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Alhamdulillah, tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của
toàn vũ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành
cho Thiên Sứ minh bạch của Ngài, Muhammad bin
Abdullah, vị lãnh tụ của loài người, và cho tất cả bằng
hữu của Người cùng với tất cả những ai noi gương theo
Người cho đến ngày tận thế. Và sau nữa.
Mỗi một linh hồn của con người không phải chỉ
tồn tại ở một thế giới trần gian như mọi người chúng ta
quan niệm mà thực chất là bốn thế giới khác nhau. Và
mỗi một thế giới là một sự tồn tại độc lập riêng biệt.
Mỗi người chúng ta hãy bỏ chút ít thời gian ngồi lại để
suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân mình qua bốn thế
giới mà mình lần lượt phải đi qua.
Châu đốc, thứ sáu 10/6/1432 H (Nhằm 13/5/2011)
Abu Zaytune Usman Ibrahim
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Thế Giới Dạ Con
Dạ con là nơi cư ngụ đầu tiên của linh hồn. Vào
một thời khắc nào đó, Allah khiến cho tinh trùng trong
tinh dịch của người đàn ông gặp trứng của người đàn bà
và Ngài cho phép chúng kết hợp với nhau thành hợp tử
(Nutfah) trong khoảng bốn mươi ngày, rồi trong bốn
mươi ngày kế tiếp Ngài cho phép nó biến thành một
cục máu (Alaqah) và trong bốn mươi ngày tiếp theo
nữa Ngài cho phép nó thành cục thịt (Mudghah), sau
đó, Ngài ra lệnh cho thiên thần thổi linh hồn vào nó, và
kể từ đấy, linh hồn bắt đầu cuộc sống và tồn tại ở dạng
thai trong dạ con, một thế giới tối đen nhưng rất an toàn
qua sự bảo vệ và che chở rất đặc biệt của Allah, Đấng
Toàn Năng. Allah phán:
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 ۚۡ�ّ ِ ُبَ�ّ َ �ُم
٥ : اﻟﺤﺞ�ّ وَنُقِرُّ �ِ ٱ�َۡرۡحَامِ مَا �ََآُ ٰ أج ٖل ُّس
ِ

Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi ngờ về việc phục
sinh thì quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi
(sự tạo hóa Adam), rồi từ Nutfah (một hợp chất từ
tinh dịch của đàn ông và trứng của đàn bà), rồi từ
một hòn máu đặc, rồi từ một miếng thịt thành hình
đầy đủ hoặc không thành hình (sẩy thai) để TA
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trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của TA).
Và TA đã đặt trong các dạ con người nào TA muốn
đến một thời hạn ấn định (Chương 22 – Al-Hajj, câu
5).
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.(٢٦٤٣

“Quả thật, sự tạo hóa của mỗi người các ngươi được
hình thành trong bụng của mẹ mình bốn mươi ngày
là một Nutfah (hợp tử giữa tinh trùng và trứng), rồi
thành một cục máu đặc trong thời gian như vậy, tiếp
nữa là một miếng thịt cũng trong thời gian như vậy,
sau đó, Allah gởi thiên thần đến và ghi phần số cho
y qua bốn điều: Việc làm, bổng lộc, tuổi thọ và bất
hạnh hay hạnh phúc. Rồi linh hồn được thổi vào cho
y ...” Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần bắt đầu tạo hóa,

chương nhắc đến các Thiên Thần, Hadith số 3208 và Muslim
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ghi lại ở phần định mệnh, chương tạo hóa con người trong
bụng của người mẹ ra sao và sự định đoạt về bổng lộc, tuổi
thọ, việc làm và bất hạnh hay hạnh phúc của y, Hadith số 1
và 2643.

Dạ con là một thế giới được xem là nơi bình yên
và an lành nhất của linh hồn vì nơi ấy nó chưa gặp
những thử thách của Allah, chưa gặp phải những quấy
rối của Shaytan, nó không cần phải vất vả và nhọc nhằn
để tìm kiếm bổng lộc của Allah, linh hồn lúc bấy giờ
vẫn còn đang trong sạch và tinh khiết chưa vướng một
vết nhơ của tội lỗi.
Nhưng Allah chỉ cho phép nó cư ngụ trong thế
giới bình yên này một thời gian ngắn theo ý muốn của
Ngài, khi hết thời hạn qui định trong thế giới này nó
phải chuyển tới một thế giới khác, thế giới hoàn toàn
khác với thế giới mà nó đang hiện sống đó là thế giới
trần gian, và sự chuyển tiếp này chính là sự chào đời.
Tuy nhiên, linh hồn không hề biết đến sự
chuyển tiếp này, nó cứ tưởng cuộc sống của nó chỉ bắt
đầu và kết thúc ở đây, nó không nghĩ rằng sẽ có một
cuộc sống khác sau cuộc sống này. Nếu có ai bảo nó
rằng ngươi chỉ sống trong thế giới này một thời gian,
khi thời hạn qui định đã hết ngươi sẽ phải chuyển đến
một thế giới trần gian để có cuộc sống mới, có lẽ nó sẽ
không tin và nó sẽ bảo: khi hết hạn thì tôi sẽ chết chứ
làm gì có cuộc sống nào khác. Nếu bảo nó: thật sự
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ngươi sẽ chuyển đến một thế giới khác để có cuộc sống
mới, ở đó có ánh sáng của mặt trời, có không khí để
thở, ở đó có rừng, sông núi, biển cả và đại dương, nơi
đó ngươi phải lao động và sẽ đối mặt với nhiều thử
thách,… Khi nghe những điều này chắc chắn linh hồn
sẽ ngỡ ngàng và không thể hình dung những thứ được
nói đến trong trần gian. Điều này là một ví dụ về con
người đang sống trên trần gian, cũng tương tự như vậy,
khi họ được thông điệp rằng sau khi hết thời hạn trên
trần gian thì họ sẽ chết để chuyển sang một thế giới
khác, họ sẽ được phục sinh trở lại ở một thế giới với sự
tồn tại vĩnh viễn, cái chết không còn nữa, ở đó có Thiên
Đàng dành cho những người ngoan đạo và Địa Ngục
dành cho những kẻ tội lỗi, trong Thiên Đàng có các
nàng tiên trinh nữ tuyệt đẹp làm bạn tình, có các dòng
sông sữa, sông mật ong, sông rượu, sông nước ngọt tinh
khiết, có đủ loại trái cây quanh năm không dứt mùa, có
đủ loại thịt ngon ưa thích, có đủ loại nước giải khát
tuyệt hảo, con người trong Thiên Đàng sẽ không bị lão
hóa, không cần đến nhà về sinh để đại tiện hay tiểu tiện,
không cần khạc nhổ, thức ăn thức uống của họ sẽ được
bài tiết bằng một cái ợ và mồ hôi có hương thơm, con
người trong Thiên Đàng sẽ không cần phải lao động
khổ cực mà chỉ có hưởng thụ và vui chơi,… còn ngược
lại, nơi Địa Ngục là hình phạt khổ ải, ai vào trong đó sẽ
bị trừng phạt thật đau đớn, bị lửa thêu đốt nhưng không
chết, lửa của nó có sức nóng gấp bảy mươi lần sức
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nóng của lửa trần gian, thức ăn thức uống trong đó là
những trái đắng cùng với nước sôi, máu mủ tanh hôi,…
thì có người tin tưởng và có người không tin, người
không tin sẽ bĩu môi và nói: chuyện viển vông không
thực tí nào, còn những ai tin tưởng thì không thể hình
dung hết những gì ở thế giới ngày sau vì họ chưa nhìn
thấy chúng bao giờ.
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Thế Giới Trần Gian
Linh hồn sau một thời gian là cái thai sống bình
yên và êm đềm nơi dạ con, cứ tưởng sự yên ả và an
lành như thế vẫn trôi đi thật đẹp, thế rồi đến một ngày
bỗng nhiên có sự chuyển động bất thường và kỳ lạ xảy
đến với nó, một mảnh lực vô biên nào đó đã đẩy nó ra
mà nó không tài nào cưỡng lại được, rồi tiếp đó có một
vật gì đó chạm vào nó và cố lôi nó đi khỏi thế giới của
nó, nhưng hình như nó vẫn còn được yên giấc trong
một lớp màn bọc quanh cơ thể của nó, bỗng một vật gì
đó va mạnh vào người nó làm nó đau, nó giật mình hốt
hoảng và khóc la, tiếng khóc chào đời của nó, một đứa
bé sơ sinh, một thế giới mới bắt đầu cho nó.
Từ trong dạ con, linh hồn giờ đây được ra bên
ngoài, một thế giới khác hẳn hoàn toàn mới lạ, nó bắt
đầu cuộc sống mới này dưới hình thức một con người
hoàn chỉnh qua các giai đoạn, từ một đứa trẻ sơ sinh
non yếu không biết gì rồi lớn dần đến trưởng thành với
đầy đủ trí tuệ và nhận thức rồi sau đó nó lại trở nên già
nua, yếu ớt lú lẫn và chết đi. Có người Allah cho chết
khi vừa mới ra đời, có người chết lúc còn rất trẻ, có
người chết vì bệnh tật và có người chết trong lúc đang
khỏe mạnh, tất cả đều do y muốn của Ngài. Allah phán:
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ُ ُ ُۡ ّ
ّ
ۖۡ� ۡم ط ِۡف ٗ�مَّ �َِبۡلُغُـوٓاْ أَشُـدَّ� ُم
َ وَمِـن�ُم مَـن ُ� َت
ٰ ّ ـو
َ
ُمَ � ِرج
َ
َٓ�ِ إ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ٗۡ َ
ِن�ُم مَّن يُرَدُ ّ ٰ أ ۡرذ ِل ٱل ُع ُم ِر ل ِك ۡي� َ� ۡعل َم ِم ۢن َ� ۡع ِد عِل ٖ� ش�ٔا
٥ :ﺤﻟﺞ

Rồi TA mang các ngươi ra đời thành những đứa
bé, rồi nuôi các ngươi đến tuổi trưởng thành, và
trong các người có người bị bắt hồn chết sớm và
trong các ngươi có người được trả hồn về sống cho
đến tuổi già yếu đến nổi y không còn biết gì cả sau
khi đã biết nhiều. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 5).
Ở thế giới trần gian này con người được Allah
ban cấp cho nhiều ân huệ, con người được tạo ra với
một hình hài đẹp đẽ và di chuyển một cách vô cùng
thoải mái và tiện lợi, Allah đã cho con người cặp mắt
nhìn ngắm, đôi tai để nghe, mũi để hít thở, miệng để ăn,
lưỡi để nói, đôi tay cầm nắm linh hoạt, đôi chân đi lại
thoăn thoắt, Ngài ban cho con người khối óc biết suy
nghĩ và nhận thức cùng với năm giác quan tinh tế để
cảm nhận mọi vật trong thế giới này.
Allah ban cho con người quyền làm chủ trên trái
đất, và mọi thứ tồn tại trên trái đất đều được tạo ra để
cho con người sử dụng. Allah phán:

َٗ َ

َۡ

ٞ

َ

ّ

َ

ٓ

َ ّ

ٰ �َ[ذۡ قَالَ رَ� ُك ِلۡم
ِ �َ�ِكةِ إ ِ ِ� جاعِل ِ� ٱ
٣٠ : ﺒﻟﻘﺮةZ�ض خل ِيفة
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Và khi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) phán
bảo với các Thiên Thần rằng TA sẽ đặt một Đại
Diện (Adam và dòng dõi của Người) của TA trên
trái đất (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 30), Allah phán ở
câu khác:

ٗ َ

َۡ

ّ

خَلَق

ِ �َ لَ�ُم مَا ِ� ٱ
٢٩ : ﺒﻟﻘﺮةZ�ض �ِيعا

َّ�وَ ٱ
[ ِي

Ngài là Đấng đã tạo cho các ngươi tất cả mọi vật
trên trái đất (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 29).

Trên thế giới trần gian này, con người được ban
cho ý chí tự do để tự do lựa chọn và quyết định cho mọi
việc làm của mình nhưng mỗi con người phải chịu trách
nhiệm về tất cả mọi việc làm đó của họ. Allah liên tục
gởi Chỉ Đạo cho con người và Ngài bảo:

َ
َ َ ٌ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٗ ُ ّ ّ ُ ّ إِمَّا يَأ
ۡتِيَنَ�م م ِِ� هدى �من تبِع هد
�اي ف� خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َو
[
َ
ْ
ذ
ٓ
ّ �
َ ُ َۡ ُ
َ ٰ �ْٰتِنَـآ أُو
َ ـك أ ۡص
ُ ٰ�ـ
َ� ِينَ �َفَرُواْ وَََبُوا
ب
َّ� ٱ٣ ه ۡم � َزنون
ِ �َ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ّ
٣٩ – ٣٨ : ﺒﻟﻘﺮة٣ �ون
ِ � �َارِ� هم �ِيها

Nhưng nếu có Chỉ Đạo từ TA đến cho các ngươi; ai
tuân theo Chỉ Đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ
không buồn phiền. Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ Đạo
của TA và cho những lời mặc khải của TA là điều
giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa của Hỏa Ngục và sẽ ở
trong đó đời đời. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 38, 39).
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Trên thế giới trần gian này, người nào tin và đi
theo Chỉ Đạo của Allah thì vào đời sau người đó sẽ
được thu nhận vào Thiên Đàng hạnh phúc của Ngài,
còn trái lại, ai không tin và đi theo con đường nào khác
ngoài Chỉ Đạo của Ngài thì kẻ đó sẽ bị đày vào Hỏa
Ngục. Và thế giới trần gian này chỉ là một nơi tạm bợ
và nó sẽ kết thúc giống như sự kết thúc tuổi đời của
mỗi con người. Allah phán:

َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ ۡ ّ ُ ّ َ ۡ آ�ِ َةُ ٱلۡمَوۡتِ �َّمَا تُوَف
َ
�
[ُ �ف ٖس ق
َون أجور�م يوم ٱلقِ�مـةِ� �مـن
�
ٱ�َۡي
ّ
َ َعَنِ ٱ�َّارِ وَأُدۡخِلَ ٱ�ۡ َّنَ َة َ� َق ۡد ف
ُ ٰ�َ از ۗ َو َم َوٰةُ ٱ�ُّ�ۡيَآ إِ�َ َم
ـع
َحۡزِح
ُۡ
١٨٥ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ١ ِٱلغ ُرور

Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào
Ngày Phục Sinh các ngươi mới được đền bù lại trọn
vẹn phần công lao của các ngươi. Bởi thế, ai được
bốc đi xa khỏi lửa của Hỏa Ngục và được thu nhận
vào Thiên Đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dối
trá và sẽ bị tiêu vong. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 185),
Allah phán ở chương khác:

َ
ُ َ ۡ َ ُۢ ُ َ َ َ ٞ َ َ ٞ ۡ َ َ ٞ َ َ ۡ
ـن� ۡم
[ۡلَمُوٓاْ �َ�ّمَا ٱ�َۡيَوٰة ُ ٱ�ُّ�يا لعِب ولهـو وزِ�نـة و�فـاخر بي
ّ
أَعۡج
ُ ُـار َ� َبات
 �ِ ٱ�َۡمۡ� َ ٱَٞتَ�َاثُر
َ ََبَ ٱلۡكُف
ـهۥ
ٍٰلِ وَ�َۡوۡ� َٰدِ� كَمَث َلِ �َيۡث
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�ّٗ �َ� َ ٮ صۡفَر
ُ ُ ّ
ٞ َ َ َ
ِـرة ِ عـذاب
�ُـمَ يَ�ـون ُح َ�ٰ ٗمـاۖ َو ِ� ٱ�خ
ُمَّ يَهِيجُ َٰهُ م
ا ٱ�َۡي
ّ
ۡ
ّ
َ ۚ  وٞ مِّنَ ٱ�َِ َو �َٰنٞمَغۡفِرَة
ُ ُ ُ ََ
َ
َم
َ وَٞدِيد
ۡض
ِوٰةُ ٱ�ُّ�ۡيَآ إِ�َ م�ٰع ٱلغـرور
٢٠ : ﺍﻟﺤﺪﻳﺪZ٢

Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui
chơi, thú tiêu khiển, một sự tô điểm và khoe khoang
tâng bốc lẫn nhau và tranh đua làm giàu và sinh con
đẻ cải, hình ảnh của nó giống như hoa màu (đâm trổ
xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng;
rồi nó bắt đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó
vàng úa; rồi khô khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời sau,
sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp (đối với những
kẻ tội lỗi) và sự tha thứ và hài lòng của Allah (dành
cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và
đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm
bợ đầy đối trá. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 20), Allah
phán ở chương khác:

ّ
َ َۡ َ َ َۡ َ
َ َ َِّنَ لِلنَّاسِ حُـبُّ ٱلش
َ ّ َ
[
�ـ
ِ ٰ �ـه
ِ ت مِـن ٱلن ِسـآءِ وٱ�نِـ� وٱلق�ٰ ِط
َ
َ
ٱ
ۡ �ٱ
َ ۡ ِنَ ٱ�َّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَ�َۡيۡلِ ٱلۡمُس َ ّوَ َمةِ َو ۡٱ�نۡ َ�ٰـ ِم َو
ث
مُقَنطرَةِ م
�ِ ـر
ََۡ

ۡ ُ

ُّ

َ

ُ
ٱ
ُ
َ
 ﺁﻝZ١ اب
ِ ٔ�ـوٰةِ ٱ�ُّ�ۡيَـاۖ وَ�َ عِنـدهۥ حسـن ٱل
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َ ٰعُ ٱ�َۡي
�َٰلِكَ م

١٤ :ﻋﻤﺮﺍﻥ

Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ
nữ, con cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống
ngựa tốt, gia súc, và đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự
hưởng thụ của đời sống trần tục này trong khi Allah
có ở nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn. (Chương 3
– Ali Imran, câu 14).

Thế giới trần gian này thực sự chỉ là những
chuỗi ngày vô cùng ngắn ngủi với những hưởng thụ
nhất thời và tạm bợ, dù giàu có vinh quang thế nào rồi
cũng sẽ tay không trở về với Allah, dù có bất hạnh, khổ
đau và nghèo khó ra sao thì tất cả sẽ sớm chấm dứt, thế
giới của đời sau mới là vĩnh viễn và trường tồn, sự
hưởng thụ ở đời sau mới là tuyệt đối và mãi mãi, sự
khổ đau và bất hạnh ở đời sau mới là nổi đau đời đời và
hình phạt kiếp kiếp.

ٗ َ ۡ ُ ُ

َ ّ

�َۡي

ٱ ۡت

ۡ
٤٨ : ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓZ جع�م �ِيعا
ِ [َس َبِقُواْ ٱ�ۡ َٰتِ� إِ�َ ٱ�َِ مر

Bởi thế hãy thi đua làm điều thiện tốt, tất cả các
ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại (Chương 5 –

Al-Ma-idah, câu 48).
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Thế Giới Barzakh – Cõi Chết
Barzakh trong tiếng Ả rập có nghĩa là bức vách
ngăn cách hay tấm chắn, thế giới này được gọi là
Barzakh bởi vì nó là một cõi phân cách sự sống của thế
giới trần gian và Ngày Phục Sinh, nó còn được gọi cõi
chết hay thế giới trong 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 người, cái chết được qui định xảy đến với mỗi một
linh hồn khi nào nó đã mãn kỳ hạn trên thế giới trần
gian, Allah phán:

ۡ َُ َ

َۡ ُّ

١٨٥ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZت
ِ [ُ �ف ٖس ذآ�ِقة ٱل َم ۡو

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết (Chương 3 –
Ali-Imran, câu 185), Allah phán ở chương khác:

َ
ّ ءَ �َ يُؤ
ٓ[َّ أَج َل ٱ�َِّ إِذَا جَا

٤ : ﻧﻮﺡZۚ َخَ ُر

Chắc chắn một khi thời gian ấn định (tức hết tuổi
thọ) thì không bao giờ trì hoãn (việc rút hồn của các
người). Nuh: 4 (chương 71), Allah phán ở chương khác:
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َۡ َۡ َ ۡ ُُ َ َ َ َ َ ٞ َ َ ّ
َ َٗ
َ
َ [َلِ�ُِّ أُمَ ٍة أجـل ۖ فـإذا جـ
�ـتأخ ُِرون َسـاعة َو
آء أجلهـم � �س
ِ
َ ُ َۡ َۡ
٣٤ : ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ٣ �ستقدِمون

Mỗi một cộng đồng (mỗi một linh hồn) đều có một
thời gian tuổi thọ được ấn định. Bởi thế, khi thời
hạn đã mãn (tuổi họ sống đã chấm dứt), họ sẽ không
thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, và cũng
không thể ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). Al-

A'raaf: 34 (chương 7).

Nabi Muhammad  mách bảo về thế giới
Barzakh như sau (do Hadith rất dài nên không viết
nguyên văn Hadith mà chỉ viết ý nghĩa và nội dung
Hadith:
“Quả thật, một người bề tôi có đức tin khi
nào y chấm dứt kỳ hạn của đời sống trần gian để
quay về với Đời Sau thì sẽ có các vị Thiên Thần từ
trên trời xuống với những gương mặt sáng rực như
ánh mặt trời, họ mang theo vải liệm thật mịn cùng
với chất thơm từ Thiên Đàng, họ ngồi cách xa y
khoảng chừng một tầm nhìn của mắt. Sau đó, Thần
Chết  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
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lỏng) từ bình chứa, thế là Thần Chết nhận lấy nó và
chưa kịp đặt nó lên tay thì các vị Thiên Thần đang
ngồi đợi 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, và lúc đó một hương
thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó giống như hương thơm
của xạ hương lan tỏa cả mặt đất. Xong, họ thăng
thiên đưa nó lên trời và mỗi khi đi ngang qua một
nhóm Thiên Thần nào đó thì tất cả họ đều khen
ngợi: Linh hồn này thật tốt lành làm sao! Người này
là con của người này con của người này, họ bảo
nhau và 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 để đón chào y và cứ mỗi khi
lên đến tầng trời nào các Thiên Thần của tầng đó lại
hộ tống y lên tầng trời tiếp sau đó, cứ như vậy cho
đến khi y được đưa lên đến tầng trời thứ bảy. Lúc
bấy giờ, Allah, Đấng Tối Cao phán bảo: Các Ngươi
hãy ghi nhận vào quyển số của TA trong I’lliyin và
hãy đưa y trở lại trái đất, bởi quả thật, từ đó TA đã
tạo ra họ 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 cho nhập lại vào xác của y và sau đó có hai vị
Thiên Thần đến khác và bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai là
Thượng Đế của Ngươi? Allah là Thượng Đế của tôi,
y bảo. Hai vị Thiên Thần hỏi tiếp: Thế tôn giáo của
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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? Người ấy là Thiên Sứ của
Allah, y đáp. 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. Dứt lời, bỗng 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
lúc ấy, làn hương thơm thoang thoảng của Thiên
Đàng bay tới chỗ y, chỗ nằm của y trong mộ (cõi
Barzakh) 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 sạch sẻ và nói: Xin báo
tin mừng cho anh, đây là ngày vui của anh mà anh
đã được hứa hẹn. Y ngạc nhiện hỏi: Ngươi là ai, sao
gương mặt của ngươi trong phúc hậu quá? Ta chính
là việc làm thiện tốt và ngoan đạo của ngươi đây mà.
Thế là, y mừng rở 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.
Quả thật, còn đối với người bề tôi không tin
tưởng, khi mà y 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
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này đến với những gương mặt đen đúa và 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 hôn 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 nó và chưa kịp đặt nó
lên tay thì ngay lập tức các vị Thiên Thần đang ngồi
đợi từ lúc nãy đến và bỏ nó vào trong miếng vải thô
kệch được mang xuống, lúc đó 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: Linh hồn gì mà xấu xa thê kia! Họ bảo
đây là con của người này và người này với tên gọi
xấu nhất mà y đã được gọi trên thế giới trần 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:
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ْ ّ ِينَ كَذ
�ۡٱسۡتَك
ّ
َ ۡـم َ�ب
ۡ ُواْ �َنۡهَا �َ �ُفَـتَ ُح ل َ ُه
َّ�[ َّ ٱ
ـ� ٰ ُب
َ
ََبُوا �َٰتِنَا و
ُ ونَ ٱ�َۡن
ۡ ّ َ
ُ َۡ َ َ ٰ ّ
َ
� ِ ـم ٱ�ِ َي
َّـةَ حَـ�َ يل ِـج
َّمَآءِ وَ� يَدۡخُل
ـاط
ِ ٱ� َمـل ِ� س
َۡ َ َ َ
َ ۡ ۡ
٤٠ : ﺍﻷﻋﺮﺍﻑZ٤ �َِو��ٰل ِك � ِزي ٱل ُمج ِرم

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 được vào 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 – AlA’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 Sijjin và để hắn ở tầng đáy thấp
nhất, thế là linh hồn y bị ném trở xuống, nói đến đây
Người  lại đọc câu kinh:

َ ُۡ ّ
ء
َ َ
ب
ـ� أ ۡو
َ[ �ُ�ِۡكۡ ِٱ�َِّ فَكَ��ّمَا خ َرَّ مِـنَ ٱلسَّـمَآِ �َتَخۡطَفُـهُ ٱلط
َ َ
َۡ
ُ ٱلر
ّ
٣١ : ﺍﻟﺤﺞZ٣ يق
ِ �ح ِ� م� ٖن َس
ِ ِ�هوِي بِه
ٖ ح

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 xác của y, và tương tự cũng có hai
vị Thiên Thần khác đến và bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai
là Thượng Đế của ngươi? Hả, hả, ..., tôi không biết,
y ấp úng trả lời. Hai vị Thiên Thần lại hỏi: Thế tôn
giáo của ngươi là gì? 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 láo,
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. Lúc bấy giờ, xuật hiện một người
với gương mặt xấu xí trong bộ quần áo hôi hám thật
kinh tởm và 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 mặt của ngươi mang đến
toàn những điều xấu thế? Người đó trả lời: Ta chính
là việc làm xấu xa và tội lỗi của ngươi đây. Thế là y
hốt hoảng nói: Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng ra
lệnh cho giờ tận thế đến.” Hadith do Ahmad ghi lại.
nói:

Có Hadith khác do Al-Bukhory ghi lại, Nabi 
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ُ ُُ ْ ُ َ ُ ُ َ َﻘ
ْ َ َ ُ َُ َّﺎ اﻟْﺎ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َﻘ
 ﻛﻨﺖ أﻗﻮل ﻣﺎ � ﻮل، ﻻ أد ِري: أ ِو الﻤﻨﺎﻓِﻖ – �ﻴ ﻮل- ))أﻣ ﻜﻓِﺮ
َ ْ ُ َ ْ ّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ﻢَّ ﻳُﺮ
َ ْ
ﻳـﺪ
. �ﻴُﻘﺎل ﻻ در�ﺖ وﻻ ﺗﻠﻴﺖ.ﻟَﺎس
ٍ ِﻀب ﺑِﻤِﻄ َﺮﻗ ٍﺔ ِﻣـﻦ ﺣﺪ
َ
َ
ْ
ﺤَﺔ
((� �َﻴَﺼِﻴﺢُ ﺻَﻴْ ً �َﺴْ ﻤَﻌُﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻠِﻴـﻪِ إِﻻَّ اﺜﻟَّﻘﻠـ، َِ�ﺔً �َ�َْ أُذُ�َﻴْﻪ
َ ِّ ﻤَﻴِّـﺖُ �َﺴْـﻤَﻊُ ﺧَﻔْـﻖَ اﻨﻟ: ﺑـﺎب، ﺠﻟﻨـﺎﺋﺰ:واه اﺒﻟﺨﺎري ﻛﺘﺎب
 ﺣـﺪﻳﺚ،ـﺎل
ِ ﻌ
.(١٣٣٨)

“Còn với với kẻ Kafir (phủ nhận Allah) và kẻ đạo
đức giả thì lại trả lời rằng: tôi không biết, tôi nghe
thiên hạ đồn đại rồi tôi nói theo họ. Lập tức y được
đáp: tại ngươi không tìm hiểu học hỏi. Dứt lời thì y
bị Thiên Thần dùng búa sắt nện vào đầu y, y đau
đớn la hét làm tất mọi vật trên trái đất đều nghe
thấy ngoại trừ hai loài (ma quỉ và con người).”
Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở phần: Al-Janaa-iz, chương
người chết nghe được tiếng động của dép, Hadith số 1338.

Những kẻ không tin tưởng khi nghe nhắc đến
cuộc sống ở cõi chết thì chắc chắn họ sẽ bảo: Tại sao
chúng tôi đã đặt máy ghi âm và máy ghi hình tối tân
trong mộ mà sao vẫn không thu được âm thanh hay
hình ảnh của sự trừng phạt như các người đã nói ?
Xin đáp rằng: Ngày nay, trên thế giới quả thật
lĩnh vực khoa học công nghệ không ngừng phát triển,
con người đã làm ra nhiều thiết bị dụng cụ rất tối tân và
hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu cuộc sống tốt nhất, tiện
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lợi nhất và thoải mái nhất, và gần đây trên đài truyền
hình có xuất hiện quảng cáo về một loại thiết bị xua
đuổi côn trùng và các loài phá hại như dán, thằng lằn,
chuột, ... cách sử dụng thiết bị này là chỉ cần cắm vào
nguồn điện thì nó sẽ phát ra một loại âm thanh khiến tất
cả côn trùng không thể chịu nổi mà phải bỏ đi xa khỏi
khu vực có âm thanh này. Một điều đặc biệt cho thiết bị
này là tuy nó phát ra âm thanh gây khó chịu cho côn
trùng và các loài vật như chuột, thằn lằn, … nhưng con
người không hề nghe thấy âm thanh nó phát ra. Vậy,
nếu con người có thể chế tạo ra một loại âm thanh
khiến con người không thể nghe thấy mà chỉ có loài
côn trùng hay những loài vật khác nghe được thì tại sao
con người chúng ta lại không tin vào quyền năng của
Allah trong khi Ngài là Đấng tạo hóa ra con người và
vạn vật. Con người và loài ma quỷ không thể nghe thấy
tiếng la hét của những người bị trừng phạt trong cõi
Barzakh hoặc cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của
họ cho dù con người có đặt một loại thiết bị tối tân để
ghi âm hay ghi hình thì cũng không thể bởi thiết bị
chống nghe và chống ghi hình của Allah tối tân và cao
siêu hơn.
Chắc chắn có người lại bảo: Nếu thực sự con
người bị trừng phạt nơi ngôi mộ thì tại sao khi ta đào
lên thì thấy xác vẫn năm yên đó.
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Xin trả lời cho luận điểm này: Những người
nhận định như vậy là không logic chút nào. Làm sao
chúng ta có thể dùng nhận thức lý tính về những sự vật,
hiện tượng ở thế giới hữu hình của trần gian này để so
sánh và đánh giá những sự vật và hiện tượng ở thế giới
vô hình, thế giới mà chúng ta không thể dùng các giác
quan của mình để cảm nhận và ý thức được nó. Con
người chúng ta không ai phủ nhận rằng trong dạ con
của người mẹ là một môi trường sống lý tưởng của bầu
thai nhưng chắc chắn không ai lại ngu dốt cho rằng sự
sống trong đó giống với sự sống của chúng ta ở bên
ngoài bụng mẹ. tuy nhiên, không vì những lẽ trên mà
con người chúng ta không cảm nhận được sự thật.
Allah đã cho con người khối óc để suy nghĩ và ý thức
mọi sự việc đồng thời Ngài phơi bày cho con người
những dấu hiệu của Ngài để con người có thể nhìn thấy
nó mà ý thức được Ngài, ý thức được những gì ở thế
giới vô hình. Nói về giấc ngủ con người, khi chúng ta
nhìn vào một người nào đó đang ngủ, chúng ta thực sự
nhìn thấy người đó nằm yên một chỗ nhưng có thể anh
ta không đang ở chỗ anh ta đang ngủ mà anh ta đang đi
trong một khu rừng, hay đang đi trong một khu phố nào
đó, cũng có thể anh ta đang ngồi ăn uống ngon lành
trong một nhà hàng hoặc anh ta đang cố sức chạy để
thoát khỏi những tên cướp cầm hung khí rượt đuổi phía
sau anh ta. Chẳng phải mặc dù chúng ta rõ ràng đang
nhìn thấy anh ta đang nằm yên ngon giấc nhưng thực
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chất là anh ta đang đi du ngoạn vui chơi với người yêu,
anh ta đang thưởng thức một tách cà phê thơm ngon,
hoặc đang gặp phải một tai họa khủng khiếp nào đó?
Con người gọi đây là giấc mơ, và khoa học giải thích
giấc mơ là một sự hồi ký lại những ký ức trong não. Sự
giải thích này vẫn chưa được thoả mãn vì một người
khi ngủ anh ta có thể đi đến một nơi chưa từng đến, gặp
một người chưa từng biết bao giờ, nếu hỏi anh ta có
cảm nhận được mọi sự việc đã xảy ra lúc anh ta đang
ngủ không chắc chắn anh ta trả lời có, anh ta sẽ hoảng
sợ và mệt mỏi nếu như bị rượt đuổi, anh ta sẽ cảm giác
đau đớn nếu như bị hành hung, và anh ta ngon miệng
nếu như được ăn, ...
Vậy, hiện tượng một người đã trải qua bao
nhiêu sự việc, buồn vui, khổ đau, hay sung sướng trong
lúc người đó vẫn còn nằm yên một chỗ đã khẳng định
rằng việc Allah trừng phạt hay ban thưởng trong thế
giới Barzakh (cõi ngôi mộ) mà người đang sống không
thể cảm nhận được là hoàn toàn có thể xảy ra và chắc
chắn nó thực sự xảy ra bởi Allah có quyền năng trên tất
cả mọi thứ.
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Thế Giới Đời Sau – Cõi Vĩnh Hằng
Khi Giờ Tận Thế đến, thế giới trần gian sẽ bị
diệt vong và biến mất, trái đất, mặt trời, mặt trăng, các
tinh tú và mọi vạn vật của toàn vũ trụ này sẽ bị tiêu hủy
và chấm dứt tất cả, sau đó, Allah sẽ dựng lên một thế
giới khác, đó là Thế Giới Vĩnh Hằng, một thế giới siêu
đẳng hơn thế giới trần gian, tất cả trong thế giới này
đều ở mức tuyệt đối, còn được gọi là Thế Giới Đời Sau.
Allah sẽ phục sinh tất cả loài người từ thế giới
Barzakh của cõi mộ, tất cả mọi người đều sống lại từ
cõi chết và đồng loạt ngồi dậy từ ngôi mộ của mình với
một cơ thể trần truồng y như lúc lọt lòng mẹ, tất cả
đứng dậy và lũ lượt chạy cùng một hướng đến một nơi
triệu tập được gọi Mahshar. Họ chạy về nơi đó trong
một tâm trạng khiếp đảm và sợ hãi. Hình ảnh này giống
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như sự tỉnh giấc của một người sau một giấc ngủ thật
sâu, thật say và dài. Y bị đánh thức bởi một tiếng còi hú
chát chúa thật hãi hùng, y ngồi dậy, bỡ ngỡ và lo sợ,
không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trước mắt y là
từng đoàn người lũ lượt tháo chạy hoảng loạn về một
hướng, tiếng còi vẫn inh ỏi không dứt mà càng lúc càng
lớn hơn, khó chịu hơn và kinh hoàng hơn, thế là y cũng
chạy theo đoàn người.
Sau khi tất cả nhân loại được triệu tập tại
Mahshar, Allah sẽ cho phân ranh giữa người Muslim và
Kafir.
Những người Kafir tức những người không tin
tưởng Allah, không theo Chỉ Đạo của Ngài và phủ nhận
các vị Thiên Sứ của Ngài và phủ nhận cuộc sống Đời
Sau, tất cả sẽ bị đày vào Hỏa Ngục và bị trừng phạt đời
đời ở trong đó không có ngày trở ra.

ّ
َ
[
َِ� ٱ�َِّينَ �فَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْ�َٰٓ�ِـكَ عَلَـيۡهِمۡ لَعۡنَـةُ ٱ
َ
َٱلۡم
ۡ َ ُ ّ
َ ۡ ِ َّ�َٰٓ�ِكَةِ و
َ �ع
ٱ
َٰ�ِيـنَ �ِيهَـا �َ �َُفَـف �ـن ُه ُم
�َ
ِ ١ �ـ
ِ ـاس أ
َ

َ ُ ُ َ

ُ َ َۡ

ۡ
١٦٢ - ١٦١ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ ١ ٱلعذاب َو� هم ينظ ُرون

Quả thật, những ai phủ nhận đức tin và chết trong
tình trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và
Thiên Thần và nhân loại nguyền rủa * Tất cả chúng
sẽ ở trong đó (Hỏa Ngục) đời đời, hình phạt dành
cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ
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không được buông tha. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu
161 - 162), Allah phán ở chương khác:

ّ
�ۡ[َّ ٱ�َِّينَ �َفَرُواْ لَن �ُغۡ�َِ �َنۡهُمۡ أَم
َِ�َٰلُهُمۡ وَ�َٓ أَوۡ� َٰـدُهُم مِّـنَ ٱ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ّ
ٗۡ َ
١١٦ : ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥZ �ون
ِ � ش�ٔ وَأُوْ�َٰٓ�ِكَ أَصۡ�َٰبُ ٱ�َارِ� هم �ِيها
Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản
cũng như con cái của họ sẽ chẳng giúp được họ
tránh khỏi sự trừng phạt của Allah. Và họ sẽ làm
bạn với Lửa của Hỏa Ngục, nơi mà họ sẽ vào đó ở
đời đời (Chương 3 – Ali Imran, câu 116)
Còn riêng đối với những người Muslim, những
người tin tưởng Allah và tin tưởng các vị Thiên Sứ của
Ngài và tin tưởng vào cuộc sống Đời Sau, họ sẽ được
trình diện trước Allah để Ngài xét xử, tất cả mọi việc
làm của họ được mang ra đặt trên Chiếc Cân Công Lý
của Ngài, ai mà việc làm thiện tốt của mình có trọng
lượng hơn việc làm sai phạm và tội lỗi thì người đó sẽ
được thu nhận vào Thiên Đàng sống một đời sống
hưởng thụ và vô cùng hạnh phúc, họ sẽ ở trong đó mãi
mãi và mãi mãi.

أَق
ّ
ُْ َ َ َ ََٰ ّ
َ ْ
َ َ�نَّ ٱ
ِين َء َام ُنـوا َوعلُـواْ ٱل�َّٰـلِ�َٰتِ وَ َـامُواْ ٱلصَـلوة وءاتـوا
[
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ٌ ۡ َ َ ۡ ّ� َ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ ٰ ّ
ـم � َزنـون
لزَكوة لهم أجرهم عِند ر ِ ِهم و� خوف علي ِهم و� ه
٢٧٧ : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓZ٢
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Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, và
chu đáo dâng lễ Salah và trả Zakat thì sẽ nhận phần
thưởng của họ nơi Thượng Đế của họ, họ sẽ không
lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. (Chương 2 – AlBaqarah, câu 277), Allah phán ở chương khác:

َ ٓ
َ
ّ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ وَأَخۡبَتُوٓاْ إِ�َٰ رَ�ِّهِـمۡ أُوْ� َٰ�ِـك
[
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ّ
ِ � َصۡ�َٰبُ ٱ�َۡنَةِ� هم �ِيها
٢٣ : ﻫﻮﺩZ٢ �ون

Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện và
hạ mình khiêm tốn trước Allah thì sẽ làm bạn với
Thiên Đàng nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. (Chương

11 – Hud, câu 23).

Còn với người Muslim nào mà việc làm sai
quấy và tội lỗi của mình có trọng lượng nặng hơn việc
làm thiện tốt và ngoan đạo thì y sẽ bị trừng phạt trong
Hỏa Ngục một thời gian nhất định và khi hết hạn trừng
phạt y sẽ được Allah khoan dung cứu vớt ra ngoài và
sau đó Ngài thu nhận y vào Thiên Đàng, bởi quả thật
Allah rất mực khoan dung và nhân từ.
Đó là bốn thế giới cho mỗi một linh hồn, trong
đó, thế giới Đời Sau mới là thế giới của sự sống trường
tồn còn các thế giới trước đó chỉ là những quá trình
chuyển tiếp và tạm bợ, các thế giới trước đó là các giai
đoạn của cuộc hành trình còn thế giới Đời Sau mới là
điểm đến thực sự, mới là ngôi nhà, một cõi cư ngụ đích
thực. Do đó, mỗi một linh hồn phải nên chuẩn bị hành
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trang để trở về ngôi nhà đích thực của mình và hành
trang tốt nhất đó là lòng kính sợ Allah.
Cầu xin Allah soi sáng và chỉ dắt tất cả được đi
trên con đường Chân lý. Amin.
Tác giả
Abu Zaytune Usman Ibrahim
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