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$#" !
Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung

َ  َوأَ ْﺻ،  َو َ َ آ، َوا ﺼ َﻼ ُة َوا ﺴ َﻼ ُم َ َ َر ُﺳ ْﻮل اﷲ، ا َ ْ َ ْﻤ ُﺪ
 َو َﻣ ْﻦ،ﺤﺎﺑِ ِﻪ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ: أَﻣﺎ َ ْﻌﺪ،ا ْﻫﺘَ َﺪى ﺑ ُﻬ َﺪ ُاه
ِ
ِ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu
xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah, cho gia
quyến của Người, các vị bạn đạo của Người cùng tất cả những
ai đi theo sự hướng dẫn của Người ..
Quả thật, các vị Sahabah (bạn đạo) của Nabi

 là những người tốt đẹp nhất trong nhân loại
sau các vị Nabi. Allah đã lựa chọn họ  làm những người
Muhammad

đồng hành với vị Nabi của Ngài, họ đã giúp đỡ và ủng hộ
Người, Ngài  đã khen ngợi và tuyên dương họ trong Qur’an
thiêng liêng của Ngài qua rất nhiều câu Kinh, và Nabi  cũng
khen ngợi và tuyên dương họ qua rất nhiều Hadith.
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Dưới đây là các câu Kinh và những Hadith tiêu biểu
nói về ân phúc của các vị Sahabah  cũng như sự khen ngợi
và tuyên dương họ:

 Allah, Đấng Tối Cao phán khen ngợi Nabi  và các
vị Sahabah  của Người:

َ َ ُ ٓ
َ َ
ُ َ ُ ۡ ُۡ َ ّ
َءا َ َ ِ ِ َو َ ِ ِ ِۦ
ن
ۚ ِ ِ َ أ ِل إ ِ ۡ ِ ِ ر ِ ِۦ وٱ
َ ُ َ ّ ُق َ ۡ َ أ َ َ ّ ِ ر ُ ِۦ َو َ ُ ا ْ َ ۡ َ َوأَ َ ۡ َ ۖ ُ ۡ َ ا َ َ َر
ِ
ٖ
ِۚ
ِ

ُ
﴿ َءا َ َ ٱ ُ ل
َ
ُ
َو ُ ِ ِۦ َو ُر ُ ِ ِۦ
ۡ َ َ
[٢٨٥ : ۡ ٱ َ ِ ُ ﴾ ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة

Sứ giả (Muhammad) tin vào những gì được ban xuống cho
Y từ Thượng Đế của Y và những người có đức tin cũng tin
tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các thiên
thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của
Ngài. Họ đều nói: Bầy tôi không phân biệt và kỳ thị một vị
nào trong các Sứ giả của Ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời.
Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi,
chắc chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 285).
Một Hadith Sahih được ghi lại rằng Abu Huroiroh 
thuật lại: “Khi Allah mặc khải xuống cho Thiên sứ của Ngài

 câu Kinh:

َ َ ِ ََٰٰ ٱ
َ ِ ِّ ﴿
ُٱ ۡ َ ِض ن ُ ۡ ُ وا ْ َ ٓ أَ ُ ِ ُ ۡ أ َ ۡو ُ ۡ ُ ه
ِ
ِ تو
ِ
ُ ّ َ ُ ُ َ ِ ۡ ُ ِ ٱ ُ ۖ َ َ ۡ ِ ُ ِ َ َ َ ٓ ُء َو
ٌ ِ َ ِٖب َ َ َ ٓ ُء ۗ َوٱ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ۡ ء
ِ
ِ
[٢٨٤ :﴾ ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة
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Mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật trong trái
đất đều là của Allah và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín
điều nằm trong lòng của các ngươi thì Allah sẽ vẫn thanh
toán các ngươi về điều đó. Bởi thế, Ngài sẽ tha thứ cho ai
Ngài muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài muốn bởi vì Allah là
Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. (Chương 2 – Albaqarah, câu
284).
Câu Kinh này làm cho các vị Sahabah  của Thiên sứ

 bối rối, họ đến gặp Thiên sứ của Allah , họ ngồi quỳ gối
(giống như tư thế ngồi trong Salah) và nói: Thưa Thiên sứ của
Allah! Chúng tôi được sắc lệnh những việc làm mà chúng tôi
có khả năng: Salah, nhịn chay, Jihad và Sadaqah, nhưng giờ
đây câu Kinh này được ban xuống cho Người và chúng tôi e
rằng không có khả năng gánh vác lấy nó. Thiên sứ của Allah
 nói:

ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َُ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
 ﺑَﻞ،ﻜﺘَﺎ َ ِ ِﻣ ْﻦ ﺒْ ِﻠ ْﻢ َﺳ ِﻤﻌﻨَﺎ َو َﻋ َﺼﻴْﻨَﺎ؟
ِ » أﺗ ِﺮ ﺪون أن ﻘﻮ ﻮا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟ
ْ َ َ
ُ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ
« ُ  َﺳ ِﻤﻌﻨَﺎ َوأ َﻃﻌﻨَﺎ ﻔ َﺮاﻧﻚ َر ﻨَﺎ َو ِ ْﻚ ا َﻤ ِﺼ:ﻗﻮ ﻮا

“Chẳng lẽ các ngươi muốn nói giống như những người của
hai Kinh sách (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước thời các
ngươi đã nói rằng chúng tôi đã nghe và không tuân lệnh
hay sao? Các ngươi hãy nói: Bầy tôi xin nghe và vâng lời,
xin Ngài tha thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi,
chắc chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài”.
Họ  nói: Chúng tôi xin nghe và vâng lời, lạy
Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài.
Thế là Allah ban xuống ngay sau đó câu Kinh:
5

Các Hadith nói về Isra’ & Mi’raj . . .

َ َ ُ ٓ
ُ َ ُ ۡ ُۡ َ ّ
َ َ
ن
َءا َ َ ِ ِ َو َ ِ ِ ِۦ
ۚ ِ ِ َ أ ِل إ ِ ۡ ِ ِ ر ِ ِۦ وٱ
َ ُ َ ّ ُق َ ۡ َ أ َ َ ّ ِ ر ُ ِۦ َو َ ُ ا ْ َ ۡ َ َوأَ َ ۡ َ ۖ ُ ۡ َ ا َ َ َر
ِ
ٖ
ِۚ
ِ

ُ
﴿ َءا َ َ ٱ ُ ل
َ
ُ
َو ُ ِ ِۦ َو ُر ُ ِ ِۦ
ۡ َ َ
[٢٨٥ : ۡ ٱ َ ِ ُ ﴾ ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة

Sứ giả (Muhammad) tin vào những gì được ban xuống cho
Y từ Thượng Đế của Y và những người có đức tin cũng tin
tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các thiên
thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của
Ngài. Họ đều nói: Bầy tôi không phân biệt và kỳ thị một vị
nào trong các Sứ giả của Ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời.
Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi,
chắc chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 285).
Khi họ làm đúng như vậy, Allah  ban xuống:

َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ۗر
َ ِ َ ۡ َ ُۥ َ َ ٱ
َ َ ٱر َ ۡ َ ٓۚ أ
ۡ َ َ َو

َ
َ
َ
َۡ
ٱ ُ ً إ ِ ُو ۡ َ َ ۚ َ َ َ َ ۡ َو َ ۡ َ َ ٱ
َ َ َ ٗ ۡ ََٓۡ َ ۡ َۡ ََ َ َ َۡ َ ۡ َ َۡ َٓ
ۚر و
ِ أو أ
ِ
ِإ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ َ ّ َ ُ َ َو
َ
ۡ ِ َ ِۦ َوٱ ۡ ُ َ َوٱ
ِ
ِۖ
ۡ
َ ِ ٰ َ َ َ َ ٱ ۡ َ ۡ ِم ٱ
[٢٨٦ :﴾ ]ﺳﻮرة ا ﻘﺮة
ِ

ُّ َ ُ
ِ
َٓ ۡ
ِ إِن
َ َ ۡ َ ۚ َر
ِ
ۡ ُ َ َٰ

َ
ا

﴿
َُ

ِ
ََۡ

Allah không bắt một linh hồn gánh vác trách nhiệm quá
khả năng của nó. Nó sẽ hưởng phúc về điều tốt mà nó đã
làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. Lạy Thượng Đế,
xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi quên hay sai sót;
lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề
giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những người trước
bầy tôi; lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi vác gánh
6
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vượt quá khả năng của bầy tôi, xin Ngài hãy lượng thứ cho
bầy tôi, tha thứ tội lỗi cho bày tôi và tương xót cho bầy tôi,
Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin Ngài yểm trợ bầy tôi
thắng những kẻ vô đức tin. (Chương 2 – Albaqarah, câu
286).
Và Ngài  nói: Vâng”. (Muslim: 125).
Ông Ibnu Abbas  thuật lại: “Khi câu Kinh này Mọi
vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật trong trái đất
đều là của Allah và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều
nằm trong lòng của các ngươi thì Allah sẽ vẫn thanh toán
các ngươi về điều đó. Bởi thế, Ngài sẽ tha thứ cho ai Ngài
muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng
Toàn Năng trên mọi thứ. (Chương 2 – Albaqarah, câu 284).
Dường như có một điều gì đó bất ổn và bối rối trong trái tim
của họ, thế là Nabi  nói:

ُ ُ
ْ َ ْ
«  َﺳ ِﻤﻌﻨَﺎ َوأ َﻃﻌﻨَﺎ َو َﺳﻠ ْﻤﻨَﺎ:» ﻗﻮ ﻮا

“Các ngươi hãy nói: Bầy tôi đã nghe, xin vâng lời và
phụng mệnh”.
Thế là Allah để đức tin Iman vào trong tim của họ,
Ngài ban xuống câu Kinh: Allah không bắt một linh hồn
gánh vác trách nhiệm quá khả năng của nó. Nó sẽ hưởng
phúc về điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó
đã gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi
nếu bầy tôi quên hay sai sót, rồi Ngài  nói: quả thật TA
đã làm thế. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi
gánh vác nặng nề giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên
7
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những người trước bầy tôi, rồi Ngài  nói: quả thật TA đã
làm thế. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi vác
gánh vượt quá khả năng của bầy tôi, rồi Ngài  nói: quả
thật TA đã làm thế. Xin Ngài hãy lượng thứ cho bầy tôi, tha
thứ tội lỗi cho bày tôi và tương xót cho bầy tôi, Ngài là
Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin Ngài yểm trợ bầy tôi thắng
những kẻ vô đức tin, rồi Ngài  nói: quả thật TA đã làm
thế.” (Muslim: 126).

 Allah, Đấng Tối Cao phán khen ngợi những người
Muhajir (dân di cư từ Makkah đến Madinah) và những người
Ansar (cư dân Madinah):
َ

َُْْٓ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ﴿ َوٱ ِ َ َءا َ ُ ا ْ َو
ِ وا و ٰ وا ِ ِ ِ ٱ ِ وٱ ِ ءاووا و وا أو
َ ٞ
ٞ ۡ ُ ّٗ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ
[٧٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎلٞ ِ ِ َ ة َورِ ۡزق
ۚ ٱ ِ ن

Và những người có đức tin, di cư (vì Allah) và chiến đấu
cho con đường chính nghĩa của Allah cùng với những chứa
chấp và giúp đỡ họ (cư dân Madinah), tất cả họ là những
người có đức tin thực sự. Họ sẽ được tha thứ và sẽ được
ban bổng lộc dồi dào. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 74).
Ý nghĩa câu Kinh này rằng Allah  đã khen ngợi và
tuyên dương những người Muhajir và những người Ansar, bạn
đạo của Nabi Muhammad bin Abdullah . Ngài  ca ngợi
đức tin Iman của họ, cho biết phần thưởng to lớn dành cho họ
bởi vì họ đã thực sự tin tưởng, họ đã di cư vì Ngài, giúp đỡ và
ủng hộ cho con đường chính nghĩa của Ngài, tất cả họ đều hỗ
trợ lẫn nhau trong việc chiến đấu chống lại kẻ thù của Allah và
8
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Thiên sứ của Ngài  thuộc những người ngoại đạo và
Munafiq nên Họ sẽ được tha thứ và sẽ được ban bổng lộc
dồi dào. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 74). (xem: Taysir
AlKareem Arrahman, trang 327).

 Allah  phán:
ٗ  ر ُ ُل ٱ ِ َوٱ ِ َ َ َ ُ ٓۥ أ َ ِ ا ٓ ُء َ َ ٱ ۡ ُ ر ُر َ َ ٓ ُء َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ ُرٞ َ ﴿
ۖ
ۚ
ِ
َ
ٗ
َ
ٗ
ۡ
ۡ َ َ ََُۡ ٗ ُ
ُ
ِّ ِ َ ٱ ِ َورِ َ ٰ ۖ ِ َ ۡ ِ ُو ُ ِ ِ ّ ِ ۡ ِ ٱ ُ د
ن
ا
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ َ َ
ۡ
ٰ ِ َ ُ ۡ ِ ٱ ۡ َر ٰ ِ َو َ ُ ۡ ِ ٱ ِ ِ ِ َ ۡر ٍع أ َ َج ۡ َ ٔ ُ ۥ َ ٔ َز َرهُۥ
ََ ٰ ََ ۡ َ ََ َۡ ۡ َ
َ َ َ
ۡ
ُ ُ ٱ ۡ ُ َر ۗ َو َ َ ٱ
ِ ِ ى ٰ ُ ِ ِۦ ُ ِ ُ ٱ راع
ِِ
َ ٗ ۡ ُۡ
ْ ُ
ْ
ِ ِ ٰ َ ِ ٰ ٱ ِ َ َءا َ ُ ا َو َ ِ ا ٱ
:ِ َ ة َوأ ۡ ً ا َ ِ َ ۢ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
[٢٩

Muhammad là Sứ giả của Allah. Và những ai đi theo y thì
rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng rất thương
xót lẫn nhau. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy họ cúi đầu và
quỳ lạy vì họ muốn tìm kiếm hồng phúc và sự hài lòng nơi
Allah. Dấu vết của họ nổi trên gương mặt của họ qua tì vết
của việc phủ phục. Đó là hình ảnh của họ trong Kinh
Tawrah; và hình ảnh của họ giống như một hạt giống đâm
ra chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng thẳng trên
thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát lòng người gieo. Kết
quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin thù hận họ.
Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưởng vĩ đại cho những
ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. (Chương 48 – AlFath, câu 29).
9
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Allah  phán cho biết về vị Thiên sứ của Ngài  và
các vị Sahabah của Người  thuộc những người Muhajir và
Ansar rằng họ là những người hoàn thiện về phẩm chất và đức
tin Iman, rằng họ rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin
tức họ kiên quyết và mạnh tay chiến đấu và trừng trị những kẻ
thù ngoại đạo, họ không mềm lòng cũng như không chùn bước
với những kẻ thù ngoại đạo nhưng họ lại rất thương xót lẫn
nhau tức họ luôn đoàn kết và hết mực thương yêu lẫn nhau
như một thể thống nhất, người này thương người kia giống như
thương chính bản thân mình. Đây là cách cư xử với con người
với nhau, còn đối với Đấng Tạo Hóa thì quả thật ngươi sẽ
thấy họ cúi đầu và quỳ lạy tức họ thường dâng lễ nguyện
Salah để phủ phục Ngài, và họ hành động thờ phượng đó vì
họ muốn tìm kiếm hồng phúc và sự hài lòng nơi Allah tức
họ được Allah hài lòng, thương yêu họ và ban thưởng cho họ.
Dấu vết của họ nổi trên gương mặt của họ qua tì vết của
việc phủ phục tức vết tích thờ phượng hiện rõ trên gương mặt
họ vì họ năng thờ phượng Ngài. Và Đó là hình ảnh của họ
trong Kinh Tawrah tức hình ảnh của họ được mô tả trong
Kinh Tawrah (Cựu ước) như thế, còn trong Kinh Injil (Tân
ước) thì hình ảnh của họ được mô tả với một sự mô tả khác. Và
trong sự hoàn thiện của họ cũng như sự đoàn kết, thương yêu
và tương trợ nhau giống như một hạt giống đâm ra chồi và
trở thành cứng, và dày đặc và đứng thẳng trên thân cây
của nó và làm đẹp mắt và mát lòng người gieo bởi sự
hoàn thiện và tốt đẹp của nó.
Tương tự, các vị Sahabah , họ cũng giống như sự
gieo trồng mang lại lợi ích cho con người và con người thì cần
đến họ. Đức tin Iman của họ, việc làm của họ là sức mạnh của
10
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sự gieo trồng trong việc duy trì và bảo tồn tôn giáo của Allah
và kêu gọi đến với nó giống như một hạt giống đâm ra chồi và
trở thành cứng, và dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó,
và cũng chính vì vậy mà Ngài  phán: Kết quả là nó làm
cho những kẻ không có đức tin thù hận họ khi mà chúng
nhìn thấy sự đoàn kết và vững chắc của họ trên tôn giáo của họ
và khi chúng va chạm họ thì họ sẵn sàng chiến đấu và chiến
đấu một cách quyết liệt không sợ hãi. Và Allah hứa tha thứ
và ban phần thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin
và làm việc thiện, các vị Sahabah  là những người kết hợp
giữa đức tin Iman và việc làm ngoan đạo nên Allah sẽ tha thứ
tội lỗi cho họ và ngăn những điều xấu xảy đến với họ trên thế
gian và cõi Đời Sau và Ngài ban phần thưởng vĩ đại cho họ ở
Đời Sau. (xem: Taysir AlKareem Arrahman, trang 795).

 Allah  phán:
ٗ ۡ َ َ ََُۡ ۡ َََۡ ۡ َ
ْ ُ ۡ ُ َ
َُۡ َٓ َ ُۡ
َ
ن
ِ ِّ َ ٱ
ِ ِ ٰ ﴿ ِ اءِ ٱ ٰ ِ ِ ٱ ِ أ ِ ا ِ دِ ٰ ِ ِ وأ
َ
َ ُ
ُ َ َ ْ ُ ٓ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َٰٗ ۡ َ
و
َوٱ ِ َ َ ُءو ٱ َار
ُٱ ٰ ِ ن
ِ ون ٱ ور ۚۥ أو
ِ ور
ۡ
َ
َ
ٓ ّ َٗ َ ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ ۡ َ َ
ِ
َوٱ ِ َ ٰ َ ِ ۡ ِ ِ ۡ ِ ن
ِ َِ َ إ ِ ۡ ِ ۡ َو ِ ُ ون ِ ُ ُ ور
َۡ ُ َ ُ َ َ ٞ َ َ َ ۡ َ َ َۡ َ ۡ ُ َ ََ َ ُ ۡ ُ َ ْ ُ ُ
ِ ِۦ
ق
ۚو
أو ا و ِ ون
ِِ أ ِ ِ و ن
َ ُ ُۡۡ ُ ُ َ ََُْ
[٨،٩ :
ٱ ِ ن ﴾ ]ﺳﻮرة ا
ِ و
Dành cho những người Muhajir nghèo khó vốn đã bị trục
xuất khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản để tìm
thiên phúc và sự hài lòng của Allah và họ đã ủng hộ Allah
và Sứ giả của Ngài. Họ đích thực là những người chân thật.
Và những người đã có nhà cửa và có đức tin trước họ đã
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yêu thương những ai di cư đến với họ, trong lòng họ thật sự
không cảm thấy một điều gì về những gì mà họ đã cho đi.
Họ đã dành ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính
bản thân họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn
không kém. Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam thì họ
là những người sẽ thành công. (Chương 59 – Al-Hashr, câu
8, 9).
Allah  nói về nguồn chiến lợi phẩm, và Ngài qui
định cho các thành phần được hưởng đó là những người nghèo
Muhajir và những người Ansar. Những người Muhajir đáng
được hưởng từ nguồn chiến lợi phẩm bởi vì họ đã rời bỏ quê
hương xứ sở của họ, bỏ người thân yêu của họ, bỏ nhà cửa và
tài sản của họ chỉ vì Allah, vì ủng hộ và giành thắng lợi cho tôn
giáo của Allah, vì yêu thương Thiên sứ của Allah. Họ thực sự
là những người trung thực trong đức tin Iman và các việc làm
ngoan đạo và thiện tốt, không giống như những ai đó tự xưng
là những người của đức tin Iman nhưng lại không trung thực
trong việc chiến đấu, dời cư và những hành động thờ phượng
khác. Và những người Ansar (cư dân Madinah), họ là bộ tộc
Al-Aws và Al-Khazraj, họ là những người tin nơi Allah và
Thiên sứ của Ngài, họ thương yêu và vâng lời Allah

 và

Thiên sứ của Ngài , họ ra sức che chở cho Người và những
người có đức tin di cư từ Makkah đến, họ đã chia sẻ nhà cửa và
quê hương của mình cho những người di cư đến với trái tim
đầy đức tin Iman, nhà cửa của họ, quê hương của họ trở thành
nơi quay về và trú ngụ cho những người Muhajir, Allah đã mô
tả rằng những người Ansar: họ đã yêu thương những ai di
cư đến với họ và đây không phải là vì một ý nghĩa nào khác
ngoài ý nghĩa rằng họ thực sự yêu thương Allah, yêu thương
12
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Thiên sứ của Ngài và những ai ủng hộ và giúp đỡ tôn giáo của
Ngài và trong lòng họ thật sự không cảm thấy một điều gì
về những gì mà họ đã cho đi tức họ không hề cảm thấy ganh
ghét và thiệt thòi đối với những người Muhajir khi phải chia sẻ
các phần lộc và ân huệ của mình, trái tim và tấm lòng của họ
luôn cảm thấy bằng an và thanh thản không hề vướng bận bởi
sự hơn thua, khinh thị và ganh ghét. Và câu Kinh cho thấy
những người Muhajir ân phúc hơn những người Ansar bởi
Allah đã để cập đến những người Muhajir trước tiên sau đó
mới đến những người Ansar, hơn nữa những người Muhajir
vừa ủng hộ tôn giáo vừa phải rời bỏ nhà cửa quê hương của
mình đế dời cư đến nơi khác. Và lời phán của Allah: Họ đã
dành ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính bản thân
họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn không kém
có nghĩa là những người Ansar là những ngươi có phẩm chất
rộng lượng vượt trội, sự rộng lượng của họ là hoàn hảo, họ đã
chia sẻ và cho đi không phải là những thứ dư thừa không cần
thiết mà họ đã chia sớt những gì mà họ có mặc dù họ cũng rất
cần, sự rộng lượng này thể hiện phẩm chất cao đẹp của những
con người luôn đặt tình yêu thương dành cho Allah lên hàng
đầu. Về điều này, đã có một câu chuyện về một người Ansar
được Allah ban xuống câu Kinh vì hành động rộng lượng của y
khi mà y đã tiếp đãi khách của mình bằng phần thức ăn của y
và phần thức ăn của vợ con y, và y cùng vợ con đã ngủ qua
đêm đó trong cơn đói. Sự rộng lượng là điều đáng được ca tụng
và khen ngợi còn sự ích kỷ hẹp hòi đáng bị chê trách bởi vì sự
ích kỷ hẹp hòi là bản chất của keo kiệt và tham lam, cho nên ai
biết chia sẻ với người khác về những thứ mà bản thân mình
cũng rất cần thì y sẽ giữ được bản thân mình khỏi sự tham lam
và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam thì họ là những
người sẽ thành công. Người nào có thể giữ bản thân mình
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Các Hadith nói về Isra’ & Mi’raj . . .

thoát khỏi sự tham lam thì sẽ dễ dàng cho phép bản thân mình
thực hiện và phục tùng mệnh lệnh của Allah và Thiên sứ của
Ngài một cách dễ dàng và y cũng sẵn sàng cho phép bản thân
mình từ bỏ những điều mà Allah và Thiên sứ của Ngài nghiêm
cấm, y sẽ sẵn sàng đánh đổi tiền bạc, tài sản cho con đường
chính nghĩa của Allah, y sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm sự hài
lòng của Ngài, đấy là người sẽ gặt hái được thắng lợi và thành
công. Khác với người này là những ai luôn để bản thân mình
tham lam thì những người này chỉ là những người chỉ tìm thấy
sự thua thiệt và thất bại.
Câu Kinh này đã ca ngợi phẩm chất cao đẹp của các vị
Sahabah , họ là những người cao quý, những vị Imam của
kiến thức tôn giáo, họ là những người vượt trội về ân phúc và
ưu điểm hơn những người thời sau họ, họ là những người dẫn
dắt và gương mẫu cho những người có đức tin ngoan đạo thời
sau phải noi theo. (xem: Taysir AlKareem Arrahman, trang
850).

 Allah  phán:
ۡ ُ ۡ ِ ْ َ ٓ أَ َ َ ُ ُ ٱ ۡ َ ۡ ُح ۚ ِ ِ َ أَ ۡ َ ُ ا
ۡ ُ َ ْ ُ ٱ ُس إن ٱ َس َ ۡ َ َ ُ ا
ِ
ُ َۡ َ ۡ َ ُ
﴾ ]ﺳﻮرة آل
ِ ٱ وِ ٱ

ْ
ۡ
َ
ِ َ ۢ ِ ﴿ ٱ ِ َ ٱ ۡ َ ُ ا ِ ِ َوٱ ُ ِل
َ
ُ َ ٱ ِ َ َ َل
ٌ ِ َ ٌ ۡ َوٱ َ ۡ ا ْ أ
َ ََ ۡ ُۡ َ ۡ َ
َ ُ ۡ َ ْ اد ُ ۡ إ َ ٰ ٗ َو َ ُ ا
ِ
[١٧٣ ،١٧٢ :ﻋﻤﺮان

Những ai đã đáp lại lời gọi của Allah và của Sứ giả (của
Ngài) sau khi mang thương tích (tại Uhud); những ai làm
tốt và sợ Allah sẽ được ban thưởng một phần thưởng to
lớn. Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những
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người (ngoại đạo) tập trung đến tấn công quí vị. Bởi thế,
hãy sợ chúng”. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin
của họ và họ đã nói: “Allah đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là
Đấng Bảo Trợ Ưu Việt” (Chương 3 – Ali-Imran, câu 172,
173).
Khi Nabi  quay trở lại Madinah từ Uhud, Người
nghe Abu Sufyan và những người thờ đa thần khác ở cùng với
ông ta đang có ý định quay trở lại Madinah, một số các vị
Sahabah đại diện xuất chinh, họ xuất chinh - trong tình trạng
cơ thể bị thương tích - vì đáp lại lời kêu gọi của Allah  và
Thiên sứ của Ngài , vì tuân lệnh Allah  và Thiên sứ của
Ngài. Và khi họ đến Humara’ Al-Asad thì có một nhóm người
đến nói với họ: Quả thật, những người (ngoại đạo) tập
trung đến tấn công quí vị, nhóm người này muốn làm cho
họ hoang mang và sợ hãi nhưng điều đó lại làm cho họ tăng
thêm đức tin Iman nơi Allah và càng phó thác cho Ngài. và
họ đã nói: “Allah đủ giúp chúng tôi” tức họ chỉ cần Allah
trợ giúp thôi là đã đủ cho họ rồi bởi vì Ngài là Đấng Bảo Trợ
Ưu Việt.

ُ
َ
َ ٰن ٱ ِۗ َوٱ ُ ذو
ُ َ َ ُۡ
ِن إِن
و

ۡ ْ َُ َ ٞٓ ُ ۡ ُ ۡ َ َۡ ۡ
ۡ ََ
ِء وٱ ا ر
ٖ ِو
ُ ََ ََ ََُٓ َۡ ُ َُّ ُ ٰ َۡ
ُ
ِف أو ِ ءهۥ
ُٱ

ْ َ َ َ
ُ ا ِ ِ ۡ َ ٖ ِّ َ ٱ
﴿
َ
ۡ َ
ِ ٰ َ ٍِ َ ِ ٍ إ
ۡ ُ ُ
[١٧٥ :ِ ِ َ ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان

Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ
đã không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng
của Allah. Và Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. Chỉ Shaytan
mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của nó; bởi thế, chớ sợ
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chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người
có đức tin. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 175).
Thông điệp được truyền đến những người ngoại đạo
thờ đa thần rằng Thiến sứ  cùng các vị Sahabah  của
Người đã xuất chinh tiến đến về phía các ngươi, và Allah đã
làm cho chúng sợ hãi trong lòng và tiếp tục quay trở lại
Makkah, còn những người có đức tin thì quay về nhà với ân
huệ và thiên lộc của Ngài. Những người có đức tin đã xuất
chinh mặc dù không cần đánh nhưng Allah đã ghi cho họ ân
phước chinh chiến trọn vẹn bởi vì họ đã thực sự tuân lệnh
Ngài, họ không hề nghịch lại lệnh Ngài nên họ xứng đáng
được ban thưởng phần ân phước to lớn, đấy là hồng phúc của
Allah ban cho họ. (xem: Taysir AlKareem Arrahman, trang
157).


َ ِ َٰ ر
ٖ
ََٗ َٓ
ِ
ۚ

Allah  phán:

ُ َُ َ َ َ َۡ َ َ
رِ وٱ ِ ٱ
ِ ِ وٱ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ ۡ
َ ِِٰ ُٰ ي َ ٱ
ِ ٖ ٰ
ۡ

ِِ

ۡ
َٰ ُ ٱ
َُ َ

َ ِ َو ُ َن
ََ َُۡ ْ
وأ
ا

[١٠٠ :﴾ ]ﺳﻮرة ا ﻮ ﺔ

ۡ َ ُ
﴿ َوٱ ٰ ِ ن ٱ
ُ َ َ ۡ َُۡ ُ
ور
ٱ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ ِ َ ٰ ِ َ ٱ ۡ ُز ٱ

Và những người tiên phong trong số những người
Muhajir (những người di cư từ Makkah đến Madinah) và
16
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những người Al-Ansar (cư dân Madinah) cùng với những
ai theo đường lối tốt đẹp của họ thì sẽ được Allah hài lòng
và tất cả họ sẽ hài lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho
họ các ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng
sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành
đạt vĩ đại (Chương 9 – At-Tawbah, câu 100).
Những người tiên phong là những người thời trước của
cộng đồng này, họ là những người tiên phong đến với đức tin
Iman, sự dời cư, Jihad và gầy dựng tôn giáo của Allah , họ
là những người Muhajir, họ là những người đã bị trục xuất
khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản để tìm thiên
phúc và sự hài lòng của Allah và họ đã ủng hộ Allah và Sứ
giả của Ngài. Họ đích thực là những người chân thật.
(Chương 59 – Al-Hashr, câu 8). Còn những người Ansar là
những người đã có nhà cửa và có đức tin trước họ đã yêu
thương những ai di cư đến với họ, trong lòng họ thật sự
không cảm thấy một điều gì về những gì mà họ đã cho đi.
Họ đã dành ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính
bản thân họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn
không kém. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 9).
Và những ai theo đường lối tốt đẹp của họ tức về
đức tin, lời nói và hành động thì những người này là những
người sẽ an toàn khỏi sự chê trách và tội lỗi, những người sẽ
đạt được sự khen ngợi và sẽ có một vị trí tốt đẹp và cao quý
nơi Allah . thì sẽ được Allah hài lòng, sự hài lòng của
Allah  còn vĩ đại hơn những ân huệ nơi Thiên Đàng, và tất
cả họ sẽ hài lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các
ngôi vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy,
họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ đại.
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Họ sẽ mãi mãi sống trong Thiên Đàng hạnh phúc, họ sẽ mãi
mãi hưởng thụ khoái lạc cả tâm hồn, tinh thần và thể xác. Đấy
là một sự thành đạt vĩ đại. (xem: Taysir AlKareem Arrahman,
trang 349).

 Allah  phán:
ُ
ُ
َ َ ِ َ َ ِ ﴿ َ ۡ َر ِ َ ٱ ُ َ ٱ ۡ ُ ۡ ِ ِ َ إ ۡذ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ ٱ َ َ ة
ۡ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ٗ
ٗ
ۡ ُ َ ٰ َ َ َ َل ٱ ِ َ َ َ َ ۡ ۡ َوأ
[١٨ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
ِ
ِ
Quả thật, Allah đã hài lòng với những người có đức tin
khi họ tuyên thệ trung thành với Ngươi (Muhammad) dưới
tàn cây (tại Hudaybiyah) bởi vì Ngài biết điều nằm trong
lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình lặng xuống cho
họ; và Ngài ân thưởng cho họ bằng một cuộc thắng lợi gần
kề. (Chương 48 – Al-Fath, câu 18).
Allah  cho biết rằng, với hồng phúc và sự nhân từ
của Ngài, Ngài đã hài lòng với những người có đức tin khi họ
đã tuyên thệ trung thành với vị Thiên sứ của Ngài , và cuộc
tuyên thệ trung thành đó đã làm sáng ngời gương mặt của họ
bởi vì họ đã gặt hái được sự hạnh phúc ở đời này và Đời Sau,
và cũng chính vì lẽ này nên cuộc tuyên thệ này được gọi là
“cuộc tuyên thệ Ridwan (sự hài lòng)” tức Allah hài lòng với
những người có đức tin trong cuộc tuyên thệ đó, và cuộc tuyên
thệ này còn được gọi là “cuộc tuyên thệ dưới tàn cây” – rằng
Thiên sứ của Allah  bàn chuyện Người sẽ viếng thăm ngôi
đền Ka’bah vào ngày Al-Hudaibiyah, rằng Người đi viếng
thăm ngôi đền Ka’bah để tôn vinh nó chứ không phải nhằm
mục đích khiêu chiến với một ai. Thế là Thiến sứ của Allah 
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đã cử Uthman bin Affan  đến Makkah để trao đổi với những
người thờ đa thần ở đó. Sau đó, có một thông tin không thật
rằng Uthman đã bị những người thờ đa thần giết, cho nên,
Thiên sứ của Allah  đã tập hợp các vị Sahabah của Người
khoảng 1500 người, họ đã cùng tuyên thệ trung thành với
Người dưới một cái cây về việc sẽ quyết chiến sinh tử với
những người thờ đa thần. Do đó, Allah  phán cho biết rằng
Ngài đã hài lòng về những người Sahabah đầy đức tin trong
hoàn cảnh đó, đó là sự tuân lệnh và phục tùng trung thực bởi
vì Ngài biết điều nằm trong lòng của họ về đức tin Iman
bởi thế, Ngài đã ban sự bình lặng xuống cho họ để tri ân
họ về những điều nằm trong trái tim họ, để tăng thêm cho họ
sự hướng dẫn; và vì Ngài biết rằng trong trái tim của họ cũng
có sự lo lắng nên Ngài đã ban xuống cho họ sự bằng an trong
lòng nhằm để họ an tâm. Và Ngài ân thưởng cho họ bằng
một cuộc thắng lợi gần kề đó là chinh phục được Khaibar và
giành được chiến lợi phẩm từ cuộc chinh phục đó, một phần
thưởng dành cho họ để tri ân về những gì họ đã làm trong việc
tuân lệnh Allah , và tìm sự hài lòng nơi Ngài. (xem: Taysir
AlKareem Arrahman, trang 793).

 Allah  phán:
َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ى َو َ ۡ َ ۡ َ َ ٱ
ٰ َ
ِ
ِ ِ
[١١٥ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻟ ﺴﺎء

ُ ۡ ﴿ َو َ ُ َ ِ ٱ ُ َل ِ ۢ َ ۡ ِ َ َ َ َ َ ُ ٱ
ِ
ًُ َ ّ ِ ِۦ َ َ َ ٰ َو ُ ۡ ِ ِۦ َ َ َ ۖ َو َ ٓ َء ۡت َ ِ ا

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi
sự Chỉ đạo đã được trình bày rõ cho y và y đi theo con
đường khác với con đường của những người có đức tin, thì
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TA (Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay mặt đi và
TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một nơi đến cuối cùng vô
cùng tồi tệ. (Chương 4 – Annisa’, câu 115).
Quả thật, Allah  cho biết rằng người nào đi theo
đường lối khác với đường lối của họ (Thiên sứ và các vị
Sahabah của Người) thì Allah sẽ để họ sa vào Hỏa Ngục.
(Fatawa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah 4/1, 2).

 Ông Abu Saeed Al-Khudri  thuật lại: Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ
ََْ ُ
ِﻴَ ِﺪهِ ْﻮ أن أ َﺣ َﺪ ْﻢ أ ﻔ َﻖ

َْ
َ ْ َ َُ َ
ََ َ ْ َ َُ َ
ِ » ﻻ ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎ ِ ﻻ ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎ ِ ﻓﻮا ِ ى ﻔ
َ
ُ َْ
َْ
َُ َ َ
َ َ
٣٦٧٣ ِﻣﺜﻞ أ ُﺣ ٍﺪ ذﻫﺒًﺎ َﻣﺎ أد َر َك ُﻣﺪ أ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َوﻻ ﻧ ِﺼﻴﻔﻪ « أﺧﺮﺟﻪ ا ﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ
.٢٥٤١ و ﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ

“Các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị Sahabah của Ta, các
ngươi chớ đừng chửi rủa các vị Sahabah của Ta, thề bởi
Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng dù ai đó
trong các ngươi có bố thí cả một núi vàng đi chăng nữa thì
cũng không bằng một nắm tay hoặc một nửa nắm tay của
họ” (Albukhari: 3673, Muslim: 2541).

 Ông Abu Musa Al-Ash’ari  thuật lại: Thiên sứ của
Allah  nói:

ََ ُ ُ
ٌ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ
ٌَََ ُ ُ
َََ َ َ َ
ﻮم أ ا ﺴﻤﺎء ﻣﺎ ﺗ
ﺖا ﺠ
ﻮﻋﺪ َوأﻧﺎ أ َﻣﻨَﺔ
ِ » ا ﺠﻮم أﻣﻨﺔ ِﻠﺴﻤﺎ ِء ﻓﺈِذا ذﻫﺒ
ُ ٌَ ََ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ﻷﻣ ﻓَﺈ َذا َذ َﻫ
ﺐ
ِ ِ ﻷﺻﺤﺎ ِ ﻓﺈِذا ذﻫﺒﺖ أ أﺻﺤﺎ ِ ﻣﺎ ﻳﻮﻋﺪون وأﺻﺤﺎ ِ أﻣﻨﺔ
ُ ََ َ ْ َ
َ َ ُ َ
.٢٥٣١ ﻮﻋ ُﺪون « ﺻﺤﻴﺢ ﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
ﺤﺎ ِ أ أﻣ ِ ﻣﺎ ﻳ
أﺻ
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“Các vì sao là sự an toàn cho bầu trời nên khi nào các vì
sao biến mất thì điều được hứa sẽ đến với bầu trời (ngày
tận thế), và Ta là sự an toàn cho các vị Sahabah của Ta nên
khi nào Ta ra đi thì những điều được hứa sẽ đến với các vị
Sahabah của Ta, và các vị Sahabah của Ta là sự an toàn
cho cộng đồng tín đồ của Ta nên khi nào các vị Sahabah
của Ta ra đi thì những điều được hứa sẽ đến với cộng đồng
tín đồ của Ta.” (Muslim: 2531).(1)

 Nabi  nói:
َ ُ ََ ً َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ً َ ً ُ ُ ْ ُ َْ
َ
« ِ ﺎﺣ
ِ ﻜﻨﻪ أ ِ َوﺻ
ِ » ﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺘ ِﺨﺬا ﺧ ِﻠﻴﻼ ﻻ ﺬت أﺑﺎ ﺑ ٍﺮ ﺧ ِﻠﻴﻼ وﻟ
.٣٦٥٦ أﺧﺮﺟﻪ ا ﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ
“Nếu Ta có thể nhận lấy ai đó làm vị Khaleel thì chắc chắn
Ta sẽ lấy Abu Bakr làm Khaleel, nhưng y chỉ được là người
anh em và bạn đạo của Ta mà thôi” (Albukhari: 3656).

 Ông Amru bin Al-As

 thuật lại rằng ông đã hỏi

Nabi , nói: Ai là người yêu thương nhất đối với với Người?
Người  nói: “A’ishah”. Tôi nói: Trong số những người đàn

Ý nghĩa của Hadith: Nabi  lấy hình ảnh thí dụ về các vì sao và bầu trời,
các vì sao như là những thứ giữ cho bầu trời tồn tại nên khi các vì sao biến
mất thì bầu trời cũng không còn nữa đó là ngày tận thế. Và Người ví Người
giống như các vì sao kia là thứ giữ an toàn cho các vị Sahabah của Người
tránh khỏi những điều lệch lạc nhưng khi Người ra đi thì những điều lệch lạc
sẽ đến với các vị Sahabah như sự nổi loạn, chiến tranh, bỏ đạo, .. và Người ví
các vị Sahabah giống như các vì sao kia giữ an toàn cho cộng đồng tín đồ của
Người nhưng khi họ ra đi thì những điều lệch lạc sẽ xuất hiện trong cộng
đồng tín đồ như Bid’ah, những biến đạng trong tôn giáo, ..
(1)
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ông? Người  nói: “Cha của nàng”. Tôi nói: Kế đến là ai?
Người  nói: “Umar bin Al-Khattab”. Rồi Người  cứ kể
tên những người đàn ông, tôi đã im lặng vì sợ Người đặt tôi ở
vị trí cuối trong số những người đó. (Albukhari: 3662, 4385, và
Muslim: 2384).

 Ông Abu Saeed Al-Khudri  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ً َ ً
ََ
ْ ُ
َ َ» إن أ
ُ ْ َو َ ْﻮ ُﻛﻨ، ﺤﺒَﺘﻪ َو َﻣﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْ ﺮ
ﺖ ُﻣﺘ ِﺨﺬا ﺧ ِﻠﻴﻼ ِﻣ ْﻦ
ﺻ
ﺎس
ا
ﻦ
ﻣ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ْ
َْ َ َ ُُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ََ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
َ
ْ
َ
 ﻻ ﺒﻘ ِ ا ﻤﺴ ِﺠ ِﺪ، اﻹﺳﻼمِ و ﻮدﺗﻪ
ِ  وﻟ ِ ﻦ أﺧﻮة، أﻣ ِ ﻻ ﺬت أﺑﺎ ﺑ ٍﺮ
َ ُ َ
ْ
ٌ َﺑ
، و ﺴﻠﻢ،٣٩٠٤  ورﻗﻢ،٤٦٦  ﺑﺮﻗﻢ،ﺎب أ ِ ﺑَ ٍﺮ « ا ﺨﺎري
ﺎب إِﻻ ُﺳﺪ إِﻻ ﺑ
.٢٣٨٢ ﺑﺮﻗﻢ

“Quả thật, Người đã đồng hành và hy sinh tài sản của y
nhiều nhất cho Ta là Abu Bakr, và nếu Ta có thể nhận lấy
ai đó làm Khaleel từ trong cộng đồng tín đồ của Ta thì chắc
chắn Ta sẽ chọn lấy Abu Bakr, tuy nhiên, chỉ có tình anh
em trong Islam và yêu thương lẫn nhau, và các cánh cửa
của Masjid phải được đóng lại (không làm lối thông hành)
trừ cánh cửa thông với nhà của Abu Bakr” (Albukhari: 466,
3904 và Muslim: 2382).

 Abdullah bin Umar

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói:
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َْ
ُ
َ َ َ اﷲ َﺟ َﻌ َﻞ ا ْ َﻖ
َ » إن
 وأ،٥١٤٥  ﺑﺮﻗﻢ،ﺎن َﻤ َﺮ َوﻗﻠ ِﺒ ِﻪ « ﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أ ﺪ
ِ ِﺴ
ِ
 ﺑﺮﻗﻢ، وﺻﺤﺤﻬﺎ اﻷ ﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﻟ ﻣﺬي،٣٦٨٢  ﺑﺮﻗﻢ، واﻟ ﻣﺬي،٢٩٦٤  ﺑﺮﻗﻢ،داود

.٢٩٠٨

“Quả thật, Allah đã đặt điều chân lý và lẽ phải trên chiếc
lưỡi và trái tim của Umar” (Musnad Imam Ahmad số 5145,
Abu Dawood: 2964, Tirmizhi: 3682, và Sheikh Albani xác thực
trong Sahih Tirmizhi số 2908).

 Nabi  nói về Umar :
َْ
َ ً
َ ُ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
» َوا ِ ى ﻔ ِ ِﻴَ ِﺪهِ َﻣﺎ ﻟ ِﻘﻴَﻚ ا ﺸﻴْ َﻄﺎن ﻂ َﺳﺎ ِﻟ ﻓﺠﺎ ِإﻻ َﺳﻠﻚ ﻓﺠﺎ ْ َ ﻓﺠﻚ
.٢٣٩٦  ﺑﺮﻗﻢ، و ﺴﻠﻢ،٣٢٩٤  ﺑﺮﻗﻢ،« رواه ا ﺨﺎري
“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng
Shaytan chưa từng phải vạch ra một con đường rộng thênh
thang đối với ai ngoại trừ hắn gặp anh” (Albukhari: 3294,
Muslim: 2396).

 Thiên sứ của Allah  nói:

ٌ
ََْ
 ﺑﺮﻗﻢ، و ﺴﻠﻢ،٣٧٤١ ،٣٧٤٠  ﺑﺮﻗﻢ،ﷲ َر ُﺟﻞ َﺻﺎ ِﻟ ٌﺢ « أﺧﺮﺟﻪ ا ﺨﺎري
ِ » إِن ﺒﺪ ا
.٢٤٧٨
“Quả thật, Abdullah là một người ngoan đạo” (Albukhari:
3740, 3741 và Muslim: 2478). Abdullah ở đây là Abdullah con
trai của Umar – cầu xin Allah hài lòng về cả hai người họ.
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 Ông Sa’ad bin Abu Weqaas  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  ra đi đến Tabuk và Người giao quyền trông coi
cho Ali . Ali  nói: Người tin tưởng giao quyền trông coi
trẻ con và phụ nữ cho tôi ư? Người nói:

ْ
َ َْ ُ َ
َ ُ َ َ َْ
َ ُ َ َْ َ َ َ َ
َ
«ﺎرون ِﻣ ْﻦ ُ ﻮ ِإﻻ ﻧﻪ ﻟ َﺲ ﻧ ِ َﻌ ِﺪى
» أﻻ ﺗ ْﺮ أن ﺗ ﻮن ِﻣ ﺑِﻤ ِ ﻟ ِﺔ ﻫ
.  وا ﻠﻔﻆ،٢٤٠٤  ﺑﺮﻗﻢ، و ﺴﻠﻢ،٤٤١٦  ﺑﺮﻗﻢ،ا ﺨﺎري

“Chẳng lẽ ngươi không hài lòng trở thành một vị trí đối với
Ta giống như vị trí của Harun đối với Musa sao, ngoại trừ
việc rằng sau Ta sẽ không có một vị Nabi nào nữa”
(Albukhari: 4416, Muslim: 2404).

 Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ
ُ ْ َُ َُ َ
ُ
َ
َ ُ َ
ْ
َْ
 ﻢ ﻳَ ِ ُء ِﻣ ْﻦ َﻌ ِﺪ ِﻫ ْﻢ، ﻳﻦ ﻳَﻠﻮ ُﻬ ْﻢ
ِ  ﻢ ا، ﻳﻦ ﻳﻠﻮ ﻬﻢ
ِ  ﻢ ا، ِ ﺎس ﻗ ْﺮ
ِ »ﺧ ُا
َ َ
َ َْ َُ َ
ََ َ ُ َْ
،٢٦٥٢  ﺑﺮﻗﻢ،ﻗ ْﻮ ٌم ْﺴ ِﺒ ُﻖ ﺷ َﻬﺎد ُﻬ ْﻢ أ َﻤﺎ ُﻬ ْﻢ َوأ َﻤﺎ ُﻬ ْﻢ ﺷ َﻬﺎد ُﻬ ْﻢ « أﺧﺮﺟﻪ ا ﺨﺎري
.٢٥٣٣ ﺑﺮﻗﻢ

“Những người tốt nhất là những người trong thế kỷ của Ta,
kế đến là những người tiếp nối sau họ, kế đến là những
người tiếp nối sau họ, rồi sau đó, sẽ xuất hiện một nhóm
người thường thề thốt trong việc làm chứng” (Albukhari:
2652, Muslim: 2533).

 Các vị Sahabah này cũng như các vị Sahabah khác
trong tất cả các vị Sahabah của Thiên sứ  đều là những
người được Allah khen ngợi và ca tụng trong Kinh sách của
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Ngài. Họ là những người được Thiên sứ của Allah , Người
nói chuyện bằng lời Mặc Khải, khen ngợi và cầu nguyện xin
Allah tha thứ tội lỗi cho họ, Người đã cầu nguyện cho họ từng
người từng người một, từng nhóm và từng nhóm. Người cũng
ca ngợi và tuyên dương tất cả những ai đi theo đường lối tốt
đẹp của họ, đi theo đường lối của những người có đức tin,
không phải là những người Munafiq đi theo những người Do
thái, Majus, Rafidah. Những người này là những kẻ luôn chất
chứa trong lòng sự hận thù, căm ghét và ganh tị trên con đường
chính nghĩa của Allah cũng như trên con đường truyền bá tôn
giáo ân phúc của Ngài. Và đây là lý do thực sự cho sự tức giận
và oán hận của những kẻ ngoại đạo đối với những người đứng
lên chiến đấu và thi hành theo Qur’an và Sunnah, đặc biệt là
đối với Abu Bakr, Umar, Uthman – cầu xin Allah hài lòng về
họ - là những nhà lãnh đạo đã cầm quân giành thắng lợi, đã tạo
tiếng vẽ vang trong chinh chiến. Và nguyên nhân khiến những
người Do thái thù hằn sâu sắc với những người Muslim là do
những người Muslim đã tàn phá gốc rễ của họ dưới lá cờ của
Nabi  khi mà tổ tiên của họ như bộ tộc Qainu’qa, Annadir,
Al-Quraizhah đã từng sinh sống ở Madinah. Sự việc là sau
Nabi  trong thời của Uman Al-Faruq, ông đã thực thi lời di
huấn của Thiên sứ: “Các ngươi hãy trục xuất những người
thờ đa thần khỏi bán đảo Ả rập” (Albukhari: 3053,
Muslim:1637). Ông đã tẩy sạch bán đảo Ả rập thành một nơi
trong sạch và tinh khiết, không còn bóng dáng dơ bẩn và ô uế
của tà đạo, ông đã không chừa một ai trong Do thái ở lại bán
đảo theo chiếu thị của Thiên sứ . (Sunnah và Shi’ah trang
51 – 55).
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Quả thật, phải Sunnah và Jama’ah đều đồng thuận rằng
những người tốt nhất sau Thiên sứ của Allah  là Abu Bakr,
Umar, Uthman, Ali theo thứ tự rồi đến mười vị Sahabah được
báo tin mừng về Thiên Đàng, rồi đến những người tham gia
trận chiến Badr, rồi đến những người tham gia trận chiến
Uhud, rồi đến những người tuyên thệ dưới cái cây (Bai’ah
Ridwan tại Al-Hudaibiyah dưới gốc cây), rồi đến các vị
Sahabah còn lại. Đây là những gì được Abu Mansur AlBaghdadi dẫn lời về sự đồng thuận của phái Sunnah và
Jama’ah về điều này (theo “Lịch sử về các vị Khalif” của
Shuyu-ti trang 44).
Và một trong những nguyên tắc giáo lý nền tảng của
phái Sunnah & Jama’ah: trái tim và chiếc lưới của họ luôn
bằng an hướng về các vị Sahabah  của Thiên sứ  giống
như những gì đã được Allah  mô tả về họ trong lời phán của
Ngài:

َ ۡ
ٓ
َ ُ ُ
َ َُ َ َ
ۡ
ِ َ ُءو ِ ۢ َ ۡ ِ ِ ۡ َ ن َر َ ٱ ِ ۡ َ َو ِ ِ َ ٰ ِ َ ٱ
ٞ
َۡ َۡ
َ ٓ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّٗ َ ُ ُ
﴾ ٌ ِ َر ُءوف ر
ِ ِ ِ ِ ِ ءا ا ر إ
ِ
[١٠ :

َ ِ ﴿ َوٱ
ََ َ ۡ
ِ ِ ِٰ و
]ﺳﻮرة ا

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của
bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho những người
anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ đặt trong
lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với những người đã tin tưởng
bởi quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và Khoan Dung”.
(Chương 59 – Al-Hashr, câu 10).
Và họ làm theo lời di huấn của Nabi :
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َ َ َ
ََْ ُ
ِﻴَ ِﺪ ِه ْﻮ أن أ َﺣ َﺪ ْﻢ أ ﻔ َﻖ

َْ
َ ْ َ َُ َ
ََ َ ْ َ َُ َ
ِ » ﻻ ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎ ِ ﻻ ﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎ ِ ﻓﻮا ِ ى ﻔ
َ
ُ َْ
َْ
َُ َ َ
َ َ
٣٦٧٣ ِﻣﺜﻞ أ ُﺣ ٍﺪ ذﻫﺒًﺎ َﻣﺎ أد َر َك ُﻣﺪ أ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َوﻻ ﻧ ِﺼﻴﻔﻪ « أﺧﺮﺟﻪ ا ﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ
.٢٥٤١ و ﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ

“Các ngươi chớ đừng chửi rủa các vị Sahabah của Ta, các
ngươi chớ đừng chửi rủa các vị Sahabah của Ta, thề bởi
Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng dù ai đó
trong các ngươi có bố thí cả một núi vàng đi chăng nữa thì
cũng không bằng một nắm hay một nửa nắm tay của họ”
(Albukhari: 3673, Muslim: 2541).
Phái Sunnah và Jama’ah chấp nhận tất cả những gì đến
từ Qur’an và Sunnah cũng như Ijma’ (sự đồng thuận và thống
nhất của những người Muslim) về các ân phúc cũng như vị trí
cao quý của các vị Sahabah.
Phái Sunnah và Jama’ah tin vào những gì Nabi  nói
với những người tham gia trận chiến Badr – số lượng của họ là
ba trăm mười mấy người - :

ُ ْ
ْ
ُ َ ُ ََ ْ ََ
.٣٠٠٧  ﺑﺮﻗﻢ، ا ﺨﺎري، ﻘﺪ ﻔ ْﺮت ﻟ ْﻢ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، » ا َﻤﻠﻮا َﻣﺎ ِﺷ ﺘُ ْﻢ

“Các người hãy làm những gì các ngươi muốn, quả thật các
người đã được tha thứ tội lỗi” tức chắc chắn các ngươi sẽ
được vào Thiên Đàng. (Albukhari: 3007, hadith được thống
nhất về tính xác thực của nó).
Phái Sunnah và Jama’ah tin rằng không ai trong số
những người đã tuyên thệ trung thành với Nabi  dưới gốc
cây bị đày vào Hỏa Ngục như Người đã cho biết, mà ngược lại,
tất cả họ đều được Allah hài lòng và họ hài lòng về Ngài, và số
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lượng của họ là 1500 người theo lời của Salem bin Abu AlJa’d nói: Tôi đã hỏi Jabir bin Abdullah về số lượng các vị
Sahabah tham gia tuyên thệ dưới cái cây thì được cho biết:
“Nếu chúng tôi có tới 100 ngàn người thì chắc chắn chúng
tôi cũng cùng nhau tuyên thệ, nhưng chúng tôi chỉ 1500
người” (Muslim: 73).
Phái Sunnah và Jama’ah chứng nhận Thiên Đàng đối
với những ai được Nabi  chứng nhận cho họ chẳng hạn như
mười vị Sahabah và các vị Sabahah khác.
Phái Sunnah và Jama’ah thừa nhận những gì được
thuật lại một cách xác thực về vị thủ lĩnh của những người có

 và những vị Sahabah khác là
những người tốt nhất trong cộng đồng này sau Nabi . Họ
đức tin Ali bin Abu Talib

đều đồng thuận rằng những vị tốt nhất trong các Sahabah là
bốn vị, đầu tiên là Abu Bakr, kế đến là Umar, Uthman đứng
hàng ba và Ali thì đứng hàng tư dựa theo các chứng tích lịch sử
cũng như các Hadith. Các vị Sahabah đều đồng tán thành đưa
Uthman lên hàng đầu trong buổi tuyên thệ trung thành, tuy
nhiên, một số vị trong phái Sunnah và Jama’ah vẫn có một
chút bất đồng phân hạng cấp giữa Uthman và Ali sau khi họ đã
đồng thống nhất giữa Abu Bakr và Umar rằng ai tốt hơn. Một
nhóm thì cho rằng Uthman tốt hơn Ali và một số thì cho rằng
Ali tốt hơn. Mặc dù vậy, nhìn chung hầu như phái Sunnah và
Jama’ah đều thừa nhận rằng Uthman đứng hàng ba và Ali thí
đứng hàng tư, tuy nhiên, vấn đề này – vấn đề Uthman và Ali –
đối với phái Sunnah và Jama’ah thì nó không phải là căn
nguyên lầm lạc cho những người đối nghịch, mà nguyên nhân
cho sự lầm lạc của vấn đề là vấn đế kế vị Khalif.
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Phái Sunnah và Jama’ah đều tin rằng sự kế vị Khalif
sau thời Thiên sứ của Allah : đầu tiên là Abu Bakr, kế đến
là Umar, Uthman rồi Ali, người nào chỉ trích và phản bác chức
vị Khalif của bất cứ ai trong số những người này thì người đó
là kẻ lệch lạc.
Phái Sunnah và Jama’ah yêu thương và quý trọng gia
quyến của Thiên sứ , họ luôn ra sức bảo vệ gia quyến của
Người, và luôn ghi nhớ lời di huấn của Người khi Người 
nói vào ngày Ghadir Khum:

ْ َْ َ ُ ُ ُ َُ
.٢٤٠٨  ﺑﺮﻗﻢ،اﷲ ِ أﻫ ِﻞ ﺑَ ِ « ﺴﻠﻢ
» أذﻛﺮ ﻢ

“Ta nhắc nhở các ngươi trước Allah về gia quyến của Ta”
có nghĩa các ngươi hãy biết tôn kính và quý trọng gia quyến
của Ta (Muslim: 2408).
Và Nabi  nói với người bác của Người Abbas khi
ông đã phàn nàn với Người rằng một số người Quraish đã tỏ vẻ
không thân thiện với dòng họ Hashim:

َ
ْ ُ ُ
/٣ ،ﷲ َو ِﻟﻘ َﺮاﺑَ ِ « ﺴﻨﺪ أ ﺪ
ِ ِ ﺒﻮ ﻢ

َ ْ َ
ِﻴَ ِﺪ ِه؛ ﻻ ﻳُﺆ ِﻣﻨُﻮن َﺣ

َْ
ِ » َوا ِ ي ﻔ

.١٧٧٧  ﺑﺮﻗﻢ،٢٧٨

“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta năm trong tay Ngài rằng
họ sẽ không có đức tin cho tới khi nào họ yêu thương các
ngươi vì Allah và vì gia quyến thân thuộc của Ta” (Musnad
Ahmad 3/278, số 1777).
Và Thiên sứ của Allah  cũng có nói:
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َ ْ َ ََ َ َ
اﺻ َﻄ ِﻣ ْﻦ
 و،ِ ﻴﻞ ِﻛﻨﺎﻧﺔ
َ َ ْ
،ﺎﺷ ٍﻢ « ﺴﻠﻢ
ِ ِﻣﻦ ﺑ ِ ﻫ

ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
إﺳ َﻤﺎ
ِ  واﺻﻄ ِﻣﻦ ﺑ،ِإﺳﻤﺎ ِ ﻴﻞ
َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ ْ َ
ِ ِﻣﻦ ﻗ َﺮ ٍﺶ ﺑ ِ ﻫ
ِ  واﺻﻄﻔﺎ،ﺎﺷ ٍﻢ

َ َ َ ْ َ
ِ » ِإن اﷲ اﺻﻄ ﺑ
ْ  َو،ﻛﻨَﺎﻧَ َﺔ ﻗُ َﺮ ْ ًﺸﺎ
اﺻ َﻄ
ِ

٢٢٧٦ ﺑﺮﻗﻢ

“Quả thật, Allah đã chọn lọc con cháu của Isma’il, Ngài đã
chọn lọc từ con cháu Isma’il dòng Kina-nah, chọn lọc từ
dòng Kina-nah bộ tộc Quraish, chọn lọc từ bộ tộc Quraish
dòng họ Hashim, và Ngài chọn lọc Ta từ dòng họ Hashim”
(Muslim: 2276).
Phái Sunnah và Jama’ah luôn ra sức bảo vệ danh dự và
sự tôn nghiêm của những người vợ của Thiên sứ  - những
người mẹ của những người có đức tin. Họ tin rằng những
người vợ của Thiên sứ sẽ là những người vợ của Người ở cõi
Đời Sau: đặc biệt là bà Khadijah, là người của nhiều đứa con
của Người, là người phụ nữ đầu tiên tin tưởng nơi Người, là
cánh tay đắc lực của Người và là người có vị trí quan trọng
trong trái tim của Người.
Còn bà A’ishah

 con gái của Abu Bakr Assiddiq

, Nabi  đã nói về ba như sau:

َ
َ َ َ ُ ْ َ
ْ ََ
،٣٧٧٠  ﺑﺮﻗﻢ،» ﻓﻀﻞ َ ِﺸﺔ َ اﻟ َﺴﺎ ِء ﻛﻔﻀ ِﻞ اﻟ ِ ِﺪ َ َﺳﺎﺋِ ِﺮ اﻟﻄ َﻌﺎمِ « ا ﺨﺎري
.٢٤٤٦  ﺑﺮﻗﻢ،و ﺴﻠﻢ

“Ân phúc của A’ishah so với các phụ nữ khác giống như
món Thareed so với những món ăn khác”, Thareed là một
món ăn được làm từ bột mì và thịt, được xem là món ăn hảo
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hạng nhất của dân Ả Rập lúc bấy giờ. (Albukhari: 3770,
Muslim: 2446).
Phái Sunnah và Jama’ah vô can với những việc thù
ghét, oán hận, chửi rủa và xúc phạm các vị Sahabah cũng như
vô can với những lời nói và hành động bất kính đối với họ.
Đối với phái Sunnah và Jama’ah về vấn đề xung đột
giữa các vị Sahabah được lưu truyền lại thì họ cho rằng hoặc
đó là sự bịa đặt hoặc đó là có sự thêm bớt không trung thực
trong sự việc. Phái Sunnah và Jama’ah cho rằng sự bất đồng
của các vị Sahabah chỉ mang tính tranh luận để tìm ra chân lý,
và khi tranh luận và đưa ra quan điểm nhận xét thì có đúng và
có sai.
Phái Sunnah và Jama’ah không cho rằng mỗi vị
Sahabah đều không phạm tội mà họ cũng giống như bao con
người khác, họ cũng phạm lỗi lầm và sai trái, tuy nhiên, hành
động tốt đẹp của họ, ân phúc của họ sẽ là nguyên nhân được
Allah tha thứ, họ nhận được sự tha thứ của Allah nhiều hơn
những người sau họ bởi vị họ có những việc làm tốt đẹp bôi
xóa những điều xấu mà những người thời sau họ không sánh
bằng.
Và quả thật lời nói của Thiên sứ  đã khẳng định
rằng các vị Sahabah là những người tốt đẹp nhất trong các thế
kỷ(2), và rằng một nắm bố thí của họ tốt hơn sự bố thí cả một
núi vàng của ai đó trong thời sau họ(3). Và khi ho phạm tội lỗi
thì chắc họ đã sám hối hoặc đã được những việc làm tốt của họ
bôi xóa hoặc được Allah tha thứ bởi ân phúc tiên phong của họ
(2)
(3)

Xem Albukhari số 2651 và Muslim số 2535.
Xem Hadith được ghi lại bởi Albukhari số 3673, Muslim số 2550.
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trong đức tin hoặc bởi sự cầu xin của Nabi Muhammad 
dành cho họ và dĩ nhiên họ là những người xứng đáng được
Nabi  cầu xin hơn ai hết. Và nếu những điều này đã thế thì
nói chi đến các vấn đề tranh luận về một sự việc nào đó chưa
rõ: nếu khi họ tranh luận và xem xét và đưa ra quyết định đúng
thì họ sẽ có hai ân phước còn nếu như họ đưa ra quyết định sai
thì họ sẽ được một ân phước, và sự sai sót của họ được tha thứ.
Hơn nữa, những điều sai trái của họ so với ân phúc, sự
ngoan đạo và sự hy sinh của họ cho Islam thì chẳng đáng là gì.
Họ đã tin tưởng nơi Allah, tin tưởng nơi vị Thiên sứ của Ngài,
họ đã hết mình chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài,
họ dời cư vì Ngài, họ đã ủng hộ và giành thắng lợi cho tôn giáo
của Ngài, họ để lại kiến thức bổ ích cho thời sau, khi nhìn về
tiểu sử của họ thì chắc chắn sẽ thấy sự ngoan đạo, phẩm chất
cao đẹp và ân phúc của họ. Allah đã ca ngợi và tuyên dương họ
và họ là những người tốt đẹp nhất trong tất cả các thể kỷ và đối
với Allah thì họ là những người có vị trí cao quý nơi Ngài chỉ
đứng sau các vị Nabi.
Cầu xin Allah triệu tập tất cả chúng ta, cha mẹ của
chúng ta, các Sheikh của chúng ta, những người vợ (chồng)
của chúng ta, con cháu của chúng ta cùng nhóm với Nabi 
và những vị Sahabah  của Người.
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َ
ﷲ َو َ آ ِ ِ وأﺻ
. َ ﺤﺎﺑِ ِﻪ أ َ ِﻌ
ِ َوﺻ اﷲ َوﺳﻠﻢ ﻧ ِﻴﻨﺎ ﻤ ٍﺪ ﺑِﻦ ﺒ ِﺪ ا

Và cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành cho Nabi của
chúng ta Muhammad bin Abdullah, cho gia quyến của Người
và tất cả các vị Sahabah của Người.
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