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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  
Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

Lời mở đầu 

ِ َرّبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ﴿ ُد ّلِِله مح َ
 ﴾َمَٰلِِ   َيحِم ٱّٱِ يِ   * ٱٱره  ٱٱرهِ  يِ  *ٱۡلح

ْٖلِ  رَ  َ  بُ ؽْل َُ ْل ٍَ َ َ ال ٍع  ََ َ َ  ىَّل اُ  ََؾٌىَّل ىَُّل َ  َِّ يِّيَْا حُمَ ُِ ْل َ ًَة لٌِْلَؽال ِٓ محْل ِب  آِِلِ َ َ صْل
ا َ ؽْلعُ  ىََّل

َ
ِِ  أ يْل ِ  ادلِّي ْٖل َؿاِن إَِ  يَ َ بِ شْل / َ ااىَّلابِِؽ ْل

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, Đấng rất mực Độ 

lượng, Đấng rất mực Khoan dung, vị Vua của Ngày Phán 
xét. 

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho Vị 
được cử phái đến mang hồng phúc cho toàn nhân loại, Nabi 

của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người, các bạn 

đạo của Người cũng tất cả những ai đi theo con đường tốt 

đẹp của Người cho đến Ngày Phán xét .. 

Đây là cuốn sách với các phần mục liên quan đến 

vấn đề trừng phạt và sự yên nghỉ thanh bình trong cõi mộ 

cũng như một số vấn đề liên quan đến cuộc sống cõi 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





Cuộc sống cõi Barzakh . . . 
 

5 

Barzakh
(1)

. Tôi đã biên soạn các chủ đề này cho chương trình 

“Cõi Đời Sau: cảnh tượng và lời khuyên”, chương trình 

được thực hiện bởi Đài phát thanh Thiên Kinh Qur’an – 
Saudi Arabia. Do yêu cầu của một số học giả cũng như các 

nhà lãnh đạo nên tôi đã chọn các phần mục được thực hiện 

trong Đài phát thanh này và bổ sung thêm một số phần mục 
khác nữa và biên soạn lại thành một cuốn sách. Tôi mong 

rằng cuốn sách này sẽ là những lời khuyên và nhắc nhở dành 

cho những tâm hồn biết kính sợ Allah . 

Các phần mục của cuốn sách cũng có thể dùng làm 

các chủ đề thuyết giảng cho bài thuyết giảng Jumu’ah ngày 

thứ sáu hay có thể dùng làm bài đọc cho các buổi học tập 
giáo lý. 

Cầu xin Allah  phù hộ và ban cho sự thành công, 

cầu xin Ngài sự an toàn và bình yên vào Ngày của nỗi sợ hãi 
và kinh hoàng, lời nguyện cầu này cho cả cha mẹ tôi, con 

cháu của tôi, các anh (chị) em của tôi cùng tất cả những anh 

(chị) em đồng đạo Muslim. 

عٍ  ىَُّل ٍَ َ َ َِّ يِّيَْا حُمَ . َ َ  ىَّل اُ  ََؾٌىَّل

                                                             

(1) 
Barzakh trong tiếng Ả rập có nghĩa là bức vách ngăn cách hay tấm 

chắn. Cõi chết được gọi là Barzakh bởi vì nó là một cõi phân cách sự sống 
của thế giới trần gian và cuộc sống vĩnh hằng sau phục sinh, nó còn được 

gọi là cõi mộ vì khi chết đi hầu hết con người đều được chôn cất trong các 
ngôi mộ. 

Barzakh là thế giới của sự chuyển tiếp giữa thế giới trần gian và thế 
giới Đời Sau – Cõi Vĩnh Hằng. Sự bắt đầu cho thế giới Barzakh này là cái 
chết của mỗi một con người. 
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Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho Nabi của 

chúng ta Muhammad. 

           Khalid bin Abdurrahman bin Hamd Ash-Sha-yia 

                              Riyadh P.O.Box: 57242 

                   Giờ Asr ngày thứ sáu 12/1/1419 hijri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





Cuộc sống cõi Barzakh . . . 
 

7 

Cuộc hành trình của linh hồn có đức tin giữa trời 

và đất 

Dưới tiêu đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu một Hadith 

trong các Hadith cao quý của Nabi Muhammad , vị thanh 
khiết được chọn lọc trong các chọn lọc. Trong Hadith là sự 

mô tả tỉ mỉ về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống 
con người, sau đó là sự trình bày về một cuộc đại hành trình 

của linh hồn giữa trời và đất để tới một điểm đến có sự trừng 

phạt hay sự yên nghỉ thanh bình và hạnh phúc.  

Cầu xin Allah, Đấng Quảng Đại và Ân Phúc, thương 
xót và che chở chúng ta khỏi những điều làm Ngài phẫn nộ 

và giận dữ và khỏi sự trừng phạt đau đớn của Ngài. 

Đây là mô tả bao hàm tất cả mọi linh hồn của những 
người bề tôi, những người có đức tin, những người vô đức 

tin, những người ngoan đạo và những người làm điều tội lỗi. 

Ông Al-Bara‟ bin A‟zib  thuật lại: Chúng tôi 

cùng với Nabi  đưa tiễn người chết đi chôn cất, người chết 

đó là một người đàn ông Ansar (cư dân Madinah). Khi chôn 

cất xong, Thiên sứ của Allah  ngồi hướng mặt về phía 

Qiblah, chúng tôi ngồi xung quanh Người, dường như trên 

đầu của chúng tôi có những chú chim đang bay lượn, tay 
Người cầm một thanh cây, cào qua lại trên mặt đất, Người 

ngước nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, Người ngước nhìn 

lên rồi lại nhìn xuống ba lần như thế, rồi Người  nói hai 
hay ba lần: “Các ngươi hãy cầu xin Allah che chở tránh 

khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ”. Dứt lời, Người  nói ba 
lần: “Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở 

tránh khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ”. 
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Sau đó, Người  nói: “Quả thật, người bề tôi có đức tin 

khi nào y chấm dứt kỳ hạn của đời sống trần gian, vào 

những khoảnh khắc sắp quay về với cõi Đời Sau, thì sẽ có 

các vị Thiên Thần từ trên trời xuống với những gương 

mặt sáng ngời như ánh mặt trời, họ mang theo vải liệm 

thật mịn cùng với chất thơm từ Thiên Đàng, họ ngồi cách 

xa y với khoảng cách một tầm nhìn của mắt. Sau đó, 

Thần Chết (Malakul-Mawt)  đến và ngồi trên phía 

đỉnh đầu của y và gọi: Này hỡi linh hồn tốt lành! Hãy 

xuất ra để trở về với sự tha thứ của Allah và sự hài lòng 

của Ngài. Tức khắc, linh hồn từ từ xuất ra một cách nhẹ 

nhàng và êm đềm giống như sự nhỏ giọt (của chất lỏng) 

từ bình chứa. Thần Chết nhận lấy linh hồn và khi chưa 

kịp đặt nó lên bàn tay của mình thì các vị Thiên Thần 

đang ngồi đợi sẵn lúc nãy liền xuất hiện tiếp nhận ngay 

và đặt nó vào miếng vải liệm cùng với chất thơm được 

mang xuống từ Thiên Đàng. Đấy đúng như lời phán của 

Allah : khi một trong các ngươi đối diện với cái chết 

thì các thiên thần của TA sẽ bắt hồn y và họ sẽ không bao 
giờ chểnh mảng trong nhiệm vụ. (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 61). Ngay lúc ấy một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ 

linh hồn giống như hương thơm của xạ hương lan tỏa cả 

mặt đất. Xong, họ thăng thiên đưa linh hồn lên trời. Mỗi 

khi đi ngang qua một nhóm Thiên Thần nào đó thì tất cả 

họ đều khen ngợi và bảo nhau: Ôi, linh hồn gì mà sao tốt 

lành thế kia! Đó chính là người này, con của người này 

con của người này, họ hô tên của y với tên gọi tốt đẹp 

nhất mà những người trên trần gian đã từng gọi y. Hết 

tầng trời hạ giới, họ xin mở cửa các tầng trời kế tiếp và 

các tầng trời đều mở ra để đón chào y. Và mỗi khi lên 

đến bất kỳ tầng trời nào, y cũng đều được các Thiên 
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Thần của tầng đó hộ tống lên tầng trời tiếp sau đó, cứ 

như vậy cho đến khi y được đưa lên đến tầng trời thứ 

bảy. Rồi Allah, Đấng Tối Cao phán bảo các Thiên thần: 

Các Ngươi hãy ghi nhận vào quyển số của TA trong 

„Illiyeen Và Ngươi biết gì về „Illiyeen? Đó là quyển sổ 

ghi chép. Được các thiên thần gần nơi Allah xác nhận. 
(Chương 83 – Al-Mutaffifin, câu 19 - 21), và hãy đưa y trở 

lại trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã tạo ra con người và 

nơi đó TA bắt họ quay về và cũng từ đó TA lại để họ trở 

ra một lần nữa.  

Thế là linh hồn của y được trả về trái đất, nó 

được cho nhập lại vào thân xác của y. Ngay lúc đó, y sẽ 

nghe thấy được tiếng bước chân của những người tiễn 

đưa y đến mộ đang bước quay đi. Liền sau đó, có hai vị 

Thiên Thần xuất hiện bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai là 

Thượng Đế của ngươi? Y đáp: Thượng Đế của tôi là 

Allah. Hai vị Thiên Thần hỏi tiếp: Thế tôn giáo của 

ngươi là gì? Y đáp: Tôn giáo của tôi là Islam. Vậy người 

đàn ông được phái đến cho các ngươi là gì, hai vị Thiên 

Thần lại hỏi? Y đáp: Người ấy là Thiên Sứ của Allah. 

Hai vi Thiên Thần tiếp tục hỏi: Làm thế nào ngươi biết 

điều đó? Y đáp: Tôi đã đọc Kinh Sách của Allah và tôi 

đã tin tưởng. 

Ba câu hỏi “ai là Thượng Đế của ngươi, tôn giáo 

của ngươi là gì, và Nabi của ngươi là ai” là điều thử 

thách cuối cùng dành cho người có đức tin. Đó chính là 

lời phán của Allah : 
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َ ا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ ٱ  ُ َّ ُِ   ﴿ نح َ يَٰةِ ٱٱُّ َ
ِل ٱثلهابِِ  ِِف ٱۡلح ِ َي َءاَمُنياْ بِٱلحَقيح ُ ٱَّله  ﴾ّلِله

 [27/ ؾٖرة إبػأيٍ]

Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin 

trên cõi đời này và ở Đời Sau. (Chương 14 – Ibrahim, câu 

27). 

Sau khi trả lời ba câu hỏi, có tiếng nói từ trên trời 

vọng xuống: Quả thật, bề tôi của TA đã nói thật, hãy sắp 

xếp chỗ ở cho y nơi Thiên Đàng, hãy ăn mặc cho y y phục 

của Thiên Đàng và hãy mở cánh cửa Thiên Đàng cho y! 

Ngay lập tức, làn hương thơm thoang thoảng của Thiên 

Đàng bay tới chỗ y, chỗ nằm của y trong mộ từ từ được 

nới rộng ra bằng cả một tầm nhìn. 

Tiếp sau đó, xuất hiện một người có gương mặt 

thật đẹp với bộ quần áo thật lộng lẫy, nói: Xin báo tin 

mừng cho ngươi, đây là ngày vui của ngươi mà ngươi đã 

được hứa hẹn. Y ngạc nhiên hỏi: Ngươi là ai, sao gương 

mặt của ngươi trong phúc hậu quá? Người lạ mặt đó nói: 

Ta chính là việc làm thiện tốt và ngoan đạo của ngươi 

đây mà. Thề bởi Allah, ta chưa từng biết về ngươi ngoài 

việc ngươi luôn tranh thủ và vội vã trong việc tuân phục 

Allah và rất chậm chạp trong việc bất tuân và phạm điều 

tội lỗi. Cho nên Allah sẽ ban cho ngươi điều tốt lành. Thế 

là, y mừng rỡ cầu nguyện nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, 

xin Ngài hãy ra lệnh cho giờ Tận Thế đến mau để bề tôi 

có thể quay về với người thân của bề tôi và tài sản của bề 

tôi”. 
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Cuộc hành trình của linh hồn tội lỗi giữa trời và đất 

Chúng ta hãy tìm hiểu cuộc hành trình của linh hồn 

vô đức tin hay linh hồn tội lỗi qua lời mô tả của vị Nabi  

trung thực: 

“Quả thật, còn đối với người bề tôi vô đức tin, khi 

đã hết kỳ hạn ở thế giới trần gian để trở về với thế giới 

Đời Sau cũng sẽ có các vị Thiên Thần từ trên trời xuống, 

nhưng các vị Thiên Thần này đến với những gương mặt 

đen đúa và dữ tợn, họ mang theo vải liệm thô kệch, họ 

đến và cũng ngồi cách xa y khoảng một tầm nhìn của 

mắt. Sau đó, Thần Chết đến và ngồi phía trên đỉnh đầu 

của y và bảo: Này hỡi linh hồn xấu xa kia! Ngươi hãy 

xuất ra để trở về với sự phẫn nộ và giận dữ của Allah. 

Tức khắc, linh hồn lìa khỏi xác, nó bị lôi ra khỏi xác 

giống như người ta rút cái xiên ra từ một con cừu vừa 

nướng xong. Thần Chết túm bắt lấy linh hồn và khi chưa 

kịp đặt nó lên bàn tay thì ngay lập tức các vị Thiên thần 

đang ngồi đợi sẵn từ lúc nãy đến và chụp lấy nó rồi bỏ 

vào trong miếng vải thô kệch được mang xuống. Tất cả 

các Thiên thần giữa trời và đất cũng như tất cả các Thiên 

thần trên các tầng trời đều nguyền rủa linh hồn đó, và 

không một cửa trời nào được mở ra. 

Ngay lúc ấy, một mùi hôi thối thật kinh tởm toát 

ra như mùi của xác chết bị thối rữa đã lâu ngày và nó lan 

khắp mặt đất. Các vị Thiên Thần thăng thiên đưa y lên 

trời và mỗi khi đi ngang qua một nhóm Thiên Thần nào 

đó trên trời thì họ đều chê bai, bảo nhau: Linh hồn gì mà 

xấu xa thế kia! Đấy là con của người này và người này 

với tên gọi xấu nhất mà y đã được gọi trên thế giới trần 
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gian. Khi lên hết tầng trời hạ giới các vị Thiên thần đưa y 

lên xin phép được mở cửa các tầng trời kế tiếp cho y 

nhưng không cánh cửa nào được mở cho y. Nói đến đây, 

Thiên sứ của Allah  đọc câu kinh: 

َٰ mٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِٔا  ِنه  ﴿ بحَ 
َ
واْ َ نحَىا َ  ُ َ  هُ  ٱَُىيح   ُ َ َ  ح َمآءِ َوَ  َ َٰ َِنا َوٱشح ُب ٱٱصه

رِمنَِي  حُمجح َِ اِطِۚ َوَكَذَٰٱَِ  ََنحزِي ٱٱ َمُل ِِف َشّيِ ٱۡلح َ َٰ  َلَِج ٱۡلح نهَة َ َّته َ ُخلُيَن ٱۡلح  ٤٠ َدح
 [40 /األؼػاف] ﴾

Quả thật những ai phủ nhận các lời mặc khải của TA 

(Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có một cánh 

cửa nào của bầu trời được mở ra cho họ và họ sẽ không 

vào được Thiên Đàng trừ phi con lạc đà chui vào được 

cái lỗ của chiếc kim may. Và TA trừng phạt những kẻ tội 

lỗi như thế (Chương 7 – Al-A’raf, câu 40). 

Sau đó Người  nói tiếp: Lúc bấy giờ Allah, 

Đấng Tối Cao phán bảo: Hãy ghi nhận hắn vào trong sổ 

bộ Sijjeen và để hắn ở tầng đáy thấp nhất, thế là linh hồn 

bị ném trở xuống, nói đến đây Người  lại đọc câu kinh:  

يِي بِهِ وَ  ﴿ وح َ ىح
َ
ُ أ ۡيح َطُ ُه ٱلطه َمآءِ َفَ خح َما َخره مَِي ٱٱصه نه

َ
ِ فََ أ ِكح بِٱّلِله َمي يُۡشح

 [31 /احلذ] ﴾ ٢٫ َشِ  يٖن  ٱٱّرِ ُ  ِِف َمَ نٖن 

Và ai tổ hợp những đối tác cùng với Allah thì chẳng 

khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc 

chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét 

mang đi đến một nơi xa xôi (Chương 22 – Al-Hajj, câu 

31). 
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Người  nói tiếp: Thế là linh hồn của y được 

nhập trở lại vào thân xác của y. Tương tự, cũng có hai vị 

Thiên thần đến bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai là Thượng Đế 

của ngươi? Y ấp úng không trả lời được mà chỉ nói: hả, 

hả, ..., tôi không biết. Hai vị Thiên thần lại hỏi: Thế tôn 

giáo của ngươi là gì? Y ấp a ấp úng nói: hả, hả, ... tôi 

không biết. Hai vị Thiên thần hỏi tiếp: Vậy người đàn 

ông được phái đến cho các ngươi là ai? Y cũng không trả 

lời được, y chỉ ngơ ngác: hả, hả, tôi không biết. Dứt lời 

bỗng có tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Hắn nói dối, 

hãy chuẩn bị cho hắn nơi ở trong Hỏa Ngục, hãy mở 

cánh cửa Hỏa Ngục cho hắn. Tức thời, cái nóng của Hỏa 

Ngục và mùi hôi thối bẩn thỉu của nó ập đến và mộ của y 

từ từ thu hẹp lại ép sát người y làm trẹo cả xương sườn 

của y. 

Vừa lúc đó, xuất hiện một người với gương mặt 

xấu xí trong bộ quần áo hôi hám thật kinh tởm, nói: Xin 

báo cho ngươi một tin buồn, đây chính là ngày được hứa 

hẹn với ngươi. Y hoảng sợ, hỏi: ngươi là ai mà sao gương 

mặt của ngươi mang đến toàn những điều xấu thế này? 

Người đó trả lời: Ta chính là việc làm xấu xa và tội lỗi 

của ngươi đây. Thề bởi Allah, quả thật ta không hề biết 

về ngươi ngoài việc ngươi luôn chậm chạp và nặng nề 

trong việc tuân phục Allah nhưng lại rất nhanh nhẹn 

trong việc làm điều tội lỗi và bất tuân Ngài, nên Allah 

ban cho ngươi điều xấu. 

Rồi có một Thiên thần xuất hiện trên tay cầm 

một cây búa sắt, nếu vị Thiên thần dùng cây búa này đập 

vào một quả núi thì chắc chắn quả núi sẽ trở thành đất 

bụi. Vị Thiên thần dùng búa đập y và y trở thành đất 
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bụi, sau đó, Allah phục hồi lại cơ thể của y, và vị Thiên 

thần dùng búa đánh y một lần nữa, lần này y la hét vì 

đau đớn, tất cả mọi vạn vật đều nghe thấy tiếng la hét 

của y ngoại trừ hai loài (con người và Jinn). 

Thế là y hốt hoảng nói: Lạy Thượng Đế, xin Ngài 

đừng ra lệnh cho giờ tận thế đến” (Hadith do Ahmad ghi 
lại trong Musnad: 4/287, 295; Abu Dawood: 3210; Annasa-

i: 1/282; Ibnu Ma-jah: 1548; Al-Hakim: 1/37 - 40). 

Quí anh chị (em) đạo hữu! 

Đấy chính là một cuộc đại hành trình của linh hồn 
giữa trời và đất. Không biết cuộc hành trình của linh hồn 

chúng ta sẽ ra sao, những Thiên thân nào sẽ đón nhận linh 

hồn của chúng ta, tên gọi nào của chúng ta sẽ được gọi trong 
chuyến thăng thiên, tình trạng của chúng ta sẽ ra sao trong 

cuộc thử thách nơi cõi mộ, nơi yên nghỉ của chúng ta trong 

cõi Barzakh sẽ như thế nào, chúng ta sẽ bị trừng phạt ở nơi 

đó hay sẽ được yên nghỉ thanh bình và hạnh phục? 

Quí anh (chị) em đạo hữu, 

Không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng tất cả mỗi 

người Muslim đều mong muốn được cứu rỗi khỏi hình phạt 

của Allah  và đạt được sự hài lòng của Ngài. Tuy nhiên, 

nếu con người xem xét và nhìn vào bản thân thì y sẽ thấy hết 

tình trạng của y như thế nào. Allah  phán:  

ِصهِۦ بَِصَۡيةٞ  ﴿ َٰ َن ح نَسَُٰي لََعَ ِ
لحََقَٰ َمَػاذِ َرهُۥ  ١٤بَِل ٱۡلح

َ
/ ؾٖرة اًنياَة] ﴾ ١٥َوٱَيح  

14، 15] 
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Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình 

nhất; mặc dù y viện đủ lý do để chạy tội. (Chương 75 – 

Al-Qiya-mah, câu 14, 15). 

Những điều Halah đã rõ ràng, những điều Haram 

cũng rất rõ ràng, và Allah  không trừng phạt bất cứ ai trừ 

phi đã có đủ lý do kết tội người đó. Và Ngài  phán cho 
biết: 

مِيٗن  ﴿ َفَمي َ َن ُ  ح
َ
َ يُۥنَ ا َ َمي َ َن فَاِشيٗن أ  [18/ ؾٖرة الؿزعة] ﴾ ١٨  ۚا  ه يَصح

Một người có đức tin có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? Chắc chắn là không ngang bằng nhau. (Chương 

32 – As-Sajdah, câu 18). 

Và bây giờ, mỗi người chúng ta hãy trở lại với chính 
mình và với trọng lượng của các việc làm mà bản thân chúng 

ta đã làm, nếu chúng ta thấy các việc làm là tốt, là tuân phục 

Allah , là tránh xa những việc làm tội lỗi và trái nghịch 

lệnh Allah  thì chúng ta hãy hy vọng sự hài lòng và sự cứu 

rỗi của Ngài và hãy tiếp tục duy trì những việc làm tốt đẹp. 

Còn nếu như chúng ta thấy bản thân mình bất tuân 

Allah , thường làm những điều xấu và tội lỗi, thường bỏ 

bê, xao lãng các bổn phận đối với Allah  thì hãy biết rằng 
chúng ta đang mạo hiểm. Lúc bấy giờ, hãy lập tức quay về 

sám hối với Ngài và làm điều thiện tốt và tuân lệnh Ngài; 

Allah  phán báo tin vui về điều đó: 

ُ َ ِّ ا  َ َٰلِ ٗن  ِ ه َمي  َاَب َوَءاَمَي َوَغِمَل َ َم ٗن  ﴿ ُل ٱّلِله ْوَ   َِ  ُ َ ّدِ
ُ
ا ِىِيح  َٔ فَ 

ُ َ ُ يرٗن َوََكَن ٱ َ َصَ َٰ ٖن    [70/ ؾٖرة اًكػمان] ﴾ ٧٠ا ا رهِ  يٗن ّلِله
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Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc 

thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa của 

họ thành điều tốt lành bởi vì Allah là Đấng hằng tha thứ, 
rất mực khoan dung. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 70). 

Cầu xin Allah  phù hộ cho tất cả chúng ta đến với 

những việc làm thiện tốt và ngoan đạo và tránh xa những 
điều trái lệnh và tội lỗi, xin Ngài ban cho tất cả chúng ta 

hạnh phúc ở đời này và ở cõi Đời Sau. 

Cõi mộ .. sự trừng phạt và sự yên nghỉ phúc lành  

Quí độc giả thân hữu, 

Ở đây, chúng tôi thừa nhận và tin tưởng theo những 
gì mà các học giả phái Sunnah và Jama’ah đã thừa nhận và 

tin tưởng về sự trừng phạt và sự yên nghỉ phúc lành trong cõi 

mộ. 

Con người có ba giai đoạn phải đi qua, giai đoạn thứ 

nhất: cuộc sống trần gian này, giai đoạn thứ hai: cuộc sống 

cõi Barzakh, và giai đoạn thứ ba: cuộc sống ở cõi Đời Sau – 

cõi vĩnh hằng. 

Cuộc sống ở cõi Barzakh là cuộc sống độc lập riêng 

biệt, ở đó con người bị thử thách, được hưởng thụ, yên nghỉ 

hoặc bị trừng phạt như đã được Qur’an và các Hadith đã 
thông điệp cho biết. “Đây là đức tin giáo lý của trường phái 

các vị Salaf và các vị Imam lớn và chính trực. Họ đều tin 

rằng một người khi chết đi hoặc sẽ được hưởng thụ và yên 

nghỉ hoặc sẽ bị trừng phạt, linh hồn rời xa thể xác hoặc nhập 
vào thể xác đều có sự ân huệ hay sự trừng phạt, rồi khi vào 

Ngày Phục sinh các linh hồn đều được hoàn trả lại vào các 

thể xác, và họ sẽ đứng dậy từ cõi mộ để trình diện Thượng 
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Đế của vũ trụ và muôn loài” (Fatawa tổng hợp của Sheikh 

Islam Ibnu Taymiyah  4/248). 

Một số lời Kinh Qur’an cho thấy sự trừng phạt nơi 

cõi mộ: 

َن ُشيُٓء ٱلحَػَذاِب وَحَاقَ بَِٔا  ﴿ ۚا   ٤٥ِل فِرحَغيح ا ا َوَغِشّ ٗن َرُضيَن َغلَ حَىا ُغُدّوٗن ٱنلهاُر ُ ػح
َشده ٱلحَػَذاِب 

َ
َن أ دحِخلُٓياْ َءاَل فِرحَغيح

َ
اَغُة أ ، 45/ اغقػؾٖرة ] ﴾ ٤٦َوَ يحَم َ ُقيُم ٱٱصه

46] 
Và tai họa bao vây thuộc hạ của Fir‟aun tứ phía. Lửa 

của Hỏa ngục được mang ra chạm trán với chúng cả 

buổi sáng lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ xét xử sẽ 

được thiết lập, sẽ có lời bảo (các Thiên thần): “Hãy đưa 

thuộc hạ của Fir‟aun vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt 
nhất”. (Chương 40 – Ghafir, câu 45, 46). 

Ibnu Kathir  nói trong bộ Tafseer của ông về câu 

Kinh này: “Quả thật các linh hồn của họ - Fir’aun và thuộc 

hạ của hắn – bị mang ra chạm trán với lửa của Hỏa Ngục 

sáng chiều cho đến giờ phục sinh. Rồi khi vào Ngày Phục 
sinh, các linh hồn của họ được nhập lại vào các thể xác của 

họ và bị tống vào trong Hỏa Ngục. Chính vì vậy nên Allah 

phán: Và vào Ngày mà Giờ xét xử sẽ được thiết lập, sẽ có 

lời bảo (các Thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Fir‟aun 
vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất”. tức sự trừng phạt 

đau đớn nhất. Và câu Kinh này là bằng chứng lớn nhất mà 

phái Sunnah và Jama’ah đã dùng làm dẫn chứng cho sự 
trừng phạt nơi cõi mộ, đó là câu Kinh: Lửa của Hỏa ngục 

được mang ra chạm trán với chúng cả buổi sáng lẫn buổi 
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chiều.  (Chương 40 – Ghafir, câu 46)” (Tafseer Ibnu Kathir 

4/85 do nhà xuất bản Da-rus Salam 2413 hijri). 

Allah  phán: 

َػُقيَن  ﴿ ِي فِ هِ  ُصح َ ُىُي ٱَّله َُٰقياْ  َيح َٰ  َُل ِِن َ نحُىيح  ٤٥فََذرحُويح َ َّته  َيحَم َ  ُ غح
و ٔٗن َ  حُدُويح َ ح  َٰٱَِ  َوَلَِٰكيه  ٤٦َن ا َوَ  ُويح  ُنََصُ ِ َي َظلَُمياْ َغَذابٗنا ُدوَن َذ ِإَونه ٱَِّله

لَُميَن  ََثَُويح َ  َ ػح كح
َ
 [47  -45/ ؾٖرة اًطٖر] ﴾ ٤٧أ

Bởi thế, hãy để mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp 

Ngày tàn của chúng mà chúng sẽ bất tỉnh; Ngày mà âm 

mưu của chúng sẽ không giúp ích được gì cho chúng và 

chúng sẽ không được ai cứu giúp. Và chắc chắn những 

kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt ngoài sự 

trừng phạt đó nhưng đa số bọn chúng không biết. 
(Chương 52 – Attur, câu 45 – 47). 

Ý nghĩa nổi bật nhất của lời Kinh: Và chắc chắn 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 

ngoài sự trừng phạt đó là sự trừng phạt trong cõi Barzakh, 

như học giả Ibn Al-Qayyim  đã lưu ý như thế trong cuốn 

sách “Linh hồn”
(2)

, ông nói: “Quả thật, câu Kinh này được 

tập thể các học giả, tiêu biểu như Abdullah bin Abbas  
dùng làm dẫn chứng cho sự trừng phạt nơi cõi mộ”. 

Riêng các Hadith xác thực của Nabi  khẳng định 

về sự trừng phạt nơi cõi mộ thì rất nhiều, và các Hadith này 
được một số vị Imam khẳng định tính Tawatur (nhiều người 

                                                             
(2) (1/338) do nhà xuất bản Da-ru Ibn Taymiyah. 
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truyền đạt đến mức không thể hoài nghi về tính xác thực của 

câu chuyện) của chúng
(3)

. 

Hadith tiêu biểu nhất trong các Hadith nói về sự 
trừng phạt nơi cõi mộ là Hadith được thuật lại bởi Al-Bara’ 

bin A’zib  được ghi lại trong “Sunan” và “Musnad” đã 

nói ở trên. 

Một số Hadith khác nói về sự trừng phạt nơi cõi mộ: 

Bà A’ishah, người mẹ của những người có đức tin 

 thuật lại rằng một người phụ nữ Do thái vào gặp bà và có 

nhắc đến sự trừng phạt nơi cõi mộ, người phụ nữ đó nói với 

bà: “Cầu xin Allah che chở cô khỏi sự trừng phạt nơi cõi 

mộ”. Thế là bà A’ishah  hỏi Thiên sứ của Allah  về sự 

trừng phạt nơi cõi mộ thì Người nói: 

ٍْل  » ِ  َؼَغاُا  َ َؽ ِ  َؼَغاُا  » /َ يف ًكظ « اًْلَنربْل  « َشلٌّق  اًْلَنربْل

“Vâng, có sự trừng phạt nơi cõi mộ” và trong một lời dẫn 
khác: “Sự trừng phạt nơi cõi mộ là sự thật”. 

Bà A’ishah  nói: từ đó, không lúc nào Thiên sứ 

của Allah  dâng lễ nguyện Salah xong mà không cầu xin 

Allah  che chở khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ. (Albukhari: 
1327). 

Cũng trong bộ Sahih Albukhari, bà Asma’  con 

gái Abu Bakr  thuật lại: Thiên sứ của Allah  đứng thuyết 
giảng, Người có đề cập đến sự thử thách và tai ách ở cõi mộ 

                                                             
(3) Xem “Fatawa tổng hợp” (4/285), “Linh hồn” 1/284. 
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mà một người phải trải qua nơi đó. Khi Người đề cập đến đó 

thì mọi người trở nên ồn ào. 

Còn Annasa-i thì có ghi thêm lời của bà Asma’: Khi 
Người đề cập đến đó thì mọi người trở nên ôn ào làm tôi chỉ 

nghe hiểu rõ được lời cuối của Thiên sứ  nói: 

 ِوَ  مَعْل  »
ُ
ٍْل  إَِ ىَّل  أ ّىَّلُل

َ
جَُْٖنَ    ِْل  مَِػيبًا اًْلُنبُٖرِ  ِ   ُ كْل َةِ  َِ ااِ  قِجْْل رىَّل  « ادلىَّل

“Quả thật, Ta được mặc khải cho biết rằng các ngươi sẽ 

bị thử thách trong cõi mộ gần giống như sự thử thách 

của Dajjaal”. 

Ông Zaid bin Thabit  thuật lại, trong lúc Thiên sứ 

của Allah  đang ở trong khu vườn của bộ tộc Annajjar (cư 

dân Madinah), chúng tôi ở cùng với Người, thì phát hiện sáu 

hay năm hay bốn ngôi mộ. Người nói: “Có ai quen biết về 
những người trong các mộ này không?”. Một vị Sahabah 

nói: Tôi. Người hỏi: “Những người này chết thời điểm 

nào?”. Vị Sahabah đó nói: Họ chết trong Shirk. Người nói: 

ِغ ِ  إِنىَّل  » ةَ  َٔ ىََّل ا ِ   ثُ ْلجََ   األُ َٔ ْٖل َ  ُقبُِٖر نْل  قٌََ
َ
ْٖلُ   ثََعاَفُْٖا  َ  أ َؼ نْل  اَ  دَلَ

َ
ٍْل  أ َؽُل ُِ   ُؿْل

ِْل  ِ  َؼَغاِا  َِ ى اًْلَنربْل ِ ػُ  اَّلىَّل َُ ؾْل
َ
ُٓ  أ ْْل َِ » 

“Quả thật, cộng đồng này phải chịu sự thử thách trong 

cõi mộ. Bởi thế, nếu các ngươi không phải chôn cất nhau 

thì Ta đã cầu xin Allah để các ngươi nghe thấy sự trừng 

phạt từ ngôi mộ mà ta nghe thấy”. 

Sau đó, Người  hướng mặt về phía chúng tôi, nói: 
“Các ngươi hãy cầu xin Allah che chở khỏi sự trừng phạt 

nơi cõi mộ!”. Các vị Sahabah nói: “Cầu xin Allah che chở 

bầy tôi khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ”. Người  nói: “Các 
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ngươi hãy cầu xin Allah che chở khỏi mọi tai họa công 

khai và thầm kín!”. Họ nói: “Cầu xin Allah che chở khỏi 

mọi tai họa công khai và thầm kín”. Người  nói: “Các 

ngươi hãy cầu xin Allah che chở khỏi sự thử thách của 

Dajjaal!”. Họ nói: “Cầu xin Allah che chở khỏi sự thử thách 

của Dajjaal!” (Muslim: 2867). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ٍْل  قََػ َ  إَِذا » َشُعُك
َ
َِ  أ عِ  َِ ُّٕه ىَّٖلذْل  ااِطػِ  اًتىَّلَش ِْل  بِاِ  قٌَْليَجََؽ َ ػٍ  َِ رْل

َ
ِْل  أ  َؼَغاِا  َِ

 ٍَ ْىَّل َٕ ِْل  َر َِ ِ  َؼَغاِا  َ  ِْل  اًْلَنربْل َِ َةِ  َ  يَا قِجْْل صْل َُ ْل اِ   ال َُ َُ ْل ِْل  َ ال َِ ِؿيِس  َ ِّي  َ  َُ ْل ااِ  ال رىَّل  «ادلىَّل
ؾنن "  (3/58)" ؾنن اًنؿايئ"  (983)ؾنن أيب دا د "  (588)"  صيس مؿٌٍ"

 .. (909)" ابِ َارٓ
“Khi nào các ngươi xong bài Tashahhud cuối thì các 

ngươi hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi bốn điều: sự 

trừng phạt nơi Hỏa Ngục, sự trừng phạt nơi cõi mộ, sự 

thử thách của cuộc sống và cái chết, và những điều xấu 

từ Masih Dajjaal.” (Muslim: 588, Abu Dawood: 983, 

Annasa-i: 3/58, và Ibnu Majah: 909). 

Ông Ibnu Abbas  nói: Quả thật, Nabi  đã dạy họ 

lời cầu nguyện này giống như Người dạy họ một chương 

Kinh Qur’an vậy: 

ىٍَّل  » ُٕ ٖذُ  إِ ِّي  الٌىَّل ُؼ
َ
ِْل  بَِه  أ ٍَ  َؼَغاِا  َِ ْىَّل َٕ ِْل  َر َِ ِ  َؼَغاِا  َ  ِْل  اًْلَنربْل َِ َةِ  َ  يَا قِجْْل صْل َُ ْل  ال

اِ   َُ َُ ْل ِْل  َ ال َِ َةِ  َ ِّي  َ  ِؿيِس  قِجْْل َُ ْل ااِ  ال رىَّل . (590)ر ا  مؿٌٍ  « ادلىَّل
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“Ollo-humma inni au‟zhu bika min a‟za-bil qubur wa 

min fitnatil mahya wal mama-t wa min sharri fitnatil 

masi hiddajja-l”. 

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi 

khỏi sự trừng phạt của Hỏa Ngục, sự trừng phạt nơi cõi 

mộ, sự thử thách của cuộc sống và cái chết, và điều xấu 
của cuộc thử thách Masih Dajjaal” (Muslim: 590). 

Ông Abu Ayyub  thuật lại: Nabi  đi ra ngoài lúc 

mặt trời vừa lặn khuất thì Người nghe tiếng la hét, Người 
nói: 

ٖدُ  » ُٕ ُا  َ  ا ِ   ُ َؽغىَّل َٔ . (2869)   مؿٌٍ (1375)ر ا  ابلظاري   « ُقبُِٖر
“Những người Do thái đang bị trừng phạt trong các ngôi 

mộ của họ” (Albukhari: 1375, Muslim: 2869). 

Quí anh (chị) em đạo hữu! 

Qua những gì được trình bày đã cho chúng ta thấy rõ 

rằng con người trong ngôi mộ thực sự có cuộc sống khác. Ở 

đó, con người có bản chất sống riêng biệt, mối tương quan 

giữa linh hồn và thể xác ở nơi đó cũng hoàn toàn khác và 
riêng biệt. Cuộc sống ở nơi đó được gọi là cõi Barzakh, tại  

nơi ấy, con người sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt hoặc sẽ 

được yên nghỉ thanh bình và an lành tùy theo các việc làm 
của họ đã làm trên cuộc sống trần gian. 

Cuộc sống cõi Barzakh là một thế giới thuộc thế giới 

vô hình, bắt buộc mỗi tín đồ Muslim phải tin vào nó theo 
những gì được Qur’an và Sunnah thông điệp. 
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Với sự trợ giúp của Allah , chúng ta sẽ tiếp tục 

tìm hiểu làm rõ thêm một số vấn đề khác liên quan đến sự 
trừng phạt và sự an nghỉ nơi cõi mộ. 

Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao và Quảng Đại làm cho 

các ngôi mộ của chúng ta, cha mẹ chúng ta, anh (chị) em 

chúng ta cùng những người đồng đạo Muslim thành những 
ngôi vườn thuộc những ngôi vườn nơi Thiên Đàng! 

Một số lời nói của các vị Imam lớn xung quanh vấn 

đề trừng phạt và an nghỉ phúc lành nơi cõi mộ 

Xin trích dẫn một số lời nói của các vị Imam, các vị 
học giả phái Sunnah và Jama’ah về vấn đề trừng phạt và an 

nghỉ phúc lành nơi cõi mộ. 

Phái Sunnah và Jama’ah đều đồng thuận rằng: “Quả 
thật, một người khi chết đi hoặc sẽ được hưởng thụ và yên 

nghỉ hoặc sẽ bị trừng phạt, linh hồn rời xa thể xác hoặc nhập 

vào thể xác đều có sự ân huệ hay sự trừng phạt, rồi khi vào 
Ngày Phục sinh các linh hồn đều được hoàn trả lại vào các 

thể xác, và họ sẽ đứng dậy từ cõi mộ để trình diện Thượng 

Đế của vũ trụ và muôn loài”. Sheikh Ibnu Taymiyah  nói: 

“Tất cả các học giả chuyên về Hadith và Sunnah đều đồng 

thuận quan điểm về điều này” (Fatawa tổng hợp của Sheikh 

Islam Ibnu Taymiyah  4/248). 

Đại học giả Ibnu Al-Qayyim  dẫn lời Imam 

Ahmad bin Hambal : “Sự trừng phạt nơi cõi mộ là sự thật, 

chỉ có những ai lệch lạc mới phủ nhận điều đó”. 
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Ông Hambal nói: Tôi đã nói với Abu Abdullah – tức 

Imam Ahmad bin Hambal  - về sự trừng phạt nơi cõi mộ 

thì ông nói: Các Hadith nói về vấn đề này đều xác thực, 

chúng tôi tin vào chúng và thừa nhận chúng. Bất kỳ điều gì 

được xác thực đến từ Nabi  với đường dẫn truyền khá tốt 
thì chúng tôi đều thừa nhận nó, còn nếu như chúng tôi không 

thừa nhận những gì được Thiên sứ của Allah  mang đến, 
điều đó có nghĩa là chúng tôi đã từ chối và khước từ chúng, 

nếu chúng tôi từ chối và khước từ chúng có nghĩa là chúng 

tôi đã không chấp hành mệnh lệnh của Allah  khi Ngài 
phán: 

َُٰكُي ٱٱرهُشيُل فَُخُذوهُ  ﴿  [7/ ؾٖرة احلرش ] ﴾ َوَمآ َءا َى

Và những gì mà Thiên sứ (Muhammad) mang đến cho 

các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó. (Chương 59 – 
Al-Hashr, câu 7). 

Tôi nói với ông: Như vậy, sự trừng phạt nơi cõi mộ 

là sự thật? Ông nói: Là sự thật, họ (những người vô đức tin 
và những người làm điều tội lỗi) sẽ bị trừng phạt trong các 

ngôi mộ của họ. 

Và Sheikh Islam đã thừa nhận và khẳng định điều đó 

ở nhiều chỗ trong các cuốn sách của ông. Tiêu biểu như 
trong cuốn sách “Al-Aqidah Al-Wasitiyah”, ông nói: “Một 

trong các điều thuộc về đức tin nơi cõi Đời Sau: tin tất cả 

những gì được Nabi  thông điệp và mách bảo về những 
điều diễn ra sau cái chết, phải tin vào cuộc thử thách nơi cõi 

mộ, sự trừng phạt và sự yên nghỉ phúc lành nơi đó. Sự thử 

thách nơi cõi mộ là con người sẽ trải qua một cuộc thử thách 
trong mộ của họ, họ sẽ được tra hỏi ba câu hỏi: ai là Thượng 
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Đế của ngươi, tôn giáo của ngươi là gì, và ai là vị Nabi của 

ngươi? Allah sẽ làm vững chắc lời nói của những ai có đức 

tin ở trên cõi trần và ở cõi Đời Sau. Cho nên, người có đức 
tin khi được hỏi thì y sẽ trả lời: Thượng Đế của tôi là Allah, 

tôn giáo của tôi là Islam, và Muhammad  là vị Nabi của 

tôi; riêng người tội lỗi và người vô đức tin thì nói: hả hả, tôi 
không biết, tôi có nghe mọi người nhắc đến điều gì đó và tôi 

nói theo. Thế là y bị đập mạnh bởi một cây búa sắt, y đau 

đớn la hét với tiếng la hét mà tất cả mọi vạn vật đều nghe 
thấy trừ con người, và nếu con người nghe thấy tiếng la hét 

kinh hoàng đó thì chắc chắn sẽ bất tỉnh vì khiếp sợ” (xem 

“Al-Aqidah Al-Wasitiyah” cùng với sách giải thích 
“Arrawdhah Annadiyah” trang 311 do nhà xuất bản Al-Wat 

phát hành, của Sheikh Zaid bin Abdul-Aziz Al-Fiyadh ). 

Học giả Attaha-wi thuộc trường Hanafi nói về giáo 
lý đức tin theo Salaf của ông: Quả thật phái Sunnah và 

Jama’ah đều tin “sự trừng phạt nơi cõi mộ đối với ai là 

người phải bị trừng phạt, một người sẽ trải qua sự tra hỏi của 
hai vị Thiên thần Munkar và Nakeer trong ngôi mộ về 

Thượng Đế của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y qua những 

thông tin mà Thiên sứ của Allah  cũng như các vị Sahabah 

của Người  đã thông điệp, và ngôi mộ sẽ là ngôi vườn từ 

các ngôi vườn nơi Thiên Đàng hoặc sẽ là cái hố lửa từ những 
cái hố lửa của Hỏa Ngục.” (xem “Giảng giải Al-Aqidah 

Attaha-wiyah” trang 572 do nhà xuất bản Arrisa-lah phát 

hành). 

Học giả Ibnu Al-Qayyim nói về sự trừng phạt và sự 

yên nghỉ phúc lành nơi cõi mộ 
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“Một trong những điều nên biết: sự trừng phạt nơi 

cõi mộ chính là sự trừng phạt nơi cõi Barzakh. Tất cả mỗi 

người chết đi là người đáng bị trừng phạt thì sẽ phải đối mặt 
với sự trừng phạt đó, dù y được chôn chất trong mộ hay 

không được chôn chất, dù y có bị thú dữ xé xác ăn thịt hay bị  

lửa thiêu cháy thành tro bụi rồi bị gió thổi bay đi tán loạn 
hoặc bị chết chìm trong biển, thì kết quả là linh hồn và thể 

xác của y cũng sẽ được tập hợp lại để chịu sự trừng phạt nơi 

cõi mộ.” (“Linh hồn” trang 168). 

“Cõi Barzakh này là cõi nằm giữa cõi trần và cõi 
Đời Sau. Mỗi con người đều phải đối mặt với sự trừng phạt 

hay sẽ được an nghỉ phúc lành trong cõi Barzakh này tùy 

thuộc vào các việc làm của y trên thế gian. Có nhiều nguyên 
nhân khác nhau cho sự trừng phạt và sự yên nghỉ phúc lành 

cũng như các hình thức của nó ở nơi đó. Quả thật, một số 

người thời trước đã có suy nghĩ rằng nếu thể xác bị chết 

cháy rụi thành tro rồi bị gió thổi đi một phần xuống biển và 
một phần ở đất liền vào một ngày giông gió dữ dội thì linh 

hồn và thể xác sẽ thoát được sự trừng phạt nơi cõi mộ. Chính 

vì lẽ này, một người trong số họ đã di ngôn cho con cái của 

mình làm như thế cho y khi y chết đi. Allah  ra lệnh cho 

biển tập hợp lại những gì trong nó và ra lệnh cho đất liền tập 

hợp những gì trong nó. Sau đó, Ngài phán: hãy đứng dậy thì 
lập tức y đứng dậy trước mặt Ngài. Ngài hỏi y: Điều gì khiến 

ngươi có hành động như thế? Y nói: Bề tôi sợ Ngài thưa 

Thượng Đế và Ngài biết rõ điều đó. Thế là Allah vui và tha 
thứ cho y. Và đây chính là câu chuyện được ghi trong bộ 

Sahih do chính Nabi  kể lại.” (Albukhari: 6481). 

“Như vậy, sự trừng phạt cũng như sự yên nghỉ phúc 
lành trong cõi Barzakh không phải không xảy ra đối với 
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những thành phần đã bị tan thành tro bụi. Cho dù có treo xác 

chết trên các ngọn cây để cho gió thổi bay đi tán loạn đi 

chăng nữa thì cuối cùng chắc chắn linh hồn và thể xác cũng 
sẽ đối mặt với sự trừng phạt hoặc sẽ được yên nghĩ phúc 

lành trong cõi Barzakh. Cho dù một người lương thiện và 

ngoan đạo được an táng bằng thiêu cháy thì chắc chắn cuối 
cùng linh hồn và thể xác của y cũng sẽ hưởng được sự yên 

nghỉ phúc lành, Allah  sẽ làm cho ngọn lửa thiêu cháy y 

trở nên lạnh và bằng an, bởi Ngài là Đấng Quyền năng, 
Đấng Tạo hóa, Đấng Chi phối những gì Ngài muốn, không 

có bất cứ điều gì đi ngược lại với ý chỉ của Ngài mà tất cả 

đều tuyệt đối theo ý chỉ của Ngài. Người nào phủ nhận điều 
này thì người đó đã phủ nhận Thượng Đế của toàn vũ trụ và 

muôn loài, y đã vô đức tin nơi Ngài và phủ nhận Tawhid 

Rububiyah của Ngài.” (“Linh hồn” trang 201 – 203). 

“Tất cả mỗi người Muslim nam và nữ phải tin vào 
những điều được biết từ cõi Barzakh, thế giới vô hình, một 

cách tổng quát và chi tiết thông qua Qur’an và Sunnah thanh 

khiết. Mặc dù là thế giới vô hình, tuy nhiên, có thể Allah để 
cho một số người bề tôi của Ngài nhìn thấy một điều gì đó từ 

những tình trạng của những người trong mộ. Sheikh Islam 

Ibnu Taymiyah  nói: (Quả thật, điều đó được hé lộ với 

nhiều người khi họ nghe thấy tiếng la hét của những người 

bị trừng phạt trong các ngôi mộ của họ, họ cũng tận mắt 

chứng kiến những người bì trừng phạt trong mộ theo những 
dấu hiểu rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn 

lúc nào cũng xảy ra với cơ thể, nó có thể xảy ra trong trường 

hợp này nhưng trường hợp khác thì không.)” (“Fatawa tổng 

hợp” trang 296). 
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Một trong những dẫn chứng cho điều nói trên là 

Hadith do Albukhari ghi lại qua lời thuật của Ibnu Abbass: 

Nabi  đi ngang quan một khu vườn nằm ngoài khu vực 
Madinah hay Makkah, Người nghe tiếng la hét của hai người 

bị trừng phạt trong mộ của họ,  Ngưới  nói:  

بَانِ  » ا   ُ َؽغىَّل ََ بَانِ  َ  ا َ نَ   بََ     َوِب ٍ  ِ   ُ َؽغىَّل َُ ُٔ َشُع
َ
تَِ ُ   َ  أ ِْل   َؿْل ِِلِ  َِ ْٖل  َ َ نَ    بَ

ِ   ااَطػُ  ُْل ةِ  َ  َُ ي ُِ  « بِااىَّل
“Hai người đó bị trừng phạt, họ không bị trừng phạt bởi 

đại tội, mà bởi vì, một người thì không vệ sinh sạch sẽ 

khi đi tiểu còn người kia thì thường đi mách lẻo chuyện 

thiên hạ”.  

Sau đó, Nabi  bảo mang nhánh chà là còn tươi cho 
Người, Người bẻ đôi rồi đặt lên mỗi ngôi mộ một ít. Các vị 

Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, Người làm gì thế? 

Người  nói: 

«  ُٓ نْل  ًََؽٌىَّل
َ
َف  أ ا ُ َكىَّل َُ ُٕ ا َعْْل ٍْل  ََ َ  ْل  َ يْل ََؿا ل

َ
نْل  إَِ   أ

َ
 « َ يْل ََؿا أ

“Mong rằng hai người họ được giảm nhẹ hình phạt khi 

các nhánh này vẫn còn chưa khô” (Albukhari). 

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

ُؼٖ  » ُا َ َيعْل
َ
أ ٍْل يََؼاْل  َؿْل ٍة  قٌََ َ ائََة َرْلْل َِ  ِ ِ ََا ِِف َقربْل نْل يُْضْل

َ
ِْل ِؼبَاِد اِ أ َِ ِمَػ بَِؽبْلٍع 

ُ
أ

 َ ا َش ىَّل َ ارَ ْل َرْلْل ىَُّل ِٓ َّاًرا  قٌََ ُُ  َؼٌَيْل  َقربْل
َ
جَََل َْل ًة َ اِشَعًة  قَا َ ًة َ اِشَعًة  قَُزِْلَ َرْلْل
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ُٓ مَاَا  َ َكَػ َعْْل ِِٖن ؟ مَالُٖا/ ارْل ُُ  ُ ٍٖر / َؼََلَ  َرَْلْل ُٕ ِ ُط ـَ ْل   إِّىَّلَه َ ٌىَّليْلَت َ ََلًة بِ
ٍْل َ ْْلُ ْل ُ  ٌٍُٖ  قٌََ غْل ََ  « َ َمَػرْلَ  َ َ 

“Một người bề tôi trong các bề tôi của Allah được lệnh bị 

đánh môt trăm roi trong mộ của y. Y cứ van xin khẩn 

cầu cho đến khi chỉ còn lại một roi, thế là y chỉ bị đánh có 

một roi và  ngôi mộ của y toàn là lửa. Sau khi đã trừng 

phạt y xong, y hỏi: Lý do gì mà các người đánh tôi? Họ 

(các Thiên thần) nói: Bởi quả thật nhà ngươi đã dâng lễ 

nguyện Salah không có Taharah (trong trạng thái không 

sạch sẽ) và nhà ngươi đi ngang qua một người bị áp bức 
nhưng không ra tay cứu giúp” (Attahawi ghi lại trong 

“Sharh Mushkil Al-A-thar 8/212 số 3185). 

Một trong những cảnh tượng thực tế về vấn đề này 
là lời kể của Ibnu Abu Addunya trong cuốn sách “Kitab Al-

Qubur”, ông Ibnu Al-Qayyim đã trích dẫn từ cuốn sách đó 

để nói trong cuốn sách của ông “Linh hồn” trang 319, rằng 

có một vị Tabieen chính trực và uy tín tên là Suwaid bin 
Hujair kể: Chúng tôi đi ngang qua một số nước nằm giữa 

chúng tôi và xứ Albasrah. Chúng tôi nghe thấy tiếng hí vang 

của con lừa. Chúng tôi hỏi người dân ở đó: Tiếng hí của cái 
gì thế? Họ nói: Đấy là một người đàn ông thuộc cộng đồng 

chúng tôi, mỗi khi mẹ của anh ta dạy bảo anh ta điều gì thì 

anh ta nói với mẹ của mình: Tiếng la của bà làm tôi inh tai 
quá đi! Cho nên khi anh ta chết, tiếng hí vang phát ra từ ngôi 

mộ của anh ta mỗi đêm. 

Cho dù các ngôi mộ đó vẫn luôn hiện ra trước mắt 

chúng ta với những hình ảnh yên ả và bình lặng không có gì 
xảy ra nhưng thực chất bên trong nó là có những điều khác 
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đang diễn ra. Trong đó có biết bao người đang bị hành hình 

và có biết bao nhiêu người được yên nghỉ yên bình và phúc 

lành.  

Cầu xin Allah phù hộ! 

Một số tình trạng của cư dân nơi cõi mộ 

Albukhari ghi trong sách giảng giải ý nghĩa các giấc 

mơ “Jama‟ah Assaheeh” (số 7047) chương “Giảng giải các 

giấc mơ sau lễ nguyện Salah Assubh”: ông Samrah bin 

Jundub  thuật lại với lời thuật khá dài, nói: Thiên sứ của 

Allah  thường hỏi các vị Sahabah của Người: “Có ai 

trong các ngươi ngủ thấy giấc mơ không?”. Rồi Người 

mới kể những câu chuyện mà Allah  muốn. Giống như 

thế, vào một buổi sáng nọ, Người nói với chúng tôi: “Quả 

thật có hai vị Thiên thần đến và đánh thức Ta dậy”. Có 

nghĩa là hai vị Thiên thần đến gặp Người  trong giấc ngủ 

và đánh thức Người dậy, đây là một dạng mặc khải bởi vì tất 
cả các giấc mơ của các vị Nabi đều là sự mặc khải như 

chúng ta đã biết. Sau đó, Người đã kể về những gì Người 

nhìn thấy trong giấc mơ đó. 

Chúng ta sẽ đề cập đến giấc mơ đó về phần nội dung 

liên quan đến chủ đề này của chúng ta, đó là những gì mà 

Thiên sứ của Allah  đã nhìn thấy cảnh tượng của một số 
người bị trừng phạt trong các ngôi mộ của họ, Người nói: 

َا إِّىَّلا َ  » ثَيْْل
َ
َطِزػٍ  رَُرٍي  َ َ  أ ٌٍ  آَطػُ  َ إَِذا ُم ْل ِٓ  مَائِ َػةٍ  َؼٌَيْل َٖ  َ إَِذا بَِ ظْل ِٖى ُٔ ْٕل  َ 

َػةِ  ظْل ِٓ  بِال ىَّل ِؾ
ْل
َؾُ  لَِػأ ا َفيَدٌْل َٕ ُٓ  بِ َؾ

ْل
َع ُ  َرأ ْٔل ََزػُ  َفيَجََع ا احلْل َْا َٔ ََزػَ  َفيَتْلبَػُ  ُٔ ُطُغ ُ  احلْل

ْل
 يَأ
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ا َُ ِٓ  يَػْلِرػُ  َف ُٓ   ىَّل يَِ   َش ىَّل  إَِ ْل ُؾ
ْل
ا َرأ َُ ىٍَّل  َ نَ  َو ٖدُ  ُ  ِٓ  َ ُؽ َؽُي  َؼٌَيْل ِٓ  َفيَكْل دْلَي  بِ ا َِ  َفَؽَي  ََ

ةَ  ػىَّل َُ ْل  َو  ال
ُ
 .« األ

“Và hai vị Thiên thần đã đưa Ta đi ngang qua một người 

nằm dài ở dưới đất, một người khác thì đứng trên tay 

cầm một tảng đá to, y thả tảng đá xuống lên đầu của 

người đang nằm, đầu của người đó vỡ nát ra và tảng đá 

lăn đi một khoảng, người đứng đi nhặt tảng đá và khi y 

quay về vị trí thì cái đầu của người nằm trở nên lành lặn 

lại như cũ, người đứng tiếp tục thực hiện việc làm của y 

giống như y làm lần đầu”.  

Trong phần kết của Hadith cho biết: 

ا » ىََّل
َ
ُا  الػىَّلُرُي  أ  ىَّل

َ
ى األ ِ َ يْلَت  اَّلىَّل

َ
ِٓ  أ َؾُ  َؼٌَيْل ُٓ  ُ دٌْل ُؾ

ْل
ََزػِ  َرأ ُٓ    بِاحلْل ُطغُ  الػىَّلُرُي  قَ ِّىَّل

ْل
 يَأ

آنَ  ُٓ  اًْلُنػْل قُُ  ِِ  َ َيَْا ُ  َفَ ْل ََلةِ  َؼ جَُٖ ةِ  ال ىَّل ىْل َُ ْل  « ال

“Đối với cảnh tượng của người đầu tiên, người mà bị 

tảng đá làm vỡ nát đầu, đó là một người hiểu biết về 

Qur‟an nhưng không làm theo và y thường ngủ bỏ cả lễ 

nguyện Salah bắt buộc”. 

Allah  phán về việc làm tội lỗi và trái lệnh này: 

ِ َي ُويح َغي َ َ تِ  ٤فََي حٞل لِّلحُمَصلنَِّي  ﴿ / ؾٖرة املاؼٖن] ﴾ ٥وِيح َشاُويَن ٱَّله
4 ،5] 

Thật thảm hại cho những người dâng lễ nguyện Salah, 

những người mà họ thường lơ là trong việc dâng lễ 
nguyện của họ.  (Chương 107: 4, 5). 
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Ibnu Kathir  nói trong Tafseer của ông về hai câu 

Kinh này: thường lơ là hoặc là lơ là, xao lãng giờ đầu của 
lễ nguyện Salah, thường trì hoãn đến cuối giờ của nó; hoặc 

là lơ là, xao lãng trong cung cách thực hiện như không thực 

hiện đủ các trụ cột và các điều kiện của nó; hoặc là lơ là, xao 
lãng trong việc tập trung tâm niệm, không nghiêm trang và 

không suy ngẫm về các ý nghĩa lời tụng niệm của nó. Nói 

chung cụm từ thường lơ là trong câu Kinh mang ý nghĩa 

bao quát tất cả những gì liên quan đến lễ nguyện Salah (xem 
“Tafseer Ibnu Kathir” 4/554). 

Một cảnh tượng khác được nói trong Hadith về giấc 

mơ của Nabi , Người nói: 

َا » ثَيْْل
َ
ػٍ  َ َ  قَأ َٕ ُٓ  َشِؿبْلُت   -َ  ّىَّل

َ
َػَ   -مَاَا    محْل

َ
دْلِي  أ ػِ  ِ   َ إَِذا ادلىَّل ِ  َِ َٕ بَسُ  رَُرٌي  ااىَّل   َؿْل

ىٍَّل   ُ   ِ
ْل
ى الػىَّلُرُي  َذلَِه  يَأ ِ َِزاَرةَ  مَجَػَ  مَعْل  اَّلىَّل ػُ  احلْل ـَ ُٓ  قَا ُ  َِلُ  َفيَكْل ُُ  َشَزػاً  َشَزػاً  َفيٌُْلِن

ُل   -مَاَا  - ٌِ بَسُ  َفيَْْلَط ا قَيَؿْل بَسُ  ََ ىٍَّل   َؿْل ِٓ  يَػْلِرػُ  ُ  ا إَِ ْل َُ ِٓ  رََرػَ  ُُكىَّل ػَ  إَِ ْل ـَ  قَا ُ  َِلُ  َف
 ُٓ َُ ًْلَن

َ
. « َشَزػاً  َ أ

“Hai vị Thiên thần đưa Ta đi ngang qua một con sông 

màu đỏ giống như máu, trong đó có một người đang bơi, 

trên bờ sông có một người gom nhiều cục đá đứng đợi, 

khi người ở dưới sông bơi vừa gần tới bờ thì người ở trên 

bờ ném những cục đá xuống trúng người đó, có những 

cục đá lọt vào miệng của y, y đành phải bơi ra sông trở 

lại, sau đó, y lại bơi vào bờ thì người ở trên bờ lại tiếp tục 

ném đá, có những cục đá lọt vào miệng của y”. 

Trong phần kết của Hadith cho biết về người bơi 
trong con sông đó chính là người ăn đồng tiền Riba (cho vay 
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lấy lãi). Ông Ibnu Hubairah  nói: Hậu quả cho người ăn 

đồng tiền Riba sẽ là bơi trong con sông màu đỏ như máu và 
bị ném đá bởi vì bản chất gốc của Riba là dựa theo vàng, mà 

vàng thì màu đỏ, còn người ném đá là một vị Thiên thần. 

Điều này cho thấy rằng người bị ném sẽ không thể mong đợi  
điều gì từ vị Thiên thần, tương tự, người có hành vi Riba cứ 

tưởng sẽ làm cho tiền bạc của mình được gia tăng nhưng 

Allah  đã xóa sạch nó từ đằng sau y. (Fathul-Bary, 
12/445). 

Nếu sự trừng phạt này là dành cho người ăn đồng 

tiền Riba ở cõi Barzakh thì chắc chắn nó sẽ tiếp diễn cho đến 

Ngày Phục sinh, như Allah  phán: 

ِي َ َ َخ هُطُه ٱٱشه حَطَُٰي  ﴿ اْ َ  َ ُقيُ يَن  ِ ه َ َما َ ُقيُم ٱَّله ُكلُيَن ٱٱّرَِبيَٰ
ح
ِ َي  َ  ٱَّله
ۚا  َمّسِ
ح  [275/ ؾٖرة ابلنػة] ﴾ مَِي ٱٱ

Những ai ăn tiền lời cho vay sẽ không đứng vững trừ 

phi đứng như một kẻ đã bị Shaytan sờ mó và làm cho 

điên cuồng. (Chương 2 – Albaqarah, câu 275). 

Có nghĩa là những người ăn đồng tiên Riba sẽ không 

thể đứng vững vào Ngày Phục sinh mà họ loáng choáng 
chực ngã bởi bị Shaytan làm cho điên cuồng, nguyên nhân là 

vi y đã phục sinh trong tình trạng của những kẻ tội lỗi. 

Ibnu Abbas nói: Người ăn đồng tiền Riba vào Ngày 
Phục sinh như những kẻ điên loạn không thể đứng vững 

(Tafseer Ibnu Kathir 1/326). Có lời giảng giải nói: Những 

người ăn đồng tiền Riba được phục sinh vào Ngày Phục sinh 
với cái bụng phình chướng, mỗi khi họ đứng dậy thì lại ngã, 

mọi người bước đi giẫm đạp lên họ. Đó là dấu hiệu để nhận 
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biết họ vào Ngày Phục sinh, sau đó là một hình phạt đang 

chờ đợi họ (Tafseer Qurtubi 3/354). 

Một cảnh tượng khác về những người bị trừng phạt 
trong các mộ của họ được nói trong Hadith về giấc mơ của 

Nabi  được đề cập ở trên: 

َا » ثَيْْل
َ
دْلِي  َ َ  قَأ رِ  َِ ُٓ َّار/ َ يِفْل ر اية – ااىَّلُّْٖه مَُع ََتْلجَ ْٖل ُٓ َ اِؾٌػ يُ َكٌُ ؾْل

َ
ََلُ  َضيِّيٌل َ أ ؼْل

َ
 أ

ِٓ  قَ َِذا - ٌ   ِفي ـَ اٌ   ًَ َٖ  ْل
َ
َْا  -مَاَا   -َ أ ٌَؽْل ِٓ  قَ َِذا    ِ ِِف  قَاطىَّل    ُؼَػاةٌ  َ  َِؿااٌ  رَِراٌا  ِفي

ٍْل  َ إَِذا ٍْل  ُٔ ِٕ ِ ي
ْل
ٌ   يَأ َٕ َ ِْل  ل َكَي  َِ ؾْل

َ
ٍْل  أ ُٕ ْْل ٍْل  قَ َِذا   َِ ُٔ ثَا

َ
ُ   َذلَِه  أ َٕ ْٖلا الٌىَّل ْٖلَض . « َض

“Hai vị Thiên thần đưa Ta đi ngang qua một chỗ giống 

như một cài lò  - trong một lời dẫn khác: phần trên của 

nó thì hẹp còn phấn đáy của nó thì rộng phía dưới là lửa 

đang cháy – trong đó phát ra âm thanh và tiếng la dữ 

dội, khi nhì vào trong đó thì thấy những người đàn ông 

và những người phụ nữ trần truồng, khi lửa phà lên đáy 
lò thì họ la hét dữ dội ..”. 

Trong phần kết của Hadith cho biết rằng những 

người trong cái lò đó là những người Zina (quan hệ tình dục 

ngoài hôn nhân). Hafizh Ibnu Hajar  nói về nguyên nhân 

họ bị trần truồng là do họ đáng như thế vì họ đã không mặc 

đồ khi họ ở riêng với nhau, đó là kết cuộc của họ, và ý nghĩa 
cho việc họ bị đốt từ dưới lên là muốn ảm chỉ bộ phận bên 

đưới của họ (phần kín) (Fathul-Bary 12/443). 

Do đó, tất cả mỗi tín đồ Muslim nam và nữ phải 
tránh xa đại tội này cũng như tránh xa những nguyên nhân 

dẫn đến hành vi tội lỗi này chẳng hạn như nam nữ ở riêng 

chỉ có hai người, phụ nữ chưng diện và ăn mặc không kín 
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đáo, không hạ thấp cái nhìn xuống, và những yêu tố khác 

dẫn đến hành vị Zina tội lỗi. 

Một cảnh tượng khác nữa về hình phạt trong cõi mộ 

được Nabi  kể lại trong Hadith trên, Người nói: 

َا » ثَيْْل
َ
جٌَْلٍل  رَُرٍي  َ َ  قَأ ٌٍ  آَطػُ  َ إَِذا   ًَِنَكا ُ  ُمؿْل ِٓ  مَائِ ٍا  َؼٌَيْل ِْل  بَِلٌُّٖه    َشِعيعٍ  َِ
َٖ  َ إَِذا ُٔ   ِ

ْل
َشعَ  يَأ

َ
ْل  أ ِٓ  ِ  ىَّل ِٕ ِ ُ   َرْل ُٓ  قَيرَُشْل مَ ْْلِظَػ ُ    َقَكا ُ  إَِ   ِ عْل ََ  َقَكا ُ  إَِ   َ 

 ُٓ َ ىٍَّل    ا ُ َقَف  إَِ   َ َعيْْل ُا  ُ  ىَّٖل َاِِّ   إَِ   َ جََص َؽُي    ااَطػِ  ااْل ِٓ  َفيَكْل دْلَي  بِ ا َِ  َفَؽَي  ََ
َاِِّ   اِ  بِااْل  ىَّل

َ
ا   األ َُ ُػ ُ  َف ِْل  َ كْل َاِِّ   َذلَِه  َِ َاُِّ   َذلَِه  يَِ سىَّل  َش ىَّل  ااْل ا ااْل َُ  َ نَ  َو

ىٍَّل    ٖدُ  ُ  ِٓ  َ ُؽ َؽُي  َؼٌَيْل دْلَي  َفيَكْل ا َِ ةَ  َفَؽَي  ََ ػىَّل َُ ْل  َو  ال
ُ
 .« األ

“Hai vị Thiên thần đưa Ta đi ngang qua một nơi, thấy 

một người nằm sấp và một người khác thì đứng bên trên 

tay cầm một cây móc nhọn bằng sắt, y dùng cái móc 

nhọn đó móc vào cái miệng của người đó và kéo mạnh về 

sau gáy, nguyên lớp da thịt một bên mặt của người đó 

rách toét ra phía sau gáy, xong y tiếp thực hiện giống 

như vậy ở phần bên kia gương mặt của người đó, và khi 

y thực hiện xong bên này thì bên kia lành lặn trở lại như 

cũ, người cầm cái móc nhọn lại thực hiện hành động 
giống như lần đầu”.  

Trong phần kết của Hadith cho biết người bị loại 

hình phạt đó là người thường xuyên nói dối. 

Một trong số những người bị trừng phạt trong cõi 

mộ mà Nabi  đã nhìn thấy là những người rơi vào tội nói 

xấu người khác. Ông Anas  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 
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ا » ىَُّل َ ْٖل ٍ  َمَػرْلُ   ِ   ُؼِػ َ  ل ٍْل  بَِن ُٕ َ َكارٌ  ل عْل
َ
ِْل  أ ُشٖنَ  ُ َاٍس  َِ ُِ ٍْل  َ ْل ُٕ َٔ ٍْل   ُُرٖ ُٔ  َ ُ ُع َر

ِْل  َفُنٌْلُت  ُ  َاِ  ََ يُي  يَا َٔ ِ ُ  َاِ  مَاَا  ِرربْل َٔ  َِ ي ِ ُ ٌُٖنَ  اَّلىَّل
ْل
 ِ   َ َيَنُؽٖنَ  ااىَّلاِس  حُلُٖ َ  يَأ

 ْل 
َ
ٍْل أ ِٕ . « َراِض

“Khi Ta được đưa thăng thiên lên trời, Ta đi ngang qua 

một nhóm người có những móng tay bằng đồng, họ cứ 

cào mặt và ngực của họ. Ta hỏi những người này là ai 

thưa Jibril? Jibril nói: Những người này là những người 

ăn thịt người, họ đã xúc phạm đến danh dự của người 
khác” (Ahmad trong Musnad: 3/224, Abu Dawood trong 

Sunan: 4879). 

Với những gì được trình bày, chúng ta biết được 

những tội lỗi đó đã khiến những người phạm vào phải chịu 

hình phạt giống như Nabi  đã nhìn thấy. Một sự cảnh báo 

cho các tín đồ tránh xa những tội lỗi đó. 

Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao và Quảng Đại yêu 

thương, che chở cho chúng ta và tha thứ cho chúng ta, lời 

cầu xin này là cho cả cha mẹ của chúng ta và tất cả các anh 

(chị) em đồng đạo Muslim của chúng ta. 

Các nguyên nhân bị trừng phạt trong Hỏa Ngục 

Trong mục này, học giả Ibnu Al-Qayyim  – cầu 

xin Allah  chiếu sáng cho ngôi mộ của ông – đã nói chi 
tiết trong cuốn sách giá trị của ông mang tên “Linh hồn”

(4)
. 

Chúng ta sẽ nói tóm tắt về điều này từ phần trình bày mục 

này của ông. 

                                                             
(4) Xem sách “Linh hồn” trang 211 – 215. 
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Ông đã mở đầu bằng lời: 

Người hỏi nói: Các nguyên nhân làm cho những 

người trong mộ bị trừng phạt là gì? 

Trả lời cho câu hỏi này theo hai khía cạnh: tổng quát 

và cụ thể. 

Khía cạnh tổng quát: Quả thật, họ bị trừng phạt do 

sự thiếu hiểu biết của họ về Allah , xao lãng mệnh lệnh 

của Ngài và phạm những điều tội lỗi. Bởi lẽ, Allah  không 
trừng phạt một linh hồn nào khi nó ý thức được Ngài, yêu 

thương Ngài và làm theo mọi mệnh lệnh của Ngài cũng như 

tránh xa những điều Ngài nghiêm cấm. Quả thật, sự trừng 

phạt trong mộ và sự trừng phạt ở cõi Đời Sau đều là kết quả 

của sự phẫn nộ và giận dữ của Allah  đối với bề tôi của 

Ngài. Ai làm cho Allah phẫn nộ và giận dữ ở trên cõi đời 
này rồi không chịu ăn năn sám hối và chết trong tình trạng 

như thế thì y phải bị trừng phạt trong cõi Barzakh tùy thuộc 

vào mức độ phẫn nộ và giận dữ của Ngài . 

Khía cạnh cụ thể: Quả thật, Nabi  đã cho biết về 

hai người mà Người đã nghe thấy họ bị trừng phạt trong mộ, 

một người bị trừng phạt do đi mách lẻo chuyện thiên hạ và 
một người thì không làm vệ sinh sạch sẽ khi đi tiểu. Như 

vậy, hai người này, một người thì không làm Taharah bắt 

buộc và một người thì đã gieo sự hận thù và oán ghét cho 
thiên hạ bằng chiếc lưỡi của y dù y nói sự thật. Điều này đã 

lưu ý chúng ta rằng việc gây thù hận và oán ghét giữa thiên 

hạ với nhau bằng sự nói dối, làm chứng giả, vu khống càng 

đáng bị trừng phạt nặng hơn, tương tự, việc bỏ bổn phận 
Taharah bắt buộc đã lưu ý việc bỏ bề lễ nguyện Salah cũng 

như một số điều bắt buộc khác lại càng đáng trừng phạt hơn. 
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Nabi  cho biết người bị trừng phạt trong cõi mộ là 

người đã ăn thịt người tức người đã nói xấu người khác, rồi 
Người cũng cho biết một người bị đánh một roi trong cõi mộ 

và trong mộ toàn lửa bởi vì y đã từng dâng một lễ nguyện 

Salah không có Taharah và khi đi ngang qua một người bị 

đối xử bất công thì không ra tay cứu giúp. 

Và trong Hadith do Samrah bin Jundub thuật lại, 

Nabi  đã cho biết những người bị trừng phạt trong cõi mộ 
là những người thường nói dối, người đọc và hiểu biết 

Qur’an nhưng lại không làm theo, người làm Zina, người ăn 

tiền Riba. 

Sự trừng phạt trong cõi mộ là do những tội lỗi từ con 
tim, đôi mắt, đôi tai, miệng, chiếc lưỡi, bụng, phần kín, tay, 

chân, và toàn bộ cơ thể: mách lẻo, nói dối, nói xấu sau lưng, 

làm chứng giả, vu cáo tội Zina cho người khác, kêu gọi đến 
với điều Bid’ah, nói về Allah và Thiên sứ của Ngài một cách 

không có kiến thức, ăn tiền Riba, ăn tiền của trẻ mồ côi, ăn 

hối lộ và tham nhũng, ăn tiền bất chính của người khác, 

uống rượu và dùng các chất kích thích, Zina và quan hệ đồng 
tính, trộm cắp và cướp của, lừa đảo gian lận, gây hại người 

Muslim, phân xử không theo giáo luật của Allah ban xuống, 

trả lời Fatawa không theo giáo lý của Allah , ủng hộ và 
giúp đỡ nhau làm điều tội và gây hận thù, giết người bị Allah 

 nghiêm cấm, bóp méo các thuộc tính và tên gọi của Allah 

, đặt ý kiến và quan điểm lên trên Sunnah của Thiên sứ, 

những người xây các Masjid bên trên các mộ, đặt trên các 

mộ những tấm bia và nhang đèn, những người tự cao tự đại, 
những người Riya’ (làm tốt chỉ để phô trương cho người 

nhìn thấy chứ không hoàn toàn vì Allah), những người chửi 

rủa và xúc phạm các vị Sahabah, những người hành nghề bói 
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toán, ma thuật, bùa ngải và những ai đến hỏi và tin những 

người bói toán và ma thuật, những người thề thốt với Allah 

 trên những điều dối trá, những người thề thốt với ai (vật) 

ngoài Allah , những người tự hào và hãnh diện với những 

điều tội lỗi, những người dùng chiếc lưỡi để tạo ra những 
điều xấu, những người thường xuyên trễ nải giờ giấc lễ 

nguyện Salah, những người không bố thí Zakah mặc dù tài 

sản đã có dư đến mức theo qui định, những người không 
thực hiện chuyến hành hương Hajj khi đã có đủ điều kiện, 

những người không chi dùng tài sản cho các nghĩa vụ tôn 

giáo khi có đủ điều kiện, những người không quan tâm đến 

điều Halal hay Haram trong việc tìm kiếm tiền của, những 
người không hàn gắn tình máu mủ ruột thịt, những người 

không thương xót người nghèo, góa phụ và trẻ mồ côi cũng 

như loài vật, họ bỏ mặc trẻ mồ côi và không nuôi ăn những 
người nghèo, những người keo kiệt không cho người láng 

giềng chòm xóm mượn những vật dụng cần thiết, .. 

Tất cả những người này đều sẽ bị trừng phạt trong 

cõi mộ với những tội lỗi và những việc làm xấu đó của họ. 
Họ sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ ít hay nhiều, nhỏ hay 

lớn của tội lỗi và những việc làm xấu khi chưa được Allah 

 tha thứ và xí xóa. 

Nếu có nhiều người như thế thì những người bị 

trừng phạt trong mộ chắc chắc sẽ rất nhiều còn những người 

vượt qua được ải đó thì rất ít. Nhìn bên ngoài ngôi mộ thì chỉ 
thấy toàn là đất và đất nhưng bên trong nó là sự nuối tiếc 

muộn màng và sự trừng phạt; nhìn bên ngoài các ngôi mộ 

chỉ thấy toàn là đất bụi, những tảng đá được xây cất và khắc 
ghi lưu danh nhưng bên trong là lao tù khổ ải. 
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Này hỡi những con người chỉ chú trọng và bận tâm 

đến thế gian! Quả thật quí vị chỉ biết dành cả tuổi đời của 

mình chăm sóc và gầy dựng cho ngôi nhà tạm bợ trên cõi 
trần tục mà đành lòng đập phá ngôi nhà mà quí vị sớm phải 

di chuyển đến đó. Quí vị quên đi ngôi nhà vĩnh cửu ở Đời 

Sau, nơi chỉ có thể có hai hoàn cảnh sống: hoặc là ngôi vườn 
của các ngôi vườn Thiên Đàng hoặc là hố từ hố Hỏa Ngục. 

Những nguyên nhân được cứu rỗi khỏi sự trừng 

phạt nơi cõi mộ 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong phần này
(5)

: 

Quả thật, các nguyên nhân được cứu rỗi khỏi sự trừng phạt 

được trình bày theo hai khía cạnh: tổng quát và cụ thể. 

Khía cạnh tổng quát: Tránh xa các nguyên nhân dẫn 
đến việc phải bị trừng phạt trong cõi mộ. Một trong các 

nguyên nhân mang lại lợi ích cho việc tránh khỏi sự trừng 

phạt nơi cõi mộ là một người khi anh ta muốn ngủ thì anh ta 
hãy ngồi lại kiểm điểm bản thân mình đã được những gì và 

thiệt những gì trong một ngày của anh ta, rồi anh ta hãy sám 

hối thành tâm bằng một sự sám hối mới với Allah  và đi 
ngủ trên sự sám hối đó và anh ta quyết tâm không quay lại 

với tội lỗi đó, anh ta cứ làm vậy mỗi đêm, nếu anh ta chết 

trong đêm thì chắc chắn anh ta sẽ chết trong sự sám hối, còn 
nếu anh ta thức dậy với những việc làm trong ngày mới thì 

anh ta sẽ hướng về Thượng Đế của anh ta và tìm kiếm lại 

những gì đã bỏ lỡ. Và đặc biệt hãy thực hiện những điều 

Sunnah được Nabi  chỉ dạy khi đi ngủ. Bởi thế, ai mà 

Allah  muốn cho y điều tốt đẹp thì Ngài sẽ cho thong hiểu 

                                                             
(5) “Linh hồn” trang 216 – 227  
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về điều đó, và quả thật không có sức mạnh và quyền năng 

nào ngoài sức mạnh và quyền năng của Allah  cả. 

Khía cảnh cụ thể: Đó là những Hadith chỉ dạy từ 

Thiên sứ của Allah  về những điều giúp được cứu rỗi sự 

trừng phạt nơi cõi mộ. 

Ông Salman Al-Farisy  thuật lại: Tôi đã nghe 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ْٖل ٍ  ِرَ اُا  » َةٍ  يَ ٌ  َ َ ٌْل ِْل  َط ْل ػٍ  ِ يَا ِ  َِ ْٕل  َ  ِٓ َِ اَ   َ إِنْل  َ ِقيَا ِٓ  َرَػى ََ ُٓ  َؼٌَيْل ٌُ َُ  َع
ى ِ ُٓ  َ نَ  اَّلىَّل ٌُ َُ ِػَى  َ ؽْل رْل

ُ
ِٓ  َ أ ُٓ  َؼٌَيْل مُ َِ  ِرزْل َِ

َ
. (1923)ر ا  مؿٌٍ رمٍ  « اًْلَكجىَّلانَ  َ أ

“Việc canh giữ trong một ngày đêm tốt hơn nhịn chay và 

dâng lễ nguyện nguyên tháng. Nếu chết bởi việc làm canh 

giữ này thì sẽ được ban ân phước, và việc làm này sẽ 

được ban cho bổng lộc và được cứu rỗi khỏi sự trừng 

phạt nơi cõi mộ” (Muslim: 1923). 

Việc canh giữ ở đây có nghĩa là đóng góp công sức 

vào việc gìn giữ và bảo vệ sự an toàn cho người Muslim 

trước gây hại của thế lực ngoại giáo. 

Việc canh giữ mang lại ân phước và công đức rất 

lớn, ân phước và công đức sẽ lớn hơn nữa nếu như việc canh 

giữ này diễn ra trong bối cảnh người Muslim bị đe dọa
(6)

. 

Việc canh giữ ở đây bao hàm tất cả những việc làm 
mang nghĩa bao quát về việc bảo vệ sự an nguy cho những 

người Muslim và nó sẽ mang lại công đức và ân phước ở nơi 

Allah . Thiên sứ của Allah  nói: 

                                                             
(6) Xem “Al-Mughni” 13/18 – 20 của học giả Ibnu Quda-mah . 
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َانِ  » ا  َ  َعيْْل َُ ُٕ ؿُّه َُ ٌ  ااىَّلارُ  َ  ِْل  بََلتْل  َع ْل يَةِ  َِ ٌ  اِ  َطشْل  ِ   ََتْلُػُس  بَاثَتْل  َ َع ْل
. (1639)ر ا  اً َغي  « اِ  َؾِ يِي 

“Đôi mắt sẽ không bị lửa Hỏa Ngục chạm vào là đôi mắt 

mà một bên khóc vì kính sợ Allah còn bên kia thì thức 

đêm canh giữ con đường chính nghĩa của Allah”. 

(Tirmizhi: 1639). 

Một vị Sahabah  thuật lại rằng có một người đã 

hỏi Thiên sứ của Allah : Sao những người có đức tin đều 

bị thử thách trong mộ của họ trừ người Shaheed (tử trận 
trong cuộc chiến vì con đường chính nghĩa của Allah). 

Người  nói: 

يُِٖف  بِبَاِرمَةِ  َوَ   » ِٓ  َ َ  الؿُّه ِؾ
ْل
َةً  َرأ  .(4/99)ر ا  اًنؿايئ   « قِجْْل

“Đao kiếm vung vẩy trên đầu của họ đã đủ là sự thử 

thách đối với họ” (Annasa-i: 4/99). 

Ông Al-Miqdam bin Mu’id Yakrab  thuật lại, 

Thiên sứ của Allah  nói: 

يعِ  » ِٕ َكػُ  ِطَ ااٍ  ِؾتُّه  اِ  ِؼْْلعَ  لٌِشىَّل ْـل اِ  ِ   َِلُ  ُ   ىَّل
َ
َؽةٍ  أ ِْل  َدفْل َِ  ِٓ َِ َؽَع ُ  َ ُيَػى َد نْل ََ 

 َِ َْىَّلةِ  َِ ِْل  رُ َ ُُيَا ااْل ِ  َؼَغاِا  َِ ُِ  اًْلَنربْل ََ َِ  َ َيأْل  ْلرَبِ  اًْلَكَؼِ   َِ
َ
انِ  ُشٌىَّلةَ  َ ُ َ ىَّل  األ َُ  اِاي

َِ  َ ُيَؼ ىَّل ُ  ُٖرِ  َِ ػُ  اًْلِؽِ   احلْل ْلَؿاًّا َؾبْلِؽ َ  ِ   َ  َُشكىَّل ِْل  إِ  َِ  ِٓ اِر ِ
مَ
َ
ر ا  اً َغي  « أ

. (2799)   ابِ َارٓ (1663)
“Người Shaheed ở nơi Allah có sáu điều lợi: được tha thứ 

ngay từ giọt máu đầu tiên, được nhịn thấy chỗ ở của 

mình trong Thiên Đàng, được cứu rỗi khỏi sự trừng phạt 
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nơi cõi mộ, được an toàn khỏi trận đại kinh hoàng (giờ 

tận thế), được mặc y phục của đức tin Iman và được cưới 

các tiên nữ nơi Thiên Đàng, và được quyền cầu xin ân xá 
cho bảy mươi người thân” (Tirmizhi: 1663, Ibnu Ma-jah: 

2799). 

Đây là lời ghi chép của Ibnu Ma-jah, còn trong lời 
ghi chép của Tirmizhi thì thêm: 

ِٓ  َ َ  َ ُيَٖضػُ  » ِؾ
ْل
مَارِ  ثَا ُ  َرأ َٖ ْل َامُٖثَةُ  ال ا ا ْل َٕ ْْل َِ  ٌ َِ  َط ْل ا ادلُّه ْليَا َِ ََ ا َ  َٕ  َ ُيَؼ ىَّل ُ  ِفي

 ِ َِ  َز ْلَرةً   ََؾبْلِؽ َ  اخْلنَجَ ْل ُٖرِ  َِ ػُ  اًْلِؽِ   احلْل ِْل  َؾبْلِؽ َ  ِ   َ  َُشكىَّل َِ  ِٓ اِر ِ
مَ
َ
  « أ

“ .. được đội trên đầu chiếc vương miệng bằng hồng ngọc 

quí giá hơn thế gian này và những gì trong đó, được cưới 

bảy mươi hai tiên nữ, và được quyền cầu xin ân xá cho 

bảy mươi người thân”. 

Đây là một số ân phước dành cho việc chiến đấu và 

hy sinh vì con đường chính nghĩa của Allah . 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َِ  ُؾَٖرةٌ  » آنِ  َِ َكػُ  آيَةً  خَََلخُٖنَ  اًْلُنػْل ا  َشْل َٕ َكػَ  َش ىَّل  لَِ اِشِب ْـل ى َ بَاَر َ ) َِلُ  ُ  ِ  اَّلىَّل
ٌْلُه   ِيَِع ِ  ُُ ْل . ر ا  أبٖ دا د « (ال

“Chương Kinh Qur‟an gồm ba mươi câu sẽ luôn cầu xin 

ân xá cho người bạn của nó đến khi y được tha thứ là 

chương Taba-rak” (Abu Dawood). 

Hadith này mang ý nghĩa rằng người học thuộc lòng 

chương Kinh này (chương 67 – Al-Mulk), và đọc nó thường 
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xuyên cũng như làm theo những gì nó dạy bảo nó sẽ cứu rỗi 

y khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ. 

Nabi  nói:  

ِْل  » ََ  ُٓ جٌُْل ُٓ  َ نْل ُْ ِْل  َ طْل َا  قٌََ ِ ِ  ِ   ُ َؽغىَّل    اًنؿايئ (1064)ر ا  اً َغي  « َقربْل
(4/98) .

“Ai ai bị cái bụng của mình giết chết thì y sẽ không bao 

giờ bị trừng phạt trong cõi mộ” (Tirmizhi: 1064, Annasa-i: 

4/98). 

Có nghĩa là người bị bệnh chướng bụng biết kiên 

nhẫn và chịu đựng cũng như hy vọng ân phước nơi Allah  

thì y sẽ được cứu rỗi sự trừng phạt nơi cõi mộ. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah 

 nói: “Quả thật, người chết khi được đặt xuống mộ và 

đất đã được phủ lại, y sẽ nghe thấy tiếng bước chân của 

những người tiễn đưa quay đi. Nếu như y là người có đức 

tin thì lễ nguyện Salah ở ngay phía đỉnh đầu của y, nhịn 

chay sẽ ở bên phải của y, Zakah sẽ ở bên trái của y, và 

những việc làm thiện tốt khác từ Sadaqah, hàn gắn tình 

máu mủ, đối xử tốt với mọi người sẽ ở ngay phía chân 

của y. 

Hai vị Thiên thần xuất hiện theo phía trên đầu 

của y thì lễ nguyện Salah nói: phía tôi không có lối vào, 

rồi họ xuất hiện ở phía bên phải của y thì nhịn chay nói: 

phía tôi không có lối vào, rồi họ xuất hiện ở phía chân 

của y thì những việc làm thiện tốt khác từ Sadaqah, hàn 

gắn tình máu mủ, đối xử tốt với mọi người nói: phía tôi 

không có lối vào. Thế là y được cho ngồi dậy, và không 
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gian giống như mặt trời đã sắp lặn. Y được hỏi: Ngươi có 

biết người đàn ông này không, ngươi nói gì về y? Ngươi 

chứng nhận điều gì về y? Y nói: Đó là Muhammad, tôi 

chứng nhận Người là vị Thiên sứ của Allah, Người mang 

chân lý đến từ nơi Allah. Họ nói với y: Với điều đó ngươi 

đã sống và với điều đó ngươi đã chết với điều đó ngươi sẽ 

được phục sinh Insha-Allah. Sau đó các cánh cửa Thiên 

Đàng mở ra cho y, họ nói với y: Đây là chỗ ở của ngươi 

và những gì được Allah chuẩn bị sẵn cho ngươi nơi đó; y 

vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi nghe được điều đó. 

Sau đó, các cánh cửa của Hỏa Ngục mở ra, họ bảo y: Đây 

là chỗ ở của ngươi và những gì Allah dành cho ngươi 

trong đó nếu như người trái lệnh Ngài; y vô cùng vui 

mừng và hạnh phúc khi nghe được điều đó. Sau đó, ngôi 

mộ của y được nới rộng bảy mươi khuỷu tay, ánh sáng 

được thắp lên, thể xác của y được yên nghỉ, linh hồn của 

y được phủ một mùi hương thơm ngào ngạt thoang 

thoảng, và nó là một chú chim đậu trên một cái cây nơi 

Thiên Đàng. Đó chính là lời phán của Allah : 

َ ا َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوُ ِضلُّ ٱ  ُ َّ ُِ   ﴿ نح َ يَٰةِ ٱٱُّ َ
ِل ٱثلهابِِ  ِِف ٱۡلح ِ َي َءاَمُنياْ بِٱلحَقيح ُ ٱَّله ّلِله

 ُ ُ َما يََشآُء ٱّلِله َػُل ٱّلِله َٰلِِمنَيۚا َوَ  ح  [27/ ؾٖرة إبػأيٍ] ﴾ ٢٧ٱلظه

Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin 

trên cõi đời này và ở Đời Sau, và Allah sẽ bỏ mặc (khiến 

chúng không nói được) những kẻ làm điều sai quấy đi lạc 
bởi vì Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. (Chương 14 – 

Ibrahim, câu 27)” (Hadith)
(7)

.  

                                                             
(7)

 Saheeh Ibnu Hibban: 781 trong “Mawa-rid”, Hakim trong “Al-

Mustadrik” (1/380 – 381), Al-Haythami trong “Mujma’ Azzawa-id” 
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Tổng quát lại những điều Hadith nói trên là người bề 

tôi phải có lòng Taqwa (kính sợ, ngay chính và ngoan đạo) 

đối với Allah  trong việc thực hiện những điều Ngài sắc 
lệnh và từ bỏ những gì Ngài nghiêm cấm, phải ăn năn và 

sám hối thật nhiều, thường xuyên cầu xin sự tha thứ nơi 

Allah , phấn đấu làm thêm nhiều việc tốt và phải luôn cầu 

xin Allah  phù hộ và che chở tránh khỏi sự trừng phạt nơi 

cõi mộ, như Allah  đã phán: 

﴿  ِ  ه ََتَافُياْ َوَ   ِنه ٱَّله
َ
حَمَل  َِ ُة   ُل َغلَ حىُِي ٱٱ َ َقَُٰمياْ  َتَََنه ُ ُثيه ٱشح  َي قَاٱُياْ َربَُّنا ٱّلِله

نهةِ ٱلهَِّت ُ نُ يح  ُيَغُدوَن  َ واْ بِٱۡلح حِۡشُ ب
َ
 [30/ ؾٖرة ق ٌت] ﴾ ٪٢ََتحَزنُياْ َو 

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 

Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì các 

Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Quí vị chớ lo sợ 

cũng chớ nên buồn phiền mà quí vị hãy vui lên với tin 

mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn. 
(Chương 41 – Fussilat, câu 30). 

Lạy Allah , xin Ngài hãy làm cho ngôi mộ chúng 

ta và của anh (chị) em đồng đạo Muslim thành những ngôi 
vườn từ những ngôi vườn nơi Thiên Đàng, và xin cứu rỗi tất 

cả khỏi những tai họa và thử thách nơi đó. 

Các vấn đề trong cuộc sống cõi Barzakh 

Vấn đề thứ nhất: Trường phái Salaf và các vị Imam 

Sunnah và Jama’ah đều cho rằng người chết khi chết đi sẽ 

                                                                                                                  
(3/25) và ông nói: (Attabra-ni ghi lại trong Al-Awsat với đường dẫn tốt), 
Ibnu Hajar ghi trong “Al-Fath” (3/237, 238) và không bình luận và việc 
không bình luận đối với ông là Hadith tốt. 
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được yên nghỉ phúc lành hoặc sẽ bị trừng phạ tùy theo đức 

tin và các việc làm của người đó. Sự được yên nghỉ phúc 

lành hay bị trừng phạt trong cõi mộ diễn ra đối với cả linh 
hồn lẫn thể xác. Linh hồn sau khi rời khỏi thể xác thì sẽ 

được yên nghỉ phúc lành hoặc sẽ bị trừng phạt, nó có thể bị 

trừng phạt trong một khoảng thời gian nào đó rồi sẽ được 
yên nghỉ phúc lành khi đã tẩy sạch tội lỗi; và linh hồn đôi lúc 

nhập lại vào thể xác để cả thể xác lẫn linh hồn cùng bị trừng 

phạt hoặc cùng được yên nghỉ phúc lành. Cõi mộ sẽ là ngôi 

vườn từ các ngôi vườn nơi Thiên Đàng hoặc sẽ là cái hố từ 
các hộ của Hỏa Ngục. Tất cả khi chết đi, nếu y là người đáng 

bị trừng phạt thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt còn nếu như y là 

người đáng được hưởng sự yên nghỉ phúc lành thì chắc chắn 
y sẽ đạt được điều đó, dù cho y có được chôn cất hay không 

được chôn cất đi chăng nữa, bởi lẽ, Allah  là Đấng Tạo 

Hóa có quyền năng trên mọi thứ và mọi sự việc. Sau đó, vào 
Ngày Phục sinh, Allah sẽ cho các linh hồn nhập lại hoàn 

toàn vào thể xác, họ sẽ đi ra từ các ngôi mộ của họ để triệu 

tập trước Thượng Đế và Ngài sẽ xét xử và ban thưởng hay 
trừng phạt họ.

(8) 

Vấn đề thứ hai: Quả thật, sự khó khăn cũng như bị 

ngôi mộ ép chặt và khó chịu nơi cõi mộ sẽ không một ai 

tránh khỏi. Nabi  nói: 

ِ  إِنىَّل  » َطةً  لٌِْلَنربْل ْـل ْٖل  َض َ َشعٌ  َ نَ  َ ل
َ
ا َّاِرياً  أ َٕ ْْل ا ََنَا َِ َٕ ْْل عُ  َِ ُِ  َؾؽْل َؽاذٍ   ْل ر ا  أمحع  « َُ

.  ؿ   َِ شعيح اعئشة (98  6/55)

                                                             
(8) Xem “Fata-wa tổng hợp” (4/284) và “Linh hồn” trang 332, 333. 
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“Quả thật nơi cõi mộ có sự nén ép rất nặng nề, nếu ai đó 

có thể tránh khỏi nó thì chắc chắn Sa‟ad bin Mu‟azd đã 

tránh khỏi nó” (Ahmad (5/55, 98) cùng những học giả khác 
qua lời thuật của bà A’ishah). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại, Thiên sứ của Allah  

nói: 

َغا » ى َٔ ِ اُا  َِلُ  َشتْل َ قُِت  اًْلَؽػْلُش  َِلُ  ََتَػىَّل َ  اَّلىَّل َٖ بْل
َ
ااِ  أ َُ َع ُ  الؿىَّل ِٕ ًْلًكا َؾبْلُؽٖنَ   ََ 

َ
َِ  أ َِ 

ََلئَِلةِ  َُ ْل ىٍَّل  ًََنعْل  ال ةً  ُض ىَُّل ىٍَّل  َض ُٓ  قُػِّي َ  ُ   اّغػ  (4/100)" الؿنن"اًنؿايئ ِف  « َعْْل
 .لٌشيض األبلاين (4/268 )(1695)" الؿٌؿٌة ال صيصة"ختػيذ احلعيح ِف 

“Người này (Sa‟ad bin Mu‟azd) đã làm động chiếc Ngai 

vương Arsh (của Allah), và các cửa trời đều được mở cho 

y và bảy mươi ngàn Thiên thần đã làm chứng cho y, 

nhưng quả thật y đã bị ngôi mộ nén chặt rồi sau đó mới 

được thả lỏng” (Annsa-i trong Sunnan: 4/100, và xem phần 
bình luận Hadith trong Assilsilah Assahihah (1695) (4/268) 

của Sheikh Albani). 

Al-Hafizh Zdahabi  đã có lời chú thích về điều 

này, xin trích lời của ông như đã được nói trong “Sair 

A‟laam Annubala‟”
(9)

: Sự nén chặt và gò bó không phải là 

hình phạt thuộc sự trừng phạt nơi cõi mộ mà nó chỉ là việc 
người có đức tin cảm thấy đau giống như nỗi đau bị mất con 

hay người thân thích trên thế gian, giống như cơn đau của 

bệnh tật, cơn đau trong lòng khi nhìn thấy người vợ (con) 
khóc, .. tất cả những cơn đau như thế người bề tôi đều phải 

trải qua nhưng nó không phải là những cơn đau của sự trừng 

                                                             
(9) (1/290 – 291). 
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phạt nơi cõi mộ hay ở trong Hỏa Ngục của cõi Đời Sau. Tuy 

nhiên, người bề tôi ngoan đạo sẽ được Allah thương xót và 

cho thoát khỏi một số hay tất cả những cơn đau đó, nhưng 
người có đức tin sẽ không thể có được sự an nhàn và thoải 

mái trừ phi đã gặp được Thượng Đế của y. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةِ  ﴿ َ َۡسح نِذرحُويح  َيحَم ٱۡلح
َ
 [39/ ؾٖرة مػيٍ] ﴾َوأ

Và hãy cảnh báo chúng về Ngày của sự nuối tiếc 
(Chương 19 – Maryam, câu 39). 

نِذرحُويح  َيح  ﴿
َ
َٰلِِمنَي مِيح َوأ َناِجرِ َكَِٰظِمنَيۚا َما ٱِلظه َ ى ٱۡلح َم ٱٓأۡلزِفَةِ  ِذِ ٱلحُقلُيُب َٱَ

 [18/ ؾٖرة اغقػ] ﴾ ١٨ََحِ مٖن َوَ  َش ِ عٖن ُ َطاُع 

Và hãy cảnh báo họ về Ngày (Phục sinh) đang tiến đến 

gần, Ngày mà những quả tim sẽ nhảy thót lên cổ họng, 

làm nghẹt thở. Những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 

bạn bè hoặc người can thiệp nào để nhờ cậy. (Chương 40 
– Ghafir, câu 18). 

Cầu xin Allah  sự tha thứ và che chở, xin Ngài 

triệu tập bầy tôi cùng với nhóm của Muhammad bin 
Abdullah, người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, cùng 

các bạn đạo của Người. 

Vấn đề thứ ba: Các linh hồn là những tạo vật giống 
như bao tạo vật khác, linh hồn là tác phẩm đặc biệt chỉ có 

Allah mới biết rõ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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رِ  َٔ َويَسح  ﴿  ح
َ
وُح مِيح أ وِحِۖ قُِل ٱٱرُّ و ِيُ ي ّمَِي ٱلحػِلحِي  ِ ه  َرّ ِ ٱُينََ  َغِي ٱٱرُّ

ُ
َوَمآ أ

 [85/ ؾٖرة اارساا] ﴾ ٨٥ قَلِ  ٗن 
Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về linh hồn, hãy bảo họ: 

Linh hồn là điều thuộc về Thượng Đế của Ta. Kiến thức 
của các ngươi chỉ được ban cho rất ít (Chương 17 – Al-

Isra’, câu 85). 

Học giả Al-Qurtubi  đã Tafseer lời phán này, ông 

nói: Bằng chứng cho sự tạo hóa của linh hồn, tức linh hồn là 

điều vĩ đại, một sự việc to lớn thuộc riêng về kiến thức của 

Allah, nó không được cho biết cụ thể, để con người nhận 
biết được rằng sự yếu kém của họ trong kiến thức về sự thật 

của bản thân mặc dù họ biết chắc rằng nó tồn tại.
(10) 

Về cái chết của linh hồn, nhà giảng giải Al-Aqi-dah 
Attaha-wi nói: “Nói một cách đúng đắn là cái chết của linh 

hồn là sự chia lìa của nó khỏi thể xác, nó rời khỏi thể xác 

một cách hoàn toàn. Nếu muốn nói về sự chết của nó bằng 

dạng thức được định đoạt này thì nó đang nếm mùi vị của 
cái chết, nhưng nếu muốn nói về khía cạnh nó bị hủy diệt 

hoàn toàn và trở thành hư vô thì nó không chết theo quan 

niệm này mà nó vẫn còn tồn tại với bản chất của nó, hoặc là 
tồn tại trong sự hưởng thụ phúc lành hoặc là tồn tại trong sự 

trừng phạt khổ ải” (Giảng giải Al-Aqi-dah Attaha-wi 2/571 

của học giả Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi ). 

                                                             
(10)

 “Al-Jamia’ Li-ahkam Al-Qur’an” – “Giáo luật Qur’an toàn phần” 

(10/324). 
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Vấn đề thứ tư: Quả thật, một số nhóm người đã lầm 

lạc và có quan niệm cũng như đức tin sai lệch rằng linh hồn 

sẽ luân hồi có nghĩa là linh hồn sau khi lìa khỏi thể xác thì 
nó sẽ chuyển đến một thể xác khác thích hợp với nó. Họ cho 

rằng có linh hồn sẽ chuyển kiếp thành loài vật, côn trùng, 

chim chóc hay những thứ khác tương thích với nó. Đây là 
quan niệm sai lệch, không thực đi ngược lại với quan niệm 

của các vị Thiên sứ và các vị Nabi từ vị đầu tiên cho đến vị 

cuối cùng (cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho tất cả 

họ), và đây là sự phủ nhận Allah  và cuộc sống Đời Sau. 
(Xem “Linh hồn” trang 292 do nhà xuất bản Ibnu Kathir 

phát hành). 

Đây là trường phái và tín ngưỡng lệch lạc đã có từ 

xưa, và nó đã quay trở lại trong thời đại của chúng ta ngày 

nay với bộ y phục mới được gọi là sự gọi hồn. Tín ngưỡng 

và quan niệm lệch lạc này được lưu hành ở một số nước 
phương Tây và có những tổ chức được thành lập chuyên về 

lĩnh vực này ở Anh, Hoa Kỳ vào khoảng năm 1882.
(11)

 

Học giả Al-Qurtubi  nói về vấn đề này trong cuốn 

sách “Khái niệm” của ông: “Chẳng có ý nghĩa gì cho quan 

niệm luân hồi và chuyển kiếp khi họ nói rằng các linh hồn 
chuyển đến những cơ thể khác để đạt được sự hạnh phúc 

hoặc để đối mặt với khổ đau. Đây là quan điểm trái với giáo 

lý mà tất cả cộng đồng Muslim đều đồng thuận. Quan niệm 

này, tín ngưỡng này đã phủ nhận hoàn toàn thông điệp của 

Allah , thông điệp của Nabi  về các sự việc ở cõi Đời 

Sau. Và sự việc không có bất cứ điều gì nằm trong những 

                                                             
(11)

 Xem lời mở đầu của “Linh hồn” (1/157 ) của cây bút Bassaam Al-

Amush. 
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điều họ nói, do đó, sự luân hồi là quan điểm sai lệch phản lại  

trí tuệ” (“Khai niệm” 4/719). 

Với những điều trên, chúng ta biết được rằng linh 
hồn sẽ trở lại sau khi đã lìa khỏi thể xác trên cõi trần, linh 

hồn sẽ gặp lại thể xác vào một lần khác nữa, một lần hội ngộ     

hoàn thiện, trọn vẹn và thiêng liêng để được thưởng phạt 
xứng đáng theo những gì đã làm trên thế gian. 

Vấn đề thứ năm: Các linh hồn sẽ định cư ở đâu sau 

khi chết? 

Quả thật, học giả Ibnu Al-Qayyim  nghiên cưu về 

vấn đề này và biên soạn trong sách “Linh hồn” với nhiều 

quan điểm, sau đó, ông đưa ra quan điểm đúng nhất, ông 
nói: “Các linh hồn khác nhau sẽ định cư khác nhau trong cõi 

Barzakh”. 

Có những linh hồn ở trên các tầng cao, đó là các linh 
hồn của các Nabi, và họ cũng có sự khác biệt nhau về nơi ở 

của họ, giống như Nabi  đã nhìn thấy họ trong đêm dạ 

hành và thăng thiên. 

Có những linh hồn biến thành những chú chim màu 

xanh lá cây bay lang thang trong Thiên Đàng tùy thích, đó là 

các linh hồn của một số vị Shaheeh không phải tất cả, bởi lẽ 
có một số linh hồn bị cấm không cho vào Thiên Đàng do 

những nguyên nhân chẳng hạn như nợ, bất hiếu với cha mẹ, 

tham lam tranh giành chiến lợi phẩm, ... có một số linh hồn 

của những người Shaheed chỉ ở tại cửa của Thiên Đàng, và 
có linh hồn thì được ban cho hai cánh để bay trong Thiên 

Đàng tùy thích, giống như Ja’far bin Abu Talib  khi Allah 

 lấy đi hai cánh tay của ông trong trận chiến vì con đường 
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chính nghĩa của Ngài thì Ngài đã đổi lại cho ông hai chiếc 

cánh để ông bay tùy thích trong Thiên Đàng cùng với các 

Thiên thần. 

Có những người bị giam cầm trong lòng đất, linh 

hồn của họ không được ở trên các tầng cao, đó là những linh 

hồn lúc ở trên thế gian đã không nhận biết Thượng Đế của 
họ, không yêu thường Ngài, không tưởng nhớ và tụng niệm 

Ngài cũng như không muốn đến gần Ngài. Giống như linh 

hồn ở trên cao vì những linh hồn đó trên thế gian đã yêu 

thương Allah, thường xuyện tụng niệm Ngài, luôn phấn đấu 
đến gần Ngài. Bởi lẽ, một người sẽ ở cùng với ai mà y yêu 

thương trong cõi Barzakh và vào Ngày Phục sinh. 

Có những linh hồn phải ở trong cái lò nướng do 
phạm tội Zina, có nhưng linh hồn phải ngâm mình trong 

dòng sông máu và bị ném đá, .. như đã được nói trong 

Hadith được thuật lại bởi Samrah bin Jundub ở phần trên. 

Với những lẽ trên, chúng ta biết được rằng các linh 
hồn được hạnh phúc và bất hạnh không phải ở cùng một nơi 

sau khi đã lìa khỏi thể xác, mà có linh hồn ở trên cao, có linh 

hồn ở tận đáy dưới thấp.
(12)

 

Vấn đề thứ sáu: Quả thật, Allah đã an bài ba cõi 

sống: cõi trần gian, cõi Barzakh (cõi chết, cõi mộ) và cõi 

Vĩnh hằng (Đời Sau) và Ngài đã sắp đặt cho mỗi cõi những 
định luật riêng biệt. Con người phải đi qua các cõi này bằng 

cả thể xác và linh hồn theo các luật định và bản chất khác 

biết nhau của từng cõi. 

                                                             
(12)

 Xem “Linh hồn” trang 181, 295, 296, nhà xuất bản Da-ru Ibnu Kathir, 

và “Giảng giải Al-Aqi-dah Attaha-wi”  2/578, 579. 
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Cõi trần gian: là cõi mà linh hồn sẽ sống và lao 

động, là nơi linh hồn sẽ đạt được điều tốt hay điều xấu, là 

nơi tạo ra những nguyên nhân cho niềm hạnh phúc và khổ 
đau. Các định luật trong cuộc sống trần gian dựa trên thể xác 

còn linh hồn chỉ là yếu tố theo sau, cho nên, Allah  đã qui 

định các giáo luật cũng như giáo lý đều dựa trên sự biểu hiện 
bên ngoài từ các hành vi của chiếc lưỡi và các bộ phận của 

cơ thể.  

Mối quan hệ giữa linh hồn với thể xác ở trên cõi trần 
gian là mối quan hệ đặc biệt, linh hồn được để nhập vào thể 

xác khi con người là bào thai trong bụng của người mẹ 

nhưng khi con người ra khỏi bụng mẹ tức chào đời thì linh 
hồn lìa khỏi thể xác trong trạng thái ngủ. Như vậy, linh hồn 

nhập vào thể xác ở một mặt nhưng lại xuất khỏi thể xác ở 

một mặt khác. 

Cõi Barzakh: (Hay còn gọi là cõi chết, hoặc cõi 
mộ) là cõi rộng lớn và siêu đẳng hơn cõi trần gian, nó bao la 

và rộng lớn hơn cõi trần gian giống như thế giới bên ngoài 

bụng mẹ rộng lớn và bao la hơn thế giới trong dạ con của 
người mẹ. Các định luật ở cuộc sống cõi Barzakh là dựa trên 

linh hồn còn thể xác chỉ là yếu tố theo sau. Ở cõi Barzakh, 

dù linh hồn có lìa khỏi thể xác thì đó cũng chỉ là sự chia lìa 

không hoàn toàn mà nó là một dạng thức xuật nhập đặc biệt. 
Bằng chứng cho điều này là theo các Hadith cho biết rằng 

linh hồn sẽ được trả về thể xác được người Muslim chào 

Salam, hay chẳng hạn như người chết nghe thấy tiếng bước 
chân quay lưng bỏ đi của những người tiễn đưa y đến mộ và 

chôn cất y. 

Cõi Vĩnh Hằng: là cõi trường tồn, là Thiên Đàng 
hoặc là Hỏa Ngục, và sau cõi này sẽ không còn có cõi sống 
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nào nữa. Trong cõi này, linh hồn hòa nhập vào thể xác bằng 

một dạng thức hoàn hảo nhất và thuộc cấp siêu đẳng nhất. Ở 

cõi này, thể xác sẽ không còn gặp phải vấn đề chết chóc, ngủ 
hay hư tổn. Đây là cõi siêu đẳng và ưu việt nhất so với các 

cõi trước đó, cuộc sống ở đây sẽ luôn ở mức tuyệt đối trong 

mọi sự việc. 

Đến đây, chúng ta đã hiểu hơn cũng như nhận thức 

được rõ ràng hơn về những điều vẫn còn sự hoài nghi về linh 

hồn. 

Thật ân phúc thay Allah , Đấng đã tạo ra linh hồn, 
và đặt nó trong các trạng thái khác nhau: sự hình thành, cái 

chết, sự sống, hạnh phúc, khổ đau: và Ngài làm cho các linh 
hồn có được bậc cấp hạnh phúc và khổ đau khác nhau cũng 

như vị trí cao thấp khác nhau trong cõi Barzakh và cõi Vĩnh 

Hằng. 

Và ai đã nhận thức và hiểu rõ được linh hồn thì hãy 
nên chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah , Ngài là Đấng duy nhất không có đối 

tác cùng Ngài, mọi vương quyền đều thuộc nơi Ngài, mọi lời 
ca ngợi và tán dương chỉ đáng dâng lên Ngài, mọi điều tốt 

đẹp nằm trong tay Ngài, mọi sự việc đều quay về với Ngài, 

mọi sức mạnh và quyền năng đều thuộc nơi Ngài, sự oai 
nghiêm, sáng suốt, hoàn hảo đều thuộc một mình Ngài; thừa 

nhận tất cả các vị Thiên sứ cũng như những gì họ mang đến 

đều là chân lý từ nơi Ngài. Sự chứng nhận các vị Thiên sứ, 
các vị Nabi và những gì họ mang đến là chân lý là biểu hiện 
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của trí tuệ lành mạnh và bản chất tự nhiên ngay chính, còn 

những gì ngược lại là không chân lý và lệch lạc.
(13)

 

Vấn đề thứ bảy: Những người đã chết có biết được 
sự viếng thăm của người sống cũng như sự chào Salam của 

họ hay không? 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  đã nghiên cứu vấn đề 

này và biên soạn trong cuốn sách “Linh hồn”
(14)

 của ông 

khẳng định rằng người chết biết được người viếng thăm y và 

y sẽ đáp lại lời chào Salam đến người đó.  

Các bằng chứng cho điều đó: 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại, Thiên sứ của Allah  
nói: 

ا  ِ  » ِ ْل  بْلػِ  َ  ưَ َ  رُّه  ُ َي   ٍ اِ ُمؽْل  نْل ََ
َ
ِٓ إِ ىَّل رَ   ُ اِّي َس ُ  ِِف ادلُّه ْليَا َِفُ ُف رِ  ْل َ َن َي   ِ أ  اُ  دىَّل َؼٌَيْل

ِٓ رُ  ََل   دىَّل رُ َش ىَّل َي   ُ  َ  ْل َؼٌَيْل ِٓ الؿىَّل . ادليْا ر ا  ابِ ؼبع اًرب  ابِ أيب «َؼٌَيْل
“Bất cứ người Muslim nào đi ngang qua mộ người anh 

em của mình, y quen biết người đó trên thế gian, y chào 

Salam người đó thì Allah sẽ trả linh hồn về thế xác của 

người đó để người đó đáp lại lời chào Salam” (Ibnu 
Abdul-Bar và Ibnu Abi Addunya).

(15)
 

                                                             
(13) Xem “Linh hồn” trang 181, 295 – 296, nhà xuất bản Da-ru Ibnu 

Kathir, và “Giảng giải Al-Aqi-dah Attaha-wi” 2/578 – 579. 
(14) Trang 53 nhà xuất bản Da-ru Ibnu Kathir. 
(15) Học giả AlHafizh Al-Ira-qi đã bình luận trong “Ihya’ Ulu-mi Addin” – 

“Làm sống lại kiến thức tôn giáo” (4/522) rằng Ibn Abdul-Bar đã đánh giá 
trong “Attaheed” và “Al-Istizkaar”  rằng Hadith của Ibnu Abbas có đường 
dẫn Saheeh; và một trong những xác thực Hadith này là Saheeh là học giả 

Abdul-Haq Al-Ashbili. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong Fata-wa 
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Quả thật, Nabi  đã giảng giải và chỉ dạy cộng đồng 

tín đồ của Người nói khi nào họ viếng thăm các mộ: 

ََل ُ  » ٍْل  الؿىَّل َي  َؼٌَيْلُل ْٔل َ
يَارِ  أ َِ  ادلِّي َِ  َ ِْ َِ ُُ ْل ْل ُِ َ  ال ٌِ ؿْل ُُ ْل ٍْل  اُ  َ ااَ  إِنْل  َ إِّىَّلا َ ال  بُِل

ٍُ   َِشُنٖنَ  َِ َ  اُ  يَػْلَش ِع جَنْل ؿْل ُُ ْل ْىَّلا ال َِ  َِ ِطِػي
ْل
جَأ ؿْل ُُ ْل ُا نَ  َ ال

َ
أ ٍْل  َاَا اَ  ؾْل  َ ًَُل

. (974)ر ا  مؿٌٍ  « اًْلَؽاِفيَةَ 
“Assalamualaykum ahlad diya-r minal mu’mini-n wal 

muslimi-n wa inna insha-Allah bikum la-hiqu-n yarhamu 

Allah almustaqdimi-n minna wal musta’khiri-n nas-alu Allah 
lana wa lakum al-Afiyah” 

“Chào bằng an đến các vị hỡi những người có đức tin và 

Muslim nơi cõi mộ, quả thật, chúng tôi, insha-Allah sẽ 

gặp lại các vị, cầu xin Allah thương xót những người đi 

trước và những người đi sau, cầu xin Allah ban phúc 

lành cho chúng tôi và cho các vị” (Muslim: 974). 

Lời chào Salam này, lời nói chuyện này là đến người 

tồn tại có nghe, hiểu và đáp lại mặc dù người cho Salam 

không nghe thấy lời đáp, còn nếu như không phải như thế thì 

chắc chắc người cho Salam đang nói chuyện với người 
không tồn tại, với một vật vô tri vô giác. 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Các vị Salaf đều 

đồng thuận cho điều này, và quả thật có nhiều bằng chứng 

                                                                                                                  
24/331: “Ibnu Al-Mubarak nói: Hadith đó xác thực đến từ Nabi và đã 
được Abdul-Haq tác giả của “Al-Ahkaam” xác thực”. 
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được ghi lại rằng họ đã đều nói: người chết biết được người 

sống đến thăm viếng họ và họ được báo tin về điều đó
(16)

. 

Lưu ý:  

Vấn đề này được dựa trên quan niệm rằng người 

chết nghe thấy tức người chết nghe thấy lời chào Salam của 

người cho Salam và nói chuyện với họ. Và vấn đề này là vấn 
đề chưa được thống nhất quan điểm

(17)
. 

Quan điểm được cho là đúng nhất trong vấn đề này 

là: Người chết chỉ nghe thấy trong một số tình huống mà các 

bằng chứng giáo lý đã nói, chẳng hạn như người chết nghe 
thấy được tiếng bước chân của những người tiễn đưa quay 

lưng rời đi, nghe thấy được lời chào Salam của người viếng 

thăm mộ, .. đây là quan điểm được tập thể các học giả 
nghiên cứu và kiểm chứng

(18)
 như Sheikh Islam Ibnu 

Taymiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Kathir, Al-Qurtubi và 

những học giả khác. Còn riêng hình thức nghe như thế nào 

                                                             
(16) Xem “Những câu Kinh nói về việc không nghe thấy người chết” của 

học giả Al-A-lusi, lời mở đầu của học giả Al-Bani. 

(17)
 Xem “Fata-wa tổng hợp” (24/363), “Linh hồn” trang 53 trở đi, 

“Tafseer Kinh Qur’an vĩ đại” (3/482 – 484) chương Arrum câu 52 Bởi 

thế, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người chết nghe 

được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc nghe được lời mời gọi 

khi họ quay lưng bỏ đi., “Lời nhắc nhở” (1/183), và xem vấn đề này 
trong “Tafseer Adhwa Al-Bayan” (6/421 – 439) chương Annaml câu 80 

Bởi thế, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người chết 

nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc nghe được lời 
mời gọi khi họ quay lưng bỏ đi.. 
 
(18) Xem “Linh hồn” trang 78, “Fata-wa tổng hợp” (24/ 368 – 369). 
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thì đó là kiến thức thuộc về Allah, Đấng Tối Cao và Am 

Tường. 

Dù là tình huống nào, ngay cả khi nói rằng người 
chết đều nghe thấy tất cả trong mọi trường hợp thì chúng ta 

phải biết rằng linh hồn và thể xác trong cõi mộ mang bản 

chất và những đặc tính riêng biệt, hoàn toàn khác với cuộc 
sống mà linh hồn và thể xác tồn tại ở cõi trần gian. 

Liên quan đến vấn đề này, tất cả mỗi tín đồ Muslim 

nam nữ phải biết một cách chắc chắn rằng việc cầu xin, khấn 

vái, nhờ vả và thề nguyện đến người chết là đi ngược lại với 
giáo lý Islam, là sự điên rồ trong trí tuệ. 

Đi ngược lại với giáo lý Islam là bởi vì những việc 

làm đó là Shirk (tổ hợp) với Allah , bị trục xuất khỏi tôn 
giáo Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ا  ﴿ َ دٗن
َ
ِ أ ُغياْ َمَع ٱّلِله ِ فََ   َدح حَمَسَِٰجَد ّلِِله نه ٱٱ

َ
 [18/ ااِ  ؾٖرة] ﴾  ١٨َوأ

Và các Masjid đều là của Allah. Do đó, chớ cầu nguyện, 
khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong đó (Chương 72 

– Al-Jinn, câu 18). 

َما ِ َصابُُهۥ ِغنَد َرّبِهِۦٓۚا  ﴿ ۥ بِهِۦ فَإِنه َهََٰي ََلُ ًَٰىا َءاَخَر َ  بُرح ِ  َِل ُع َمَع ٱّلِله َوَمي  َدح
َٰ ُِروَن  لُِ  ٱلحَك  [117/ ؾٖرة امل َْٖن] ﴾ ١١٧ ِنهُهۥ َ  ُ  ح

Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà 

không có một bằng chứng nào về việc (thờ phượng) đó 

thì việc thanh toán của y là ở nơi Thượng Đế (Allah) của 

y. Quả thật, những kẻ không có đức tin sẽ không thành 

đạt. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 117). 
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ُغيَن مِ  ﴿ ِ َي  َدح حُملحُ ۚا َوٱَّله ُ َربُُّكيح ََلُ ٱٱ َٰلُِكُي ٱّلِله لُِ يَن مِي َذ ن ُدونِهِۦ َما َ مح
ِمٍۡي  ۖۡ  ١٣قِطح َ َجابُياْ لَُكيح َمُػياْ ُدََعَٓءُكيح َوٱَيح َشِمُػياْ َما ٱشح ُغيُويح َ  يَصح  ِن  َدح

ۚا َوَ   ُ َّ ُِ َ  مِ حُل َخ ِۡيٖن  ُ ُروَن بِِۡشح ُِكيح قَِ ََٰمةِ  َكح
/ ؾٖرة قاطػ] ﴾١٤ َوَ يحَم ٱلح

13، 14] 
Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm quyền 

thống trị (mọi vạn vật). Còn những kẻ mà các ngươi cầu 

nguyện ngoài Ngài, chúng không thể kiểm soát được điều 

gì, ngay cả chỉ là một lớp vỏ hạt chà là. Nếu các ngươi 

cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được lời cầu 

nguyện của các ngươi và nếu chúng có nghe thấy đi 

chăng nữa thì chúng vẫn không thể đáp lại lời cầu 

nguyện của các ngươi; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ 

phủ nhận việc các ngươi tôn thờ chúng. Và không ai có 

thể báo cho Ngươi (Muhammad) biết sự thật giống như 

Đấng Am tường (Allah). (Chương 35 – Fatir, câu 13, 14). 

Còn nói việc cầu xin, khấn vái, nhờ vả và thề 

nguyện đến người chết là sự điên rồ trong trí tuệ: khi chúng 
ta nhìn những ai cầu xin khấn vái người chết trong các khu 

mộ chúng ta sẽ thấy họ cầu xin và khấn vái những điều mà 

người chết không có khả năng ngay cả khi họ còn sống hoặc 
họ cầu xin những điều mà họ có khả năng hơn người chết 

bởi vì họ còn sống và có sự lựa chọn, còn những người chết 

là những người đã chấm dứt hoàn toàn với cõi sống trần gian 

và họ không có khả năng làm bất cứ điều gì liên quan đến 
cõi trần cả. 

Cần phải lưu ý điều này khi trình bày đến vấn đề sự 

nghe thấy của người chết trong mộ bởi lẽ đã có không ít 
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người có ý nghĩ và hành động sai lệch, hơn nữa các việc làm 

đó là những cánh cửa rơi vào tội Shirk – cầu xin Allah phù 

hộ và che chở tránh khỏi nó. 

Cầu xin Allah phù hộ, hướng dẫn và soi sáng! 

Vấn đề thứ tám: Linh hồn trong cõi chết có được đi 

thăm viếng nhau và quan tâm đến nhau không? 

Đây là vấn đề thuộc cõi vô hình mà chúng ta không 

thể biết được ngoại trừ những gì được thông điệp qua lời 

mặc khải. Quả thật, kinh Qur’an và Sunnah đã trình bày rõ 

về vấn đề này
(19)

: 

Các linh hồn được phân thành hai thành phần: các 

lình hồn bị trừng phạt và các linh hồn được hưởng sự an lạc 

và hạnh phúc. 

Các linh hồn bị trừng phạt thì luôn bận rộn với sự 

trừng phạt nên không thể thăm viếng và gặp gỡ nhau. 

Còn riêng các linh hồn được hưởng sự an lạc và sự 

yên nghĩ hạnh phúc thì không bị giam cầm, nên họ có thể 
gặp gỡ, thăm viếng nhau và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm 

trên thế gian. Tất cả các linh hồn thuộc thành phần này sẽ ở 

cùng với những người mà họ yêu thương trên thế gian nếu 
những người đó cũng thuộc thành phần này cùng với họ. 

                                                             
(19) Sheikh Ibnu Taymiyah  nói: “Việc tìm hiểu người chết qua các tình 

trạng của người thân và bạn bè của y trên thế gian sẽ phơi bày về y”. Xem 
“Các thông tin khoa học được chọn lọc từ Luật học của Sheikh Islam Ibnu 
Taymiyah” của Sheikh Al-Ba’la trang 135 được kiểm duyệt bởi Sheikh 
Ahmad bin Muhammad Al-Khaleel do nhà xuất bản Da-ru Al-Asimah tại 

Riyadh phát hành, và xem những gì được Sheikh Al-Shinqity  nói trong 

“Al-Adhwa’” (2/421 – 439). 
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Linh hồn Nabi Muhammad của chúng ta làm bạn với 

những người ở trên cấp bậc cao nhất. Allah  phán:  

ُ َغلَ حىِي ّمَِي ٱنلهِ ِّ  ﴿ َػَي ٱّلِله نح
َ
ِ َي   ْوَ   َِ  َمَع ٱَّله

ُ
َ َوٱٱرهُشيَل فَ  َن  َۧوَمي  ُِطِع ٱّلِله

ْوَ   َِ  َرفِ يٗن 
ُ
َٰلِِ نَيۚا وََ ُصَي أ َىَدآءِ َوٱلله ّدِ قنَِي َوٱٱشُّ / ؾٖرة اًنؿاا] ﴾ ٦٩ا َوٱٱّصِ

69] 
Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là 

người cùng hội cùng thuyền với những người đã được 

Allah ban cho Ân huệ trong hàng ngủ của các vị Nabi, 

những người trung thực, các anh hùng hy sinh vì chính 

nghĩa của Allah và những người hiền lương và ngoan 

đạo. Thật tốt thay cho hội đoàn gồm những người đó! 
(Chương 4 – Annisa’, câu 69). 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: sự cùng hội cùng 

thuyện này là cố định trên cõi trần, cõi Barzakh và cõi Vĩnh 
Hằng, một người sẽ ở cùng với những ai mà y yêu thương 

trong cả ba cõi này. Allah  phán: 

َم ِنهُة ﴿ حُمطح ُس ٱٱ ُ َىا ٱنله ح  ه
َ
أ رحِ ه  ٢٧َي    ٢٨ةٗن ٱرحِجِ ٓ  َِ َٰ َرّبِِ  َراِضَ ةٗن مه

 [30  -27/ ؾٖرة اًكزػ] ﴾٪٢َوٱدحُخِِل َجنهَِّت  ٢٩فَٱدحُخِِل ِِف ِغَبَِٰدي 
Này hỡi linh hồn thanh thản (lình hồn của người ngoan 

đạo và tuân lệnh Allah)! Ngươi hãy trở về với Thượng Đế 

của ngươi bằng sự hài lòng và được hài lòng. Hãy vào 

cùng với đám bầy tôi của TA và hãy vào Thiên Đàng của 
TA. (Chương 89 – Al-Fajr, câu 27 – 30). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





Cuộc sống cõi Barzakh . . . 
 

63 

Có nghĩa là này lình hồn ngoan đạo, ngươi hãy nhập 

vào cùng với hội của họ (những bầy tôi ngoan đạo), đây là 

lời được nói với linh hồn lúc chết. 

Allah, Đấng Tối Cao cho biết về những người 

Shaheed và những cuộc hội ngộ của họ sau khi đã chết 

Shaheed: 

﴿  ِ ِ َي قُ ِلُياْ ِِف َش ِ ِل ٱّلِله َزقُيَن  َوَ  ََتحَصَ ه ٱَّله َ آٌء ِغنَد َرّبِىِيح  ُرح  ح
َ
َۢاۚا بَلح أ َ َٰ  َ مح

َ
أ

ِ َي ٱَيح  َلحَ ُقياْ بِىِي ّمِيح  ١٦٩ وَن بِٱَّله َ  حِۡشُ لِهِۦ َويَصح ُ مِي فَضح َُٰىُي ٱّلِله فَرِِ نَي بَِمآ َءا َى
 ه َخيحٌف َغلَ حىِيح َوَ  ُويح ََيحَزنُيَن 

َ
، 169/ ؾٖرة آا ؼُػان] ﴾ ١٧٠َخلح ِىِيح  

170] 

Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì chính nghĩa của 

Allah đã chết, mà thật ra họ vẫn sống ở nơi Thượng Đế 

của họ và được cung dưỡng đầy đủ. Họ vui hưởng thiên 

lộc mà Allah đã ban cấp. Họ báo tin vui cho những ai còn 

ở lại sau chưa nhập đoàn chung với họ rằng những người 

tử đạo sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 
(Chương 3 – Ali-Imran, câu 169, 170). 

Câu Kinh này là bằng chứng cho thấy sự hội ngộ của 

họ ở ba khía cạnh: 

Khía cạnh thứ nhất: Họ vẫn sống và được cung 
dưỡng bộc lộc đầy đủ ở nơi Thượng Đế của họ, và nếu như 

họ vẫn sống thì họ sẽ gặp gỡ nhau. 

Khía cạnh thứ hai: Họ báo tin vui cho những anh em 

đồng đạo của họ về việc những người anh em đồng đạo đang 
sắp đến với họ và về việc những người đó sẽ gặp gỡ họ. 
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Khía cạnh thứ ba: từ Họ báo tin vui trong tiếng Ả 

rập có nghĩa là họ báo tin vui lẫn nhau, tức người này báo tin 

vui cho ngươi kia trong nhóm của họ. 

Và một trong những bằng chứng rằng các linh hồn 

cũng những người có đức tin sau khi chết sẽ gặp gỡ nhau là 

Hadith do ông Abu Huroiroh  thuật lại, Nabi  nói: 

ُِ  ُشِْضَ  إَِذا » َِ ُُ ْل ْل ُٓ  ال َ جْل
َ
َةِ  َمََلئَِلةُ  أ ُػِ   َفيَُنٖلُٖنَ  َ يْلَ ااَ  ِ َِػيَػةٍ  الػىَّلمحْل  اطْل

ِ   إَِ   َعْْلِه  َمػْلِضيًّا َراِضيَةً  َانٍ  اِ  َر ْل ِ  َ رَاٍّب  َ َر ْل بَانَ  َ  ْل ُػ ُ . َؿ ْل  َفجَظْل
يَِ   طْل

َ
ِه  ِريِس  َوأ ؿْل ُِ ْل ُٓ  َش ىَّل  ال ّىَّل

َ
ٍْل  َ َُْاِ ُِلُ    ُٕ  ُ ً ا َ ؽْل ثُٖنَ  َش ىَّل  َ ؽْل

ْل
ِٓ  يَأ  بَاَا  بِ

ااِ  َُ ا َفيَُنٖلُٖنَ  الؿىَّل يََ   ََ طْل
َ
ِغ ِ  أ يسَ  َٔ ٍْل  اًىَّلِ   الػِّي َِ  َراَاثْلُل رْلِ   َِ

َ
ثُٖنَ . األ

ْل
ِٓ  َفيَأ  بِ

رْلَ ا َ 
َ
ِْ َ  أ َِ ُُ ْل ْل ٍْل  ال ُٕ َ عُّه  قٌََ

َ
ِٓ  قَػًَشا أ ِْل  بِ ٍْل  َِ َشِعُك

َ
ائِِ   أ ـَ َع ُ   ِ بِ ِٓ  َ نْل ُٓ  َؼٌَيْل لَُّٖ

َ
أ  قَيَؿْل

اَذا اَذا قََُلنٌ  َفَؽَي  ََ ٖ ُ  َفيَُنٖلُٖنَ  قََُلنٌ  َفَؽَي  ََ ُٓ  َدُؼ ٍِّي  ِ   َ نَ  قَ ِّىَّل  مَاَا  قَ َِذا ادلُّه ْليَا َ 
ا ََ

َ
ٍْل  أ ثَاُك

َ
َ   مَالُٖا أ ِٔ ِٓ  ُذ ِٓ  إَِ   بِ َِّي اِ َيةِ  أُ َٕ ْل جُِْضَ  إَِذا اًْلَ قِػَ  َ إِنىَّل  ال ثَتْل  اشْل

َ
  ُ أ

ٍس  اًْلَؽَغاِا  َمََلئَِلةُ  ؿْل ُِ ُػِ   َفيَُنٖلُٖنَ  بِ ُظًٖطا َؾاِطَطةً  اطْل  إَِ   َؼٌَيْلِه  َمؿْل
ُػ ُ .  ََريىَّل  َؼؼىَّل  اِ  َؼَغاِا   ْلَ ِ  َفجَظْل

َ
ثُٖنَ  َش ىَّل  ِريَكةٍ  ِريِس  َوأ

ْل
ِٓ  يَأ رْلِ   بَاَا  بِ

َ
 األ

ا َفيَُنٖلُٖنَ   ْلَ َ  ََ
َ
ِغ ِ  أ يسَ  َٔ ثُٖنَ  َش ىَّل  الػِّي

ْل
رْلَ ا َ   ِ ِا  يَأ

َ
ارِ  أ ر ا  اًنؿايئ  ابِ  « اًْلُىكىَّل

. شبان  احلاكٍ
“Khi người có đức tin sắp chết, các Thiên thần nhân từ sẽ 

đến với y mang theo miếng vải lụa màu trắng mịn, họ 

nói: Này linh hồn, hãy đi ra một cách hài lòng và mãn 

nguyện để trở về với Allah, và Thượng Đế sẽ không giận 

dữ. Thế là linh hồn đi ra giống như có một hương thơm 

của xạ hương toát ra. Họ tiếp nhận lấy linh hồn và đưa 
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lên trời, và hương thơm vẫn cứ lan tỏa. Khi lên đến cửa 

trời, các Thiên thần trên trời nói: Ôi, các người mang 

hương thơm gì từ trái đất lên thế! Rồi họ mang y đến 

những linh hồn có đức tin khác, những linh hồn đó rất 

vui mừng khi gặp linh hồn này, họ hỏi: Người này thế 

nào? Người này thế nào? Một số linh hồn có đức tin khác 

nói: Các người hãy tránh xa ra, hay bỏ mặc y (tức đừng 

bu lại) bởi vì y đã phải chịu sự mệt mỏi ở trần gian. 

Những linh hồn khác lại nói: Chẳng phải y đã đến với 

các người rồi đấy sao? Họ nói: Y còn phải được đưa đi 

gặp Hỏa Ngục nữa. 

Còn khi người vô đức tin sắp chết, các Thiên thần trừng 

phạt sẽ xuất hiện với miếng vải thô kệch, họ nói: Hãy 

mau xuất ra với sự giận dữ và phẫn nộ của Allah đối với 

nhà ngươi, hãy xuất ra để đến với sự trừng phạt của 

Allah Tối Cao. Thế là linh hồn xuất ra mang một mùi hôi 

thối giống như mùi hôi thối của xác chết bị thối rữa. Mùi 

hôi thối cứ lan tỏa, các thiên thần hỏi: Các vị mang đến 

mùi hôi gì mà kinh tởm thế này, rồi y đươc đưa đến với 

những linh hồn vô đức tin” (Annasa-i, Ibnu Hibban và 
Hakim). 

Qua những gì được trình bày về cuộc sống ở cõi 

Barzakh cũng như những điều liên quan đến cõi đó đã cho 
chúng ta thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp mà chúng ta sắp 

đến với nó. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thản nhiên lơ là và hời 

hợt trong việc tuân lệnh Allah, vẫn thản nhiên phạm điều 

nghiêm cấm. Đấy thật là một sự mạo hiểm và liều lĩnh, một 
sự thua thiệt và thất bại đầy thảm hại. 

Lạy Allah, quả thật không có sức mạnh và quyền 

năng nào ngoài sức mạnh và quyền năng của Ngài. Bởi thế, 
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bầy tôi cầu xin Ngài sự hài lòng nơi Ngài và Thiên Đàng của 

Ngài, và cầu xin Ngài che chở và phù hộ bầy tôi khỏi sự giận 

dữ của Ngài và Hỏa Ngục của Ngài!. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy thương xót bầy tôi, thương 

xót cha mẹ của bầy tôi cùng tất cả những anh (chị) em đồng 

đạo của bầy tôi!. 

َػِ  مجْل
َ
ِٓ أ ِب ٍع   ََ َ آِِلِ َ َ صْل ىَُّل ٍَ َ َ َعبْلِعَ  حُمَ َِ َ َ  ىَّل اُ  ََؾٌىَّل .  ْل

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho người bề tôi của 
Ngài Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả các 

bạn đạo của Người!!! 
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