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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

Nhân Danh Allah 

Đấng Rất Mực Độ Lượng 

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

“Câu chuyện về Nabi Musa  với Fir’aun và ân 

phước nhịn chay ngày A’shu-ra” là một trong các bài thuyết 

giảng của Tiến sĩ Sa’eed bin Ali bin Wahaf Al-Qahta-ni. Bài 

thuyết giảng này xoay quanh về câu chuyện giữa Nabi Musa 

(Moses)  với tên bạo chúa vô đức tin Fir’aun (Pharaon) và 

ân phước của việc nhịn chay ngày A’shu-ra, ngày mà những 

người Do thái nhịn chay để tưởng nhớ về sự kiện Allah cứu 

Nabi Musa  cùng các tín đồ của Người và nhấn chìm tên 

bạo chúa Fir’aun trong biển hồng hải. 

Khutbah thứ nhất 

ْورِ  ،ََنَْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه  إِنَّ احلَْمُد للِ  ْنُفِسنَا َوِمْن  َوَنُعوُْذ بِالِل ِمْن ُُشُ
َ
أ

ْعَماِِلَا 
َ
 ْشَهدُ أَ وَ  .َو َمْن يُْضِلْل فاََل َهاِدَي ََلُ  ،َمْن َيْهِد الُل فاََل ُمِضلَّ ََلُ  ،َسيِّئَاِت أ

ْن ََل 
َ
هَ أ ـٰ ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ  للُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك ََلُ َوأ  اللُ وََصَّلَّ . وَْحَدهُ ََل َُشِ

يِْن  َسلََّم لََعَ نَِبيِّنَا حُمَْمٍد ولَََعَ آَِلِ وََصْحِبهِ وَ   وََسلَّمَ  َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساِن إىَل يَْوِم ادلِّ
ا  .تَْسِليْماً َكِثْْيً

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, bầy 

tồi xin tạ ơn Ngài, bầy tôi xin Ngài phù hộ và tha thứ cho bầy 

tôi. Bầy tôi xin Allah cứu rỗi bầy tôi thoát khỏi những điều xấu 
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từ bản thân bầy tôi và hành vi của bầy tôi, người nào được 

Allah hướng dẫn chắc chắn sẽ không bị lầm lạc và người nào 

bị Ngài cho lầm lạc thì chắc chắn sẽ không tìm được sự hướng 

dẫn. Và tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 

đối tác cùng Ngài, và tôi chứng nhận Muhammad  là người 

bề tôi và là vị Thiên sứ của Allah. 

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho 

Người , gia quyến của Người và các bạn đạo của Người 

cùng tất cả những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến 

Ngày Phán xét cuối cùng. 

Này hỡi những người bề tôi của Allah! 

Chúng ta hãy biết rằng, quả thật Nabi  của chúng ta 

đã thiết lập cho chúng ta những giáo điều mà với chúng Allah 

sẽ nâng cao giá trị và bậc cấp của chúng ta nơi Ngài, và một 

trong những giáo điều đó của chúng ta là nhịn chay vào những 

ngày của tháng Muharram, và đặc biệt hơn hết trong tháng đó 

là ngày nhịn chay ngày A’shu-ra.  

Theo lời thuật của Abu Huroiroh , Thiên sứ của 

Allah  di huấn: 

يَاِم َبْعَد َرَمَضانَ »  فَْضُل الصِّ
َ
اَلِة َبْعَد الَْفِريَضِة  َشْهُر اللِ  أ فَْضُل الصَّ

َ
ُم َوأ الُْمَحرَّ

 (.6611) رواه مسلم «َصاَلُة اللَّيِْل 

“Nhịn chay tốt nhất sau tháng Ramadan là nhịn chay trong 

tháng của Allah, Muharram, và lễ nguyện Salah tốt nhất sau 
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lễ nguyện Salah bắt buộc là lễ nguyện Salah vào ban đêm” 

(Muslim: 1163). 

Ông Abu Qata-dah  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  có di huấn: 

ْهرِ ُُكِّهِ ِصيَامُ يَوْ ثاََلٌث ِمْن ُُكِّ َشْهٍر َوَرَمَضاُن إِىَل َرَمَض »  ِم َعَرفََة اَن َفَهَذا ِصيَامُ ادلَّ
ْحتَِسُب لََعَ اللِ 

َ
نََة الَِِّت َبْعَدُه وَِصيَاُم يَْوِم  أ نََة الَِِّت َقبْلَُه َوالسَّ َر السَّ ْن يَُكفِّ

َ
أ

ْحتَِسُب لََعَ 
َ
نََة الَِِّت َقبْلَُه  اللِ اَعُشوَراَء أ َر السَّ ْن يَُكفِّ

َ
 (.6611)برقم  مسلم «أ

“Ba ngày của mỗi tháng và từ Ramadan này đến Ramadan 

kế tiếp là sự nhịn chay trọn vẹn nguyên năm; nhịn chay ngày 

Arafah, Ta tin rằng Allah sẽ bôi xóa tội lỗi của năm vừa qua 

và năm sắp tới; và nhịn chay ngày A’shu-ra, Ta tin rằng 

Allah sẽ bôi xóa tội lỗi của năm vừa qua” (Muslim: 1162). 

Bà A’ishah  nói: Trong thời Jahiliyah (thời ngu 

muội trước Islam), những người Quraish thường nhịn chay 

ngày A’shu-ra, và Thiên sứ của Allah  cũng từng nhịn chay 

vào ngày hôm đó, và sau khi Người  dời cư đến Madinah 

Người vẫn tiếp tục nhịn chay ngày đó. (Bakhari: 2002, 

Muslim: 1125). 

Ông Ibnu Abbas  nói: Khi mà Thiên sứ của Allah 

 nhịn chay ngày A’shu-ra và Người ra lệnh bảo nhịn chay 

ngày hôm đó thì các Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! 

Quả thật, đó là ngày mà những người Do thái giáo và những 

người Thiên Chúa giáo đã tôn vinh nó. Người  bảo: Nếu Ta 
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còn sống đến năm tới thì chắc chắn Ta sẽ nhịn chay cả ngày 

thứ chín (tức ngày mồng chín và ngày mồng mười của tháng 

Muharram). Nhưng năm tới đã không thể đến vì Người đã ra đi 

trước đó. (Muslim: 1134). 

Ông Ibnu Abbas  cũng nói: Thiên sứ của Allah  

tới Madinah, Người thấy những người Do Thái nhịn chay ngày 

A’shu-ra, Người  hỏi họ: Hôm nay là ngày gì mà các người 

nhịn chay? Họ nói: Đây là ngày vĩ đại vì trong ngày này Allah 

đã cứu Nabi Musa  cùng các tín đồ của Người và nhấn 

chìm Fir’aun cùng đồng bọn của hắn, Nabi Musa  đã nhịn 

chay vào ngày hôm nay để tỏ lòng tri ân Ngài. Bởi thế, chúng 

tôi nhịn chay ngày hôm nay. Thiên sứ của Allah  nói: Vậy, 

chúng tôi cần phải tiên phong hơn các người trong việc noi 

gương theo Nabi Musa . Thế là Nabi  đã nhịn chay 

ngày hôm đó và Người ra lệnh bảo mọi người nhịn chay ngày 

hôm đó. (Bukhari: 2004, Muslim: 1130). 

Quả thật, tên bạo chúa vô đức tin Fir’aun đã thái quá, 

ác đức và tàn bạo một cách vô nhân đạo. Allah, Đấng Tối Cao 

và Ân Phúc phán về hắn: 

ۡهلََها ِشَيع   ﴿
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح  َطآئَِفة  ا يَۡسَتۡضعُِف إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعََل ِِف ٱۡۡل م 

ۦ نَِسآَءُهۡمۚۡ إِنَُّهۥ ََكَن  ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡۡحِ
َ
ۡ أ  [4: سورة القصص] ﴾  ٤ُمۡفِسِديَن ِمَن ٱل

Quả thật, Fir’aun ( Bạo chúa Pharaon) tự suy tôn là tối 

cao trong xứ và chia dân chúng thành nhiều giáo phái; hắn 

đã áp bức một nhóm dân bằng cách giết con trai của họ và 
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tha sống cho phụ nữ của họ. Quả thật, hắn là một tên tàn 

bạo quá mức. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 4). 

Và một nhóm dân mà hắn đã áp bức được nói trong 

câu kinh là những người Israel. Hắn đã giết hết những người 

con trai của họ và tha sống cho những người phụ nữ của họ chỉ 

vì hắn lo sợ những người con trai khi chúng đông thì chúng có 

thể cướp đi vương quyền của hắn. Tuy nhiên, Allah, Đấng Tối 

Cao và Quyền lực muốn ban ân huệ đó cho những người dân 

Israel hèn yếu đó, Ngài muốn họ là những người lãnh đạo, 

những người kế thừa và cai trị, như Ngài đã phán: 

ة  َونُ ﴿ ئِمَّ
َ
ۡرِض َوََنَۡعلَُهۡم أ

َ
ْ ِِف ٱۡۡل ِيَن ٱۡسُتۡضعُِفوا ن نَُّمنَّ لََعَ ٱَّلَّ

َ
َوََنَۡعلَُهُم  رِيُد أ
َٰرِثنَِي  ا  ٥ٱۡلَو ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ

َ
َن لَُهۡم ِِف ٱۡۡل ِ َوُنَمك 

 [1، 5: سورة القصص] ﴾ ٦ََكنُواْ ََيَۡذُروَن 
Và TA (Allah) muốn ban ân cho những người hèn yếu 

trong xứ, TA muốn làm cho họ trở thành những nhà lãnh 

đạo (tôn giáo) và thành những người kế thừa (cai quản và 

trông coi) trái đất. Và TA đã ban cho họ một chỗ định cư 

trong xứ và làm cho Fir’aun và  Haman cùng với binh lính 

của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có những điều làm cho 

chúng cả sợ. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 5, 6). 

Allah muốn Fir’aun và đồng bọn của chúng phải cả sợ 

nhóm dân hèn yếu này về việc họ sẽ là những người trục xuất 

chúng ra khỏi vùng đất của chúng. Và điều đầu tiên mà Allah 

đã tạo ra làm nguyên nhân chứng tỏ bản lĩnh quyền năng của 

Ngài là Ngài đã cho Nabi Musa  ra đời vào ngay thời điểm 
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mà chúng giết những đứa bé trai. Allah đã mặc khải cho mẹ 

của Nabi Musa  rằng: 

وَۡحۡيَنآ ﴿ 
َ
ۡلقِيهِ ِِف ٱۡۡلَم ِ َوََل ََتَاِِف َوأ

َ
ۡرِضعِيهِِۖ فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ

َ
ۡن أ
َ
م ِ ُموََسٰٓ أ

ُ
إََِلٰٓ أ

 ِۖ  [7: سورة القصص] ﴾ ٧إِنَّا َرآدُّوهُ إَِۡلِۡك وََجاِعلُوهُ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلنَِي  َوََل ََتَۡزِنٓ

Và TA đã mặc khải cho mẹ của Musa, phán: “Ngươi hãy 

cho đứa con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi 

ngươi lo sợ cho (sinh mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông 

và chớ sợ sệt cũng chớ lo buồn cho (số phận của nó). Rõ 

thật, TA sẽ mang nó trả lại cho ngươi và cử nó làm Sứ giá 

(của TA) (Chương 28 – Al-Qisas, câu 7). 

Allah đã hứa rằng sẽ mang Nabi Musa  trả lại cho 

mẹ của Người, và Người sẽ là vị Thiên sứ của Ngài và sẽ phá 

vỡ kế hoạch của chúng (Fir’aun). 

Và khi mẹ của Nabi Musa  lo sợ, nên đã đặt 

Người vào một chiếc rương và thả xuống dòng sông Nile – Ai 

cập. Và Allah đã làm cho chiếc rương đó trôi đến Fir’aun, 

Allah muốn Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo 

âu cho Fir’aun và đồng bọn của hắn.  

ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِۡلَُكوَن لَُهۡم َعُدو    ﴿  [8: سورة القصص] ﴾ ا وََحَزنًا  فَٱۡۡلََقَطُه
Bởi thế, người nhà của Fir’aun lượm Y (Musa) mang về 

nuôi để cho Y trở thành một kẻ thù và thành một mối lo âu 

cho chúng. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 8). 

Và điều này đã cho thấy rõ rằng việc đề phòng và có 

kế hoạch toan tính như thế nào đi chăng nữa thì cũng không 
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thay dổi được số mệnh một khi nó đã được Allah an bài. 

Những gì chúng đang lo sợ đối với nhóm dân Israel, chúng lo 

sợ sẽ bị cướp mất vương quyền của chúng, chúng lập kế hoạch 

giết toàn bộ những bé trai của dân Israel, nhưng rồi chính kẻ 

quyền lực trong bọn chúng lại là kẻ cưu mang và nuôi dưỡng 

một đứa trẻ của Israel. Allah đã sắp đặt cho người nhà của tên 

bạo chúa Fir’aun lượm Nabi Musa  mang về và Người đã 

được vợ của Fir’aun – bà Asiyah con gái của Maza-him, một 

người phụ nữ có đức tin – rất yêu thương. Allah phán về lời 

của bà với Fir’aun về đứa bé (Nabi Musa): 

ُت فِرَۡعۡوَن قُرَُّت َعنۡين  ﴿
َ
ِ َولََكَۖ ََل َتۡقُتلُوهُ  َوقَالَِت ٱۡمَرأ

ۡو َل 
َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
َعََسٰٓ أ

 [9: سورة القصص] ﴾ ٩ا َوُهۡم ََل يَۡشُعُروَن َنتَِّخَذهُۥ َوَل  

Và vợ của Fir’aun thưa (với chồng): “Đứa bé này sẽ là 

một nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ hạ. Bệ hạ chớ 

giết nó. Biết đâu nó sẽ giúp ích chúng ta hoặc chúng ta sẽ 

nhận nó làm con của chúng ta”. Và chúng không nhận thấy 

hậu quả của việc mà chúng đang làm. (Chương 28 – Al-

Qisas, câu 9). 

Và Allah đã làm cho đứa bé (Nabi Musa ) là điều 

phúc cho vợ của Fir’aun bởi sau này bà đã qui thuận Islam khi 

Nabi Musa  nhận lãnh sứ mạng Thiên sứ. 

Sau khi thả Nabi Musa  xuống dòng sông, mẹ của 

Người đã rất đau khổ, rất buồn vì nhớ thương Người. 
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َٰ قَۡلبَِها  ﴿ َبۡطَنا لََعَ ن رَّ
َ
َۖ إِن ََكَدۡت َۡلُۡبِدي بِهِۦ لَۡوََلٓ أ َٰرًًِغ م ِ ُموََسَٰ َف

ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
َوأ

 [10: سورة القصص]  ﴾ ١٠ِۡلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي 

Và tấm lòng người mẹ của Musa trở nên trống trải (vì 

thương nhớ con) cho nên bà gần như muốn tiết lộ (câu 

chuyện) về đứa con trai của bà nếu TA không củng cố đức 

tin trong lòng của bà để cho bà vẫn còn là một người tin 

tưởng. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 10). 

Và mẹ của Nabi Musa nói với con gái: 

يهِِۖ َفبَ  ﴿  ِ ۡختِهِۦ قُص 
ُ
سورة ]  ﴾ ١١وَُهۡم ََل يَۡشُعُروَن  ُُصَۡت بِهِۦ َعن ُجُنبن َوقَالَۡت ِۡل

 [11: القصص

Và bà (mẹ) đã bảo người chị của Musa: “Con hãy theo (dọ 

hỏi tin tức) của em con!”. Do đó, người chị đứng nhìn đứa 

em từ đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 

(Chương 28 – Al-Qisas, câu 11). 

Và quả thật, ngay từ đầu, Allah đã khiến cho Nabi 

Musa  không chịu bú sữa của những bà vú, thế là họ phải 

mang Người ra chợ hy vọng có thể tìm thấy một bà vú nào đó 

cho Người. Thế là người chị của Nabi Musa  tận dung cơ 

hội này để đưa em trai mình về gặp mẹ. Allah phán: 

ۡهِل َبۡيتن  ﴿ 
َ
ٰٓ أ ُدلُُّكۡم لََعَ

َ
ۡمَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل َفَقالَۡت َهۡل أ  وََحرَّ

 [12: سورة القصص]  ﴾ ١٢يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم وَُهۡم ََلُۥ َنَِٰصُحوَن 

Và từ trước, TA đã khiến cho Y (Musa) không bú được 

sữa của những bà vú em, (mãi cho đến lúc người chị của 
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Musa) đến gặp (người nhà của Fir’aun và) thưa: “Quí ngài 

có muốn tiện nữ chỉ cho quí ngài một gia đình đứng ra 

chăm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài hay không? Và họ là 

những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh giỏi.” 

(Chương 28 – Al-Qisas, câu 12). 

Vậy là, bằng cách đó, Allah đã mang Nabi Musa  

trả lại cho bà mẹ của Người, không những mẹ con được đoàn 

tụ mà Allah còn ban nhiều bổng lộc cho bà mẹ, đó là bà được 

nhận tiền công rất nhiều qua việc nuôi dưỡng chính đứa con 

của mình. Và đó là lời hứa của Allah. Ngài phán: 

ِ َحق    ﴿ نَّ وَۡعَد ٱَّللَّ
َ
ِهِۦ ََكۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها َوََل ََتَۡزَن َوِۡلَۡعلََم أ م 

ُ
َوَلَِٰكنَّ  فََرَدۡدَنَُٰه إََِلٰٓ أ

ۡكََثَُهۡم ََل َيۡعلَُموَن 
َ
 [13: سورة القصص]  ﴾ ١٣أ

Bằng cách đó, TA (Allah) đã mang Y (Musa) trả lại cho bà 

mẹ của Y để cho cặp mắt của bà dịu lại và làm cho ba hết 

buồn phiền, và để cho bà biết rằng lời hứa của Allah là sự 

thật; nhưng đa số bọn chúng không biết. (Chương 28 – Al-

Qisas, câu 13). 

Vậy là, Nabi Musa  được sống và lớn lên trong sự 

yêu thương và nuôi dưỡng của tên bạo chúa Fir’aun. Khi 

Người trưởng thành, Allah đã ban cho Người kiến thức và sự 

lý giải khôn ngoan. 

Và khi Musa đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA 

(Allah) đã cho Y kiến thức và sự khôn ngoan. TA đãi ngộ 

những người làm tốt như thế. 

Và có lần khi đi vào thành phố lúc thị dân không để 

ý đến (người lạ mặt), Y thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau 
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nơi đó; một người thuộc phe của Y (Israel) và người kia 

thuộc phe của kẻ thù của Y (Fir’aun). Và người thuộc phe 

của Y gọi Y tiếp tay để đánh lại kẻ địch. Vì thế, Musa cung 

tay đánh kẻ thù và đã kết liễu sinh mang của hắn. Nhưng 

Musa sực tỉnh vội nói: “Đây là hành động của Shaytan; và 

rõ thật, Shaytan là kẻ thù công khai chuyên dụ dỗ (người 

ta) đi lạc”. 

Musa cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng Đế của bề 

tôi! Bề tôi đã tự hại mình, xin Ngài tha thứ cho bề tôi”. Thế 

là, Allah đã tha thứ cho Y. Bởi quả thật, Ngài là Đấng hằng 

tha thứ và khoan dung. 

Musa cũng cầu nguyện thưa: “Lạy Thượng Đế của 

bề tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bề tôi cho nên bề tôi sẽ không 

bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi nữa”. 

Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Y đang ở trong 

thành phố vừa lo sợ vứa ngó chừng (binh lính của Fir’aun, 

sợ chúng đến lùng bắt) thì kẻ đã kêu cứu Y trợ giúp hôm 

qua bây giờ lại thét kêu Y tiếp tay cho hắn nữa. Musa bảo: 

“Quả thật, mày là một tên chuyên dắt ngươi ta làm điều sai 

quấy!”. 

Và khi Y (Musa) định túm lấy hắn thì hắn vội lên 

tiếng: “Này Musa, có phải mày định giết tao như mày đã 

giết một người hôm qua ư? Quả thật mày chỉ muốn trở 

thành một tên tàn bạo trong xứ chớ không muốn trở thành 

một người làm điều thiện.” 

Và từ cuối phố, có một người chạy đến báo, nói: 

“Này Musa, các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện 

của anh để giết anh. Vậy anh hãy chạy trốn đi. Quả thật, 

tôi chỉ muốn anh gặp điều lành”.  
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Tức thời, Y bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ 

vừa ngó chừng đề phòng. Y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế 

của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi khối đám người làm 

điều sai quấy!”. 

Và khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Y 

nói một mình: “Biết đâu Thượng Đế của mình sẽ hướng 

dẫn mình đi theo con đường bằng phẳng (đúng đắn)”. 

Và khi đến những địa điểm có nước của địa phận 

Madyan, Y thấy nơi đó có một đám người đang múc nước 

cho đàn cừu của họ uống. Và ngoài đám đó ra, Y thấy hai 

người phụ nữ đang giữ đàn cừu lại ở phía sau. Y đến hỏi 

hài nàng: “Hai cô có chuyện gì vậy?”. Hai người phụ nữ trả 

lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn cừu của 

chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu kia dắt 

đàn cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi là 

một người rất già không thể giúp chúng tôi được”. 

Thế là, Musa ra tay giúp hai cô gái múc nước rồi lui 

về nghỉ mát dưới bóng cây. Tiếp đó, Y cầu nguyện: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài 

sắp ban cho”. 

Sau đó, một trong hai cô gái bẽn lẽn đến gặp Y, nói: 

“Cha tôi mời anh đến gặp người để người hậu đãi anh, cha 

tôi muốn cảm ơn anh về việc anh đã giúp chúng tôi múc 

nước”. Thế là, Y đến gặp ông ta và kể lại cho ông nghe câu 

chuyện của mình. Ông nói: “Chớ lo sợ nữa! Cậu đã thoát 

khỏi đám người gian ác đó rồi”. 

Một trong hai cô gái thưa với cha mình: “Thưa 

cha! Xin cha thuê anh ấy giúp việc. Thật sự , người giúp 

việc tốt nhất là người khỏe mạnh và trung tín”. 
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Ông già bảo: “Bác có ý gả một trong hai đứa con 

gái của bác cho cháu với điều kiện chau phải làm thuê cho 

bác trong tám năm, nhưng nếu cháu muốn làm đủ mười 

năm thì tùy cháu. Và bác không muốn đối xử khắc khe với 

cháu; insha-Allah, rồi cháu sẽ thấy bác là người lương 

thiện”. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 14 – 27). 

Vậy là, Nabi Musa  đã đồng ý và chấp nhận lời 

giao ước đó. Hãy nghe lời phán kể của Allah: 

Khi Musa đã hết hạn giao kèo, Y đã cùng với gia 

đình của mình ra đi, (Y định đưa gia đình của mình về lại 

Ai cập vì nghĩ rằng đã một thời gian dài, có lẽ Fir’aun đã 

quên những chuyện đã xảy ra). Khi đến một nơi, Y nhìn 

thấy ngọn lửa phía xa trên sườn núi Tur, Y đã bảo người 

nhà của Y: “Hãy nghỉ lại ở đây, ta thấy lửa ở đằng xa. Hy 

vọng ta sẽ mang về cho các người tin tốt lành hoặc có thể 

mang về một khúc củi cháy để các người sưởi ấm”.   

Thế là, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Y 

từ bờ phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất đã 

được ban phúc của loại cây thiêng (Cây Ô-liu), phán: “Hỡi 

Musa! Quả thật, TA đây là Allah, Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài. Ngươi hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống”. 

Vậy là (Y đã ném gậy của Y xuống), khi thấy nó động đậy 

giống như một con rắn thì Y quay mặt bỏ chạy và không 

dám nhìn lại phía sau. (Allah) phán: “Này Musa! Hãy bước 

đến gần và chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an toàn 

không có chuyện gì. Nào ngươi hãy áp bàn tay của ngươi 

vào lòng ngực của ngươi, khi rút ra, nó sẽ trở thành trắng 

toát không có gì đau đớn và hãy khép cánh tay của ngươi 

vào cạnh sườn của ngươi lại để khỏi sợ. Đấy là hai bằng 
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chứng của Thượng Đế của ngươi muốn mang đến cho 

Fir’aun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là 

một đám người làm loạn chống lại Allah”. (Chương 28 – 

Al-Qisas, câu 29 – 32). 

Sau đó, Allah ra lệnh cho Nabi Musa  đến gặp 

Fir’aun để kêu gọi hắn quay về với Ngài. Ngài phán: 

 [42: سورة طه] ﴾ َهۡب إََِلَٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغَٰ ٱذۡ  ﴿
Ngươi hãy đi gặp Fir’aun bởi quả thật hắn đã gian ác quá 

mức. (Chương 20 – Taha, câu 24). 

Nabi Musa  thưa với Allah: 

ۡح َِل َصۡدرِي  ﴿ ِ ٱۡۡشَ ۡمرِي  ٢٥َرب 
َ
ۡ َِلٓ أ ِ ِن  َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدة   ٢٦َويَّس   ٢٧ل َِساِِن م 

ِ َوزِير   ٢٨َيۡفَقُهواْ قَۡوِِل 
ۡهِِل َوٱۡجَعل َل 

َ
ِۡن أ ِِخ َهَٰرُ  ٢٩ا م 

َ
ۡزرِي  ٣٠وَن أ

َ
ٱۡشُدۡد بِهِۦٓ أ

ۡمرِي  ٣١
َ
ۡۡشِۡكُه ِِفٓ أ

َ
 [24 - 42: سورة طه] ﴾ ٣٢َوأ

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tôi, 

hãy làm cho công tác của bề tôi được thuận lợi và dễ dàng, 

xin Ngài tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi để 

chúng có thể hiểu được lời nói của bề tôi, xin Ngài cử một 

người phụ tá cho bề tôi từ gia đình của bề tôi, Harun là đứa 

em trai của bề tôi, xin Ngài gia tăng sức mạnh cho bề tôi 

qua nó và bắt nó chia sẻ công việc cùng với bề tôi” 

(Chương 20 – Taha, câu 25 – 32). 

Thế là, Allah đã đồng y yêu cầu của Nabi Musa  

và ra lệnh cho cả hai cùng đi gặp Fir’aun, Ngài phán: 
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ُخوَك ớأَِب ﴿
َ
نَت َوأ

َ
ٱۡذَهَبآ إََِلَٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغَٰ  ٤٢ۡكرِي تََٰيَِٰ  َوََل َََِِيا ِِف ذِ ٱۡذَهۡب أ

ۡو ََيََۡشَٰ ۡلَّ ِن   َفُقوََل ََلُۥ قَۡوَل   ٤٣
َ
ُر أ  [44 - 42: سورة طه] ﴾ ٤٤ا لََّعلَُّهۥ َيَتَذكَّ

Ngươi và đứa em trai của ngươi hãy lên đường với phép 

màu của TA, và chớ sao lãng việc tưởng nhớ đến TA. Hai 

ngươi hãy đi đến gặp Fir’aun bởi quả thật hắn là một tên 

tàn án quá mức. Tuy nhiên, hai ngươi hãy ăn nói với hắn 

lời lẽ nhã nhặn may ra hắn có thể lưu ý đến lời cảnh báo 

hoặc sợ Allah. (Chương 20 – Taha, câu 42 – 44). 

Vậy là Nabi Musa  cùng người em trai của Người, 

Harun, đi gặp Fir’aun để mời gọi hắn trở về với Allah, nhưng 

hắn đã ngạo mạn và không đáp lại, Allah phán: 

َب وََعََصَٰ  ﴿ ۡدبََر يَۡسََعَٰ  ٢١فََكذَّ
َ
۠ َربُُّكُم  ٢٣فََحََشَ َفَناَدىَٰ  ٢٢ُثمَّ أ نَا

َ
َفَقاَل أ

 َٰ لَۡعَ
َ
 [42 - 41: سورة اِلازاعت] ﴾ ٢٤ٱۡۡل

Nhưng hắn (Fir’aun) đã phủ nhận và bất tuân, hăn quay 

lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại Allah, và hắn tập 

trung dân chúng lại rồi tuyên bố: “Ta mới chính là Thượng 

Đế của các ngươi” (Chương 79 – Annazi’at, câu 21 – 24). 

Fir’aun, hắn còn dám tuyên bố một cách ngông cuồng, 

nói: 

ٍَٰه َغۡۡيِي ﴿  ِۡن إَِل  َما َعلِۡمُت لَُكم م 
ُ
َها ٱلَۡمََل يُّ

َ
أ  [23: سورة القصص]  ﴾ َيٰٓ

“Hỡi quân thần! Ta không biết thần linh nào khác của các 

ngươi ngoài ta ra” (Chương 28 – Al-Qisas, câu 38). 
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Nabi Musa  đã cho hắn biết rằng Người đích thực 

mang những bằng chứng rõ rệt từ Allah, Đấng Tối cao, nhưng 

Fir’aun, hắn nói: 

َِٰدقنَِي  يَةن إِن ُكنَت ِجۡئَت ớأَِب ﴿ ِت بَِهآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّ
ۡ
لََۡقَٰ  ١٠٦فَأ

َ
َعَصاهُ فَإَِذا فَأ

بنِي   ِِهَ ُثۡعَبان   َِٰظرِيَن ا ِِهَ َبۡيَض َونََزَع يََدهُۥ فَإِذَ  ١٠٧مُّ سورة ]  ﴾ ١٠٨آُء لِلنَّ
 [103 - 101: األعراف

“Nếu ngươi thực sự đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy 

trưng bày nó ra xem, nếu ngươi nói thật”. Thế là (Musa) 

liền ném chiếc gậy của Y xuống tức thời nó biến thành một 

con rắn rõ rệt. Rồi (Musa) đưa bàn tay của Y ra tức thời nó 

chói sáng trước mắt những người đang đứng nhìn. 

(Chương 7 – Al-Araf, câu 106 – 108). 

Nhưng Fir’aun không chịu tin, hắn vẫn ngoan cố phủ 

nhận những gì Nabi Musa  mang đến. Hắn đã triệu tập hết 

tất cả những vị pháp sư và thầy ma thuật có danh tiếng trong 

triều, bởi hắn và quân thần của hắn cho rằng phép lạ mà Nabi 

Musa  mang đến thật ra chỉ là trò ma thuật. Allah phán về 

lời khẳng định của hắn và quân thần của hắn: 

 [109: سورة األعراف]  ﴾ إِنَّ َهََٰذا لََسَِٰحٌر َعلِيم   ﴿

Quả thật đây là một nhà ma thuật tài giỏi. (Chương 7 – 

Al-Araf, câu 109). 

Rồi những vị pháp sư và các nhà ma thuật tài giỏi được 

triệu tập trình diện trước Fir’aun và họ đã tâu với hắn: 
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ۡجًراوَجَ  ﴿
َ
َحَرةُ فِرَۡعۡوَن قَالُٓواْ إِنَّ ََلَا َۡل قَاَل َنَعۡم  ١١٣إِن ُكنَّا ََنُۡن ٱۡلَغَٰلِبنَِي  آَء ٱلسَّ

بنَِي   [112، 114: سورة األعراف]  ﴾ ١١٤ِإَونَُّكۡم لَِمَن ٱلُۡمَقرَّ

Và các nhà phù thủy đến trình diện Fir’aun. Họ tâu: 

“Thưa Bệ hạ, chắc chắn chúng tôi sẽ trọng thưởng nếu như 

chúng tôi giành chiến thắng chứ?”. Fir’aun bảo: Vâng, nếu 

các ngươi giành chiến thắng thì quả thật các ngươi sẽ trở 

thành những vị thân cận của ta. (Chương 7 – Al-Araf, câu 

112, 113). 

Và những nhà phù thủy này đã hứa với Nabi Musa 

 rằng họ sẽ trình diễn trò ma thuật giống như trò ma thuật 

của Người. Vậy là, Nabi Musa  nói: 

ن َُيََۡشَ ٱَلَّاُس ُضۡح   ﴿
َ
ِيَنةِ َوأ  [25: سورة طه] ﴾ ٥٩ َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم ٱلز 

Cuộc hẹn của quí ngài sẽ nhằm vào ngày đại hội, và hãy 

cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một 

sào. (Chương 20 – Taha, câu 59). 

Thật ra Nabi Musa  đã hẹn với họ vào ngày đại 

hội của họ vào giờ như thế vì muốn có nhiều người chứng kiến. 

Vậy là giờ hẹn đã đến, các nhà phù thủy đã tập hợp 

đông đủ tại điểm hẹn, khi đã đến giờ thi đấu, các nhà phủ thủy 

lên tiếng: 

ن نَُّكوَن ََنُۡن ٱلُۡمۡلِقنَي تََٰيَٰمُ  ﴿
َ
آ أ ن ُِۡلَِقَ ِإَومَّ

َ
آ أ ۡلَقۡواْ  ١١٥وََسٰٓ إِمَّ

َ
آ أ َْۖ فَلَمَّ ۡلُقوا

َ
قَاَل أ

ۡعنُيَ ٱَلَّاِس َوٱۡسََتَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيمن 
َ
: سورة األعراف] ﴾ ١١٦ َسَحُرٓواْ أ

115 ،116] 
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“Này Musa! Ngươi ném bửu bối của ngươi trước hay là 

bọn ta ném trước”. Musa nói: “Các người hãy ném xuống 

trước đi”. Thế là họ ném bửu bối của họ xuống. Và khi họ 

ném bửu bối của họ xuống, trò mà thuật của họ đã làm cho 

hoa mắt mọi người, và đã làm cho họ khiếp đãm trước trò 

ma thuật vĩ đại đó. (Chương 7 – Al-Araf, câu 115, 116). 

Không phải chỉ có người dân khiếp đãm trước trò ma 

thuật của các nhà phủ thủy đó mà ngay cả Nabi Musa  

cũng có sự sợ hãi. Allah phán: 

نََّها ﴿ 
َ
وَۡجَس ِِف  ٦٦تَۡسََعَٰ  فَإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم َُيَيَُّل إَِۡلۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

َ
فَأ

وََسَٰ  َنۡفِسهِۦ ِخيَفة   َٰ قُۡلَنا ََل ََتَۡف إِنََّك  ٦٧مُّ لَۡعَ
َ
نَت ٱۡۡل

َ
لِۡق َما ِِف يَِمينَِك  ٦٨أ

َ
َوأ

َما َصَنُعواْ َكۡيُد َسَِٰحرنِۖ َِۡلَقۡف َما َصَنُعوٓ 
َْۖ إِنَّ ََتَٰ  ا

َ
اِحُر َحۡيُث أ  ﴾ ٦٩َوََل ُيۡفلُِح ٱلسَّ

 [15، 11: سورة طه]
Do pháp thuật của chúng, những sợi dây và những chiếc 

gậy của chúng hiện hình trước mặt Y (Musa), giống như 

chúng đang cử động. Thấy thế, Musa đâm ra sợ hãi trong 

lòng. TA (Allah) đã phán trấn an Y: Ngươi chớ sợ, chắc 

chắn ngươi sẽ cao tay hơn. Nào ngươi hãy ném bảo vật nơi 

tay phải ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà chúng 

đã làm ra. Quả thật, những vật mà chúng đã làm chỉ là xảo 

thuật của một nhà ảo thuật ma thôi, và nhà ảo thuật cho dù 

thế nào cũng không thể thắng nổi (sự thật). (Chương 20 – 

Taha, câu 66, 69). 

Thế là Nabi Musa  ném cây gậy của Người xuống. 
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فُِكوَن  ﴿
ۡ
َفُغلُِبواْ  ١١٨فََوَقَع ٱۡۡلَقُّ َوَبَطَل َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  ١١٧فَإَِذا ِِهَ َِۡلَقُف َما يَأ

ْ َصَٰغِرِيَن  َحَرةُ َسَِٰجِديَن  ١١٩ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبوا لَِۡقَ ٱلسَّ
ُ
ُ  ١٢٠َوأ ِ قَال  َءاَمنَّا بَِرب 

ْ ٓوا
ِ ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  ١٢١ٱۡلَعَٰلَِمنَي   [144 - 111: سورة األعراف] ﴾ ١٢٢َرب 

Nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy 

của Fir’au) là làm. Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn 

những vật hư ảo mà họ đã làm ra trở thành vô hiệu. Do đó, 

họ đã bị thua cuộc và bị xem thường. Và các tên phù thủy 

(của Fir’aun) sụp xuống quì lạy vì khuất phục. Họ nói: 

“Chúng tôi xin tin tưởng nơi Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài, Thượng Đế của Musa và Harun”. (Chương 7 – 

Al-Araf, câu 117 – 122). 

Và sau khi những nhà phù thủy của Fir’aun đã có đức 

tin, còn Fir’aun và quân thần của hắn vẫn ngạo mạn, ngoan cố 

không tin và cứ tiếp tục hoành hành tội ác của chúng trong xứ 

sở. Nabi Musa  đã cầu xin Allah hủy hoại tài sản của 

chúng và làm cho trái tim của chúng chai cứng lại để chúng 

nếm hình phạt đau đớn. 

﴿  ْ َٰ يََرُوا َٰ قُلُوبِِهۡم فَََل يُۡؤِمُنواْ َح َّ َٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد لََعَ ۡمَو
َ
ٰٓ أ ٱۡلَعَذاَب  َربََّنا ٱۡطِمۡس لََعَ

ِۡلَم 
َ
 [33: سورة يونس] ﴾ ٨٨ٱۡۡل

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng 

và làm cho tấm lòng của chúng chai cứng lại. Bởi thế, 

chúng cứ không tin tưởng cho đến lúc chúng phải chứng 

kiến hình phạt đau đớn. (Chương 10 – Yunus, câu 88). 



Câu chuyện về Nabi Musa  với Fir’aun ... 
 

21 

Allah đã đáp lại lời câu xin của Nabi Musa  và 

Harun . Ngài đã ra lệnh cho Nabi Musa  đưa dân 

Israel hãy trốn đi trong đêm, Ngài phán: 

تََّبُعوَن  ﴿ ۡۡسِ بِعَِبادِٓي إِنَُّكم مُّ
َ
ۡن أ
َ
ٓ إََِلَٰ ُموََسٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
رَۡسَل فِرَۡعۡوُن ِِف  ٥٢َوأ

َ
فَأ

ذَِمة   ٥٣ٱلَۡمَدآئِِن َحََِٰشِيَن  ُؤََلٓءِ لََِشۡ ُهۡم ََلَا لََغآئِظُ  ٥٤قَلِيلُوَن  إِنَّ َهٰٓ  ﴾ ٥٥وَن ِإَونَّ
 [22- 24: سورة الشعراء]

Và TA (Allah) đã mặc khải cho Musa: “Ngươi hãy dẫn 

bầy tôi của TA ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy 

giết”. Quả thật, Fir’aun phái những người loan tin đi khắp 

các thị trấn: “Quả thật những người này (Israel) chỉ là một 

nhóm nhỏ, quả thật chúng đã phạm tội “khi quân phạm 

thượng”, chọc giận đến bọn ta”. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, 

câu 52, 55). 

َۡشِقنَِي ﴿ ۡتَبُعوُهم مُّ
َ
ٰٓ  ٦٠فَأ ا ََِر ۡصَحَُٰب ُموََسٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُكوَن  َءافَلَمَّ

َ
 ٦١ٱۡۡلَۡمَعاِن قَاَل أ

 َۖ ٓ ِ َسَيۡهِديِن  قَاَل ََكَّ َۖ  ٦٢إِنَّ َمَِعَ َرّب  ِن ٱۡۡضِب ب َِعَصاَك ٱۡۡلَۡحَر
َ
وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ ُموََسٰٓ أ

َ
فَأ

ۡودِ ٱۡلَعِظيِم  فَٱنَفلََق فَََكَن ُُكُّ فِۡرقن   [63- 60: سورة الشعراء] ﴾ ٦٣َكٱلطَّ

Rồi chúng (Fir’aun và quân lính của hắn) truy đuổi theo 

bắt họ (Israel) vào lúc hừng đông. Bởi thế, khi hai đoàn 

người đối diện nhau, các tông đồ của Musa nói: “Chắn 

chắn chúng ta sắp bị bắt đến nơi rồi!”. Musa bảo: “Không 

đâu! Thượng Đế của ta đang ở cùng vơi ta và Ngài sẽ 

hướng dẫn ta”. Liền lúc đó, TA đã mặc khải cho Musa: 

“Hãy dùng cây gậy của ngươi đánh xuống mặt biển!”. (Thế 

là Musa làm theo lệnh Ngài) tức thời, biển rẽ ra làm đôi 



Câu chuyện về Nabi Musa  với Fir’aun ... 
 

22 

biến thành bức tường thành đứng sừng sửng như một quả 

núi vĩ đại. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 60 – 63). 

Vậy là nước biển chẻ làm đôi tạo thành một con 

đường, hai bên là hai bức tường thành đứng sừng sửng như quả 

núi. Nabi Musa  và các tông đồ của Người đã băng qua 

con đường đó, Fir’aun và quân lính của hắn cũng băng theo 

sau, và khi đoàn của Nabi Musa  rời khỏi còn đường đó 

đến bờ biển bên kia thì Allah ra lệnh cho biển trở lại y như ban 

đầu, thế là Fir’aun và quân lính của hắn bị nhấn chìm. Allah 

phán: 

ۡتَبَعُهۡم فِرَۡعۡوُن وَُجُنوُدهُۥ َبۡغي   ﴿
َ
ٰٓءِيَل ٱۡۡلَۡحَر فَأ ٰٓ إَِذآ  اَۖ ا وََعۡدوً َوَجََٰوۡزنَا بِبَِِنٓ إِۡسَر َح َّ

ۡدَرَكُه ٱۡلغَ 
َ
نَا۠ ِمَن أ

َ
ٰٓءِيَل َوأ ۦ َبُنٓواْ إِۡسَر ِٓي َءاَمَنۡت بِهِ ۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِلَّ ٱَّلَّ نَُّه

َ
َرُق قَاَل َءاَمنُت أ

سورة ] ﴾ ٩١َن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن َٰٔـَءٓالۡ  ٩٠ٱلُۡمۡسلِِمنَي 
 [91، 90: يونس

Và TA (Allah) đã đưa con cháu của Israel vượt qua biển, 

Fir’aun và quân lính của hắn đuổi theo bắt họ đầy câm 

phẫn và hận thù cho đến khi hắn bị nhân chìm dưới nước 

thì hắn mới nói: “Tôi xin tin tưởng, quả thật không có 

Thượng Đế nào ngoài Đấng mà con cháu của Israel tin 

tưởng. Và tôi xin là một người thần phục Ngài”. Allah 

phán: “Bây giờ nhà ngươi mới tin ư? Trước đây không lâu, 

nhà ngươi vẫn còn là một tên làm loạn và là một tên thối 

nát mà”. (Chương 10 – Yunus, câu 90, 91). 

Quả thật, đây là một câu chuyện trong đó chứa đựng 

những bài học cho những ai có kiến thực và biết suy ngẫm. 

Allah, Đấng Tối cao phán: 
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ۡلَبَِٰبِۗ  لََقۡد ََكَن ِِف قََصِصِهۡم ِعۡۡبَة   ﴿ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ِ ىَٰ َوَلَِٰكن َما ََكَن َحِديث  ۡل  ا ُيۡفََتَ

 ِ ءن َِۡصِديَق ٱَّلَّ ِ َيۡ
 ﴾ ١١١ۡؤِمُنوَن يُ  ۡومن ل ِقَ  َورَۡۡحَة  ى وَُهد   ي َبنۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ُُك 

 [111: سورة يوسف]
Quả thât, trong các câu chuyện của họ (các Sứ giả) có một 

bài học cho những người thông hiểu. Nó (Qur’an) không 

phải là một lời bịa đặt mà là một sự xác nhận những điều 

đã có trước Nó và là một sự trình bày chi tiết tất cả những 

sự việc. Và (Nó) là một Chỉ đạo và là một Hồng ân cho 

những người có đức tin. (Chương 12 – Yusuf, câu 111). 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Như vậy, giáo luật khuyến khích các tín đồ Muslim 

chúng ta nhịn chay ngày này để tạ ơn Allah, Đấng Tối cao và 

Ân phúc. Bởi quả thật, Nabi Musa  đã nhịn chay ngày này 

để tạ ơn Allah, và Nabi của chúng ta, Muhammad , cũng đã 

nhịn chay ngày này và quy định cho các tín đồ của Người nhịn 

chay nó.  

ََٰك َحِديُث ُموََسٰٓ  ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ َِى
َ
َُٰه َربُُّهۥ ١٥َهۡل أ بِٱلَۡواِد  إِۡذ نَاَدى

ِس ُطًوى  َٰ  ١٧ٱۡذَهۡب إََِلَٰ فِرَۡعۡوَن إِنَُّهۥ َطَغَٰ  ١٦ٱلُۡمَقدَّ ن ََِزَّكَّ
َ
 ١٨َفُقۡل َهل لََّك إََِلٰٓ أ

ۡهِديََك إََِلَٰ َرب َِك َفَتۡخََشَٰ 
َ
َُٰه ٱٓأۡليََة ٱۡلُكۡۡبَىَٰ  ١٩َوأ َرى

َ
َب وََعََصَٰ  ٢٠فَأ ُثمَّ  ٢١فََكذَّ

ۡدبََر يَۡسََعَٰ 
َ
َٰ  ٢٣َفَناَدىَٰ  فََحََشَ  ٢٢أ لَۡعَ

َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱۡۡل

َ
ُ نََكاَل  ٢٤َفَقاَل أ َخَذهُ ٱَّللَّ

َ
فَأ

وَِلٰٓ 
ُ
َٰلَِك لَعِۡۡبَة  ل َِمن ََيََۡشٰٓ  ٢٥ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱۡۡل  - 12: سورة اِلازاعت] ﴾ ٢٦إِنَّ ِِف َذ

41] 
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Há Ngươi (Muhammad) đã nghe câu chuyện của Musa 

hay chưa? Khi Thượng Đế của Y gọi Y nơi thung lũng 

“Tuwa” linh thiêng: “Hãy đi gặp Fir’aun, quả thật hắn đã 

thực sự vượt quá mức tội ác. Hãy bảo hắn: “Há ngài muốn 

được tẩy sạch tội lỗi chăng. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với 

Thượng Đế của Ngài hầu ngài có lòng sợ Allah”. Nhưng khi 

Musa trưng cho hắn thấy phép lạ vĩ đại thì hắn phủ nhận 

và bất tuân, hăn quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống 

lại Allah. Hắn đã tập trung dân chúng và tuyên bố: “Ta 

mới là Đấng Tối cao của các ngươi”. Thế là, Allah bắt phạt 

hắn bằng hình phạt của Đời Sau và đời này. Quả thất, 

trong sự việc đó là một bài học cảnh cáo cho những biết 

kính sợ Allah. (Chương 79 – Anna-zi’at, câu 15 – 26). 

بارََك الُل ِِل َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الَْعِظيِْم، َوَنَفَعِِن َوإِيَاُكْم بَِما ِفيِْه ِمـَن اييَـاِت 
ْكِر ا قُْوُل َواذلِّ

َ
ْستَْغِفُر الَل ِِل َولَُكْم َوِلََكفَِّة الُْمْسـِلِمْنَ  َما تَْسَمُعْوَن،حْلَِكيِْم، أ

َ
َوأ

 .ِمْن ُُكِّ َذنٍْب فَاْستَْغِفُروُه إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيْمُ 

Cầu xin Allah ban phúc lành cho tôi và cho tất cả các 

anh em đồng đạo qua kinh Qur’an thiêng liêng và vĩ đại, xin 

Ngài hãy ban phúc lợi cho tôi và cho tất cả các anh em đồng 

đạo qua những răn dạy và hướng dẫn quí giá từ các Lời mặc 

khải của Qur’an. 

Tôi nói những lời mà các đồng đạo đang nghe, tôi cầu 

xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi và cho tất cả các tín đồ Muslim, 

xin Ngài hãy tha thứ cho họ bởi quả thật Ngài là Đấng hằng tha 

thứ và Nhân từ. 
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Khutbah thứ hai 

ْن ََل  ْشَهدُ أَ وَ  ،هِ انِ نَ تِ امْ وَ  هِ قِ يْ فِ وْ  تَ لََعَ  ََلُ  رُ كْ الش  ، وَ هِ انِ سَ حْ  إِ لََعَ  ِِلِ  دُ مْ حْلَ اَ 
َ
هَ أ ـٰ إَِلَّ  إِلَ

يَك ََلُ  للُ ا نِِه، وَْحَدهُ ََل َُشِ
ْ
ًدا َعبُْدهُ َورَُسوَُلُ  َتْعِظيًْما لَِشأ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
اِِع  إىَِل  َوأ ادلَّ

ْتبَاِعِه بِإِْحَساِن إىَِل وََسلََّم لََعَ نَِبيِّنَا حُمَْمٍد وَ  اللُ وََصَّلَّ . رِْضَوانِهِ 
َ
ْصَحابِِه َوأ

َ
لََعَ آَِلِ َوأ

يْ   .نَ يَْوِم ادلِّ

Mợi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah về 

những ân huệ và hồng phúc Ngài ban cho, và xin tạ ơn Ngài về 

sự che chở và phù hộ. Và tôi chứng nhận không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là Thượng Đế duy 

nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi chứng nhận 

Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Allah, 

một vị truyền bá và dẫn dắt nhân loại đến với sự hài lòng của 

của Allah. 

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho 

Người , gia quyến của Người và các bạn đạo của Người 

cùng với những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho đến 

Ngày Phán xét cuối cùng. 

Quí đồng đạo thận hữu! 

Chúng ta hãy cố gắng hoàn tất hoàn thành việc nhịn 

chay của ngày A’shu-ra này, một ngày thiêng liêng và ân 

phước, ngày mà Allah sẽ bôi xóa tội lỗi của năm vừa qua, ngày 

mà Nabi  của chúng ta đã nhịn chay trong thời ngu muội 

trước Islam và trong thời sau Islam. 

Và nhịn chay ngày A’shu-ra, theo lời của học giả Ibnu 

Al-Qayyim, được chia làm ba cách: 
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* Nhịn chay ba ngày: ngày mồng chín, mồng mười và 

mười một. Và đây là nhịn chay mang cả ý nghĩa nhịn chay ba 

ngày của tháng Muharram, nhịn chay mà nó tốt hơn tất cả các 

ngày nhịn chay sau Ramadan, hơn nữa, nhịn chay ba ngày như 

vậy sẽ có sự khác biệt với những người Kinh sách trong việc 

nhịn chay của họ, và một điều nữa là nhịn như vậy chắc chắn 

chúng ta sẽ đạt được ân phước của ngày A’shu-ra một cách 

kiên định không có sự ngờ vực. 

* Nhịn chay hai ngày: ngày mồng chín và ngày mồng 

mười, bởi vì Nabi  đã ước ao có thể được nhịn chay như vậy 

nhưng Người đã không có cơ hội. 

* Nhịn chay chỉ một ngày mồng mười duy nhất để đạt 

được sự bôi xóa tội lỗi của năm vừa qua. 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Chúng ta hãy Salawat cho Nabi của chúng ta, 

Muhammad bin Abdullah  thật nhiều và thật nhiều. 

ْصَحابِهِ  نْ عَ ِض ارْ ، وَ دٍ مَّ ا حُمَ نَ يْ بِ  نَ لََعَ  كْ رِ ابَ وَ  لِّمَ سَ لِّ وَ امهلل َص 
َ
 : أ

َ
ر، مَ عُ ، وَ رٍ كْ بِ  ِبْ أ

  ةِ ابَ حَ الصَّ  رِ ائِ سَ  نْ عَ ، وَ يلَعي ان، وَ مَ ثْ عُ وَ 
َ
اْغِفْر لِلُْمْسِلِمْنَ  ، امهللْنَ عِ مْجَ أ

مْ 
َ
ْحيَاء ِمنُْهْم َواأل

َ
َوات، َواْغِفْر لَِمْوتَانَا َوالُْمْسِلَمات، َوالُْمْؤِمِنْنَ َوالُْمْؤِمنَات، األ

ِكْنَ  ِذل الِِشَْك َوالُْمِْشِ
َ
، َوأ ، َوأِعّز اْْلِْساَلَم َوالُْمْسِلِمْنَ  .َوَمْوََت الُْمْسِلِمْنَ

 :اللِ  ادَ بَ عَ 

ُمرُ  اللَ  إِنَّ ﴿
ْ
 الَْفْحَشاءِ  َعِن  َوَينَْه  الُْقْرَب  ِذي َوإِيتَاءِ  َواْلْحَسانِ  بِالَْعْدلِ  يَأ

ُرونَ  لََعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْْلَْغِ  نَْكرِ َوالْمُ   [50: سورة اِلحل]  ﴾ تََذكَّ
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ْكُر الِل  َواْذُكُرْوا الَل الَْعِظيَْم اْْلَِليَْل يَْذُكْرُكْم َواْشُكُروُه لََعَ نَِعِمِه يَزِْدُكْم َوذَلِ
ْكََبُ َوالُل َيْعلَُم َما تَْصنَُعونَ 

َ
 .أ

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban bằng an và phúc lành cho 

Nabi của chúng con, Muhammad, và xin Ngài hài lòng với các 

vị Khalif chính trực, những người đã lãnh đạo một cách công 

bằng và liêm chính: Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali cùng với 

các vị Sahabah của Người. 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy thứ tội lỗi cho những người 

Muslim nam và nữ, những người có đức tin nam và nữ, những 

người còn sống cũng như những người đã chết, xin Ngài hãy 

tha thứ tội lỗi cho những thân của chúng con đã chết và những 

người thân của các tín đồ Muslim đã chết, xin Ngài hãy củng 

cố và là vững mạnh tôn giáo Islam và các tín đồ Muslim, và 

xin Ngài hãy hạ thấp sự đa thần và những kẻ thờ đa thần. 

Này hỡi những bề tôi của Allah! 

Quả thật, Allah truyền lệnh thi hành công lý, phải làm 

điều thiện và bố thí cho người ruột thịt, hãy ngăn cản 

những điều đồi bại, tội lỗi, nghịch đạo và ác đức, Ngài dạy 

bảo các ngươi mong rằng các ngươi biết lưu nhớ. (Chương 

16 – Annahl, câu 90). 

Hãy tụng niệm Allah, Đấng Vĩ Đại, Tối Cao, rồi Ngài sẽ nhớ 

đến các ngươi, hãy tạ ơn Ngài về những ân huệ và hồng phúc 

của Ngài rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi, và sự tụng niệm 

Allah là điều lớn nhất và Allah luôn biết rõ những gì các ngươi 

làm.!!! 
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