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Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể, Đấng có quyền lực 
tuyệt đối, Đấng Hùng Mạnh, Đấng Toàn Năng, Ngài đã tạo hóa ra các 
tầng trời, trái đất và tất cả vạn vật giữa chúng mà không hề mệt mỏi và 
không cần đến chúng sau khi đã tạo hóa chúng. Ngài đã thiên khải cho bề 
tôi của Ngài Thiên Kinh Qur'an, một quyển kinh phân định thiện ác, trong 
đó có đoạn: (Việc phục sinh sẽ) là như thế, bởi Allah là Đấng Chân 
Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài sẽ phục sinh người chết sống lại và rằng 
Ngài có quyền định đoạt trên vạn vật * Và chắc chắn Giờ (phán xét) 
sẽ đến không gì phải nghi ngờ và rằng Allah sẽ phục sinh tất cả mọi 
người đang nằm trong mộ.  Al-Haj: 6 – 7 (chương 22). Tôi xin tuyên 
thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah 
không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, lời phán của Ngài là chân lý và 
Ngài toàn quyền định đoạt vào ngày mà tiếng còi tận th ế được cất lên. 
Tôi xin chứng nhận Muhammad là bề tôi, là Thiên Sứ và là Rosul của 
Ngài, Người là tấm gương mẫu mực cho việc qui phục Allah thi hành mọi 
thiên lệnh được giao và không hề vi phạm lệnh cấm, cầu xin Allah ban 
bình an và phúc lành cho Người, ch o gia quyến của Người, cho tất cả 
bằng hữu của Người và cho tất cả những ai noi theo sự tốt đẹp của họ cho 
đến ngày phục sinh vạn vật sống trở lại. Ammad Ba'd: 

Các đạo hữu Muslim thân mến! Hãy kính sợ Allah Đấng Tối Cao 
mà hãy nghĩ về cuộc sống trần gian n ày và đời sau,  hãy nghĩ về sự sống 
và cái chết,  hãy nghĩ về thực tại và tương lai, hãy nhìn về những thế hệ đã 
sống trước chúng ta để chúng ta đúc kết ra nhiều bài học quí báu cho 
cuộc đời này. Chẳng phải họ những thế hệ trước đã từng sống sung 
sướng, họ giàu có hơn chúng ta về tiền bạc, con cái và vương quyền 
nhưng nay họ chỉ còn là huyền thoại, câu truyện họ chỉ được nhắc trên 
những trang giấy cứ tưởng chừng họ chưa từng sống trên đời này. Trần 



  

gian là thế đó tất cả những ai sống trên đời này rồi sẽ đi theo con đường 
mà các thế hệ trước đã đi, đi đến điểm cuối cùng của trần gian đó chính là 
ngôi mộ và trong đó có chúng ta. Tất cả phải ra đi một mình bỏ lại nhà 
cao cửa rộng, bỏ lại vợ đẹp con ngoan, bỏ lại biết bao ước mơ và hoài 
bão, chỉ có một điều duy nhất là bạn đồng hành với họ trong suốt chuyến 
đi đó chính là những việc làm ở trần gian của họ , ai làm việc thiện sẽ thấy 
được điều tốt và hưởng thụ còn ai làm việc ác sẽ gặp phải quả báo và hình 
phạt.  

Một khi tiếng còi ngày phục sinh được cất lên thì tất cả loài người 
sẽ sống lại, họ chui lên khỏi mặt đất từ dưới mộ để trình diện trước Đấng 
Chúa Tể của  toàn vủ trụ với hình dạng chân trần không mang giầy dép,  
lõa thể không mặc quần áo và cũng không được cắt da qui đầu, đây cũng 
là ý nghĩa của Hadith mà Nabi  đã nói với vợ A-y-shah, nghe xong bà 
A-y-shah ngạc nhiên hỏi: "Thưa Rosul của Allah! Vậy ngày hôm đó tất cả 
nam và nữ sẽ nhìn qua lại lẫn nhau thì phải." Nabi  đáp:  

ةِ  ((:قبالب  ُب ِ �  �بَعٍض !يبا عب
ب
َْ إِل ِا ُِ َع مب �ب ِْ نَ َن نب

ب
د  ِمَن أ شب

ب
ِم أ َْ

ب
)) رواِ َْلْ.  األ

"Này hỡi A-y-shah! Có vấn về khác trọng đại hơn nhiều, khủng khiếp 
hơn nhiều  so với việc nam nữ nhìn qua lại nhau. " Hadith do Muslim 
ghi lại. 

Đúng vậy, sự thật đúng theo những gì Nabi  đã báo, bởi  hoàn 
cảnh ngày phục sinh hoàn toàn trọng đại , đáng khiếp hơn nhiều so với 
việc nam nữ nhìn nhau trong trạng thái lõa thể không quần áo và hơn cả 
mọi yêu cầu của mẹ muốn ở con cái mình và ở con cái muốn ở người cha, 
Allah phán: 

[ 8 7   Â   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Z  :المؤمنون
١٠١ 

Một khi tiếng còi phục sinh được cất lên thì sẽ không có tình cảm 
máu mủ giữ mọi người với nhau và không một ai hỏi thăm một ai 
cả. Al-Mụ-mi-nun: 101 (chương 23), Allah phán ở chương khác:  

 [ 8 7  -  ,  +  *   )  (  '  &  %$  #  "  !
  :      9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .

  B   A  @  ?  >  =  <  ;Z  :٢ - ١الحج 

Này hỡi loài người! Các người hãy kinh sợ Thượng Đế của các 
người, chắc chắn sự rung chuyển của giờ (tận thế xảy ra) là sự kiện 
vô cùng vĩ đại * Ngày mà các người sẽ nhìn thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên 
hẵn đứa con ruột đang cho bú và những người phụ nữ mang thai sẽ 



  

bị sảy thai khi nào không hề hay biết, cả thiên hạ cứ như chìm đấm 
trong men say trong khi họ không hề uống rượu. Tuy nhiên sự trừng 
phạt của Allah là rất khủng khiếp. Al-Haj: 1 – 2 (chương 22). 

Lúc đó sẽ có những con tim rất sợ hãi nhảy loạn xạ và những cặp 
mắt mất thần nhìn khắp mọi nơi và rồi mỗi người sẽ được nhận quyển sổ 
ghi chép hành động : là người có đức tin sẽ được nhận quyển sổ hành 
động bên tay phải và người Kafir (người vô đức tin) sẽ nhận quyển sổ đó 
từ bên tay trái và từ phía sau lưng. Những người nhận quyển sổ từ tay 
phải họ sẽ reo vang mừng vui nói:  

 [ 8 7 q       p  o  nZ  :١٩الحاقة 

Ðây, mọi người hãy đọc quyển sổ của tôi đây Al-Haqqoh: 19 – 24 
(chương 69), và những người nhận quyển sổ từ tay trái và sau lưng thì 
buồn rầu đau khổ than khóc: 

 [ 8 7  º    ¹  ¸   ¶  µZ  :٢٥الحاقة 

Thật khổ thân tôi! Thà đừng giao cho tôi quyển sổ này của tôi ! Al-
Haqqoh: 25 (chương 69). Rồi y sẽ mơ ước được hủy diệt không từng tồn 
tại trên đời này. 

Kế tiếp, bàn cân công lý được mang ra trưng bày trước mọi người 
để cân việc làm của mỗi người, lúc đó dù việc làm tốt hay xấu cũng điều 
được nhìn thấy, Allah phán: 

 [ 8 7  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W
   d   cZ  :٨ - ٧الزلزلة 

Đối với ai từng làm việc tốt đẹp nào dù nhỏ như hạt cải cũng sẽ 
được thấy nó * Và ai từng làm việc xấu xa dù nhỏ như hạt cải cũng sẽ 
được nhìn thấy nó. Al-Zalzalah: 7 – 8 (chương 99).  

Và cái cân dùng cân đo là có thật không hề ẩn dụ hay hoán dụ, 
Allah phán: 

 [ 8 7  F   E  D  CB  A  @  ?  >      =  <      ;  :

  P   O   N  M  LK  J  I  H  GZ  :٤٧األنبياء 
Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi thế 
sẽ không có một người nào bị đối xử bất công về bất cứ điều gì. Và 
nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải đi 



  

nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và chỉ mình TA thừa sức  
làm công việc thanh toán sổ sách Al-Anbiya: 47 (chương 21). 

Vào ngày hôm đó, mọi người gặp phải khổ ải chồng chất, liên tiếp 
nhau họ không còn chịu đựng nữa mà nói với nhau: "Chẳng lẽ mọi người 
không chịu đi tìm người nào đó nhờ ông ta biện hộ cho hoàn cảnh như 
thế này hay sao ?" thế là mọi người thống nhất nhau tìm đến Adam    
thủy tổ của loài người, rồi Nuh  , rồi Ibrohim  , rồi Musa   nhưng tất 
cả đều đưa ra lý do để từ chối không dám đại diện, thế là họ tìm đến Ysa 
  thì được đáp: " Ta không dám làm điều đó nhưng mọi người hãy tìm 
đến Muhammad, một bề tôi đã được Allah tha thứ tất cả mọi tội lỗi của 
quá khứ lẫn tương lai. " Nghe xong mọ i người kéo đến gặp  Nabi 
Muhammad   mà nhờ cậy, Người đ áp: " Đây quả là diễm phúc mà 
Allah đã ban cho Ta, Ta chấp nhận đề nghị này. " Thế là Người đến 
trước Allah mà cúi mộp quỳ lạy phủ phục, rồi Người tán dương tụng 
niệm Allah bằng những lời lẽ mà chưa ai từng nói trước đó bao giờ. Allah 
bỏ mặt Người cho đến khi Ngài hài lòng rồi phán bảo:  

عَ ((يبا ِ�بّمدِ ! : قبالب ا   مب ََ ب قَِل � اب وب ُب أَ َع رب هَ  ِاَر�ب َل ِ�َعطب ُب ّفَع وب ُب ِ َع �  )) رواِ أحد.وباَشفب
"Này hỡi Muhammad! Hãy ngẫn đầu lên, hãy nói đi TA lắng nghe 
đây, hãy biện minh đi và hãy yêu cầu đi sẽ được đáp lại. " Hadith do 
Ahmad ghi lại.  

Ngày hôm đó, chính Allah là thẩm phán phân xử và thanh toán tất 
cả mọi hành động, đối với người Muslim có đức tin sẽ được trực diện với 
Allah chỉ có y và Ngài không có người thông dịch, y sẽ phải bị chấp vấn 
và trả lời mọi câu hỏi do Allah đặt ra, Ngài báo cho y biết về mọi tội lỗi 
của y đã từng làm làm y tâm phục khẩu phục thì lúc đó Allah thể hiện sự 
nhân từ và lượng thứ phán bảo:  

بَومب ((: قبالب ا  
َ
باب ال ا ل ِفِمهب َْ

ب
ّ  أ ِ� ا وب

َييب لبيَاب ِد ا�  ا ىب ِ�اب َ هب ُب )) رواِ َْلْ. قبَد 
"Quả thật, TA đã dấu che tội lỗi đó cho ngươi ở trần gian và trong 
ngày hôm nay TA sẽ tha thứ cho ngươi." Hadith do Muslim ghi lại.  

Vào ngày hôm đó Al-Haudh (giếng nước) của Nabi Muhammad   
được trưng bày trước mọi người, nước của giếng có màu trắng hơn sữa, 
ngọt hơn mật ong, thơm hơn cả mùi xạ hương (một loại chất thơm nhất ở 
trần gian), chiều dài và chiều ngang của giếng bằng một tháng, những cái 
chung dùng đựng nước tựa như những ngôi s áng chói sao lấp lánh chỉ 
dành riêng cho những người Muslim có đức tin thật sự vào Allah và luôn 
noi theo Sunnah (đường lối) của Nabi , ai đ ược uống một ngụm sẽ 
không bị khát nước sau đó và người đầu tiên được uống là những  người 



  

dân nghèo của nhóm người Al-Muhajireen (thị dân ly hương từ Makkah 
đến Madinah). 

Vào ngày hôm đó, mặt trời được kéo xuống đặt gần trên đỉnh đầu 
với khoảng cách là một dặm (tương đương 1,6 km), với sức nóng thiêu 
đốt đó làm mọi người đều bị chảy mồ hôi đầy người và mồ hôi nhiều hay 
ít phụ thuộc vào việc làm tội lỗi của mỗi người, có người mồ hôi ngập 
đến mắt cá, có người mồ hôi ngập đến đầu gối, có người mồ hôi ngập đến 
thắt lưng, có người bị chìm ngập trong mồ hôi và có số người khác thì 
được Allah che mát dưới ngai vương của Ngài. 

Vào ngày hôm đó, Allah phán bảo với Adam:  

مِ )) : قبالب ا   ((يبا لدب
"Này hỡi Adam !" 

Người đáp:  
ِم  يَاب : ((قبالب لدب بَ�ِ ِد يبدب

َ
يَاب وباْ َعدب ُب ّيَاب وب )) ّب

"Bề tôi nghe đây thưa Ngài, mọi điều tốt đẹp đều trong tay Ngài." 
Allah tiếp: 

ِمَ  �بَع ب اَّاِر ِمنَ ((: قبالب ا   ََ
ب
نبِتاب ))أ ُِر     

"Hãy lựa chọn nhóm người vào hỏa ngục trong số con cháu của 
Ngươi." 

Người đáp:  
ِم  ا �بَعِ  اَّاِر ؟)) : ((قبالب لدب مب وب

"Và tuyển chọn nhóm người hỏa ngục ra sao, thưa Ngài ?" 
Allah phán: 

ِع�ب ((ِمَن : قبالب ا   ََ ِ � ة  وب عب ََ ِ � ِمائبٍة وب عب ََ ِ ٍف �
َ
ل
ب
ُبلِاب فبِعنَدب  ُِ  أ ِغ�ِ   ُّ يِب ال ُِ ب َ ((  

"Cứ mỗi một ngàn người thì có chín trăm chín mươi chín người vào 
hỏa ngục và đến khi đó cả đứa trẻ cũng biến thành ông già (vì quá sợ 
hãi)." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Vào ngày hôm đó, cái cầu được bắt ngang miệng hỏa ngục, nó nhỏ 
hơn sợi tóc , sắc bén hơn đao kiếm, rồi sự tín nhiệm và tình thương thân 
tộc của mỗi người được mang đến đặt hai bên thành cầu, rồi đến lượt 
từng cá nhân một phải đi qua, sự nhanh chậm của họ tùy theo sự hành đạo 
và việc làm thiện nhiều hay ít: có người đi nhanh như nháy mắt, có người 
đi nhanh như tia chớp , có người th ì chạy, có  người th ì bước từng bước 



  

nặng nề... ngoài ra còn có những con chó đang trực sẵn trên hai bờ cầu để 
vồ bắt những ai đi nganh qua chúng bằng những móng vuốt sắc nhọn mà 
kéo xuống hỏa ngục. C òn Nabi Muhammad  của chúng ta thì đứng 
ngay trên cầu luôn miệng nói:  

َْ )) متفَ ىليه. قبالب  ل  ُب  َْ ل  ُب : ((يبا ربب  
"Thưa Thượng Đế! Hãy ban sự bình an, hãy ban sự bình an." Hadith 
do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Có Hadith Nabi  nói: 

ِو�ِ : ((قبالب  َن �ب ّولب مب
ب
وِن أ ُِ

ب َعِبب فُب َن نب
ب
ِل،  أ ُِ ذٍِ  إِّال الم  ِْ يبَومب

ّ ّب تب الب نب ّمِتِه، وب
ِ
ِل بُِ ُِ  ِمنب الم 

ذِ ٍ  ِل يبَومب ُِ بِم الم  َب َْ :وب ل  ُب  َْ ل  ُب  ّْ )) متفَ ىليه.  اللِّا
"Ta là người đầu tiên trong số tất cả Rosul được phép lên tiếng, vào 
ngày hôm đó không một ai được phép lên tiếng ngoại trừ nhóm Rosul 
và họ chỉ nó i mỗi câu: Thưa Thượng Đế! Hãy ban sự bình an, hãy 
ban sự bình an." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Vào ngày hôm đó con người được chia làm hai nhóm, nhóm của 
thiên đàng và nhóm của hỏa ngục, Allah phán:  

 [ 8 7  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  )   (  '  &  %  $   #  "  !

  ,  +  *Z  :١٦ - ١٤الروم 

Và vào ngày mà giờ tận thế được bắt đầu, đó cũng chính là ngày mà 
loài người bị tách nhóm * Đối với những ai là người có đức tin và 
hành đạo thì sẽ được vào vườn thiên đàng tuyệt hảo * Còn đối với 
những kẻ vô đức tin và phủ nhận đi mọi dấu hiệu của TA (Allah) lẫn 
cuộc gặp gỡ của ngày tận thế thì chúng sẽ bị sự trừng phạt của hỏa 
ngục. Al-Rum: 14 – 16 (chương 30). 

Hãy kính sợ Allah hỡi các anh chị em Muslim , từ hôm nay hãy 
chuẩn bị hành trang cho cuộc gặp gỡ đó, cuộc hẹn đó chắc chắn sẽ xảy ra 
mà tất cả mỗi người mỗi linh hồn  đều phải có mặt, ngày đó sẽ rất suông 
sẻ dể dàng đối với người Muslim có  đức tin biết k ính sợ Allah còn đối 
với kẻ vô đức tin quả là ngày diệt vong đối với y, Allah phán: 

 [ 8 7  f  e     d   c   b  a  `_  ^  ]  \Z  :٢٦الفرقان 



  

Vương quyền vào ngày hôm đó (ngày phán xét) là phần riêng thuộc 
về Đấng Rất Mực Độ Lượng, và đó lại là ngày gian nan vô cùng đối 
với kẻ vô đức tin. Al-Furqon: 26 (chương 25). 

Các đạo hữu Muslim thân mến! Hãy đặt trọn niềm tin vào Allah và 
hãy biết kính sợ Ngài, biết rằng Allah am tường thâu hiểu hết tất cả mọi 
điều mà các người hãy còn giấu che trong lòng và không một điều gì có 
thể làm Ngài bất lực. 

رَضب 
ب َ
اوباِت وباأل مب َّ ةِ ،ا  فباِطِم ال ادب اب ُّ ال يَِب وب غب

َ
ِْ ال ِ ل زَتب ، عب

ب
زّاب أ

ب
ِد َ اب َُ ب زّا َ

ب
 بِن

لِاب
ب
ُ ََ ب َ 

 
ب
هب اِ  ال ـٰ  إِلب

ّ
ُبا  إِال ٌد يبا  دب

ب
ِ ِكِفوا  أ

ب
َن ل ُِ َْ يب ب ل َ وب

ب
َْ يَِو� ب ل َ وب ِْ َْ يب

ب ل ل ِ
ّ
ِد اِ مب ُّ ِد ال دب

ب َ
زَتب األ

ب
 أ

اِء  دب عب  َ لَنبا ِ�يَِه ِمنب ال عب َْ ا بَوِم وب
َ
ُبلِاب ال َهوبالب 

ب
نّا أ َب َف  ف  َب ي َوِم  َب  يبا وب اِم يبا  َكمب ِ

َ
ِل وباا باب اَْ

بِمَ�ب . ال عب
َ
َِ�ب يبا ربّب ال ِْ ا ُّ ا بِال

َِقنب
َ
ْ
ب
أ  وب

Thưa Allah! Ngài là Đấng đã Tạo Hóa ra các tầng trời và trái đất, 
Đấng Am Tường mọi việc huyền bí và hiện hữu, chúng tôi cầu xin Ngài 
bởi chúng tôi đã tuyên thệ rằng Ngài là Allah mà ngoài Ngài không một 
thần linh nào xứng đáng được tôn thờ, Ngài là Đấng Duy Nhất , Đấng Tự 
Hữu, Đấng hoàn toàn Độc Lập, Ngài Không sinh đẻ ai, cũng không do ai 
sinh ra, và không có một ai có thể so sánh với Ngài đặng, Ngài là Đấng 
Tối Cao và Rộng Lượng, Đấng Hằng Sống và  Đấng Trường Tồn xin hãy 
trấn an lòng của chúng tôi vào ngày phán xử, hãy biến chúng tôi là những 
người hạnh phúc và được hội tựu với những bề tôi đức hạnh ngoan đạo 
của Ngài, hỡi Đấng Chúa Tể của toàn nhân loại. 

Cuối cùng cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad cùng 
gia quyến và tất cả bằng hữu của Ngài. 
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