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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب    اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَ  إِن    َمح ِ  اْلح ِ ََنحَمُدهُ وَ  لِِل  ِفرُهُ َوَنُعوذُ ب َتغح َتِعيُنُه َونَسح نحُفِسَنا اللِ نَسح
َ
ورِ أ َماِِلَا، مِنح ُُشُ عح

َ
 َومِنح َسيَِّئاِت أ

دِ  لِلح فَََل َهاِدَي َلُ  ،فَََل ُمِضل  َلُ  اللُ  هِ َمنح َيهح نح ََل  ،َوَمنح يُضح
َ
َهُد أ شح

َ
ـٰهَ وَأ َدهُ ََل َُشِيَك إَِل  ا إِلَ  َلُ  لُل وَحح

ًدا َعبحُدهُ َوَرُسوُلُ  ن  ُُمَم 
َ
َهُد أ شح

َ
 وَأ
ۡسلُِموَن ﴿ نُتم مُّ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ  201آل عمران:  ﴾١٠٢َيَٰٓ

ِن﴿ ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ  َزوَۡجَها َوَبثَّذ ِمۡنُهَمثاوََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   نذۡفس   َيَٰٓ
ََ رَِجاَٗل  لَثۡكُكۡم َريِكٗ ثَوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ََ َ َاَن  رَۡحثاَ   إِنذ ٱَّللذ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ  ﴾١ا َّللذ

 2النساء: 
ُقواْ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َ َوقُولُواْ قَۡوَٗل َيَٰٓ ِديدٗ ٱَّللذ ََ َ َٰلَُكثۡم َوَغۡففِثۡل لَُكثۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َۡ

َ
لَُكثۡم أ

ِظكًما  ََ وََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا  َُ َ َوَر  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

ُد  ا َبعح م 
َ
َِديِث كَِتاُب اللِ أ َدَق اْلح صح

َ
َ وَ  إِن  أ د   َخيح ُي ُُمَم  ِي َهدح حَهدح ُمورِ ُُمحَدثَاُتَها  َوَُش   ملسو هيلع هللا ىلص ال

ُ اْلح
َعٌة َوُك   َوُك   َعة  َضََللٌَة َوُكُّ َضََللَة  ِِف اِل ارِ  ُُمحَدثَة  بِدح ُد:بِدح ا َبعح م 

َ
 ، ُثم  أ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy 

tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah 

che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm 

của bầy tôi. Chắc rằng ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai 

đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên thệ không có 

Thượng Đế nào đích thực ngoài Allah, Đấng duy nhất không có cộng tác hay 

đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là 

Rasul của Ngài  

Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và đừng bao giờ 

chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). 

Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa 

ra các ngươi từ một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là 

Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất nhiều 

đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng 

tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và hành động) của các 

ngươi. Al-Nisa: 1 (chương 4).  
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Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho 

thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các ngươi và 

tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ 

(Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang. Al-

Ahzaab: 70 – 71 (chương 33). 

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là lời phán trong Kinh Sách 

của Allah và chỉ đạo tốt nhất chính là chỉ đạo của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Còn điều 

tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải cách trong tôn giáo, tất cả mọi cải biên, cải 

cách đó bị xem là Bid-a’h, tất cả điều Bid-a’h là con đường lạc lối tối tăm và 

tất các con đường lầm lạc tối tăm sẽ bị sa vào hỏa ngục. 

Thân hữu Muslim, Allah đã thiên khải Qur’an vĩ đại xuống cho vị Nô Lệ 

trung kiên của Ngài, Muhammad bin Abdullah ملسو هيلع هللا ىلص để tín đồ học hỏi, áp dụng vào 

cuộc sống đạo và đời, ai bám lấy Qur’an sẽ được bảo vệ thoát khỏi mọi tai ương và 

thử thách. Theo Sunnah, Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã cho biết có một số Surah trong Qur’an 

mang lại cho người đọc ân phước và sự bảo vệ rất lớn, trong các Surah đó có một 

Surah mà Rasul ملسو هيلع هللا ىلص đã khuyến khích tín đồ Muslim đọc nó vào mỗi ngày thứ sáu, 

Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

 رَ قَ  نح مَ }
َ
ُ  ُكِّ  ِِف  ِف هح كَ الح  ةَ رَ وح سُ  أ

ح
  ةِ عَ مُ ال

َ
َ بَ  امَ  رِ وح اِلُّ  نَ مِ  َلُ  اءَ ضَ أ ُ  يح

ح
ِ تَ عَ مُ ال  {يح

“Ai đọc Surah Al-Kahf vào mỗi thứ sáu sẽ được ánh sáng bao lấy đến thứ sáu 

tới.” Hadith do Al-Baihaqi ghi. 

Theo Imam Muslim ghi trong bộ Soheeh từ Abu Al-Darda  dẫn lời Rasul 

  :ملسو هيلع هللا ىلص

َ  َحِفَظ  َمنح } لِ  ِمنح  آيَات   َعشح و 
َ
ِف  ُسوَرةِ  أ الِ  ِمنَ  ُعِصمَ  الحَكهح ج   {ادل 

“Ai thuộc mười câu Kinh đầu của Surah Al-Kahf sẽ được bảo vệ khỏi 

Dajjaal.” Còn theo Sunan Abi Dawood thì ghi: 

ِف  ُسوَرةِ  َخَواتِيمِ  ِمنح  َحِفَظ  َمنح }  {الحَكهح

“Ai thuộc những câu Kinh cuối của Surah Al-Kahf.” 

Trong một lần Rasul ملسو هيلع هللا ىلص kể về Dajjaal và khuyến cáo mọi người về mối 

hiểm họa từ nó, xong Người ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

الِ  َسِمعَ }َمنح  ج    بِادل 
َ
 {ِمنحهُ  فَلحَينحأ

“Ai nghe được Dajjaal xuất hiện (ở khu vực nào) thì hãy tránh xa (khu vực 

đó).” Hadith do Ahmad và Abu Dawood ghi. 

Còn khi phải đối diện với hắn thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bảo:  

 رَ قح يَ لح فَ  مح كُ نح مِ  هُ يَ قِ لَ  نح مَ فَ }
ح
َرةِ  هِ يح لَ عَ  أ َوائَِل ُسوح

َ
وم َقاَل:{ ِف هح كَ الح  أ

َ
ِف{ أ َرةِ الحَكهح َواِخَر ُسوح

َ
 }أ
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“Ai trong các ngươi phải đối diện hắn thì hãy đọc lên  hắn phần đầu Surah Al-

Kahf.” Hoặc Người nói: “Phần cuối Surah Al-Kahf.” 

Còn Hadith khác thì Rasul ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َرَكهُ  َفَمنح } دح
َ
  ِمنحُكمح  أ

ح
رَأ ِف  ُسوَرةِ  فََواتِحَ  َعلَيحهِ  فَلحَيقح  {فِتحنَتِهِ  ِمنح  ِجَواُرُكمح  فَإِن َها الحَكهح

“Ai trong các ngươi phải đối diện hắn thì hãy đọc lên  hắn phần đầu Surah Al-

Kahf, chắc chắn nó sẽ sát cánh bảo vệ khỏi thử thách đó.” Hadith do Abu 

Dawood ghi.  

Vậy tại sao Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bảo tín đồ Muslim cần phải đọc đi đọc lại mỗi Surah 

Al-Kahf này vào mỗi thứ 6 mà không bảo đọc các Surah khác, trong Nó có chứa 

những điều kỳ diệu gì chăng ? Đúng vậy, trong Surah này gồm rất nhiều câu truyện 

do chính Allah kể nhằm giáo dục đám nô lệ của Ngài như truyện về nhóm thanh 

niên trong hang núi; truyện về hai ngôi vườn; truyện về Musa  và Al-Khadhr 

; truyện về Zul Qarnain ; truyện về Yajooj và Majooj. Trong mỗi câu truyện 

chứa đầy ắp bài học quí báu mà tín đồ Muslim cần phải hiểu tận tường về chúng, 

cần phải ôn lại hàng tuần để khắc sâu vào tâm khảm chúng ta. Vì lẽ đó trong bài 

viết này sẽ kể truyện về nhóm thanh niên trong hang núi: Họ là ai ?; tại sao họ vào 

hang núi ?; họ vào đó bao lâu ?; chuyện gì xảy ra sau khi họ đã vào đó ?. . .  

Dựa theo Tafseer Ibnu Al-Katheer ghi: Sau khi lãnh đạo Quraish đã áp dụng 

mọi kế sách mà họ có được hồng chặn đứng sự truyền bá Islam của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 

nhưng tất cả hầu như vô tác dụng, họ càng ngăn chặn thì Nabi ملسو هيلع هللا ىلص và nhóm 

Sahabah càng kiên định, càng bám lấy tôn giáo hơn. Thấy vậy, họ đã phái Al-Nadhr 

bin Al-Haarith và Al-U’qbah bin Abi Mu-a’it đến Madinah tìm tộc người Do Thái 

để hỏi về kế sách chống lại Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, bởi Quraish biết được tộc người 

Do Thái có Kinh Thánh sẽ giúp họ phân biệt được Nabi thật giả. Được lời thỉnh cầu 

thì tộc người Do Thái dạy lãnh đạo Quraish hỏi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص về ba việc nếu Y 

trả lời đúng thì Y chính là Nabi thật sự, bằng ngược lại Y chỉ là kẻ mạo nhận, đó là 

về nhóm thanh niên của thế hệ trước đã mất tích không tin tức; về người đàn ông đi 

khắp thế gian và về Ruh ? 

Sau khi có được thông tin các lãnh đạo Quraish kéo đến hỏi Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص về ba vấn đề mà tộc người Do Thái đã dạy họ. Rasul ملسو هيلع هللا ىلص hứa: 

{ 
ُ
ِ  داً غَ  مح كُ ِبُ خح أ  سَ  امَ ب

َ
ُ أ  {هُ نح عَ  مح لح

“Ngày mai, Ta cho các ngươi biết về điều các ngươi đã hỏi.” Nhưng Rasul ملسو هيلع هللا ىلص 

đã không nói Inshaa Allah (nếu Allah muốn). Do không nói Inshaa Allah nên Rasul 

 đã bị Allah dạy cho một bài học, lấy đó làm gương cho giáo dân Muslim. Kể ملسو هيلع هللا ىلص

từ hôm đó cho đến mười lăm ngày sau, Allah không thiên khải xuống bất cứ tin tức 

gì, cũng không bảo Jibreel  đến gặp Rasul ملسو هيلع هللا ىلص. Do không có câu trả lời nên 

quần chúng Quraish đã đồn đãi nhau rằng: “Muhammad cứ hứa với chúng ta ngày 

mai sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta nhưng đến nay đã qua mười lăm buổi sáng rồi 

mà không thấy câu trả lời đâu.” Còn khi đối diện Rasul ملسو هيلع هللا ىلص thì chúng mỉa mai: 
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“Có lẽ tên ma quỉ từng phù hộ Ngươi đã bỏ mặc Ngươi thì phải.” Lúc này, Jibreel 

 mới xuất hiện mang thông điệp cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص để trả lời ba câu hỏi của Quraish 

đã hỏi. Ngài thiên khải xuống Surah Al-Kahf từ câu 9 đến câu 26 kể về câu truyện 

của nhóm thanh niên trong hang núi. 

Bắt đầu về câu truyện của họ, Allah phán: 

ۡ  َحِسۡ َت ﴿
َ
َجً ا أ ََ ۡصَحََٰب ٱۡلَكۡهِف َوٱللذيِكِم َانُواْ ِمۡن َءاَيَٰتَِنا 

َ
نذ أ
َ
 ﴾٩أ

Ngươi (Muhammad) đừng lấy làm ngạc nhiên về nhóm thanh niên trong 

hang núi và tấm biển (treo ở cửa hang ghi thông tin về chúng) là sự kiện quá 

đổi kỳ lạ. 

Sự kiện này xảy ra không rõ chính xác là thời gian nào nhưng chắc rằng đã 

xảy ra trước thời Thiên Chúa giáo, tại xứ sở Hi Lạp cổ đại có bạo chúa trị vì tên là 

Diqyaanoos, ông đã áp chế toàn dân phải tôn thờ bụt tượng và các thần linh do ông 

đặt ra, vào mỗi năm ông qui định một ngày đại lễ buộc toàn dân phải tập trung tại 

một nơi để thực hiện nghi thức thờ phượng như giết tế, quỳ lạy, cầu xin . v.v. trong 

số con cháu hoàng gia của ông có một nhóm thanh niên đã không tin vào các tà 

thần mà tên bạo chúa và toàn dân thờ phượng, họ chỉ tin tưởng vào Allah duy nhất 

mới xứng đáng cho con người thực hiện việc thờ phượng đó. Tuy nhiên nhóm 

thanh niên này không hề biết nhau, vả lại, mỗi người tự giấu kín đức tin của mình 

sợ bị phát hiện sẽ liên lụy đến tính mạng. Allah miêu tả về họ: 

﴿ ۡ َُٰهۡم ُمدٗ ّنذ َٰ ِ  إِنذُهۡم فِۡتَك ء َءاَمنُواْ بَِلب ِهِۡم َوزِۡن ُمم بَِۡۡحَق 
َ
لَۡكَ  َن َه ََ  ﴾١٣ى ُن َنُق ُُّ 

TA (Allah) kể Ngươi (Muhammad) nghe về thông tin chính xác về chúng, quả 

thật, chúng là đám thanh niên đã tin tưởng nơi Thượng Đế chúng nên đã được 

Ngài gia tăng niềm tin và chỉ đạo cho chúng.  

Đến ngày đại lễ cúng bái hằng năm thì nhóm thanh niên này mỗi người diện 

một lý do để không tham dự sự kiện cúng bái đó, mỗi người trong họ tự tách gia 

đình mà đi vào rừng, tất cả đều tụ họp tại một góc cây tựa như đã có hẹn trước vậy, 

nhưng không, Allah đã an bài cuộc hội ngộ đó bởi giữa họ vốn không biết nhau và 

cũng không ai dám thổ lộ đức tin của mình cho nhau nghe. Sự việc này xảy ra 

giống như Hadith được Al-Bukhari ghi từ A’-ishah  dẫn lời Rasul ملسو هيلع هللا ىلص: 

َواحُ } رح
َ َتلََف ، َفَما َتَعاَرَف مِ ُُمَن َدةٌ  ُجُنودٌ  اْلح َتلََف، َوَما َتَناَكَر ِمنحَها اِخح  {نحَها اِئح

“Các linh hồn giống như những tân binh mới nhập ngủ, khi làm quen sẽ hòa 

hợp nhau và khi lơ là sẽ trở nên xa lạ.”  

Bổng chóc lát, một người trong số thanh niên đứng dậy nói: “Này hỡi những 

anh em của tôi, chắc rằng mỗi người trong chúng ta có một lý do khiến họ phải bỏ 

gia đình tìm đến đây, vậy tại sao chúng ta không nói nhau nghe lý do đó.” Một 

người trong họ đứng dậy nói: “Tôi xin thề có Allah chứng giám, tôi nhận thấy quần 

chúng của mình đang lầm lạc trong thờ phượng, bởi trên đời này duy chỉ Allah mới 

xứng đáng được thờ phượng, bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa trời đất và tất cả vạn vật 
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trong chúng.” Vừa dứt lời thì một người khác đứng lên đồng tình và cả nhóm đều 

đồng tình với suy nghĩ đó.  

Lúc này, cả nhóm thống nhất với nhau về suy nghĩ và cùng nhau quyết định 

xây dựng một nhà thờ để thờ phượng riêng Allah. Nhưng sự việc của họ không lâu 

đã bị quần chúng phát hiện mà bắt dẫn đến trước mặt tên bạo chúa. Khi tên bạo 

chúa hỏi về Thượng Đế thì cả nhóm mạnh dạng trả lời đúng theo suy nghĩ và mời 

gọi tên bạo chúa trở về thờ phượng Allah duy nhất, như Allah đã miêu tả về cuộc 

đối chứng đó, 

ۡرِض لَ ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َ ََٰو َٰ قُلُوبِهِۡم إِذۡ قَاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا رَبُّ ٱلسذ

َٰهٗ َوَرَبۡطنَا لََعَ َواْ مِن ُنونِهِۦٓ إَِل َُ اۖ لذَقۡد قُلۡنَآ ن نذۡد
ۖ  ١٤ ا َشَطًطاإِذٗ  َُذواْ مِن ُنونِهِۦٓ َءالَِهٗ  ُؤََلٓءِ قَۡوُمنَا ٱَّتذ ۡكهِم  َهَٰٓ

لَ ََ تُوَن 
ۡ
ن لذۡوََل يَأ  ِ ِن  بُِسلَۡطَِٰۢن َبي  ۡظلَُم مِمذ

َ
َفَمۡن أ

ِذبٗ ٱۡفََتَىَٰ لََعَ ٱ ََ  ِ  ﴾١٥ا َّللذ
Và TA (Allah) đã cũng cố lòng kiên nhẫn cho chúng đứng lên tuyên bố: 

“Thượng Đế Chúng tôi là Chủ Nhân của các tầng trời và đất, rằng chúng tôi sẽ 

không cầu xin bất cứ thần linh nào khác ngoài Ngài, bằng không chúng tôi là 

những tên nói dóc * Đây quần chúng của tôi, họ đã chọn thần linh khác ngoài 

Allah mà thờ phượng, giá như họ mang ra một bằng chứng rõ ràng cho việc thờ 

phượng đó. Nhưng hỡi ôi, có tệ hại nào bằng việc ai đó tự nói dối rồi đổ thừa 

cho Allah.”. Nghe được lời nói đó làm tên bạo chúa nổi giận lôi đình cảnh cáo nếu 

họ không chịu từ bỏ đi tôn giáo của họ quay lại thờ phượng bụt tượng là giam bọn 

họ và tước hết bổng lộc của họ kể cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng tịch thu 

để trở thành những kẻ nghèo mạc.  

Thế là cả nhóm thanh niên bị giam cầm, tại buồng giam họ cùng nhau lên kế 

hoạch vượt ngục, Allah đã miêu tả về kế hoạch đó: 

ِن رذۡحَ ﴿ ۥٓاْ إََِل ٱلَۡكۡهِف يَنُُشۡ لَُكۡم َربُُّكم م  ُو
ۡ
َ فَه ۡۡلُُموُمۡم َوَما َيۡع ُُدوَن إَِلذ ٱَّللذ تِهِۦ َوغَُهك ِۡ  ِإَوذِ ٱۡعََتَ

ِۡلفَقٗ  ۡملُِكم م 
َ
ِۡن أ  ﴾١٦ا لَُكم م 

(Một người trong nhóm lên tiếng): “Và khi các bạn quyết định chạy trốn và cự 

tuyệt mọi thờ phượng ngoại trừ Allah thì các bạn hãy kéo nhau đến hang núi 

tạm lánh, trong đó Allah sẽ ban cho các bạn lòng thương xót của Ngài và bày 

cho các bạn con đường đúng đắn.” Cho dù trại tù của bạo chúa có canh gát cẩn 

thận ra sao thì kế hoạch của Allah là chu toàn nhất, Ngài đã che mắt bọn lính cai 

ngục tạo cơ hội cho nhóm thanh niên chạy thoát khỏi ngục tù. Họ kéo nhau vào một 

hang núi gần thành phố của họ như đã dự định, khi vào trong hang họ đã cầu xin: 

نَ  رَۡحَ ٗ ﴿ ُ ۡملِنَا رََشدٗ  َربذنَآ َءاتِنَا مِن َّلذ
َ
 ﴾١٠ا وََمك ِۡ  نَلَا مِۡن أ

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy ban cho bầy tôi lòng thương xót của 

Ngài và xin hãy sắp đặt công việc cho bầy tôi được đúng đắn.” Sau khi vào 

hang thì mỗi người tìm chổ nghỉ nhưng do quá mệt nên tất cả đều ngủ thiếp đi.  
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Trong suốt khoảng thời gian nhóm thanh niên ngủ trong hang, Chính 

Allah Đấng Quyền Năng đã bảo vệ giấc ngủ họ bằng cách không cho họ nghe 

bất cứ âm thanh nào, 

َٰٓ َءاذَانِهِۡم ﴿
ۡبنَا لََعَ َدنٗ فَََضَ ََ نَِي  َِ  ﴾١١ا ِِف ٱلَۡكۡهِف 

Thế là TA đã bịt đôi tai chúng lại (không cho nghe bất cứ gì) với khoảng 

thời gian bao năm trời.  

Và điều lạ xảy ra lúc đó là mặt trời chỉ soi vào họ vào buổi sáng chút ít 

sau khi mọc và buổi chiều chút ít trước khi lặn còn buổi trưa mặt trời hoàn toàn 

không hề soi vào họ,  

ۡهفِهِۡم ذَاَت ٱۡۡلَِمِي ﴿
ََ ن  ََ ََٰوُر  ۡمَس إَِذا َطلََعت تذَز َماِل وَُمۡم ۞َوتََلى ٱلشذ ِ ِإَوذَا َغَلبَت تذۡقلُِضُهۡم ذَاَت ٱلش 

ِۡنُه   ِِف فَۡجَوة   ۥ َوِۡل ٗ  م  ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهتَدِن َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن ََتَِد ََلُ ِۗۡ َمن َيۡهِد ٱَّللذ َٰلَِ  مِۡن َءاَيَِٰت ٱَّللذ لِۡشدٗ َذ   ﴾١٧ا ا مُّ
Và Ngươi (Muhammad) thấy mặt trời chỉ soi vào chúng lúc sáng sau khi 

mọc lên bên phải và vào buổi chiều trước khi lặn xuống bên trái, còn chúng 

thì nằm ngủ ở khoảng rộng trong hang. Đó chính là các dấu hiệu của Allah. 

Ai đã được Allah hướng dẫn sẽ không bị lầm và ai bị Allah đẩy vào lầm lạc 

sẽ không tìm đâu ra người chỉ đạo. 

Ngoài ra, Allah còn bảo vệ cơ thể họ khỏi bị phân hủy và khỏi bị đất ăn 

bằng cách khiến mắt họ lúc nhắm, lúc mở, lúc xoay nghiên qua trái, lúc xoay 

nghiên về phải, nếu có ai đó nhìn thấy họ sẽ tưởng họ chỉ nằm nghỉ như bao 

người khác và Ngài biến con chó đi cùng họ có bộ dạng hung tợn nằm ngoài 

miệng hang bảo vệ họ tránh mọi tách động bên ngoài từ con người và thú dữ 

khác, 

ۡيَقاظٗ ﴿
َ
َماِلن َوََكۡ ُُهم  َوُنَقل ُِ ُهۡم ذَاَت ٱۡۡلَِمِي َوَذاَت  وَُمۡم ُرقُون   ا َوََتَۡس ُُهۡم أ ِ بِۡلۡوَِصكِد  لَوِ ذَِراَعۡكهِ  َبَِٰسط  ٱلش 

َۡت مِۡنُهۡم فَِلارٗ  لَۡكهِۡم لََوۡلذ ََ لَۡعَت  َۡ ٗ ٱطذ   ﴾١٨ا ا َولَُملِۡئَت مِۡنُهۡم ُر
Và Ngươi cứ ngỡ rằng chúng đang thức (do mắt lúc mở, lúc nhắm) nhưng 

thực ra chúng đang ngủ, và TA cứ liên tục lật chúng qua phải rồi qua trái. 

Còn con chó của chúng thì duổi thẳng chân nằm ngoài cửa hang canh gát, 

khi ai (hoặc con thú nào) nhìn thấy nó đều bỏ chạy và đầy ắp nổi hoảng sợ 

trong lòng.  

Nhóm thanh niên đó cứ tưởng mình sẽ nằm ngủ một vài giờ đồng hồ là thức 

dậy, nào ngờ giấc ngủ của họ kéo dài hơn ba trăm năm, Allah phán: 

َََّٰ ِماْئَ   ﴿ ۡهفِِهۡم ثََل ََ نَِي َوٱۡزَناُنواْ تِۡسعٗ  َوََلُِثواْ ِِف    ﴾٢٥ا َِ

Và chúng đã ngủ trong hang núi ba trăm lẻ chín năm. Có lời giải thích 

rằng tính theo lịch mặt trời là họ ngủ ba trăm năm và khi tính theo lịch mặt trăng 

là ba trăm lẻ chín năm.  
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Với chừng ấy thời gian đã thay đổi biết bao là thế hệ, trước kia quê hương 

họ chỉ tín ngưỡng đa thần và bị trị vì bởi tên bạo chúa, đến hơn ba trăm năm sau 

mọi thứ thay đổi hoàn toàn, dân chúng chỉ tôn thờ Allah duy nhất và đức vua 

cũng là người Muslim, vậy mà nhóm thanh niên cứ ngỡ mình chỉ ngủ một ngày 

hoặc một buổi mà thôi. Sau thời gian ngần ấy năm, Allah đánh thức họ dậy như 

Ngài đã kể: 

َٰلَِ  َبَعۡثَنَُٰهۡم ﴿ ِۡنُهۡم َكۡم ََلِثۡتُۡمۖ  ِۡلَتََسآَءلُواْ بَيۡنَُهۡم  قَاَل قَآئِل  َوَكَذ  ﴾م 
Và với hiện trạng đó TA đánh thức chúng dậy để chúng hỏi nhau, một người 

lên tiếng: “Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi ?” nguyên nhân họ đặt câu hỏi này là bởi 

họ không cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể mình như tóc, móng tay và móng chân 

không mọc dài ra, con chó và mọi thứ xung quanh họ giống hệt như lúc trước khi 

họ ngủ nên họ cứ tưởng mình chỉ ngủ thời gian rất ít một ngày hoặc chỉ một buổi gì 

đó. Thế là một số người trong nhóm đáp:   

ۡو َبۡعَض يَۡوم   ََلِثۡنَا ﴿
َ
 ﴾يَۡوًما أ

“Chúng ta chỉ ngủ một ngày hoặc chỉ một buổi mà thôi.” Số còn lại không tán 

thành mới bảo:  

﴿ ْ لَُم بَِما ََلِثۡتُۡم فَۡۡبَعثُٓوا َۡ
َ
ۡزََكَٰ َطَعامٗ َربُُّكۡم أ

َ
َهآ أ يُّ

َ
َحَدُكم بَِورِقُِكۡم َهَِٰذهِۦٓ إََِل ٱلَۡمِديَن ِ فَلۡكَنُظۡل أ

َ
ا أ

تُِكم بِلِۡزق  
ۡ
ۡف َوََل يُۡشعَِلنذ  فَلۡكَه ِۡنُه َوۡۡلَتَلَطذ َحًدا م 

َ
ۡو  ١٩بُِكۡم أ

َ
لَۡكُكۡم يَلُُۡجُوُكۡم أ ََ إِنذُهۡم إِن َيۡظَهُلواْ 

تِهِ 
بَدٗ يُعِكُدوُكۡم ِِف مِلذ

َ
 ﴾٢٠ا ۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إِذًا أ

“Chỉ Allah mới rõ chúng ta đã ngủ bao lâu. Giờ đây (chúng ta đã đói), ai trong 

chúng ta lấy số bạc này vào thành phố mà tìm mua thức ăn ngon mang về đây. 

Tuy nhiên, phải cẩn thận kẻo bị mọi người phát hiện * Nếu họ phát hiện ra 

chúng ta chắn sẽ hành hạ chúng ta hoặc sẽ ép chúng ta trở về tôn giáo của họ, 

nếu vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công (dù ở trần gian hay ngày 

sau).” 

Nghe lời căn dặn một người trong nhóm cầm số bạc rời khỏi hang hướng vào 

thành phố nơi họ đã rời khỏi, nhưng thật kỳ lạ mọi thứ đều đã thay đổi, nhà cửa đã 

thay đổi, quần áo cũng thay đổi, tất cả mọi người đều xa lạ không thấy ai quen cả, 

còn mọi người nhìn chàng thanh niên bằng cặp mắt lạ lẫm do quần áo trên người, 

và cuối cùng chàng ta cũng tìm thấy một hàng quán bán thức ăn. Lấy thức ăn xong 

chàng thanh niên đưa tiền là số bạc cho người bán hàng thì ông bật cười mà nói: 

“Bộ anh đùa với tôi à !, có lẽ anh đã phát hiện được kho báu thì phải.” Thế là 

người bán hàng qua khoe với người bán hàng kế bên, rồi cả hai quay lại tra hỏi 

chàng thanh niên đã phát hiện kho báu ở đâu nhưng chàng thanh niên thề thốt rằng 

đó là tiền của tôi rồi anh ta tiếp tục móc trong túi số bạc còn lại, tất cả đều in hình 

tên bạo chúa Diqyaanoos của  hơn ba trăm năm về trước. Cuối cùng họ đưa chàng 

thanh niên đến gặp đức vua tại vị, lúc này chàng thanh niên mới biết mình đã ngủ 

giấc ngủ dài đến hơn ba trăm năm.  
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Sau khi vua nghe xong câu truyện của chàng thanh niên là vua hiểu được 

chàng ta là ai, bởi câu truyện về họ đã từ lâu trở thành truyện cổ tích truyền miệng 

cho nhau nghe hết đời này đến đời khác. Vua liền hỏi những người còn lại thì được 

cậu ta báo cho biết đang ở trong núi, thế là vua ra lệnh chàng thanh niên đưa về gặp 

những người trốn trong núi, khi đến nơi thì chàng thanh niên bảo: “Để tôi vào bên 

trong nói trước với mọi người một tiếng.” Sau đó, vua bước vào chào họ lời Salam 

và ôm từng người một trong họ.  

Khi câu truyện của các chàng thanh niên được phơi bày thì cũng là lúc Allah 

rút hồn tất cả họ cùng lúc, để chứng minh lời hứa của Ngài là thật,  

ِ َحق   ﴿ َد ٱَّللذ َۡ نذ َو
َ
لَۡكهِۡم ِۡلَۡعلَُمٓواْ أ ََ نَا  ۡعََثۡ

َ
َٰلَِ  أ نذ  َوَكَذ

َ
ٓ َوأ َ  ََل َرۡغَب فِكَها ََ ا  ﴾ٱلسذ

Và thế là TA đã phơi bày chuyện của chúng trước bàn dân thiên hạ để chúng 

biết rằng lời hứa của Allah là sự thật và giờ tận thế không còn gì phải nghi 

ngờ. sau khi cả nhóm thanh niên qua đời thì giữa mọi người nảy sinh tranh cải về 

việc chôn cất họ ra sao, số người thì bảo: 

ۡكهِم ُبۡنَيَٰنٗ ﴿
لَ ََ لَُم بِهِۡم  ٱۡبنُواْ  َۡ

َ
بُُّهۡم أ  ﴾اۖ رذ

“Hãy (để xác họ trong hang) và xây bít miệng hang lại bởi Allah biết rõ hoàn 

cảnh của họ.” còn những người ỉ vào quyền lực, ỉ giàu có thì bảo: 

لَۡكهِم ﴿ ََ ۡسِجدٗ نَلَتذِخَذنذ   ﴾٢١ا مذ
“Chắc rằng chúng tôi phải xây lên mộ họ một Masjid.” theo đường truyền khác 

cho rằng đó là nhóm người ngu dốt. 

Kể từ đó thiên hạ đồn nhau về số lượng của nhóm thanh niên ngủ trong hang 

núi đó, số người thì đoán:  

َٰثَ   ﴿ ابُِعُهۡم ثََل  ﴾ََكُۡ ُهمۡ رذ
“Nhóm họ gồm ba người, thứ tư là con chó” còn số khác thì đoán: 

ُهۡم ََكُۡ ُهمۡ  ََخَۡس   ﴿ َُ انِ ََ﴾ 
“Nhóm họ gồm năm người và con chó là thứ sáu.” Allah đã bát bỏ hai lời tiên 

đoán bậy bạ này bằng lời phán: 

َۢا بِۡۡلَفۡكِبن ﴿  ﴾رَُۡجَ
chỉ toàn là lời đoán mò Có một số khác thì bảo:  

ۡ َع   ﴿  ﴾ۡم ََكُۡ ُهۡم  َوثَامِنُهُ  ََ
“Nhóm họ gồm bảy người và con chó là thứ tám.” để cắt đứt mọi tranh cải vô 

ích Allah đã bảo Rasul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tuyên bố với thiên hạ về số lượng của 

nhóm thanh niên đó,  
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ۗۡ قُل ﴿ ا َيۡعلَُمُهۡم إَِلذ قَلِكل  تِهِم مذ لَُم بِعِدذ َۡ
َ
ٓ أ ِ ّب  ِۡنُهۡم َظَِٰهلٗ  آءٗ فَََل ُتَمارِ فِكهِۡم إَِلذ مِلَ  رذ ا َوََل تَۡسَتۡفِت فِكهِم م 

َحدٗ 
َ
 ﴾٢٢ا أ

Hãy nói đi (Muhammad): “Thượng Đế Ta mới tận tường về số lượng của họ, 

trong thiên hạ có rất ít người biết rõ về điều này. Các ngươi đừng có tốn thời 

gian tìm hiểu về số lượng của họ.” ông Ibnu A’bbaas  – người chuyên Tafseer 

Qur’an – nói: Allah đã phán:  

﴿ ۡۗ ا َيۡعلَُمُهۡم إَِلذ قَلِكل   ﴾ مذ
“. . . trong thiên hạ có rất ít người biết rõ về điều này...” ta chính là một người 

trong số lượng ít người biết đó. Mọi người hỏi: “Vậy số lượng của họ là bao nhiêu 

?” Ông nói: là bảy người và con chó của họ nữa là tám, bởi sau khi Allah kể về hai 

câu nói đầu tiên có người cho là ba và con chó là bốn; có người cho là năm và con 

chó là sáu thì Ngài bảo:  

َۢا بِۡۡلَفۡكِبن ﴿  ﴾رَُۡجَ
chỉ toàn là lời đoán mò.”  

Phần cuối câu truyện Allah cảnh cáo Rasul ملسو هيلع هللا ىلص bằng lời phán: 

َِل  َوََل َتُقولَنذ لَِشاْيۡ  ﴿ َٰلَِ  َغًدا  ٍء إِّن ِ فَا ن يَشَ  ٢٣َذ
َ
ٓ أ ُ  إَِلذ بذَ  إِذَا نَِسكَت آَء ٱَّللذ ل رذ َُ ن  َوٱۡذ

َ
ََسَٰٓ أ ََ َوقُۡل 

ۡقَلَب مِۡن َهََٰذا رََشدٗ 
َ
ِ ِۡل   ﴾٢٤ا َيۡهِديَِن َرّب 

Và Ngươi (Muhammad) chớ khẳng định rằng mình sẽ làm việc gì đó vào ngày 

mai * Trừ khi Allah muốn thế, và Ngươi hãy tụng niệm Thượng Đế của Ngươi 

mỗi khi Ngươi quên lửng và hãy nói: “Có lẽ mình sẽ được Allah ban cho chỉ 

đạo đúng đắn hơn điều này.”  

 

قم امهلل وَ  ِ نَ فِّ  كَ  اكَ شَ ا َنم نَ لم عَ اجم ، وَ اكَ ُهدَ ا ل
َ
َ عِ ا ُمتَّبَ نَ لم عَ اجم ، وَ اكَ رَ ا نَ نَّ أ ِ  يم  هِ يم لَ عَ   اهللُ ّلَّ َص  - د  مَّ ُمَ  َك يِّ بِ نَ  ةِ نَّ سُ ل

 - مَ لَّ سَ وَ 
َ
ِ  َت ا َتم نَ ُشم احم ، وَ تَهُ اعَ فَ ا شَ نَ ُزقم ارم ، وَ َضهُ وم ا حَ نَ رِدم وم ، امهلل أ  .هِ ائِ وَ ل

Lạy Allah, xin hãy phù hộ bầy tôi bám lấy chính đạo của Ngài, xin hãy gieo sự sợ 

hãi Ngài vào lòng bề tôi tựa như nhìn thấy Ngài, xin hãy phù hộ bầy tôi luôn bám 

lấy Sunnah Nabi ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài. Lạy Allah, xin hãy cho bầy tôi được bên cạnh 

Hawdh (giếng nước) của Người, xin hãy cho bầy tôi hưởng được lời biện hộ của 

Người và xin hãy phục sinh bầy tôi dưới ngọn cờ của Người. 

 

 
َ
ِ امهلل أ م وَ  مَ َل سم ِعزَّ الم َ مِ لِ سم مُ ال  ، وَ يم

َ
م أ م وَ  كَ ِذلَّ الشِّ ِ مُ ال َ كِ شم رم دَ ، وَ يم   مِّ

َ
َ ذَ هَ  لم عَ اجم ، وَ ِن يم الِّ  اءَ دَ عم أ نًا آمِ  َلَ ا الم

م  دِ َل بِ  رَ ائِ سَ نًّا وَ ئِ مَ طم مُ  َ مِ لِ سم مُ ال  يم
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Lạy Allah, xin hãy ban hùng mạnh cho Islam và tín đồ Muslim, xin hãy hạ nhục sự 

đa thần và tín đồ, xin hãy hủy diệt kẻ thù tôn giáo, xin hãy biến quê hương này và 

tất cả quê hương Islam khác được an lành, thịnh vượng. 

 

  نم امهلل مَ 
َ
 ا وَ نَ ادَ رَ أ

َ
ِ نَ دَ َل بِ  ادَ رَ أ  وم سُ ا ب

َ
م ِف  َدهُ يم ُردَّ كَ فَ  ةً قَ فُرم  وم ء  أ ََ َ بِ دم تَ  لم عَ اجم ، وَ هِ رِ    هِ يم لَ اًرا عَ مَ دِ  هُ يم

Lạy Allah, những ai có ý định gây hại quê hương của bầy tôi, muốn chia rẻ tập thể 

của bầy tôi xin hãy chuyển hướng gây hại đó lên đầu chúng và đập tan mọi âm mưu 

đó của chúng. 

 

م  وَ َل غَ ا الم نَّ عَ  عم فَ امهلل ادم  م وَ  َل زِ َل الزَّ ا، وَ نَ الزِّ ا وَ بَ الرِّ ، وَ ءَ ابَ وَ ال  .ا َبَطنَ مَ ا وَ هَ نم مِ  رَ هَ ا ظَ مَ  َتَ فِ الم  ءَ وم سُ ، وَ ِمَحنَ ال
Lạy Allah, xin hãy bảo vệ bề tôi khỏi thái quá, khỏi bệnh dịch, khỏi Riba (tiền vay 

lãi), khỏi Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân), khỏi động đất, khỏi thử thách, 

khỏi tai ương đã xuất hiện hay còn tiềm ẩn. 

 

م  كَ ادَ بَ عِ وَ  َك يِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ وَ  َك ابَ تَ كِ وَ  َك نَ يم دِ  ُصم امهلل انم  َ نِ مِ ؤم مُ ال  يم

Lạy Allah xin hãy ban chiến thắng cho tôn giáo của Ngài, cho Kinh Sách của Ngài, 

cho đường lối Sunnah Nabi của Ngài, và đám bầy tôi có đức tin của Ngài. 

 

ِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  نميَا َحَسنًَة َوِِف اْلم  َربَّنَا آتِنَا ِف الُّ

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy ban tốt đẹp cho bầy tôi ở trần gian, ban tốt đẹp 

cho bầy tôi ở ngày sau và xin hãy bảo vệ bầy tôi tránh khỏi hỏa ngục. 

 

َ ا، وَ نَ بَ وم يُ عُ  ُتم اسم ا، وَ نَ بَ وم نُ ذُ  رم فِ امهلل اغم  م ي   ّسِّ
ُ
ِ ا وَ نَلَ  رم فِ ا اغم نَ بَّ ا، رَ انُلَ آمَ  ِضيَك ا يُرم مَ يم ا فِ نَ لِّغم بَ ا، وَ نَ رَ وم مُ أ ا نَ يم اِلِ وَ ل

 ءِ َع الُّ  عُ يم مِ سَ  َك نَّ ، إِ مم هِ اتِ يَ رِّ ذُ وَ  مم هِ يم اِلِ وَ وَ 

Lạy Allah, xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho bầy tôi, xin hãy che giấu điểm xấu của 

bầy tôi, xin hãy tạo dễ dàng cho bầy tôi trong mọi việc, xin hãy cho bầy tôi biết 

những thứ làm Ngài hài lòng và đạt được nó. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy 

tha thứ cho bầy tôi, cho cha mẹ của bầy tôi, cho con cháu của bầy tôi, quả thật, 

Ngài luôn tinh thông lời cầu xin đó. 

 

  َك نِّ ا إِ نَّ مِ  لم بَّ قَ ا تَ نَ بَّ رَ 
َ
  َك نَّ ا إِ نَ يم لَ عَ  تُبم ، وَ مُ يم لِ عَ الم  عُ يم مِ السَّ  َت نم أ

َ
 مُ يم حِ الرَّ  اُب وَّ الَّ  َت نم أ
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Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin hãy chấp nhận mọi thứ mà bầy tôi đã dâng kinh 

Ngài, bởi Ngài luôn nghe thấy và am tường, xin hãy xúi dục bầy tôi biết quay lại 

xám hối, quả thật, Ngài là Đấng Sám Hối, Đấng Nhân Từ. 

 

 انَ وَ عم دَ  رُ آخِ وَ 
َ
َ  نِ ا أ ِ  دَ مم الم َ عَ الم  بَّ رَ  لِِلَّ َ مِ ال  يم

Và lời nói cuối cùng là xin kính lên Allah Chủ Nhân của toàn vũ trụ và muôn loài 

lời tạ ơn. 
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