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

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

   

َواَن  َ َوََل ُعدم ، َوالمَعاقِبَُة لِلمُمتَِّقْيم َ ِ رَبِّ المَعالَِمْيم ُد ّلِِلَّ ، وَ احلَمم َ اَلِِمْيم هَ ََل إَِلَّ لََعَ الظَّ ـٰ هُ هلُل إَِلَّ ا إِلَ ـٰ  إِلَ
يمِن  ِم ادلِّ ، َوَمالُِك يَوم َ رمِضْيم

َ َماَواِت َواْلم ُم السَّ ِخِريمَن، َوَقيُّوم
َ َ َواْلم ِلْيم وَّ

َ ِضِۖ ِإَوذَا ﴿ اْلم ۡر
َ َِٰت َوٱۡلأ ََٰو َم ُع ٱلسَّ َِدي ب

ر   مأ
َ

ۥ قَََضٰٓ أ َيُقوُل ََلُ َما  نُ ا فَإِنَّ َيُكو  وَ  َسبمعُ  اُت اوَ مَ السَّ  َلُ  تم حَ بَّ سَ  ﴾ُكن َف
َ
 وَ  مُ وم جُ الُّ ا، وَ هَ كُ َل مم أ

َ
ا، هَ كُ َل فم أ

ِ وَ  ِ يَ وَ  ب  طم رَ  ُكُّ وُ  ت  يِّ مَ وَ  َحي  ُكُّ ، يَُسبُِّح َلُ اهَ انُ تَ يم حِ وَ  ارُ حَ الم ِۦ ﴿ س  اب ِده ُِح ِِبَمأ ب  ٍء إَِّلَّ يَُس ن ََشأ ِ ن م  ِإَو
َِٰكن  مأ  َّلَّ َوَل بِيَحُه َقُهوَن تَسأ َهدُ وَ  ﴾َتفأ شم

َ
نم ََل  أ

َ
هَ أ ـٰ يَك َلُ  هللُ ِإَلَّ ا إِلَ َدهُ ََل ََشِ   ِمنم  ة  مَ ، َكِ وَحم

َ
َخلََق  اهَ لِ جم أ

  اهللُ 
َ  ، وَ اِت اوَ مَ السَّ وَ  َض رم اْلم

َ
 ، وَ عِ ائِ َشَ ال عَ ََشَّ وَ  ،َب تُ كُ ال َل زَ نم أ

َ
َهُد بَِها َشَهاَدة  َل سُ رُّ ال َل سَ رم أ شم

َ
  . أ

َ
 ا اهللَ هَ  بِ ّلَّ وَ تَ أ

ِ وَ  َلُ وم سُ رَ وَ   وا، وَ نُ آمَ  نَ يم اّلَّ
ُ
 رِّ بَ أ

ُ
بَدُ  نم ا مِ هَ بِ  أ ا وَ لم ظُ  اهللِ  نِ وم دُ  نم مِ  ُكَِّما ُيعم تَانا ، ر اوم زُ م   وَ  َوُبهم

َ
  دُ هَ شم أ

َ
ا مَّ ُمَ  نَّ أ د 

َ ، خِ وََصِفيُُّه وََخِليلُهُ ، ُلُ وم سُ رَ وَ  هُ دُ بم عَ    ،هِ قِ لم خَ  نم مِ  هُ تُ يم
َ
 أ

َ   حَ َص نَ ، وَ ةَ الَ سَ الرِّ  لَّغَ بَ وَ ، ةَ انَ مَ دَّى اْلم
ُ ةَ اْلم َوَكَشَف  ،مَّ

ةِ    هِ اتِ جَ وم زَ ، وَ اِهِريمنَ الطَّ  ِلِ آ لََعَ ، وَ هِ يم لَ عَ َوَبارِكم  مم لِّ سَ وَ  لِّ َص  اللَُّهمَّ  .اهللُ بِِه المُغمَّ
ُ
م  َهاِت مِّ أ َ نِ مِ ؤم مُ ال َحابِِه ْيم صم

َ
، َوأ

 َ يِِّبْيم : ِن يم ادلِّ  مِ وم  يَ َل إِ  ان  سَ حم إِ بِ  مم هُ عَ بِ تَ  نم مَ ، وَ الطَّ َ َ َحقَّ ﴿، قَاَل رَبُّ الَعالَِمْيم واْ ٱَّللَّ ُق تَّ واْ ٱ ِيَن َءاَمنُ َّلَّ َها ٱ يُّ
َ

أ َيٰٓ
نَ  لُِمو سأ نتُم مُّ

َ
نَّ إَِّلَّ َوأ  ﴾ُتَقاتِهِۦ َوََّل َتُموُت

Thân hữu Muslim, Allah đã kể rất nhiều câu chuyện trong Thiên Kinh 

Qur’an nhằm rất nhiều mục đích khác nhau, một trong những mục đích đó là để 

thế hệ tín đồ Muslim hiện tại và sau này lấy đó mà làm gương hoặc lấy đó mà 

cảnh tỉnh bản thân và khuyến cáo người khác. Một trong những câu chuyện 

được Allah kể trong Qur’an là câu chuyện của Nabi Musa  và Khudhir(1) , 

câu chuyện đó có phần mở đầu được ghi trong bộ Saheeh Al-Bukhari do Ibnu 

A’bbaas  nói: Ông Ubai bin Ka’b  kể tôi nghe rằng: Sau khi Musa  đã 

đứng trước bộ tộc Isra-il thuyết giảng làm cho tất cả mọi người đều rơi lệ và sợ 

hãi, có một người đàn ông đi theo mà hỏi: Thưa Nabi của Allah, trên thế gian 

này còn có ai có kiến thức uyên bác hơn Nabi không? Musa  đáp: Không. 

Thế là Musa  bị Allah khiển trách và báo cho biết rằng Ngài có một bề tôi tên 

Khudhir  có kiến thức uyên bác hơn Người. Lập tức Musa  xin Allah chỉ 

đường đến gặp người đó để trao dồi thêm kiến thức. Allah cho biết người đó ở 

tại điểm giao nhau của hai đại dương.(2) Musa  hỏi làm sao nhận biết được 

                                                           

(1) Khudhir có ý kiến cho rằng ông là Nabi và có ý kiến cho rằng không chỉ là người sùng đạo 

đức hạnh và ý kiến đúng nhất ông là Nabi. 

(2) Có ý kiến cho rằng hai đại dương đó thuộc hai quốc gia Hi Lạp và Ba Tư, nhưng ý kiến đúng 

nhất là ở vùng bán đảo Sina ở phía đông Ai Cập. 
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đã đến nơi, thì Allah bảo Musa  mang theo con cá đã chết đựng trong giỏ đến 

khi đánh mất con cá thì chính là lúc gặp được Khudhir . Thế là Musa  đã 

lấy con cá chết đựng trong giỏ để làm thức ăn và mang theo một tiểu đồng để 

phục vụ, đó chính là Yuse’ bin Noon.(3) Sự kiện đó được Allah kể ở chương Al-

Kahf (số 18) từ câu 60 đến câu 82, Allah phán: 

وََسَٰ لَِفتَ ﴿ قَاَل ُم ب  ِإَوذأ  َِضَ ُحُق مأ
َ

أ وأ 
َ

ِن أ َريأ َحأ َمَع ٱۡلأ ألَُغ ََمأ ب
َ

ٰٓ أ َحَّتَّ أَرُح  ب
َ

َُٰه ََّلٓ أ  ﴾٦٠ا ى
Và (hãy nhớ lại) khi Musa bảo học trò (Yuse’ bin Noon) của Y rằng: “Ta sẽ 

không bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai vùng biển hoặc 

Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 
ا ََمأ ﴿ ا بَلََغ َلَمَّ ُهَما ف ا ُحوَت ا نَِسيَ ِِهَم ب  َمَع بَيأن ِ ََسَ ر َحأ َسبِيلَُهۥ ِِف ٱۡلأ ََذ   ﴾٦١ا فَٱَّتَّ

Nhưng khi hai thầy trò đến chổ tiếp nhau của hai biển (thầy trò ngồi nghỉ 

trên tản đá thì Musa thiếp đi). Lúc đó, (cậu tiểu đồng chứng kiến) con cá do 

mình giữ (trong cái giỏ) đã nhảy khỏi giỏ xuống biển mà thoát thân. 
نََصب  ﴿ ََٰذا  َه َسَفرِنَا  ن  ا مِ دأ لَقِينَ لََق َدآَءنَا  َُٰه َءاتِنَا َغ ى َل لَِفتَ اَوَزا قَا ا َج َلَمَّ  ﴾٦٢ا ف

(Tỉnh dậy) thầy trò tiếp tục lên đường đến khi mệt lã thì Musa bảo trò: “Con 

hãy dọn thức ăn trưa cho Ta, quả thật, Ta rất mệt do chiến đi quá dài này.” 
فَإِّن ِ نَسِ ﴿  ِ َرة خأ صَّ ٓ إََِل ٱل َنا َويأ

َ
ِذأ أ أَت إ رََءي

َ
أ َل  نسَ قَا

َ
أ  ٓ ا وَت َوَم ُ َٰ يُت ٱۡلأ ََذ ى َّتَّ ۥ  َوٱ ُكَرهُ ذأ

َ
نأ أ

َ
َُٰن أ َط يأ ُه إَِّلَّ ٱلشَّ نِي

ب   َعَج رِ  َحأ ۥ ِِف ٱۡلأ  ﴾٦٣ا َسبِيلَُه
(Yuse’ bin Noon) thưa: “Thầy còn nhớ chổ phiếm đá mà chúng ta đã ngồi nghỉ 

không, tại đó con cá đã nhảy đi mất nhưng trò quên báo với Thầy, chắc chắn là 

do Shaytaan làm cho trò quên kể chuyện lại cho Thầy biết về sự ra đi kỳ diệu của 

con cá.” 
﴿ َ ِغِۚ ف ا َنبأ َٰلَِك َما ُكنَّ َل َذ َِما قَا َءاثَارِه  ٰٓ ا لََعَ تَدَّ ص  ٱرأ  ﴾٦٤ا قََص

(Musa) bảo: “Đó chính là điểm mà Ta muốn đến.” Thế là thầy trò lần theo vết 

cũ mà trở lại phiếm đã lúc nghỉ ngơi để tìm người (Allah đã nhắc). 
د  ﴿ َدا َعبأ وََج ة  فَ َ َُٰه رَۡحأ َن ِنَآ َءاَتيأ ِنأ ِعبَاد َّا ِعلأم   ا م  ن ُ َُٰه مِن َّلَّ َن نَا وََعلَّمأ ِنأ ِعنِد  ﴾٦٥ا م 

Tại đó hai thầy trò gặp được bề tôi (tên Al-Khudhir) của TA, Y đã được TA 

ban cho tính biết thương người và truyền dạy Y kiến thức cao thâm. 
ن ﴿

َ
ٰٓ أ لََعَ َك  َّبُِع ت

َ
لأ أ وََسَٰ َه ۥ ُم َل ََلُ د  قَا َت رُشأ ِمأ ا ُعل   ﴾٦٦ا ُتَعل َِمِن مِمَّ

Musa thỉnh cầu (Khudhir): “Thưa Thầy, Tôi muốn được đi theo Thầy để học 

hỏi một ít kiến thức cao thâm mà (Allah) đã truyền đạt cho Thầy ?” 

                                                           

(3) Yuse’ bin Noon sau khi Nabi Musa  qua đời ông trở thành Nabi kế thừa. 
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ِِعَ ﴿ َع َم تَِطي ََّك لَن تَسأ َل إِن   ﴾٦٧ا َصبأ  قَا
(Khudhir) đáp: “Chắc chắn Ngươi sẽ không đủ nhẫn nại đi cùng Ta đâu.” 

بِهِۦ ُخبأ  ﴿ َمأ ُُتِطأ  َٰ َما ل لََعَ ِبُ  َف تَصأ   ﴾٦٨ا َوَكيأ
“Thế thì làm sao Ngươi có thể nhẫn nại được về những điều ngoài tầm hiểu 

biết của Ngươi.” 
﴿ َ َصابِر  ق  ُ َشآَء ٱَّللَّ ِّنٓ إِن  َتِجُد َل َس ر  ا ا مأ

َ
أ لََك  ِِص  عأ

َ
ٓ أ   ﴾٦٩ا َوََّل

(Musa) đáp: “Insha Allah (nếu Allah muốn) Thầy sẽ thấy được ở Tôi là người 

biết chịu đựng và Tôi sẽ không cải lại mệnh lệnh Thầy đâu.” 
َل ﴿ َتِِن فَََل تَسأ قَا بَعأ ََك فَإِِن ٱتَّ َ  ل ِد حأ

ُ
أ  ٰٓ َّتَّ ٍء َح ِِن َعن ََشأ ر  لأ ذِكأ ُه  نأ   ﴾٧٠ا مِ

(Khudhir) đáp: “Nếu Ngươi đã nhất định đi theo Ta thì Ngươi không được 

thắc mắc hỏi Ta bất cứ điều gì cho đến khi Ta kể cho Ngươi nghe sự việc.” 
َها ﴿ تَ َخَرقأ

َ
قَاَل أ ِ َخَرَقَهاۖ  فِينَة سَّ ٰٓ إِذَا َركِبَا ِِف ٱل لََقا َحَّتَّ َشيأ فَٱنَط َت  ََها لََقدأ ِجئأ ل هأ

َ
رَِق أ ر  ِِلُغأ إِمأ   ﴾٧١ا ا 

Thế là hai Người xuất phát ra đi, mãi đến khi lên trên một con thuyền thì 

(Khudhir) lại làm thủng con thuyền đó. (Musa) lên tiếng: “Thầy có ý định nhấn 

chìm hết mọi người trên thuyền sao mà Thầy lại đâm thủng mạng thuyền, quả 

thật, hành động của Thầy thật ngớ ngẫn.” 
ََّك ﴿ ُلأ إِن ق

َ
لَمأ أ

َ
َل أ تَِطيَع َمِِعَ َصبأ  قَا   ﴾٧٢ا لَن تَسأ

(Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã báo trước rằng Ngươi không đủ nhẫn nại đi 

cùng Ta sao !” 
﴿ ُ َل ََّل ت اقَا ِّن بَِم ُعسأ   َؤاِخذأ رِي  مأ

َ
أ نأ  ِِن مِ ََّل تُرأهِقأ ُت َو   ﴾٧٣ا نَِسي

(Musa) xin lỗi: “Xin Thầy đừng bắt lỗi điều mà Tôi trót quên và xin đừng làm 

khó dễ Tôi trong việc theo Thầy học hỏi kiến thức” 
َٰم  ﴿ َِيا ُغَل ٰٓ إِذَا لَق َّتَّ ا َح لََق َت ا َفَقتَلَهُ فَٱنَط َقتَلأ

َ
َاَل أ س   ۥ ق س  َنفأ َنفأ  ِ ۡيأ َۢة بَِغ ِيَّ َشيأ  ا َزك َت  ر  لََّقدأ ِجئأ ُّكأ  اا ن

٧٤﴾  
Rồi hai Người tiếp tục lộ trình, mãi đến khi gặp được một cậu bé thì 

(Khudhir) lại ra tay sát hại cậu bé đó. Lập tức (Musa) nổi giận mà nói: “Tại 

sao Thầy lại sát hại một sinh mạng đáng thương một cách vô tội vạ, quả thật, 

Thầy đã làm một điều khủng khiếp.” 
َع َمِِعَ َصبأ  ﴿ تَِطي ََّك لَن تَسأ ُل لََّك إِن ق

َ
لَمأ أ

َ
َل أ   ﴾٧٥ا ۞قَا

(Khudhir) nói: “Chẳng phải Ta đã bảo với Ngươi rằng Ngươi không đủ nhẫn 

nại đi cùng Ta sao !” 
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َل إِن ﴿ ر  قَا ُعذأ ّن ِ  ُ ن َّلَّ َت مِ ِۖ قَدأ بَلَغأ ِِن بأ َِٰح َها فَََل تَُص َد َبعأ  ِۢ ء َُك َعن ََشأ ِلأ
َ

أ   ﴾٧٦ا َس
(Musa) hạ mình hứa: “Kể từ đây, nếu như Tôi còn hỏi Thầy điều gì nữa thì 

Thầy đừng cho Tôi theo, lúc đó, Thầy đủ lí do khướt từ yêu cầu của Tôi.” 
ا ﴿ لََق َدار  فَٱنَط َها ِج َدا فِي َوََج ا ف وُهَم ن يَُضي ُِف

َ
ْ أ ا َوأ ب

َ
ََها فَأ ل هأ

َ
ٓ أ َعَما َتطأ ٍة ٱسأ يَ َل قَرأ هأ

َ
أ  ٓ َتيَا

َ
ٓ أ ٰٓ إِذَا َّتَّ ن َح

َ
ُد أ ا يُرِي

ۥۖ  قَاَمُه
َ

ر  يَنَقضَّ فَأ جأ
َ

أ هِ  َت َعلَيأ َت َِلََّخذأ ِشئأ َوأ  َاَل ل   ﴾٧٧ا ق
Hai Người tiếp tục lên đường, mãi đến khi đến một ngôi làng (thì cả hai đều 

đói) nên đã hỏi xin thức ăn nhưng cả hai bị dân làng cự tuyệt. Lúc đó 

(Khudhir) thấy một bức tường muốn ngã thì Ông liền dựng đứng lại cho đàng 

hoàng. Thấy vậy (Musa) lên tiếng: “Nếu muốn, Thầy hãy đòi tiền công cho việc 

Thầy vừa làm đó.” 

ِِن ﴿ ََٰذا فَِراُق بَيأ َل َه ا قَا ً بأ َص هِ  لَيأ َتِطع عَّ ا لَمأ تَسأ وِيِل َم
أ

أ َك بِتَ َب ِئُ ن
ُ

َِك  َسأ   ﴾٧٨َوبَيأن
(Khudhir) đáp: “Chúng ta sẽ phải chia tay từ đây. Nhưng Ta sẽ giải thích cho 

Ngươi nghe ý nghĩa những việc Ta đã làm mà Ngươi đã không nhẫn nại được.” 
لِك  ﴿ َٓءُهم مَّ ِعيبََها َوََكَن َوَرا

َ
نأ أ

َ
َردتُّ أ

َ
َأ ِ ف ر َحأ َملُوَن ِِف ٱۡلأ ِكنَي َيعأ َسَٰ نَتأ لَِم فِينَُة فَََك سَّ ا ٱل مَّ

َ
ُُكَّ  أ ُخُذ 

أ
َأ ي

ب   َغصأ َنٍة    ﴾٧٩ا َسفِي
“Về chiếc thuyền là tài sản của những ngư dân nghèo dùng để kiếm sống trên 

biển. Ta đã cố ý làm hư nó bởi phía trước có một bạo chúa chuyên cưỡng đoạt 

những chiếc thuyền nguyên vẹn.” 
ا ﴿ مَّ

َ
َٰن  َوأ َي ُطغأ َما  ن يُرأهَِقُه

َ
َنآ أ فََخِشي  ِ ِمنَنيأ ؤأ هُ ُم ََوا ب

َ
أ َُٰم فَََكَن  ُغَل لأ ر  ا ٱ ُكفأ   ﴾٨٠ا َو

Còn về đứa trẻ, cha mẹ nó là hai người Mumin (có niềm tin vào Allah), Ta lo sợ 

với hành động thái quá của nó sau này sẽ làm cho cha mẹ nó chìu theo nó rồi trở 

thành người lộng quyền và phủ nhận đức tin.” 
ُهَما َخۡيأ  ﴿ بُّ َما َر لَُه ِد ن ُيبأ

َ
ٓ أ نَا َردأ

َ
َأ ة  ف وَٰ ُه َزَك ِنأ َرَب  ا م  قأ

َ
  ﴾٨١ا رُۡحأ  َوأ

“Ta mong rằng Thượng Đế sẽ ban cho cha mẹ nó đứa con khác tốt đẹp hơn nó 

và có lòng nhân từ.” 

ِدينَةِ ﴿ أَم ِ ِِف ٱل ِ يَتِيَمنيأ ََٰمنيأ َداُر فَََكَن لُِغَل ِ
ۡلأ ا ٱ مَّ

َ
َٰلِح   َوََكَن َُتأتَُهۥ َكن  َوأ َما َص ُوُه ب

َ
َما َوََكَن أ َُّه َك ل َراَد َربُّ

َ
ا فَأ

ن 
َ

ة  أ َ َما رَۡحأ نَُه ا َك رَِج تَخأ ا َويَسأ ُهَم دَّ ُش
َ

أ لَُغآ  َِك   َيبأ ب  ِن رَّ ِطع م  وِيُل َما لَمأ تَسأ
أ

َأ َٰلَِك ت رِيِۚ َذ مأ
َ

أ ۥ َعنأ  َفَعلأتُُه ا  َوَم
هِ َصبأ   َيأ ل   ﴾٨٢ا عَّ

“Và về bức tường là của hai đứa trẻ mồ côi của thành phố, phía dưới bức 

tường là kho báu do cha chúng để lại và ông là người sùng đạo (đức hạnh), 

Thượng Đế của Ngươi muốn cho chúng trưởng thành và tự chúng quật lấy 

kho báu đó, một hồng ân từ Thượng Đế Ngươi, và Ta đã không tự ý mình làm 
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tất cả mọi chuyện. Đó chính là ý nghĩa tất cả mọi điều mà Ngươi không đủ 

nhẫn nại chờ đợi.” 

 

Những bài học rút ra từ câu truyện: 

1- Kiến thức con người dù có uyên bác đến đâu cũng chỉ là ít ỏi, có chừng 

mực, có giới hạn như Allah đã phán: 

ِ ذِي ِعلأٍم َعلِيم  ﴿
َق ُُك  وأ  76يوسف:  ﴾٧٦ َوفَ

Và bên trên tất cả mọi kiến thức uyên thâm là Đấng Tinh Thông. Yusuf: 76 

(chương 12), Allah phán ở chương khác: 

َل  ﴿ ِي ل قَ َِّلَّ  إ ِم  لأ عِ لأ َن ٱ ِ م م  ُت ِي وت
ُ

أ  ٓ ا  85اإلرساء:  ﴾٨٥ َوَم

“Và cho dù các ngươi có trao dồi kiến thức ra sao thì cũng chỉ là tí xíu.” Al-

Isra: 85 (chương 17),  

Và Khudhir  nói với Musa  khi thấy con chim mổ xuống mặt biển: 

“Kiến thức của Ta cộng thêm kiến thức của Ngươi so với kiến thức của Allah 

giống như hình ảnh con chim mổ xuống mặt biển.”  

2- Việc trao dồi kiến thức không dừng lại ở địa vị, chức phận hoặc tuổi tác, 

không phân biệt người thầy có địa vị sang hèn hoặc có danh phận cao thấp hoặc có 

tuổi đời nhỏ hơn, bởi với kiến thức và địa vị như Nabi Musa  mà vẫn ham muốn 

học hỏi kiến thức với người uyên bác hơn Người và Người đã không quản ngại khó 

nhọc trên đường đi để học hỏi kiến thức. Trong khi Musa có địa vị cao hơn Khudhir 

, vậy mà vẫn hạ mình xin đi theo để học hỏi kiến thức. Đó chính là đạo đức của 

một học trò đối với người thầy, mỗi người Muslim cần phải học hỏi tính cách này 

từ Nabi Musa .  

Có lần mọi người hỏi Imam Ahmad bin Hambal : “Thưa Imam, Imam đã 

đạt được địa vị và kiến thức như thế này mà vẫn còn họ hỏi nữa sao ?” Imam đáp: 

“Ta và nghiên mực sẽ cùng vào cỏi mộ, ta sẽ không ngừng việc học hỏi cho đến khi 

ta bị đưa vào mộ.” 

Imam Al-Bukhari đã ghi trong sách rằng vị Sahabah Jaabir  đã du hành 

một tháng tròn chỉ vì để học hỏi một Hadith từ Abdullalh bin Unais . 

3- Vợ con và tài sản là một hồng phúc vĩ đại mà Allah ban tặng cho con 

người. Tuy nhiên, qua hồng phúc đó lại là một bài toán khó để thử thách con 

người, như đã phán:  

ة  ﴿ نَ مأ فِتأ َُٰدُك َل وأ
َ

َٰلُُكمأ َوأ َو مأ
َ

أ آ  َم نَّ
َ

ٓواْ أ لَُم عأ  82اْلنفال :  ﴾َوٱ

Và các ngươi hãy nhớ rằng: “Tài sản và con cái của các ngươi chính là một 

thử thách.” Al-Anfaal: 28 (chương 8). Allah thử thách con người sau khi đã ban 

cho con cái và tài sản để Ngài xem y có biết tạ ơn Ngài hay sẽ bội ơn Ngài, để xem 

y có vì con cái, vì số tài sản đó mà quên đi bổn phẩn với Allah không. 
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Ở chương khác Allah phán: 

﴿ ۖ ة  نَ ِ فِتأ ۡيأ َ ِ َوٱۡلأ ّشَّ  لُوُكم بِٱل  53 اْلنبياء: ﴾ َوَنبأ

Và TA (Allah) dùng điều tốt đẹp và điều xấu để thử thách các ngươi. Al-

Ambiya: 35 (Chương 21), điều tốt đẹp mà Allah ban cho con người là sự hưng 

thịnh giàu có còn điều xấu là tai nạn và nghèo khổ để xem con người biết tạ ơn hay 

bội ơn, biết kiên nhẫn hay trách móc. Allah phán ở chương Kinh khác: 

﴿  ِ ورِ ٱَّللَّ ِكأ ذ ن  و َع مأ  ُدُك َٰو َل وأ
َ

أ  ٓ ََّل مأ َو ُك َٰلُ َو و مأ
َ

أ مأ  ُك ِه ُلأ ََّل ت  ْ وا ُن َءاَم َن  ي ِ َّلَّ ا ٱ َه يُّ
َ

أ َك  َيٰٓ ِو َٰل َذ لأ  و َع َيفأ ن  و َوَم
َن  و َِٰسُ َخ لأ ُم ٱ ُه َِك  ئ َلٰٓ ْو

ُ
أ  9املنافقون:   ﴾٩فَ

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng để tài sản và con cái các 

ngươi làm các ngươi sao lãng bổn phận hành lễ Salah bắt buộc. Và ai dám làm 

như thế thì đó chính là những kẻ thua thiệt. Al- Munaafiqoon: 9 (chương 63), ở 

chương khác Allah phán: 

﴿ ْ وا ُف َتعأ ن  ِإَو مأ   َذُروُه حأ ٱ فَ مأ  ُك لَّ ا  ُدو   َع مأ  ُك َِٰد َل وأ
َ

مأ َوأ ُك َِٰج َو زأ
َ

أ نأ  ِنَّ ِم إ  ْ ٓوا ُن َءاَم َن  ي ِ َّلَّ ا ٱ َه يُّ
َ

أ ْ َيٰٓ وا وَفُح َصأ َوت
ور   َغُف  َ ِنَّ ٱَّللَّ إ فَ  ْ فُِروا َتغأ ٌم َو ي  14اتلغابن:  ﴾١٤رَِّح

Hỡi những người có đức tin, quả thật, trong số người vợ và con cái của các 

ngươi có người thù nghịch (cản trở) các ngươi (tuân lệnh Allah). Bởi thế, 

hãy cảnh giác họ (mà cố bảo vệ tôn giáo), nhưng nếu các ngươi lượng thứ 

bỏ qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng 

Rất Mực Khoan Dung. Al-Taghaa-bun: 14 (chương 64). 

4- Khi thế hệ cha mẹ ngoan đạo, biết kính sợ Allah thì thế hệ con sẽ được 

Allah chăm lo và bảo vệ giống như Allah đã bảo vệ kho báu của hai đứa trẻ mồ côi 

chỉ vì cha chúng là người sùng đạo. 

5- Chỉ Allah duy nhất mới thông tinh chuyện huyền bí. Sở dĩ Khudhir  

biết trước sự việc là do Allah thiên khải cho riêng Người và chỉ có giới Rasul 

mới được Allah thiên khải cho thiên cơ huyền bí, bởi Ngài phán: 

َحًدا ﴿
َ

أ ِهِۦٓ  ب َٰ َغيأ لََعَ هُِر  َََل ُيظأ ِب ف لأَغيأ َٰلُِم ٱ ل   ٢٦َع ن رَُّسو َََضَٰ مِ ت  62 - 62اجلن:  ﴾إَِّلَّ َمِن ٱرأ

Duy chỉ (Allah) mới tin thông mọi việc huyền bí mà không một ai có thể cập 

nhật được * Ngoại trừ những ai được Ngài hài lòng cho phép trong số Rasul. 
Al-Jin: 26 - 27 (chương 72).  

Qua câu Kinh ai tự xưng mình là Waly thông tinh thiên cơ diệu đoán, ta được 

ban cho điều huyền bí, tất cả quả là lời dóc láo, dối trá, lừa gạt. 

6- Con người càng hiểu biết thì lòng kiên nhẫn cũng càng cao, còn người 

kém kiến thức thì lòng chịu đựng càng mỏng manh, bởi Khudhir  đã khẳng định 

ngay từ đầu rằng Musa  sẽ không có khả năng kiên nhẫn. 
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7- Islam luôn xem trọng mạng người và đặt mạng người lên hàng đầu, bởi 

Musa  đã không quan tâm đến chiếc thuyền lúc bị Khudhir  đục mà chỉ quan 

tâm đến những người trên thuyền. 
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