
           CÁC   DẤU   HIỆU 

  Báo Trước Ngày Tận Thế 

Mọi lời ca ngợi đêù dâng  lên Allah (swt) Đấng Tạo Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng muôn loài.  

Xin Ngài ban ân phước và bình an cho những nô lệ sùng đạo trung thành với Ngài, trong đó có 

Nabi Muhammad (saw) Thiên Sứ thương mến của chúng tôi.  

Hầu như trong suốt Qur’an đã nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết rằng vũ trụ này đã được 

Allah(swt) tạo ra cho một hạn kỳ nhất định rồi nó sẽ bị hủy diệt cùng với tất cả mọi loài trong vũ 

trụ và chỉ còn lại Đấng Đại Lượng, Đấng Hùng Vĩ, Đấng Vinh Quang, Đấng Chủ Tể tồn tại bất 

diệt. Thời kỳ của dữ kiện sẽ xảy ra này gọi là Qiyamah, nhưng chỉ có Allah(swt) mới biết chính 

xác khi nào trái đất này sẽ tan nát ra thành bụi bậm:   

“Chắc chắn chỉ riêng Allah biết giờ phút cuối cùng ấy……….(Qur’an) . 

Tuy nhiên trong Qur’an và Hadith cũng đã báo trước cho chúng ta biết những điêù gì sẽ xảy ra 

bắt đầu từ lúc Nabi Muhammad (saw) sinh ra đời từ từ đến những ngày gần kề tận thế rồi dần 

dần đi đến ngày thật sự Tận thế . 

Mặc dù chúng ta đã được Nabi Muhammad(saw) nhắc nhở cảnh cáo và báo trước rất nhiêù điêù 

về Ngày Tận thế nhưng chúng ta bỏ qua không lưu tâm đến mà chúng ta lại đi dùng những dự 

đoán của người Kafir chỉ vì đức tin của chúng ta muslim thời nay quá yếu kém.  

Tất cả các Nabi thời trước (as) đêù đã có nhắc nhở và cảnh báo cho cộng đồng của họ về những 

điềm tận thế , nhưng chỉ có Nabi Muhammad(saw) của chúng ta đã báo trước với nhiêù chi tiết 

hơn cho cộng đồng Ummah của Nabi, tại vì ROsululloh Muhammad(saw) là thiên sứ cuối cùng 

của những ngày cuối cùng của trái đất này và sẽ không có thiên sứ nào nửa sau Nabi 

Muhammad(saw) và Ummah của Nabi là Ummah của những ngày Tận thế, để chúng ta chuẩn bị 

cho linh hồn của mình, kềm chế những đam mê dục vọng mà nghiêm túc tuân hành mệnh lệnh 

của Allah Ta’Ala.  

Theo Hadith Sahih Muslim, ông Abi Zaid (ra) thuật lại rằng : “ Có 1 lần Rosululloh (saw) đã dẫn 

đâù buổi Salaat Fajr (lạy Alloh lúc hừng sáng) sau khi salaat xong Người bước lên bệ cao 

(mimbar) và nói với chúng tôi về Ngày Tận thế , giảng cho đến giờ Salaat  Zuhr , Người bước 

xuống mimbar và đứng thẳng hàng với mimbar và dẫn đâù buổi lễ giờ Zuhr , hành lễ xong Người 

trở lên mimbar tiếp tục giảng về Ngày tận thế , cho đến giờ Salaat ASR buổi chiêù, Rosulullah 

(saw) cũng bước xuống mimbar để dẫn đâù buổi lễ Salaat Asr , hành lễ xong Người trở lên bệ  

mimbar và tiếp tục thuyết giảng về Ngày Tận thế cho đến lúc mặt trời lặn giờ Salaat Magrib.  



Nabi Muhammad(saw) đã nhắc nhở chúng tôi về những dữ kiện quan trọng cũng như những việc 

gì đã, đang và sẽ xảy ra. Những người có trí nhớ tốt trong đám của chúng tôi đã nhớ và thuộc 

lòng hết những gì Rosulullah(saw) đã giảng dạy.  Sau đó các Sahabah đã dạy lại con cháu và đã 

kêu gọi con cháu lưu truyền ra cho người khác biết.  

Tất cả những Ahadith của Muslim, Bukhari, Dawood trong tập này cũng như những hadiths khác 

đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Qiyamah. Có những Ahadith chỉ nói ít về dấu hiệu báo 

trước Ngày Tận thế nhưng cũng có những Ahadiths khác trình bày nhiêù chi tiết tỉ mỉ hơn như sự 

Giáng trần của Nabi Isa (as), của Imam Mahdi và sự xuất hiện của Dajjal, những dâú hiệu này 

thật sự là những sự thử thách vô cùng lớn lao cho Đức tin của người muslim. 

Điểm quan trọng nửa là Qiyamah chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không có ai biết trước được chính 

xác  giờ phút nào nó thật sự sẽ xảy ra cũng không có ai biết được thời gian nào trong các dấu 

hiệu đã báo trước , làm cho chúng ta khó mà biết chuyện đã xảy ra rôì hay còn chưa xảy ra, tất cả 

những dữ kiện này có mục đích làm cho con người bất lực không thể biết chính xác giờ phút của 

Qiyamah mà Allah (swt) đã phán rằng, nó sẽ xảy ra một cách bất thình lình.  

: “ Nó sẽ đến với người bất thình lình..” (Qur’an) 

 Phân loại các dấu hiệu  

      Để cho dể hiểu hơn về những dấu hiệu của Qiyamah, chúng ta phân loại ra như sau:      

Những dâú hiệu  NHỎ và LỚN.                                                                                                               

A-Những dâú hiệu nhỏ đã xảy ra rôì                                                                                              

B-Những dấu hiệu nhỏ sẽ xảy ra sau này khi nó càng ngày càng gần kề Qiyamah.                    

Sau cùng là những dấu hiệu LỚN 

A-Những dấu hiệu nhỏ đã xảy ra 

1- Trong giai đoạn đầu của lịch sử tiền Islam, bắt đầu từ sự ra đời của Nabi Muhammad(saw) 

trên quả địa cầu này, vì Nabi Muhammad(saw) là thiên sứ cuối cùng bắt đầu cho thời kỳ 

Tận thế.  

2- Rosululloh qua đời. Tuy nhiên cũng có những bằng chứng cho thấy rằng Qiyamah sẽ không 

xảy ra vào lúc sinh thời của Nabi Muhammađ(saw) và cũng sẽ không đến ngay sau khi 

Nabi Rosululloh(saw) qua đời nhưng Qiyamah sẽ tiến đến gần hơn, như Rosululloh (saw) 

đã nói :’” Tôi và Qiyamah được gởi đến thế gian này như thế này”, Nabi đã đưa ra ngón tay 

trỏ và ngón giữa nằm liền cạnh nhau cho mọi người thấy. (Muslim)                                               

(Ý của Nabi muốn nói rằng Nabi và Qiyamah gần nhau như 2 ngón tay nằm liền cạnh 

nhau.) 

3- Mặt trăng đã bị vỡ làm đôi.  

Allah Ta’Ala đã phán trong Qur’an : “ Giờ xét xử đang tiến đến gần và mặt trăng nứt ra 

làm đôi” . 



Sự kiện này cũng là một phần trong sự kỳ diệu của Rosululloh Muhammad(saw) , nó đã 

xảy ra vào khoảng 5 năm trước thời kỳ Rosululloh dời cư đến Medina (Hijrah) 

Ông Anas (ra) thuật lại rằng dân chúng ở Mecca đã đòi Nabi Rosululloh(saw) cho thấy sự 

kỳ diệu của Nabi Rosululloh (saw) Nabi bèn chỉ cho họ xem mặt trăn bị vỡ làm 2 phần. 

(Muslim). 

4- Những người Mông Cổ.   

Ông Abu Hurairah (ra) đã thuật lại rằng đã nghe Rosululloh(saw) nói : “Tận thế chưa xảy 

ra nếu muslim chưa đánh nhau với người Mông Cổ, người có đôi mắt nhỏ, khuôn mặt đỏ và 

cái mũi nhỏ bằng phẳng, khuôn mặt của họ rộng bề ngang tựa như cái khiên bên trên chồng 

chất nhiêù lớp da. Khi nào người muslim đánh nhau với xứ của dân chúng mang đôi giầy 

làm bằng lòng trừu thì Qiyamah sẽ đến. (Muslim)  

(Chú thích của dich giả: Sự kiện này đã xảy ra , người Mông cổ đã đem quân xăm lăng các 

nước muslims đến tận Thổ Nhỉ Kỳ, Iraq và Jerusalem . Họ đã tàn sát rất nhiêù muslims và 

tàn phá các masjids dọc theo đường đi xăm lăng của họ, nhưng khi đoàn quân xăm lăng rút 

về nước thì họ lại mang theo đạo Islam vào làm quốc giáo ). 

5- Đám cháy ở Hijaaz.  

Ông Abu Hurairah(ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng “ Qiyamah chưa xảy ra 

nếu chưa có đám cháy xảy ra trên đất Hijaaz . Ánh lửa của nó sẻ soi sáng thấy cả những cái 

cần cổ của những con lạc đà ở Busra. “  

(Chú thích : Busra ở xa khoảng 48miles (70cây số) thuộc miền Nam Damascus(Syria) .Xa 

như vậy mà vẫn thấy rỏ ràng.) 

 Về đám cháy này ông Allamah-Nawawi (ra) nói rằng đám cháy mà Hadith đã ghi lại,  là 

một trong những dấu hiêụ của Qiyamah, nó đã xảy ra vào năm 654 sau Hijah.   Đám cháy 

dử dội xảy ra ở Harrah miền tây của Medina Tayyibah.  Dân chúng ở Shaam (Syria) và ở 

các thành phố lân cận đã nói giống nhau về đám cháy này. Chính tôi đã được dân chúng ở 

Medina đã chứng kiến và đã cho tôi (Allamah Nawawi ) biết.  

Ông Ilamah Qurtubi(ra) cũng đã cho biết thêm chi tiết về đám cháy như sau :  

-Động đất mãnh liệt đã làm cho lửa phựt ra . 

-Nó cháy lan tràn một cách nhanh chóng qua các đôì núi để lại hoàn toàn thành tro bụi . 

-Ngọn lửa màu đỏ vàng chảy tràn xuống gầm gừ như có sấm sét bên trong . 

-Tưởng đâu nó sẽ cháy lan tới các vùng ngoại ô thành phố Medina, nhưng bổng nhiên có 

gió mát lạnh từ hướng cháy thôỉ vào Medina. 

-Đám cháy đã được tường trình là đã nhìn thấy từ xa , từ các núi non ở chung quanh 

Makkah, cũng như ở Busra đã thấy.  

Các học giả đêù nhìn nhận đám cháy này là một trong những sự kỳ diệu của Rosululloh 

(saw) . Đấy là những dấu hiệu nhỏ đã xảy ra vào thời kỳ đâù của Islam, cũng là khởi đầu 

cho thời kỳ tận thế.  

 

B-Các dấu hiệu nhỏ về sau này.  
 



Sau đây là những dấu hiệu nhỏ đang xảy ra trong thời kỳ cuối cùng của Islam mà chúng ta 

đang chứng kiến .  

1- Những kẻ xảo trá .  

Ông Abu Hurairah (r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Trong những 

ngày cuối cùng của thế gian , những kẻ láo khoét và lừa đảo sẽ xuất hiện, họ sẽ nói với 

các người về những điêù mới lạ không căn cơ, giải thích sai lầm và bóp méo Islam, 

những điêù mà các người cũng như các tiền nhân chưa nghe qua. Hãy coi chừng chúng 

nó , cẩn thận đề phòng chúng nó, đừng nghe lời của chúng nói, nêú không chúng sẽ dẫn 

các người vào đường sai lầm. “  

2- Ulama xấu xa tội lỗi (Ulama- E- Soo) 

   Ông Ali(r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng “ Tận thế sẽ đến khi Islam 

chỉ còn có cái tên và Qur’an chỉ còn là những từ ngữ. Thiên hạ sẽ xây cất những 

masjids đồ sộ lổng lẩy nhưng masjids sẽ trống vắng, thiêú người dẫn đạo và sẽ bị bỏ 

phế. Tạo vật tệ hại nhất dưới vòm trời này sẽ là những học giả xấu xa , tội lỗi sẽ bắt 

nguồn từ chúng và chúng sẽ hô hào cổ động nó, và sau cùng chúng sẽ là những trung 

tâm của dục vọng đê hèn,  

3- Tội lỗi.                                                                                                                                     

Hadhrat Zainab bint Jahash (ra) thuật lại đã nghe một người hỏi Rosululloh(saw) :” Ya   

Rosululloh(saw)!  Sao lại có sự tàn phá và bị hủy diệt sẽ đến với chúng tôi trong khi 

cộng đồng vẫn còn có những người sùng đạo trung thành với Allah(swt)?  Nabi 

Rosululloh (saw) đã trả lời :”  Phải! khi sự độc ác và tội lôĩ lan tràn “.(Sự tồn tại của 

những người tốt sùng đạo trung thành với Allah (swt) cũng không ngăn cản được sự tàn 

phá và bị hủy diệt) . 

4- Sự thông minh. 

Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Thời điểm sẽ đến 

khi con người tự thấy họ ở vào một địa vị nào hay ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đó mà 

họ phải lựa chọn, và họ không muốn phản bội Islam nên họ tự cho phép chấp nhận bị 

người khác gán cho là kẻ điên cuồng hoặc là nhập bọn với những kẻ tội lỗi xấu xa độc 

ác. “   

( Người nào  ở vào trường hợp này , tốt cho y , chẳng thà bị gọi là kẻ điên khùng còn 

hơn là làm một phần tử của bọn tội lỗi xấu xa)  

5- Lãnh tụ độc ác.  

              Rosululloh(saw) đã nói rằng :” Thời điểm tận thế  sẽ đến với con người khi họ áp dụng     

sự lừa đảo, giả dối trong tất cả mọi thứ. Lúc đó những kẻ lừa đảo giả dối sẽ được cho là 

thành thật, còn người thành thật sẽ bị buộc tội là lừa đảo, người xấu xa đê tiện được 

người đời cho là đúng đắn , ngược lại người đúng đắn bị gán cho là người độc ác xấu 

xa.  Lãnh tụ độc ác sẽ cầm đâù dân chúng. Có người đã hỏi Rosululloh (saw) lãnh tụ 

độc ác là ai? Rosululloh (saw) đã trả lời :” Họ là những kẻ bất tài, không đạo đức và tầm 

thường, họ sẽ tham dự và sẽ quyết định những vấn đề quan trọng về quần chúng.” 

6- Có rất nhiêù người đọc thuộc lòng Qur’an. 



  Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Tận thế sẽ đến khi 

cộng đồng của tôi có rất nhiêù người đọc được Qur’an, nhưng lại rất hiếm hoi những quan 

tòa xử án theo luật Islam, sẽ có rất ít người hiêủ biết tường tận về Islam và tình trạng hổn 

loạn sẽ gia tăng cũng là lúc người trong Ummah của tôi thuộc lòng Qur’an nhưng lời kinh 

sẽ không đi xa hơn cổ họng của họ (không có sự cảm nhận của lời kinh đi vào tim óc) . 

Cũng là lúc người đạo đức giả và người có đức tin sẽ tranh luận về Đức tin Allah Duy 

Nhất.  

7- Không có đức tin Imaan 

Hadhrat Ummi Salma (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Tận thế sẽ đến khi 

người chân thật bị buộc tội là lừa đảo, còn người lừa đảo được cho là trung thật, người bất 

lương sẽ được cho là ngay thẳng, còn người ngay thẳng sẽ bị buộc là tội phạm. Người 

ngoài cuộc đuợc trả tiền để làm chứng gian, còn người trong cuộc thì không được mời đến 

làm chứng . Con cháu hậu duệ của những cha mẹ hèn mọn sẽ được coi là người may mắn 

thu nhặt được rất nhiêù tiền của của thế gian, nhưng thực tế họ không có một chút tin tưởng 

nào nơi Allah(swt) hoặc Thiên sứ của Ngài (saw)      

8-Thời kỳ khó khăn 

Ông Anas (r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Thời kỳ khó khăn này sẽ đến 

với những người hành đạo giữ Chính Đạo, giống như người đó đang cầm cục than cháy đỏ 

trong lòng bàn tay”. 

Ông Abu Hurairah (r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nhắc nhở mọi người rằng :” Hãy 

cố gắng làm tất cả những điêù thiện tốt trước khi thời kỳ tội lỗi hổn loạn trùm phủ thế gian, 

tình trạng này sẽ gia tăng như lượn sóng thủy triêù, hâụ quả của nó sẽ vô cùng to tác đến 

nổi 1 người muslim tốt giữ Chính đạo vào buổi sáng và trở thành Kafir vào buổi tối, hoặc 

ngược lại, muslim tốt vào buổi tối và trở thành Kafir vào buôỉ sáng. Con người sẽ bán đức 

tin của mình để lấy 1 số tiền nhỏ mọn không đáng kể.” (Muslim) 

9-Hai nhóm người của Hỏa ngục.  

Ông Abu Hurairah (r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Tôi chưa thấy rỏ 2 

nhóm người của Hỏa ngục này,(vì họ hiện ra quá xa) . Một nhóm gồm có những người đàn 

ông, trong tay họ cầm dây roi dài cở cái đuôi con bò và họ quất roi vào mặt những người 

khác. Nhóm kia gồm những người đàn bà có mặc quần áo nhưng trông họ như trần truồng, 

những người đàn bà này ngã ngớn, khêu gợi và ngã đầu về phía đàn ông, đâù của họ giống 

như lưng con lạc đà một bướu. Loại đàn bà này sẽ không được vào Thiên đàng cũng sẽ 

không ngữi được mùi hương của Thiên đàng, mặc dù mùi hương Thiên đàng tỏa rộng ra 

thật xa.  

(chú thích: Thời nay phụ nử ăn mặc quần áo mỏng phong phanh hoặc hở hang và chật sát 

bó người phô bày ra những đường cong của thân thể trông như họ không có mặc gì hết.    

Và phụ nử đầu chải búi tóc cao là những kẻ có cái đầu giống như cái bướu trên lưng con lạc 

đà.)    

10- Mặt trăng 

 



         Ông Anas (r.a) thuật lại rằng :” Một trong những dâú hiệu tận thế sẽ là mặt trăng  được                   

nhìn thấy trước khi nó hiện ra ở chân trời (về việc tìm trăng đêm đầu mùng 1của tháng) nhưng 

dân chúng sẽ nói rằng :” Đây là trăng non của đêm thứ nhì (mùng hai)”  

Những nơi dùng để sùng bái Allah(swt) là Masjid sẽ bị xem là những thắng cảnh du lịch thay vì 

là chổ để lạy Allah Ta’Ala. 

Cái chết đến thật bất ngờ và rất thông thường, và rất nhiêù người chết cùng một lúc.  

Cũng theo Hadith khác cũng do ông Anas (r.a) thuật lại rằng dấu hiệu của Qiyamah (tận thế) 

được nhắc đến là : 

* Hành động vô luân lý gia tăng. 

*Dùng lời nói nhục mạ nhau, chửi rủa nhau 

*Cắt đứt tình thâm, gia đình và họ hang 

Ông còn nói thêm rằng Qiyamah sẽ đến khi những nơi sùng bái Allah(swt) là masjid sẽ bị xem là 

những vật dùng để kiêu hãnh, cao ngạo thay vì là nơi để hành đạo.  

(Thiên hạ sẽ tranh đua xây cất những Masjids thật đồ sộ thật hoàn hảo nhất và thiên hạ sẽ hội 

hộp nhau tại đó, họ tạo ra masjids chỉ để khoe khoan, khoát lác về nhiêù vấn đề) . 

11- Yêu thích vật chất thế gian. 

Ông Thaubaan (r.a) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :”Tận thế sẽ đến ,khi những 

người của những xứ Kafir sẽ mời mọc nhau đến dùng cơm để tìm cách tiêu diệt muslim. Có 

người đã hỏi :”Ya Rosululloh(saw)! Có phải họ dám làm chuyện đó vì dân số muslim chúng tôi 

quá ít ỏi? “ Rosululloh(saw) đã trả lời :“ Không! sự thật dân số muslim sẽ vô cùng đông đúc, 

mặc dù đông như vậy nhưng muslim sẽ giống như cành cây con trôi theo giòng nước lũ.     Allah 

(swt) sẽ làm cho kẻ thù của các người không còn sợ các người nửa, cùng lúc đó Allah(swt) sẽ 

làm cho tim của các người chứa đầy ấp sự đam mê “.  

 Có người đã hỏi :” Ya Rosululloh! Đam mê là gì vậy?”  

Rosululloh (saw) đã trả lời :” Là yêu mê đấm đuối thế gian này và ghét cái chết.” . 

(Chú thích: Sự yêu mê thế gian này sẽ làm cho chúng ta không còn phân biệt được những gì 

Halaal (cho phép) và Haraam (cấm kị) và chúng ta hoàn toàn hèn nhát sợ đối diện với cái chết. 

Mặc dù chúng ta có số đông đáng kể nhưng chúng ta bị kẻ thù chiếm ưu thế kiểm soát chúng ta. ) 

12-  Tận thế sẽ đến khi : 

Ông abu Musa Ash’ari (r.a) thuật lại rằng Rosulullah (saw) đã nói :’ Tận thế (Qiyamah) sẽ đến : 

*Khi hành động theo lệnh truyền trong Qur’an bị xem như 1 sự xấu hổ.            

*Khi Islam trở thành xa lạ (con người không muốn theo) . 

*Khi tính hiểm độc và ganh ghét nhau trở thành thông dụng trong dân chúng. 

*Khi sự hiêủ biết về Islam bị Allah(swt) lấy đi mất. 

*Khi thời giờ trôi qua rất nhanh.  

*Khi đời sống của con người trở thành ngắn ngủi.  

*Khi tháng năm và thực phẩm sẽ không còn là ân huệ của Allah(swt) (thời gian sẽ ngắn đi và 

thực phẩm sẽ chứa độc tố ) 

*Khi người bất lương sẽ được xem là người đáng tin cậy còn người đáng tin cậy sẽ bị xem là 

người bất lương. 



*Khi người xảo quyệt được xem là người trung trực và ngược lại người trung thực sẽ bị xem là 

người lừa đảo. 

*Khi bạo lực, khát máu và hổn loạn trở thành thông thường.(chiến tranh) 

*Khi sự áp bức, ghen ghét và tham lam trở thành đời sống hằng ngày. 

*Khi con người bắt đầu chết từng con số nhiêù.  

*Khi sự dối trá  thắng sự thật thà. 

*Khi con người tranh chấp nhau vì những chuyện cỏn con không đáng kể. 

*Khi con người mù quáng chạy theo những ham muốn và sắc dục. 

*Khi những quyết định dựa vào sự phỏng đoán vô căn cứ.  

*Khi mùa màng bị thất bát, mặc dù có mưa dồi dào (mưa đá)  

*Khi nguồn suối hiêủ biết về Islam bị khô cạn và sự ngu dốt sẽ tràn đầy như nước lũ lụt. 

*Khi mùa Đông sẽ nóng và ngược lại mùa hè sẽ lạnh. 

*Khi vô luân lý nhiêù hơn vô liêm sĩ và công khai phạm tội.  

*Khi chiêù dài của ngày sẽ bị co giản (thời gian di chuyển chỉ là vấn đề tính giờ) 

*Khi các nhà hùng biện và giảng viên công khai nói láo. 

*Khi luật pháp về nhiêù vấn đề của tôn giáo Islam bị đưa qua cho những phần tử tệ hại nhất của 

cộng đồng để quyết định, nếu người nào chấp nhận và vui lòng làm theo , người đó sẽ không 

hưởng được mùi hương của Thiên đàng. 

*Khi con cái trở thành nguyên nhân của đau khổ và giận dữ của cha mẹ chúng. 

                                                                                                                           (Kanzul Ummal)  

13- Hợp thức hóa những điêù cấm kị (cho phép Haraam)   

Ông Anas (r.a) thuật lại những lời nói sau đây của Rosululloh (saw) :” Khi Ummah của tôi bắt 

đầu xử dụng 5 điêù sau đây là họ sẽ phạm vào điêù cấm kị và họ sẽ bị tiêu diệt. 

*-Khi chúng nhục mạ và chửi rủa nhau. 

*-Đàn ông bắt đâù dùng quần áo bằng tơ lụa. 

*-Tìm thú vui trong ca nhạc và nhảy đầm với vũ nữ. 

*-Công khai uống rượu. 

*-Thực hành đồng tình luyến ái, nam đồng dục nam, nữ đồng dục nữ. 

  Hadhrat Ayesha (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Luật Haram thứ nhất của 

Islam là rượu sẽ bị lật ngược lại :” Có người đã hỏi :” Ya Rosululloh(saw)! Làm sao chuyện đó 

có thể xảy ra khi Allah (swt) đã công khai cấm uống rượu?” Rosululloh (saw) đã trả lời :” Rượu 

sẽ được họ cho mang tên khác và họ cho phép được uống.”. 

14- Sự biến dạng của gương mặt. 

  Ông Anas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Trong những ngày cuối cùng trước 

Qiyamah, gương mặt của một số người trong Ummah của tôi sẽ bị thay đôỉ thành mặt heo và mặt 

khỉ “ .  Sahabah đã hỏi :” Những người này có lòng tin tưởng nơi Rosululloh (saw)và Allah (swt)   

không?     Rosululloh (saw) đã trả lời :” Không những họ có đức tin mà họ còn có Salaat , nhịn 

chay và làm Hadj nửa.”  Sahabah đã hỏi tiếp :” Thế tại sao chuyện không may đó lại có thể chụp 

xuống người họ?”  Rosululloh (saw) đã trả lời :” Vì họ ghiền, mê mẫn các vũ nữ, ca sĩ và nhạc 



khí.  Họ sẽ uống rượu thả giàn và sau một đêm say sưa trác táng như thường lệ, sáng sớm hôm 

sau gương mặt của họ sẽ biến thành mặt khỉ và mặt heo .” (Fathul Baari)  

      15-Rượu 

      Hadhrat Huzaifah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Khi Ummah này nhìn 

nhận rượu là nước ngọt, tiền lời cho vay là lợi tức buôn bán, và hối lộ là quà cáp tặng biếu, vì họ 

muốn những thứ này phải Halal và họ làm ăn buôn bán bằng tiền Zakat, lúc đó họ sẽ bị tiêu diệt 

vì đó là những tội lỗi đã gia tăng quá mức “ . (Kanzul Ummaal)  

       16-Nhiêù thứ tội lỗi độc ác . 

  Sau đây là một phần trong các Hadiths tường thuật lại của Hadhrat Abdullah Ibn Mas’ood (ra) 

khi ông đã hỏi Rosululloh(saw) về các dấu hiệu của Qiyamah : 

*- Băng đảng, cướp có súng và người tội lỗi độc ác sẽ thịnh hành khắp nơi.  

*- Kẻ đạo đức giả sẽ kiểm soát những vấn đề của cộng đồng và người tội lỗi vô luân thường đạo 

lý bất lương sẽ đứng đầu những tổ chức thương mại đồ sộ.  

*- Masjid sẽ được trang hoàng lộng lẩy nhưng tim của con người trở thành trống rổng, không 

được dẫn đạo đúng đắng.  

*- Con người hưởng thụ xả láng trong đồng tình luyến ái.  Nam đồng dục nam, nữ đồng dục nữ. 

*- Ca nhạc và dụng cụ (máy hát, dĩa hát, tv) sẽ được tìm thấy trong từng nhà (nhà nào cũng có). 

*- Nhiêù thứ rượu sẽ được tiêu thụ xả láng. 

*- Trong xã hội sẽ có rất nhiêù người thích chỉ trích người khác , nhiêù người ngồi lê mách lẻo, 

nhiêù người nói xấu sau lưng người khác và nhiêù người đặt điêù bịa chuyện.  

*- Sẽ có rất nhiều con rơi, con hoang.                       

                                                              (Kanzul Ummaal)  

      17- Chết sướng hơn sống. 

   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Khi vị lãnh tụ của các 

người sùng đạo và ngay thẳng. Khi kẻ giàu có trong các người rộng rãi. Khi vấn đề xảy ra cho 

các người được xét hỏi kĩ càng rõ ràng (Shura) thì tốt cho các người sống trên thế gian hơn là 

nằm trong lòng đất, nhưng khi vị lãnh tụ của các người độc ác và tham nhũng, và khi kẻ giàu có 

trong các người chi li hạ tiện và khi vấn đề của các người bị kiểm soát và quyết định bởi đàn bà, 

khi đó các người chết tốt hơn là sống trên mặt đất. “ 

      18- Thời kỳ đen tối 

   Ông Mu’aaz bin Jabal (ra) và các Sahabah(ra) đã thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” 

Allah Ta’Ala mặc khải Islam tôn giáo này cho Nabi Muhammad(saw) và sau đó Nabi 

Muhammad (saw) đi lên trời Mi’raj tiếp đến là thời kỳ của các Khalifah cũng đêù được hưởng ân 

huệ của Allah (swt) . Sau đó là đến thời kỳ sẽ bị cầm quyền bởi những ông vua bạo ngược tàn 

nhẫn, rôì sau nửa sẽ đến lượt những người độc tài cai trị với đầy quyền chuyên chế, độc tài bạo 

ngược và áp bức như những tên bạo chúa đối với nhân dân. Thời kỳ này Ummah sẽ bị chìm đắm 

trong một xã hội suy đôì, bại hoại.  

Dân chúng sẽ hợp thức hóa sự gian dâm, rượu chè, cờ bạc, đàn ông mặc tơ lụa….. 



 Mặc dù sự bạo ngược và độc ác lan tràn khắp nơi nhưng Allah (swt) sẽ không ngăn cản họ, họ 

sẽ vẫn được tiếp tục hưởng sự nuôi dưỡng của Allah(swt) để cuối cùng họ sẽ trả lời trước Allah 

(swt) vào Ngày Phân xử tội phước. 

(Chú thích: Thời nay chúng ta thấy rất thông thường những người Kufar và cả những người 

muslims tội lỗi đều đang sống một đời sống hoàn toàn trái nghịch với Thiên luật của Allah(swt) , 

họ vui thú trong sự tưởng tượng 1 cách tuyệt vọng và dường như họ đang thỏa mãn việc có đầy 

đủ sức khỏe, dồi dào tài chánh nên họ thường sống tự do phóng túng  ăn chơi cẩu thả . Chúng ta 

không nên sai lầm mà nghĩ rằng cái tài lộc này của họ vẫn được Allah(swt) ban cho ân phước 

mặc dù họ đang sống trong tội lỗi.     

Qur’an đã phân biệt rõ ràng hiện tượng này . Những tiện nghi mà họ đang vui hưởng thật sự là 

một sự trừng phạt của Allah(swt) ban cho họ trên thế gian này, những kẻ này mãi mê say đắm để 

rồi mất Imaan và quên luôn Taubah cho đến khi thần chết bất thình lình vồ lấy họ và mang họ đi. 

Họ sẽ trả lời trước Allah (swt) trong ngày Phân Xử tội phước. 

Cầu xin Allah (swt) cho chúng ta mở mắt nhìn thấy dữ kiện này. Ameen. 

Ông Ibne Abbas (ra) thuật lại rằng :” Tận thế sẽ đến khi con người chỉ là cái vật dùng để dồn 

ngốn cho đầy bụng của họ, còn Giáo Điêù thì họ làm theo dục vọng của họ.”  

Bất cứ trách nhiệm nào mà con người đảm nhận họ chỉ biết lo cho quyền lợi riêng của họ và họ 

lo hoàn tất những tham vọng của riêng họ, bất kể hợp pháp hay không và nó sẽ trở thành đời 

sống hằng ngày của họ.  

     19- Sự khác biệt giữa Halal và Haram  

  Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại rằng Rosululloh(saw) đã nói :” Tận thế sẽ đến khi con người 

trở thành hách dịch và ngoan cố, họ sẽ không quan tâm đến vấn đề Halal hay Haram nửa, họ 

không màn phải lánh xa Haram và cũng không muốn bị khó khăn khi phải tìm Halal.”  (Bukhari)  

      20- Kỷ nguyên của Lợi tức tiền cho vay (Riba)  

   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululoh(saw) nói rằng :” Chắc chắn một kỷ nguyên 

tiền lời cho vay mượn sẽ đến với con người, khi đó sẽ không có một người nào có thể thoát khỏi 

sự ràng buộc của lợi tức tiền cho vay. Nêú người nào thật sự tránh né được một cách trực tiếp 

nhưng rôì cũng sẽ không thoát khỏi hậu quả của nó, bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ vói 

tới người đó. “ 

(Chú thích : Thời nay có ai có thể tuyên bố rằng mình không dính líu gì với tiền lời của ngân 

hàng, dù là trực tiếp hay gián tiếp? )    

  Xa hơn nửa tội lỗi của tiền lời vay mượn rất là nghiêm trọng so với những tội lỗi khác . Dù là 

tội nặng hay nhẹ Allah (swt) và Thiên sứ (saw) của NGÀI cũng đã công khai và thẳng tay khai 

chiến với những kẻ hưởng thụ tiền lời cho vay mượn.  Vậy có ai vẫn còn dám phạm tội lỗi này ? 

       21- Du’ah  không được chấp nhận. 

  Ông HuZaifah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Cuộc đời tôi nằm trong tay của 

Allah Ta’Ala, các người bắt buộc phải tuân hành lời khuyên bảo, nhiệt tình làm điêù thiện tốt và 

cố gắng tránh xa tội lỗi (Amr bil Ma’roof  Wan Nahy Anil Munkar) nếu không thì các hình phạt 

của Allah Ta’Ala sẽ giáng xuống các người (sợ hải, chia rẻ, hổn loạn, giết người, trộm 



cướp…v…v..) lúc đó các người sẽ van xin khẩn cầu Allah (swt) phế bỏ gánh nặng hay cứu giúp 

những việc riêng tư cần thiết của các người, Allah (swt) sẽ không chấp nhận lời cầu xin. “  

(Chú thích: Quả thật Allah (swt) là Đấng Hằng Nghe tất cả những lời van xin nhưng vì con 

người thất bại trong việc thi hành lệnh truyền bắt buộc của Allah (swt), rồi như một sự trừng phạt 

NGÀI khước từ những lời cầu xin của họ.) 

        22- Bất ổn và sợ hải . 

   Ông Hasan Basri (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Ummah này sẽ vẫn còn tiếp 

tục ẩn thân dưới bóng mát của sự Khoan Dung , Rộng Lượng và Che Chở của Allah (swt) , 

nhưng nêú một người trong nhóm Ulama cúi đầu qui phục kẻ mạnh tội lỗi cầm quyền và bắt đầu 

giúp đỡ  ủng hộ họ và nếu những người sùng đạo bắt đầu bảo vệ tội lỗi xấu xa của những kẻ 

phạm tội và nêú người ngay thẳng bắt đầu khuyến khích tội ác thay vì khuyên bảo họ phải ăn năn 

xám hối tội lỗi của mình. Khi đó Allah (swt) sẽ thay đổi bàn tay Khoan Dung và Thương Hại con 

người của NGÀI. và NGÀI sẽ chỉ định 1 bạo chúa trị vì họ và bạo chúa này sẽ giáng cho họ 

những hình phạt tàn bạo nhất và thật độc ác.  Và Allah(swt) sẽ tạo ra cái nghèo khó và đói khát 

bao trùm lấy họ và Allah (swt) sẽ làm cho con tim của họ chứa đầy sự lo âu sợ hải trước kẻ thù.  

         23- Đạo đức giả 

   Ông Mu’aaz bin Jabal (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Trong những ngày 

cuối cùng , con người chỉ chú trọng đến bề ngoài, họ biểu lộ tình thương yêu, lòng quan tâm và 

cảm tình nồng nhiệt với nhau nhưng thật ra trong tim của họ đang ấp ủ sự thù hằn vô cùng to tác, 

luôn luôn tìm cơ hội để tiêu diệt đối phương. “  Có người đã hỏi :” Ya Rosululloh(saw) tại sao 

thái độ này lại xuất hiện?”  Rosululloh (saw) đã trả lời :” Vì họ sợ hải và tham lam.” 

         24- Tài sản  

   Ông Ka’b Lyaadh (ra) đã thuật lại rằng :” Tôi đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Mỗi 

Ummah đều có vài sự thử thách và sự thử thách Ummah của tôi là tiền của ở thế gian.” 

(Tirmidhi)  

   Theo Hadith khác đã tường thuật lời nói của Rosululloh(saw) :” Tôi không sợ cái nghèo khó và 

đói khát sẽ giáng xuống Ummah của tôi nhưng tôi rất sợ  các người sẽ có tiền của dồi dào và sẽ 

xử dụng nó theo ý của các người, như nó đã được xử dụng trong những quốc gia thời trước , rồi 

các người sẽ trở thành tham lam thái quá bằng cách gom góp và chồng chất những vật chất của 

cải của thế gian mà không cần biết có Halal hay Haram, cũng giống như những người của các 

quốc gia thời trước đã làm. Sự tham lam quá độ này sẽ là nguyên nhân làm cho các người bị tiêu 

tán và bị tàn phá cũng giống như nó đã tiêu diệt tiền nhân …” (Bukhari & Muslim) 

          25- Con người tự cao tụ phụ.  

   Ông Abas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Islam sẽ được phổ biến rất xa và 

rộng rải xuyên qua các đại dương. Ngựa sẽ đi qua đất liền và các biển vì Jihaad. 

 Rồi sẽ đến một thời kỳ có một nhóm người nổi lên, họ đọc thuộc lòng Qur’an và họ sẽ tuyên bố 

rằng :” Chúng tôi thuộc lòng Qur’an vậy còn có ai hiểu biết Qur’an hơn chúng tôi chứ? Không 

có ai thông thạo hơn chúng tôi trong sự học hỏi về Qur’an đâu.!” 

Và Rosululloh (saw) đã hỏi các Sahabah :” Anh em thấy có chổ nào tốt trong lời tuyên bố của 

chúng không? Các Sahabah đã trả lời :” Không có”. Rosululloh (saw) đã nói tiếp :” Nhưng 



những kẻ tự cao tự phụ này sẽ là người trong Ummah của tôi và họ sẽ là chất đốt dành cho Hỏa 

Ngục.”  

           26- Ummah càng ngày càng trở nên tệ hại . 

   Ông Mu’aaz bin Anas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Ummah này sẽ còn 

giữ lấy Shariat (luật Islam) cho đến khi nào 3 điều sau đây chấm dứt :  

a- Sự hiêủ biết về Islam không còn (Ulama chết hết)  

b-  Nạn con rơi không còn nhiêù . 

c- Người chửi rủa nhau không còn  . 

Các Sahabah đã hỏi :” Ya Rosululloh (saw) Ai là những người chửi rủa….” Rosululloh (saw) 

đã trả lời :” Trong những ngày cuối cùng sẽ có hạng người mà khi họ gặp mặt nhau thì họ 

nguyền rủa nhau và nhục mạ nhau thay vì chào mừng với câu Bình An cho nhau.”  

 (Durri Manthoor) 

  Ông Anas bin Malik và ông Said Khudri đã từng nói rằng :” Các người phạm phải những lỗi 

lầm này và các người không coi nó quan trọng nhưng trong thời gian Rusululloh(saw) còn tại 

thế , chúng tôi đã xem lỗi lầm này là một tội trọng , nó sẽ tàn phá đức tin của mình.” 

  Ông Abdullah bin Umar (ra) thuật lại rằng :” Chúng tôi đã đi theo Rosululloh (saw) trong 1 

cuộc hành trình xa, khi chúng tôi dừng chân nghĩ tại 1 nơi, trong lúc các Sahabah tìm chổ để 

cấm lều, những người còn lại thực thi bắn cung tên. Ông Muazzin thì đang kêu Adhan (tới giờ 

Salaat) . TÔi đi thẳng về hướng của Rosululloh (saw) Người đang nói chuyện với 1 nhóm 

người. Người nói rằng :” Hỡi dân chúng! mỗi Thiên sứ của Allah Ta’Ala đã đến trước tôi đêù 

có nhiệm vụ bắt buộc là mời gọi dân chúng của họ làm những điêù lành, thiện tốt và tránh xa 

tội lỗi. Hãy coi chừng! Sự an toàn và điều tốt lành chỉ tìm thấy trong thời kỳ đầu của Ummah 

này, còn về sau này Ummah sẽ chứng kiến những nổi bất hạnh gay gắt, vu khống, khó khăn và 

khổ sở . Mỗi tai ương bất hạnh mới sẽ thê thảm hơn lần tai ương bất hạnh trước. Khi 1 bất hạnh 

vu khống giáng xuống người muslim tốt (Mu’min) ông ta sẽ nghĩ rằng :”  Thế là tiêu đời của 

tôi rồi;” Nhưng bất hạnh tai ương sẽ tiếp diễn theo thời gian , chỉ để thay thế cái trước qua cái 

sau sẽ đến càng lúc càng nghiệt ngã hơn và tệ hại hơn. Nỗi vu khống sau sẽ khắc nghiệt hơn 

nỗi vu khống trước và cứ mỗi lần ông ta bị vu khống giáng xuống , ông ta sẽ có cùng 1 ý nghĩ 

:” Nỗi bất hạnh lần này chấm dứt đời của tôi .”. 

Trong thời kỳ khó khăn và tai ương như vậy , những người nào muốn bảo vệ Đức tin của mình 

để được vào Thiên đàng, thoát khỏi vướng vào Hỏa ngục thì người đó phải vững lòng tin nơi 

Allah(swt) và Ngày Phán Xét Tội Phước đến hơi thở cuối cùng và người đó phải đối xử tử tế 

tốt với người khác.  (Muốn người ta đối xử tử tế tốt với mình thì mình phải đối xử tử tế tốt với 

người ta). Người nào thề nguyền trung thành với vị Imam tốt hay vị lãnh tụ đúng đắn của 1 

quốc gia nào đó thì người đó phải ngay thẳng giữ sự trung thành của mình trong bất kỳ hoàn 

cảnh nào.  “           (Durri Manthoor) 

   Ông Zubair bin Adi (ra) đã nói rằng khi có vài người đã phàn nàn về sự độc ác của Hajja bin 

Yusuf đối với Hadhrat Anas bin Malik (ra) ông ấy đã trả lời :” Các người không còn đường để 

lựa chọn, chỉ có cố gắng chịu đựng , nhịn nhục mà thôi(Sabar).” 



   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Các người sẽ được phân 

loại ra như những trái chà là, những trái tốt tách rời khỏi những trái xấu cũng giống như vậy 

những người tốt trong các người sẽ qua đời hết và sẽ còn lại những kẻ tội lỗi xấu xa, trong thời 

kỳ như vậy nếu các người phải chết (vì đau khổ và buồn rầu ) thì cứ để cho chết.” 

   Ông Amir Muawiya (ra) đã nói rằng :” Trong 1 ngày thứ sáu , khi đọc Khutbah, tôi đã tuyên 

bố rằng :” Những chiến lợi phẩm và lợi phẩm không chiến tranh, thuộc về của riêng ông Lãnh 

tụ, ông lãnh tụ muốn cho ai thì cho, còn ông không muốn cho ai thì ông giữ lại. “ Không có 1 

người nào trong đám đông phản đối lời tuyên bố của tôi. Thứ sáu tuần kế tiếp, tôi lập lại lời 

tuyên bố của tôi lần nữa và cũng không có ai chống đối. Rồi kế tiếp lần thứ 3 , cũng thứ sáu sau 

Khutbah, khi tôi lập lại lời tuyên bố thì có một người trong đám đông đã ngắt lời tôi mà nói 

rắng :” Chúng tôi không chấp nhận những gì ông đang nói. Ông không phải là chủ nhân của 

những chiến lợi phẩm và lợi phẩm đó, những cái đó thuộc về nhân dân chúng tôi và nếu có ai 

ngăn cản, chúng tôi sẽ giải quyết nó trong tòa án của Allah(swt) với thanh gươm của chúng tôi. 

( Có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến đấu vì lệnh truyền của Allah (swt) đã phán cho chúng tôi thừa 

hưởng) .  

Sau khi salaat xong, tôi ra lệnh cho người đó biết tôi mời đến nhà của tôi, hành động này đã 

khiến cho dân chúng nghĩ rằng chắc chắn người đó sẽ bị trừng phạt vì đã dám chống lại lệnh 

của vị thủ lãnh một cách công khai.  

Một lúc sau có một nhóm người khác đã đến nhà của tôi và họ rất đổi ngạc nhiên khi thấy 

người bị bắt đang ngồi bên cạnh tôi và đang được tôi tuyên dương danh dự. Tôi bèn nói với họ 

rằng :” Người này đã cứu tôi khỏi bị tiêu tán, cầu xin Allah (swt) ban cho ông ta được hưởng 

sự thịnh vượng “          

Thế rồi tôi đã giải thích với họ là tôi đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng:” Sau tôi sẽ có những 

lãnh tụ cầm quyền chỉ biết thốt ra những gì họ thích nhưng sẽ không có một ai đủ can đảm 

chống lại. Những lãnh tụ này sẽ sa vào Hỏa ngục, giống như người ta tình cờ đi vào chổ nào 

đó.”  Sợ rằng tôi có thể sẽ là một trong số những người này nên tôi đã quyết định thử thách mọi 

người, khi tôi đã tuyên bố lần đầu và không thấy có ai phản đối, tôi đã sợ rằng tôi sẽ là người 

trong đám người của Hỏa ngục, và khi tôi chưa được phản đối lần thứ 2, tôi hầu như đã chắc 

chắn là tôi sẽ ở trong nhóm người sẽ sa vào Hỏa ngục, và khi người này đã bác bỏ lời nói của 

tôi vào thứ sáu lần 3, ông ta thật sự đã cứu tôi khỏi bị hủy hoại . Cầu xin Allah (swt) ban cho 

ông ta một đời sống tốt đẹp .”   (Tabrani)    

  Musa bin Abi Isa (ra)thuật lại đã có một lần Rosululloh(saw) đã hỏi mọi người :” Chuyện gì 

sẽ xảy ra cho các người (nếu các người còn tại thế) , nếu thuở  thiếu niên các người sống trái 

đạo đức và vợ con của các người sống buông thả, phóng túng không kềm chế?.” 

Sahabah đã hỏi (trong suy tư và ngạc nhiên) :” Chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra hay sao?” 

Rosululloh (saw) đã trả lời :” Không phải chỉ có vậy thôi đâu, mà chuyện còn tồi tệ hơn nữa 

cũng sẽ xảy ra.”   Rồi Rosululloh (saw) tiếp tục nói :” Các người sẽ trở thành thế nào? nếu các 

người không khuyến khích làm những điêù thiện tốt và cũng không tránh xa những điều tội lỗi 

xấu xa?”  Sahabah(ra) đã hỏi :” thời kỳ như vậy cũng sẽ xảy ra hay sao?” và Rosululloh(saw) 

cũng vẫn trả lời :” Không những thế mà còn tồi tệ hơn nữa.”  



Sau đó Rosululloh (saw) đã thuyết giảng tiếp :” Hãy cân nhắc kỹ lưỡng thân phận của mình sẽ 

trở thành thế nào khi các người bắt đầu xem tội lỗi là điều tốt và điêù thiện tốt thành điều xấu 

xa.”      (Ar Raqa’iq)   

  Ông Ibn Mas’ood(ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Vài dấu hiệu sẽ xuất hiện 

trước Qiyamat như sau:  

- Con người chỉ chào hỏi những người mà họ quen biết. 

- Thương mại sẽ bành trướng đến mức độ những phụ nữ trong gia đình cũng tham dự vào. 

- Con người sẽ cắt đứt tình thân quyến thuộc. 

- Người cầm viết sẽ viết những điêù Fitnah. 

- Chứng cớ gian dối sẽ trở thành việc làm thông thường. 

- Bằng chứng chân thật sẽ trở thành giả tạo .            

                                  (Durri Manthoor) 

Chú thích : Người cầm viết sẽ viết những điều đố kị để con người giết hại lẫn nhau, còn phổ biến 

những tội lỗi xấu xa, trơ trẻn và thiên lệch. Về văn chương trong hình thức tiểu thuyết, trong 

sách báo , họ vu khống , bôi nhọ và chống đối Islam . 

              27- Các dấu hiệu khác  

   Ông Ibn Mas’ood (ra) đã thuật lại rằng :” Tôi đã nghe Rosululloh (saw) nói Trong những dấu 

hiệu của Qiyamat là như thế này: 

- Con người đi ngang qua Masjid nhưng sẽ không dừng bước vào salaat sunnah 2 rakaat. 

- Con người chỉ chào hỏi những người mà họ quen biết 

- Con trai đuổi cha mẹ già ra khỏi nhà của mình vì sợ nghèo đói. 

- Những người mặc quần áo mỏng tanh, hở hang hoặc bó sát vào người, và những người thiếu 

ăn, đói khát và những người chăn trừu sẽ tranh đua nhau dựng lên những tòa nhà cao ngất 

ngưỡng.  

(Thời trước các xứ Árập đều nghèo đói và thông thường làm nghề chăn nuôi trừu, nhưng từ khi 

xứ của họ đã tìm được các mỏ dầu hỏa ,và họ đã trở thành giàu có và họ tranh nhau dựng lên các 

tòa nhà chọc trời thật nguy nga đồ sộ)     

           28- Ca nhạc 

   Ông Huzaifah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) cảnh cáo rằng :” Đọc Qur’an bằng giọng  

Árập mà đừng đọc nó bằng âm thanh của những kẻ yêu ca nhạc, hát xướng, cũng đừng bắt chước 

giọng đọc của người đạo Chúa và người đạo Do thái.  Sau tôi sẽ xuất hiện những người đọc 

Qur’an bằng âm thanh ca hát và bằng âm thanh than khóc đưa tang . Qur’an sẽ ở trên đầu môi 

chót lưỡi của con người nhưng sẽ không có sự rung cảm của con tim.” 

         29- Thiên tai  

   Ông Imraan bin Husain (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Allah sẽ trừng phạt 

Ummah này bằng hình thức con người sẽ bị nuốt chửng vào lòng đất (động đất chôn sống con 

người) và hình dáng của khuôn mặt sẽ bị thay đổi, và mưa đá sẽ rớt xuống từ trên trời cao.”  

 



Có người đã hỏi Rosulullah(saw) :” Ya Rosululloh (saw) Khi nào thì những chuyện này sẽ xảy 

ra?”  Rosululloh (saw) đã trả lời :” Khi những nữ ca sĩ và những dụng cụ về ca nhạc (Máy hát, 

dĩa hát, TV) lan tràn và rượu được tiêu thụ thừa thải.”  

             30- Sự nghèo khó  

   Ông Abdullah Ibn Umar (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Qiyamat chưa xảy 

ra nếu Allah (swt) chưa lấy đi hết những người sùng đạo tốt, những tôi tớ trung thành với Allah 

(swt) rời khỏi thế gian này. đến chừng đó những người còn lại sẽ bị lấy đi mất cái tốt lành và họ 

sẽ không còn nhìn thấy sự thưong hại là thương hại và tội lỗi là tội lỗi nữa. (làm điêù tốt hay tội 

lỗi không còn quan trọng đối với họ nữa)  

   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosulullah (saw) nói rằng :” Khi Ummah của tôi bắt 

đầu yêu mê cái quan trọng vĩ dại của thế gian này , lúc đó sự quan trọng vĩ đại của Islam sẽ rời 

khỏi con tim của họ, và họ sẽ ngưng cái bổn phận làm điêù lành thiện tốt và họ sẽ không tránh né 

điều tội lỗi thì họ sẽ bị thiếu mất những Ân Phước mà Allah (swt) đã Mặc Khải và khi họ bắt đầu 

chửi rủa nhau, họ sẽ bị Allah (swt) nhìn với sự ghét bỏ.” 

              31- Sự phù hoa và ngạo mạn   

   Ông Ibne Umar(ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Trong giai đoạn cuối cùng 

của Ummah này sẽ có những người đi đến Masjid bằng những phương tiện kiêủ cách, vên váng, 

xe cộ đắc tiền, và những phụ nữ của họ sẽ giống như cái bướu trên lưng con lạc đà yếu đuối. Họ 

là những kẻ đáng ghét, lời nguyền rủa sẽ  giáng xuống họ , nếu như có một Ummah nào khác đến 

sau các người, các người chắc chắn sẽ làm nô lệ cho họ cũng giống như các người trước đã thành 

nô lệ của các người, “ Rosululloh (saw) đã nói tiếp :” Nếu như tôi biết trước tai ương nào sẽ 

giáng xuống cho Ummah của tôi trong thời gian những người đàn ông tội lỗi trong Ummah sẽ đi 

đứng một cách kiêu căn hách dịch và những người đàn bà sẽ tự phô bày thân thể một cách trắng 

trợn. “  

   Ông Abu Ummah (ra) thuật lại :” Tôi đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Tình hình ngày một 

xấu xa tồi tệ hơn nhưng sẽ có sự gia tăng liên tục về tiền của của thế gian, rồi Qiyamah sẽ chụp 

xuống những con người tội lỗi nhất vì tất cả những người chính trực sùng đạo đều đã qua đời 

hết.”       (Durri Manthoor) 

              32- Bắt chước theo người đạo Chúa và người đạo Do Thái 

   Ông Abu Said Khudri (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Các người sẽ đi đúng 

vào dấu chân của những người thuộc các quốc gia thời trước đến nổi một trong những người đó 

chun vào lỗ của con kỳ nhông, các người cũng sẽ làm y như vậy.” Có người đã hỏi :” Có phải 

các quốc gia thời trước là Do thái và người đạo Chúa?”  

Rosululloh (saw) đã trả lời :” Đâu còn ai khác.”      (Bukhari và Muslim)  

  Theo Hadith khác của Tirmidhi, ông Abdullah Ibn Amr (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) 

cảnh báo rằng :” Nếu có người nào trong các quốc gia thời trước phạm tội gian dâm với mẹ của 

nó thì người trong Ummah của tôi cũng sẽ phạm vào hành động loạn luân đó.”  

                33- Giết chóc toàn diện. (chiến tranh)  

   Ông Abu Hurairah(ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Thề với Allah, Đấng Bảo 

Trợ cuộc đời của tôi, thế gian này sẽ chưa chấm dứt nếu nó chưa đến giai đoạn mà kẻ giết người 



không buồn hỏi tại sao y lại giết người và nạn nhân bị giết cũng không biết tại sao lại bị giết 

chết.”  Có người đã hỏi thêm :” Tại sao tình trạng này lại xảy ra :”  Rosululloh (saw) đã trả lời : 

“Vì sự giết chóc rất phổ biến và thịnh hành.” Và Rosululloh(saw) đã nói thêm :” Kẻ giết người 

và người bị giết trong giai đoạn này đều bị sa vào Hỏa ngục. “ . 

 Chú thích: Con người sẽ hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức để hành động thật độc ác, dấn thân vào 

những sự đổ máu ghê tởm và làm thịnh hành sự giết chết nhau, đời sống của con người sẽ không 

còn giá trị nữa và mọi người sẽ tìm cơ hội đầu tiên sẳn sàng để giết đồng loại.” 

  Ông Abu Musa (ra) tường thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói : “ Giai đoạn đó sẽ giáng 

xuống Ummah của tôi , khi sự hiêủ biết về Islam sẽ không còn trong chúng nó nữa và họ sẽ giết 

nhau vô số kể.”  

Có người đã xin ROsulullah (saw) nói chi tiết hơn về sự tàn sát đó , cho nên Rosululloh (saw) đã 

giải thích thêm :” Tàn sát và cướp bốc nhiêù đến không đếm xiết.” (nhất là trong chiến tranh)  

 (Tirmidhi )  

  Theo một Hadith khác , Rosululloh (saw) đã nói rằng :” Người nào làm Ibadah trong giai đoạn 

tán sát nhau đó sẽ được hưởng ân huệ giống như người đó cùng đi dời cư Hijra với Nabi 

Muhammad (saw) vậy. “  

                  34- Không tôn trọng Masjid 

   Ông Hasan (ra) đã thuật lại lời của Rosululloh (saw) đã nói :” Thời kỳ tận thế sẽ giáng xuống 

khi con người dùng Masjid như là một sảnh đường, một câu lạc bộ, một nơi hội họp, một nơi họ 

sẽ gặp gỡ nhau để tranh luận về những vật chất của thế gian và về những vấn đề tiền của.  Các 

người đừng tham gia vào những buổi gặp gỡ như vậy bởi vì Allah (swt) không cần những hạng 

người như thế.”    

                35- Sự hiêủ biết  

   Ông Abdullah bin Umar Al-Farooq(ra) thuật lời nói :” Allah Ta’ Ala sẽ không lấy đi sự hiêủ 

biết về Islam bằng cách đem nó ra khỏi tim của các người, nhưng Allah sẽ làm cho những người 

hiêủ biết về Islam và có đức tin chết dần dần đến khi nào họ không còn nữa, lúc đó con người sẽ 

quay qua những người không hiêủ biết về những vấn đề liên quan đến tôn giáo Islam để mong 

tìm kiếm lời phán quyết của họ và họ sẽ phán quyết với sự không hiêủ biết về Islam, họ sẽ bị sai 

lệch và sẽ dẫn dắt người khác vào sai lầm.”  (Mishkaat) 

             36- Những con tim tội lỗi  

    Ông Huzaifah Yamani (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw)nói rằng :” Tội lỗi xấu xa sẽ đi 

vào tim của từng người một ( người này lây sang người nọ) cũng giống như rơm rạ để cạnh nhau 

trên một tấm thảm rơm. Bất cứ người nào chừa chỗ trống trong tim của họ cho những tội lỗi xấu 

xa và thích thú với chúng thì trong chỗ của mỗi tội lỗi sẽ có 1 chấm đen nổi lên và bất cứ người 

nào không thỏa hiệp với những tội lỗi và bác bỏ chúng , để trả lại cho mỗi lần bác bỏ tội lỗi sẽ có 

1 chấm sáng ngời nổi lên trong tim của họ và theo cách này những chấm sáng ngời sẽ tiếp tục 

hiện ra. Tim của con người sẽ được phân chia ra làm 2 nhóm:  

1- Nhóm thứ nhất gồm những con tim sạch sẽ và sáng ngời như đá hoa cẩm thạch và sự hãm 

hại hoặc tội lỗi sẽ không đi được vào những con tim này và  



2- -Nhóm thứ hai gồm những con tim đen đúa và rỉ sét giống như dụng cụ nhà bếp bị phế thải 

không dùng được nữa.”    (Muslim)  

   Những con tim chứa đựng đầy những đam mê thế gian sẽ không bao giờ nhìn nhận cái tốt là tốt 

và cái tội lỗi là tội lỗi.  

            37- Mất sự tín dụng 

   Ông Huzaifah (ra) nói rằng Rosululloh (saw) đã nói với tôi 2 điêù và tôi chứng nhận đã thấy 

một điêù còn điêù kia tôi đang chờ xem .  

I- Tia sang của đức tin sẽ đi vào con tim của con người và chúng sẽ thâu nhập được sự 

hiểu biết về Qur’an và Sunnah  

II- Điêù hai mà Rosululloh (saw) đã nói về sự mất tin cậy và thành thật.  

Rosululloh (saw) nói rằng khi tới giai đoạn sự tin cậy nhau biến mất, một người sẽ bị ngủ mê và 

một phần tia sáng thật thà sẽ bị thu mất từ trong tim của hắn và sẽ chỉ còn lại có một chút giới 

hạn rồi một chút giới hạn này cũng sẽ bị lấy đi nốt và cái chỗ mà tia sáng về tin cậy nhau và 

thành tật sẽ bị trống rổng, không còn nữa,. Sau đó công việc làm và đời sống hằng ngày sẽ tiếp 

tục bình thường, con người sẽ tiếp tục thường xuyên lui tới những hàng quán và trần gian này sẽ 

đầy ấp con người nhưng sẽ không tìm thấy một người nào thật thà và đáng tin cậy được nữa.”  

   Thật thà sẽ là một chất lượng rất hiếm hoi.  Rất khó mà tìm kiếm được một người thật thà. 

Con người sẽ bị bất hạnh đến nỗi có cái nhìn thiển cận làm cho chúng chỉ biết ca ngợi sự khôn 

lanh, vui vẽ và can đảm của một người nhưng người dó không có một chút Imaan (đức tin) nào 

dù chỉ nhỏ bằng hột lúa đen” .            (Bukhari và Muslim) 

   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã có một lần khi Rosululloh (saw) đang nói chuyện với dân 

chúng , có một người dân du mục Bedouin xuất hiện và hỏi rằng :” Thưa Rosululloh (saw) chừng 

nào Qiyamat sẽ đến?. Rosululloh (saw) đã trả lời :” Khi sự tin cậy nhau không còn nữa.”   Người 

du mục hỏi tiếp :” Sự tin cậy nhau bị lấy đi bằng cách nào ? thưa Rosululloh(saw)  

Rosululloh (saw) đã trả lời :” Khi người bất tài nằm quyền quyết định, khi đó Qiyamat sẽ đến.”  

              38- Bác bỏ và bẻ ngược những vấn đề về tôn giáo. 

     Ông Huzaifah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Trong những ngày cuối cùng 

ấy sẽ có một hạng người công khai nói rằng :” Không có tiền định (Taqdir) gì cả.”  

Nếu hạng người này bị đau ốm , đừng trị bịnh cho chúng và nếu chúng chết đi cũng đừng dự lễ 

đưa tang (janazah) cho chúng. Chúng đều là người của nhóm Dajjal….. Allah (swt) đã quyết 

định gom những tên này vào chung nhóm với Dajjal, đằng cũng vậy, như nhau cả.” (Masnad 

Abu Dawood)  

   Ông Ibn Abbas (ra) thuật lại đã nghe ông Umar (ra) nói rằng :” Trong những ngày cuối cùng sẽ 

có một hạng người cho rằng những vấn đề liên quan tới Dajjal là chuyện bịa đặt, tưởng tượng, và 

chúng sẽ bác bỏ hiện tượng mặt trời mọc ở hướng Tây sẽ xảy ra trước Qiyamat, chúng sẽ xuyên 

tạc vấn đề bị trừng phạt ở trong lòng mộ và luôn cả chuyện Rosululloh(saw) sẽ xin tội giùm và 

suối nước Haudh-e-Kauthar. Chúng sẽ bác bỏ khái niệm về con người được Allah (swt) cứu rỗi 

sau khi đã trả xong hình phạt ở Hỏa ngục. “    (Kanzul Ummaal ) 

   Ông Ibn Umar (ra) cũng đã thuật lại rằng :” Các người sẽ sớm biết được một hạng người sẽ tạo 

ra sự  ngờ vực về Qur’an bằng cách bóp méo ý nghĩa trong Qur’an cho hợp với lập trường của 



họ, chống lại Sunnah của Rosululloh(saw) . Chỉ có những người thành thạo về sunnah mới hiểu 

biết tường tận những ý nghĩa thật sự trong sách của Allah (swt) .”  (Kunzul Ummaal)  

               39- Linh tinh. 

    Ngoài ra có những dấu hiệu nhỏ khác mà Rosululloh (saw) đã báo trước là : 

   *Giai đoạn cực kỳ khó khăn cho những ai muốn giữ Islam, giống như họ đang nắm cục than 

đang cháy trong tay.”  

   *Sẽ có rất nhiều cảnh sát viên để bạo chúa củng cố quyền lực và tàn bạo của hắn đối với dân 

chúng, cảnh sát sẽ thẳng tay đàn áp.  

  *Sẽ có rất nhiêù người đọc thuộc lòng kinh Qur’an vì muốn danh tiếng , khoe khoan và lợi lộc 

của thế gian    . 

  *Sẽ bị khủng hoảng vì thiếu hụt những chuyên gia về luật Islam (Shariah) 

  *Ulama sẽ bị tàn sát vô số và gia đoạn này họ sẽ yêu cái chết hơn là vàng.  

  *Sẽ có hằng khối người ly dị bỏ nhau (bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con …)  

   *Số phụ nữ sẽ nhiêù hơn số người nam. 

   *Người sùng đạo sẽ tự che đậy không để người khác biết, trong khi đó người tội lỗi xấu xa sẽ 

công khai phạm tội và rất thịnh hành.  

   *Rượu sẽ được đặt cho tên khác để họ được tự do uống (rượu là chất men dậy từ lúa) 

   *Sẽ có dồi dào về tài chánh và thịnh vượng ở Arabia. 

   *Tiền lời cho vay (Riba) sẽ cho mang nhản hiệu khác gọi là tiền buôn bán hoặc là lợi tức mua 

bán ,   

  *Của hối lộ sẽ được gọi là quà biếu . Tất cả những gì Haram đều bị đổi ngược để hợp thức hóa 

tha hồ mà xử dụng 

   *Người đến Masjid sẽ ngồi trên những gối nệm dầy và xa hoa. 

      Những Dấu Hiệu LỚN Sẽ Xảy Ra  
    Những Hadith của Rosululloh(saw) đã cảnh báo trước rất nhiêù chi tiết về những dấu hiệu lớn 

và quan trọng của Qiyamat.Sau đây chúng ta sẽ liệt kê các dấu hiệu lớn này . 

Khi tất cả các dấu hiệu nhỏ kể trên đã qua hết, con người có thể chờ đợi sự bắt đầu của những 

dấu hiệu lớn sẽ kế tiếp xảy ra .   

   Theo Hadith của Rosululloh(saw) đã chỉ cho chúng ta thấy rằng sau cái cuối cùng của những 

điều xấu xa tội lỗi đã xảy ra hết, lúc đó có những luồng gió đỏ xảy ra, khuôn mặt con người sẽ bị 

biến dạng và con người sẽ bị nuốt chửng vào lòng đất (động đất) 

 Trong khoảng thời gian đó, người đạo Chúa sẽ cầm quyền thống trị toàn cầu. Sẽ có một người 

thuộc giòng dỏi Abu Sufyaan sẽ xuất hiện ở Sham (Syria) và y sẽ tàn sát hết lớp hậu duệ dòng 

dõi của Rosululloh(saw) và sẽ thống trị Syria và Egypt. 

Một trận chiến sẽ xảy ra giữa lãnh tụ muslim và người đạo Chúa, sau khi một nửa đoàn quân của 

người đạo Chúa sẽ ký hòa ước với những người muslims, còn phân nửa kia sẽ vẫn là kẻ thù của 

Muslims , họ sẽ chiếm lấy Constantinophe (hiện nay là Istanbul)  

Quân đội muslim cùng với quân đội người đạo Chúa mà họ đã ký hòa ước, bây giờ họ sẽ tấn 

công những người đạo chúa ở Istanbul. Sau một trận chiến dữ dội , muslims sẽ chiến thắng.  



Sau đó vài ngày, có một ông từ trong đoàn quân đạo chúa sẽ tuyên bố rằng cái thiến thắng vừa 

lấy được là nhờ vào đức tính tốt của thập tự giá. Một người muslim sẽ trả lời rằng cái chiến thắng 

vừa lấy được là nhờ vào đức tính tốt của Islam . Một trận cải vã xảy ra và để bảo đảm cho lời nói 

của mình, cả hai đêù kêu gọi người phụ trách về tôn giáo của mình đến để phụ giúp cho đến lúc 

một trận chiến thật sự với đầy đủ kích thước sẽ xảy ra , trong đó vị chỉ huy của quân đội Muslim 

sẽ Tử vì Đạo. Quân đội của người đạo Chúa này lúc đó sẽ xâm chiếm Shaam (Syria) và họ sẽ bắt 

tay làm bạn lại với nửa quân đoạn đã tách rời lúc trước. Đoàn quân muslim sẽ đi thẳng về 

Medina, trong lúc đó luật lệ của đạo Chúa lan rộng đến tận Khaibar (gần Medina) . Trong thời 

điểm đó những người muslims sẽ đi tìm kiếm Imam Mahdi mà mọi người đều hy vọng ông sẽ 

đến và sẽ làm chấm dứt những khó khăn này. 

Trong lúc đó Imam Mahdi ở Medina Munawwarah, ông e rằng trách nhiệm lớn lao về lãnh đạo 

sẽ buộc vào ông nên ông liền bỏ đi Makkah , trong lúc ông đang Tawaaf thì ông bị những người 

trung thành nô lệ của Allah (swt) nhận diện. 

Hadith về sự xuất hiện của Imam Mahdi 

 

     Hadhrat Ummi Salmah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Sau cái chết của vị 

chỉ huy trưởng , sẽ có những cuộc tranh luận giữa dân chúng. Vào lúc đó có một công dân 

Medina từ Medina sẽ bỏ đi, lúc ông đến Makkah sẽ có nhiêù người đến tìm ông vào khoảng giữa 

Hajrul Aswad và Maqami Ibrahim, họ thuyết phục , ép buộc và đưa ra lời hứa trung thành với 

ông .    

   Sau  khi ông chấp nhận làm lãnh đạo thì sẽ có một đoàn quân khổng lồ sẽ xuất hiện từ Syria để 

tấn công ông nhưng khi chúng đến Baida( giữa Makkhah và Medina) chúng sẽ bị nuốt sống hết 

vào lòng đất . Chứng kiến trước cảnh này, những người dân của Syria cùng với một số đông 

người từ Iraq sẽ tìm đến ông và xin trung thành với ông.  

Thế rồi sẽ có một người thuộc giòng dõi Quraish, y có người chú thuộc bộ tộc Bani Kalb, y sẽ 

gởi quân đội đến tấn công Imam Mahdi, nhưng chỉ dành lấy thất bại thì Thiên Ý , Allah (swt) 

muốn như vậy. Quân đội chiến bại này sẽ là những người của bộ tộc Bani Kalb, that là không 

may hắn là kẻ không nhận được phần chia trong chiến lợi phẩm của Kalb.  

Imam Mahdi sẽ phân phát chiến lợi phẩm sau trận chiến chấm dứt. Ông sẽ dẫn dắt dân chúng 

làm theo sunnah của Rosululloh(saw) và trong suốt thời gian ông cầm quyền , Islam sẽ lan rộng 

khắp thế giới. Ông sẽ được sống thêm 7 năm kể từ lúc ông bắt đầu xuất hiện. Ông sẽ qua đời và 

tất cả Muslims sẽ hành lễ đưa tang (Janazah salaat) cho ông.     (Abu Dawood) 

  Theo Hadith, Nabi ISA (as) sẽ dẫn đầu buổi lễ Janazah salaat cho Imam Mahdi (as). 

  Hadith cũng có ghi thêm là , trong lúc dân chúng đến xin và hứa trung thành với ông Imam 

Mahdi, tứ cõi vô hình có tiếng gọi rằng :”  Đây là người đại diện của Allah Ta’Ala, 

                   Ông Mahdi, hãy nghe và tuân lời ông.”  

Lời rao truyền này được những người có mặt tại đó nghe thấy và sẽ chứng minh thêm sự xác 

thực của ông.  



Còn một dấu hiệu khác nữa để xác định sự xuất hiện của Imam Mahdi sẽ là trong tháng 

Ramadhan, trước khi ông lộ diện sẽ xảy ra hiện tượng Nhật thực , mặt trời và mặt trăng che 

nhau.  

Tiếng tăm ông xuất hiện sẽ vang dội khắp nơi, mọi người đều biết đến ông, quân đội của các 

nước muslims cũng như dân chúng muslim và những người tốt từ Iraq, Syria, Yemen, Medina và 

những nơi khác cũng như một số đông người Arabs sẽ tự tìm đến trước Imam Mahdi và xin thề 

là sẽ trung thành với ông . 

  Một người từ Khurasaan(Afganistan)  sẽ  chuẩn bị một quân đội khổng lồ và gởi chúng đến 

Makkah với ý định giúp đỡ Imam Mahdi . Vị chỉ huy trưởng của quân đội này sẽ là một người có 

tên Mansoor. Dọc theo đường đi, quân đội này sẽ chạm trán với nhiêù kẻ thù nhưng kẻ thù sẽ bị 

thua chiến . 

  Quân đội của giòng dõi Syfyaani từ Sham (Syria) sẽ tìm kiếm Imam Mahdi để tấn công vì 

Imam Mahdi là giòng dõi hậu duệ của Rosululloh(saw) và quân đội này sẽ bị nuốt sống vào lòng 

đất và sẽ có một quân đoàn thứ hai sẽ được chuẩn bị gồm 80 nước, môĩ nước có 12 ngàn người 

lính mang lại 1 con số tổng cộng là 960.000người lính .’” 

Tên của Imam Mahdi 

  Mahdi là một chức vị có nghĩa là “Người chỉ đạo” .  

Ông Abdullah bin Mas’ood (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Thế gian này chưa 

chấm dứt nếu chưa có một người thuộc giòng dõi của tôi thống trị khối Árabs và tên của ông ta 

cũng sẽ giống như của tôi “  (Tirmidhi) 

Ông Ali (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Dù chỉ còn lại 1 ngày trước Qiyamah, 

Allah (swt) chắc chắn sẽ đem một người đàn ông trong gia đình của tôi ra để đem lại sự công 

bằng và hợp lý cho thế gian này sau khi nó đã đầy ấp sự bất công, áp bức.  (Abu Dawood) 

  Hình Dáng của Imam Mahdi 
  Ông Abu Said Khudri (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Al Mahdi sẽ là hậu duệ của 

tôi. Trán rộng , mũi cao, ông sẽ đem lại công bằng, công lý khi thế gian này đầy sự kỳ thị ,áp 

bức. Ông sẽ bĩnh trị trong 7 năm trời. 

    Những Hadith khác cũng đã báo trước cho chúng ta biết rằng : 

    -Ông là người cao lớn. 

    -Nước da trắng 

    -Gương mặt tương tợ Rosululloh (saw) 

    -Tính tình giống y Rosululloh (saw)        
    -Khi ông lộ diện , tuôỉ của ông sẽ là 40  

    - Ông nhận được sự hiểu biết từ Allah (swt) 

 Ông Buraidah(ra) nói rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Sau tôi sẽ có rất nhiều quân đội các nước, 

nhưng các người phải gia nhập vào quân đội đến từ Khurasaan.”   (Ibn Adi) 

 Ông Abu Hurairah (ra) cũng đã thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Các binh chủng cầm cờ 

đen sẽ đến từ Khurasaan. Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được họ và cuối cùng họ sẽ 

đến tận ILA (Baitul Maqdas) Jerusalem. Họ sẽ dựng các lá cờ của họ lên nơi đó.” (Tirmidhi)   



   Theo một Hadith khác thuật lại từ Abu Said Khudri (ra) rằng Rosululloh(saw) đã báo trước :” 

Trong thời gian Imam Mahdi cầm quyền, sẽ có mưa dồi dào từ trên Trời rơi xuống và mặt đất sẽ 

nảy lộc, mùa màn gặt hái sung túc và những người còn sống trong giai đoạn đó sẽ ao ước giùm 

cho những người đã qua đời, phải chi họ còn tại thế để vui hưởng sự phồn thịnh này …” 

(Mustadrak)  

  Auf bin Malik (ra) nói rằng :” Tôi đã đến tìm Rosululloh (saw) trong lúc Nabi đang ở trong lều 

bằng da thú, trong một cuộc hành trình đi Tabuk. Nabi Rosululloh(saw) đã nói với tôi rằng :       

“Hãy đếm 6 điều quan trọng trước khi Qiyamah xảy ra:  

- Cái chết của tôi. 

- Cuộc chinh phục Jerusalem 

- Cái chết xảy ra từng đám đông trong các người, tựa như một đàn trừu đông đúc chết 

trong bịnh dịch  

- Tiền của dồi dào đến nỗi nếu đem 100Dinars cho một người nào đó, họ sẽ không vừa ý . 

- Tình trạng hổn loạn, giết chóc nhau thông thường đến nỗi không có gia đình ngưòi Arab 

nào sẽ tránh khỏi .(Chiến tranh) 

Sau đó sẽ có một đời sống thái bình như là kết quả của một hòa ước ký kết giữa các người 

muslims và các người đạo chúa (Bani Asfar) và họ sẽ vi phạm hòa ước và sẽ tấn công các người 

với một lực lượng gồm 80quốc gia có những lá cờ khác nhau và dười mỗi lá cờ sẽ là một đội 

quân 12,000 người . “  (Bukhari) 

   Ông Zi Mukhbir (ra) anh của Najashi thuật lại :Chính tôi đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” 

Các người sẽ ký kết hòa ước với những người đạo chúa rồi các người sẽ cùng với họ tấn công kẻ 

thù chung và các người sẽ chiến thắng. Các người sẽ lảnh được chiến lợi phẩm và trong khi các 

người đóng quân tại một địa điểm nào đó, một người đạo chúa sẽ đứng lên và nói rằng :” Thập tự 

giá đã chiến thắng.” Để trả lời, một người Muslim sẽ đứng lên bẻ gãy thập tự giá, làm cho những 

người đạo Chúa xé bỏ hòa ước và kết quả là một trận tử chiến sẽ xảy ra.” (Abu Dawood) 

  Ông Abu Said Khudri (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Isa Ibn Maryam (as) sẽ 

đứng sau người dẫn đầu Salaat, người dẫn đầu Salaat là hậu duệ của tôi.” (Abu Nuaim)  

  Hadhrat Abu Umamah (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Sẽ có 4 hòa ước ký kết 

giữa các người Muslim và người đạo Chúa. Cái hòa ước thứ 4 sẽ được hòa giãi qua trung gian 

của một người thuộc giòng dõi của Hadhrat Haroon(as) và sẽ được giữ yên trong 7 năm trời.”  

Có người đã hỏi :” Thưa Rosululloh(saw) Ai sẽ là Imam lãnh tụ của dân chúng Muslim lúc đó.?” 

Rosululloh(saw) đã trả lời :” Người đó sẽ thuộc giòng dõi của tôi và ông ta sẽ được 40 tuổi, 

gương mặt sáng như sao và ông ta sẽ có1nút ruồi đen ở gò má bên trái, ông ta sẽ mặc 2 cái áo 

choàng (Qutwani).”  (Tabrani) 

  Abu Nadhrah thuật lại :” Chúng tôi đangngồi chung với Jabir bin Abdullah (ra) Ông ấy nói rằng 

:” Dân chúng ở Iraq sắp sửa sẽ không còn thực phẩm (lúa gạo) lẫn tiền bạc.” Chúng tôi đã hỏi : 

“Tại sao lại có chuyện này xảy ra.?” Ông ta trả lời :” Tại vì người ngoại đạo (không phải 

muslim) đã cấm vận, không cho đi vào Iraq.” 



Sau đó ông ấy nói tiếp :” Dân chúng ở Shaam (Syria) sẽ không nhận được tiền bạc lẫn lúa gạo .” 

Chúng tôi cũng đã hỏi “ Tại sao chuyện này lại xảy ra.?” Ông cũng trả lời :” Tại vì người theo 

đạo Chúa…..”  (Muslim)  

  Có những Hadiths khác cũng đã báo trước cho chúng ta biết rằng :”  Sau  khi Imam Mahdi xuất 

hiện ở Makkah, ông sẽ đi về Medina Munawwarah, ông sẽ đích thân đến trước mộ của Nabi 

Rosululloh(saw) thương mến của chúng ta.  Sau đó ông qua Shaam (Syria) và lúc ông tiến quân 

vào Damascus ông sẽ đụng trận với một quân đội khổng lồ của người đạo chúa.  

Sau đó 1/3 quân lính của Imam Mahdi sẽ bỏ chạy, trong khi 1/3 sẽ được chết vì Đạo và 1/3 quân 

lính còn lại sẽ lấy được chiến thắng. 

Imam Mahdi sẽ thành lập luật lệ nguyên tắc của ông và ông cầm một đoàn quân 70.000quân lính 

đi chinh phục Constantinople (Istanbul) . Khi đoàn quân này tiến đến gần vách tường thành 

khổng lồ bao quanh thành phố , quân lính sẽ kêu lên :” Allahu Akbar”  làm nguyên tấm vách 

thành bị đổ nhào xuống. Rồi một người sẽ đi vào thành phố và sau trận chiến chấm dứt, Imam 

Mahdi sẽ thành lập luật lệ Islam ở đấy.”  

  Sau đó Imam Mahdi sẽ trở về theo hướng Shaam (Syria) và dọc theo đường về ông thành lập 

luật lệ Islam ở những nơi mà ông đi qua . Lúc ông vừa tới Shaam(Syria) thì ông nhận được tin 

Dajjal xuất hiện.  

         DAJJAL 

   Ông Imran bin Husain (ra) thuật lại :” Tôi đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng : “ Từ lúc Adam 

(as) ra đời cho đến Qiyamah sẽ không có sự thử thách nào to tác hơn là Dajjal.”  

   Ông Huzaifah (ra) nói rằng :” Dajjal sẽ bị mù ở con mắt trái, thân thể của nó sẽ đầy lông và nó 

sẽ mang theo nó Thiên đàng và Hỏa ngục, thiên đàng của nó sẽ xuất hiện y như là thiên đàng 

nhưng thực tế thiên đàng của nó sẽ là Hỏa ngục và ngược lại Hỏa ngục của nó nhìn như thể là 

Hỏa ngục nhưng thực tế sẽ là Thiên đàng,”  (Muslim) 

  Ông Imran bin Husain (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Những người nào khi 

nghe tin Dajjal thì phải lo tránh xa nó. Thề với Allah Ta’Ala! Một người tự tin rằng mình có một 

đức tin vững vàng nên y sẽ thử đi đến gần nó, nhưng khi nhìn thấy bửa tiệc ăn lạ lung , đầy cao 

lương mỹ vị của nó, y sẽ trở thành bạn bè của nó ngay.”  (Abu Dawood)     

 Ông Ubadah bin Saamit (ra) thuật lại Rosululloh (saw) có lần đã nói rằng :” Tôi đã giải thích về 

Dajjal cho các người nghe rồi nhưng tôi e sợ rằng các người vẫn không hiêủ rõ ràng: Hắn sẽ tự 

xưng là Chúa giáng trần, hắn sẽ là 1 người thấp và đôi chân của nó sẽ bị tật đi khập khễnh , tóc 

trên đầu của nó quắn xoăn tít, nó sẽ có một con mắt mặt để nhìn, nhưng con mắt này bị lòi ra 

(điêù này đã được nhiều Hadiths báo cho chúng ta biết), còn con mắt trái mù hoàn toàn bằng 

phẳng, không sâu cũng không bị lòi ra. Nếu các người vẫn còn nghi ngờ về nó thì hãy nhớ lại 

rằng Đấng Nuôi Dưỡng các người (Rabb) không có một mắt, bởi vì Dajjal sẽ tuyên bố nó là 

Allah .” .   

 Trong một Hadith rất dài thuật lại từ Abu Said (ra) đã nói rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Dajjal 

sẽ đến những nơi mà nó bị cấm đén , nó không thể đi vào Medina nhưng nó sẽ dựng lều trên 

phần đất cằn cõi bên ngoài Medina. Sẽ có một người(tốt đẹp nhất) sẽ tố cáo nó bằng cách nói 

rằng :” Tôi chứng thật rằng nhà ngươi chắc chắn là Dajjal, người mà Rosululloh (saw) đã báo 



cho chúng tôi biết trước.”  Dajjal sẽ nói với đồng bọn của nó :” Nếu ta giết người này rồi làm cho 

y sống lại , các ngươi còn nghi ngờ ta không?”  Chúng sẽ trả lời :”Không!.”  Rồi nó sẽ giết chết 

người này (Theo một Hadith khác thuật lại là nó sẽ chặt người này ra làm 2 khúc) rôì sau đó làm 

cho y sống lại.  Người này sẽ nói :” Bây giờ tôi hoàn toàn tin thật chắc chắn hơn trước là nhà 

ngươi chính là Dajjal “. Dajjal sẽ cố sức giết người này lần nữa nhưng tài sức của nó không còn 

nữa. (Theo1Hadith khác là sau sự kiện xảy ra này Dajjal sẽ không còn có thể giết hại ai được 

nữa.)   

   Ông Anas (ra) thuật lại Rosululloh (saw) đã nói rằng :” Dajjal sẽ đến và sẽ có 3 sự chấn động 

nhân tâm. Lúc đó tất cả những người không có đức tin và những người giả đạo đức sẽ bỏ chạy 

khỏi Medina. Bằng cách này Medina Munawwarah sẽ  lọc sạch , tẩy trừ được tất cả những người 

tội lỗi và những kẻ giả đạo đức ra khỏi Medina.”  

   Hadhrat Asma bint Yazeed(ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) có lần đã đến nhà của tôi và 

Người đã nói về Dajjal , Rosululloh (saw) đã nói rằng :” Trước khi Dajjal xuất hiện sẽ có năm 

hạn hán, trong năm đầu, bầu trời sẽ giữ lại 1/3 lượng nước sẽ làm cho mặt đất cũng giữ lại 1/3 

lượng sản xuất của mặt đất, trong năm thứ nhì, bầu trời sẽ giữ lại 2/3 lượng nước mưa và sẽ làm 

cho mặt đất cũng giữ lại 2/3 những sản phẩm của mặt đất, trong thứ 3 bầu trời sẽ giữ nước lại hết 

và sẽ không có mùa màn trong năm đó. Kết quả là tất cả những loài vật có móng hoặc có răng 

đều bị chết hết. “      

Rồi con ác quỷ khổng lồ Dajjal sẽ đến gần bất cứ người nào mà nó muốn và sẽ nói với y rằng : 

“Nếu ta làm cho lạc đà của nhà ngươi sống lại, nhà ngươi có tin ta là thượng đế của nhà ngươi 

không?  Người này sẽ nói rằng :” Chắc chắn tôi tin”. Sau đó Shaytan (luôn louôn đi theo Dajjal) 

sẽ xuất hiện trước người này trong hình dáng con lạc đà của y, nhưng với cái lưng bằng phẳng và 

bầy vú nặng trĩu. 

Cũng y như vậy, Dajjal sẽ xuất hiện trước một người khác mà cha và anh của y đã qua đời từ lâu 

và Dajjal hỏi rằng :” Nếu ta đem cha và anh của nhà ngươi sống lại, nhà ngươi có tin ta là thượng 

đế của nhà ngưoi không?”  Người này sẽ trả lời :” Tại sao không?” Shaytan một lần nữa sẽ xuất 

hiện lấy hình dáng của cha và anh của y.”     (Ahmad)  

   Ông Mughira bin Shu’ba (ra) thuật lại rằng , Không có người đã hỏi Rosululloh (saw) về Dajjal 

nhiêù như tôi đã hỏi và Rosululloh(saw) đã nói với tôi :” Sao nó có thể hại được các người chứ?” 

Và tôi đã hỏi tiếp :” Anh em đang nói rằng nó sẽ có một núi bánh mì và một sông nước uống”  

Rosululloh (saw) đã trả lời :” Trong cái nhìn của Allah (swt) nó càng đáng khinh ghét hơn.”  

Allah (swt) hiêủ rõ Dajjal không có cái gì thật theo nó hết, tất cả những cái hiện hình theo nó đều 

là giả tạo .”   (Bukhari & Muslim) 

  Cũng có Hadith khác ,khi nói về Dajjal đã báo trước cho chúng ta biết rằng :” Nó sẽ xuất đầu lộ 

diện giữa Shaam(Syria) và Iraq , và sự lộ diện của nó sẽ được mọi người biết đến khi nó ở 

Isfahan, một nơi gọi là Juda (Yahudi) Do thái.     

Nguồn gốc của nó là người Do thái, những người Do thái ở Isfahan sẽ là những bè bạn, đồng bọn 

chính của nó, phần đông người Do thái theo nó, và cũng có rất nhiều đàn bà theo nó.  

Nó sẽ mang theo lửa và nước , nhưng thật sự lửa sẽ là nước lạnh bên trong, còn nước lạnh sẽ là 

lửa cháy rực. Những người nghe theo nó sẽ đi vào thiên đàng của nó trong khi những ai không 



vâng theo lời của nó sẽ đi vào địa ngục của nó.  Trong con mắt trái mù của nó sẽ có một vật 

giống như móng tay dầy, những chữ K F R (Kaa Faa Raa) sẽ hiện ra trên trán của nó và sẽ bị 

những người muslim chân chính (Mu’minin) sẽ nhận ra được dù người đó có biết chữ hay mù 

chữ , Nó sẽ có màu da giống như lúa mì. Nó sẽ đi đó đây bằng một vận tốc thật nhanh và phương 

tiên di chuyển của nó sẽ là một con LA vĩ đại (chiến đấu cơ) , nó sẽ chơi nhạc rất hay và sẽ thu 

hút những kẻ yêu nhạc.”  

Rosululloh(saw) đã khuyến khích chúng ta thường xuyên, hằng ngày đọc bài surat Al-Kahf , 

chắc chắn sẽ tránh khỏi bị Dajjal hảm hại.   Nó sẽ tự xưng là thiên sứ, kế đó nó sẽ tự xưng là 

thượng đế. Nó sẽ tạo ra những buổi tiệc khác thường. Nó sẽ đi khắp hoàn cầu, và nó sẽ làm cho 

mưa rơi xuống người nào tin nó, nó sẽ làm mùa màn nảy lộc, cây sinh trái và súc vật mập mở. 

Nó sẽ làm khô hạn cho những ai không tin nó và sẽ làm cho họ đói khát và khổ cực.  

Trong thời gian cố gắng chịu đựng này, người Mu’minin sẽ bão hòa cái đói khát của mình bằng 

cách đọc luôn miệng Subhanalloh và La’ilaha illallohu.  

Những kho tàng ấp ủ che dấu trong lòng đất sẽ nảy lộc theo lệnh của Dajjal sai khiến. 

Thời gian nó ở trên thế gian này là 40 ngày,nhưng thời gian của một ngày đầu tiên sẽ là 1năm, 

ngày thứ nhì sẽ là 1 tháng và ngày thứ 3 sẽ bằng 1 tuần lễ và những ngày còn lại sẽ như những 

ngày bình thường. Nó sẽ không thể đi vào Makkah vì các Thiên thần (Malaikah) sẽ canh giữ 

thành phố thiêng liêng này và nó cũng không thể đi vào Medina vì cũng sẽ có Malaikah canh gác 

tất cả 7 cửa đi vào Medina. Từ Medina nó sẽ đi thẳng qua Syria (Shaam), nơi mà Imam Mahdi  

sẽ đóng quân tại đó. 

  Sau cùng Nabi Isa (As) sẽ từ trên tầng trời hạ xuống trần gian đuổi theo nó và giết được nó tại 

Baab Lud ( hiện nay là Lydda)               

 

   SỰ GIÁNG TRẦN CỦA NABI  ISA (as)  
   Theo Qur’an và Hadith, sự giáng trần của Nabi Isa (As) ở trong thời kỳ có những dấu hiệu lớn 

quan trọng của Qiyamah.  

 Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng :” Thề với Đấng mà linh hồn 

của tôi nằm trong tay NGÀI, Qiyamah sẽ đến rất gần khi con của bà Maryam là Nabi Isa (As) sẽ 

giáng trần xuống với các người. Ông sẽ thống lãnh các người bằng sự công bằng, ông sẽ bẻ gảy 

thập tự giá và hạ sát hết loài heo. Ông sẽ làm chấm dứt hết các trận chiến tranh. Trong thời gian 

ông cầm quyền sẽ có sự phồn thịnh, tiền của dồi dào, cho tiền sẽ không có người nhận. Giá trị 

của một Sajada(cúi đầu lạy Allah Ta’Ala) trong mắt nhìn của dân chúng lúc đó, sẽ to tác vĩ đại 

hơn thế gian và những gì thế gian đang chứa đựng. “ Rồi ông Abu Hurairah (ra) đọc lên 1câu: 

” Những người dân của kinh sách không còn nữa và tất cả sẽ tin tưởng theo Nabi Isa (as), trước 

khi Nabi Isa (as) qua đời. “             

  Ông Imraan bin Husain(ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói :” Luôn luôn lúc nào cũng sẽ 

có 1 nhóm người theo Chính Đạo, chế ngự được kẻ thù cho đến khi Lệnh Truyền của Allah (swt) 

tới thì Nabi Isa (as) sẽ giáng trần.” 

   Ông Ibn Abbas (ra) thuật lại rằng :” Nabi Isa)as) sẽ xuống trần tại núi Afig , ông sẽ là người 

lãnh tụ công bằng. Ông sẽ mặc cái áo choàng và dáng người của ông cao vừa phải, đôi gò má của 



ông bằng phẳng và tóc của ông thẳng, tay của ông cầm 1cây dáo dài và ông sẽ giết chết Dajjal”. 

Với cái chết của Dajjal tất cả các trận chiến đêù chấm dứt.  Trong thời gian ông tại thế , thiên hạ 

sẽ thái bình và sống yên ổn, nêú 1 người đụng độ với sư tử, sư tử cũng sẽ không cắn hại người 

đó, mùa màng sẽ được trúng dồi dào cũng giống như trong thời kỳ của Nabi Adam (as) . Tất cả 

dân số trên địa cầu này sẽ tin tưởng theo ông và tất cả sẽ theo một tôn giáo duy nhất : Islam.”  

   Cũng trong một Hadith dài khác, ông Nawwas bin Sam’aan (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh 

(saw) nói rằng :” Nabi Isa(as) sẽ giáng trần tại minaret màu trắng phía tây Damascus, ông sẽ mặc 

2 tấm vải màu vàng nghệ, đôi tay của ông để trên 2 vai của Thiên thần. Khi ông cuối đầu xuống 

thấp sẽ xuất hiện những giọt nước nhỏ long lanh từ trên tóc của ông rớt xuống và khi ông ngẩn 

đầu lên những giọt nước sẽ xuất hiện như những hạt ngọc trai màu sang bạc lóng lánh trên tóc 

của ông. Nabi Isa (as) sẽ có màu da trắng đỏ, ông sẽ sống trên trái đất này 40 năm . Khi ông qua 

đời, tất cả dân chúng sẽ làm tang lễ salaat Janazah cho ông.  

Ông sẽ mặc Ehram tại Fajji Rauha để làm Umroh hoặc làm Hadj , hoặc ông sẽ làm cả hai vừa 

Hadj vừa Umroh. “    

 

YA’JUJ và MA’JUJ 
    Trong thời gian lãnh đạo của Nabi Isa (as) con người sẽ sống một đời sống hoàn toàn thái 

bình, vô cùng thịnh vượng và tiền của dồi dào.  

Nhưng rồi bức tướng sắt đã nhốt Ya’juj và Ma’juj sẽ bị chúng phá vỡ và chúng sẽ tràn ra với con 

số đông vĩ đại.  

:” Nhưng khi Ya’juj và Ma’juj sẽ được buông thả ra và chúng sẽ tràn xuống tấn công từ mỗi 

ngọn đồi .”   (Qur’an 21: 96) 

 Ya’juj và Ma’juj là ai?  

  Zul Qarnain (as) đã là 1người ngoan đạo và là 1 vị lãnh đạo công bằng, ông đã đi du hành khắp 

nơi và đã chinh phục dân gian, ông đã thành lập công lý và luật lệ thiêng liêng của Allah (swt) tại 

những nơi đó, Allah Ta’Ala đã cung cấp cho ông tất cả mọi nguyên liệu để ông có thể hoàn 

thành trách nhiệm chinh phục của ông. 

Có 1 lần ông đã tiến hành nhiệm vụ trong 3 phương hướng : MiềnViễnTây (phần của Hoa Kỳ,) 

Miền Viễn Đông (Trung quốc, Nhật Bàn và các nước khác ở phía Đông và Đông Nam Á) và sau 

cùng là Miền Viễn Bắc . Nơi này ông đã đi qua một bộ lạc người than phiền với ông về những bộ 

lạc Ya’juj và Ma’juj, chúng đang trú ngụ trên giãi đất đàng sau 2 cái núi khổng lồ và chúng 

thường xuyên  xuất hiện từ đàng sau 2 núi đó để hành động giết người và cướp của của dân 

chúng trong bộ lạc đang than phiền. Họ bèn thỉnh cầu xin ông Zul Qarnain(as) dựng lên 1 rào 

cản giữa họ và những bộ lạc Ya’juj và Ma’juj để họ có thể yên ổn tránh khỏi sự tàn ác của 

chúng.   

Với số lượng nguyên liệu và theo sự sắp xếp của ông, Zul Qarnain (as) tuyển chọn những người 

sung sức lao động và hoặch định dựng lên 1 bức tường thành cao giữa 2 núi. Chiều cao và chiều 

dài của bức tường thành này không có ai biết, chỉ biết là chiêù cao của nó cao đến đỉnh đầu của 2 

núi. Bức tường thành làm bằng hằng tấn thỏi sắt và những tấm sắt loại chì nấu chảy, đổ chồng 



lên đó.   Với cách này Ya’juj và Ma’juj đều không thể trèo lên thành hoặc đào thủng bức tường 

thành, ngoại trừ khi Allah (swt) muốn nó xảy ra.  

:” Và khi lời hứa của Rabb của ta thể hiện NGÀI sẽ dở nó lên cho nó thành cát bụi, . “  (Q18:98) 

Chúng ở trong vùng băng đá đã được dấu kín  , không để cho chúng ta nhìn thấy chúng và địa 

điểm chính xác nơi chúng ở cũng không có ai được biết, dù đã có rất nhiều giải thích. 

Trong sự tôn kính những bí mật của Allah (swt) những điểm này không thể nói hoàn toàn chính 

xác được.  

Ya’juj và Ma’juj đều là những con người thật và theo sự kể lại, chúng là dòng dõi của Yafith Ibn 

Nuh, một trong số con trai của Nabi Nuh (as)  

 Trong một Hadith dài khác, ông Nawwas Ibn Sam’aan (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) 

nói rằng :” Allah Ta’Ala sẽ ban lời Mặc Khải xuống cho Nabi Isa (as) rằng :” Tạo vật này của 

TA bây giờ đây sẽ xuất hiện, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản chúng. Tuy thế, hãy đem 

những nô lệ trung thành của TA đi lên núi Tur.  Rồi Ya’juj và Ma’juj sẽ xuất hiện, chúng sẽ tràn 

ra khắp nơi với sự giận dữ.  

Khi những người trong bọn chúng hợp thành phần đầu của đoàn người khổng lồ của chúng đi 

qua hồ Tiberias (Bắc Palestine) chúng sẽ uống cạn hết nước hồ và trong lúc người trong bọn 

chúng hợp thành phần cuối của đoàn người ấy đi qua hồ, chúng sẽ nói :” Nơi này đã từng có 

nước (lâu lắm rồi ). Khi chúng tới núi Khamr tại Jerusalem, chúng sẽ ngạo mạn tuyên bố :” 

Chúng tôi đã chinh phục người của trái đất, bây giờ chúng tôi sẽ xóa những ai ở trên Trời.”  

Trong khi nói chúng sẽ bắn những mũi tên lên trời, khi những mũi tên này trở lại mặt đất sẽ có 

dấu máu . Allah Ta’Ala sẽ truyền lệnh cho Thiên thần lấy những mũi tên này nhúng vào máu rồi 

liệng trở xuống.  

Trong thời gian Nabi Isa (as) sẽ ở trên núi Tur với những người tin tưởng theo ông, tronglúc này 

1 cái đầu con bò có giá trị bằng 100dinars (điều này chứng tỏ rằng thực phẩm rất hiếm hoi)  

Đối diện với những khó khăn này, Nabi Isa (as) và những người đi theo ông sẽ cùng nhau làm 

Du’ah, cầu xin Allah Ta’Ala dời bỏ sự bất hạnh này. 

 Kết quả là  Allah Ta’Ala sẽ tạo ra những sự đau đớn, nhức nhối xảy ra trên cổ của mỗi cá nhân 

của đám dân này  và làm cho chúng chết bất thình lình.  Khi Nabi Isa (as) và những người theo 

ông xuống núi TUR, sẽ không còn một chổ trống nào trên mặt đất mà không có tử thi xính thúi 

của chúng, làm thành một mùi hôi tanh hải hùng. Nabi Isa (as) và những người theo ông, một lần 

nữa van cầu xin Allah Ta’Ala cứu giúp. kết quả là Allah Ta’Ala sẽ cho xuống những đàng chim 

khổng lồ mà cần cổ của chúng sẽ dầy như cần cổ của con lạc đà và chúng sẽ liệng những tử thi 

này vào 1 nơi mà Allah Ta’Ala muốn.  (Theo TIrmidhi, những tử thi này sẽ bị quăng xuống một 

nơi gọi là Nahbal) .  

Allah Ta’Ala sẽ cho một trận mưa to nặng nề , ròng rã 40ngày, nước mưa sẽ chảy qua mọi phần 

đất để rửa sạch mặt đất.Người muslim sẽ đốt cung tên của Ya’juj và Ma’juj trong 7 năm trời mới 

hết sạch.  

Allah Ta’Ala sẽ truyền lệnh cho mặt đất sinh sôi, nảy nở mùa màng dồi dào và con người sẽ 

hưởng được Ân Huệ và sự trù phú , một trái lựu sẽ đủ ăn cho một nhóm người, trong khi cái võ 

lột ra sẽ đủ che bóng mát cho họ. Sữa của một con lạc đà sẽ đủ uống cho nhiêù nhóm người, 



trong khi một lần vắt sữa bò sẽ đủ dùng cho cả một bộ lạc, một lần vắt sữa dê sẽ đủ dùng cho cả 

một gia đình.”  (Muslim)           

   Ông Abu Said Khudri (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) thuyết giảng  rằng :”Allah 

Ta’Ala sẽ phán truyền cho Nabi Adam (as) đi nhặt ra những người trong toàn gia dòng dõi của 

Nabi Adam (as) ở Hỏa ngục. Nabi Adam (as) sẽ thưa :” Thưa Rabb , họ là những ai vậy?”  Allah 

(swt) sẽ phán rằng :”Chín trăm chín mươi chín(999) người đều là người của Hỏa ngục, chỉ có 

một người của Thiên đàng””  Nghe xong các Sahabah sợ quá nên đã hỏi :” Thưa Rosululloh 

(saw) một người của Thiên đàng đó là ai vậy?.” Rosululloh (saw) đã trả lời :” Đừng có khổ sở 

như vậy, 999 người sẽ là Ya’juj và Ma’juj, các người sẽ là người ở Thiên đàng.”  (Bukhari & 

Muslim)  

   Ông Abdullah Ibn Umar (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) giảng rằng :” Allah Ta ‘Ala sẽ 

chia nhân loại ra làm 10phần, chín phần mười (9/10) là Ya’juj và Ma’juj, một phần mười (1/10) 

là số nhân loại còn lại. Hadhrat Zainab bint Jahsh (ra) thuật lại rằng :” Có một lần Rosululloh 

(saw) đang ngủ chợt giựt mình thức giấc, mặt của Nabi đỏ gay và những lời nói này nằm trên 

đầu lưỡi của Nabi Rosululloh (saw):”Không ai xứng đáng được thờ phụng, chỉ có Allah Duy 

Nhất. Sự tàn phá sẽ giáng xuống người Arabs vì tai họa ấy đang tiến đến gần kề. Hôm nay cái lỗ 

đã thủng to như thế này trên bức thành Ya’juj và Ma’juj và Rosululloh (saw) đã đưa ngón tay trỏ 

và ngón cái cong lại thành một vòng tròn.”  (Bukhari & Muslim)  

  Ông Abu Hurairah (ra) cũng đã thuật lại lời của Nabi Rosululloh (saw) đã nói :” Mỗi ngày 

Ya’juj và Ma’juj đào thủng bức tường thành mà Zul Qarnain (as) đã dựng lên, khi chúng đào tới 

phần cuối có thể nhìn thấy ánh sáng bên kia núi. Chúng ngừng nghĩ và trở về nhà nói rằng :” 

Ngày mai chúng ta sẽ phá hủy nó và đi ra ngoài.” Nhưng Allah Ta’Ala làm cho bức tường thành 

trở lại bề dầy như trước, và công trình đào thành này sẽ vẫn tiếp tục hàng ngày, cho đến bao lâu 

tùy Allah T’Ala muốn chúng bị cầm cố trong đó.  Khi Allah Ta’Ala muốn chúng được thả ra 

ngoài thì đến cuối ngày đào tường , Allah Ta’Ala sẽ khiến chúng nhớ nói câu :” Insha Allah, nếu 

Allah muốn ngày mai chúng ta sẽ ra đi.”  Ngày hôm sau chúng trở lại sẽ thấy bức tường thành 

vẫn còn y nguyên lỗ thủng của ngày hôm trước (Vách tường thành không trở lại vị trí dầy như 

lúc trước) và sau khi đập vỡ phần còn lại, chúng sẽ xuất hiện.”  (Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah)  

Để giải thích thêm về Hadith kể trên, Allamah Ibn Arabi nói rằng có 3 điêù kỳ diệu mà Allah 

Ta’Ala không muốn cho chúng biết ; 

   1-Những bộ lạc người này không bao giờ biết tiếp tục làm việc về đêm, mặc dù chúng có số 

người nhiều vĩ đại chúng có thể dễ dàng chia phiên nhau làm việc này lẫn đêm. Nhưng vì Allah 

Ta’Ala không muốn chúng biết đến điều này . 

   2-Chúng có thể trèo qua núi hoặc đơn giản trèo lên vách thành, chúng có thể làm được nhờ vào 

những dụng cụ và nông cụ mà chúng có rất nhiều. Theo lời thuật của Wahab Ibn Munabbah, 

được biết rằng các bộ lạc này đều là nhà nông và thợ khoan đất, chúng có rất nhiêù dụng cụ, 

nhưng điêù này Allah Ta A’la cũng không để cho chúng biết. 

   3-Cái ý nghĩ để nói từ :” Insha Allah !” Cũng không vào đầu óc của chúng, chỉ khi nào Allah 

Ta’Ala muốn chúng được thả ra ngoài, sẽ khiến chúng nhớ mà nói Insha Allah! 

 



        ĐẤT BỊ SỤP 
   Sau khi Ya’juj và Ma’juj đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nabi Isa (as) sẽ sống thêm một thời gian rồi 

qua đời. Ông được chôn cất bên cạnh Rosululloh (saw)  

  Một ông tên là Jahjaah thuộc bộ tộc Qahtaan ở Yemen sẽ là Khalifa và ông sẽ cầm quyền 

lãnh đạo vô cùng công bằng và bác ái. Theo thời gian trôi qua, những người cầm quyền khác 

sẽ noi theo gương người trước nhưng rồi sự tham nhũng và suy đồi sẽ dần dần trở lại lần nữa  

Tục lệ vô căn cơ của Kufr và sự ngu dốt tối tăm sẽ tràn ngập khắp nơi trên trái đất .  

Theo tường thuật của Bukhari và Muslim thì trong thời gian này, một nơi ở phía Tây và một 

nơi ở phía Đông sẽ bị sụp đất, và những người chết trong đó là hậu quả của những người 

không tin có Định mệnh. 

           KHÓI 
Theo Hadith của Muslim Sharif, Abu Dawood…..v…v..Một lớp sương hoặc một lớp khói 

dầy đặc sẽ bao phủ bầu trời trong 40ngày và nó sẽ làm cho những muslims chân chính 

(Mu’min)cảm thấy vô cùng lạnh cóng, trong khi hậu quả của nó sẽ giáng xuống Kufr sẽ vô 

cùng khắc nghiệt làm cho chúng ngã ra bất tĩnh. Sau đó bầu trời sẽ trong sang trở lại.  

   1 ĐÊM DÀI BẰNG 3 ĐÊM 
 Cách đó không lâu, sau khi bầu trời trở lại quang đãng, bất thình lình 1 đêm sẽ trở thành dài 

bất thường. Hiện tượng này sẽ xảy ra trong tháng Zil Hajj trong giờ phút nào đó, sau Eid Al 

Adha và sẽ làm cho con người vô cùng bồn chồn lo lắng.  

 Lữ khách sẽ nản lòng, trong khi con trẻ và người lớn sẽ vô cùng lo âu, phải nhờ tới Taubah 

(xám hối) làm cứu cánh. Ngay cả muôn thú cũng sẽ không yên lòng và đầy lo lắng. 

Sau cái đêm dài bằng 3 đêm sẽ là đêm cuối cùng đi đến điểm chấm dứt. 

   MẶT TRỜI MỌC Ở HƯỚNG TÂY 
   Khi 1 đêm dài bằng 3 đêm chấm dứt, buổi sáng hôm sau mặt trời sẽ mọc nhưng trái với thường 

ngày nó mọc ở hướng đông, ngày nay nó mọc ở hướng Tây và những tia sáng của nó sẽ vô cùng 

đục mờ và khi nó lên đến đường kinh tuyến (Meridian) nó sẽ trở về lặn lại ở vị trí củ mà thường 

ngày nó lặn ở hướng Tây ( mọc và lặn cùng ở hướng Tây) . 

    Khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, rất nhiêù người Kufar sẽ nhìn nhận quả quyết tin vào 

Allah Ta’Ala Duy Nhất, trong lúc rất nhiêù muslim tội lỗi sẽ ăn năn xám hối những tội lỗi của  

họ. Nhưng đã quá muộn,  đến lúc này cho dù đức tin của Kufar và sự xám hối của Muslim có 

thành tâm thế nào đi nữa cũng không được Allah Ta’Ala chấp nhận. 

   Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng :” Những người nào xám 

hối (Taubah) với Allah Ta’Ala  trước khi mặt trời lên từ hướng Tây, chắc chắn sẽ được Allah 

Ta’Ala chấp nhận.”   (Muslim) ( Sau khi mặt trời lên sẽ không được chấp nhận). 

       CON VẬT LẠ CHUI LÊN MẶT ĐẤT   

   Ngày hôm sau khi hiện tượng mặt trời mọc lạ thường từ hướng tây vẫn còn mới mẻ in trong trí 

óc và đầu lưỡi của dân chúng, một cuộc động đất sẽ bám chặt núi Safa ở Makkah làm cho mặt 

đất bị nứt ra và 1 con vật kỳ lạ sẽ nhô lên từ vết nứt.  



:” Và khi sự Phán xét của TA chụp lên người chúng, TA sẽ đem ra từ lòng đất, một con vật sẽ nói 

chuyện với chúng …..( Qur’an)  

   Theo một Hadith khác, Hadhrat Huzaifah (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã có nói về sự 

xuất hiện của con vật từ dười đất chui lên như là một trong những dấu hiệu cuối cùng của 

Qiyamah.  Con vật này sẽ rất kỳ lạ và hấp dẫn bởi hình dáng và hành động của nó. Nó sẽ nói 

chuyện với dân chúng, nó không phải được sinh ra như các tạo vật khác được sinh ra mà nó sẽ 

được xuất hiện một cách kỳ diệu từ trong lòng đất.  

  Theo Hadith của Ibn Kathir và Hadhrat Alha bin Umar (ra) thuật lại lời của Rosululloh (saw) . 

Vì là con vật chui lên từ lòng đất, nó sẽ dũ cát bụi trên đầu của nó rồi nó đi thẳng đến khoảng đất 

giữa Hajrul Aswad và Maqami Ibrahim. Dân chúng nhìn thấy nó sẽ bỏ chạy khắp các lối ra, 

ngoại trừ một nhóm người. Nó sẽ đi đến gần nhóm người này và soi sáng gương mặt của họ tựa 

như những vì sao sáng. Sau đó nó sẽ bay đi, du hành khắp thế giới với một vận tốc nhanh như 

chớp . Nó sẽ làm dấu những gương mặt của Kuffar và không ai có thể trốn trách được nó.”  

Con vật này sẽ cầm cây gậy của Nabi Musa(as). Nó dùng cây gậy làm dấu những gương mặt của 

những Mu’minin, khiến gương mặt của họ sang lấp lánh và nó sẽ dùng chiếc nhẫn của Nabi 

Sulayman (as) làm dấu những gương mặt của Kufar và làm cho gương mặt của họ trở thành đen 

đúa.”    

Hầu hết các Ulama đều đồng ý kiến rằng con vật này sẽ nói chuyện bình thường về những điều 

tổng quát với dân chúng. 

Trước khi con vật này xuất hiện sẽ có 2 tin đồn rằng, nó xuất hiện ở Yemem và ở Najd. Sau  khi 

hoàn tất nhiệm vụ , con vật biến mất.  

     GIÓ MÁT TỪ HƯỚNG NAM.  
  Sau đó sẽ có một luồng gió vô cùng mát mẻ và thơm phức sẽ thổi đến từ hướng Nam làm cho 

dưới nách của những Mu’minin đau nhẹ nhàng. Cái đau này sẽ làm cho họ chết hết theo thứ tự , 

những người hành đạo tốt nhất chết trước rồi tới những người tội lỗi, tiếp theo là những người 

phạm tội  trắng trợn  .. .v… v    

   KA’BAH BỊ PHÁ HỦY  
  Lúc này không còn Mu’min nào còn lại trên mặt đất, những lực lượng của Kufar và sự dối trá 

sẽ lan tràn. Cả thế giới sẽ dưới quyền thống trị của Kufar Châu phi. 

  Chúng sẽ hủy diệt Ka’bah thiêng liêng. 

  Ông Abu Hurairah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) thuyết giảng rằng :” Zus Sawiqatain, 

một người xó xương cằm ngắn từ Habsha (Abyssinie) sẽ phá hủy Ka’abah”   (Bukhari) 

  Ông Ibn Abbas (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói rằng :” Mặc dù tôi có thể thấy một 

người đen với đôi chân thọt sẽ phá hủy Ka’bah , phá bỏ từng viên gạch . Hajj sẽ không còn làm 

nửa , chữ trong kinh Qur’an sẽ biến mất. Con người sẽ không còn biết sợ Allah Ta’Ala nữa và 

cũng không vâng bất cứ lệnh truyền nào của Allah Ta’Ala nữa cả. Phẩm giá con người sẽ hạ 

xuống đến độ thấp nhất của thú tánh, phạm những hành động tội lỗi của luân thường đạo lý, đồi 

trụy xấu xa hắc ám . 



Những lãnh tụ tàn bạo sẽ giáng cho dân chúng những đòn dã man chí tử  khủng khiếp nhất và họ 

rất thỏa mãn thích thú với sự đồ máu và tàn sát lẫn nhau. Hầu hết dân chúng sẽ sống trong sự 

thỏa thích  giết nhau và rối loạn.  

Thời gian đó con người ngu muội đến nỗi không còn nhớ đến tên của Đấng Tạo hóa Allah 

Ta’Ala.  Họ sẽ là tạo vật xấu xa hơn bao giờ hết và theo đó Qiyamah sẽ đến . Tuy nhiên trong 

thời gian đó ở Syria sẽ có ít nhiều yên ổn hơn so với cả thế giới và sẽ có rất nhiều người cùng với 

gia đình sẽ dời cư qua (Shaam) Syria.” 

       ĐÁM CHÁY LỚN Ở HƯỚNG NAM 
   Một đám cháy lớn sẽ nổ tung ở Yemen và dân chúng sẽ bỏ chạy, lửa sẽ rượt đuổi theo họ. Khi 

họ ngừng lại để nghĩ, lửa cũng ngừng lại gần họ, và khi họ đi lửa sẽ tựu lại và đi theo họ. Như 

vậy lửa sẽ đẩy họ đi tới Shaam(Syria) , sau đó lửa sẽ biến mất. Đây là dấu hiệu cuối cùng của 

Qiyamah.  

      BẮT ĐẦU QIYAMAH 
   Vài năm sau hiện tượng lửa rượt đuổi người này, con người đang sống đời sống vô cùng tội lỗi, 

vui thú trong sự xa hoa và tiện nghi của thế gian. Trong một ngày thứ sáu sẽ nhầm vào ngày 

mùng 10 tháng Muharram là ngày Asuro, một tiếng động xa vọng lại kéo dài. Lúc đầu sẽ không 

có ai để ý đến âm thanh này, nhưng dần dần tiếng động to hơn và con người sẽ bị kinh hải chụp 

xuống. Đó là tiếng kèn (Soor) của thiên thần Israfil (as) đang thổi. Tiếng kèn sẽ được mọi người 

ở mọi nơi nghe cùng một lúc và sẽ không có một chỗ nào để chạy trốn thoát thân. Âm thanh càng 

lúc cành to và nặng hơn càng làm cho con người kinh hải thêm và đầy khiếp sợ. RỒi Tiếng Kèn 

to hơn tiếng sấm sét và con người sẽ bỏ nhà để chạy vào rừng với hy vọng trốn thoát, trong lúc 

các loài thú trong rừng cũng sẽ kinh hải bởi tiếng kèn, chúng bỏ chạy vào khu vực có dân chúng 

để ẩn thân.  

Rồi tất cả những tạo vật lớn nhỏ đề sẽ chết hết vì âm thanh của Tiếng Kèn, nó sẽ hủy diệt tất cả 

và làm cho trái đất nổ tung. Biển cả cũng sẽ vỡ tung, nước tràn ngập bao phủ các núi non và sau 

đó không lâu, các núi non cũng sẽ vỡ tan tành và những mảnh vỡ sẽ đập vào nhau để hoàn toàn 

tan rả thành bụi.  

Khi Tiếng Kèn nặng hơn nữa, bầu trời sẽ vỡ ra và những gì trên đó như : những ngôi sao, những 

hành tinh, mặt trăng và mặt trời sẽ bị nghiền nát thành bụi. 

     CÁI KÈN (Soor) THỔI TẬN THẾ. 
    Cái kèn là một vật khổng lồ hình dáng như cái sừng. Người xử dụng Cái Kèn là thiên thần 

Israfil (as) . Thiên thần sẽ thổi lần đầu là ngày Qiyamat và sẽ thổi lần nữa là Ngày Phục Sinh. 

  Cái Kèn là một thực thể,vật thật. Âm thanh của nó sẽ hủy diệt vũ trụ. Cái kèn không phải là ngụ 

ý hay phép ẩn dụ gì cũng không phải là vật trừu tượng mà nó là một vật chất có thật do Allah 

Ta’Ala đã tạo ra .  

Người nào bác bỏ sự thật của Cái Kèn sẽ thành Kufar vì nó đã được chứng minh trong QUr’an 

thiêng liêng và Ahadith  .  (Kitabul Iman) 

      CÁI CHẾT CỦA SHAYTAN 



   Khi tất cả nhân loại đều đã bị tiêu hủy hết, Thiên thần Maut (thần chết) sẽ đo mgay về hướng 

của Shaytan, nó đang chạy lẫn trốn đó đây vì hạn kỳ mà nó kèo nài xin với Allah Ta’Ala bây giờ 

đã đến hồi chấm dứt. Thiền thần sẽ tóm lấy nó và đánh nó bằng cây lửa và rút linh hồn của nó ra. 

Mức độ đau đớn mà Shaytan chịu đựng trong giờ phút chết của nó sẽ là tổng số của tất cả các 

đau đớn mà loài người đã hứng chịu trong giây phút lìa đời .  

Kèn thổi kéo dài trong 6 tháng , sau khi không còn gì cả ngoại trừ 8 thứ : Ngai Vương (Arsh) , 

Chiếc Ghế (Kursi) , SỔ Ghi những gì đã xảy ra (Lowh), Cây Viết (Qalam) , Thiên đàng (Jannat), 

Hỏa Ngục (Jahannam) , Cái Kèn (Soor) và Các Linh Hồn (Ruh)  

Các linh hồn sẽ bị chìm trong trạng thái bất tỉnh, ngủ mê. Cả thiên thần cũng sẽ bị hủy diệt.  

Theo một lời thuật khác, Cả 8 thứ này rồi cũng sẽ không còn hiện diện trong một thời gian ngắn. 

Khi không còn gì hết, ngoài trừ Đấng Allah Duy Nhất, NGÀI sẽ tuyên bố :” Tất Cả Những Vua 

Chúa Quyền Hành Hôm Nay Đâu?”  Sẽ yên lặng hoàn toàn.  

Rồi Allah Ta’Ala sẽ tuyên bố :” Chỉ Có Allah Đấng Duy Nhất, Đấng Quyền Lực Vô Cùng.” . 

Những tạo vật, Thiên đàng, Trái đất và các Thiên thần. Trái đất sẽ không có cây cối, núi non và 

biển cả nhưng sẽ là một mặt bằng phẳng làm bằng đá hoa cẩm thạch sáng trắng.  

Rồi Allah Ta’Ala sẽ truyền lệnh cho thiên thần Israfil (as) thổi tiếng Kèn lần nữa, tất cả linh hồn 

sẽ trở về thân thể của họ mà Allah Ta’Ala đã tái tạo lại, con người sẽ to lớn khổng lồ như một 

hành tinh. Sau khi trở vào thân thể , các linh hồn này sẽ vĩnh viễn không rời nữa. 

 Khi Kèn được thổi lên, tất cả loài người sẽ đứng dạy và đi ngay đến cánh đồng Qiyamah. 

Người đầu tiên đứng lên sẽ là Nabi Rosululloh (saw) thương mến của chúng ta, theo sau là Nabi 

Isa (as) rồi đến các Ambiya (as), kế tiếp là những người Tử vì Đạo, rồi đến những người 

muslims chân chính thiện tốt, theo sau là những muslims tội lỗi, sau rốt là những người Kufar.  

Tất cả nhân loại đều tựu hợp tại Cánh Đồng Qiyamah, sẽ là một nơi chỉ có Allah Ta’Ala biết.  

Mặt trời sẽ hạ thấp xuống chỉ cách xa 1 dậm trên đầu của mọi người làm cho con người ngụp lặn 

trong mồ hôi của mình, tùy theo tội lỗi mà mình đã làm.  Đây sẽ là bắt đầu của một ngày dài 

Phân Xử .  

“….một ngày dài bằng năm chục ngàn năm…”  (Qur’an)  

  Câu Đu’ah của chúng ta với Allah Ta’Ala Đấng Rộng Lượng là : 

”  Xin NGÀI ban cho chúng tôi sự hiêủ biết rõ rang thực sự mục đích của chúng tôi có mặt trên 

trái đất này, trước khi Thần Chết chộp lấy chúng tôi. 

Xin NGÀI dẫn dắt chúng tôi được xám hối và chấp nhận cho chúng tôi sửa chữa những sai lầm 

của chúng tôi.  

Xin NGÀI làm cho tim óc của chúng tôi thấm nhuần và nhận thức đầy đủ ngày Akhirah và  

Xin NGÀI cứu chúng tôi khỏi sự kinh hoàng của Ngày Hồi Sinh.    Amin 

 

Rahimah dich từ quyển “Signs of Qiyamah” của Mohammad Ali Ibn Zubair Ali.            

       

   

      



 

     

     

 

  

         

 

 

    

  

 

      

 

            

       


