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعۡنَها يُنَزفُون 

48. Bên cạnh họ sẽ là những nàng trinh nữ tuyệt đẹp với 

đôi mắt to trữ tình đầy quyến rũ, chỉ biết ngắm nhìn (chồng 

của mình). 

ۡرِف ِعين   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهۡم َق

49. Họ giống như những quả trứng non được cất giữ kỹ 

càng. 
ۡكنُ  نهُهنه َبۡيض  مه

َ
 ٤٩ ون  َكأ

50. Họ ngồi hàn huyên chuyện trò (nhắc lại chuyện xưa 

trên cõi trần). 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٥٠ فَأ

51. Một người trong số họ nói: “Quả thật, tôi có một người 

bạn.” 
ِۡنُهۡم إِن ِي َكاَن لِي قَرِين    ٥١ قَاَل قَآئِل  م 

52. “Người đó bảo (tôi): Anh thực sự tin (vào sự Phục 

Sinh) sao?” 
قِينَ  ِ ِءنهَك لَِمَن ٱلُۡمَصد 

َ
 ٥٢ َيُقوُل أ

53. “Lẽ nào khi chúng ta chết đi và đã trở thành đất bụi và 

xương tàn, chúng ta sẽ (được dựng sống lại) để chịu sự 

thưởng phạt?” 

ِءَذا ِمۡتَنا 
َ
ِءنها لََمِديُنونَ أ

َ
 ٥٣ َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

54. (Người kể) nói (với những người bạn của mình đang 

nghe): “Các anh hãy (cùng tôi) nhìn xuống xem (người đó 

hiện đang ở đâu)?” 

لُِعونَ  طه نُتم مُّ
َ
 ٥٤ قَاَل َهۡل أ

55. Thế là y nhìn xuống và thấy người bạn (vô đức tin) 

của mình đang ở trong Hỏa Ngục. 
لََع فََرَءاهُ فِي َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ   ٥٥ فَٱطه

56. Y nói: “Thề bởi Allah! Suýt nữa anh đã hủy hoại tôi 

rồi!” 
ِ إِن كِدته لَتُۡردِينِ   ٥٦ قَاَل تَٱَّلله

57. “Nếu không nhờ hồng ân của Thượng Đế của tôi thì 

chắc chắn tôi đã là một trong những người bị bắt dẫn đến 

(Hỏa Ngục).” 

 ٥٧ َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

58. “Chúng tôi (cư dân Thiên Đàng) sẽ không còn đối mặt 

với cái chết nữa?” 
َفَما َنحُۡن بَِمي ِتِينَ 

َ
 ٥٨ أ

59. “Chỉ có cái chết đầu tiên của chúng tôi mà thôi và 

chúng tôi sẽ không bị trừng phạt.” 
بِينَ  ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

ُ
ها َمۡوتَتََنا ٱلۡأ  ٥٩ إِل

60. Quả thật, đó là một sự thắng lợi vĩ đại!  ُ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيم 
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61. Vì (phần thưởng) như thế này nên những người làm 

việc hãy cố gắng làm tốt. 
 ٦١ لِِمۡثِل َهََٰذا فَلَۡيۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُونَ 

62. (Sự thắng lợi) đó tốt hay cây Zaqqum tốt hơn?  ِقُّوم ۡم َشَجَرُة ٱلزه
َ
َٰلَِك َخيۡر  نُُّزلًا أ َذ

َ
 ٦٢ أ

63. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra nó (cây Zaqqum) là để 

trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy. 
َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظه

64. Quả thật, nó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa 

Ngục. 
ۡصِل ٱلۡجَِحيمِ 

َ
 ٦٤ إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

65. Trái của nó trông giống như đầu của Shaytan.  َِيَِٰطين نهُهۥ ُرُءوُس ٱلشه
َ
 ٦٥ َطلُۡعَها َكأ

66. Thật sự, chúng (những kẻ vô đức tin) sẽ ăn nó và nhét 

nó vào đầy bụng. 
 ٦٦ فَإِنهُهۡم ٓأَلكِلُوَن ِمۡنَها َفَمالِـ ُوَن مِۡنَها ٱلُۡبُطونَ 

67. (Sau khi chúng nhét đầy bụng với trái Zaqqum), chúng 

sẽ được cho uống từ một loại nước cực sôi. 
ِۡن َحمِيمٖ   ٦٧ ُثمه إِنه لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا م 

68. Rồi chúng được đưa trở lại Hỏa Ngục.  ِ٦٨ ُثمه إِنه َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيم 

69. Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng là những kẻ 

lầm lạc. 
لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ 

َ
 ٦٩ إِنهُهۡم أ

70. Nhưng chúng vẫn ngoan cố đi theo vết xe đổ của họ.  َ٧٠ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم ُيۡهرَُعون 

71. Quả thật đa số người xưa thời trước chúng đã lầm lạc.  ۡكثَُر
َ
لِينَ َولََقۡد َضله َقۡبلَُهۡم أ وه

َ
 ٧١ ٱلۡأ

72. Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến với họ những vị cảnh 

báo. 
نِذرِينَ  ۡرَسلَۡنا فِيِهم مُّ

َ
 ٧٢ َولََقۡد أ

73. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem kết cuộc 

của những kẻ đã được cảnh báo đã bị ra sao. 
 ۡ َٰقَِبُة ٱل  ٧٣ ُمنَذرِينَ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع

74. Trừ các bề tôi chân thành của Allah (mới được thoát 

khỏi sự trừng phạt của Ngài). 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ٧٤ إِل

75. Quả thật, Nuh đã cầu nguyện TA, (TA đã đáp lại lời 

nguyện cầu của Y) bởi TA là Đấng Đáp Lại Ưu Việt. 
ََٰنا نُوح  فَلَنِۡعَم ٱلُۡمِجيُبونَ َولََقدۡ   ٧٥  نَاَدى

76. TA đã giải cứu Y và gia đình của Y thoát khỏi đại họa 

(trận đại hồng thủy). 
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

َ
 ٧٦ َوَنجهۡيَنَُٰه َوأ

77. TA đã làm cho dòng dõi của Y sống sót.  ِيهَتُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ وََجَعلَۡنا  ٧٧ ُذر 
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78. TA đã để lại cho Y nơi hậu thế (lời chúc phúc).  َ٧٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِين 

79. (Đó là) lời chúc phúc Bằng An cho Nuh trên thế gian.  َ٧٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمين 

80. Quả thật, TA trọng thưởng những người làm tốt đúng 

như thế. 
 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

81. Bởi Y đích thực là một trong những bề tôi có đức tin 

của TA. 
 ٨١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

82. Rồi TA đã nhấn chìm đám người (tội lỗi) kia.  ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِينَ ُثمه
َ
 ٨٢ أ

83. Quả thật, Ibrahim đã thực sự thuộc về tôn giáo của Y 

(Nuh). 
 ٨٣ ۞َوِإنه ِمن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيمَ 

84. Khi (Ibrahim) đến với Thượng Đế của Y bằng một trái 

tim trong sạch (khỏi vết bẩn của Shirk). 
 ِ  ٨٤ َقلٖۡب َسلِيمٍ إِۡذ َجآَء َربهُهۥ ب

85. Khi (Ibrahim) nói với phụ thân và người dân của mình: 

“Các người đang thờ phượng gì thế kia?!” 
بِيهِ َوقَۡوِمهِۦ َماَذا َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٨٥ إِۡذ قَاَل لِأ

86. “Lẽ nào các người muốn thờ phượng các thần linh 

ngụy tạo thay vì Allah ư?” 
 ِ ئ
َ
ِ تُرِيُدونَ أ  ٨٦ ۡفكًا َءالَِهٗة ُدوَن ٱَّلله

87. “Vậy các người nghĩ sao về Thượng Đế của vũ trụ và 

vạn vật?” 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 

88. Rồi (Ibrahim) ngước lên (trời) nhìn các vì sao.  ِ٨٨ َفَنَظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجوم 

89. Rồi (Ibrahim) bảo: “Tôi không khỏe (nên không thể đi 

chơi lễ hội cùng mọi người).” 
 ٨٩ َفَقاَل إِن ِي َسقِيم  

90. Thế là mọi người ra đi, bỏ lại (Ibrahim một mình).  َهۡواْ َعۡنُه ُمۡدبِرِين  ٩٠ َفَتَول

91. Thế là (Ibrahim) đã lén đi gặp các thần linh của họ. Y 

hỏi chúng: “Sao các ngươi không chịu ăn?” 
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
 ٩١ فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

92. “Có chuyện gì với các ngươi, sao các ngươi không nói 

chuyện?” 
 ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقونَ 

93. Rồi Y nhảy thẳng tới đánh bể chúng bằng tay phải.  ُِۢا بِٱلَۡيِمين  ٩٣ فََراَغ َعلَۡيِهۡم َضۡربَ

94. Sau đó, (người dân) vội vã chạy đến gặp Y.  َۡقَبلُٓواْ إِلَۡيهِ يَزِفُّون
َ
 ٩٤ فَأ
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95. (Ibrahim) nói: “Lẽ nào các người lại thờ những bức 

tượng do chính các người nắn tạc ra chúng?” 
َتۡعُبُدوَن 

َ
 ٩٥ َما َتۡنِحُتونَ قَاَل أ

96. “Trong khi Allah tạo ra các người và những thứ mà 

các người làm ra.” 
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ٩٦ َوٱَّلله

97. (Người dân của Ibrahim) bảo: “Chúng ta hãy xây cho 

nó một lò lửa rồi ném nó vào trong lửa đang cháy!” 
لُۡقوُه فِي ٱلۡجَِحيمِ قَالُواْ ٱۡبنُ 

َ
 ٩٧ واْ لَُهۥ ُبۡنَيَٰٗنا فَأ

98. Họ muốn mưu hại Ibrahim nhưng TA đã làm cho họ 

thất bại nhục nhã. 
ۡسَفلِينَ 

َ
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم ٱلۡأ

َ
 ٩٨ فَأ

99. (Ibrahim) nói: “Ta sẽ đi gặp Thượng Đế của Ta. Ngài 

sẽ hướng dẫn ta.” 
 ٩٩ َوَقاَل إِن ِي َذاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َسَيۡهِدينِ 

100. “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 

một đứa con đức hạnh.” 
َٰلِِحينَ  ِ َهۡب لِي ِمَن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

101. Thế là, TA đã ban cho Y tin mừng về một đứa con 

trai (Isma’il) biết kiên nhẫn chịu đựng. 
ۡرَنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ   ١٠١ فَبَشه

102. Đến khi đứa con đến tuổi biết chạy, (Ibrahim) nói (với 

đứa con của mình): “Này con trai yêu của cha! Cha nằm 

mộng thấy rằng cha cần phải giết tế con. Thế con nghĩ 

sao?” Đứa con đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh 

truyền rồi cha sẽ thấy con là một đứa con kiên nhẫn, 

Insha-Allah.” 

َرىَٰ فِي ٱلَۡمَناِم 
َ
ۡعَى قَاَل َيَُٰبَنيه إِن ِٓي أ ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه فَلَمه

بَِت ٱۡفَعۡل َما  
َ
أ ِۚ قَاَل َيَٰٓ ۡذَبحَُك فَٱنُظۡر َماَذا تََرىَٰ

َ
ن ِٓي أ

َ
أ

ۖۡ َسَتِجُدنِيٓ  َٰبِِرينَ  تُۡؤَمُر ُ ِمَن ٱلصه  ١٠٢ إِن َشآَء ٱَّلله

103. Thế rồi, khi hai cha con cùng nạp mình thần phục 

mệnh lệnh (của Allah), người cha để đứa con nằm 

nghiêng (chuẩn bị giết tế). 

هُهۥ لِلَۡجبِينِ  ۡسلََما َوتَل
َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

104. (Ngay lúc đó,) TA (Allah) đã gọi Y: “Này hỡi Ibrahim!”  ُإِبَۡرَٰهِيم ن َيَٰٓ
َ
 ١٠٤ َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

105. “Ngươi thực sự đã chứng thực điều trong giấc 

mộng.” Quả thật! TA ban thưởng cho những người làm tốt 

như thế. 

زِي 
ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡ ٓ قَۡت ٱلرُّۡءيَا  ١٠٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ قَۡد َصده

106. Quả thật đây quả là một cuộc thử thách công khai 

cho (Ibrahim). 
 ١٠٦ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِينُ 

107. TA đã chuộc mạng (con trai của Ibrahim) bằng một 

con vật tế vĩ đại. 
 ١٠٧ َوَفَديَۡنَُٰه بِِذبٍۡح َعِظيمٖ 

108. TA đã để lại (Ibrahim) nơi hậu thế (lời chúc phúc).  َ١٠٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِين 

109. (Đó là) lời chúc phúc Bằng an cho Ibrahim.  َ١٠٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيم 
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110. TA ban thưởng cho những người làm tốt đúng như 

thế. 
زِي 

 ١١٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ َكَذَٰلَِك َنجۡ

111. Quả thật, (Ibrahim) là một trong những bề tôi có đức 

tin của TA. 
 ١١١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

112. TA đã mang đến cho Y tin mừng về (đứa con trai) Is-

haaq, (sau này sẽ trở thành) một vị Nabi đức hạnh. 
ۡرَنَٰهُ  َٰلِِحينَ   َوبَشه َِن ٱلصه ا م   ١١٢ بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ

113. TA đã ban phúc cho Y và Is-haaq, tuy nhiên, trong 

con cháu của hai người họ có một số làm tốt và có một số 

đã công khai bất công với bản thân mình. 

ِيه  ْۚ َوِمن ُذر  تِِهَما ُمحِۡسن   َوَبََٰرۡكَنا َعلَۡيهِ وَعَلَىَٰٓ إِۡسَحََٰق
 ١١٣ َوَظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ ُمبِين  

114. Quả thật, TA đã ban ân cho Musa và Harun (với sứ 

mạng Nabi). 
 ١١٤ َولََقۡد َمَننها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

115. TA đã giải cứu hai người họ và đám dân của họ 

(Israel) thoát khỏi đại họa (sự đuổi cùng giết tận của Pha-

ra-ông). 

 ١١٥ َوَنجهۡيَنَُٰهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

116. TA đã trợ giúp hai người họ giành lấy chiến thắng.  َ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم فَكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِين 

117. TA đã ban cho hai người họ một Kinh Sách sáng tỏ 

(Kinh Tawrah - Cựu Ước). 
 ١١٧ َوَءاَتۡيَنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِينَ 

118. TA đã hướng dẫn hai người họ con đường Ngay 

Thẳng (dẫn đến sự hài lòng của TA). 
َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ِ  ١١٨ وََهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

119. TA đã để lại hai người họ nơi hậu thế (lời chúc phúc).  َ١١٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيِهَما فِي ٱٓأۡلِخرِين 

120. (Đó là) lời chúc bằng an cho Musa và Harun.  َ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرون 

121. TA thực sự ban thưởng cho những người làm tốt 

đúng như thế. 
 ِ  ١٢١ ينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسن

122. Quả thật hai người họ thuộc những bề tôi có đức tin 

của TA. 
 ١٢٢ إِنهُهَما ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

123. Và Ilyas (Elias) đích thực là một trong các vị Thiên 

Sứ (của Allah). 
 ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

124. Khi Y bảo người dân của Y: “Các người không sợ 

Allah sao?” 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ۦٓ أ  ١٢٤ إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ

125. “Lẽ nào các người cầu nguyện Ba'la (thần linh bục 

tượng) và bỏ rơi Đấng Tạo Hóa Ưu Việt?!” 
ۡحَسَن 

َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
 ١٢٥ ٱلَۡخَٰلِقِينَ أ
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126. “Allah là Thượng Đế của các người và cũng là 

Thượng Đế của tổ tiên xa xưa của các ngươi.” 
لِينَ  وه

َ
َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم ٱلۡأ  ١٢٦ ٱَّلله

127. Nhưng (đám dân của Ilyas) đã phủ nhận Y. Cho nên, 

họ sẽ phải bị dẫn đến (chỗ trừng phạt). 
بُوُه فَإِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ   ١٢٧ فََكذه

128. Trừ các bề tôi chân thành của Allah.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٢٨ إِل

129. TA đã để lại Y nơi hậu thế (lời chúc phúc).  َ١٢٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِين 

130. (Đó là) lời chúc Bằng an cho Ilyas.  َ١٣٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسين 

131. TA thực sự ban thưởng cho những người làm tốt 

đúng như thế. 
 ١٣١ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

132. (Ilyas) đích thực là một trong những bề tôi có đức tin 

của TA. 
 ١٣٢ دِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبا 

133. Và Lut đích thực là một trong các vị Sứ Giả (của 

Allah). 
هِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا ل

134. Khi TA giải cứu (Lut) và toàn bộ gia đình của Y.  َۡجمَعِين
َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ إِۡذ َنجهۡيَنَُٰه َوأ

135. Trừ vợ của Y (là kẻ vô đức tin), nữ ta sẽ ở cùng đám 

người bị trừng phạt. 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٣٥ إِل

136. Sau đó, TA đã hủy diệt đám người còn lại.-  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٣٦ ُثمه َدمه

137. Quả thật, các ngươi (hỡi dân Makkah) thường đi 

ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng, 
ۡصبِِحينَ  وَن َعلَۡيِهم مُّ  ١٣٧ َوِإنهُكۡم لََتُمرُّ

138. Và ban đêm. Nhưng sao các ngươi không chịu suy 

ngẫm? 
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
هۡيِلِۚ أ  ١٣٨ َوبِٱل

139. Và Yunus đích thực là một trong các vị Sứ Giả (của 

Allah). 
 ۡ  ١٣٩ ُمۡرَسلِينَ َوِإنه يُونَُس لَِمَن ٱل

140. Khi (Yunus) bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy 

(người và đồ đạc). 
َبَق إِلَي ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ 

َ
 ١٤٠ إِۡذ أ

141. (Yunus) đã rút thăm và Y đã thua cuộc.(1)I  َ١٤١ فََساَهَم فَكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضين 

 
I (1) Con tàu chở đầy người và đồ đạc quá nhiều gần như muốn chìm mỗi khi có những con sống va vào. Họ đã ném bỏ 

đồ đạc xuống biển nhưng vẫn không ăn thua. Thế là mọi người trên tàu thống nhất với nhau cần phải hy sinh một người 

trong những người trên con tàu để cứu lấy con tàu và những người khác. Để công bằng, họ dùng hình thức rút thăm, ai 

rút thăm có tên mình thì người đó phải nhảy xuống biển. Nabi Yunus đã rút trúng thăm có tên mình và Người đành phải 

gieo mình xuống biển. Từ trong biển xanh, Allah đã gửi đến một con cá voi khổng lồ, Ngài phán bảo nó rằng chớ ăn thịt 
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142. Rồi một con cá đã nuốt chửng Y vì Y đã phạm một 

điều đáng trách.(2)I 
 ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت وَُهَو ُملِيم  

143. Nếu như (Yunus) không phải là người (biết ăn năn 

sám hối và) tán dương Allah, 
نهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمَسب ِِحينَ 

َ
 ١٤٣ فَلَۡولَٓا أ

144. Thì Y đã phải ở trong bụng của (con cá) cho đến 

ngày Phục Sinh. 
ۦٓ إِلَيَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثونَ   ١٤٤ لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ

145. Rồi TA đã cho (Yunus) ra khỏi bụng con cá và dạt 

vào một bờ biển hoang trong tình trạng yếu ớt. 
 ١٤٥ ۞َفَنَبۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو َسقِيم  

146. TA đã cho một loại cây thuộc họ bầu (bí) mọc bao 

phủ thân người Y. 
ِن َيۡقِطينٖ  ۢنَبتَۡنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 ١٤٦ َوأ

147. (Sau đó) TA đã cử Y đến với một trăm ngàn người 

dân hoặc nhiều hơn. 
ۡو يَزِيُدونَ 

َ
لٍۡف أ

َ
ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 ١٤٧ َوأ

148. (Đám dân đó), họ đã có đức tin nên TA đã cho họ 

hưởng lạc (sống trên thế gian) đến một thời gian (ấn 

định). 

 ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

149. Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ thờ đa thần) 

phải chăng con gái thuộc về Thượng Đế của Ngươi còn 

con trai là của họ? 

لَِرب َِك ٱلَۡبَناُت َولَُهُم ٱلَۡبُنونَ 
َ
 ١٤٩ فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

150. Hoặc phải chăng họ đã tận mắt chứng kiến việc TA 

đã tạo hóa các Thiên Thần đều là giống cái? 
ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا وَُهۡم َشَِٰهُدونَ 

َ
 ١٥٠ أ

151. Họ quả thật đã nói dối khi bảo:  َِۡن إِفِۡكِهۡم لََيُقولُون لَٓا إِنهُهم م 
َ
 ١٥١ أ

152. “Allah đã sinh con.” Họ đúng thực là những kẻ nói dối 

(phạm thượng). 
َِٰذبُونَ  ُ َوِإنهُهۡم لََك  ١٥٢ َولََد ٱَّلله

153. Lẽ nào Ngài chọn con gái hơn con trai?  َۡصَطَفى ٱلَۡبَناِت عَلَى ٱلَۡبنِين
َ
 ١٥٣ أ

154. Các ngươi phân xử sao thế?  َ١٥٤ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمون 

155. Lẽ nào các ngươi không nhớ (các ngươi đã sai thế 

nào) hay sao? 
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ١٥٥ أ

156. Hoặc lẽ nào các ngươi có đủ thẩm quyền rõ ràng 

chăng? 
بِين   ۡم لَُكۡم ُسلَۡطَٰن  مُّ

َ
 ١٥٦ أ

 
của Nabi Yunus và cũng chớ làm tổn thương đến xương cốt của Người, Người không phải là lộc ăn của nó mà Người chỉ 

tạm thời bị giam trong bụng của nó mà thôi. Vậy là khi Nabi Yunus vừa gieo mình xuống biển thì liền bị con cá voi khổng 

lồ đó nuốt gọn vào bụng của nó. (Theo Tafseer Ibnu Katheer) 

I (2) Xem câu 87 chương 21 – Al-Ambiya’. 
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157. Nếu các ngươi nói thật thì các ngươi hãy mang kinh 

sách của các ngươi đến xem nào? 
تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ١٥٧ فَأ

158. (Những kẻ thờ đa thần) đã bịa đặt mối quan hệ thân 

thuộc giữa Ngài và loài Jinn trong lúc loài Jinn biết rõ việc 

chúng sẽ phải trình diện Ngài. 

وََجَعلُواْ بَيَۡنُهۥ َوبَيَۡن ٱلِۡجنهةِ نََسٗباْۚ َولََقۡد َعلَِمِت  
 ١٥٨ ٱلِۡجنهُة إِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ 

159. Quang Vinh và trong sạch thay Allah, (sự tối cao và 

siêu việt của Ngài vượt hẳn) những điều mà họ mô tả về 

Ngài! 

ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

160. Trừ các bề tôi chân thành của Allah.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

161. Các ngươi (những kẻ thờ đa thần) và những thứ mà 

các ngươi thờ phượng. 
 ١٦١ فَإِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدونَ 

162. Các ngươi không thể quyến dụ được ai (lệch khỏi tôn 

giáo chân lý). 
نُتۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِينَ 

َ
 ١٦٢ َمآ أ

163. Ngoại trừ những ai muốn đi vào Hỏa Ngục.  ِها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيم  ١٦٣ إِل

164. (Các Thiên Thần nói): “Không ai trong chúng tôi lại 

không có một vị trí được ấn định (trong thờ phượng Allah 

và tuân lệnh Ngài).” 

ۡعلُوم   ها لَُهۥ َمَقام  مه  ١٦٤ َوَماِمنهآ إِل

165. “Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng.”  آفُّونَ َوِإنها لََنۡحُن  ١٦٥ ٱلصه

166. “Và quả thật, chúng tôi luôn tán dương Ngài.”  َ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحون 

167. Và dù (những kẻ thờ đa thần ở Makkah) đã thường 

nói: 
 ١٦٧ َوِإن َكانُواْ لََيُقولُونَ 

168. “Phải chi chúng tôi có được một Lời Nhắc Nhở 

(những kinh sách chẳng hạn như Kinh Tawrah) từ những 

người thời trước,” 

لِينَ  وه
َ
َِن ٱلۡأ نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
 ١٦٨ لَۡو أ

169. “Thì quả thật chúng tôi đã là những bề tôi chân thành 

của Allah rồi.” 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله

170. (Và khi Kinh Qur’an được mang đến) thì họ phủ nhận 

Nó, rồi đây họ sẽ sớm biết (hình phạt đang đợi họ ở Ngày 

Phán Xét)! 

 ١٧٠ فََكَفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ 

171. Quả thật, Lời Phán của TA đã được phán cho các bề 

tôi của TA, họ là các vị Sứ Giả. 
 ١٧١ َولََقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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172. Quả thật, họ là những người được trợ giúp (từ nơi 

TA). 
 ١٧٢ إِنهُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُرونَ 

173. Quả thật, quân binh của TA luôn giành chiến thắng.  َ١٧٣ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡغَٰلُِبون 

174. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) hãy bỏ mặc họ cho tới khi 

thời hạn (đã đến). 
 ١٧٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

175. Và chờ xem (sự trừng phạt dành cho họ), rồi đây họ 

sẽ sớm thấy (sự trừng phạt đó)! 
بِۡصۡرُهۡم فََسۡوَف ُيۡبِصُرونَ 

َ
 ١٧٥ َوأ

176. Có phải họ hối thúc sự trừng phạt của TA?  َفَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُون
َ
 ١٧٦ أ

177. Nhưng khi (sự trừng phạt của TA) rơi xuống sân nhà 

của họ thì buổi sáng sẽ là hoàn cảnh thê thảm cho những 

kẻ đã được báo trước. 

 ١٧٧ َصَباُح ٱلُۡمنَذرِينَ فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهۡم فََسآَء 

178. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bỏ mặc họ cho 

tới khi thời hạn (đã đến). 
 ١٧٨ َوتََوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحينٖ 

179. Và chờ xem (sự trừng phạt dành cho họ), rồi đây họ 

sẽ sớm thấy (sự trừng phạt đó)! 
بِۡصۡر فََسوَۡف ُيبۡ 

َ
 ١٧٩ ِصُرونَ َوأ

180. Quang Vinh và tối cao thay Thượng Đế của Ngươi! 

Thượng Đế của Quyền Lực! Ngài siêu việt vượt xa những 

điều mà họ đã mô tả (về Ngài). 

ا يَِصُفونَ  ةِ َعمه ِ ٱلۡعِزه  ١٨٠ ُسۡبَحََٰن َرب َِك َرب 

181. Sự Bằng an dành cho các vị Sứ Giả (vinh dự của 

Allah)! 
 ١٨١ وََسَلٌَٰم عَلَى ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

182. Alhamdulillah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và vạn vật.  َٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِ َرب   ١٨٢ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sad. Thề bởi Qur’an chứa đựng Lời Nhắc Nhở.  ِِۡكر  ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

2. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin cứ ngoan cố và ngạo 

mạn. 
ةٖ وَِشَقاقٖ  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه  ٢ بَِل ٱل

3. Đã có không biết bao thế hệ trước họ bị TA tiêu diệt! Họ 

cầu xin sự cứu rỗi (lúc đối mặt với sự trừng phạt) nhưng 

đã quá muộn. 

لَاَت   ِن قَۡرٖن َفَناَدواْ وه ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َكۡم أ

 ٣ ِحيَن َمَناٖص 

4. Họ ngạc nhiên về việc một người cảnh báo xuất thân từ 

họ đến với họ. Những kẻ vô đức tin nói: “Đây là một tên 

phù thủy, một kẻ nói dối.” 

َٰفُِروَن   ِۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡك نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
وََعِجُبٓواْ أ

اٌب   ٤ َهََٰذا َسَِٰحر  َكذه

5. “Lẽ nào hắn (Muhammad) nhập tất cả các thần linh 

thành một Thượng Ðế duy nhất, đây quả là một điều hết 

sức quái gở?” 

َٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء   َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِل
َ
أ

 ٥ ُعَجاب  

6. (Những kẻ cầm đầu trong bọn họ nói:) “Các người hãy 

tiếp tục bước đi (trên con đường của các người), các 

người hãy vẫn bám chặt vào các thần linh của các người. 

Bởi đây chỉ là một mưu đồ (của hắn - Muhammad).” 

ِن ٱۡمُشواْ َوٱۡصبُِرواْ عَلَىَٰٓ  
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡملَُأ ِمۡنُهۡم أ

 ٦ َءالَِهتُِكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيء  يَُرادُ 

7. “Chúng ta chưa từng nghe đến điều này trong tín 

ngưỡng sau cùng của tổ tiên chúng ta. Đây thực sự chỉ là 

một điều bịa đặt!” 

ها   َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ إِل
 ٧ ٱۡختَِلَٰقٌ 

8. “Lẽ nào Lời nhắc nhở chỉ được ban xuống cho hắn 

trong khi vẫn còn chúng ta ư?” Không, họ hoài nghi Lời 

nhắc nhở của TA. Không, bởi vì họ chưa nếm mùi trừng 

phạt của TA! 

ِن   ِۡكُر ِمنُۢ بَيۡنَِناْۚ بَۡل ُهۡم فِي َشك ٖ م  ُءنزَِل َعلَۡيهِ ٱلذ 
َ
أ

ا يَُذوقُواْ َعَذابِ  همه  ٨ ذِۡكرِيِۚ بَل ل

9. Hoặc lẽ nào (những kẻ thờ đa thần này) nắm giữ kho 

tàng Hồng Ân của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ), 

Đấng Toàn Năng, Đấng Ban Bố? 

ابِ  ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡوَهه
َ
 ٩ أ

10. Hoặc lẽ nào quyền thống trị các tầng trời và trái đất và 

vạn vật giữa trời đất thuộc về họ? Nếu thực sự như thế thì 

họ hãy tìm cách đi lên đó (xem nào)! 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَماۖۡ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
أ

ۡسَبَٰبِ 
َ
 ١٠ فَلۡيَۡرَتُقواْ فِي ٱلۡأ

11. Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại giống như các đội 

quân (trước đó đã phủ nhận các vị Thiên Sứ của mình). 
ا ُهَنالَِك َمۡهزُ  ۡحَزابِ ُجند  مه

َ
َِن ٱلۡأ  ١١ وم  م 
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12. Trước họ, đám dân của Nuh, ‘Ad và Pha-ra-ông, chủ 

nhân của các cột trụ cũng đã phủ nhận. 
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن ُذو   َكذه

ۡوتَادِ
َ
 ١٢ ٱلۡأ

13. Thamud, người dân của Lut và dân cư của khu rừng 

Aykah. Họ là liên quân. 
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِِۚ أ

َ
َوَثُموُد َوقَوُۡم لُوٖط َوأ

ۡحَزاُب 
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Tất cả đều phủ nhận các Sứ Giả nên họ đáng phải bị 

trừng phạt. 
َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقابِ  ها َكذه  ١٤ إِن ُكلٌّ إِل

15. Những kẻ (phủ nhận) này chỉ đang chờ đợi một tiếng 

gầm duy nhất. Khi đó, chắc chắn họ sẽ không thể quay lại. 
ا لََها ِمن   ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة مه ُؤلَآِء إِل َوَما يَنُظُر َهَٰٓ

 ١٥ فََواقٖ 

16. Họ nói (một cách chế giễu): “Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi! Xin Ngài mau cho bầy tôi thấy phần số (bị trừng phạt) 

của bầy tôi trước khi xảy ra Ngày Phán Xét.” 

َنا َقۡبَل يَۡوِم ٱلۡحَِسابِ  هَنا قِطه ل ل ِ  ١٦ َوَقالُواْ َربهَنا َعج 

17. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn chịu đựng về 

những điều họ nói và Ngươi hãy nghĩ đến người bề tôi 

Dawood của TA, một con người kiên cường. Quả thật, Y 

là người hằng quay về sám hối. 

يۡدِِۖ  
َ
ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداوُۥَد َذا ٱلۡأ

اٌب  وه
َ
ۥٓ أ  ١٧ إِنهُه

18. Quả thật, TA đã chế ngự núi non cùng với (Dawood) 

tán dương TA đêm ngày. 
ۡرنَا ٱلِۡجَباَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن بِٱلَۡعِشي ِ   إِنها َسخه

 ١٨ َوٱلِۡإۡشَراقِ 

19. Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn 

tuân lệnh Y (tán dương TA). 
اب   وه

َ
ۥٓ أ هُه ۖۡ ُكل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة  ١٩ َوٱلطه

20. TA đã củng cố quyền bính của (Dawood), ban cho Y 

sự khôn ngoan trong việc phán xét và ban cho y khả năng 

ăn nói quả quyết. 

وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة َوَفۡصَل  
 ٢٠ ٱلۡخَِطابِ 

21. (Hỡi Thiên Sứ), Ngươi có biết về câu chuyện của hai 

người kiện nhau đã trèo tường đột nhập vào phòng tu 

(của Dawood) chưa? 

ُرواْ ٱلِۡمۡحَراَب  ََٰك َنَبُؤاْ ٱلۡخَۡصِم إِۡذ تََسوه تَى
َ
 ٢١ ۞وََهۡل أ

22. Khi họ xông vào gặp Dawood (đột ngột như thế), Y đã 

không khỏi bàng hoàng. Họ nói: “Xin Người đừng sợ! 

Chúng tôi là hai người kiện nhau, trong đó một người đã 

hành động sai trái với người kia. Cho nên, xin Ngài hãy 

phân xử giữa hai người chúng tôi bằng công lý và chớ 

đừng bất công, và xin Người hướng dẫn chúng tôi đến 

con đường êm xuôi (bằng giải pháp chính đáng).” 

َداوُۥَد َفَفزَِع ِمۡنُهۡمۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ  إِۡذ َدَخلُواْ عَلَىَٰ 
َخۡصَماِن َبَغىَٰ َبۡعُضَنا عَلَىَٰ َبۡعٖض فَٱۡحُكم بَيَۡنَنا 

َرَٰطِ  ِ ِ َولَا تُۡشِطۡط َوٱۡهِدنَآ إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلص   ٢٢ بِٱلۡحَق 
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23. “Quả thật, đây là người anh em (trong đạo) của tôi. 

Anh ấy có chín mươi chín con cừu cái còn tôi chỉ có một 

con cừu cái duy nhất. Tuy nhiên, anh ấy nói với tôi ‘hãy 

đưa nó cho ta’ và anh ấy đã thắng tôi trong phần tranh 

luận.” 

ِخي لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن َنۡعَجٗة َولَِي َنۡعَجة   
َ
إِنه َهََٰذآ أ

ۡكفِلۡنِيَها 
َ
نِي فِي ٱلۡخَِطابِ َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ  ٢٣ وََعزه

24. (Dawood) liền nói (với người trình bày): “Chắc chắn, 

anh ta đã bất công với ngươi về việc đã đòi nhập con cừu 

của ngươi vào bầy cừu của anh ta. Quả thật, hầu hết các 

đối tác hùn hạp thường hành động sai trái với nhau ngoại 

trừ những ai có đức tin và hành thiện; và những người 

như thế thì ít.” Dawood đoán rằng chắc chắn TA (Allah) đã 

thử thách Y nên Y đã cầu xin Thượng Đế của Y tha thứ, 

cúi mình phủ phục và quay về sám hối (với Ngài). 

َجتَِك إِلَيَٰ نَِعاِجهِۖۦۡ َوِإنه  قَاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنعۡ 
ها   َِن ٱلۡخُلََطآِء لََيۡبِغى َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض إِل َكثِيٗرا م 

ا ُهۡمُۗ   َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل
َُٰه فَٱۡسَتۡغَفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر   نهَما َفَتنه

َ
َوَظنه َداوُۥُد أ

 
َ
 ٢٤ نَاَب۩َوأ

25. Vậy là TA (Allah) đã tha thứ cho (Dawood) về điều đó. 

Quả thật ở nơi TA, Y có được một chỗ gần gũi và một nơi 

quay về tốt đẹp. 

َٰلَِكۖۡ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن   َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذ
 ٢٥ َمـ َابٖ 

26. (Allah phán bảo): “Này hỡi Dawood! TA đã chỉ định 

Ngươi làm một Đại Diện trên trái đất. Do đó, Ngươi hãy 

phân xử giữa mọi người theo công lý và chớ làm theo dục 

vọng và sở thích của Ngươi, vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 

con đường của Allah. Quả thật, những ai lạc khỏi con 

đường của Allah thì sẽ bị trừng phạt nặng nề vì đã quên 

mất Ngày Phán Xét (Cuối Cùng).” 

ۡرِض فَٱۡحُكم  
َ
َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي ٱلۡأ

ِ َولَا تَتهبِِع ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلهَك َعن   اِس بِٱلۡحَق  َبيَۡن ٱلنه
هِذيَن يَِضلُّوَن َعن ِْۚ إِنه ٱل ِ لَُهۡم   َسبِيِل ٱَّلله َسبِيِل ٱَّلله

 ٢٦ َعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَوَۡم ٱلۡحَِسابِ 

27. TA (Allah) đã không tạo ra trời đất và vạn vật giữa 

chúng một cách vô ích và không mục đích. Đó chỉ là lối 

suy nghĩ của những kẻ vô đức tin mà thôi. Vì vậy, khốn 

cho những kẻ vô đức tin (bị trừng phạt) trong Hỏa Ngục. 

َٰلَِك   ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َبَِٰطلٗاْۚ َذ
َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

هِذيَن َكَفُرواْ ِمَن   ْْۚ فََوۡيل  ل ِل هِذيَن َكَفُروا َظنُّ ٱل
ارِ   ٢٧ ٱلنه

28. Lẽ nào TA lại đối xử với những người có đức tin và 

hành thiện giống như (đối với) những kẻ thối nát trên trái 

đất? Hoặc lẽ nào TA lại đối xứ với những người ngoan 

đạo giống như (đối với) những kẻ hư đốn và tội lỗi? 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
أ

ۡم نَ 
َ
ۡرِض أ

َ
جَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن  َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي ٱلۡأ

ارِ   ٢٨ َكٱلُۡفجه

29. Kinh Sách (Qur’an) mà TA đã ban xuống cho Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) là một Kinh Sách đầy phúc lành để họ 

nghiền ngẫm về những câu Kinh của Nó và để cho những 

người thông hiểu lưu tâm. 

نَزلَۡنَُٰه 
َ
بهُرٓواْ َءاَيَٰتِهِۦ  كَِتٌَٰب أ إِلَۡيَك ُمَبََٰرك  ل َِيده

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ  ٢٩ َولَِيَتَذكه

30. TA đã ban cho Dawood đứa con trai, (đó là) 

Sulayman, (Y là) một người bề tôi ưu hạng, Y là người bề 

tôi hằng quay về sám hối. 

اٌب َووََهۡبَنا لَِداوُۥَد ُسلَۡيَمََٰنْۚ  وه
َ
ۥٓ أ  ٣٠  نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه
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31. Vào một buổi xế chiều, những con ngựa tốt có những 

bước chân nhanh nhẹn, được mang đến trình (Sulayman). 
َٰفَِنَُٰت ٱلِۡجَيادُ   ٣١ إِۡذ ُعرَِض َعلَۡيهِ بِٱلَۡعِشي ِ ٱلصه

32. (Sulayman) nói: “Quả thật, Ta đã từng yêu thích món 

vật tốt hơn cả việc tưởng nhớ Thượng Đế của Ta cho đến 

khi mặt trời đã khuất bóng sau màn đêm (lỡ cả lễ nguyện 

Salah ‘Asr)”. 

ۡحَبۡبُت ُحبه ٱلۡخَيِۡر َعن ذِۡكرِ َرب ِي َحتهيَٰ  
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ

 ٣٢ تََواَرۡت بِٱلۡحَِجابِ 

33. “Hãy dắt chúng (đàn ngựa) trở lại cho ta”, rồi 

(Sulayman) lấy kiếm đánh vào chân và cổ của chúng. 
ۡعَناقِ 

َ
وِق َوٱلۡأ ۖۡ َفَطفَِق َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ  ٣٣ ُردُّوَها عَلَىه

34. Quả thật, TA đã thử thách Sulayman. TA đã đặt lên 

ngai vàng của Y một con quỷ (và Y đã mất đi vương 

quyền trong một thời gian ngắn). Sau đó, (Sulayman) đã 

quay về sám hối (với TA và TA đã phục vương quyền trở 

lại cho Y). 

لَۡقۡيَنا عَلَىَٰ ُكۡرِسي ِهِۦ َجَسٗدا ُثمه  
َ
َولََقۡد َفَتنها ُسلَۡيَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ أ

35. (Sulayman) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! 

Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và ban cho bề tôi một vương 

quyền mà Ngài sẽ không ban cho một ai khác sau bề tôi. 

Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Ban Bố.” 

َحٖد  
َ
ها يَۢنَبِغى لِأ ِ ٱۡغفِۡر لِي وََهۡب لِي ُملۡٗكا ل قَاَل َرب 

 ۡ نَت ٱل
َ
ِنُۢ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك أ اُب م   ٣٥ وَهه

36. TA (Allah) đã chế ngự gió cho (Sulayman), bắt nó bay 

một cách nhẹ nhàng đến bất cứ nơi nào tùy theo lệnh của 

Y. 

ۡمرِهِۦ رَُخآًء َحۡيُث  
َ
ِيَح َتجۡرِي بِأ ۡرنَا لَُه ٱلر  فََسخه

َصاَب 
َ
 ٣٦ أ

37. TA bắt Shaytan phục tùng (Sulayman), chúng bao 

gồm thợ xây và thợ lặn. 
َيَِٰطيَن ُكله َبنهآٖء وََغوهاٖص   ٣٧ َوٱلشه

38. Còn những tên (Shaytan) khác thì bị xiềng xích lại. ِۡصَفاد
َ
نِيَن فِي ٱلۡأ  ٣٨ َوَءاَخرِيَن ُمَقره

39. (Allah phán bảo Sulayman): “(Này Sulayman), đây là 

phần ban phát của TA dành cho Ngươi. Ngươi chi dùng 

(bố thí cho ai) hoặc giữ lại (không cho ai) là tùy ý Ngươi, 

Ngươi sẽ không bị thanh toán (về việc đó). 

ۡمِسۡك بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
َ
ۡو أ

َ
 ٣٩ َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

40. Quả thật, (Sulayman) có nơi TA một chỗ gần gũi và 

một nơi quay trở về tốt đẹp. 
 ٤٠ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفىَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 

41. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến người bề tôi Ayyub 

của TA khi Y khóc than gọi Thượng Đế của Y, cầu nguyện 

: “Quả thật, Shaytan đã làm cho bề tôi khổ tâm và đau 

đớn.” 

نَِي  َوٱۡذُكرۡ  ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
 َعۡبَدنَآ أ

ۡيَطَُٰن بُِنۡصٖب وََعَذاٍب   ٤١ ٱلشه

42. (TA – Allah phán bảo Ayyub): “Ngươi hãy dùng chân 

của mình giẫm lên mặt đất. Nơi đây, sẽ có nước cho 

ngươi tắm rửa và uống.” 

 ٤٢ ۡغتََسُلُۢ بَارِد  َوَشَراب  ٱۡرُكۡض بِرِۡجلَِكۖۡ َهََٰذا مُ 
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43. TA đã trả gia đình lại cho (Ayyub) và ban thêm cho Y 

Hồng Ân từ nơi TA và (đó) là một sự Nhắc Nhở cho 

những người thông hiểu. 

ِنها َوذِۡكَرىَٰ   َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه
َ
ۥٓ أ َووََهۡبَنا لَُه

 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٣ لَۡبَٰبِ لِأ

44. (Lúc Ayyub giận vợ và thề sẽ đánh đòn vợ một trăm 

roi. Thế là TA – Allah phán bảo Y): “Ngươi hãy nắm trong 

tay một chùm cọng lá chà là, Ngươi dùng nó đánh (nữ ta) 

và Ngươi sẽ không phạm lời thề.” Quả thật, TA đã thấy Y 

hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y đích thực là một người bề 

tôi ưu hạng, Y đích thực là người bề tôi luôn biết quay đầu 

sám hối (với TA). 

وَُخۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ َولَا َتحَۡنۡثُۗ إِنها 
اب   وه

َ
ۥٓ أ  ٤٤ وََجۡدَنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

45. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến những người bề tôi 

của TA, Ibrahim, Is-haaq và Ya’qub. Họ là những người 

cương nghị và có cái nhìn thấu đáo sự việc. 

ْولِي  
ُ
َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب أ

بَۡصَٰرِ 
َ
يِۡدي َوٱلۡأ

َ
 ٤٥ ٱلۡأ

46. Quả thật, TA đã chọn họ làm những người hết lòng 

tưởng nhớ Ngôi nhà (ở Đời Sau). 
ارِ  ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى ٱلده

َ
 ٤٦ إِنهآ أ

47. Đối với TA, họ thực sự là những thành phần ưu tú 

được tuyển chọn. 
ۡخَيارِ َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن  

َ
 ٤٧ ٱلۡأ

48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhớ đến Isma’il, Al-Yasa’ 

(Elisha) và Zdul-kifl. Tất cả họ đều thuộc thành phần ưu tú 

được tuyển chọn. 

َِن   َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ وَُكل   م 
ۡخَيارِ 

َ
 ٤٨ ٱلۡأ

49. Đây là Lời Nhắc Nhở. Quả thật những người ngoan 

đạo (sợ Allah) sẽ có một nơi trở về vô cùng tốt đẹp. 
ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن َمـ َابٖ   ٤٩ َهََٰذا ذِۡكر 

50. Những Ngôi Vườn Thiên Đàng Vĩnh Cửu với những 

cánh cửa luôn luôn được mở đón chờ họ. 
َِٰت َعۡدٖن  َُٰب َجنه بَۡو

َ
هُهُم ٱلۡأ َفتهَحٗة ل  ٥٠ مُّ

51. Họ sẽ tựa mình thoải mái trong đó; họ sẽ gọi nhiều loại 

trái quả (để ăn) và nhiều loại nước giải khát (để uống) một 

cách tùy thích. 

ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ َكثِيَرةٖ  
 ٥١ َوَشَرابٖ 

52. Bên cạnh họ sẽ là những nàng trinh nữ chỉ biết ngắm 

nhìn chồng của mình. 
تَۡراٌب 

َ
ۡرِف أ َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٥٢ ۞وَِعنَدُهۡم َق

53. Đây là những gì mà các ngươi (hỡi những người 

ngoan đạo) đã được hứa vào Ngày Phán Xét (Cuối Cùng). 
 ٥٣ َسابِ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم ٱلۡحِ 

54. Đây là bổng lộc vô tận của TA (dành cho những người 

ngoan đạo). 
 ٥٤ إِنه َهََٰذا لَرِزُۡقَنا َما لَُهۥ ِمن نهَفادٍ 

55. Đây (là phần thưởng dành cho những người ngoan 

đạo). Riêng đối với những kẻ vượt quá (giới hạn của TA) 

thì sẽ có một nơi trở về vô cùng tồi tệ. 

َٰغِيَن لََشره َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه
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56. (Đó là) Hỏa Ngục, nơi mà họ sẽ bị thiêu đốt; một chốn 

ở hết mức tồi tệ. 
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

57. Đây (là sự trừng phạt dành cho những kẻ vượt quá 

giới hạn). Bởi vậy, hãy để cho họ nếm nó: một loại nước 

cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh. 

اق    ٥٧ َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوُه َحمِيم  وََغسه

58. (Ngoài những phình phạt đó) còn có các loại hình phạt 

tương xứng khác nữa. 
ۡزَوَٰجٌ 

َ
ۦٓ أ  ٥٨ َوَءاَخُر ِمن َشكۡلِهِ

59. (Khi cư dân Hỏa Ngục đi vào trong đó, họ mắng nhiếc 

nhau, nói): “Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung 

với các người, không được ai nghinh đón cả! Chắc chắn, 

họ sẽ bị nướng trong Lửa (giống như chúng ta).” 

ۡقَتِحم   ُۢا بِِهۡمْۚ إِنهُهۡم  َهََٰذا فَۡوج  مُّ َعُكۡم لَا َمرَۡحَب مه
ارِ   ٥٩ َصالُواْ ٱلنه

60. (Những kẻ đi theo nói với những tên thủ lĩnh của họ): 

“Không, không ai chào đón các người cả. Chính các 

người đã mang điều này đến cho chúng tôi. Cho nên, đây 

là một chỗ ngụ xấu xa dành cho tất cả chúng ta.” 

ۡمُتُموُه لََناۖۡ   نُتۡم قَده
َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ نُتۡم لَا َمرَۡحَب

َ
قَالُواْ بَۡل أ

 ٦٠ فَبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ 

61. (Những kẻ đi theo) thưa: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! 

Kẻ nào làm cho bầy tôi mang tội này thì xin Ngài trừng 

phạt kẻ đó gấp đôi trong Hỏa Ngục.” 

َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ َعَذاٗبا ِضۡعٗفا فِي   قَالُواْ َربهَنا َمن قَده
ارِ   ٦١ ٱلنه

62. (Những kẻ tự cao tự đại trong những thành phần vượt 

quá giới hạn) bảo: “Tại sao chúng tôi không thấy những kẻ 

mà chúng tôi đã liệt họ vào đám người xấu xa?” 

َِن   ُهم م  َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها َنُعدُّ
ۡشَرارِ 

َ
 ٦٢ ٱلۡأ

63. “Lẽ nào chúng tôi đã chế giễu họ hay lẽ nào chúng tôi 

đã bị quáng mắt không nhìn thấy họ?” 
بَۡصَٰرُ 

َ
ۡم َزاَغۡت َعنُۡهُم ٱلۡأ

َ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا أ ته

َ
 ٦٣ أ

64. Đó là sự thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa 

Ngục. 
ارِ  ۡهِل ٱلنه

َ
َٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ  ٦٤ إِنه َذ

65. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ vô đức tin 

trong đám dân của Ngươi): “Quả thật, Ta chỉ là một người 

cảnh báo, và thực sự không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng.” 

َِٰحُد   ُ ٱلَۡو ها ٱَّلله ٍَٰه إِل ۖۡ َوَما ِمۡن إَِل نَا۠ ُمنِذر 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ارُ   ٦٥ ٱلَۡقهه

66. “(Ngài là) Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và vạn 

vật giữa trời đất, và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đầng Hằng 

Tha Thứ.” 

ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلَۡعزِيُز  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َربُّ ٱلسه

َٰرُ   ٦٦ ٱلَۡغفه

67. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ phủ nhận 

này): “Nó (Qur’an) là một nguồn tin vĩ đại.” 
 ٦٧ قُۡل ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيمٌ 

68. “Cái mà các người thường quay mặt ngoảnh đi.”  َنُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨ أ
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69. “Ta không hề biết bất cứ điều gì về các vị trên cao 

(các Thiên Thần) khi họ tranh luận với nhau.” 
عۡلَىَٰٓ إِۡذ َيخَۡتِصُمونَ 

َ
 ٦٩ َما َكاَن لَِي ِمۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱلۡأ

70. “Quả thật, Ta chỉ được Mặc Khải cho biết rằng Ta là 

một người cảnh báo công khai.” 
بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
نهَمآ أ

َ
هٓا أ  ٧٠ إِن يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

71. (Ngươi hãy nhớ lại) khi Thượng Đế của Ngươi tuyên 

bố với các Thiên Thần: “Quả thật, TA sắp tạo một người 

phàm (Adam) từ đất sét.” 

ِن   إِۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا م 
 ٧١ ِطينٖ 

72. Khi TA đã uốn nắn Y thành hình thể và đã thổi vào Y 

linh hồn từ nơi TA thì TA ra lệnh (cho các Thiên Thần): 

“Các ngươi hãy cúi xuống quỳ lạy Y.” 

وِحي َفَقُعواْ لَُهۥ   ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ فَإَِذا َسوه
 ٧٢ َسَِٰجِدينَ 

73. Thế là tất cả các Thiên Thần đều cúi xuống quỳ lạy.  َۡجمَُعون
َ
 ٧٣ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

74. Ngoại trừ Iblis. Nó tự cao tự đại (không tuân lệnh) nên 

đã trở thành một tên phản nghịch. 
َٰفِرِينَ  هٓا إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن ٱلَۡك  ٧٤ إِل

75. (Allah) phán: “Này Iblis! Điều gì ngăn nhà ngươi quỳ 

lạy thứ mà TA đã tạo ra từ chính đôi Bàn Tay của TA? Có 

phải nhà ngươi ngạo mạn (xem thường vật TA tạo) hoặc 

có phải nhà ngươi đã ngạo mạn và tự cao (đối với mệnh 

lệnh của TA từ trước)?” 

ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت  
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ قَاَل َيَٰٓ

ۡم ُكنَت ِمَن ٱلَۡعالِينَ 
َ
ۡسَتۡكبَرَۡت أ

َ
ۖۡ أ  ٧٥ بَِيَديه

76. (Iblis) nói: “Bề tôi tốt hơn Y (Adam) bởi lẽ Ngài đã tạo 

bề tôi từ lửa trong khi Ngài tạo Y từ đất sét.” 
ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن   نَا۠ َخيۡر  م 

َ
قَاَل أ

 ٧٦ ِطينٖ 

77. (Allah) phán: “Ngươi hãy cút khỏi (Thiên Đàng), quả 

thật nhà ngươi là một tên đã bị trục xuất.” 
 ٧٧ ِمۡنَها فَإِنهَك رَِجيم  قَاَل فَٱۡخُرۡج 

78. “Quả thật, nhà ngươi là kẻ bị nguyền rủa cho đến 

Ngày Thưởng Phạt Cuối Cùng.” 
ِينِ   ٧٨ َوِإنه َعلَۡيَك لَۡعَنتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 

79. (Iblis) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài tạm 

tha bề tôi cho đến ngày (mà các bề tôi của Ngài) được 

dựng sống trở lại.” 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
َ
ِ فَأ  ٧٩ قَاَل َرب 

80. (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là kẻ được tạm tha,”  َ٨٠ قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِين 

81. “Cho đến Ngày của thời khắc đã được ấn định.”  ۡ٨١ ِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُومِ إِلَيَٰ يَو 

82. (Iblis) nói: “Với Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ lôi kéo 

tất cả (con cháu của Adam) lầm lạc.” 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  ٨٢ قَاَل فَبِعِزه
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83. “Ngoại trừ những bề tôi trung thực và thành tâm của 

Ngài trong số họ.” 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٨٣ إِل

84. (Allah) phán: “Sự Thật là từ nơi TA và TA luôn luôn nói 

sự Thật.” 
قُوُل 

َ
 ٨٤ قَاَل فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ

85. “TA chắc chắn sẽ giam nhà ngươi cùng tất cả những 

ai trong số họ đi theo nhà ngươi vào Hỏa Ngục.” 
ن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم   ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه

َ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٨٥ أ

86. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ thờ đa 

thần): “Ta không hề đòi các người trả thù lao cho TA về 

sứ mạng này và Ta cũng không phải là một tên bịa 

chuyện.” 

نَا۠ ِمَن   قُۡل 
َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َمآ أ

 ٨٦ ٱلُۡمَتكَل ِفِينَ 

87. “Quả thật, Nó (Qur’an) chỉ là lời nhắc nhở và khuyên 

răn cho muôn loài (con người, Jinn và các tạo vật khác).” 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ إِۡن ُهَو إِل

88. “Chắc chắn các người sẽ biết Thông Tin của Nó (là sự 

thật) sau một thời gian (khi các người đối diện với cái 

chết).” 

هُۥ َبۡعَد ِحين
َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنَبأ
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Az-Zumar  الزمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Kinh Sách (Qur’an) được ban xuống từ nơi Allah, Đấng 

Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

2. Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) Kinh Sách (Qur’an) chứa đựng điều chân lý. Do 

đó, Ngươi hãy thờ phượng Allah, thành tâm qui phục một 

mình Ngài. 

َ ُمخۡلِٗصا   ِ فَٱۡعُبِد ٱَّلله نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ِينَ  هُه ٱلد   ٢ ل

3. Lẽ nào việc chân thành qui phục không phải chỉ dành 

riêng cho một mình Allah duy nhất ư? Những kẻ đã nhận 

lấy ngoài Ngài các đấng bảo hộ (từ các thần linh bục 

tượng, các tà thần, nói): “Chúng tôi không thờ phượng họ 

mà thật ra chúng tôi chỉ muốn nhờ họ đưa chúng tôi đến 

gần Allah mà thôi.” Allah chắc chắn sẽ xét xử giữa họ về 

điều họ tranh cãi. Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ nói 

dối, vô đức tin. 

ۦٓ   خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته يُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ِ ٱلد  لَا َّلِله
َ
أ

ِ ُزلَۡفىَٰٓ إِنه   ِبُونَآ إِلَي ٱَّلله ها لُِيَقر  ۡولَِيآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إِل
َ
أ

 َ َ  ٱَّلله  َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم فِي َما ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله
ار   َِٰذب  َكفه  ٣ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو َك

4. Nếu Allah thực sự muốn nhận lấy một đứa con trai cho 

mình là Ngài đã chọn trong số tạo vật mà Ngài đã tạo một 

người vừa ý của Ngài. Tuy nhiên, Ngài Quang Vinh và Tối 

Cao (vượt xa điều đó)! Ngài là Allah, Đấng Duy Nhất, 

Đấng Quyền Năng. 

ا َيخۡلُُق َما   هٱۡصَطَفىَٰ ِممه ن َيتهِخَذ َولَٗدا ل
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

ارُ  َِٰحُد ٱلَۡقهه ُ ٱلَۡو ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ْۚ ُسۡبَحََٰنُه  ٤ يََشآُء

5. Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất vì chân lý (mang ý 

nghĩa và mục đích cao thâm). Ngài cuốn ban đêm bao phủ 

ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế 

ngự mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật đều di chuyển đến một 

thời hạn ấn định. Vậy lẽ nào Ngài không là Đấng Toàn 

Năng, Đấng Hằng Tha Thứ ư? 

هۡيَل عَلَى   ُِر ٱل ِۖ يَُكو  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

ۡمَس   َر ٱلشه هۡيِلِۖ وََسخه َهاَر عَلَى ٱل ُِر ٱلنه َهارِ َويَُكو  ٱلنه
لَا ُهَو ٱلَۡعزِيُز  

َ
ي  أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
رِي لِأ

ۖۡ ُكل   َيجۡ َوٱلَۡقَمَر
َٰرُ   ٥ ٱلَۡغفه

6. Ngài đã tạo hóa các ngươi (hỡi nhân loại) từ một cá thể 

duy nhất, (đó là Adam). Rồi từ Y, Ngài đã tạo ra người vợ 

của Y (Hauwa). Rồi Ngài ban xuống tám con gia súc cho 

các ngươi. Ngài tạo các ngươi trong dạ con của các bà 

mẹ của các ngươi theo từng giai đoạn, cái này tiếp nối 

theo sau cái kia, trong ba lớp màng tối. Đó là Allah, 

Thượng Đế của các ngươi. Mọi quyền thống trị đều thuộc 

về Ngài. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Ngài. Vậy sao các ngươi lại lánh xa Ngài (không thờ 

phượng Ngài mà thờ phượng các tạo vật của Ngài)? 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها  َخلََقُكم م 
ۡزَوَٰٖجِۚ َيخۡلُُقُكۡم  

َ
نَۡعَِٰم ثََمَٰنِيََة أ

َ
َِن ٱلۡأ نَزَل لَُكم م 

َ
َوأ

ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي   َهَٰتُِكۡم َخلۡٗقا م  مه
ُ
فِي ُبُطوِن أ

 ُ َٰلُِكُم ٱَّلله َٰٖثِۚ َذ  َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكۖۡ لَٓا  ُظلَُمَٰٖت ثََل
هيَٰ تُۡصَرفُونَ  ن

َ
ها ُهَوۖۡ فَأ ََٰه إِل  ٦ إَِل
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7. Nếu các ngươi vô đức tin thì quả thật Allah vẫn là Đấng 

Giàu Có, chẳng lệ thuộc gì các ngươi cả, chỉ có điều Ngài 

không hài lòng với sự vong ân của đám bầy tôi của Ngài. 

Nhưng nếu các ngươi biết tri ân thì Ngài sẽ hài lòng với 

các ngươi. Quả thật, không ai phải gánh tội cho người 

khác. Rồi đây, các ngươi sẽ quay về gặp Thượng Đế của 

các ngươi trở lại; rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết về những 

điều mà các ngươi đã từng làm. Quả thật, Ngài là Đấng 

biết rõ những điều nằm trong lòng (của mỗi người các 

ngươi). 

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖۡ َولَا يَۡرَضيَٰ   إِن تَۡكُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله
ۖۡ َوِإن تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمُۗ َولَا تَزُِر   لِعَِبادِهِ ٱلُۡكۡفَر

ِۚ ُثمه إِلَيَٰ رَ  ۡخَرىَٰ
ُ
رِۡجُعُكۡم  َوازَِرة  وِۡزَر أ ب ُِكم مه

ُۢ بَِذاِت   َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم
ُدورِ   ٧ ٱلصُّ

8. Con người khi gặp nạn thường khẩn cầu Thượng Đế 

của y, quay về sám hối với Ngài. Nhưng khi Ngài đã ban 

cho y Ân Huệ từ nơi Ngài, y lại quên mất điều mà y đã 

từng cầu xin Ngài trước đó, không những vậy, y còn dựng 

lên những thần linh cùng với Allah hầu mong dẫn thiên hạ 

đi lạc khỏi con đường của Ngài. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy 

nói (với những kẻ như thế): “Ngươi cứ hưởng thụ chốc lát 

bằng sự vô đức tin của ngươi. Chắc chắn (rồi đây) ngươi 

sẽ là một trong những người bạn của Hỏa Ngục.” 

۞َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ ُمنِيًبا إِلَۡيهِ ُثمه  
ِۡنُه نَِسَي َما كَاَن يَۡدُعٓواْ إِلَۡيهِ ِمن   لَُهۥ نِۡعَمٗة م  إَِذا َخوه

 ِ نَداٗدا ل ُِيِضله َعن َسبِيلِهۚۦِْ قُۡل َتَمتهۡع  َقۡبُل وََجَعَل َّلِله
َ
 أ

ارِ  ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
 ٨ بُِكۡفرَِك قَلِيلًا إِنهَك ِمۡن أ

9. Lẽ nào một người thức khuya đứng lạy, lo sợ cho Đời 

Sau và hy vọng nơi lòng nhân từ của Thượng Đế của y 

(lại giống với kẻ thờ phượng Allah trong hoạn nạn và phủ 

nhận Ngài trong lúc phồn thịnh) hay sao? Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) hãy nói: “Lẽ nào những người hiểu biết lại 

ngang bằng với những kẻ không biết gì ư?” Quả thật chỉ 

những người thông hiểu mới lưu tâm. 

هۡيِل َسا  َٰنٌِت َءانَآَء ٱل ۡن ُهَو َق مه
َ
ِجٗدا َوَقآئِٗما َيحَۡذُر  أ

هِذيَن   ٱٓأۡلِخَرةَ َويَرُۡجواْ َرۡحمََة َرب ِهِۗۦُ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱل
ْولُواْ  

ُ
ُر أ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما َيَتَذكه َيۡعلَُموَن َوٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٩ ٱلۡأ

10. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi những bề tôi có 

đức tin! Các ngươi hãy sợ Thượng Đế của các ngươi. 

Những ai làm điều thiện tốt trên thế gian thì sẽ gặp điều 

tốt trở lại. Và (các ngươi hãy biết rằng) đất đai của Allah 

rộng thênh thang. Quả thật, chỉ những người kiên nhẫn 

mới được ban trọn phần thưởng một cách không tính 

toán.” 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ لِل قُۡل َيَٰعَِبادِ ٱل
  ُۗ ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله

َ
ُۗ َوأ ۡنَيا َحَسَنة  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

َ
أ

ۡجرَُهم بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
َ
َٰبُِروَن أ هي ٱلصه  ١٠ إِنهَما يَُوف

11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Ta được lệnh 

phải thờ phượng Allah, thành tâm thần phục một mình 

Ngài.” 

ِينَ  هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ١١ قُۡل إِن ِٓي أ

12. “Và Ta được lệnh phải trở thành một trong những 

người Muslim (thần phục Ngài) đầu tiên.” 
َل ٱلُۡمۡسلِِمينَ  وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
 ١٢ َوأ

13. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta thực sự sợ hình 

phạt của Ngày Trọng Đại nếu Ta bất tuân Thượng Đế của 

Ta.” 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب يَۡوٍم  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٣ َعِظيمٖ 

14. Ngươi hãy nói: “Ta thờ phượng Allah, thành tâm thần 

phục một mình Ngài”. 
هُهۥ دِينِي  ۡعُبُد ُمخۡلِٗصا ل

َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله



 

Az-Zumar 

 

499 

 

 الزمر

15. Do đó, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) hãy cứ 

thờ phượng ngoài Ngài những gì các ngươi yêu thích. 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Những kẻ thua thiệt là 

những ai đã làm bản thân và gia đình thất bại vào Ngày 

Phục Sinh. Đó thực sự là một sự thua thiệt rõ ràng!” 

ِن ُدونِهِۗۦُ قُۡل إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن   فَٱۡعُبُدواْ َما ِشۡئُتم م 
ۡهلِيِهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ لَا  ٱل

َ
 أ

َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ   ١٥ َذ

16. Họ sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và 

phía dưới. Allah dùng nó để làm run sợ bầy tôi của Ngài 

như thế. Hỡi bầy tôi của TA, các ngươi hãy sợ TA. 

ارِ وَ  َِن ٱلنه ِن فَۡوقِِهۡم ُظلَل  م  ْۚ  لَُهم م  ِمن َتحۡتِِهۡم ُظلَل 
ۚۥْ َيَٰعَِبادِ فَٱتهُقونِ  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك ُيخَو ُِف ٱَّلله  ١٦ َذ

17. Riêng những ai tránh xa các tà thần, không thờ 

phượng chúng và quay về sám hối với Allah thì sẽ được 

tin mừng. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy báo tin mừng cho 

đám bề tôi của TA. 

نَابُٓواْ إِلَي  
َ
ن َيۡعُبُدوَها َوأ

َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطه َوٱل

ۡر ِعَبادِ ِ ِۚ فَبَش  ِ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ  ١٧ ٱَّلله

18. Những ai nghe Lời Phán và tuân theo điều tốt nhất 

của nó. Họ là những người đã được Allah hướng dẫn và 

họ là những người thông hiểu. 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ۥْٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
هِذيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتهبُِعوَن أ ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم أ

ُ
ۖۡ َوأ ُ َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َهَدى  ١٨ ٱل

19. Một người mà lời tuyên bố trừng phạt y đã được xác 

nhận thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không còn cách nào có thể 

hướng dẫn được kẻ đó. Lẽ nào Ngươi lại muốn cứu vớt 

một người đang ở trong Hỏa Ngục? 

نَت تُنقُِذ َمن فِي  
َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقه َعلَۡيهِ َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب أ

َ
أ

ارِ   ١٩ ٱلنه

20. Tuy nhiên, những ai sợ Thượng Đế của họ thì sẽ 

được ban cho các tòa nhà cao tầng chồng lên nhau, bên 

dưới có các dòng sông chảy. (Đó là) Lời Hứa của Allah và 

Allah không hề thất hứa. 

ِن فَۡوقَِها   هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم ُغَرف  م  َلَِٰكِن ٱل
 ۡۖ نَۡهَُٰر

َ
ۡبنِيهة  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ِ لَا  ُغَرف  مه  وَۡعَد ٱَّلله

ُ ٱلِۡميَعادَ   ٢٠ ُيخۡلُِف ٱَّلله

21. Quả thật, ngươi (con người) quan sát thấy việc Allah 

cho mưa từ trên trời xuống để nó thấm vào lòng đất chảy 

thành mạch nước, rồi Ngài dùng nó làm mọc ra cây trái đủ 

màu sắc, rồi cây cối bắt đầu úa dần, ngươi thấy nó héo 

vàng, rồi Ngài làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong 

sự việc đó là điều nhắc nhở dành cho những người thông 

hiểu. 

َمآِء َماٗٓء فََسلََكُهۥ   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض ُثمه ُيخۡرُِج بِهِ 
َ
خَۡتلًِفا يََنَٰبِيَع فِي ٱلۡأ ۦ َزۡرٗعا مُّ

ا ُثمه َيجَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰماْۚ   َُٰه ُمۡصَفر ٗ َٰنُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى لَۡو
َ
أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لِأ  ٢١ إِنه فِي َذ

22. Lẽ nào một người được Allah mở rộng tấm lòng để 

tiếp nhận Islam rồi bước đi trên ánh sáng của Thượng Đế 

của y (lại giống với một kẻ vô đức tin) ư? Thật khốn cho 

những kẻ mà trái tim của họ đã chai cứng trước Lời Nhắc 

Nhở của Allah! Những kẻ đó quả thật đang ở trong sự lầm 

lạc rõ ràng. 

ُ َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰم َفُهَو عَلَىَٰ نُورٖ  َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
ِن  أ  م 

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله ب ِهۚۦِْ فََوۡيل  ل ِلَۡقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم م  ره

بِينٍ   ٢٢ فِي َضَلَٰٖل مُّ
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23. Allah đã ban xuống những Lời nói tốt đẹp nhất: Một 

Kinh Sách mang đại ý giống nhau và lặp đi lặp lại. Khi 

nghe Nó, lớp da của những ai sợ Thượng Đế của họ sẽ 

sởn gai ốc (vì run sợ). Rồi lớp da và trái tim của họ sẽ 

mềm đi khi nghĩ đến Allah. Đó là nguồn hướng dẫn của 

Allah, Ngài dùng Nó để hướng dẫn ai Ngài muốn; và ai mà 

Allah làm cho lầm lạc thì sẽ không có được người hướng 

dẫn. 

ُ نَزه  َثانَِي ٱَّلله تََشَٰبِٗها مه ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهۡم ُثمه تَلِيُن  َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱل
  ِ َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِْۚ َذ ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله

ُ َفمَ  ْۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ا لَُهۥ ِمۡن  َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء
 ٢٣ َهادٍ 

24. Vậy, một người dùng gương mặt của mình để đỡ lấy 

hình phạt tồi tệ của Ngày Phán Xét (có bằng với người 

được vào Thiên Đàng hay không)? Rồi đây, những tên 

làm điều sai quấy sẽ được bảo: “Các ngươi hãy nếm (sự 

trừng phạt từ) những điều mà các ngươi đã làm ra.” 

َفَمن َيتهِقى بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  
َ
أ

َٰلِِميَن ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٢٤ َوقِيَل لِلظه

25. (Những kẻ thờ đa thần này), trước họ cũng đã có 

những kẻ phủ nhận và sự trừng phạt đã đến với những kẻ 

đó một cách mà chúng không thể ngờ tới. 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث   تَى
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱل َكذه

 ٢٥ لَا يَۡشُعُرونَ 

26. Allah đã bắt họ nếm sự nhục nhã ở đời này nhưng sự 

trừng phạt dành cho họ ở Đời Sau chắc chắn sẽ còn to 

lớn hơn, nếu họ biết điều đó! 

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب   ةِ ٱلدُّ ُ ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحََيوَٰ َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٦ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

27. Quả thật, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur’an 

này tất cả các hình ảnh thí dụ, mong rằng họ biết ghi nhớ 

và lưu tâm. 

ِ َمَثٖل  
َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن ِمن ُكل 

ُرونَ   ٢٧ لهَعلهُهۡم َيَتَذكه

28. (TA - Allah đã ban xuống) Kinh Qur’an bằng tiếng Ả-

rập, không quanh co (mơ hồ), mong rằng họ ngoan đạo 

(sợ Allah). 

 ٢٨ بِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ قُۡرَءانًا َعرَ 

29. Allah đưa ra hình ảnh thí dụ, một người phục vụ cho 

nhiều ông chủ gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh 

chấp nhau, còn một người chỉ phục vụ cho một ông chủ 

duy nhất, hai người này có ngang bằng nhau không? Mọi 

lời ca ngợi và tán dương đều thuộc về Allah! Không, đa số 

bọn họ không biết gì (nên mới thờ phượng các thần linh 

ngoài Allah). 

ُ َمَثلٗا رهُجلٗا فِيهِ ُشَرَكآُء ُمتََشَِٰكُسوَن   َضَرَب ٱَّلله
ِْۚ  َورَُجلٗا َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهۡل يَۡسَتوِيَاِن مَ  َثلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٩ بَۡل أ

30. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ chết và họ cũng sẽ 

chết. 
ي ُِتونَ   ٣٠ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم مه

31. Rồi vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, các ngươi sẽ đối 

chất với nhau trước Thượng Đế của các ngươi (để biết ai 

là người của chân lý và ai là kẻ của sự ngụy tạo và sai 

trái). 

 ٣١ ُثمه إِنهُكۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكۡم َتخَۡتِصُمونَ 
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32. Vậy còn ai sai quấy hơn kẻ đã nói dối cho Allah và đã 

phủ nhận chân lý khi nó đến với y? Lẽ nào Hỏa Ngục 

không phải là nơi cư ngụ cho những kẻ vô đức tin?! 

ۡدِق   ِ َب بِٱلص  ِ َوَكذه ۡظلَُم ِممهن َكَذَب عَلَى ٱَّلله
َ
۞َفَمۡن أ

َٰفِرِينَ  لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلَۡك
َ
ۥْٓۚ أ  ٣٢ إِۡذ َجآَءهُ

33. Những người mang chân lý đến và tin nơi nó, họ đích 

thực là những người ngoan đạo (ngay chính, sợ Allah). 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ۦٓ أ َق بِهِ ۡدِق وََصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص  َوٱل

 ٣٣ ٱلُۡمتهُقونَ 

34. Họ sẽ có được mọi điều mà họ ước muốn nơi Thượng 

Đế của họ. Đó là phần thưởng của những người làm tốt. 
ا  َٰلَِك َجَزآُء  لَُهم مه يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ

 ٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

35. Mục đích để Allah xóa các tội lỗi mà họ đã phạm (và 

đã quay về sám hối với Ngài) đồng thời để ân thưởng cho 

họ bởi những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

سۡ 
َ
ُ َعۡنُهۡم أ َِر ٱَّلله هِذي َعِملُواْ َويَۡجزِيَُهۡم  لُِيَكف   ٱل

َ
َوأ

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسِن ٱل
َ
ۡجرَُهم بِأ

َ
 ٣٥ أ

36. Lẽ nào Allah không đủ giúp cho Người Bề Tôi 

(Muhammad) của Ngài?! Họ muốn làm cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) sợ những ai khác ngoài Ngài. Và ai mà Allah 

làm cho lầm lạc thì y sẽ không có người hướng dẫn đúng 

đường. 

هِذيَن ِمن   ِفُونََك بِٱل ۖۥۡ َويَُخو  ُ بِكَاٍف َعۡبَدهُ لَيَۡس ٱَّلله
َ
أ

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٦ ُدونِهۚۦِْ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

37. Người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị bất cứ 

ai làm cho lầm lạc. Lẽ nào Allah không là Đấng Toàn 

Năng, Đấng Báo Thù (trừng phạt những ai nghịch lại)?! 

ُ بَِعزِيزٖ   لَيَۡس ٱَّلله
َ
ُۗ أ ٍ

ِضل  ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
 ٣٧ ذِي ٱنتَِقامٖ 

38. Nếu Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hỏi họ “Ai đã tạo các tầng 

trời và trái đất” thì chắc chắn họ sẽ trả lời “Allah”. Ngươi 

hãy nói với họ: “Các ngươi hãy cho Ta biết nếu Allah 

muốn tai họa xảy đến với Ta thì những (thần linh) mà các 

ngươi khấn vái ngoài Allah có thể giải cứu Ta khỏi tai họa 

đó hay không? Hoặc nếu Allah muốn thương xót Ta thì 

(những thần linh đó) có thể kiềm hãm lòng thương xót của 

Ngài hay không?” Ngươi hãy nói với họ: “Một mình Allah 

đã đủ phù hộ Ta. Những ai tin cậy (Allah) nên phó thác 

cho Ngài”. 

ۡرَض لََيُقولُنه 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
  َولَئِن َسأ

ِ إِۡن   ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله فََرَءۡيُتم مه
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ٱَّلله

ۡو  
َ
ۦٓ أ ِ ِه َِٰشَفَُٰت ُضر  ٍ َهۡل ُهنه َك ُ بُِضر  َراَدنَِي ٱَّلله

َ
أ

َُٰت َرۡحمَتِهۚۦِْ قُۡل  َراَدنِي بَِرۡحمٍَة َهۡل ُهنه ُمۡمِسَك
َ
أ

ۖۡ َعلَۡيهِ َيَتوَكهُل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ  ُ  ٣٨ َحۡسِبَي ٱَّلله

39. Ngươi hãy nói: “Hỡi dân ta! Các ngươi cứ làm theo 

con đường (thờ cúng các thần linh khác ngoài Allah) của 

các ngươi còn Ta làm theo (những gì mà Thượng Đế của 

Ta đã ra lệnh cho Ta). Rồi đây các ngươi sẽ sớm biết:” 

ۖۡ فََسۡوَف  قُۡل َيََٰقوِۡم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَ  َِٰمل  انَتُِكۡم إِن ِي َع
 ٣٩ َتۡعلَُمونَ 

40. “Ai sẽ là kẻ bị trừng phạt nhục nhã và bị trừng phạt đời 

đời kiếp kiếp.” 
تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب   

ۡ
َمن يَأ
قِيمٌ   ٤٠ مُّ
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41. Quả thật, TA đã ban Kinh Sách (Qur’an) xuống cho 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) là để cho nhân loại (chiếu theo) 

chân lý trong Nó. Do đó, ai tiếp thu nguồn chỉ đạo thì y 

được lợi cho bản thân mình; còn ai lầm lạc thì sự lầm lạc 

đó chỉ dẫn y tới sự bất lợi cho bản thân y mà thôi. Và 

Ngươi không phải là người quản lý trông coi họ. 

ِۖ َفَمِن   ِ نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ٱۡهَتَدىَٰ فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآ 
نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٍ 

َ
 ٤١ أ

42. Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết 

và khi nó chưa chết lúc trong giấc ngủ. Hồn của người 

nào Ngài quyết định cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn 

khác thì được gởi trở về thể xác đến một thời hạn ấn định. 

Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám người biết suy 

ngẫm. 

نُفَس 
َ
هي ٱلۡأ ُ َيَتَوف  ِحيَن َمۡوتَِها َوٱلهتِي لَۡم َتُمۡت فِي  ٱَّلله

َمَناِمَهاۖۡ َفُيۡمِسُك ٱلهتِي قََضيَٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل  
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   يِۚ إِنه فِي َذ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ أ

ُ
ٱلۡأ

ُرونَ   ٤٢ َيَتَفكه

43. Hay là ngoài Allah, (những kẻ thờ đa thần) đã nhận 

(các bục tượng) làm những vị can thiệp (cho họ). Ngươi 

(Thiên Sứ) hãy bảo họ: “Lẽ nào ngay cả khi các thần linh 

đó không có một chút quyền thống trị nào và chúng (chỉ là 

những vật vô tri) chẳng biết cũng chẳng hiểu gì nữa hay 

sao?” 

 ْ خَُذوا ِم ٱته
َ
َولَۡو َكانُواْ لَا   أ

َ
ْۚ قُۡل أ ِ ُشَفَعآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله

ا َولَا َيۡعقِلُونَ   ٤٣ َيۡملُِكوَن َشۡيـ ٗ

44. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Mọi sự can 

thiệp đều thuộc về quyền của Allah. Ngài nắm quyền 

thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi đây các ngươi sẽ 

được đưa về trình diện Ngài.” 

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه َفََٰعُة َجمِيٗعاۖۡ ل ِ ٱلشه ه ِ قُل َّلل 

 ٤٤ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

45. Khi nghe nhắc đến riêng Allah, lòng của những kẻ 

không có đức tin nơi cõi Đời Sau tràn đầy oán ghét, còn 

khi nhắc đến những kẻ (được tôn thờ khác) ngoài Ngài thì 

họ vui mừng ra mặt. 

هِذيَن لَا   زهۡت قُلُوُب ٱل
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َوِإَذا ُذكَِر ٱَّلله

ۦٓ إَِذا   هِذيَن ِمن ُدونِهِ يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوِإَذا ذُكَِر ٱل
 ٤٥ ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ 

46. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy cầu nguyện, nói: “Lạy Allah, 

Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Đấng biết điều 

vô hình và hữu hình, xin Ngài hãy xét xử giữa bầy tôi của 

Ngài về những điều mà họ thường tranh cãi!” 

 َٰ ۡرِض َع
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَِم ٱلَۡغۡيِب  قُِل ٱللهُهمه فَاِطَر ٱلسه

نَت َتحُۡكُم َبيَۡن ِعَبادَِك فِي َما َكانُواْ فِيهِ  
َ
َهََٰدةِ أ َوٱلشه

 ٤٦ َيخَۡتلُِفونَ 

47. Nếu những kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi 

thứ trên trái đất và nhiều hơn thế thì chắc chắn họ sẽ 

dùng nó để chuộc lấy mình thoát khỏi hình phạt đau đớn 

vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng (nhưng điều đó không bao 

giờ xảy ra). Rồi họ sẽ đón nhận từ nơi Allah (những hình 

phạt) mà họ không ngờ đến. 

ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ  
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
َولَۡو أ

وِٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِۦ ِمن سُ 
ِ َما لَۡم يَُكونُواْ َيحۡتَِسُبونَ  َِن ٱَّلله  ٤٧ َوبََدا لَُهم م 

48. Và những tội lỗi mà họ đã làm sẽ xuất hiện trước họ 

và những điều mà họ đã thường giễu cợt và nhạo báng sẽ 

bao vây họ. 

ا َكانُواْ   َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما  َكَسُبواْ وََحاَق بِِهم مه
 ٤٨ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 
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49. Con người khi gặp nạn, y cầu xin TA giải cứu; rồi sau 

khi TA ban ân huệ từ nơi TA cho y thì y lại nói: “Tôi có 

được là do sự hiểu biết của tôi mà thôi.” Không, đó là một 

sự thử thách nhưng hầu hết (những kẻ vô đức tin) không 

biết. 

لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة   فَإَِذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ُثمه إَِذا َخوه
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَي فِۡتَنة   

ُ
ِنها قَاَل إِنهَمآ أ م 

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٤٩ َوَلَِٰكنه أ

50. Quả thật, những kẻ trước họ cũng đã nói lời lẽ đó. Tuy 

nhiên, những thứ mà họ kiếm được chẳng giúp ích được 

gì cho họ. 

ا َكانُواْ   ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ أ قَۡد قَالََها ٱل

 ٥٠ يَۡكِسُبونَ 

51. Cho nên, hậu quả xấu xa của những gì họ kiếm được 

đã xảy đến với họ. Và những kẻ làm điều sai quấy trong 

số những người (đang sống) này sẽ phải chịu hậu quả 

xấu xa về những gì họ đã làm, và họ sẽ không bao giờ 

thoát khỏi (Allah). 

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن   ْْۚ َوٱل َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبوا
َ
فَأ

ُؤلَآِء   َسُيِصيُبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ َوَما ُهم  َهَٰٓ
 ٥١ بُِمۡعِجزِينَ 

52. Lẽ nào họ không biết việc Allah muốn nới rộng hay thu 

hẹp bổng lộc của Ngài đối với ai là tùy ý Ngài hay sao? 

Quả thật, trong đó là các dấu hiệu cho đám người có đức 

tin. 

َولَۡم يَ 
َ
ِۡزَق لَِمن يََشآُء  أ َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله

َ
ۡعلَُمٓواْ أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ  ْۚ إِنه فِي َذ  ٥٢ َويَۡقِدُر

53. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TA! 

Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều tội lỗi) 

thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. 

Chắc chắn Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai 

quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài là Đấng Hằng 

Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

نُفِسِهۡم لَا  
َ
ۡسَرفُواْ عَلَىَٰٓ أ

َ
هِذيَن أ ۞قُۡل َيَٰعَِبادَِي ٱل

نُوَب َجمِيًعاْۚ  َتۡقَنُطواْ ِمن َ َيۡغفُِر ٱلذُّ ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡحمَةِ ٱَّلله ره
 ٥٣ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

54. “Các ngươi hãy quay về sám hối với Thượng Đế của 

các ngươi và thần phục Ngài trước khi sự trừng phạt xảy 

đến với các ngươi; rồi (lúc đó) các ngươi sẽ không được 

ai cứu giúp.” 

ن  
َ
ۡسلُِمواْ لَُهۥ ِمن َقۡبِل أ

َ
نِيُبٓواْ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َوأ

َ
َوأ

تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب ُثمه لَا تُنَصُرونَ 
ۡ
 ٥٤ يَأ

55. “Các ngươi hãy làm theo những gì tốt nhất mà 

Thượng Đế của các ngươi đã ban xuống cho các ngươi 

(trong Qur’an) trước khi sự trừng phạt bất ngờ xảy đến với 

các ngươi trong lúc các ngươi không hay biết.” 

ِن   ب ُِكم م  ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
َوٱتهبُِعٓواْ أ

نُتۡم لَا  
َ
تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب َبۡغتَٗة َوأ

ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ

 ٥٥ تَۡشُعُرونَ 

56. “(Các ngươi hãy làm điều đó để) linh hồn (của các 

ngươi khỏi phải) than vãn (trong sự hối hận muộn màng): 

Ôi thật hối tiếc cho việc mình đã lơ là đối với Allah và thật 

hối tiếc cho việc mình đã là một trong những kẻ thường 

hay nhạo báng (những người có đức tin).” 

ن َتقُ 
َ
وَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَلَىَٰ َما فَرهطُت فِي َجۢنِب  أ

َِٰخرِينَ  ِ َوِإن ُكنُت لَِمَن ٱلسه  ٥٦ ٱَّلله

57. “Hoặc (để linh hồn của các ngươi khỏi phải) nói: Phải 

chỉ Allah hướng dẫn mình thì chắc mình đã là một người 

ngoan đạo.” 

 َ نه ٱَّلله
َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
َٰنِي لَُكنُت ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ أ  ٥٧  َهَدى
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58. “Hoặc (để linh hồn của các ngươi khỏi phải) nói khi 

nhìn thấy sự trừng phạt: Giá mà được trở lại (trần gian 

một lần nữa) thì mình sẽ là một trong những người làm 

tốt.” 

ۡو َتُقوَل ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو 
َ
ٗة  أ نه لِي َكره

َ
أ

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
 ٥٨ فَأ

59. Không, (sự việc không như ngươi mong muốn). Quả 

thật, trước đây các Lời Mặc Khải của TA đã đến với ngươi 

nhưng ngươi đã phủ nhận chúng, ngươi đã tỏ ra ngạo 

mạn và ngươi đã là một kẻ vô đức tin. 

بَۡت بَِها َوٱۡسَتۡكبَۡرَت   بَلَىَٰ  قَۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي فََكذه
َٰفِرِينَ   ٥٩ َوُكنَت ِمَن ٱلَۡك

60. Vào Ngày Phán Xét, ngươi sẽ thấy những kẻ nói dối 

cho Allah, gương mặt của họ sẽ trở nên đen sạm. Lẽ nào 

Hỏa Ngục không phải là chỗ ngụ cho những kẻ tự cao tự 

đại hay sao? 

ِ وُُجوُهُهم   هِذيَن َكَذبُواْ عَلَى ٱَّلله َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل
لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى ل ِلُۡمَتَكب ِِرينَ 

َ
ْۚ أ ةٌ ۡسَوده  ٦٠ مُّ

61. Và Allah sẽ cứu rỗi những người ngoan đạo (sợ Ngài) 

bằng thành tựu của họ. Không có một điều xấu xa nào 

chạm vào họ và họ sẽ không đau buồn. 

ُهُم   هِذيَن ٱتهَقۡواْ بَِمَفاَزتِِهۡم لَا َيَمسُّ ُ ٱل ي ٱَّلله َويَُنج ِ
وُٓء َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ   ٦١ ٱلسُّ

62. Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả vạn vật và Ngài trông coi 

và quản lý mọi vật. 
ُ َخَٰلُِق ُكل ِ  ِ َشۡيٖء َوكِيل  ٱَّلله

 ٦٢  َشۡيٖءِۖ وَُهَو عَلَىَٰ كُل 

63. Mọi chìa khóa (kho tàng) của các tầng trời và trái đất 

đều thuộc về Ngài; và những ai phủ nhận các Lời Mặc 

Khải của Allah thì đó là những kẻ thua thiệt. 

ه  ۡرِض  َوٱل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه ِذيَن َكَفُرواْ  ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
ِ أ  ٦٣ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

64. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Lẽ 

nào các ngươi bảo Ta thờ phượng ai khác ngoài Allah, 

hỡi những kẻ ngu dốt?!” 

ۡعُبُد 
َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
َها ٱلَۡجَِٰهلُونَ قُۡل أ يُّ

َ
 ٦٤ أ

65. Quả thật, Ngươi cũng như các vị (Sứ Giả) trước 

Ngươi đều đã được mặc khải rằng: “Nếu Ngươi tổ hợp 

(thần linh) cùng với Allah thì việc hành đạo của Ngươi sẽ 

trở nên vô nghĩa và Ngươi chắc chắn sẽ là một kẻ thất 

bại.” 

هِذيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن  َولََقۡد  وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ
أ

ۡشَرۡكَت لََيۡحَبَطنه َعَملَُك َولََتُكوَننه ِمَن  
َ
أ

 ٦٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

66. “Thay vào đó, Ngươi hãy thờ phượng chỉ một mình 

Allah và Ngươi hãy là một người biết ơn (Ngài).” 
 َ َِٰكرِينَ بَِل ٱَّلله َِن ٱلشه  ٦٦ فَٱۡعُبۡد َوُكن م 

67. (Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng với 

giá trị và quyền năng của Ngài. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài 

sẽ túm lấy toàn bộ trái đất và tất cả các tầng trời sẽ được 

cuộn lại trong tay phải của Ngài. Thật Quang Vinh thay 

Ngài! Ngài tối cao vượt hẳn những gì mà họ đã qui cho 

Ngài. 

ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ 
َ
َ َحقه قَۡدرِهِۦ َوٱلۡأ َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

َُٰتُۢ بَِيِمينِهۚۦِْ  َُٰت َمۡطوِيه َمََٰو يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا يُۡشِرُكونَ   ٦٧ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه
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68. Khi Tiếng Còi (Tận Thế) được thổi lên, tất cả những ai 

trong các tầng trời và tất cả những ai trong trái đất đều sẽ 

chết ngoại trừ ai mà Allah muốn (cho sống). Rồi khi Tiếng 

Còi thứ hai được thổi lên thì họ sẽ (sống lại) đứng dậy và 

ngóng nhìn. 

َِٰت َوَمن فِي  َونُفِ  َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن فِي ٱلسه َخ فِي ٱلصُّ
ۡخَرىَٰ فَإَِذا  

ُ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ فِيهِ أ ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
ٱلۡأ

 ٦٨ ُهۡم قَِيام  يَنُظُرونَ 

69. Trái đất sẽ tỏa sáng với ánh hào quang của Thượng 

Đế (khi Ngài xuất hiện) và quyển sổ ghi chép (hành động 

của mỗi người) sẽ được mang ra; các vị Nabi và các nhân 

chứng sẽ được triệu đến và họ sẽ được phán xử bằng 

công lý thực sự và họ sẽ không bị đối xử bất công (bất cứ 

điều gì). 

ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َووُِضَع ٱلِۡكَتَُٰب  
َ
ۡشَرقَِت ٱلۡأ

َ
َوأ

ِ  وَِجآْيءَ  َهَدآِء َوقُِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق  بِي ِـَۧن َوٱلشُّ  بِٱلنه
 ٦٩ وَُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

70. Mỗi linh hồn đều sẽ được đền bù đầy đủ về những gì 

nó đã làm; và Ngài biết rõ về những gì họ làm. 
ۡعلَُم بَِما  

َ
ا َعِملَۡت وَُهَو أ َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 

 ٧٠ ۡفَعلُونَ يَ 

71. Những kẻ vô đức tin sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục theo từng 

nhóm, cho đến khi họ đến nơi, các cánh cổng của Hỏa 

Ngục đã được mở toang, và các Thiên Thần cai quản 

(Hỏa Ngục) sẽ hỏi họ: “Lẽ nào các vị Sứ Giả xuất thân từ 

các ngươi đã không đến đọc cho các ngươi các lời mặc 

khải của Thượng Đế của các ngươi và lẽ nào Họ đã 

không cảnh báo các ngươi về Ngày gặp gỡ này của các 

ngươi sao?!” Họ trả lời: “Vâng, có.” Tuy nhiên, lời phán 

trừng phạt đã được xác nhận đối với những kẻ vô đức tin. 

هذِ  يَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا  وَِسيَق ٱل
لَۡم  

َ
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ بَۡو

َ
َجآُءوَها فُتَِحۡت أ

ِنُكۡم َيۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت   تُِكۡم رُُسل  م 
ۡ
يَأ

َرب ُِكۡم َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ قَالُواْ بَلَىَٰ  
َٰفِرِينَ َوَلَٰ  ۡت َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب عَلَى ٱلَۡك  ٧١ ِكۡن َحقه

72. Rồi họ được bảo: “Các ngươi hãy đi vào cổng Hỏa 

Ngục để ở vĩnh viễn trong đó. Thật tồi tệ cho nơi cư ngụ 

của những kẻ tự cao tự đại.” 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن   بَۡو
َ
فِيَهاۖۡ فَبِۡئَس  قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٢ َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

73. Riêng những người sợ Thượng Đế của họ sẽ được 

dẫn đến Thiên Đàng theo từng nhóm, cho đến khi họ đến 

nơi, các cánh cổng Thiên Đàng đã được mở (để nghinh 

đón) họ và những vị Thiên Thần gác cổng (Thiên Đàng) sẽ 

chào đón họ, nói: “Xin chào bằng an đến quí vị! (Trái tim 

và việc làm của quí vị) thật tốt đẹp, xin hãy đi vào ở trong 

đó vĩnh viễn.” 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ ُزَمًراۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا   وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم  َجآُءوَها َوفُتَِحۡت   بَۡو

َ
أ

 ٧٣ َعلَۡيُكۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َخَٰلِِدينَ 

74. (Những người có đức tin, sau khi vào Thiên Đàng) họ 

sẽ nói: “Alhamdulillah, Đấng đã giữ đúng lời hứa của Ngài 

với bầy tôi và cho bầy tôi thừa hưởng vùng đất này. 

(Alhamdulillah, Đấng đã cho) bầy tôi tự do đi đứng bất cứ 

nơi nào bầy tôi muốn trong Thiên Đàng (của Ngài). Đây 

quả là phần thưởng vô cùng hồng phúc cho những người 

làm (việc tốt)!” 

ۡوَرثَ 
َ
هِذي َصَدَقَنا وَۡعَدهُۥ َوأ ِ ٱل َنا  َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡجُر  
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ  ِمَن ٱلۡجَنهةِ َحۡيُث نََشآُء

ُ
ۡرَض نَتََبوهأ

َ
ٱلۡأ

 ٧٤ ٱلَۡعَِٰملِينَ 
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75. Ngươi sẽ thấy các Thiên Thần vây quanh Ngai Vương 

(của Allah) khắp mọi phía tán dương và ca ngợi Thượng 

Đế của họ. Tất cả tạo vật đều được phân xử đúng với sự 

thật. (Rồi) sẽ có lời hoan hô: “Alhamdulillah, Thượng Đế 

của vũ trụ và vạn vật!” 

َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن ِمۡن َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش  
ِۚ َوقِيَل   ِ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡمْۚ َوقُِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٧٥ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
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Ghafir غافر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. Kinh (Qur’an) được ban xuống từ nơi Allah, Đấng Toàn 

Năng, Đấng Toàn Tri. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   ٢ ٱلَۡعلِيمِ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. Đấng tha thứ tội lỗi và chấp nhận sự sám hối, Đấng 

nghiêm khắc trong việc trừng phạt, Đấng hồng phúc và tử 

tế, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. 

Tất cả đều phải trở về trình diện Ngài (vào Ngày Phán 

Xét). 

ۢنِب  ۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي  غَافِرِ ٱلذه َوَقابِِل ٱلته
ها ُهَوۖۡ إِلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ  ََٰه إِل ۡوِلِۖ لَٓا إَِل  ٣ ٱلطه

4. Không ai tranh cãi về các dấu hiệu của Allah ngoại trừ 

những kẻ vô đức tin. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) chớ để cho 

sự tung hoành của họ trong xứ đánh lừa Ngươi. 

هِذيَن َكَفُرواْ فَلَا   ها ٱل ِ إِل َما يَُجَِٰدُل فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ٤ َيۡغُرۡرَك َتَقلُُّبُهۡم فِي ٱلۡبَِلَٰدِ 

5. Trước họ, Người dân của Nuh đã phủ nhận, và sau 

Nuh, các liên minh cũng đã phủ nhận tương tự. Mỗi một 

cộng đồng (đó) đều âm mưu giết hại Sứ Giả của họ và 

tranh luận bằng cách dùng sự giả dối để vô hiệu hóa sự 

thật, nên TA đã bắt phạt họ. Ngươi hãy xem sự trừng phạt 

của TA (đối với họ) khủng khiếp như thế nào. 

ۡحَزاُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ  
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوٱلۡأ َكذه

ۡت ُكلُّ  ُخُذوُهۖۡ َوَجََٰدلُواْ  وََهمه
ۡ
ِۭ بِرَُسولِِهۡم لَِيأ ة مه

ُ
 أ

َخۡذُتُهۡمۖۡ فََكۡيَف َكاَن  
َ
بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه فَأ

 ٥ ِعَقابِ 

6. Giống như thế, Lời (hứa trừng phạt) của Thượng Đế 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đối với những kẻ vô đức tin là thật 

rằng chúng sẽ là những người bạn của Hỏa Ngục. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ   ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َوَكَذَٰلَِك َحقه
ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
نهُهۡم أ

َ
 ٦ أ

7. Các Thiên Thần gánh Ngai Vương của Allah và những 

Thiên Thần đứng hầu xung quanh Ngài đều tán dương ca 

tụng Thượng Đế của họ và đều có đức tin nơi Ngài; họ 

cầu xin sự tha thứ cho những ai có đức tin, nói: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi! Lòng Nhân Từ và Kiến Thức của 

Ngài bao trùm tất cả mọi vật, xin Ngài tha thứ cho những 

ai quay về sám hối (với Ngài) và đi theo con đường của 

Ngài, và xin Ngài cứu vớt họ khỏi sự trừng phạt nơi Hỏa 

Ngục.” 

هِذيَن َيحِۡملُوَن ٱلَۡعۡرَش َوَمۡن َحۡولَُهۥ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد   ٱل
  ْۡۖ هِذيَن َءاَمُنوا َرب ِِهۡم َويُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِل

هِذيَن   َربهَنا وَِسۡعَت ُكله َشۡيٖء رهۡحمَةٗ  وَِعلۡٗما فَٱۡغفِۡر لِل
 ٧ تَابُواْ َوٱتهَبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

8. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài thu nhận họ vào 

những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng) mà Ngài đã 

hứa với họ cũng như (đã hứa) với những ai ngoan đạo và 

đức hạnh trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ. 

Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.” 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعدتهُهۡم َوَمن   ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
َربهَنا َوأ

نَت  
َ
َٰتِِهۡمْۚ إِنهَك أ ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ

 ٨ زِيُز ٱلۡحَِكيمُ ٱلۡعَ 
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9. “Xin Ngài bảo vệ họ khỏi mọi điều xấu. Ai tránh được 

điều xấu vào Ngày đó thì quả thật y đã được Ngài thương 

xót. Và đó là một sự thắng lợi vĩ đại.” 

ي ِـ َاِت يَۡوَمئِٖذ َفَقۡد   ي ِـ َاِتِۚ َوَمن تَِق ٱلسه َوقِِهُم ٱلسه
ۚۥْ وَ  َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َرِحمَۡتُه  ٩ َذ

10. Quả thật, những kẻ vô đức tin sẽ được bảo: “Chắc 

chắn sự căm ghét của Allah đối với các ngươi còn lớn 

hơn sự căm ghét của các ngươi đối với nhau khi các 

ngươi được kêu gọi đến với đức tin nhưng các ngươi đã 

từ chối.” 

ۡكبَُر ِمن  
َ
ِ أ هِذيَن َكَفُرواْ ُيَناَدۡوَن لََمۡقُت ٱَّلله إِنه ٱل

نُفَسُكۡم إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن  
َ
ۡقتُِكۡم أ مه

 ١٠ َفَتۡكُفُرونَ 

11. Họ sẽ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Ngài đã làm 

cho bầy tôi chết hai lần và sống hai lần(1). Giờ bầy tôi đã 

thú nhận tội lỗi của mình. Vậy có cách nào để thoát khỏi 

(Hỏa Ngục) không?”I 

ۡحَييَۡتَنا ٱثۡنََتيِۡن فَٱۡعتََرۡفَنا  
َ
َمتهَنا ٱثۡنََتيِۡن َوأ

َ
قَالُواْ َربهَنآ أ

ِن َسبِيلٖ   ١١ بُِذنُوبَِنا َفَهۡل إِلَيَٰ ُخُروٖج م 

12. (Họ sẽ được bảo): “Đó là bởi vì, khi Allah được cầu 

nguyện một mình thì các ngươi không tin còn nếu có các 

thần linh ngụy tạo được tổ hợp cùng với Ngài thì các 

ngươi lại tin. Do đó, sự phán xét chỉ thuộc quyền của một 

mình Allah, Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.” 

ۥٓ إَِذا  نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ ُ وَۡحَدهُۥ َكَفۡرُتۡم َوِإن  َذ ُدِعَي ٱَّلله

ِ ٱلَۡكبِيرِ  ِ ٱلَۡعلِى  ْْۚ فَٱلۡحُۡكُم َّلِله  ١٢ يُۡشَرۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا

13. Ngài là Đấng đã phơi bày cho các ngươi thấy các dấu 

hiệu của Ngài và chính Ngài đã ban bổng lộc (mưa) từ 

trên trời xuống cho các ngươi. Nhưng không ai ghi nhớ 

điều đó ngoại trừ những người quay đầu sám hối. 

َِن   ُِل لَُكم م  هِذي يُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويُنَز  ُهَو ٱل
ها َمن يُنِيُب  ُر إِل َمآِء رِۡزٗقاْۚ َوَما َيَتَذكه  ١٣ ٱلسه

14. Bởi thế, các ngươi hãy cầu nguyện Allah, thành tâm 

với Ngài trong tôn giáo mặc dù những kẻ vô đức tin ghét 

điều đó. 

يَن َولَۡو َكرَِه   ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَٱۡدُعواْ ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ١٤ ٱلَۡك

15. Đấng cao nhất về cấp bậc, Chủ Nhân của Ngai 

Vương. Ngài ban Ruh (Sự Mặc Khải) theo lệnh của Ngài 

xuống cho ai Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài để 

người đó cảnh báo nhân loại về Ngày Hội Ngộ. 

ۡمرِهِۦ  
َ
وَح ِمۡن أ َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلۡقِى ٱلرُّ َرفِيُع ٱلده

لَاقِ   ١٥ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ لُِينِذَر يَوَۡم ٱلته

16. Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình diện. Không có bất cứ 

điều gì của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền phán 

xét vào Ngày đó thuộc về ai? (Chắc chắn ngày đó) thuộc 

về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng. 

ْۚ ل َِمِن   ِ ِمۡنُهۡم َشۡيء  يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا َيخَۡفىَٰ عَلَى ٱَّلله
 ۡ ارِ ٱلُۡملُۡك ٱل َِٰحِد ٱلَۡقهه ِ ٱلَۡو ۖۡ َّلِله  ١٦ َيوَۡم

17. Ngày đó, mỗi linh hồn sẽ được đền bù (xứng đáng) 

cho những gì nó đã kiếm được. Ngày đó không có bất 

công. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán 

(phán xét và thưởng phạt). 

ْۚ  ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزىَٰ  ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتْۚ لَا ُظلَۡم ٱلَۡيوَۡم
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ١٧ إِنه ٱَّلله

 
I (1) Ông Ibnu Mas’ud nói: Câu Kinh này giống như lời phán của Allah ở câu 28 chương Al-Baqarah: {Sao các ngươi lại 

vô đức tin nơi Allah trong khi Ngài đã khởi tạo các ngươi từ không là gì, rồi Ngài cho các ngươi chết, rồi Ngài phục sinh 

các người trở lại, sau đó các ngươi được triệu tập về trình diện Ngài?!} Ibnu ‘Abbas, Al-Dhahaak, Qata-dah cũng nói như 

thế. Vì vậy, chết hai lần: Một lần lúc không là gì và một lần lúc lìa đời; sống hai lần: một lần lúc chào đời và một lần lúc 

được phục sinh. 
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18. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy cảnh báo họ về Ngày (Phán 

Xét) đang tiến đến gần, Ngày mà những quả tim (do kinh 

hoàng) sẽ nhảy lên nơi cổ họng, làm nghẹt thở. Những kẻ 

làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè và cũng không có 

người can thiệp nào để nhờ cậy. 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزِفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب لََدى ٱلۡحََناِجرِ  
َ
َوأ

َٰلِِميَن ِمۡن َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع   َِٰظِميَنْۚ َما لِلظه َك
 ١٨ ُيَطاعُ 

19. Ngài (Allah) biết rõ điều gian trá nơi cặp mắt của họ 

cũng như những gì được giấu kín trong lòng họ. 
ُدورُ  ۡعيُِن َوَما ُتخِۡفى ٱلصُّ

َ
 ١٩ َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱلۡأ

20. Allah sẽ phán quyết theo sự thật (không hề có sự bất 

công nào), còn những kẻ mà họ khấn vái ngoài Ngài hoàn 

toàn không quyết định được gì. Quả thật, Allah là Đấng 

Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا   ِۖ َوٱل ِ ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  َ ُهَو ٱلسه  ٢٠ َيۡقُضوَن بَِشۡيٍء  إِنه ٱَّلله

21. Lẽ nào chúng (những kẻ thờ đa thần này) không đi 

chu du khắp nơi trên trái đất để xem kết cuộc của những 

ai trước chúng như thế nào ư? Cộng đồng trước chúng đã 

mạnh hơn chúng về quyền lực và dấu tích của họ vẫn còn 

trên trái đất. Allah đã bắt phạt họ vì tội lỗi của họ và họ đã 

không có ai cứu giúp thoát khỏi sự trừng phạt của Allah. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن  
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

َشده ِمۡنُهۡم  
َ
هِذيَن َكانُواْ ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُواْ ُهۡم أ َٰقَِبُة ٱل َع

ُ بُِذنُوبِِهۡم َوَما   َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ۡرِض فَأ

َ
قُوهٗة َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

ِ ِمن َواقٖ َكاَن لَُهم  َِن ٱَّلله  ٢١ م 

22. Đó là bởi vì các Sứ Giả của họ đã đến gặp họ với 

những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã không tin, cho 

nên Allah đã bắt phạt họ. Quả thật, Ngài mạnh mẽ và 

nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

نهُهۡم َكانَت 
َ
َٰلَِك بِأ تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت  َذ

ۡ
تهأ

ْۚ إِنهُهۥ قَوِي   َشِديُد   ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
فََكَفُرواْ فَأ

 ٢٢ ٱلۡعَِقابِ 

23. Quả thật, TA đã phái Musa cùng với các phép lạ của 

TA và một thẩm quyền rõ ràng, 
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن مُّ 

َ
 ٢٣ بِينٍ َولََقۡد أ

24. Đến gặp Pha-ra-ông, Haman và Qarun nhưng chúng 

đều bảo Musa là một tên phù thủy lừa bịp. 
َُٰروَن َفَقالُواْ َسَِٰحر    إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق

اب    ٢٤ َكذه

25. Khi (Musa) mang chân lý từ nơi TA đến cho chúng thì 

chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai có 

đức tin đi theo Y và tha sống phụ nữ của chúng.” Tuy 

nhiên, mưu đồ của những kẻ vô đức tin chỉ rơi vào lầm 

lạc. 

ۡبَنآَء  
َ
ِ ِمۡن ِعنِدنَا قَالُواْ ٱۡقُتلُٓواْ أ ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َوٱۡسَتحۡ  ُيواْ نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكۡيُد  ٱل
ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ٢٥ ٱلَۡك

26. Pha-ra-ông bảo: “Để ta giết Musa và để nó gọi 

Thượng Đế của nó đến cứu. Ta thực sự sợ nó sẽ làm 

thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc nó sẽ gây nhiễu loạn 

trong xứ.” 

ۥٓۖۡ إِن ِٓي  َوَقاَل  ۡقُتۡل ُموَسيَٰ َولَۡيۡدُع َربهُه
َ
فِرَۡعۡوُن َذُرونِٓي أ

ۡرِض  
َ
ن ُيۡظِهَر فِي ٱلۡأ

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ِ ن ُيَبد 

َ
َخاُف أ

َ
أ

 ٢٦ ٱلَۡفَسادَ 
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27. Musa nói: “Ta cầu xin Thượng Đế của Ta và cũng là 

Thượng Đế của quí ngài che chở Ta tránh khỏi tất cả 

những kẻ tự cao tự đại không có đức tin nơi Ngày Phán 

Xét (Cuối Cùng).” 

  ِ
ِن ُكل  َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم م 

ها يُۡؤِمُن بَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ   ٢٧ ُمَتَكب ِٖر ل

28. Một người đàn ông có đức tin trong gia tộc của Pha-

ra-ông đã giấu kín đức tin của mình nói: “Lẽ nào quí ngài 

muốn giết một người chỉ vì y nói ‘Thượng Đế của tôi là 

Allah’ trong khi Y đã mang những bằng chứng rõ ràng từ 

Thượng Đế của quí ngài đến cho quí ngài sao? Nếu Y là 

một tên nói dối thì Y sẽ phải chịu tội về lời gian dối của Y. 

Nhưng nếu Y là một người nói thật thì điều mà Y cảnh báo 

quí ngài chắc chắn sẽ xảy đến với quí ngài. Quả thật, 

Allah không hướng dẫn kẻ phạm tội, kẻ gian dối.” 

ۥٓ   ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَۡكُتُم إِيَمََٰنُه ۡؤِمن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
َتۡقُتلُونَ 

َ
ُ َوَقۡد َجآَءُكم   أ ن َيُقوَل َرب َِي ٱَّلله

َ
رَُجلًا أ

َِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ   ب ُِكۡمۖۡ َوِإن يَُك َك بِٱلَۡبي َِنَِٰت ِمن ره
هِذي   ۖۥۡ َوِإن يَُك َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبۡعُض ٱل َكِذبُُه

َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو ُمۡسرِف    يَعُِدُكۡمۖۡ إِنه ٱَّلله
اب    ٢٨ َكذه

29. “Thưa quí ngài, ngày hôm nay mọi quyền hành đều 

thuộc về quí ngài. Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi sự trừng 

phạt của Allah nếu như nó xảy đến với chúng ta?” Pha-ra-

ông nói: “Ta chỉ trình bày cho các ngươi thấy điều mà ta 

thấy và ta cũng chỉ muốn hướng dẫn các ngươi theo con 

đường chân chính mà thôi.” 

ۡرِض َفَمن  
َ
َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيوَۡم َظَِٰهرِيَن فِي ٱلۡأ

ْۚ قَاَل فِرَۡعۡوُن َمآ   ِ إِن َجآَءنَا ِس ٱَّلله
ۡ
يَنُصُرنَا ِمنُۢ بَأ

ها َسبِيَل   ۡهِديُكۡم إِل
َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
ها َمآ أ رِيُكۡم إِل

ُ
أ

 ٢٩ ٱلرهَشادِ

30. (Người có đức tin đó) nói: “Thưa quí ngài! Tôi thực sự 

sợ giùm cho quí vị gặp phải (số phận) giống như (nó đã 

xảy ra) vào ngày của liên quân (tòng phạm!)” 

ِۡثَل   َخاُف َعلَۡيُكم م 
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل

ۡحَزابِ 
َ
 ٣٠ يَۡوِم ٱلۡأ

31. “Giống như số phận người dân của Nuh, người dân 

của ‘Ad và Thamud cũng như những kẻ thời sau họ. Quả 

thật, Allah không hề bất công với đám bầy tôi của Ngài.” 

هِذيَن ِمنُۢ   ِب قَوِۡم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوٱل
ۡ
ِمۡثَل َدأ

 ِ ُ يُرِيُد ُظلۡٗما ل   ٣١ لۡعَِبادَِبۡعِدهِۡمْۚ َوَما ٱَّلله

32. “Thưa quí ngài! Tôi thực sự sợ giùm cho quí ngài về 

Ngày réo gọi nhau.” 
َنادِ َخاُف َعلَۡيُكۡم يَوَۡم ٱلته

َ
 ٣٢ َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ

33. “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy (khi nhìn 

thấy Hỏa Ngục). (Ngày mà) quí ngài sẽ không có ai che 

chở khỏi (sự trừng phạt) của Allah. Ai mà Allah làm cho 

lầm lạc thì sẽ không có được người hướng dẫn.” 

ِ ِمۡن عَاِصٖم    َِن ٱَّلله ُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م  يَۡوَم تَُول
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٣ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

34. “Quả thật, trước đây Yusuf (Joseph) đã đến gặp quí 

ngài với những bằng chứng rõ ràng nhưng quí ngài đã 

luôn hoài nghi về những gì Người mang đến; rồi cho đến 

khi Người qua đời thì quí ngài lại nói rằng Allah sẽ không 

bao giờ dựng một Sứ Giả nào sau Người nữa. Như thế 

đó, Allah làm lầm lạc những ai là kẻ tội lỗi và hay hoài 

nghi.” 

َولََقۡد َجآَءُكۡم يُوُسُف ِمن َقبُۡل بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما  
ا َجآَءُكم بِهۖۦِۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َهلََك   ِمه ٖ م  زِلُۡتۡم فِي َشك 

ُ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗاْۚ َكَذَٰلَِك   قُلُۡتۡم لَن َيۡبَعَث ٱَّلله
 ُ ۡرتَاٌب يُِضلُّ ٱَّلله  ٣٤  َمۡن ُهَو ُمۡسرِف  مُّ
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35. “Những người hay tranh cãi về các dấu hiệu của Allah 

nhưng lại không có bất cứ thẩm quyền (bằng chứng) nào 

(được mang đến cho họ), đối với Allah và đối với những 

người có đức tin, họ là những kẻ đáng ghét và đáng căm 

thù. Tương tự như thế, Allah niêm kín trái tim của từng tên 

tự cao tự đại (trước chân lý).” 

َُٰهۡمۖۡ   تَى
َ
ِ بَِغيِۡر ُسلَۡطٍَٰن أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱل

ْْۚ َكَذَٰلَِك   هِذيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱل َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله
 ُ ِ قَلِۡب ُمَتَكب ِٖر َجبهارٖ   َيۡطَبُع ٱَّلله

 ٣٥ عَلَىَٰ ُكل 

36. Pha-ra-ông nói (với Haman, tể tướng của hắn): “Này 

Haman! Khanh hãy xây cho trẫm một cái tháp cao để trẫm 

có thể đi tới những con đường.” 

بۡلُغُ 
َ
  َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ

ۡسَبََٰب 
َ
 ٣٦ ٱلۡأ

37. “Những con đường của các tầng trời đưa trẫm đi diện 

kiến Thượng Đế của Musa. Nhưng trẫm thực sự nghĩ nó 

là một kẻ dối trá.” Như thế đó, hành động tội lỗi đã trở nên 

hấp dẫn đối với Pha-ra-ông và hắn bị cản trở khỏi con 

đường (của Allah). Và mưu đồ của Pha-ra-ông chỉ đưa 

đến thất bại. 

لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي   طه
َ
َِٰت فَأ َمََٰو ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
أ

َِٰذٗباْۚ َوَكَذَٰلَِك ُزي َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ   ُظنُُّهۥ َك
َ
لَأ

ها فِي   بِيِلِۚ َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِل وَُصده َعِن ٱلسه
 ٣٧ ابٖ َتبَ 

38. Người có đức tin (thuộc gia tộc của Pha-ra-ông) đó 

nói: “Thưa quí ngài! Quí ngài hãy nghe lời tôi. Tôi sẽ 

hướng dẫn quí ngài con đường chân chính.” 

ۡهِدُكۡم َسبِيَل  
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقوِۡم ٱتهبُِعوِن أ َوَقاَل ٱل

 ٣٨ ٱلرهَشادِ

39. “Thưa quí ngài! Quả thật, đời sống trần tục này chỉ là 

một sự hưởng thụ (tạm bợ và ngắn ngủi), Đời Sau mới 

thực sự là cõi trường tồn và vĩnh cửu.” 

ۡنَيا َمَتَٰع  َوِإنه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَي   ُة ٱلدُّ َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٩ َداُر ٱلَۡقَرارِ 

40. “Người nào làm điều xấu thì chỉ bị phạt tương ứng với 

tội đã phạm. Người nào làm điều thiện tốt, dù nam hay nữ, 

và là người có đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng, nơi mà họ 

sẽ được ban cho vô vàn bổng lộc.” 

ها ِمۡثلََهاۖۡ َوَمنۡ   َعِمَل  َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
نَثيَٰ وَُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َصَٰلِٗحا م 

 ٤٠ يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة يُۡرَزقُوَن فِيَها بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

41. “Thưa quí ngài! Sao thế, tôi kêu gọi quí ngài đến với 

sự cứu rỗi còn quí ngài thì kêu gọi tôi đến với Hỏa Ngục?!” 
ةِ َوتَۡدُعونَنِٓي إِلَي  ۞ ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلنهَجوَٰ

َ
َوَيََٰقوِۡم َما لِٓي أ

ارِ   ٤١ ٱلنه

42. “Quí ngài kêu gọi tôi vô đức tin nơi Allah và tổ hợp 

thần linh cùng với Ngài điều mà tôi chẳng biết gì về nó 

trong lúc tôi kêu gọi quí ngài đến với Đấng Toàn Năng, 

Đấng Hằng Tha Thứ.” 

ۡشرَِك بِهِۦ َما لَيَۡس لِي  
ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَنِي لِأ

َٰرِ  ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه
َ
نَا۠ أ

َ
 ٤٢ بِهِۦ ِعلۡم  َوأ

43. “Chắc chắn thứ mà quí ngài kêu gọi tôi đến với nó 

không hề xứng đáng để cầu nguyện ở đời này và cả Đời 

Sau, trong khi tất cả chúng ta đều sẽ phải trở về trình diện 

Allah; quả thật những kẻ tội lỗi sẽ làm bạn với Hỏa Ngục.” 

نهَما تَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِ لَيَۡس لَُهۥ َدۡعَوة  فِي  
َ
لَا َجَرَم أ

 ِ نَآ إِلَي ٱَّلله نه َمَرده
َ
ۡنَيا َولَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ نه  ٱلدُّ

َ
 َوأ

ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٤٣ ٱلُۡمۡسرِفِيَن ُهۡم أ
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44. “Rồi đây, quí ngài sẽ nhớ lại những điều tôi nói (hôm 

nay). Tôi giao phó việc của mình cho Allah bởi quả thật 

Allah là Đấng Hằng Thấy đám bầy tôi (của Ngài).” 

قُوُل 
َ
ِْۚ  فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
فَو ُِض أ

ُ
لَُكۡمْۚ َوأ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ َ بَِصيُر  ٤٤ إِنه ٱَّلله

45. Bởi thế, Allah cứu y (người có đức tin) khỏi những 

điều xấu xa mà chúng đã âm mưu (giết hại y); và sự trừng 

phạt tồi tệ đã bao vây đám thuộc hạ của Pha-ra-ông. 

 َٰ ْۖۡ وََحاَق أَـِبِل فِرَۡعۡوَن  فََوقَى ُ َسي ِـ َاِت َما َمَكُروا ُه ٱَّلله
 ٤٥ ُسوُٓء ٱلَۡعَذابِ 

46. (Sau khi chết) chúng chắc chắn sẽ chạm trán với Hỏa 

Ngục sáng chiều (nơi cõi mộ), và vào Ngày mà Giờ (Phục 

Sinh) được thiết lập, (Allah sẽ phán bảo các Thiên Thần): 

“Các ngươi hãy tống thuộc hạ của Pha-ra-ông vào chỗ 

trừng phạt khắc nghiệt nhất.” 

اْۚ َويَوَۡم َتُقوُم   ا وََعِشي ٗ اُر ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ ٱلنه
َشده ٱلَۡعَذابِ 

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ  ٤٦ ٱلسه

47. (Ngươi – hỡi Thiên Sứ, hãy nghĩ đến cảnh) khi chúng 

tranh cãi nhau trong Hỏa Ngục, những kẻ yếu thế nói với 

những kẻ (lãnh đạo) kiêu ngạo: “Quả thật, chúng tôi đã đi 

theo các người, vậy các người có thể giải tỏa cho chúng 

tôi một phần của Hỏa Ngục không?” 

ارِ فَ  وَن فِي ٱلنه هِذيَن  َوِإۡذ َيَتَحآجُّ ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ َيُقوُل ٱلضُّ
ۡغُنوَن   نُتم مُّ

َ
ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

ارِ  َِن ٱلنه  ٤٧ َعنها نَِصيٗبا م 

48. Những kẻ (lãnh đạo) kiêu ngạo nói: “Toàn bộ chúng ta 

đều ở trong Hỏa Ngục cả (chẳng một ai có thể thoát 

được), bởi quả thật Allah đã phân xử (công bằng) giữa 

đám bầy tôi (của Ngài).” 

َ قَۡد   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكل   فِيَهآ إِنه ٱَّلله قَاَل ٱل
 ٤٨ َحَكَم َبيَۡن ٱلۡعَِبادِ

49. Những kẻ (bị trừng phạt) trong Hỏa Ngục nói với các 

Thiên Thần (cai quản Hỏa Ngục): “Quí ngài làm ơn xin 

Thượng Đế của quí ngài giảm bớt hình phạt cho chúng 

tôi, một ngày thôi cũng được?” 

ارِ ِلخََزنَةِ َجَهنهَم ٱۡدُعواْ َربهُكۡم   هِذيَن فِي ٱلنه َوَقاَل ٱل
َِن ٱلَۡعَذابِ  ِۡف َعنها يَۡوٗما م   ٤٩ ُيخَف 

50. (Các Thiên Thần cai quản Hỏa Ngục) bảo: “Chẳng lẽ 

các vị Thiên Sứ của các ngươi đã không mang đến cho 

các ngươi những bằng chứng rõ rệt sao?” Chúng nói: 

“Vâng, có!” (Các Thiên Thần cai quản Hỏa Ngục) bảo 

chúng: “Vậy các ngươi hãy tự cầu xin.” Tuy nhiên, (vào 

Ngày hôm đó) lời cầu xin của những kẻ vô đức sẽ không 

bao giờ được chấp nhận. 

تِيُكۡم رُُسلُُكم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ قَالُواْ  
ۡ
َولَۡم تَُك تَأ

َ
قَالُٓواْ أ

ها فِي   َٰفِرِيَن إِل ُْۗ َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡك ِۚ قَالُواْ فَٱۡدُعوا بَلَىَٰ
 ٥٠ َضَلَٰلٍ 

51. TA (Allah) chắc chắn sẽ giúp các Sứ Giả của TA và 

những người có đức tin giành chiến thắng trên cuộc sống 

trần gian này cũng như vào Ngày mà các nhân chứng sẽ 

đứng ra làm chứng. 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ إِنها لََننُصُر رُُسلََنا َوٱل
ۡشَهَٰدُ 

َ
 ٥١ َويَۡوَم َيُقوُم ٱلۡأ

52. Ngày mà lời biện minh của những kẻ làm điều sai 

quấy sẽ không giúp ích được gì cho họ. Họ sẽ phải nhận 

lấy sự nguyền rủa và một chỗ ngụ tồi tệ. 

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتُهۡمۖۡ َولَُهُم ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم   يَۡوَم لَا يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ ُسوُٓء ٱلده
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53. Quả thật, TA đã ban cho Musa nguồn chỉ đạo và đã để 

cho con cháu của Israel thừa hưởng Kinh Sách. 
َِٰٓءيَل   ۡوَرۡثَنا بَنِٓي إِۡسَر

َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

 ٥٣ ٱلِۡكَتََٰب 

54. Nguồn chỉ đạo và sự nhắc nhở dành cho những người 

thông hiểu. 
لَۡبَٰبِ ُهٗدى 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ َوذِۡكَرىَٰ لِأ

55. Cho nên, Ngươi (Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn, lời hứa của 

Allah chắc chắn là thật. Ngươi hãy cầu xin Thượng Đế 

của Ngươi tha thứ tội lỗi cho Ngươi và Ngươi hãy tán 

dương ca tụng Thượng Đế của Ngươi sáng chiều. 

ِ َحق   َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك وََسب ِۡح   فَٱۡصبِرۡ  إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َٰرِ   ٥٥ ِبحَۡمِد َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

56. Quả thật, những ai tranh cãi về các dấu hiệu của Allah 

một cách không có bằng chứng làm cơ sở mà chỉ muốn tự 

cao tự đại trong lòng mình thì chúng sẽ không bao giờ đạt 

được. Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) hãy xin Allah che chở bởi 

vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

ِ بَِغيِۡر ُسلَۡطٍَٰن   هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ا ُهم بَِبَٰلِ  ها كِبۡر  مه َُٰهۡم إِن فِي ُصُدورِهِۡم إِل تَى

َ
غِيهِِۚ أ

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٥٦ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله

57. Việc tạo hóa các tầng trời và trái đất thực sự vĩ đại 

hơn việc tạo hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không 

biết. 

اِس  ۡكبَُر ِمۡن َخلِۡق ٱلنه
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو   لَخَلُۡق ٱلسه

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٥٧ َوَلَِٰكنه أ

58. Kẻ mù và người sáng mắt không hề ngang bằng nhau; 

những người có đức tin và hành thiện với những kẻ làm 

điều xấu, tội lỗi cũng không ngang bằng nhau. Tuy nhiên, 

các ngươi chẳng mấy lưu tâm! 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َوَما يَۡستَ  ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر َوٱل
َ
وِي ٱلۡأ

ا   َٰلَِحَِٰت َولَا ٱلُۡمِسٓيُءْۚ قَلِيلٗا مه وََعِملُواْ ٱلصه
ُرونَ   ٥٨ َتَتَذكه

59. Giờ Tận Thế chắc chắn sẽ đến, không có gì phải hoài 

nghi về điều đó, nhưng đa số nhân loại không có đức tin. 
اعَ  ۡكثََر  إِنه ٱلسه

َ
ها َرۡيَب فِيَها َوَلَِٰكنه أ َة ٓأَلتَِية  ل

اِس لَا يُۡؤِمُنونَ   ٥٩ ٱلنه

60. Thượng Đế của các ngươi phán: “Các ngươi hãy cầu 

nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi. Riêng những kẻ tự 

cao tự đại không chịu thờ phượng TA, họ chắc chắn sẽ 

vào Hỏa Ngục một cách đáng khinh.” 

هِذيَن   ۡسَتِجۡب لَُكۡمْۚ إِنه ٱل
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِي َسَيۡدُخلُوَن َجَهنهَم  
 ٦٠ َداِخرِينَ 

61. Allah là Đấng đã tạo ra cho các ngươi ban đêm để các 

ngươi nghỉ ngơi và ban ngày để các ngươi nhìn và quan 

sát. Quả thật, Allah có vô vàn thiên lộc cho loài người 

nhưng đa số nhân loại không biết tri ân. 

َهاَر  هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل ٱَّلله
اِس َوَلَِٰكنه   َ لَُذو فَۡضٍل عَلَى ٱلنه ُمۡبِصًراْۚ إِنه ٱَّلله

ۡكثَ 
َ
اِس لَا يَۡشُكُرونَ أ  ٦١ َر ٱلنه
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62. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi. Ngài là Đấng 

Tạo Hóa vạn vật, không có Thượng Đế đích thực nào 

ngoài Ngài. Vậy tại sao các ngươi lánh xa (không thờ 

phượng) Ngài? 

ه  ِ َشۡيٖء ل
ُ َربُُّكۡم َخَٰلُِق ُكل  َٰلُِكُم ٱَّلله ها ُهَوۖۡ  َذ ََٰه إِل ٓا إَِل

هيَٰ تُۡؤفَُكونَ  ن
َ
 ٦٢ فَأ

63. Những kẻ phủ nhận các dấu hiệu của Allah thường 

lánh xa Ngài như thế. 
ِ َيجَۡحُدونَ  هِذيَن َكانُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله  ٦٣ َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل

64. Allah là Đấng đã tạo cho các ngươi trái đất làm nơi cư 

ngụ và bầu trời làm mái che; Ngài tạo hình thể của các 

ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp nhất (so với 

các sinh vật khác), và Ngài cung dưỡng các ngươi bằng 

thực phẩm tốt lành. Đó là Allah, Thượng Đế của các 

ngươi. Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn 

vật! 

َمآَء بَِناٗٓء   ۡرَض قََراٗرا َوٱلسه
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

َِن   ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم َوَرَزَقُكم م 
َ
َرُكۡم فَأ وََصوه

ُ َربُّ   ُ َربُُّكۡمۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله َٰلُِكُم ٱَّلله ي َِبَِٰتِۚ َذ ٱلطه
 ٦٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

65. Ngài là Đấng Sống Mãi, không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Ngài. Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài, 

một lòng thờ phượng một mình Ngài. Alhamdulillah (xin tạ 

ơn, ca ngợi và tán dương Allah), Thượng Đế của vũ trụ và 

vạn vật. 

ها ُهوَ  ََٰه إِل يَنُۗ   ُهَو ٱلَۡحيُّ لَٓا إَِل ِ فَٱۡدُعوهُ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٦٥ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

66. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Allah cấm Ta thờ phượng 

những thần linh mà các ngươi cầu nguyện ngoài Ngài sau 

khi Ta đã nhận được những bằng chứng rõ ràng từ 

Thượng Đế của Ta và Ta được lệnh phải thần phục 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.” 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن   ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
۞قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

ۡسلَِم  
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ب ِي َوأ ا َجآَءنَِي ٱلَۡبي َِنَُٰت ِمن ره ِ لَمه ٱَّلله

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٦ لَِرب 

67. Ngài là Đấng đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ 

giọt tinh dịch, rồi từ một hòn máu đặc, sau đó Ngài đưa 

các ngươi ra (khỏi bụng mẹ của các ngươi) thành những 

đứa bé, sau đó Ngài (làm cho các ngươi phát triển) đến 

(tuổi) trưởng thành, và sau đó Ngài làm cho các ngươi trở 

thành già yếu. Trong các ngươi, có người chết sớm; và có 

người sống đến thời hạn qui định; (qua sự việc đó) mong 

rằng các ngươi thông hiểu. 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
ُكۡم ُثمه  َعلََقةٖ ُثمه ُيخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتبۡ  ُشده

َ
لُُغٓواْ أ

  ۡۖ هيَٰ ِمن َقۡبُل ن ُيَتَوف لَِتُكونُواْ ُشُيوٗخاْۚ َوِمنُكم مه
ي َولََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  َسم ٗ َجلٗا مُّ

َ
 ٦٧ َولَِتۡبلُُغٓواْ أ

68. Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Khi Ngài 

định một điều (hay vật) gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành”, 

nó sẽ thành (tức thì theo đúng ý của Ngài). 

ۡمٗرا فَإِنهَما َيُقوُل  
َ
هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ فَإَِذا قََضيَٰٓ أ ُهَو ٱل

 ٦٨ لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

69. Lẽ nào Ngươi (Thiên Sứ) không nhận thấy những kẻ 

đã tranh cãi về các dấu hiệu của Allah xa lánh (Chân Lý) 

như thế nào ư? 

هيَٰ   ن
َ
ِ أ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

 ٦٩ يُۡصَرفُونَ 

70. Những kẻ đã phủ nhận Qur’an và những điều mà TA 

đã cử các Sứ Giả của TA mang đến. Rồi đây, chúng sẽ 

sớm biết (hậu quả của việc phủ nhận đó). 

رَۡسلَۡنا بِهِۦ رُُسلََناۖۡ  
َ
بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ أ هِذيَن َكذه ٱل

 ٧٠ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 
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71. (Chúng sẽ biết hậu quả) khi những chiếc gông cùm 

được đóng vào cổ của chúng và những sợi dây xích 

(xiềng chân của chúng), chúng sẽ bị lôi đi. 

ۡغَلَٰ 
َ
َلَِٰسُل يُۡسَحُبونَ إِذِ ٱلۡأ ۡعَنَٰقِِهۡم َوٱلسه

َ
 ٧١ ُل فِٓي أ

72. (Chúng sẽ bị lôi đi) vào trong dòng nước cực sôi; rồi 

vào trong Lửa (cháy bùng), nơi mà chúng sẽ bị thiêu đốt. 
ارِ يُۡسَجُرونَ   ٧٢ فِي ٱلۡحَِميِم ُثمه فِي ٱلنه

73. Rồi có lời bảo chúng: “Đâu rồi những thần linh mà các 

ngươi đã thờ phượng 
ۡيَن َما ُكنُتۡم تُۡشِرُكونَ 

َ
 ٧٣ ُثمه قِيَل لَُهۡم أ

74. Ngoài Allah?” Chúng nói: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mất 

dạng. Không, trước đây chúng tôi đã không cầu nguyện 

và tôn thờ ai xứng đáng cả.” Allah làm cho những kẻ vô 

đức tin lầm lạc như thế đó. 

هۡم نَُكن نهۡدُعواْ   ِۖۡ قَالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله
َٰفِرِينَ  ُ ٱلَۡك اْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله  ٧٤ ِمن َقۡبُل َشۡيـ ٗ

75. (Rồi có lời bảo chúng): “(Sự trừng phạt) đó là bởi vì 

các ngươi đã hả hê với những điều không chân lý và bởi 

vì các ngươi đã cư xử xấc xược trên trái đất.” 

  ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
َٰلُِكم بَِما ُكنُتۡم َتۡفرَُحوَن فِي ٱلۡأ َذ

 ٧٥ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡمرَُحونَ 

76. “Các ngươi hãy bước vào các cánh cổng của Hỏa 

Ngục để sống mãi mãi trong đó. Thật tồi tệ cho chỗ ngụ 

của những kẻ tự cao tự đại.” 

ََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ فَبِۡئَس َمۡثَوى   بَۡو
َ
ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

77. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn (hỡi Thiên Sứ) bởi lời 

hứa của Allah chắc chắn là thật. Và cho dù TA cho Ngươi 

thấy một số điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA bắt 

hồn Ngươi thì chúng vẫn phải trở về trình diện TA. 

هِذي   ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل ْۚ فَإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َينهَك فَإِلَۡيَنا يُرَۡجُعونَ  ۡو َنَتَوفه

َ
 ٧٧ نَعُِدُهۡم أ

78. Quả thật, TA đã cử các Sứ Giả đến với nhân loại 

trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Trong số đó có người TA đã 

kể cho Ngươi câu chuyện của Họ và có người TA đã 

không kể cho Ngươi. Bất kỳ Sứ Giả nào mang một dấu 

hiệu (hay một câu Kinh) đến cũng đều phải có sự cho 

phép của Allah. Vì vậy, khi mệnh lệnh của Allah đã được 

ban hành, sự việc sẽ được quyết định đúng với chân lý, 

và những kẻ đi theo điều ngụy tạo lúc đó sẽ mất (tất cả). 

ن قََصۡصَنا   ِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مه ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

هۡم َنۡقُصۡص  ن ل َعلَۡيَكُۗ َوَما َكاَن    َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مه
ۡمُر  

َ
ِْۚ فَإَِذا َجآَء أ ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل

ۡ
ن يَأ

َ
لِرَُسوٍل أ

ِ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُونَ  ِ قُِضَي بِٱلۡحَق   ٧٨ ٱَّلله

79. Allah là Đấng đã tạo ra cho các ngươi các loài gia súc, 

một số các ngươi dùng để cưỡi và một số các ngươi dùng 

để ăn thịt. 

نَۡعََٰم لِتَۡرَكُبواْ ِمۡنَها َوِمۡنَها 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٩ تَأ

80. Và nơi (các loài gia súc đó) các ngươi còn được một 

số lợi ích khác nữa. Và nhờ chúng các ngươi có thể đạt 

được điều mong muốn trong lòng của các ngươi. Và các 

ngươi được chuyên chở trên lưng của chúng và trên (các) 

con tàu. 

َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َولَِتۡبلُُغواْ َعلَۡيَها َحاَجٗة فِي  
 ٨٠ ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

81. Ngài cho các ngươi thấy các dấu hiệu của Ngài, vậy 

đâu là các dấu hiệu của Allah mà các ngươi chối bỏ? 
ِ تُنِكُرونَ  يه َءاَيَِٰت ٱَّلله

َ
 ٨١ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ
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82. Lẽ nào chúng đã không đi chu du khắp nơi trên trái đất 

để quan sát kết cuộc của những kẻ trước chúng như thế 

nào? Các thế hệ trước chúng đông hơn và mạnh hơn 

chúng và những chứng tích của họ vẫn hãy còn trên trái 

đất. Nhưng những gì mà họ đã làm ra (từ sức mạnh cũng 

như số lượng đông của họ) chẳng giúp ích gì được cho họ 

cả. 

ۡرِض َفيَ 
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
َٰقَِبُة  أ نُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َع

َشده قُوهٗة  
َ
ۡكثََر ِمۡنُهۡم َوأ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ ٱل

ا َكانُواْ   ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
ۡرِض َفَمآ أ

َ
َوَءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

 ٨٢ يَۡكِسُبونَ 

83. Bởi lẽ khi những Sứ Giả của họ đến gặp họ với những 

bằng chứng rõ ràng thì họ lại chỉ biết hả hê với kiến thức 

(và tài năng) mà họ có được. Cho nên, (sự trừng phạt) đã 

vây hãm họ bởi những điều mà họ thường chế giễu. 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهم   فَلَمه
ا  َِن ٱلۡعِلِۡم وََحاَق بِِهم مه  ٨٣ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  م 

84. Khi họ nhìn thấy sự trừng phạt của TA thì họ mới nói: 

“Bầy tôi đã có đức tin nơi Allah, Đấng Duy Nhất, và bầy tôi 

phủ nhận toàn bộ các thần linh mà bầy tôi đã tổ hợp với 

Ngài.” 

َسَنا قَالُٓواْ ءَ 
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ ِ وَۡحَدهُۥ َوَكَفۡرنَا بَِما  فَلَمه اَمنها بِٱَّلله

 ٨٤ ُكنها بِهِۦ ُمۡشِركِينَ 

85. Tuy nhiên, đức tin của họ vào lúc họ nhìn thấy sự 

trừng phạt của TA chẳng thể giúp ích được gì cho họ. (Đó 

là) đường lối của Allah (trong việc) đối xử với đám bầy tôi 

(vô đức tin và bất tuân) của Ngài. (Cho nên), những kẻ vô 

đức tin cuối cùng sẽ thất bại và thua thiệt. 

  ِ َسَناۖۡ ُسنهَت ٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَُٰنُهۡم لَمه

ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت فِي ِعَبادِهۖۦِۡ وََخِسَر ُهَنالَِك  
َٰفُِرونَ   ٨٥ ٱلَۡك
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Fussilat  فصلت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. (Qur’an này) được ban xuống từ Đấng Độ Lượng, Đấng 

Khoan Dung. 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  َِن ٱلره  ٢ تَنِزيل  م 

3. (Nó) là một Kinh Sách với các câu được giải thích chi 

tiết. (Nó) là Kinh Qur’an bằng tiếng Ả-rập dành cho những 

người hiểu biết. 

ا ل َِقۡوٖم   لَۡت َءاَيَُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ ِ كَِتَٰب  فُص 
 ٣ َيۡعلَُمونَ 

4. (Nó) là nguồn tin mừng và là lời cảnh báo. Tuy nhiên, 

đa số bọn họ quay mặt ngoảnh đi nên không nghe được 

(sự chỉ đạo và hướng dẫn). 

ۡكثَرُُهۡم َفُهۡم لَا  
َ
ۡعرََض أ

َ
بَِشيٗرا َونَِذيٗرا فَأ

 ٤ يَۡسَمُعونَ 

5. Họ bảo: “Trái tim của bọn ta đã được bao kín (không 

tiếp nhận) những điều Ngươi (Thiên Sứ) kêu gọi bọn ta, 

tai của bọn ta bị điếc và giữa bọn ta và Ngươi có một bức 

màn ngăn cách. Vì vậy, Ngươi hãy làm (theo đường lối 

của Ngươi) còn bọn ta (làm theo đường lối của bọn ta).” 

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ َوفِٓي   ِمه ِكنهةٖ م 
َ
َوَقالُواْ قُلُوبَُنا فِٓي أ

ِمنُۢ بَيۡنَِنا َوبَۡينَِك ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهَنا  َءاَذانَِنا َوۡقر  وَ 
َِٰملُونَ   ٥ َع

6. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Quả thật, Ta chỉ là 

một người phàm như các người, tuy nhiên, Ta được mặc 

khải cho biết rằng Thượng Đế của các người chỉ là một 

Thượng Đế duy nhất. Vì vậy, các ngươi hãy theo con 

đường ngay chính dẫn đến Ngài và các ngươi hãy xin 

Ngài tha thứ. Thật khốn thay cho những kẻ thờ đa thần.” 

نهَمآ إَِلَُٰهُكۡم  
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

َوٱۡسَتۡغفُِروُهُۗ َوَوۡيل   إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إِلَۡيهِ 
 ٦ ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

7. (Đó là) những kẻ không xuất Zakah và vô đức tin nơi 

cõi Đời Sau. 
ةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم   َكوَٰ هِذيَن لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه ٱل

َٰفُِرونَ   ٧ َك

8. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện chắc 

chắn sẽ được ban thưởng một phần thưởng vô tận (Thiên 

Đàng). 

ۡجٌر َغيُۡر  
َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٨ َمۡمُنونٖ 

9. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Lẽ nào các người 

phủ nhận Đấng đã tạo hóa trái đất trong hai ngày và lẽ 

nào các người lại dựng lên cùng với Ngài những thần linh 

ngang vai trong khi Ngài là Thượng Đế của vũ trụ và vạn 

vật ư?” 

ۡرَض فِي  
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ئِنهُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل

َ
۞قُۡل أ

َٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  نَداٗداْۚ َذ
َ
ۥٓ أ  ٩ يَۡوَميِۡن َوَتجَۡعلُوَن لَُه
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10. Ngài đã đặt trên bề mặt của trái đất những quả núi 

vững chắc, Ngài đã ban phúc cho trái đất và phân định 

lương thực cho dân cư của nó trong bốn ngày, đồng đều 

cho những người đòi hỏi. 

َر   وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي ِمن فَۡوقَِها َوَبََٰرَك فِيَها َوَقده
آئِلِينَ فِيَهآ  يهاٖم َسَواٗٓء ل ِلسه

َ
ۡربََعةِ أ

َ
ََٰتَها فِٓي أ قَۡو

َ
 ١٠  أ

11. Sau đó, Ngài hướng về bầu trời (lúc đó) chỉ là một lớp 

khói, Ngài phán bảo nó và trái đất: “Hai ngươi hãy đến 

(thành theo lệnh), thuận hay không thuận?” Cả hải cùng 

thưa: “Bầy tôi xin thuận đến (thành theo lệnh Ngài).” 

َمآِء َوِهَي ُدَخان  َفَقاَل لََها  ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
تَيَۡنا 

َ
ۡو َكرٗۡها قَالََتآ أ

َ
َولِلَۡأۡرِض ٱئۡتَِيا َطوۡعًا أ

 ١١ َطآئِعِينَ 

12. Rồi Ngài đã hoàn tất việc tạo hóa bảy tầng trời trong 

hai ngày (thứ năm và thứ sáu) và Ngài mặc khải cho mỗi 

tầng trời công việc của riêng nó. Và TA đã trang hoàng 

tầng trời hạ giới với những chiếc đèn (là các vì sao) và 

(TA đã cử các Thiên Thần) canh giữ nó. Đó là sự an bày 

và định đoạt của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

  ِ
ۡوَحيَٰ فِي ُكل 

َ
َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰواٖت فِي يَوَۡميِۡن َوأ َفَقَضى

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفٗظاْۚ   َمآَء ٱلدُّ ۡمرََهاْۚ َوَزيهنها ٱلسه
َ
َسَمآٍء أ

َٰلَِك َتۡقِديُر ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ   ١٢ َذ

13. Nếu chúng ngoảnh đi thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói 

(với chúng): “Ta cảnh báo các ngươi về tia sét giống như 

tia sét đã đánh dân ‘Ad và dân Thamud.” 

ِۡثَل َصَٰعَِقةِ   نَذۡرتُُكۡم َصَٰعَِقٗة م 
َ
ۡعرَُضواْ َفُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

 ١٣ عَادٖ َوَثُمودَ 

14. (Điều đó xảy ra) khi các Sứ Giả (của Allah) đã đến với 

chúng từ phía trước lẫn phía sau, (nói): “Các ngươi hãy 

thờ phượng một mình Allah thôi.” Chúng bảo: “Nếu 

Thượng Đế của bọn ta thực sự muốn thì chắc chắn Ngài 

đã cử các Thiên Thần xuống (làm Sứ Giả). Vì vậy, bọn ta 

không tin nơi điều các người mang đến.” 

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم  إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُّ 
َ
ُسُل ِمنُۢ َبيِۡن أ

نَزَل  
َ
ۖۡ قَالُواْ لَۡو َشآَء َربَُّنا لَأ َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل

َ
أ

َٰفُِرونَ  ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َك
ُ
 ١٤ َمَلَٰٓئَِكٗة فَإِنها بَِمآ أ

15. Đối với ‘Ad (đám dân của Hud), chúng đã ngạo mạn 

trên trái đất một cách không chính đáng. Chúng nói: “Ai 

mạnh hơn bọn ta?” Lẽ nào chúng không nhận thấy Allah, 

Đấng đã tạo hóa chúng, mạnh hơn chúng hay sao? Quả 

thật, chúng đã thường gạt đi các dấu hiệu của TA. 

ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق ِ 
َ
ا عَاد  فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مه

َ
 َوَقالُواْ  فَأ

هِذي َخلََقُهۡم   َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۖۡ أ ًة َشدُّ ِمنها قُوه

َ
َمۡن أ

ۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ  َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوهٗة
َ
 ١٥ ُهَو أ

16. Cho nên, TA đã gởi đến chúng một trận gió gào thét 

(cuồng phong) suốt những ngày bất hạnh để TA cho 

chúng nếm lấy hình phạt trong sự ô nhục trên cuộc sống 

trần gian; tuy nhiên, sự trừng phạt ở cõi Đời Sau còn nhục 

nhã hơn; và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

حَِساٖت   يهاٖم نه
َ
ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي أ

َ
فَأ

ۡنَياۖۡ َولََعَذاُب  ل ُِنِذيَقُهۡم عَ  ةِ ٱلدُّ َذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي ٱلۡحََيوَٰ
ۡخَزىَِٰۖ وَُهۡم لَا يُنَصُرونَ 

َ
 ١٦ ٱٓأۡلِخَرةِ أ

17. Còn đối với Thamud (đám dân của Saleh). TA đã 

hướng dẫn chúng nhưng chúng thích sự mù quáng (lầm 

lạc) hơn sự hướng dẫn. Vì vậy, tia sét của hình phạt ô 

nhục đã đánh chúng bởi những tội lỗi mà chúng đã làm. 

ا َثُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱلَۡعَميَٰ عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ   مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم َصَٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِن بَِما َكانُواْ  
َ
فَأ

 ١٧ يَۡكِسُبونَ 

18. Và TA đã cứu những người có đức tin và kính sợ 

(TA). 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوَنجهۡيَنا ٱل
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19. Vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập 

trung dẫn đến Hỏa Ngục; chúng sẽ được tập hợp thành 

từng hàng. 

ارِ َفُهۡم يُ  ِ إِلَي ٱلنه ۡعَدآُء ٱَّلله
َ
 ١٩ وزَُعونَ َويَۡوَم ُيحَۡشُر أ

20. Mãi cho đến khi chúng đến (Hỏa Ngục) thì tai, mắt và 

da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những tội 

lỗi mà chúng đã làm. 

َحتهيَٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَيِۡهۡم َسۡمُعُهۡم  
بَۡصَٰرُُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُ 

َ
 ٢٠ ونَ َوأ

21. Chúng sẽ nói với các lớp da của chúng: “Tại sao các 

ngươi làm chứng chống lại bọn ta?” Các lớp da trả lời: 

“Allah làm cho chúng tôi biết nói giống như Ngài làm cho 

mọi vật biết nói; và Ngài đã tạo ra các người lần đầu và 

các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.” 

  ُ نَطَقَنا ٱَّلله
َ
َوَقالُواْ ِلجُلُوِدهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡيَناۖۡ قَالُٓواْ أ

ةٖ   َل َمره وه
َ
ِۚ وَُهَو َخلََقُكۡم أ نَطَق ُكله َشۡيٖء

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٢١ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

22. “Các người đã không chịu che đậy bản thân mình để 

khỏi bị tai, mắt và da của các người khiến chúng làm 

chứng chống lại các người, mà ngược lại, các người đã 

nghĩ rằng Allah không biết nhiều về những điều các người 

làm.” 

ن يَۡشَهَد َعلَۡيُكۡم َسۡمُعُكۡم  
َ
َوَما ُكنُتۡم تَۡستَتُِروَن أ

بَۡصَُٰرُكۡم َولَا 
َ
نه  َولَٓا أ

َ
ُجلُوُدُكۡم َوَلَِٰكن َظَننُتۡم أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه َ لَا َيۡعلَُم َكثِيٗرا م   ٢٢ ٱَّلله

23. “Đó là ý nghĩ mà các người đã nghĩ về Thượng Đế 

của các người, nó đã hủy hoại các người. Cho nên, các 

người đã trở thành những kẻ thua thiệt và thất bại.” 

َُٰكۡم   ۡرَدى
َ
هِذي َظَننُتم بَِرب ُِكۡم أ َٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل َوَذ

َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ۡصَبۡحُتم م 
َ
 ٢٣ فَأ

24. Nhưng cho dù chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Hỏa 

Ngục vẫn là nơi cư trú của chúng; và nếu chúng có xin 

được giảm nhẹ (hình phạt) thì chúng cũng sẽ không thuộc 

những người được giảm nhẹ. 

هُهۡمۖۡ َوِإن يَۡسَتۡعتُِبواْ َفَما   اُر َمۡثٗوى ل فَإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه
َِن ٱلُۡمۡعَتبِينَ   ٢٤ ُهم م 

25. Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đồng 

hành (những tên Shaytan). Những người bạn đồng hành 

này của chúng làm cho chúng thích thú với những tội lỗi 

đằng trước chúng và những sai trái đằng sau chúng. Và 

lời (hứa trừng phạt) đã có hiệu lực với các cộng đồng 

trước chúng từ loài Jinn và loài người. Thật vậy, (những 

cộng đồng trước chúng) đều là những kẻ thua thiệt và thất 

bại. 

يِۡديِهۡم َوَما  
َ
ا َبيَۡن أ ۞َوَقيهۡضَنا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه

َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن  
ُ
َخلَۡفُهۡم وََحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ  َِن ٱلِۡجن   ٢٥ َقۡبلِِهم م 

26. Những kẻ vô đức tin khuyên bảo nhau rằng “Mọi 

người đừng thèm nghe Qur’an này, hãy nói chuyện ồn ào 

và gây náo động (khi Nó được xướng lên), như thế có lẽ 

các ngươi sẽ nắm ưu thế (trong việc ngăn Muhammad 

xướng Nó và kêu gọi đến với Nó).” 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا  تَۡسَمُعواْ لَِهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن  َوَقاَل ٱل
 ٢٦ َوٱلَۡغۡواْ فِيهِ لََعلهُكۡم َتۡغلُِبونَ 

27. Nhưng TA chắc chắn sẽ khiến những kẻ vô đức tin 

nếm lấy sự trừng phạt khắc nghiệt và TA chắc chắn sẽ 

đền bù điều tồi tệ nhất cho chúng bởi những gì mà chúng 

đã làm. 

هِذيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا َشِديٗدا َولََنۡجزِيَنهُهۡم  فَلَُنذِ  يَقنه ٱل
هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
 ٢٧ أ
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28. Đó là sự đền bù xứng đáng dành cho những kẻ thù 

của Allah. Hỏa Ngục, đối với chúng, sẽ là ngôi nhà vĩnh 

cửu, nó như là một sự bù đắp cho việc chúng đã chối bỏ 

các Lời Mặc Khải của TA. 

ۖۡ لَُهۡم فِيَها َداُر ٱلۡخُلِۡد   اُر ِ ٱلنه ۡعَدآِء ٱَّلله
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ َذ

ُۢ بَِما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ   ٢٨ َجَزآَء

29. Những kẻ vô đức tin sẽ nói: “Lạy Thượng Đế của bầy 

tôi! Xin Ngài cho bầy tôi thấy những kẻ đã dắt bầy tôi lầm 

lạc từ loài Jinn và loài người để bầy tôi chà đạp chúng 

dưới bàn chân của bầy tôi khiến chúng thành những kẻ 

thấp hèn nhất.” 

َضلهانَا ِمَن  
َ
هَذيِۡن أ رِنَا ٱل

َ
هِذيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ َوَقاَل ٱل

 ِ قَۡداِمَنا لَِيُكونَا ِمَن  ٱلِۡجن 
َ
َوٱلۡإِنِس َنجَۡعلُۡهَما َتحَۡت أ

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٢٩ ٱلۡأ

30. Quả thật, những ai đã nói “Thượng Đế của chúng tôi 

là Allah” và sau đó vẫn đi đúng hướng, các Thiên Thần sẽ 

xuống động viên họ (lúc hấp hối): “Đừng sợ hãi và đừng 

đau buồn, các ngươi hãy vui lên với tin mừng về Thiên 

Đàng mà các ngươi đã được hứa!” 

ُل َعلَۡيِهُم   ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ تَتَنَزه هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
بِۡشُرواْ بِٱلۡجَنهةِ  

َ
ها َتخَافُواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ ل

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ
 ٣٠ تُوَعُدونَ  ٱلهتِي ُكنُتمۡ 

31. “Chúng tôi là đồng minh của các ngươi trên cuộc sống 

trần gian này và ở cõi Đời Sau. Rồi đây (trong Thiên 

Đàng) các ngươi sẽ có được bất cứ thứ gì mà bản thân 

các ngươi ước muốn và các ngươi sẽ có được bất cứ thứ 

gì các ngươi yêu cầu.” 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ   ةِ ٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡن أ

نُفُسُكۡم َولَُكۡم فِيَها َما  
َ
َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓي أ

ُعونَ   ٣١ تَده

32. “Một sự khoan đãi từ Đấng Tha Thứ, Đấng Thương 

Xót.” 
ِۡن َغُفورٖ رهِحيمٖ   ٣٢ نُُزلٗا م 

33. Còn ai có lời nói tốt đẹp hơn người đã kêu gọi đến với 

Allah, hành thiện và nói “Tôi là một người Muslim.” 
ِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا   ن َدعَآ إِلَي ٱَّلله ِمه ۡحَسُن قَۡولٗا م 

َ
َوَمۡن أ

 ٣٣ َوَقاَل إِنهنِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

34. Điều tốt và điều xấu không ngang bằng nhau. Hãy 

dùng điều tốt đẩy lùi điều xấu; (nếu ngươi làm được như 

thế thì chắc chắn có một ngày), kẻ mang lòng thù hận 

Ngươi (Thiên Sứ) sẽ trở thành người bạn thân thiết của 

Ngươi thôi. 

ْۚ ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهيَ  ي ِئَُة   َولَا تَۡسَتوِي ٱلۡحََسَنُة َولَا ٱلسه
نهُهۥ َولِيٌّ  

َ
هِذي بَيَۡنَك َوبَۡيَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ ۡحَسُن فَإَِذا ٱل

َ
أ

 ٣٤ َحمِيم  

35. Tuy nhiên, không ai được phú cho cái đó ngoại trừ 

những người thực sự kiên nhẫn và không ai được phú 

cho cái đó ngoại trừ những người có phần phước lớn. 

ها ُذو  َوَما يُلَقه  ََٰهآ إِل ى هِذيَن َصبَُرواْ َوَما يُلَقه ها ٱل ََٰهآ إِل ى
ٍ َعِظيمٖ   ٣٥ َحظ 

36. Nếu có một đề nghị từ Shaytan xúi Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ - làm chuyện xấu và tội lỗi) thì Ngươi hãy cầu xin Allah 

che chở bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ِۖۡ  وَ  ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه ِإمه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٦ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
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37. Ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt trăng là các 

dấu hiệu (chứng minh quyền năng vĩ đại của Allah). Các 

ngươi chớ đừng quỳ lạy mặt trời hay mặt trăng mà hãy 

quỳ lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng nếu các ngươi thực 

sự thờ phượng Ngài. 

ْۚ لَا   ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َهاُر َوٱلشه هۡيُل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل
هِذي   ۡمِس َولَا لِلَۡقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱل تَۡسُجُدواْ لِلشه

 ٣٧ يهاهُ َتۡعُبُدونَ َخلََقُهنه إِن ُكنُتۡم إِ 

38. Nhưng nếu chúng tự cao tự đại (không chịu quỳ lạy 

Allah) thì các Thiên Thần ở nơi Thượng Đế của Ngươi 

(Thiên Sứ) vẫn tán dương và ca tụng Ngài cả đêm lẫn 

ngày và họ không bao giờ chán ngán hay mỏi mệt. 

ه  ِذيَن ِعنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن لَُهۥ  فَإِِن ٱۡسَتۡكبَُرواْ فَٱل
َهارِ وَُهۡم لَا يَۡسـ َُموَن۩ هۡيِل َوٱلنه  ٣٨ بِٱل

39. Trong các dấu hiệu (chứng minh quyền năng) của 

Ngài là Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy đất đai khô nứt nhưng 

khi TA ban nước (mưa) xuống thì nó cựa mình sống lại và 

mọc ra (cây cối và thảo mộc). Thật vậy, Đấng đã làm cho 

nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào 

Ngày Phục Sinh). Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên 

tất cả mọi thứ. 

نَزلۡنَ 
َ
ۡرَض َخَِٰشَعٗة فَإَِذآ أ

َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ ا  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡحَياَها لَُمۡحِي  
َ
هِذٓي أ َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ إِنه ٱل

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل   ٣٩ ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ

40. Quả thật, những kẻ đã chế giễu và bóp méo các Lời 

Mặc Khải của TA chắc chắn sẽ không trốn khỏi được TA. 

Vậy, kẻ bị ném vào Hỏa Ngục tốt hơn hay người an toàn 

vào Ngày Phán Xét tốt hơn? Các ngươi cứ làm những 

điều các ngươi muốn bởi lẽ (Allah) luôn thấy rõ những gì 

các ngươi làm. 

 ُۗ هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا لَا َيخَۡفۡوَن َعلَۡيَنآ إِنه ٱل
َفَمن يُلَۡقىَٰ فِي ٱ

َ
تِٓي َءاِمٗنا يَوَۡم  أ

ۡ
ن يَأ م مه

َ
ارِ َخيٌۡر أ لنه

ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئُتۡم إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن  
 ٤٠ بَِصيرٌ 

41. Quả thật, những kẻ phủ nhận Lời Nhắc Nhở (Qur’an) 

khi Nó đến với chúng (thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt vào 

Ngày Phán Xét). Quả thật, (Qur’an) là một Kinh Sách rất 

đỗi quyền năng (dưới sự bảo vệ của Allah). 

ا َجآَءُهۡمۖۡ َوِإنهُهۥ   ِۡكرِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلذ  إِنه ٱل
 ٤١ لَِكَتٌَٰب َعزِيز  

42. Không một điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập vào Nó 

dù từ đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng Chí 

Minh, Đấng Đáng Ca Tụng ban xuống. 

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َولَا ِمۡن َخلۡفِهِۖۦۡ  
ۡ
ها يَأ ل

ِۡن َحِكيٍم َحمِيدٖ   ٤٢ تَنِزيل  م 

43. Những điều chúng nói cho Ngươi (Thiên Sứ) chẳng 

khác với điều đã được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. 

Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng nắm quyền tha 

thứ và là Đấng sở hữu sự trừng phạt đau đớn. 

ها َما قَۡد قِيَل لِلرُُّسِل ِمن َقۡبلَِكْۚ إِنه   ا ُيَقاُل لََك إِل مه
لِيمٖ 

َ
 ٤٣ َربهَك لَُذو َمۡغفَِرةٖ َوُذو ِعَقاٍب أ
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44. Nếu TA đã ban Qur’an xuống bằng một thứ tiếng 

không phải tiếng Ả-rập thì chắc chắn chúng đã nói: “Tại 

sao các câu kinh của nó không được giải thích chi tiết 

(bằng tiếng nói của bọn ta chứ)?” Lẽ nào (Qur’an) bằng 

ngôn ngữ không phải tiếng Ả-rập còn (Sứ Giả truyền đạt 

Nó) lại là người Ả-rập ư? Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với 

chúng: “(Qur’an) là một nguồn chỉ đạo và là một phương 

thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Còn những 

kẻ vô đức tin, tai của chúng bị điếc và Qur’an là một sự 

mù lòa đối với chúng. Chúng giống như những kẻ được 

gọi từ một nơi rất xa xôi (nên chúng chẳng nghe được 

tiếng của người gọi). 

لَۡت   ِ ا لهَقالُواْ لَۡولَا فُص  ۡعَجِمي ٗ
َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ

هِذيَن َءاَمُنواْ   ُۗ قُۡل ُهَو لِل ۥٓۖۡ َءا۬ۡعَجِمي   وََعَربِي   َُٰتُه َءاَي
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن فِٓي َءاَذانِِهۡم َوۡقر   ُهٗدى  ْۚ َوٱل وَِشَفآء 

كَانِۭ   ْوَلَٰٓئَِك ُيَناَدۡوَن ِمن مه
ُ
وَُهَو َعلَۡيِهۡم َعًميِۚ أ

 ٤٤ بَعِيدٖ 

45. Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách, nhưng đã 

có những tranh cãi và bất đồng trong đó. Nếu không vì 

một lời phán của Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ) đã 

được phán ra từ trước thì sự việc tranh cãi và bất đồng 

giữa chúng đã được giải quyết xong xuôi. Thật vậy, những 

kẻ vô đức tin vẫn cứ hoài nghi về (Qur’an). 

َولَۡولَا   َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف فِيهِِۚ 
ب َِك لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفى   َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ  ٖ م   ٤٥ َشك 

46. Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân 

mình, còn người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu 

(tương ứng). Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) không bao giờ bất công với người bề tôi (của Ngài). 

ُۗ َوَما  َسآَء َفَعلَۡيَها
َ
ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ مه

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ٤٦ َربَُّك بَِظله

47. Kiến thức về Giờ Tận Thế chỉ thuộc một mình (Allah). 

Không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó cũng như 

không một người phụ nữ nào mang thai và hạ sinh mà 

Ngài lại không biết. Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến 

hỏi: “Đâu rồi những thần linh mà các ngươi cho là những 

đối tác của TA?” Chúng sẽ nói: “Bầy tôi xin bảo đảm với 

Ngài không một ai trong bầy tôi làm chứng (cho điều đó).” 

ِۡن   اَعةِِۚ َوَما َتخُۡرُج ِمن َثَمَرَٰٖت م  ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه
ها بِعِلِۡمهۚۦِْ   نَثيَٰ َولَا تََضُع إِل

ُ
ۡكَماِمَها َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
أ

 َٰ ۡيَن ُشَرَكآِءي قَالُٓواْ َءاَذنه
َ
َك َماِمنها َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم أ

 ٤٧ ِمن َشِهيدٖ 

48. Những thần linh mà chúng đã từng van vái trước kia 

đã bỏ chúng mất dạng và chúng sẽ thấy mình chắc chắn 

không thể thoát (khỏi sự trừng phạt của Allah). 

ۖۡ َوَظنُّواْ َما   ا َكانُواْ يَۡدُعوَن ِمن َقۡبُل وََضله َعۡنُهم مه
 َ حِيٖص ل ِن مه  ٤٨ ُهم م 

49. Con người thường không chán ngán và mệt mỏi trong 

việc cầu nguyện điều tốt lành nhưng nếu gặp điều xấu (tai 

họa) thì lại buông xuôi, tuyệt vọng. 

رُّ   ُه ٱلشه سه ها يَۡسـ َُم ٱلۡإِنَسَُٰن ِمن ُدعَآِء ٱلۡخَيِۡر َوِإن مه ل
 ٤٩ َقُنوط  َفَيـ ُوس  

50. Nếu TA cho y nếm trải lòng thương xót từ TA sau một 

nghịch cảnh mà y gặp phải, chắc chắn y sẽ nói (một cách 

tự cao tự đại): “Đây là phần của tôi (tôi đáng được thế), và 

tôi nghĩ sẽ chẳng có Giờ Tận Thế nào cả; nếu tôi thực sự 

có được đưa về trình diện Thượng Đế của tôi đi chăng 

nữa thì chắc chắn tôi cũng sẽ có được vô vàn cái tốt đẹp 

nơi Ngài mà thôi.” Chắc chắn TA sẽ cho những kẻ vô đức 

tin biết về những gì mà chúng đã làm và chắc chắn TA sẽ 

cho chúng nếm lấy sự trừng phạt khủng khiếp. 

ۡتُه  وَ  آَء َمسه ِنها ِمنُۢ َبۡعِد َضره َذقَۡنَُٰه َرۡحمَٗة م 
َ
لَئِۡن أ

اَعَة قَآئَِمٗة َولَئِن   ُظنُّ ٱلسه
َ
لََيُقولَنه َهََٰذا لِي َوَمآ أ

ِۚ فَلَُننَب ِئَنه  رُِّجۡعُت إِلَيَٰ َرب ِٓي إِنه لِي ِعنَدهُۥ لَلُۡحۡسَنيَٰ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِما َعِملُواْ َولَُنذِ  ِۡن َعَذاٍب  ٱل يَقنهُهم م 

 ٥٠ َغلِيٖظ 
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51. Khi TA (Allah) ban ân huệ cho con người thì y quay 

lưng và xa cách (TA) còn khi gặp hoạn nạn thì y lại khẩn 

cầu (TA) tha thiết. 

ۡعرََض َونَـ َا ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

ُه ٱل رُّ فَُذو ُدعَآٍء َعرِيٖض َمسه  ٥١ شه

52. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần 

này): “Các ngươi có suy xét chăng nếu Qur’an thật sự do 

Allah ban xuống rồi các ngươi phủ nhận Nó thì ai sẽ là 

người lầm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?” 

َرَءۡيتُ 
َ
ِ ُثمه َكَفۡرتُم بِهِۦ قُۡل أ ۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

ۡن ُهَو فِي ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ  َضلُّ ِممه
َ
 ٥٢ َمۡن أ

53. TA (Allah) sẽ cho chúng thấy các dấu hiệu của TA ở 

các chân trời và ngay trên bản thân của chúng cho đến khi 

chúng thấy rõ rằng đó là sự thật. Lẽ nào Thượng Đế của 

Ngươi (Thiên Sứ) không đủ là Nhân Chứng cho tất cả mọi 

việc ư? 

نُفِسِهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن 
َ
َسنُِريِهۡم َءاَيَٰتَِنا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي أ

  ِ
نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

َ
َولَۡم يَۡكِف بَِرب َِك أ

َ
ُۗ أ نهُه ٱلۡحَقُّ

َ
لَُهۡم أ

 ٥٣ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

54. Lẽ nào chúng vẫn hoài nghi về cuộc gặp gỡ với 

Thượng Đế của chúng? Chẳng phải Ngài luôn bao quát 

hết tất cả mọi thứ đó sao?! 

  ِ
لَٓا إِنهُهۥ بِكُل 

َ
ِن ل َِقآِء َرب ِِهۡمُۗ أ لَٓا إِنهُهۡم فِي ِمۡريَةٖ م 

َ
أ

حِيُۢط  ٥٤ َشۡيٖء مُّ
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Ash-Shura الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. Ai-n. Si-n. Qa-f.  ٓ٢ ٓعٓسق 

3. Như thế đó, (Allah) đã mặc khải cho Ngươi và cho các 

vị (Sứ Giả) trước Ngươi. Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng 

Chí Minh. 

  ُ هِذيَن ِمن َقۡبلَِك ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
 ٣ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

4. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 

là của Ngài. Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 
ۡرِضِۖ وَ 

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ُهَو ٱلَۡعلِىُّ  لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٤ ٱلَۡعِظيمُ 

5. (Bởi sự vĩ đại và tối cao của Allah), các tầng trời gần 

như vỡ ra từ bên trên chúng, các Thiên Thần tán dương 

Thượng Đế của họ, và họ cầu xin (Allah) tha thứ cho 

những ai trên trái đất. Quả thật, Allah là Đấng Tha Thứ, 

Đấng Khoan Dung. 

ْۚ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة   ۡرَن ِمن فَۡوقِِهنه َُٰت َيَتَفطه َمََٰو تَكَاُد ٱلسه
ۡرِض   

َ
يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱلۡأ

َ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ  لَٓا إِنه ٱَّلله
َ
 ٥ أ

6. Những kẻ nhận những ai khác ngoài (Allah) làm những 

vị bảo hộ (nên biết) Allah là Đấng Trông Chừng họ; và 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không phải là người chịu trách 

nhiệm cho (các việc làm) của họ. 

ُ َحفِيٌظ   ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َوٱل

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ٦ َعلَۡيِهۡم َوَمآ أ

7. Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

Kinh Qur’an bằng tiếng Ả-rập để Ngươi dùng cảnh báo thị 

trấn mẹ (Makkah) và những ai ở xung quanh nó; và để 

Ngươi cảnh báo về Ngày Triệu Tập, ngày mà không có gì 

phải hoài nghi (về sự xảy ra của nó). (Vào Ngày đó), một 

nhóm sẽ vào Thiên Đàng và một nhóm sẽ vào Hỏa Ngục. 

مه  
ُ
ا ل ُِتنِذَر أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم ٱلۡجَۡمِع لَا َرۡيَب فِيهِِۚ  
 ِ عِيرِ فَرِيق  فِي ٱلۡجَنهةِ َوَفرِيق  ف  ٧ ي ٱلسه

8. Nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ thành một cộng 

đồng duy nhất, tuy nhiên, Ngài muốn thu nhận ai vào lòng 

thương xót của Ngài (Thiên Đàng) là tùy ý Ngài. Những kẻ 

làm điều sai quấy sẽ không có ai che chở cũng như sẽ 

không có ai cứu giúp. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يُۡدِخُل   مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

  ٖ ِن َولِي  َٰلُِموَن َما لَُهم م  َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه
 ٨ َولَا نَِصيرٍ 

9. (Những kẻ đa thần) đã nhận những ai khác ngoài 

(Allah) làm người bảo họ trong khi Allah mới thực sự là 

Đấng Bảo Hộ, Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài 

toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ُ ُهَو ٱلَۡولِيُّ وَُهَو   ۖۡ فَٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
أ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٩ يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 
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10. Bất cứ điều gì các ngươi tranh chấp đều được trình 

lên cho Allah quyết định. (Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nói): 

“Đó là Allah, Thượng Đế của Ta, với Ngài Ta phó thác và 

với Ngài Ta quay về sám hối.” 

  ِْۚ ۥٓ إِلَي ٱَّلله َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡيٖء فَُحۡكُمُه
ُ رَ  َٰلُِكُم ٱَّلله نِيُب َذ

ُ
 ١٠ ب ِي َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ

11. (Allah là) Đấng tạo hóa các tầng trời và trái đất. Từ 

bản thân các ngươi, Ngài tạo ra những người vợ cho các 

ngươi; và từ các loại gia súc, Ngài tạo ra nhiều con cái. 

Bằng cách đó, Ngài làm cho các ngươi trở nên đông đúc. 

Không có cái gì giống Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, 

Đấng Hằng Thấy. 

ِۡن   ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم م 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو فَاِطُر ٱلسه

ۡزَوَٰٗجا يَۡذَرؤُُكۡم  
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن ٱلۡأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ۖۡ وَُهَو ٱلسه   ١١ ِميُع ٱلَۡبِصيرُ فِيهِِۚ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيء 

12. Mọi chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 

trái đất đều là của Ngài. Ngài muốn nới rộng hoặc thu hẹp 

bổng lộc cho ai là tùy ý Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng 

Biết tất cả mọi thứ. 

ِۡزَق لَِمن  لَُهۥ َمَقالِيُد  ۡرِضِۖ يَبُۡسُط ٱلر 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٢ يََشآُء َويَۡقِدُر

13. Ngài đã ban hành cho các ngươi tôn giáo (Islam) mà 

Ngài đã truyền xuống cho Nuh. Và những gì TA đã mặc 

khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) cũng chính là những gì TA 

đã truyền cho Ibrahim, cho Musa và cho Ysa, (đó là): “Các 

ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ phân chia thành giáo 

phái trong đó”. Thật khó khăn cho những người thờ đa 

thần chấp nhận điều Ngươi mời gọi họ. Allah muốn chọn 

người nào hướng về Ngài là tùy ý Ngài và Ngài hướng 

dẫn về với Ngài người nào biết quay về sám hối (với 

Ngài). 

هِذٓي   يَٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱل يِن َما َوصه ِ َِن ٱلد  ۞َشَرَع لَُكم م 
ۦٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ   ۡيَنا بِهِ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوَما وَصه

َ
أ

قِيُمواْ ٱ 
َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ قُواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى  وَِعيَسيَٰٓ يَن َولَا َتَتَفره ِ لد 

ُ َيجَۡتِبٓي إِلَۡيهِ َمن   ٱلُۡمۡشِركِيَن َما تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله
 ١٣ يََشآُء َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن يُنِيُب 

14. Từ sau khi tiếp thu được nguồn kiến thức (tôn giáo), 

do sự thù hằn nên họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một 

lời phán từ Thượng Đế của Ngươi tuyên bố (hoãn hình 

phạt) cho đến một thời hạn ấn định thì sự việc giữa họ đã 

được giải quyết. Và thực sự, những kẻ được trao quyền 

thừa kế Kinh Sách sau họ vẫn còn hoài nghi (về Qur’an). 

ُۢا  َوَما َتَفره  ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي قُٓواْ إِل
َجٖل  

َ
ب َِك إِلَيَٰٓ أ بَيَۡنُهۡمْۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُ
هِذيَن أ ي لهُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنه ٱل َسم ٗ مُّ
ِۡنُه ُمرِيبٖ  ٖ م   ١٤ ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِفى َشك 

15. Vì vậy, Ngươi hãy mời gọi (nhân loại đến với Islam); 

Ngươi hãy đứng vững như đã được lệnh; Ngươi chớ đi 

theo xu hướng của họ; và Ngươi hãy nói (với họ): “Ta tin 

nơi những điều mà Allah đã ban xuống trong Kinh Sách và 

Ta được lệnh phải thực thi công lý giữa các ngươi. Allah 

là Thượng Đế của Ta và là Thượng Đế của các ngươi. Ta 

chịu trách nhiệm cho việc làm của Ta và các ngươi chịu 

trách nhiệm cho việc làm của các ngươi, giữa chúng ta 

không còn gì phải tranh luận nữa. (Rồi đây) Allah sẽ triệu 

tập tất cả chúng ta lại và chúng ta phải quay trở về với 

Ngài (để chịu sự xét xử).” 

ِمۡرَتۖۡ َولَا تَتهبِۡع  
ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

ُ ِمن كَِتَٰٖبِۖ   نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهَوآَءُهۡمۖۡ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
أ

ُ َربَُّنا  ۡعِدَل بَيَۡنُكُمۖۡ ٱَّلله
َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
َوَربُُّكۡمۖۡ لََنآ  َوأ

َة بَيَۡنَنا  ۡعَمَٰلُُكۡمۖۡ لَا ُحجه
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
أ

ُ َيجَۡمُع بَيَۡنَناۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ َوبَۡيَنُكُمۖۡ ٱَّلله
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16. Những kẻ tranh luận về (tôn giáo của) Allah sau khi nó 

đã được công nhận thì việc tranh luận của họ không có 

giá trị ở nơi Thượng Đế của họ. (Rồi đây) họ sẽ đón nhận 

cơn thịnh nộ (của Allah) và sự trừng phạt khủng khiếp. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ   وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ َوٱل
ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضب  َولَُهۡم   ُحجه

 ١٦ اب  َشِديدٌ َعذَ 

17. Allah là Đấng đã ban Kinh (Qur’an) xuống bằng sự 

thật (không có gì phải hoài nghi) và (Ngài đã ban xuống) 

nền công lý. Và điều gì khiến cho Ngươi nhận biết có lẽ 

Giờ Tận Thế sắp gần kề? 

ِ وَ  نَزَل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ٱلِۡميَزاَنُۗ َوَما ٱَّلله

اَعَة قَرِيب    ١٧ يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه

18. Những kẻ không tin Giờ Tận Thế thường giục nó mau 

đến còn những người có đức tin thì sợ (thời khắc đó) bởi 

vì họ biết đó là sự thật. Quả thật, những kẻ tranh cãi về 

Giờ Tận Thế chắc chắn đi lạc rất xa. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بَِهاۖۡ َوٱل يَۡسَتۡعِجُل بَِها ٱل
هِذيَن   لَٓا إِنه ٱل

َ
ُۗ أ نهَها ٱلۡحَقُّ

َ
ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َويَۡعلَُموَن أ

اَعةِ لَِفى َضَلَِٰۭل بَعِيدٍ   ١٨ ُيَماُروَن فِي ٱلسه

19. Allah nhân từ đối với đám bầy tôi của Ngài. Ngài muốn 

ban bổng lộc cho người nào là tùy ý Ngài. Ngài là Đấng 

Toàn Lực, Đấng Toàn Năng. 

ۖۡ وَُهَو ٱلَۡقوِيُّ   ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرُزُق َمن يََشآُء ٱَّلله
 ١٩ ٱلَۡعزِيزُ 

20. Người nào muốn mảnh đất trồng để canh tác (cho 

cuộc sống) ở Đời Sau, TA sẽ gia tăng mảnh đất trồng để y 

canh tác; còn ai muốn mảnh đất trồng để canh tác (cho 

cuộc sống) trần tục, TA sẽ ban nó cho y nhưng ở Đời Sau 

y sẽ chẳng có một phần (tốt đẹp) nào. 

َمن َكاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد لَُهۥ فِي َحۡرثِهِۖۦۡ  
ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما لَُهۥ فِي  َوَمن  َكاَن يُرِيُد َحۡرَث ٱلدُّ

 ٢٠ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن نهِصيٍب 

21. Hoặc phải chăng (những kẻ thờ đa thần này) có 

những thần linh đã thiết lập cho chúng một tôn giáo mà 

Allah không đồng ý?! Nếu không vì một lời phán đã được 

tuyên bố thì sự việc giữa họ đã được giải quyết. Quả thật, 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt đau đớn. 

َذنُۢ  
ۡ
يِن َما لَۡم يَأ ِ َِن ٱلد  َُٰٓؤاْ َشَرُعواْ لَُهم م  ۡم لَُهۡم ُشَرَك

َ
أ

ْۚ َولَۡولَا َكلَِمُة ٱلَۡفۡصِل لَُقِضَي بَيۡنَ  ُ ُهۡمُۗ َوِإنه  بِهِ ٱَّلله
لِيم  

َ
َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب أ  ٢١ ٱلظه

22. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy những kẻ làm điều sai 

quấy lo sợ về những điều mà họ đã phạm và chắc chắn 

(sự trừng phạt) sẽ xảy đến với họ. Riêng những người có 

đức tin và hành thiện, họ sẽ ở trong các Ngôi Vườn Thiên 

Đàng, họ sẽ có được những thứ mà họ mong ước nơi 

Thượng Đế của họ; đó là hồng phúc to lớn. 

ُۢ بِِهۡمُۗ   ا َكَسُبواْ وَُهَو َواقُِع َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه تََرى ٱلظه
َٰلَِحَِٰت فِي َرۡوَضاِت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل

َٰلَِك ُهَو  ٱلۡجَنها  ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ ِتِۖ لَُهم مه
 ٢٢ ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ 
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23. Đó là điều mà Allah báo tin mừng cho đám bầy tôi của 

Ngài, những người mà họ có đức tin và hành thiện. Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với họ): “Ta không đòi các người 

phần công lao về việc truyền đạt chân lý cho các người 

mà Ta chỉ mong sự thiện chí thông qua quan hệ họ hàng.” 

Người nào làm một điều tốt, TA sẽ tăng thêm cho y cái tốt 

trong đó. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Hằng Tri 

Ân. 

ُر  ِ هِذي يُبَش  َٰلَِك ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  َذ ُ ِعَباَدهُ ٱل ٱَّلله
ةَ   ها ٱلَۡمَوده ۡجًرا إِل

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ َٰلَِحَِٰت  قُل ل ٱلصه

فِي ٱلُۡقۡربَيَٰ  َوَمن َيۡقتَرِۡف َحَسَنٗة نهزِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًناْۚ  
َ َغُفور  َشُكورٌ   ٢٣ إِنه ٱَّلله

24. (Những kẻ thờ đa thần) nói (về Muhammad): “Y đã đặt 

điều nói dối cho Allah.” Nhưng nếu Allah muốn, Ngài có 

thể niêm kín trái tim của Ngươi lại (hỡi Thiên Sứ). Và Allah 

loại bỏ điều giả dối và thiết lập sự thật bằng lời phán của 

Ngài. Quả thật, Ngài biết rõ mọi điều thầm kín trong lòng 

(của mỗi con người). 

  ُ ِ َكِذٗباۖۡ فَإِن يََشإِ ٱَّلله ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َ
أ

ُ ٱلَۡبَِٰطَل َويُِحقُّ ٱلۡحَقه   َيخۡتِۡم عَلَىَٰ قَلۡبَِكُۗ َويَۡمُح ٱَّلله
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم  ٢٤ بِكَلَِمَٰتِهِ

25. Ngài là Đấng chấp nhận sự sám hối của đám bầy tôi 

của Ngài, Ngài xí xóa cho những hành vi xấu và Ngài biết 

rõ những gì các ngươi làm. 

ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ َويَۡعُفواْ َعِن   هِذي َيۡقَبُل ٱلته وَُهَو ٱل
ي ِـ َاِت َويَۡعلَُم َما َتۡفَعلُونَ   ٢٥ ٱلسه

26. Ngài đáp lại lời nguyện cầu của những người có đức 

tin và hành thiện và Ngài gia tăng cho họ từ hồng phúc 

của Ngài. Trái lại, những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu sự 

trừng phạt khủng khiếp. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َويَۡسَتِجيُب ٱل
ِن فَۡضلِهۚۦِْ وَ  َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب   َويَزِيُدُهم م  ٱلَۡك

 ٢٦ َشِديد  

27. Nếu Allah ban bổng lộc dồi dào cho đám bầy tôi của 

Ngài (quá mức), chắc chắn họ sẽ hành động xấc xược 

trên trái đất. Tuy nhiên, Ngài ban nó xuống theo định 

lượng mà Ngài muốn (một cách hợp lý). Quả thật, Ngài là 

Đấng Thông Toàn, Đấng Nhìn Thấy (tất cả mọi sự việc). 

ۡرِض  
َ
ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ لََبَغۡواْ فِي ٱلۡأ ُ ٱلر  ۞َولَۡو بََسَط ٱَّلله

  ُۢ ْۚ إِنهُهۥ بِعَِبادِهِۦ َخبِيُر ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه َوَلَِٰكن ُينَز 
 ٢٧ بَِصير  

28. Ngài là Đấng ban mưa xuống (cho đám bề tôi của 

Ngài) sau khi họ đã tuyệt vọng và Ngài trải rộng lòng 

thương xót của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Bảo Hộ, 

Đấng đáng được ca ngợi và tán dương. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد َما َقَنُطواْ َويَنُشُر   هِذي ُينَز  وَُهَو ٱل
ۚۥْ وَُهَو   ٢٨ ٱلَۡولِيُّ ٱلۡحَِميدُ َرۡحمََتُه

29. Trong các dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng 

trời, trái đất và tất cả sinh vật mà Ngài phân tán trong trời 

đất. Quả thật, Ngài thừa khả năng tập trung tất cả chúng 

lại bất cứ khi nào Ngài muốn. 

ۡرِض َوَما بَثه  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلۡقُ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٱلسه

 ٢٩ فِيِهَما ِمن َدآبهةِٖۚ وَُهَو عَلَىَٰ َجمۡعِِهۡم إَِذا يََشآُء قَِدير  

30. Bất cứ tai họa nào xảy đến với các ngươi (hỡi nhân 

loại) là do bàn tay của các ngươi đã gây ra, tuy nhiên, 

Ngài xí xóa (cho các ngươi) rất nhiều. 

يِۡديُكۡم  
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت أ ِن مُّ َصََٰبُكم م 

َ
َوَمآ أ

 ٣٠ َويَۡعُفواْ َعن َكثِيرٖ 
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31. Các ngươi không thể trốn thoát khỏi (Thượng Đế của 

các ngươi nếu Ngài muốn trừng phạt các ngươi) trên trái 

đất. Ngoài Allah, các ngươi sẽ không có được một đấng 

bảo vệ hay một vị cứu tinh nào. 

ِن ُدوِن   ۡرِضِۖ َوَما لَُكم م 
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي   ٣١ ٱَّلله

32. Trong các dấu hiệu của Ngài là những con thuyền 

(buồm) lênh đênh trên biển giống như những quả núi. 
ۡعَلَٰمِ  َوِمنۡ 

َ
 ٣٢ َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

33. Nếu muốn, Ngài sẽ làm cho gió ngưng lại, (lúc đó) họ 

sẽ bất động trên mặt biển. Quả thật, trong sự việc đó là 

các dấu hiệu cho bất cứ ai có lòng kiên nhẫn và tri ân. 

ِيَح فَ   يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
ۦْٓۚ  إِن يََشأ ِ َيۡظلَلَۡن َرَواكَِد عَلَىَٰ َظۡهرِه

ِ َصبهارٖ َشُكورٍ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل   ٣٣ إِنه فِي َذ

34. Hoặc Ngài có thể tiêu diệt các con thuyền (đó) vì điều 

(tội lỗi) mà họ (những người trên các con thuyền) đã làm, 

tuy nhiên, Ngài xí xóa cho họ rất nhiều. 

ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَۡعُف َعن َكثِيرٖ 
َ
 ٣٤ أ

35. Những kẻ thường tranh luận về các Lời Mặc Khải của 

TA nên biết là họ sẽ không có chốn dung thân. 
ِن   هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا َما لَُهم م  َويَۡعلََم ٱل

حِيٖص   ٣٥ مه

36. Do đó, bất cứ thứ gì mà các ngươi (hỡi nhân loại) 

được ban cấp thì đó chỉ là sự tận hưởng (tạm bợ) của đời 

sống trần tục; còn những gì ở nơi Allah mới là những thứ 

tốt hơn và lâu dài hơn cho những ai có đức tin và phó thác 

cho Thượng Đế của họ. 

وتِيُتم 
ُ
ۡنَياْۚ َوَما ِعنَد  َفَمآ أ ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ م 

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم   ۡبَقىَٰ لِل
َ
ِ َخيۡر  َوأ ٱَّلله

 ٣٦ َيَتوَكهلُونَ 

37. Và những ai tránh xa các đại tội cũng như những hành 

động vô đạo đức (không đứng đắn), và khi nóng giận thì 

họ biết kiềm chế (cơn giận và sẵn sàng) tha thứ. 

َِٰحَش َوِإَذا َما   ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱل
 ٣٧ َغِضُبواْ ُهۡم َيۡغفُِرونَ 

38. Và những ai đáp lại lời gọi của Thượng Đế của họ, 

chu đáo dâng lễ nguyện Salah, vụ việc của họ được quyết 

định bằng cách tham khảo ý kiến giữa họ, và họ thường 

chi dùng (cho con đường chính nghĩa của TA) những 

bổng lộc mà TA đã ban cấp cho họ. 

ۡمرُُهۡم  
َ
َة َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ا َرَزۡق   ٣٨ َنَُٰهۡم يُنفُِقونَ ُشوَرىَٰ بَيَۡنُهۡم َوِممه

39. Và những ai khi bị áp bức một cách bất công thì họ 

biết giúp đỡ nhau tự vệ. 
َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُى ُهۡم يَنَتِصُرونَ 

َ
هِذيَن إَِذآ أ  ٣٩ َوٱل

40. Đáp trả hành động xấu bằng hành động xấu tương tự. 

Tuy nhiên, người nào lượng thứ bỏ qua và làm hòa thì 

phần thưởng của y ở nơi Allah. Quả thật, Ngài không yêu 

thương những kẻ làm điều sai quấy. 

ۡصلََح  
َ
ِۡثلَُهاۖۡ َفَمۡن َعَفا َوأ ُؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م  وََجَزَٰٓ
َٰلِِمينَ  ِْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلظه ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله

َ
 ٤٠ فَأ

41. Người nào đã tự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có 

lý do nào để khiển trách họ (bởi họ chỉ giành lấy lẽ phải 

của họ). 

ِن   ْوَلَٰٓئَِك َما َعلَۡيِهم م 
ُ
َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

 ٤١ َسبِيلٍ 
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42. Lý do khiển trách chỉ đối với những kẻ bất công với 

người khác và bạo ngược trên trái đất một cách vô cớ. 

Chúng là những kẻ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau 

đớn. 

اَس َويَۡبُغوَن   هِذيَن َيۡظلُِموَن ٱلنه بِيُل عَلَى ٱل إِنهَما ٱلسه
لِيم  

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِۚ أ ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
 ٤٢ فِي ٱلۡأ

43. Người nào kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là 

một quyết tâm cao (đáng được khen ngợi). 
ُمورِ 

ُ
َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ  ٤٣ َولََمن َصبََر وََغَفَر إِنه َذ

44. Người nào mà Allah làm cho lạc lối thì sẽ không có ai 

che chở ngoài Ngài. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) sẽ thấy những 

kẻ làm điều sai quấy khi chúng nhìn thấy hình phạt, nói 

rằng “Còn có con đường nào để trở về (thế giới trần gian) 

chăng?” 

ِنُۢ َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى   ٖ م  ُ َفَما لَُهۥ ِمن َولِي  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله
ُواْ ٱلَۡعَذاَب 

َ
ا َرأ َٰلِِميَن لَمه ٖ  ٱلظه َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد 

ِن َسبِيلٖ   ٤٤ م 

45. Và Ngươi sẽ thấy chúng bị đưa đến (Hỏa Ngục) với bộ 

dạng khúm núm một cách hèn hạ và với cái nhìn lấm lét 

sợ hãi. Những người có đức tin sẽ nói: “Thật vậy, những 

người thua cuộc là những kẻ đã đánh mất chính họ và gia 

đình vào Ngày Phán Xét. Quả thật, những kẻ làm điều sai 

quấy sẽ bị trừng phạt mãi mãi.” 

  ِ ل  َُٰهۡم ُيۡعرَُضوَن َعلَۡيَها َخَِٰشعِيَن ِمَن ٱلذُّ َوتََرى
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه   ُۗ َوَقاَل ٱل ٖ يَنُظُروَن ِمن َطۡرٍف َخِفى 

هِذيَن َخسِ  ۡهلِيِهۡم يَوَۡم  ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل
َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ُرٓواْ أ

قِيمٖ  َٰلِِميَن فِي َعَذاٖب مُّ لَٓا إِنه ٱلظه
َ
 ٤٥ ٱلۡقَِيََٰمةِ  أ

46. Ngoài Allah, chúng sẽ không có vị bảo hộ nào giúp đỡ 

chúng cả. Và người nào mà Allah làm cho lạc lối thì sẽ 

không có con đường nào (dẫn đến chân lý). 

  ُِۗ ِن ُدوِن ٱَّلله ۡولَِيآَء يَنُصُروَنُهم م 
َ
ِۡن أ َوَما َكاَن لَُهم م 

ُ َفَما لَُهۥ ِمن َسبِيلٍ   ٤٦ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

47. (Hỡi nhân loại!) Các ngươi hãy đáp lại lời gọi của 

Thượng Đế của các ngươi trước khi xảy ra Ngày mà Nó 

không bao giờ hồi lại vì Allah (đã ra lệnh). Vào Ngày đó, 

các ngươi sẽ không có chỗ lánh nạn cũng không có lý do 

để chạy tội. 

ها َمَرده لَُهۥ   تَِي يَوۡم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م 

ِن   لَۡجإٖ يَوَۡمئِٖذ َوَما لَُكم م  ِن مه ِْۚ َما لَُكم م  ِمَن ٱَّلله
 ٤٧ نهِكيرٖ 

48. Nếu họ ngoảnh đi thì (Ngươi – hỡi Thiên Sứ, hãy biết 

rằng) TA đã không cử Ngươi đến để trông chừng (việc 

làm) của họ. Nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt (thông 

điệp của TA) mà thôi. Quả thật, khi TA cho con người nếm 

trải lòng thương xót của TA thì y vui mừng; nhưng nếu 

gặp phải điều xấu do bàn tay của y đã gây ra trước đó thì 

lúc đó con người thường vô ơn. 

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيًظاۖۡ إِۡن  
َ
ۡعرَُضواْ َفَمآ أ

َ
فَإِۡن أ

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها رَ 
َ
ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ إَِذآ أ ۡحمَٗة  َعلَۡيَك إِل

يِۡديِهۡم  
َ
َمۡت أ فَرَِح بَِهاۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما قَده

 ٤٨ فَإِنه ٱلۡإِنَسََٰن َكُفور  

49. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất thuộc về một 

mình Allah. Ngài tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài muốn. Ngài 

muốn ban con gái cho ai là tùy ý Ngài và ban con trai cho 

ai cũng tùy ý Ngài. 

ْۚ َيَهُب   ۡرِضِۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ َّلل 

ُكورَ   ٤٩ لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن يََشآُء ٱلذُّ

50. Hoặc Ngài (muốn) ban cả hai, trai và gái (cho ai là tùy 

ý Ngài), và làm cho ai đó hiếm muộn cũng tùy ý Ngài 

(không ai có quyền can thiệp). Quả thật, Ngài là Đấng 

Toàn Tri, Đấng Toàn Năng. 

ۡو يَُزو ُِجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإَنَٰٗثاۖۡ َويَۡجَعُل َمن يََشآُء َعقِيًماْۚ  
َ
أ

 ٥٠ إِنهُهۥ َعلِيم  قَِدير  
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51. Người phàm không phù hợp để Allah nói chuyện trực 

tiếp với y ngoại trừ bằng cách mặc khải hoặc từ sau một 

bức màn (vô hình) hoặc cử phái một Sứ Giả (Thiên Thần) 

truyền đạt lại điều Ngài muốn (cho vị sứ giả người phàm) 

theo phép của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Tối Cao, 

Đấng Chí Minh. 

ۡو ِمن  
َ
ها وَۡحًيا أ ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله

َ
۞َوَما َكاَن لِبََشٍر أ

ۡو يُۡرِسَل رَُسولٗا َفُيوِحَي بِإِۡذنِهِۦ َما  
َ
َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ َحِكيم    ٥١ يََشآُء

52. Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

Ruh (Qur’an) từ Mệnh Lệnh của TA. Trước đây, Ngươi 

không hề biết Kinh Sách cũng như đức tin Iman là gì. 

Nhưng TA đã ban (Qur’an) xuống làm nguồn ánh sáng để 

TA hướng dẫn người nào TA muốn trong số đám bề tôi 

của TA. Quả thật, Ngươi đích thực là người hướng dẫn 

(nhân loại) đến con đường ngay chính. 

ْۚ َما ُكنَت   ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

تَۡدرِي َما ٱلِۡكَتَُٰب َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه 
ْۚ َوِإنهَك   هَشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا نُوٗرا نهۡهِدي بِهِۦ َمن ن

ۡسَتقِيمٖ لََتۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   ٥٢ مُّ

53. (Đó là) con đường của Allah, Đấng mà tất cả vạn vật 

trong các tầng trời và tất cả vạn vật trên đất đều thuộc về 

Ngài. Tất cả mọi việc đều trở về với Allah (để Ngài định 

đoạt). 

 ِ َِٰت َوَما ف َمََٰو هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ي  ِصَرَِٰط ٱَّلله
ُمورُ 

ُ
ِ تَِصيُر ٱلۡأ لَٓا إِلَي ٱَّلله

َ
ۡرِض  أ

َ
 ٥٣ ٱلۡأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. Thề bởi Kinh (Qur’an) quang minh.  ٢ ٱلُۡمبِينِ َوٱلِۡكَتَِٰب 

3. Quả thật, TA đã làm cho Nó thành một quyển Kinh để 

xướng đọc bằng tiếng Ả-rập, mong rằng các ngươi có thể 

hiểu. 

ا لهَعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ   ٣ إِنها َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

4. Quả thật, (Qur’an này) nguyên nằm trong Tập Kinh Mẹ 

(Lawhu Al-Mahfuzh) ở nơi TA, rất cao thâm, uyên bác. 
م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡيَنا لََعلِىٌّ َحِكيمٌ 

ُ
 ٤ َوِإنهُهۥ فِٓي أ

5. Lẽ nào TA phải lấy lại Lời Nhắc Nhở (Qur’an) khỏi các 

ngươi bởi vì các ngươi là đám người tội lỗi quá độ?! (TA 

không làm thế vì lòng nhân từ của TA dành cho các ngươi 

đòi hỏi điều ngược lại). 

ن ُكنُتۡم قَوٗۡما 
َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفَنۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 

َ
أ

ۡسرِفِينَ   ٥ مُّ

6. TA đã cử phái biết bao Nabi cho những cộng đồng thời 

trước! 
لِينَ  وه

َ
ۡرَسلَۡنا ِمن نهِبي ٖ فِي ٱلۡأ

َ
 ٦ َوَكۡم أ

7. Tuy nhiên, không một Nabi nào đến với họ mà lại không 

bị họ nhạo báng, giễu cợt. 
ها َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ  ِن نهِبي ٍ إِل تِيِهم م 

ۡ
 ٧ َوَما يَأ

8. Vì vậy, TA đã tiêu diệt những kẻ mạnh nhất trong bọn 

họ; và hình ảnh của người xưa đã đi vào dĩ vãng. 
لِينَ فَ  وه

َ
َشده ِمۡنُهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ َمَثُل ٱلۡأ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٨ أ

9. Nếu Ngươi (Thiên Sứ) hỏi (những kẻ thờ đa thần) “Ai 

đã tạo ra các tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn chúng sẽ 

nói: “Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo ra.” 

لَۡتُهم مه 
َ
ۡرَض لََيُقولُنه  َولَئِن َسأ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسه

 ٩ َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

10. (Allah là) Đấng đã làm trái đất như một chiếc giường 

ngủ cho các ngươi và đã làm ra trên nó những con đường 

cho các ngươi để đưa các ngươi đi đến (điểm cần đến). 

ه  ۡرَض َمۡهٗدا وََجَعَل لَُكۡم فِيَها  ٱل
َ
ِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ

 ١٠ ُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

11. (Ngài là) Đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống 

theo định lượng. TA (Allah) dùng (nước mưa) làm sống lại 

mảnh đất đã chết (khô cằn, nứt nẻ). (Rồi đây) các ngươi 

sẽ được dựng sống lại giống như thế. 

نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة  
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه هِذي نَزه َوٱل

ۡيٗتاْۚ َكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ   ١١ مه

12. (Ngài là) Đấng đã tạo tất cả mọi vật thành từng cặp 

(đực cái, trống mái, âm dương) và (Ngài là Đấng) đã tạo 

cho các ngươi những con tàu và các loại gia súc để các 

ngươi cưỡi (và chuyên chở đồ đạc). 

َِن   ۡزَوََٰج ُكلهَها وََجَعَل لَُكم م 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ َوٱل

نَۡعَِٰم َما تَۡرَكُبونَ 
َ
 ١٢ ٱلُۡفلِۡك َوٱلۡأ
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13. (Những con tàu, các loại gia súc, Ngài tạo chúng cho 

các ngươi) để các ngươi có thể ngồi vững trên lưng của 

chúng và sau đó các ngươi nhớ đến hồng phúc của 

Thượng Đế của các ngươi và nói: “Quang vinh thay Đấng 

đã chế ngự (phương tiện) này cho bầy tôi, bởi quả thật 

bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó.” 

لِتَۡسَتوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرب ُِكۡم إَِذا  
َر لََنا   هِذي َسخه ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ ُسۡبَحََٰن ٱل

 ١٣ َهََٰذا َوَما ُكنها لَُهۥ ُمۡقرِنِينَ 

14. “Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế 

của bầy tôi!” 
 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

15. (Những kẻ đa thần) đã gán một số trong đám bề tôi 

của Ngài có phần chia sẻ (với Ngài khi họ nói: các Thiên 

Thần là những đứa con gái của Ngài). Quả thật, con 

người rõ ràng là kẻ vô ơn. 

وََجَعلُواْ لَُهۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ُجۡزًءاْۚ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور   
بِينٌ   ١٥ مُّ

16. (Này những kẻ đa thần!) Lẽ nào (Allah) chọn lấy 

những vật mà Ngài đã tạo ra làm những đứa con gái (của 

Ngài) và ưu ái đặc biệt cho các ngươi những đứa con 

trai?! 

ِم ٱ
َ
َُٰكم بِٱلَۡبنِينَ أ ۡصَفى

َ
ا َيخۡلُُق َبَناٖت َوأ خََذ ِممه  ١٦ ته

17. Khi ai đó trong bọn chúng nhận được tin mừng (về sự 

ra đời một đứa con gái) mà chúng đã thường gán cho 

Đấng Ar-Rahman thì gương mặt của y tối sầm lại, (lòng 

của y) ngập tràn sự đau thương. 

ِنَٰمۡح َمَثلٗا َظله   َحُدُهم بَِما َضَرَب لِلره
َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

ا وَُهَو َكِظيمٌ   ١٧ وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ

18. Lẽ nào một người (phụ nữ)(1) được nuôi dưỡng trong 

các món trang sức và ăn nói không rành mạch (lại là kẻ 

phò tá cho Allah)?!I 

َوَمن 
َ
ُؤاْ فِي ٱلۡحِلَۡيةِ وَُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم َغيُۡر  أ يُنَشه

 ١٨ ُمبِينٖ 

19. Chúng đã qui cho các Thiên Thần - những bề tôi của 

Đấng Ar-Rahman - là nữ giới. Lẽ nào chúng đã (tận mắt) 

chứng kiến việc (Ngài) đã tạo hóa các Thiên Thần?! Sự 

xác nhận của chúng sẽ được ghi lại và chúng sẽ bị tra hỏi. 

ِنَٰمۡح إَِنًَٰثاْۚ  هِذيَن ُهۡم ِعَبَُٰد ٱلره وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َشِهُدواْ َخلَۡقُهۡمْۚ َسُتۡكَتُب َشَهََٰدُتُهۡم َويُۡسـ َلُونَ 

َ
 ١٩ أ

20. Chúng nói: “Nếu Đấng Ar-Rahman đã muốn thì bọn ta 

đã không tôn thờ họ rồi!” Chúng chẳng có một chút kiến 

thức nào về điều đó cả. Chúng chỉ đoán chừng mà thôi. 

َٰلَِك   ا لَُهم بَِذ َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَُٰن َما َعَبۡدَنَُٰهم  مه
ها َيخۡرُُصونَ   ٢٠ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل

21. Hoặc lẽ nào TA đã ban cho chúng một Kinh Sách 

trước (Qur’an này cho phép chúng thờ phượng ngoài TA) 

nên chúng cứ bám chắc theo đó?! 

ِن َقۡبلِهِۦ َفُهم بِهِۦ  ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 
َ
أ

 ٢١ ُمۡسَتۡمِسُكونَ 

22. Không! Chúng thường bảo: “Bọn ta thấy cha ông của 

bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo dấu 

chân của họ.” 

ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ   مه
ُ
بَۡل قَالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهَتُدونَ   ٢٢ َءاَثَٰرِهِم مُّ

 
I (1) Những người Ả-rập đa thần thời tiền Islam đã tôn thờ các nữ thần như nữ thần Al-Lat, Al-‘Uzza, và Al-Manat. Họ cho 

rằng các Thiên Thần là những đứa con gái của Allah. 
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23. Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước 

Ngươi được TA cử phái đến cho một thị trấn mà những kẻ 

giàu có của thị trận đó lại không nói: “Bọn ta thấy cha ông 

của bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo 

dấu chân của họ.” 

ها   ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

 َ ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ  قَاَل ُمتَۡرفُوَهآ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَل مه
ُ
ىَٰٓ أ

ۡقَتُدونَ   ٢٣ َءاَثَٰرِهِم مُّ

24. (Vị cảnh báo của chúng) đã nói (với chúng): “Lẽ nào 

ngay cả việc Ta mang đến cho các ngươi một nguồn 

hướng dẫn tốt hơn cái mà các ngươi thấy cha mẹ của các 

ngươi đang theo ư?” Chúng đáp: “Bọn ta không tin nơi 

điều mà các ngươi mang đến!” 

ا وََجدتُّۡم َعلَۡيهِ   ۡهَدىَٰ ِممه
َ
َولَۡو ِجۡئُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

َٰفُِرونَ  ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َك
ُ
 ٢٤ َءابَآَءُكۡمۖۡ قَالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

25. Vì vậy, TA đã trừng phạt chúng. Ngươi hãy xem kết 

cuộc của những kẻ phủ nhận (các vị cảnh báo) đã xảy ra 

như thế nào! 

َٰقَِبُة   فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َع
بِينَ  ِ  ٢٥ ٱلُۡمَكذ 

26. (Ngươi hãy nhớ lại - hỡi Thiên Sứ) khi Ibrahim nói với 

cha và người dân của mình: “Tôi không can hệ với những 

thần linh mà các người đang tôn thờ.” 

ا   ِمه ۦٓ إِنهنِي بََرآء  م  بِيهِ َوقَوِۡمهِ
َ
َوِإۡذ قَاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

 ٢٦ َتۡعُبُدونَ 

27. “Tôi chỉ tôn thờ Đấng đã tạo ra tôi, bởi quả thật, Ngài 

sẽ hướng dẫn tôi.” 
هِذي َفَطَرنِي فَإِنهُهۥ َسَيۡهِدينِ  ها ٱل  ٢٧ إِل

28. (Ibrahim) đã làm cho nó (lời Tawhid: chỉ có Allah là 

Thượng Đế) thành một lời trường cửu cho hậu thế, mong 

rằng họ biết quay trở lại (với Ngài). 

 ٢٨ وََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

29. Không! (Ngay cả khi những kẻ đa thần bắt đầu tôn thờ 

những thần linh khác ngoài TA, TA đã không tiêu diệt 

chúng) TA đã để cho chúng và cha ông của chúng tận 

hưởng (cuộc sống trần gian) cho đến khi Chân Lý (Qur’an) 

và một Sứ Giả minh bạch đến với chúng. 

ُؤلَآِء َوَءابَآ  َءُهۡم َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ  بَۡل َمتهۡعُت َهَٰٓ
بِين    ٢٩ َورَُسول  مُّ

30. Tuy nhiên, khi Chân Lý đến với chúng thì chúng lại 

nói: “Đây là trò ma thuật, bọn ta không tin nơi Nó.” 
ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  َوِإنها بِهِۦ   َولَمه

َٰفُِرونَ   ٣٠ َك

31. Và chúng nói: “Sao Qur’an này không được ban xuống 

cho những người (giàu có, chức quyền và tiếng tăm) của 

hai thị trấn lớn (như Makkah và Ta-if) kia chứ?!” 

َِن   َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ رَُجٖل م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
 ٣١ ٱلَۡقۡريََتيِۡن َعِظيمٍ 

32. Lẽ nào chúng toàn quyền phân chia hồng ân của 

Thượng Đế của Ngươi?! Chính TA (Allah) mới toàn quyền 

phân bổ sinh kế của chúng giữa chúng với nhau trong đời 

sống trần tục này. TA đã nâng một số người này trội hơn 

một số người khác về cấp bậc để cho người này bắt 

người kia phục dịch. Và hồng ân của Thượng Đế của 

Ngươi tốt hơn của cải mà chúng tích lũy. 

ُهۡم َيۡقِسُموَن َرۡحمََت َرب َِكْۚ َنحُۡن قََسۡمَنا بَيَۡنُهم  
َ
أ

ۡنَياْۚ َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡم فَۡوَق   ةِ ٱلدُّ عِيَشَتُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ مه
ُۗ  َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيتهخِ  ا َذ َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗ

ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٣٢ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر  م 
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33. Nếu không vì cản nhân loại trở thành một cộng đồng 

duy nhất (về sự vô đức tin) thì TA đã làm cho những kẻ 

phủ nhận Đấng Ar-Rahman có được những mái nhà bằng 

bạc và cả cầu thang để chúng đi lên; 

ٗة َوَِٰحَدٗة لهجََعلَۡنا لَِمن   مه
ُ
اُس أ ن يَُكوَن ٱلنه

َ
َولَۡولَٓا أ

ةٖ َوَمَعارَِج   ِن فِضه ِنَٰمۡح لُِبُيوتِِهۡم ُسُقٗفا م  يَۡكُفُر بِٱلره
 ٣٣ َعلَۡيَها َيۡظَهُرونَ 

34. Và những cửa nhà của chúng (cũng bằng bạc) và 

những chiếc tràng kỷ để chúng nằm nghỉ; 
َٰٗبا َوُسُرًرا َعلَۡيَها َيتهِكـ ُونَ  بَۡو

َ
 ٣٤ َولُِبُيوتِِهۡم أ

35. Và những món đồ trang trí bằng vàng. Nhưng tất cả 

những thứ đó chỉ là sự hưởng thụ (tạm bợ) của đời sống 

trần tục này. (Còn những gì của cuộc sống) Đời Sau ở nơi 

Thượng Đế của Ngươi mới là (sự hưởng thụ trường tồn) 

dành cho những người ngoan đạo. 

ۡنَياْۚ   ةِ ٱلدُّ ا َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ َٰلَِك لَمه َوزُۡخُرٗفاْۚ َوِإن ُكلُّ َذ
 ٣٥ َوٱٓأۡلِخَرُة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمتهقِينَ 

36. Người nào thờ ơ trước lời nhắc nhở của Đấng Ar-

Rahman, TA sẽ để Shaytan làm bạn với y. 
ِنَٰمۡح ُنَقي ِۡض لَُهۥ َشۡيَطَٰٗنا   َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلره

 ٣٦ َفُهَو لَُهۥ قَرِين  

37. Quả thật, (những tên Shaytan) này chắc chắn sẽ ngăn 

chúng khỏi con đường (của Allah), tuy nhiên, chúng cứ 

tưởng chúng đang được hướng dẫn. 

نهُهم  
َ
بِيِل َويَۡحَسُبوَن أ وَنُهۡم َعِن ٱلسه َوِإنهُهۡم لََيُصدُّ

ۡهَتُدونَ   ٣٧ مُّ

38. Cho tới khi y đến trình diện TA, y bảo (người bạn 

Shaytan của mình): “Ước gì ta với ngươi ở cách xa nhau 

bằng khoảng cách của hai phương đông. Thật tồi tệ thay 

một người bạn như thế!” 

َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءنَا قَاَل َيَٰلَۡيَت بَيۡنِي َوبَۡيَنَك ُبۡعَد  
 ٣٨ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن فَبِۡئَس ٱلَۡقرِينُ 

39. (Allah phán với những kẻ vô đức tin vào Ngày Phán 

Xét:) “(Lời trách móc) chẳng giúp ích được gì cho các 

ngươi trong ngày hôm nay khi các ngươi đã làm điều sai 

quấy. Các ngươi phải cùng san sẻ trong sự trừng phạt.” 

نهُكۡم فِي ٱلَۡعَذاِب  
َ
لَۡمُتۡم أ َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيوَۡم إِذ ظه

 ٣٩ ُمۡشتَِرُكونَ 

40. Làm sao Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thể khiến cho người 

điếc nghe được hoặc có thể hướng dẫn một kẻ mù lòa 

hoặc ai đó đang lạc lối rõ ràng?! 

ۡو َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َوَمن َكاَن فِي  
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

بِينٖ   ٤٠ َضَلَٰٖل مُّ

41. Dù TA có đưa Ngươi đi (bằng cái chết) trước (khi TA 

trừng phạt chúng) thì chắc chắn TA vẫn phải trừng phạt 

chúng (ở đời này và cả Đời Sau). 

نَتقُِمونَ  ا نَۡذَهبَنه بَِك فَإِنها ِمۡنُهم مُّ  ٤١ فَإِمه

42. Hoặc dù TA cho Ngươi (sự trừng phạt) mà TA đã hứa 

với chúng thì TA thực sự thừa khả năng làm thế. 
هِذي وََعدۡ  ۡو نُرِيَنهَك ٱل

َ
َنَُٰهۡم فَإِنها َعلَۡيِهم أ

ۡقَتِدُرونَ   ٤٢ مُّ

43. Vì vậy, Ngươi hãy nắm chắc những gì đã được mặc 

khải cho Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên con đường 

ngay thẳng (chính đạo). 

وِحَي إِلَۡيَكۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  
ُ
هِذٓي أ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ۡسَتقِيمٖ   ٤٣ مُّ
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44. Quả thật, Nó (Qur’an) là sự nhắc nhở dành cho Ngươi 

và người dân của Ngươi, và rồi đây các ngươi sẽ bị chất 

vấn (về Nó). 

هَك َولَِقۡوِمَكۖۡ وََسوَۡف تُۡسـ َلُونَ   ٤٤ َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  ل

45. Ngươi hãy hỏi những Sứ Giả mà TA đã cử đến trước 

Ngươi xem TA có chỉ định những thần linh được tôn thờ 

ngoài Đấng Al-Rahman không? 

َجَعلَۡنا ِمن 
َ
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ أ

َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

ِنَٰمۡح َءالَِهٗة ُيۡعَبُدونَ   ٤٥ ُدوِن ٱلره

46. Quả thật, TA đã cử Musa mang những phép lạ của TA 

đến gặp Pha-ra-ông và các thủ lĩnh của hắn, Musa nói với 

chúng: “Ta đích thực là Sứ Giả của Thượng Đế của vũ trụ 

và muôn loài.” 

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ  
َ
َولََقۡد أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٦ َفَقاَل إِن ِي رَُسوُل َرب 

47. Nhưng khi (Musa) mang những phép lạ của TA đến 

gặp chúng thì chúng cười nhạo cho những phép lạ đó. 
ِنَۡها يَۡضَحُكونَ  ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م   ٤٧ فَلَمه

48. TA lần lượt cho chúng thấy các phép lạ, cái sau lớn 

hơn cái trước, và TA đã trừng phạt chúng, mong chúng 

(biết thức tỉnh) mà quay về (với chính đạo). 

ۡختَِهاۖۡ 
ُ
ۡكبَُر ِمۡن أ

َ
ها ِهَي أ ِۡن َءايٍَة إِل َوَما نُرِيِهم م 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٤٨ َوأ

49. Chúng bảo (Musa): “Này tên phù thủy! Ngươi hãy cầu 

xin Thượng Đế của Ngươi giúp bọn ta thoát khỏi những gì 

mà Ngài đã hứa với Ngươi, chắc chắn lúc đó bọn ta sẽ 

được hướng dẫn đúng đường.” 

اِحُر ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعِهَد   يَُّه ٱلسه
َ
أ َوَقالُواْ َيَٰٓ

 ٤٩ ِعنَدَك إِنهَنا لَُمۡهَتُدونَ 

50. Tuy nhiên, khi TA lấy đi khỏi chúng sự trừng phạt thì 

chúng phá vỡ lời hứa (của chúng). 
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إَِذا ُهۡم يَنُكُثونَ   ٥٠ فَلَمه

51. Pha-ra-ông đã tuyên bố với đám dân của hắn: “Này 

hỡi dân ta! Chẳng phải quyền thống trị xứ Ai Cập (này) 

cũng như những con sông đang chảy bên dưới ta đều 

nằm trong tay ta đó sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn 

thấy?” 

لَيَۡس لِي ُملُۡك  
َ
َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن فِي قَۡوِمهِۦ قَاَل َيََٰقۡوِم أ

فَلَا  
َ
رِي ِمن َتحۡتِٓيِۚ أ

نَۡهَُٰر َتجۡ
َ
ِمۡصَر َوَهَِٰذهِ ٱلۡأ

 ٥١ ُتۡبِصُرونَ 

52. “Hoặc lẽ nào ta không trội hơn tên (Musa) này, một kẻ 

đáng khinh và ăn nói không được lưu loát?” 
هِذي ُهَو َمِهين  َولَا يَكَاُد   ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 

َ
ۡم أ

َ
أ

 ٥٢ يُبِينُ 

53. “Đúng ra y phải được ban cho vòng vàng hoặc phải 

được Thiên Thần tháp tùng, (như thế mới hợp lý)!” 
ۡو َجآَء َمَعُه  

َ
ِن َذَهٍب أ ۡسوَِرة  م 

َ
لِۡقَى َعلَۡيهِ أ

ُ
فَلَۡولَٓا أ

 ٥٣ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُمۡقتَِرنِينَ 

54. (Pha-ra-ông) đã đánh lừa người dân của hắn khiến 

chúng theo hắn. Quả thật, chúng là một đám người bất 

tuân và nổi loạn. 

َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما  
َ
فَٱۡسَتَخفه قَۡوَمُهۥ فَأ

َِٰسقِينَ   ٥٤ َف

55. Vì vậy, khi chúng chọc giận TA, TA đã bắt phạt chúng. 

TA đã nhấn chìm tất cả bọn chúng (trong biển hồng hải). 
 
َ
ۡغَرقَۡنَُٰهۡم أ

َ
آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ  ٥٥ ۡجمَعِينَ فَلَمه



 

Az-Zukhruf 

 

536 

 

 الزخرف 

56. TA đã lấy chúng làm một tiền lệ và bài học cho hậu 

thế. 
 ٥٦ فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمَثلٗا ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. Khi con trai (Ysa) của Maryam được đưa ra làm một 

hình ảnh thí dụ(2) thì người dân của Ngươi (Thiên Sứ) la 

ó (phản đối) về điều đó.I 

ا ُضرَِب ٱۡبُن َمۡريََم َمَثلًا إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه   ۞َولَمه
ونَ   ٥٧ يَِصدُّ

58. Chúng bảo: “Những thần linh của bọn ta tốt hay (Ysa) 

tốt hơn?” Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chỉ vì muốn 

tranh cãi mà thôi. Không! Chúng đích thực là một đám 

người thích tranh cãi. 

ُۢاْۚ   َ ها َجَدل ۡم ُهَوْۚ َما َضَربُوُه لََك إِل
َ
َٰلَِهُتَنا َخيٌۡر أ

َ
َوَقالُٓواْ َءأ

 ٥٨ بَۡل ُهۡم قَوٌۡم َخِصُمونَ 

59. (Ysa) chỉ là một người bề tôi (của TA). TA đã ban ân 

cho Y (khi cử phái Y làm Sứ Giả của TA) và lấy Y làm một 

tấm gương cho con cháu của Israel. 

ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعلَۡنَُٰه َمَثلٗا ل َِبنِٓي  
َ
ها َعۡبٌد أ إِۡن ُهَو إِل

َِٰٓءيَل   ٥٩ إِۡسَر

60. Nếu muốn, TA đã thay thế các ngươi (hỡi con cháu 

Adam) bởi các Thiên Thần để Họ nối tiếp nhau trên trái 

đất. 

ۡرِض  َولَۡو نََشآُء لَ 
َ
َلَٰٓئَِكٗة فِي ٱلۡأ جََعلَۡنا ِمنُكم مه

 ٦٠ َيخۡلُُفونَ 

61. (Ysa) thực sự là một dấu hiệu (báo trước) cho Giờ 

Tận Thế sắp xảy ra, vì vậy, các ngươi chớ đừng hoài nghi 

về điều đó mà hãy theo TA. Đây là con đường ngay chính. 

اَعةِ فَلَا َتۡمتَُرنه بَِها َوٱتهبُِعوِنِۚ َهََٰذا  َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه 
ۡسَتقِيم    ٦١ ِصَرَٰط  مُّ

62. Các ngươi đừng để Shaytan cản trở các ngươi (theo 

con đường ngay chính). Hắn thực sự là kẻ thù công khai 

của các ngươi. 

ۡيَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ   نهُكُم ٱلشه لَُكۡم َعُدو    َولَا يَُصده
بِين    ٦٢ مُّ

63. Khi Ysa đến với những bằng chứng rõ ràng, Y nói: 

“Quả thật, Ta mang đến cho các người điều khôn ngoan 

và Ta đến để làm sáng tỏ một vài điểm mà các người bất 

đồng nhau. Vì vậy, các ngươi hãy sợ Allah và vâng lời 

Ta.” 

ا  َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَاَل قَۡد ِجۡئُتُكم   َولَمه
هِذي َتخَۡتلُِفوَن فِيهِِۖ   َبي َِن لَُكم َبۡعَض ٱل

ُ
بِٱلۡحِۡكَمةِ َولِأ

ِطيُعونِ 
َ
َ َوأ  ٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

64. “Thật vậy, Allah là Thượng Đế của Ta và là Thượng 

Đế của các người, vì vậy, các người hãy thờ phượng 

Ngài. Đây là con đường ngay thẳng (chính đạo).” 

َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط    إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٦٤ مُّ

65. Tuy nhiên, các giáo phái trong số chúng đã bất đồng 

với nhau (về sự việc của Ysa). Vì vậy, thật khốn cho 

những kẻ làm điều sai quấy về sự trừng phạt của Ngày 

đau đớn! 

هِذيَن َظلَُمواْ   ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ فََوۡيل  ل ِل
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

لِيمٍ 
َ
 ٦٥ ِمۡن َعَذاِب يَۡوٍم أ

 
I (2) Allah phán: {Quả thật, các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) và những vật mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah sẽ 

là chất đốt của Hỏa Ngục, nơi mà các ngươi sẽ phải đi vào.} (Chương 23 – Al-Ambiya’, câu 98). Những kẻ đa thần 

Quraish cho rằng Ysa con trai của Maryam (tức Giêsu), người được các Kitô hữu tôn thờ, nằm trong lời phán này, nên 

chúng la lối phản đối, chúng nói: “Quả thật Ysa và các Thiên Thần đều sẽ vào Hỏa Ngục.” Thế là, Allah phán: {Quả thật, 

những ai mà TA đã khẳng định họ tốt thì sẽ được đưa ra xa khỏi đó.} (Chương 23 – Al-Ambiya’, câu 101). 
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66. Có phải chúng chỉ đang chờ đợi Giờ Tận Thế bất ngờ 

xảy đến trong lúc chúng không hay biết gì chăng?! 
تَِيُهم َبۡغَتٗة وَُهۡم لَا  

ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َهۡل يَنُظُروَن إِل

 ٦٦ يَۡشُعُرونَ 

67. Những người bạn thân tình vào Ngày đó sẽ trở thành 

kẻ thù của nhau ngoại trừ những người ngoan đạo. 
ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض َعدُ 

َ
ها  ٱلۡأ وٌّ إِل

 ٦٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

68. (Allah sẽ phán bảo họ): “Hỡi bầy tôi của TA! Ngày hôm 

nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn 

phiền.” 

نُتۡم  
َ
َيَٰعَِبادِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱلَۡيوَۡم َولَٓا أ

 ٦٨ َتحَۡزنُونَ 

69. “(Các ngươi là) những người đã có đức tin nơi các Lời 

Mặc Khải của TA và là những người Muslim (qui phục 

TA).” 

هِذيَن َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ ُمۡسلِِمينَ   ٦٩ ٱل

70. “Các ngươi hãy vào Thiên Đàng cùng với vợ của các 

ngươi.” 
نُتۡم 

َ
ۡزَوَُٰجُكۡم ُتحۡبَُرونَ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة أ

َ
 ٧٠ َوأ

71. Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyền đi 

vòng quanh họ. Trong đó, có bất cứ thứ gì linh hồn mong 

ước và (những gì) mê hoặc đôi mắt. Và các ngươi (hỡi 

những người ngoan đạo) sẽ ở trong đó mãi mãi. 

ۡكَواٖبِۖ   ُيَطاُف َعلَۡيِهم
َ
ِن َذَهٖب َوأ بِِصَحاٖف م 

نُتۡم فِيَها  
َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
نُفُس َوتَلَذُّ ٱلۡأ

َ
َوفِيَها َما تَۡشَتِهيهِ ٱلۡأ

 ٧١ َخَٰلُِدونَ 

72. Đó là Thiên Đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng bởi 

những việc (hành đạo) mà các ngươi đã từng làm (trên 

thế gian). 

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ َوتِلَۡك ٱلۡجَ 
ُ
 ٧٢ نهُة ٱلهتِٓي أ

73. Trong đó, các ngươi sẽ có nhiều loại hoa quả để ăn.  َُكلُون
ۡ
ِۡنَها تَأ َِٰكَهة  َكثِيَرة  م   ٧٣ لَُكۡم فِيَها َف

74. Thật vậy, những tên tội lỗi sẽ ở trong sự trừng phạt 

của Hỏa Ngục, chúng vĩnh viễn (ở lại đó). 
 ٧٤ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 

75. Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt 

và chúng sẽ vô cùng tuyệt vọng. 
 ٧٥ لَا ُيَفتهُر َعۡنُهۡم وَُهۡم فِيهِ ُمۡبلُِسونَ 

76. TA đã không bất công với chúng mà chính chúng là 

những kẻ bất công (với bản thân chúng). 
َٰلِِمينَ   ٧٦ َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُواْ ُهُم ٱلظه

77. Chúng sẽ kêu la (van xin): “Hỡi vị cai quản (Hỏa 

Ngục)! Hãy xin Thượng Đế của ngài chấm dứt chúng tôi 

cho xong! (Vị cai quản Hỏa Ngục) đáp: “Chắc các ngươi 

sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây.” 

َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖۡ قَاَل إِنهُكم  
َِٰكُثونَ   ٧٧ مه
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78. Quả thật, TA (Allah) đã mang Chân Lý đến cho các 

ngươi nhưng đa số các ngươi ghét Chân Lý. 
 ِ ِ  لََقۡد ِجۡئَنَُٰكم بِٱلۡحَق  ۡكثََرُكۡم لِلَۡحق 

َ
َوَلَِٰكنه أ

َٰرُِهونَ   ٧٨ َك

79. Lẽ nào chúng sắp đặt công việc?! Không, chính TA 

mới là Đấng sắp đặt. 
ۡمٗرا فَإِنها ُمبِۡرُمونَ 

َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
 ٧٩ أ

80. Hoặc lẽ nào chúng nghĩ rằng TA không nghe thấy 

những điều bí mật và những cuộc trò chuyện riêng tư của 

chúng?! Không, các Sứ Giả của TA luôn ở cạnh chúng 

không ngừng ghi chép lại. 

َُٰهمِۚ بَلَىَٰ   ُهۡم َوَنجَۡوى نها لَا نَۡسَمُع ِسره
َ
ۡم َيحَۡسُبوَن أ

َ
أ

 ٨٠ َورُُسلَُنا لََديِۡهۡم يَۡكُتُبونَ 

81. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Nếu Đấng Ar-

Rahman có một đứa con trai thì Ta sẽ là người thờ 

phượng đầu tiên.” 

ُل ٱلَۡعَٰبِِدينَ  وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َولَد  فَأ  ٨١ قُۡل إِن َكاَن لِلره

82. Quang vinh và trong sạch thay Thượng Đế của các 

tầng trời và trái đất, Thượng Đế của chiếc Ngai Vương, 

Ngài vượt hẳn những gì chúng đã qui cho Ngài. 

ا   ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه ۡرِض َرب 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه ُسۡبَحََٰن َرب 

 ٨٢ يَِصُفونَ 

83. Vì vậy, Ngươi hãy cứ để mặc chúng trò chuyện một 

cách vô ích và cứ để mặc chúng vui chơi thỏa thích cho 

đến khi chúng đối diện với Ngày mà chúng đã được hứa. 

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
 ٨٣ يُوَعُدونَ 

84. Ngài (Allah) là Thượng Đế (duy nhất) trên trời và là 

Thượng Đế (duy nhất) trên trái đất; Ngài là Đấng Chí 

Minh, Đấng Toàn Tri. 

ۡرِض إَِلَٰه ْۚ وَُهَو  وَ 
َ
َمآِء إَِلَٰه  َوفِي ٱلۡأ هِذي فِي ٱلسه ُهَو ٱل

 ٨٤ ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

85. Phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời, trái 

đất và vạn vật giữa trời đất; Ngài biết rõ Giờ Tận Thế và 

tất cả các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. 

ۡرِض َوَما  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتَباَرَك ٱل

اَعةِ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ٨٥ بَيَۡنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه

86. Những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Allah không có 

quyền can thiệp (ở nơi Allah) ngoại trừ những ai chứng 

nhận Chân Lý và hiểu biết rõ (về Nó). 

ها   َفََٰعَة إِل هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱلشه َولَا َيۡملُِك ٱل
ِ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٨٦ َمن َشِهَد بِٱلۡحَق 

87. Nếu Ngươi có hỏi chúng “Ai đã tạo hóa các người?” 

thì chúng chắc chắn sẽ trả lời “Allah!” Vậy, sao chúng lại 

lánh xa Ngài?! 

هيَٰ   ن
َ
ۖۡ فَأ ُ ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ
 ٨٧ يُۡؤَفُكونَ 

88. (Allah thừa nhận) lời than của Thiên Sứ: “Lạy Thượng 

Đế của bề tôi! Dân chúng của bề tôi đã không có đức tin.” 
ِ إِنه َهَٰٓؤُ  ها يُۡؤِمُنونَ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب   ٨٨ لَآِء قَۡوم  ل

89. Vì vậy, Ngươi hãy lánh xa chúng và nói: “Chào bằng 

an!” Rồi đây chúng sẽ biết (hình phạt mà chúng sẽ phải 

đối mặt). 

 ٨٩ فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰم ْۚ فََسوَۡف َيۡعلَُمونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. Thề bởi Kinh (Qur’an) quang minh.  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Quả thật, TA (Allah) ban Nó xuống vào một đêm đầy ân 

phúc (đêm Al-Qadr – đêm Định Mệnh - của tháng 

Ramadan). Quả thật, TA là Đấng Cảnh Báo. 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنها ُكنها ُمنِذرِينَ  نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ
َ
 ٣ إِنهآ أ

4. Trong đêm đó, mọi sự việc (liên quan đến bổng lộc, tuổi 

thọ và những gì khác) sẽ được phân định (cho một năm 

tới). 

ۡمٍر َحِكيمٍ فِيهَ 
َ
 ٤ ا ُيۡفَرُق ُكلُّ أ

5. (Mọi) vấn đề (đều được tiến hành) theo chỉ thị của TA. 

Quả thật, TA là Đấng cử phái các vị Sứ Giả. 
ْۚ إِنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ  ٓ ِۡن ِعنِدنَا ۡمٗرا م 

َ
 ٥ أ

6. (Việc cử phái các vị Sứ Giả là) một Hồng Ân từ Thượng 

Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ). Quả thật, Ngài là Đấng 

Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره  ٦ َرۡحمَٗة م 

7. (Ngài là) Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và vạn 

vật giữa chúng nếu các ngươi có một đức tin vững chắc 

nơi Ngài. 

ۖۡ إِن ُكنُتم   ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَمآ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه َرب 

وقِنِينَ   ٧ مُّ

8. Không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài. (Ngài 

là) Đấng làm cho sống và làm cho chết. (Ngài là) Thượng 

Đế của các ngươi và là Thượng Đế của ông bà tổ tiên các 

ngươi. 

ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكۡم َوَربُّ   ََٰه إِل لَٓا إَِل
لِينَ  وه

َ
 ٨ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

9. (Những kẻ thờ đa thần không có đức tin vững chắn về 

điều đó), chúng chỉ biết đùa cợt trong sự hoài nghi. 
ٖ يَلَۡعُبونَ   ٩ بَۡل ُهۡم فِي َشك 

10. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy đợi xem Ngày mà 

bầu trời sẽ tỏa ra lớp khói mờ rõ rệt. 
بِينٖ  َمآُء بُِدَخاٖن مُّ تِي ٱلسه

ۡ
 ١٠ فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

11. (Lớp khói mờ sẽ) bao trùm cả nhân loại. Đây là một sự 

trừng phạt đau đớn. 
لِيم  

َ
اَسۖۡ َهََٰذا َعَذاٌب أ  ١١ َيۡغَشي ٱلنه

12. (Lúc đó), chúng (những kẻ vô đức tin) sẽ nói: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài hãy lấy sự trừng phạt 

này đi khỏi bầy tôi, bầy tôi (giờ đây) thực sự là những 

người có đức tin.” 

بهَنا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها ُمۡؤِمُنونَ   ١٢ ره
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13. Làm thế nào sẽ có cho chúng một lời nhắc nhở (tại 

thời điểm đó)? Quả thật, một Sứ Giả đã đến với chúng 

một cách công khai (để cảnh báo chúng). 

بِين   ِۡكَرىَٰ َوقَۡد َجآَءُهۡم رَُسول  مُّ هيَٰ لَُهُم ٱلذ  ن
َ
 ١٣ أ

14. Nhưng chúng đã quay lưng lại với Y và nói: “Đồ học 

mót, kẻ khùng điên.” 
جُۡنونٌ  هۡواْ َعۡنُه َوَقالُواْ ُمَعلهم  مه  ١٤ ُثمه تََول

15. Quả thật, TA sẽ lấy sự trừng phạt đi khỏi các ngươi 

trong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các ngươi sẽ 

trở lại (vô đức tin). 

 ١٥  إِنهُكۡم عَآئُِدونَ إِنها َكاِشُفواْ ٱلَۡعَذاِب قَلِيلًاْۚ 

16. Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt chúng mạnh bạo. Quả 

thật, TA sẽ trừng phạt chúng. 
 ١٦ يَۡوَم َنۡبِطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ إِنها ُمنَتقُِمونَ 

17. Quả thật, trước chúng, TA đã xử lý đám người của 

Pha-ra-ông và đã phái một Sứ Giả vinh dự đến gặp 

chúng. 

۞َولََقۡد َفَتنها َقۡبلَُهۡم قَۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم رَُسول   
 ١٧ َكرِيمٌ 

18. (Musa) nói (với Pha-ra-ông và thuộc hạ của hắn): “Quí 

ngài hãy giao lại những người bề tôi của Allah cho tôi. Tôi 

thực sự là một Sứ Giả được cử đến gặp quí ngài.” 

ِمين  
َ
ِۖۡ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ ٓواْ إِلَيه ِعَباَد ٱَّلله دُّ

َ
ۡن أ

َ
 ١٨ أ

19. “Quí ngài chớ đừng xem mình tối cao hơn Allah. Tôi 

đến gặp quí ngài với một thẩm quyền rõ rệt.” 
ِۖۡ إِن ِٓي َءاتِيُكم بُِسلَۡطَٰ  ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل

َ
ٖن  َوأ

بِينٖ   ١٩ مُّ

20. “Tôi thực sự đã cầu xin Thượng Đế của tôi và cũng là 

Thượng Đế của quí ngài che chở khỏi bị quí ngài ném đá.” 
ن تَۡرُجمُونِ 

َ
 ٢٠ َوِإن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكۡم أ

21. “Nếu quí ngài không tin tôi thì quí ngài hãy để tôi yên.”  ه  ٢١ ۡم تُۡؤِمُنواْ لِي فَٱۡعتَِزلُونِ َوِإن ل

22. Thế là (cuối cùng), Musa đã cầu nguyện Thượng Đế 

của Y rằng những người này là một đám người tội lỗi. 
جۡرُِمونَ  ُؤلَآِء قَۡوم  مُّ نه َهَٰٓ

َ
ۥٓ أ  ٢٢ فََدعَا َربهُه

23. (Allah phán bảo Musa): “Ngươi hãy đưa bầy tôi của 

TA ra đi trong đêm, các ngươi sẽ bị truy sát.” 
تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِي لَۡيلًا إِنهُكم مُّ

َ
 ٢٣ فَأ

24. “Ngươi hãy rời biển, để mặc cho nó rẽ đôi. Quả thật, 

chúng sẽ là một đội quân bị nhấn chìm.” 
ۡغَرقُونَ َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر رَۡهًواۖۡ إِنهُهۡم ُجند     ٢٤ مُّ

25. Biết bao vườn tược, bao con suối chúng đã bỏ lại!  َٰٖٖت وَُعُيون  ٢٥ َكۡم تََرُكواْ ِمن َجنه

26. Biết bao đồng ruộng, bao biệt thự cao sang!  ٖ٢٦ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم َكرِيم 

27. Biết bao ân huệ mà chúng đã từng hưởng thụ!  َُِٰكِهينَ َوَنۡعَمةٖ َكان  ٢٧ واْ فِيَها َف
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28. Như thế đó, TA đã làm cho đám người khác thừa 

hưởng chúng. 
ۡوَرثَۡنََٰها قَۡوًما َءاَخرِينَ 

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

29. Trời đất chẳng khóc thương cho chúng, và chúng 

cũng không được tạm tha. 
ۡرُض َوَما َكانُواْ  َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم 

َ
َمآُء َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٩ ُمنَظرِينَ 

30. Quả thật, TA đã giải cứu con cháu Israel thoát khỏi 

một sự trừng phạt nhục nhã, 
َِٰٓءيَل ِمَن ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهينِ   ٣٠ َولََقۡد َنجهۡيَنا بَنِٓي إِۡسَر

31. Từ Pha-ra-ông. Quả thật, hắn là tên ngạo mạn trong 

số những kẻ ác đức và tàn bạo. 
َِن ٱلُۡمۡسرِفِينَ   ٣١ ِمن فِرَۡعۡوَنْۚ إِنهُهۥ َكاَن عَالِٗيا م 

32. Quả thật TA đã chọn (con cháu Israel và ban cho 

chúng) kiến thức trội hơn thiên hạ. 
 ٣٢ َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ ِعلٍۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

33. TA đã ban cho chúng những đặc ân mà trong đó là 

một sự thử thách rõ rệt. 
بِينٌ  َِن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ مُّ  ٣٣ َوَءاَتۡيَنَُٰهم م 

34. Quả thật, (những kẻ đa thần) này đã nói:  َُؤلَآِء لََيُقولُون  ٣٤ إِنه َهَٰٓ

35. “Quả thật, chỉ có cái chết đầu tiên của chúng ta mà 

thôi và không có chuyện chúng ta được dựng sống lại.” 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن بُِمنَشِرينَ 

ُ
ها َمۡوتَتَُنا ٱلۡأ  ٣٥ إِۡن ِهَي إِل

36. “Thế, các ngươi (hỡi Muhammad và những ai đi theo 

Ngươi) hãy mang ông bà tổ tiên của bọn ta đến đây xem 

nào nếu các ngươi nói thật!” 

تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
ۡ
 ٣٦ فَأ

37. Phải chăng chúng tốt hơn đám dân của Tubba’ và 

những ai sống trước chúng hay sao?! TA đã tiêu diệt bọn 

chúng bởi vì bọn chúng là những kẻ tội lỗi. 

ُهۡم 
َ
ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ  أ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم أ ۡم قَۡوُم ُتبهٖع َوٱل

َ
َخيٌۡر أ

 ٣٧ إِنهُهۡم َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 

38. TA đã không tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như 

mọi vật giữa chúng để vui chơi một cách vô nghĩa. 
ۡرَض 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َوَما بَيَۡنُهَما   َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

 ٣٨ َلَٰعِبِينَ 

39. TA đã tạo ra (trời đất và vạn vật giữa chúng) là vì 

Chân Lý. Tuy nhiên, đa số bọn chúng không biết đấy thôi. 
ۡكثَرَُهۡم لَا  

َ
ِ َوَلَِٰكنه أ ها بِٱلۡحَق  َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل

 ٣٩ َيۡعلَُمونَ 

40. Thật vậy, Ngày Phân Loại là thời điểm đã được ấn 

định cho tất cả bọn chúng. 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٠ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل ِميَقَُٰتُهۡم أ

41. Ngày mà người thân thích này không giúp ích được gì 

cho người thân thích khác và chúng sẽ không được ai 

giúp đỡ. 

ا َولَا ُهۡم  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي َعن  ۡولٗي َشۡيـ ٗ مه
 ٤١ يُنَصُرونَ 
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42. Trừ những ai được Allah thương xót bởi vì Ngài là 

Đấng Toàn Năng, Đấng Nhân Từ. 
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ  ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله  ٤٢ إِل

43. Quả thật, cây Zaqqum, (một loại cây mọc lên từ đáy 

của Hỏa Ngục) 
قُّومِ   ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزه

44. Sẽ là thức ăn của những kẻ tội lỗi.  ِثِيم
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ

45. (Trái của nó) giống như loại dầu đen sịt, sôi sục trong 

bụng, 
 ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطونِ 

46. Như nước sôi.  ِ٤٦ َكَغلِۡى ٱلۡحَِميم 

47. (Có tiếng bảo các Thiên Thần thực thi hình phạt): “Hãy 

túm bắt hắn lôi vào giữa đám lửa cháy bùng” 
 ٤٧ ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوُه إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ 

48. “Rồi đổ lên đầu hắn hình phạt của nước sôi.”  ِِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلۡحَِميم
ۡ
 ٤٨ ُثمه ُصبُّواْ فَۡوَق َرأ

49. “Và hãy nhục mạ: ‘Hãy nếm đi, (trước kia) ngươi uy 

quyền và cao quý lắm kia mà!” 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ 

َ
 ٤٩ ُذۡق إِنهَك أ

50. “Quả thật, (sự trừng phạt) này là điều mà các ngươi 

đã luôn hoài nghi.” 
 ٥٠ َتۡمتَُرونَ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ 

51. Riêng những người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở một 

nơi an toàn (Thiên Đàng). 
ِمينٖ 

َ
 ٥١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقاٍم أ

52. Giữa những ngôi vườn và các dòng suối.  َٰٖٖت وَُعُيون  ٥٢ فِي َجنه

53. Họ sẽ mặc (y phục bằng) lụa mịn và gấm thêu, họ ngồi 

đối mặt nhau. 
َتَقَٰبِلِينَ   ٥٣ يَلۡبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ

54. Tương tự như thế, TA sẽ cho họ kết hôn với các tiên 

nữ có đôi mắt to (tuyệt đẹp). 
 ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

55. Trong (Thiên Đàng), họ tự do gọi đủ loại hoa quả an 

toàn để dùng. 
َِٰكَهٍة َءاِمنِينَ  ِ َف

 ٥٥ يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 

56. Họ sẽ không nếm trải cái chết ở đó ngoại trừ cái chết 

đầu tiên (ở trần gian); và (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 

trừng phạt của Hỏa Ngục. 

ه  َُٰهۡم  لَا يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل ِۖ َوَوقَى ولَيَٰ
ُ
ا ٱلَۡمۡوتََة ٱلۡأ

 ٥٦ َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

57. (Đó là) hồng phúc từ Thượng Đế của Ngươi. Đó là 

thành tựu vĩ đại. 
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ب َِكْۚ َذ ِن ره  ٥٧ فَۡضلٗا م 

58. Quả thật, TA đã làm cho (Qur’an) dễ (hiểu) bằng chính 

ngôn ngữ của Ngươi (Thiên Sứ) để chúng có thể ghi nhớ. 
ُرونَ  ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم َيَتَذكه  ٥٨ فَإِنهَما يَسه
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59. Thôi! Ngươi hãy chờ đợi (sự thắng lợi của Ngươi và 

sự bị hủy diệt của chúng); quả thật chúng cũng chờ đợi 

(như Ngươi). 

ۡرتَقُِبونَ فَٱۡرتَقِۡب إِنه   ٥٩ ُهم مُّ
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Al-Jathiyah  الجاثية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha. Mim.  ٓ١ حم 

2. Kinh Sách được ban xuống từ nơi Allah, Đấng Toàn 

Năng, Đấng Toàn Tri. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ تَنِزيُل   ٢ ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các dấu hiệu 

(về quyền năng và tính duy nhất của Allah) cho những 

người có đức tin. 

ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو  ٣ إِنه فِي ٱلسه

4. Trong việc tạo hóa các ngươi (hỡi nhân loại) cũng như 

việc (Allah) phân tán các sinh vật khắp nơi là các dấu hiệu 

cho những người vững chắc (trong đức tin). 

َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبهٍة َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم  
 ٤ يُوقُِنونَ 

5. (Trong) sự xen kẽ của ban đêm và ban ngày, trong việc 

Allah ban bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng 

để làm sống lại mảnh đất đã chết khô và trong việc xoay 

chuyển những cơn gió, là các dấu hiệu cho những người 

thông hiểu. 

َهارِ َوَمآ  هۡيِل َوٱلنه َمآِء  َوٱۡختَِلَِٰف ٱل ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله
َ
أ

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف  
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
ِۡزٖق فَأ ِمن ر 

َِٰح َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  َِي  ٥ ٱلر 

6. Đó là những Lời Mặc Khải của Allah, TA đọc chúng cho 

Ngươi (Thiên Sứ) bằng sự thật. Nếu họ chối bỏ Allah và 

các Lời Mặc Khải của Ngài, họ sẽ tin vào cách diễn ngôn 

(thông điệp) nào? 

ي ِ  
َ
ِۖ فَبِأ ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ يُۡؤمُِنونَ   ٦ َحِديثِۭ َبۡعَد ٱَّلله

7. Thật khốn thay cho từng kẻ dối trá, tội lỗi.   ثِيمٖ َوۡيل
َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ ل ِكُل 

8. Hắn nghe các Lời Mặc Khải của Allah đã được đọc cho 

hắn rồi vẫn ngoan cố kiêu ngạo như thể hắn không nghe 

thấy gì. Vậy, hãy báo cho hắn biết về một sự trừng phạt 

đau đớn (ở Đời Sau). 

ِ ُتۡتلَىَٰ َعلَيۡ  هِ ُثمه يُِصرُّ ُمۡسَتۡكبِٗرا  يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله
لِيمٖ 

َ
ۡرهُ بَِعَذاٍب أ ِ هۡم يَۡسَمۡعَهاۖۡ فَبَش  ن ل

َ
 ٨ َكأ

9. Khi hắn biết được điều gì từ các Lời Mặc Khải của TA, 

hắn lại mang nó ra chế giễu đùa cợt. Những kẻ đó sẽ phải 

chịu một sự trừng phạt đầy nhục nhã. 

ْوَلَٰٓئَِك  َوِإَذا َعلَِم مِ 
ُ
خََذَها ُهُزًواْۚ أ ۡن َءاَيَٰتَِنا َشۡيـ ًا ٱته

ِهين    ٩ لَُهۡم َعَذاب  مُّ

10. Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; bất cứ điều gì mà 

chúng kiếm được (trên thế gian) cũng như những kẻ mà 

chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Allah sẽ không giúp ích gì 

cho chúng. (Rồi đây) chúng sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt khủng khiếp. 

ا  ا َكَسُبواْ َشۡيـ ٗ ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعۡنُهم مه م 
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب   ۡولَِيآَء

َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َولَا َما ٱته

 ١٠ َعِظيمٌ 
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11. (Kinh Qur’an) này là một nguồn chỉ đạo. Và những kẻ 

vô đức tin nơi các Lời Mặc Khải của Thượng Đế của 

chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt vô cùng đau đớn. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَُهۡم   َهََٰذا ُهٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ١١ َعَذاب  م 

12. Allah là Đấng đã chế ngự biển cả cho các ngươi để 

các con tàu có thể chạy trên đó theo lệnh của Ngài và để 

các ngươi tìm kiếm hồng phúc của Ngài, mong rằng các 

ngươi biết tri ân (Ngài). 

َر لَُكُم ٱلَۡبۡحَر لَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك   هِذي َسخه ُ ٱل ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ 

َ
َولَِتبَۡتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  فِيهِ بِأ

 ١٢ تَۡشُكُرونَ 

13. Ngài đã chế ngự mọi thứ trong các tầng trời và mọi 

thứ trên trái đất cho các ngươi (sử dụng), toàn bộ đều từ 

Ngài cả. Quả thật, trong sự việc đó là các dấu hiệu cho 

những người biết suy ngẫm. 

ۡرِض َجمِيٗعا 
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه ِۡنُهْۚ إِنه فِي َذ  ١٣ م 

14. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với những người có đức 

tin nên tha thứ cho những kẻ không mong đợi những 

Ngày (Phán Xét) của Allah, (rồi đây) Ngài sẽ đáp trả cho 

từng nhóm người tương thích với những gì mà chúng đã 

làm. 

  ِ يهاَم ٱَّلله
َ
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِرواْ لِل قُل ل ِل

 ١٤ لَِيۡجزَِي قَۡوَمُۢا بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُونَ 

15. Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình còn ai 

làm điều xấu thì sẽ gặp quả báo. Rồi đây, các ngươi sẽ 

được đưa trở về trình diện Thượng Đế của các ngươi. 

َسآَء َفَعلَۡيَهاۖۡ ُثمه  
َ
َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

 ١٥ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

16. Quả thật, TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh 

Sách, luật lệ, và sứ mạng Nabi; TA đã ban cho họ bổng 

lộc tốt lành và TA đã ưu đãi họ hơn những ai khác trong 

thiên hạ. 

َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحُۡكَم   َولََقۡد َءاتَيَۡنا بَنِٓي إِۡسَر
ُبوهَة َوَرَزقَۡنَُٰهم لَۡنَُٰهۡم عَلَى   َوٱلنُّ ي َِبَِٰت َوَفضه َِن ٱلطه م 

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. TA đã mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt về 

mọi vấn đề. Nhưng chỉ từ sau khi tiếp thu được kiến thức, 

họ đâm ra ganh ghét và chia rẽ nhau. Quả thật, Thượng 

Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ giải quyết 

trường hợp của họ vào Ngày Phán Xét về những điều mà 

họ đã tranh chấp. 

ها ِمنُۢ   ۡمرِِۖ َفَما ٱۡخَتلَُفٓواْ إِل
َ
َِن ٱلۡأ َوَءاَتۡيَنَُٰهم َبي َِنَٰٖت م 

ُۢا بَيۡنَُهۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي   َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
 ١٧  ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ بَيَۡنُهۡم يَوۡمَ 

18. Rồi TA đặt Ngươi trên con đường của công việc (tôn 

giáo). Vì vậy, Ngươi hãy theo nó và đừng làm theo khuynh 

hướng của những kẻ không biết. 

َِن  ۡمرِ فَٱتهبِۡعَها َولَا  ُثمه َجَعلَۡنََٰك عَلَىَٰ َشِريَعةٖ م 
َ
ٱلۡأ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ۡهَوآَء ٱل
َ
 ١٨ تَتهبِۡع أ

19. Quả thật, họ sẽ không bao giờ giúp được Ngươi thoát 

khỏi sự trừng phạt của Allah. Những kẻ làm điều sai quấy 

là đồng minh của nhau. Và Allah là Đấng Bảo Hộ của 

những người ngoan đạo. 

َٰلِِميَن   اْۚ َوِإنه ٱلظه ِ َشۡيـ ٗ إِنهُهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله
ُ َولِيُّ ٱلُۡمتهقِينَ  ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۖ َوٱَّلله

َ
 ١٩ َبۡعُضُهۡم أ
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20. (Qur’an) này là sự khai sáng cho nhân loại, là nguồn 

chỉ đạo và là hồng ân cho đám người vững chắc (trong 

đức tin). 

ئُِر لِلنهاِس وَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ   ٢٠ َهََٰذا بََصَٰٓ

21. Hoặc lẽ nào những kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ 

để chúng và những người có đức tin và hành thiện ngang 

bằng nhau về cuộc sống và cái chết ư? Thật tệ thay cho 

điều chúng phán xét! 

جَۡعلَُهۡم   ن نه
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ ٱلسه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

حَۡياُهۡم   َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َكٱل
 ٢١ َوَمَماُتُهۡمْۚ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ 

22. Allah tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. 

(Ngài tạo ra chúng) để mỗi linh hồn có thể được đền bù 

xứng đáng về những gì nó đã làm ra; và (các linh hồn) sẽ 

không bị đối xử bất công. 

ِ َولُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ   ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

 ٢٢ لَُمونَ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت وَُهۡم لَا ُيظۡ 

23. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có thấy kẻ đã lấy dục 

vọng của bản thân làm thần linh của mình không? (Quả 

thật), Allah đã để y lầm lạc, Ngài đã niêm kín thính giác và 

quả tim của y và Ngài đã lấy tấm màn che mắt của y lại. 

Vậy, sau khi y chối bỏ Allah thì ai sẽ hướng dẫn y? Lẽ nào 

các ngươi không lưu tâm? 

ُ عَلَىَٰ   َضلهُه ٱَّلله
َ
َُٰه َوأ ََٰهُهۥ َهَوى خََذ إَِل فََرَءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

ِعلٖۡم وََخَتَم عَلَىَٰ َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل عَلَىَٰ بََصرِهِۦ  
 ِْۚ ُرونَ ِغَشََٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱَّلله فَلَا تََذكه

َ
 ٢٣  أ

24. (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh) nói: “Chẳng có 

đời sống nào ngoài đời sống trần tục này của chúng ta, 

chúng ta chết và sống, không có gì hủy hoại chúng ta 

ngoại trừ thời gian.” (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh) 

chẳng có một chút hiểu biết nào về điều đó cả, chúng chỉ 

suy đoán mà thôi. 

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَي إِل
َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم   ْۚ َوَما لَُهم بَِذ ۡهُر ها ٱلده ُيۡهلُِكَنآ إِل

ها َيُظنُّونَ   ٢٤ إِل

25. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc cho chúng 

nghe như một bằng chứng rõ ràng, lập luận chống chế 

của chúng chỉ có mỗi câu nói: “Nếu các ngươi nói thật thì 

hãy mang ông bà tổ tiên của bọn ta trở lại trần gian xem 

nào!” 

َتُهۡم  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت مه  ا َكاَن ُحجه
ن قَالُواْ ٱۡئُتواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

َ
هٓا أ  ٢٥ إِل

26. Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Allah làm cho 

các ngươi sống rồi làm cho các ngươi chết, sau đó, Ngài 

sẽ triệu tập các ngươi lại vào Ngày Phán Xét. (Đây là điều 

chắc chắn) không có gì phải hoài nghi.” Tuy nhiên, đa số 

nhân loại không biết. 

ُ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ   قُِل ٱَّلله
اِس لَا   ۡكثََر ٱلنه

َ
يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِ َوَلَِٰكنه أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

một mình Allah. Vào Ngày mà Giờ Tận Thế được thiết lập, 

Ngày đó, những kẻ làm điều gian dối sẽ thua thiệt. 

اَعُة   ۡرِضِۚ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ٢٧ ونَ يَۡوَمئِٖذ َيخَۡسُر ٱلُۡمۡبِطلُ 
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28. (Rồi đây, vào Ngày đó) Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy mỗi 

cộng đồng sẽ quỳ gối; mỗi cộng đồng sẽ được gọi đến 

xem quyển sổ (ghi chép hành động) của mình (và sẽ được 

bảo): “Ngày hôm nay, các ngươi sẽ được đền bù xứng 

đáng về những điều (tốt, xấu) mà các ngươi đã làm (trên 

thế gian).” 

ةٖ تُۡدَعيَٰٓ إِلَيَٰ كَِتَٰبَِها  مه
ُ
ْۚ ُكلُّ أ ةٖ َجاثَِيٗة مه

ُ
َوتََرىَٰ ُكله أ

 ٢٨ ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. “Đây là quyển sổ của TA, nó sẽ nói sự thật về các 

ngươi. Quả thật, TA đã cho ghi chép lại (toàn bộ) những 

điều các ngươi đã từng làm.” 

ِۚ إِنها ُكنها  ِ َهََٰذا كَِتَُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱلۡحَق 
 ٢٩ نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

30. Vì vậy, đối với những người có đức tin và hành thiện, 

Thượng Đế của họ sẽ thu nhận họ vào (Thiên Đàng) bằng 

lòng thương xót của Ngài. Đó là một thành tựu rõ ràng. 

َٰلَِحَِٰت َفُيۡدِخلُُهۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ   ٣٠ َربُُّهۡم فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َذ

31. Nhưng đối với những kẻ vô đức tin (thì sẽ có lời bảo 

chúng): “Các Lời Mặc Khải của TA đã được đọc cho các 

ngươi nghe nhưng các ngươi đã kiêu ngạo và các ngươi 

là một đám người tội lỗi.” 

فَلَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱل مه

َ
َوأ

جۡرِمِ   ٣١ ينَ َعلَۡيُكۡم فَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َوُكنُتۡم قَۡوٗما مُّ

32. “Khi có lời bảo: ‘Quả thật, lời hứa của Allah là sự thật 

và Giờ Tận Thế cũng là sự thật, không có gì phải hoài 

nghi’ thì các ngươi nói: ‘Bọn ta không biết Giờ Tận Thế là 

gì cả. Bọn ta nghĩ rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Bọn ta 

không cảm thấy thuyết phục.’” 

اَعُة لَا َرۡيَب فِيَها  ِ َحق   َوٱلسه َوِإَذا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
ا َوَما   ها َظن ٗ اَعُة إِن نهُظنُّ إِل ا نَۡدرِي َما ٱلسه قُلُۡتم مه

 ٣٢ َنحُۡن بُِمۡستَۡيقِنِينَ 

33. (Rồi) những tội lỗi mà chúng đã làm sẽ xuất hiện trước 

mặt chúng và những điều mà chúng đã thường giễu cợt 

và nhạo báng sẽ bao vây chúng. 

ا َكانُواْ بِهِۦ   َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه
 ٣٣ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

34. Và sẽ có lời bảo: “Ngày hôm nay, TA quên các ngươi 

giống như việc các ngươi đã quên cuộc gặp gỡ Ngày này 

của các ngươi. Chỗ ở của các ngươi sẽ là Hỏa Ngục và 

các ngươi sẽ không có ai giúp đỡ.” 

َُٰكۡم َكَما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم   َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسى
َِٰصِرينَ  ِن نه اُر َوَما لَُكم م  َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
 ٣٤ َهََٰذا َوَمأ

35. “Sở dĩ như thế là vì các ngươi đã thường chế giễu các 

Lời Mặc Khải của Allah và đời sống trần tục đã đánh lừa 

các ngươi.” Vì vậy, vào Ngày đó chúng sẽ không được 

đưa ra khỏi nơi đó và chúng sẽ không được trở lại trần 

gian để sám hối và sửa mình. 

نهُكُم ٱته 
َ
َٰلُِكم بِأ ِ ُهُزٗوا  َذ خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله

ۡنَياْۚ فَٱلَۡيوَۡم لَا ُيخۡرَُجوَن ِمۡنَها   ُة ٱلدُّ تُۡكُم ٱلۡحََيوَٰ وََغره
 ٣٥ َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

36. Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Thượng Đế của 

các tầng trời, Thượng Đế của trái đất, Thượng Đế của vũ 

trụ và vạn vật. 

  ِ ۡرِض َرب 
َ
ِ ٱلۡأ َِٰت َوَرب  َمََٰو ِ ٱلسه ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب 

 ٣٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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37. Mọi quyền uy trong các tầng trời và trái đất đều thuộc 

một mình Ngài; và Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí 

Minh. 

 
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  َولَُه ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلسه

 ٣٧ ٱلۡحَِكيمُ 
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Al-Ahqaf  الأحقاف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ha.Mim.  ٓ١ حم 

2. Kinh Sách được ban xuống từ nơi Allah, Đấng Toàn 

Năng, Đấng Toàn Tri. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ٢ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

3. TA đã không tạo ra trời đất và vạn vật giữa chúng ngoại 

trừ vì Chân Lý và (TA qui định tất cả chỉ tồn tại) trong một 

thời gian nhất định. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin đã 

quay lưng với điều mà họ đã được cảnh báo. 

  ِ ها بِٱلۡحَق  ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ إِل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َما َخلَۡقَنا ٱلسه

نِذُرواْ  
ُ
آ أ هِذيَن َكَفُرواْ َعمه يِۚ َوٱل َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
َوأ

 ٣ ُمۡعرُِضونَ 

4. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa 

thần): “Các người đã xem xét những thần linh mà các 

người khấn vái ngoài Allah chưa? Các người hãy cho Ta 

xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy 

cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc 

tạo ra) các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta 

một Kinh Sách trước Kinh (Qur’an) này hoặc một vài kiến 

thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói thật! 

ُرونِي َماَذا  
َ
ِ أ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َرَءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

َِٰتِۖ   َمََٰو ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه
َ
ۡرِض أ

َ
َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

ِن َقۡبِل َهَٰ  ِۡن ِعلٍۡم  ٱۡئُتونِي بِِكَتَٰٖب م  َثََٰرةٖ م 
َ
ۡو أ

َ
َذآ أ

 ٤ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

5. Còn ai lầm lạc hơn kẻ khấn vái ngoài Allah những thứ 

không thể đáp lại (lời khấn vái của) y cho đến Ngày Phục 

Sinh trong khi (những thứ đó), chính chúng cũng không hề 

biết việc người ta đang khấn vái chúng?! 

ها   ِ َمن ل ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ ِممه
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدعَآئِِهۡم   يَۡسَتِجيُب لَُه
َٰفِلُونَ   ٥ َغ

6. Và khi nhân loại được tập trung lại (vào Ngày Phán 

Xét), chúng (những thứ mà họ thờ phượng ngoài Allah) sẽ 

trở thành kẻ thù của họ và chúng sẽ phủ nhận việc họ thờ 

cúng chúng. 

ۡعَداٗٓء وََكانُواْ بِعَِباَدتِِهۡم  
َ
اُس َكانُواْ لَُهۡم أ َوِإَذا ُحِشَر ٱلنه

َٰفِرِينَ   ٦ َك

7. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc ra cho họ như 

những bằng chứng rõ ràng, những kẻ vô đức tin nói về Sự 

Thật khi nó đến với họ: “Đây rõ ràng là trò phù thủy!” 

هِذيَن َكَفُرواْ   َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت قَاَل ٱل
بِينٌ  ا َجآَءُهۡم َهََٰذا ِسۡحر  مُّ ِ لَمه  ٧ لِلَۡحق 

8. Hoặc họ nói Y (Thiên Sứ Muhammad) đã bịa đặt 

(Qur’an). Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy (với họ): “Nếu 

Ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không thể giúp Ta thoát 

khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Ngài biết rõ điều mà các 

người nói về Nó. Một mình Ngài chứng giám giữa Ta và 

các người là đã đủ. Và Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng 

Khoan Dung.” 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََريُۡتُهۥ فَلَا َتۡملُِكوَن لِي   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

ۡعلَُم بَِما تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفىَٰ بِهِۦ  
َ
ِ َشۡيـ ًاۖۡ ُهَو أ ِمَن ٱَّلله

 ٨ ِحيمُ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمۖۡ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلره 
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9. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với họ): “Ta 

không phải là người sáng lập ra điều mới trong số các Sứ 

Giả (của Allah), Ta cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho 

Ta và cho các người. Quả thật, Ta chỉ tuân theo điều đã 

được mặc khải cho Ta và Ta thực sự chỉ là một người 

cảnh báo công khai mà thôi.” 

ۡدرِي َما ُيۡفَعُل  
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 

ها   نَا۠ إِل
َ
ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ تهبُِع إِل

َ
بِي َولَا بُِكۡمۖۡ إِۡن أ

بِين    ٩ نَِذير  مُّ

10. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với họ): “Nếu 

(Qur’an) là từ nơi Allah nhưng các người phủ nhận Nó 

trong khi một nhân chứng thuộc dân Israel đã xác nhận 

điều tương tự và đã tin còn các người thì lại ngạo mạn, 

các người có thấy (các người là những kẻ sai quấy 

không)? Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm 

điều sai quấy.” 

ِ َوَكَفۡرتُم بِهِۦ   َرَءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ ِمۡثلِهِۦ فَـ َاَمَن   ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر وََشِهَد َشاهِد  م 
َٰلِِمينَ  َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم ٱلظه  ١٠ َوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله

11. Những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin: 

“Nếu nó thực sự tốt thì họ đã không đi trước chúng ta.” Và 

khi họ không muốn để (Qur’an) hướng dẫn họ thì lại nói: 

“Đây chỉ là điều dối lừa từ xa xưa.” 

هِذيَن َءاَمنُ  هِذيَن َكَفُرواْ لِل ا  َوَقاَل ٱل واْ لَۡو َكاَن َخيٗۡرا مه
َسَبُقونَآ إِلَۡيهِِۚ َوِإۡذ لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ  

 ١١ إِفۡك  قَِديم  

12. Trước (Qur’an) là Kinh Sách của Musa, được xem 

như một nguồn Chỉ Đạo và một Hồng Phúc. Còn đây 

(Qur’an) là một Kinh Sách xác nhận (lại những Kinh Sách 

trước) bằng tiếng Ả-rập, dùng để cảnh báo những ai làm 

điều sai quấy đồng thời báo tin mừng cho những người 

làm tốt. 

ْۚ َوَهََٰذا   َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمَٗة
ا  ق  ل َِسانًا َعَربِي ٗ ِ َصد  هِذيَن َظلَُمواْ  كَِتَٰب  مُّ ل ُِينِذَر ٱل

 ١٢ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡحِسنِينَ 

13. Quả thật, những người nói “Thượng Đế của chúng tôi 

là Allah” rồi vẫn đi đúng hướng thì sẽ không lo sợ cũng sẽ 

không buồn phiền. 

ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ  هِذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّلله فَلَا َخۡوٌف  إِنه ٱل
 ١٣ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

14. Những người đó sẽ là những người Bạn của Thiên 

Đàng, họ sẽ mãi mãi sống trong đó, một phần thưởng cho 

những điều mà họ đã làm (trên cuộc sống trần gian). 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ُۢ بَِما  أ يَها َجَزآَء

 ١٤ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

15. TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo 

và tử tế với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã mang thai y 

nặng nhọc và hạ sinh y trong đau đớn; thời gian mang thai 

và dứt sữa y là ba mươi tháng. Đến khi y trưởng thành và 

được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của 

bề tôi! Xin Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các Ân Huệ mà 

Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi, xin Ngài 

phù hộ bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin 

Ngài cải thiện con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay 

về sám hối với Ngài và bề tôi xin làm một người Muslim 

(thần phục Ngài).” 

ُهۥ ُكۡرٗها   مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ إِۡحَسًَٰناۖۡ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َووَصه

َُٰثونَ   َشۡهًراْۚ َحتهيَٰٓ  َووََضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖۡ َوَحمۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل
ۡوزِۡعنِٓي  

َ
ِ أ ۡربَعِيَن َسَنٗة قَاَل َرب 

َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
إَِذا بَلََغ أ

ۡنَعۡمَت عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه  
َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َ
ۡن أ

َ
أ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي   ۡصلِۡح لِي فِي ُذر 
َ
َُٰه َوأ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا تَۡرَضى

َ
ۡن أ

َ
َوأ

 َ  ١٥ ۡيَك َوِإن ِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ ُتۡبُت إِل
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16. Đó sẽ là những người mà TA chấp nhận các việc làm 

tốt của họ, TA xí xóa những điều xấu của họ và (họ sẽ là) 

những người bạn của Thiên Đàng. Một Lời Hứa chân thật 

đã được hứa với họ. 

هِذيَن َنَتَقبه  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡحَسَن َما َعِملُواْ  أ

َ
ُل َعۡنُهۡم أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد  
َ
َوَنَتَجاَوُز َعن َسي ِـ َاتِِهۡم فِٓي أ

هِذي َكانُواْ يُوَعُدونَ  ۡدِق ٱل ِ  ١٦ ٱلص 

17. Kẻ nói với cha mẹ của mình bằng tiếng Uf (âm thanh 

tỏ thái độ khó chịu), bảo: “Có phải ông bà hứa rằng tôi sẽ 

được đưa ra (khỏi mộ sau khi tôi chết đi) và cả những thế 

hệ trước đã qua đời trước tôi ư?” Cả hai ông bà cầu xin 

Allah giúp đỡ (rồi rầy la con): “Sẽ là điều khốn cho con 

(nếu con không tin)! Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời 

Hứa của Allah là sự Thật.” Nhưng y nói: “Đây chẳng qua 

chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.” 

ۡخَرَج  
ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِنِٓي أ

َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
َٰلَِديۡهِ أ هِذي قَاَل لَِو َوٱل

  َ َوَقۡد َخلَِت ٱلُۡقُروُن ِمن َقۡبلِى وَُهَما يَۡسَتغِيَثاِن ٱَّلله
ِ َحق   َفَيُقو هٓا  َوۡيلََك َءاِمۡن إِنه وَۡعَد ٱَّلله ُل َما َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Đó là những kẻ mà lời hứa (trừng phạt) đã được 

chứng thực đối với chúng nơi những cộng đồng đã qua 

đời trước chúng từ loài Jinn và loài người. Chúng quả thật 

là những kẻ thua thiệt và thất bại. 

َمٖم قَۡد َخلَۡت  
ُ
هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ِ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ   َِن ٱلِۡجن  ِمن َقۡبلِِهم م 
 ١٨ َخَِٰسِرينَ 

19. Tất cả sẽ có được cấp bậc tùy theo công việc mà 

chúng đã làm và (Allah) sẽ đáp trả lại chúng đầy đủ cho 

việc làm của chúng; và chúng sẽ không bị đối xử bất công. 

ۡعَمَٰلَُهۡم وَُهۡم  
َ
َِيُهۡم أ ْۖۡ َولُِيَوف  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 

َولِكُل 
 ١٩ لَا ُيۡظلَُمونَ 

20. Vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến 

Hỏa Ngục (và có lời bảo chúng): “Các ngươi đã phí mất 

các món vật tốt lành trong đời sống thế tục của các ngươi 

và các ngươi đã vui hưởng chúng. Vì vậy, Ngày nay các 

ngươi sẽ được đền bù lại bằng hình phạt nhục nhã bởi 

những gì mà các ngươi đã ngạo mạn trên trái đất, bất 

chấp lẽ phải và sự thật, và bởi những gì mà các người đã 

bất tuân và dấy loạn.” 

ۡذَهۡبُتۡم  
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ۡنَيا َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها  َطي َِبَٰتُِكۡم فِي َحَياتُِكُم ٱلدُّ
فَٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِروَن  

ِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡفُسُقونَ فِي ٱ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
 ٢٠ لۡأ

21. (Ngươi – hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Hãy nhớ về 

người anh em của bộ tộc ‘Ad. (Đó là Hud), khi Y cảnh báo 

người dân của Y sống nơi vùng cồn cát; trước và sau Y 

đã có các vị cảnh báo đến bảo họ: “Các người hãy chỉ tôn 

thờ một mình Allah thôi. Quả thật, Ta lo sợ cho các người 

về sự trừng phạt của một Ngày Vĩ Đại.” 

ۡحَقاِف َوَقۡد  
َ
نَذَر قَۡوَمُهۥ بِٱلۡأ

َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
۞َوٱۡذُكۡر أ

ها َتۡعُبُدوٓ  ل
َ
ۦٓ أ ُذُر ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ اْ  َخلَِت ٱلنُّ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
َ
َ إِن ِٓي أ ها ٱَّلله  ٢١ إِل

22. Họ trả lời (với Hud): “Ngươi đến gặp bọn ta để bắt bọn 

ta bỏ các thần linh của bọn ta ư? Vậy ngươi hãy mang 

đến điều mà ngươi đã hăm dọa bọn ta xem nào, nếu 

ngươi nói thật!” 

 ُ تَِنا بَِما تَعُِدنَآ  قَال
ۡ
فَِكَنا َعۡن َءالَِهتَِنا فَأ

ۡ
ِجۡئتََنا لَِتأ

َ
ٓواْ أ

َِٰدقِينَ   ٢٢ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

23. (Hud) nói (với họ): “Quả thật chỉ có Allah mới biết (bao 

giờ tai họa sẽ giáng xuống các người), còn Ta chỉ được 

cử phái đến để truyền đạt cho các người mà thôi. Nhưng 

Ta thấy các người là một đám ngu muội.” 

ۡرِسلُۡت  
ُ
آ أ بَل ُِغُكم مه

ُ
ِ َوأ قَاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

َُٰكۡم قَۡوٗما َتجَۡهلُونَ  َرى
َ
 ٢٣ بِهِۦ َوَلَِٰكن ِٓي أ
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24. Nhưng khi họ thấy đám mây khổng lồ đang tiến đến 

thung lũng của họ, họ bảo: “Đám mây này sẽ mang mưa 

đến cho chúng ta”. (Hud nói với họ): “Không, đó là (tai 

họa) mà các người hối thúc nó mau đến, một trận gió 

mang một sự trừng phạt đau đớn.” 

ۡوِديَتِِهۡم قَالُواْ َهََٰذا  
َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوُه عَارِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمه

ْۚ بَۡل ُهَو َما ٱۡستَۡعَجلُۡتم بِهِۖۦۡ رِيح    ۡمِطُرنَا عَارِض  مُّ
لِيم  

َ
 ٢٤ فِيَها َعَذاٌب أ

25. Nó tàn phá mọi thứ theo Lệnh của Thượng Đế của nó. 

Vì vậy, sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những căn 

nhà (hoang tàn và đổ nát) của họ. TA (Allah) đáp trả 

những kẻ tội lỗi như thế đó. 

ها   ۡصَبُحواْ لَا يَُرىَٰٓ إِل
َ
ۡمرِ َرب َِها فَأ

َ
ِۭ بِأ ُِر ُكله َشۡيء تَُدم 

 ٢٥ َمَسَِٰكُنُهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقوَۡم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

26. Quả thật, TA đã ban cho (‘Ad, người dân của Hud) 

những khả năng và sức mạnh, cái mà TA đã không ban 

cho các ngươi; TA đã ban cho họ thính giác, thị giác và 

trái tim, tuy nhiên, thính giác, thị giác và trái tim của họ 

chẳng giúp ích được gì cho họ khi họ cứ chối bỏ các Lời 

Mặc Khải của Allah và họ bị vây hãm bởi các điều mà họ 

đã chế giễu. 

َُٰكۡم فِيهِ وََجَعلَۡنا لَُهۡم َولَ  نه كه َُٰهۡم فِيَمآ إِن مه نه َقۡد َمكه
ۡغَنيَٰ َعۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم  

َ
فۡـ َِدٗة َفَمآ أ

َ
بَۡصَٰٗرا َوأ

َ
َسۡمٗعا َوأ

ِن َشۡيٍء إِۡذ َكانُواْ   فۡـ َِدُتُهم م 
َ
بَۡصَٰرُُهۡم َولَٓا أ

َ
َولَٓا أ

ِ وََحاَق بِِه  ا َكانُواْ بِهِۦ َيجَۡحُدوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله م مه
 ٢٦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

27. Quả thật, TA đã hủy diệt những thị trấn xung quanh 

các ngươi (hỡi cư dân Makkah) và TA đã trình bày đủ loại 

lý lẽ và bằng chứng cho họ mong rằng họ quay đầu. 

َِن ٱلُۡقَرىَٰ وَ  ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُكم م 
َ
ۡفَنا  َولََقۡد أ َصره

 ٢٧ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

28. Vậy tại sao những kẻ mà họ nhận làm những thần linh 

ngoài Allah không đến giúp họ? Không, các thần linh đó 

đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ và đó 

là điều mà họ đã bịa đặt. 

ِ قُۡربَانًا  خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته فَلَۡولَا نََصَرُهُم ٱل
َٰلَِك إِفُۡكُهۡم َوَما َكانُواْ   ۖۡ بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡمْۚ َوَذ َءالَِهَۢة

 ٢٨ َيۡفتَُرونَ 

29. Khi TA (Allah) để một nhóm Jinn hướng về phía Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) lắng nghe Qur’an. Khi chúng có 

mặt nơi đó, chúng bảo nhau: “Các ngươi hãy giữ yên 

lặng!” Rồi khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng trở về 

cảnh báo đám dân của chúng. 

ِ يَۡسَتِمُعوَن   َِن ٱلِۡجن  َوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م 
نِصتُ 

َ
ا َحَضُروُه قَالُٓواْ أ هۡواْ  ٱلُۡقۡرَءاَن فَلَمه ا قُِضَي َول ْۖۡ فَلَمه وا

نِذرِينَ   ٢٩ إِلَيَٰ قَۡوِمِهم مُّ

30. Chúng nói: “Hỡi dân của chúng tôi! Quả thật, chúng tôi 

đã nghe đọc một Kinh Sách được ban xuống sau Musa, 

(một Kinh Sách) xác nhận lại những điều (được mặc khải) 

trước Nó. (Kinh Sách đó) hướng dẫn đến với chân lý và 

đến với con đường chính đạo.” 

نزَِل ِمنُۢ َبۡعِد ُموَسيَٰ  
ُ
قَالُواْ َيََٰقۡوَمَنآ إِنها َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ

ِ َوِإلَيَٰ َطرِيٖق   ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َيۡهِدٓي إِلَي ٱلۡحَق  ِ ُمَصد 
ۡسَتقِيمٖ   ٣٠ مُّ

31. “Hỡi dân của chúng tôi! Các người hãy đáp lại vị mời 

gọi của Allah và các người hãy tin nơi Người; Ngài sẽ tha 

thứ tội lỗi của các người và Ngài sẽ cứu các người khỏi 

sự trừng phạt đau đớn.” 

ِ َوَءامُِنواْ بِهِۦ َيۡغفِۡر لَُكم   ِجيُبواْ َداِعَي ٱَّلله
َ
َيََٰقۡوَمَنآ أ

ِن ُذنُوبُِكمۡ  لِيمٖ م 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ٣١  َويُِجۡرُكم م 
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32. “Người nào không đáp lại vị mời gọi của Allah thì sẽ 

không thể trốn khỏi Ngài trên trái đất cũng như sẽ không 

có các vị bảo hộ nào ngoài Ngài. Đó là những kẻ lầm lạc 

rõ ràng.” 

ها ُيِجۡب َداِعَي  ۡرِض  َوَمن ل
َ
ِ فَلَيَۡس بُِمۡعِجزٖ فِي ٱلۡأ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل  
ُ
ْۚ أ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ َولَيَۡس لَُهۥ ِمن ُدونِهِ

بِينٍ   ٣٢ مُّ

33. Lẽ nào (những kẻ thờ đa thần) không nhận thấy rằng 

Allah, Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất và không 

biết mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, thừa khả năng làm 

cho người chết sống lại ư? Thật vậy, Ngài toàn năng trên 

tất cả mọi thứ. 

ۡرَض  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

 َ ِۚ بَل ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
ْۚ َولَۡم َيۡعَى ِبخَلۡقِِهنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ ىَٰٓ

ِ َشۡيٖء قَِدير  
 ٣٣ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

34. Vào Ngày những kẻ vô đức tin được dẫn đến Hỏa 

Ngục (và chúng được bảo): “Há đây không phải là sự thật 

ư?” Chúng đáp: “Vâng, đúng là sự thật, lạy Thượng Đế 

của bầy tôi!” (Allah) phán: “Vậy thì các ngươi hãy nếm lấy 

sự trừng phạt bởi những điều mà các ngươi đã vô đức 

tin.” 

لَيَۡس َهََٰذا  
َ
ارِ أ هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ِۖ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِناْۚ قَاَل فَُذوقُواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما   ِ بِٱلۡحَق 
 ٣٤ ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

35. Cho nên, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên nhẫn 

như các Sứ Giả đầy cương nghị đã kiên nhẫn chịu đựng 

và Ngươi chớ nôn nóng với (những kẻ vô đức tin). Bởi vì 

vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều đã được hứa với 

chúng, chúng sẽ có cảm tưởng như thể chúng chỉ ở lại 

trên thế gian trong một giờ của ban ngày. Đó là một Thông 

Điệp và chỉ có đám người dấy loạn, bất tuân mới bị hủy 

diệt. 

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسِل َولَا  
ُ
فَٱۡصبِۡر َكَما َصبََر أ

نهُهۡم يَوَۡم يََرۡوَن َما يُوَعُدوَن لَۡم  
َ
هُهۡمْۚ َكأ تَۡسَتۡعِجل ل

ها  يَلَۡبُثوٓ  ْۚ َفَهۡل ُيۡهلَُك إِل َٰغ  ِن نهَهارْۚ بََل ها َساَعٗة م  اْ إِل
 ٣٥ ٱلَۡقوُۡم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Những kẻ vô đức tin và cản trở con đường của Allah, 

Ngài sẽ làm cho việc làm của họ trở thành vô nghĩa. 
َضله  

َ
ِ أ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ١ أ

2. Còn những người có đức tin, hành thiện và tin nơi 

những điều đã được ban xuống cho Muhammad và (tin) 

đó là sự thật từ Thượng Đế của họ thì Ngài sẽ loại bỏ khỏi 

họ các hành vi xấu đồng thời cải thiện tình trạng của họ. 

َِل   َٰلَِحَِٰت َوَءاَمُنواْ بَِما نُز  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َر َعۡنُهۡم   ب ِِهۡم َكفه ٖد وَُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره عَلَىَٰ ُمحَمه

ۡصلََح بَالَُهمۡ َسي ِـ َ 
َ
 ٢ اتِِهۡم َوأ

3. Đó là vì những kẻ vô đức tin đi theo điều giả dối và 

ngụy tạo còn những người có đức tin đi theo Chân Lý từ 

Thượng Đế của họ. Như thế đó, Allah trình bày những 

hình ảnh của họ làm thí dụ cho nhân loại. 

ه  نه ٱل
َ
َٰلَِك بِأ هِذيَن  َذ نه ٱل

َ
ِذيَن َكَفُرواْ ٱتهَبُعواْ ٱلَۡبَِٰطَل َوأ

  ُ ب ِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله َءاَمُنواْ ٱتهَبُعواْ ٱلۡحَقه ِمن ره
ۡمَثَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣ لِلنهاِس أ

4. Vì vậy, khi các ngươi (hỡi những người có đức tin) giáp 

mặt với những kẻ vô đức tin (trong trận chiến) thì các 

ngươi hãy đánh vào cổ của chúng cho đến khi các ngươi 

thắng được chúng, rồi các ngươi hãy trói chặt chúng lại; 

sau đó, hoặc các ngươi trả tự do hoặc các ngươi bắt 

chúng chuộc mạng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt. Đó 

(là Lệnh của Allah). Và nếu muốn, Allah có thể đích thân 

trừng phạt chúng, tuy nhiên, Ngài muốn dùng người này 

để thử thách người kia. Và những ai bị giết vì con đường 

của Allah thì Ngài sẽ không bao giờ làm mất công lao của 

họ. 

هِذيَن َكَفُرواْ فََضۡرَب ٱ َِقاِب َحتهيَٰٓ إَِذآ  فَإَِذا لَقِيُتُم ٱل لر 
ا فَِدآًء   ُۢا َبۡعُد َوِإمه ا َمنه واْ ٱلَۡوثَاَق فَإِمه ۡثخَنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
أ

  ُ َٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآُء ٱَّلله ۡوَزارََهاْۚ َذ
َ
َحتهيَٰ تََضَع ٱلۡحَۡرُب أ

لَٱنَتَصَر ِمۡنُهۡم َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُواْ َبۡعَضُكم بَِبۡعٖض   
هِذيَن قُ  ۡعَمَٰلَُهمۡ َوٱل

َ
ِ فَلَن يُِضله أ  ٤ تِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

5. Ngài sẽ hướng dẫn họ và cải thiện tình trạng của họ.  ۡ٥ َسَيۡهِديِهۡم َويُۡصلُِح بَالَُهم 

6. Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên Đàng mà Ngài đã cho 

họ biết. 
َفَها لَهُ   ٦ مۡ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

7. Hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi ủng hộ 

(con đường chính nghĩa của) Allah thì Ngài sẽ trợ giúp 

các ngươi và Ngài sẽ làm vững chắc bước chân của các 

ngươi. 

َ يَنُصۡرُكۡم   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

قَۡداَمُكمۡ 
َ
 ٧ َويَُثب ِۡت أ

8. Những kẻ vô đức tin sẽ bị tiêu diệt và các việc làm của 

chúng sẽ không có giá trị (ở nơi Allah). 
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
َضله أ

َ
هُهۡم َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل  ٨ َوٱل
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9. Đó là vì chúng ghét những điều mà Allah đã ban xuống. 

Vậy nên Ngài đã vô hiệu việc làm của chúng. 
ۡحَبَط  

َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٩ أ

10. Lẽ nào chúng không ngao du trên trái đất để quan sát 

kết cuộc của những kẻ trước chúng như thế nào ư? Allah 

đã hủy diệt chúng và những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ 

phải chịu số phận tương tự. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

ُ َعلَۡيِهۡمۖۡ   َر ٱَّلله هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ َدمه َٰقَِبُة ٱل َع
ۡمَثَٰلَُها 

َ
َٰفِرِيَن أ  ١٠ َولِلَۡك

11. Đó là vì Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có 

đức tin trong khi những kẻ vô đức tin không có ai bảo hộ. 
َٰفِرِيَن لَا   نه ٱلَۡك

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡولَي ٱل نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ١١ َمۡولَيَٰ لَُهمۡ 

12. Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và 

hành thiện vào các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 

các dòng sông chảy. Riêng những kẻ vô đức tin thì chúng 

tận hưởng (cuộc sống trần gian), chúng ăn uống như loài 

vật, và rồi đây Hỏa Ngục sẽ là chỗ ở dành cho chúng. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  َ يُۡدِخُل ٱل َٰلَِحَِٰت  إِنه ٱَّلله وََعِملُواْ ٱلصه
هِذيَن َكَفُرواْ   ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
اُر   نَۡعَُٰم َوٱلنه

َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َيَتَمتهُعوَن َويَأ

هُهمۡ   ١٢ َمۡثٗوى ل

13. Có biết bao thành phố giàu có và hùng mạnh hơn 

thành phố của Ngươi, nơi mà (cư dân của nó) đã trục xuất 

Ngươi, TA đã tiêu diệt chúng, và chúng đã không có ai 

cứu giúp chúng cả. 

ِن قَۡريَتَِك ٱلهتِٓي   َشدُّ قُوهٗة م 
َ
ِن قَۡريٍَة ِهَي أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

ۡهلَۡكَنَُٰهۡم فَلَا نَاِصَر لَُهمۡ 
َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
 ١٣ أ

14. Vậy một người ở trên một bằng chứng rõ ràng từ 

Thượng Đế của y lẽ nào lại giống với một kẻ bị mê hoặc 

bởi những việc làm tội lỗi của hắn và chỉ biết chạy theo 

dục vọng của bản thân?! 

ب ِهِۦ َكَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء   ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
أ

ۡهَوآَءُهمَعَملِهِۦ َوٱتهَبُعوٓ 
َ
 ١٤ اْ أ

15. Hình ảnh Thiên Đàng được hứa với những người 

ngoan đạo (sợ Allah) là nơi có những dòng sông nước 

ngọt trong vắt không hôi tanh, những dòng sông sữa 

không đổi vị, những dòng sông rượu tuyệt hảo dành cho 

những người thích uống, và những dòng sông mật ong 

tinh khiết; (cư dân) nơi (Thiên Đàng) sẽ có đủ loại trái cây 

để dùng cùng với sự tha thứ từ Thượng Đế của họ. (Cư 

dân Thiên Đàng) lẽ nào lại giống với những kẻ đời đời ở 

trong Hỏa Ngục và được cho uống từ một loại nước cực 

sôi làm đứt ruột của họ?! 

آٍء   ِن مه نَۡهَٰر  م 
َ
َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ أ مه

نَۡهَٰر   
َ
هۡم َيَتَغيهۡر َطۡعُمُهۥ َوأ ِن لهبَٖن ل نَۡهَٰر  م 

َ
َغيِۡر َءاِسٖن َوأ

ىِۖ   َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَٰر  م 
َ
َٰرِبِيَن َوأ ةٖ ل ِلشه هذه رٖ ل

ِۡن َخمۡ م 
ب ِِهۡمۖۡ َكَمۡن  َولَهُ  ِن ره َمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م  ِ ٱلثه

ۡم فِيَها ِمن ُكل 
َع   ارِ وَُسُقواْ َمآًء َحمِيٗما َفَقطه ُهَو َخَٰلِد  فِي ٱلنه

ۡمَعآَءُهمۡ 
َ
 ١٥ أ
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16. Trong bọn chúng (những kẻ giả tạo đức tin), có người 

đến nghe Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cho tới khi chúng 

rời khỏi Ngươi, chúng nói với những ai đã được ban cho 

sự hiểu biết “Y (Thiên Sứ Muhammad) vừa nói điều gì 

vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đã niêm kín quả tim 

của chúng và chúng chỉ biết chạy theo dục vọng của 

chúng. 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَك   َحتهيَٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن  َوِمۡنُهم مه
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َماَذا قَاَل َءانًِفاْۚ  

ُ
هِذيَن أ ِعنِدَك قَالُواْ لِل

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َوٱتهَبُعٓواْ   هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡهَوآَءُهمۡ 
َ
 ١٦ أ

17. Những người được hướng dẫn (đến với Chân Lý), 

(Allah) gia tăng thêm cho họ Chỉ Đạo và ban cho họ lòng 

Taqwa (ngay chính, ngoan đạo đối với Ngài). 

َُٰهمۡ  َُٰهۡم َتۡقَوى هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى وََءاتَى  ١٧ َوٱل

18. Có phải (những kẻ vô đức tin) chỉ mong chờ Giờ Tận 

Thế bất ngờ xảy đến với chúng? Quả thật, những dấu 

hiệu báo trước của Nó đã đến (với chúng). Rồi khi (Giờ 

Tận Thế) đến với chúng thì sự tưởng nhớ của chúng (về 

lời cảnh báo) còn ích lợi gì cho chúng nữa đây? 

ۖۡ َفَقۡد   تَِيُهم َبۡغَتٗة
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

ۡشَرا 
َ
َُٰهمۡ َجآَء أ هيَٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرى ن

َ
 ١٨ ُطَهاْۚ فَأ

19. Vì vậy, (hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy biết 

rằng quả thật không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Allah. Ngươi hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi của Ngươi 

và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho những người có đức tin 

cả nam lẫn nữ. Allah biết rõ sự di chuyển và nghỉ ngơi của 

các ngươi. 

ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك   ها ٱَّلله ََٰه إِل نهُهۥ لَٓا إَِل
َ
فَٱۡعلَۡم أ

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلهَبُكۡم   َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت  َوٱَّلله
َُٰكمۡ   ١٩ َوَمۡثَوى

20. Những ai có đức tin nói: “Giá như có một chương kinh 

(nói về việc chiến đấu) được ban xuống cho chúng tôi!” 

Nhưng khi có một chương (mang nội dung) cụ thể được 

ban xuống trong đó có đề cập đến việc chiến đấu thì 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ thấy những kẻ mà trong 

lòng chúng mang một chứng bệnh (đạo đức giả) sẽ đưa 

mắt nhìn Ngươi với cái nhìn của một người thất thần sắp 

chết (do sợ hãi). Vì vậy, thật đáng đời cho chúng! 

نزِلَۡت  
ُ
ِلَۡت ُسوَرة ۖۡ فَإَِذآ أ هِذيَن َءاَمُنواْ لَۡولَا نُز  َويَُقوُل ٱل

هِذيَن فِي   ُسوَرة   يَۡت ٱل
َ
حَۡكَمة  َوُذكَِر فِيَها ٱلۡقَِتاُل َرأ مُّ

رَض  يَنُظُروَن إِلَۡيَك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَۡيهِ   قُلُوبِِهم مه
ۡولَيَٰ لَُهمۡ 

َ
 ٢٠ ِمَن ٱلَۡمۡوِتِۖ فَأ

21. Vâng lệnh và lời nói tử tế (sẽ tốt hơn cho chúng)! Do 

đó, khi việc (chuẩn bị chinh chiến) đã quyết rồi chúng chân 

thật (trong đức tin) đối với Allah thì điều đó tốt hơn cho 

chúng. 

ۡمُر فَلَۡو َصَدقُواْ  
َ
ْۚ فَإَِذا َعَزَم ٱلۡأ ۡعُروف  َطاَعة  َوقَۡول  مه

هُهمۡ  َ لَكَاَن َخيٗۡرا ل  ٢١ ٱَّلله

22. Nhưng nếu các ngươi quay lưng ngoảnh mặt (với tôn 

giáo) thì có lẽ các ngươi sẽ làm điều thối nát trên trái đất 

và sẽ cắt đứt tình máu mủ ruột thịt. 

ۡرِض  
َ
ن ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
هۡيُتۡم أ َفَهۡل َعَسيُۡتۡم إِن تََول

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
ُعٓواْ أ ِ  ٢٢ َوُتَقط 

23. Chúng (những kẻ làm như thế) là những kẻ mà Allah 

đã nguyền rủa, nên Ngài đã làm điếc (thính giác) của 

chúng và làm mù thị giác của chúng. 

ۡعَميَٰٓ  
َ
ُهۡم َوأ َصمه

َ
ُ فَأ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

بَۡصَٰرَُهمۡ 
َ
 ٢٣ أ

24. Sao chúng không chịu nghiền ngẫm Qur’an hay là quả 

tim của chúng đã bị khóa chặt mất rồi? 
ۡقَفالَُهآ 

َ
ۡم عَلَىَٰ قُلُوٍب أ

َ
فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
 ٢٤ أ
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25. Quả thật, những kẻ quay trở lại (với sự vô đức tin) sau 

khi nguồn Hướng Dẫn đã được trình bày rõ ràng cho 

chúng, Shaytan đã dụ dỗ chúng và cho chúng niềm hy 

vọng hão huyền. 

ِنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم   ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ إِنه ٱل

ۡملَىَٰ لَُهمۡ 
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَطَُٰن َسوه  ٢٥ ٱلُۡهَدى ٱلشه

26. Đó là vì chúng đã nói với những kẻ ghét điều mà Allah 

ban xuống: “Chúng tôi sẽ tuân theo các người trong một 

phần của sự việc.” Tuy nhiên, Allah biết rõ những điều bí 

mật của chúng. 

  ُ َل ٱَّلله هِذيَن َكرُِهواْ َما نَزه نهُهۡم قَالُواْ لِل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ُ َيۡعلَُم   ۡمرِِۖ َوٱَّلله
َ
َسُنِطيُعُكۡم فِي َبۡعِض ٱلۡأ

 ٢٦ إِۡسَرارَُهمۡ 

27. Vậy sẽ như thế nào khi các Thiên Thần bắt hồn của 

chúng lúc chết bằng cách đánh vào mặt và lưng của 

chúng? 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم   فََكۡيَف إَِذا تََوفه
ۡدَبَٰرَُهمۡ 

َ
 ٢٧ َوأ

28. Đó là vì chúng đi theo điều làm Allah phẫn nộ và ghét 

điều làm Ngài hài lòng. Vì vậy, Ngài vô hiệu các việc làm 

của chúng. 

َٰنَُهۥ   َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهَبُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٢٨ فَأ

29. Hay những kẻ mang trong lòng chứng bệnh (hoài 

nghi) nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phơi bày cảm giác 

căm thù của chúng ư? 

ن لهن ُيخۡرَِج  
َ
رٌَض أ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ۡم َحِسَب ٱل

َ
أ

ۡضَغََٰنُهمۡ 
َ
ُ أ  ٢٩ ٱَّلله

30. Nếu muốn, TA (Allah) có thể cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) thấy (bộ mặt thật) của chúng. Tuy nhiên, 

Ngươi có thể nhận ra chúng qua những đặc điểm của 

chúng. Và chắc chắn, Ngươi sẽ nhận ra chúng qua giọng 

nói của chúng. Quả thật, Allah biết rõ những điều các 

ngươi làm. 

َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمَُٰهۡمْۚ  
َ
َولَۡو نََشآُء لَأ

ُ َيۡعلَ  ُم  َولََتۡعرَِفنهُهۡم فِي لَحِۡن ٱلَۡقۡوِلِۚ َوٱَّلله
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
 ٣٠ أ

31. TA chắc chắn sẽ thử thách các ngươi cho đến khi TA 

biết rõ trong các ngươi ai thực sự là những người chiến 

đấu (cho con đường chính nghĩa của TA) và ai thực sự là 

những người kiên nhẫn; và TA sẽ thử thách tình trạng của 

các ngươi. 

َولََنۡبلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَِٰهِديَن ِمنُكۡم  
ۡخَباَرُكمۡ 

َ
َٰبِِريَن َوَنۡبلَُواْ أ  ٣١ َوٱلصه

32. Quả thật, những kẻ vô đức tin, cản trở con đường của 

Allah và chống đối Sứ Giả (của Ngài) sau khi nguồn 

hướng dẫn đã được trình bày rõ ràng cho chúng, không 

bao giờ gây hại Allah bất cứ điều gì; ngược lại, Ngài sẽ 

làm cho việc làm của chúng thành vô nghĩa. 

ِ وََشآقُّواْ   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
واْ   ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدىَٰ لَن يَُضرُّ

 َ ۡعَمَٰلَُهمۡ ٱَّلله
َ
ا وََسُيۡحبُِط أ  ٣٢  َشۡيـ ٗ

33. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy tuân lệnh 

Allah và tuân lệnh Sứ Giả (của Ngài); và các ngươi chớ 

làm mất giá trị việc làm của các ngươi (bởi sự vô đức tin 

và Riya’ – phô trương). 

ه  َها ٱل يُّ
َ
أ ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل  ۞َيَٰٓ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ِذيَن َءاَمُنٓواْ أ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ َولَا ُتۡبِطلُٓواْ أ
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34. Quả thật, những kẻ không có đức tin và cản trở con 

đường của Allah rồi chết trong tình trạng là những kẻ vô 

đức tin thì Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 

ِ ُثمه َماتُواْ   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ إِنه ٱل
ُ لَُهمۡ  ار  فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله  ٣٤ وَُهۡم ُكفه

35. Vì vậy, các ngươi (hỡi những người có đức tin) chớ 

nản lòng và chớ kêu gọi hòa bình trong lúc các ngươi 

đang nắm ưu thế; Allah luôn ở cùng với các ngươi và Ngài 

sẽ không bao giờ làm mất công sức của các ngươi. 

  ُ ۡعلَۡوَن َوٱَّلله
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
لِۡم َوأ فَلَا تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
 ٣٥ َمَعُكۡم َولَن يَتَِرُكۡم أ

36. Quả thật, đời sống trần tục này chỉ là trò chơi và thú 

vui phù phiếm. Nhưng nếu các ngươi có đức tin và ngoan 

đạo thì Ngài sẽ ban cho các ngươi phần thưởng của các 

ngươi và Ngài không đòi hỏi tài sản của các ngươi. 

ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو ْۚ َوِإن تُۡؤِمُنواْ  ُة ٱلدُّ َوَتتهُقواْ  إِنهَما ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَُكمۡ  ۡمَو

َ
ُجوَرُكۡم َولَا يَۡسـ َلُۡكۡم أ

ُ
 ٣٦ يُۡؤتُِكۡم أ

37. Nếu Ngài đòi (tài sản) của các ngươi và gây sức ép 

đối với các ngươi thì các ngươi sẽ keo kiệt giữ chặt nó; và 

Ngài sẽ phơi bày nỗi oán ghét (được giấu kín trong lòng) 

các ngươi. 

إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفُيۡحفُِكۡم َتۡبَخلُواْ َويُۡخرِۡج  
ۡضَغََٰنُكمۡ 

َ
 ٣٧ أ

38. Này, các ngươi là những người được kêu gọi chi dùng 

(tài sản) cho con đường Chính Nghĩa của Allah nhưng 

trong các ngươi có người lại keo kiệt. Người nào keo kiệt 

thì quả thật y chỉ keo kiệt với chính bản thân mình bởi lẽ 

Allah là Đấng Giàu Có trong lúc các ngươi là những kẻ 

nghèo nàn. Nếu các ngươi quay lưng thì Ngài sẽ đưa một 

đám người khác đến thay thế các ngươi và họ sẽ không 

giống như các ngươi. 

ُؤلَآِء تُ  نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ ِ  َهَٰٓ ۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۖۡ َوَمن َيۡبَخۡل فَإِنهَما َيۡبَخُل َعن   ن َيۡبَخُل فَِمنُكم مه
هۡواْ   ْۚ َوِإن َتَتَول نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء

َ
ُ ٱلَۡغنِيُّ َوأ نهۡفِسهۚۦِْ َوٱَّلله

ۡمَثَٰلَُكم
َ
 ٣٨ يَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغيَۡرُكۡم ُثمه لَا يَُكونُٓواْ أ
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Al-Fath  الفتح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thật vậy, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) một sự chiến thắng rõ ràng. 
بِيٗنا   ١ إِنها َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

2. Để Allah tha thứ cho Ngươi những tội lỗi trước đây và 

những tội lỗi sau này, để Ngài hoàn tất Ân Huệ của Ngài 

cho Ngươi và để Ngài hướng dẫn Ngươi theo con đường 

ngay chính. 

َر َويُتِمه   خه
َ
َم ِمن ذَۢنبَِك َوَما تَأ ُ َما َتَقده ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله

ۡسَتقِيٗما نِۡعَمَتُهۥ عَ   ٢ لَۡيَك َويَۡهِديََك ِصَرَٰٗطا مُّ

3. Và Allah giúp Ngươi giành chiến thắng với sự giúp đỡ 

hùng mạnh. 
ُ نَۡصًرا َعزِيًزا   ٣ َويَنُصَرَك ٱَّلله

4. Chính Ngài đã ban xuống sự an bình vào trái tim của 

những người có đức tin để Ngài gia tăng đức tin cùng với 

đức tin (hiện tại) của họ; và Allah có các quân binh ở trên 

trời và (các quân binh) ở dưới đất. Và Allah là Đấng Hằng 

Biết, Đấng Sáng Suốt. 

ِكيَنَة فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

َع إِيَمَٰنِِهۡمُۗ  َِٰت  لِيَۡزَداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مه َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه  َوَّلِله
ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ٤ َوٱلۡأ

5. Để Ngài thu nhận những người có đức tin nam và 

những người có đức tin nữ vào những Ngôi Vườn Thiên 

Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ mãi mãi ở 

trong đó; và Ngài sẽ xóa bỏ những điều tội lỗi của họ. Và 

ở nơi Allah, đó là một chiến thắng vĩ đại. 

رِي ِمن  
َٰٖت َتجۡ ل ُِيۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه

َِر َعۡنُهۡم   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َويَُكف 
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ِ َٰلَِك ِعنَد ٱَّلله  ٥  فَۡوًزا َعِظيٗما َسي ِـ َاتِِهۡمْۚ وََكاَن َذ

6. Và để Ngài trừng phạt những kẻ giả tạo đức tin cả nam 

lẫn nữ, và những kẻ thờ đa thần cả nam lẫn nữ đã nghĩ 

xấu về Allah. Chúng sẽ bị bao vây bởi những điều xấu 

(mà chúng gây ra). Allah phẫn nộ và nguyền rủa chúng; và 

Ngài đã chuẩn bị Hỏa Ngục dành cho chúng, một điểm 

đến cuối cùng thật tồi tệ. 

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن   ِ َويَُعذ 
ِۚ َعلَۡيِهۡم   وِۡء ِ َظنه ٱلسه ٓان ِيَن بِٱَّلله َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت ٱلظه

ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنهُ  وِۡءِۖ وََغِضَب ٱَّلله َعده  َدآئَِرةُ ٱلسه
َ
ۡم َوأ

 ٦ لَُهۡم َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيٗرا

7. Các quân binh trong trời đất đều là của Ngài. Allah là 

Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 
ُ َعزِيًزا   ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه َوَّلِله

 ٧ َحِكيًما 

8. Quả thật, TA (Allah) đã cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) làm một nhân chứng, một người mang tin 

mừng và một người cảnh báo. 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 
َ
 ٨ إِنهآ أ

9. Để các ngươi tin nơi Allah, nơi Sứ Giả của Ngài và ủng 

hộ và tôn vinh Y, và để các ngươi tán dương Ngài sáng và 

chiều. 

ُِروُه َوتَُوق ُِروُهْۚ َوتَُسب ُِحوُه   ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
ِصيلًا

َ
 ٩ بُۡكَرٗة َوأ
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10. Những người cam kết trung thành với Ngươi (Thiên 

Sứ Muhammad) thật ra là họ đang cam kết trung thành 

với Allah. Bàn tay của Allah trên bàn tay của họ. Vì vậy, 

người nào nuốt lời thì kẻ đó đã bội ước với chính mình; 

ngược lại, người nào thực hiện đúng như những gì đã 

cam kết với Allah thì Ngài sẽ ban cho y phần thưởng vĩ 

đại. 

هِذيَن ُيَبايُِعونََك إِنه  ِ فَۡوَق  إِنه ٱل َ يَُد ٱَّلله َما ُيَبايُِعوَن ٱَّلله
يِۡديِهۡمْۚ َفَمن نهَكَث فَإِنهَما يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ  

َ
أ

ۡجًرا  
َ
َ فََسُيۡؤتِيهِ أ ََٰهَد َعلَۡيُه ٱَّلله ۡوفَيَٰ بَِما َع

َ
َوَمۡن أ

 ١٠ َعِظيٗما 

11. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Những người Ả-rập vùng 

sa mạc trì trệ (trong việc đi chinh chiến cùng Ngươi) sẽ nói 

với Ngươi: “Chúng tôi bận trông coi tài sản và người nhà 

của chúng tôi. Vì vậy, xin Người hãy cầu xin (Allah) tha 

thứ cho chúng tôi.” Lưỡi của chúng nói những điều không 

có trong trái tim của chúng. Ngươi hãy bảo chúng: “Vậy ai 

có khả năng can thiệp giùm các người với Allah nếu Ngài 

muốn hại các người hoặc muốn ban phúc cho các người? 

Không, Allah thông toàn những điều các người làm.” 

ۡعَراِب َشَغلَۡتَنآ 
َ
َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن ِمَن ٱلۡأ

َٰلَُنا  ۡمَو
َ
ا   أ لِۡسنَتِِهم مه

َ
ۡهلُونَا فَٱۡسَتۡغفِۡر لََناْۚ َيُقولُوَن بِأ

َ
َوأ

  ِ َِن ٱَّلله لَيَۡس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك لَُكم م 
ُۢاْۚ بَۡل   َراَد بُِكۡم َنۡفَع

َ
ۡو أ

َ
ا أ َراَد بُِكۡم َضرًّ

َ
َشۡيـ ًا إِۡن أ

ُۢا ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيَر  ١١ َكاَن ٱَّلله

12. Không, các ngươi (hỡi những người không tham chiến 

cùng với Thiên Sứ Muhammad) nghĩ rằng Thiên Sứ (của 

Allah) và những người có đức tin sẽ không bao giờ trở về 

với gia đình của họ lần nữa. Điều đó làm cho các ngươi 

cảm thấy khoan khoái trong lòng và các ngươi đã có suy 

nghĩ xấu; quả thật các ngươi là một đám người sắp bị hủy 

diệt. 

ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِلَيَٰٓ  
َ
بَۡل َظَننُتۡم أ

َٰلَِك فِي قُلُوبُِكۡم َوَظَننُتۡم َظنه   بَٗدا َوُزي َِن َذ
َ
ۡهلِيِهۡم أ

َ
أ

وِۡء َوُكنُتۡم قَۡوَمُۢا بُوٗرا  ١٢ ٱلسه

13. Người nào không có đức tin nơi Allah và Thiên Sứ của 

Ngài thì TA thực sự đã chuẩn bị Hỏa Ngục dành cho 

những kẻ vô đức tin. 

ۡعَتۡدنَا  
َ
ِ َورَُسولِهِۦ فَإِنهآ أ هۡم يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله َوَمن ل

َٰفِرِيَن َسعِيٗرا  ١٣ لِلَۡك

14. Quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

(một mình) Allah. Ngài muốn tha thứ cho ai là tùy ý Ngài 

và Ngài muốn trừng phạt ai cũng tùy ý Ngài. Tuy nhiên, 

Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ  ١٤ َويَُعذ 

15. Những người ở lại (không tham chiến) sẽ nói khi thấy 

các ngươi đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho chúng tôi 

đi theo các người.” Chúng muốn thay đổi Lời Phán của 

Allah. Ngươi hãy bảo chúng: “Các người đừng bao giờ 

theo bọn ta! Allah đã phán như thế cho các người từ 

trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, các người ganh tị 

với chúng tôi.” Không, chúng chẳng hiểu gì ngoại trừ một 

chút ít. 

انَِم  َسَيُقوُل ٱلُۡمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إِلَيَٰ َمغَ 
لُواْ   ِ ن ُيَبد 

َ
ُخُذوَها َذُرونَا نَتهبِۡعُكۡمۖۡ يُرِيُدوَن أ

ۡ
لَِتأ

ُ ِمن   ِْۚ قُل لهن تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم قَاَل ٱَّلله َكَلََٰم ٱَّلله
ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَۡل َتحُۡسُدوَنَناْۚ بَۡل َكانُواْ لَا َيۡفَقُهوَن   َقۡبُل

ها قَلِيلٗا  ١٥ إِل
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16. Ngươi hãy nói với những người Ả-rập vùng sa mạc 

không tham chiến: “Các người sẽ được gọi đi (đối mặt với) 

một đám người có sức mạnh (về khả năng chinh chiến), 

các người sẽ chiến đấu với họ hoặc họ sẽ quy thuận. Vì 

vậy, nếu các người tuân theo thì Allah sẽ ban cho các 

người một phần thưởng tốt; còn nếu các người quay lưng 

(với mệnh lệnh) giống như các người đã từng quay lưng 

trước đây thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự 

trừng phạt đau đớn.” 

ۡعَراِب َسُتۡدَعۡوَن إِلَيَٰ قَۡوٍم  
َ
قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن ِمَن ٱلۡأ

 ِ ْول
ُ
ۡو يُۡسلُِموَنۖۡ فَإِن  أ

َ
ٖس َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

ۡ
ي بَأ

هۡواْ َكَما   ۡجًرا َحَسٗناۖۡ َوِإن َتَتَول
َ
ُ أ تُِطيُعواْ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله

لِيٗما 
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ِن َقۡبُل ُيَعذ  هۡيُتم م   ١٦ تََول

17. Người mù, người què, và người bệnh không có tội 

(nếu không tham gia chinh chiến). Người nào tuân lệnh 

Allah và Sứ Giả của Ngài thì sẽ được thu nhận vào Các 

Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

còn người nào quay lưng thì Ngài sẽ trừng phạt kẻ đó 

bằng một sự trừng phạt đau đớn. 

ۡعمَ 
َ
ۡعَرِج َحَرج   لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

َ
يَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ َورَُسولَُهۥ   ُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج 
ۖۡ َوَمن َيَتَوله   نَۡهَُٰر

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ يُۡدِخلُۡه َجنه

لِيٗما 
َ
بُۡه َعَذابًا أ ِ  ١٧ ُيَعذ 

18. Quả thật, Allah đã hài lòng với những người có đức tin 

khi họ cam kết trung thành với Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) dưới gốc cây (tại Hudaibiyah). Ngài biết rõ 

những gì trong trái tim của họ nên Ngài đã ban xuống sự 

an bình cho họ và thưởng cho họ một cuộc chiến thắng 

gần kề. 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ ُيَبايُِعونََك َتحَۡت   ۞لهَقۡد َرِضيَ  ٱَّلله
ِكيَنَة   نَزَل ٱلسه

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي قُلُوبِِهۡم فَأ ٱلشه

َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا 
َ
 ١٨ َعلَۡيِهۡم َوأ

19. Họ sẽ thu được nhiều chiến lợi phẩm. Quả thật, Allah 

là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt. 
ُ َعزِيًزا   ُۗ وََكاَن ٱَّلله ُخُذوَنَها

ۡ
َوَمَغانَِم َكثِيَرٗة يَأ

 ١٩ َحِكيٗما 

20. Allah đã hứa với các ngươi (hỡi những người có đức 

tin) nhiều chiến lợi phẩm mà các ngươi sẽ thu được (trong 

tương lai), cho nên, Ngài đã nhanh chóng cho điều này 

mau đến với các ngươi; Ngài đã giữ tay của địch xa khỏi 

các ngươi, Ngài muốn sự việc đó trở thành một dấu hiệu 

cho những người có đức tin, và Ngài muốn hướng dẫn 

các ngươi con đường ngay thẳng (Chính đạo). 

ُخُذوَنَها َفَعجه 
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثِيَرٗة تَأ َل  وََعَدُكُم ٱَّلله

اِس َعنُكۡم َولَِتُكوَن   يِۡدَي ٱلنه
َ
لَُكۡم َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ

ۡسَتقِيٗما   ٢٠ َءايَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

21. Và (Ngài hứa) những (chiến thắng) khác mà các 

ngươi chưa đạt được nhưng Allah đã tóm thâu chúng bởi 

vì Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. 

ُ بَِهاْۚ وََكاَن   َحاَط ٱَّلله
َ
ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَۡيَها قَۡد أ

ُ
َوأ

ِ َشۡيٖء قَِديٗرا
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢١ ٱَّلله

22. Nếu những kẻ vô đức tin giao chiến với các ngươi thì 

chắc chắn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm 

được một vị bảo hộ và một đấng cứu tinh nào. 

ۡدَبََٰر ُثمه لَا  
َ
هُواْ ٱلۡأ هِذيَن َكَفُرواْ لََول ََٰتلَُكُم ٱل َولَۡو َق

ا َولَا نَِصيٗرا  ٢٢ َيِجُدوَن َولِي ٗ

23. (Việc Allah để những người có đức tin chiến thắng 

những kẻ vô đức tin là) đường lối của Allah đã xảy ra 

trước đây. và Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ không bao 

giờ thấy bất kỳ thay đổi nào trong đường lối của Allah. 

ۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهةِ   ِ ٱلهتِي قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبُل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗا  ٢٣ ٱَّلله
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24. Ngài là Đấng đã giữ tay của chúng khỏi các ngươi và 

giữ tay của các ngươi khỏi chúng tại thung lũng Makkah 

sau khi Ngài đã làm cho các ngươi chiến thắng chúng. 

Quả thật, Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 

يِۡديَُكۡم َعۡنُهم  
َ
يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم َوأ

َ
هِذي َكفه أ وَُهَو ٱل

َة ِمنُۢ َبۡعدِ  ُ  بَِبۡطِن َمكه ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
 أ

 ٢٤ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا 

25. Chúng là những kẻ vô đức tin và ngăn các ngươi vào 

Masjid Al-Haram cũng như ngăn những con vật tế đến chỗ 

tế. Nếu không vì những người có đức tin nam cũng như 

những người có đức tin nữ mà các ngươi không nhận ra 

họ (do họ sống trà trộn với chúng) và rằng các ngươi có 

thể giết lầm họ để rồi các ngươi có thể vô tình phạm tội 

đối với họ (thì Allah đã cho phép các ngươi tấn công vào 

Makkah; nhưng Ngài đã giữ tay của các ngươi lại) để 

Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu họ 

sống tách biệt (với chúng) thì TA chắc chắn sẽ trừng phạt 

những kẻ vô đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau 

đớn. 

وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم   هِذيَن َكَفُرواْ وََصدُّ ُهُم ٱل
هُهۚۥْ َولَۡولَا رَِجال   َوٱلَۡهۡدَي مَ  ن َيۡبلَُغ َمحِل

َ
ۡعُكوًفا أ

ن َتَطـ ُوُهۡم  
َ
هۡم َتۡعلَُموُهۡم أ ۡؤِمَنَٰت  ل ۡؤِمُنوَن َونَِسآء  مُّ مُّ

ُ فِي   ُۢ بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله ُة َعره ِۡنُهم مه َفُتِصيَبُكم م 
ۡبنَ  ْۚ لَۡو تََزيهلُواْ لََعذه هِذيَن َكَفُرواْ  َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء ا ٱل

لِيًما 
َ
 ٢٥ ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

26. Khi những kẻ vô đức tin đặt vào trái tim họ niềm tự 

hào và sự kiêu ngạo của thời ngu muội thì Allah lại ban sự 

trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ Giả của Ngài và cho 

những người có đức tin và ràng buộc họ với lời (tuyên bố) 

ngoan đạo và sợ Allah và họ xứng đáng với nó. Quả thật, 

Allah biết tất cả mọi thứ. 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡحَِميهَة َحمِيهَة   إِۡذ َجَعَل ٱل
ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى   نَزَل ٱَّلله

َ
ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ فَأ

َحقه بَِها ٱلُۡمؤۡ 
َ
ۡقَوىَٰ وََكانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلته

َ
ِمنِيَن َوأ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما 
ُ بِكُل  ۡهلََهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ٢٦ َوأ

27. Thật vậy, Allah đã xác nhận sự thật về giấc mơ của 

Sứ Giả của Ngài: chắc chắn các ngươi sẽ vào Masjid Al-

Haram một cách an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn, 

không sợ hãi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết điều các 

ngươi không biết. Và ngoài cái đó, Ngài đã sắp xếp cho 

một chiến thắng gần kề. 

ِۖ لََتۡدُخلُنه   ِ ُ رَُسولَُه ٱلرُّۡءيَا بِٱلۡحَق  لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله
ُ َءاِمنِيَن ُمحَل ِقِيَن ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡ  حََراَم إِن َشآَء ٱَّلله

ِريَن لَا َتخَافُوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَۡم   ِ ُرُءوَسُكۡم َوُمَقص 
َٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا   ٢٧ َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذ

28. Ngài là Đấng đã phái Sứ Giả của Ngài (Thiên Sứ 

Muhammad) mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân lý đến 

để Ngài làm cho nó vượt trội tất cả mọi tôn giáo; và một 

mình Allah đã đủ làm chứng (cho điều này). 

  ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

  ِ ِهۚۦِْ َوَكَفىَٰ بِٱَّلله
يِن ُكل  ِ  ٢٨ َشِهيٗدالُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد 
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29. Muhammad là Sứ Giả của Allah. Những người theo Y 

thì nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng lại thương 

xót lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quỳ lạy để tìm 

kiếm hồng phúc từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dấu ấn 

của họ là tì vết trên gương mặt từ việc quỳ lạy. Đó là hình 

ảnh của họ (được mô tả) trong Kinh Tawrah và cả trong 

Kinh Injil. (Hình ảnh của họ) giống như một hạt giống đâm 

ra chồi, phát triển mạnh mẽ và vươn thẳng trên thân cây, 

làm hài lòng người gieo giống. Kết quả là nó làm cho 

những kẻ vô đức tin đâm ra oán ghét họ. Và Allah hứa với 

những người có đức tin và hành thiện trong số họ sự tha 

thứ và một phần thưởng vĩ đại. 

ارِ   آُء عَلَى ٱلُۡكفه ِشده
َ
ۥٓ أ هِذيَن َمَعُه ِْۚ َوٱل د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه مُّ

َِن  ُرَحمَآُء بَيَۡنُهۡمۖۡ تَرَ  ٗدا يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م  ٗعا ُسجه َُٰهۡم ُركه ى
ُجوِدِۚ   ثَرِ ٱلسُّ

َ
ِۡن أ َٰٗناۖۡ ِسيَماُهۡم فِي وُُجوهِِهم م  ِ َورِۡضَو ٱَّلله

َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم فِي ٱلِۡإنِجيِل َكَزۡرٍع   ۡوَرى َٰلَِك َمَثلُُهۡم فِي ٱلته َذ
ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتوَ 

َ
ىَٰ عَلَىَٰ  أ

ُۗ وََعَد   اَر اَع لَِيغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفه ره ُسوقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
ۡغفَِرٗة   َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم مه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ُ ٱل ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيَمُۢا
َ
 ٢٩ َوأ
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Al-Hujurat  الحجرات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ qua mặt 

Allah và Sứ Giả của Ngài. Các ngươi hãy kính sợ Allah. 

Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ ُمواْ َبيَۡن يََدِي ٱَّلله ِ ُتَقد 

َ َسِميٌع َعلِيم   ْۚ إِنه ٱَّلله َ  ١ َورَُسولِهِۖۦۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

2. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng cao giọng 

của các ngươi hơn giọng nói của Nabi (Muhammad) và 

cũng đừng lớn tiếng với Y trong lời nói giống như các 

ngươi thường nói lớn tiếng với nhau, kẻo việc làm của các 

ngươi sẽ trở nên vô nghĩa trong khi các ngươi không nhận 

ra. 

َٰتَُكۡم فَۡوَق   ۡصَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِبي ِ َولَا َتجَۡهُرواْ لَُهۥ بِٱلَۡقوۡ  ِل َكَجۡهرِ  َصۡوِت ٱلنه
نُتۡم لَا  

َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
ن َتحَۡبَط أ

َ
َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ

 ٢ تَۡشُعُرونَ 

3. Thật vậy, những người hạ giọng của mình trước Sứ Giả 

của Allah chính là những người mà trái tim của họ đã 

được Allah rèn luyện cho ngay chính. Họ sẽ được tha thứ 

và sẽ được một phần thưởng vĩ đại. 

  ِ ََٰتُهۡم ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله ۡصَو
َ
وَن أ هِذيَن َيُغضُّ إِنه ٱل

ِۚ لَُهم   ُ قُلُوبَُهۡم لِلتهۡقَوىَٰ هِذيَن ٱۡمَتَحَن ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
ۡغفَِرة  َوأ  ٣ مه

4. Quả thật, những người (lớn tiếng) gọi Ngươi (hỡi Thiên 

Sứ) từ bên ngoài nội phòng thì phần đông là những kẻ 

thiếu suy nghĩ. 

ۡكثَرُُهۡم  
َ
هِذيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآِء ٱلۡحُُجَرَِٰت أ إِنه ٱل

 ٤ لَا َيۡعقِلُونَ 

5. Nếu họ (chịu khó) kiên nhẫn (chờ đợi một chút) cho đến 

khi Ngươi bước ra ngoài để tiếp họ thì điều đó tốt hơn cho 

họ. Tuy nhiên, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

هُهۡمْۚ   نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيِهۡم لَكَاَن َخيٗۡرا ل
َ
َولَۡو أ

ُ َغُفور  رهِحيم    ٥ َوٱَّلله

6. Hỡi những người có đức tin! Nếu có một kẻ gây rối 

mang đến một tin nào đó cho các ngươi thì các ngươi hãy 

kiểm tra thật kỹ càng (sự thật về nguồn tin), kẻo các ngươi 

có thể làm hại một nhóm người vì sự thiếu hiểu biết để rồi 

sau đó các ngươi trở nên hối hận về điều các ngươi đã 

làm. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآءَ  َها ٱل يُّ
َ
أ ُكۡم فَاِسُقُۢ بِنََبإٖ  َيَٰٓ

ن تُِصيُبواْ قَۡوَمُۢا ِبجََهَٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما  
َ
َفَتبَيهُنٓواْ أ

 ٦ َفَعلُۡتۡم َنَِٰدِمينَ 

7. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) hãy biết rằng 

Sứ Giả của Allah đang sống cùng với các ngươi. Nếu Y 

làm theo (ý kiến của) các ngươi về nhiều vấn đề thì chắc 

chắn các ngươi sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Allah làm 

cho các ngươi thấm nhuần đức tin và làm cho nó trở nên 

đẹp đẽ trong trái tim của các ngươi, đồng thời Ngài làm 

cho việc vô đức tin, gây rối và bất tuân trở nên đáng ghét 

đối với các ngươi. Đó là những người được hướng dẫn 

đúng đường. 

ِْۚ لَۡو يُِطيُعُكۡم فِي   نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ َحبهَب إِلَۡيُكُم   ۡمرِ لََعنِتُّۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
َِن ٱلۡأ َكثِيٖر م 

َه إِلَۡيُكُم ٱلُۡكۡفَر  ٱلِۡإيَمََٰن َوَزيهَنُهۥ فِي قُلُوبُِكۡم َوكَ  ره
َِٰشُدونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلره

ُ
 ٧ َوٱلُۡفُسوَق َوٱلۡعِۡصَياَنْۚ أ
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8. (Việc trái tim của các ngươi yêu thích điều tốt và ghét 

điều xấu là) hồng phúc và thiên ân từ nơi Allah. Quả thật, 

Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Chí Minh. 

ُ َعلِيٌم َحِكيم   فَۡضلٗا ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة َِن ٱَّلله  ٨ م 

9. Nếu trong số những người có đức tin có hai nhóm giao 

chiến với nhau thì các ngươi hãy giải hòa giữa đôi bên. 

Nhưng nếu nhóm này đàn áp nhóm kia thì các ngươi hãy 

chiến đấu chống lại nhóm đàn áp cho đến khi họ chịu 

quay về với Mệnh Lệnh của Allah. Và nếu họ đã chịu quay 

về thì các ngươi hãy giải hòa giữa đôi bên một cách công 

bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người 

hành động công bằng, vô tư. 

ۡصلُِحواْ  َوِإن َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَ 
َ
َتلُواْ فَأ

ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ  
ُ
َُٰهَما عَلَى ٱلۡأ بَيَۡنُهَماۖۡ فَإِنُۢ َبَغۡت إِۡحَدى

ِْۚ فَإِن فَآَءۡت   ۡمرِ ٱَّلله
َ
ٱلهتِي َتۡبِغى َحتهيَٰ تَِفٓىَء إِلَيَٰٓ أ

َ ُيحِبُّ   ْۖۡ إِنه ٱَّلله قِۡسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما بِٱلَۡعۡدِل َوأ

َ
فَأ

 ٩ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

10. Quả thật chỉ những người có đức tin mới là anh em 

của nhau. Vì vậy, các ngươi hãy giải hòa giữa hai người 

anh em của mình. Các ngươi hãy sợ Allah mong rằng các 

ngươi được thương xót. 

َخَوۡيكُ 
َ
ۡصلُِحواْ َبيَۡن أ

َ
ۡمْۚ  إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  فَأ

َ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ   ١٠ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

11. Hỡi những người có đức tin! Nhóm người này chớ nên 

cười nhạo nhóm người kia bởi biết đâu nhóm người kia tốt 

hơn nhóm người này. Và nhóm phụ nữ này chớ nên cười 

nhạo nhóm phụ nữ kia bởi biết đâu nhóm phụ nữ kia tốt 

hơn nhóm phụ nữ này. Các ngươi đừng xúc phạm nhau 

và đừng gọi nhau bằng những biệt danh (mục đích nhạo 

báng và chế giễu). (Quả thật,) việc bêu tên xấu của một 

người sau khi y đã có đức tin là một hành động bất tuân 

(Allah). Và ai không sám hối thì đó là những kẻ làm điều 

sai quấy. 

ِن قَۡوٍم َعَسيَٰٓ   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا يَۡسَخۡر قَۡوم  م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ   ِۡنُهۡم َولَا نَِسآء  م  ن يَُكونُواْ َخيٗۡرا م 
َ
أ

نُفَسُكۡم َولَا  
َ
ۖۡ َولَا تَلِۡمُزٓواْ أ ِۡنُهنه ن يَُكنه َخيٗۡرا م 

َ
أ
لَۡقَِٰبِۖ بِۡئَس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد  تَ 

َ
َنابَُزواْ بِٱلۡأ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
هۡم َيُتۡب فَأ  ١١ ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن ل

12. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy tránh 

nhiều giả định (tiêu cực). Thật vậy, một số giả định là tội 

lỗi. Các ngươi đừng dọ thám cũng như đừng nói xấu lẫn 

nhau. Lẽ nào ai đó trong các ngươi thích ăn thịt của người 

anh em của mình đã chết? Vì vậy, các ngươi hãy ghét 

việc làm đó. Các ngươi hãy sợ Allah. Quả thật, Allah là 

Đấng chấp nhận sự ăn năn sám hối, Đấng Nhân Từ. 

ِ إِنه   ن  َِن ٱلظه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُسواْ َولَا َيۡغَتب   ِ إِثۡم ۖۡ َولَا َتجَسه ن  َبۡعَض ٱلظه
ُكَل لَحَۡم  

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
بهۡعُضُكم َبۡعًضاْۚ أ

ْۚ إِنه ٱ َ ِخيهِ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َ تَوهاب   أ َّلله

 ١٢ رهِحيم  

13. Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một 

người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành 

các quốc gia và những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn 

nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah 

là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ 

Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 

Biết, Đấng Thông Toàn. 

نَثيَٰ  
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْْۚ إِنه وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل  لَِتَعاَرفُٓوا
َ َعلِيٌم   َُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله ۡتَقى

َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّلله

َ
أ

 ١٣ َخبِير  
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14. Những người Ả-rập vùng sa mạc nói: “Chúng tôi đã có 

đức tin.” Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: 

“Các người chưa có đức tin, các người hãy nói là chúng 

tôi đã quy thuận Islam bởi đức tin chưa thấm vào trái tim 

của các người. Tuy nhiên, nếu các người vâng lệnh Allah 

và Sứ Giả của Ngài thì Ngài sẽ không giảm bớt bất cứ 

điều gì (từ ân phước của) việc làm của các người. Quả 

thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” 

هۡم تُۡؤِمُنواْ َوَلَِٰكن   ۡعَراُب َءاَمنهاۖۡ قُل ل
َ
۞قَالَِت ٱلۡأ

ا يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمَُٰن فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن   ۡسلَۡمَنا َولَمه
َ
قُولُٓواْ أ

ۡعَمَٰلُِكۡم  
َ
ِۡن أ َ َورَُسولَُهۥ لَا يَلِۡتُكم م  تُِطيُعواْ ٱَّلله

َ َغُفور  رهحِ   ١٤ يمٌ َشۡيـ ًاْۚ إِنه ٱَّلله

15. Những người có đức tin đích thực chính là những 

người tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài rồi không hoài nghi 

bất cứ điều gì; họ chiến đấu cho con đường chính nghĩa 

của Allah bằng tài sản lẫn sinh mạng của họ. Họ là những 

người chân thật. 

ِ َورَُسولِهِۦ ُثمه لَۡم   إِنهَما  هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
  ِْۚ نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
َٰلِِهۡم َوأ ۡمَو

َ
يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ

َِٰدقُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 ١٥ أ

16. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những 

người Ả-rập vùng sa mạc): “Chẳng lẽ các người muốn dạy 

Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah biết rõ mọi 

vật trong các tầng trời và mọi vật trên trái đất ư? Quả thật, 

Allah biết tất cả mọi thứ!” 

ُ َيۡعلَُم َما فِي   َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َمَٰ  ِ َشۡيٍء َعلِيم  ٱلسه
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ  ١٦ َو

17. (Những người Ả-rập vùng sa mạc này) coi việc họ 

theo Islam là một ân huệ dành cho Ngươi (Hỡi Thiên Sứ 

Muhammad). Ngươi hãy nói với họ: “Các người đừng coi 

Islam của các người là một ân huệ dành cho Ta, mà chính 

Allah đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng 

dẫn các người đến với đức tin, nếu các người chân thật 

(trong việc đi theo Islam).” 

ها َتُمنُّواْ عَلَىه   ْۖۡ قُل ل ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

 ُ َُٰكۡم  إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله ۡن َهَدى
َ
َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ

 ١٧ لِلِۡإيَمَِٰن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

18. Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tầng trời và 

trái đất. Và Allah nhìn thấy tất cả những gì các ngươi làm. 
َِٰت   َمََٰو َ َيۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه ُۢ  إِنه ٱَّلله ُ بَِصيُر ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

 ١٨ بَِما َتۡعَملُونَ 
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Qaf  ق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Qaf. Thề bởi Qur’an Quang Vinh.  ِ١ ٓقْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيد 

2. Không, họ kinh ngạc về việc có một người cảnh báo 

xuất thân từ họ đến gặp họ. Vì vậy, những kẻ vô đức tin 

nói: “Đây là một điều gì đó thực sự kỳ lạ!” 

َٰفُِروَن   ِۡنُهۡم َفَقاَل ٱلَۡك نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

 ٢ َهََٰذا َشۡيٌء َعِجيٌب 

3. “Khi chúng ta chết đi và đã thành cát bụi, (có thật là 

chúng ta sẽ được dựng sống trở lại)?! Đó quả là một sự 

trở lại xa vời.” 

َٰلَِك رَۡجُعُۢ بَعِيد   ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗباۖۡ َذ
َ
 ٣ أ

4. Quả thật, TA (Allah) thừa biết việc đất đai tiêu hủy (thân 

xác) họ (sau khi họ chết đi); nhưng ở nơi TA có một quyển 

sổ bộ lưu trữ. 

ۡرُض مِۡنُهۡمۖۡ وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب  
َ
قَۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ َحفِيُۢظ

5. Không, họ đã phủ nhận Chân Lý khi Nó đến với họ, vì 

vậy họ đang ở trong tình trạng bối rối (không biết thật hay 

giả). 

 ِ بُواْ ب رِيٍج بَۡل َكذه ۡمرٖ مه
َ
ا َجآَءُهۡم َفُهۡم فِٓي أ ِ لَمه  ٥ ٱلۡحَق 

6. Sao họ không nhìn lên bầu trời phía trên họ xem TA đã 

dựng và trang hoàng nó như thế nào và (làm thế nào) nó 

không có rạn nứt? 

َمآِء فَوَۡقُهۡم َكۡيَف بَنَۡيَنَٰهَ  فَلَۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي ٱلسه
َ
ا أ

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروجٖ   ٦ َوَزيهنه

7. Và trái đất, TA đã trải rộng nó ra và ném lên nó những 

quả núi vững chắc và TA đã cho mọc trên nó đủ loại cây 

cối và thảo mộc. 

ۢنَبتَۡنا فِيَها 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي َوأ

َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ
ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ ِمن 

 ٧ ُكل 

8. (TA đã tạo ra tất cả những thứ đó để đưa ra) cái nhìn 

sâu sắc và một sự nhắc nhở cho mỗi người bề tôi quay về 

(với TA). 

نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ
 ٨ َتۡبِصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

9. Và TA đã ban từ trên trời xuống nguồn nước (mưa) mà 

TA dùng làm mọc ra những khu vườn và (các loại) hạt vào 

mùa thu hoạch. 

َٰٖت  ۢنَبتَۡنا بِهِۦ َجنه
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآِء َماٗٓء مُّ لَۡنا ِمَن ٱلسه َونَزه

 ٩ وََحبه ٱلۡحَِصيدِ 

10. (TA làm mọc ra những) cây chà là cao lớn có trái từng 

chùm chồng lên nhau. 
هَها َطلۡع  نهِضيد   ۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل  ١٠ َوٱلنه

11. (Làm) nguồn lương thực cho bầy tôi (của TA). Và TA 

dùng nó (nước mưa) làm sống lại một vùng đất đã chết. 

Và việc phục sinh cũng tương tự như thế. 

يۡ  ۡحَييَۡنا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعَِبادِِۖ َوأ ٗتاْۚ َكَذَٰلَِك  ر 

 ١١ ٱلۡخُُروجُ 
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12. Trước họ, người dân của Nuh, người dân Rass, và 

người dân Thamud đã phủ nhận. 
ۡصَحَُٰب ٱلرهس ِ  

َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح َوأ َكذه

 ١٢ َوَثُمودُ 

13. Và người dân ‘Ad, Pha-ra-ông, và anh em của Lut 

(cũng đã phủ nhận). 
َُٰن لُوطٖ   ١٣ وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن َوِإۡخَو

14. Người dân của (khu rừng) Aykah và người dân của 

Tubba’ (cũng vậy), tất cả đều phủ nhận các Sứ Giả (của 

TA). Vì vậy, lời đe dọa (trừng phạt) của TA đã được thể 

hiện. 

يَۡكةِ َوقَۡوُم ُتبه 
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َب ٱلرُُّسَل  َوأ ٖعِۚ ُكل   َكذه

 ١٤ فََحقه وَِعيدِ 

15. Chẳng lẽ (họ nghĩ) TA đã mỏi mệt với việc tạo hóa đầu 

tiên (nên sẽ gặp khó khăn cho sự phục sinh ư)? Không, 

họ đang hoài nghi về sự tạo hóa mới. 

ِلِۚ بَۡل ُهۡم فِي لَبٖۡس  وه
َ
َفَعيِيَنا بِٱلۡخَلِۡق ٱلۡأ

َ
ِۡن َخلٖۡق  أ م 

 ١٥ َجِديدٖ 

16. Quả thật, TA đã tạo hóa con người và TA biết rõ 

những gì bản thân y thì thầm bởi vì TA ở gần y hơn cả 

tĩnh mạch cổ của y. 

َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ  
قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمنۡ 

َ
ۖۥۡ َوَنحُۡن أ  ١٦ َحۡبِل ٱلَۡورِيدِ   َنۡفُسُه

17. Khi hai (Thiên Thần Ghi Chép) ghi lại (các hành động), 

một (Thiên Thần) ngồi bên phải và một (Thiên Thần) ngồi 

bên trái. 

َماِل   ِ َِياِن َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش  ى ٱلُۡمَتلَق  إِۡذ َيَتلَقه
 ١٧ قَعِيد  

18. Bất cứ lời nào (con người) thốt ra cũng đều có (một 

Thiên Thần) quan sát theo dõi sẵn sàng (ghi lại). 
ها لََديۡهِ َرقِيٌب َعتِيد   ا يَلۡفُِظ ِمن قَۡوٍل إِل  ١٨ مه

19. Sự đau đớn của cái chết xảy đến (với mỗi con người) 

là sự thật. Đó là cái mà ngươi (hỡi con người) cố chạy 

trốn khỏi nó. 

َٰلَِك َما ُكنَت ِمۡنُه   ِۖ َذ ِ وََجآَءۡت َسۡكَرُة ٱلَۡموِۡت بِٱلۡحَق 
 ١٩ َتحِيدُ 

20. Và Cái Sừng (Còi) sẽ được thổi. Đó là Ngày được hứa 

(về sự trừng phạt). 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيدِ  ِۚ َذ ورِ  ٢٠ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

21. Mỗi linh hồn đều sẽ đến (trình diện Allah), cùng theo 

với y là một (Thiên Thần) dẫn đường và một (Thiên Thần) 

làm chứng. 

َعَها َسآئِق  وََشِهيد    ٢١ وََجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه

22. (Allah phán bảo y): “Quả thật, ngươi đã lơ là về (Ngày) 

này. Giờ đây TA vén tấm màn khỏi ngươi nên ngày hôm 

nay mắt của ngươi nhìn thấy rõ nét. 

ِۡن َهََٰذا فََكَشۡفَنا َعنَك   لهَقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٢٢ ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك ٱلَۡيوَۡم َحِديد  

23. (Thiên Thần) đồng hành của y thưa: “Đây là phần ghi 

chép (hành động) của y ở nơi bề tôi!” 
 ٢٣ قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما لََديه َعتِيدٌ َوَقاَل 
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24. (Allah phán với hai Thiên Thần dẫn đường và làm 

chứng): “Hai ngươi hãy ném từng tên vô đức tin ương 

ngạnh vào Hỏa Ngục!” 

اٍر َعنِيدٖ  لۡقَِيا فِي َجَهنهَم ُكله َكفه
َ
 ٢٤ أ

25. “(Tên này là) kẻ ngăn cản điều tốt, vượt mức giới hạn 

và hoài nghi.” 
رِيٍب  نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٖد مُّ  ٢٥ مه

26. “Hắn là kẻ đã dựng lên cùng với Allah thần linh khác, 

hai ngươi hãy ném hắn vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt 

nhất.” 

لۡقَِيا 
َ
ًَٰها َءاَخَر فَأ ِ إَِل هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله هُ فِي ٱلَۡعَذاِب  ٱل

ِديدِ   ٢٦ ٱلشه

27. Người bạn (Shaytan) của y sẽ thưa: “Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi! Bề tôi đã không làm cho y phạm giới mà chính 

y tự mình lầm lạc mà thôi.” 

ۡطَغۡيُتُهۥ َوَلَِٰكن َكاَن فِي  
َ
۞قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. (Allah) phán: “Các ngươi chớ tranh cãi trước mặt TA. 

Quả thật, TA đã gởi cho các ngươi Lời Cảnh Báo.” 
ۡمُت إِلَۡيُكم   قَاَل لَا َتخَۡتِصُمواْ لََديه َوَقۡد قَده

 ٢٨ بِٱلۡوَِعيدِ 

29. “Lời phán của TA sẽ không thay đổi; và TA không hề 

đối xử bất công với bất kỳ người bề tôi nào.” 
َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  نَا۠ بَِظله

َ
ُل ٱلَۡقۡوُل لََديه َوَمآ أ  ٢٩ َما ُيَبده

30. Vào Ngày mà TA sẽ phán bảo Hỏa Ngục “Ngươi đã 

đầy chưa?” và Nó sẽ thưa “(Bẩm Allah!) Còn ai nữa 

không?” 

 َ ِت َوَتُقوُل َهۡل ِمن  يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمَتل
ۡ
أ

زِيدٖ   ٣٠ مه

31. Và Thiên Đàng được mang đến trước mặt những 

người ngoan đạo, (Nó không xa). 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن َغيَۡر بَعِيدٍ 

ُ
 ٣١ َوأ

32. (Họ được bảo): “Đây là thứ đã được hứa với mỗi 

người quay về (với Allah) và giữ gìn (giao ước của Ngài).” 
اٍب َحفِيٖظ  وه

َ
ِ أ

 ٣٢ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لِكُل 

33. Người nào sợ Đấng Ar-Rahman trong vô hình và đến 

(với Ngài) với một trái tim phục thiện, 
ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِب وََجآَء بَِقلٖۡب   مه

نِيٍب   ٣٣ مُّ

34. (Họ sẽ được bảo): “Các ngươi hãy vào (Thiên Đàng) 

một cách an lành. Đó là ngày vĩnh cửu.” 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُوِد  ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

35. Trong Thiên Đàng, họ sẽ có những thứ mình mong 

muốn và có phần thêm nữa ở nơi TA. 
ا يََشآُءوَن فِيَها   ٣٥ َولََدۡيَنا َمزِيد  لَُهم مه

36. Trước (những kẻ thờ đa thần Makkah này) có biết bao 

thế hệ vượt trội hơn chúng về sức mạnh đã bị TA hủy diệt 

và đã trôi giạt đi khắp nơi trên trái đất! Còn nơi nào để trốt 

thoát không?! 

ِن قَۡرٍن هُ  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
َشدُّ ِمۡنُهم َبۡطٗشا  َوَكۡم أ

َ
ۡم أ

حِيٍص  َِٰد َهۡل ِمن مه ُبواْ فِي ٱلۡبَِل  ٣٦ َفَنقه
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37. Quả thật, trong sự việc đó có một sự nhắc nhở cho 

những ai có trái tim hoặc lắng nghe với sự chú tâm. 
لَۡقى  

َ
ۡو أ

َ
َٰلَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن َكاَن لَُهۥ قَلٌۡب أ إِنه فِي َذ

 ٣٧ ۡمَع وَُهَو َشِهيد  ٱلسه 

38. Thật vậy, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 

cũng như vạn vật giữa chúng trong sáu Ngày và TA không 

hề mỏi mệt. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسه

َنا ِمن   يهاٖم َوَما َمسه
َ
 ٣٨ لُُّغوبٖ أ

39. Bởi thế, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên 

nhẫn với những điều họ nói và Ngươi hãy tán dương ca 

tụng Thượng Đế của Ngươi trước khi mặt trời mọc và lặn. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َقۡبَل  
ۡمِس   ٣٩  َوَقۡبَل ٱلُۡغُروبِ ُطلُوِع ٱلشه

40. Và Ngươi hãy tán dương Ngài vào ban đêm và sau 

các lễ nguyện Salah. 
ُجوِد ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوأ  ٤٠ َوِمَن ٱل

41. Và Ngươi hãy lắng nghe vào Ngày mà (Thiên Thần) 

Hô Gọi sẽ hô gọi từ một nơi rất gần. 
كَاٖن قَرِيبٖ   ٤١ َوٱۡسَتِمۡع يَۡوَم ُيَنادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مه

42. Ngày mà họ sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm Thét. Đó 

sẽ là Ngày của sự đi ra. 
َٰلَِك يَوُۡم   ِۚ َذ ِ ۡيَحَة بِٱلۡحَق  يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه

 ٤٢ ٱلۡخُُروجِ 

43. Thật vậy, TA (Allah) là Đấng làm cho sống và làm cho 

chết và tất cả sẽ quay trở về trình diện TA. 
 ٤٣ إِنها َنحُۡن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوِإلَۡيَنا ٱلَۡمِصيرُ 

44. Ngày mà trái đất sẽ vỡ nứt, và họ nhanh chóng đi ra 

(đến nơi triệu tập). Đó là một cuộc triệu tập dễ dàng đối 

với TA. 

َٰلَِك َحۡشٌر َعلَۡيَنا  يَۡوَم تََشقه  ْۚ َذ ۡرُض َعۡنُهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ

 ٤٤ يَِسير  

45. TA biết rõ điều chúng nói; và Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) không phải là kẻ cường hào cưỡng bách 

chúng. Vì vậy, Ngươi hãy dùng Kinh Qur’an nhắc nhở 

những ai biết sợ Lời Đe dọa (của TA). 

نَت َعلَۡيِهم ِبجَبهارِٖۖ  
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

ِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن َيخَاُف وَِعيدِ   ٤٥ فََذك 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi những cơn gió thổi bụi. َٰرَِيَِٰت َذۡرٗوا  ١ َوٱلذه

2. Thề bởi những đám mây mưa. ٢ فَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت وِۡقٗرا 

3. Thề bởi những con tàu lướt đi nhẹ nhàng. ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا 

4. Thề bởi (các Thiên Thần) phân phối (bổng lộc) theo 

Mệnh Lệnh. 
ۡمًرا 

َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

5. Quả thật, những gì các ngươi được hứa là sự thật 

(không có gì phải hoài nghi). 
 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

6. Thật vậy, việc sự phán xét thưởng phạt (của Ngày 

Phán Xét Cuối Cùng) chắc chắn sẽ xảy ra. 
َٰقِع   يَن لََو ِ  ٦ َوِإنه ٱلد 

7. Thề bởi bầu trời chứa đầy các con đường (quỹ đạo).  َِمآِء َذاِت ٱلۡحُُبك  ٧ َوٱلسه

8. Quả thật, các ngươi (hỡi dân Makkah) có những lời nói 

khác nhau. 
خَۡتلِٖف إِنهُكۡم لَِفى قَۡوٖل   ٨ مُّ

9. Những ai quay lưng với (Qur’an) chính là những kẻ đã 

bị ngăn cấm (đến với sự hướng dẫn). 
فَِك 

ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعۡنُه َمۡن أ

10. Những kẻ nói dối bị nguyền rủa.  ََُٰصون  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

11. (Chúng là) những kẻ lơ là, vô tâm.  ِ هِذيَن ُهۡم ف  ١١ ي َغۡمَرةٖ َساُهونَ ٱل

12. Chúng hỏi bao giờ Ngày Thưởng Phạt sẽ đến?  ِِين يهاَن يَوُۡم ٱلد 
َ
 ١٢ يَۡسـ َلُوَن أ

13. (Allah trả lời chúng): “(Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị 

trừng phạt trong Hỏa Ngục.” 
ارِ ُيۡفَتُنونَ   ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنه

14. (Chúng sẽ được bảo): “Các ngươi hãy nếm sự trừng 

phạt của các ngươi! Đây là điều mà các ngươi đã thường 

hối thúc (với thái độ giễu cợt).” 

هِذي ُكنُتم بِهِۦ  ُذوقُواْ فِۡتنََتُكۡم َهََٰذا ٱل
 ١٤ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

15. Thật vậy, những người ngoan đạo sẽ ở trong các Ngôi 

Vườn Thiên Đàng có các dòng sông chảy. 
َٰٖت وَُعُيونٍ   ١٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه
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16. Họ đón nhận những gì Thượng Đế của họ ban cho (từ 

những phần thưởng vĩ đại). Quả thật, trước đó họ là 

những người làm tốt. 

َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنههُ  َٰلَِك  َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى ۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ
 ١٦ ُمحِۡسنِينَ 

17. Họ là những người đã thường ít ngủ trong đêm.  َهۡيِل َما َيۡهَجُعون َِن ٱل  ١٧ َكانُواْ قَلِيلٗا م 

18. Họ đã thường cầu xin tha thứ trước hừng đông.  َۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرون
َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

19. Và trong tài sản của họ, (họ đã luôn chừa) một phần 

bắt buộc dành cho người ăn xin và người túng thiếu 

nhưng không xin xỏ. 

آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ  َٰلِِهۡم َحق   ل ِلسه ۡمَو
َ
 ١٩ َوفِٓي أ

20. Trên trái đất có những dấu hiệu (chứng minh quyền 

năng của Allah) cho những người có đức tin vững chắc. 
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

21. Ngay cả nơi bản thân của các ngươi (cũng có những 

dấu hiệu cho thấy quyền năng của Allah). Thế các ngươi 

không nhìn thấy sao? 

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ َوفِٓي أ

22. Và trên trời có bổng lộc của các ngươi và những gì mà 

các ngươi được hứa. 
َمآِء رِۡزُقُكۡم َوَما تُوَعُدونَ   ٢٢ َوفِي ٱلسه

23. Vì vậy, thề bởi Thượng Đế của trời đất, quả thật (sự 

Phục Sinh) là sự thật giống như thực tế của việc các 

ngươi nói chuyện với nhau. 

نهُكۡم  فَ 
َ
ِۡثَل َمآ أ ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   م 

َ
َمآِء َوٱلۡأ ِ ٱلسه َوَرب 

 ٢٣ تَنِطُقونَ 

24. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) đã nghe về câu 

chuyện các vị khách vinh dự của Ibrahim chưa? 
ََٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيَم ٱلُۡمۡكَرِمينَ  تَى

َ
 ٢٤ َهۡل أ

25. Khi vào gặp (Ibrahim), họ lên tiếng chào Salam. 

(Ibrahim) đáp lại lời chào Salam (và nói thầm trong lòng: 

Đây là những người lạ, mình không quen biết họ.” 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗماۖۡ قَاَل َسَلَٰم  قَوۡم   
نَكُرونَ   ٢٥ مُّ

26. Rồi (Ibrahim) quay vào gặp người nhà. Sau đó, 

(Ibrahim) mang ra một con bê (nướng) mập béo. 
ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمينٖ 

َ
 ٢٦ فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

27. (Ibrahim) đặt nó trước mặt (các vị khách lạ) và nói: 

“Sao quí vị không ăn?” 
ُكلُونَ 

ۡ
لَا تَأ

َ
ۥٓ إِلَۡيِهۡم قَاَل أ بَُه  ٢٧ َفَقره

28. (Không thấy các vị khách ăn), Ibrahim lo sợ trong lòng. 

(Thấy vẻ lo sợ của Ibrahim), họ nói: “Ngươi đừng lo sợ!” 

Và họ báo cho Y tin mừng về một đứa con trai hiểu biết. 

ُروُه بُِغَلٍَٰم   ۖۡ قَالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ َوبَشه وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
فَأ

 ٢٨ يمٖ َعلِ 

29. Nhưng vợ của (Ibrahim) bước đến vừa lấy tay đập vào 

trán của mình vừa nói: “Tôi là một bà lão hiếm muộn, (làm 

sao sinh con được)?” 

ۡت وَۡجَهَها َوَقالَۡت   ةٖ فََصكه تُُهۥ فِي َصره
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

 ٢٩ َعُجوٌز َعقِيم  
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30. Họ nói: “Thượng Đế của ngươi đã truyền đúng như 

thế. Quả thật, Ngài là Đấng Cao Minh, Đấng Toàn Tri.” 
 ٣٠ قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُِّكِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 

31. (Ibrahim) nói: “Vậy công việc của các vị (ở đây) là gì, 

hỡi các Sứ Giả (của Allah)?” 
َها ٱلُۡمرَۡسلُونَ  يُّ

َ
 ٣١ ۞قَاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

32. (Các Thiên Thần) bảo: “Quả thật, chúng tôi được cử 

phái đến với đám dân tội lỗi.” 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ قَۡوٖم مُّ

ُ
 ٣٢ قَالُٓواْ إِنهآ أ

33. “Để trút lên chúng (trận mưa) đá từ đất sét (đã được 

nung)” 
ِن ِطينٖ   ٣٣ لِنُرِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

34. “Đã được Thượng Đế của Ngươi đánh dấu để trừng 

phạt những kẻ quá mức giới hạn.” 
َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِفِينَ   ٣٤ مُّ

35. “Vì vậy, chúng tôi phải đưa ai đó có đức tin trong thị 

trấn an toàn ra khỏi đó.” 
ۡخرَۡجَنا َمن َكاَن فِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

َ
 ٣٥ فَأ

36. “Tuy nhiên, chúng tôi đã chẳng thấy ai ngoài một gia 

đình Muslim (duy nhất).” 
َِن ٱلُۡمۡسلِِمينَ   ٣٦ َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبۡيٖت م 

37. Và TA (Allah) đã để lại nơi đó một dấu hiệu cho những 

ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 
لِيمَ 

َ
هِذيَن َيخَافُوَن ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ  ٣٧ َوتََرۡكَنا فِيَهآ َءايَٗة ل ِل

38. Và ở Musa (là một dấu hiệu làm bài học cho những ai 

sợ sự trừng phạt đau đớn), khi TA phái Y đến gặp Pha-ra-

ông với uy quyền rõ ràng. 

ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن بُِسلَۡطَٰٖن  
َ
َوفِي ُموَسيَٰٓ إِۡذ أ

بِينٖ   ٣٨ مُّ

39. Nhưng cậy vào quyền bính có được, (Pha-ra-ông) đã 

quay đi và nói: “(Đây chỉ là) một tên phù thủy hoặc (chỉ là) 

một gã tâm thần.” 

هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحرٌ  ۡو َمجُۡنون   َفَتَول
َ
 ٣٩ أ

40. Vì vậy, TA đã túm bắt hắn và binh lính của hắn và ném 

chúng xuống biển; và hắn là một tên đáng trách. 
َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ وَُهَو ُملِيم  

َ
 ٤٠ فَأ

41. Và ở đám dân ‘Ad (là một dấu hiệu làm bài học cho 

những ai sợ sự trừng phạt đau đớn), khi TA gởi một trận 

cuồng phong đến trừng phạt chúng. 

ِيَح ٱلَۡعقِيمَ  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلر 
َ
 ٤١ َوفِي عَاٍد إِۡذ أ

42. (Trận cuồng phong) không chừa bất cứ thứ gì khi nó 

ùa đến, ngoại trừ việc để lại những đống vụn nát. 
ها َجَعلَۡتُه   تَۡت َعلَۡيهِ إِل

َ
َما تََذُر ِمن َشۡيٍء أ

 ٤٢ َكٱلرهِميمِ 

43. Và ở đám dân Thamud (là một dấu hiệu làm bài học 

cho những ai sợ sự trừng phạt đau đớn), khi có lời bảo 

chúng: “Các người cứ tận hưởng cuộc sống cho tới khi 

hết tuổi thọ.” 

 ٤٣ َوفِي َثُموَد إِۡذ قِيَل لَُهۡم َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ ِحينٖ 
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44. Nhưng chúng xấc xược trước Mệnh Lệnh của Thượng 

Đế, nên sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang nhìn. 
َٰعَِقُة وَُهۡم   َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
ۡمرِ َرب ِِهۡم فَأ

َ
َفَعَتۡواْ َعۡن أ

 ٤٤ يَنُظُرونَ 

45. Chúng bất lực và không thể cứu lấy mình.  َ٤٥ َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما َكانُواْ ُمنَتِصِرين 

46. Và trước đây, đám dân của Nuh (cũng đã bị tiêu diệt 

như thế) vì chúng là một đám dấy loạn, bất tuân. 
 ۡۖ ِن َقۡبُل َِٰسقِينَ َوقَۡوَم نُوٖح م   ٤٦ إِنهُهۡم َكانُواْ قَۡوٗما َف

47. Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng sức mạnh và làm 

cho nó bao la. 
ۡييْٖد َوِإنها لَُموِسُعونَ 

َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ  ٤٧ َوٱلسه

48. Và trái đất, TA đã trải nó ra (như một tấm thảm); và 

thật ưu việt cho Đấng đã trải nó ra như thế. 
ۡرَض فَرَۡشَنََٰها فَنِۡعَم ٱلَۡمَِٰهُدونَ 

َ
 ٤٨ َوٱلۡأ

49. TA đã tạo hóa mọi vật đều có cặp, có đôi để các ngươi 

ghi nhớ (về quyền năng của TA). 
ِ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجيِۡن لََعلهُكۡم  

َوِمن ُكل 
ُرونَ   ٤٩ تََذكه

50. Vì vậy, các ngươi hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta 

chỉ là một người cảnh báo công khai được Ngài cử đến 

cho các ngươi mà thôi. 

بِين   ِۡنُه نَِذير  مُّ ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله  ٥٠ فَفِرُّ

51. Các ngươi chớ đừng dựng lên một thần linh nào đó 

cùng với Allah, quả thật, Ta chỉ là một người cảnh báo 

công khai được Ngài cử đến cho các ngươi mà thôi. 

ِۡنُه نَِذير    ۖۡ إِن ِي لَُكم م  ًَٰها َءاَخَر ِ إَِل َولَا َتجَۡعلُواْ َمَع ٱَّلله
بِين    ٥١ مُّ

52. Tương tự như vậy, không một vị Sứ Giả nào được 

phái đến gặp những ai sống trước chúng (dân Makkah) 

mà không bị cho là một tên phù thủy hay một gã điên. 

ها قَالُواْ   ِن رهُسوٍل إِل هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  تَي ٱل
َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

ۡو َمجُۡنونٌ 
َ
 ٥٢ َساِحٌر أ

53. Chẳng lẽ đây là lời di chúc mà chúng truyền cho 

nhau? Không, (tất cả) bọn chúng đều là một đám vượt 

quá giới hạn. 

تََواَصۡواْ بِهۚۦِْ بَۡل ُهۡم قَوۡم  َطاُغونَ 
َ
 ٥٣ أ

54. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy mặc kệ 

bọn chúng, Ngươi không bị khiển trách (về điều đó). 
نَت بَِملُومٖ 

َ
 ٥٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َفَمآ أ

55. Và hãy nhắc nhở! Thật vậy, sự nhắc nhở sẽ có lợi cho 

những người có đức tin. 
ِۡكَرىَٰ تَنَفُع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِۡر فَإِنه ٱلذ   ٥٥ َوَذك 

56. TA đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là 

để chúng thờ phượng một mình TA. 
ها لَِيۡعُبُدونِ َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه   ٥٦ َوٱلۡإِنَس إِل

57. TA không muốn bất cứ bổng lộc nào từ chúng và cũng 

không muốn chúng nuôi dưỡng TA. 
ن ُيۡطعُِمونِ 

َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  رِيُد ِمۡنُهم م 

ُ
 ٥٧ َمآ أ
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58. Quả thật, Allah là Đấng Ban Phát bổng lộc có sức 

mạnh vô biên. 
زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِ ٱلَۡمتِينُ  َ ُهَو ٱلره  ٥٨ إِنه ٱَّلله

59. Quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ phải chịu 

phần (hình phạt) giống như phần (hình phạt) của đám bạn 

của chúng. Vì vậy, chúng chớ nôn nóng thúc giục TA 

(Allah). 

هِذيَن َظلَ  ۡصَحَٰبِِهۡم فَلَا  فَإِنه لِل
َ
ِۡثَل َذنُوِب أ ُمواْ َذنُوٗبا م 

 ٥٩ يَۡسَتۡعِجلُونِ 

60. Thật khốn cho những kẻ vô đức tin vào Ngày mà 

chúng đã được hứa. 
هِذي يُوَعُدونَ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم ٱل  ٦٠ فََوۡيل  ل ِل
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Al-Tur  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi ngọn núi Tur (nơi Allah đã nói chuyện trực tiếp 

với Musa). 
ورِ   ١ َوٱلطُّ

2. Thề bởi Kinh Sách đã được ghi chép.  ٖۡسُطور  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. Trên miếng da thuộc được trải ra.  ٖنُشور ٖ مه  ٣ فِي َرق 

4. Thề bởi Ngôi Đền Ma’mur (ở bên trên bảy tầng trời, nơi 

mà các Thiên Thần vào thờ phượng Allah). 
 ٤ َوٱلَۡبۡيِت ٱلَۡمۡعُمورِ 

5. Thề bởi mái (trời) được dựng cao.  ِۡقِف ٱلَۡمۡرفُوع  ٥ َوٱلسه

6. Thề bởi biển cả dâng trào.  َ٦ ٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجورِ و 

7. Thật vậy, sự trừng phạt của Thượng Đế Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) chắc chắn sẽ xảy ra. 
َٰقِع    ٧ إِنه َعَذاَب َرب َِك لََو

8. Không ai (hay sức mạnh nào) có thể cản được nó.  ٖا لَُهۥ ِمن َدافِع  ٨ مه

9. Vào Ngày mà bầu trời sẽ chấn động dữ dội. َمآُء َمۡوٗرا  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

10. Những ngọn núi sẽ dịch chuyển khỏi vị trí của nó. ١٠ َوتَِسيُر ٱلِۡجَباُل َسيٗۡرا 

11. Vì vậy, Ngày hôm đó sẽ thật khốn khổ cho những kẻ 

phủ nhận. 
بِينَ فََوۡيل  يَۡوَمئِٖذ  ِ  ١١ ل ِلُۡمَكذ 

12. Những kẻ mà chúng đùa vui vô bổ.  َهِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض يَلَۡعُبون  ١٢ ٱل

13. Ngày (đó) chúng sẽ bị đẩy xuống Lửa của Hỏa Ngục 

một cách thô bạo. 
وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ

14. (Lúc đó, có tiếng bảo chúng): “Đây chính là Lửa mà 

các ngươi đã thường hay phủ nhận.” 
بُونَ  ِ اُر ٱلهتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ   ١٤ َهَِٰذهِ ٱلنه

15. “Đây có phải là trò ảo thuật không hay các ngươi 

không nhìn thấy?” 
نُتۡم لَا ُتۡبِصُرونَ 

َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 ١٥ أ
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16. “Các ngươi cứ chịu thiêu đốt trong đó, cho dù các 

ngươi có chịu được hay không chịu được thì cũng đành 

phải chịu, bởi quả thật đó là cái giá cho những gì các 

ngươi đã làm.” 

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡمۖۡ  
َ
ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصبُِرٓواْ أ

 ١٦ نُتۡم َتۡعَملُونَ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما كُ 

17. Quả thật, những người ngoan đạo sẽ ở trong các Ngôi 

Vườn Thiên Đàng và tận hưởng niềm vui. 
َٰٖت َونَعِيمٖ   ١٧ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

18. Họ sẽ hạnh phúc với những thứ Thượng Đế của họ 

ban cấp và với việc Ngài cứu rỗi họ thoát khỏi sự trừng 

phạt của Hỏa Ngục. 

َُٰهۡم َربُُّهۡم َعَذاَب   َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َِٰكِهيَن بَِمآ َءاتَى َف
 ١٨ ٱلۡجَِحيمِ 

19. (Họ sẽ được bảo): “Hãy ăn và uống thỏa thích bởi 

những điều các ngươi đã làm!” 
ُۢا بَِما ُكنُتۡم تَ   ١٩ ۡعَملُونَ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

20. Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ 

được xếp thành hàng và TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các 

nàng Hurun ‘In (tiên nữ có đôi mắt to tuyệt đẹp). 

ۡصُفوفَةِٖۖ َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر   ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ ُسُررٖ مه
 ٢٠ ِعينٖ 

21. Những ai có đức tin và con cháu của họ cùng theo họ 

trong đức tin sẽ được TA cho đoàn tụ với họ (trong Thiên 

Đàng). TA sẽ không cắt giảm bất cứ thứ gì (từ phần 

thưởng) cho việc làm (thiện tốt) của họ. Mỗi con người 

phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. 

لۡحَۡقَنا بِِهۡم  
َ
ِيهُتُهم بِإِيَمٍَٰن أ هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱتهَبَعۡتُهۡم ُذر  َوٱل

ِۚ ُكلُّ   ِن َشۡيٖء ِۡن َعَملِِهم م  لَۡتَنَُٰهم م 
َ
ِيهَتُهۡم َوَمآ أ ُذر 

 ٢١ ٱۡمرِِۭٕي بَِما َكَسَب رَهِين  

22. TA sẽ ban thêm cho họ những loại trái cây và các loại 

thịt mà họ ưa thích. 
ا يَۡشَتُهونَ  ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 

َ
 ٢٢ َوأ

23. Trong (Thiên Đàng), họ sẽ trao cho nhau tách uống, 

và sẽ không có những lời lẽ thô tục và tội lỗi trong đó. 
ها لَۡغو  فِيَها َولَا  ٗسا ل

ۡ
ثِيم  َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

ۡ
 ٢٣ تَأ

24. Họ sẽ được những thiếu niên xinh đẹp đi vòng quanh 

phục vụ; (những thiếu niên đó) trông như những viên ngọc 

trai được cất kỹ. 

نهُهۡم لُۡؤلُؤ   
َ
هُهۡم َكأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغلَۡمان  ل

ۡكُنون    ٢٤ مه

25. Họ sẽ đến gặp nhau hỏi han, trò chuyện.  َۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُون
َ
 ٢٥ َوأ

26. Họ sẽ nói (với nhau): “Thật vậy, trước đây lúc còn 

sống với gia đình (trên cõi trần) chúng tôi đã rất sợ (về 

việc sẽ bị Allah trừng phạt)”. 

ۡهلَِنا مُ 
َ
 ٢٦ ۡشفِقِينَ قَالُٓواْ إِنها ُكنها َقۡبُل فِٓي أ

27. “Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và đã cứu 

chúng tôi khỏi sự trừng phạt của Ngọn Lửa thiêu đốt.” 
ُمومِ  ََٰنا َعَذاَب ٱلسه ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى  ٢٧ َفَمنه ٱَّلله

28. “Quả thật, trước đây chúng tôi đã thường cầu nguyện 

Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Tử Tế, Đấng Thương Xót.” 
 ٢٨ إِنها ُكنها ِمن َقۡبُل نَۡدُعوُهۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ ٱلرهِحيمُ 
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29. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy (dùng 

Qur’an) nhắc nhở (mọi người). Quả thật, với ân huệ mà 

Thượng Đế của Ngươi đã ban cho Ngươi, Ngươi không 

phải là một tên thầy bói cũng không phải là một kẻ điên. 

نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك بِكَاهِٖن َولَا  
َ
ِۡر َفَمآ أ فََذك 

 ٢٩ َمجُۡنونٍ 

30. Hoặc chúng (những kẻ phủ nhận) nói: “(Muhammad 

không phải là Sứ Giả) mà là một nhà thơ, chúng ta cứ đợi 

xem, sớm muộn gì hắn cũng chết.” 

ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ َرۡيَب ٱلَۡمُنونِ 
َ
 ٣٠ أ

31. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với chúng): 

“Các người hãy đợi, Ta sẽ cùng chờ đợi với các người.” 
َِن ٱلُۡمتََرب ِصِ   ٣١ ينَ قُۡل تََربهُصواْ فَإِن ِي َمَعُكم م 

32. Có phải tâm trí của chúng ra lệnh cho chúng (nói) điều 

này, hay chúng là đám người vượt quá giới hạn? 
ۡم ُهۡم قَۡوم  َطاُغونَ 

َ
ْٓۚ أ ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذا

َ
ُمرُُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
 ٣٢ أ

33. Hay là chúng cho rằng (Muhammad) đã bịa đặt 

(Qur’an)? Không, chúng không có đức tin (là do tính tự 

cao tự đại của chúng mà thôi). 

ها يُۡؤِمُنونَ  ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه
َ
 ٣٣ أ

34. (Nếu chúng cho rằng Muhammad bịa đặt), chúng hãy 

mang đến lời lẽ giống như (Qur’an) xem nào nếu chúng là 

những kẻ nói thật. 

ۦٓ إِن َكانُواْ َصَِٰدقِينَ  ِۡثلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 
ۡ
 ٣٤ فَلَۡيأ

35. Chúng được tạo ra từ cái không là gì hay chúng tự tạo 

ra bản thân chúng? 
ۡم ُهُم ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغيِۡر َشۡيٍء أ

َ
 ٣٥ أ

36. Hay phải chăng chúng đã tạo ra các tầng trời và trái 

đất? Không, (chỉ vì) chúng không có một niềm tin vững 

chắc (nơi Allah mà thôi). 

ها يُوقُِنونَ  ۡرَضْۚ بَل ل
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡم َخلَُقواْ ٱلسه

َ
 ٣٦ أ

37. Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của 

Thượng Đế của Ngươi? Hoặc phải chăng chúng là những 

kẻ toàn quyền kiểm soát (các kho tàng của Ngài)? 

ۡم ُهُم ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 
َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
 ٣٧ أ

38. Hoặc phải chăng chúng có một cái thang (lên trời) để 

nghe (trực tiếp sự mặc khải của Allah rằng chúng đang ở 

trên chân lý)? Vậy nên, hãy để kẻ nghe lén của chúng 

mang ra bằng chứng rõ ràng. 

ِت ُمۡسَتِمُعُهم  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُسلهم  يَۡسَتِمُعوَن فِيهِِۖ فَلَۡيأ

َ
أ

بِينٍ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. Hoặc phải chăng con gái là của Ngài còn con trai là 

của các ngươi? 
ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم 

َ
 ٣٩ ٱلَۡبُنونَ أ

40. Hoặc phải chăng Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã đòi 

chúng tiền thù lao khiến chúng bị gánh nặng nợ nần (nên 

không thể tiếp nhận điều Ngươi mang đến cho chúng)? 

ۡثَقلُونَ  ۡغَرٖم مُّ ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 
َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
 ٤٠ أ

41. Hoặc phải chăng chúng có kiến thức về điều vô hình 

nên chúng viết nó xuống? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ 

َ
 ٤١ أ
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42. Hoặc phải chăng chúng có mưu đồ (hại Ngươi và tôn 

giáo của Ngươi – hỡi Thiên Sứ Muhammad)? Nhưng 

(Ngươi hãy tin chắc nơi Allah rằng) chính những kẻ vô 

đức tin sẽ là đám người rơi vào mưu đồ của chúng. 

هِذيَن َكَفُرواْ ُهُم   ۡم يُرِيُدوَن َكۡيٗداۖۡ فَٱل
َ
أ

 ٤٢ ٱلَۡمِكيُدونَ 

43. Hoặc phải chăng chúng có một thượng đế khác ngoài 

Allah? Quả thật, Allah tối cao và siêu việt vượt hẳn những 

thứ mà chúng đã gán ghép cho Ngài. 

ا يُۡشِرُكونَ  ِ َعمه ِْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله ۡم لَُهۡم إَِل
َ
 ٤٣ أ

44. Nếu chúng thấy một mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, 

chúng sẽ nói: “(Đó chỉ là) những đám mây chồng chất lên 

nhau (rất đỗi bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng và to 

tát cả)!” 

َمآِء َساقِٗطا َيُقولُواْ َسَحاب    َِن ٱلسه َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 
ۡرُكوم    ٤٤ مه

45. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ để mặc 

chúng cho đến lúc chúng gặp ngày mà chúng sẽ bị trừng 

phạt. 

َُٰقواْ يَۡومَ  هِذي فِيهِ يُۡصَعُقونَ فََذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل  ٤٥ ُهُم ٱل

46. Ngày mà mưu đồ của chúng sẽ không mang lại ích lợi 

gì cho chúng và chúng sẽ không được ai cứu giúp. 
ا َولَا ُهۡم   يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعۡنُهۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ٗ

 ٤٦ يُنَصُرونَ 

47. Quả thật, ngoài (sự trừng phạt ở Đời Sau), những kẻ 

làm điều sai quấy còn phải nhận lấy một sự trừng phạt 

khác (ở cõi trần tục và cõi Barzakh) nhưng hầu hết bọn 

chúng không biết. 

َٰلَِك َوَلَِٰكنه   هِذيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن َذ َوِإنه لِل
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٧ أ

48. Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên nhẫn đợi 

Quyết Định của Thượng Đế của Ngươi bởi vì quả thật 

Ngươi luôn ở dưới Mắt của TA. Ngươi hãy tán dương ca 

ngợi Thượng Đế của Ngươi (bằng lễ nguyện Salah) khi 

ngủ dậy. 

ۡعُينَِناۖۡ وَ 
َ
َسب ِۡح ِبحَۡمِد  َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك فَإِنهَك بِأ

 ٤٨ َرب َِك ِحيَن َتُقومُ 

49. Và Ngươi hãy tán dương Ngài (bằng lễ nguyện Salah) 

vào một phần của đêm và vào (lúc rạng động) khi các vì 

sao biến mất (bởi ánh sáng của ban ngày). 

ُجومِ  هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر ٱلنُّ  ٤٩ َوِمَن ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi vì sao khi nó rơi.  َٰۡجِم إَِذا َهَوى  ١ َوٱلنه

2. Người Bạn (Muhammad) của các ngươi đã không đi lạc 

và cũng không sai lầm. 
 ٢ َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ َما َضله 

3. Y không nói theo sở thích (của bản thân).  َٰٓ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوى 

4. Mà đó là sự mặc khải được mặc khải (cho Y).  َٰها َوۡحي  يُوَحي  ٤ إِۡن ُهَو إِل

5. Một vị (đại Thiên Thần – Jibril) có sức mạnh siêu đẳng 

dạy cho Y. 
 ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوىَٰ 

6. (Một vị) toàn vẹn và hoàn hảo về mọi mặt (so với các 

tạo vật của Allah). 
ةٖ فَٱۡسَتَوىَٰ   ٦ ُذو ِمره

7. (Đại Thiên Thần Jibril) xuất hiện ở phần cao nhất của 

chân trời. 
عۡلَىَٰ 

َ
فُِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ وَُهَو بِٱلۡأ

8. Sau đó, (đại Thiên Thần Jibril) tiến đến gần 

(Muhammad). 
هيَٰ   ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدل

9. Ở khoảng cách bằng độ dài của hai đầu cây cung hoặc 

gần hơn. 
ۡدنَيَٰ 

َ
ۡو أ

َ
 ٩ فَكَاَن قَاَب قَوَۡسيِۡن أ

10. Rồi (đại Thiên Thần Jibril) truyền đạt đến người bề tôi 

của Ngài (Allah) những gì Y (được lệnh phải) truyền đạt. 
ۡوَحيَٰ 

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَيَٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

11. Trái tim (của Muhammad) không gian dối về những gì 

Y đã nhìn thấy. 
ىَٰٓ 

َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ

12. Chẳng lẽ các ngươi (hỡi những kẻ đa thần) muốn 

tranh cãi với (Muhammad) về những gì Y đã nhìn thấy 

(trong chuyến dạ hành – Isra’) ư? 

َفُتَمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ 
َ
 ١٢ أ

13. Quả thật, (Muhammad) đã nhìn thấy (đại Thiên Thần 

Jibril) trong một lần giáng trần khác. 
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ١٣ َولََقۡد َرَءاهُ نَۡزلًَة أ

14. Tại cây Sidrah Al-Muntaha(1)I  َٰ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهي 

 
I (1) Sidrah là tên gọi về một loại cây thuộc họ táo ta, Al-Muntaha có nghĩa là điểm tận cùng. Cây Sidrah Al-Muntaha có 

nghĩa là Cây ở điểm tận cùng. Nó được gọi như thế là bởi vì nó mọc ở nơi cao nhất của các tầng trời, đó là tầng trời thứ 

bảy; và bởi vì bất cứ những gì ở hạ giới cũng như những gì ở các tầng trời chỉ được phép lên cao đến đây là cùng, 

không được phép đi lên cao hơn nữa. Trong chuyến Isra’ và Mi’raj (dạ hành và thăng thiên), Thiên Sứ Muhammad được 
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15. Tại cây Sidrah Al-Muntaha là Thiên Đàng cư ngụ.  ََٰٓوى
ۡ
 ١٥ ِعنَدَها َجنهُة ٱلَۡمأ

16. Lúc cây Sidrah (Al-Muntaha) được bao phủ bởi những 

gì được (Allah) bảo phủ. 
ۡدَرَة  ِ  ١٦  َما َيۡغَشيَٰ إِۡذ َيۡغَشي ٱلس 

17. Mắt (của Muhammad) không dám nhìn quanh và cũng 

không dám nhìn vượt qua (giới hạn). 
 ١٧ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغىَٰ 

18. Quả thật, (Muhammad) đã nhìn thấy các Dấu Hiệu vĩ 

đại của Thượng Đế của Y. 
ىَٰ ِمۡن 

َ
 ١٨ َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ لََقۡد َرأ

19. Vậy các ngươi (hỡi những kẻ đa thần) đã nhìn thấy 

(thần) Al-Lat và (thần) Al-Uzza (của các ngươi) chưa? 
ىَٰ  ََٰت َوٱلُۡعزه فََرَءۡيُتُم ٱلله

َ
 ١٩ أ

20. Và cả (thần) Manah, vị thần thứ ba (của các ngươi) 

nữa? 
َة ٱل ۡخَرىَٰٓ َوَمَنوَٰ

ُ
الَِثَة ٱلۡأ  ٢٠ ثه

21. Phải chăng nam giới là của các ngươi còn nữ giới là 

của Ngài? 
نَثيَٰ 

ُ
َكُر َولَُه ٱلۡأ لَُكُم ٱلذه

َ
 ٢١ أ

22. (Nếu như thế thì) đó là một sự phân chia không công 

bằng. 
 ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزىَٰٓ 

23. (Các thần linh đó của các ngươi) chẳng qua chỉ là 

những tên gọi mà các ngươi và tổ tiên của các ngươi đã 

đặt cho chúng chứ Allah đã không ban xuống bất cứ một 

thẩm quyền nào. (Những kẻ đa thần) chỉ làm theo sự 

tưởng tượng và những gì mà bản thân chúng ham muốn. 

Quả thật, nguồn Chỉ Đạo từ Thượng Đế của chúng đã đến 

với chúng (nhưng chúng không muốn theo). 

آ   نُتۡم َوَءابَآؤُُكم مه
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآء  َسمه

َ
هٓا أ إِۡن ِهَي إِل

نه َوَما   ها ٱلظه ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل نَزَل ٱَّلله
َ
أ

ب ِِهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ َتۡهَوى  ِن ره نُفُسۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم م 
َ
 ٢٣ ٱلۡأ

24. Hoặc lẽ nào con người sẽ đạt được điều mà y ước 

nguyện (từ các thần linh bục tượng)? 
ۡم لِلِۡإنَسَِٰن َما َتَمنهيَٰ 

َ
 ٢٤ أ

25. (Không, con người sẽ không đạt được ước nguyện từ 

các thần linh ngụy tạo) bởi vì Đời Sau và cả đời này đều là 

của Allah. 

ولَيَٰ 
ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

26. (Dù) Các Thiên Thần trong các tầng trời có đông bao 

nhiêu đi nữa thì sự can thiệp của họ cũng không mang lại 

kết quả gì cho chúng, trừ phi sau khi Allah đã cho phép 

đối với ai Ngài muốn và hài lòng. 

َِٰت لَا ُتۡغنِي َشَفََٰعُتُهۡم   َمََٰو لَٖك فِي ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
ُ لَِمن يََشآُء   َذَن ٱَّلله

ۡ
ن يَأ

َ
ها ِمنُۢ َبۡعِد أ َشۡيـ ًا إِل

 ٢٦ َويَۡرَضيَٰٓ 

 
đưa đi lên đến cây Sidrah Al-Muntaha này. Thiên Sứ Muhammad đã mô tả đó là một cái cây khổng lồ được bao phủ bởi 

nhiều màu sắc rất đẹp. Người nói rằng trái của nó giống cái nồi đất đựng nước và lá của nó như những cái tai voi. Trong 

Hadith do Ahmad ghi lại, Thiên Sứ Muhammad đã mô tả về cây Sidrah Al-Muntaha, nói: “Khi Ta đến một cái cây (được 

gọi là) Sidrah Al-Muntaha, Ta thấy trái của nó giống như những chiếc bình, và lá của nó giống như những cái tai voi, và 

khi Allah ra lệnh cho nó thì nó chuyển sang màu đỏ của hồng ngọc hoặc màu xanh của ngọc lục bảo hoặc tương tự như 

thế.” 
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27. Thật vậy, những kẻ vô đức tin nơi Đời Sau thường gọi 

các Thiên Thần với những tên gọi thuộc về nữ giới. 
وَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ إِنه ٱل

نَثيَٰ 
ُ
 ٢٧ تَۡسِمَيَة ٱلۡأ

28. Chúng chẳng có kiến thức gì về điều đó cả, chẳng qua 

chúng chỉ đi theo sự tưởng tượng, và quả thật sự tưởng 

tượng không mang lại kết quả gì cho sự thật. 

ۖۡ َوِإنه   نه ها ٱلظه َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِن يَتهبُِعوَن إِل
ا  ِ َشۡيـ ٗ نه لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق   ٢٨ ٱلظه

29. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy quay 

lưng lại với kẻ nào ngoảnh mặt với Thông Điệp nhắc nhở 

của TA và chỉ muốn đời sống trần tục. 

ها   هيَٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم يُرِۡد إِل ن تََول ۡعرِۡض َعن مه
َ
فَأ

ۡنَيا  َة ٱلدُّ  ٢٩ ٱلۡحََيوَٰ

30. Đó là mức kiến thức mà chúng có được. Quả thật, 

Thượng Đế của Ngươi biết rõ nhất ai là kẻ đi lạc khỏi con 

đường của Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được 

hướng dẫn. 

ۡعلَُم بَِمن  
َ
َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه َربهَك ُهَو أ َٰلَِك َمۡبلَُغُهم م  َذ

ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 
َ
 ٣٠ َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

31. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật dưới đất đều là 

của Allah. (Tất cả được Ngài dùng) để đáp trả những kẻ 

làm điều xấu (như hình phạt cho) những gì chúng đã làm 

và để đền đáp những ai làm tốt với (phần thưởng) tốt đẹp. 

هِذيَن   ۡرِض لَِيۡجزَِي ٱل
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

 ِ ـ ُواْ ب َسَٰٓ
َ
ۡحَسُنواْ  أ

َ
هِذيَن أ َما َعِملُواْ َويَۡجزَِي ٱل

 ٣١ بِٱلۡحُۡسَني

32. Những người tránh những đại tội và những điều ô uế, 

chỉ phạm những tiểu tội, quả thật Thượng Đế của Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad) có tấm lòng tha thứ bao la. Ngài 

biết rõ nhất về các ngươi bởi Ngài đã tạo ra các ngươi từ 

đất và khi các ngươi hãy còn là những bào thai nằm trong 

bụng mẹ của các ngươi. Vì vậy, các ngươi chớ tự cho 

mình trong sạch; Ngài biết rõ nhất ai là người kính sợ 

Ngài. 

َٰحِ  ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَو هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ ها ٱللهَمَمْۚ  ٱل َش إِل
ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ  

َ
إِنه َربهَك َوَِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ ُهَو أ

ِجنهة  فِي ُبُطوِن  
َ
نُتۡم أ

َ
ۡرِض َوِإۡذ أ

َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
أ

ۡعلَُم بَِمِن  
َ
نُفَسُكۡمۖۡ ُهَو أ

َ
ٓواْ أ َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا تَُزكُّ مه

ُ
أ

 ٣٢ ٱتهَقىَٰٓ 

33. Ngươi đã thấy kẻ quay lưng (với Islam) không?  َٰهي هِذي تََول فََرَءيَۡت ٱل
َ
 ٣٣ أ

34. Kẻ đó cho đi chỉ một ít rồi ngưng (vì lòng keo kiệt).  َٰٓۡكَدى
َ
ۡعَطىَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

35. Phải chăng kẻ đó có kiến thức về điều vô hình nên 

hắn nhìn thấy (tương lai)? 
ِعنَدهُۥ 

َ
 ٣٥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب َفُهَو يََرىَٰٓ أ

36. Hoặc lẽ nào hắn đã không được cảnh báo về những 

điều trong các tờ Kinh của Musa? 
 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسيَٰ 

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ

37. Và (các tờ Kinh của) Ibrahim, người đã hoàn thành 

(nhiệm vụ của mình)? 
هيَٰٓ  هِذي َوف  ٣٧ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل
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38. (Các tờ Kinh đó cho biết rằng): Không ai phải gánh 

chịu tội lỗi người khác. 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

39. Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra.  ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن
َ
ها َما َسَعىَٰ َوأ  ٣٩ إِل

40. Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét 

Cuối Cùng). 
نه َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرىَٰ 

َ
 ٤٠ َوأ

41. Rồi y sẽ được đền bù với sự đền bù đầy đủ nhất.  َٰۡوفَي
َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُثمه ُيجَۡزى

42. Thật vậy, việc trở lại với Thượng Đế của Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) là điều cuối cùng. 
نه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلُۡمنَتَهيَٰ 

َ
 ٤٢ َوأ

43. Chính Ngài (Allah) là Đấng làm cho (một người) cười 

và khóc. 
بَۡكيَٰ 

َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ َوأ

44. Và chính Ngài là Đấng làm cho chết và ban sự sống.  ۡحَيا
َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. Và chính Ngài là Đấng đã tạo ra đôi bạn đời, nam và 

nữ, 
نَثيَٰ 

ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
 ٤٥ َوأ

46. Từ tinh dịch khi nó xuất ra.  َٰ٤٦ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَني 

47. Và rằng Ngài có nhiệm vụ phải tái tạo một lần nữa.  َٰۡخَرى
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَۡيهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

48. Và chính Ngài là Đấng ban cho sự giàu có và làm cho 

thỏa nguyện. 
ۡقَنيَٰ 

َ
ۡغَنيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

49. Và chính Ngài là Thượng Đế của chòm Sao Thiên 

Lang. 
نهُهۥ ُهَو 

َ
ۡعَرىَٰ َوأ ِ  ٤٩ َربُّ ٱلش 

50. Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt đám dân ‘Ad của 

thời trước. 
ولَيَٰ 

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. Và đám dân Thamud (cũng bi tiêu diệt), chúng chẳng 

còn ai. 
ۡبَقىَٰ 

َ
 ٥١ َوَثُموَداْ َفَمآ أ

52. Và cộng đồng của Nuh trước đó cũng đã bị (TA) tiêu 

diệt bởi chúng là một đám người làm điều sai quấy và 

vượt quá giới hạn. 

ۡطَغىَٰ 
َ
ۡظلََم َوأ

َ
ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ ُهۡم أ ِن َقۡبُل  ٥٢ َوقَۡوَم نُوٖح م 

53. Và Ngài đã lật úp các thị trấn (đám dân của Lut).  َۡهو
َ
 ٥٣ ىَٰ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة أ

54. Rồi Ngài tiếp tục trút xuống trận mưa đá.  َٰي ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه
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55. Vậy với Dấu Hiệu nào của Thượng Đế của ngươi mà 

ngươi hãy còn hoài nghi (hỡi con người)? 
ي ِ َءالَآِء َرب َِك َتَتَماَرىَٰ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

56. Đây là vị cảnh báo giống như những vị cảnh báo 

(được TA cử phái đến) trước đây. 
ولَيَٰٓ 

ُ
ُذرِ ٱلۡأ َِن ٱلنُّ  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 

57. Ngày (Tận Thế) gần kề đã đến gần.  ُزِفَِت ٱٓأۡلزِفَة
َ
 ٥٧ أ

58. Ngoài Allah ra, không ai có thể ngăn Nó (và cũng 

không ai biết được bao giờ Nó đến). 
ِ َكاِشَفةٌ  لَيَۡس   ٥٨ لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله

59. Có phải các ngươi lấy làm ngạc nhiên về lời (Qur’an) 

này? 
فَِمۡن َهََٰذا ٱلۡحَِديِث َتۡعَجُبونَ 

َ
 ٥٩ أ

60. Các ngươi cười (cho Qur’an) và không khóc (khi nghe 

lời khuyên răn của Nó). 
 ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتۡبُكونَ 

61. Các ngươi vui đùa và không quan tâm.  َنُتۡم َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ

62. Vì vậy, các ngươi hãy quỳ lạy Allah và thờ phượng 

Ngài. 
 ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدواْ۩
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Al-Qamar  القمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Giờ Tận Thế đã đến gần, và mặt Trăng đã tách (làm 

đôi) 
اَعُة َوٱنَشقه ٱلَۡقَمرُ   ١ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

2. Nếu (những kẻ thờ đa thần) thấy một phép lạ, chúng 

quay đi và nói: “(Đây là một trò ảo thuật tiếp tục (đánh 

lừa)”. 

ۡسَتِمر     ٢ َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ ِسۡحر  مُّ

3. Chúng đã phủ nhận và chạy theo sỡ thích của (bản 

thân) chúng. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được khẳng định 

(đúng sai vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng). 

بُواْ  ۡسَتقِر   َوَكذه ۡمرٖ مُّ
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَُكلُّ أ

َ
 ٣ َوٱتهَبُعٓواْ أ

4. Quả thật, các thông điệp đã đến với chúng, trong đó có 

sự răn đe. 
ۢنَبآِء َما فِيهِ ُمۡزَدَجرٌ 

َ
َِن ٱلۡأ  ٤ َولََقۡد َجآَءُهم م 

5. (Các thông điệp đó là) nguồn trí tuệ sâu rộng, nhưng sự 

cảnh báo không có ích gì (cho chúng). 
ُذرُ  ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُّ  ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

6. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy bỏ mặc 

chúng, (hãy chờ đến) Ngày mà Vị (Thiên Thần) thổi còi gọi 

chúng đến đối diện với một điều vô cùng khủng khiếp. 

اِع إِلَيَٰ َشۡيٖء نُُّكرٍ َفَتَوله َعۡنهُ   ٦ ۡمۘ يَوَۡم يَۡدُع ٱلده

7. Chúng trồi ra khỏi mộ, cái nhìn của chúng đầy nỗi sợ 

hãi (một cách hèn hạ), (chúng chạy đi) giống như những 

con châu chấu bay tán loạn. 

ۡجَداِث 
َ
بَۡصَٰرُُهۡم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

َ
ًعا أ نهُهۡم  ُخشه

َ
َكأ

نتَِشر    ٧ َجَراد  مُّ

8. Chúng đua nhau chạy nhanh về phía Vị (Thiên Thần) 

hô gọi. Những kẻ vô đức tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày đầy 

khó khăn và gian nan!” 

َٰفُِروَن َهََٰذا يَوٌۡم   اِعِۖ َيُقوُل ٱلَۡك ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده مُّ
 ٨ َعِسر  

9. Trước (những kẻ phủ nhận Ngươi – Thiên Sứ 

Muhammad), đám dân của Nuh cũng đã phủ nhận (Nuh) - 

người bề tôi của TA, và nói: “Hắn là một tên điên!” Và 

(Nuh) đã bị nhiếc mắng và hăm dọa. 

بُواْ َعۡبَدنَا َوَقالُواْ   بَۡت َقۡبلَُهۡم قَوُۡم نُوٖح فََكذه ۞َكذه
 ٩ ُدِجرَ َمجُۡنون  َوٱزۡ 

10. (Nuh) đã khẩn cầu Thượng Đế của Y: “Quả thật, bề tôi 

đã thua cuộc, xin Ngài giúp đỡ!” 
ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنَتِصرۡ 

َ
ۥٓ أ  ١٠ فََدعَا َربهُه

11. Vì vậy, TA đã mở các cổng của bầu trời cho nước 

(mưa) đổ xuống. 
 ِ َمآِء ب ََٰب ٱلسه بَۡو

َ
ۡنَهِمرٖ َفَفَتۡحَنآ أ  ١١ َمآٖء مُّ

12. Rồi TA làm cho đất phun trào nước lên, các dòng 

nước gặp nhau vì một vấn đề đã được định đoạt. 
ۡمرٖ قَۡد  

َ
ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱلَۡتَقى ٱلَۡمآُء عَلَىَٰٓ أ

َ
ۡرنَا ٱلۡأ َوَفجه

 ١٢ قُِدرَ 
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13. TA đã mang (Nuh) trên (một chiếc thuyền) bằng 

những tấm ván gỗ được kết chặt bằng đinh. 
َٰٖح َوُدُسرٖ  لَۡو

َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ َذاِت أ

14. (Chiếc thuyền) trôi dưới sự quan sát của TA, một phần 

thưởng dành cho người bị chối bỏ (và khinh rẻ). 
ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن َكاَن كُ 

َ
رِي بِأ

 ١٤ فِرَ َتجۡ

15. Thật vậy, TA đã để (câu chuyện đó) được lưu truyền 

như một bài học (cho hậu thế) để xem ai có nhớ chăng? 
كِرٖ  ده  ١٥ َولََقد تهَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن مُّ

16. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 

nào? 
 ١٦ َعَذابِي َونُُذرِ فََكۡيَف َكاَن 

17. Quả thật, TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 

không? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ١٧ َولََقۡد يَسه

18. Đám dân ‘Ad đã phủ nhận (Hud – vị Nabi của họ), vậy 

sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế nào? 
بَۡت عَاد  فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   ١٨ َكذه

19. Thật vậy, TA đã gởi đến chúng một cơn gió gào thét 

dữ dội (mang cái lạnh giá buốt) vào ngày bất hạnh liên 

tục. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِي يَوِۡم َنحٖۡس  
َ
إِنهآ أ

ۡسَتمِ  ٖ مُّ  ١٩ ر 

20. (Cơn gió) bốc đám dân đó như thể chúng là những 

thân cây chà là bị bật gốc. 
نَقعِرٖ  ۡعَجاُز َنخٖۡل مُّ

َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ  ٢٠ تَنزُِع ٱلنه

21. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 

nào? 
 ٢١ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

22. Quả thật, TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 

không? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٢٢ َولََقۡد يَسه

23. Đám dân Thamud đã phủ nhận sự cảnh báo.  ُِذر بَۡت َثُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

24. Chúng nói: “Lẽ nào chúng ta lại nghe theo một người 

phàm sống đơn lẻ giữa chúng ta? Nếu làm vậy chúng ta 

thật sự sẽ lầm lạc và điên rồ!” 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهِفى َضَلَٰٖل   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ وَُسُعرٍ 

25. “Lẽ nào Thông Điệp Nhắc Nhở (chỉ) được ban xuống 

cho Y (Nabi Saleh) trong khi chúng ta (vẫn đang hiện 

diện)? Không, Y rõ ràng là một kẻ nói dối xấc xược.” 

اٌب   ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمنُۢ بَيۡنَِنا بَۡل ُهَو َكذه ُءلِۡقَى ٱلذ 
َ
أ

ِشر  
َ
 ٢٥ أ

26. Rồi mai đây chúng sẽ biết ai là kẻ nói dối xấc xược.  ِن ٱلَۡكذه ِشرُ َسَيۡعلَُموَن َغٗدا مه
َ
 ٢٦ اُب ٱلۡأ

27. Thật vậy, TA đã gởi đến chúng một con lạc đà cái để 

thử thách chúng, vì vậy, Ngươi (hỡi Saleh) hãy quan sát 

chúng và kiên nhẫn. 

هُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطبِرۡ  اقَةِ فِۡتَنٗة ل  ٢٧ إِنها ُمۡرِسلُواْ ٱلنه
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28. Ngươi hãy cho chúng biết nguồn nước sẽ được chia 

sẻ giữa chúng và con lạc đà, (theo lượt) mỗi bên sẽ uống 

một ngày. 

نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلُّ ِشۡرٖب  
َ
َونَب ِۡئُهۡم أ

حَۡتَضر    ٢٨ مُّ

29. Nhưng chúng đã hô gọi bạn bè của chúng đến vây bắt 

con lạc đà và giết nó. 
 ٢٩ َفَناَدۡواْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاَطىَٰ َفَعَقرَ 

30. Vậy sự trừng phạt và lời cảnh báo của TA đã như thế 

nào? 
 ٣٠ فََكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

31. Thật vậy, TA đã gửi một tiếng gầm thét đến tiêu diệt 

chúng và chúng trông giống như những cành cây khô 

dùng rào (chuồng thú). 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَكَانُواْ َكَهِشيِم  
َ
إِنهآ أ

 ٣١ ٱلُۡمۡحَتِظرِ 

32. Quả thật, TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 

không? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٣٢ َولََقۡد يَسه

33. Đám dân của Lut đã phủ nhận sự cảnh báo.  ُِذر بَۡت قَوُۡم لُوطِۭ بِٱلنُّ  ٣٣ َكذه

34. TA đã gửi một cơn bão đá tiêu diệt chúng, ngoại trừ 

gia đình của Lut, TA đã giải cứu họ trước rạng đông. 
هٓا َءاَل  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا إِل

َ
جهۡيَنَُٰهم  إِنهآ أ لُوٖطِۖ نه

 ٣٤ بَِسَحرٖ 

35. (Việc giải cứu Lut và gia đình của Y) là một ân huệ từ 

nơi TA. TA đãi ngộ người biết ơn như thế đấy. 
زِي َمن َشَكرَ 

ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡ ِۡن ِعنِدنَا  ٣٥ ن ِۡعَمٗة م 

36. Quả thật, (Lut) đã từng cảnh báo chúng về sự trừng 

phạt của TA, nhưng chúng đã phớt lờ sự cảnh báo. 
ُذرِ  نَذرَُهم َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ بِٱلنُّ

َ
 ٣٦ َولََقۡد أ

37. Quả thật, chúng đã đòi Lut trao những vị khách lạ cho 

chúng. Vậy là TA đã làm mù mắt chúng và (phán): “Các 

ngươi hãy nếm hình phạt và (đó là) sự cảnh báo (của 

TA).” 

ۡعُيَنُهۡم فَُذوقُواْ  
َ
َولََقۡد َرََٰوُدوُه َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنآ أ

 ٣٧ َعَذابِي َونُُذرِ 

38. Và buổi sáng sớm chúng bị trừng phạt.    ۡسَتقِر  ٣٨ َولََقۡد َصبهَحُهم بُۡكَرةً َعَذاب  مُّ

39. (Chúng được bảo): “Các ngươi hãy nếm hình phạt và 

(đó là) sự cảnh báo (của TA).” 
 ٣٩ فَُذوقُواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

40. Quả thật, TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ, vậy có ai nhớ 

không? 
كِرٖ  ده ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ   ٤٠ َولََقۡد يَسه

41. Quả thật, sự cảnh báo đã đến với thuộc hạ của Pha-

ra-ông. 
ُذرُ   ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱلنُّ
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42. Chúng đã phủ nhận tất cả các dấu hiệu của TA, thế là 

TA đã trừng phạt chúng bằng sức mạnh của Đấng Toàn 

Năng, Vô Song. 

ۡخَذ َعزِ 
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُكل َِها فَأ يزٖ  َكذه

ۡقَتِدرٍ   ٤٢ مُّ

43. (Này hỡi dân Makkah!) Phải chăng đám người vô đức 

tin các ngươi tốt hơn những đám người trước các ngươi 

ư? Hoặc phải chăng trong Kinh Sách có ghi rằng các 

ngươi được miễn phạt? 

ۡم لَُكم 
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
بََرآَءة  فِي  أ

بُرِ   ٤٣ ٱلزُّ

44. Hoặc phải chăng chúng bảo: “Chúng tôi là liên minh 

giúp đỡ lẫn nhau.” 
نَتِصر   ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ

َ
 ٤٤ أ

45. Liên minh của chúng sẽ bị đánh bại và chúng sẽ quay 

lưng tháo chạy. 
بُرَ َسُيۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع  ُّوَن ٱلدُّ  ٤٥ َويَُول

46. Không, Giờ Tận Thế là cuộc hẹn của chúng và Giờ 

Tận Thế sẽ tai hại và cay đắng hơn. 
َمرُّ 

َ
ۡدَهيَٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه  ٤٦ بَِل ٱلسه

47. Thật vậy, những kẻ tội lỗi đang lầm lạc và điên rồ.  َ٤٧ فِي َضَلَٰٖل وَُسُعرٖ  إِنه ٱلُۡمۡجرِِمين 

48. Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Hỏa Ngục 

(và chúng được bảo): “Các ngươi hãy nếm (cảm giác) của 

Lửa (thiêu đốt)!” 

ارِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُواْ َمسه   يَۡوَم يُۡسَحُبوَن فِي ٱلنه
 ٤٨ َسَقرَ 

49. Quả thật, tất cả mọi thứ TA tạo ra đều có tiền định.  ٖ٤٩ إِنها ُكله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدر 

50. Và Mệnh Lệnh của TA (chỉ có một từ) duy nhất, như 

một cái nháy mắt. (Đó là “Kun!” - “Hãy thành!”) 
ها َوَِٰحَدة  َكلَۡمِۭح بِٱلَۡبَصرِ  ۡمُرنَآ إِل

َ
 ٥٠ َوَمآ أ

51. Quả thật, TA đã tiêu diệt những đám người tương tự 

như các ngươi, vậy có ai sẽ nhớ không? 
كِرٖ  ده ۡشَياَعُكۡم َفَهۡل ِمن مُّ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
 ٥١ َولََقۡد أ

52. Tất cả mọi điều chúng đã làm đều được ghi chép vào 

quyển sổ. 
بُرِ وَُكلُّ َشۡيٖء َفَعلُوهُ فِي   ٥٢ ٱلزُّ

53. Và mọi điều nhỏ lớn đều được ghi chép.  ٌۡسَتَطر  ٥٣ وَُكلُّ َصغِيٖر َوَكبِيٖر مُّ

54. Quả thật, những người ngoan đạo (ngay chính, sợ 

Allah) sẽ ở trong các Ngôi Vườn và những dòng sông (nơi 

Thiên Đàng). 

َٰٖت َونَ   ٥٤ َهرٖ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

55. Tại vị trí danh dự cùng với Đấng Chủ Tể Toàn Năng. ۡقَتِدر  ٥٥ فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ
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Al-Rahman  الرحمن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ar-Rahman (Đấng Độ Lượng).  ُ١ ٱلرهۡحَمَٰن 

2. Đấng đã dạy Qur’an.  َ٢ َعلهَم ٱلُۡقۡرَءان 

3. Đấng đã tạo ra con người.  َ٣ َخلََق ٱلۡإِنَسَٰن 

4. Đấng đã dạy (con người) cách diễn giải (bằng lời nói và 

viết). 
 ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبَيانَ 

5. Mặt trời và mặt trăng (di chuyển) theo sự tính toán 

chính xác. 
ۡمُس َوٱلَۡقَمُر ِبحُۡسَبانٖ   ٥ ٱلشه

6. Ngôi sao và cây cối đều quỳ lạy Ngài.  َِجُر يَۡسُجَدان ۡجُم َوٱلشه  ٦ َوٱلنه

7. Bầu trời, Ngài đã nâng nó lên và Ngài đã thiết lập công 

lý (trên trái đất). 
َمآَء َرَفَعَها َووََضَع ٱلِۡميَزانَ   ٧ َوٱلسه

8. Để các ngươi (hỡi con người) không cư xử bất công.  ِها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزان ل
َ
 ٨ أ

9. Các ngươi hãy cân cho đủ và chớ đừng làm cho cán 

cân thiếu hụt. 
قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن بِٱلۡقِۡسِط َولَا ُتخِۡسُرواْ ٱلِۡميَزانَ 

َ
 ٩ َوأ

10. Trái đất, Ngài đã trải rộng nó cho các tạo vật (của 

Ngài). 
ۡرَض وََضَعَها لِلَۡأنَامِ 

َ
 ١٠ َوٱلۡأ

11. Trên (trái đất) Ngài cho mọc ra trái quả và cây chà là 

có bẹ, 
َِٰكَهة  َوٱل ۡكَمامِ فِيَها َف

َ
 ١١ نهۡخُل َذاُت ٱلۡأ

12. Và các loại hạt có vỏ và các loại cây có mùi thơm.  ُۡيَحان  ١٢ َوٱلۡحَبُّ ُذو ٱلَۡعۡصِف َوٱلره

13. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ١٣ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

14. Ngài đã tạo ra con người (Adam) từ đất sét (phát ra 

tiếng kêu) như loại làm đồ gốm. 
ارِ   ١٤ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل َكٱلَۡفخه

15. Ngài đã tạo ra jaan (tổ tiên của loài Jinnn) từ lửa ngọn 

không khói. 
ِن نهارٖ وََخلَ  ارِٖج م   ١٥ َق ٱلۡجَآنه ِمن مه
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16. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٦ فَبِأ

17. (Ngài) là Thượng Đế của hai phương Đông và hai 

phương Tây. 
 ١٧ بُّ ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن َوَربُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ رَ 

18. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٨ فَبِأ

19. Ngài đã để hai biển (mặn và ngọt) gặp nhau.  ِ١٩ َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن يَلَۡتقَِيان 

20. Giữa chúng có một rào cản, (vì vậy), cả hai đều không 

xâm phạm nhau. 
ها َيۡبغَِيانِ   ٢٠ بَيَۡنُهَما بَۡرَزخ  ل

21. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ فَ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢١ بِأ

22. Từ (hai biển đó) cho ra ngọc trai và san hô.  ُ٢٢ َيخُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجان 

23. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ 

َ
بَانِ  فَبِأ ِ  ٢٣ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

24. (Chỉ một mình) Ngài (có quyền năng) làm cho những 

con tàu lênh đênh trên biển như những quả núi. 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٢٤ َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

25. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٥ فَبِأ

26. Tất cả những ai sống trên (trái đất) đều sẽ bị diệt 

vong, 
 ٢٦ ُكلُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ 

27. Chỉ sẽ còn lại mỗi sắc diện Thượng Đế của Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad), Đấng Quyền Năng Tối Thượng 

và Danh Dự. 

َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٢٧ َويَۡبَقىَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱلۡجََل

28. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ 

َ
 ٢٨ بَانِ فَبِأ

29. Tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều cần 

đến Ngài. Mỗi ngày Ngài đều biểu thị công việc. 
ۡرِضِۚ ُكله يَۡوٍم ُهَو فِي  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو يَۡسـ َلُُهۥ َمن فِي ٱلسه

نٖ 
ۡ
 ٢٩ َشأ

30. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٠ فَبِأ

31. TA sẽ thanh toán các ngươi hỡi hai loài tạo vật (Jinn 

và con người). 
َقلَانِ  يَُّه ٱلثه

َ
 ٣١ َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ
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32. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٢ فَبِأ

33. Này hỡi tập thể loài Jinn và tập thể con người! Nếu 

các ngươi có khả năng vượt qua được phạm vi của các 

tầng trời và trái đất thì các ngươi hãy vượt qua! Tuy nhiên, 

các ngươi sẽ không thể vượt qua được ngoại trừ có thẩm 

quyền (từ nơi Allah). 

ن تَنُفُذواْ ِمۡن  
َ
ِ َوٱلۡإِنِس إِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

ها   ْْۚ لَا تَنُفُذوَن إِل ۡرِض فَٱنُفُذوا
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ۡقَطارِ ٱلسه

َ
أ

 ٣٣ بُِسلَۡطَٰنٖ 

34. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٤ فَبِأ

35. Lửa và khói sẽ giáng xuống các ngươi, các ngươi sẽ 

không được ai giúp đỡ. 
ِن نهارٖ َوُنحَاس  فَلَا  يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما   ُشَواظ  م 

 ٣٥ تَنَتِصَرانِ 

36. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٦ فَبِأ

37. Khi bầu trời mở ra (để các Thiên Thần đi xuống), nó 

trở nên đỏ rực như dầu. 
َِهانِ  َمآُء فَكَانَۡت َوۡرَدٗة َكٱلد  ِت ٱلسه  ٣٧ فَإَِذا ٱنَشقه

38. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٨ فَبِأ

39. Vào Ngày đó, sẽ không ai trong loài người và loài Jinn 

được hỏi về tội lỗi của mình (bởi vì Allah đã biết rõ các 

việc làm của họ). 

ۦٓ إِنس  َولَا َجآن    ها يُۡسـ َُل َعن َذۢنبِهِ  ٣٩ َفَيۡوَمئِٖذ ل

40. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٠ فَبِأ

41. Những kẻ tội lỗi sẽ bị nhận diện qua những dấu vết 

riêng, rồi chúng bị túm lấy phần tóc trước trán và đôi bàn 

chân. 

َِٰصي  ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمَُٰهۡم َفُي  َو ۡؤَخُذ بِٱلنه
ۡقَدامِ 

َ
 ٤١ َوٱلۡأ

42. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٢ فَبِأ

43. Đây chính là Hỏa Ngục mà những tên tội phạm đã 

từng phủ nhận. 
ُب بَِها ٱلُۡمۡجرُِمونَ َهَٰ  ِ  ٤٣ ِذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي يَُكذ 

44. Chúng sẽ đi xung quanh giữa Lửa và một loại nước 

cực nóng. 
 ٤٤ َيُطوفُوَن بَيَۡنَها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءانٖ 

45. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٥ فَبِأ
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46. Nhưng đối với ai sợ việc đứng trình diện trước 

Thượng Đế của y thì sẽ có được hai Ngôi Vườn Thiên 

Đàng. 

 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهَتانِ 

47. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٧ فَبِأ

48. (Ngôi Vườn) có nhánh cây tỏa rộng.  ٖۡفَنان
َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

49. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٩ فَبِأ

50. Trong hai (Ngôi Vườn) có hai dòng suối chảy.  ِ٥٠ فِيِهَما َعۡيَناِن َتجۡرِيَان 

51. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥١ فَبِأ

52. Trong hai (Ngôi Vườn), mỗi loại trái quả đều có từng 

cặp. 
َِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ  ِ َف

 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُكل 

53. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٣ فَبِأ

54. Họ ngả mình trên những chiếc giường được lót bằng 

gấm lụa, và trái quả trong hai Ngôi Vườn thì gần tầm tay 

hái. 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَبَۡرٖقِۚ وََجَني  
 ٥٤ يِۡن َدانٖ ٱلۡجَنهتَ 

55. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٥ فَبِأ

56. Trong (Thiên Đàng) có các nàng trinh nữ với cái nhìn 

e thẹn, chưa từng có đàn ông nào trong loài người và loài 

Jinn đã từng chạm vào. 

ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم   َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َولَا َجآن   

57. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
 ِ ي ِ َءالَآِء َرب 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥٧ ُكَما تَُكذ 

58. (Các nàng trinh nữ), họ trông giống như những viên 

hồng ngọc và san hô. 
نهُهنه ٱلَۡياقُوُت َوٱلَۡمرَۡجانُ 

َ
 ٥٨ َكأ

59. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥٩ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

60. Chẳng phải phần thưởng tốt là chỉ dành cho cái tốt đó 

sao?! 
ها ٱلۡإِۡحَسَٰنُ   ٦٠ َهۡل َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل

61. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦١ فَبِأ
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62. Ngoài hai Ngôi Vườn đó còn có thêm hai Ngôi Vườn 

khác. 
 ٦٢ َوِمن ُدونِِهَما َجنهَتانِ 

63. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٣ فَبِأ

64. (Hai Ngôi Vườn khác đó) có màu xanh đậm.  َِتان  ٦٤ ُمۡدَهآمه

65. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَا  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٥ نِ فَبِأ

66. Trong hai (Ngôi Vườn đó) có hai dòng suối chảy liên 

tục. 
اَخَتانِ   ٦٦ فِيِهَما َعۡيَناِن نَضه

67. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٧ تَُكذ 

68. Trong hai (Ngôi Vườn đó) có đủ loại trái quả, có chà là 

và lựu. 
ان   َِٰكَهة  َوَنخۡل  َوُرمه  ٦٨ فِيِهَما َف

69. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ِكُ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٩ َما تَُكذ 

70. Trong (Ngôi Vườn đó) có các nàng (trinh nữ) hiền thục 

và xinh đẹp. 
 ٧٠ فِيِهنه َخۡيَرٌَٰت ِحَسان  

71. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تُ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٧١ َكذ 

72. Các trinh nữ được bảo vệ trong đài các.  ِۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخَِيام  ٧٢ ُحور  مه

73. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٣ فَبِأ

74. (Các trinh nữ đó) chưa từng có đàn ông nào trong loài 

người và loài Jinn đã từng chạm vào. 
 ٧٤ لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا َجآن   

75. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
ي ِ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٧٥ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

76. Họ ngả mình trên những chiếc đệm màu xanh lá và 

những tấm thảm mịn đẹp. 
 ٧٦ ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرۡفَرٍف ُخۡضٖر وََعۡبَقرِي ٍ ِحَسانٖ 

77. Vậy ân huệ nào của Thượng Đế của các ngươi mà 

các ngươi phủ nhận (hỡi loài Jinn và loài người)?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٧ فَبِأ

78. Hồng phúc thay Đại Danh của Thượng Đế của Ngươi 

(Thiên Sứ Muhammad), Đấng Quyền Năng Tối Thượng 

và Danh Dự. 

َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٧٨ تََبََٰرَك ٱۡسُم َرب َِك ذِي ٱلۡجََل
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Al-Waqi-'ah الواقعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi Al-Waqi’ah(1) xảy ra.I  ُ١ إَِذا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

2. Việc nó xảy ra không phải là điều dối gạt.  ٌ٢ لَيَۡس لِوَۡقَعتَِها َكاذِبَة 

3. (Nó sẽ) hạ nhục (những kẻ vô đức tin, những kẻ tội lỗi) 

và nâng cao (những người có đức tin và ngoan đạo). 
افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

4. Khi trái đất rung chuyển bởi một sự chấn động dữ dội.  ا ۡرُض رَج ٗ
َ
ِت ٱلۡأ  ٤ إَِذا رُجه

5. Và những quả núi bị phá vỡ, đổ nát.  ا ِت ٱلِۡجَباُل بَس ٗ  ٥ َوبُسه

6. Thành bụi bay tứ tán.  ا ۢنَبث ٗ  ٦ فَكَانَۡت َهَباٗٓء مُّ

7. (Lúc đó), các ngươi sẽ được phân thành ba nhóm.  ََٰٗثة ۡزَوَٰٗجا ثََل
َ
 ٧ َوُكنُتۡم أ

8. Nhóm những người của tay phải - những người của tay 

phải là ai? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

َ
 ٨ فَأ

9. Nhóm những người của tay trái - những người của tay 

trái là ai? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
 ٩ َوأ

10. Và nhóm những người tiên phong – họ là những 

người được ưu tiên. 
َٰبُِقونَ  َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه

11. Đó là những người được gần kề (nơi Allah).  َبُون ْوَلَٰٓئَِك ٱلُۡمَقره
ُ
 ١١ أ

12. Trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc.  َِِٰت ٱلنهعِيم  ١٢ فِي َجنه

13. Phần đông thuộc các thế hệ đầu.  َِن لِينَ ثُلهة  م  وه
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Và một số ít thuộc các thế hệ sau.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ١٤ َوقَلِيل  م 

15. Trên những chiếc giường dát vàng.  ٖوُۡضونَة  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

 
I (1) Một trong các tên gọi của Ngày Tận Thế. 
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16. Họ ngồi tựa mình trên đó, mặt đối mặt.  َتهِكـ ِيَن َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلِين  ١٦ مُّ

17. Những chàng trai thiếu niên trẻ mãi sẽ đi vòng quanh 

họ hầu hạ. 
خَلهُدونَ   ١٧ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

18. Chúng mang những chiếc cốc, những chiếc bình và 

những chiếc ly (rượu) được lấy từ một dòng suối (của 

Thiên Đàng). 

ۡكَواٖب 
َ
عِينٖ بِأ ِن مه ٖس م 

ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
 ١٨ َوأ

19. (Khi uống), họ sẽ không bị đau đầu và cũng không bị 

mất trí. 
ُعوَن َعۡنَها َولَا يُنِزفُونَ  ها يَُصده  ١٩ ل

20. Sẽ có đủ loại trái quả cho họ tha hồ lựa chọn.  َا َيَتَخيهُرون ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ َوَف

21. Sẽ có đủ loại thịt chim mà họ ưa thích.  َا يَۡشَتُهون ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيٖۡر م 

22. Sẽ có những trinh nữ với đôi mắt to tuyệt đẹp.   ٢٢ وَُحوٌر ِعين 

23. (Các nàng trinh nữ đó) trông giống như những viên 

ngọc trai được cất kỹ. 
ۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ 

َ
 ٢٣ ٱلَۡمۡكُنونِ َكأ

24. Một phần thưởng dành cho những việc làm ngoan đạo 

mà họ đã làm (trên thế gian). 
ُۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٢٤ َجَزآَء

25. Trong (Thiên Đàng), họ sẽ không còn nghe những lời 

sàm bậy và những điều tội lỗi. 
ثِيًما لَا يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغوٗ 

ۡ
 ٢٥ ا َولَا تَأ

26. Mà chỉ (còn nghe) những lời chào bằng an phúc lành.  ها قِيلٗا َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما  ٢٦ إِل

27. Nhóm những người của tay phải - những người của 

tay phải là ai? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
 ٢٧ َوأ

28. (Họ là những người sẽ ở) giữa những cây táo không 

gai. 
خُۡضودٖ   ٢٨ فِي ِسۡدرٖ مه

29. Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau.  ٖنُضود  ٢٩ َوَطلٖۡح مه

30. Có bóng mát tỏa rộng.  ٖۡمُدود ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

31. Có dòng nước chảy tràn trề.  ٖۡسُكوب  ٣١ َوَمآٖء مه

32. Có trái quả phong phú (và đa dạng).  َِٰٖكَهةٖ َكثِيَرة  ٣٢ َوَف
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33. (Trái quả) không giới hạn theo mùa và cũng không 

thiếu hụt. 
ها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمُنوَعةٖ   ٣٣ ل

34. Có những chiếc giường cao.  ٍۡرفُوَعة  ٣٤ َوُفُرٖش مه

35. Thật vậy, (những nàng tiên nữ trong Thiên Đàng), TA 

đã tạo ra họ bằng một sự tạo hóa (đặc biệt). 
َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

36. TA làm cho họ luôn mãi trinh tiết.  بۡكَاًرا
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ

37. Họ cùng trang lứa và chỉ yêu chồng của mình.  تَۡراٗبا
َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. Dành cho những người của tay phải.  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
 ٣٨ ل ِأ

39. Một nhóm thuộc các thế hệ đầu.  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

40. Một nhóm thuộc các thế hệ sau.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ٤٠ َوثُلهة  م 

41. Nhóm những người của tay trái - những người của tay 

trái là ai? 
َمالِ  ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
 ٤١ َوأ

42. (Họ sẽ) ở giữa luồng gió cực nóng và nước cực sôi.  ٖ٤٢ فِي َسُموٖم َوَحمِيم 

43. Trong đám khói đen.  ِٖن َيحُۡموم ٖ م 
 ٤٣ َوِظل 

44. Không mát mẻ cũng không dễ chịu.  ها بَارِٖد  ٤٤ َولَا َكرِيمٍ ل

45. Bởi quả thật trước đó, chúng đã ham thích cuộc sống 

xa hoa (của cõi trần, không màng gì đến cuộc sống Đời 

Sau). 

َٰلَِك ُمتَۡرفِينَ   ٤٥ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ

46. Chúng đã ngoan cố phạm các tội lớn.  وَن عَلَى  ٤٦ ٱلۡحِنِث ٱلَۡعِظيمِ وََكانُواْ يُِصرُّ

47. Và chúng thường nói: “Lẽ nào khi chúng ta đã chết và 

đã thành cát bụi, chúng ta thực sự được dựng sống trở lại 

ư?” 

ِءنها  
َ
ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
وََكانُواْ َيُقولُوَن أ

 ٤٧ لََمۡبُعوثُونَ 

48. “Và kể cả tổ tiên (xa xưa) của chúng ta (cũng được 

dựng sống lại) ư?” 
لُونَ  وه

َ
َوَءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ٤٨ أ

49. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: 

“Thật vậy, cả các thế hệ trước đây và các thế hệ sau này.” 
لِيَن َوٱٓأۡلِخرِينَ  وه

َ
 ٤٩ قُۡل إِنه ٱلۡأ
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50. “Tất cả sẽ được tập kết cho một Ngày Hẹn đã được 

ấn định.” 
ۡعلُومٖ   ٥٠ لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ ِميَقَِٰت يَۡوٖم مه

51. Rồi đây, các ngươi, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ 

phủ nhận! 
بُونَ  ِ ُّوَن ٱلُۡمَكذ  آل َها ٱلضه يُّ

َ
 ٥١ ُثمه إِنهُكۡم أ

52. Chắc chắn các ngươi sẽ ăn trái của cây Zaqqum.  ِٖن َزقُّوم  ٥٢ ٓأَلكِلُوَن ِمن َشَجرٖ م 

53. Các ngươi sẽ nhét đầy chúng vào bụng.  َ٥٣ َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها ٱلُۡبُطون 

54. Rồi các ngươi sẽ uống thêm một loại nước cực nóng.  ِ٥٤ فََشَٰرِبُوَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱلۡحَِميم 

55. Các ngươi sẽ uống như những con lạc đà chết khát.  ِ٥٥ فََشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلِۡهيم 

56. Đây là chỗ ở của chúng vào Ngày Thưởng Phạt.  ِِين  ٥٦ َهََٰذا نُُزلُُهۡم يَۡوَم ٱلد 

57. TA (Allah) đã tạo ra các ngươi (hỡi những kẻ phủ 

nhận) nhưng các ngươi lại không tin? 
قُونَ  ِ  ٥٧ َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا تَُصد 

58. Các ngươi (hỡi con người) có thấy thứ (tinh dịch) mà 

các ngươi xuất ra (vào âm đạo của phụ nữ) không? 
ا ُتۡمُنونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٥٨ أ

59. Có phải các ngươi đã tạo ra nó hay chính TA là Đấng 

đã tạo ra? 
ۡم َنحُۡن ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

َ
ۥٓ أ نُتۡم َتخۡلُُقونَُه

َ
 ٥٩ َءأ

60. Chính TA đã định đoạt cái chết giữa các ngươi và TA 

không hề bất lực. 
ۡرنَا بَيَۡنُكُم ٱلَۡموَۡت َوَما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ   ٦٠ َنحُۡن قَده

61. Trong việc thay đổi hình hài của các ngươi cũng như 

trong việc tạo ra các ngươi trong hình hài khác mà các 

ngươi không biết. 

ۡمَثَٰلَُكۡم َونُنِشئَُكۡم فِي َما لَا  
َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ َتۡعلَُمونَ 

62. Thật vậy, các ngươi đã biết sự tạo hóa đầu tiên (mà 

TA đã tạo ra các ngươi), vậy sao các ngươi không nhớ lại 

(mà tin rằng TA toàn năng dựng các ngươi sống trở lại)? 

ُرونَ  ولَيَٰ فَلَۡولَا تََذكه
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
 ٦٢ َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنهۡشأ

63. Các ngươi có thấy (hạt giống) mà các ngươi gieo 

trồng không? 
ا َتحُۡرثُونَ  فََرَءۡيُتم مه

َ
 ٦٣ أ

64. Có phải các ngươi là những kẻ làm cho nó mọc lên 

hay chính TA mới là Đấng làm cho nó mọc? 
َٰرُِعونَ  ۡم َنحُۡن ٱلزه

َ
ۥٓ أ نُتۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
 ٦٤ َءأ

65. Nếu TA muốn, TA có thể làm cho nó (khô và vỡ thành) 

mảnh vụn để rồi các ngươi chỉ biết ngạc nhiên (đứng 

nhìn). 

ُهونَ لَۡو نَشَ   ٦٥ آُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلُۡتۡم َتَفكه
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66. (Lúc đó, các ngươi chỉ biết nói): “Chúng ta thực sự đã 

thất mùa!” 
 ٦٦ إِنها لَُمۡغَرُمونَ 

67. “Không, chúng ta đã mất trắng.”  َ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

68. Các ngươi có thấy nước mà các ngươi uống không?  َهِذي تَۡشَربُون فََرَءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱل
َ
 ٦٨ أ

69. Có phải các ngươi đã ban nó xuống từ những đám 

mây hay chính TA là Đấng đã ban nó xuống? 
ۡم َنحُۡن ٱلُۡمنِزلُونَ 

َ
نَزلُۡتُموُه ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٦٩ َءأ

70. Nếu TA muốn, TA có thể làm cho nó trở nên mặn. Vậy 

sao các ngươi không biết ơn (TA)? 
َجاٗجا فَلَۡولَا تَۡشُكُرونَ 

ُ
 ٧٠ لَۡو نََشآُء َجَعلَۡنَُٰه أ

71. Các ngươi có thấy lửa mà các ngươi đốt lên không?  َاَر ٱلهتِي تُوُرون فََرَءۡيُتُم ٱلنه
َ
 ٧١ أ

72. Có phải các ngươi đã tạo ra cây cối để đốt lửa hay 

chính TA mới là Đấng đã tạo ra? 
ۡم َنحُۡن ٱلُۡمنِشـ ُونَ 

َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٧٢ َءأ

73. TA đã làm cho (lửa) thành một vật nhắc nhở (về Hỏa 

Ngục) và TA đã làm cho nó thành một vật dụng cho những 

ai là khách lữ hành (trong các ngươi). 

 ٧٣ َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا ل ِلُۡمۡقوِينَ 

74. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy tôn cao 

danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng vĩ đại nhất. 
 ٧٤ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 

75. TA thề bởi vị trí và địa điểm của các vì sao.  ُِجوم َٰقِِع ٱلنُّ قِۡسُم بَِمَو
ُ
 ٧٥ ۞فَلَآ أ

76. Và thực sự, đó là một lời thề trọng đại nếu các ngươi 

biết. 
هۡو َتۡعلَُموَن َعِظيمٌ   ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل

77. Quả thật, (những Lời được đọc cho các ngươi nghe – 

hỡi nhân loại) là Kinh Qur’an cao quý. 
 ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم  

78. Nó nằm trong một Kinh Sách được cất kỹ (Lawhu-Al-

Mahfuzh). 
ۡكُنونٖ   ٧٨ فِي كَِتَٰٖب مه

79. Không ai được phép chạm vào Nó ngoại trừ những 

người đã được thanh lọc. 
ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

80. Một sự mặc khải từ Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.  َٱلَۡعَٰلَِمين ِ ِن رهب   ٨٠ تَنِزيل  م 

81. Phải chăng đây là những lời mà các ngươi thờ ơ và 

bàng quan (hỡi những kẻ đa thần)? 
ۡدهُِنونَ  نُتم مُّ

َ
فَبَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

َ
 ٨١ أ

82. Thay vì các ngươi phải biết ơn những bổng lộc (mà 

Allah) đã ban cho các ngươi thì các ngươi lại quên ơn 

(Ngài). 

بُونَ  ِ نهُكۡم تَُكذ 
َ
 ٨٢ َوَتجَۡعلُوَن رِۡزَقُكۡم أ
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83. Vậy tại sao khi linh hồn lên đến cổ họng (lúc chết, các 

ngươi không can thiệp)? 
 ٨٣ بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقومَ فَلَۡولَٓا إَِذا 

84. (Sao lúc đó) các ngươi chỉ biết đưa mắt nhìn?  َنُتۡم ِحيَنئِٖذ تَنُظُرون
َ
 ٨٤ َوأ

85. TA (và các Thiên Thần của TA) ở gần y (người chết) 

hơn các ngươi, nhưng các ngươi không nhìn thấy. 
قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمنُكۡم َوَلَٰكِ 

َ
ها ُتۡبِصُرونَ َوَنحُۡن أ  ٨٥ ن ل

86. Nếu các ngươi cho rằng các ngươi không bị phán xét 

và thưởng phạt, 
 ٨٦ فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغيَۡر َمِدينِينَ 

87. Các ngươi hãy đưa (hồn của người chết) trở lại (thân 

xác của y) xem nào nếu các ngươi là những kẻ nói thật. 
 ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

88. Vì vậy, nếu người chết là người thuộc những người 

gần kề (nơi Allah), 
بِينَ  آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَقره مه

َ
 ٨٨ فَأ

89. Y sẽ nghỉ ngơi an lành (sau đó) với phần bổng lộc tốt 

nơi Thiên Đàng hạnh phúc. 
 ٨٩ َرۡيَحان  وََجنهُت نَعِيمٖ فََرۡوح  وَ 

90. Nếu (người chết) là người thuộc những người bạn của 

tay phải, 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
آ إِن َكاَن ِمۡن أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

91. (Y sẽ được tiếp đón từ những người bạn của tay phải 

(với lời): “Chào an lành!” 
ۡص 

َ
هَك ِمۡن أ  ٩١ َحَِٰب ٱلَۡيِمينِ فََسَلَٰم  ل

92. Nhưng nếu (người chết) là người thuộc những kẻ phủ 

nhận, lạc lối, 
ٓال ِينَ  بِيَن ٱلضه ِ آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَكذ  مه

َ
 ٩٢ َوأ

93. Y sẽ được chiêu đãi bằng một loại nước cực sôi.  ِٖۡن َحمِيم  ٩٣ َفنُُزل  م 

94. Y sẽ bị nướng trong Hỏa Ngục.  ٍ٩٤ َوتَۡصلَِيُة َجِحيم 

95. Quả thật, đây là sự thật chắc chắn.  ِ٩٥ إِنه َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِين 

96. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy tôn cao 

danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng vĩ đại nhất. 
 ٩٦ ٱلَۡعِظيمِ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك 
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Al-Hadid  الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Vạn vật trong trời đất đều tôn cao Allah vì Ngài là Đấng 

Quyền Năng, Đấng Chí Minh. 
ِ َما فِي  ۡرِضِۖ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز  َسبهَح َّلِله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

 ١ ٱلۡحَِكيمُ 

2. Quyền thống trị trời đất thuộc về một mình Ngài. Ngài 

làm cho sống và làm cho chết, và Ngài toàn năng trên tất 

cả mọi thứ. 

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ وَُهَو  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ٢ عَلَىَٰ ُكل 

3. Ngài là Đấng Đầu Tiên, Đấng Cuối Cùng, Đấng Bên 

Ngoài, Đấng Bên Trong, và Ngài có kiến thức về mọi thứ. 
ِ َشۡيٍء  

َِٰهُر َوٱلَۡباِطُنۖۡ وَُهَو بِكُل  ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه
َ
ُهَو ٱلۡأ

 ٣ َعلِيمٌ 

4. Ngài là Đấng đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày rồi 

ngự lên Ngai Vương. Ngài biết rõ những gì thâm nhập vào 

trái đất và những gì từ dưới đất nhô lên, và (Ngài biết rõ) 

những gì từ trên trời xuống và những gì đi lên trời; và Ngài 

ở cùng với các ngươi mọi lúc mọi nơi. Quả thật, Allah thấy 

rõ những gì các ngươi làm. 

يهاٖم ُثمه  
َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هِذي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱل

ۡرِض َوَما  
َ
ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَهاۖۡ   َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسه
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  وَُهوَ  ۡيَن َما ُكنُتۡمْۚ َوٱَّلله

َ
 َمَعُكۡم أ

 ٤ بَِصير  

5. Quyền thống trị trời đất thuộc về một mình Ngài, tất cả 

mọi sự việc đều được trình về cho Ngài (định đoạt). 
ِ تُرَۡجُع   ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ل

ُمورُ 
ُ
 ٥ ٱلۡأ

6. Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày 

vào ban đêm, và Ngài biết rõ mọi điều nằm trong lòng 

(đám bề tôi của Ngài). 

هۡيِلِۚ وَُهَو   َهاَر فِي ٱل َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٦ َعلِيُم

7. Các ngươi hãy có đức tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài 

và các ngươi hãy chi dùng (cho con đường chính nghĩa 

của Allah) tài sản mà Ngài đã cho các ngươi thừa hưởng. 

Do đó, trong các ngươi, những ai đã có đức tin và đã chi 

dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Ngài) thì sẽ 

có được một phần thưởng to lớn. 

ا َجَعلَُكم   نفُِقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱَّلله

نَفُقواْ  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوأ ۡسَتۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل مُّ

ۡجر  َكبِير  
َ
 ٧ لَُهۡم أ
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8. Sao các ngươi lại không có đức tin nơi Allah trong khi vị 

Sứ Giả (của Ngài) đã kêu gọi các ngươi hãy có đức tin nơi 

Thượng Đế của các ngươi và Ngài đã nhận lời giao ước 

của các ngươi (rằng các ngươi có đức tin nơi Ngài lúc 

Ngài tạo ra các ngươi từ xương sống người cha của các 

ngươi), nếu các ngươi là những người thực sự có đức 

tin? 

ِ َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم   َوَما لَُكۡم لَا تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َخَذ ِميَثََٰقُكۡم إِن ُكنُتم  

َ
لُِتۡؤِمُنواْ بَِرب ُِكۡم َوَقۡد أ

ۡؤِمنِينَ   ٨ مُّ

9. Ngài là Đấng đã ban xuống cho Người Bề Tôi 

(Muhammad) của Ngài các Lời Mặc Khải rõ ràng để Ngài 

đưa các ngươi ra ánh sáng từ nơi tăm tối. Quả thật, Allah 

tử tế và nhân từ đối với các ngươi. 

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت  ِ ُِل عَلَىَٰ َعۡبِده هِذي ُينَز  ُهَو ٱل
  َ ِۚ َوِإنه ٱَّلله لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َِن ٱلظُّ ل ُِيۡخرَِجُكم م 

 ٩ بُِكۡم لََرُءوف  رهِحيم  

10. Sao các ngươi không chi dùng cho con đường chính 

nghĩa của Allah trong khi mọi tài sản của trời đất đều 

thuộc quyền sở hữu của Allah? Chắc chắn sẽ không 

ngang bằng nhau giữa các ngươi, những người đã chi 

dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc chinh phục Makkah 

(và những người chi dùng tài sản và chiến đấu sau đó). 

Những người (đã chi dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc 

chinh phục Makkah) sẽ có cấp bậc cao hơn những người 

chi dùng và chiến đấu sau đó. Tuy nhiên, Allah đã hứa 

ban phần thưởng tốt cho tất cả và Ngài thông toàn những 

gì các ngươi làm. 

ِ ِميَرَُٰث   ِ َوَّلِله ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

نَفَق  
َ
ۡن أ ۡرِضِۚ لَا يَۡسَتوِي ِمنُكم مه

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ٱلسه

َِن   ۡعَظُم َدرََجٗة م 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ََٰتَل ِمن َقۡبِل ٱلَۡفۡتِح َوَق

هِذينَ  ُ  ٱل ا وََعَد ٱَّلله
ْْۚ وَُكل ٗ ََٰتلُوا نَفُقواْ ِمنُۢ َبۡعُد َوَق

َ
 أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير   ِۚ َوٱَّلله  ١٠ ٱلۡحُۡسَنيَٰ

11. Người nào cho Allah mượn một món nợ tốt, Ngài sẽ 

nhân nó lên cho y nhiều hơn và y sẽ có được một phần 

thường cao quý và vinh dự. 

ن ذَ  َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضَٰعَِفُهۥ  مه هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ا ٱل
ۡجر  َكرِيم  

َ
ۥٓ أ  ١١ لَُهۥ َولَُه

12. Vào Ngày mà ngươi sẽ thấy những người đàn ông có 

đức tin và những người phụ nữ có đức tin, ánh sáng của 

họ tiến tới trước mặt và bên phải của họ. (Họ được bảo): 

“Những điều tốt lành của các ngươi ngày hôm nay là 

những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông 

chảy, nơi mà các ngươi sẽ sống vĩnh viễn.” Đấy là một 

thành tựu vĩ đại.” 

يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت يَۡسَعىَٰ نُورُُهم َبيَۡن  
رِي  

َٰت  َتجۡ َُٰكُم ٱلَۡيۡوَم َجنه يَۡمَٰنِِهمِۖ بُۡشَرى
َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
أ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َذ
َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١٢ ٱلَۡعِظيمُ 

13. Đó cũng là Ngày mà những kẻ giả tạo đức tin nam 

cũng như nữ sẽ nói với những người có đức tin: “Xin hãy 

đợi chúng tôi để chúng tôi có thể có được một chút ánh 

sáng của các người.” Lúc đó, có lời đáp lại: “Các người 

hãy quay lại phía sau và tìm kiếm ánh sáng!” Thế rồi một 

bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên giữa họ, bên 

trong chứa đựng sự thương xót và lòng nhân từ nhưng 

bên ngoài là sự trừng phạt. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لِل
ٱنُظُرونَا َنۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِكۡم قِيَل ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم  

هُهۥ بَاُبُۢ   فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ فَُضرَِب بَيَۡنُهم بُِسورٖ ل
ۡحمَُة َوَظَِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلَۡعَذاُب بَاطِ   ١٣ ُنُهۥ فِيهِ ٱلره
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14. (Những kẻ giả tạo đức tin) sẽ réo gọi những người có 

đức tin: “Chẳng phải chúng ta cùng một nhóm ư?” (Những 

người có đức tin) nói: “Đúng vậy, (chúng ta cùng một 

nhóm), nhưng các người đã tự hại mình (bởi sự giả tạo 

đức tin của các người), các người đã thường chờ đợi (sự 

thất bại của chúng tôi), các người đã hoài nghi (về việc 

Allah ban cho sự thắng lợi), và những mơ tưởng đã lừa 

dối các người cho đến khi lệnh của Allah đến. Và kẻ lừa 

dối đã lừa dối các người về Allah.” 

َعُكۡمۖۡ قَالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكنهُكۡم   لَۡم نَُكن مه
َ
ُيَناُدوَنُهۡم أ

تُۡكُم   نُفَسُكۡم َوتََربهۡصُتۡم َوٱۡرتَبُۡتۡم وََغره
َ
َفَتنُتۡم أ

ِ ٱلَۡغُرورُ  ُكم بِٱَّلله ِ وََغره ۡمُر ٱَّلله
َ
َمانِيُّ َحتهيَٰ َجآَء أ

َ
 ١٤ ٱلۡأ

15. Vì vậy, ngày hôm nay sẽ không có tiền chuộc nào 

được chấp nhận từ các ngươi (hỡi những kẻ giả tạo đức 

tin) cũng như từ những kẻ vô đức tin. Chỗ cư ngụ của các 

ngươi (hôm nay) chính là Hỏa Ngục, nó xứng đáng với 

các ngươi và nó là một nơi đến vô cùng tồi tệ. 

هِذيَن   فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ ِمنُكۡم فِۡديَة  َولَا ِمَن ٱل
َُٰكۡمۖۡ َوبِئَۡس   ۖۡ ِهَي َمۡولَى اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
ْْۚ َمأ َكَفُروا

 ١٥ ٱلَۡمِصيرُ 

16. Lẽ nào chưa phải lúc để cho những người có đức tin 

biết rằng trái tim của họ nên sợ trước lời nhắc nhở của 

Allah và trước Chân Lý đã được ban xuống ư? Họ chớ 

giống như những kẻ đã được ban cho Kinh Sách trước 

đây, do bởi thời gian trôi qua quá dài nên con tim của 

chúng cứng lại, và nhiều người trong bọn chúng là những 

kẻ ngang ngược bất tuân. 

هِذي ِن لِل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ن َتخَۡشَع قُلُوبُُهۡم لِِذۡكرِ  ۞أ

َ
َن َءاَمُنٓواْ أ

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ ِ َولَا يَُكونُواْ َكٱل ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱلۡحَق  ٱَّلله

َمُد َفَقَسۡت  
َ
ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبُل َفَطاَل َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ١٦ قُلُوبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

17. Các ngươi hãy biết rằng Allah đã làm cho mảnh đất 

sống lại sau khi nó đã chết khô. Thật vậy, TA (Allah) đã 

trình bày rõ các Lời Mặc Khải (của TA) cho các ngươi hy 

vọng các ngươi sẽ hiểu. 

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاْۚ قَۡد بَيهنها 
َ
َ يُۡحِي ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

 ١٧ ِت لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰ 

18. Quả thật, những người làm từ thiện nam cũng như nữ, 

họ đã cho Allah mượn một món nợ tốt, món nợ (tốt) đó sẽ 

được nhân lên cho họ và họ sẽ có được một phần thưởng 

cao quý, vinh dự. 

قِيَن  ِ د  َ قَۡرًضا  إِنه ٱلُۡمصه قۡرَُضواْ ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  َوٱلُۡمصه

ۡجر  َكرِيم  
َ
 ١٨ َحَسٗنا يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

19. Những người có đức tin nơi Allah và các Sứ Giả của 

Ngài là những người ủng hộ chân lý và là những người hy 

sinh vì chính nghĩa của Ngài; họ sẽ có được phần thưởng 

và ánh sáng nơi Thượng Đế của họ. Ngược lại, những kẻ 

vô đức tin và phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA sẽ là 

những kẻ đồng hành của Hỏa Ngục. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل
َهَدآُء ِعنَد رَ  يُقوَنۖۡ َوٱلشُّ ِ د  ِ ۡجرُُهۡم  ٱلص 

َ
ب ِِهۡم لَُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َونُورُُهۡمۖۡ َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١٩ أ
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20. Các ngươi hãy biết rằng cuộc sống trần gian này chỉ là 

trò vui chơi, là thú tiêu khiển, là sự tô điểm khoe khoang 

tâng bốc lẫn nhau, là sự cạnh tranh để gia tăng của cải và 

con cái. Hình ảnh của nó giống như hoa màu (đâm trổ 

xanh tươi) sau cơn mưa làm mát dạ người trồng, sau đó 

lại héo hon và khô đi; ngươi - hỡi con người - sẽ thấy nó 

chuyển thành màu vàng rồi thành các mảnh vụn. Nhưng ở 

Đời sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp và sự tha 

thứ cùng với sự hài lòng của Allah. Và cuộc sống thế gian 

này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ đầy dối trá. 

ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو  َوزِيَنة    ُة ٱلدُّ نهَما ٱلۡحََيوَٰ
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ
 ُۢ ۡوَلَٰدِِۖ َكَمَثِل  َوَتَفاُخُر

َ
َِٰل َوٱلۡأ ۡمَو

َ
بَيَۡنُكۡم َوتَكَاثُر  فِي ٱلۡأ

َُٰه   اَر َنَباتُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى ۡعَجَب ٱلُۡكفه
َ
َغۡيٍث أ

ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰٗماۖۡ َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب    ُمۡصَفر ٗ
ُة  ْۚ َوَما ٱلۡحََيوَٰ َٰن  ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله ۡنَيآ َشِديد  َوَمۡغفَِرة  م  ٱلدُّ

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ   ٢٠ إِل

21. Các ngươi hãy tranh nhau chạy đua đến với sự tha 

thứ từ Thượng Đế của các ngươi và (hãy tranh nhau chạy 

đua đến với) Thiên Đàng nơi mà khoảng rộng của nó như 

khoảng rộng của trời đất được chuẩn bị cho những người 

có đức tin nơi Allah và các Sứ Giả của Ngài. Đó là thiên 

lộc của Allah mà Ngài sẽ ban cho ai Ngài muốn. Quả thật, 

Allah là Đấng có thiên lộc vĩ đại. 

ب ُِكۡم وََجنهٍة َعۡرُضَها  ِن ره َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ِعده 

ُ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ هِذيَن َءاَمُنواْ  َكَعۡرِض ٱلسه ۡت لِل

  ْۚ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله ِ َورُُسلِهۚۦِْ َذ بِٱَّلله
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ   ٢١ َوٱَّلله

22. Không một tai họa nào xảy ra trên trái đất hoặc nhằm 

vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong 

Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. 

Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. 

نُفِسُكۡم  
َ
ۡرِض َولَا فِٓي أ

َ
ِصيَبةٖ فِي ٱلۡأ َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

  ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ْۚ إِنه َذ َهآ
َ
ن نهبَۡرأ

َ
ِن َقۡبِل أ ها فِي كَِتَٰٖب م  إِل

 ٢٢ يَِسير  

23. Để cho các ngươi (hỡi con người) không tuyệt vọng về 

những gì đã mất và không vui mừng quá đỗi (đến mức tự 

hào và kiêu ngạo) về những gì (Allah) đã ban cho các 

ngươi. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ khoác 

lác khoe khoang. 

َسۡواْ عَلَىَٰ 
ۡ
 َما فَاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ بَِمآ  ل َِكۡيلَا تَأ

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل فَُخورٍ  َُٰكۡمُۗ َوٱَّلله  ٢٣ َءاتَى

24. Những kẻ keo kiệt và xúi giục thiên hạ keo kiệt như 

mình (đều là những kẻ thua thiệt). Và kẻ nào quay lưng 

(với Allah thì chỉ làm hại bản thân chứ không ảnh hưởng 

gì đến Ngài) bởi quả thật Allah là Đấng Miễn Cần, Đấng 

Đáng Ca Tụng. 

اَس بِٱلُۡبۡخِل  َوَمن   ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٤ َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله

25. Quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả của TA đến với những 

bằng chứng rõ rệt và TA đã ban xuống cùng với Họ những 

Kinh Sách và Chiếc Cân (công lý) để cho nhân loại dựa 

theo đó mà duy trì sự công bằng. Và TA đã ban sắt xuống, 

trong đó có một sức mạnh quân sự to lớn và nhiều nguồn 

lợi khác cho nhân loại, mục đích để Allah biết ai là người 

ủng hộ Ngài và Sứ Giả của Ngài. Quả thật, Allah là Đấng 

Quyền Lực, Đấng Toàn Năng. 

نَزلَۡنا َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب  
َ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

َ
لََقۡد أ

نَزلَۡنا ٱلۡحَدِ 
َ
اُس بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ يَد  َوٱلِۡميَزاَن لَِيُقوَم ٱلنه

ُ َمن   س  َشِديد  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله
ۡ
فِيهِ بَأ

َ قَوِيٌّ َعزِيز    ٢٥ يَنُصُرُهۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنه ٱَّلله
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26. Quả thật, TA đã cử phái Nuh và Ibrahim làm Sứ Giả 

(của TA) và TA đã lựa chọn trong con cháu của họ làm 

người thừa kế sứ mạng Nabi và tiếp nhận Kinh Sách. Tuy 

nhiên chỉ một ít trong số họ được hướng dẫn còn đa số là 

những kẻ bất tuân dấy loạn. 

ِيهتِِهَما  ۡرَسلَۡنا نُوٗحا َوِإبَۡرَٰهِيَم وََجَعلَۡنا فِي ُذر 
َ
َولََقۡد أ

ۡهَتدِٖۖ   ُبوهَة َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ فَِمۡنُهم مُّ ِۡنُهۡم  ٱلنُّ َوَكثِير  م 
َِٰسُقونَ   ٢٦ َف

27. Sau đó TA phái các Thiên Sứ khác nối gót theo họ. TA 

đã cử phái Ysa con trai Maryam và ban cho Y Kinh Injil 

(Tân Ước), TA đã đặt vào trái tim những người đi theo Y 

lòng trắc ẩn và sự thương xót. Nhưng nguyên tắc tu hành 

(không lập gia đình) là do họ tự đặt ra chứ TA không qui 

định cho họ, ngoại trừ việc làm hài lòng Allah; họ đã không 

làm tròn bổn phận mà đáng lẽ ra họ phải làm. Mặc dù vậy 

TA đã ban thưởng cho những ai có đức tin trong số họ, 

tuy nhiên, đa số đều là những kẻ bất tuân dấy loạn. 

ۡيَنا بِعِيَسي ٱبِۡن   ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلَِنا َوَقفه ُثمه َقفه
هِذيَن   ۖۡ وََجَعلَۡنا فِي قُلُوِب ٱل َمۡريََم َوَءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل

ْۚ َورَۡهَبانِيهًة ٱۡبَتَدُعوَها َما َكَتۡبَنََٰها  فَٗة َوَرۡحمَٗة
ۡ
ٱتهَبُعوُه َرأ

ِ َفَما رََعوَۡها َحقه  عَ  َِٰن ٱَّلله ها ٱبۡتَِغآَء رِۡضَو لَۡيِهۡم إِل
ۡجرَُهۡمۖۡ َوَكثِير   

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ مِۡنُهۡم أ رِعَايَتَِهاۖۡ فَـ َاتَيَۡنا ٱل

َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ٢٧ م 

28. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah 

và hãy có đức tin nơi Thiên Sứ của Ngài, Ngài sẽ lấy lòng 

thương xót của Ngài mà ban cho các ngươi gấp đôi phần 

thưởng, Ngài sẽ ban cho các ngươi ánh sáng để các 

ngươi bước đi và Ngài sẽ tha thứ cho các ngươi. Quả 

thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

َ َوَءاِمُنواْ بِرَُسولِهِۦ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡحمَتِهِۦ َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا   يُۡؤتُِكۡم كِۡفلَيِۡن ِمن ره
ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٨ َتۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. Để cho dân Kinh Sách biết rằng chúng không quyết 

định được điều gì về thiên ân của Allah, và rằng thiên ân 

hoàn toàn nằm trong Tay của Allah, Ngài sẽ trao nó cho 

người mà Ngài muốn. Quả thật, Allah là Đấng có thiên ân 

vĩ đại. 

ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء   ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ل َِئلها َيۡعلََم أ

ِن ِ يُۡؤتِيهِ َمن   م  نه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
َ
ِ َوأ فَۡضِل ٱَّلله

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٩ يََشآُء
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quả thật, Allah đã nghe thấy lời của người phụ nữ (tên 

Khawlah bint Tha’labah) tranh luận với Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) về chồng của nàng ta (tên Aws bin As-

Samit), và nàng ta đã phàn nàn với Allah và Allah đã nghe 

thấy cuộc đối thoại của hai ngươi. Thật vậy, Allah là Đấng 

Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

ُ قَۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك فِي َزوِۡجَها   قَۡد َسِمَع ٱَّلله
  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَمآ ِ َوٱَّلله َوتَۡشَتكِٓي إِلَي ٱَّلله

 ١ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ 

2. Những ai trong các ngươi thôi vợ của mình theo lối 

Zhihar(1) thì hãy biết rằng vợ của họ không phải là mẹ của 

họ. Bởi lẽ mẹ của họ là người đã sinh đẻ ra họ. Quả thật, 

họ đang nói một tuyên bố phản cảm và sai sự thật. Tuy 

nhiên, Allah thực sự là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Độ 

Lượng.I 

ا ُهنه   ِن ن َِسآئِِهم مه هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱل
َٰٓـ ِي َولَۡدَنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم   ها ٱله َهَُٰتُهۡم إِل مه

ُ
َهَٰتِِهۡمۖۡ إِۡن أ مه

ُ
أ

َ لََعُفوٌّ   َِن ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ َوِإنه ٱَّلله لََيُقولُوَن ُمنَكٗرا م 
 ٢ َغُفور  

3. Những ai đã thôi vợ của mình theo lối Zhihar nhưng sau 

đó muốn rút lại những gì họ đã tuyên bố thì họ (phải chịu 

phạt bằng cách) chuộc tự do cho một người nô lệ trước 

khi hai người trở lại chăn gối với nhau. Đó là những gì các 

ngươi được răn dạy và Allah thông toàn những gì các 

ngươi làm. 

هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن ن َِسآئِِهۡم ُثمه َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ   َوٱل
َٰلُِكۡم   اْۚ َذ ن َيَتَمآسه

َ
ِن َقۡبِل أ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ م 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٣ تُوَعُظوَن بِهۚۦِْ َوٱَّلله

4. Nhưng nếu ai không tìm thấy (nô lệ để phóng thích) thì 

phải nhịn chay trong hai tháng liên tiếp trước khi hai người 

trở lại chăn gối với nhau. Nhưng nếu ai không thể (nhịn 

chay trong hai tháng liên tiếp) thì phải nuôi ăn sáu mươi 

người nghèo. Đó là để chứng tỏ các ngươi có đức tin nơi 

Allah và Sứ Giả của Ngài. Và đó là giới hạn của Allah. 

Quả thật, những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt đau đớn. 

ن 
َ
هۡم َيِجۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن ِمن َقۡبِل أ َفَمن ل

هۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِست ِينَ  اۖۡ َفَمن ل  ِمۡسِكيٗناْۚ َيَتَمآسه
  ُِۗ ِ َورَُسولِهۚۦِْ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله َٰلَِك لُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله َذ

لِيمٌ 
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ  ٤ َولِلَۡك

5. Những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài chắc 

chắn sẽ bị hạ nhục giống như những kẻ thời trước chúng. 

Quả thật, TA đã ban xuống các Lời Mặc Khải rõ ràng và 

những kẻ vô đức tin sẽ phải chịu một trừng phạt đầy nhục 

nhã. 

َ َورَُسولَُهۥ ُكبُِتواْ َكَما ُكبَِت   هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
نَزلَۡنآ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ 

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَقۡد أ ٱل

َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ   ٥ ِهين  َولِلَۡك

6. Vào Ngày mà Allah dựng sống lại tất cả bọn chúng, 

Ngài sẽ cho chúng biết những điều mà chúng đã làm. 

Allah đã cho ghi chép tất cả nhưng chúng đã quên. Quả 

thật, Allah làm chứng cho tất cả mọi thứ. 

ُ َجمِيٗعا  َُٰه  يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله ۡحَصى
َ
ْْۚ أ َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله  ٦ ٱَّلله

 
I (1) Zhihar là một hình thức thôi vợ của những người Ả-rập thời trước Islam bằng câu thành ngữ mà họ thường dùng để 

nói với vợ của mình: “Cô đối với tôi giống như cái lưng của mẹ tôi vậy!” ngụ ý không được phép ăn nằm với vợ. 
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7. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi không nghĩ rằng 

Allah biết những gì trong các tầng trời và những gì trên 

trái đất ư? Không một cuộc trò chuyện riêng tư nào giữa 

ba người mà Ngài không là người thứ tư trong số họ, nếu 

cuộc trò chuyện có năm người thì Ngài là người thứ sáu 

trong số họ, dù số lượng (những người tham gia trong 

cuộc trò chuyện) ít hoặc nhiều hơn thế thì Ngài vẫn là 

người ở cùng với họ dẫu họ ở đâu. Rồi sau đó, vào Ngày 

Phán Xét Cuối Cùng, Ngài sẽ cho họ biết về những điều 

mà họ đã làm. Quả thật, Allah là Đấng biết hết tất cả mọi 

điều. 

ۡرِضِۖ  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

 َٰ جَۡوىَٰ ثََل ها ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا  َما يَُكوُن ِمن نه َثٍة إِل
َٰلَِك َولَٓا   ۡدنَيَٰ ِمن َذ

َ
ها ُهَو َسادُِسُهۡم َولَٓا أ َخمَۡسٍة إِل

ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما   ۡيَن َما َكانُوا
َ
ها ُهَو َمَعُهۡم أ ۡكثََر إِل

َ
أ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
َ بِكُل   ٧ َعِملُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله

8. Ngươi không thấy rằng những kẻ đã bị cấm không 

được trò chuyện riêng tư rồi sau đó chúng quay trở lại 

điều mà chúng bị cấm và trò chuyện thầm kín với nhau về 

tội lỗi, hận thù và trái lệnh Sứ Giả (của Allah) sao? Khi 

chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào Ngươi bằng lời 

chào mà Allah dùng để chào Ngươi, và chúng nói với 

nhau: “Tại sao Allah không trừng phạt bọn ta vì những gì 

bọn ta nói?” Hỏa Ngục, nơi mà chúng sẽ bị thiêu đốt đã đủ 

cho chúng, và đó là đích đến khốn khổ và tội tệ nhất. 

هِذينَ  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
 ُنُهواْ َعِن ٱلنهۡجَوىَٰ ُثمه َيُعوُدوَن لَِما  أ

ُنُهواْ َعۡنُه َويََتَنََٰجۡوَن بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت  
  ُ ٱلرهُسوِلِۖ َوِإَذا َجآُءوَك َحيهۡوَك بَِما لَۡم ُيحَي َِك بِهِ ٱَّلله

 ِ ُ ب ُبَنا ٱَّلله ِ نُفِسِهۡم لَۡولَا ُيَعذ 
َ
ْۚ  َويَُقولُوَن فِٓي أ َما َنُقوُل

 ٨ َحۡسُبُهۡم َجَهنهُم يَۡصلَۡوَنَهاۖۡ فَبِئَۡس ٱلَۡمِصيرُ 

9. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi trò chuyện 

riêng, các ngươi chớ đừng nói về tội lỗi, điều hận thù và 

trái lệnh Sứ Giả (của Allah) mà hãy nói về đạo đức và lòng 

Taqwa. Các ngươi hãy sợ Allah, Đấng mà các ngươi sẽ 

được triệu tập trình diện trước Ngài. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم فَلَا َتَتَنََٰجۡواْ   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

  ِ بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 
 ْ ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقوا هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َوٱلته َ ٱل  ٩ ٱَّلله

10. Quả thật, cuộc trò chuyện riêng tư (bàn tính điều tội lỗi 

là một sự xúi bẩy) từ Shaytan mục đích để làm đau lòng 

những người có đức tin, tuy nhiên, Shaytan sẽ không thể 

làm hại họ bất cứ điều gì trừ phi được sự cho phép của 

Allah. Vì vậy, người có đức tin hãy phó thác cho Allah. 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡيَطَِٰن لَِيۡحُزَن ٱل ۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشه إِنهَما ٱلنه
  ِ ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ها بِإِۡذِن ٱَّلله َولَيَۡس بَِضآر ِهِۡم َشۡيـ ًا إِل

 ١٠ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

11. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi được yêu 

cầu nới rộng chỗ ngồi cho người khác trong các cuộc họp 

mặt thì các ngươi hãy nới ra rồi Allah sẽ nới rộng không 

gian cho các ngươi. Và khi các ngươi được yêu cầu đứng 

dậy thì các ngươi hãy đứng dậy rồi Allah sẽ nâng cao cấp 

bậc cho những người có đức tin và những người hiểu biết 

trong các ngươi. Quả thật, Allah thông toàn những điều 

các ngươi làm. 

ُحواْ فِي   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكۡم َتَفسه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ُ لَُكۡمۖۡ َوِإَذا قِيَل   ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم   ُ ٱل ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرَفِع ٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّلله
ُ
هِذيَن أ َوٱل

 ١١ َخبِير  
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12. Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi muốn tư 

vấn riêng với Sứ Giả (Muhammad) thì các ngươi hãy làm 

từ thiện trước buổi tư vấn của các ngươi. Điều đó là điều 

tốt và tinh khiết hơn cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi 

không tìm được phương tiện để làm từ thiện thì (các 

ngươi hãy biết rằng) Allah thực sự là Đấng Tha Thứ, 

Đấng Nhân Từ. 

ُمواْ   ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجۡيُتُم ٱلرهُسوَل َفَقد  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰلَِك َخيۡر  لهُكۡم   ْۚ َذ َُٰكۡم َصَدقَٗة َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى
َ َغُفور  رهِحيمٌ  هۡم َتِجُدواْ فَإِنه ٱَّلله ْۚ فَإِن ل ۡطَهُر

َ
 ١٢ َوأ

13. Có phải các ngươi sợ làm từ thiện trước khi đến tư 

vấn việc riêng tư của các ngươi (với Sứ Giả Muhammad)? 

Nhưng nếu các ngươi không làm được và muốn được 

Allah tha tội cho các ngươi thì (ít ra) các ngươi hãy chu 

đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah, và các ngươi 

hãy tuân lệnh Allah và Sứ Giả của Ngài. Quả thật, Allah 

thông toàn tất cả những gì các ngươi làm. 

َٰٖتِۚ   َُٰكۡم َصَدَق ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

َة   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ُ َعلَۡيُكۡم فَأ فَإِۡذ لَۡم َتۡفَعلُواْ َوتَاَب ٱَّلله

ِطيُعواْ ٱ 
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ُۢ بَِما  َوَءاتُواْ ٱلزه ُ َخبِيُر ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسولَُه َّلله

 ١٣ َتۡعَملُونَ 

14. Há Ngươi không thấy những kẻ đã quay lại kết bạn 

với đám người mà Allah đã giận dữ với họ sao? Chúng 

không phải thành phần của các ngươi cũng không thuộc 

thành phần của đám người đó. Và chúng đã thề thốt trên 

điều giả dối trong lúc chúng biết rõ. 

ُ َعلَۡيِهم   هۡواْ قَوًۡما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن تََول لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ِنُكۡم َولَا ِمۡنُهۡم َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱلَۡكِذِب   ا ُهم م  مه
 ١٤ وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

15. Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt khủng 

khiếp. Thật vậy, chúng là những kẻ thật xấu xa vì những 

gì mà chúng đã làm. 

ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ   َعده ٱَّلله
َ
أ

 ١٥ َيۡعَملُونَ 

16. Chúng lấy lời thề (giả dối) của mình làm vỏ bọc. Vì 

vậy, chúng đã ngăn cản (mọi người) khỏi con đường của 

Allah. (Rồi đây) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt 

nhục nhã. 

ِ فَلَُهۡم   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِهين    ١٦ َعَذاب  مُّ

17. Của cải và con cái của chúng sẽ không bao giờ giúp 

được chúng bất cứ điều gì ở nơi Allah. Chúng sẽ là những 

người bạn của Hỏa Ngục, chúng sẽ ở trong đó vĩnh viễn. 

ِ َشۡيـ ًاْۚ   َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 
َ
َٰلُُهۡم َولَٓا أ ۡمَو

َ
لهن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٧ أ

18. Vào Ngày mà Allah sẽ dựng tất cả bọn chúng sống lại, 

chúng sẽ thề thốt với Ngài giống như chúng đã thề thốt 

với các ngươi, và chúng tưởng chúng có thể dựa vào một 

cái gì đó (để chạy tội trước Allah). Không nghi ngờ gì nữa, 

chúng thực sự là những kẻ nói dối. 

ُ َجمِيٗعا َفَيۡحلُِفوَن لَُهۥ َكَما َيحۡلُِفوَن   يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
لَٓا إِنهُهۡم ُهُم  

َ
ِۚ أ نهُهۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء

َ
لَُكۡم َويَۡحَسُبوَن أ

َِٰذبُونَ   ١٨ ٱلَۡك

19. Shaytan đã chế ngự được chúng và làm cho chúng 

quên đi việc tưởng nhớ Allah. Chúng là bè phái của 

Shaytan. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng bè phái của 

Shaytan chắc chắn sẽ là những kẻ thua cuộc. 

  ِْۚ َُٰهۡم ذِۡكَر ٱَّلله نَسى
َ
ۡيَطَُٰن فَأ ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشه

ۡيَطَِٰن ُهُم   لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱلشه
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱلشه

ُ
أ

 ١٩ ُرونَ ٱلَۡخَٰسِ 
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20. Thật vậy, những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của 

Ngài là những kẻ bị hạ nhục. 
ْوَلَٰٓئَِك فِي  

ُ
ۥٓ أ َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل

َذل ِينَ 
َ
 ٢٠ ٱلۡأ

21. Allah đã định: “TA và Sứ Giả của TA chắc chắn phải 

thắng”. Quả thật Allah là Đấng Toàn Lực, Đấng Quyền 

Năng. 

َ قَوِيٌّ   ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسلِٓى
َ
ۡغلِبَنه أ

َ
ُ لَأ َكَتَب ٱَّلله

 ٢١ َعزِيز  

22. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ không tìm thấy một 

đám người nào đã có đức tin nơi Allah và Ngày Sau lại có 

tình cảm với những kẻ chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài 

dù đó là cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột thịt của 

họ đi chăng nữa. Họ đã được Allah khắc ghi đức tin trong 

tim của họ và Ngài đã ủng hộ họ bằng tinh thần của Ngài. 

Ngài sẽ thu nhận họ vào những Ngôi Vườn Thiên Đàng 

bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi 

mãi. Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với Ngài. Họ là 

những người thuộc phe của Allah. Không nghi ngờ gì nữa 

rằng phe của Allah là những người thắng lợi, thành công. 

ها َتِجُد قَوٗۡما  ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن  ل يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ۡو  

َ
َ َورَُسولَُهۥ َولَۡو َكانُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ َمۡن َحآده ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب  
ُ
ۡو َعِشيَرَتُهۡمْۚ أ

َ
ََٰنُهۡم أ ۡو إِۡخَو

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
أ

ِۡنُهۖۡ  يهَدُهم بُِروٖح م 
َ
 َويُۡدِخلُُهۡم  فِي قُلُوبِِهُم ٱلِۡإيَمََٰن َوأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َرِضَي  
َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
لَٓا إِنه  

َ
ِْۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱَّلله

ُ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهْۚ أ ٱَّلله

ِ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ   ٢٢ ِحۡزَب ٱَّلله
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 

tán dương tôn cao Allah bởi Ngài là Đấng Quyền Năng, 

Đấng Thông Thái. 

 ِ َِٰت َوَما ف َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه ۡرِضِۖ وَُهَو  َسبهَح َّلِله
َ
ي ٱلۡأ

 ١ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. Ngài đã trục xuất những kẻ vô đức tin thuộc dân Kinh 

Sách ra khỏi nhà cửa của chúng trong cuộc tập họp đầu 

tiên. Các ngươi không nghĩ rằng chúng sẽ rời đi và bản 

thân chúng cũng nghĩ rằng pháo đài của chúng sẽ bảo vệ 

chúng khỏi Allah. Nhưng (sự trừng phạt của) Allah đã đến 

với chúng mà chúng không ngờ tới được. Ngài đã gieo rắc 

nỗi kinh hoàng vào lòng của chúng nên chúng đã phá hủy 

nhà cửa của mình bằng chính bàn tay của chúng và bàn 

tay của những người có đức tin. Vì vậy, các ngươi hãy 

tiếp thu bài học hỡi những người có tầm nhìn! 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ۡخَرَج ٱل

َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

  ْۡۖ ن َيخۡرُُجوا
َ
ِل ٱلۡحَۡشِرِۚ َما َظَننُتۡم أ وه

َ
ِمن دَِيَٰرِهِۡم لِأ

انَِعُتُهۡم ُحُصو  نهُهم مه
َ
َُٰهُم  َوَظنُّٓواْ أ تَى

َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله ُنُهم م 

ْۖۡ َوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم   ُ ِمۡن َحۡيُث لَۡم َيحۡتَِسُبوا ٱَّلله
يِۡدي ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
ٱلرُّۡعَبْۚ ُيخۡرِبُوَن ُبُيوَتُهم بِأ
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ٢ فَٱۡعَتبُِرواْ َيَٰٓ

3. Nếu Allah không qui định trục xuất chúng (khỏi nhà cửa 

của chúng) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng trong 

thế giới trần gian này, và vào Thế Giới Đời Sau chúng sẽ 

phải chịu sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục. 

َبُهۡم فِي   ُ َعلَۡيِهُم ٱلۡجَلَآَء لََعذه ن َكَتَب ٱَّلله
َ
َولَۡولَٓا أ

ۡنَياۖۡ َولَهُ  ارِ ٱلدُّ  ٣ ۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱلنه

4. Đó là bởi vì chúng chống lại Allah và Sứ Giả của Ngài. 

Và bất cứ ai chống lại Allah (thì hãy biết rằng) quả thật 

Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

ۖۥۡ َومَ  َ َورَُسولَُه نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َ  َذ ِ ٱَّلله ن يَُشآق 

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٤ فَإِنه ٱَّلله

5. Bất cứ cây chà là nào (của chúng) mà các ngươi 

(những người có đức tin) đã chặt hạ hoặc các ngươi bỏ lại 

cho nó đứng thẳng trên thân cây của nó đều do sự cho 

phép của Allah, mục đích để Ngài hạ nhục những kẻ dấy 

loạn, bất tuân. 

ُصولَِها 
ُ
ۡو تََرۡكُتُموَها قَآئَِمًة عَلَىَٰٓ أ

َ
ِن ل ِيَنٍة أ َما َقَطۡعُتم م 

ِ َولُِيۡخزَِي ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٥ فَبِإِۡذِن ٱَّلله

6. Những gì mà Allah tịch thu được cho Sứ Giả của Ngài 

từ chúng thì các ngươi không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 

đến để chinh phục. Ngược lại, Allah trao cho các Sứ Giả 

của Ngài quyền kiểm soát đối với những ai Ngài muốn bởi 

lẽ Allah là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ أ فَآَء ٱَّلله

َ
َوَمآ أ

َ يَُسل ُِط رُُسلَُهۥ  مِ  ۡن َخۡيٖل َولَا رَِكاٖب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َشۡيٖء قَِدير  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله  ٦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء
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7. Những gì Allah tịch thu được cho Sứ Giả của Ngài từ 

cư dân của các thị trấn là của Allah và Sứ Giả của Ngài, 

của bà con ruột thịt, của trẻ mồ côi, của người thiếu thốn 

và của người lỡ đường, mục đích để nó không là sự phân 

bổ vĩnh viễn cho người giàu có trong số các ngươi. Những 

gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các 

ngươi hãy nhận lấy nó; và những gì Y cấm các ngươi thì 

các ngươi hãy dừng lại. Các ngươi hãy sợ Allah, bởi quả 

thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ ِهَّلِلَف  
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡن أ فَآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن  َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ 
ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمْۚ  

َ
بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن ُدولََۢة َبيَۡن ٱلۡأ ٱلسه

َُٰكۡم َعۡنُه   َُٰكُم ٱلرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى َوَمآ َءاتَى
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٧ فَٱنَتُهوا

8. (Những gì mà Allah tịch thu được từ chiến lợi phẩm 

được nói đến cũng có phần) dành cho những người 

Muhajirin nghèo bị trục xuất khỏi nhà cửa và tài sản của 

họ - họ ra đi tìm hồng phúc và sự hài lòng của Allah và họ 

ủng hộ Allah và Sứ Giả của Ngài. Họ đích thực là những 

người chân thật. 

ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم  
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

َٰٗنا   ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله َٰلِِهۡم يَبَۡتُغوَن فَۡضلٗا م  ۡمَو
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه َويَنُصُروَن ٱَّلله

َِٰدقُونَ   ٨ ٱلصه

9. Và (cũng dành cho) những người đã định cư (ở 

Madinah) và người có đức tin trước họ. Họ yêu thương 

những ai di cư đến với mình, trong lòng họ thật sự không 

thèm muốn những gì đã được trao tặng cho (những người 

Muhajirin). Họ đã dành cho những người Muhajirin sự ưu 

tiên hơn chính bản thân họ mặc dầu họ cũng ở trong tình 

trạng thiếu thốn không kém. Và ai giữ được lòng mình 

khỏi sự keo kiệt thì đó là những người sẽ thành công. 

اَر َوٱلِۡإيَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيحِبُّوَن َمۡن   هِذيَن َتَبوهُءو ٱلده َوٱل
آ  َهاَجَر إِلَۡيِهۡم َولَا َيِجُدوَن فِي ُصُدورِهِۡم حَ  ِمه اَجٗة م 

  ْۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِِهۡم َخَصاَصة 
َ
وتُواْ َويُۡؤثُِروَن عَلَىَٰٓ أ

ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٩ َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

10. Và (có một phần dành cho) những người đến sau họ, 

cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ 

tội lỗi cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin 

tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ để lòng bầy tôi có nỗi 

oán giận nào đối với những người đã có đức tin. Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Tử Tế, 

Đấng Nhân Từ. 

هِذيَن َجآءُ  و ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا  َوٱل
هِذيَن َسَبُقونَا بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي   َٰنَِنا ٱل َولِإِۡخَو

هِذيَن َءاَمُنواْ َربهَنآ إِنهَك َرُءوف    ا ل ِل
قُلُوبَِنا ِغل ٗ

 ١٠ رهِحيمٌ 

11. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có thấy những kẻ giả tạo đức tin 

nói với anh em của chúng - những kẻ vô đức tin thuộc dân 

Kinh Sách không? Chúng nói: “Nếu các người bị trục xuất, 

chúng tôi chắc chắn sẽ ra đi cùng với các người và chúng 

tôi sẽ không nghe theo lời một ai về chuyện của các 

người; và nếu các người bị tấn công, chúng tôi chắc chắn 

sẽ hỗ trợ các người.” Nhưng Allah làm chứng rằng chúng 

là những kẻ nói dối. 

هِذيَن   َٰنِِهُم ٱل هِذيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن لِإِۡخَو لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ۡخرِۡجُتۡم لََنۡخرَُجنه  
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

َ
َكَفُرواْ ِمۡن أ

بَٗدا َوِإن قُوتِلُۡتۡم  َمَعُكمۡ 
َ
َحًدا أ

َ
 َولَا نُِطيُع فِيُكۡم أ

َِٰذبُونَ  ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم لََك  ١١ لََننُصَرنهُكۡم َوٱَّلله

12. Nếu dân Do Thái bị trục xuất thì chúng (những kẻ giả 

tạo đức tin) sẽ không ra đi cùng với họ, còn nếu họ bị tấn 

công thì chúng cũng sẽ không trợ giúp họ. Và (thậm chí) 

nếu chúng có trợ giúp họ thì có ngày chúng cũng sẽ quay 

lưng phản bội lại họ, và rồi cuối cùng họ cũng là những kẻ 

không được ai trợ giúp. 

ۡخرُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَئِن قُوتِلُواْ لَا  
ُ
لَئِۡن أ

ۡدَبََٰر ُثمه لَا  يَنُصُروَنُهمۡ 
َ
 َولَئِن نهَصُروُهۡم لَُيَولُّنه ٱلۡأ

 ١٢ يُنَصُرونَ 
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13. Các ngươi (hỡi những người có đức tin) chắc chắn 

đáng sợ hơn Allah trong lòng của chúng. Đó là bởi vì 

chúng thật sự là một đám người không hiểu. 

َشدُّ 
َ
نُتۡم أ

َ
نهُهۡم  لَأ

َ
َٰلَِك بِأ ِْۚ َذ َِن ٱَّلله رَۡهَبٗة فِي ُصُدورِهِم م 

ها َيۡفَقُهونَ   ١٣ قَۡوم  ل

14. (Dân Do Thái) sẽ không hợp lực đánh (trực diện) các 

ngươi, ngoài việc chúng cố thủ trong các thị trấn kiên cố 

hoặc từ đằng sau các bức tường. Sự thù hằn giữa bọn 

chúng với nhau rất nghiêm trọng. Ngươi cứ tưởng rằng 

chúng đoàn kết nhưng thực chất tấm lòng của chúng chia 

rẽ. Đó là bởi vì chúng là một đám người không hiểu. 

ۡو ِمن  
َ
َنٍة أ حَصه ها فِي قُٗرى مُّ لَا يَُقَٰتِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل

ُسُهم بَ 
ۡ
ْۚ َتحَۡسُبُهۡم َجمِيٗعا َوَرآِء ُجُدرْۚ بَأ يَۡنُهۡم َشِديد 

ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم قَوۡم  ل
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ  ١٤ َوقُلُوبُُهۡم َشتهيَٰ

15. (Hình ảnh của chúng) giống như hình ảnh của những 

kẻ vừa bị trừng phạt trước chúng (không lâu). Những kẻ 

đó đã nếm trải hậu quả tồi tệ về vụ việc của chúng và (rồi 

đây vào Đời Sau) chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt 

đau đớn khác. 

ۡمرِهِۡم  
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗباۖۡ َذاقُواْ َوبَاَل أ َكَمَثِل ٱل

لِيم  
َ
 ١٥ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

16. (Những kẻ giả tạo đức tin dối gạt chúng) giống như 

Shaytan đã lừa gạt con người khi hắn bảo: “Hãy vô đức 

tin đi!” Nhưng khi con người không tin nơi Allah thì hắn 

nói: “Ta thực sự không can hệ gì đến ngươi cả, quả thật, 

ta rất sợ Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.” 

ۡيَطَِٰن إِۡذ قَاَل لِلِۡإنَسَِٰن  ا  َكَمَثِل ٱلشه ٱۡكُفۡر فَلَمه
َ َربه   َخاُف ٱَّلله

َ
ِنَك إِن ِٓي أ َكَفَر قَاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. Vì vậy, kết cục của cả hai (Shaytan và những ai đi 

theo hắn) là họ sẽ ở trong Hỏa Ngục, họ sẽ sống trong đó 

mãi mãi. Đó là phần đền bù cho những kẻ làm điều sai 

quấy. 

َٰلَِك   ارِ َخَٰلَِديِۡن فِيَهاْۚ َوَذ نهُهَما فِي ٱلنه
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ فَكَاَن َع

َٰلِِمينَ  ُؤاْ ٱلظه  ١٧ َجَزَٰٓ

18. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ 

Allah và hãy để linh hồn nhìn lại những gì mà nó đã gửi đi 

trước cho ngày mai. Các ngươi hãy kính sợ Allah! Quả 

thật, Allah thông toàn những gì các ngươi làm. 

ا   َ َولَۡتنُظۡر َنۡفس  مه هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ َمۡت لَِغدِٖۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله قَده
 ١٨ َتۡعَملُونَ 

19. Các ngươi chớ đừng giống như những kẻ đã quên 

Allah rồi Ngài khiến họ quên đi chính mình. Những kẻ đó 

là những kẻ đại nghịch, bất tuân. 

نُفَسُهۡمْۚ  
َ
َُٰهۡم أ نَسى

َ
َ فَأ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله َولَا تَُكونُواْ َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
 ١٩ أ

20. Những người bạn của Hỏa Ngục không ngang bằng 

với những người bạn của Thiên Đàng. Những người bạn 

của Thiên Đàng là những người thắng lợi và thành đạt. 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۚ  
َ
ارِ َوأ ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
لَا يَۡسَتوِٓي أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 
َ
 ٢٠ أ

21. Nếu TA truyền Qur’an này xuống cho một quả núi thì 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) sẽ thấy nó hạ mình và 

vỡ tan vì khiếp sợ Allah. Đó là các hình ảnh thí dụ mà TA 

trình bày cho nhân loại mong rằng họ biết suy ngẫm. 

نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجَب 
َ
ۡيَتُهۥ َخَِٰشٗعا  لَۡو أ

َ
هَرأ ٖل ل

ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها 
َ
ِْۚ َوتِلَۡك ٱلۡأ ِۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله ٗعا م  ِ َتَصد  مُّ

ُرونَ   ٢١ لِلنهاِس لََعلهُهۡم َيَتَفكه
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22. Ngài là Allah, Đấng mà không có Thượng Đế đích 

thực nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng biết điều vô hình 

và hữu hình, Ngài là Đấng Độ Lượng, Đấng Nhân Từ. 

َهََٰدةِِۖ   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ها ُهَوۖۡ َع ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
 ٢٢ ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

23. Ngài là Allah, không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài, Ngài là Đức Vua, Đấng Linh Thiêng, 

Đấng Bằng An, Đấng ban đức tin, Đấng ban sự an ninh, 

Đấng Quyền Năng, Đấng không cưỡng lại được, Đấng Tự 

Hào. Allah là Đấng Tối Cao vượt xa những gì (những kẻ 

đa thần) qui cho Ngài. 

ها ُهَو ٱلَۡملُِك  ََٰه إِل هِذي لَٓا إَِل ُ ٱل وُس  ُهَو ٱَّلله ٱلُۡقدُّ
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱلَۡعزِيُز ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمَتَكب ُِرْۚ   ٱلسه

ا يُۡشِرُكونَ  ِ َعمه  ٢٣ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

24. Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng 

Ban Hình Thể, Ngài có những tên gọi tốt đẹp nhất, mọi vật 

trong các tầng trời và trái đất đều tán dương tôn cao Ngài. 

Quả thật, Ngài là Đấng Chí Tôn, Đấng Thông Thái. 

ۡسَمآُء  
َ
ۖۡ لَُه ٱلۡأ ُِر ُ ٱلَۡخَٰلُِق ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو  ُهَو ٱَّلله

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِۚ يَُسب ُِح لَُهۥ َما فِي ٱلسه ٱلۡحُۡسَنيَٰ

 ٢٤ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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Al-Mumtahinah  الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ lấy kẻ 

thù của TA và của các ngươi làm đồng minh. Các ngươi 

mở rộng tình cảm với chúng trong khi chúng vô đức tin nơi 

những gì đã đến với các ngươi từ Sự Thật. Chúng đã 

đánh đuổi Sứ Giả (Muhammad) và các ngươi chỉ vì các 

ngươi có đức tin nơi Allah, Thượng Đế của các ngươi. 

Nếu các ngươi ra đi để chiến đấu vì con đường Chính 

Nghĩa của TA và để tìm sự hài lòng nơi TA (thì chớ lấy 

chúng làm đồng minh). Các ngươi đã âm thầm mở rộng 

tình cảm với chúng và TA biết rõ những gì các ngươi giấu 

giếm và những gì các ngươi công khai. Và ai trong các 

ngươi làm điều đó thì chắc chắn đã lạc rất xa khỏi con 

đường (Chính Đạo). 

ُكۡم   ِي وََعُدوه هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ َعُدو  َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ةِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما   ۡولَِيآَء تُلُۡقوَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده
َ
أ

ن  
َ
ِ ُيخۡرُِجوَن ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم أ َِن ٱلۡحَق  َجآَءُكم م 

 ِ َرب ُِكۡم إِن ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهَٰٗدا فِي  تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
نَا۠ 

َ
ةِ َوأ وَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده ِۚ تُِسرُّ َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاتِي

ۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن َيۡفَعلُۡه ِمنُكۡم  
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
أ

بِيلِ   ١ َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

2. Nếu chúng giành được vị thế trên các ngươi, chúng sẽ 

coi các ngươi là kẻ thù, chúng sẽ hãm hại các ngươi bằng 

bàn tay và chiếc lưỡi của chúng và chúng mong các 

ngươi trở thành vô đức tin (giống như chúng). 

 ْ ۡعَداٗٓء َويَبُۡسُطٓوا
َ
  إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

واْ لَۡو   وِٓء َوَودُّ لِۡسنََتُهم بِٱلسُّ
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
إِلَۡيُكۡم أ

 ٢ تَۡكُفُرونَ 

3. Người thân và con cái của các ngươi sẽ không bao giờ 

giúp ích được gì cho các ngươi. Vào Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng, Ngài sẽ phân định giữa các ngươi. Quả thật, Allah 

thấy rõ những gì các ngươi làm. 

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ يَوَۡم  
َ
رَۡحاُمُكۡم َولَٓا أ

َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ٱلۡقَِيََٰمةِ َيۡفِصُل بَيَۡنُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٣ بَِصير  

4. Thực sự đã có một tấm gương tốt cho các ngươi ở nơi 

Ibrahim và những ai theo Y khi họ nói với người dân của 

mình: “Quả thật, chúng tôi không dính dáng với các người 

cũng như những gì mà các người tôn thờ ngoài Allah. 

Chúng tôi phủ nhận các người. Giữa chúng tôi và các 

người sẽ có mối hiềm thù mãi mãi cho tới khi các người 

có đức tin nơi một mình Allah.” Ngoại trừ lời nói mà 

Ibrahim đã thưa với cha của Y: “Con chắc chắn sẽ cầu xin 

Allah tha thứ cho cha, nhưng con không có (quyền năng 

làm) cho cha bất cứ điều gì chống lại Allah. Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi, bầy tôi xin phó thác cho Ngài và bầy tôi xin 

quay về sám hối với Ngài và Ngài là đích đến của bầy tôi”. 

هِذيَن   ۡسَوٌة َحَسَنة  فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوٱل
ُ
قَۡد َكانَۡت لَُكۡم أ

ا   ۥٓ إِۡذ قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنُكۡم َوِممه َمَعُه
ِ َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَ  يَۡنَنا َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

  ِ بًَدا َحتهيَٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
َوبَۡيَنُكُم ٱلَۡعَدََٰوةُ َوٱلَۡبۡغَضآُء أ

ۡسَتۡغفَِرنه لََك َوَمآ  
َ
بِيهِ لَأ

َ
ها قَۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم لِأ ۥٓ إِل وَۡحَدهُ

بهَنا َعلَۡيَك تَوَكهلَۡنا   ِ ِمن َشۡيٖءِۖ ره ۡملُِك لََك ِمَن ٱَّلله
َ
أ

نَبۡنَ 
َ
 ٤ ا َوِإلَۡيَك ٱلَۡمِصيرُ َوِإلَۡيَك أ

5. “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng làm cho 

bầy tôi thành đối tượng hành hạ cho những kẻ vô đức tin, 

và xin Ngài tha thứ cho bầy tôi. Quả thật, Ngài là Đấng 

Chí Tôn, Đấng Thông Thái.” 

 ِ ۖۡ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل  لهِذيَن َكَفُرواْ َوٱۡغفِۡر لََنا َربهَنآ
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
 ٥ إِنهَك أ
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6. Quả thật, ở nơi họ có một tấm gương tốt cho các ngươi 

đối với bất kỳ ai hy vọng (điều tốt đẹp) nơi Allah và Ngày 

Sau. Và bất cứ ai quay lưng đi thì quả thật, Allah là Đấng 

Miễn Cần, Đấng Đáng Được Ca Tụng. 

ۡسَوٌة َحَسَنة  ل َِمن كَاَن يَرُۡجواْ  
ُ
لََقۡد َكاَن لَُكۡم فِيِهۡم أ

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ   ْۚ َوَمن َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله َ َوٱلَۡيوَۡم ٱٓأۡلِخَر ٱَّلله
 ٦ ٱلۡحَِميدُ 

7. Có lẽ Allah sẽ đặt tình cảm giữa các ngươi và những 

người mà các ngươi đã từng là kẻ thù của họ. Allah là 

Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ, và Allah là Đấng Tha 

Thứ, Đấng Nhân Từ. 

هِذيَن عَاَدۡيُتم   ن َيجَۡعَل بَيَۡنُكۡم َوبَيَۡن ٱل
َ
ُ أ ۞َعَسي ٱَّلله

ُ غَ  ْۚ َوٱَّلله ُ قَِدير  ْۚ َوٱَّلله ٗة َوده ِۡنُهم مه  ٧ ُفور  رهِحيم  م 

8. Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng 

với những người không chống lại các ngươi vì tôn giáo 

cũng như không trục xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các 

ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những người công 

bằng chính trực. 

ها يِن   ل ِ هِذيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد  ُ َعِن ٱل َُٰكُم ٱَّلله َيۡنَهى
وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ   ن َتبَرُّ

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٨ إِلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

9. Quả thật, Allah chỉ cấm các ngươi giao hảo với những 

kẻ chống lại các ngươi vì tôn giáo và trục xuất các ngươi 

khỏi nhà cửa của các ngươi cũng như những ai tiếp tay 

trong việc trục xuất các ngươi để làm đồng minh của 

chúng. Và bất cứ ai làm đồng mình của chúng thì đó là 

những kẻ làm điều sai quấy. 

َٰكُ  ِيِن  إِنهَما َيۡنَهى ََٰتلُوُكۡم فِي ٱلد  هِذيَن َق ُ َعِن ٱل ُم ٱَّلله
َٰرُِكۡم َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم   ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 

َ
َوأ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
هُهۡم فَأ هوُۡهۡمْۚ َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
 ٩ أ

10. Hỡi những người có đức tin! Khi những phụ nữ có đức 

tin chạy đến tị nạn với các ngươi thì các ngươi hãy kiểm 

tra họ. Allah biết rõ về đức tin của họ. Nếu các ngươi đã 

biết rõ họ là những người có đức tin thì các ngươi chớ 

giao trả họ lại cho những kẻ vô đức tin. Họ không còn là 

những người (vợ) hợp pháp của chúng và chúng cũng 

không là những (người chồng) hợp pháp của họ, nhưng 

các ngươi hãy trao cho chúng những gì mà chúng đã chi 

ra (cho người vợ của chúng). Các ngươi không có tội nếu 

các ngươi kết hôn với họ khi các ngươi trao tặng họ tiền 

cưới bắt buộc. Các ngươi chớ ràng buộc hôn nhân với 

những người phụ nữ vô đức tin, các ngươi có quyền đòi 

lại tiền cưới mà các ngươi chi ra, ngược lại, hãy để chúng 

đòi lại những gì mà chúng đã chi ra. Đó là luật của Allah, 

Ngài dùng nó để phân xử giữa các ngươi, và Allah là 

Đấng Toàn Tri, Đấng Thông Thái. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت   َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ فَإِۡن   ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِِهنه
َ
ُ أ ۖۡ ٱَّلله ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنه

ارِِۖ لَا   َعلِۡمُتُموُهنه ُمۡؤِمَنَٰٖت فَلَا تَرِۡجُعوُهنه إِلَي ٱلُۡكفه
ْْۚ  ُهنه حِ  نَفُقوا

َ
آ أ ۖۡ َوَءاتُوُهم مه هُهۡم َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن لَُهنه ل   ل

ن تَنِكُحوُهنه إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه  
َ
َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ

ْۚ َولَا ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱلَۡكَوافِرِ وَۡسـ َلُواْ َمآ   ُجورَُهنه
ُ
أ

نَفُقو
َ
نَفۡقُتۡم َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ أ

َ
ِ  أ َٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱَّلله ْْۚ َذ ا

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

11. Nếu người vợ nào của các ngươi bỏ các ngươi để đến 

với những kẻ vô đức tin và sau đó các ngươi có được cơ 

hội tương xứng (khi có những người phụ nữ của chúng bỏ 

chúng chạy đến với các ngươi) thì các ngươi hãy trao trả 

cho những người mà vợ của chúng đã rời bỏ chúng một 

khoản tiền tương đương với tiền cưới mà chúng đã chi ra. 

Các ngươi hãy kính sợ Allah, Đấng mà các ngươi có đức 

tin nơi Ngài. 

زۡ 
َ
ِۡن أ ارِ  َوِإن فَاتَُكۡم َشۡيء  م  َوَِٰجُكۡم إِلَي ٱلُۡكفه

ِۡثَل َمآ   ۡزَوَُٰجُهم م 
َ
هِذيَن َذَهَبۡت أ َفَعاَقۡبُتۡم فَـ َاتُواْ ٱل

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
َ
هِذٓي أ َ ٱل ْْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله نَفُقوا

َ
 ١١ أ
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12. Này hỡi Nabi! Khi những người phụ nữ có đức tin đến 

gặp ngươi, cam kết với Ngươi rằng họ sẽ không Shirk với 

Allah bất kỳ thứ gì, họ sẽ không trộm cắp, không Zina, 

không giết con cái của mình, không vu khống người khác, 

không đặt điều dối trá giữa tay và chân của họ (rằng đứa 

con ngoại tình là của chồng), và sẽ không bất tuân Ngươi 

về bất cứ điều thiện tốt nào, Ngươi hãy chấp nhận lời cam 

kết của họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ. Quả thật, Allah 

là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

ن  
َ
ِبيُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤمَِنَُٰت ُيَبايِۡعَنَك عَلَىَٰٓ أ َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ها يُۡشِرۡكَن  ا َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن َولَا  ل ِ َشۡيـ ٗ بِٱَّلله
تِيَن بُِبۡهَتَٰٖن َيۡفتَِريَنُهۥ َبيَۡن 

ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
َيۡقُتلَۡن أ

رُۡجلِِهنه َولَا َيۡعِصيَنَك فِي َمۡعُروٖف  
َ
يِۡديِهنه َوأ

َ
أ

َ غَ  ْۚ إِنه ٱَّلله َ ُفور   َفَبايِۡعُهنه َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنه ٱَّلله
 ١٢ رهِحيم  

13. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ là đồng 

minh của nhóm người mà Allah đã giận dữ đối với họ. 

Quả thật, họ đã tuyệt vọng về Đời Sau giống như những 

kẻ vô đức tin đang tuyệt vọng trong mộ (của họ). 

هِذيَن َءامَ  َها ٱل يُّ
َ
أ ُ  َيَٰٓ هۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱَّلله ُنواْ لَا َتَتَول

اُر  َعلَۡيِهۡم قَۡد يَئُِسواْ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلُۡكفه
ۡصَحَِٰب ٱلُۡقُبورِ 

َ
 ١٣ ِمۡن أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 

tán dương tôn cao Allah bởi Ngài là Đấng Chí Tôn, Đấng 

Thông Thái. 

ۡرِضِۖ وَُهَو  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلۡحَِكيمُ ٱلَۡعزِيُز 

2. Hỡi những người có đức tin! Tại sao các ngươi nói 

những điều các ngươi không làm? 
هِذيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما لَا َتۡفَعلُونَ  َها ٱل يُّ

َ
أ  ٢ َيَٰٓ

3. Điều đáng ghét nhất đối với Allah là việc các ngươi nói 

những điều các ngươi không làm. 
ن َتُقولُواْ َما لَا َتۡفَعلُونَ 

َ
ِ أ  ٣ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله

4. Thật vậy, Allah yêu thương những người chiến đấu vì 

con đường Chính Nghĩa của Ngài như thể họ là một cấu 

trúc (duy nhất) liên kết vững chắc. 

هِذيَن يُ  َ ُيحِبُّ ٱل ا  إِنه ٱَّلله َقَٰتِلُوَن فِي َسبِيلِهِۦ َصف ٗ
ۡرُصوص   نهُهم ُبۡنَيَٰن  مه

َ
 ٤ َكأ

5. (Ngươi – Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi Musa 

nói với người dân của mình: “Hỡi người dân của Ta, tại 

sao các người làm hại Ta trong khi các người biết rõ Ta 

đích thực là Sứ Giả của Allah được phái đến cho các 

người?”. Vì vậy, khi chúng chệch hướng, Allah đã khiến 

trái tim của chúng lầm lạc. Quả thật, Allah không hướng 

dẫn đám người dấy loạn và bất tuân. 

َوِإۡذ قَاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقوِۡم لَِم تُۡؤُذونَنِي َوَقد  
 
َ
َزاَغ  تهۡعلَُموَن أ

َ
ا َزاُغٓواْ أ ِ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه ن ِي رَُسوُل ٱَّلله
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ  ُ قُلُوبَُهۡمْۚ َوٱَّلله  ٥ ٱَّلله

6. (Ngươi – Thiên Sứ Muhammad, hãy nhớ lại) khi Ysa, 

con trai của Maryam, nói: “Hỡi con cháu Israel! Ta đích 

thực là Sứ Giả của Allah được phái đến với các người xác 

nhận những điều đã đến trước Ta trong Kinh Tawrah đồng 

thời mang tin tốt lành về một Sứ Giả của Allah sẽ đến sau 

Ta, tên Ahmad”. Tuy nhiên, khi Y (Muhammad) đến gặp 

chúng với những bằng chứng rõ ràng thì chúng nói: “Đây 

rõ ràng là một trò ma thuật.” 

َِٰٓءيَل إِن ِي   َوِإۡذ قَاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيََٰبنِٓي إِۡسَر
ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن   ِ َصد  ِ إِلَۡيُكم مُّ رَُسوُل ٱَّلله

ۥٓ   تِي ِمنُۢ َبۡعِدي ٱۡسُمُه
ۡ
َرُۢا بِرَُسوٖل يَأ ِ َٰةِ َوُمبَش  ۡوَرى ٱلته

ا جَ  ۡحمَُدۖۡ فَلَمه
َ
آَءُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت قَالُواْ َهََٰذا ِسۡحر   أ

بِين    ٦ مُّ

7. Và ai bất công hơn một kẻ bịa ra điều không đúng sự 

thật về Allah trong khi y được mời gọi đến với Islam. Quả 

thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 

quấy. 

ۡظلَُم 
َ
ِ ٱلَۡكِذَب وَُهَو  َوَمۡن أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ِممه

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   يُۡدَعيَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٧ ٱلظه

8. Chúng muốn dập tắt Ánh Sáng của Allah bằng miệng 

của chúng nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh Sáng của Ngài, 

mặc dù những kẻ vô đức tin không thích điều đó. 

ُ ُمتِمُّ   َٰهِِهۡم َوٱَّلله فَۡو
َ
ِ بِأ يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك
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9. Chính Ngài là Đấng đã cử phái Sứ Giả của Ngài mang 

nguồn Chỉ Đạo và tôn giáo chân lý để hiển thị nó trên các 

tôn giáo mặc dù những kẻ đa thần không thích điều đó. 

  ِ ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرَِه ٱلُۡمۡشِرُكونَ  ِ  ٩ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد 

10. Hỡi những người có đức tin! (Các ngươi có muốn) TA 

chỉ cho các ngươi một cuộc giao dịch làm ăn giúp các 

ngươi thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn không? 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ تَِجََٰرةٖ  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

لِيمٖ 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ١٠ تُنِجيُكم م 

11. (Đó là) các ngươi tin nơi Allah và Sứ Giả của Ngài 

đồng thời chiến đấu cho con đường Chính Nghĩa của 

Allah bằng tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó 

tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết. 

  ِ ِ َورَُسولِهِۦ َوتَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهكُ  نُفِسُكۡمْۚ َذ

َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
ۡم إِن  بِأ

 ١١ ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

12. Ngài sẽ tha thứ cho tội lỗi của các ngươi và thu nhận 

các ngươi vào những ngôi vườn bên dưới có các dòng 

sông chảy, và những chỗ ở tốt lành bên trong những Ngôi 

Vườn Vĩnh Cữu. Đó là một thành tựu vĩ đại. 

َٰٖت َتجۡرِي  َيۡغفِۡر   لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم َجنه
َِٰت َعۡدٖنِۚ   نَۡهَُٰر َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي َجنه

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١٢ َذ

13. Và (các ngươi sẽ có được) một (ân huệ) khác mà các 

ngươi yêu thích - đó là sự giúp đỡ của Allah và một cuộc 

thắng lợi gần kề (chinh phục được Makkah). Vì vậy, 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy báo tin mừng cho 

những người có đức tin. 

ِر   ِ ُۗ َوبَش  ِ َوَفۡتح  قَرِيب  َِن ٱَّلله ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَهاۖۡ نَۡصر  م 
ُ
َوأ

 ١٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

14. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy là những 

người ủng hộ (con đường chính nghĩa của) Allah giống 

như khi Ysa con trai của Maryam, nói với các môn đồ (của 

mình): “Ai là người ủng hộ Ta (trên con đường) đến với 

Allah?” Các môn đồ nói: “Chúng tôi là những người ủng 

hộ (con đường Chính Nghĩa của) Allah.” Tuy nhiên, một 

thành phần của con cháu Israel có đức tin và một thành 

phần khác thì lại vô đức tin. Vì vậy, TA đã ủng hộ những 

người có đức tin chống lại kẻ thù của họ, và họ đã giành 

chiến thắng. 

هِذيَن َءامَ  َها ٱل يُّ
َ
أ ِ َكَما قَاَل  َيَٰٓ نَصاَر ٱَّلله

َ
ُنواْ ُكونُٓواْ أ

  ِۡۖ نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم لِلَۡحَوارِي ِـَۧن َمۡن أ

آئَِفة    ِۖۡ فَـ َاَمَنت طه نَصاُر ٱَّلله
َ
قَاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن أ

ه  يهۡدنَا ٱل
َ
ۖۡ فَأ آئَِفة  َِٰٓءيَل َوَكَفَرت طه ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر ِذيَن  م 

ۡصَبُحواْ َظَِٰهرِينَ 
َ
 ١٤ َءاَمُنواْ عَلَىَٰ َعُدو ِهِۡم فَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trên trái đất đều 

tán dương tôn cao Allah, Đấng Chúa Thượng, Đấng Linh 

Thiêng, Đấng Chí Tôn, Đấng Thông Thái. 

ۡرِض ٱلَۡملِِك  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

وِس ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ ٱلُۡقدُّ

2. Chính Ngài là Đấng đã dựng lên trong đám dân mù chữ 

(Ả-rập tại Makkah) một vị Sứ Giả xuất thân từ họ để đọc 

cho họ nghe các lời mặc khải của Ngài, thanh tẩy họ và 

dạy họ Kinh Sách cũng như sự khôn ngoan – mặc dù 

trước đó họ thực sự đã lầm lạc. 

ِۡنُهۡم َيۡتلُواْ   ِي ِـَۧن رَُسولٗا م  م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب  َعلَيۡ  ِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
بِينٖ   ٢ َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفى َضَلَٰٖل مُّ

3. Và (Ngài phái Y đến với) những người khác trong số họ 

chưa tham gia cùng với họ. Quả thật, Ngài là Đấng Chí 

Tôn, Đấng Thông Thái. 

ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز   َوَءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمه
 ٣ ٱلۡحَِكيمُ 

4. Đó là hồng phúc của Allah mà Ngài ban cho ai Ngài 

muốn. Và Allah là chủ nhân của hồng phúc vĩ đại. 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل   ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك فَۡضُل ٱَّلله َذ

 ٤ ٱلَۡعِظيمِ 

5. Hình ảnh của những người được giao cho Kinh Tawrah 

nhưng rồi không thi hành theo nó giống như hình ảnh của 

một con lừa chở trên lưng nó hằng đống sách. Thật khốn 

khổ và tồi tệ cho đám người phủ nhận các Lời Mặc Khải 

của Allah; và Allah không hướng dẫn đám người làm điều 

sai quấy. 

ََٰة ُثمه لَۡم َيحِۡملُوَها َكَمَثِل   ۡوَرى هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلته َمَثُل ٱل
هِذيَن   ۡسَفاَرُۢاْۚ بِۡئَس َمثَُل ٱلَۡقوِۡم ٱل

َ
ٱلۡحَِمارِ َيحِۡمُل أ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ِْۚ َوٱَّلله بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َكذه
َٰلِ   ٥ ِمينَ ٱلظه

6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi những 

người Do Thái! Nếu các ngươi tuyên bố rằng chỉ có các 

ngươi là những vị Wali của Allah chứ không bao gồm 

những ai khác trong thiên hạ thì các ngươi hãy cầu mong 

được chết nếu các người thành thật.” 

ۡولَِيآُء  
َ
نهُكۡم أ

َ
هِذيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

اِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم   ِ ِمن ُدوِن ٱلنه َّلِله
 ٦ َصَِٰدقِينَ 

7. Nhưng chúng sẽ không bao giờ dám cầu mong điều đó 

vì những gì bàn tay của chúng đã gởi đi trước. Quả thật, 

Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 

  ُۢ ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمْۚ َوٱَّلله
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
ۥٓ أ َولَا َيَتَمنهۡونَُه

َٰلِِمينَ   ٧ بِٱلظه

8. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những 

người Do Thái đó): “Quả thật, cái chết mà các ngươi chạy 

trốn khỏi nó chắc chắn sẽ gặp các ngươi. Sau đó, các 

ngươi sẽ được đưa trả về cho Đấng biết điều vô hình và 

hữu hình, và Ngài sẽ cho các ngươi biết về những gì các 

ngươi đã từng làm (trên trần thế).” 

وَن ِمۡنُه فَ  هِذي تَفِرُّ إِنهُهۥ ُمَلَٰقِيُكۡمۖۡ  قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم   َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه ُثمه تَُردُّوَن إِلَيَٰ َع

 ٨ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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9. Hỡi những người có đức tin! Khi được mời gọi đến lễ 

nguyện Salah Jumu’ah (vào ngày thứ sáu) thì các ngươi 

hãy nhanh chân tiến đến với việc tụng niệm Allah và hãy 

tạm gác lại việc mua bán. Điều đó tốt cho các ngươi nếu 

các ngươi biết. 

ةِ ِمن يَۡوِم   لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰلُِكۡم   ِ َوَذُرواْ ٱلَۡبۡيَعْۚ َذ ٱلۡجُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله
 ٩ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

10. Và khi cuộc lễ nguyện Salah đã được kết thúc, các 

ngươi hãy phân tán khắp nơi trên trái đất và tìm kiếm 

bổng lộc của Allah, và các ngươi hãy nhớ đến Allah thật 

nhiều mong rằng các ngươi có thể thành đạt. 

ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ  فَإِذَ 
َ
ُة فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱلۡأ لَوَٰ ا قُِضَيِت ٱلصه

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم   ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله ِمن فَۡضِل ٱَّلله
 ١٠ ُتۡفلُِحونَ 

11. (Một số tín đồ Muslim), khi nhìn thấy một cuộc giao 

dịch mua bán hoặc một cuộc vui chơi nào thì họ liền lao 

đến đó và bỏ mặc Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đứng trơ 

(trên bục giảng). Ngươi hãy nói với họ: “Những gì ở nơi 

Allah tốt đẹp hơn cuộc vui chơi và việc mua bán. Quả thật, 

Allah là Đấng ban phát bổng lộc tốt nhất.” 

وٓ  ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
اْ إِلَۡيَها َوتََرُكوَك قَآئِٗماْۚ  َوِإَذا َرأ

  ُ َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله َِن ٱللهۡهوِ َوِمَن ٱلت  ِ َخيۡر  م  قُۡل َما ِعنَد ٱَّلله
َٰزِقِينَ   ١١ َخيُۡر ٱلره
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Al-Munafiqun  المنافقون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi những kẻ giả tạo đức tin đến gặp Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad), chúng nói: “Chúng tôi xác nhận Người đích 

thực là Sứ Giả của Allah.” Allah biết rõ Ngươi đích thực là 

Sứ Giả của Ngài (chứ không cần sự xác nhận của chúng), 

và Allah xác nhận những kẻ giả tạo đức tin chính là những 

tên nói dối. 

  ُِۗ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله
ُ يَۡشَهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن  ُ َيۡعلَُم إِنهَك لَرَُسولُُهۥ َوٱَّلله َوٱَّلله

َِٰذبُونَ   ١ لََك

2. Chúng đã lấy lời thề của mình làm vỏ bọc để chúng (dễ 

dàng) ngăn cản (mọi người) khỏi con đường của Allah. 

Thật vậy, những điều chúng làm quả là xấu xa và tội lỗi. 

ِْۚ إِنهُهۡم   واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة فََصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

 ٢ واْ َيۡعَملُونَ َسآَء َما َكانُ 

3. Đó là bởi vì chúng đã có đức tin, sau đó chúng lại vô 

đức tin. Vì vậy, trái tim của chúng bị bịt kín nên chúng 

không hiểu gì cả. 

نهُهۡم َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبَِع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم  
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ٣ َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

4. Khi ngươi (hỡi người nhìn) thấy chúng, hình thức và vẻ 

bề ngoài của chúng làm ngươi hài lòng, và khi chúng nói 

chuyện thu hút ngươi lắng nghe. Chúng như thể là những 

miếng gỗ dùng để chống đỡ. Chúng nghĩ rằng mọi tiếng la 

hét đều chống lại chúng. Chúng là kẻ thù (thực sự của 

Ngươi – Thiên Sứ Muhammad), vì vậy Ngươi hãy cảnh 

giác chúng. Allah sẽ tiêu diệt chúng. Sao chúng lại như 

thế? 

ۡجَساُمُهۡمۖۡ َوِإن َيُقولُواْ  
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞َوِإَذا َرأ

َسنهَدة ۖۡ َيحۡ  نهُهۡم ُخُشب  مُّ
َ
َسُبوَن ُكله  تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖۡ َكأ

  ۡۖ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمْۚ ُهُم ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق
هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن

َ
 ٤ أ

5. Khi chúng được bảo “Hãy đến đây, Sứ Giả của Allah sẽ 

cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho các ngươi” thì chúng quay 

đầu sang một bên. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sẽ thấy 

chúng bỏ đi một cách kiêu ngạo. 

ۡواْ   ِ لَوه َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل ٱَّلله
ۡسَتۡكبُِرونَ  وَن وَُهم مُّ ۡيَتُهۡم يَُصدُّ

َ
 ٥ ُرُءوَسُهۡم َوَرأ

6. Tất cả đều giống nhau đối với chúng cho dù Ngươi cầu 

xin Allah tha thứ cho chúng hay không cầu xin tha thứ cho 

chúng; Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Thật 

vậy, Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất 

tuân. 

ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم لَن  
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم   ُ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله َيۡغفَِر ٱَّلله
 ٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

7. Chúng là những kẻ nói “Chớ chi tiêu cho những người 

theo Sứ Giả của Allah cho đến khi họ giải tán”. Tuy nhiên, 

những kẻ giả tạo đức tin không hiểu rằng các kho chứa 

(bổng lộc) trong các tầng trời và trái đất đều là của Allah. 

هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَىَٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل   ُهُم ٱل
ۡرِض  

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ َخَزآئُِن ٱلسه ُْۗ َوَّلِله وا ِ َحتهيَٰ يَنَفضُّ ٱَّلله

 ٧ َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡفَقُهونَ 
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8. Chúng nói: “Nếu chúng tôi quay trở về Madinah, người 

quyền thế nhất (ám chỉ ‘Abdullah bin Ubai) sẽ đuổi kẻ hèn 

nhất (ám chỉ Thiên Sứ Muhammad) ra khỏi đó”. Nhưng 

những kẻ giả tạo đức tin không biết rằng danh dự và 

quyền thế đều thuộc về Allah và Sứ Giả của Ngài cũng 

như những người có đức tin. 

َعزُّ  
َ
َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعَنآ إِلَي ٱلَۡمِدينَةِ لَُيۡخرَِجنه ٱلۡأ
ةُ َولِرَُسولِهِۦ َولِلُۡمۡؤِمنِيَن  ِ ٱلۡعِزه ْۚ َوَّلِله َذله

َ
ِمۡنَها ٱلۡأ

 ٨ َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا َيۡعلَُمونَ 

9. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ để cho tài 

sản và con cái của các ngươi làm cho các ngươi xao lãng 

việc tưởng nhớ Allah. Những ai làm thế thì đó là những kẻ 

thua thiệt. 

َٰلُُكۡم َولَٓا   ۡمَو
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تُلِۡهُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِْۚ َومَ  ۡوَلَُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله
َ
َٰلَِك  أ ن َيۡفَعۡل َذ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
 ٩ فَأ

10. Các ngươi hãy chi tiêu (vào con đường chính nghĩa 

của TA - Allah) từ tài sản mà TA ban cấp cho các ngươi 

trước khi cái chết đến với mỗi người các ngươi. Bằng 

không mỗi người các ngươi sẽ nói (trong nuối tiếc muộn 

màng): “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Nếu Ngài trì hoãn cho 

bề tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa thì bề tôi sẽ làm 

từ thiện và sẽ là một người ngoan đạo.” 

تَِي  
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا َرَزقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ ِمن مه

َ
َوأ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت َفيَ 
َ
َجٖل  أ

َ
ۡرتَنِٓي إِلَيَٰٓ أ خه

َ
ِ لَۡولَٓا أ ُقوَل َرب 

َٰلِِحينَ  َِن ٱلصه ُكن م 
َ
َق َوأ ده صه

َ
 ١٠ قَرِيٖب فَأ

11. Nhưng Allah sẽ không bao giờ trì hoãn cho một linh 

hồn nào một khi thời gian của nó đã hết. Và Allah là Đấng 

Thông Toàn về những gì các ngươi làm. 

ُۢ  وَ  ُ َخبِيُر َجلَُهاْۚ َوٱَّلله
َ
ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱَّلله ِ لَن يَُؤخ 

 ١١ بَِما َتۡعَملُونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật dưới đất đều tán 

dương tôn cao Allah, Quyền thống trị đều thuộc về một 

mình Ngài, mọi lời ca tụng và khen ngợi đều là thuộc về 

Ngài, và Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ. 

ۡرِضِۖ لَُه ٱلُۡملُۡك  
َ
َِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َمََٰو ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

ِ َشۡيٖء قَِديرٌ 
 ١ َولَُه ٱلۡحَۡمُدۖۡ وَُهَو عَلَىَٰ ُكل 

2. Chính Ngài là Đấng đã tạo hóa các ngươi (hỡi nhân 

loại) nhưng trong các ngươi có người không tin và có 

người tin tưởng vào điều đó. Và Allah thấy rõ những gì 

các ngươi làm. 

  ْۚ ۡؤِمن  هِذي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم كَافِر  َوِمنُكم مُّ ُهَو ٱل
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ   ٢ َوٱَّلله

3. Ngài đã tạo ra trời đất vì chân lý và Ngài đã tạo hình thể 

của các ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp 

nhất. Và (rồi đây) các ngươi sẽ quay về trình diện Ngài. 

ۡحَسَن  
َ
َرُكۡم فَأ ِ وََصوه ۡرَض بِٱلۡحَق 

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َخلََق ٱلسه

 ٣ ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 

4. Ngài biết rõ những gì trong trời đất và biết những gì các 

ngươi che giấu cũng như những gì các ngươi bộc lộ. Quả 

thật, Allah biết rõ những gì trong lòng (của mọi người). 

وَن   ۡرِض َويَۡعلَُم َما تُِسرُّ
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ٤ َوَما ُتۡعلُِنوَنْۚ َوٱَّلله

5. (Hỡi những kẻ đa thần!) Lẽ nào thông tin của những kẻ 

vô đức tin thời trước các ngươi chưa đến với các ngươi 

sao? Những kẻ đó đã nếm trải hậu quả tồi tệ từ những 

công việc của chúng và chúng sẽ phải chịu một sự trừng 

phạt đau đớn (ở Đời Sau). 

هِذيَن كَ  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
َفُرواْ ِمن َقۡبُل فََذاقُواْ  أ

لِيم  
َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٥ َوبَاَل أ

6. Đó là bởi vì các Sứ Giả của chúng đã từng đến gặp 

chúng với những bằng chứng rõ ràng, nhưng chúng nói: 

“Liệu một người phàm tục có thể hướng dẫn chúng ta ư?” 

Vậy là chúng đã không tin và quay đi. Và Allah không cần 

đến chúng bởi Allah là Đấng Miễn Cần, Đấng Đáng Được 

Ca Ngợi. 

تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَقالُٓواْ  
ۡ
نهُهۥ َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ُ ْۚ َوٱَّلله ُ ْۖۡ وهٱۡسَتۡغَني ٱَّلله هوا بََشر  َيۡهُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول
َ
  أ

 ٦ َغنِيٌّ َحمِيد  

7. Những kẻ vô đức tin tuyên bố rằng chúng sẽ không 

được dựng sống trở lại. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) 

hãy nói với chúng: “Không như các ngươi khẳng định, Ta 

thề bởi Thượng Đế của Ta, chắc chắc các ngươi sẽ được 

dựng sống trở lại. Rồi các ngươi sẽ được Ngài cho biết về 

những điều mà các ngươi đã làm. Và điều đó đối với Allah 

thật dễ dàng.” 

ْْۚ قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي   ن لهن ُيۡبَعُثوا
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱل

 ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله   لَُتۡبَعثُنه ُثمه لَُتنَبهُؤنه بَِما َعِملُۡتۡمْۚ َوَذ
 ٧ يَِسير  

8. Vì vậy, các ngươi hãy tin Allah và Sứ Giả của Ngài, và 

hãy tin vào Ánh Sáng (Qur’an) mà TA đã ban xuống. Quả 

thật, Allah thông toàn về mọi thứ các ngươi làm. 

  ُ نَزلَۡناْۚ َوٱَّلله
َ
هِذٓي أ ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلنُّورِ ٱل فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله

 ِ  ٨ َما َتۡعَملُوَن َخبِير  ب
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9. Ngày mà Ngài sẽ triệu tập tất cả loài người cho một 

Ngày Đại Hội. Đó là Ngày của người thắng kẻ thua. Bất 

cứ ai có đức tin nơi Allah và hành thiện, Ngài sẽ xóa 

những điều tội lỗi khỏi y và y sẽ được thu nhận vào các 

Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thành tựu vĩ đại. 

َغابُِن  َوَمن   َٰلَِك يَوُۡم ٱلته يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذ
ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ  ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يَُكف  يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن  َويُۡدِخلُۡه جَ 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ نه

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  بَٗداْۚ َذ
َ
 ٩ فِيَهآ أ

10. Ngược lại, những ai vô đức tin và phủ nhận các Lời 

Mặc Khải của TA, đó sẽ là những người bạn của Hỏa 

Ngục, chúng sẽ sống trong đó đời đời kiếp kiếp. Và đó là 

một đích đến vô cùng tồi tệ. 

ۡصَحَُٰب  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ارِ َخَٰلِِديَن فِيَهاۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٠ ٱلنه

11. Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của 

Allah. Ai có đức tin nơi Allah, Ngài sẽ hướng dẫn trái tim 

của y. Quả thật, Allah là Đấng biết tất cả mọi thứ. 

ُِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ   ها بِإِذِۡن ٱَّلله ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
ُ بِكُل  ۚۥْ َوٱَّلله ِ َيۡهِد قَلَۡبُه  ١١ بِٱَّلله

12. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ Giả 

(của Ngài). Nhưng nếu các ngươi quay đi thì (các ngươi 

hãy biết rằng) quả thật Sứ Giả của TA chỉ là một người 

truyền đạt lại một cách rõ ràng và công khai mà thôi. 

هۡيُتۡم فَإِنهمَ  ْۚ فَإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
ا  َوأ

 ١٢ عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

13. Allah là Thượng Đế duy nhất, không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Ngài. Vì vậy, những người có 

đức tin hãy phó thác cho Allah. 

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمؤۡ  ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ََٰه إِل ُ لَٓا إَِل  ١٣ ِمُنونَ ٱَّلله

14. Hỡi những người có đức tin! Quả thật, trong số người 

vợ và con cái của các ngươi có người là kẻ thù của các 

ngươi. Do đó, các ngươi hãy cảnh giác và coi chừng 

chúng. Nhưng nếu các ngươi lượng thứ bỏ qua và tha thứ 

cho chúng thì quả thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng 

Nhân từ. 

ۡوَلَِٰدُكۡم  
َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َوأ

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ِمۡن أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ا لهُكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن َتۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ   َعُدو ٗ
َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٤ َوَتۡغفُِرواْ فَإِنه ٱَّلله

15. Thật ra, tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự 

thử thách (mà Allah muốn thử thách các ngươi). Và (các 

ngươi hãy biết rằng) ở nơi Allah có một phần thưởng vô 

cùng vĩ đại. 

ۡجٌر  
َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ ْۚ َوٱَّلله ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة 

َ
َٰلُُكۡم َوأ ۡمَو

َ
إِنهَمآ أ

 ١٥ َعِظيم  

16. Vì vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah (nhiều nhất có 

thể) theo khả năng của các ngươi, các ngươi hãy nghe và 

vâng lệnh, và các ngươi hãy chi tiêu (theo cách của Allah), 

nó tốt hơn cho bản thân của các ngươi. Những ai giữ bản 

thân mình khỏi sự keo kiệt, ích kỷ thì sẽ là những người 

thành đạt. 

نفُِقواْ  
َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
نُفِسُكۡمُۗ َوَمن يُوَق ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

َ
َخيٗۡرا ل ِأ

 ١٦ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

17. Nếu các ngươi cho Allah mượn một món nợ tốt, Ngài 

sẽ gia tăng nó lên gấp bội cho các ngươi và Ngài sẽ tha 

thứ tội lỗi cho các ngươi bởi vì Allah là Đấng Ghi Công, 

Đấng Chịu Đựng. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضَٰعِۡفُه لَُكۡم   إِن ُتۡقرُِضواْ ٱَّلله
ُ َشُكوٌر َحلِيمٌ   ١٧ َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله
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18. Ngài là Đấng biết điều vô hình và hữu hình, Đấng Chí 

Tôn, Đấng Thông Thái. 
َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ١٨ َع
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Al-Talaq  الطلاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi Nabi, khi nào Ngươi và ai đó trong cộng đồng tín đồ 

của Ngươi muốn ly dị vợ thì các ngươi hãy ly dị họ dựa 

vào ‘Iddah (thời hạn ấn định) của họ, các ngươi hãy tính 

cho đúng ‘Iddah. Các ngươi hãy kính sợ Allah, Thượng 

Đế của các ngươi. Các ngươi không được đuổi họ ra khỏi 

nhà của họ cũng như bản thân họ không được rời khỏi 

nhà (trong thời gian đó) trừ phi họ phạm tội Zina rõ ràng. 

Đó là những giới hạn của Allah, ai vượt quá giới hạn của 

Allah thì quả thật y đã tự làm hại bản thân mình. Ngươi 

(hỡi người ly dị) không biết rằng có thể sau này Allah sẽ 

cho một điều kiện mới nào đó (để hòa giải đôi bên). 

تِِهنه   ِبيُّ إَِذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَطل ُِقوُهنه لِعِده َها ٱلنه يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۖۡ َوٱته  ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه  َوأ ُقواْ ٱَّلله

تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ  
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ ِمنُۢ ُبُيوتِِهنه َولَا َيخۡرُۡجَن إِل

  ِ ِْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله َبي َِنةِٖۚ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله مُّ
َ ُيحِۡدُث َبۡعَد   َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُهۚۥْ لَا تَۡدرِي لََعله ٱَّلله

 َٰ ۡمٗراَذ
َ
 ١ لَِك أ

2. Khi họ gần chấm dứt thời hạn ấn định của mình, các 

ngươi hãy giữ họ lại một cách tử tế hoặc ly hôn họ một 

cách đàng hoàng. Các ngươi hãy mời hai người công 

bằng trong các ngươi đến làm chứng và hãy vì Allah mà 

thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đó là điều khuyên răn cho bất 

cứ ai có đức tin nơi Allah và Ngày Sau. Ai kính sợ Allah, 

Ngài sẽ tạo cho y một lối thoát. 

ۡو  
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
فَإَِذا بَلَۡغَن أ

ِنُكۡم   ۡشِهُدواْ ذََوۡي َعۡدٖل م 
َ
فَارِقُوُهنه بَِمۡعُروٖف َوأ

 
َ
َٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن  َوأ ِْۚ َذ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه

هُهۥ   َ َيجَۡعل ل ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله يُۡؤِمُن بِٱَّلله
 ٢ َمخۡرَٗجا 

3. Và Ngài sẽ ban bổng lộc cho y theo cách mà y không 

thể ngờ tới. Và ai phó thác cho Allah thì Ngài đủ giúp y 

(trong tất cả mọi sự việc). Quả thật, Allah sẽ hoàn thành 

mục đích của Ngài, và quả thật, Allah đã đặt cho tất cả 

mọi thứ một mức lượng (theo qui định). 

  ِ َويَۡرُزقُۡه ِمۡن َحۡيُث لَا َيحۡتَِسُبْۚ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
ۥْٓۚ  ِ  َفُهَو َحۡسُبُه

ُ لِكُل  ِۚۦْ قَۡد َجَعَل ٱَّلله ۡمرِه
َ
َ َبَٰلُِغ أ  إِنه ٱَّلله

 ٣ َشۡيٖء قَۡدٗرا

4. Những người không còn mong đợi kinh nguyệt trong số 

những người vợ của các ngươi, nếu các ngươi nghi ngờ 

thì ‘Iddah của họ là ba tháng, kể cả những người không có 

kinh nguyệt. Riêng đối với những người vợ đang mang 

thai thì ‘Iddah của họ sẽ kéo dài cho đến khi họ sinh con. 

Ai kính sợ Allah, Ngài sẽ làm cho vấn đề của y trở nên dễ 

dàng. 

َٰٓـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن ن َِسآئُِكۡم إِِن   َوٱله
ُتُهنه ثَ  َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ  ٱۡرتَبُۡتۡم فَعِده ۡشُهرٖ َوٱله

َ
َلََٰثُة أ

ْۚ َوَمن   ن يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
َ
َجلُُهنه أ

َ
ۡحمَاِل أ

َ
ْوَلَُٰت ٱلۡأ

ُ
َوأ

ۡمرِهِۦ يُۡسٗرا
َ
هُهۥ ِمۡن أ َ َيجَۡعل ل  ٤ َيتهِق ٱَّلله

5. Đó là mệnh lệnh của Allah, Ngài đã ban nó xuống cho 

các ngươi. Ai kính sợ Allah, Ngài sẽ xóa bỏ các tội lỗi cho 

y và sẽ làm phần thưởng thêm to lớn dành cho y. 

  َ ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َٰلَِك أ َذ

ۡجًرا 
َ
ۥٓ أ ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡعِظۡم لَُه  ٥ يَُكف 
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6. Các ngươi (hỡi những người chồng) hãy để (những 

người vợ của các ngươi) ở nơi nào mà các ngươi ở tùy 

theo điều kiện của các ngươi; các ngươi không được gây 

khó khăn cho họ nhằm ép bức họ. Nếu họ mang thai, các 

ngươi hãy chu cấp cho họ đến khi họ sinh con. Nếu họ 

giúp các ngươi cho con bú, các ngươi hãy trả tiền công 

cho họ và các ngươi hãy trao đổi ý kiến lẫn nhau một cách 

biết điều và hợp lý, nhưng nếu các ngươi gặp khó khăn 

(trong việc cho con bú) thì hãy tìm người phụ nữ khác 

(giúp người chồng) cho con bú. 

ِن وُ  ۡسِكُنوُهنه ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
ۡجِدُكۡم َولَا  أ

ْوَلَِٰت َحمٖۡل  
ُ
ْۚ َوِإن ُكنه أ وُهنه لُِتَضي ُِقواْ َعلَۡيِهنه تَُضآرُّ

ۡرَضۡعَن 
َ
ْۚ فَإِۡن أ نفُِقواْ َعلَۡيِهنه َحتهيَٰ يََضۡعَن َحمۡلَُهنه

َ
فَأ

تَِمُرواْ بَيَۡنُكم  
ۡ
ُجورَُهنه َوأ

ُ
لَُكۡم فَـ َاتُوُهنه أ

ۡخَرىَٰ بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم فَ 
ُ
ۥٓ أ  ٦ َستُرِۡضُع لَُه

7. Người dư dả sẽ chi tiêu theo điều kiện dư dả của mình, 

còn người ít điều kiện thì chi tiêu theo những gì mà Allah 

ban cấp cho y. Allah không bắt bất cứ linh hồn nào phải 

nặng gánh mà hãy tùy theo những gì Ngài đã ban cho. 

(Hãy biết rằng) sau khó khăn, Allah sẽ làm cho dễ dàng. 

ِن َسَعتِهِۖۦۡ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُُهۥ   لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م 
ها َمآ   ُ َنۡفًسا إِل ْۚ لَا يُكَل ُِف ٱَّلله ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى فَلُۡينفِۡق ِممه

ُ َبۡعَد  ََٰهاْۚ َسَيۡجَعُل ٱَّلله  ٧ ُعۡسٖر يُۡسٗراَءاتَى

8. Biết bao thị trấn đã xấc xược với mệnh lệnh của 

Thượng Đế và các Sứ Giả của Ngài nên TA thanh toán 

các thị trấn đó bằng một cuộc thanh toán dữ dội, và TA đã 

trừng phạt chúng bằng một sự trừng phạt khủng khiếp. 

ِن قَۡريٍَة   ي ِن م 
َ
ۡمرِ َرب َِها َورُُسلِهِۦ  َوَكأ

َ
َعَتۡت َعۡن أ

بَۡنََٰها َعَذاٗبا   فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساٗبا َشِديٗدا وََعذه
 ٨ نُّۡكٗرا

9. Các thị trấn đó đã nếm trải hậu quả tồi tệ do tình trạng 

xấc xược của chúng. Và kết cục cho tình trạng của chúng 

là sự mất mát thua thiệt. 

ۡمرَِها ُخۡسًرا فَذَ 
َ
َٰقِبَُة أ ۡمرَِها وََكاَن َع

َ
 ٩ اقَۡت َوبَاَل أ

10. Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt 

nghiêm khắc. Vì vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah hỡi 

những người hiểu biết, những người có đức tin. Quả thật, 

Allah đã ban xuống cho các ngươi Lời Nhắc Nhở (Qur’an). 

ْولِي  
ُ
َ َيَٰٓأ ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َعده ٱَّلله

َ
أ

ُ إِلَۡيُكۡم   نَزَل ٱَّلله
َ
ْْۚ قَۡد أ هِذيَن َءاَمُنوا لَۡبَِٰب ٱل

َ
ٱلۡأ

 ١٠ ذِۡكٗرا

11. (Muhammad), một vị Sứ Giả (của Allah) đọc lại cho 

các ngươi những Lời Mặc Khải của Allah một cách rõ ràng 

để đưa những người có đức tin và hành thiện từ nơi tăm 

tối ra ánh sáng. Người nào có đức tin nơi Allah và hành 

thiện thì sẽ được Ngài thu nhận vào các Ngôi Vườn Thiên 

Đàng bên dưới có các dòng sông chảy và sẽ sống trong 

đó mãi mãi. Chắc chắn, Allah sẽ cung cấp cho y bổng lộc 

tốt nhất. 

ِ ُمَبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج   رهُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي   َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل

ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِ  ِۚ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ٗحا يُۡدِخلُۡه  ٱلنُّورِ
بَٗداۖۡ  

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰٖت َتجۡ َجنه
ُ لَُهۥ رِۡزًقا  ۡحَسَن ٱَّلله

َ
 ١١ قَۡد أ

12. Allah là Đấng đã tạo ra bảy tầng trời và (bảy) trái đất 

giống như chúng. Mệnh lệnh (của Ngài) truyền xuống giữa 

chúng để các ngươi biết rằng Allah toàn năng trên tất cả 

mọi thứ và rằng Allah bao trùm toàn bộ mọi thứ bằng kiến 

thức của Ngài. 

  ۡۖ ۡرِض ِمۡثلَُهنه
َ
َٰٖت َوِمَن ٱلۡأ هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ُ ٱل ٱَّلله

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡمُر بَيَۡنُهنه لَِتۡعلَُمٓواْ أ

َ
ُل ٱلۡأ ِ َشۡيٖء  يَتَنَزه

عَلَىَٰ ُكل 
ِ َشۡيٍء ِعلَۡمُۢا

َحاَط بِكُل 
َ
َ قَۡد أ نه ٱَّلله

َ
 ١٢ قَِدير  َوأ
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Al-Tahrim  التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hỡi Nabi, tại sao Ngươi lại cấm (chính mình) những gì 

Allah đã cho phép Ngươi, để làm vừa lòng các bà vợ của 

Ngươi? Và Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ. 

ُ لََكۖۡ تَبَۡتِغى   َحله ٱَّلله
َ
ُِم َمآ أ ِبيُّ لَِم ُتحَر  َها ٱلنه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُ َغُفور  رهِحيم   ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
 ١ َمۡرَضاَت أ

2. Quả thật, Allah đã qui định cho các ngươi (hỡi những 

người Muslim) cách thức xóa bỏ lời thề của các ngươi. 

Allah là Đấng bảo hộ của các ngươi, Ngài là Đấng Toàn 

Tri, Đấng Thông Thái. 

  ُ يَۡمَٰنُِكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
ُ لَُكۡم َتحِلهَة أ قَۡد فَرََض ٱَّلله

َُٰكۡمۖۡ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ   ٢ َمۡولَى

3. Và (hãy nhớ lại) khi Nabi tâm sự với một trong những 

người vợ của mình, người vợ đó đã tiết lộ nó sau đó. Allah 

đã cho Y biết sự việc đó, Y đã xác nhận một phần và bỏ 

qua một phần khác. Khi Y nói với nàng ta về điều đó thì 

nàng ta nói: “Ai đã cho chàng biết điều này?” Y đáp: “Đấng 

Toàn Tri, Đấng Thông Toàn đã cho Ta biết.” 

ا   ۡزَوَِٰجهِۦ َحِديٗثا فَلَمه
َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإۡذ أ

ُ َعلَۡيهِ َعرهَف َبۡعَضُهۥ   ۡظَهَرهُ ٱَّلله
َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
َنبهأ

 
َ
َها بِهِۦ قَالَۡت َمۡن  َوأ

َ
ا َنبهأ ۡعرََض َعنُۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمه

نَِي ٱلَۡعلِيُم ٱلۡخَبِيرُ 
َ
َك َهََٰذاۖۡ قَاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
 ٣ أ

4. Nếu hai ngươi (‘A-ishah và Hafsah) biết ăn năn sám hối 

với Allah thì quả thật trái tim của hai ngươi đã chịu thuận, 

nhưng nếu hai ngươi tiếp tay nhau chống lại (Thiên Sứ 

Muhammad) thì quả thực Allah là Đấng bảo vệ Y, Đại 

Thiên Thần Jibril và những người có đức tin cũng vậy; và 

các vị Thiên Thần khác đều sẽ ủng hộ Y. 

ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَماۖۡ َوِإن   إِن َتُتوبَآ إِلَي ٱَّلله
َُٰه وَِجبِۡريُل َوَصَٰلُِح  تََظَٰهَ  َ ُهَو َمۡولَى َرا َعلَۡيهِ فَإِنه ٱَّلله

َٰلَِك َظِهيرٌ   ٤ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َبۡعَد َذ

5. Nếu (Thiên Sứ Muhammad) ly dị tất cả các ngươi (hỡi 

những người vợ của Y), Thượng Đế của Y có thể sẽ đổi 

lại cho Y các bà vợ khác tốt hơn các ngươi. Họ sẽ là 

những phụ nữ Muslim có đức tin, sùng đạo, năng sám hối, 

luôn thờ phượng, nhịn chay, đã từng kết hôn hay còn con 

gái. 

ۡزَوًَٰجا َخيٗۡرا  
َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدلَُه

َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ َعَسيَٰ َربُُّه

 َٰ ۡؤِمَنَٰٖت َق ِنُكنه ُمۡسلَِمَٰٖت مُّ ئَِبٍَٰت م  نَِتَٰٖت َتَٰٓ
بۡكَاٗرا

َ
ئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت َوأ َٰبَِدَٰٖت َسَٰٓ  ٥ َع

6. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy bảo vệ bản 

thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của nó là 

con người và đá, được những vị Thiên Thần lạnh lùng và 

nghiêm nghị cai quản. Họ không trái lệnh Allah bất cứ điều 

gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo lệnh (của Ngài). 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
هِذيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
أ َيَٰٓ

اُس َوٱلۡحَِجاَرُة َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ    َوقُوُدَها ٱلنه
ها َيۡعُصونَ  َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما  ِشَداد  ل

َ
َ َمآ أ  ٱَّلله

 ٦ يُۡؤَمُرونَ 

7. Hỡi những kẻ vô đức tin! Các ngươi đừng hòng chạy tội 

vào Ngày đó. Quả thật các ngươi chắc chắn sẽ được đền 

đáp (xứng đáng) cho những gì các ngươi đã từng làm. 

 َ هِذيَن َكَفُرواْ ل َها ٱل يُّ
َ
أ ۖۡ إِنهَما  َيَٰٓ ا َتۡعَتِذُرواْ ٱلَۡيوَۡم

 ٧ ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
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8. Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy chân thành 

sám hối với Allah, hy vọng rằng Thượng Đế của các 

ngươi sẽ xóa tội cho các ngươi và sẽ thu nhận các ngươi 

vào các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng 

sông chảy vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi và 

những người có đức tin cùng với Y. Ánh sáng của họ sẽ 

chiếu rọi đằng trước và bên phải của họ, họ sẽ nói: “Lạy 

Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài hoàn thiện cho bầy tôi 

ánh sáng của bầy tôi và xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, 

quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ.” 

ِ تَۡوبَٗة نهُصوًحا   هِذيَن َءاَمُنواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َِر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم   ن يَُكف 
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

نَۡهَُٰر يَوَۡم لَا  َويُۡدخِ 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ لَُكۡم َجنه

ۖۥۡ نُورُُهۡم يَۡسَعىَٰ   هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه ِبيه َوٱل ُ ٱلنه زِي ٱَّلله
ُيخۡ

تِۡمۡم لََنا نُوَرنَا  
َ
يَۡمَٰنِِهۡم َيُقولُوَن َربهَنآ أ

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
َبيَۡن أ

ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ  ِ َشۡيٖء قَِدير  َوٱۡغفِۡر لََنآ
 ٨ ُكل 

9. Hỡi Nabi! Ngươi hãy chiến đấu chống lại những kẻ vô 

đức tin và những kẻ giả tạo đức tin, Ngươi hãy nghiêm 

khắc với chúng. Quả thật, chỗ ở của chúng sẽ là Hỏa 

Ngục, một đích đến vô cùng tồi tệ. 

ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلۡكُ  َها ٱلنه يُّ
َ
أ اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱۡغلُۡظ  َيَٰٓ فه

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
 ٩ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ

10. Allah đưa ra một ví dụ cho những kẻ vô đức tin là vợ 

của Nuh và vợ của Lut. Cả hai ở dưới quyền của hai Bề 

Tôi đức hạnh của TA nhưng cả hai đã phản bội họ. Vì vậy, 

các vị Nabi đó chẳng giúp ích gì được cho cả hai ở nơi 

Allah và cả hai sẽ được bảo: “Hai ngươi hãy vào Hỏa 

Ngục cùng với những kẻ đi vào.” 

َت نُوٖح  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله

َت لُوٖطِۖ َكاَنَتا َتحَۡت َعۡبَديۡنِ 
َ
 ِمۡن ِعَبادِنَا َوٱۡمَرأ

  ِ َصَٰلَِحيِۡن فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم ُيۡغنَِيا َعۡنُهَما ِمَن ٱَّلله
َِٰخلِينَ  اَر َمَع ٱلده ا َوقِيَل ٱۡدُخلَا ٱلنه  ١٠ َشۡيـ ٗ

11. Và Allah đưa ra một ví dụ cho những người có đức tin: 

vợ của Pha-ra-ông, khi nữ cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng 

Đế của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một ngôi nhà gần 

Ngài nơi Thiên Đàng và xin Ngài cứu bề tôi thoát khỏi 

Pha-ra-ông và những việc làm của hắn và xin Ngài cứu bề 

tôi thoát khỏi đám người làm điều sai quấy.” 

هِذيَن َءاَمنُ  ُ َمَثلٗا ل ِل َت فِرَۡعۡوَن إِۡذ  َوَضَرَب ٱَّلله
َ
واْ ٱۡمَرأ

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي ِمن   قَالَۡت َرب 
َٰلِِمينَ   ١١ فِرَۡعۡوَن وََعَملِهِۦ َوَنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

12. Và (một ví dụ nữa): Maryam, con gái của ‘Imran, Nữ 

đã giữ sự trong trắng của mình. Vì vậy, TA (Allah) đã cho 

Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) của TA thổi vào (cơ thể của) 

Nữ và Nữ đã tin sự Thật về Lời phán của Thượng Đế của 

Nữ, Nữ đã tin vào các Kinh Sách của Ngài và Nữ là một 

người hết lòng vâng lời (Ngài). 

تِ 
ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا  َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ِعۡمَرََٰن ٱله

َ
ٓي أ

قَۡت بِكَلَِمَِٰت َرب َِها َوُكُتبِهِۦ  وِحَنا وََصده فِيهِ ِمن رُّ
 ١٢ وََكانَۡت ِمَن ٱلَۡقَٰنِتِينَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Phúc thay Đấng nắm quyền thống trị trong tay, và Ngài 

là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 
ِ َشۡيٖء  

هِذي بَِيِدهِ ٱلُۡملُۡك وَُهَو عَلَىَٰ ُكل  تََبََٰرَك ٱل
 ١ قَِديرٌ 

2. Đấng đã tạo ra cái chết và sự sống để thử thách các 

ngươi (hỡi nhân loại) xem ai là người tốt nhất trong việc 

làm của mình, và Ngài là Đấng Chí Tôn, Đấng Tha Thứ. 

ۡحَسُن  
َ
يُُّكۡم أ

َ
َة لَِيبۡلَُوُكۡم أ هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحََيوَٰ ٱل

 ٢ َعَملٗاْۚ وَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغُفورُ 

3. Đấng đã tạo ra bảy tầng trời, tầng này bên trên tầng kia; 

ngươi (hỡi người nhìn) sẽ không thấy bất kỳ sai sót nào 

trong sự tạo hóa của Đấng Ar-Rahman. Vì vậy, ngươi hãy 

nhìn lại (quan sát kỹ xem) ngươi có thấy bất kỳ lỗ hổng 

nào không? 

َٰٖت ِطَبا  هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰو ا تََرىَٰ فِي َخلِۡق  ٱل ٗقاۖۡ مه
ِنَٰمۡح ِمن تََفَُٰوٖتِۖ فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرىَٰ ِمن   ٱلره

 ٣ ُفُطورٖ 

4. Sau đó, ngươi hãy đưa ánh mắt nhìn lại hai lần nữa, 

ánh mắt của ngươi sẽ trở lại với ngươi mờ đi và mệt mỏi. 
َتيِۡن يَنقَ  لِۡب إِلَۡيَك ٱلَۡبَصُر  ُثمه ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكره

 ٤ َخاِسٗئا وَُهَو َحِسير  

5. Thật vậy, TA (Allah) đã làm đẹp tầng trời hạ giới với 

những chiếc đèn (các vì sao) và làm cho chúng thành 

những thứ dùng để ném những tên Shaytan, và TA đã 

chuẩn bị cho chúng hình phạt của ngọn lửa rực cháy. 

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعلَۡنََٰها   َمآَء ٱلدُّ َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
عِيرِ  ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذاَب ٱلسه

َ
َيَِٰطيِنِۖ َوأ  ٥ رُُجوٗما ل ِلشه

6. Đối với những kẻ vô đức tin nơi Thượng Đế của chúng 

là một sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục; và đó là điểm đến 

khốn khổ tột cùng. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َوبِۡئَس   َولِل
 ٦ ٱلَۡمِصيرُ 

7. Khi chúng bị ném vào đó, chúng sẽ nghe thấy tiếng nó 

gầm rít dữ dội và đáng sợ khi nó sôi lên (giống như nó 

đang cuồng nộ). 

لُۡقواْ فِيَها 
ُ
 ٧ َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِهَي َتُفورُ إَِذآ أ

8. Nó gần như muốn nổ tung vì giận dữ. Mỗi khi một nhóm 

người bị ném vào đó, những vị Cai Ngục hỏi chúng (một 

cách mỉa mai): “Lẽ nào đã không có một người cảnh báo 

nào đến gặp các ngươi sao?!” 

لَُهۡم  تَكَاُد َتَميهُز مِ 
َ
لۡقَِى فِيَها فَۡوج  َسأ

ُ
َن ٱلَۡغۡيِظِۖ ُكلهَمآ أ

تُِكۡم نَِذير  
ۡ
لَۡم يَأ

َ
 ٨ َخَزَنُتَهآ أ

9. Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Quả thật, đã có một người 

cảnh báo đến gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phủ nhận 

và nói: Allah đã không ban xuống bất cứ điều gì. Thật ra 

các người đang trong sự lầm lạc lớn.” 

  ُ َل ٱَّلله ۡبَنا َوقُلَۡنا َما نَزه قَالُواْ بَلَىَٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذير  فََكذه
ها فِي َضَلَٰٖل َكبِيرٖ  نُتۡم إِل

َ
 ٩ ِمن َشۡيٍء إِۡن أ



 

Al-Mulk 

 

630 

 

 الملك

10. Và chúng sẽ nói: “Giá như chúng tôi lắng nghe hoặc 

chịu suy ngẫm, chúng tôi đã không nằm trong số những 

người bạn của Hỏa Ngục.” 

ۡصَحَِٰب  
َ
ۡو َنۡعقُِل َما ُكنها فِٓي أ

َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ

عِيرِ   ١٠ ٱلسه

11. Chúng đã thú nhận tội lỗi của mình. Vì vậy, những 

người bạn của Hỏa Ngục đã ở quá xa (với sự tha thứ)! 
عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه

َ
 ١١ فَٱۡعتََرفُواْ بَِذۢنبِِهۡم فَُسۡحٗقا ل ِأ

12. Quả thật, những người kính sợ Thượng Đế của họ dù 

không nhìn thấy Ngài vẫn sẽ được tha thứ và sẽ có được 

một phần thưởng to lớn. 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم  ۡجر   إِنه ٱل
َ
ۡغفَِرة  َوأ بِٱلَۡغيِۡب لَُهم مه

 ١٢ َكبِير  

13. Cho dù các ngươi (hỡi nhân loại) có che giấu hoặc 

công khai lời nói của các ngươi thì (các ngươi hãy biết 

rằng) quả thật Ngài biết rõ những điều nằm trong lòng 

(của các ngươi). 

واْ قَۡولَُكۡم  ِسرُّ
َ
ُۢ بَِذاِت  َوأ ۦٓۖۡ إِنهُهۥ َعلِيُم وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ

َ
أ

ُدورِ   ١٣ ٱلصُّ

14. Lẽ nào Đấng đã tạo ra không biết trong khi Ngài là 

Đấng Tinh Tế, Đấng Thông Toàn? 
لَا َيۡعلَُم َمۡن َخلََق وَُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

َ
 ١٤ أ

15. Chính Ngài là Đấng đã làm cho trái đất thuận tiện và 

dễ dàng sử dụng cho các ngươi. Vì vậy, các ngươi hãy đi 

trên các nẻo đường của nó và hãy ăn từ nguồn bổng lộc 

của Ngài. Và (các ngươi hãy biết rằng rồi đây) các ngươi 

sẽ được phục sinh để trở về với Ngài. 

ۡرَض  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ َذلُولٗا فَٱۡمُشواْ فِي  ُهَو ٱل

ِۡزقِهِۖۦۡ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ   ١٥ َمَناكِبَِها وَُكلُواْ ِمن ر 

16. Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn rằng Đấng ở 

trên trời sẽ không khiến đất sụp xuống nuốt chửng các 

ngươi khi nó rung chuyển ư? 

َمآءِ  ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه
َ
ۡرَض   َءأ

َ
ن َيخِۡسَف بُِكُم ٱلۡأ

َ
أ

 ١٦ فَإَِذا ِهَي َتُمورُ 

17. Hoặc phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn rằng 

Đấng ở trên trời sẽ không giáng xuống một cơn bão đá ư? 

Rồi đây các ngươi sẽ biết Lời cảnh báo của TA (khủng 

khiếp) thế nào? 

ن فِي  ِمنُتم مه
َ
ۡم أ

َ
ن يُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗباۖۡ  أ

َ
َمآِء أ ٱلسه

 ١٧ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ 

18. Quả thật trước chúng đã có những kẻ phủ nhận. Và 

những kẻ đó đã chịu sự trừng phạt của TA (khủng khiếp) 

thế nào? 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فََكۡيَف  َب ٱل َكاَن  َولََقۡد َكذه
 ١٨ نَِكيرِ 

19. Lẽ nào chúng không nhìn thấy những con chim phía 

trên chúng với đôi cánh dang rộng và (đôi lúc) gập lại? 

Không ai có thể giữ chúng (trên không trung) ngoại trừ 

Đấng Ar-Rahman. Quả thật, Ngài nhìn thấy hết mọi vật. 

َولَۡم يََرۡواْ إِ 
َ
َٰٖت َويَۡقبِۡضَنْۚ َما  أ فه يِۡر فَوَۡقُهۡم َصَٰٓ لَي ٱلطه

ِۭ بَِصيرٌ  ِ َشۡيء
ها ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ إِنهُهۥ بِكُل   ١٩ ُيۡمِسُكُهنه إِل

20. Hoặc ai có thể là một đội quân giúp các ngươi ngoài 

Đấng Ar-Rahman? Quả thật, những kẻ vô đức tin chỉ sống 

trong ảo tưởng. 

مه 
َ
ِن ُدوِن  أ هِذي ُهَو ُجند  لهُكۡم يَنُصُرُكم م  ۡن َهََٰذا ٱل

ها فِي ُغُرورٍ  َٰفُِروَن إِل ِنَٰمۡحْۚ إِِن ٱلَۡك  ٢٠ ٱلره
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21. Hoặc ai có thể cung cấp bổng lộc cho các ngươi nếu 

Ngài giữ nguồn bổng lộc của Ngài lại? Không, chúng cứ 

cố chấp trong sự xấc xược và trốn tránh (sự thật). 

ۚۥْ بَل   ۡمَسَك رِۡزقَُه
َ
هِذي يَۡرُزُقُكۡم إِۡن أ ۡن َهََٰذا ٱل مه

َ
أ

ٖ َوُنُفورٍ   ٢١ لهجُّواْ فِي ُعُتو 

22. Vậy thì một kẻ sấp mặt bước đi (không có chiều rộng 

hay chiều sâu đối với đường nhìn của mình, hầu như 

không nhìn thấy những gì đang chạm vào mặt mình) được 

hướng dẫn tốt hơn, hay một người bước đi ngay thẳng 

(với một đường nhìn rõ ràng về những gì ở phía trước) 

trên một con đường thẳng? 

ن َيۡمِشي   مه
َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
ۦٓ أ َفَمن َيۡمِشي ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجِههِ

َ
أ

سۡ   ٢٢ َتقِيمٖ َسوِيًّا عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

23. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói (với những 

kẻ đa thần): “Ngài (Allah) là Đấng đã tạo ra các ngươi, 

ban cho các ngươi thính giác, thị giác và trái tim nhưng 

các ngươi rất ít biết ơn Ngài. 

ُكۡم 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۡمَع  قُۡل ُهَو ٱل وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
 ٢٣ َوٱلۡأ

24. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính Ngài đã phân tán các 

ngươi khắp nơi trên trái đất, và (rồi đây) các ngươi sẽ 

được tập trung đưa về trình diện Ngài.” 

ه  ۡرِض َوِإلَۡيهِ  قُۡل ُهَو ٱل
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
ِذي َذَرأ

 ٢٤ ُتحَۡشُرونَ 

25. (Những kẻ phủ nhận sự Phục Sinh) nói: “Lời hứa này 

khi nào sẽ xảy ra nếu các ngươi nói thật?” 
 ٢٥ َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

26. Ngươi hãy nói với chúng: “Quả thật chỉ một mình Allah 

mới biết rõ điều đó còn Ta chỉ là một người cảnh báo rõ 

ràng mà thôi.” 

بِين   نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
ِ َوِإنهَمآ أ  ٢٦ قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

27. Nhưng khi chúng thấy nó đến gần, gương mặt của 

những kẻ vô đức tin trở nên ảm đạm. Và chúng sẽ được 

bảo: “Đây chính là cái mà các ngươi thường mong đợi”. 

هِذيَن َكَفُرواْ َوقِيَل   ۡوُه ُزلَۡفٗة ِسٓيـ َۡت وُُجوُه ٱل
َ
ا َرأ فَلَمه

ُعونَ  هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَده  ٢٧ َهََٰذا ٱل

28. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Các 

ngươi có xem xét không, nếu Allah hủy diệt Ta và những 

ai theo Ta hoặc thương xót Bọn Ta thì ai sẽ cứu những kẻ 

vô đức tin khỏi sự trừng phạt đau đớn?” 

ۡو َرِحمََنا 
َ
ِعَى أ ُ َوَمن مه ۡهلََكنَِي ٱَّلله

َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َٰفِرِيَن ِمۡن   لِيمٖ َفَمن ُيِجيُر ٱلَۡك
َ
 ٢٨ َعَذاٍب أ

29. Ngươi hãy nói với chúng: “Ngài là Đấng Ar-Rahman, 

Bọn Ta có đức tin nơi Ngài và phó thác cho Ngài. Rồi đây 

các ngươi sẽ biết ai là kẻ lầm lạc rõ rệt.” 

قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَۡيهِ تَوَكهلَۡناۖۡ 
بِينٖ فََسَتۡعلَُموَن مَ   ٢٩ ۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

30. Ngươi hãy bảo chúng: “Các ngươi có nghĩ đến, nếu 

nguồn nước (mà các ngươi uống) rút xuống (lòng đất) và 

biến mất thì ai có thể mang nguồn nước trong vắt đến cho 

các ngươi?” 

ۡصَبَح َمآؤُُكۡم غَ 
َ
َرَءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
تِيُكم  قُۡل أ

ۡ
ۡوٗرا َفَمن يَأ

عِين  ٣٠ بَِمآٖء مه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Nun. Thề bởi cây viết và những gì họ (nhân loại) ghi 

chép. 
 ١ يَۡسُطُرونَ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما 

2. (Hỡi Muhammad!) với hồng ân Thượng Đế của Ngươi, 

Ngươi không phải là một kẻ điên. 
نَت بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجُنونٖ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. Quả thật, Ngươi chắc chắn sẽ có được một phần 

thưởng vô tận. 
ۡجًرا َغيَۡر 

َ
 ٣ َمۡمُنونٖ َوِإنه لََك لَأ

4. Và quả thật, Ngươi là người có phẩm chất đạo đức vĩ 

đại. 
 ٤ َوِإنهَك لََعلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ 

5. Vì vậy, Ngươi sẽ thấy và chúng cũng sẽ thấy.  َ٥ فََستُۡبِصُر َويُۡبِصُرون 

6. Ai trong các ngươi là kẻ mắc bệnh điên.  ُيي ُِكُم ٱلَۡمۡفُتون
َ
 ٦ بِأ

7. Thật vậy, Thượng Đế của Ngươi biết rõ nhất ai đã đi 

chệch hướng khỏi con đường của Ngài và Ngài biết rõ 

nhất ai là những người được hướng dẫn. 

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو  
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٧ أ

8. Vì vậy, Ngươi đừng nghe theo những kẻ phủ nhận 

(Thông Điệp Ngươi mang đến). 
بِينَ  ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

9. Chúng mong muốn nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng 

cũng sẽ nhượng bộ. 
واْ لَۡو تُۡدهُِن َفُيۡدهُِنونَ   ٩ َودُّ

10. Ngươi đừng nghe theo những kẻ có thói quen thề thốt 

một cách vô bổ và đáng khinh. 
ِهينٍ   ١٠ َولَا تُِطۡع ُكله َحلهاٖف مه

11. Kẻ chuyên nói xấu sau lưng và chuyên tới lui mách lẻo 

chuyện thiên hạ. 
ِۭ بَِنِميمٖ  آء شه ازٖ مه  ١١ َهمه

12. Kẻ cản trở điều tốt, vượt quá giới hạn và tội lỗi.  ٍثِيم
َ
نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٍد أ  ١٢ مه

13. Ngoài ra, còn bạo ngược, hạ cấp đáng khinh.  ٍَٰلَِك َزنِيم  ١٣ ُعُتِّۭل َبۡعَد َذ

14. Bởi vì y sở hữu của cải và con cái.  َن َكاَن َذا َماٖل َوبَنِين
َ
 ١٤ أ

15. Khi những Lời Mặc Khải của TA được đọc cho y nghe, 

y nói: “Chuyện cổ tích của người xưa”. 
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٥ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ
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16. TA sẽ đóng dấu trên mõm của y!  ِ١٦ َسنَِسُمُهۥ عَلَى ٱلۡخُۡرُطوم 

17. Thật vậy, TA đã thử thách chúng giống như việc TA đã 

thử thách những người chủ của một ngôi vườn khi họ thề 

sẽ hái hết trái của nó vào một buổi sáng sớm. 

قَۡسُمواْ  
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ إِۡذ أ

َ
إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

 ١٧ لََيۡصرُِمنهَها ُمۡصبِِحينَ 

18. Và họ đã không nói “Insha-Allah” (Nếu Allah muốn).  ١٨ يَۡستَۡثُنونَ َولَا 

19. Vì vậy, một thảm họa từ Thượng Đế của Ngươi đã ập 

đến khu vườn khi họ đang ngủ. 
ب َِك وَُهۡم نَآئُِمونَ  ِن ره  ١٩ َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف  م 

20. Thế là sáng ra khu vườn trở thành một màu đen như 

bóng tối của màn đêm (do đã bị thiêu rụi). 
ِريمِ  ۡصَبَحۡت َكٱلصه

َ
 ٢٠ فَأ

21. Rồi họ gọi nhau vào buổi sáng.  َ٢١ َفَتَناَدۡواْ ُمۡصبِِحين 

22. “Nếu các người muốn hái trái thì hãy mau ra vườn cho 

sớm!” 
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنُتۡم َصَٰرِِمينَ 

َ
 ٢٢ أ

23. Vậy là họ rời đi và nói khẽ với nhau:  َ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ وَُهۡم َيَتَخََٰفُتون 

24. “Đừng để bất cứ người nghèo nào vào vườn hôm 

nay!” 
ِۡسِكين   ها يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيُكم م  ن ل

َ
 ٢٤ أ

25. Và họ đã đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ đó.  َِٰدرِينَ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡرٖد  ٢٥ َق

26. Nhưng khi nhìn thấy khu vườn, họ nói: “Chắc chắn 

chúng ta đã đi lạc đường rồi.” 
ُّونَ  ۡوَها قَالُٓواْ إِنها لََضآل

َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. “Không, đúng hơn là chúng ta đã bị tước mất (mùa 

màng).” 
 ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمونَ 

28. Một người tốt nhất trong số họ nói: “Tôi đã không nói 

với các người hãy nên tán dương (Allah) đó sao?” 
قُل لهُكۡم لَۡولَا تَُسب ُِحونَ 

َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم أ

َ
 ٢٨ قَاَل أ

29. Họ nói: “Vinh quang thay Thượng Đế của bầy tôi, bầy 

tôi thực sự là những kẻ sai quấy.” 
 ٢٩ قَالُواْ ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

30. Sau đó, họ quay sang trách móc và đổ lỗi cho nhau.  َۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َيَتَلََٰوُمون
َ
 ٣٠ فَأ

31. Họ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta! Chúng ta 

thực sự là những kẻ đã vượt mức giới hạn.” 
 ٣١ قَالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ 
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32. “Có lẽ Thượng Đế của chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta 

một ngôi vườn khác tốt hơn. Chúng ta thực sự hướng về 

Thượng Đế của chúng ta trong hy vọng và sự cầu mong.” 

ن ُيۡبِدلَنَ 
َ
ِنَۡهآ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا َعَسيَٰ َربَُّنآ أ ا َخيٗۡرا م 

 ٣٢ َرَِٰغُبونَ 

33. Sự trừng phạt (trên thế gian) là như thế đấy. Nhưng 

sự trừng phạt ở Đời Sau chắc chắn còn lớn hơn nếu họ 

biết. 

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ  
َ
َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٣٣ َيۡعلَُمونَ 

34. Quả thật, những người ngoan đạo sẽ hưởng Thiên 

Đàng Hạnh Phúc nơi Thượng Đế của họ. 
َِٰت ٱلنهعِيمِ   ٣٤ إِنه لِلُۡمتهقِيَن ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

35. Lẽ nào TA lại đối xử với những người Muslim giống 

như những kẻ tội lỗi? 
َفَنۡجَعُل 

َ
 ٣٥ ٱلُۡمۡسلِِميَن َكٱلُۡمۡجرِِمينَ أ

36. Các ngươi phân xử sao thế?!  َ٣٦ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمون 

37. Hoặc phải chăng các ngươi có Kinh Sách mà các 

ngươi học?! 
ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسونَ 

َ
 ٣٧ أ

38. Và trong đó thực sự có mọi điều để các ngươi lựa 

chọn?! 
 ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرونَ 

39. Hoặc các ngươi có những lời thề (ràng buộc) TA kéo 

dài cho đến Ngày Phục Sinh rằng chắc chắn các ngươi sẽ 

có được bất cứ điều gì các ngươi quyết định? 

يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا 
َ
ۡم لَُكۡم أ

َ
َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ يَوِۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه  أ

 ٣٩ لَُكۡم لََما َتحُۡكُمونَ 

40. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi chúng ai trong 

bọn chúng bảo đảm điều đó! 
َٰلَِك زَِعيمٌ  ُهم بَِذ يُّ

َ
 ٤٠ َسلُۡهۡم أ

41. Hoặc phải chăng các thần linh mà chúng tổ hợp (cùng 

với Allah đứng ra bảo đảm)? Nếu vậy, chúng hãy đưa 

những thần linh tổ hợp đó của chúng đến nếu chúng là 

những kẻ nói thật. 

تُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم إِن َكانُواْ  
ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَرَكآُء فَلَۡيأ

َ
أ

 ٤١ َصَِٰدقِينَ 

42. Vào Ngày mà (Allah) phơi bày ống chân (của Ngài) và 

chúng (những kẻ vô đức tin và những kẻ giả tạo đức tin) 

sẽ được gọi đến quỳ lạy (Ngài) nhưng chúng không thể 

(quỳ được). 

ُجوِد فَلَا   يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ
 ٤٢ يَۡسَتِطيُعونَ 

43. Đôi mắt của chúng nhìn gục xuống một cách hèn hạ, 

sự nhục nhã bao phủ chúng. Và quả thật trước kia (trên 

thế gian) chúng đã từng được kêu gọi đến quỳ lạy (Allah) 

trong lúc chúng hãy còn khỏe mạnh. 

ۖۡ َوَقۡد َكانُواْ يُۡدَعۡوَن   بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ُجوِد وَُهۡم َسَٰلُِمونَ   ٤٣ إِلَي ٱلسُّ

44. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy để mặc 

TA với những kẻ phủ nhận Lời (Qur’an) này. TA sẽ từ từ 

đưa chúng (đến sự trừng phạt) mà chúng không hề hay 

biết. 

ُب بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِثِۖ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم   ِ فََذۡرنِي َوَمن يَُكذ 
ِۡن َحۡيُث لَا   ٤٤ َيۡعلَُمونَ م 
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45. TA tạm tha cho chúng (một thời gian). Bởi vì kế hoạch 

của TA rất chắc chắn. 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 

ُ
 ٤٥ َوأ

46. Hoặc có phải Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã đòi chúng tiền 

thù lao nên chúng nặng nề vì phải gánh nợ? 
ۡم تَۡسـ َلُُهمۡ 

َ
ۡثَقلُونَ أ ۡغَرٖم مُّ ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
 ٤٦  أ

47. Hoặc phải chăng chúng có kiến thức về điều vô hình 

nên chúng viết nó ra? 
ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتبُونَ 

َ
 ٤٧ أ

48. Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên 

nhẫn chờ đợi quyết định của Thượng Đế của Ngươi và 

hãy đừng giống như Người Bạn của con cá voi (Yunus) 

khi Y cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تَُكن َكَصاِحِب ٱلۡحُوِت  
 ٤٨ إِۡذ نَاَدىَٰ وَُهَو َمۡكُظوم  

49. Nếu không nhờ Ân Huệ từ Thượng Đế của Y thì chắc 

chắn Y đã bị ném lên bờ biển hoang vu trong lúc Y đang 

bị khiển trách. 

ب ِهِۦ لَُنبَِذ بِٱلَۡعَرآِء وَُهَو   ِن ره ََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م  ن تََد
َ
هۡولَٓا أ ل

 ٤٩ َمۡذُموم  

50. Rồi Thượng Đế của Y đã chọn Y và làm cho Y trở 

thành một người bề tôi ngoan đạo và đức hạnh. 
َٰلِِحينَ   ٥٠ فَٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه

51. Những kẻ vô đức tin gần như làm cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ Muhammad) chệch hướng với cái nhìn của 

chúng khi chúng nghe Lời Nhắc Nhở; và chúng nói: “Y 

(Muhammad) chắc chắn là một tên điên.” 

ا   بَۡصَٰرِهِۡم لَمه
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَيُۡزلُِقونََك بِأ َوِإن يَكَاُد ٱل

ِۡكَر َويَُقولُوَن إِنهُهۥ لََمۡجُنون    ٥١ َسِمُعواْ ٱلذ 

52. Nhưng Nó (Qur’an) là lời nhắc nhở cho muôn loài.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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Al-Haqah  الحاقة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Al-Haqqah(1)I  ُ١ ٱلۡحَآقهة 

2. Al-Haqqah là gì?  ُ٢ َما ٱلۡحَآقهة 

3. Và điều gì làm cho ngươi biết Al-Haqqah là gì?  ََٰك َما ۡدَرى
َ
 ٣ ٱلۡحَآقهةُ َوَمآ أ

4. Đám dân Thamud và đám dân ‘Ad đã phủ nhận Al-Qa-

ri’ah(2)II 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ بَۡت َثُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

5. Vì vậy, đối với đám dân Thamud, chúng đã bị tiêu diệt 

bởi một tiếng thét dữ dội. 
اِغَيةِ ۡهلُِكواْ بِٱلطه

ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. Còn đối với đám dân ‘Ad, chúng đã bị tiêu diệt bởi một 

trận cuồng phong khủng khiếp. 
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر عَاتَِيةٖ 

ُ
ا عَاد  فَأ مه

َ
 ٦ َوأ

7. (Allah) đã cho trận cuồng phong diễn ra trong bảy đêm 

và tám ngày liên tiếp. Vì vậy, Ngươi sẽ thấy người dân nơi 

đó ngã xuống như thể chúng là những thân cây chà là bị 

bứng gốc. 

يهاٍم ُحُسوٗماۖۡ  
َ
رََها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لََياٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َسخه

ۡعَجاُز َنخٍۡل  
َ
نهُهۡم أ

َ
َفتََرى ٱلَۡقۡوَم فِيَها َصۡرَعيَٰ َكأ

 ٧ َخاوِيَةٖ 

8. Bởi vậy, Ngươi có thấy ai trong bọn chúng còn sống sót 

không? 
ِنُۢ بَاقَِيةٖ   ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

9. Pha-ra-ông và những kẻ trước hắn cũng như các thị 

trấn đã bị lật ngược (cũng như thế), chúng đã làm nhiều 

tội lỗi. 

َُٰت   وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك
 ٩ ئَةِبِٱلۡخَاطِ 

10. Chúng đã không vâng lời các Sứ Giả của Thượng Đế 

của chúng, vì vậy, Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm 

bắt mạnh bạo. 

ابَِيةً  ۡخَذٗة ره
َ
َخَذُهۡم أ

َ
 ١٠ َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِِهۡم فَأ

11. Thật vậy, khi nước dâng lên quá mức, TA đã chuyên 

chở (tổ phụ - Nuh) của các ngươi trôi nổi (trên con tàu). 
ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي ٱلۡجَارِيَةِ  ١١ إِنها لَمه

12. Mục đích để TA làm cho các ngươi một lời nhắc nhở 

và (rằng) một đôi tai (tỉnh táo) sẽ nghe và ghi nhớ nó. 
ُذن  َوَِٰعَية  لَِنۡجَعلََها لَُكۡم 

ُ
 ١٢ تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

 
I (1) Al-Haqqah là một trong các tên gọi của Ngày Tận Thế. Al-Haqqah có nghĩa là sự thật không thể chối cãi, sự thật bất 

khả kháng. Sở dĩ Ngày Tận Thế được gọi là Al-Haqqah bởi vì Ngày Tận Thế là sự thật, chắc chắn xảy ra, không thể phủ 

nhận. 

II (2) Al-Qari’ah cũng là tên gọi của Ngày Tận Thế. 
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13. Rồi khi Còi được thổi lên với một lần thổi, (lần thổi thứ 

hai). 
ورِ َنۡفَخة  َوَِٰحَدة    ١٣ فَإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

14. Và khi đất và những quả núi được nâng lên cao và 

(sau đó) bị nghiền nát chỉ bằng một cú va chạm. 
ٗة َوَِٰحَدةٗ  َتا َدكه ۡرُض َوٱلِۡجَباُل فَُدكه

َ
 ١٤ َوُحمِلَِت ٱلۡأ

15. Vào Ngày đó, sự Phục sinh sẽ xảy ra.  ُ١٥ َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعة 

16. (Vào Ngày đó) bầu trời sẽ chẻ ra (và các Thiên Thần 

đi xuống), vì vào Ngày Đó nó sẽ mỏng manh. 
َمآُء فَِهَي يَۡوَمئِٖذ َواهَِية  وَ  ِت ٱلسه  ١٦ ٱنَشقه

17. Và các Thiên Thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào 

Ngày Đó sẽ có tám Thiên Thần vác Ngai Vương của 

Thượng Đế của Ngươi bên trên họ. 

رَۡجآئَِهاْۚ َويَۡحِمُل َعۡرَش 
َ
َرب َِك فَوَۡقُهۡم  َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ
 ١٧ يَۡوَمئِٖذ ثََمَٰنَِية  

18. Vào Ngày đó, các ngươi sẽ được dẫn ra trình diện 

(trước Allah để Ngài xét xử), không có bất cứ điều bí mật 

nào của các ngươi được che giấu. 

 ١٨ يَۡوَمئِٖذ ُتۡعرَُضوَن لَا َتخَۡفىَٰ ِمنُكۡم َخافَِية  

19. Đối với ai được trao cho quyển sổ (ghi chép các việc 

làm) của mình bằng tay phải, y sẽ nói: “Hãy lấy và đọc 

quyển sổ ghi chép của tôi đây này!” 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ  
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
فَأ

 ١٩ كَِتَٰبَِيهۡ 

20. “Quả thật, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với sự 

thanh toán.” 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظَننُت أ

21. Vì vậy, y sẽ có một đời sống hài lòng và toại nguyện.  ٖاِضَية  ٢١ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

22. Trong một Ngôi Vườn Thiên Đàng trên cao.   ٢٢ عَالَِيةٖ فِي َجنهٍة 

23. (Trái cây) của nó gần tầm tay hái.   ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية 

24. Họ sẽ được bảo: “Các ngươi hãy ăn và uống thỏa 

thích vì những gì mà các ngươi đã gởi đi trước cho mình 

trong những ngày đã qua.” 

ُۢا بَِمآ  يهاِم  ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ
َ
ۡسلَۡفُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ٢٤ ٱلۡخَالَِيةِ

25. Ngược lại, đối với ai được trao cho quyển sổ (ghi chép 

các việc làm) của mình bằng tay trái, y sẽ nói: “Ôi, ước gì 

mình không được trao quyển sổ ghi chép này!” 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بِِشَمالِهِۦ  
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َفَيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم  َوأ

وَت كَِتَٰبَِيهۡ 
ُ
 ٢٥ أ

26. “(Ước gì) mình không hay biết gì về cuộc thanh toán 

này!” 
ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٦ َولَۡم أ

27. “Ôi, ước gì cái chết là điều cuối cùng (không có điều gì 

xảy ra sau đó cả)!” 
 ٢٧ َيةَ َيَٰلَۡيَتَها َكانَِت ٱلَۡقاضِ 
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28. “Ôi, tài sản của mình chẳng giúp được gì cho mình.”   ۡۡغَنيَٰ َعن ِي َمالَِيه
َ
 ٢٨ َمآ أ

29. “Quyền thế của mình đã rời bỏ mình!”  ۡ٢٩ َهلََك َعن ِي ُسلَۡطَٰنَِيه 

30. (Allah sẽ phán với các Thiên Thần): “Các ngươi hãy 

bắt và xích hắn lại.” 
 ٣٠ ُخُذوهُ َفُغلُّوُه 

31. “Rồi các ngươi hãy nướng hắn trong Hỏa Ngục.”  ٣١ ُثمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّوُه 

32. “Sau đó, các ngươi hãy xiềng hắn bằng sợi dây xích 

dài bảy mươi khuỷu tay.” 
 ٣٢ ُثمه فِي ِسلِۡسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن ذَِراٗعا فَٱۡسلُُكوُه 

33. “Thật vậy, hắn đã không có đức tin nơi Allah, Đấng Vĩ 

Đại.” 
ِ ٱلَۡعِظيمِ   ٣٣ إِنهُهۥ َكاَن لَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله

34. “Hắn đã không thúc giục việc nuôi ăn người túng 

thiếu.” 
 ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

35. “Vì vậy, ngày hôm nay, tại đây hắn không có bạn bè.”   ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيوَۡم َهَُٰهَنا َحمِيم 

36. “Hắn cũng không có bất kỳ thức ăn nào ngoại trừ chất 

mủ hôi từ vết thương.” 
ها ِمۡن ِغۡسلِينٖ   ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

37. “Không ai sẽ ăn nó ngoại trừ những kẻ tội lỗi.”  ها ها ٱلَۡخَِٰطـ ُونَ ل ۥٓ إِل ُكلُُه
ۡ
 ٣٧ يَأ

38. Vì vậy, TA (Allah) thề bởi những gì các ngươi nhìn 

thấy. 
قِۡسُم بَِما ُتۡبِصُرونَ 

ُ
 ٣٨ فَلَآ أ

39. Và (TA thề bởi) những gì các ngươi không nhìn thấy.  َ٣٩ َوَما لَا ُتۡبِصُرون 

40. Rằng (Qur’an) thực sự là lời (đọc) của một vị Sứ Giả 

cao quý. 
 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

41. Nó không phải là lời của một nhà thơ mà các ngươi 

chẳng mấy tin. 
ا تُۡؤِمُنونَ   ٤١ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشاِعرِٖۚ قَلِيلٗا مه

42. Nó cũng không phải là lời của một tên thầy bói mà các 

ngươi không mấy để tâm. 
ُرونَ  ا تََذكه  ٤٢ َولَا بَِقۡوِل َكاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه

43. (Nó thực sự) được ban xuống từ Thượng Đế của vũ 

trụ và vạn vật. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٤٣ تَنِزيل  م 

44. Nếu Y (Muhammad) đã bịa ra một số lời rồi gán cho 

TA. 
َقاوِيلِ 

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱلۡأ  ٤٤ َولَۡو َتَقوه
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45. Chắc chắn TA đã túm bắt Y bằng tay phải.  َِخۡذنَا ِمۡنُه بِٱلَۡيِمين
َ
 ٤٥ لَأ

46. Sau đó, TA đã cắt đứt động mạch chủ của Y.  َ٤٦ ُثمه لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتِين 

47. (Lúc đó), không một ai trong các ngươi có thể bảo vệ 

Y. 
َحٍد َعۡنُه َحَِٰجزِينَ 

َ
ِۡن أ  ٤٧ َفَما ِمنُكم م 

48. Quả thật, (Qur’an) là Lời Nhắc Nhở cho những người 

ngoan đạo (chính trực, sợ Allah). 
 ٤٨ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. Quả thật, TA biết chắc chắn trong các ngươi có những 

người phủ nhận (Nó). 
بِينَ  ِ َكذ  نه ِمنُكم مُّ

َ
 ٤٩ َوِإنها لََنۡعلَُم أ

50. Quả thật, (Qur’an) sẽ là (nguyên nhân gây ra) sự hối 

tiếc cho những kẻ vô đức tin. 
َٰفِرِينَ   ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرٌة عَلَى ٱلَۡك

51. Quả thật, (Qur’an) là Chân Lý tuyệt đối, là sự thật kiên 

định. 
 ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِينِ 

52. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy tôn cao 

danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng Vĩ Đại. 
 ٥٢ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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Al-Ma-'arij  المعارج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Có một kẻ (đa thần) đã đòi sự trừng phạt (của Ngày 

Sau) sớm xảy ra (như một sự giễu cợt và thách thức). 
َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 

َ
 ١ َسأ

2. Những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi 

(sự trừng phạt đó). 
َٰفِرِيَن لَيَۡس لَُهۥ َدافِع    ٢ ل ِلَۡك

3. Đến từ nơi Allah, Đấng Chủ Nhân của những con 

đường lên trời. 
ِ ذِي ٱلَۡمَعارِجِ  َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. Các Thiên Thần và Ruh (đại Thiên Thần Jibril) đi lên 

chầu Ngài trong một Ngày mà thời gian của nó kéo dài 

bằng năm mươi ngàn năm (thời gian của con người trên 

trái đất). 

وُح إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَداُرُهۥ   َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
لَۡف َسَنةٖ 

َ
 ٤ َخمِۡسيَن أ

5. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy kiên nhẫn 

chịu đựng cho thật tốt. 
 ٥ فَٱۡصبِۡر َصبٗۡرا َجمِيلًا

6. Thật vậy, chúng thấy nó (sự trừng phạt của Ngày Sau) 

rất xa vời. 
 ٦ إِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ بَعِيٗدا

7. Còn TA (Allah) thấy nó rất gần.  َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. Ngày mà bầu trời sẽ giống như sự tan chảy của đồng 

khi được nấu. 
َمآُء َكٱلُۡمۡهلِ   ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

9. Và những quả núi giống như những sợi lông cừu nhẹ 

bay. 
 ٩ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهنِ 

10. (Vào Ngày đó), sẽ không có người bạn nào hỏi (bất cứ 

điều gì về) người bạn của mình. 
 ١٠ يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما َولَا 

11. Họ sẽ được nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi sẽ ước rằng y 

có thể được chuộc khỏi sự trừng phạt của Ngày đó bởi 

các con của mình. 

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب   ُيَبصه
 ١١ يَۡوِمئِذِۭ بِبَنِيهِ 

12. Cả vợ và anh em của y.  ِِخيه
َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

13. Và cả bà con ruột thịt đã hết lòng cùng y trong hoạn 

nạn. 
 ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيهِ 

14. Và cả mọi thứ trên trái đất (nếu y có) để giải cứu bản 

thân mình. 
ۡرِض َجمِيٗعا 

َ
 ١٤ ُثمه يُنِجيهِ َوَمن فِي ٱلۡأ
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15. (Những điều mà kẻ tội lỗi mong muốn) sẽ không bao 

giờ xảy ra, (điều chắc chắn xảy ra với y) sẽ là ngọn lửa 

rực cháy (nơi Hỏa Ngục). 

ۖۡ إِنهَها لََظىَٰ  هآ  ١٥ َكل

16. Nó sẽ làm tróc da đầu.  ََٰوى اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. Nó sẽ gọi những ai quay lưng lại (với sự thật) và 

ngoảnh đi (khỏi sự vâng lời). 
هيَٰ  ۡدبََر َوتََول

َ
 ١٧ تَۡدُعواْ َمۡن أ

18. Và (những ai chỉ) tom góp và tích trữ (của cải chứ 

không chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah). 
ۡوَعيَٰٓ 

َ
 ١٨ َوَجمََع فَأ

19. Thật vậy, con người được tạo ra vốn nôn nóng và 

tham lam. 
 ١٩ ۞إِنه ٱلۡإِنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا

20. Khi gặp điều dữ (bệnh tật, nghèo khó) thì mất kiên 

nhẫn. 
رُّ َجُزوٗعا ُه ٱلشه  ٢٠ إَِذا َمسه

21. Nhưng khi gặp điều tốt lành (giàu có, khỏe mạnh) thì 

lại keo kiệt. 
ُه ٱلۡخَيُۡر َمُنوعًاوَ   ٢١ ِإَذا َمسه

22. Ngoại trừ những người dâng lễ nguyện Salah.  َها ٱلُۡمَصل ِين  ٢٢ إِل

23. Những người mà họ luôn duy trì lễ nguyện Salah của 

họ. 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم َدآئُِمونَ   ٢٣ ٱل

24. Và những người trích một phần nhất định từ tài sản 

của mình như một nghĩa vụ bắt buộc, 
ۡعلُوم   َٰلِِهۡم َحق   مه ۡمَو

َ
هِذيَن فِٓي أ  ٢٤ َوٱل

25. Dành cho người ăn xin và người nghèo không xin xỏ.  ِآئِِل َوٱلَۡمۡحُروم  ٢٥ ل ِلسه

26. Và những người tin vào Ngày Phán Xét và Thưởng 

Phạt. 
ِينِ  قُوَن بَِيوِۡم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

27. Và những người sợ sự trừng phạt của Thượng Đế của 

họ. 
ۡشفُِقونَ  ِۡن َعَذاِب َرب ِِهم مُّ هِذيَن ُهم م   ٢٧ َوٱل

28. Thật vậy, sự trừng phạt của Thượng Đế của họ là điều 

mà không ai có thể cảm thấy an toàn. 
ُمونٖ 

ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهۡم َغيُۡر َمأ

29. Và những người luôn giữ phần kín của họ (khỏi những 

hành vi tình dục Haram). 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ   ٢٩ َوٱل

30. Ngoại trừ với vợ hoặc với những nữ nô lệ dưới quyền 

của họ thì họ không bị khiển trách. 
يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنهُهۡم َغيُۡر  

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

 ٣٠ َملُوِمينَ 
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31. Nhưng bất cứ ai tìm kiếm xa hơn ngoài những hành vi 

tình dục được phép đó thì họ là những kẻ vượt quá giới 

hạn (của Allah). 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡعاُدونَ َفَمِن ٱۡبَتَغىَٰ َورَ 
ُ
َٰلَِك فَأ  ٣١ آَء َذ

32. Và những người thực hiện đúng sự ủy thác và giao 

ước. 
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٣٢ َوٱل

33. Và những người chính trực trong việc làm chứng của 

họ. 
هِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِهِ   ٣٣ ۡم قَآئُِمونَ َوٱل

34. Và những người (chu đáo) duy trì các lễ nguyện Salah 

của họ. 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظونَ   ٣٤ َوٱل

35. Đó là những người sẽ vinh dự được ở trong những 

Ngôi Vườn Thiên Đàng. 
َٰٖت  ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه

ُ
ۡكَرُمونَ أ  ٣٥ مُّ

36. Chuyện gì xảy ra cho những kẻ vô đức tin? Sao chúng 

lại vội vàng phủ nhận Ngươi (Thiên Sứ Muhammad)? 
هِذيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِينَ   ٣٦ َفَماِل ٱل

37. Từ phía bên phải và bên trái, từng nhóm, từng nhóm 

một? 
َماِل ِعزِينَ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعنِ  ِ  ٣٧  ٱلش 

38. Lẽ nào mỗi tên trong bọn chúng khao khát được vào 

Thiên Đàng Hạnh Phúc? 
ن يُۡدَخَل َجنهَة نَعِيمٖ 

َ
ِۡنُهۡم أ َيۡطَمُع ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
 ٣٨ أ

39. Không bao giờ có chuyện đó! Quả thật, TA đã tạo 

chúng từ những thứ mà chúng biết. 
ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ َكل

40. Vì vậy, TA thề bởi Thượng Đế của các điểm ở phương 

Đông và các điểm phương Tây rằng TA toàn năng. 
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب إِنها   قِۡسُم بَِرب 

ُ
فَلَآ أ

 ٤٠ لََقَِٰدُرونَ 

41. (TA toàn năng) cho việc thay thế một nhóm khác tốt 

hơn chúng và TA chắc chắn sẽ không bị chế ngự (trong 

việc làm đó). 

ِۡنُهۡم َوَما َنحُۡن بَِمۡسُبوقِينَ  َل َخيٗۡرا م  ِ ن نَُّبد 
َ
 ٤١ عَلَىَٰٓ أ

42. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ mặc kệ 

chúng trò chuyện những điều vô ích và cứ mặc kệ chúng 

vui chơi (thỏa thích) cho đến khi chúng giáp mặt với Ngày 

mà chúng được hứa. 

هِذي   َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل فََذۡرُهۡم َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
 ٤٢ يُوَعُدونَ 

43. Ngày mà chúng sẽ hối hả đi ra khỏi mộ như thể chúng 

(cố gắng) nhanh chân chạy đến mục tiêu (đã định sẵn cho 

chúng). 

نهُهۡم إِلَيَٰ  
َ
ۡجَداِث ِسَراٗعا َكأ

َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

 ٤٣ نُُصٖب يُوفُِضونَ 

44. Đôi mắt của chúng nhìn gục xuống một cách hèn hạ, 

sự nhục nhã bao phủ chúng. Đó là Ngày mà chúng đã 

được hứa! 

هِذي   َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱل ْۚ َذ بَۡصَٰرُُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

 ٤٤ َكانُواْ يُوَعُدونَ 
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Nuh نوح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quả thật, TA (Allah) đã cử Nuh đến với người dân của 

Y (với mệnh lệnh): “Ngươi hãy cảnh báo người dân của 

Ngươi trước khi chúng phải chịu một hình phạt đau đớn.” 

نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َقۡبِل 
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ قَۡوِمهِ

َ
إِنهآ أ

لِيم  
َ
تَِيُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ
ن يَأ

َ
 ١ أ

2. (Nuh) nói với dân của mình: “Này hỡi dân ta, quả thật ta 

chính là một người cảnh báo rõ ràng được cử đến với các 

ngươi.” 

بِينٌ   ٢ قَاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ

3. “Các ngươi hãy thờ phượng Allah, hãy kính sợ Ngài và 

hãy vâng lời ta.” 
َ َوٱته  ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

َ
ِطيُعونِ أ

َ
 ٣ ُقوُه َوأ

4. “Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi và để các ngươi 

sống đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn mà 

Allah ấn định đã hết thì sẽ không được trì hoãn, nếu các 

ngươi biết.” 

ۡرُكۡم  ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  َجٖل  َيۡغفِۡر لَُكم م 
َ
إِلَيَٰٓ أ

ْۚ لَۡو ُكنُتۡم   ُر ِ إَِذا َجآَء لَا يَُؤخه َجَل ٱَّلله
َ
يِۚ إِنه أ َسمًّ مُّ

 ٤ َتۡعلَُمونَ 

5. (Nuh) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi thực sự đã 

kêu gọi người dân của bề tôi cả ngày lẫn đêm.” 
ِ إِن ِي َدَعۡوُت قَۡومِي لَۡيلٗا َونَ   ٥ َهاٗراقَاَل َرب 

6. “Nhưng lời kêu gọi của bề tôi đã không làm tăng thêm 

được gì cho họ mà chỉ làm cho họ chạy xa hơn.” 
ها فَِراٗرا  ٦ فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدعَآِءٓي إِل

7. “Và quả thật, mỗi khi bề tôi kêu gọi họ để Ngài tha thứ 

cho họ, họ đều lấy ngón tay bịt lỗ tai, lấy áo trùm đầu; họ 

cứ ngoan cố và quá ư kiêu ngạo.” 

َصَٰبَِعُهۡم فِٓي  
َ
َوِإن ِي ُكلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ أ

واْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ   َصرُّ
َ
َءاَذانِِهۡم َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبُهۡم َوأ

 ٧ ٱۡستِۡكَباٗرا

8. “Rồi (có lúc) bề tôi đã kêu gọi họ một cách lớn tiếng.” ٨ ُثمه إِن ِي َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗرا 

9. “Rồi (có lúc) bề tôi đã thuyết giảng cho họ trước công 

chúng, (có lúc) bề tôi đã nói chuyện với họ một cách riêng 

tư.” 

ۡسَرۡرُت لَُهۡم إِۡسَراٗرا
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
 ٩ ُثمه إِن ِٓي أ

10. “Bề tôi đã nói với họ: “Các ngươi hãy cầu xin Thượng 

Đế của các ngươi tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Quả thật, 

Ngài là Đấng Tha Thứ.” 

اٗرا  ١٠ َفُقلُۡت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ َكاَن َغفه

11. “Ngài sẽ ban mưa dồi dào từ trên trời xuống cho các 

ngươi.” 
ِۡدَراٗرا َمآَء َعلَۡيُكم م   ١١ يُۡرِسِل ٱلسه
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12. “Và Ngài sẽ gia tăng của cải và con cái cho các ngươi, 

và Ngài sẽ ban cho các ngươi vườn tược và ban cho các 

ngươi sông ngòi.” 

َٰٖت   َٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل لهُكۡم َجنه ۡمَو
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

نَۡهَٰٗراَويَجۡ 
َ
 ١٢ َعل لهُكۡم أ

13. Có chuyện gì với các ngươi, sao các ngươi không sợ 

Quyền Uy và sự Vĩ Đại của Allah? 
ِ َوَقاٗرا ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣ مه

14. Quả thật, Ngài đã tạo hóa các ngươi theo từng giai 

đoạn. 
ۡطَواًرا َوَقۡد َخلََقُكۡم 

َ
 ١٤ أ

15. Lẽ nào các ngươi không thấy Allah đã tạo bảy tầng 

trời, tầng này bên trên tầng kia, như thế nào ư? 
َٰٖت ِطَباٗقا  ُ َسۡبَع َسَمََٰو لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱَّلله

َ
 ١٥ أ

16. (Ở tầng trời hạ giới), Ngài đã tạo mặt trăng như một 

ánh sáng (phản chiếu) và mặt trời như một chiếc đèn 

(chiếu sáng). 

ۡمَس   وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه
 ١٦ ِسَراٗجا 

17. Allah đã tạo các ngươi và cho các ngươi phát triển từ 

đất. 
ۡرِض َنَباٗتا 

َ
َِن ٱلۡأ ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. Rồi đây, Ngài sẽ cho các ngươi trở lại vào đất (sau khi 

các ngươi chết) và (sau đó) Ngài sẽ đưa các ngươi trở ra 

(lúc phục sinh). 

 ١٨ ُثمه يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم إِۡخَراٗجا 

19. Và Allah đã tạo ra trái đất cho các ngươi như một tấm 

thảm rộng lớn. 
ۡرَض بَِساٗطا 

َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ  ١٩ َوٱَّلله

20. Để các ngươi có thể đi lại trên những con đường rộng 

rãi của nó (để các ngươi tìm kiếm bổng lộc Halal). 
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبلٗا فَِجاٗجا 

21. Nuh nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật, họ đã 

không vâng lời bề tôi. Họ đi theo kẻ mà của cải và con cái 

của y chẳng tăng thêm được gì cho y ngoại trừ sự thua 

thiệt.” 

هۡم يَزِۡدهُ   ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي َوٱتهَبُعواْ َمن ل قَاَل نُوح  رهب 
ها َخَساٗرا ۥٓ إِل  ٢١ َمالُُهۥ َوَولَُدهُ

22. “Và họ đã mưu định một âm mưu to lớn.” ٢٢ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا ُكبهاٗرا 

23. “Họ nói (với nhau): “Các người đừng từ bỏ các thần 

linh của các người. Các người đừng từ bỏ thần Wadd, 

thần Suwa’, thần Yaghuth, thần Ya’uq và thần Nasr.” 

ا َولَا  َوَقالُواْ لَا تََذُرنه   َءالَِهَتُكۡم َولَا تََذُرنه َود ٗ
 ٢٣ ُسَواٗعا َولَا َيُغوَث َويَُعوَق َونَۡسٗرا

24. “Quả thật, (các thần linh bục tượng đó của họ), chúng 

đã dắt nhiều người đi lạc. (Lạy Thượng Đế của bề tôi) xin 

Ngài đừng tăng thêm gì cho những kẻ sai quấy ngoại trừ 

sự lầm lạc.” 

ها َضَلَٰلٗا َٰلِِميَن إِل َضلُّواْ َكثِيٗراۖۡ َولَا تَزِِد ٱلظه
َ
 ٢٤ َوَقۡد أ
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25. Vì tội lỗi của chúng nên chúng bị nhấn chìm (trong trận 

đại hồng thủy), sau đó chúng bị đưa vào Hỏa Ngục. Cho 

nên, ngoài Allah, chúng không tìm thấy cho mình bất kỳ 

người giúp đỡ nào. 

ۡدِخلُواْ نَاٗرا فَلَۡم َيِجُدواْ  
ُ
ۡغرِقُواْ فَأ

ُ
ا َخِطٓئَٰـتِِهۡم أ ِمه م 

نَصاٗرا
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٥ لَُهم م 

26. Và Nuh nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài 

đừng chừa một tên vô đức tin nào sống sót trên trái đất.” 
َٰفِرِيَن   َوَقاَل  ۡرِض ِمَن ٱلَۡك

َ
ِ لَا تََذۡر عَلَى ٱلۡأ نُوح  رهب 

 ٢٦ َديهاًرا 

27. “Thật vậy, nếu Ngài để chúng sống, chúng sẽ dắt bầy 

tôi của Ngài lầm lạc và chúng sẽ sinh con đẻ cháu toàn là 

những kẻ tội lỗi, vô đức tin.” 

ها فَاِجٗرا  إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعبَ  اَدَك َولَا يَلُِدٓواْ إِل
اٗرا  ٢٧ َكفه

28. “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề 

tôi và cho cha mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tôi 

là một người có đức tin, xin Ngài tha thứ cho những người 

có đức tin nam cũng như nữ, và xin Ngài đừng tăng thêm 

gì cho những kẻ sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل بَيۡتَِي ُمۡؤِمٗنا   ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو رهب 
ها   َٰلِِميَن إِل َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۖ َولَا تَزِِد ٱلظه

 ٢٨ َتَباَرُۢا
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Al-Jinn  الجن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với cộng đồng 

tín đồ của Ngươi): “Quả thật, Ta được mặc khải cho biết 

rằng có một nhóm Jinn đã lắng nghe (Ta xướng đọc 

Qur’an). (Khi trở về với người dân của mình), chúng nói: 

Chúng tôi đã nghe được một cuộc xướng đọc thật tuyệt 

vời!” 

ِ َفَقالُٓواْ إِنها  َِن ٱلِۡجن  نهُه ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 
َ
وِحَي إِلَيه أ

ُ
قُۡل أ

 ١ َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا 

2. “Nó hướng dẫn đến Chân Lý. Vì vậy, chúng tôi đã tin 

nơi Nó. Và chúng tôi sẽ không bao giờ tổ hợp với Thượng 

Đế của chúng tôi bất cứ ai.” 

ُّۡشرَِك بَِرب َِنآ   َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن ن
َحٗدا

َ
 ٢ أ

3. “Và (chúng tôi tin) rằng quả thật, Quyền Uy của Thượng 

Đế của chúng ta rất mực tối cao, Ngài không có bạn đời 

và không có con.” 

خََذ َصَِٰحَبٗة َولَا َولَٗدا نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱته
َ
 ٣ َوأ

4. “Quả thật, kẻ ngu ngốc (Iblis) trong chúng ta đã nói về 

Allah những điều quá đáng cho Allah.” 
نهُهۥ َكاَن َيُقوُل َسفِيُهنَ 

َ
ِ َشَطٗطا َوأ  ٤ ا عَلَى ٱَّلله

5. “Chúng tôi đã nghĩ rằng loài người và Jinn không bao 

giờ nói những điều gian dối cho Allah.” 
  ِ ن لهن َتُقوَل ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَى ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

 ٥ َكِذٗبا 

6. “Quả thật, có những đàn ông trong loài người đã tìm 

kiếm sự che chở và phù hộ từ những đàn ông trong loài 

Jinn. Tuy nhiên, (điều đó) chỉ làm cho họ càng thêm sợ hãi 

trước (những đàn ông Jinn).” 

َِن   َِن ٱلۡإِنِس َيُعوُذوَن بِرَِجاٖل م  نهُهۥ َكاَن رَِجال  م 
َ
َوأ

ِ فََزاُدوُهۡم رََهٗقا   ٦ ٱلِۡجن 

7. “Quả thật, (loài người) đã nghĩ như các ngươi (loài Jinn) 

đã nghĩ, rằng Allah sẽ không bao giờ cử bất cứ ai (làm Sử 

Giả).” 

  ُ ن لهن َيۡبَعَث ٱَّلله
َ
نهُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننُتۡم أ

َ
َوأ

َحٗدا
َ
 ٧ أ

8. “Chúng tôi đã tìm cách lên trời (để nghe trộm thông tin) 

nhưng chúng tôi thấy đầy những vệ binh hùng mạnh cùng 

với những ngọn lửa rực cháy (dùng để ném những ai 

muốn tiếp cận.” 

َمآَء فَوََجۡدَنََٰها ُملِئَۡت َحرَٗسا َشِديٗدا   نها لََمۡسَنا ٱلسه
َ
َوأ

 ٨ وَُشُهٗبا 

9. “Quả thật, chúng tôi đã từng ngồi tại những chỗ ngồi 

(trên trời) để nghe trộm tin tức nhưng giờ đây nếu ai lên 

nghe trộm thì sẽ thấy một ngọn lửa cháy rực đang mai 

phục.” 

ۡمِعِۖ َفَمن يَۡسَتِمِع   نها ُكنها َنۡقُعُد ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسه
َ
َوأ

 ٩ ٱٓأۡلَن َيِجۡد لَُهۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا
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10. “Chúng tôi không biết liệu (việc trên trời có những vệ 

binh với những ngọn lửa cháy rực mai phục) là điều xấu 

mà Thượng Đế của họ muốn dành cho những ai sống trên 

trái đất hay Ngài muốn hướng dẫn họ một con đường 

đúng đắn.” 

 ِ رِيَد ب
ُ
َشرٌّ أ

َ
نها لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َراَد  َوأ

َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
َمن فِي ٱلۡأ

 ١٠ بِِهۡم َربُُّهۡم رََشٗدا

11. “Thật vậy, trong chúng ta có những kẻ đức hạnh và 

cũng có những kẻ không như vậy. Chúng ta đã đi theo 

những con đường khác nhau.” 

َٰلَِكۖۡ ُكنها  َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذ نها ِمنها ٱلصه
َ
َطَرآئَِق  َوأ

 ١١ قَِدٗدا

12. “Quả thật, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không 

bao giờ có thể làm cho Allah thất bại trên trái đất và chúng 

tôi sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi Ngài.” 

ۡرِض َولَ 
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
ن  َوأ

 ١٢ نُّۡعِجَزُهۥ َهَرٗبا 

13. “Quả thật, khi chúng tôi nghe được nguồn Chỉ Đạo 

(Qur’an), chúng tôi đã tin vào Nó. Và bất kỳ ai có đức tin 

nơi Thượng Đế của y thì sẽ không sợ thiếu thốn (phần 

thưởng) hay gánh nặng (tội lỗi trước đây).” 

ا َسمِ  نها لَمه
َ
ۡعَنا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ َفَمن يُۡؤِمنُۢ بَِرب ِهِۦ  َوأ

 ١٣ فَلَا َيخَاُف َبخٗۡسا َولَا رََهٗقا 

14. “Quả thật, trong số chúng ta có những người Muslim 

(phục tùng Allah) và trong chúng ta cũng có những người 

lầm lạc. Vì vậy, những ai thần phục (Allah) thì họ đã tìm 

thấy con đường đúng đắn.” 

ۡسلََم  
َ
نها ِمنها ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنها ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمۡن أ

َ
َوأ

ۡواْ رََشٗدا ْوَلَٰٓئَِك َتحَره
ُ
 ١٤ فَأ

15. “Và đối với những kẻ đi lạc, họ sẽ là chất đốt của Hỏa 

Ngục.” 
ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن  مه

َ
 ١٥ فَكَانُواْ ِلجََهنهَم َحَطٗبا َوأ

16. Và nếu chúng (con người và loài jinn) vẫn ngay thẳng 

trên con đường (chính đạo) thì chắc chắn TA sẽ ban cho 

chúng nước mưa dồi dào. 

آًء   ۡسَقۡيَنَُٰهم مه
َ
رِيَقةِ لَأ هوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه ل

َ
َوأ

 ١٦ َغَدٗقا 

17. Để TA có thể thử thách chúng trong đó (xem ai biết tạ 

ơn TA và ai là kẻ quay lưng với TA). Ai quay lưng với việc 

tưởng nhớ Thượng Đế của y thì Ngài sẽ đẩy y vào sự 

trừng phạt đau đớn tột cùng. 

ۡكُه  ل َِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ يَۡسلُ 
 ١٧ َعَذاٗبا َصَعٗدا

18. Quả thật, các Masjid là của Allah, vì vậy, các ngươi 

đừng cầu nguyện cùng với Allah bất kỳ ai. 
َحٗدا

َ
ِ أ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلله نه ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله

َ
 ١٨ َوأ

19. Và khi người bề tôi của Allah (Thiên Sứ Muhammad) 

đứng cầu nguyện Ngài, chúng (Jinn) xúm nhau đến thành 

một đám đông (để nghe Y đọc Qur’an). 

ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ يَُكونُوَن   ا قَاَم َعۡبُد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

 ١٩ َعلَۡيهِ لَِبٗدا

20. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ 

đa thần): “Ta chỉ cầu nguyện Thượng Đế của Ta và Ta 

không tổ hợp cùng với Ngài bất cứ ai.” 

َحٗدا
َ
ۦٓ أ ۡشرُِك بِهِ

ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَٓا أ

َ
 ٢٠ قُۡل إِنهَمآ أ
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21. Ngươi hãy nói với chúng: “Ta thực sự không nắm 

trong tay (quyền năng) gây tổn hại cho các ngươi cũng 

như Ta (không nắm quyền) hướng dẫn các ngươi.” 

ا َولَا رََشٗدا ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
َ
 ٢١ قُۡل إِن ِي لَٓا أ

22. Ngươi hãy nói với chúng: “Thật vậy, (nếu Ta không 

vâng lời Allah) thì chắc chắn sẽ không một ai có thể cứu 

được Ta khỏi (hình phạt của) Allah; và ngoài Ngài, Ta sẽ 

không bao giờ tìm được một nơi nương thân nào khác.” 

ِجَد ِمن  
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱَّلله

 ٢٢ ُدونِهِۦ ُملَۡتَحًدا

23. Trừ phi Ta truyền đạt (Mệnh lệnh) từ Ngài và Bức 

Thông Điệp của Ngài. Và ai không vâng lệnh Allah và Sứ 

Giả của Ngài thì quả thật, y sẽ phải đón nhận Lửa của 

Hỏa Ngục, nơi mà y sẽ ở trong đó mãi mãi. 

  َ ِ َورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َوَمن َيۡعِص ٱَّلله َِن ٱَّلله َٰٗغا م  ها بََل إِل
بًَدا

َ
 ٢٣ َورَُسولَُهۥ فَإِنه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

24. (Những kẻ vô đức tin vẫn cứ ở trên tình trạng vô đức 

tin của chúng) cho đến khi chúng thấy điều mà chúng đã 

được hứa thì (lúc bấy giờ) chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thế 

về phương diện người giúp đỡ và thiểu số hơn. 

ۡواْ َما يُوَعُدوَن فََسيَۡعلَمُ 
َ
ۡضَعُف  َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

َ
وَن َمۡن أ

قَلُّ َعَدٗدا
َ
 ٢٤ نَاِصٗرا َوأ

25. Ngươi hãy nói với chúng: “Ta không biết liệu điều mà 

các ngươi được hứa sắp đến hay Thượng Đế của Ta sẽ 

định cho nó một khoảng thời gian nữa.” 

ۡم َيجَۡعُل 
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ۡدرِٓي أ

َ
لَُهۥ َرب ِٓي  قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
 ٢٥ أ

26. (Ngài là) Đấng biết những điều không thể nhìn thấy. 

Và Ngài không tiết lộ những điều không thể nhìn thấy của 

Ngài cho bất cứ ai. 

َحًدا
َ
ۦٓ أ َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فَلَا ُيۡظِهُر عَلَىَٰ َغۡيبِهِ  ٢٦ َع

27. Ngoại trừ những ai mà Ngài hài lòng trong số các Sứ 

Giả của Ngài. Và Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Y đằng 

trước và đằng sau. 

ها َمِن ٱۡرتََضيَٰ ِمن رهُسوٖل فَإِنهُهۥ يَۡسلُُك ِمنُۢ َبيِۡن  إِل
 ٢٧ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ رََصٗدا

28. Để Ngài có thể biết rằng họ đã truyền đạt các Thông 

Điệp của Thượng Đế của họ hay chưa và Ngài bao quát 

(kiểm soát) mọi điều nơi họ và tất cả mọi thứ đều được 

Ngài đếm số lượng. 

َحاَط بَِما  
َ
بۡلَُغواْ رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهۡم َوأ

َ
ن قَۡد أ

َ
ل َِيۡعلََم أ

ُۢا  ۡحَصيَٰ ُكله َشۡيٍء َعَدَد
َ
 ٢٨ لََديِۡهۡم َوأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Này hỡi người cuộn mình trong áo (Thiên Sứ 

Muhammad)! 
ُِل  َها ٱلُۡمزهم  يُّ

َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. Ngươi hãy đứng (dâng lễ nguyện Salah) trong đêm trừ 

một ít thời gian. 
ها قَلِيلٗا هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

3. Một nửa của đêm hoặc ít hơn một chút. وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيلًا
َ
ۥٓ أ  ٣ ن ِۡصَفُه

4. Hoặc thêm nữa; và Ngươi hãy đọc Qur’an với âm điệu 

nhịp nhàng, chậm rãi. 
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِي

َ
 ٤ لًاأ

5. Quả thật, TA sẽ truyền xuống cho Ngươi (Qur’an, và Nó 

là) lời nặng nề (vì trong đó chứa đựng các nghĩa vụ, các 

giới hạn, các qui định, các nghi thức và những điều khác). 

 ٥ إِنها َسُنلِۡقى َعلَۡيَك قَۡولٗا ثَقِيلًا

6. Thật vậy, những giờ trong đêm tác động mạnh mẽ nhất 

(đối với tâm trí và trái tim) và (làm cho) lời nói trở nên 

ngay thẳng và chính trực nhất. 

قَۡوُم قِيلًا
َ
ا َوأ َشدُّ َوۡطـ ٗ

َ
هۡيِل ِهَي أ  ٦ إِنه نَاِشئََة ٱل

7. Ban ngày Ngươi thực sự bận rộn với nhiều công việc.  َهارِ َسۡبٗحا َطوِيلٗا إِنه  ٧ لََك فِي ٱلنه

8. Ngươi hãy tụng niệm đại danh Thượng Đế của Ngươi 

và hãy toàn tâm thờ phượng Ngài. 
 ٨ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ تَبۡتِيلٗا

9. (Allah là) Thượng Đế của phương Đông lẫn phương 

Tây; không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. 

Vì vậy, Ngươi hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo Hộ của Ngươi. 

خِۡذهُ   ها ُهَو فَٱته ََٰه إِل رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَٓا إَِل
 ٩ َوكِيلٗا

10. Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng với những gì chúng 

nói và hãy tránh xa chúng một cách nhã nhặn và tốt đẹp. 
 ١٠ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجرُۡهۡم َهۡجٗرا َجمِيلٗا

11. Ngươi hãy để TA (một mình xử trí) những kẻ phủ nhận 

(Sự Thật) nhưng sở hữu những điều tốt đẹp của cuộc 

sống (này), và cứ để chúng (yên lành) trong một thời gian 

ngắn. 

ِلُۡهۡم قَلِيلًا ۡعَمةِ َوَمه  ْولِي ٱلنه
ُ
بِيَن أ ِ  ١١ َوَذۡرنِي َوٱلُۡمَكذ 

12. Quả thật, (ở Đời Sau), TA có những chiếc gông nặng 

và lửa cháy. 
نكَالٗا وََجِحيٗما 

َ
 ١٢ إِنه لََدۡيَنآ أ
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13. Và (TA có) loại thức ăn làm nghẹn họng và một hình 

phạt đau đớn. 
لِيٗما 

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ َوَطَعاٗما َذا ُغصه

14. Vào Ngày (đó), trái đất và những quả núi sẽ rung 

chuyển và những quả núi sẽ giống như những đồi cát đổ 

xuống. 

ۡرُض َوٱلِۡجَباُل وَكَانَِت ٱلِۡجَباُل َكثِيٗبا 
َ
يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤ مه

15. Thật vậy, TA (Allah) đã gửi đến các ngươi một Sứ Giả 

làm nhân chứng cho các ngươi giống như TA đã gửi đến 

Pha-ra-ông một Sứ Giả. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَِٰهًدا َعلَۡيُكۡم َكَمآ  
َ
إِنهآ أ

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن رَُسولٗا
َ
 ١٥ أ

16. Nhưng Pha-ra-ông không vâng lời Sứ Giả (của TA), vì 

vậy, TA đã bắt phạt hắn bằng một sự trừng phạt khủng 

khiếp. 

ۡخٗذا َوبِيلٗا
َ
َخۡذَنَُٰه أ

َ
 ١٦ َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

17. Vậy làm sao các ngươi sẽ tránh được tai họa vào 

Ngày mà những đứa trẻ trở nên bạc đầu nếu các ngươi vô 

đức tin? 

فََكۡيَف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَوٗۡما َيجَۡعُل ٱلۡوِلَۡدََٰن  
 ١٧ ِشيًبا 

18. Bầu trời (trong Ngày Hôm đó) sẽ vỡ nứt ra. Lời Hứa 

của (Allah) sẽ được thể hiện. 
ُۢ بِهۚۦِْ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمۡفُعولًا َمآُء ُمنَفِطُر  ١٨ ٱلسه

19. Quả thật, đây là một sự nhắc nhở, vì vậy, ai muốn thì 

hãy chọn lấy một con đường trở về với Thượng Đế của 

mình. 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ١٩ َسبِيلًا

20. Thật vậy, Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) biết rằng Ngươi và một nhóm đi theo Ngươi 

thực sự đứng dâng lễ nguyện Salah gần hai phần ba của 

đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba của đêm. Và 

Allah ấn định (phạm vi của) ban đêm và ban ngày. Ngài 

biết các ngươi không thể nhớ chính xác (các giờ của ban 

đêm) nên Ngài đã tha thứ cho các ngươi. Vì vậy, các 

ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các ngươi nhận thấy 

dễ dàng cho các ngươi. Ngài biết trong các ngươi có một 

số bệnh tật, một số khác đi tìm kiếm thiên lộc của Allah xa 

xôi trên trái đất; và một số khác đi chinh chiến cho Chính 

Nghĩa của Allah. Vì vậy, các ngươi hãy đọc phần nào mà 

các ngươi thấy dễ dàng đối với các ngươi. Và các ngươi 

hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cho 

Allah mượn một khoản nợ tốt. Và bất cứ điều gì tốt đẹp 

mà các ngươi gởi đi trước cho bản thân mình thì các 

ngươi sẽ tìm thấy (phần thưởng của) nó ở nơi Allah, và 

phần thưởng sẽ tốt và lớn hơn. Các ngươi hãy cầu xin 

ۡدنَيَٰ ِمن ثُ 
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
هۡيِل  ۞إِنه َربهَك َيۡعلَُم أ لَُثِي ٱل

  ُ هِذيَن َمَعَكْۚ َوٱَّلله َِن ٱل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفة  م 
ن لهن ُتحُۡصوُه َفَتاَب  

َ
ْۚ َعلَِم أ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُر ٱل ِ ُيَقد 

ن  
َ
َر ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه

ۡرَضيَٰ َوَءا  َخُروَن يَۡضِربُوَن فِي  َسَيُكوُن ِمنُكم مه
ِ َوَءاَخُروَن يَُقَٰتِلُوَن  ۡرِض يَبَۡتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

قِيُمواْ  
َ
َر ِمۡنُهْۚ َوأ ِۖۡ فَٱقَۡرُءواْ َما تَيَسه فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ قَۡرًضا َحَسٗناْۚ   قۡرُِضواْ ٱَّلله
َ
َة َوأ َكوَٰ َة َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ ٱلصه

 
َ
ُمواْ لِأ ِ ِ  َوَما ُتَقد  ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ ِعنَد ٱَّلله نُفِسُكم م 
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Allah tha thứ. Quả thật, Allah là Đấng Tha Thứ, Đấng 

Nhân Từ. 
  َ ۖۡ إِنه ٱَّلله َ ۡجٗراْۚ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله

َ
ۡعَظَم أ

َ
ُهَو َخيٗۡرا َوأ

 ُۢ  ٢٠ َغُفور  رهِحيُم
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Al-Muddaththir  المدثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Này hỡi người phủ áo choàng lên mình (Thiên Sứ 

Muhammad)! 
ث ِرُ  َها ٱلُۡمده يُّ

َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. Ngươi hãy đứng dậy và đi cảnh báo (dân chúng về sự 

trừng phạt của Allah). 
نِذرۡ 

َ
 ٢ ُقۡم فَأ

3. Ngươi hãy tôn vinh Thượng Đế của Ngươi.  ۡ٣ َوَربهَك فََكب ِر 

4. Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi.  ِۡر  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

5. Ngươi hãy tránh xa việc thờ phượng các bục tượng.  ۡ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجر 

6. Ngươi đừng mong (Thượng Đế của Ngươi dành cho sự 

ưu ái) bởi việc Ngươi làm nhiều việc tốt. 
 ٦ َولَا َتۡمنُن تَۡسَتۡكثِرُ 

7. Ngươi hãy kiên nhẫn, chịu đựng vì Thượng Đế của 

Ngươi. 
 ٧ َولَِرب َِك فَٱۡصبِرۡ 

8. Và khi Còi được thổi (trong lần thứ hai).  ِاقُور  ٨ فَإَِذا نُقَِر فِي ٱلنه

9. Ngày đó sẽ là một Ngày khó khăn.  ٌ٩ فََذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسير 

10. Đối với những kẻ vô đức tin chắc chắn không dễ dàng.  َٰٖفِرِيَن َغيُۡر يَِسير  ١٠ عَلَى ٱلَۡك

11. Ngươi hãy để mặc TA (xử trí) kẻ mà TA đã tạo ra (trần 

trụi và) một mình (trong bụng mẹ của y). 
 ١١ لَۡقُت وَِحيٗداَذۡرنِي َوَمۡن خَ 

12. Và TA đã ban phát cho y nguồn tài sản dồi dào. ۡمُدوٗدا  ١٢ وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا مه

13. Và những đứa con trai luôn hiện diện bên cạnh. ١٣ َوبَنِيَن ُشُهوٗدا 

14. Và (TA) trải (mọi thứ) suôn sẻ cho y (trong cuộc sống). دتُّ لَُهۥ َتۡمِهيٗدا  ١٤ َوَمهه

15. Rồi y còn tham muốn TA ban thêm nhiều hơn nữa.  َزِيد
َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ُثمه َيۡطَمُع أ

16. Không! Y quả thật là kẻ chống đối các Lời Mặc Khải 

của TA. 
ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗدا هآ  ١٦ َكل
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17. TA sẽ làm cho y khốn đốn và gian khổ tột cùng. ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا
ُ
 ١٧ َسأ

18. Y quả thật đã suy tính và mưu đồ.  َر َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ فَكه

19. Nhưng dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng bị 

nguyền rủa và bị trừng phạt. 
رَ   ١٩ َفُقتَِل َكۡيَف قَده

20. Rồi cho dù y có suy tính và mưu đồ thế nào thì y cũng 

bị nguyền rủa và bị trừng phạt. 
رَ   ٢٠ ُثمه قُتَِل َكۡيَف قَده

21. Rồi y xem xét (lại một lần nữa).  َ٢١ ُثمه َنَظر 

22. Rồi y nhíu mày, cau có.  َ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََسر 

23. Sau đó, y quay lưng và ngạo mạn.  َۡدبََر َوٱۡسَتۡكبَر
َ
 ٢٣ ُثمه أ

24. Y nói: “Đây chỉ là trò ma thuật có nguồn gốc từ xưa.”  ُها ِسۡحر  يُۡؤثَر  ٢٤ َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل

25. “(Qur’an) này (không phải là lời của Thượng Đế mà) chỉ 

là lời của một người phàm tục.” 
ها قَۡوُل   ٢٥ ٱلۡبََشرِ  إِۡن َهََٰذآ إِل

26. TA sẽ nướng y trong Saqar (một trong những tầng cấp 

của Hỏa Ngục). 
ۡصلِيهِ َسَقرَ 

ُ
 ٢٦ َسأ

27. Ngươi có biết Saqar là gì không?  ََُٰك َما َسَقر ۡدَرى
َ
 ٢٧ َوَمآ أ

28. Nó không chừa cũng không bỏ sót (bất cứ kẻ tội lỗi 

nào). 
 ٢٨ ُتۡبِقى َولَا تََذرُ لَا 

29. Nó đốt cháy và làm tróc hết các lớp da.  ِ٢٩ لَوهاَحة  ل ِلۡبََشر 

30. Cai quản nó có mười chín (Thiên Thần).  َ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَشر 



 

Al-Muddaththir 

 

654 

 

 المدثر

31. TA đã không tạo những vị canh giữ Hỏa Ngục ngoại trừ 

các Thiên Thần. Và TA đưa ra con số của họ như một sự 

thử thách cho những kẻ vô đức tin và để thuyết phục 

những ai đã được ban cấp Kinh Sách đồng thời để tăng 

thêm đức tin cho những người tin tưởng; và để cho những 

người được ban cho Kinh Sách và những người có đức tin 

không còn hoài nghi; và để cho những kẻ mang trong lòng 

chứng bệnh và những kẻ vô đức tin nói: “Allah muốn ngụ ý 

điều gì qua hình ảnh thí dụ này?” Như thế đó, Allah muốn 

làm lạc hướng kẻ nào là tùy ý Ngài và muốn hướng dẫn 

người nào cũng tùy ý Ngài. Và không một ai biết rõ binh 

lính của Thượng Đế của Ngươi ngoại trừ Ngài. Và (Hỏa 

Ngục) là một sự nhắc nhở dành cho nhân loại. 

ۖۡ َوَما َجَعلَۡنا  ها َمَلَٰٓئَِكٗة ارِ إِل ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
َوَما َجَعلَۡنآ أ

هِذيَن   هِذيَن َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱل ها فِۡتَنٗة ل ِل َتُهۡم إِل ِعده
و

ُ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰٗنا َولَا  أ تُواْ ٱلِۡكَتََٰب َويَۡزَداَد ٱل

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َولَِيُقوَل  
ُ
هِذيَن أ يَۡرتَاَب ٱل

  ُ َراَد ٱَّلله
َ
َٰفُِروَن َماَذآ أ رَض  َوٱلَۡك هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ٱل

ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي   بَِهََٰذا َمَثلٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله
ها   ها ُهَوْۚ َوَما ِهَي إِل ْۚ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد َرب َِك إِل َمن يََشآُء

 ٣١ ذِۡكَرىَٰ لِلۡبََشرِ 

32. Không, thề bởi mặt trăng.  ِ٣٢ َكلها َوٱلَۡقَمر 

33. Thề bởi ban đêm khi nó ra đi.  َۡدبَر
َ
هۡيِل إِۡذ أ  ٣٣ َوٱل

34. Thề bởi bình minh khi nó sáng tỏ.  َۡسَفر
َ
ۡبِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. (Hỏa Ngục) quả thật là một đại họa.  ِ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَر 

36. Một sự cảnh báo cho loài người.  ِ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشر 

37. Cho bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trước (bằng đức 

tin và các việc làm thiện tốt) hoặc muốn ở lại phía sau 

(bằng sự vô đức tin và tội lỗi). 

رَ  خه
َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقده

َ
 ٣٧ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

38. Mọi linh hồn đều phải trả giá cho những việc làm xấu 

của mình. 
 ٣٨ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ 

39. Ngoại trừ những người của bên phải (những người có 

đức tin). 
ۡصَحََٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
هٓا أ  ٣٩ إِل

40. (Họ sẽ ở) trong các Ngôi Vườn Thiên Đàng, họ sẽ hỏi 

nhau. 
َٰٖت يَتََسآَءلُونَ   ٤٠ فِي َجنه

41. Về những kẻ tội lỗi.  َ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِِمين 

42. “Điều gì đã đưa các người vào Saqar?”  َ٤٢ َما َسلََكُكۡم فِي َسَقر 

43. (Những kẻ tội lỗi) sẽ nói: “Chúng tôi đã không dâng lễ 

nguyện Salah.” 
 ٤٣ قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصل ِينَ 
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44. “Chúng tôi đã không nuôi ăn người nghèo.”  ٤٤ ٱلِۡمۡسِكينَ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم 

45. “Chúng tôi đã thường tham gia vào những cuộc trò 

chuyện vô ích với những kẻ nói chuyện phù phiếm, viển 

vông.” 

 ٤٥ َوُكنها َنخُوُض َمَع ٱلۡخَآئِِضينَ 

46. “Và chúng tôi đã phủ nhận Ngày Phán Xét Cuối Cùng.”  ُب بَِيوِۡم ِ ِينِ َوُكنها نَُكذ   ٤٦ ٱلد 

47. “Cho tới khi điều kiên định (cái chết) đến với chúng tôi.”  ََُٰنا ٱلَۡيقِين تَى
َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

48. Vì vậy, sẽ không một sự can thiệp nào của những 

người can thiệp có thể giúp ích được chúng. 
َٰفِعِينَ   ٤٨ َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشه

49. Sao chúng quay lưng lại với Lời Nhắc Nhở (Qur’an), có 

vấn đề gì với chúng? 
ۡذكَِرةِ ُمۡعرِِضينَ   ٤٩ َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

50. Chúng quay lưng bỏ chạy tránh xa (Qur’an) giống như 

những con ngựa vằn hoảng sợ. 
ۡستَنفَِرة   نهُهۡم ُحمُر  مُّ

َ
 ٥٠ َكأ

51. Tháo chạy trước con sư tử.  ِۭ  ٥١ فَرهۡت ِمن قَۡسَوَرة

52. Đúng hơn, mỗi tên trong bọn chúng mong muốn rằng 

mình sẽ được trao cho những tờ kinh được trải ra. 
ن يُۡؤتَيَٰ ُصُحٗفا  

َ
ِۡنُهۡم أ بَۡل يُرِيُد ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َرةٗ  نَشه  ٥٢ مُّ

53. Không. Đúng hơn, chúng không sợ Ngày Sau.  ها َيخَافُوَن ٱٓأۡلِخَرَة ۖۡ بَل ل ها  ٥٣ َكل

54. Không, (Qur’an) quả thật là một sự nhắc nhở.   هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة  ٥٤ َكل

55. Vì vậy, ai muốn thì hãy ghi nhớ (Nó). ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ 

56. Tuy nhiên, không ai ghi nhớ (Nó) ngoại trừ người nào 

Allah muốn. Quả thật, Ngài là Đấng đáng phải sợ và là 

Đấng Tha Thứ. 

ۡقَوىَٰ   ۡهُل ٱلته
َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما يَۡذُكُروَن إِل

ۡهُل ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
َ
 ٥٦ َوأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. TA (Allah) thề bởi Ngày Phục Sinh. ِقِۡسُم بَِيوِۡم ٱلۡقَِيََٰمة
ُ
 ١ لَٓا أ

2. Và TA thề bởi linh hồn tự trách. ِاَمة ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه
ُ
 ٢ َولَٓا أ

3. Có phải con người cho rằng TA sẽ không bao giờ tập 

hợp được xương cốt của y lại? 
جَۡمَع ِعَظاَمُهۥ لهن نه

َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣ أ

4. Không (như chúng nghĩ). TA toàn năng sắp xếp lại một 

cách hoàn hảo từng đầu ngón tay của y. 
َِي َبَنانَُهۥ َُّسو  ن ن

َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ  ٤ بَلَىَٰ َق

5. Không! Con người (phủ nhận sự Phục Sinh) vì muốn 

tiếp tục phạm tội ở phía trước. 
َماَمُهۥ

َ
 ٥ بَۡل يُرِيُد ٱلۡإِنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

6. Y hỏi: “Khi nào Ngày Phục Sinh sẽ đến?” ِيهاَن يَوُۡم ٱلۡقَِيََٰمة
َ
 ٦ يَۡسـ َُل أ

7. Vì vậy, khi cặp mắt lúng túng và ngạc nhiên (lúc nhìn 

thấy những gì mà y đã phủ nhận). 
 ٧ فَإَِذا بَرَِق ٱلَۡبَصرُ 

8. Và mặt trăng bị che khuất.  ُ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمر 

9. Và mặt trời và mặt trăng giao nhau.  ُۡمُس َوٱلَۡقَمر  ٩ َوُجمَِع ٱلشه

10. Vào Ngày đó, con người sẽ nói: “Biết trốn nơi đâu?”  ُّۡيَن ٱلَۡمَفر
َ
 ١٠ َيُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئٍِذ أ

11. Không! Sẽ không có nơi nào để chạy trốn.  َ١١ َكلها لَا َوَزر 

12. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngày đó, nơi chắc chắn 

phải đến chính là về với Thượng Đế của Ngươi. 
 ١٢ يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ إِلَيَٰ َرب َِك  

13. Vào Ngàỵ đó, con người sẽ được cho biết những gì y 

đã gởi đi trước cũng như những gì y còn để lại. 
رَ  خه

َ
َم َوأ  ١٣ يُنَبهُؤاْ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئِذِۭ بَِما قَده

14. Không! Con người sẽ làm chứng (tố cáo) chính mình.  ِ١٤ ٱلۡإِنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيَرة   بَل 

15. Cho dù y có đưa ra mọi lời bào chữa. لَۡقىَٰ َمَعاذِيَرُهۥ
َ
 ١٥ َولَۡو أ
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16. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đừng cố hoạt động chiếc lưỡi 

của mình với (Qur’an) hầu muốn nhanh chóng thuộc Nó, 

(vì sợ trái tim Ngươi sẽ quên mất). 

ۦٓ   ١٦ لَا ُتحَر ِۡك بِهِۦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل بِهِ

17. (Ngươi đừng lo sợ!) Quả thật, TA có nhiệm vụ tập hợp 

Nó lại (trong trái tim Ngươi) và làm cho Ngươi đọc được 

Nó. 

 ١٧ إِنه َعلَۡيَنا َجمَۡعُهۥ َوُقۡرَءانَُهۥ

18. Vì vậy, khi TA đọc Nó (qua đại Thiên Thần Jibril) thì 

Ngươi hãy đọc theo lời đọc của Y. 
َنَُٰه فَٱتهبِۡع قُۡرَءانَُهۥ

ۡ
 ١٨ فَإَِذا قََرأ

19. Sau đó, TA có nhiệm vụ giảng giải ý nghĩa của Nó 

(cho Ngươi). 
 ١٩ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ

20. Không! Thật ra các ngươi chỉ yêu đời sống hối hả 

(nhanh chóng kết thúc) này. 
 ٢٠ َكلها بَۡل ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَةَ 

21. Và các ngươi quên mất (cuộc sống vĩnh hằng của) Đời 

Sau. 
 ٢١ َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرَة 

22. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ rạng rỡ.  ٢٢ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِضَرٌة 

23. Họ ngắm nhìn Thượng Đế của họ.   ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة 

24. Và vào Ngày đó, có những gương mặt buồn bã, ảm 

đạm. 
 ٢٤ َووُُجوه  يَۡوَمئِذِۭ بَاِسَرة  

25. Họ lo nghĩ về một tai họa sắp giáng xuống họ.   ن ُيۡفَعَل بَِها فَاقَِرة
َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. Không! Khi linh hồn đã lên tới xương quai xanh.  َهآ إَِذا بَلََغِت ٱلتهَراقِي  ٢٦ َكل

27. Có tiếng bảo nhau: “Ai sẽ chữa khỏi cho y (người sắp 

chết) đây?” 
 ٢٧ َوقِيَل َمنۡ  َراقٖ 

28. (Người sắp chết) biết chắc rằng đó là (thời gian) chia 

lìa. 
نهُه 

َ
 ٢٨ ٱلۡفَِراُق َوَظنه أ

29. Và cẳng chân này cọ vào ống chân kia (trong cơn đau 

đớn khi chết). 
اقِ  اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

30. Đưa y trở về với Thượng Đế của Ngươi.  ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق 

31. (Kẻ vô đức tin) đã không tin, cũng không dâng lễ 

nguyện Salah. 
هىَٰ  َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده

32. Ngược lại, y phủ nhận và quay đi.  َٰهي َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه
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33. Rồi y trở về với gia đình với dáng điệu vênh váo (trong 

niềm tự hào). 
ىَٰٓ  ۡهلِهِۦ َيَتَمطه

َ
 ٣٣ ُثمه َذَهَب إِلَيَٰٓ أ

34. Thật khốn cho ngươi (hỡi kẻ vô đức tin)! Thật khốn 

cho ngươi! 
ۡولَيَٰ 

َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٤ أ

35. Rồi thật khốn cho ngươi (hỡi kẻ vô đức tin)! Thật khốn 

cho ngươi! 
ۡولَيَٰٓ 

َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ ُثمه أ

36. Có phải con người cho rằng mình được tự do hành 

động tùy ý (mà không bị trừng phạt hoặc được thưởng 

cho những nghĩa vụ bắt buộc mà Allah đã qui định)? 

ن ُيتَۡرَك ُسًدى
َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣٦ أ

37. Chẳng phải (con người) không là một giọt tinh dịch 

được xuất ra đó sao? 
نِي ٖ ُيۡمَنيَٰ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ أ

38. Sau đó là một hòn máu đặc, rồi (Allah) tạo ra (hình 

dạng của y) và cân đối (hình hài cho y). 
ىَٰ   ٣٨ ُثمه َكاَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. Và (Allah) làm cho y thành hai giới, nam và nữ.  َكَر وَۡجيِۡن ٱلذه نَثيَٰٓ فََجَعَل ِمۡنُه ٱلزه
ُ
 ٣٩ َوٱلۡأ

40. Lẽ nào Đấng (đã tạo ra con người như thế) đó không 

có khả năng làm sống lại người chết ư? 
ن ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ 

َ
َٰلَِك بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ لَيَۡس َذ

َ
 ٤٠ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Chẳng phải đã có một khoảng thời gian mà con ngươi 

không là một thứ gì đáng nhắc đến? 
ۡهرِ لَۡم يَُكن   َِن ٱلده تَيَٰ عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن ِحين  م 

َ
َهۡل أ

ۡذُكوًرا  ا مه  ١ َشۡيـ ٗ

2. Thật vậy, TA (Allah) đã tạo ra con người từ một giọt tinh 

dịch, để TA có thể thử thách y; và TA đã làm cho y nghe 

và thấy. 

ۡمَشاٖج نهبَۡتلِيهِ  
َ
إِنها َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ

ُۢا بَِصيًرا   ٢ فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع

3. Quả thật, TA đã hướng dẫn y con đường (rõ ràng, TA 

cho y toàn quyền lựa chọn), hoặc là y biết ơn hoặc là y vô 

ơn. 

ا َكُفوًرا  ا َشاكِٗرا َوِإمه بِيَل إِمه  ٣ إِنها َهَديَۡنَُٰه ٱلسه

4. Thật vậy, TA đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin 

những xiềng xích, gông cùm và ngọn lửa rực cháy. 
 َٰ ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
ۡغَلَٰلٗا وََسعِيًرا إِنهآ أ

َ
 ٤ فِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ َوأ

5. Người ngoan đạo, đức hạnh chắc chắn sẽ được uống 

ly (rượu) được pha chế với hỗn hợp Kafur (mang hương 

thơm như long não). 

ٖس َكاَن ِمَزاُجَها  
ۡ
بَۡراَر يَۡشَربُوَن ِمن َكأ

َ
إِنه ٱلۡأ
 ٥ َكافُوًرا 

6. Có một con suối mà những người bề tôi của Allah sẽ 

uống; dòng chảy của nó dồi dào theo mong muốn của họ. 
ُروَنَها َتۡفِجيٗرا ِ ِ ُيَفج   ٦ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله

7. Họ (là những người) đã hoàn thành lời thề nguyện (của 

họ) và luôn sợ cái Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn (và đó là 

Ngày Tận Thế). 

ُهۥ   يُوفُوَن بِٱلنهۡذرِ َويََخافُوَن يَۡوٗما كَاَن َشرُّ
 ٧ ُمۡسَتِطيٗرا

8. Họ chia sẻ thức ăn cho người nghèo, trẻ mồ côi, và tù 

binh trong lúc họ cũng yêu thích và cần thức ăn đó. 
َعاَم عَلَىَٰ   ُحب ِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما  َويُۡطعُِموَن ٱلطه

ِسيًرا 
َ
 ٨ َوأ

9. (Họ nói): “Chúng tôi chia sẻ thức ăn cho quí vị là chỉ vì 

sắc Diện của Allah chứ chúng tôi không mong sự đền đáp 

và tri ân từ quí vị.” 

ِ لَا نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء   إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله
 َ  ٩ ا ُشُكوًرا َول

10. “Chúng tôi thực sự sợ Thượng Đế của chúng tôi vào 

một Ngày (mà những kẻ tội lỗi sẽ) cau mày nhăn nhó và 

buồn thảm.” 

ب َِنا يَوًۡما َعُبوٗسا َقۡمَطرِيٗرا  ١٠ إِنها َنخَاُف ِمن ره

11. Vì vậy, Allah sẽ bảo vệ họ khỏi cái xấu của Ngày đó và 

Ngài sẽ ban cho họ sự rạng rỡ và niềm vui. 
َُٰهۡم نَۡضَرٗة   ى َٰلَِك ٱلَۡيۡوِم َولَقه ُ َشره َذ َُٰهُم ٱَّلله فََوقَى

 ١١ َوُسُروٗرا
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12. Ngài sẽ thưởng cho họ một ngôi vườn (trong Thiên 

Đàng) và lụa là bởi những gì mà họ đã kiên nhẫn chịu 

đựng. 

َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنهٗة وََحرِيٗرا  ١٢ وََجَزى

13. Trong đó, họ sẽ ngả mình trên những chiếc ghế dài có 

lưng tựa. Họ sẽ không còn nhìn thấy (cái nóng của) mặt 

trời cũng như cảnh giá lạnh và rét buốt. 

َرآئِِكِۖ لَا يََروۡ 
َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ َن فِيَها َشۡمٗسا  مُّ

 ١٣ َولَا َزۡمَهرِيٗرا

14. Gần sát bên trên họ là những (cành) rợp bóng trải 

rộng và những chùm quả lủng lẳng gần tầm tay. 
 ١٤ َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها َوُذل ِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذلِيلٗا

15. Họ sẽ được phục vụ xung quanh với những chiếc bình 

bạc và những chiếc cốc pha lê. 
ۡكَواٖب َكانَۡت  

َ
ةٖ َوأ ِن فِضه َويَُطاُف َعلَۡيِهم أَـِبنَِيةٖ م 

 ۠  ١٥ قََوارِيَرا

16. Có những chiếc cốc bằng bạc nhưng trong suốt như 

pha lê; chúng được định lượng thức uống vừa đủ (như họ 

muốn). 

ُروَها َتۡقِديٗراقََوارِيَراْ مِ  ةٖ قَده  ١٦ ن فِضه

17. Trong đó, họ sẽ được cho uống (với những) ly (rượu) 

được pha chế từ hỗn hợp gừng. 
ٗسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنجَبِيلًا

ۡ
 ١٧ َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

18. Trong đó, có một con suối tên là Salsabil.  يَٰ َسلَۡسبِيلٗاَعۡيٗنا فِيَها  ١٨ تَُسمه

19. Đi vòng quanh (để phục vụ) họ là những chàng thiếu 

niên trẻ mãi. Khi thấy chúng, Ngươi tưởng chúng là những 

viên ngọc trai rải rác. 

ۡيَتُهۡم  
َ
خَلهُدوَن إَِذا َرأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

نثُ   ١٩ وٗراَحِسبَۡتُهۡم لُۡؤلُٗؤا مه

20. Khi Ngươi nhìn thấy (những gì trong Thiên Đàng), 

Ngươi sẽ thấy đó là một niềm hạnh phúc và một vương 

quốc vĩ đại. 

يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا َكبِيًرا 
َ
يَۡت َثمه َرأ

َ
 ٢٠ َوِإَذا َرأ

21. (Các cư dân Thiên Đàng), y phục của họ sẽ là lụa và 

gấm thêu màu xanh lá. Đồ trang sức của họ là những 

chiếc vòng bạc. Và Thượng Đế của họ sẽ cho họ uống 

một loại nước tinh khiết. 

ۖۡ وَُحلُّٓواْ   َٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضر  َوِإۡستَبَۡرق  َع
َُٰهۡم َربُُّهۡم َشَراٗبا َطُهوًرا  ةٖ وََسَقى َساوَِر ِمن فِضه

َ
 ٢١ أ

22. (Họ sẽ được bảo): “Đây là phần thưởng cho các 

ngươi. Quả thật, sự cố gắng của các ngươi đã được đền 

đáp.” 

إِنه َهََٰذا كَاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وََكاَن َسۡعُيُكم  
ۡشُكوًرا   ٢٢ مه

23. Quả thật, TA (Allah) đã ban Qur’an xuống cho Ngươi 

(Muhammad) bằng một sự mặc khải dần dần theo từng 

giai đoạn. 

لَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن تَنِزيلٗا  ٢٣ إِنها َنحُۡن نَزه



 

Al-Insan 

 

661 

 

 االنسان

24. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng với quyết định 

của Thượng Đế của Ngươi; Ngươi chớ đừng nghe theo 

bất kỳ tên tội lỗi hay kẻ vô đức tin nào của bọn chúng. 

ۡو  
َ
فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما أ

 ٢٤ َكُفوٗرا

25. Ngươi hãy tụng niệm Tên của Thượng Đế Ngươi sáng 

chiều. 
ِصيلٗا

َ
 ٢٥ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك بُۡكَرٗة َوأ

26. Ngươi hãy cúi đầu quỳ lạy Ngài vào một phần của 

đêm và hãy tán dương Ngài qua đêm dài. 
هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا َطوِيلًا  ٢٦ َوِمَن ٱل

27. Thật vậy, những kẻ (đa thần) này yêu thế giới hối hả 

(trần gian) và bỏ sau lưng chúng một Ngày nặng nề. 
ُؤلَآِء ُيحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن َورَ  آَءُهۡم يَۡوٗما  إِنه َهَٰٓ

 ٢٧ ثَقِيلٗا

28. TA đã tạo ra chúng và làm cho cơ thể của chúng 

cường tráng, nhưng khi TA muốn, TA có thể đưa những 

người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 

ۡسَرُهۡمۖۡ َوِإَذا ِشۡئَنا 
َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ لَۡنآ  نه بَده

ۡمَثَٰلَُهۡم َتۡبِديلًا
َ
 ٢٨ أ

29. Quả thật, đây là một sự nhắc nhở, vì vậy, ai muốn thì 

hãy chọn lấy một con đường trở về với Thượng Đế của 

mình. 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ٢٩ َسبِيلٗا

30. Tuy nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không thành 

trừ phi Allah muốn. Quả thật, Allah Toàn Tri, Sáng Suốt. 
َ َكاَن َعلِيًما   ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٣٠ َحِكيٗما 

31. Ngài thu nhận vào lòng thương xót của Ngài đối với ai 

Ngài muốn; nhưng những kẻ làm điều sai quấy, Ngài đã 

chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 

َعده لَُهۡم  
َ
َٰلِِميَن أ يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه

لِيَمُۢا
َ
 ٣١ َعَذابًا أ
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Al-Mursalat  المرسلات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi các luồng gió liên tục được gửi đi (bởi những 

lợi ích của con người). 
 ١ َوٱلُۡمۡرَسَلَِٰت ُعۡرٗفا 

2. Thề bởi những cơn giông tố dữ dội.  ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 

3. Thề bởi các cơn gió gieo mưa. َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا  ٣ َوٱلنه

4. Thề bởi các Thiên Thần phân ranh (đúng sai).  َِٰت فَۡرٗقا  ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

5. Thề bởi các Thiên Thần mang thông điệp nhắc nhở.  ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

6. Để chứng minh hoặc để cảnh báo.  ۡو نُۡذًرا
َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

7. Quả thật, những gì các ngươi được hứa chắc chắn sẽ 

xảy ra. 
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. Khi các vì sao bị lu mờ.  ٨ فَإَِذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت 

9. Khi bầu trời bị nứt ra.  َمآُء فُرَِجۡت  ٩ َوِإَذا ٱلسه

10. Khi những quả núi bị thổi bay như bụi. ١٠ ٱلِۡجَباُل نُِسَفۡت  َوِإَذا 

11. Khi các Sứ Giả được gọi tập kết vào một thời điểm đã 

định. 
َِتۡت  ق 

ُ
 ١١ َوِإَذا ٱلرُُّسُل أ

12. Thời gian đó vào ngày nào?  لَۡت ِ ج 
ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لِأ

13. Vào Ngày Phân Loại (những người của Thiên Đàng, 

những kẻ của Hỏa Ngục). 
 ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصلِ 

14. Điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Ngày Phân Loại 

là gì? 
ََٰك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصلِ  ۡدَرى

َ
 ١٤ َوَمآ أ

15. Ngày đó sẽ là một sự khốn khổ cho những kẻ phủ 

nhận. 
بِينَ  ِ  ١٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

16. Chẳng lẽ TA đã không tiêu diệt những kẻ thời trước?  َلِين وه
َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ
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17. Rồi TA sẽ làm cho các thế hệ sau theo gót của chúng 

(trong việc bị trừng phạt). 
 ١٧ ُثمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ 

18. Đó là cách TA đối xử với những kẻ tội lỗi.  ١٨ َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ َكَذَٰلَِك 

19. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ١٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

20. Chẳng phải TA đã tạo các ngươi từ một chất lỏng 

đáng khinh đó sao? 
ِهينٖ  آٖء مه ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ

َ
 ٢٠ أ

21. TA đã đặt nó trong một chỗ vững chắc.  ٍِكين  ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

22. Cho đến một thời hạn đã được chỉ định.  ٖۡعلُوم  ٢٢ إِلَيَٰ قََدرٖ مه

23. TA đã định đoạt (cho sự ra đời của ngươi), và TA là 

Đấng Định Đoạt vượt trội và ưu việt nhất. 
 ٢٣ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡقَِٰدُرونَ 

24. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٢٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

25. Chẳng phải TA đã làm cho trái đất trở thành một nơi 

chứa toàn thể nhân loại? 
ۡرَض كَِفاتًا 

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

26. Cả người sống và người chết.  َٰٗتا ۡمَو
َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ٢٦ أ

27. TA đã đăt trên trái đất những ngọn núi cao, vững chắc, 

và TA ban cho các nguồn nước ngọt để uống. 
اٗٓء   ۡسَقۡيَنَُٰكم مه

َ
وََجَعلَۡنا فِيَها َرَوَِٰسَي َشَِٰمَخَٰٖت َوأ

 ٢٧ فَُراٗتا 

28. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٢٨ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

29. (Chúng sẽ được bảo): “Các ngươi hãy đi đến điều mà 

các ngươi đã từng phủ nhận!” 
بُونَ  ِ  ٢٩ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ 

30. “Các ngươi hãy đi đến cái bóng của ba cột khói (của 

Hỏa Ngục).” 
ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ 

 ٣٠ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 

31. (Nhưng) không mát mẻ cũng không giúp tránh khỏi 

Hỏa Ngục. 
ها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي ِمَن ٱللهَهبِ   ٣١ ل

32. Thật vậy, nó phun ra những tia lửa (khổng lồ) như 

pháo đài. 
 ٣٢ إِنهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ َكٱلَۡقۡصرِ 

33. Giống như những con lạc đà vàng.   نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر
َ
 ٣٣ َكأ
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34. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٣٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

35. Đó sẽ là Ngày mà chúng sẽ không nói chuyện được.  َ٣٥ َهََٰذا يَوُۡم لَا يَنِطُقون 

36. Chúng cũng sẽ không được phép biện minh.  َ٣٦ َولَا يُۡؤَذُن لَُهۡم َفَيۡعَتِذُرون 

37. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٣٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

38. Đây là Ngày Phân Loại. TA tập hợp các ngươi và 

những người thời trước. 
لِينَ  وه

َ
 ٣٨ َهََٰذا يَوُۡم ٱلَۡفۡصِلِۖ َجمَۡعَنَُٰكۡم َوٱلۡأ

39. Vì vậy, nếu các ngươi có kế hoạch (chống lại sự trừng 

phạt của TA) thì các ngươi hãy lên kế hoạch xem nào. 
 ٣٩ فَِكيُدونِ فَإِن َكاَن لَُكۡم َكۡيد  

40. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٤٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

41. Thật vậy, những người ngoan đạo sẽ ở giữa các bóng 

râm và suối nước. 
 ٤١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ 

42. Có đủ loại hoa quả mà họ lựa chọn tùy thích.  َا يَۡشَتُهون َٰكَِه ِممه  ٤٢ َوَفَو

43. (Họ sẽ được bảo): “Các ngươi hãy ăn và uống thỏa 

thích bởi những việc (ngoan đạo và thiện tốt) mà các 

ngươi đã làm!” 

ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٤٣ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

44. Thật vậy, TA ban thưởng cho những người làm điều 

tốt như thế đó. 
 ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

45. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٤٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

46. (Hỡi những kẻ vô đức tin), các ngươi cứ ăn uống và 

cứ tận hưởng (cuộc sống thế gian) trong chốc lát; các 

ngươi thực sự là những kẻ tội lỗi. 

جۡرُِمونَ   ٤٦ ُكلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم مُّ

47. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٤٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

48. Khi có lời bảo chúng, “Các người hãy cúi mình (lễ 

nguyện Salah)!” thì chúng không cúi mình. 
 ٤٨ َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا يَۡرَكُعونَ 

49. Vào Ngày đó, thật khốn khổ cho những kẻ phủ nhận!  َبِين ِ  ٤٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

50. Vậy thì chúng sẽ tin vào lời nói nào sau (Qur’an) đây?!  َي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنون
َ
 ٥٠ فَبِأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (Những kẻ đa thần), chúng hỏi nhau về điều gì?  َ١ َعمه يَتََسآَءلُون 

2. Về các nguồn tin vĩ đại.  َِبإِ ٱلَۡعِظيم  ٢ َعِن ٱلنه

3. Các nguồn tin mà chúng tranh cãi nhau.  َهِذي ُهۡم فِيهِ ُمخَۡتلُِفون  ٣ ٱل

4. Không, chúng sẽ biết.  َ٤ َكلها َسَيۡعلَُمون 

5. Không, rồi đây chúng thực sự sẽ biết.  َ٥ ُثمه َكلها َسَيۡعلَُمون 

6. Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải rộng (như một 

tấm thảm)? 
ۡرَض ِمَهَٰٗدا

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

7. Và những quả núi như những cái trụ (giữ vững mặt 

đất)? 
ۡوتَاٗدا

َ
 ٧ َوٱلِۡجَباَل أ

8. TA đã tạo các ngươi thành từng cặp (nam và nữ).  ۡزَوَٰٗجا
َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

9. TA đã làm giấc ngủ của các ngươi thành (một phương 

tiện) nghỉ ngơi. 
 ٩ وََجَعلَۡنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا 

10. TA đã tạo ra màn đêm thành y phục (che đậy phần kín 

của các ngươi). 
هۡيَل لَِباٗسا   ١٠ وََجَعلَۡنا ٱل

11. TA đã tạo ra ban ngày để các ngươi tìm kế sinh nhai. َهاَر َمَعاٗشا  ١١ وََجَعلَۡنا ٱلنه

12. TA đã dựng phía trên các ngươi bảy tầng trời kiên cố, 

vững chắc. 
 ١٢ َوبََنيَۡنا فَۡوَقُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا

13. TA đã tạo ra một chiếc đèn sáng chói (mặt trời).  اٗجا  ١٣ وََجَعلَۡنا ِسَراٗجا وَهه

14. TA đã ban xuống từ những đám mây chứa nước các 

cơn mưa. 
نَزلَۡنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء َثجهاٗجا 

َ
 ١٤ َوأ

15. Để TA làm mọc ra các loại hạt và cây cối.  ا َوَنَباٗتا  ١٥ ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ

16. Và những khu vườn xanh tươi và đa dạng.  لَۡفافًا
َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه
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17. Thật vậy, Ngày Phân Loại đã được ấn định.  ١٧ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل َكاَن ِميَقَٰٗتا 

18. Ngày mà tiếng còi sẽ được thổi lên và các ngươi sẽ lũ 

lượt kéo đến từng đoàn. 
فَۡواٗجا يَۡوَم يُنَفُخ فِي 

َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ  ١٨ ٱلصُّ

19. (Ngày mà) bầu trời sẽ mở ra và sẽ trở thành những 

cánh cổng. 
َٰٗبا  بَۡو

َ
َمآُء فَكَانَۡت أ  ١٩ َوفُتَِحِت ٱلسه

20. (Ngày mà) những ngọn núi bị dời đi và trở thành một 

ảo ảnh. 
 ٢٠ وَُسي َِرِت ٱلِۡجَباُل فَكَانَۡت َسَرابًا 

21. Thật vậy, Hỏa Ngục là một nơi phục kích. ٢١ إِنه َجَهنهَم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا 

22. (Nó là) một nơi trở về cho những kẻ tội lỗi và sai quấy.  َٰغِيَن َمـ َاٗبا  ٢٢ ل ِلطه

23. (Những kẻ tội lỗi) sẽ ở trong đó mãi mãi.  َٰٓبِثِيَن فِيَها ۡحَقاٗبا له
َ
 ٢٣ أ

24. Trong Hỏa Ngục, chúng sẽ không tìm thấy sự mát lạnh 

cũng như không tìm thấy thức uống dễ chịu nào. 
ها يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا َشَرابًا   ٢٤ ل

25. Ngoại trừ loại nước cực sôi và chất mủ tanh hôi (từ 

các vết thương). 
ها َحمِيٗما  اٗقا  إِل  ٢٥ وََغسه

26. Một khoản đền bù xứng đáng (cho những việc làm của 

chúng). 
 ٢٦ َجَزاٗٓء وَِفاقًا 

27. Quả thật, chúng đã không quan tâm đến việc (chúng 

sẽ phải đối mặt với) việc phán xét. 
 ٢٧ إِنهُهۡم َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا 

28. Chúng đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA một 

cách hoàn toàn. 
اٗبا  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. Nhưng tất cả mọi điều đã được TA cho ghi vào quyển 

sổ. 
ۡحَصۡيَنَُٰه كَِتَٰٗبا 

َ
 ٢٩ وَُكله َشۡيٍء أ

30. Vì vậy, các ngươi (hỡi những kẻ tội lỗi) hãy nếm 

(thành quả việc làm của các ngươi), và TA sẽ không thêm 

gì cho các ngươi ngoại trừ hình phạt. 

ها َعَذابًا   ٣٠ فَُذوقُواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل

31. Những người ngoan đạo chắc chắn sẽ thành đạt.  ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا 

32. (Họ sẽ được ban cho) những ngôi vườn tươi xanh và 

các vườn nho. 
ۡعَنَٰٗبا 

َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

33. (Họ sẽ) có những nàng trinh nữ với bộ ngực đầy đặn 

cùng trang lứa (làm bạn đời). 
تَۡراٗبا 

َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ
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34. (Họ sẽ được phục vụ với) chiếc cốc đầy (rượu).  ٗسا
ۡ
 ٣٤ دَِهاٗقا َوَكأ

35. Nơi đó, họ sẽ không còn nghe thấy lời sàm bậy và dối 

trá. 
َٰٗبا  ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا كِذه  ٣٥ ل

36. Đó là một đền đáp từ Thượng Đế của ngươi (Thiên 

Sứ Muhammad), một món quà hào phóng. 
ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا  ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

37. Không ai dám thốt ra lời nào trừ phi Thượng Đế của 

trời đất và mọi vạn vật, Đấng Nhân Từ cho phép. 
ِنَٰمۡحۖۡ لَا   ۡرِض َوَما بَيۡنَُهَما ٱلره

َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو ِ ٱلسه رهب 

 ٣٧ َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا 

38. Ngày mà Ruh (Đại Thiên thần Jibril) và các Thiên 

Thần khác đứng thành hàng ngũ chỉnh tề. Không một ai 

được nói ngoại trừ Đấng Nhân Từ cho phép, và y chỉ nói 

sự thật. 

ها   ها َيَتكَلهُموَن إِل ۖۡ ل ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَقاَل َصَواٗبا 

َ
 ٣٨ َمۡن أ

39. Đó là Ngày của sự thật. Vì vậy, người nào muốn thì 

hãy chọn lấy một nơi trở về với Thượng Đế của y. 
خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َمـ َابًا  ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته َٰلَِك ٱلَۡيوُۡم ٱلۡحَقُّ  ٣٩ َذ

40. Quả Thật, TA đã cảnh báo các ngươi về một sự trừng 

phạt gần kề; Ngày mà một người sẽ thấy điều mà y đã gởi 

đi trước, và kẻ vô đức tin sẽ nói: “Ôi, ước gì mình là cát 

bụi!” 

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما  
َ
إِنهآ أ

ُۢا َٰبَ َمۡت يََداهُ َويَُقوُل ٱلۡكَافُِر َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت تَُر  ٤٠ قَده
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Al-Nazi-'at النازعات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi các Thiên Thần giật mạnh linh hồn của những 

kẻ vô đức tin. 
َِٰت َغۡرٗقا  َٰزَِع  ١ َوٱلنه

2. Thề bởi các Thiên Thần rút nhẹ linh hồn của những 

người có đức tin. 
َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا   ٢ َوٱلنه

3. Thề bởi các Thiên Thần lướt đi như bơi (từ trên trời 

xuống đất theo lệnh của Allah). 
َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا   ٣ َوٱلسه

4. Thề bởi các Thiên Thần luôn nhanh nhẹn và tiên phong 

(trong việc thực thi mệnh lệnh của Allah). 
َٰبَِقَِٰت َسۡبٗقا   ٤ فَٱلسه

5. Thề bởi các Thiên Thần thực thi các lệnh truyền. ۡمٗرا
َ
َِٰت أ  ٥ فَٱلُۡمَدب َِر

6. Vào Ngày mà tiếng còi Rajifah được thổi.  ُاِجَفة  ٦ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

7. Tiếp theo là tiếng còi Radifah.  ادِفَةُ تَتَۡبُعَها  ٧ ٱلره

8. Vào Ngày đó, các con tim sẽ đập mạnh.  ٌ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفة 

9. Những cặp mắt sẽ sợ hãi.   بَۡصَٰرَُها َخَِٰشَعة
َ
 ٩ أ

10. (Những kẻ không tin) thường bảo: “Chúng ta sẽ thực 

sự được trở lại trạng thái (cuộc sống) trước đây (của 

chúng ta) ư?” 

ِءنها لََمۡرُدوُدوَن فِي ٱلۡحَافَِرةِ 
َ
 ١٠ َيُقولُوَن أ

11. “Ngay cả khi chúng ta đã là những khúc xương rã mục 

ư?” 
خَِرةٗ  ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما نه

َ
 ١١ أ

12. Chúng nói: “Nếu vậy thì đó sẽ là một sự trở lại mất 

mát và thua thiệt!” 
ٌة َخاِسَرة    ١٢ قَالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكره

13. Quả thật, (lệnh tập trung rất đơn giản), nó chỉ là một 

tiếng còi hụ duy nhất. 
 ١٣ فَإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  

14. Lập tức mọi sự sống sẽ nổi lên trên mặt đất.  ِاهَِرة  ١٤ فَإَِذا ُهم بِٱلسه

15. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã nghe câu chuyện về 

Musa chưa? 
ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ  تَى

َ
 ١٥ َهۡل أ
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16. Lúc Thượng Đế của Y gọi Y nơi thung lũng thiêng 

liêng của ngọn núi Tuwa. 
ِس ُطًوى َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده  ١٦ إِۡذ نَاَدى

17. (Ngài phán bảo Y): “Ngươi hãy đi gặp Pha-ra-ông. 

Hắn quả thật đã quá mức tội lỗi.” 
 ١٧ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغىَٰ 

18. “Ngươi hãy nói với hắn: Ngài có muốn được tẩy sạch 

tội lỗi không?” 
هيَٰ  ن تََزك

َ
هَك إِلَيَٰٓ أ  ١٨ َفُقۡل َهل ل

19. “Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Thượng Đế của ngài 

mong rằng ngài sẽ biết kính sợ.” 
ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفَتۡخَشيَٰ 

َ
 ١٩ َوأ

20. (Sau đó) Musa đã cho (Pha-ra-ông) xem một phép lạ 

vĩ đại. 
َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلُۡكبَۡرىَٰ  َرى

َ
 ٢٠ فَأ

21. Tuy nhiên, (Pha-ra-ông) đã phủ nhận và không theo.  ٢١ َب وََعَصيَٰ فََكذه 

22. Rồi hắn quay mặt bỏ đi và cố tìm cách chống lại.  َٰۡدبََر يَۡسَعى
َ
 ٢٢ ُثمه أ

23. Rồi hắn đã triệu tập dân chúng và tuyên bố.  َٰ٢٣ فََحَشَر َفَناَدى 

24. Hắn nói: “Ta chính là Thượng Đế tối cao của các 

ngươi.” 
نَا۠ 

َ
عۡلَىَٰ َفَقاَل أ

َ
 ٢٤ َربُُّكُم ٱلۡأ

25. Vì vậy, Allah đã trừng phạt hắn với hình phạt của Đời 

Sau và đời này. 
ولَيَٰٓ 

ُ
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱلۡأ َخَذهُ ٱَّلله

َ
 ٢٥ فَأ

26. Quả thật, trong câu chuyện đó là một bài học cho ai 

biết kính sợ (Allah). 
َٰلَِك لَعِ   ٢٦ بَۡرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰٓ إِنه فِي َذ

27. Việc tạo các ngươi khó hay việc TA đã dựng bầu trời 

khó hơn? 
ََٰها  ْۚ بَنَى َمآُء ِم ٱلسه

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ٢٧ َءأ

28. Ngài (Allah) đã nhấc (bầu trời) lên cao và cân đối nó.  ََٰها ى  ٢٨ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوه

29. Ngài đã làm cho ban đêm của nó trở thành tối và làm 

cho nó sáng trở lại vào ban mai. 
ََٰها  ۡخَرَج ُضَحى

َ
ۡغَطَش لَۡيلََها َوأ

َ
 ٢٩ َوأ

30. Sau đó, Ngài đã trải rộng mặt đất bằng phẳng.  ََٰٓها َٰلَِك َدَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ

31. Từ đất, Ngài đã cho nước phún ra và làm mọc ra 

những đồng cỏ. 
ََٰها  ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعى

َ
 ٣١ أ

32. Và những quả núi, Ngài đã đặt chúng vững chắc. ََٰها ۡرَسى
َ
 ٣٢ َوٱلِۡجَباَل أ
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33. (Tất cả) đều là nguồn lợi cho các ngươi và gia súc của 

các ngươi. 
نَۡعَٰ 

َ
 ٣٣ ِمُكمۡ َمَتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ

34. Nhưng khi đại họa xảy đến.  َُٰة ٱلُۡكبَۡرى آمه  ٣٤ فَإَِذا َجآَءِت ٱلطه

35. Đó là Ngày mà con người sẽ nhớ lại tất cả những gì 

mình đã làm (trên thế gian). 
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َما َسَعىَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيَتَذكه

36. (Vào Ngày đó), Hỏa Ngục sẽ được phơi bày cho nhìn 

thấy. 
َِزِت ٱلۡجَِحيُم لَِمن يََرىَٰ   ٣٦ َوبُر 

37. Đối với ai vượt quá giới hạn (của Allah).  َٰا َمن َطَغى مه
َ
 ٣٧ فَأ

38. Và yêu thích đời sống trần tục này.  ۡنَيا َة ٱلدُّ  ٣٨ َوَءاثََر ٱلۡحََيوَٰ

39. Chắc chắn Hỏa Ngục sẽ là nơi trú ngụ.  ََٰوى
ۡ
 ٣٩ فَإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَي ٱلَۡمأ

40. Đối với người kính sợ Thượng Đế của y và luôn ngăn 

cản bản thân tránh những dục vọng thấp hèn. 
ۡفَس َعِن   ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهي ٱلنه مه

َ
َوأ

 ٤٠ ٱلَۡهَوىَٰ 

41. Chắc chắn Thiên Đàng sẽ là chỗ ở.  ََٰوى
ۡ
 ٤١ فَإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَي ٱلَۡمأ

42. (Những kẻ phủ nhận Sự Phục Sinh), chúng thường 

hỏi Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) về giờ khắc đó khi nào 

sẽ xảy đến. 

ََٰها  يهاَن ُمۡرَسى
َ
اَعةِ أ  ٤٢ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

43. Ngươi chẳng cần lo ngại gì để nói về điều đó (bởi 

Ngươi không hề biết). 
ََٰهآ  نَت ِمن ذِۡكَرى

َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. Chỉ Thượng Đế của Ngươi mới thực sự biết thời hạn 

của nó. 
ََٰهآ   ٤٤ إِلَيَٰ َرب َِك ُمنَتَهى

45. Quả thật, Ngươi chỉ là một người cảnh báo cho những 

ai có lòng kính sợ. 
نَت 

َ
ََٰها إِنهَمآ أ  ٤٥ ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

46. Vào Ngày chúng nhìn thấy nó, chúng sẽ cảm thấy như 

thể chúng đã ở lại trần gian chỉ trong một buổi chiều hoặc 

chỉ trong một buổi sáng! 

ۡو  
َ
ها َعِشيهًة أ نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل

َ
َكأ

ََٰها   ٤٦ ُضَحى
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Abasa  عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Y (Muhammad) cau mày và quay mặt sang phía khác.  َٰٓهي  ١ َعبََس َوتََول

2. Do một người mù đã đến gặp Y.  َٰۡعَمي
َ
ن َجآَءهُ ٱلۡأ

َ
 ٢ أ

3. (Này Muhammad), Ngươi biết điều gì chăng? Biết đâu 

người đàn ông (mù) đó sẽ được tẩy sạch. 
هيَٰٓ  ك  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعلهُهۥ يَزه

4. Hoặc được nhắc nhở và điều nhắc nhở đó mang lại 

điều hữu ích cho y. 
ِۡكَرىَٰٓ  ُر َفَتنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه

َ
 ٤ أ

5. Đối với kẻ tự cho là mình giàu có và đầy đủ.  َٰا َمِن ٱۡسَتۡغَني مه
َ
 ٥ أ

6. Ngươi lại ân cần với hắn.  َٰى نَت لَُهۥ تََصده
َ
 ٦ فَأ

7. Và Ngươi phải chịu trách nhiệm gì nếu người mù đó 

không được tẩy sạch. 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَۡيَك أ

8. Còn đối với ai hối hả chạy đến Ngươi.  َٰا َمن َجآَءَك يَۡسَعى مه
َ
 ٨ َوأ

9. Vì thực sự kính sợ (Allah).  َٰ٩ وَُهَو َيخَۡشي 

10. Ngươi lại lơ là và thờ ơ với y.  َٰي نَت َعۡنُه تَلَهه
َ
 ١٠ فَأ

11. Không, đây thực sự là một lời cảnh tỉnh.   هآ إِنهَها تَۡذكَِرة  ١١ َكل

12. Vì vậy, ai muốn thì hãy nhớ lấy. ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ 

13. Những điều trong các tờ Kinh cao quý.  َٖمة َكره  ١٣ فِي ُصُحٖف مُّ

14. Uyên thâm, tinh khiết.  ِۭ َرة َطهه ۡرفُوَعةٖ مُّ  ١٤ مه

15. Do bàn tay của các vị Thiên Thần  ٖيِۡدي َسَفَرة
َ
 ١٥ بِأ
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16. Vinh dự và đạo đức (ghi chép).  ٖ١٦ كَِراِۭم بََرَرة 

17. Thật vậy, con người đáng muôn chết, sao y lại dám 

phủ nhận Ngài (Allah)? 
ۡكَفَرُهۥ

َ
 ١٧ قُتَِل ٱلۡإِنَسَُٰن َمآ أ

18. Từ cái gì y được Ngài tạo ra? ي ِ َشۡيٍء َخلََقُهۥ
َ
 ١٨ ِمۡن أ

19. Từ một giọt tịnh dịch rồi được ấn định hình hài. َرهُۥ  ١٩ ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

20. Rồi, y được mở cho con đường dễ dàng (trong cuộc 

sống). 
َرُهۥ بِيَل يَسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

21. Rồi Ngài làm cho y chết đi và cho y xuống mộ. ۡقبََرهُۥ
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ

22. Rồi khi muốn, Ngài sẽ làm cho y sống lại. نَشَرُهۥ
َ
 ٢٢ ُثمه إَِذا َشآَء أ

23. Quả thật, con người không thi hành theo mệnh lệnh 

của Ngài. 
َمَرُهۥ

َ
ا َيۡقِض َمآ أ  ٢٣ َكلها لَمه

24. Con người hãy nhìn thức ăn của y xem.   َٰۦٓ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن إِلَي  ٢٤ َطَعاِمهِ

25. Quả thật, TA (Allah) đã xối nước xuống dồi dào.  ا نها َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء َصب ٗ
َ
 ٢٥ أ

26. Rồi TA đã làm đất nứt thành mảnh.  ا ۡرَض َشق ٗ
َ
 ٢٦ ُثمه َشَقۡقَنا ٱلۡأ

27. TA làm mọc ra các hạt trong đó.  ا ۢنَبتَۡنا فِيَها َحب ٗ
َ
 ٢٧ فَأ

28. Nho và rau cải xanh tươi.  ٢٨ وَِعَنٗبا َوَقۡضٗبا 

29. Ô liu và chà là. ٢٩ َوَزۡيُتوٗنا َوَنخۡلٗا 

30. Và những khu vườn rậm rạp.  ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا 

31. Và trái quả và cây cỏ.  ب ٗا
َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

32. Một nguồn lương thực cho các ngươi và gia súc của 

các ngươi. 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
َتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ  ٣٢ مه
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33. Nhưng khi tiếng còi hụ chát chúa xảy đến.  ُة آخه  ٣٣ فَإَِذا َجآَءِت ٱلصه

34. Đó là Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của 

mình. 
ِخيهِ 

َ
 ٣٤ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

35. Bỏ mẹ bỏ cha.  ِبِيه
َ
ِهِۦ َوأ م 

ُ
 ٣٥ َوأ

36. Bỏ vợ và con cái.  ِ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيه 

37. Vào Ngày đó, mỗi người quá lo âu cho bản thân mình 

đến nỗi quên bẵng đi người khác. 
ن  ُيۡغنِيهِ 

ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

 ٣٧ لِكُل 

38. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ sáng rỡ.   ۡسفَِرة  ٣٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ مُّ

39. Tươi cười với những tin vui.   ۡسَتبِۡشَرة  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

40. Và vào Ngày đó cũng có những gương mặt sẽ bị phủ 

đầy bụi. 
 ٤٠ َووُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغبََرة  

41. Đen đúa và âu sầu.  ٤١ تَۡرَهُقَها َقتََرٌة 

42. Đó là những kẻ vô đức tin, tội lỗi, xấu xa.  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرُة
ُ
 ٤٢ أ
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Al-Takwir  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi mặt trời cuốn xếp lại và mất đi ánh sáng.  َِرۡت ۡمُس ُكو   ١ إَِذا ٱلشه

2. Khi các vì sao rơi và phân tán.  ُجوُم ٱنَكَدَرۡت  ٢ َوِإَذا ٱلنُّ

3. Khi những ngọn núi bị dời đi mất dạng.  ٣ ُسي َِرۡت َوِإَذا ٱلِۡجَباُل 

4. Khi những con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê, không ai 

trông nom. 
ِلَۡت   ٤ َوِإَذا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

5. Khi những con thú hoang được tập hợp lại với nhau.  ٥ َوِإَذا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت 

6. Khi các biển dâng trào đầy những ngọn lửa.  َرۡت ِ  ٦ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

7. Khi các linh hồn được kết đôi (được nhập lại với thể 

xác). 
ُفوُس ُزو َِجۡت   ٧ َوِإَذا ٱلنُّ

8. Khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi:  ٨ َوِإَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت 

9. Vì tội gì mà chúng đã bị giết?  ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت
َ
 ٩ بِأ

10. Khi các tờ sớ (ghi chép các việc làm của mỗi người) 

được mở ra. 
ُحُف نُِشَرۡت   ١٠ َوِإَذا ٱلصُّ

11. Khi bầu trời bị lột trần trụi.  َمآُء ُكِشَطۡت  ١١ َوِإَذا ٱلسه

12. Khi Hỏa Ngục được đốt lên cháy rực.  َِرۡت َوِإَذا  ١٢ ٱلۡجَِحيُم ُسع 

13. Khi Thiên Đàng được mang tới gần.  ۡزلَِفۡت
ُ
 ١٣ َوِإَذا ٱلۡجَنهُة أ

14. (Lúc đó), mỗi linh hồn sẽ biết rõ mình đã mang theo 

những gì. 
ۡحَضَرۡت 

َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

15. TA (Allah) thề bởi các vì sao lặn khuất.  قِۡسُم بِٱلۡخُنهِس
ُ
 ١٥ فَلَآ أ

16. Di chuyển nhanh và biến mất.  ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس 



 

At-Takwir 

 

675 

 

 التكوير

17. (TA thề) bởi ban đêm khi nó ra đi.  هۡيِل إَِذا َعۡسَعَس  ١٧ َوٱل

18. (TA thề) bởi bình minh khi nó thở.  َس ۡبِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. Quả thật, (Qur’an) là lời của một vị Sứ Giả vinh dự 

(Đại Thiên Thần Jibril). 
 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

20. Được Đấng Chủ Nhân của chiếc Ngai vương trên cao 

ban cho quyền lực và địa vị. 
ٍة ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش َمِكينٖ   ٢٠ ذِي قُوه

21. Được (các Thiên Thần dưới quyền) tuân theo và được 

tin cậy. 
ِمينٖ 

َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

22. (Quả thật), người bạn của các ngươi (Muhammad) 

không phải là một kẻ mất trí. 
 ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنونٖ 

23. Y thực sự đã nhìn thấy Đại Thiên thần Jibril ở chân 

trời quang đãng. 
فُِق ٱلُۡمبِينِ 

ُ
 ٢٣ َولََقۡد َرَءاهُ بِٱلۡأ

24. Y không giữ cho riêng mình điều huyền bí nào cả.  ٖ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغۡيِب بَِضنِين 

25. Và (Qur’an) không phải là lời của Shaytan bị tống khứ.  ٖ٢٥ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن رهِجيم 

26. Vậy các ngươi đi đâu?  َۡيَن تَۡذَهُبون
َ
 ٢٦ فَأ

27. Quả thật, (Qur’an) chỉ là lời nhắc nhở cho muôn loài.  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

28. Đối với bất cứ ai trong các ngươi muốn đi trên con 

đường ngay thẳng. 
ن 

َ
 ٢٨ يَۡسَتقِيمَ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

29. Tuy nhiên, những gì các ngươi muốn sẽ không thành 

trừ phi Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài muốn và chấp 

thuận. 

ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ  ٢٩ َوَما تََشآُءوَن إِل
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Al-Infitar الإنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi bầu trời bị phân tách.  َمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١ إَِذا ٱلسه

2. Khi các vì sao rơi, tán xạ.  ٢ َوِإَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت 

3. Khi các biển dâng trào.  َرۡت َوِإَذا ِ  ٣ ٱلۡبَِحاُر فُج 

4. Khi các ngôi mộ bị quật lên.  ٤ َوِإَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعثَِرۡت 

5. (Lúc đó), mỗi linh hồn sẽ biết những gì nó đã gởi đi 

trước và những gì còn bỏ lại. 
َرۡت  خه

َ
َمۡت َوأ ا قَده  ٥ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

6. Này hỡi con người! Điều gì đã đánh lừa ngươi về 

Thượng Đế của ngươi, Đấng vô cùng quảng đại. 
َك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيمِ  َها ٱلۡإِنَسَُٰن َما َغره يُّ

َ
أ  ٦ َيَٰٓ

7. Đấng đã tạo ra các ngươi, ban cho các ngươi hình thể 

và cân đối các ngươi. 
ََٰك َفَعَدلََك  ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ ٱل

8. Ngài đã tạo ra các ngươi theo hình thể nào mà Ngài 

muốn. 
َبَك  ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه

َ
 ٨ فِٓي أ

9. Nhưng các ngươi đã phủ nhận việc phán xét, thưởng 

phạt. 
ِينِ  بُوَن بِٱلد  ِ  ٩ َكلها بَۡل تَُكذ 

10. Quả thật, các ngươi luôn có các (Thiên Thần) canh 

chừng và theo dõi. 
 ١٠ َوِإنه َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظينَ 

11. Họ là những vị ghi chép đáng tôn kính.  ََٰتِبِين  ١١ كَِراٗما َك

12. Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm.  َ١٢ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُون 

13. Thật vậy, người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở trong 

Thiên Đàng hạnh phúc. 
بَۡراَر لَِفى نَعِيمٖ 

َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

14. Còn những kẻ tội lỗi chắc chắn sẽ bị đày vào Hỏa 

Ngục. 
اَر لَِفى َجِحيمٖ   ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه

15. Chúng sẽ bị đốt trong đó vào Ngày Thưởng Phạt.  ِِين  ١٥ يَۡصلَۡوَنَها يَوَۡم ٱلد 

16. Chúng sẽ không bao giờ vắng mặt ở nơi đó.  َ١٦ َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئِبِين 
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17. Điều gì cho ngươi biết thế nào là Ngày Thưởng Phạt?  ِِين ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى
َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. Rồi điều gì cho ngươi biết thế nào là Ngày Thưởng 

Phạt? 
ََٰك َما يَۡوُم  ۡدَرى

َ
ِينِ ُثمه َمآ أ  ١٨ ٱلد 

19. Đó là Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 

một điều gì cho một linh hồn khác, bởi lẽ vào Ngày đó mọi 

mệnh lệnh đều thuộc về riêng một mình Allah. 

ۡمُر يَۡوَمئِٖذ  
َ
اۖۡ َوٱلۡأ يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشۡيـ ٗ

 ِ ه ِ  ١٩ َّلل 
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Al-Mutaffifin المطففين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thật khốn thay cho những kẻ gian lận.  َِفِين  ١ َوۡيل  ل ِلُۡمَطف 

2. Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ.  َاِس يَۡسَتۡوفُون هِذيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنه  ٢ ٱل

3. Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại cân và đong 

thiếu. 
َزنُوُهۡم ُيخِۡسُرونَ  و وه

َ
 ٣ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ

4. Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục 

sinh? 
ْوَلَٰٓ 

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
ۡبُعوثُونَ أ نهُهم مه

َ
 ٤ ئَِك أ

5. Cho một Ngày vĩ đại?  ٖ٥ لَِيۡوٍم َعِظيم 

6. Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước Thượng Đế 

của vũ trụ và vạn vật. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  اُس لَِرب   ٦ يَۡوَم َيُقوُم ٱلنه

7. Không. Hồ sơ của những kẻ tội lỗi thực sự nằm trong 

Sijjin. 
ينٖ  ِ ارِ لَِفى ِسج   ٧ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه

8. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có biết Sijjin là gì không?   ين ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ َوَمآ أ

9. Đó là một quyển sổ ghi chép.   ۡرقُوم  ٩ كَِتَٰب  مه

10. Ngày đó sẽ là một thảm họa cho những kẻ phủ nhận 

(sự thật). 
بِينَ  ِ  ١٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

11. Những kẻ đã phủ nhận Ngày Thưởng Phạt.  ِِين بُوَن بَِيوِۡم ٱلد  ِ هِذيَن يَُكذ   ١١ ٱل

12. Không ai phủ nhận Ngày đó ngoại trừ những kẻ tội lỗi 

vượt quá giới hạn. 
ۦٓ  ُب بِهِ ِ ثِيمٍ َوَما يَُكذ 

َ
ها ُكلُّ ُمۡعَتٍد أ  ١٢ إِل

13. Khi các Lời Mặc Khải của TA được đọc lên, kẻ phủ 

nhận nói: “Chỉ là những câu chuyện của thời xa xưa!”. 
لِينَ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ١٣ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ

14. Không! Đúng hơn, trái tim của chúng đã bị chai sạn vì 

những việc làm xấu xa của chúng. 
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۖۡ بَلۡ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِِهم مه ها  ١٤ َكل

15. Không! Vào Ngày đó, chắc chắn chúng sẽ bị che khuất 

khỏi Thượng Đế của chúng. 
هَمۡحُجوبُونَ  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ل هآ إِنهُهۡم َعن ره  ١٥ َكل

16. Rồi chúng chắc chắn sẽ bị đày vào Hỏa Ngục.  ِ١٦ ُثمه إِنهُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيم 
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17. Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đây chính là điều mà các 

ngươi đã thường phủ nhận.” 
بُونَ  ِ هِذي ُكنُتم بِهِۦ تَُكذ   ١٧ ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل

18. Quả thật, hồ sơ của những người ngoan đạo nằm 

trong ‘Illi-yin. 
بَۡرارِ لَِفى ِعل ِي ِينَ 

َ
 ١٨ َكلهآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ

19. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết gì về ‘Illi-yin?  َََٰك َما ِعل ِيُّون ۡدَرى
َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. Đó là một quyển sổ ghi chép.   ۡرقُوم  كَِتَٰب  ٢٠ مه

21. Được các Thiên Thần gần kề nơi Allah xác nhận.  َبُون  ٢١ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقره

22. Thật vậy, những người ngoan đạo và đức hạnh sẽ ở 

trong Thiên Đàng hạnh phúc. 
بَۡراَر لَِفى نَعِيمٍ 

َ
 ٢٢ إِنه ٱلۡأ

23. Họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dài có lưng tựa, 

ngắm nhìn xung quanh. 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

24. Ngươi sẽ nhận ra trên khuôn mặt họ sự rạng rỡ của 

niềm vui và hạnh phúc. 
 ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِِهۡم نَۡضَرَة ٱلنهعِيمِ 

25. Họ sẽ được cho uống một loại rượu (nguyên chất) tinh 

khiết được đậy kín. 
خُۡتومٍ   ٢٥ يُۡسَقۡوَن ِمن رهِحيٖق مه

26. Mùi vị cuối cùng của nó là xạ hương. Vì vậy, hãy để 

tất cả những người khao khát thi đua cạnh tranh (giành 

lấy nó). 

َٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس  ْۚ َوفِي َذ ِخَتَُٰمُهۥ ِمۡسك 
 ٢٦ ٱلُۡمَتَنَٰفُِسونَ 

27. Và nó được pha với một hỗn hợp Tasnim.  ٍ٢٧ َوِمَزاُجُهۥ ِمن تَۡسنِيم 

28. Được lấy từ ngọn suối chỉ để dành cho những người 

gần (Allah) nhất uống. 
بُونَ   ٢٨ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ٱلُۡمَقره

29. Quả thật, những kẻ tội lỗi đã thường cười chê những 

người có đức tin. 
هِذيَن َءاَمُنواْ   ۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱل

َ
هِذيَن أ إِنه ٱل
 ٢٩ يَۡضَحُكونَ 

30. Mỗi khi chúng đi ngang qua họ, chúng thường nháy 

mắt với nhau (thể hiện những cái nhìn chế nhạo). 
واْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزونَ   ٣٠ َوِإَذا َمرُّ

31. Và khi chúng trở lại với phe của chúng, chúng mang 

về điều chế giễu và nhạo báng. 
ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهينَ 

َ
 ٣١ َوِإَذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

32. Và khi nhìn thấy họ, chúng nói với nhau: “Những kẻ 

này mới chính là những tên lầm lạc!” 
 ُ ۡوُهۡم قَال

َ
ُّونَ َوِإَذا َرأ ُؤلَآِء لََضآل  ٣٢ ٓواْ إِنه َهَٰٓ
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33. Nhưng chúng đâu phải là những người được cử phái 

đến trông chừng họ. 
ۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظينَ 

ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. Vì vậy, vào Ngày đó, những người có đức tin sẽ cười 

chê những kẻ vô đức tin trở lại. 
ارِ يَۡضَحُكونَ  هِذيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفه  ٣٤ فَٱلَۡيۡوَم ٱل

35. Họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dài có lưng tựa, 

ngắm nhìn xung quanh. 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

36. Những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ được đền bù xứng 

đáng cho những gì mà chúng đã làm! 
اُر َما كَانُواْ َيۡفَعلُونَ   ٣٦ َهۡل ثُو َِب ٱلُۡكفه
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Al-Inshiqaq  الإنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi bầu trời nứt ra (để các Thiên Thần đi xuống).  ۡت إَِذا َمآُء ٱنَشقه  ١ ٱلسه

2. Tuân lệnh Thượng Đế của nó, làm những gì nó phải 

làm. 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٢ َوأ

3. Khi trái đất được trải rộng.  ۡت ۡرُض ُمده
َ
 ٣ َوِإَذا ٱلۡأ

4. Ném những gì nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống 

rỗng. 
لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت 

َ
 ٤ َوأ

5. Tuân lệnh Thượng Đế của nó, làm những gì nó phải 

làm. 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٥ َوأ

6. Hỡi con người! Ngươi thực sự đang nỗ lực phấn đấu 

để đến với Thượng Đế của Ngươi, và ngươi sẽ gặp Ngài 

(để Ngài phán xét và thưởng phạt). 

َها ٱلۡإِنَسَُٰن إِنهَك َكادٌِح إِلَيَٰ َرب َِك َكۡدٗحا  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 ٦ َفُمَلَٰقِيهِ 

7. Vì vậy, đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi tay 

phải của mình. 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. Y sẽ được thanh toán bằng một sự thanh toán đơn 

giản. 
 ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا

9. Và sẽ trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc. ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا
َ
 ٩ َويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ أ

10. Nhưng đối với ai được trao cho quyển sổ từ sau lưng 

của y. 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ َورَ 

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ١٠ آَء َظۡهرِهِۦَوأ

11. Y sẽ kêu gào muốn được chết cho xong. ١١ فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا 

12. Và sẽ vào ngọn lửa cháy bùng.  ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا 

13. Thật vậy, y đã từng sống vui vẻ và hạnh phúc giữa 

những người thân của y. 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا إِنهُهۥ َكاَن فِٓي 

َ
 ١٣ أ

14. Y đã thường nghĩ rằng y sẽ không bao giờ trở lại (với 

Allah). 
ن لهن َيحُورَ 

َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

15. Nhưng không; (làm sao mà y sẽ không trở lại)? Quả 

thật, Thượng Đế của y luôn theo dõi và giám sát y. 
ْۚ إِنه َربهُهۥ   ١٥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرابَلَىَٰٓ
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16. Vì vậy, TA (Allah) thề bởi ánh hoàng hôn.  َِفق قِۡسُم بِٱلشه
ُ
 ١٦ فَلَآ أ

17. Thề bởi ban đêm và những gì nó bao trùm.  َهۡيِل َوَما وََسق  ١٧ َوٱل

18. Thề bởi vầng trăng khi nó tròn đầy đặn.  َهَسق  ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱت

19. (Rằng) các ngươi chắc chắn sẽ trải qua những chặn 

đường và giai đoạn. 
 ١٩ لَتَۡرَكبُنه َطَبًقا َعن َطَبقٖ 

20. Nhưng chuyện gì khiến chúng (những kẻ vô đức tin) 

không tin? 
 ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

21. Khi nghe đọc Qur’an, chúng đã không quỳ lạy phủ 

phục. 
 ٢١ َوِإَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا َۤنوُدُجۡسَي۩

22. Thay vào đó, những kẻ không tin chỉ biết phủ nhận.  َبُون ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

23. Allah biết rõ những điều chúng giấu giếm.  َۡعلَُم بَِما يُوُعون
َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy báo cho 

chúng về một sự trừng phạt đau đớn. 
لِيمٍ 

َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَش 

25. Ngoại trừ những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 

được ban thưởng một phần thưởng vô tận. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُو ها ٱل ۡجٌر َغيُۡر  إِل

َ
َٰلَِحَِٰت لَُهۡم أ اْ ٱلصه

 ٢٥ َمۡمُنونِۭ 
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Al-Buruj  البروج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi bầu trời chứa các chòm sao.  َِمآِء َذاِت ٱلۡبُُروج  ١ َوٱلسه

2. Thề bởi Ngày đã hứa. ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد 

3. Thề bởi người chứng kiến và điều được chứng kiến.  ٖ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهود 

4. Đám người Ukhdud(1) thật đáng bị nguyền rủa.I ۡخُدوِد
ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

5. Lửa (trong đó) được đốt bằng củi. ارِ َذاِت ٱلَۡوقُوِد  ٥ ٱلنه

6. Chúng ngồi xung quanh bên trên nó nhìn ngắm.   ٦ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعود 

7. Chúng chứng kiến những gì chúng đang làm đối với 

những người có đức tin. 
 ٧ وَُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ُشُهود  

8. Lý do khiến chúng hận thù họ chỉ vì họ có đức tin nơi 

Allah, Đấng Chí Tôn, Đấng Đáng Ca Ngợi. 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما َنَقُمواْ ِمۡنُهۡم إِل

 ٨ ٱلۡحَِميدِ 

9. Ngài là Đấng thống trị trời đất, và Allah là Nhân chứng 

cho mọi sự việc. 
هِذي  ِ  ٱل

ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله
َ
َِٰت َوٱلۡأ َمََٰو لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

 ٩ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

10. Thật vậy, những kẻ đã hành xác những người có đức 

tin nam và nữ rồi không ăn năn hối cải sẽ bị trừng phạt 

trong Hỏa Ngục và sẽ bị hình phạt thiêu đốt. 

هِذيَن َفتَ  ُنواْ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه لَۡم َيُتوبُواْ  إِنه ٱل
 ١٠ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنهَم َولَُهۡم َعَذاُب ٱلۡحَرِيقِ 

11. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện sẽ 

được ban thưởng các Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có 

các dòng sông chảy. Đó là một thành tựu vĩ đại. 

َٰت    َٰلَِحَِٰت لَُهۡم َجنه هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡكبِيرُ  ْۚ َذ َُٰر نَۡه

َ
رِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ١١ َتجۡ

12. Sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi chắc chắn rất 

dữ dội. 
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

13. Thật vậy, chính Ngài là Đấng khởi nguồn (sự tạo hóa) 

và Ngài là Đấng sẽ lặp lại (nó). 
 ١٣ إِنهُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َويُعِيدُ 

 
I (1) Một cái hào lớn do một tên vua vô đức tin dùng để hỏa thiêu những người có đức tin nơi Allah. 
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14. Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng tràn đầy tình thương.  ُ١٤ وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدود 

15. Ngài là Đấng chủ nhân của chiếc Ngai Vương oai 

nghiêm và vĩ đại. 
 ١٥ ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيدُ 

16. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.  ُال  ل َِما يُرِيد  ١٦ َفعه

17. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã nghe câu chuyện về 

các đội quân chưa? 
ََٰك َحِديُث ٱلۡجُُنوِد تَى

َ
 ١٧ َهۡل أ

18. Cả câu chuyện của Pha-ra-ông và Thamud?  َ١٨ فِرَۡعۡوَن َوَثُمود 

19. Không. Những kẻ vô đức tin luôn cứ phủ nhận.  ٖهِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيب  ١٩ بَِل ٱل

20. (Chắc chắn) Allah sẽ túm lấy chúng từ đằng sau. حِيُۢط ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله

21. Không. Nó là Qur’an vĩ đại và thiêng liêng.   ِجيد  ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

22. Trong Al-Lawhu Al-Mahfuzh (Bản Văn Lưu Trữ) trên 

cao. 
حُۡفوظِۭ   ٢٢ فِي لَۡوٖح مه
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Al-Tariq الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm.  ِارِق َمآِء َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết gì về khách viếng 

đêm? 
ارُِق  ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Đó là vì sao xuyên không (với ánh sáng rực rỡ).  اقُِب ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

4. Mỗi linh hồn thực sự đều có vị (Thiên Thần) trông coi.   ا َعلَۡيَها َحافِظ همه  ٤ إِن ُكلُّ َنۡفٖس ل

5. Vì vậy, hãy để con người quan sát từ những gì y được 

tạo ra. 
 ٥ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن ِممه ُخلِقَ 

6. Quả thật, y đã được tạo ta từ một giọt nước xuất ra.  ٖآٖء َدافِق  ٦ ُخلَِق ِمن مه

7. Từ giữa xương sống và xương sườn.  ِلِۡب َوٱلتهَرآئِب  ٧ َيخُۡرُج ِمنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

8. Thật vậy, Ngài (Allah) thừa khả năng tái tạo y trở lại.   ٨ لََقادِر  إِنهُهۥ عَلَىَٰ رَۡجعِهِۦ 

9. Vào một Ngày mà mọi điều bí mật đều sẽ được đưa ra 

xét xử. 
َرآئِرُ   ٩ يَۡوَم ُتۡبلَى ٱلسه

10. Khi đó con người sẽ bất lực và không có bất kỳ người 

trợ giúp nào. 
ةٖ َولَا نَاِصرٖ   ١٠ َفَما لَُهۥ ِمن قُوه

11. Thề bởi bầu trời với chu kỳ mưa lặp lại.  َِمآِء َذاِت ٱلرهۡجع  ١١ َوٱلسه

12. Thề bởi đất đai nứt ra.  ِۡدع ۡرِض َذاِت ٱلصه
َ
 ١٢ َوٱلۡأ

13. Quả thật, (Qur’an) là lời phân biệt (phúc tội, đúng sai).   ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  فَۡصل 

14. Nó không là phải lời bỡn cợt vô ích.  ١٤ بِٱلَۡهۡزلِ َوَما ُهَو 

15. Quả thật, (những kẻ phủ nhận) đang định một âm mưu 

và thủ đoạn. 
 ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا

16. Và TA cũng lập một mưu kế. ِكيُد َكۡيٗدا
َ
 ١٦ َوأ
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17. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) cứ để mặc 

những kẻ vô đức tin, hãy tạm tha cho chúng một lúc. 
ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدُۢا

َ
َٰفِرِيَن أ ِِل ٱلَۡك  ١٧ َفَمه 
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Al-'Ala لأعلىا  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hãy tôn cao đại danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng Tối 

Cao. 
عۡلَىَسب ِِح ٱۡسَم 

َ
 ١ َرب َِك ٱلۡأ

2. Đấng đã tạo hóa và cân đối hình thể.  َٰى هِذي َخلََق فََسوه  ٢ ٱل

3. Đấng đã định lượng và hướng dẫn.  ََٰر َفَهَدى هِذي قَده  ٣ َوٱل

4. Đấng đã làm mọc ra đồng cỏ (xanh tươi).  َٰۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعي
َ
هِذٓي أ  ٤ َوٱل

5. Sau đó, Ngài làm cho nó thành cộng rạ khô.  َٰۡحَوى
َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

6. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) TA sẽ làm cho Ngươi đọc 

được (Qur’an) và Ngươi sẽ không bao giờ quên (Nó). 
 ٦ َسُنۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

7. Trừ phi Ngài muốn. Quả thật, Ngài biết rõ những gì 

được tiết lộ và những gì được che giấu. 
ْۚ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر َوَما َيخَۡفىَٰ  ُ ها َما َشآَء ٱَّلله  ٧ إِل

8. TA sẽ tạo sự dễ dàng và thuận lợi cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad trong việc làm hài lòng TA). 
ُرَك لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٨ َونُيَس 

9. Vì vậy, Ngươi hãy nhắc nhở nếu lời nhắc nhở có lợi.  َِٰۡكَرى ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ فََذك 

10. Người nào kính sợ (Allah) sẽ được nhắc nhở.  َُٰر َمن َيخَۡشي كه  ١٠ َسَيذه

11. Nhưng kẻ khốn khổ sẽ tránh xa (Qur’an). ۡشَقى
َ
 ١١ َويََتَجنهُبَها ٱلۡأ

12. Đó là kẻ sẽ vào Lửa Lớn (của Hỏa Ngục).  َٰاَر ٱلُۡكبَۡرى هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل

13. Trong đó, y sẽ không chết và cũng không thể sống.  َٰ١٣ ُثمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡيي 

14. Chắc chắn sẽ thành công đối với ai thanh lọc bản thân 

(khỏi tội lỗi), 
فۡلََح َمن  

َ
هيَٰ قَۡد أ  ١٤ تََزك

15. Và tụng niệm đại danh của Thượng Đế và chu đáo 

dâng lễ nguyện Salah. 
هىَٰ   ١٥ َوَذَكَر ٱۡسَم َرب ِهِۦ فََصل

16. Không. Các ngươi thường yêu thích cuộc sống trần 

gian này. 
ۡنَيا  َة ٱلدُّ  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحََيوَٰ
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17. Trong khi cuộc sống Đời Sau tốt hơn và mãi mãi 

trường tồn. 
ۡبَقىَٰٓ 

َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرُة َخيۡر  َوأ

18. Điều này thực sự có ghi trong các tờ Kinh trước đây.  َٰولَي
ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَِفى ٱلصُّ

19. Các tờ Kinh của Ibrahim và Musa.  َٰ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسي 
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Al-Ghashiyah الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có nghe câu chuyện về 

biến cố tràn ngập chưa? 
ََٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشَيةِ تَى

َ
 ١ َهۡل أ

2. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ ảm đạm vì sợ 

hãi. 
 ٢ وُُجوه  يَوَۡمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ 

3. Mệt mỏi và kiệt sức.   ٣ عَاِملَة  نهاِصَبة 

4. Chúng sẽ vào trong Hỏa Ngục cháy bùng.  ٗ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحاِمَية 

5. Chúng sẽ được cho uống từ một ngọn suối nước sôi.  ٖ٥ تُۡسَقىَٰ ِمۡن َعيٍۡن َءانَِية 

6. Chúng sẽ không có bất cứ loại thức ăn nào ngoại trừ 

một loại cây đắng đầy gai góc. 
ها ِمن َضِريعٖ   ٦ لهيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

7. Không dinh dưỡng cũng chẳng làm vơi đi cơn đói.  ها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي ِمن  ٧ ُجوعٖ ل

8. Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽ rạng rỡ hân 

hoan. 
 ٨ وُُجوه  يَوَۡمئِٖذ نهاِعَمة  

9. Hài lòng với sự nỗ lực và phấn đấu của họ.   ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضَية 

10. (Họ sẽ ở) trong một ngôi vườn trên cao.  ٖ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِية 

11. Trong đó, họ sẽ không còn nghe thấy lời sàm bậy.  ٗها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغَِية  ١١ ل

12. Trong đó, có suối chảy.   ١٢ فِيَها َعيۡن  َجارِيَة 

13. Trong đó, có các bệ ngồi cao.   ۡرفُوَعة  ١٣ فِيَها ُسُرر  مه

14. Với các cốc thức uống được dọn sẵn.   ۡكَواب
َ
وُۡضوَعة  َوأ  ١٤ مه

15. Với những chiếc gối tựa được sắp thành hàng.   ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوفَة 

16. Có thảm trải xung quanh.  ٌ١٦ َوَزَرابِيُّ َمۡبُثوثَة 



 

Al-Ghashiyah 

 

690 

 

 الغاشية

17. (Những kẻ vô đức tin) không nhìn thấy những con lạc 

đà được tạo ra như thế nào ư? 
فَلَا يَنُظُرونَ 

َ
 ١٧ إِلَي ٱلِۡإبِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت  أ

18. (Chúng không nhìn thấy) bầu trời được nhấc lên cao 

như thế nào sao? 
َمآِء َكۡيَف ُرفَِعۡت   ١٨ َوِإلَي ٱلسه

19. (Chúng không nhìn thấy) các quả núi được dựng đứng 

vững chắc và kiên cố ra sao ư? 
 ١٩ ٱلِۡجَباِل َكۡيَف نُِصَبۡت َوِإلَي 

20. (Chúng không nhìn thấy) trái đất được trải rộng như 

thế nào sao? 
ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت 

َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

21. Vì vậy, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nhắc nhở 

(chúng), quả thật, Ngươi chỉ là một người nhắc nhở. 
ِۡر إِنه  ِر  فََذك  نَت ُمَذك 

َ
 ٢١ َمآ أ

22. Ngươi không phải là người kiểm soát chúng.  ٍهۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطر  ٢٢ ل

23. Nhưng nếu ai quay lưng và vô đức tin.  َهيَٰ َوَكَفر ها َمن تََول  ٢٣ إِل

24. Allah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt lớn nhất.  َۡكبَر
َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفُيَعذ 

25. Chúng chắc chắn sẽ quay về gặp TA.  ۡ٢٥ إِنه إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهم 

26. Rồi TA có nhiệm vụ tính sổ chúng. ٢٦ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم 
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Al-Fajr  الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi rạng đông.  ِ١ َوٱلَۡفۡجر 

2. Thề bởi mười đêm (đầu tiên của tháng Zdul-Hijjah).  ٖ٢ َولََياٍل َعۡشر 

3. Thề bởi sự chẵn và lẻ (của các sự vật).  ۡفِع  ٣ َوٱلَۡوتۡرِ َوٱلشه

4. Thề bởi sự chẵn và lẻ (của các sự vật).  ِهۡيِل إَِذا يَۡسر  ٤ َوٱل

5. Chẳng lẽ đó không phải là một bằng chứng cho những 

người hiểu biết trong các sự việc đó ư? 
َٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ   ٥ َهۡل فِي َذ

6. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) không thấy Thượng Đế 

của Ngươi đã đối xử thế nào với đám dân ‘Ad sao? 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 

َ
 ٦ أ

7. (Môt dân tộc của thị trấn) Iram có nhiều trụ cột cao. ِ٧ إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِماد 

8. Nơi mà không có nơi nào được tạo ra giống như nó cả.  ِ٨ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق ِمۡثلَُها فِي ٱلۡبَِلَٰد 

9. Người dân Thamud thì lại đục đá làm nhà trong thung 

lũng. 
ۡخَر بِٱلَۡوادِ هِذيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوَثُموَد ٱل

10. Và Pha-ra-ông, chủ nhân của các trụ cột. ِۡوتَاد
َ
 ١٠ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱلۡأ

11. Chúng đã hành động thái quá và tàn bạo trong xứ sở.  ِهِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِلَٰد  ١١ ٱل

12. Chúng đã làm nhiều tội lỗi trong xứ.  َۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَساد
َ
 ١٢ فَأ

13. Vì vậy, Thượng Đế của Ngươi đã giáng xuống chúng 

những hình phạt. 
 ١٣ َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب فََصبه َعلَۡيِهۡم 

14. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) luôn theo dõi và quan sát. 
 ١٤ إِنه َربهَك لَبِٱلِۡمۡرَصادِ

15. Quả thật, con người khi được Thượng Đế của y thử 

thách y với danh dự và ân huệ thì y nói: Thượng Đế của 

tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự. 

ۡكَرَمُهۥ  
َ
َُٰه َربُُّهۥ فَأ ا ٱلۡإِنَسَُٰن إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه

َ
فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
َمُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي أ  ١٥ َوَنعه
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16. Nhưng khi y bị thử thách với việc thu hẹp bổng lộc thì 

y lại bảo: Thượng Đế của tôi đã hạ nhục tôi. 
آ إِ  مه

َ
َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَُهۥ َفَيُقوُل َرب ِٓي  َوأ َذا َما ٱۡبَتلَى

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ أ

17. Không. Thật ra các ngươi không yêu quý trẻ mồ côi.  َها تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيم ۖۡ بَل ل ها  ١٧ َكل

18. Các ngươi cũng chẳng khuyến khích nhau nuôi ăn 

người túng thiếu. 
وَن عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ  ضُّ  ١٨ َولَا تََحَٰٓ

19. Các ngươi tham lam nuốt chửng tài sản thừa kế.  ا هم ٗ ۡكلٗا ل
َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

20. Các ngươi chỉ biết yêu thích tài sản và của cải một 

cách quá mức. 
ا َجم ٗا   ٢٠ َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحب ٗ

21. Không. Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi.  ا ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ
َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إَِذا ُدكه هآ  ٢١ َكل

22. Khi Thượng Đế của Ngươi xuất hiện và các Thiên 

Thần đứng xếp thành hàng chỉnh tề. 
ا  ا َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك َصف ٗ

23. Và Ngày đó, Hỏa Ngục được mang đến. Ngày đó, con 

người sẽ thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó chỉ là vô ích. 
هيَٰ   ن

َ
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َوأ وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكه

ِۡكَرىَٰ   ٢٣ لَُه ٱلذ 

24. Lúc đó, y sẽ than: Ước gì mình đã gởi đi cho cuộc 

sống này của mình. 
ۡمُت ِلحََياتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي قَده

25. Ngày đó, không có ai trừng phạt giống như Ngài trừng 

phạt. 
َحد  

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفَيۡوَمئِٖذ ل

26. Và không có một ai trói giống như Ngài trói cả.   َحد
َ
ۥٓ أ  ٢٦ َولَا يُوثُِق َوثَاقَُه

27. (Allah phán bảo các linh hồn của những người có đức 

tin): “Này hỡi linh hồn thanh thản!” 
ۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهةُ  ُتَها ٱلنه يه

َ
أ  ٢٧ َيَٰٓ

28. “Hãy trở về với Thượng Đế của ngươi một cách hài 

lòng và toại nguyện.” 
ۡرِضيهةٗ ٱرِۡجِعٓى إِلَيَٰ َرب ِِك   ٢٨ َراِضَيٗة مه

29. “Hãy nhập cùng với những bề tôi đức hạnh của TA.” ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي 

30. “Và hãy đi vào Thiên Đàng của TA.” ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي 
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Al-Balad  البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. TA thề bởi vùng đất Al-Haram này.  ِقِۡسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
ُ
 ١ لَٓا أ

2. Và Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) là một cư dân của 

vùng đất Al-Haram này. 
نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱلَۡبلَدِ 

َ
 ٢ َوأ

3. TA thề bởi người cha (của loài người – Adam) và con 

cháu Y sinh ra. 
 ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَدَ 

4. Quả thật, TA đã tạo ra con người để đối mặt với sự cực 

nhọc và vất vả. 
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِي َكَبدٍ 

5. Có phải con người nghĩ rằng không ai chế ngự được y?   ن
َ
َيحَۡسُب أ

َ
َحد  أ

َ
 ٥ لهن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

6. Y nói: “Tôi đã tiêu hao quá nhiều tài sản.” َُّبًدا ۡهلَۡكُت َمالٗا ل
َ
 ٦ َيُقوُل أ

7. Có phải con người tưởng rằng không ai nhìn thấy y?  ٌَحد
َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

8. Chẳng phải TA (Allah) đã không tạo cho y đôi mắt (để 

nhìn ngắm và quan sát)? 
هُهۥ َعۡينَيۡنِ  لَۡم َنجَۡعل ل

َ
 ٨ أ

9. Cùng với chiếc lưỡi và đôi môi?  ِ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيۡن 

10. (Chẳng phải) TA đã hướng dẫn y hai con đường 

(chính, tà)? 
ۡجَديۡنِ   ١٠ وََهَديَۡنَُٰه ٱلنه

11. Nhưng y đã không vượt qua được con dốc khó khăn.  َ١١ فَلَا ٱۡقَتَحَم ٱلَۡعَقَبة 

12. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có biết con dốc khó 

khăn đó là gì không? 
ََٰك َما ٱلَۡعَقَبةُ  ۡدَرى

َ
 ١٢ َوَمآ أ

13. Đó là giải phóng nô lệ.  ٍ١٣ فَكُّ َرَقَبة 

14. Hoặc nuôi ăn vào một ngày đói mèm.  ٖۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبة
َ
 ١٤ أ

15. Một đứa trẻ mồ côi thân thích.  ٍ١٥ يَتِيٗما َذا َمۡقَربَة 

16. Hoặc một người khó khăn túng thiếu dính bụi đường.  ٖۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمتَۡربَة
َ
 ١٦ أ
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17. Rồi (ngoài những điều này), y còn là một trong những 

người có đức tin, khuyên nhau nhẫn nhịn, và khuyên nhau 

về lòng trắc ẩn. 

بِۡر َوتََواَصۡواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه ُثمه َكاَن ِمَن ٱل
 ١٧ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ

18. Đó sẽ là những người bạn của tay phải.  ۡصَحَُٰب
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِأ

19. Riêng những kẻ vô đức tin với những lời Mặc Khải của 

TA thì sẽ là những người bạn của tay trái. 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

َ
هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهۡم أ  ١٩ َوٱل

20. Lửa (Hỏa Ngục) sẽ bao trùm lấy chúng.   َعلَۡيِهۡم نَار ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ مُّ
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Al-Shams  الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi mặt trời và khoảng thời gian sau khi nó mọc lên 

cao. 
ََٰها  ۡمِس وَُضَحى  ١ َوٱلشه

2. Thề bởi mặt trăng khi nó theo sau (mặt trời đã lặn 

khuất). 
ََٰها   ٢ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَى

3. Thề bởi ban ngày khi nó hiển thị ánh sáng (của mặt 

trời). 
ََٰها  َهارِ إَِذا َجلهى  ٣ َوٱلنه

4. Thề bởi ban đêm khi nó che phủ (mặt trời).  ََٰها هۡيِل إَِذا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

5. Thề bởi bầu trời và Đấng đã dựng nó.  ََٰها َمآِء َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. Thề bởi trái đất và Đấng đã trải rộng nó.  ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى
َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. Thề bởi linh hồn và Đấng đã cân đối (hình thể của) nó.  ََٰها ى  ٧ َوَنۡفٖس َوَما َسوه

8. Ngài đã làm cho nó có ý thức và cảm nhận được điều 

ác và điều thiện. 
ََٰها  لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوى

َ
 ٨ فَأ

9. Người thanh tẩy nó chắc chắn sẽ thành công.  ََٰها ى فۡلََح َمن َزكه
َ
 ٩ قَۡد أ

10. Người làm bẩn nó chắc chắn sẽ thất bại.  ََٰها ى  ١٠ َوَقۡد َخاَب َمن َدسه

11. Trong sự xấc xược tự phụ của mình, đám dân 

Thamud đã phủ nhận chân lý. 
ََٰهآ  بَۡت َثُموُد بَِطۡغَوى  ١١ َكذه

12. Khi một nhóm người khốn nạn nhất của chúng đứng 

dậy. 
ََٰها  ۡشَقى

َ
 ١٢ إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

13. Sứ giả của Allah đã bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái 

của Allah, các người hãy để cho nó uống nước.” 
ِ وَُسۡقَيََٰها  ِ نَاقََة ٱَّلله  ١٣ َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله

14. Nhưng chúng bác bỏ lời nói của Y và đã ra sức làm 

hại con lạc đà. Vì vậy, Thượng Đế của chúng đã phẫn nộ, 

Ngài đã trừng phạt và san bằng chúng vì tội lỗi của chúng. 

بُوُه َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َربُُّهم بَِذۢنبِِهۡم   فََكذه
ََٰها  ى  ١٤ فََسوه

15. Và Ngài không sợ hậu quả (của việc trừng phạt đó).  ١٥ َولَا َيخَاُف ُعۡقَبََٰها 
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Al-Lail الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ.  َٰهۡيِل إَِذا َيۡغَشي  ١ َوٱل

2. Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ.  َٰهى َهارِ إَِذا َتجَل  ٢ َوٱلنه

3. Thề bởi Đấng đã tạo ra nam và nữ, (đực và cái).  َكَر نَثيَٰٓ َوَما َخلََق ٱلذه
ُ
 ٣ َوٱلۡأ

4. Quả thật, nỗ lực của các ngươi rất đa dạng.  َٰ٤ إِنه َسۡعَيُكۡم لََشتهي 

5. Vì vậy, đối với ai cho (của cải, tài sản vào con đường 

của Allah) và kính sợ (Ngài). 
ۡعَطىَٰ َوٱتهَقىَٰ 

َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ فَأ

6. Và luôn tin vào điều thiện tốt.  ََق بِٱلۡحُۡسَنيَٰ و  ٦ َصده

7. TA (Allah) sẽ tạo sự thuận lợi và dễ dàng cho y.  َُٰرُهۥ لِلۡيُۡسَرى ِ  ٧ فََسُنيَس 

8. Còn đối với ai keo kiệt và cho mình giàu có.  َٰا َمنُۢ َبخَِل َوٱۡسَتۡغَني مه
َ
 ٨ َوأ

9. Và phủ nhận điều tốt.  َب  ٩ بِٱلۡحُۡسَنيَٰ َوَكذه

10. TA sẽ khiến y luôn được thuận lợi để đến với sự gian 

khổ. 
ُرُهۥ لِلُۡعۡسَرىَٰ  ِ  ١٠ فََسُنيَس 

11. Tài sản, của cải của y chẳng giúp ích được gì cho y 

khi y bị hủy diệt. 
ۥٓ إَِذا تََردهىَٰٓ   ١١ َوَما ُيۡغنِي َعۡنُه َمالُُه

12. Quả thật, việc hướng dẫn là nhiệm vụ của TA.  َٰ١٢ إِنه َعلَۡيَنا لَلُۡهَدى 

13. Và quả thật, Đời Sau và đời sống trần gian đều là của 

TA. 
ولَيَٰ 

ُ
 ١٣ َوِإنه لََنا لٓأَۡلِخَرَة َوٱلۡأ

14. Vì vậy, TA cảnh báo các ngươi về ngọn lửa cháy dữ 

dội. 
ىَٰ  نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه

َ
 ١٤ فَأ

15. Không ai bị thiêu đốt trong đó ngoại trừ những kẻ bất 

hạnh. 
ۡشَقى

َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى

16. (Đó là) những kẻ đã phủ nhận và quay lưng.  َٰهي َب َوتََول هِذي َكذه  ١٦ ٱل
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17. Và người ngoan đạo (sợ Allah) sẽ được ở xa nó (Hỏa 

Ngục). 
ۡتَقى

َ
 ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱلۡأ

18. Đó là người đã dùng của cải của y để tẩy sạch (bản 

thân). 
هيَٰ  هِذي يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك  ١٨ ٱل

19. Y không mong được trả ơn khi y làm điều thiện cho 

người. 
َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن  

َ
 ١٩ ن ِۡعَمةٖ ُتجَۡزىَٰٓ َوَما لِأ

20. Y chỉ mong sự hài lòng của Thượng Đế của y, Đấng 

Tối Cao. 
عۡلَىَٰ 

َ
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ  ٢٠ إِل

21. (Rồi đây) chắc chắn y sẽ được hài lòng và toại nguyện 

(về những gì Allah sẽ ban cho ở Đời Sau). 
 ٢١ يَۡرَضيَٰ َولََسۡوَف 
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Al-Dhuha الضحي 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thế bởi khoảng thời gian sau khi mặt trời đã mọc cao 

một sào. 
َحيَٰ   ١ َوٱلضُّ

2. Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ (mọi vật một cách yên 

bình). 
هۡيِل إَِذا َسَجيَٰ   ٢ َوٱل

3. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Thượng Đế của Ngươi 

không bỏ rơi Ngươi cũng chẳng ghét Ngươi. 
َعَك َربَُّك َوَما قَلَىَٰ   ٣ َما َوده

4. Cuộc sống Đời Sau chắc chắn sẽ tốt hơn cho Ngươi so 

với cuộc đời này. 
ولَيَٰ َولٓأَۡلِخرَ 

ُ
هَك ِمَن ٱلۡأ  ٤ ةُ َخيۡر  ل

5. Thượng Đế của Ngươi chắc chắn sẽ ban cho Ngươi 

điều mà Ngươi sẽ hài lòng. 
 ٥ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفتَۡرَضيَٰٓ 

6. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho 

Ngươi một chỗ nương tựa? 
لَۡم َيِجۡدَك يَتِيمٗ 

َ
 ٦ ا فَـ َاَوىَٰ أ

7. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi lầm lạc nên đã hướng dẫn 

Ngươi? 
ا َفَهَدىَٰ 

 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

8. Chẳng phải Ngài thấy Ngươi nghèo nên đã ban cho 

Ngươi sự giàu có. 
ۡغَنيَٰ 

َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

9. Vì vậy, đối với trẻ mồ côi Ngươi chớ đừng bạc đãi.  ۡا ٱلَۡيتِيَم فَلَا َتۡقَهر مه
َ
 ٩ فَأ

10. Đối với người ăn xin Ngươi cũng đừng đuổi xua.  ۡآئَِل فَلَا َتۡنَهر ا ٱلسه مه
َ
 ١٠ َوأ

11. Và đối với ân huệ Thượng Đế của Ngươi, Ngươi hãy 

công khai tuyên bố. 
ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك  مه

َ
ۡث َوأ ِ  ١١ فََحد 
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 الشرح 

Al-Sharh الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Chẳng phải TA (Allah) đã 

không mở rộng lòng ngực của Ngươi ư? 
لَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَركَ 

َ
 ١ أ

2. (Chẳng phải) TA đã lấy đi khỏi Ngươi gánh nặng,  َ٢ َووََضۡعَنا َعنَك وِۡزَرك 

3. Đã đè nặng trên lưng Ngươi?  َنَقَض َظۡهَرك
َ
هِذٓي أ  ٣ ٱل

4. (Chẳng phải) TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi?  َ٤ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرك 

5. Quả thật, đi cùng với khó khăn là sự dễ dàng.  ٥ فَإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا 

6. Quả thật, đi cùng với khó khăn là sự dễ dàng. ٦ إِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا 

7. Vì vậy, khi Ngươi đã hoàn thành (nhiệm vụ của mình), 

Ngươi hãy đứng dậy (cho lễ nguyện Salah). 
 ٧ فَرَۡغَت فَٱنَصۡب فَإَِذا 

8. Và Ngươi hãy hướng đến Thượng Đế của Ngươi mà hy 

vọng và nguyện cầu. 
 ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب
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 التين 

Al-Tin التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi cây Sung và cây Ô-liu.  ِۡيُتون ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

2. Thề bởi ngọn núi Sinai.  َ٢ َوُطورِ ِسينِين 

3. Thề bởi thành phố an bình này (Makkah).  ِِمين
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

4. Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra con người với một hình 

thể tốt đẹp nhất. 
ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ 

َ
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِٓي أ

5. Sau đó, TA sẽ đưa y xuống nơi thấp nhất của mức thấp 

nhất (vì tội lỗi). 
ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 

َ
 ٥ ُثمه َرَدۡدَنَُٰه أ

6. Ngoại trừ những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ 

được phần thưởng vô tận. 
ۡجٌر  

َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

 ٦ َغيُۡر َمۡمُنونٖ 

7. Vậy điều gì khiến ngươi (hỡi con người) phủ nhận việc 

phán xét và thưởng phạt sau khi (ngươi chứng kiến nhiều 

dấu hiệu về quyền năng của Allah)? 

ِينِ  بَُك َبۡعُد بِٱلد  ِ  ٧ َفَما يَُكذ 

8. Không phải Allah là Đấng phân định công bằng nhất đó 

sao? 
ۡحَكِم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ أ



 

Al-'Alaq 

 

701 

 

 العلق 

Al-'Alaq العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng đã 

tạo. 
هِذي َخلَقَ   بِٱۡسِم َرب َِك ٱل

ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

2. Đấng đã tạo ra con người từ một cục máu.  ٍ٢ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمۡن َعلَق 

3. Hãy đọc! Quả thật, Thượng Đế của Ngươi là Đấng 

Quảng Đại. 
ۡكَرمُ 

َ
 َوَربَُّك ٱلۡأ

ۡ
 ٣ ٱقَۡرأ

4. Đấng đã dạy bằng cây viết.  ِهِذي َعلهَم بِٱلَۡقلَم  ٤ ٱل

5. Đấng đã dạy con người điều y không biết.  ۡ٥ َعلهَم ٱلۡإِنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَم 

6. Không! Quả thật, con người thường vượt quá giới hạn.  َٰٓ٦ َكلهآ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََيۡطَغى 

7. Vì y tự thấy mình giàu có và đầy đủ.  َٰٓن رهَءاهُ ٱۡسَتۡغَني
َ
 ٧ أ

8. Chắc chắn y sẽ quay về với Thượng Đế của y.  َٰٓ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعى 

9. Ngươi có thấy kẻ (Abu Jahal) đã ngăn cản  َٰهِذي َيۡنَهي َرَءيَۡت ٱل
َ
 ٩ أ

10. Người bề tôi (Muhammad) dâng lễ nguyện Salah 

không? 
هىَٰٓ   ١٠ َعۡبًدا إَِذا َصل

11. Ngươi thấy hắn là kẻ được hướng dẫn ư?  ََٰٓرَءيَۡت إِن َكاَن عَلَى ٱلُۡهَدى
َ
 ١١ أ

12. Hoặc hắn là kẻ khuyên bảo người khác sợ (Allah) 

chăng? 
ۡقَوىَٰٓ  َمَر بِٱلته

َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ

13. Ngươi có thấy hắn là kẻ đã phủ nhận và quay lưng với 

sự thật không? 
هيَٰٓ  َب َوتََول َرَءيَۡت إِن َكذه

َ
 ١٣ أ

14. Có phải hắn tưởng rằng Allah không nhìn thấy hắn 

chăng? 
َ يََرىَٰ  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

15. Không! Nếu hắn không chịu dừng lại (hành động phá 

rối), chắc chắn TA sẽ nắm lấy chùm tóc trên trán của hắn. 
اِصَيةِ ُۢا بِٱلنه هۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع  ١٥ َكلها لَئِن ل

16. Một chùm tóc dối trá và tội lỗi.  َِٰٖذبٍَة َخاِطئَة  ١٦ نَاِصَيةٖ َك
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 العلق 

17. Vì vậy, hãy để mặc hắn kêu gọi bè lũ của hắn. ١٧ فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ 

18. TA sẽ gọi các cảnh vệ Hỏa Ngục.  َبَانَِية  ١٨ َسَنۡدُع ٱلزه

19. Không! Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đừng nghe theo 

hắn, hãy cúi đầu quỳ lạy (Allah) và hãy đến gần (Ngài)! 
 ١٩ تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡقتَرِب۩َكلها لَا 
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 القدر

Al-Qadar  القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quả thật, TA (Allah) đã ban (Qur’an) xuống vào một 

Đêm Định Mệnh. 
نَزلَۡنَُٰه فِي 

َ
 ١ لَۡيلَةِ ٱلَۡقۡدرِ إِنهآ أ

2. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết Đêm Định Mệnh là 

gì không? 
ََٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ  ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Đêm Định Mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng.  ٖلِۡف َشۡهر
َ
ِۡن أ  ٣ لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

4. Trong đêm đó, dưới sự cho phép của Thượng Đế, các 

Thiên Thần và Ruh (Đại Thiên thần Jibril) xuống trần 

mang theo Quyết định của Ngài về tất cả mọi vấn đề. 

  ِ
ِن ُكل  وُح فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهم م  ُل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ َتنَزه

ۡمرٖ 
َ
 ٤ أ

5. (Trong đêm đó), sự bằng an kéo dài cho đến hừng 

đông. 
 ٥ َسَلٌَٰم ِهَي َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجرِ 
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 البينة

Al-Baiyinah  البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Những kẻ không tin thuộc dân Kinh Sách và những kẻ 

thờ đa thần sẽ không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của chúng) 

cho đến khi có bằng chứng rõ ràng đến với chúng. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

تِيَُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 
ۡ
ِيَن َحتهيَٰ تَأ  ١ َوٱلُۡمۡشِركِيَن ُمنَفك 

2. (Và một bằng chứng rõ ràng đã đến với chúng, đó là) 

một Sứ Giả do Allah phái đến đọc các tờ Kinh trong sạch 

(Qur’an). 

َرةٗ  َطهه ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ َِن ٱَّلله  ٢ رَُسول  م 

3. Trong đó chứa đựng các sắc chỉ chính trực.   ٣ فِيَها ُكُتب  َقي َِمة 

4. Những kẻ được ban cho Kinh Sách đã không chia rẽ 

nhau cho tới sau khi có bằng chứng rõ ràng đến với 

chúng. 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل
ُ
هِذيَن أ َق ٱل َوَما َتَفره

 ٤ َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 

5. Chúng 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 là một tôn 

giáo chính thống. 

ِيَن   َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ها لَِيۡعُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

َٰلَِك دِيُن   ْۚ َوَذ َة َكوَٰ َة َويُۡؤتُواْ ٱلزه لَوَٰ ُحَنَفآَء َويُقِيُمواْ ٱلصه
 ٥ ٱلَۡقي َِمةِ

6. Quả thật, những kẻ không tin thuộc dân Kinh Sách và 

những kẻ 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. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡشِركِيَن  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ إِنه ٱل

وْ 
ُ
ْۚ أ َلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ  فِي نَارِ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ

 ٦ ٱلۡبَِريهةِ

7. Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ thực 

sự là những sinh vật tốt đẹp nhất. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم  

ُ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

 ٧ َخيُۡر ٱلۡبَِريهةِ

8. Phần thưởng của họ ở nơi Thượng Đế của họ là những 

Ngôi Vườn 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 kính sợ Thượng 

Đế của họ. 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها  َجزَ  آؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ   بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي َربهُهۥ  ٨ َعۡنُهْۚ َذ
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 الزلزلة 

Al-Zalzalah  الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi trái đất rung chuyển mạnh bởi trận động đất (cuối 

cùng) của nó. 
ۡرُض زِلَۡزالََها 

َ
 ١ إَِذا ُزلۡزِلَِت ٱلۡأ

2. Và trái đất sẽ trút bỏ mọi gánh nặng của nó ra ngoài.  ۡخرََجِت
َ
ۡثَقالََها َوأ

َ
ۡرُض أ

َ
 ٢ ٱلۡأ

3. (Lúc đó), con người sẽ nói: Có chuyện gì xảy ra với (trái 

đất) vậy? 
 ٣ َوَقاَل ٱلۡإِنَسَُٰن َما لََها 

4. Vào Ngày đó, (trái đất) sẽ nói hết về mọi sự việc xảy ra 

trên lưng nó. 
ۡخَبارََها 

َ
ُث أ ِ  ٤ يَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

5. Bởi Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã 

mặc khải cho nó (và ra lệnh cho nó làm điều đó). 
ۡوَحيَٰ لََها 

َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

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

đoàn đến để chứng kiến các việc làm của họ. 
ۡشَتاٗتا  

َ
اُس أ ۡعَمَٰلَُهمۡ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

َ
 ٦ ل ِيَُرۡواْ أ

7. Vì vậy, bất cứ ai hành thiện dù việc thiện đó chỉ nhỏ 

bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó. 
ٍة َخيٗۡرا يََرُهۥ  ٧ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره

8. Và bất cứ ai làm việc xấu dù việc xấu đó chỉ nhỏ bằng 

hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó. 
ا يََرُهۥ ةٖ َشر ٗ  ٨ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره
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 العاديات

Al-'Adiyat  العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi những con chiến mã hùng hậu ra trận.  ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضۡبٗحا 

2. Với những móng chân bắn ra tia lửa.  ٢ فَٱلُۡمورَِيَِٰت قَۡدٗحا 

3. Tấn công vào lúc bình minh.  ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصۡبٗحا 

4. Làm tung bụi mịt mù.  ثَۡرَن بِهِۦ َنۡقٗعا
َ
 ٤ فَأ

5. Đồng loạt xông thẳng vào lòng quân địch.  ٥ فَوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا 

6. Thật vậy, đối với Thượng Đế của mình, con người 

thường vô ơn. 
 ٦ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود  

7. Chính y sẽ làm chứng cho điều đó.   َٰلَِك لََشِهيد  ٧ َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ َذ

8. Quả thật, y quá đỗi yêu thích tiền tài và của cải.  ِ  ٨ ٱلۡخَيِۡر لََشِديدٌ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

9. Y không biết rồi đây những gì nằm trong mộ đều bị quật 

lên ư? 
فَلَا َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعثَِر َما فِي ٱلُۡقُبورِ 

َ
 ٩ ۞أ

10. Và những bí mật trong lòng đều được phơi bày?  ُِدور َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

11. Quả thật, vào Ngày đó, Thượng Đế của họ thông toàn 

mọi điều. 
 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر
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Al-Qari-'ah  القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Al-Qari’ah!  ُ١ ٱلَۡقارَِعة 

2. Al-Qari’ah là gì vậy?  ُ٢ َما ٱلَۡقارَِعة 

3. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có biết Al-Qari’ah là gì 

không? 
ََٰك َما ٱلَۡقارَِعةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Đó là Ngày mà con người sẽ giống như những con 

bướm bay tán loạn. 
اُس   ٤ َكٱلَۡفَراِش ٱلَۡمۡبُثوثِ يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه

5. Và những ngọn núi sẽ giống như những sợi lông cừu 

nhẹ nhàng bay đi. 
 ٥ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش 

6. Vì vậy, đối với ai mà chiếc cân (chứa việc thiện) của y 

nặng. 
َٰزِيُنُهۥ ا َمن َثُقلَۡت َمَو مه

َ
 ٦ فَأ

7. Y sẽ có được một đời sống hài lòng và toại nguyện (nơi 

Thiên Đàng). 
اِضَيةٖ   ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

8. Còn đối với ai mà chiếc cân (chứa việc thiện) của y 

nhẹ. 
َٰزِيُنُهۥ ۡت َمَو ا َمۡن َخفه مه

َ
 ٨ َوأ

9. Chỗ ở của y sẽ là Hawiyah.   ُهۥ َهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩ فَأ

10. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết Hawiyah là gì 

không? 
ََٰك َما هَِيهۡ  ۡدَرى

َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. (Đó là) ngọn lửa cháy dữ dội. ١١ نَاٌر َحاِمَيُۢة 
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Al-Takathur  التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Sự khao khát đạt được nhiều của cải và con cái khiến 

các ngươi (hỡi con người) bận rộn (đến mức quên Allah). 
كَاثُرُ  َُٰكُم ٱلته لَۡهى

َ
 ١ أ

2. (Các ngươi cứ bận rộn như thế) cho tới khi các ngươi 

ghé thăm các nghĩa địa. 
 ٢ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابِرَ 

3. Không! Nhất định các ngươi sẽ biết.  َ٣ َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمون 

4. Không! Rồi đây, chắc chắn các ngươi sẽ biết.  َ٤ ُثمه َكلها َسوَۡف َتۡعلَُمون 

5. Không! Phải chi các ngươi biết với một sự hiểu biết kiên 

định (thì chắc chắn các ngươi đã không quá bận rộn với 

của cải và con cái). 

 ٥ َكلها لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ 

6. Chắc chắn các ngươi sẽ nhìn thấy Hỏa Ngục.  َ٦ لَتََرُونه ٱلۡجَِحيم 

7. Rồi đây, chắc chắn các ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy nó 

một cách chắc chắn. 
 ٧ ُثمه لَتََرُونهَها َعيَۡن ٱلَۡيقِينِ 

8. Rồi đây, vào Ngày đó, chắc chắn các ngươi sẽ bị tra hỏi 

về những lạc thú (mà các ngươi đã tận hưởng). 
 ٨ ُثمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنهعِيمِ 
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 العصر 

Al-'Asr العصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thề bởi thời gian.  ِ١ َوٱلَۡعۡصر 

2. Quả thật, con người chắc chắn sẽ ở trong tình trạng 

thua thiệt. 
 ٢ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِفى ُخۡسرٍ 

3. Trừ những ai có đức tin và hành thiện, khuyên bảo 

nhau điều chân lý và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 
َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل

بۡرِ  ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه  ٣ بِٱلۡحَق 
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Al-Humazah  الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Thật tai hại cho kẻ vu khống và nói xấu người khác.  ٍَُّمَزة ِ ُهَمَزةٖ ل
 ١ َوۡيل  ل ِكُل 

2. Kẻ chỉ biết tích lũy tiền bạc và đếm đi đếm lại. َدهُۥ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

3. Y tưởng rằng tiền bạc và của cải sẽ làm cho y sống 

mãi. 
ۡخلََدهُۥ

َ
ۥٓ أ نه َمالَُه

َ
 ٣ َيحَۡسُب أ

4. Không! Chắc chắn y sẽ bị ném vào Hutamah. ِلَُيۢنَبَذنه فِي ٱلۡحَُطَمة ۡۖ ها  ٤ َكل

5. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết Hutamah là gì 

không? 
ََٰك َما ٱلۡحَُطَمةُ  ۡدَرى

َ
 ٥ َوَمآ أ

6. Đó là lửa của Allah, được đốt cháy lên.  ُٱلُۡموقََدة ِ  ٦ نَاُر ٱَّلله

7. Nó sẽ bốc lên tận các quả tim.  ِفۡـ َِدة
َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

8. Quả thật, nó sẽ bao vây chúng.   ۡؤَصَدة  ٨ إِنهَها َعلَۡيِهم مُّ

9. Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng.  فِي ِۭ َدة َمده  ٩ َعَمٖد مُّ
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Al-Fil الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (Này hỡi Muhammad!) Ngươi đã không thấy cách 

Thượng Đế của Ngươi đối xử với đoàn quân cưỡi voi ư? 
لَۡم تََر 

َ
ۡصَحَِٰب ٱلۡفِيلِ أ

َ
 ١ َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

2. Chẳng phải Ngài đã phá hỏng kế hoạch của bọn 

chúng? 
لَۡم َيجَۡعۡل َكۡيَدُهۡم فِي تَۡضلِيلٖ 

َ
 ٢ أ

3. Chẳng phải Ngài đã gửi đàn chim bay đến thành từng 

đoàn đến tiêu diệt chúng? 
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم 

َ
بَابِيَل َوأ

َ
 ٣ َطيًۡرا أ

4. (Đàn chim) đã ném chúng với những viên đá Sijjil.  ٖيل ِ ِن ِسج   ٤ تَۡرِميِهم ِبحَِجاَرةٖ م 

5. Làm chúng chết la liệt như những cọng rạ khô sau mùa 

gặt hái. 
ُكولِۭ 

ۡ
أ  ٥ فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مه
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 قريش 

Quraish قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Để bảo vệ bộ tộc Quraish được yên bình.  ١ لِِإيَلَِٰف قَُرۡيٍش 

2. TA (Allah) đã làm bằng an cho họ trong chuyến đi vào 

mùa đông và chuyến đi vào mùa hè. 
يِۡف إِۦَلَٰفِِهۡم  َتآِء َوٱلصه ِ  ٢ رِۡحلََة ٱلش 

3. Vì vậy, họ phải thờ phượng Thượng Đế của Ngôi Đền 

thiêng này. 
 ٣ فَلَۡيۡعُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبۡيتِ 

4. Đấng đã cho họ ăn khi họ đói và ban cho họ sự bình 

yên khỏi điều sợ hãi. 
ِن ُجوٖع َوَءا ۡطَعَمُهم م 

َ
هِذٓي أ ِۡن َخۡوفِۭ ٱل  ٤ َمنَُهم م 
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 الماعون

Al-Ma-'un الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi có thấy kẻ phủ nhận Ngày Phán Xét và Thưởng 

Phạt không? 
ِينِ  ُب بِٱلد  ِ هِذي يَُكذ  َرَءيَۡت ٱل

َ
 ١ أ

2. Vì đó là kẻ xua đuổi trẻ mồ côi.  َهِذي يَُدعُّ ٱلَۡيتِيم  ٢ فََذَٰلَِك ٱل

3. Hắn cũng không thúc giục việc nuôi ăn người túng 

thiếu. 
 ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

4. Thật khốn thay cho những người dâng lễ nguyện Salah.  َ٤ فََوۡيل  ل ِلُۡمَصل ِين 

5. (Đó là) những kẻ lơ là, xao lãng trong việc dâng lễ 

nguyện của mình. 
هِذيَن ُهۡم َعن َصلَاتِِهۡم َساُهونَ   ٥ ٱل

6. Những kẻ chỉ muốn phô trương cho người khác nhìn 

thấy. 
هِذيَن ُهۡم يَُرآُءونَ   ٦ ٱل

7. Và chúng thường từ chối giúp đỡ những vật dụng cần 

thiết (cho người láng giềng). 
 ٧ َويَۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ 
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Al-Kawthar  الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) sông Kawthar (nơi Thiên Đàng). 
ۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَرَ 

َ
 ١ إِنهآ أ

2. Vì vậy, Ngươi hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi mà 

dâng lễ nguyện Salah và giết tế. 
ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَرۡ 

 ٢ فََصل 

3. Quả thật, chỉ kẻ thù của Ngươi mới thực sự bị cắt đứt 

hết mọi hy vọng. 
ۡبتَرُ 

َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ
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 الكافرون 

Al-Kafirun  الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. (Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy nói: “Này hỡi 

những kẻ vô đức tin!” 
َٰفُِرونَ قُۡل  َها ٱلَۡك يُّ

َ
أ  ١ َيَٰٓ

2. “Ta không thờ những thần linh (bục tượng) mà các 

người thờ phượng.” 
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٢ لَٓا أ

3. “Và các người cũng không thờ phượng Đấng mà Ta thờ 

phượng.” 
ۡعُبدُ 

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٣ َولَٓا أ

4. “Và Ta chưa bao giờ là người thờ phượng những gì mà 

các người đã tôn thờ.” 
ا َعَبدتُّمۡ  نَا۠ عَابِد  مه

َ
 ٤ َولَٓا أ

5. “Và các người sẽ không thờ phượng Đấng mà Ta đang 

thờ phượng.” 
ۡعُبدُ 

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٥ َولَٓا أ

6. “Các người có tôn giáo của các người và Ta có tôn giáo 

của Ta.” 
 ٦ لَُكۡم دِيُنُكۡم َولَِي دِينِ 
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Al-Nasr النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Khi Allah ban cho thắng lợi (và Ngươi) chinh phục được 

(Makkah). 
ِ َوٱلَۡفۡتحُ   ١ إَِذا َجآَء نَۡصُر ٱَّلله

2. Ngươi sẽ thấy thiên hạ từng đoàn, từng đoàn gia nhập 

tôn giáo của Allah. 
فَۡواٗجا 

َ
ِ أ اَس يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن ٱَّلله يَۡت ٱلنه

َ
 ٢ َوَرأ

3. (Lúc đó), Ngươi hãy tán dương Thượng Đế của Ngươi 

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

Tha Thứ. 

ُۢا ابَ  ٣ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ َكاَن تَوه
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Al-Masad  المسد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Abu Lahab, hắn và đôi tay của hắn sẽ bị hủy diệt.  بِي لََهٖب َوتَبه
َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

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

giúp ích gì cho hắn. 
ۡغَنيَٰ َعۡنُه َمالُُهۥ َوَما َكَسَب 

َ
 ٢ َمآ أ

3. Hắn sẽ bị thiêu đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy.  ٖ٣ َسَيۡصلَىَٰ نَاٗرا َذاَت لََهب 

4. Và cả vợ của hắn, kẻ đã vác củi gai (cũng chung số 

phận với hắn). 
تُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطبِ 

َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

5. Cổ của ả ta sẽ bị thắt bởi sợi dây thừng được xe từ xơ.  َِسدِۭ فِي ج ِن مه  ٥ يِدَها َحۡبل  م 
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Al-Ikhlas  الإخلاص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, 

Đấng Duy Nhất.” 
َحدٌ 

َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

2. “Allah là Đấng Tự Hữu (Ngài không cần ai nhưng tất cả 

đều cần Ngài).” 
َمدُ  ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. “Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà 

là Đấng Tạo Hóa).” 
 ٣ لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَدۡ 

4. “Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài.”  َُۢحُد
َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل
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Al-Falaq  الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin 

Thượng Đế của bình minh che chở. 
ِ ٱلَۡفلَقِ قُۡل  ُعوُذ بَِرب 

َ
 ١ أ

2. “Tránh khỏi những điều xấu mà Ngài đã tạo.”  ََما َخلَق ِ  ٢ ِمن َشر 

3. “Tránh khỏi những điều xấu của bóng đêm khi nó bao 

phủ.” 
ِ غَاِسٍق إَِذا َوقََب   ٣ َوِمن َشر 

4. “Tránh khỏi những điều xấu từ những kẻ phù phép vào 

những chiếc gút thắt.” 
ََٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقدِ  ِ ٱلنهفه  ٤ َوِمن َشر 

5. “Và tránh khỏi sự hãm hại của những kẻ ganh ghét và đố 

kỵ.” 
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ   ٥ َوِمن َشر 
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Al-Nas الناس

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Bề tôi cầu xin

Thượng Đế của nhân loại che chở.” 
اِس  ِ ٱلنه ُعوُذ بَِرب 

َ
١ قُۡل أ

2. “Vị Vua của nhân loại.” اِس  ٢ َملِِك ٱلنه

3. “Thượng Đế của nhân loại.” اِس إَِلَٰهِ  ٣ ٱلنه

4. “Tránh khỏi những điều xấu của kẻ thì thào quấy nhiễu.” ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس  ٤ ِمن َشر 

5. “Kẻ thường thì thào vào lòng của nhân loại.” اِس  هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ ٱلنه ٥ ٱل

6. “Từ loài Jinn và loài người.” اِس ِمَن  ٦ ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه




