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َِن الرَِّحيممِ   ِمْسِب اهلِل الرَّْحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 
 

 َ ِ رَبِّ المَعالَِميم ُد ّلِِلَّ َمم
ِِلِ  وََصَّلَّ اهلُل وََسلََّم ََعَ ، اَْلم َّحُمَ  َعبمِدهِ َورَُسوم  د  مَّ

م  مِ اتِ خَ  َ ال   هِ بِ حم َص وَ   لِِلِ ََعَ وَ  ُمرمَسِليم
َ
َ أ َ عِ مجم  : دُ عم بَ وَ  ،يم

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vũ 

trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho vị nô lệ, 

cho vị Rasul của Ngài Muhammad, vị Rasul cuối cùng, cho 

dòng dõi của Người cùng cho tất cả bằng hữu của Người, 

Amma ba'd: 

Trước tiên tôi xin gởi đến tất cả quí anh chị em 

Muslim lời chào Islam, Assalamu a’laikum wa rahmatullohi 

wa barakaatuh. Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao ban hữu ích 

cho chúng ta qua cuộc trao đổi này, khẩn cầu Ngài biến cuộc 

hội ngộ này là nhân chứng biện hộ cho chúng ta, chứ không 

phải là nhân chứng chống đối chúng ta và khẩn cầu Ngài nói 

với chúng ta ở phần kết: “Các người hãy đứng dậy an tâm 

mà đi đi tất cả tội lỗi của các ngươi đã được xóa sạch và 

mọi lỗi lầm đã được thay thế bởi ân phước.” 

Thân hữu Muslim, ngày giờ tận thế đang ngày một tiến 

đến gần và chúng ta cũng đang ở giai đoạn cuối cùng, bởi vị 

Nabi cuối cùng chính là Nabi của chúng ta và Allah cũng đã 

phán với Người rằng: 
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ُر ﴿ مر قَّ ٱۡلقر ُة ورٱنشر اعر برِت ٱلسَّ ر  1 :القمر ﴾١ٱۡقَتر
Giờ tận thế gần đã kề và hiện tượng mặt trăng bị chẻ làm 

đôi. Al-Qamar: 1 (chương 54). Và Nabi  nói:  

نَا ثمُت بُعِ ))
َ
اَعةَ  أ ِ  َوالسَّ  ((َكَهاَتيم

“Ta và giờ tận thế được cử phái đi tựa như hai ngón tay 

này.” Thế là Người áp sát hai ngón trỏ và ngón giữa với nhau. 

Hadith Al-Bukhari và Muslim ghi. Chúng ta thấy sự khác nhau 

giữa hai ngón trỏ và giữa rất ít chỉ dài ngắn chút đỉnh. Trong 

lần khác Rasul  nói với nhóm Sahabah:  

اَعةِ  َنَفِس  ِف  بُِعثمُت )) تَُها السَّ  ((َهِذهِ  َهِذهِ  َسبََقتم  َكَما فََسبَقم

“Ta và giờ tận thế được cử phái cùng lúc nhưng Ta đã vượt 

trước nó giống như hai ngón tay này.” Thế là Người giơ ra 

ngón trỏ và ngón giữa. Hadith Al-Tirmizhi ghi.  

Thấy rằng sứ mạng của Nabi  được bắt đầu chính là 

dấu hiệu đầu tiên của ngày giờ tận thế và đến nay đã trôi qua 

hơn 1400 năm, cho nên thời khắc vĩ đại đó ngày càng rất là 

gần, đôi khi chúng ta sẽ đối diện với vài dấu hiệu lớn báo trước 

ngày giờ tận thế, còn các dấu hiệu nhỏ đa số đã xảy ra, có một 

vài dấu hiệu nhỏ sẽ xảy ra cùng với dấu hiệu lớn hoặc sẽ xuất 

hiệu sau khi dấu hiệu lớn đã xuất hiện. Có số người nghĩ rằng 

các dấu hiệu nhỏ sẽ xuất hiện xong hết rồi mới đến dấu hiệu 

lớn xuất hiện, đây là một suy nghĩ sai lầm. 

Có một vài dấu hiệu nhỏ sẽ xảy ra như Nabi  đã báo 

đó là Ka’bah sẽ bị gở bỏ từng viên gạch một; Masjid Al-

Nabawi (tức Masjid Madinah) sẽ không có người vào chỉ ngoại 

trừ thú dữ và chó dại trong khi hiện tại bây giờ hằng ngày có 
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hàng ngàn người ra vào hành lễ Salah. Thậm chí có người đi 

ngang qua nói: “Trước kia, có rất nhiều người Muslim vào đây 

hành lễ Salah.” và Qur’an sẽ bị xóa sạch không còn chữ viết 

.v.v 

Biểu hiện đầu tiên của dấu hiệu lớn khi xuất hiện là 

chiến tranh và câu chuyện như sau: Ban đầu quân Muslim và 

quân Hi Lạp liên minh nhau đánh kẻ thù nhưng kẻ thù đó là ai 

thì Rasul  không báo cho chúng ta biết, và kết quả liên minh 

Muslim và Hi Lạp chiến thắng. Sau khi cùng chiến thắng kẻ 

thù thì quân Hi Lạp bội ước bởi bản tính của họ vốn là thế, từ 

đó bắt đầu cuộc chiến tranh mới giữa quân Muslim và quân Hi 

Lạp. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về quân Muslim bởi có 

rất nhiều Hadith Soheeh xác định như thế.  

Từ đó quân Muslim trở nên hùng mạnh công khai đi 

vào Istanbul thủ đô nước Thổ Nhĩ Kỳ, rồi họ chuyển thẳng mũi 

quân thẳng đến Châu Âu bắt đầu là nước Ý và rất nhanh chống 

chiến thắng nước Ý dưới sự cho phép của Allah.  

Hỏi: vậy quân Muslim đó là ai và khi nào sẽ xảy ra 

chiến tranh đó?  

Đáp: Sự việc không rõ do không được Nabi  truyền 

đạt lại. Từ đó quân Muslim cứ tiến tới trong chiến trường cho 

đến khi có tiếng reo vang của lũ Shaytaan: “Các người còn đi 

đâu nữa trong khi Dajjaal đã xuất hiện rồi kìa.” Lúc này vị thủ 

lĩnh Al-Mahdi đã xuất hiện bởi sự xuất hiện của ông là một 

trong các dấu hiệu lớn của ngày giờ tận thế (nhưng có câu cho 

rằng xuất hiện của Al-Mahdi là dấu hiệu nhỏ, quan trọng là lúc 

này Al-Mahdi đã xuất hiện). Nhận được tin thì quân Muslim 

bắt đầu lo lắng cho gia đình và người thân của họ ở quê nhà, 

lập tức quân Muslim nhanh chóng xác minh nguồn tin chính 
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xác hay không và ban đầu biết được rằng đó chỉ là tin đồn giả 

nhưng không lâu sau Allah cho xuất hiện Dajjaal thật.  

Ở đây tôi muốn các bạn thật chú ý đến sự miêu tả về 

Dajjaal để khi nhở có gặp được nó thì các bạn nhận biết ngay 

nó chính là Dajjaal. 

Dajjaal là tên một người đàn ông trẻ thuộc con cháu 

của thủy tổ Adam tức thuộc loài người chúng ta. Nabi  đã 

thấy Dajjaal trong mơ mà kể rằng: Y có thân hình rất mập, da 

đỏ, lùn, bước đi rất rộng nhanh, trán to, hai vai rộng, tóc quăn, 

bị đuôi mắt phải còn mắt trái thì có cụt thịt lòi ra ngoài tựa trái 

nho, ngay trên trán của y có khắc ba chữ cái bằng tiếng Ả Rập 

 có đường truyền thì ghi là ,(Kaa Fir) ”كافر“

 cả hai đều mang nghĩa là kẻ phủ nhận (Ka Fa Ra) ”ك ف ر“

Allah, với loại chữ này thì tất cả người Mumin có đức tin dù 

biết chữ Ả Rập hay dốt chữ đều đọc được, đây là một sự bảo 

vệ dành cho đám tín đồ có đức tin của Allah, còn nhóm người 

ngụy Islam và nhóm người ngoại đạo sẽ không bao giờ đọc 

được các từ đó, Dajjaal rất nhanh nhẹn trong đi lại tựa như gió 

thổi nên y dẫm chân đến hết tất cả mọi nơi trên trái đất này 

ngoại trừ Makkah và Madinah.  

Trở lại đoàn quân Muslim, họ cử phái mười quân lính 

tinh nhuệ từ Châu Âu quay về bán đảo Ả Rập xác minh thực 

hư về xuất hiện của Dajjaal, Rasul  nói về mười người đó:  

 إِ ))
 ّنِّ

َ
 وَ  مم هُ فُ رِ عم  أ

َ
  ُف رِ عم أ

َ
 وَ  مم هُ اءَ مَ سم أ

َ
 وَ  مم هِ ائِ لبَ  اءَ مَ سم أ

َ
م أ ِ وم يُ خُ  انَ وَ ل ُ خَ  مم هُ  ،مم هِ ل  ِس ارِ وَ فَ  يم

  هِ جم  وَ ََعَ 
َ  ((ذ  ئِ مَ وم يَ  ِض رم الم

“Quả thật, Ta biết rõ về họ, biết rõ tên tuổi họ, tên tuổi của 

tổ tiên họ, biết rõ về màu từng con ngựa họ cưỡi, họ là 
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nhóm người tốt đẹp nhất bước đi trên quả đất vào ngày 

hôm đó.” Hadith do Muslim ghi. Nhưng khi chưa về đến bán 

đảo Ả Rập thì Allah đã cho Dajjaal xuất hiện.  

Dajjaal có nghĩa là: Là kẻ dối trá nhất, lọc lừa nhất, bịp 

bượm nhất, sự xuất hiện của y là một nạn kiếp vĩ đại nhất, 

nguy hiểm nhất kể từ khi trời đất được tạo dựng cho đến ngày 

tận thế, khi xuất hiện y mang theo thiên đàng và hỏa ngục, 

thiên đàng của y chính là hỏa ngục của Allah và hỏa ngục của 

y chính là thiên đàng của Allah, chuyện thật thì y làm giả và 

chuyện giả thì y làm thành thật làm cho mọi người tin tưởng y 

thật mù quáng lộn xộn, thậm chí khi người Mumin có đức tin 

đối diện với y định đôi co với y nhưng cuối cùng cũng bị y thu 

phục.  

Vì mối hiểm họa khôn lường này mà tất cả các Nabi 

trước Nabi Muhammad  đều khuyến cáo đám tín đồ của 

mình về hiểm họa Dajjaal. Đến khi Rasul  đến Madinah thì 

Người rất nhiều lần kể cho mọi người về mối hiểm họa Dajjaal 

này, Người kể về cha mẹ, về số tháng mang thai của Dajjaal thì 

làm cho Sahabah ngạc nhiên nói: “Thưa Rasul có một đứa trẻ 

con người Do Thái giáo tựa như Người miêu tả.” Lập tức Nabi 

 bảo: ((؟ بِهِ  َْحَلَتم  َكمم  َسلمَها))  “Hãy hỏi bà ta đã mang thai nó 

bao lâu ?” mọi người đi hỏi thì được báo cho biết rằng đã 

mang thai mười hai tháng. Rasul  bảo tiếp:  َصيمَحِتهِ  َعنم  َسلمَها))
 Hãy hỏi bà ta khi sinh ra nó khóc như thế nào“  ((؟ َوَقعَ  ِحيَ 

?” mọi người đi hỏi thì được biết rằng tiếng khóc y như đứa trẻ 

đã tròn tháng. Thông tin của đứa bé làm cho Nabi  càng thêm 

nghi ngờ đó chính là Dajjaal, lập tức Nabi  ra lệnh đi tìm 

hiểu về diện mạo đứa bé thì biết rằng đứa bé bị đuôi một mắt 
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và đã được cắt da qui đầu bẩm sinh. Thông tinh về đứa trẻ Do 

Thái giáo đó ngày càng làm cho Sahabah ngày càng khẳng 

định hơn đó chính là Dajjaal, có lần U’mar bin Al-Khattaab  

đã thề lớn bởi Allah Vĩ Đại rằng đứa trẻ đó chính là Dajjaal, 

ngoài ra con trai ông là Abdullah  và Abu Zar  người 

truyền lại Hadith cũng đã thề khẳng định Dajjaal chính là đứa 

bé đó và Abu Zar  nói: “Việc thề mười lần khẳng định đứa 

trẻ đó chính là Dajjaal làm tôi thích hơn là thề môt lần phủ 

nhận nó không phải là Dajjaal” với những lời thề này họ đã 

thề trước mặt Nabi  nhưng Người đã im lặng có lẽ Người 

chấp nhận đó thật hoặc Người vẫn còn chưa nhận được lời 

thiên khải về sự việc đó, bởi chính Nabi  cũng bị rơi vào tình 

trạng bâng khâng, lưỡng lự. 

Vào một ngày nọ, Nabi  quyết định đi xác minh 

thông tin về đứa trẻ đó. Đứa trẻ tên là Saafi hoặc gọi Abdullah 

Saafin và thông thường thì được gọi Ibnu Saiyaad, có đường 

truyền ghi là Ibnu Saa-id. Khi Nabi  đi đến gần Ibnu Saiyaad 

thì nghe nó tự nói chuyện một mình, thấy vậy người cố gắng 

từng bước từng bước nhè nhẹ đến gần để xem nó nói gì để 

Người xác định nó có phải là Dajjaal mà người đang lo lắng 

không, nhưng lúc đó mẹ của Ibnu Saiyaad thấy Nabi  đang 

đến gần con mình thì bà réo gọi từ xa: “Này Saafin, này Saafin, 

Muhammad kìa” lập tức đứa trẻ không nói chuyện gì nữa. Lúc 

đó Nabi  nói: ((  تََرَكتمهُ  لَوم  لََها َويمل  َ ((ََلَيَّ  “Thật khổ thân cho bà 

ta, phải chi bà ta cứ để mặc nó là sự việc đã sáng tỏ.” 

Hadith do Ahmad ghi. Tức nếu như bà ta để mặc nó tự nói 

chuyện để Nabi  nghe được nó nói gì là Người đã khẳng định 

nó có phải là Dajjaal hay không rồi. 

Vào ngày hôm sau, Rasul  tìm đến Ibnu Saiyaad lần 

nữa, lúc đó nó đang nô đùa cùng với vài đứa trẻ khác, mọi 
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người truyền tải rằng Ibnu Saiyaad có hành động như một tay 

phù thủy và Nabi  đã thấy như thế khi nó đang trổ tài cùng 

với những đứa trẻ chơi cùng. Nabi  đến nắm tay nó kéo đến 

gần Người mà hỏi nó:  

(( ، َهدُ يَا َصِِبُّ تَشم
َ
ّنِّ  أ

َ
ِ  رَُسوُل  أ ((؟ اّلِلَّ  “Này cháu bé, cháu có công 

nhận Ta là Rasul của Allah không ?” cậu bé nhìn Nabi  

một lúc rồi lập lại câu hỏi của Rasul  “Ông có công nhận tôi 

là Rasul của Allah không ?” thấy vậy Rasul  mới lặp lại câu 

hỏi: “Cháu có công nhận Ta là Rasul của Allah không ?” 

cậu bé đưa mắt nhìn Nabi  lần nữa rồi hỏi Rasul  “Ông có 

công nhận tôi là Rasul của Allah không ?” Rasul  mới lặp lại 

câu hỏi lẫn nữa: “Cháu có công nhận Ta là Rasul của Allah 

không ?” nhưng cậu bé vẫn lặp lại câu hỏi của Nabi  mà 

không trả lời. Lúc đó, Nabi  mới nói: (( لَمنمُت  ِ ((َورُُسِلهِ  بِاّلِلَّ  “Ta 

đã tin tưởng rồi Allah và Rasul của Ngài.” Xong Nabi  

tiếp tục hỏi nó: ((؟ تََرى َما ،د  يَّاَص  نَ ابم  يَا))  “Này Ibnu Saiyaad, 

cháu nhìn thấy những gì ?” thì đứa trẻ nói: “Có khi cháu nhìn 

thấy sự việc thật và có khi nhìn thấy điều giả tạo” có đường 

truyền khác ghi: “Cháu nhìn thấy một chiếc ngai vương nằm 

trên biển” Nabi  bảo nó: ((  ر مم
َ
((ُخِلَط َعلَيمَك أ  “Cháu đang bị 

quấy nhiễu về nhận thức.” Lúc đó, Allah thiên khải cho Nabi 

 một chương Kinh tên “ َُخان  ,(Al-Dukhaan nghĩa là khói) ”ادلُّ

với chương Kinh này Rasul  vẫn chưa nói với bất cứ ai biết 

nên Người muốn thử thách đứa trẻ xem nó có sử dụng ma quỉ 

không, Người hỏi nó: 
  قَدم  إِّنِّ يَا ُغََلُم، ))

م
((؟ ُهوَ  َفَما َخبِيئا   لََك  ُت َخبَّأ  “Này cháu, Ta đã giấu 

cháu một điều, cháu có biết đó là gì không ?” đứa trẻ nhìn 
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vào Nabi  lát thì nói: “ ُّخ -một nửa của Al (Al-Dukh) ”ادلُّ

Dukhaan. Nabi  đáp: (( 
م
َسأ رَكَ  َتعمُدوَ  لَنم  فَإِنََّك  اخم ((قَدم  “Cháu cứ cố 

gắng đi, nhưng chắc rằng cháu chỉ có khả năng tới chừng 

đó thôi.” 

Đến đây sự việc vẫn chưa được sáng tỏ. Cho nên, có 

một số Sahabah đã khẳng định Ibnu Saiyaad chính là Dajjaal 

còn một số Sahabah khác thì không.  

Ibnu Saiyaad lớn lên và đã cải đạo từ Do Thái giáo 

sang Islam, có gia đình và con cái, trong số con của ông có 

người sùng đạo đã truyền tải Hadith của Nabi . Đến đây có 

thể nói y không phải là Dajjaal nhưng đôi khi con  người có sự 

giả dối thể hiện bên ngoài là một người Muslim còn bên trong 

thì khác hẳn. Bởi đôi khi Dajjaal là người ngoan đạo, rồi từ từ 

phủ nhận đi niềm tin rồi tự xưng mình là Thượng Đế cũng có 

thể. Tuy nhiên có một điều chính xác rằng khi Dajjaal xuất 

hiện vào thời gian sau này sẽ giống hệt như những gì Nabi  

đã miêu tả là không thể đi vào Makkah, không vào được 

Madinah và trên trán có ghi rõ chữ Kaafir.   

Ông Abdullah bin U’mar  trong số Sahabah khẳng 

định Ibnu Saiyaad là Dajjaal, nên có lần đã đến trước mặt Ibnu 

Saiyaad hỏi: Khi nào ngươi bị đuôi mắt. 

- Ibnu Saiyaad: Tôi không biết. 

- Abdullah : Ngươi nói dóc, con mắt trên mặt 

nhà ngươi sao lại nói là không biết. Ông Abdullah kể: tôi 

không hiểu vì sao lúc đó tôi rất giận dữ, không tự chủ được bản 

thân mình được nữa. Lúc đó Hafsah  (chị em gái của 

Abdullah cũng là mẹ của tín đồ Mumin, vợ của Nabi ) mới 

hỏi Abdullah: Tại sao anh (em) lại làm thế ? 
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- Abdullah : Tôi đã làm gì ? 

- Hafsah : Anh (em) đã chọc giận nó. 

- Abdullah : Tôi làm nó giận thì có sao ? 

- Hafsah : Chẳng lẽ anh (em) không biết rằng 

Dajjaal xuất hiện chỉ vì cơn thịnh nộ làm cho nó giận hay sao 

?, cứ để mặc nó. Nếu nó là Dajjaal thì sẽ xuất hiện trong thời 

gian sau này. 

Trong một lần nọ U’mar bin Al-Khattaab  nói với 

Nabi : Thưa Rasul, xin hãy cho tôi chém đầu Ibnu Saiyaad.  

- Rasul : “Không.”  

- U’mar : Tại sao ?  

- Rasul : 

َجاُل  يَُكنم  إِنم )) َ  فََلَ  يَُكنمهُ  لَمم  َوإِنم  َعلَيمِه، تَُسلََّط  فَلَنم  ُهَو ادلَّ  ((َقتمِلهِ  ِف  لََك  َخيم
“Nếu nó thực sự là Dajjaal thì ông sẽ chẳng thu phục được 

nó. Còn nếu nó không phải là Dajjaal thì sẽ không có lợi gì 

cho việc giết nó.” Ngụ ý của Nabi  là nếu đây quả là Dajjaal 

thì chỉ có Nabi Ysa  mới giết được nó, còn nếu nó không 

phải là Dajjaal thì giữa người Muslim và người Do Thái giáo 

có giao ước không được sát hại lẫn nhau. 

Ông Abu Sa-e’d Al-Khudri  kể: Trong lần tôi đi du 

hành cùng với phái đoàn trong đó có Ibnu Saiyaad. Đến giữa 

trưa nắng oi bức mọi người mạnh ai nấy tìm nơi giải lao thì 

Ibnu Saiyaad xách hành lý đến đặt cạnh hành lý tôi và ngồi 

cùng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng, nên liền đứng 

dậy lấy hành lý đi tìm bóng mát khác mà nghỉ ngơi. Chóc sau 

Ibnu Saiyaad mang đến cho tôi một bác sữa nóng do ông đã vắt 
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được từ đàn dê ngoài sa mạc và bảo tôi: Anh hãy uống đi, hỡi 

Abu Sa-e’d. 

- Abu Sa-e’d : Thời tiết quá nóng đi làm cho 

sữa cũng nóng theo, tôi không uống đâu. Nhưng đó không phải 

là lý do chính, bởi tôi không muốn uống sữa từ tay Ibnu 

Saiyaad mang đến và bởi đang phân vân có phải đây là Dajjaal 

không. Abu Sa-e’d đã tự nhủ. 

- Ibnu Saiyaad: Này Abu Sa-e’d. 

- Abu Sa-e’d : Tôi nghe đây. 

- Ibnu Saiyaad: Tôi đã từng suy nghĩ lấy một sợi 

dây treo trên cây mà tự sát. 

- Abu Sa-e’d : Tại sao ? 

- Ibnu Saiyaad: Tại vì mọi người cứ xì sầm mãi 

về tôi. Tôi đã là người Muslim rồi mà mọi người cứ đồn rằng 

tôi là Dajjaal.  

Nghe được lời tâm sự đó làm cho Abu Sa-e’d tỏ ra 

đáng thương ông ta hơn nên đã chịu ngồi bên cạnh Ibnu 

Saiyaad. Ông Ibnu Saiyaad mới nói: Mọi người đều biết tận 

tường rằng Nabi  đã nói rõ ràng: Dajjaal là Kaafir còn tôi là 

Muslim mà.  

- Abu Sa-e’d : Đúng rồi, anh nói thật. 

- Ibnu Saiyaad: Chẳng phải Nabi  đã nói rằng 

Dajjaal không có con cái nối dỏi còn tôi đã bỏ gia đình con cái 

ở Madinah ? 

- Abu Sa-e’d : Đúng rồi, anh nói thật. 

- Ibnu Saiyaad: Chẳng phải Rasul  đã nói rằng 

Dajjaal sẽ không vào được Makkah và Madinah còn tôi thì đã 

rời từ Madinah và đang hướng đến Makkah sao? 

- Abu Sa-e’d : Đúng rồi, anh nói thật. Tôi tin 

anh. 
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- Ibnu Saiyaad: Nhưng tôi xin thề với Allah là 

tôi biết rõ về nó, về sự trào đời của nó và biết rõ rằng nó hiện 

tại đang ở đâu. 

- Abu Sa-e’d : Thật khổn khổ cho những gì 

anh nói hôm nay.  

Có đường truyền khác ghi: Ibnu Saiyaad nói: Tôi còn 

biết rõ cha mẹ của nó là ai nữa kìa. 

- Abu Sa-e’d : Chẳng lẽ anh rất lấy tự hào 

rằng người đó chính là anh phải không ? 

- Ibnu Saiyaad: Nếu thật sự người đó là tôi thì 

tôi sẽ không bao giờ khướt từ. 

Sheikh Ibnu Taimiyah  nói: “Ibnu Saiyaad chẳng 

phải là tên Dajjaal vĩ đại sẽ xuất hiện sau này mà y là một 

trong số những tên Dajjaal nhỏ chuyên lừa gạt, chuyên gian 

dối, chuyên dùng ma thuật qua mặt người đời.” Vậy lời nói 

này của Sheikh có cơ sở, có bằng chứng gì không ? Xin tất cả 

mọi người cùng tìm hiểu. 

Vào một ngày nọ, Rasul  đang ngồi thì một người 

đàn ông Thiên Chúa giáo tên là Tameem bin Aws Al-Daari 

tiến thẳng đến mà réo hỏi: “Muhammad đâu rồi, Muhammad 

đâu rồi ?” Được mọi người chỉ Nabi  là ai thì ông tiến thẳng 

đến mà nói: “Này Muhammad, tôi có việc trọng đại muốn báo 

cho anh biết.” Được phép Nabi  thì ông ta kể cho Nabi  

nên một câu chuyện mình đã chứng kiến. Kể chuyện xong thì 

ông cải đạo sang Islam sau đó. 

Bà Faatimah bint Qubais  kể: Nghe xong câu chuyện 

do Tameem kể thì Rasul  lập tức réo gọi: “Này hỡi mọi 

người, hành lễ Salah tập thể, hành lễ Salah tập thể.” Không 
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lâu sau mọi người liền tập trung tất cả tại Masjid và tôi cùng 

ngồi để lắng nghe sự việc. Nabi  nói: Quả thật, Ta tập trung 

mọi người đến đây chỉ vì người anh em Tameem Al-Daari này 

là người Thiên Chúa giáo và giờ đã cải đạo sang Islam, anh ta 

đã kể cho Ta nghe một sự kiện mà Ta từng kể cho mọi người 

nghe. Nhóm của anh ta gồm ba mươi người đều Thiên Chúa 

giáo đi trên một chuyến tàu bị lạc lênh đênh trên biển một 

tháng dài. Đến một ngày nọ sóng vỗ con tàu họ trôi dạt lên trên 

một hòn đảo. Ba mươi người mới bước lên hòn đảo thì gặp một 

con vật rất lạ toàn thân nó phủ đầy cả lông, không thể phân biệt 

được đâu là phần đầu và đâu là phần đuôi, lạ là con vật lại biết 

nói tiếng người, nên làm cho mọi người sợ đó chính là yêu 

quái. 

- Mọi người hỏi: Ngươi là ai ? 

- Con vật: Tôi là Al-Jassaasah. Mọi người phần 

nào biết được sự thật về tôi, mọi người có thấy tu viện của 

người Do Thái giáo trên núi kia không? 

- Mọi người: Thấy. 

- Con vật: Các ngươi hãy đi đến đó đi, trên đó 

có một người đàn ông muốn gặp các ngươi để hỏi các ngươi 

một vài thông tin.  

Thế là mọi người kéo nhau lên tu viện và tất cả đều 

hoảng hốt trước một người đàn ông rất to lớn khác thường, đôi 

tay người đàn ông đó bị trói dính vào cổ và khắp cả người đều 

bị trói chặt bởi xiềng xích sắt. Ông ta lên tiếng: Có lẽ mọi 

người đã từng nghe về ta, các người từ đâu đến ? 

- Mọi người: Chúng tôi đến từ bán đảo Ả Rập. 

- Người đàn ông: Các ngươi hãy cho ta biết về 

chà là xứ sở Baisaan (hay gọi là Bisan một thành phố cổ đại 

nhất của Palestine). 
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- Mọi người: Ông muốn biết gì về nó ? 

- Người đàn ông: Cây chà là vẫn còn ra trái 

không ? 

- Mọi người: Vẫn còn. 

- Người đàn ông: Chẳng phải nó đang dần 

không ra trái nữa đấy hay sao!(1) Ta hỏi các ngươi về biển hồ 

nước ngọt Tabariya(2). 

- Mọi người: Ông muốn hỏi về điều gì ? 

- Người đàn ông: Trong nó vẫn còn nước chứ? 

- Mọi người: Vẫn còn. 

- Người đàn ông: Chẳng phải nước của nó đang 

dần khô hẳn hay sao! Ta hỏi các ngươi về cái giếng Zughar(3). 

- Mọi người: Ông muốn hỏi về điều gì ?  

- Người đàn ông: Mọi người vẫn còn sử dụng 

nguồn nước của nó để tưới tiêu chứ ? 

- Mọi người: Vẫn còn.  

- Người đàn ông: Chẳng phải nước của nó đang 

dần khô hẳn hay sao! Ta hỏi các ngươi về vị Nabi mù chữ, đã 

xuất hiện hay chưa ? 

- Mọi người: Ông ta đã xuất hiện ở Makkah và 

hiện đang định cư tại Yathrib (tức Madinah). 

- Người đàn ông: Người Ả Rập có chiến đấu với 

Y không ? 

- Mọi người: Có. 

- Người đàn ông: Mọi người đã đối xử với y 

như thế nào ? 

                                                           
(1) (Một số nhà sử học nói rằng cách nay khoảng trăm năm chà là khu vực 

Baisaan đã không còn ra trái nữa.) 
(2) Biển hổTabariya mà tiếng việt gọi là biển hồ Tibêria nằm ở Jordan) 
(3) Giếng Zughar nằm gần biển hồ Tibêria. 
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- Mọi người: Đã có rất nhiều người Ả Rập đã 

qui phục Ông ta. 

- Người đàn ông: Tốt nhất cho thiên hạ là hãy đi 

theo vị Nabi mù chữ đó đi. 

- Mọi người: Y là kẻ thù của chúng tôi. Nhưng 

hãy cho chúng tôi biết, ông là ai ? 

- Người đàn ông: Ta chính là Maseeh Al-

Dajjaal, ta gần được phép xuất hiện rồi. Khi xuất hiện ta sẽ đến 

tất cả mọi nơi trên quả đất này trong thời gian là bốn mươi 

ngày ngoại trừ hai nơi Makkah và Taibah, bởi hai khu vực đó 

ta bị cấm bước vào, cứ mỗi lần ta muốn đi vào hai địa danh đó 

thì bị Thiên Thần cầm kiếm chặn đường ta và ở trên mỗi nẻo 

đường dẫn vào bên trong hai khu vực đều có Thiên Thần cầm 

kiếm đứng gát. 

Lúc đó Nabi  đang cầm trên tay cây gậy 

لَ  ،َطيمبَةُ  َهِذهِ  َطيمبَةُ  َهِذهِ  َطيمبَةُ  َهِذهِ ))
َ
ثمتُُكمم  ُكنمُت  لم هَ  أ  ((َذلَِك  َحدَّ

“Đây chính là Taibah, đây chính là Taibah, đây chính là 

Taibah, chẳng phải Ta đã không từng kể sự việc như thế 

cho các ngươi nghe hay sao ?” Mọi người đáp: Rasul đã kể 

thế. Xong Rasul  báo cho mọi người biết vị trí của Dajjaal, 

Người nói: 

امِ  ََبمرِ  ِف  إِنَّهُ )) وم  الشَّ
َ
ََمِن  ََبمرِ  أ قِ  قِبَِل  ِمنم  بَلم  لَ  اْلم ِ مَمْشم قِ  قِبَلِ  ِمنم  ،ُهوَ  ما ال ِ مَمْشم  ال

قِ  قِبَِل  ِمنم  ،ُهوَ  َما ِ مَمْشم   ((ُهوَ  َما ال
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“Nó ở khu vực biển Al-Shaam(4) hoặc biển Yemen(5). 

Không, nó ở hướng đông, nó ở hướng đông, nó ở hướng 

đông.” Tức đó là khu vực biển nằm ở hướng đông của 

Madinah, có nghĩa là Dajjaal sẽ xuất hiện ở hướng đông 

Madinah. 

Có người hỏi Imam Aly  trong một ngày ông đang 

đứng đọc thuyết giảng thứ sáu: Thưa thủ lĩnh tín đồ có đức tin, 

khi nào Dajjaal xuất hiện? Imam Aly  nói: “Rồi tôi sẽ kể cho 

anh nghe chi tiết về các dấu hiệu, về các lý do trước khi 

Dajjaal xuất hiện, xin hãy lắng nghe và hãy thuộc những gì tôi 

sẽ nói với anh đây:  

1- Khi mọi người sao lãng với các lễ nguyện 

Salah.  

2- Khi mọi người không còn lòng tin với nhau 

nữa. 

3- Khi luật Islam trở nên rất yếu.  

4- Khi bất công đầy rẫy khắp mọi nơi. 

5- Khi cấp lãnh đạo vì tư lợi và lạm dụng quyền 

hành.  

6- Khi dân chúng bị đàn áp bất công. 

7- Khi người học Qur’an lại ăn chơi trụy lạc.  

8- Khi Zina (quan hệ tình dục tiền hôn nhân) xảy 

ra khắp nơi. 

9- Khi tiền lời lãi xuất hiện. 

10- Khi mối quan hệ gia tộc bị đoạn tuyệt. 

                                                           
(4) Al-Shaam ngày nay được chia làm bốn quốc gia: Palestine, Syria, Jordan 

và Li Băng, và khu vực biển Al-Shaam là biển đị a trung hải. 
(5) Biển Yemen là nằm ở phía nam so với Madinah.  
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11- Khi âm nhạc được xem trọng và phụ nữ được 

tự do ca hát giống như nam giới. 

12- Khi rượu được tự do uống.  

13- Khi lời giao ước luôn bị đảo ngược. 

14- Khi lễ Salah trong đêm bị quên lãng. 

15- Khi lễ Salah tập thể chẳng còn người. 

16- Khi các Masjid tranh nhau trang hoàng lộng 

lẫy.  

17- Tranh nhau làm bụt giảng cao đẹp. 

18- Khi Qur’an chỉ để trang trí. 

19- Khi mọi người nhận hối lộ nhau.  

20- Ăn tiền lời.  

21- Khi chỉ sử dụng người ngu dốt. 

22- Khi xem thường mạng sống con người. 

23- Khi tôn giáo bị mang bán vì lợi ích trần gian. 

24- Khi phụ nữ tiếp chồng trong việc kinh doanh 

vì phúc lợi trần gian. 

25- Khi phụ nữ tự cưỡi phương tiện đi lại cao cấp. 

26- Khi nam và nữ bắt chước lẫn nhau.  

27- Khi lời chào Salam chỉ dành cho người quên 

biết.  

28- Khi mọi người đứng ra làm nhân chứng giả.  

29- Khi lời thề bị xem nhẹ. 

30- Khi mọi người khoác áo hiền nhân lời nói ngọt 

ngào hơn cả mật ong còn con tim thì sâu độc, thâm hiểm, thối 

tha hơn cả xác thối.  

31- Khi giáo lý được học hỏi vì trần gian. 

32- Khi việc thiện, việc tốt bị xem là xấu xa và 

chuyện tồi bại được xem thiện tốt. Đến lúc đó, thất bại và 

thành đạt diễn ra rất nhanh chóng.”  
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Thân hữu Muslim, Imam Aly đã miêu tả hoàn cảnh xã 

hội trước khi Dajjaal xuất hiện như chúng ta vừa nghe tựa như 

ông ta đang sống trong thời đại chúng ta ngày nay vậy, mọi 

người thử nghĩ còn soát điều gì chưa kịp xảy ra trong thời đại 

chúng ta ngày nay không? Chỉ cần xảy ra một vài điều cũng đã 

đủ làm chúng ta sợ hãi rồi hố hồ chi đa phần đã xảy ra. 

Dajjaal sẽ hiện là tại vực nằm giữa I rắc và Al-Shaam, 

địa danh đầu tiên Dajjaal xuất hiện là tỉnh Khurasan, thuộc 

thành phố Osbahaan, một xóm làng  mang tên Yahudiyah(6), 

và tôi đã hỏi các nhà sử học đương đại có về xóm Yahudiyah 

này có người Do Thái sinh sống ở đó không, bởi Nabi  nói:  

اُل  ََيمُرجُ )) جَّ بََهانَ  َيُهوِديَّةِ  ِمنم  ادلَّ صم
َ
لمفا   َسبمُعونَ  َمَعهُ  أ

َ
َُهودِ  ِمنَ  أ  اتلِّيَجانُ  َعلَيمِهمُ  اْلم

يَالَِسةُ   ((َوالطَّ
“Khi Dajjaal xuất hiện sẽ được bảy mươi ngàn người Do 

Thái Osbahaan hộ tống, chúng đều đội vương niệm và mặc 

áo dài.” Hadith do Ahmad ghi. Các nhà sử học nói: “Toàn khu 

vực thành phố Osbahaan chỉ có người Do Thái sinh sống.” 

Ngoài người Do Thái đi theo Dajjaal thì đa số khác là phụ nữ, 

bởi sự yếu kém của họ trong nhận thức, cộng thêm quyền lực 

của của Dajjaal lúc bấy giờ lôi cuốn họ và với bản tính của phụ 

nữ vốn sợ hãi làm cho họ mù quáng mà chạy theo Dajjaal.  

Thân hữu Muslim, khi các bạn biết được sự việc như 

thế này thì hãy mang câu chuyện Dajjaal này mà kể ngay cho 

vợ, cho con gái, cho những người phụ nữ thân tộc của các bạn 

để họ biết mà tự chuẩn bị một tinh thần đối phó với Dajjaal. Và 

                                                           
(6) Yahudiyah có nghĩa là Do Thái giáo.  
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một khi dấu hiệu lớn như Dajjaal xuất hiện thì Allah phán 

rằng: 

نرۡت ِمن قر ﴿ رۡم ترُكۡن ءرامر ا ل َُٰنهر ُع نرۡفًسا إِيمر ب ِكر َلر يرنفر َِٰت رر ِِت برۡعُض ءراير
ۡ
ُُ يرۡومر يرأ ۡبل

ۡير  ا خر َٰنِهر برۡت ِِفٓ إِيمر سر ۡو كر
ر
 158: األنعام ﴾ ا  أ

Vào ngày mà vài dấu hiệu của Thượng Đế Ngươi xuất 

hiện sẽ chẳng giúp được cho bất cứ ai đã chưa tin tưởng 

trước đó hoặc đã chưa thu gom điều thiện tốt cho niềm 

tin bản thân. Al-An-a'm: 158 (chương 6). Giới học giả 

Tafseer nói vài dấu hiệu được nhắc trong câu Kinh gồm 

Dajjaal hoặc mặt trời mọc hướng tây hoặc xuất hiện một con 

vật nói tiếng người, một khi xuất hiệu một trong ba dấu hiệu 

này thì việc làm của con người không còn bị tính sổ nữa cho 

dù có làm tội hay làm phước. 

Dajjaal có rất nhiều phép thuật để lừa bịp và thu 

phục con người. Phép thuật vĩ đại nhất là Dajjaal có thể bảo 

bầu trời đổ mưa và bảo đất mọc lên cây cối ngay lập tức. Khi 

đến với bất cứ nhóm người nào thì y cũng tự xưng mình là 

thượng đế bảo mọi người phải tôn thờ y và đa số thiên hạ tin 

tưởng và theo y do họ kém cỏi kiến thức về Dajjaal, do niềm 

tin Iman của họ yếu về Allah. Từ đó tin tức nhanh chóng 

được lan truyền khắp nơi rằng ai theo Dajjaal sẽ được cuộc 

sống hưởng thụ và ai chống đối y sẽ bị sống đói khổ. Ngoài 

ra, đi đâu Dajjaal đều mang theo thiên đàng và hỏa ngục, 

những ai vào thiên đàng của nó ắt sẽ phải vào hỏa ngục của 

Allah và ai vào hỏa ngục của nó ắt sẽ vào thiên đàng của 

Allah. Đành biết vậy nhưng ai sẽ dám bước vào hỏa ngục 

trong khi ngọn lửa thật đang bùn bùn cháy, đang rí rít trước 

mặt. Cho nên chỉ có người có niềm tin Imam thật thụ kiên 
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định nơi Allah mới dám bước vào  hỏa ngục đó, Nabi  đã 

dạy tín đồ cách giải quyết khi phải đối diện với thiên đàng 

và hỏa ngục của Dajjaal, Người nói: 

َرَكنَّ  َذافَإِ )) دم
َ
َحد   أ

َ
ِت  أ

م
رَ  فَلميَأ ى انلَّهم ِ َُغمِّضم  نَار ا يََراهُ  اَّلَّ ِط م  ُثَّمَّ  َوْلم

م
َُطَّأ َسَّهُ  ْلم

م
 َرأ

ََب   ((بَارِد   َماء   فَإِنَّهُ  ِمنمهُ  فَيَْشم

“Một khi ai đó trong các ngươi đối điện với (thiên đàng 

và hỏa ngục của Dajjaal) thì hãy hướng thẳng vào con 

sông nhìn thấy là lửa, hãy nhắm mắt lại, cuối đầu xuống 

mà bước vào uống nước bởi đó chính là nước lạnh.” 

Hadith do Muslim ghi. 

نَّا ورُهۡم َلر ُيۡفترُنونر ﴿ ُقولُٓواْ ءرامر ن ير
ر
ُكٓواْ أ ن ُيَۡتر

ر
ِسبر ٱنلَّاُس أ حر

ر
  (2: لعنكبوتا) ﴾٢أ

Phải chăng con người nghỉ rằng họ sẽ được yên thân khi 

nói: “Chúng tôi tin tưởng rồi” thế là chúng không bị thử 

thách hay sao ? Al-A’nkaboot: 2 (Chương 29). Tín đồ 

Muslim cứ tưởng rằng Allah sẽ cho họ sống một cuộc sống 

bình lặng không phải đối diện với thử thách hay sao? Không 

bao giờ, Dajjaal chính là cuộc thử thách nguy hiểm nhất, vĩ đại 

nhất xuất hiện trên trần gian này. Vào ngày hôm đó những 

người đàn ông có niềm tin Imam sẽ chạy về nhà mà trói vợ, 

con gái của mình vào cột nhà, đóng cửa kín lại do sợ phép 

thuật của Dajjaal lôi cuốn vợ con mình. 

Một thử thách khác từ Dajjaal là khi đối diện với ai có 

niềm tin Imam thì nó hỏi: Ngươi có tin ta là thượng đế không ? 

- Người đàn ông: Không, người là Dajjaal, ta 

không tin ngươi đâu. 
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- Dajjaal: Ngươi nghĩ sao, ta sẽ làm cho cha mẹ 

nhà ngươi đã chết sống trở lại, vậy ngươi có tin ta không? 

- Người đàn ông: Ngươi hãy làm đi. Rồi cùng 

nhau kéo đến mồ cha mẹ người đàn ông đó. Xác định đúng đâu 

là mồ của cha mẹ mình thì Dajjaal liền ra lệnh cho hai ngôi mộ 

nứt ra, một đàn ông và một phụ nữ giống cha mẹ người đàn 

ông đó từ trong mộ bước ra, cả gia đình ôm trầm nhau mừng 

rỡ. Xong hai người mới nói với người đàn ông: “Này con trai, 

hãy đi theo vị này đi, ngài là thượng đế của con đó.” Và tất 

nhiên hai người đó không phải là cha mẹ của người đàn ông 

mà chỉ là hai Shaytaan biến thành hình dạng của cha mẹ ông ta 

mà thôi. Do không có kiến thức về Dajjaal nên người đàn ông 

đó đã ngã lòng tin mù quáng. 

َٰل﴿ َِٰهِدينر ِملنُكۡم ورٱل َّ َٰ نرۡعلرمر ٱلُۡمجر َّتَّ نَُّكۡم حر رۡبلُور نلر ُكۡم ور ۡخبرلارر
ر
اْ أ نرۡبلُلور ِِبِينر ور

 11 :محمد  ﴾٣١

Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến 

khi phân biệt rõ ràng ai mới là người chiến đấu anh 

dũng và một lòng kiên nhẫn, và sẽ thử thách các người về 

thông tin giữa các người. Muhammad: 31 (chương 47). 

Khi Dajjaal đến Madinah Al-Munawwarah, y lên 

núi Uhud hướng về Masjid Al-Nabawi(7) mà nói: “Đó là tòa 

lâu đài trắng, đó là Masjid của Ahmad.” Dứt lời Dajjaal 

định đi vào thì bị Thiên Thần cản đường, lúc đó có một 

chàng thanh niên gan dạ, dũng cảm có kiến thức uyên bác về 

                                                           
(7) Masjid Al-Nabawi cách đây hai mươi năm rất nhỏ không thể nhìn thấy 

từ xa và có màu nâu. Nhưng vào thời điểm hiện tại bây giờ Masjid có 

thể nhìn thấy từ trên núi Uhud và có màu trắng, những ai bước vào 

Masjid tựa như bước vào tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.  
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Islam, có niềm tin kiên định vào Allah  bước ra từ Madinah 

thì bị những người theo Dajjaal từ những người Do Thái và 

những người phủ nhận đức tin nơi Allah chặn đường hỏi: 

“Ngươi có tin tưởng vào vị này không ?” Chàng thanh niên 

đáp: “Không.” Thì lập tức những người đó định giết chàng 

thanh niên nhưng bị những người khác trong nhóm cản. Thế 

là mọi người dắt đi đến gặp Dajjaal, Dajjaal hỏi: “Ngươi có 

tin vào ta không ?” Chàng thanh niên nói lớn: “Này hỡi mọi 

người, đây chính là Dajjaal, chính Nabi  đã từng khuyến 

cáo chúng ta về hắn.” Lập tức cậu thanh niên bị trói lại và bị 

đánh liên tục, đánh xong Dajjaal hỏi: “Bây giờ ngươi tin ta 

chưa ?” Chàng thanh niên vẫn một mực đáp: “Không, ngươi 

chính là Dajjaal, là kẻ thù của Allah, là kẻ mà Nabi  đã 

từng khuyến cáo.” Dứt lời Dajjaal dùng cưa mà cưa sống 

chàng thanh niên ra làm đôi theo chiều dọc rồi Dajjaal đi 

giữa hai phần cơ thể của chàng thanh niên đó. Dưới hoàn 

cảnh đó làm cho những người đi theo Dajjaal càng tin tưởng 

y hơn nữa bởi những gì xảy ra trước mặt họ. Xong Dajjaal 

làm phép cho cơ thể nối liền lại và chàng thanh niên sống trở 

lại, y hỏi: “Bây giờ ngươi có tin vào ta chưa ?” Chàng thanh 

niên vẫn khẳng khái đáp: “Xin thề trước Allah, hành động 

của nhà ngươi làm ta càng thêm tin tưởng rằng ngươi chính 

là Dajjaal, kẻ mà Nabi  đã từng khuyến cáo.” Nghe được 

lời lẽ đó Dajjaal cắt cổ chàng thanh niên lần nữa nhưng 

không được bởi từ cần cổ đến vai cậu ta được hóa thành 

đồng. Không làm gì được chàng thanh niên Dajjaal bảo: 

“Ngươi hãy đi vào hỏa ngục đi.” Và chàng thanh niên đã đi 

vào hỏa ngục hóa ra đó là thiên đàng của Allah. Nabi  nói 

về chàng thanh niên đó: 

َظُم انلَّاِس َشَهاَدة  ِعنمَد رَبِّ المَعالَِميَ )) عم
َ
 ((َهَذا أ
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“Chàng thanh niên là nhân chứng vĩ đại nhất trong nhân 

loại đối với Đấng Chúa Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.” 

Hadith do Muslim ghi. 

Lúc Dajjaal đến Madinah nhưng không vào được, 

bổng Madinah rung chuyển ba lần dữ dội giống như Nabi  

nói:  

مُ )) َََلِص  يَوم مُ  َوَما اْلم َََلِص  يَوم مُ  اْلم َََلِص  يَوم مُ يَ  َوَما اْلم َََلِص  وم   ((اْلم
“Ngày Al-Khalaas, các người biết gì về ngày Al-Khalaas 

?” Sahabah hỏi: Ngày Khalaas là ngày gì, thưa Rasul ? 

Người nói:  

مَمِدينَةُ  تَرمُجُف  ُثمَّ ))  َولَ  فَاِسق   َولَ  ُمنَافَِقة   َولَ  ُمنَافِق   َيبمَق  فََلَ  رََجَفات   ثَََلَث  ال
مُ  فََذلَِك  إَِْلمهِ  َخَرجَ  إِلَّ  ة  فَاِسقَ  َََلِص  يَوم  ((اْلم

“Sau đó Madinah động đất ba lần làm cho tất cả nam nữ 

đạo đức giả và nam nữ hư đốn tháo chạy ra khỏi 

Madinah, đó chính là ngày Al-Khalaas.” Hadith do 

Ahmad ghi. Lúc đó chỉ còn mỗi người Mumin. 

Thân hữu Muslim, chúng ta sẽ phải làm gì khi chúng 

ta phải sống trong thời đại Dajjaal ? Nabi  nói:  

نَا ََيمُرجم  إِنم ))
َ
نَا ِفيُكمم  َوأ

َ
َُّت  ََيمَُّرجم  َوإِنم  ُدونَُكَّمم  َحِجيُجَّهُ  فَأ  ِفَّيُكمم  َولَسم

ُرؤ   ِسهِ  َحِجيجُ  فَامم  ((َنفم

“Nếu nó xuất hiện lúc Ta còn sống thì Ta sẽ đứng ra bảo 

vệ các ngươi, còn nếu lúc đó Ta không còn thì mỗi người 

tự bảo vệ lấy bản thân mình.” Hadith do Muslim ghi. 



Câu Chuyện Đầy Đủ Về Dajjaal 
 

25 

Thân hữu Muslim, khi bạn phải đối diện với Dajjaal, 

trước tiên phải giữ bình tĩnh và xướng đọc chương Kinh Al-

Kahf (chương số 18, trang 293), khi các bạn xướng đọc bằng 

lòng tin tưởng kiên định thì chắc chắn rằng Dajjaal không 

thể gây hại đến các bạn được. Ngay bây giờ đây các bạn hãy 

thuộc lòng mười câu đầu của chương Kinh này và hãy đọc 

vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần chắc chắn sẽ được bảo vệ 

khỏi Dajjaal như Nabi  đã nói:  

َ  َحِفَظ  َمنم )) لِ  ِمنم  ليَات   َعْشم وَّ
َ
الِ  ِمنم  ُعِصمَ  المَكهمف ُسوَرةِ  أ جَّ  (( ادلَّ

“Ai thuộc mười ayat đầu tiên của chương Al-Kahf được 

Allah bảo vệ tránh khỏi Dajjaal.” Hadith do Muslim ghi lại. 

Hỏi: Vậy chúng ta có nên đi gặp Dajjaal không ? 

Đáp: Không được đi gặp Dajjaal. Có một số người 

cho rằng mình là anh hùng rất gan dạ nên muốn đi gặp 

Dajjaal, rằng mình có các Hadith... nhưng Dajjaal sẽ giở trò 

phép thuật làm bạn phải tin tưởng y mù quáng, đặt biệt là 

những người có niềm tin Imam yếu sẽ càng dễ bị Dajjaal 

lường gạt. Lúc đó các bạn cần phải chạy xa Dajjaal càng xa 

càng tốt, thí dụ khi biết Dajjaal ở Kuwait (Cô Oét) thì chạy 

đi Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út), nếu nó đến Saudi Arabia thì 

chạy đi Shaam tức mỗi khi biết Dajjaal ở vị trí nào đó thì 

chạy đi chổ khác bất cứ nơi nào cũng được, còn nhở khi phải 

đối diện với nó thì hãy kiên định mà xướng đọc chương 

Kinh Al-Kahf. Kể từ ngay bây giờ các bạn hãy trao dồi kiến 

thức đúng thực về Islam, hãy chuẩn bị cho niềm tin Imam 

của mình và hãy cầu xin Allah bốn điều trước khi lễ Salah 

của bạn kết thúc giống như Nabi  đã dạy: 



Câu Chuyện Đầy Đủ Về Dajjaal 
 

26 

عُ  يَّإِنِّ  مَّ َّاللَّهُ ))
َ
 فِتمنَةِ  نم ََّومِ  ،َعَذاِب َجَهنَّمَ  نم ََّومِ  ،رِ ََّعَذاِب المَقبم  نم َّمِ  بَِك  وذُ َّأ

يَا مَمحم مَمَماِت  ال مَمسِ  نَةِ فِتم  رِّ َّشَ  نم ََّومِ  ،َوال الِ  يِح َّال جَّ  ((ادلَّ
“Lạy Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh 

khỏi sự hành phạt trong ngôi mộ; trong hỏa ngục; tránh 

khỏi mọi thử thách cám dỗ trong cuộc sống trần gian, 

trước khi chết; và tránh mọi điều xấu khi Dajjaal xuất 

hiện.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi. 

Sahabah đã hỏi Nabi  về thời gian Dajjaal sống 

trên thế gian, Người bảo:  

ا)) م  َبُعوَن يَوم رم
َ
يَّاِمُكمم  ،أ

َ
يَّاِمِه َكأ

َ
م  َكُجُمَعة  وََسائُِر أ ر  َوَيوم

م  َكَشهم م  َكَسنَة  َوَيوم  ((يَوم

“Sống được bốn mươi ngày, ngày đầu tiên dài bằng một 

năm tròn, ngày thứ hai dài bằng một tháng, ngày thứ ba 

dài bằng một tuần và các ngày còn lại giống như ngày 

của các ngày ngươi.”(8) Các Sahabah hỏi tiếp: Ngày mà dài 

bằng một năm đó chúng tôi hành lễ như thế nào, chỉ năm lần 

giống như một ngày hay phải làm sao ? Rasul  đáp: (( َل، 
رَهُ  َِلُ  اقمَُّدُروا ((قََّدم  “Không, các ngươi hãy tính thời gian mà 

hành lễ Salah.”(9) Hadith do Muslim ghi.  

Đến ngày cuối cùng sống trên thế gian thì Dajjaal 

hướng đến Palestine, một vùng đất mà người Do Thái muốn 

chiếm lấy làm của riêng, và cho dù có xảy ra như thế nào thì 

                                                           
(8) Dajjaal sẽ sống được một năm, hai tháng và hai tuần lễ kể từ khi y xuất 

hiện đến lúc y bị tiêu diệt. 
(9) Tức chúng ta tín từ giờ Al-Fajr đến giờ Al-Zhuhr là ba bao lâu, từ Al-

Zhuhr đến Al-A’sr là bao lâu và cứ thế chúng ta hành lễ Salah vào 

ngày dài bằng một năm đó. 
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tại đây phải tồn tại một nhóm người Muslim luôn bám lấy 

chân lý như Allah đã phán bảo. Dajjaal cùng với người Do 

Thái đi hướng đến Masjid Al-Aqsa nhưng không thể đi vào 

bên trong Masjid được.  

Trong lúc tín đồ Muslim đang tập trung chuẩn bị 

hành lễ Salah Al-Fajr tại Masjid Al-Amawi, nằm hướng 

đông của Dimashq (Damascus) thủ đô nước Syria, thì Nabi 

Ysa  giáng trần với sự hộ tống của hai Thiên Thần hai 

bên, thấy vậy mọi người liền reo vang: “Này mọi người, vị 

cứu tin của mọi người đã đến, vị cứu tin của mọi người đã 

đến, Ysa con trai của Mar-yam đã giáng trần.” Lập tức 

Imam Al-Mahdi bước xuống nhường vị trí Imam lại cho 

Nabi Ysa  dẫn lễ Salah Al-Fajr nhưng bản tính khiêm tốn 

nên Nabi Ysa  đã không đồng ý mà ra lệnh Al-Mahdi cứ 

tiếp tục làm Imam dẫn lễ Salah. Xong lễ Salah Nabi Ysa  

cầm cờ dẫn đầu đoàn quân Muslim mà tiến thẳng đi gặp 

Dajjaal. Khi Dajjaal đối diện với Nabi Ysa  thì y lập tức 

tự tan chảy giống như muối bị cho vào nước nhưng không 

chết, thấy y Nabi Ysa  liền bước đến cầm giáo mà đâm 

vào Dajjaal và nói: (( 
َ
((اَهَّبِ  ِن تَ وم ُفَّتَ  نم لََّ ة  َبََّضم  َك يمَّفِ  ِل  نَّ أ  “Chắc 

chắn Ta sẽ đâm ngươi một nhát không thể nào ngươi 

tránh khỏi.” Thấy cảnh tượng đó tất cả tín đồ Muslim đều 

reo vang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dajjaal đã bị giết. 

Thế là cuộc thử thách vĩ đại nhất của trái đất đã bị tiêu diệt. 

Giết xong Dajjaal, Nabi Ysa  thống lĩnh toàn thể tín đồ 

Muslim đứng lên tiêu diệt hết tất cả người Do Thái giáo và 

kẻ thù Islam. Ngày hôm đó tất cả cây cối, phiếm đá và mọi 

vật vô tri giác đều biết nói chuyện réo gọi: “Này người 

Muslim, người Do Thái trốn sau lưng tôi nè, hãy đến giết nó 
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đi.” Và Palestine chính là mồ chôn người Do Thái, Inshaa 

Allah.  

Thân hữu Muslim, thời khắc vĩ đại đó đang rất gần 

tựa như sắp xảy ra với chúng như Allah đã phán: 

زِفرِت ٱٓأۡلزِفرُة ﴿
ر
ٌة  ٥٧أ ِشفر ِ َكر ا ِمن ُدوِن ٱَّللَّ رهر  58 - 57: النجم  ﴾٥٨لريۡسر ل

Giờ khắc tận thế đang rất gần * Ngoài Allah thì không ai 

có thể vén được bức màn tận thế đó. Al-Najm: 57 - 58 

(chương 53). Đặc biệt trong thời đại chúng ta ngày nay, tất cả 

các dấu hiệu báo trước khi Dajjaal xuất hiện đa số đã xảy ra, 

chỉ có Allah duy nhất mới biết chính xác khi nào sự kiện vĩ đại 

đó xảy ra, nhưng mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị cho 

mình kiến thức và niềm tin Imam để ứng phó với mối hiểm họa 

vĩ đại Dajjaal, bởi một khi dấu hiệu lớn xuất hiện thì tất cả các 

dấu hiệu lớn khác liên tiếp xảy ra. 

Khẩn cầu Allah ban lòng kiên định cho tất cả chúng ta, 

cầu xin Allah ban lòng kiên định cho chúng ta, cầu xin Allah 

ban lòng kiên định cho chúng ta. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, 

xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng hay sai 

lầm. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh vác công 

việc cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. 

Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm công việc vượt 

quá khả năng mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót 

bầy tôi (nếu có sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo Hộ 

cho bầy tôi, xin ban cho bầy tôi sự chiến thắng trước bọn Kafir. 

 

Tác giả 

Sheikh tiến sĩ Nabeel Al-I’wadhi 
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