
               CHUYỆN  GÌ  XẢY  RA  KHI  BẠN  CHẾT? 

Al-Baraaa ibn Aazib (ra) kể lại "Chúng tôi đã ra đi cùng với sứ giả của  

ALLAH, (nabi Muhammad (saw)) đến dự đám tang của một người đàn ông 

thuộc bộ lạc Anzar và chúng tôi đã đến ngôi mộ. Ở cạnh mộ vẫn chưa được đào 

lên, Sứ giả của ALLAH (Nabi Muhammah (saw)) đã ngồi xuống và chúng tôi 

cũng ngồi chung quanh Nabi, mọi người thật im lặng đến độ chúng tôi nghe như 

có những con chim lượn trên đầu, và trong tay Nabi Muhammad (saw) cầm một 

cây gậy, chống xuống đất. Sau đó Nabi Muhammad(saw) ngẩng đầu lên và nói 

2 hoặc 3 lần liền "Hãy mau tìm nơi ẩn náu của Allah (swt) để tránh sự trừng 

phạt của ngôi mộ".  

 
 

Sau đó Nabi Muhammad (saw) nói tiếp: "Khi một tín đồ có đức tin tốt rời khỏi 

thế giới này sang bên kia thế giới những thiên thần mặt trắng, tựa như những tia 

sáng mặt trời, đáp xuống bên trên người chết, cùng với họ là  một tấm vải liệm 

và hương thơm của thiên đàng. Họ ngồi chung quanh người chết hàng bao xa 

nhưng mắt có thể trông thấy được. Sau đó thần chết đến ngồi bên đầu ông ta 

(người chết) và nói "Ô linh hồn tốt, ra đây trong sự tha thứ và hài lòng của 

Allah (swt)". Thế là linh hồn xuất ra tựa như muối biển bốc hơi từ một con tàu 

đắm. Thần chết thu lấy và không bỏ tay ra cho đến khi những thiên thần mặt 

trăng tựa như ánh mặt trời đón lấy và đặt nó vào trong tấm vải liệm có hương 

thơm. Sau đó linh hồn sẽ có mùi thơm như cây xạ hương thơm nhất trên mặt 

đất. Chúng bốc lên cùng với linh hồn và không đi ngang qua bất kỳ nhóm thiên 

thần nào nữa ngoại trừ các thiên thần hỏi thăm "Ai đấy là một linh hồn tốt và 

trong sạch". Và sự đáp lại là "Người ấy ..là con trai của.......".  Cùng với những 

cái tên đẹp đẽ nhất thường dùng để gọi khi ông ta còn sống trên thế gian.  

Cho đến khi họ đến tầng thấp nhất của thiên đàng, họ gọi cổng và cổng thiên 

đàng mở ra và họ bay qua từng thiên đàng cho đến khi họ đến được tầng thứ bảy 

và Allah (swt) đẹp rực rỡ và hùng vĩ, nói "Viết thành tích của tên nô lệ của Ta 

vào Illyyun (sổ đăng kí của những người chính trực về đạo đức), và mang linh 

hồn này trở về trái đất. Ta tạo chúng ra từ đó và Ta trả chúng về đó cũng như Ta 

sẽ mang chúng sống trở lại từ đó. 

Linh hồn của kẻ chết, sau đó được trả về với thân xác của hắn, và 2 thiên thần 

tiến đến gần ông ta. Họ làm ông ta ngồi dậy và hỏi ông ta "Ai là chủ của 

ngươi?" Ông ta sẽ trả lời "Chủ của tôi là Allah (swt)". Họ sẽ hỏi tiếp: "Thế đạo 

của ngươi là gì?" Ông ta sẽ trả lời "Đạo của tôi là Islam". Và họ hỏi tiếp "Người 



đàn ông đã được phái đến là ai?" Ông ta sẽ trả lời "Ông ấy là Muhammad (saw) 

là sứ giả của Allah (swt). Thiên thần hỏi tiếp: "Làm sao người biết được chuyện 

đó?" Ông ta trả lời: "Tôi đọc sách Qur'an của Allah (swt) và tin tưởng vào nó, 

chứng nghiệm nó. Sau đó có lời phán truyền từ thiên đàng: "Thật đó, kẻ phục 

tùng của Ta đã nói lên sự thật, hãy sửa soạn một chỗ cho hắn ở thiên đàng và 

mở các cửa thiên đàng ra cho hắn chọn". Liền sau đó những hương thơm dễ 

chịu đến với ông ta và ngôi mộ của ông ta được mở rộng bao la. Một người với 

khuôn mặt thật đẹp đẽ, áo quần rực rỡ và thơm tho đến gần ông ta và nói: "Hãy 

đón nhận tin lành này và ngươi sẽ được sung sướng. Đây là ngày giờ mà con 

người  được hứa hẹn". Linh hồn hỏi người đàn ông mặt đẹp: "Người là ai sao 

gương mặt của người lại báo hiện điểm tốt lành". Người đó trả lời: "Ta là hiện 

thân của những việc làm chính trực của ngươi". Linh hồn liền nói: "Chủ ơi, xin 

định giờ cuối cùng, ngày phán xét để tôi có thể trở về với gia đình của tôi và tài 

sản giàu có của tôi". 

Nhưng khi một tín đồ tội lỗi không có đức tin rời khỏi thế giới này sang bên kia 

thế giới, những thiên thần với gương mặt đen đáp xuống cạnh người chết, cùng 

với họ là mảnh áo thụng thô thiển??? và họ ngồi cạnh ông ta. Sau đó thần chết 

đến ngồi ở bên đầu của ông ta và nói: "Ô linh hồn bẩn thỉu ra đón nhận lấy sự 

giận dữ và không hài lòng của Allah (swt). Linh hồn tội lỗi sợ hãi bám chặt 

khắp cơ thể của ông ta, thế là thần chết kéo nó ra giống như một cái chĩa ba cực 

nóng kéo xuyên qua cuộn lên. Thần chết tóm lấy nó trong nháy mắt và không 

thả nó ra cho đến khi những thiên thần mặt đen nhận, bỏ linh hồn đó vào bao bố 

thụng thô thiển???, kể từ đó kẻ chết toả ra một mùi hôi thối khó chịu giống như 

một xác chết bẩn thỉu đang thối rữa trên mặt đất. Chúng bay lên cùng với linh 

hồn và không đi ngang qua bất kỳ nhóm thiên thần nào ngoại trừ các thiên thần 

tra xét: "Mùi hôi thối bẩn thỉu gì vậy"?  Các thiên thần đáp: "Ấy là .... con trai 

của ...." họ gọi ông ta bằng những cái tên kinh tởm nhất, thường dùng ở trên cõi 

đời này, cho đến khi họ đến tầng thấp nhất của thiên đàng để hỏi xin phép được 

vào. Nhưng cổng thiên đàng không mở. 

Sau đó Nabi Muhammad (saw), sứ giả của Allah (swt) đọc to lên: "Đối với 

những kẻ này, cổng thiên đàng sẽ không mở ra cho chúng và chúng sẽ không 

được lên thiên đàng, trừ khi con lạc đà luồn qua được lỗ của cây kim". Điều này 

không thể xảy ra (Q7:40). Thế là Allah (swt) Đấng Hùng vĩ và Bao dung nói: 

"Hãy viết tên của y vào Sijjeen địa ngục ở tầng thấp nhất. Tiếp đó linh hồn kẻ 

chết bị đầy xuống. Nabi Muhammad (saw) đọc tiếp.... "Bất kỳ ai gắn kẻ hợp tác, 

gắn những thần linh cùng với Allah, thì chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời 



xuống và bị chim chóc vồ lấy đưa đi xa, hoặc như bị một trận gió ào quét, thổi 

kẻ đó đi đến một nơi thật xa." (Q22:31)  

Thế là linh hồn được trả về với xác chết.  Có 2 thiên thần đến và làm cho kẻ 

chết ngồi dậy. Họ hỏi kẻ chết: "Ai là chủ của ngươi" Kẻ chết trả lời: "Ah, Ah, 

tôi không biết". Họ hỏi tiếp: "Thế tôn giáo của ngươi là gì?" Kẻ chết đáp: "Tôi 

không biết". Thiên thần hỏi tiếp: "Thế ai là sứ giả, là người cảnh cáo ngươi?". 

Kẻ chết trả lời: "Ah, Ah, tôi không biết". Thế là có lời phán truyền từ trên trời 

xuống rằng: "Kẻ nô lệ của ta đang lừa dối, vậy hãy sửa soạn cho hắn một chỗ ở 

trong lửa địa ngục và mở cánh cửa đó cho hắn." Sức nóng cùng với không khí 

ngừng đông ... ào đến và  cửa mở ra, kẻ chết thu hẹp lại đến độ xuống sườn của 

kẻ chết tội lỗi, bện tét vào nhau, kế đó một người đàn ông xấu xí, quần áo khó 

coi và có mùi hôi khó chịu đến gần kẻ chết và nói: "Hãy đón nhận tin dữ, sẽ làm 

cho ngươi đau lòng, đây là ngày giờ mà ngươi đã được hứa". Linh hồn hỏi: 

"Ông là ai, sao mặt ông xấu xí, trông có vẻ như báo hiệu điều xấu xa." Người đó 

trả lời:"Ta là hiện thân của những việc làm xấu xa của ngươi". Linh hồn người 

chết vội la lên: "Ôi Trời ơi! Xin đừng ấn định giờ phút cuối cùng (Ngày Phán 

Xét). 

Dịch theo chuyện kể lại, Hadith của Ahmad  

 


