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Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tán dương kính
dâng lên Allah! Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi
cầu xin Ngài phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ
tội lỗi, bầy tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin
Ngài giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi
và mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật,
người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối,
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còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ tìm
thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy
nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng nhận
Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài.
Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ
mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ đừng
chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (qui
phục Ngài). Ali I’mran: 102 (Chương 3).
Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi,
Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam)
và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi từ hai
người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp
trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các người đòi hỏi
(quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả
thật Allah luôn theo dõi các ngươi. Al-Nisa: 1 (chương 4).
Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy
nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành
động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và
người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc
chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. Al-Ahzaab: 70 71 (Chương 33).
Đức tin nơi cõi Đời Sau là một trong sáu đức tin trụ cột
của đức tin Iman mà người tín đồ Muslim phải tin tưởng tuyệt
đối. Và trong đức tin nơi cõi Đời Sau này thì người Muslim
phải tin vào Ngày Tận Thế, tức ngày cuối cùng của thế gian;
ngày mà vũ trụ sẽ bi hủy diệt và biến mất để được thay thế
bằng một thế giới khác hoàn toàn mới, một thế giới hoàn mỹ
tuyệt đối, một thế giới siêu đẳng và vĩnh hằng; ngày mà tất cả
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nhân loại được phục sinh trở lại từ cõi mộ; ngày mà tất cả nhân
loại sẽ được triệu tập trình diện trước Allah, Thượng Đế Tối
Cao, Vị Vua Duy Nhất, để Ngài xét xử và thưởng phạt.
Ngày đó chắc chắn sẽ đến bởi vì đó là ngày đã được hứa
từ Allah, Đấng không bao giờ thất hứa. Nhưng bao giờ Ngày
đó sẽ đến .. câu trả lời: đó là kiến thức của Allah, chỉ có Ngài
mới biết rõ chính xác khi nào bởi vì nó nằm trong sự sắp đặt và
an bài của Ngài, không một ai trong nhân loại biết được giờ
khắc của nó dù đó là vị Nabi hay vị Thiên sứ đức cao trọng
vọng thế nào và ngay cả vị Thiên Thần cấp bậc cao nhất trong
các Thiên Thần của Allah cũng không hề biết, thậm chí vị
Thiên Thần được Allah giao cho sứ mạng thổi còi báo hiệu cho
giờ tận thế cũng không biết được bao giờ mà vị ấy chỉ biết chờ
lệnh của Ngài.
Mặc dù Allah không cho biết thời khắc của Ngày Tân
Thế nhưng Ngài đã mặc khải cho vị Nabi của chúng ta,
Muhammad , về những dấu hiệu báo trước cho sự sắp đến
của Ngày đó. Và Nabi Muhammad  của chúng ta đã truyền
đạt lại cho chúng ta biết tất cả các dấu hiệu báo trước đó.
Trong các dấu hiệu báo trước về Ngày Tận Thế, có những dấu
hiệu nhỏ và có những dấu hiệu lớn ... một số dấu hiệu nhỏ đã
xảy trong thời của Thiên sứ Muhammad , trong thời của
Sahabah, trong thời của Ta-bieen và nhiều dấu hiệu nhỏ khác
đã và đang diễn ra trong thời đương đại của chúng ta ...
Và sau khi các dấu hiệu nhỏ xảy ra thì các dấu hiệu lớn
bắt đầu ..
Nói đến các dấu hiệu lớn thì Thiên sứ của Allah  đã
thông tin cho chúng ta biết rằng có cả thảy 10 dấu hiệu tiêu
biểu.
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Một Hadith ghi lại:
Ông Huzdaifah bin Aseed Al-Ghifa-ri  thuật lại: Nabi
 đến khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, Người hỏi:

َ َ ََ
))(( َما تذاك ُرون ؟

“Các ngươi đàng bàn về chuyện gì thế ?”. Chúng tôi trả lời:
Chúng tôi đang nói chuyện về giờ Tận Thế. Người  nói:
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“Quả thật, giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi nào các
ngươi thấy mười dấu hiệu trước đó: Khói mờ (sương mù),
Dajjaal, con vật lạ chui ra từ đất, mặt trời mọc ở hướng
Tây, Nabi Ysa  giáng thế, xuất hiện Yajooj và Majooj,
ba trận động đất: một xảy ra ở phía Đông, hai xảy ra ở
phía Tây và lần thứ ba xảy ở bán đảo Ả Rập và dấu hiệu
cuối cùng của mười dấu hiệu là lửa xuất hiện ở Yemen.”
Hadith do Muslim ghi.
Các nguồn Hadith nói về mười dấu hiệu lớn thường
không theo một thứ tự nhất định, tuy nhiên, qua sự nghiên cứu
và phân tích của học giả thì chúng ta có thể biết được thứ tự
diễn biến của mười dấu hiệu lớn này một cách tương đối, và
đương nhiên Allah mới là Đấng biết rõ hơn ai hết. Sau đây là
trình tự diễn biến của mười dấu hiệu lớn sau sự xuất hiện của
6
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Mahdi (một người sẽ lãnh đạo phe những người Muslim đánh
với phe những người không phải Muslim):
1- Xuất hiện của Dajjaal
2- Nabi Ysa  giáng thế
3- Yajooj và Majooj phá vỡ bức tường thành tràn ra
ngoài.
4- Ba trận động đất lớn chưa từng có: một xảy ra ở
phía Đông, một xảy ra ở phía Tây và một xảy ra ở
bán đảo Ả-Rập
5- Xuất hiện đám khói mờ (như sương mù) trên bầu
trời
6- Mặt trời mọc lên từ phía Tây
7- Con vật chui lên từ lòng đất nói chuyện với nhân
loại
8- Đám cháy rất lớn từ hướng của xứ Yemen
Chúng ta đã được nghe qua câu chuyện về sự xuất hiện
của Dajjaal cũng như sự giáng thế của Nabi Ysa , sau đây
chúng ta sẽ tiếp tục nghe câu chuyện về những dấu hiệu lớn
tiếp theo, trong đó đặc biết nói về câu chuyện của Yajooj và
Majooj và sau đó điểm qua một số các dấu hiệu khác.

 Câu chuyện về Yajooj và Majooj:
Yajooj và Majooj là loài gì?
Yajooj và Majooj là tên gọi của bộ tộc loài người rất
hung tợn và tàn bạo, một bộ tộc chỉ thích tàn phá và giết chóc.
Allah phán:

َۡ

َ ُ

ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َّ

ِ سَوَ ِِف ٱۡل
]49 :ۡرض﴾ [سورة الكهف
ِ ﴿إَِ يأجوج ومأجوج مف
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Quả thật, Yajooj và Majooj là những kẻ tàn phá và hủy
hoại trái đất. Al-Kahf: 94 (Chương 18).
Sự hung tợn, tàn bạo cũng như sự tàn phá và giết chóc
của Yajooj và Majooj rất khủng khiếp, nó khủng khiếp chưa
từng có trên thế gian này. Yajooj và Majooj đi đến đâu thì tàn
phá đến đó, họ đến bất cứ một vùng đất nào thì họ đều giết
sạch cư dân nơi đó, họ đập phá hết nhà cửa, giết hết vật nuôi,
hủy hoại hết vườn tược, chặt phá hết cây cối, họ không chừa
bất kỳ một thứ gì dù là một cọng cỏ, thậm chí họ còn uống cạn
sạch tất cả các nguồn nước từ ao hồ, sông suối từ những nơi
mà họ đi qua.
Hình dạng của những người Yajooj và Majooj cũng
giống như con người vì họ cũng là dòng dõi của Adam , tức
cũng là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Tuy
nhiên, theo mô tả của Nabi  thì họ là những người có gương
mặt to, cằm dài với cái mũi nhỏ bật lên và đôi mắt rất nhỏ, nhìn
tổng thể gương mặt họ thì nó trông giống như một cái đầu búa.
Nabi  mô tả tổng thể gương mặt của những người Yajooj và
Majooj giống những người Turk. Cơ thể và vóc dáng của
những người Yajooj và Majooj thì rất khỏe và rất mạnh. Họ
không những mạnh và khỏe mà dân số của họ còn vô cùng
đông. Sự khỏe mạnh của họ cũng như dân số cực đông của họ
đến mức không một nhóm người nào trong nhân loại có thể
ngăn được sự tàn phá và giết hại của họ.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

[سورة

ُ
َ ُ
ُ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰٓ َّ َ
﴾٩٦ َك َح ََب يَنسِ لو
﴿ح
ِ َّت إِذا زم ِحت يأجوج ومأجوج وهم مِن

]96 :الكهف
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Mãi cho đến khi Yajooj và Majooj được thả thì chúng sẽ
tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. Al-Ambiya: 96 (Chương 21).
Nabi  nói:

َ
َ ُ َ ح َ يح َ ح َ ح َ ح ُ َ ً ح
َ َح
َ َ ف.ِل َحد بقتَاله حم
حر حز
ِل َل يَ َدان
((إذ أ حوَح الل إل عيىس إِن قد أخرجت عبادا
ح
َ ُّ ح َ َ َ ُ ح
ِّ ُ
َ ُ ح
ُ
))الل يَأ ُج حو َج َو َمأ ُج حو َج َوه حم م حن ُك َح َدب يَنسل حون
 َوبعث.عبَادي إل الطور
“Allah mặc khải cho Nabi Ysa : ‘Quả thật TA đã tạo ra
một đám bầy tôi mà không một ai có khả năng chiến đấu
chống lại họ. Bởi thế, Ngươi hãy đưa các bề tôi của TA đi
lên trên núi Attur. Sau đó, Allah thả nhóm người Yajooj và
Majooj ra và họ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi.” Hadith do
Muslim ghi.
Trong một Hadith Sahih do Al-Bukhari ghi lại, Thiên sứ
của Allah  nói rằng:

َُ ُ ُ ََ َ َ َُ ََُ ُ َ ح َ ََ ح َح َ َ ح
َ َ ُ ُ َ ح ح
ُ اْل َ ح
 فيَقول أخرج.ي ف يَ َديحك
 فيقول َليك وسعديك و.((يقول الل تعال يا آدم
ُ ِّ َ ح
َ َ
َ َ
ًَ ح َ َ َ ح
ُ ح
َ ح
ح
َ
َ
)) قال َو َما َبعث اِلار قال م حن ُك ألف تسعمائة وتسعة وتسعي.َبعث اِلار

“Allah phán bảo: Này Adam! Adam  trả lời: Xin nghe
và chờ lệnh Ngài, mọi điều tốt đẹp nằm ở trong tay Ngài.
Allah phán: Ngươi hãy chọn lấy những kẻ vào Hỏa Ngục.
Adam  nói: Bề tôi chọn lấy những thành phần vào Hỏa
Ngục như thế nào? Allah phán: Ngươi hãy chọn trong mỗi
một ngàn chín trăm chín mươi chín.” Các vị Sahabah lo lắng
và sợ hãi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng ta sẽ là những
người nằm trong tỉ lệ một trong mỗi ngàn như thế thôi sao?
Nabi  nói:
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َ ُ َح
ُ ح
َ وج َو َمأ ح ُج
َ  َوم حن يَأ ح ُج،ك حم َر ُجل
َ وج ت حس َعمائَة َوت حس َع ًة َوت حسع
))ي
شوا فإن من
((أب
“Xin báo tin mừng cho các ngươi biết rằng quả thật từ các
ngươi là một người còn từ Yajooj và Majooj là chín trăm
chín mưới chín người.”
Yajooj và Majooj hiện giờ đang ở đâu?
Trong Qur’an ở chương 18 – Al-Kahf từ câu 92 – 99,
Allah có kể về câu chuyện của Zdul-Qarnain.
Zdul-Qarnain là một vị vua được Allah ban cho vương
quyền và quyền lực, nhưng ông là một vị vua ngoan đạo hết
lòng thờ phượng Allah, ông thường đi du hành khắp thế gian
để kêu gọi mọi người thờ phượng Allah, ông đi đã du hành từ
Đông sang Tây và từ Bắc chí Nam của quả địa cầu. Và vào
một ngày nọ, ông đã đến một vùng đất, Allah phán kể:

َّ َ
ٗ َ َ َۡ َ ُ َ
ُ
َ ۡ َّت إ َذا َِلَ َغ َب
َّ َ
َّ ۡي
٩٣ ٱُس ََّيۡ ِن َو َج ََ مِن دوت ِ ِه َما و ۡو ٗما يَكادوَ َيفق ُهوَ و ۡو
ِ َٰٓ ﴿ح
ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ْ ُ َ
َ
َ َ ُ َۡ ۡ َ ِ َ ۡ
ۡرض ق َهل َن َعل ُك
س َُوَ ِِف ٱۡل
ِ ۡي إَِ يَأ ُجوج َو َمأ ُجوج ُمف
ِ واُوا يذا ٱلقرن
َ
َّ َ َ َ َ
ٗ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ُ َ َٞۡ َ
وِن
ِ ِۡۡ وال ما مك ِّن قِۡۦِ ر ِّب خ زأع٩٤ خرجا َع ََ َتعل ِيۡۡا وبيۡهم ََا
ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ
َ ۡ ى َب
َّ َ
َ ََ َّت إ َذا
َ ۡ  َءاتُوِن ُز َب َر٩٥ ك ۡم َو َب ۡي َۡ ُه ۡم َر ۡدما
َٰ او
ۡي
ِِۡقو ٍة َجعل ِي
ِ َٰٓ ٱۡلَِي َِِۖ ح
ِ
ُ
ۡ
ْ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ََ
َ
َّ
َّ َ ُ ُ َ َ ۡ ٱُص ََ َق
ٗ ََّت إذا َج َعل ُۦف ت
ٓ ُارا وال َءات
 قما٩٦ وِن َز ِرغ ََل ۡۡۦِ و ِۡط ٗرا
ِ َٰٓ ۡي وال ٱتفخ ْۖوا ح
ِ
ِ
ٗ َۡ َُ ْ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ
]97 - 49 :﴾ [سورة الكهف٩٧ ٱَطَٰع ٓوا ََ يظه ُروه وما ٱَمطَٰعوا ُف نقٗا

Cho đến khi Y (Zdu-Qarnain) đến một chỗ giữa hai ngọn
núi và thấy ở hai ngọn núi đó một nhóm cư dân hầu như
không hiểu được tiếng nói * Nhóm cư dân này nói: “Này
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hỡi Zdul-Qarnain! Quả thật Yajooj và Majooj là những kẻ
tàn phá và hủy hoại trái đất. Chúng tôi có phải dâng lễ vật
cống nạp cho ngài để ngài có thể giúp chúng tôi dựng lên
một bức tường thành ngăn cản chúng khỏi chúng tôi chăng
?” * Zdul-Qarnain nói: “Thứ mà Thượng Đế ban cho Ta
còn tốt hơn những vật cống nạp của các người. Bởi thế, các
người chỉ cần giúp ta sức lực, ta sẽ dựng một bức tường
thành kiên cố ngăn cách các người khỏi bọn chúng * Nào
các người hãy mang đến cho ta những thỏi sắt. Hãy mang
đến cho ta loại đồng nấu chảy” Thế là một bức thường
thành bằng sắt và đồng dược dựng lên rất kiên cố * Ngăn
Yajooj và Majooj không thể trèo qua tường cũng không
đào thủng được nó. Al-Kahf: 93 – 97 (Chương 18).
Như vậy, Yajooj và Majooj đã bị nhốt lại tại một thung
lũng của hai ngọn núi vĩ đại bởi một bức tường thành bằng sắt
và đồng rất kiên cố từ thời của Vua Zdul-Qarnain, và họ vẫn
đang bị nhốt và sẽ bị nhốt cho đến ngày mà Allah hứa sẽ thả họ
ra. Cũng chính vì lẽ này mà Zdul-Qarnain đã nói với nhóm cư
dân hầu như không hiểu được tiếng nói sau khi ông đã giúp họ
dựng lên bức tường thành, Allah phán kể về lời nói của ZdulQarnain:

ٗ
ٞ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ
ۡ َ َ ٓ َّ َ َ
ۡ ٓ َ َ
ۡحة مِن َّر ِّبِۖ زإِذا َجا َء َوَ َُ َر ِّب َج َعل ُۦف دك َء ْۖ َوَكَ َوَ َُ َر ِّب َحقا
﴿وال هذا ر
]98 :﴾ [سورة الكهف٩٨

Y (Zdul-Qarnain) nói: Đây là hồng ân từ Thượng Đế của
ta. Nhưng khi lời hứa Thượng Đế của ta đến thì Ngài sẽ
làm cho nó vỡ tan tành; và quả thật lời hứa Thượng Đế của
ta là sự thật. Al-Kahf: 98 (Chương 18).
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Zdul-Qarnain cho họ biết rằng việc ông có thể dựng lên
một bức tường thành kiên cố và siêu bền vững như thế là nhờ
hồng ân của Allah ban cho chứ không phải do sức mạnh siêu
phàm của ông. Rồi sẽ có một ngày, bức tường thành kiên cố
này sẽ vỡ ra tan tành như Allah đã hứa:

ُ
ۡ َ
َ ُ
ُ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰٓ َّ َ
َ َ ِٱ
َت َب
 و٩٦ َك َح ََب يَنسِ لو
﴿ح
ِ َّت إِذا زم ِحت يأجوج ومأجوج وهم مِن
َ
ۡ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َۡ
َ ََ َ
َ ٌ َ َٰ َ َ َ َ ُّ َ ُ ۡ َ ۡ
ِين كف ُروا ي َٰ َو ۡيل َۡا و َۡ َ َّۡا ِِف غفلة م ِۡن
ِصة أِۡص َٰ ُر ٱَّل
ٱُوََ ٱۡلَ زإِذا ِِه شخ
َ َّ ُ ۡ َ َ َ
َ
]49 ،49 :﴾ [سورة اِلنبياء٩٧ هَٰذا ِل َۡا ظَٰل ِ ِمۡي

Mãi cho đến khi Yajooj và Majooj được thả thì chúng sẽ
tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. Và lời hứa thực sự này dần
dần sẽ thể hiện. Bởi thế. Khi nó đến, cặp mắt của những kẻ
vô đức tin sẽ mở to trố mắt và nói: “Ôi thiệt khổ thân chúng
ta, quả thật chúng ta đã lơ là về lời cảnh báo này. Không,
chúng ta thực sự là những kẻ làm điều sai quấy.” AlAmbiya: 96 – 97 (Chương 21).

َۡ

ُ َُ

َ َ ۡ ُ َ َۡ َۡ ََ

ۡ
َ
]99 :ض﴾ [سورة الكهف
ِۖ ﴿وتركۡا بعضهم يومئ ِذ يموج ِِف بع
Và vào Ngày đó, TA sẽ để cho chúng ô ạt nổi lên như làn
sống chồng lên nhau. Al-Kahf: 99 (Chương 18).
Bao giờ Yajooj và Majooj được Allah thả ra?
Có một hadith trong Sahih Al-Bukhari và Muslim ghi lại
rằng có một ngày nọ, Thiên sứ của Allah  vào nhà của bà
Zaynab bintu Jahash trong trạng thái rất lo âu, Người nói:

ح
ح ح
ح َ ر َ حََ ُ ح
ح
ح
)) فت َح اْلَ حو َم م حن َردم يَأ ُج حوج َو َمأ ُج حوج مثل،َت َب
(( َويحل لل َع َرب من ُش قد اق
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“Thật khốn thay cho người dân Ả Rập bởi điều xấu sắp đến
gần kề, hôm nay, bức tường thành ngăn Yajooj và Majooj
đã thủng một lỗ khoảng như thế này”. Rồi Nabi  lấy ngón
trỏ và ngón cái ra dấu thành vòng tròn. Bà Zaynap nói tiếp: Tôi
hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng lẽ chúng ta bị hủy diệt
trong lúc trong chúng ta vẫn có người là những người ngoan
đạo hay sao? Người  nói:

ُ
َ ُ  إ َذا َك،(( َن َع حم
))ُث اْلَبَث

“Đúng vậy, điều đó xảy ra nếu như tội lỗi trở nên nhiều
hơn”
Có nghĩa là Allah sẽ hủy diệt nếu như những điều xấu và
tội lỗi tràn lan và nó trở nên nhiều hơn sự ngoan đạo và thiện
tốt.
Một Hadith Sahih được Tirmizhi, Ibnu Ma-jah và AlHakim ghi lại rằng Nabi  nói về bức tường thành của Yajooj
và Majooj, người nói:

َ
َ َ َُ ُ َ َ ُ َح
ُ َُ َح
َُ ُ َ َ
 ا حرج ُع حوا ف َستُخ ِّرق حونه:((َيف ُر حونه ُك يَ حوم َحّت إذا َكد حوا َيرق حونه قال اَّل حي َعليحه حم
َََ
َ َ
َ َ ََ َ ََُ ح ُ َ ُ ح
ُ اد
ُ  َفيُعيح ُد ُه: قَال.َغ ًدا
الل
 وأر، َحّت إذا بلغوا مدتهم.الل َعز َو َجل كأشد َما َكن
َ َ
َ ُ َ َ ح َ َح ح ح ُ ح
َ َ ح
َ
َ خ ِّرقُ حونَ ُه َغ ًدا إ حن َش
اء
 ارجعوا فست: قال اَّلي عليهم،ت َعال أن يبح َعث ُه حم َلَع اِلاس
َ َ
حَ َ ُ َ َ ُ َُ َح
َ َ ُ َ
 َف َ ح: قَال.الل َت َعال
ُ
 فيُخ ِّرق حونه وَي ُر ُج حون َلَع،ي ت َرك حو
يج ُع حون َوه َو ك َهيحئته ح
ُ ح
َ  فَيَ حستَ َق حو َن الحميَاه،اِلاس
))اس من ُه حم
ويف ُّر اِل

“Mỗi ngày họ đều đào bức tường thành đó, họ đào cho đến
khi sắp thủng thì người cầm đầu trong bọn họ bảo: thôi,
các ngươi hãy quay về, rồi ngày mai các ngươi sẽ quay lại
đập vỡ nó. Thế là Allah Tối Cao cho bức tường thành trở
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lại nguyên vẹn như ban đầu. Cứ như thế cho đến khi thời
hạn của họ bị giam sau bức tường thành đó đã hết, đến lúc
Allah muốn thả họ ra ngoài để tàn phá và hủy hoại nhân
loại, thì cũng như thường ngày khi họ đào sắp thủng bức
tường thành thì người người cầm đầu của bọn họ nói: thôi,
các ngươi hãy quay về, rồi ngày mai các ngươi sẽ quay lại
đập vỡ nó, insha-Allah. Khi họ quay về, thì bức tường vẫn
nguyên trạng sắp thủng lúc họ quay về. Thế là ngày hôm
sau họ đến và phá vỡ bức tường thành đó, họ ồ ạt tràn ra
ngoài để giết hại nhân loại, họ uống cạn hết nguồn nước và
nhân loại thì chạy tán loạn để trốn họ.”
Vậy khi nào điều này xảy ra? Sự kiện khủng khiếp này
sẽ xảy ra sau khi Nabi Ysa  giáng thế và đã tiêu diệt Dajjaal
và đồng bọn của hắn. Sau khi Nabi Ysa  đã giết chết
Dajjaal, chiến đấu với người Do Thái và giành thắng lợi, lúc đó
Islam dưới sự lãnh đạo của Người đã trở nên vững mạnh và
phồn thịnh, Người ra lệnh cho giết hết tất cả loài heo và những
người không theo Islam phải chịu nộp thuế cho những người
Muslim.
Một thời gian sau đó, bổng một ngày, Allah phán bảo
Nabi Ysa  đưa những người có đức tin Iman đi lên núi Attur
bởi vì đã đến ngày Yajooj và Majooj được thả ra.
Đó chính là ngày mà Yajooj và Majooj đã phá vỡ bức
tường thành và ồ ạt tràn ra ngoài. Họ tràn ra khắp mọi nơi,
chúng chặt phá cây cối, giết chết thú nuôi, uống cạn hết các
nguồn nước, có Hadith nói rằng họ đã uống cạn cả một hồ
nước rất lớn có tên Tabariyah chỉ trong một lần họ đi ngang
qua, chúng tàn sát nhân loại, họ giết bất cứ người nào không
phải bộ tộc của họ mà họ gặp.
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Câu Chuyện Về Yajooj, Majooj & Vài Dấu Hiệu Của Ngày Tận Thế

Một Hadith Sahih được Muslim ghi lại rằng khi mà họ
không còn tìm thấy người để giết nữa thì họ dùng tên bắn lên
trời, và những mũi tên đó khi rơi xuống trở lại Allah làm cho
các mũi tên đó nhuốm máu, họ bảo: chúng ta đã chế ngự và
chinh phục được những người nơi trái đất và chúng ta đã chiến
thắng cả những kẻ quyền lực ở trên trời. Sau đó, họ hướng về
núi Attur, họ định lên đó... Nabi Ysa  đã ngửa tay lên cầu
xin Allah phù hộ tránh khỏi họ ... thế là Allah gởi xuống một
loại kí sinh trùng giống như vòi được gọi là Naghaf, những con
vòi Naghaf này xuất hiện trong cổ của họ và làm cho họ nhiễm
bệnh và chết đồng loạt. Allah tiêu diệt Yajooj và Majooj bởi
vòi Naghaf này và làm cho họ chết đồng loạt giống như một cơ
thể duy nhất ...
Sau đó, Nabi Ysa  nói với những người có đức tin:
Ai là người xung phong xuống núi xem tình hình ở dưới thế
nào, Yajooj và Majooj có còn không ... ai xung phong xuống
núi thì người đó là người tốt nhất trên trái đất ... ai xung phong
xuống núi thì người đó là người đồng hành với Ta nơi Thiên
Đàng. Nhưng chẳng có ai dám xung phỏng cả vì ai cũng sợ,
nhưng rồi có một người đứng dậy xung phong, và đó là người
tốt nhất trong ngày hôm đó về đức tin, sự ngoan đạo và lòng
dũng cảm. Người này đã xuống núi, và khi xuống tới chân núi
thì y nhìn thấy trên mặt đất chỉ toàn là xác chết của Yajooj và
Majooj ... y mừng rỡ chạy lên núi báo tin cho vui cho Nabi Ysa
 cũng những người có đức tin, mọi người đều mừng vui liền
chạy xuống núi ... và khi họ xuống đến chân núi một cảnh
tượng thật kinh hoàng hiện ra trước mặt họ ... đó là xác chết
của Yajooj và Majooj nằm la liệt trên mặt đất cùng với mùi hôi
thối vì chúng đang bắt đầu bị thối rửa ... chúng ta hãy tưởng
tượng xem, dân số của Yajooj và Majooj nhiều gấp 1000 lần so
với các dân tộc loài người khác tồn tại trên trái đất kể từ thời
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Adam cho đến thời điểm lúc bấy giờ, vậy xác chết của họ
nhiều đến mức độ nào ... trước cảnh tượng đó, Nabi Ysa 
một lần nữa lại ngửa tay lên cầu xin Allah tẩy sạch mặt đất.
Thế là Allah gởi xuống một đàn chim khổng lồ có cái cổ to
bằng cổ con lạc đà, những con chim này lần lượt tha tất cả xác
chết của Yajooj và Majooj ném vào lòng đại dương. Kế đến,
Allah cho một cơn mưa xuống để tẩy rửa toàn bộ mặt đất.
Sau khi Yajooj và Majooj bị tiêu diệt, Nabi Ysa  cùng
những người có đức tin sống một cuộc sống yên bình và phồn
thịnh dưới đường lối và giáo lý Islam. Sau đó Nabi Ysa  qua
đời. Nói về thời gian Nabi Ysa  sống ở trần gian sau khi
Người giáng thế thì có hai nguồn Hadith khác nhau, có Hadith
cho rằng Người sống 7 năm và có Hadith thì nói rằng Người
sống 40 năm và cả hai nguồn Hadith đều Sahih, Allah là Đấng
rõ hơn ai hết.
Sau khi Nabi Ysa  qua đời thì sự lệch lạc bắt đầu xuất
hiện trở lại, con người dần dần quên mất giáo lý Islam.
Lúc bấy giờ lại xuất hiện ba dấu hiệu lớn khác, đó là ba
trần động đất lớn chưa từng có trước đó: một trận xảy ra ở
những vùng đất ở phía Tây, một trận xảy ra ở khu vực phía
Đông và một trận thứ ba xảy ra ở bán đảo Ả rập.
Sau dấu hiệu này thì một dấu hiệu khác xảy ra, đó là vào
một ngày bổng nhiên trên bầu trời lại xuất hiện đám khói mờ
giống như sương mù dày đặc. Allah phán:

َۡ
َ ٌ َ َ َ َ َ َّ
ٓ َّ
َ ۡ
َ
ۡ ٱرتَق
ۡ َ﴿ز
﴾١١ مٞ اب َ ِِل
 َيغَش ٱنلاسْۖ هَٰذا َذ١٠ ٱُس َما ُء ِ ِ َُخاَ ُّمِٗۡي
ِب يَ ۡو َم تأ ِِت

]11 ،01 :[سورة ادلخان
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Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu
trời sẽ tỏa ra một loại khói mở rõ rệt. Phủ mờ cả nhân loại.
Đây là một sự trừng phạt đau đớn. Al-Dukhaan: 10 – 11
(Chương 44).
Rồi sau đó, vào một đêm nọ, sáng mọi người thức dậy
như thường lệ khi tiếng Azaan Fajar cất lên, họ thức dậy và
đến Masjid, dâng lễ nguyện Salah Fajar xong, họ quay trở về
nhà, nhưng trời vẫn tối, rồi đến giờ Salah Zhuhur, họ đi dâng lễ
nguyện Salah Zhuhur và bầu trời vẫn tối như trong đêm. Bổng
nhiên, trời bắt đầu sáng trở lại, nhưng một điều vô cùng kỳ lạ
làm cho tất cả nhân loại phải ngạc nhiên và trố mắt nhìn, điều
kỳ lạ đó là mặt trời không mọc ở hướng Đông như thường lệ
mà nó lại mọc lên từ hướng Tây. Điều kỳ lạ này không những
làm cho nhân loại ngạc nhiên mà nó làm thay đổi cả đức tin
của họ. Họ trở nên thực sự tin tưởng rằng có Ngày Tận Thế,
nhưng đức tin lúc bấy giờ không còn giá trị nữa và sự sám hối
cũng không còn được chấp nhận nữa.
Nabi  nói:

َ
ُ َ
َُ
َ ََ ح ُ ح َ ح َ َ َ َ ََ ح
ُ آها اِل
ُ َل َت ُق
اس
 فإذا طلعت فر، اعة َحّت ت حطل َع الشمس من مغربها
وم الس
((
ََ َ َ ح َ ُ َ ح ً َ ُ َ َ ح َ ُ ح َ َ ح ح َ ح ُ ح
َ
َ ََ َ ََُ ح
 أو،  لم تكن آمنت من قبل،  فذلك حي َل ينفع نفسا إيمانها، مج ُعون
آمنوا أ
َك َسبَ ح
َ تفإ
ً يمان َها َخ ح
))يا
“Giờ Tận Thế sẽ không đến cho đến khi nào mặt trời mọc
lên ở hướng Tây. Và khi nào mặt trời mọc lên ở hướng Tây
thì ngươi sẽ thấy tất cả nhân loại sẽ tin tưởng, nhưng lúc đó
đức tin Iman không còn giá trị gì nữa đối với những ai đã
không tin tưởng trước đó hoặc đã không thu hoach được
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một điều tốt đẹp nào từ đức tin Iman của họ.” Hadith do AlBukhari và Muslim ghi.
Allah phán:

َ ُ َ
َۡ َ َ َ
ُ ۡ ۡ َ
ُ َ ۡ َ َ ُ َٰ َ
َ
ۡ َۡ ك ۡن َء َام
ت مِن ِ ۡٗل َ ۡو
ت َربِك يَۡف ُِ نفسا إِيمۡها ُم ت
ِ َٰ ﴿يَ ۡوم يَأ ِِت َبعض َءاي
ۡ َ َ َ
ٗۡ َ َ َ ٓ ت
]051 :ِف إِيمَٰۡ ِها خ اۗۡ﴾ [سورة اِلنعام
ِ َٗس
Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của Thượng Đế của
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì
được cho linh hồn của người đã từng không tin tưởng
trước đó hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt nào
trong đức tin Iman của họ. Al-An’am: 158 (Chương 6).
Rồi cũng trong ngày hôm đó, một con sinh vật lạ bổng
xuất hiện, nó chui ra từ trong lòng đất, đó là một dấu hiệu lớn
tiếp theo báo hiệu giờ khắc Tận thế đã rất gần.
Allah phán:

َۡ
ْ ُ َ َ َّ َّ َ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ٗ
ۡ َ َ ُ َۡ َ َ
ِ ﴿ِإَوذا َوِ َِ ٱلق ۡول ََل ۡۡ ِه ۡم َخ َر ۡج َۡا ُ ُه ۡم َدٓاَِّة م َِن ٱۡل
ۡرض تكل ِمهم ََ ٱنلاس كتوا
َ ُ ُ َ َ َ
]82 :﴾ [سورة اِلمل٨٢ ََأَِبيَٰم ِۡا يوو ِۡو
Và khi Lời Xét xử đối với chúng sắp được thể hiện, TA sẽ
đưa ra từ trái đất một loài thú vật để nói chuyện với chúng,
bởi vì nhân loại thường không tin vào các lời mặc khải của
TA. Al-Naml: 82 (Chương 27).
Quả thật, Allah cho một con thú vật chui ra từ lòng đất
để nói chuyện với nhân loại, Subhanallah, một con thú lạ chui
ra từ lòng đất nói cho nhân loại biết các lời mặc khải của Ngài
là sự thật, và khẳng đinh Ngày Tận Thế là sự thật. Và đây cũng
là diều mà Allah muốn hạ nhục những người không tin tưởng.
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Quả thật, Ngày Tận Thế là sự thật, một số dấu hiệu báo
trước về nó đã xảy ra và đang xảy ra giống như lời của Thiên
sứ  đã nói, và chắc chắn những dấu hiệu khác còn lại sẽ xảy
ra đúng như lời của Nabi  thông điệp, nhưng những người vô
đức tin sẽ không hề tin còn những người Muslim đang chìm
đắm trong cuộc sống vật chất của trần gian thì chẳng hề lưu
tâm.

ۡ
ۡ
َ َۡ
ۡ
َ ُ
ُ
ُ اس ح َِس
َ َ ِٱ
ِ َۡت َب ُ َِّل
 َما يَأتِۡ ِهم مِن ذَِر مِن١ َاب ُه ۡم َوه ۡم ِِف غفلة ُّم ۡع ِرضو
﴿
َّ
ۡ
ُّ
َ َُ َ ۡ ُ َ ُ ََُ ۡ
َۡ
َّ
]2 ،0 :﴾ [سورة اِلنبياء٢ َث إ ِ ٱَممعوه وهم يلعٗو
ٍ َرب ِ ِهم ُّم

Việc Xét xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ
thường vẫn cứ dửng dưng quay mặt bỏ đi không hề quan
tâm. Mặc dù họ đã nghe thấy không sót một lời cảnh báo
đến từ Thượng Đế của họ nhưng họ chỉ nghe với tinh thần
bông đùa và vô tâm. Al-Ambiya: 1 - 2 (Chương 21).
Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và
phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah
phán truyền:

َ َ
ْ
َ ْ ُّ
َ َّ ََّ ﴿إ
َ يأ ُّي َهدا َّٱَّل
َّ َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َٰٓ َ ٱَّلل َو َم
َٰٓ ب
ِِيدن َء َام ُۡدوا َُّدلوا ََل ۡۡدۦ
ِ
ِ ِ لئِكمۦف يصلوَ َع ٱنل
َ ْ ُ ََ
ۡ
65 :﴾ األحزاب٥٦ وَل ِموا تسل ِۡما
Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu
xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. AlAhzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói:

ََ َ َ ح
ُ لَع َواح َد ًة َصَّل ا
ً لل َعلَيحه َع ح
))شا
((من صَّل
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“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại.

َ َ َ َ َ ح
َ
َ ِّ
َُ
َُ
ت َعلـى إبح َراهيـ َم
 كمـا صـلي،الل ُهـم َصـل َعلـى حممـد َو َعلـى آل حممـد
َ
َ ح
َ
َ
َُ
َ َ
 الل ُهـم بَارك َعلـى حممـد َو َعلـى آل. إنك َحيـد ميـد،َو َعلـى آل إب ح َراهيـ َم
َ
َ َ َ َ َ َح
َ
َ
َُ
 إنك َحـميد ميـد،ت َعلـى إبح َراهيـ َم َو َعلـى آل إب ح َراهيـ َم
 كمـا بارك،حممـد
Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi
Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho
Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng
Tối Cao và Rộng Lượng.
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