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Tạ ơn Allah Đấng hằng sống và tồn tại mãi mãi còn những gì ngoài 

Ngài sẽ không tồn tại, Đấng đã nâng bầu trời lên cao rồi trang hoàng bằng 
những vì sao, Đấng đã làm cho trái đất được vững chắc bởi những quả 
núi hùng vĩ, Đấng đã qui định cho mọi linh hồn một định mệnh rồi làm 
cho chúng chết đi và xóa đi bổng lộc, sau đó hạ lệnh cất tiếng còi in ỏi thì 
tất cả xác chết đều đứng lên, khi đó một nhóm đi vào thiên đàng hưởng 
thụ và nhóm còn lại đi vào hỏa ngục nóng bỏng, mọi cánh của của hỏa 
ngục được mở toan ra trước mặt chúng mỗi loại tội phạm đi vào một cửa 
nhất định rồi các cửa bị đóng lại chúng sẽ ở trong hỏa ngục đời đời kiếp 
kiếp với sự lo lắng và buồn khổ, ngày hôm đó hình phạt đến với chúng từ 
trên xuống và từ dưới chân lên không một ai trong chúng hưởng được sự 
khoan hồng. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được 
thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có sự cộng tác với Ngài một 
lời tuyên thệ bình an và hài lòng và tôi xin xác nhận rằng Muhammad là 
bề tôi và là Thiên Sứ của Ngài, Người đã được Allah ban cho sự chiến 
thắng trên Ba Tư và Hi Lạp, cầu xin Ngài ban phúc lành và bình an cho 
Người, cho dòi dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ 
bằng sự tốt đẹp hãy bầu trời còn trút mưa. 

Hỡi anh em Muslim thân mến! Quả thật, Allah đã cảnh báo trước 
trong Thiên Kinh Qur'an về hỏa ngục đồng thời báo cho biết trước thể 
loại hình phạt làm cho ruột gan bị cắt đứt và tim nhảy khỏi lòng ngực, sự 
cảnh báo trước đó là sự khoan dung đối với chúng ta biết mà đề phòng. 
Vì thế, hãy cùng lắng nghe sự cảnh báo từ Thiên Kinh Qur'an và Sunnah 
của Thiên Sứ � về những hình phạt của hỏa ngục hi vọng rằng các bạn 
ghi nhớ và tìm sự che chở mong được bình an từ Thượng Đế trước khi 
hành phạt đến với mọi người, khi đó sẽ không được giúp đỡ. 

Allah phán:  

�X�W�{��Í�������Ì��Ë��Ê���É��Èz ١٣١: �ل ���ان  

�Và hãy sợ lửa (của hỏa ngục) đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ 
Kafir (vô đức tin)� Ali I'mron: 131. 

  
Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î������Íz ن�  ٤: ا��

�TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ Kafir (vô đức tin) sợi dây xích, 
gông cùm và hỏa ngục� Al-Insaan: 4. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�Wt��s��r��q��p��o�����nu���z ٢٩: ا����  

�Quả thật, TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ làm điều sai quấy hỏa 
ngục bao trùm lấy chúng như một mái vòm che� Al-Kahf: 29. 

  
Allah phán ở chương khác nói về Iblis chúa loài quỉ: 

   ���� ���� ���� ����� :��{��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p

��¤��£��¢��¡�����~��}��|z ٤٤ – ٤٢: ا����  

�... Ngoại trừ những ai theo ngươi thuộc nhóm người lầm lạc. Và quả 
thật, hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng. Nó có bảy cánh 
cửa đi vào, mỗi một loại (tội nhân) trong bọn chúng sẽ đi vào một 
cánh của nhất định� Al-Hijr: 42 – 44. 

  
Allah phán ở chương khác:�

�{�X�Wx��w��v��u��t��sy����~��}���|��{��z��z ������������: ا�

٧١  
�Và những kẻ Kafir (vô đức tin) sẽ bị lùa đến hỏa ngục từng nhóm 
một cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của hỏa ngục sẽ được 
mở toang� Al-Zumar: 71. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��g��fj��i��h��k�����v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��

{��z���y��x��w|��z �  ٨ – ٦: ا���

�Và (chuẩn bị) cho những kẻ phủ nhận Thượng Đế của họ một sự 

trừng phạt của hỏa ngục và đó là một nơi ở tồi tệ nhất. Khi bị quẳng 
vào đó, chúng sẽ nghe tiếng hít vào giống như tiếng nó hà ra. Nó gần 
như muốn phát nổ vì giận dữ� Al-Mulk: 6 – 8. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W�]��\��[��Z��Y����X��W��Vz ٥٥: ا�&%�$#ت  

�Vào ngày mà hình phạt sẽ bao vây lấy chúng từ bên trên xuống và 
từ dưới chân chúng� Al-A'nkabut: 55. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W`��_��~����}��|���{��z��y��xaf����e��d��c��b��g�j��i��h��
z ���  ١٦: ا�

�Chúng sẽ bị tấm màn bằng lửa bao phủ từ phía trên và phía dưới. 

Allah dùng lửa để cảnh cáo và làm run sợ bầy tôi của Ngài. Hỡi bầy 
tôi của TA! Hãy kính sợ TA� Al-Zumar: 16. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬��«�����ª��©��¨��§�������

��»��º��¹z (&)٤٤ – ٤١: ا�#ا  

�Và những người bạn bên tay trái – những người bạn bên tay trái sẽ 
ra sao? (chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng và nước sôi. Giữa đám khói 
mù nghi ngút. Không mát cũng không dễ chịu� Al-Waqiah: 41 – 44. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�Wo��n��m���l��kpu������t���s��r��q��v��z (*#+٨١: ا�  

�Và chúng nói: Chớ đi chiến đấu dưới ánh nắng cháy da. Hãy bảo 
chúng (Muhammad): lửa của hỏa ngục nóng còn dữ dội hơn� Al-
Tawbah: 81. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W���z��y��x��w��v��u��t��sz ١١ – ١٠: �-�ر�)ا  

�Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết được Hawiyah là gì? (Đó 
là) hỏa ngục cháy dữ dội� Al-Qoriah:10 – 11. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

z ��-٤٨ – ٤٧: ا�  

�Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên rồ. Vào ngày (sau) 
chúng sẽ bị lôi úp mặt vào hỏa ngục: "Hãy nếm đi sự va chạm của 
lửa"� Al-Qomar: 47 – 48. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��u�����������t��s��r�������q��p��o��n��m�������l��k����j��iz �/0٢٩ – ٢٧: ا��  
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�Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết lửa của hỏa ngục là gì? Nó 
không dung tha cũng không bó sót (một tên ác nhân nào). Nó đốt 
cháy và lột hết các lớp da� Al-Muddaththir: 27 – 29. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��¸��¶��µ���´��³��²���±���°��¯��®��¬��«

��¿��¾��½��¼��»���º��¹��Ã��Â��Á��Àz 12��+٦: ا�  

�Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia đình các 
ngươi tránh khỏi hỏa ngục mà chất đốt chính là những kẻ (vô đức 
tin) và bụt tượng, do những Thiên Thần lạnh lùng và nghiêm nghị 
quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh cho Họ và 
thi hành đúng những điều Họ nhận được lệnh� Al-Tahreem: 6. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��d�����c��b��a��f��e���i���h��g�z ٣٣ – ٣٢: ا���34ت  

�Quả thật, nó (hỏa ngục) hà ra những ngọn lửa to như những pháo 
đài. Giống như những con lạc đà mà vàng� Al-Mursalat: 32 – 33. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W���¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}

��«��ª��©z 15٥٠ – ٤٩: إ*�اه  

�Và vào ngày đó, Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị 
trói xích với nhau. Quần áo của chúng sẽ bằng dầu hắc và mặt của 
chúng sẽ bị bao phủ bằng một lớp lửa� Ibrohim: 49 – 50. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W�����q��p��o�����n��m���l��k��j��i��h��g��f

��s��rz �8�9 :٧٢ – ٧١  

�Khi chiếc gông sẽ được đóng vào cổ chúng và những sợi lò tói mà 
chúng sẽ bị kéo lôi đi. Vào trong loại nước sôi hôi thối rồi vào trong 
lửa nơi mà chúng sẽ bị đốt� Ghofir: 71 – 72. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��¡�����~��}��|���{�����z��y��x��w��v��u��t

��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§���¦��¥���¤��£��¢

��¼���»��º��¹��¸��¶��µ��´z :٢٢ – ١٩: ا��  

�Bởi thế, những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ được mặc loại áo may bằng 
lửa, đổ nước thật sôi xối từ trên đầu chúng xuống. (Nước sôi này) sẽ 
làm chảy tan bất cứ vật gì trong bụng và làn da của chúng. Và chúng 
sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt� Al-Haj: 19 – 22. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W|��{��z��f��e��d��c���b���a��`��_��~��}��

h��gi��z ء�  ٥٦: ا�%

�Quả thật, những ai phủ nhận các lời mặc khải của TA sẽ sớm bị TA 
ném vào hỏa ngục, cứ mỗi lần lớp da của chúng bị nướng chín TA 

cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm hình phạt (của hỏa ngục)� 
Al-Nisa: 56. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��������h��g��f��e��d��c��b��a��`���_�������^��]��\

��j��iz ٤٦ – ٤٣: ا�0>�ن  

�Quả thật, cây Zaqqum. Sẽ là thực phẩm của những kẻ tội lỗi. Giống 
như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng. Như loại 
nước sôi hừng hực� Al-Dukhon: 43 – 46. 

  
Allah phán về loại cây đó: 

   �����
�  � ���!:��{���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h

��sz ٦٥ – ٦٤: ا�=�8�ت  
�Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của hỏa ngục. Chồi non của nó 
giống như đầu của bọn Shayton� Al-Soffat: 64 – 65. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��P��O��N��M���L�����������K��J�������I���H��G��F���E��D��C���B��A

��^��]��\��[��Z��Y�����X��W���V��U���T��S��R��Qz (&)٥٦ – ٥١: ا�#ا  
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�Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. Các 
ngươi sẽ ăn trái cây Zaqqum. Mà các ngươi sẽ nhét vào đầy bụng. 
Sau đó các ngươi sẽ uống nước sôi chồng lên thêm. Đây là sự chiêu 
đãi của chúng vào ngày phán xử� Al-Waqiah: 51 – 56. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W�z��y��x��w��v|��{�������}��a��`��_�����~��

��bz ٢٩: ا����  

�Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì chúng sẽ được giảm 
cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu sôi, nó sẽ lột hết da 

mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước uống đó và xấu xa 
thay chổ nghỉ (của chúng)� Al-Kahf: 29. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��¦��¥��¤��£��¢��¡z 0��� :١٥  

�Và uống một loại nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn� 
Muhammad: 15. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W����¨��§��¦���¥��¤����£��¢��¡�����~��}���|

��¬��«��ª��©®¯��´��³��²��±���°��z 15١٧ – ١٦: إ*�اه  

�Và y bị bắt uống một loại nước sôi hôi thối. Y sẽ uống nó từng ngụm 
nhưng khó nuốt xuống cổ họng và cái chết bao vây y tứ phía nhưng y 

sẽ không chết và trước mặt y sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt� 
Ibrohim: 16 – 17. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F���E��D��C��B�����A

Z��Y����X��W��V���U��T��S���������R���Q[��_��^��������]��\��z ف�<�: ا�

٧٧ – ٧٤  
�Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ ở trong hỏa ngục, chúng sẽ vào đó ở 
đời đời. Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. Và TA (Allah) đã không hảm hại chúng nhưng 
chính chúng là những kẻ tự hại bản thân mình. Và chúng sẽ kêu la: 
"Hỡi Thiên Thần! Hãy xin Thượng Đế của ngài giết phứt chúng tôi 

đi, (Thiên Thần) đáp: "quả thật, các ngươi sẽ phải ở đó đời đời."� 
Al-Zukhruf: 74 – 77. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�WZ��Y[���`��_��^��]��\��z ٩٧: ا��4اء  

�Chổ ngụ của chúng sẽ là hỏa ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống, 
TA sẽ gia tăng lửa ngọn thêm cho chúng� Al-Isro: 97. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��«��ª��©��¨��§���¦��¥������¤��£��¢��¡���~��}��|
°��¯��®��¬±��¸��¶��µ��´��³��²���z ء�  ١٦٩ – ١٦٨: ا�%

�Quả thật, những kẻ không có đức tin và làm điều sai quấy thì chắc 
chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng dẫn 

theo con đường nào. Ngoài con đường dẫn họ đến hỏa ngục nơi mà 
họ sẽ vào ở đời đời trong đó, và việc đó thật dễ dàng đối với Allah� 
Al-Nisa: 168 – 169. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�Wg��f���e��d��c���b��a��`��_��~hj��i����m��l��k
���nz ?$4 :٥٤  

�Và giữa chúng với những điều mà chúng mong ước (chân lý) có một 
bức chắn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho đồng bọn 
của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng là đám người ở trong 
trình trạng ngờ vực trầm trọng� Sabạ: 54. 

  
Allah phán ở chương khác: 

X�W�{���¬��«��ª��©���¨������§��¦��¥��¤��£����¢��¡z @٢٣: ا��  

�Và ai bất tuân Allah và Sứ Giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp nhận 
hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đời đời� Al-Jin: 23. 

  
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��s��r����q��p��o������n��m��l��k��j��i��h��g��u��t��

���|�����{��z��y��x���w��vz ة�  ٩ – ٥: ا���

�Và điều gì cho Người (Muhammad) biết Humazah là gì? Đó là lửa 
của Allah được nhúm lên (thành ngọn). Sẽ bốc cao lên tận quả tim. 
Quả thật, nó sẽ vây kín chúng lại. Bên trong các cột lửa cháy tỏa 
rộng� Al-Humazah: 5 – 9. 
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Có rất nhiều câu kinh miêu tả về hỏa ngục và thể loại hình phạt đau 
đớn mãi mãi, trên chỉ là điển hình. 

Còn những Hadith miêu tả về hỏa ngục như sau: 

  "#$
� "%&�'( &)'(  *+&,-�&.'� &)"�  �  /0"�/�
� $123  � 2��2�: )) "� 4'�&5-6  "7�/�
�'8&,'6 "�'��'�"9:
�    21,-�&�'; �'<2
   '=�:
23
*8�'�">�'<'?!@�-�'6 * 2'� '=:
23 21,-�&�'; *8�'�"> ABCD 'E'�  ((F.� G�!7.   

Ông Abdullah bin Mas-u'd � thuật lại lời Nabi �: "Hỏa ngục được đem 

đến trong ngày phán xử, nó gồm có bảy mươi nghàn sợ dây cương 
mỗi sợ dây cương có bảy mươi nghàn Thiên Thần kéo." Hadith do 
Muslim ghi lại. 

  

  2�'�&6'�-I 0"�23 &)'( �  /0"�/�
� $123 � 2��2�:))           'J"�&�'; &)"� K%"L�'! MN&O-P '8'+Q ,-�'� -%"�,-6 �'� "G"R'I &FCD-7�'?
   'F/�'<'P S�'L &)"� �TN&O-P((. �,C
�2� :   "#$
� 2�,-;'7 �'6  /?"��'< U�'�"V�2W2
 . 2��2� : ))/?"�   '�&."�"� �'<&�2'( &X2SYCV �'<*� 

�'IS�'L CB:Z"� /)-<[CD �TN&O-P 'JS�";'!((#�( \	�� .  
Ông Abu Huroiroh � thuật lại lời Nabi �: "Lửa do con cháu Adam sử 
dụng là một trong bảy mươi phần so với sức nóng của hỏa ngục." 

Sohabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah! Như thế là đủ rồi. Người nói tiếp: 
"Quả thật, hỏa ngục được chia làm chín mươi sáu phần tất cả mỗi 
phần đều nóng giống như nhau." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi 
lại. 

  

 2�'�&6'�-I 0"�23 &)'( �2��2� : -;'7 'E'� �/�CD "#$
� "�,� @0"�/�
� 2��292V U�'�&P'! 'E"]'; :̂ "� �: )) �'� 21!-7&%'�
�2R'I _ (( �'�:C� :   -F2&(23 -#C
,-;'7'! -#$
� . 2��2�: )) K�'�'L �2R'I  ̀a� -#2';&723  :
� 0"V 'F/�'<'�     'J"�&��'; CR�&�-� 
"�'b"L 21c�2V �U	6')&��'I"�&�2� 42
"� 4'<'�&?�  ((F.� G�!7.  

Ông Abu Huroiroh � kể: khi chúng tôi đang ở cùng với Nabi � thì nghe 
được tiếng rơi xuống, khi đó Người hỏi: "Mọi người có biết vật gì rơi 
đó không?" Chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài mới rõ. Chúng tôi đáp. 
Nabi � nói tiếp: "Đấy là hòn đá được Allah ném xuống hỏa ngục cách 

đây bảy mươi năm, đến ngày hôm nay nó mới rơi xuống đến đáy hỏa 
ngục." Hadith do Muslim ghi lại. 

  

 2�'�&�-( &)'( ")&�  21�'!&O2d  �  -eCf&g'6 ',-I'!  :  �'�2
 '�"DĈ  &%2� $123    "	'h &)"� 429:-6 '�'�'i:
� "�&�   j",&<'�2V 'F/�'<'P 
 �'<�"V'J"�&�'; �k��'( �'��k�&�2� �'<2
 -l"7&%-6  "#$
�'! mn&]-�2
&F-�&�"�'�2V23 $1_  ((F.� G�!7.  

Ông U'tbah bin Ghozwan � nói trong Khutbah: "Chúng ta đã được nghe 

rằng một hòn đá được ném từ miệng hỏa ngục rơi xuống bảy mươi năm 

cứ tưởng rằng hỏa ngục không đáy, thề bởi Allah chứng giám rồi hỏa 
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ngục sẽ được nhét đầy, chẳng lẽ điều đó làm cho mọi người ngạc nhiên 

hay sao?" Hadith do Muslim ghi lại. 
 

  *o�/�'( ")&�� &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:))       "8,[�/O
� &)"� U�'�:f2� $123 &,2
       �'�&?@%�
� "7�'+ 0�"V &p'��"fC�
mq        -#'��'�2� C1,CW'6 &)']"� '=&�2W2V &F-<'�"6�'�'� �'�&?@%
� "B&I23 42'( &p'%'.:V ((    jR����
�! 0r�.�
� G�!7

�P�� )��!.  
Ông Ibnu Abbaas � thuật lại lời Nabi �: "Nếu như một giọt Zaqqum 

nhiểu xuống trần gian sẽ hủy hoại cuộc sống của con người trần gian, 
thế đó sẽ ra sao nó là thức ăn của người trong hỏa ngục." Hadith do 
Al-Nasa-y, Al-Tirmizy và Ibnu Majah ghi lại. 

  

   *s"�'� ")&� "1�']&�@�
� &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:))          2t�&�'? -#�2
 &)'� �k��2R'( "7�/�
� "B&I23 21',&I23 $1"� "1
    *7�'? &)"� "1�2D�'�"h'!          'h23 �k%'L23 $123 u'�'6 �'� CB'P&�"]:
� "B&�'6 �']2D -#Cd�'�"+ �']-<&�"� 0"&�'6    �k��2R�'( -#&�"� @%

mq -#/?"�'!�k��2R'( &F-<-?',&I .((G,v j7�g�
! F.� G�!7.  
Ông Al-Nụa'man bin Basheer � thuật lại lời Nabi �: "Người bị hình 

phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục là người mang đôi giầy da được làm từ 
lửa, nó làm cho não của y sôi sùn sụt giống như nồi nước sôi vậy, mọi 
người cứ tưởng rằng hình phạt của y là nặng nhất nhưng thật ra 
hình phạt đó là nhẹ nhất." Hadith được Muslim ghi lại và trong Al-
Bukhory cũng tương tự như thế. 

  

   * "
�'� ")&� "�'?23 &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:))         "�'��'�"9:
� '8&,'6 "7�/�
� "B&I23 &)"� �'�&?@%
� "B&I23 "F'�&?2w"� 4'�&5-6
     C��29-6 /FCx U�'�&�'y "7�/�
� 0"V Cz'�&{-�2V:       [|2� �k�&�'b 'X&623'7 :B'I '8'+Q ')&�� �'6     '? ' "� /�'� :B'I   [|�2� KF��"� _  

C�,C9'�2V: 2}    S~'7 �'6 "#$
�'! .   0"V U�'�&�'y Cz'�&{-�2V "�/�'�:
� "B&I23 &)"� �'�&?@%
� 0"V �k;&5-� "o�/�
� S%'h2w"� 4'�&5-6'! 
  -#2
 C��29-�2V "�/�'�:
�:            [|2� ��/%"h ' "� /�'� :B'I [|2� �k;&5-� 'X&623'7 :B'I '8'+Q ')&�� �'6  _  '�2V C�,C9: 2}    �'6 "#$
�'! 

S~'72}'! [|2� Ko&5-� 0"� /�'� �'� [|2� U�/%"h -X&623'7  ((F.� G�!7.  
Ông Anas bin Malik � thuật lại lời Nabi �: "Vào ngày phán xử, đem 

đến người sung sướng nhất ở trần gian thuộc nhóm người trong hỏa 
ngục nhún vào hỏa ngục rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: hỡi con cháu 
Adam ngươi có từng hưởng thụ niềm sung sướng và hạnh phúc nào 
chưa? y đáp: thề bởi Allah chứng giám tôi chưa từng hưởng. Rồi 
đem đến người bị hoạn nạn gian khổ nhất ở trần gian thuộc nhóm 
người trong thiên đàng cho vào thiên đàng rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: 

hỡi con cháu Adam ngươi có từng bị hoạn nạn gian khổ lần nào 
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chưa? y đáp: thề bởi Allah chứng giám tôi chưa từng gặp hoạn nạn 
và cũng không bị gian khổ gì cả." Hadith do Muslim ghi lại. 

Tức người của hỏa ngục quên lãng hết tất cả niềm sung sướng đã 
hưởng thụ ở trần gian, và người của thiên đàng cũng vậy quên lãng hết sự 
khó khăn cực nhọc của trần gian mình gặp phải. 
 

   * "
�'� ")&� "�'?23 &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:))        '8&,'6 "7�/�
� "B&I23 &)"� "B-P/�"
 C��29-6&623'723 "�'��'�"9:
� &,2
 'X
    mq� 42'( �'� ' 2
 21�2D     "#"� �k6"%'�:	-� 'X&�CD23 *N&0'h &)"� "�&7. C�,C9'�2V: &F'�'? . 2��2� : C�,C9'�2V :   -p&+'723 &%2� 

      '( -p:R'b23 &%2� ' "
2̂  &)"� 21',&I23 ' &�"�     2} :123 '8'+Q "�&<2� 0"V ' &�2 &�-�     'X�&�'�2w2V �U�&�'h 0"� 'l"� $}"�   :123 
0"� 'l"�&�-� ((%�3 G�!7G,i�� F.�! j7�g�
� G�!7! .  

Cũng từ ông Anas � thuật lại lời Nabi �: "Vào ngày phán xử có lời hỏi 

người trong hỏa ngục: ngươi có đồng ý đánh đổi tất cả những gì sở 
hửu ở trần gian để thoát khỏi hình phạt này không? dạ có. Y đáp. 
Khi đó, Allah phán: quả thật, TA chỉ yêu cầu nhà ngươi trong lời 
cam kết của tổ tiên của nhà ngươi Adam rằng không được tổ hợp TA 
trong việc thờ phụng vậy mà ngươi lại khước từ mà chỉ muốn tổ hợp 
với TA mà thôi." Hadith do Ahmad ghi lại và tương tự như thế trong Al-
Bukhory và Muslim. 

  

'(&) '6 &�2 "� 4&) '� "�/�2� 2� �2�� :))-6&�"�C� ̀a�  mq &I"B /�
� "7�     &F-I�'+�'? &F"<&�2'( &X2V'�&h23 �2̂ "�2V U�'��'i'; :'6 23 �&I2B 
/�
�"7� 23 �@j 'h &0*N '� :fC-�&,21     '<"� 21&!-�CD:R'�2V 21&,C
2w&.'� &jAR:
� �'�'!   �';'i�"r'e @%
� &?'��    C�"O&�'6 &jAR:
� mN�']:
�'! 

&F"<&�2'( 2V �'�C9&,C
&,21 :'6 '7 �S~ /�
� '�'~� 2V -�&]"f-�-I&F 23 :d2tU}� '� "O&6-% "V &0 23 :d2t"
"<&F '! ';2t";"B '� "O&6-%  �"V &0 
';2t";""<&F'! 'P&]U�� -6:'<-e'( 2&�"<&F ((#6!+�� )�� G�!7.  

Ông Ya'la bin Maniyah kể: "Allah dựng lên đám mây cho người của 

hỏa ngục khi đã che đậy chúng, Ngài gọi chúng: hỡi người của hỏa 
ngục! Điều gì làm cho các ngươi muốn và yêu cầu? Khi đó, họ liên 
tưởng đến những đám mây của trần gian và nước mưa ban xuống 

cho họ rồi trả lời: thưa Thượng Đế, nước uống. Thế là mưa xuống 
cho họ những cái gông, trong gông là xiềng xích, trong xiềng xích là 
than hồng thiêu cháy bọn chúng." Hadith do Ibnu Mardawaih ghi lại. 

 

   4';,-� 0"�23 "�6"%'L &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:)) 2t2x 2} ��2x  2�/�'�:
� 21,C-b&%'6 :     *��&]'b -)"�&%�-� 
   "�&iS.
�"� K�S%'{-�'! *F"L'7 -E"��2�'!.         "�2�,-�:
� "�&<'? &)"� -#$
� -G�29'; "�&]'g:"
 �k�"�&%-� 'p�'� &)'�'! ((. 2B�"� : 

  "�2�,-�:
� -�&<'? �'�'! _  2��2� : ))        �&I23 j"̂ &5�-6 "p�'."�,-]:
� "�!-�CV &)"� j"�&�'6 K�&<'?     -��6"7 "7��/�
� 2B
&F"<"P!-�CV ((G�!7�IR
� G��3! FD��� #iiy! %�3 .  
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Ông Abu Musa � thuật lại lời Nabi �: "Có ba loại người sẽ không 

được vào thiên đàng: người nghiện ruợu, người cắt đứt quan hệ dòng 
tộc và người tin tưởng vào bùa ngãi. Và người nghiện rượu chết sẽ bị 
Allah cho uống nước từ sông Al-Ghâu-toh." Có lời hỏi: và sông Al-
Ghâu-toh là gì? Nabi � đáp: "Là dòng sông (của hỏa ngục) chứa máu 

mủ chảy ra từ âm hộ của gái điếm, nó gây tác hại đến người của hỏa 
ngục bởi mùi hôi thối từ âm hộ đó." Hadith do Ahmad ghi lại. 
  

 *�"��'P &)'( �    /0"�/�
� $123� 2��2�:))        2
 "p�'�"W&.-]:
� '~"�'h &)']"
 U�%&<'( "a� 42'( $1"�"#�"9&.'�   &)�"� 
 "��'�'g:
� "�'��"�((. �,C
�2� :      "��'�'g:
� C�'��"� �'�'! "#$
� 2�,-;'7 �'6 . 2��2� : ))     C�'7�'{�-( &!23 "7�/�
� "B&I23 -�'�'( 
"7�/�
� "B&I23 ((F.� ��iy.  

Ông Jabir � thuật lại lời Nabi �: "Quả thật, Allah đã hứa rằng đối với 
người nào uống chất say sẽ bị Allah uống Tinah Al-Khobaal. Sohabah 
hỏi: thưa Thiên Sứ của Allah Tinah Al-Khobaal là gì ? Thiên Sứ � đáp: 
"Là mồ hôi của người hỏa ngục hoặc là mồ hôi của những kẻ phản 
nghịch thuộc nhóm người hỏa ngục." Hadith trích từ Soheeh Muslim. 

  

   S0"�/�
� &)'(�  2��2� -#/?23)) :-6  C��29"
"+,-<'�: u'7�'{/�
�   21,-�&�'� �2̂ �'� _  21,C
,C9'�2V :   �'�&�"f'(   �'�"9&;�2V �'�/�'7
 2
"� -7�'�-�2V&F"<&�: 2}23 21!-+"�'�  _             �kY�&�'� �'<-Y�&�'� -F�"f&i'6 K~�'�'; �'</?2w2D 'F/�'<'P 42
"� 21!-�'�&i-�2V 

"7�/�
� 0"V 21,Cf2��'.'�'�2V((Ji�i{
� .  
Được truyền lại từ Nabi �, Người nói rằng: "Có lời hỏi bọn Do Thái 

giáo và Thiên Chúa giáo rằng: các ngươi ước muốn gì?, chúng đáp: 

thưa Thượng Đế! chúng tôi khát nước, cầu xin Ngài hãy ban cho 
chúng tôi nước uống. Khi đó có người chỉ cho chúng rồi bảo: chẳng lẽ 
không phải đằng kia hay sao? Thế là chúng hướng đến hỏa ngục gặp 
phải nước ảo rồi kéo nhau đến đấy thế là bọn chúng lần lượt rơi hết 
vào lửa." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory và Soheeh Muslim. 

 
Ông Al-Hasan nói: bạn hãy tưởng tượng xem nhóm người đi bộ 

năm chục nghàn năm không được ăn dù là một miếng cũng không được 
uống dù là một ngụm nước cho đến khi khô đứt cả cổ vì khát và rát cả 
bụng vì đói. Sau đó, bị đưa vào hỏa ngục đó chính là thời điểm chín mùi 
cho bọn chúng uống nước sôi. 

Ông Ibnu Al-Jâuzy miêu tả về hỏa ngục: là ngôi nhà dành riêng 
cho những kẻ phản nghịch, trong đó chúng bị cắt đứt hết mọi niềm hi 
vọng và hạnh phúc, thay thế sự sáng sủa của gương mặt bởi màu đen xì, 
chúng bị đánh đập bằng roi nặng hơn cả quả núi, hỏa ngục do những 
Thiên Thần rất hung tợn và lạnh lùng cai quản khi chúng gặp họ trong 
khoảng cách gần chúng liền bỏ đi nhưng không thoát chúng bị quẳng vào 
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nơi rét buốt, chúng buồn khổ mãi không tìm được niềm vui, chúng ở đó 
mãi mãi không được phép rời khỏi, chúng khóc lóc vì đã đánh mất tuổi 
thanh xuân đã bất tuân với Allah và chúng khóc cạn cả nước mắt nhưng 
mỗi khi hết nước mắt thì được thêm. Hỡi những kẻ thất bại vì đã chọc 
giận Đấng Tạo Hóa, hỡi những ai bị thử thách bởi những nạn tai kinh 
hoàng, hỡi những kẻ có hành động đáng xấu hổ rồi chính bản thân các 
người sẽ làm chứng cho hành động của mình, còn đâu sự thu nhập của 
các người từ những điều hư ảo phù phiếm, còn đâu là sự đi đứng trong 
điều đầy tội lỗi, tất cả điều là ảo vọng mà thôi. Rồi thể xác chúng sẽ bị 
thiêu đốt và sau mỗi lần bị đốt cháy được phục hồi trở lại cho chúng thể 
xác như cũ để chịu hình phạt tiếp. 

Thưa Allah! Hãy cứu vớt chúng tôi khỏi hỏa ngục, hãy che chở 
chúng tôi khỏi sự ô nhục và hủy diệt, hãy định cư cho chúng tôi ở ngôi 
nhà của những người đức hạnh biết kính sợ Ngài bằng lòng khoan dung 
độ lượng của Ngài, xin hãy tha thứ tội lỗi cho chúng tôi, cho cha mẹ 
chúng tôi, cho tất cả người Muslim bằng sự khoan dung và độ lượng của 
Ngài hỡi Đấng rất đõi khoan dung, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho dòng dõi và cho tất cả bằng hữu của Người. 

 
Trích từ Majalis tháng Romadon 
của Shaikh Muhammad bin Soleh 

Al-Uthaimeen. 
 

Do Ibn Ysa chuyển ngữ. 


