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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng Oai Nghiêm, Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Duy
Nhất, Đấng Quyền Lực. Cầu xin bằng an và phúc lành
cho vị Nabi của Ngài - vị được lựa chọn và chắt lọc, cho
gia quyến thanh sạch của Người cùng tất cả các vị
Sahabah của Người – những người Muhajir và những
người Ansar ..
Quả thật, các vị Sahabah của Muhammad  – cầu
xin Allah  hài lòng về họ -, khi nhắc đến họ làm tâm
hồn hân hoan, tự hào và hãnh diện, khi nhắc đến họ làm
cho các buổi học giảng giải giáo lý cũng như các buổi tọa
đàm trở nên hào hứng, hoa mỹ và lịch lãm hơn. Làm sao
mà sự việc không thể như thế khi mà họ là những hàng
ngũ kiên cường với tinh thần bất khuất trong đám bề tôi
của Allah ! Làm sao mà sự việc không thể như thế khi
mà họ là những con người phúc đức và tốt đẹp trong
nhân loại! Làm sao mà sự việc không thể như thế khi mà
họ là những tấm gương sáng ngời về đức độ và đạo hạnh!
Các vị Sahabah – những người Muhajir (dân
Makkah dời cứ đến Madinah) và những người Ansar
(dân Madinah) – trong số họ, có những vị tiên phong
trong đức tin Iman, trong các việc làm đạo hạnh và thờ
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phượng Allah , họ là những người sẽ được Allah  hài
lòng về họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài; trong số họ có
những vị được Allah  hài lòng về họ vì họ đã thề
nguyện trung thành với vị Nabi của Ngài  dưới tàng
cây.
Các vị Sahabah là những người đã được Allah 
rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay chính và kính sợ
Allah), họ là những người được Allah  hướng dẫn và
họ là những người của kiến thức sâu rộng và uyên bác.
Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan
dung của Thượng Đế của họ và họ là những người được
hướng dẫn (đúng chính đạo). Thượng Đế của họ đã báo
cho họ tin vui về sự Khoan Dung và sự Hài Lòng của
Ngài và về các ngôi vườn nơi Thiên Đàng dành làm phần
thưởng cho họ, trong đó, họ sẽ tận hưởng niềm hạnh
phúc bất tận và vĩnh cửu.
Họ là những người mà từ “Taqwa” luôn được gắn
trong trái tim họ, họ là những người mà Allah  đã ban
xuống sự thanh thản và thư thái trong trái tim của họ để
họ gia tăng thêm đức tin Iman cùng với đức tin vốn có
trong tấm lòng của họ.
Họ là những người mà Allah  đã phán:

ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ۡ َ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
﴿يأيها ٱنل يِب حسبك ٱَّلل وم ين ٱتبعك مين ٱلمؤ ي
﴾ [سورة٦٤ من يني
]64 :األنفال

Hỡi Nabi (Muhammad!) Allah đủ giúp Ngươi và
những người có đức tin đi theo Ngươi. (Chương 8 –
Al-Anfal, câu 64).
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Allah  cho thấy vị trí cao quý của họ cũng như
đề cao vai trò của họ ở nơi Ngài trong lời phán của Ngài:
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ۡصه يۦ وبيٱلمؤ ي
]26 : ﴾ [سورة األنفال٦٢ من يني
﴿هو ٱَّليي أيدك بين ي

Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi qua sự giúp đỡ của
Ngài và qua những người có đức tin. (Chương 8 – AlAnfal, câu 62).
Các vị Sahabah  là những người được lựa chọn
và tinh khiết, họ là những người hoàn toàn thành tâm và
hết mực kính sợ Allah . Họ đã hy sinh cả tài sản và tính
mạng vì Ngài, họ đã vứt bỏ cả con cái, người thân và nhà
cửa vì Ngài, họ đã rời bỏ quê hương, di cư đến một nơi
xa lạ vì Ngài, và họ đã chiến đấu vì con đường chính
nghĩa của Ngài ngay cả phải đối đầu sinh tử với cha ông
và anh em của họ.
Các vị Sahabah  đã hy sinh cả cuộc đời và cống
hiến tài sản của họ cho tôn giáo, những dấu tích của họ
luôn được Allah  hài lòng.
Những người Muhajir đã bỏ quê hương, nhà cửa,
vườn tược, tài sản của họ để đi tìm hồng phúc của Allah
 và sự hài lòng nơi Ngài cũng như để ủng hộ Allah 
và vị Thiên sứ của Ngài . Họ chính là những người
chân thật và thành tâm.
Anh em của những người Muhajir là những người
Ansar, họ đã chia sẻ tài sản, nhà cửa và cuộc sống của họ
cho những người Muhajir vì Allah  và Thiên sứ của
Ngài  bằng cả tấm lòng.
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Và 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).
Những người của phái Sunnah và Jama’ah là
những người luôn yêu quý và tôn kính các vị Sahabah .
Họ ca ngợi và đề cao ân phúc, đức hạnh của các vị
Sahabah  như Allah  đã phán, họ không can hệ với
những ai căm ghét và thù hằn các vị Sahabah , và Allah
 đã xác nhận về họ bởi lời phán của Ngài:
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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
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Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 59 – Al-Hashr,
câu 10).
Quả thật, hình ảnh của các vị Sahabah của
Muhammad  là những hình ảnh vĩ đại dành cho cộng
đồng tín đồ của Người. Những hình ảnh của họ xứng
đáng được tôn vinh và nhắc đến từ thế hệ này qua thế hệ
khác. Đặc biệt hình ảnh vĩ đại của họ phải nên được nhắc
đến và được tôn vinh nhiều hơn nữa trong thời đại ngày
nay, thời đại mà có nhiều mũi tên giáo lý được bắn
hướng về họ từ những kẻ mang trái tim bệnh hoạn đã tẩm
chất độc vào những mũi tên của chúng dưới nhiều hình
thức. Các mũi tên của chúng thậm chí còn tác động tư
tưởng đến cả một số người của phái Sunnah và Jama’ah
khiến họ trở thành một thành phần của chúng trong việc
tuyên truyền những tư tưởng hiềm khích chống lại các vị
Sahabah thông qua các phương tiện truyền thông mới và
hiện đại, làm cho điều Fitnah đối với các vị Sahabah càng
trở nên tồi tệ hơn.
Chính vì lẽ đó, tôi thấy rằng điều quan trọng là cần
phải viết thành những trang sách, trong đó, đề cập đến
các hình ảnh cao đẹp và ân phúc của các vị Sahabah 
đồng thời trình bày rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của các
tín đồ Islam đối với họ để nêu cao hình ảnh vĩ đại của họ
cũng như để củng cố lại niềm tin và tinh thần tôn vinh họ
của những người phái Sunnah và Jama’ah. Cầu xin Allah
 phù hộ và hy vọng Ngài sẽ đón nhận việc làm của bề
tôi và làm cho cuốn sách mang lại điều hữu ích.

Khái niệm Sahabah
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َ ”ص
َ là số nhiều của từ “”صاحب
َ –
Sahabah – “حابَة
ّ
“Sa-hib” có nghĩa là những người đồng hành, những
người bạn.(1)
Sahabah theo thuật ngữ giáo lý: Những ai gặp
Thiên sứ của Allah , tin tưởng nơi Người và chết trong
َ َ
ح ي
Islam(2). Và danh từ số ít của “Sahabah” là “اب
ّ – ”ص
“Sahabi”.
Đây là khái niệm được đại đa số các học giả từ thế
hệ Salaf (cận thời của Thiên sứ ) và thế hệ Khalaf (sau
này) đều đồng thuận và nhất trí.
Bởi thế, không cần phải gán thêm bất cứ điều kiện
nào nữa cho khái niệm Sahabah, không cần phải có sự
đồng hành lâu dài, không cần phải là người tham gia trận
chiến cũng như không cần phải là người thuật lại một lời
di huấn nào từ Thiên sứ của Allah .
Học giả Ibnu Katheer  nói: “Sahabi là người gặp
được Nabi  trong tình trạng Islam cho dù không đồng
hành với Người trong thời gian lâu dài và cho dù không
thuật lại bất cứ điều gì từ Người . Đây là câu nói của
đại đa số học giả thế hệ Salaf và Khalaf”.(3)
Xem : “Lisaan Al-Arab” (4/6411), “Niha-yah Fi Ghareeb Al-Hadeeth WalAthar” (3/06), “Taaj Al-Uroos Min Jawa-hir Al-Qa-moos” (3/072).
(2)
“Al-Isa-bah Fi Tamyeez Assahabah” (1/16). Dựa theo khái niệm thì Sahabah
có thể dịch sang tiếng Việt là các vị bạn đạo của Thiên sứ , nhưng tốt nhất là
nên dùng nguyên văn “Sahabah” hay “Sahabi” nếu là số ít; tuy nhiên, để thuận
tiện cho việc dễ nhớ thì hãy dùng Sahabah cho cả số ít và số nhiều hầu trách rắc
rối.
(3)
Xem: “Ikhtisaar Ulu-m Al-Hadi-th – Ma’a Al-Ba’ith Al-Hathi-th” (0/490).
(1)
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Imam Ahmad bin Hambal  nói: “Tất cả những ai
đồng hành với Người  dù một năm, một tháng, hay một
ngày thậm chí một giờ hoặc chỉ nhìn thấy Người thì họ là
những vị Sahabah của Người . Danh nghĩa bạn đạo của
họ đối với Người  tùy thuộc vào mức độ đồng hành của
họ với Người ”.(4)
Imam Albukhari  nói trong bộ Sahih của ông:
“Ai đồng hành với Nabi  hoặc ai trong số những người
Muslim gặp được Người thì người đó thuộc những vị
Sahabah của Người”.(5)
Đây là ý nghĩa được đồng thuận về phương diện
ْ ُ
ngôn từ của từ “”صحبَة
– “Suhbah” - “sự đồng hành”.
Ông Ibnu Faaris nói: “Từ gồm ba chữ ‘’ص, ‘’ح, và ‘’ب
nghĩa gốc của nó là sự đồng hành, sự sát cánh bên
nhau”(6). Cho nên không có giới hạn cụ thể về sự đồng
hành và không cần phải xác định mức độ lâu dài của nó.
Một số lời phán trong Qur’an đã xác nhận cho điều
này. Allah  phán:

ََ ُ ََۡ ََ
َ
ۡ
َ
َّ
َ
َٰ
]15 :﴿فأجنينَٰه وأصحب ٱلسفيينةي﴾ [سورة العنكبوت

TA (Allah) đã giải cứu Y và những người đồng hành
trên chiếc tàu. (Chương 69 – Al-Ankabut, câu 15).

َ ٓ َّ َ َ َ َ
َ
ۡ
ۡ
َّ
َ
َٰ
]47 :ت﴾ [سورة النساء
﴿كما ِّعنا أصحب ٱلسب ي

“Kifa-yah Fi Ilmi Arriwa-yah” (50).
Đây là tựa đề cho chương đầu tiên của phần “Các ân phúc của các vị
Sahabah” (3/5).
(6)
“Maqa-yees Al-Lughah” (587).
(4)
(5)
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Giống như TA đã nguyền rủa những người bạn của
ngày thứ bảy (những kẻ vi phạm giới cấm của ngày
thứ bảy). (Chương 4 – Annisa’, câu 47).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ ُ ُ

َ َ َّ ُ َّ

.408  ومسلم برقم224 ف} رواه ابلخاري برقم
َّ بَّيوس
َّ ح
َّ {إِنك
ِ نَّصوا
“Quả thật các nàng là những người bạn của Yusuf
(những phụ nữ đã mưu tính với Nabi Yusuf)”
(Albukhari: 664, Muslim: 418).
Những bằng chứng trên cho thấy từ “Suhbah” –
“sự đồng hành” trong tiếng Ả Rập là một danh từ nói
chung không giới hạn ít nhiều. Chính vì vậy mà người ta
thường nói: Đồng hành một năm, một tháng và một
giờ.(7)
Một trong những bằng chứng cho thấy rõ nhất về
tính bao quát của từ “Suhbah” – “sự đồng hành” là lời
mô tả về sự đồng hành của những ai đồng hành với Thiên
sứ của Allah  dù chỉ trong một thời gian không đáng kể
hoặc chỉ nhìn thấy Người trong tình trạng của một người
có đức tin qua lời di huấn của Người :

ََ َْ
َ َُْ َ َ
ْ َ ْ ُ
ْ َُ ُ ََُ
َ
َّ
َّ
َّن
َّ ال َّله َّم َّفِيك َّم َّم
َّ اس َّفيق
َّ ِ ِن َّانل
َّ اس َّزمانَّ َّيغزو َّف ِئامَّ َّم
َّ ِ َع َّانل
َّ َّ ت
َّ ِ {يأ
َ ُ َ ََ
ُ ََُْ ََْ َ ُ ََُ
ََّّحَّل َ ُه َّْمَّ ُث َّم
َّ ونَّنع َّمَّفيفت
َّ َّفيقول-صىلَّاللَّعليهَّوسلم-َِّلل
َّ ولَّا
َّ رأىَّرس
َ
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
َْ
َ
ْ َُ ُ ََُ
َّول
َّ بَّ َرس
َّ ح
َّ نَّرأىَّم
َّ الَّله َّمَّفِيك َّمَّم
َّ اسَّفيق
َّ ِ َِّنَّانل
ََّ يغ ُزوَّف ِئامََّّم
ِ نَّص
َْ ُ ْ َُ ُ َ َُْ ْ َ َ َ ُ ََُ
َ
ََّّحَّله َّمَّث ََّّمَّيغ ُزوَّف ِئام
َّ َّفيفت.ونَّنع َّم
َّ َّفيقول-صىلَّاللَّعليهَّوسلم-َِّلل
َّ ا
(7)

Xem: “Minhaaj Assunnah” (8/388, 389).
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ْ َ ْ َُ ُ ََُ
َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ
ََّب
َّ ح
َّ ب َّم
َّ ح
َّ ن َّرأى َّم
َّ ل َّفِيك َّم َّم
َّ ال َّله َّم َّه
َّ اس َّفيق
َّ ِ َِّن َّانل
ََّ م
ِ ن َّص
ِ ن َّص
َ ُ
ْ َُ ُ َ َُْ ْ َ َ َ ُ ََُ
حَّله َّم}َّرواه
َّ َّفيفت.ونَّنع َّم
َّ َّفيقول-صىلَّاللَّعليهَّوسلم-َِّلل
َّ ولَّا
َّ َرس
. واللفظ ِل من حديث أب سعيد اخلدري6536  ومسلم3249 ابلخاري برقم

“Sẽ có một thời đại, một đoàn người đi chinh chiến,
họ được hỏi rằng trong các người có những người đã
từng gặp được Thiên sứ của Allah  hay không thì họ
trả lời có; thế là họ được cho cơ hội chinh phục (mà
không cần chiến tranh). Sau đó, có một đoàn người đi
chinh chiến, họ được hỏi rằng trong các người có
những người đã từng gặp những ai đồng hành với
Thiên sứ của Allah  hay không thì họ nói có; thế là
họ được cho cơ hội chinh phục (mà không cần chiến
tranh). Sau đó, có một đoàn người đi chinh chiến, họ
được hỏi rằng trong các người có những người đã
từng gặp những ai đồng hành với những người đã
đồng hành với Thiên sứ của Allah  hay không thì họ
nói có; thế là họ được cho cơ hội chinh phục (mà
không cần chiến tranh).” (Albukhari: 3649, Muslim:
2532, lời của Muslim qua lời thuật của Abu Sa’eed AlKhudri).
Hadith cho thấy rằng ai từng gặp và từng nhìn thấy
Thiên sứ của Allah  thì người đó chính là người đồng
hành (Sahabah).
Một bằng chứng khác nữa khẳng định điều này, đó
là Hadith do ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ
}تَّأناَّق َّدَّرأيناَّإِخواننا
َّ {ودِد
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“Ta thật sự rất muốn gặp được những người anh em
của Ta”.
Các vị Sahabah  nghe Thiên sứ của Allah  nói
vậy thì họ lên tiếng hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, không
phải chúng tôi là những người anh em của Người hay
sao?
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ْ َ َُْْ
ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
}ِينَّل َّمَّيأتواَّبع َّد
َّ ابَّوإِخوانناَّاَّل
َّ ِ {أنت َّمَّأصح

“Các ngươi là các bạn đạo của Ta (Sahabah của Ta),
còn những người anh em của Ta là những người chưa
đến thời sau Ta” (Muslim: 249).
Còn trong lời dẫn khác thì Thiên sứ của Allah 
nói:

َ ََْ
ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ْ
َ
ن} رواه أمحد يف
َّ ِ بَّول َّمَّيرو
َّ ِ َِّينَّآمنوا
َّ انَّاَّل
َّ ِ نَّإِخو
َّ ك
َّ ِ {أنت َّمَّأصح
ِ ابَّول
.06210 مسنده برقم

“Các ngươi là các bạn đạo của Ta, còn những người
anh em của Ta là những người đã có đức tin nơi Ta
và không gặp được Ta.” (Ahmad ghi lại trong bộ
Musnad của ông số 12601).
Hadith này khẳng định ai gặp được Thiên sứ của
Allah  và có đức tin nơi Người thì người đó là bạn đạo
(Sahabah) của Người, còn ai có đức tin nơi Người 
nhưng không gặp được Người thì người đó người anh em
của Người.
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Như vậy, ai có đức tin nơi Thiên sứ của Allah 
và đã gặp được Người thì người đó là vị Sahabah của
Người.(8)
Việc nhìn thấy hay gặp được Thiên sứ của Allah 
không phải đơn thuần chỉ là việc nhìn thấy hay gặp được
Người  giống như những người ngoại đạo Ả Rập và
những người Munafiq (giả tạo đức tin) đã gặp được
Người mà sự gặp hay nhìn thấy còn phải kèm theo đức
tin Iman, sự đi theo, sự tuân lệnh và cả tình yêu thương
dành cho Người . Tình yêu thương dành cho Thiên sứ
của Allah  là ủng hộ con đường của Người và căm ghét
những ai Người căm ghét.



(8)

Nghĩa vụ và bổn
Xem “Minhaaj Assunnah” (8/389).
phận của cộng
đồng tín đồ
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Nghĩa vụ thứ nhất

Tình yêu thương dành cho các Vị
Sahabah 
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Những người của phái Sunnah và Jama’ah yêu
thương các vị Sahabah của Thiên sứ  (cầu xin Allah hài
lòng về họ) với tình yêu thương trung thực vì Allah .
Những người của phái Sunnah và Jama’ah tin rằng ai yêu
thương các vị Sahabah , thừa nhận về ân phúc và đạo
hạnh của họ là người sẽ được thành công cùng với những
người thành đạt; còn ai căm ghét và xúc phạm họ là
người cùng hội cùng thuyện với những kẻ bị hủy diệt.
Bằng chứng cho sự việc này là lời phán của Allah
:

ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفي ۡر َنلَا َو يۡل ۡخ َوَٰن ينَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ يين َجا
ي
يين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
يم
ه
د
ع
ب
ن
م
و
ء
ي
ي
ۡ َ َُ َ
ْ
َ َّ ٓ
َ ٱۡل
َ يين َء
َ َّيمَٰن َو ََل ََۡ َع ۡۡ ِف ُُلُوبنَا غ ٗيّٗ ِّ َّي
امنُوا َر َّبنَا إينك
ي
ي
سبقونا ب ي ي ي
ٌ َّ
َُ
]01 :﴾ [سورة الرش١٠ رءوف رحييم

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).
Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim, Thiên sứ
của Allah  nói:

َُ
ُ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ
َ َْ
َ َْ
َ
ُ
ار} أخرجه
َِّ ض َّاألنص
َّ اق َّبغ
َِّ  َّوآي َّة َّانلف،ار
ص
ن
األ
َّ
ب
َّ
ح
َّ
َّ
ان
يم
اإل
َّ
َّ
ة
ِ ِ {آي
ِ
.  من حديث أنس068  ومسلم برقم3784 ابلخاري برقم
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“Dấu hiệu của đức tin Iman là yêu thương những
người Ansar (những người bạn đạo của Thiên sứ 
thuộc cư dân Madinah) và dấu hiệu của sự giả tạo
đức tin là căm ghét những người Ansar.” (Albukhari:
3784, Muslim: 128, từ lời thuật của Anas ).(9)
Nếu nghĩa vụ yêu thương đối với những vị
Sahabah thuộc dân Ansar được khẳng định thì đối với
những vị Sahabah thuộc những người Muhajir (những vị
Sahabah của Thiên sứ  thuộc dân Makkah dời cư đến
Madinah) càng được yêu cầu nhiều hơn bởi lẽ theo sự
đánh giá tổng quan thì họ tốt hơn và bởi lẽ họ cũng ủng
hộ Allah  và Thiên sứ của Ngài  giống như những
người Ansar.
Tất cả những bằng chứng giáo lý từ Qur’an và
Sunnah nói về hồng phúc của việc yêu thương vì Allah 
đều bao ham cả tình yêu dành cho các vị Sahabah của
Thiên sứ ; vì thế họ là những người được yêu thương
hơn những ai khác trong nhân loại.
Học giả Attaha-wi  nói trong cuốn sách giáo lý
tính ngưỡng của ông: “Chúng ta yêu thương các vị
Sahabah của Thiên sứ , chúng ta không ghét bỏ một ai
trong số họ, chúng ta ghét ai ghét họ và ghét những ai
nhắc về họ với những điều không tốt lành; tình yêu dành
cho họ là tôn giáo, là đức tin Iman và là Ihsan còn căm
Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “Công đức và đạo hạnh của
những người Ansar”, chương “Yêu thương những người Ansar thuộc đức tin
Iman” (3/39) số 3784; Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “Đức tin
Iman”, chương “Bằng chứng rằng yêu thương những người Ansar và Ali thuộc
đức tin Iman và là dấu hiệu của nó, ghét họ là một trong dấu hiệu của sự giả tạo
đức tin” (0/85) số 128.
(9)
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ghét họ là vô đức tin, là giả tạo đức tin và là kẻ sai quấy
vượt giới hạn.” (Al-Aqi-dah Attaha-wiyah với sự giảng
giải của Ibnu Abu Al’izz trang 467).
Ông Imam Malik  nói: “Những người Salaf dạy
con cái của họ yêu thương Abu Bakr và Umar giống như
họ dạy một chương kinh của Qur’an.” (“Giảng giải giáo
lý tín ngưỡng của phái Sunnah và Jama’ah” 7/1240).(10)
Ông Abu Na’eem ghi trong “Hilyah Al-Awliya”
(8/338) rằng ông Bashr bin Al-Harith  nói: “Việc làm
vững chắc nhất đối với bản thân tôi là yêu thương các vị
Sahabah của Muhammad ”.
Và ông cũng ghi(11) rằng ông Shu’aib bin Harb nói:
“Người ta nhắc đến ông Sufyan Aththawri với vị Asim
bin Muhammad; họ đã nêu ra những mặt tốt của ông, họ
liệt kê ra tới mười lăm điểm tốt của ông. Ông Asim bin
Muhammad nói: Các người đã xong chưa? Quả thật, tôi
biết ở ông ấy có một hồng phúc tốt hơn những điều mà
các người vừa nêu: tấm lòng của ông ấy không có chút
khúc mắc nào đối với các vị Sahabah của Muhammad 
cả”.

Xem : “Lịch sử thành phố Damascus” (44/343) và “Al-Hujjah Fi Bayaan AlMuhijjah” (6/338).
(11)
(7/27).
(10)
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Nghĩa vụ thứ hai

Tin và thừa nhận ân phúc của các vị
Sahabah , tin và thừa nhận họ là thế
hệ tốt nhất trong cộng đồng tín đồ Islam
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và họ là những người gần nhất với chân
lý và giáo lý đúng đắn.
Trong cộng đồng tín đồ của Muhammad  không
có ai có thể sánh với các vị Sahabah  về ân phúc, việc
làm thiện tốt và lẽ đúng.(12)
Và điều này được thống nhất và đồng thuận bởi
những người Muslim nói chung không kể đến những
thành phần cá biệt thuộc những người Bid’ah.
Có rất nhiều bằng chứng giáo lý nói về ân phúc
của các vị Sahabah . Quả thật Kinh sách của Allah 
đã ca ngợi và tuyên dương họ rất nhiều về sự trung thực
của họ, đức tin Iman trọn vẹn và mãnh liệt của họ, tình
yêu thương đích thực của họ đối với Ngài.
Tiêu biểu cho các lời phán của Allah  về họ:

َۡ َ َ
ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َٰ
جريين وٱۡلنصاري وٱَّليين ٱتبعوهم
﴿وٱِّسبيقون ٱۡلولون مين ٱلمه ي
َ
َ َ
َ ْ ُ
َ ُ َّ َ ۡ َ َٰ َّ ي
َۡ
َۡ
َّ
َّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َريي َتتَ َها
بيإيحسن رِض ٱ
َ
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ٗ َ ٓ َ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
ُ
]011 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٠ ظيم
ٱۡلنهَٰر خ يِليين فييها أبدا ذل يك ٱِّفوز ٱِّع ي
Và những người tiên phong trong số những người
Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến
Madinah) và 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
(12)

“Addurrah Al-Mudhiyah Fi Aqi-dah Al-Firqah Al-Mari-dhah” (6/377).
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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).

ُ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ْ ُ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
َّ
َ
ۡ
يۡ ٱَّلل ي
﴿إين ٱَّليين ءامنوا وهاجروا وجهدوا بيأموليهيم وأنف ي
سهيم يِف سب ي ي
ٓ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ْ ُ ْ ٓ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ
ۡ
َ
ُ
َٰٓ وٱَّليين ءاووا ونۡصوا أو
]72 :لئيك بعضهم أو يَلاء بعض﴾ [سورة األنفال

Quả thật, những ai có đức tin (và vì đức tin của họ)
đã di cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn tính mạng
của họ cho chính nghĩa của Allah và những ai đã cho
họ chỗ tị nạn và giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn
nhau. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 72).

َّ َ
ْ ٓ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ َّ
َ اج ُروا ْ َو
َ امنُوا ْ َو َه
َ ين َء
َ ج َٰ َه ُدوا ْ ِف
َ ٱَّل
يۡ ٱَّلل ي وٱَّليين ءاووا ونۡصوا
ب
س
﴿و
ي
ي
ي ي
َ ۡ َ َ ۡ َّ ُ َّ ٗ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َ ْ ُ
َٰٓ أو
:﴾ [سورة األنفال٧٤ لئيك هم ٱلمؤمينون حقا لهم مغفيرة وريزق كرييم

]74

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).

َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
َّ َ َّ
َ َين َو ۡٱۡل
َ لَع ٱنلَِّب َوٱل ۡ ُم َهَٰجر
يينن ٱت َب ُعنوهُ يِف
نصاري ٱَّل
﴿ِّقد تاب ٱَّلل
ي ي
يي
ُ َ َ َ َ َۡ ۢ َ ۡ ُۡ َ َ
ۡ وب فَرين م
َ َنم ت
ُ ُيغ ُُل
َّ ُُ ينن ُه ۡم
ناب
ساعةي ٱِّعسة ي يمن بع يد ما َكد ي يز
ي
ُ َّ ۡ ۡ َ َ
َّ
َُ ۡ
]117 :﴾ [سورة اتلوبة١١٧ علي يهم إينهۥ ب ي يهم رءوف رحييم
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Quả thật, Allah đã tha thứ cho Nabi và những
người đi cư (Muhajir) và những người trợ giúp (AlAnsar), những người đã theo Y trong những giờ
phúc khó khăn sau khi tấm lòng của một số người
của họ gần như muốn chao đảo; rồi Ngài quay lại
tha thứ cho họ bởi vì Ngài Hằng Tha Thứ và Khoan
Dung. (Chương 9 – Attawbah, câu 117).

ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ َّ َ ُّ
ۡف َّفار ُر ََمَا ٓ ُء بَنۡنَ ُه ۡم ت َ َره َٰ ُهم
ِّ﴿ّممد رسو ٱَّلل ي وٱَّليين معهۥ أديداء لَع ٱ
ي
ٗ ۡ َ َ ُ
ٗ ۡ
َّ
ٗ َّ ُ ٗ َّ ُ
ُ َ
ييماه ۡم يِف ُو ُجوهي يهم م ۡين
جدا يَبۡ َتغون فضّٗ م َين ٱَّلل ي َوريض َوَٰنا س
ركعا س
َ
َجودي َذَٰل َيك َمثَلُ ُه ۡم ِف ٱتلَّ ۡو َرهَٰةي َو َمثَلُ ُه ۡم ِف ۡٱۡلجنيۡ َك َز ۡر ٍع أ ۡخ َرج
ُ ٱلس
ُّ َأثَر
ي
ي
ي ي ي ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ ُّ ُ ۡ ُ
َ َد ۡط ُهۥ
ۡ ٱس َت ۡغل َ ف
ۡ از َرهُۥ ف
ُ َٰ َٰ ٱس َت َو
جب ٱلزراع يَلغيي
لَع سوُيهيۦ يع ي
ُ ۡ ُ
ٗ ۡ
َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ٱَّلل َّٱَّل
ُ َّ ار َۗ َو َع َد
َ ف َّف
ت م ۡين ُهم َّمغفي َرة
ِّب ي يهم ٱ
يين َءامنوا َوع يملوا ٱِّصَٰل يحَٰ ي
َ ً ۡ ََ
َ
ۢ
]69 :﴾ [سورة الفتح٢٩ ظيما
وأجرا ع ي

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 (Allah) 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 (được mô tả) trong Kinh
Tawrah; và hình ảnh của họ thì 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
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thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm
việc thiện. (Chương 48 – Al-Fath, câu 29).

ُۡ َ ََۡ
َ ۡ َع َب
َ يين َء
ُ َّ ُيزي
ُ ُ امنُوا ْ َم َع ُهۥ ن
َ ِب َو َّٱَّل
َّ َّٱَّلل ٱنل
َٰ َ ور ُه ۡم ي َ ۡس
ني
﴿يوم َل ي
ي
َ
ُ َٰ َ َ َ َّ ٓ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ ۡ ٓ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
ك
أيدييهيم وبيأيمنيهيم يقولون ربنا أت يمم نلا نورنا وٱغفير نلا إينك لَع ي
َ ۡ َ
]8 : ﴾َّ[سورة اتلحريم٨ َشء ُديير

Vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo
Người. Ánh sáng của họ sẽ chạy đằng trước và phía
bên tay phải của họ; họ cầu nguyện thưa: “Lạy
Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hoàn thiện ánh sáng
của bầy tôi cho bầy tôi và xin Ngài hãy tha thứ cho
bầy tôi bởi vì quả thật Ngài có quyền năng trên tất cả
mọi thứ” (Chương 22 – Attahrim, câu 8).

َّ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ
ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ
ۡك ۡم ِف َكثري م َين ۡٱۡلَمر
﴿وٱعلموا أن فييكم رسو ٱَّلل ي لو ي يطيع
ي ي
ي
ُُ
ُ
ُ ۡ َ َ َّ َ َ َّ َّ َٰ َ َ ۡ ُّ َ َ
َ ك ُم ۡٱۡل
ُ َيم َٰ َن َو َز َّين
َك ۡم َو َك َّره
وب
ل
ُ
ِف
ۥ
ه
كن ٱَّلل حبب إيَل
ِّعن يتم ول ي
ي
ي
ي
ُ
ٗ ۡ َ
َ
َ َٰٓ َ ْ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
َّ ك ُه ُم
ّٗ فض٧ ٱِّرَٰد ُيدون
إيَلكم ٱِّكفر وٱِّفسوق وٱِّعيصيان أولئ ي
َ ٌ َ ُ َّ َ ٗ َ ۡ َ َّ َ
]8 ،7 :﴾ [سورة الجرات٨ مين ٱَّلل ي ون يعمة وٱَّلل عل ييم حفييم
Và hãy nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với
các ngươi. Nếu Y làm theo sở thích của các ngươi về
nhiều vấn đề thì chắc chắn các ngươi sẽ gặp nhiều
điều phiền phức. Nhưng Allah làm cho đức tin thấm
nhuần vào tấm lòng của các ngươi và tô điểm nó xinh
đẹp trong trái tim của các ngươi và làm cho sự vô đức
tin, gây rối cũng như sự bất tuân trở nên đáng ghét
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đối với các ngươi. Đó là những người được hướng
dẫn. Đó là hồng phúc và ân huệ từ nơi Allah. Quả
thật, Allah là Đấng Am Tường, Đấng Chí Minh.
(Chương 49 – Al-Hujurat, câu 7, 8).

َ َ َُْ ََ َ َ َۡۡ َۡ
َ
َ َ ۡ َّ ُ
ُك أ ۡع َظم
َٰٓنف َ مين قب يۡ ٱِّفتحي وقَٰتۡ أولئ ي
﴿َل ي َ ۡستَويي مينكم من أ
َّ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ٗ ُ َ ْ ُ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ۢ ْ ُ َ َ َ َّ َ ٗ َ َ َ
ُٱَّلل
درجة مين ٱَّليين أنفقوا مين بعد وقتلوا ولُك وعد ٱَّلل ٱۡلسن و
َ َ ََُۡ َ
]10 :﴾ [سورة الديد١٠ بيما تعملون خبيري

Không ngang bằng nhau giữa các ngươi, những ai đã
chi dùng (tài sản của họ) và chiến đấu (cho con đường
chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra cuộc đại
thắng (chinh phục Makkah) với những ai chi dùng và
chiến đấu về sau). Những người đó trội hơn những
người chi dùng và chiến đấu về sau. Tuy nhiên, Allah
hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Bởi quả thật,
Ngài là Đấng Am tường mọi việc các ngươi làm.
(Chương 57 – Al-Hadeed, câu 10).

َ ٌ ۡ َ ُ َّ ٓ َ َ ۡ َ َّ
َٰٓ عيبَاديه ي ٱَّليين ٱصط
ري أ َّما
فَۗ َءاَّلل خ

َ ۡ ُُۡ﴿
َٰ َ َ ٱۡل ۡم ُد ي ََّّلل ي َو َس َل َٰ ٌم
لَع
ي
ُ
ُۡ
َ
]59 :﴾ [سورة انلمل٥٩ ۡشكون
ي ي

Hãy nói (Muhammad!): Mọi lời ca ngợi và tán
dương kính dâng Allah và lời chúc bằng an cho
những người bề tôi của Ngài mà Ngài đã chọn. (Thử
hỏi chúng: những người ngoại đạo) ai là Đấng Ưu
Việt, Allah hay những kẻ mà chúng cho đã tổ hợp với
Ngài? (Chương 67 – Annaml, câu 59).

22

Những người bề tôi mà Ngài đã chọn chính là các
vị Sahabah của Muhammad, theo câu nói của Ibnu Abbas
 và Aththawri .(13)

َۡ
َ َ َ
ۡ ۡ َ
َّ ت ل
ُ ﴿ ُك
ۡ ري أ ُ َّمة أ ُ ۡخر َج
َ ۡ نت ۡم َخ
يلن ي
وف َوت ۡن َه ۡون ع ين
اس تأ ُم ُرون بيٱل َمع ُر ي
ٍ
ي
َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ
]001 : ر وتؤمينون بيٱَّلل يَۗ ﴾ [سورة آل عمران
ٱلمنف ي

Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng
đồng tốt vượt trội được gầy dựng để làm gương cho
nhân loại: Các ngươi hãy kêu gọi làm việc tốt và
ngăn cản làm việc xấu và các ngươi tin tưởng nơi
Allah. (Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 001).
Xét về ý nghĩa của câu Kinh thì hoặc là câu Kinh
muốn nói đến các vị Sahabah hoặc là muốn nói bao quát
tất cả cộng đồng tín đồ Muslim. Nếu câu Kinh mang ý
nghĩa bao quát thì các vị Sahabah là những người ưu tiên
hàng đầu trong toàn thể cộng đồng tín đồ Muslim.

ََ ٓ ُ ْ ُ ُ
ٗ ٗ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ
َ ُ
ك ۡم أ َّمة َو َسطا يتلَفونوا د َه َدا َء لَع ٱنلَّ ي
اس َويَكون
﴿وكذل يك جعلن
ٗ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ
]043 :ٱلرسو عليكم د يهيدا َۗ﴾ [سورة ابلقرة

Và cũng như thế, TA (Allah) đã làm cho các ngươi
thành một cộng đồng dung hòa và chính trực để các
ngươi trở thành các nhân chứng cho nhân loại, còn
Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các
ngươi. (Chương 6 – Albaqarah, câu 143).
Câu Kinh này được suy luận cũng giống như cách
suy luận ở câu Kinh vừa nêu trước đó. Và tất các câu
(13)

Xem: “Tafseer” của Ibnu Katheer (01/408) và “Fat-hu Al-Bary” (4/ 095).
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Kinh cũng như các lời Hadith nói về ân phúc của cộng
đồng tín đồ Muslim thì các vị Sahabah của Thiên sứ
Muhammad  là những người đứng ở vị trí hàng đầu
trong ý nghĩa đó.
 Những bằng chứng nói về ân phúc của các vị
Sahabah từ Sunnah của Thiên sứ :
Lời của Thiên sứ :

َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ
َََ ُ ُ
ِ
َّاء َّما َّتوع َّد َّوأنا
َّ ت َّالسم
َّ وم َّأ
َّ ت َّانلج
َِّ وم َّأمنةَّ َّل ِلسما َّء َّفإِذا َّذهب
َّ {انلج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ ْ َ ُ َ ُ َ
َ ْ
َ َْ َََ
ُ َْ
ََّّاب َّأمنة
َّ ِ ون َّ َوأصح
َّ اب َّما َّيوعد
َّ ِ ت َّأصح
َّ ت َّأ
َّ اب َّفإِذا َّذهب
َّ ِ أمنةَّ َّألصح
َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
،ون} رواه مسلم يف صحيحه
َّ تَّماَّيوعد
َّ ِ تَّأم
َّ ابَّأ
َّ ِ بَّأصح
َّ تَّفإِذاَّذه
َّ ِ ألم
 بيان أن بقاء انليب أمان: باب، فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم:يف كتاب

.6530 ) برقم0920/4( ألصحابه وبقاء أصحابه آمان لألمة

“Các tinh tú là nguồn bảo an cho bầu trời, khi nào
các tinh tú biến mất thì bầu trời sẽ đối mặt với điều
được hứa (ngày Tận Thế). Ta là nguồn bảo an cho các
vị Sahabah của Ta, khi nào Ta ra đi thì các vị
Sahabah của Ta sẽ đối mặt với những điều đã được
hứa (Fitnah: chiến tranh, xung đột, bất đồng và sự
chia rẽ tôn giáo). Và các vị Sahabah của Ta là nguồn
bảo an cho cộng đồng tín đồ của Ta, khi nào các vị
Sahabah của Ta ra đi thì cộng đồng tín đồ của Ta sẽ
đối mặt với những điều được hứa (Fitnah: xuất hiện
điều Bid’ah, xuất hiện điều Shirk trong tôn giáo, ...).”
(Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông: phần “Ân phước
của các vị Sahabah ”, chương “Sự tại thế của Nabi 
là nguồn bảo an cho các vị Sahabah của Người và sự tại
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thế của các vị Sahabah  là nguồn bảo an cho cộng
đồng tín đồ” 4/1961 số 2531).
Ông Abu Abbas AlQurtubi nói: “Có nghĩa là:
trong thời gian mà các vị Sahabah còn tại thế thì tôn giáo
còn trụ vững, chân lý vẫn được thể hiện, sự ủng hộ và
giúp đỡ chống lại kẻ thù vẫn còn diễn ra; nhưng khi các
vị Sahabah không còn nữa thì lúc bấy giờ dục vọng và sở
thích của bản thân chiếm ưu thế, kẻ thù trở nên thắng thế,
vấn đề tôn giáo không thể chấm dứt sự mâu thuẫn và bất
đồng và sau đó dần dần trên mặt đất hiếm thấy ai đó nói:
Allah, Allah. Và đó là điều được hứa cho cộng đồng tín
đồ của Người . Allah là Đấng hiểu biết hơn hết!”
(Mufham: 6/485).
Lời của Thiên sứ :

َّ ُ َ َ َ َ ً َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ ْ َ َُ َ
َّلَّأحدََّّذهباَّماَّبل َّغَّم َّد
َّ قَّمِث
َّ نَّأحدك َّمَّأنف
َّ َّفل َّوَّأ،اب
َّ {
ِ لَّتسبواَّأصح
َُ َ َ َ ْ َ َ
 من6540  ومسلم برقم3273 صيف َّه} َّرواه ابلخاري برقم
َّ أح ِده َِّم َّو
ِ ل َّن
.  حديث أب سعيد اخلدري

“Các ngươi chớ xúc phạm và chửi rủa các vị Sahabah
của Ta, bởi cho dù ai đó trong các ngươi có đem cả
núi vàng bố thí thì việc làm đó cũng không bằng một
nắm tay .. thậm chí không bằng một nửa nắm tay bố
thí của ai đó trong số họ.” (Albukhari: 3673, Muslim:
2541, từ lời thuật của ông Abu Sa’eed Al-Khuddri ).(14)
Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “các ân phúc của các vị
Sahabah ”, chương “Lời của Nabi : nếu Ta lấy ai đó làm vị Khaleel của Ta”
(3/12) số 3673; Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “Các ân phúc của
các vị Sahabah ”, chương “Cấm xúc phạm và chửi rủa các vị Sahabah ”
(4/1967, 1968) số 2541.
(14)
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Học giả Ash-Shawka-ni  có phần chú thích cho
Hadith này, ông nói: “Nếu như một núi vàng mà ai đó
trong các vị Sahabah thuộc nhóm sau này đem bố thí
cũng không bằng một nắm tay hay một nửa nắm tay của
các vị Sahabah của Người thuộc nhóm người người tiên
phong thì tôi không nghĩ rằng một núi vàng bố thí của ai
đó trong chúng ta có thể sánh được với một hạt hay nửa
hạt bố thí của họ.” (Irshaad Assa-il Ila Dala-il Al-Masail – Ma’a Arrasa-il Assalafiyah: 45).
Lời của Thiên sứ :

َُْ َُ َ

َّ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ َ

َّ َّ ُ

َْ

َّ

َْ

ِينَّيلونه َّم}َّرواه ابلخاري
َّ َّث َّمَّاَّل، ِينَّيلونه َّم
َّ َّث َّمَّاَّل، ن
َّ ِ اسَّقر
َّ ِ يَّانل
َُّ {خ

.  من حديث عبد اهلل6533  ومسلم برقم3250 برقم

“Những người tốt nhất là thế kỷ của Ta, kế đến là
những người tiếp sau họ, và kế đến là những người
tiếp sau họ.” (Albukhari: 3651, Muslim: 2533, từ lời
thuật của ông Abdullah ).(15)
Đó là lời đánh giá, sự nhận xét và mô tả về điều tốt
đẹp đến từ Vị không nói theo sở thích và dục vọng của
bản thân, vậy phải chăng có lời đánh giá và nhận xét nào
khác vĩ đại hơn lời nói của Người chăng?!
Ông Ibnu Mas’ud  mô tả về các vị Sahabah của
Thiên sứ : “Ai muốn vạch ra giáo luật hãy vạch ra từ
Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “các ân phúc của các vị
Sahabah”, chương “Ân phúc của các vị Sahabah của Nabi  và ai đồng hành
với các vị Sahabah  hoặc ai đó trong những người Muslim nhìn thấy Người 
là vị Sahabah của Người” (3/2) số 3651; Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông
ở phần “Các ân phúc của các vị Sahabah ”, chương “Ân phúc các vị Sahabah,
kế đến là những người tiếp sau họ, kế đến là những người tiếp sau họ” (4/0923)
số 2533.
(15)
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những người đã khuất (các vị Sahabah) bởi những người
còn sống (thế hệ sau các vị Sahabah) không thể bảo an
khỏi điều Fitnah. Những người đó (các vị Sahabah) là các
vị Sahabah của Muhammad , thề bởi Allah, họ là
những người tốt nhất trong cộng đồng tín đồ của Người,
trái tim của họ ngoan đạo và ngay chính nhất, kiến thức
của họ sâu rộng nhất, họ là tốp người được Allah  lựa
chọn để đồng hành với vị Nabi của Ngài , họ là những
người vững bước trên tôn giáo của Ngài. Bởi thế, các
người hãy thừa nhận ân phúc và đạo hạnh của họ, các
người hãy đi theo dấu tích và đường lối của họ, các người
hãy bám chặt lấy phẩm chất đạo hạnh và tôn giáo của họ
vì họ là những ngươi đã thắng bước trên sự chỉ đạo.”
(Jami’a Bayaan Al’ilm Wal-Fadhlihi: 2/195, 196).
Những tác gia, nếu họ suy ngẫm về cái đẹp, về đức
tính cao quý cũng như phẩm chất đạo hạnh của các vị
Sahabah  thì chắc chắn họ sẽ thấy rằng các vị Sahabah
quả đã ở mức thượng đỉnh về kiến thức, tấm lòng chính
trực, tinh thần Jihaad cũng như các mặt tốt đẹp khác. Quả
thật, các vị Sahabah  là những người đã mang Islam
đến cho chúng ta, sự dạy dỗ và giáo huấn của họ đều toàn
là sự tốt lành, là sự chỉ đạo mang đến niềm hạnh phúc và
sự thành công. Bởi thế, cộng đồng tín đồ Muslim phải đi
theo đường lối và dấu vết của họ cho tới ngày Tận Thế.
Không có bất cứ ai có thể có được một kiến thức hữu ích
nào mà không có bàn tay của họ hay đường lối của họ;
không một ai có Islam mà không có sự nỗ lực và đấu
tranh của họ; không một Imam nào hay vị Hakim nào xét
xử một cách ngay chính và đúng với chỉ đạo mà không
có vết tích của họ. Họ là những người đã mở rộng vùng
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đất Islam bằng tính mạng và xương máu của họ, trái tim
của họ luôn tràn đầy đức tin Iman. Công đức và ân phước
của họ bằng cả công đức và ân phước của toàn thể cộng
đồng tín đồ cho tới Ngày Phục Sinh, và được nhân lên;
công đức và ân phúc của họ đã được Allah  khẳng định
và khen ngợi.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về các vị
Sahabah: “Ai nhìn về tiểu sử của họ với sự hiểu biết và
bằng chứng rõ rệt cũng như về những ân huệ và hồng
phúc mà Allah  đã ban cho họ thì người đó chắc chắn
khẳng định một cách kiên định rằng họ là những người
tốt nhất chỉ đứng sau các vị Nabi, không ai trước họ và
sau họ có thể sánh tầm với họ, họ là những người tốt nhất
các thế kỷ của cộng đồng, cộng đồng được cho là tốt nhất
so với các cộng động khác và cộng động mà nó có vinh
dự ở nơi Allah .” (Bộ Fata-wa tổng hợp – AlWasatiyah: 3/103).
Với ân phúc và đạo hạnh cao cũng như phẩm chất
đạo đức tốt đẹp cùng với đức tin Iman mãnh liệt của các
vị Sahabah, những người của phái Sunnah và Jama’ah
đều đồng thuận rằng tất cả các vị Sahabah  đều là
những người ngay chính và chuẩn mực, ở họ không có
bất cứ điều gì phải bình phẩm và chỉ trích. Quả thật,
Allah  đã ca ngợi và tuyên dương họ cho nên tất cả họ
đều là những vị Imam dẫn đầu trong tôn giáo, họ được
Allah  lựa chọn và họ thuộc thế kỷ tốt nhất so với các
thế kỷ khác, không có ai chuẩn mực và ngay chính hơn
họ về mặt tôn giáo vì họ được Allah  hài lòng trong sự
đồng hành cùng với vị Nabi của Ngài  cũng như trong
việc ủng hộ và giúp đỡ Người.
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Học giả Ibnu Abdul-Barr  nói: “Quả thật, qua
tìm hiểu và nghiên cứu về hoàn cảnh và tình trạng của
các vị Sahabah thì những người của chân lý trong số
những tín đồ Muslim – họ là những người của phái
Sunnah và Jama’ah – đã đồng thuận rằng tất cả các vị
Sahabah  đều là những người chuẩn mực trong tôn
giáo.” (Al-Isti’aab: 1/190).


Nghĩa vụ thứ ba

Khẳng định ân phúc của các vị Sahabah
 theo những gì được nói trong các văn
bản giáo lý
Những người của phái Sunnah và Jama’ah đều
khẳng định rằng các vị Sahabah  đều có những ân phúc
riêng của mình, ân phúc của họ cao thấp khác nhau,
người này cao người kia, người kia cao hơn người nọ.
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Các vị Sahabah  ân phúc nhất nói chung là mười
vị được báo tin Thiên Đàng. Họ gồm có bốn vị Khalif
chính trực: Abu Bakr, Umar, Uthman và Ali, và sáu vị
còn lại là Sa’eed, Sa’ad, Ibnu Awf, Talhah, A’mir và
Zubair.
Tốt nhất trong số mười vị này là bốn vị Khalif và
ân phúc của họ cao thấp so với nhau: đầu tiên là Abu
Bakr rồi đến Umar, Uthman và cuối cùng là Ali (cầu xin
Allah  hài lòng về tất cả họ).(16)
Đối với hai vị Abu Bakr  và Umar  thì không
còn nghi ngờ gì nữa rằng hai người họ được cho là tốt
đẹp nhất trong cộng đồng tín đồ Islam đứng sau Thiên sứ
của Allah . Không những thế, hai người họ được coi là
tốt đẹp và ân phúc nhất trong nhân loại đứng sau các vị
Nabi của Allah. Và giữa hai người thì Abu Bakr  trội
hơn.
Ông Abu Ja’far Al-Baqir – vị cao quí đứng đầu
trong các vị đứng đầu thuộc gia quyến của Thiên sứ  cầu xin Allah  yêu thương và hài lòng về ông, nói: “Ai
không thừa nhận ân phúc của Abu Bakr  và Umar 
thì quả thật người đó đã không hiểu biết về Sunnah.”
(“Al-Hujjah Fi Bayaan Al-Muhijjah wa Sharh Aqi-dah
Ahlus-Sunnah” 2/350).
Học giả Ash-sha’bi  nói: “Yêu thương Abu Bakr
 và Umar  đồng thời thừa nhận ân phúc của hai người
họ là điều thuộc về Sunnah” (“Al-Hujjah Fi Bayaan AlMuhijjah wa Sharh Aqi-dah Ahlus-Sunnah” 2/338).
(16)

Xem bộ Fata-wa tổng hợp (3/026) và xem “Al-Isti’aab” (3/0007, 0008).
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Có nhiều học giả đã có những lời tương tự như
Ibnu Katheer(17), Ibnu Assalah(18) và Annawawi(19).
Trong phái Sunnah và Jama’ah, một số người cho
rằng các vị Sahabah  thuộc những người thề nguyện
trung thành với Thiên sứ của Allah  dưới tàng cây tốt
hơn các vị Sahabah tham gia trận chiến Uhud; còn một số
khác thì cho rằng những người tham chiến trận Uhud tốt
hơn, sau họ là những người kiên định trong trận chinh
chiến Al-Ahzaab kế đến mới là những người thề nguyện
trung thành với Thiên sứ của Allah  dưới tàng cây.
Allah  mới là Đấng biết rõ hơn hết!
Những người phái Sunnah và Jama’ah theo một cái
nhìn tổng quan thì khẳng định các vị Sahabah thuộc
những người Muhajir (những vị rời bỏ Makkah đến tị nạn
tại Madinah) tốt hơn những vị Sahabah thuộc những
người Ansar (cư dân Madinah); và những người vào
Islam trước tốt hơn những người vào Islam sau.
Riêng về các vị Sahabah nữ giới thì những vị nữ
Sahabah tốt đẹp và ân phúc nhất là ba người: bà
Khadijah, Fatimah và A’ishah (cầu xin Allah hài lòng về
họ).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Người tốt
đẹp và ân phúc nhất trong giới nữ của cộng đồng này là
bà Khadijah , A’ishah  và Fatimah , còn về sự
vượt trội giữa họ là điều vẫn còn được tranh cãi và phân
định.” (Bộ Fata-wa tổng hợp: 2/481).
“AlBa’ith Al-Hatheeth” (083).
“Muqaddamah Ibnu Assalah” (0/624, 625).
(19)
“Attaqreeb Wattayseer Lima’rifah Sunnah Al-Basheer Annazdeer” (93).
(17)
(18)
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Toàn thể phái Sunnah và Jama’ah đều khẳng định
rằng mỗi vị Sahabah  đều tốt hơn bất kỳ ai thời sau họ.
Làm sao có thể khác như thế được khi mà họ là những
người đã gặp được Thiên sứ của Allah  và Người đã
nói dù những ai sau họ có bố thí cả đống vàng bằng núi
Uhud thì cũng không sánh bằng một nắm thậm chí một
nửa nắm tay của ai đó trong số họ. Nếu một nửa nắm tay
bố thí của họ đã là như thế thì nói chi đến lễ nguyện
Salah của họ, nói chi đến sự chiến đấu của họ trong con
đường chính nghĩa của Allah  cũng như các việc làm
còn lại của họ?!
Làm sao có thể khẳng định họ trái với những điều
trên khi mà họ là những người được Allah  phán ca
ngợi:
]7 :[سورة الجرات

َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
َّ ك ُه ُم
﴾٧ ٱِّرَٰد ُيدون
﴿أولئ ي

Đó là những người được hướng dẫn. (Chương 49 –
Al-Hujurat, câu 7).
]10 :[سورة الديد

ُٗ َ
ُ َّ لُك َو َع َد
ُ ۡ ٱَّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
﴾ن
﴿و

Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất
cả. (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 10).
Làm sao mà các vị Sahabah  lại không tốt và ân
phúc khi chính Thiên sứ của Allah  đã quả quyết:

َْ

َّ

َْ

 من6533  ومسلم برقم3250 ن} َّرواه ابلخاري برقم
َّ ِ اس َّقر
َّ ِ ي َّانل
َُّ {خ
. حديث عبد اهلل
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“Những người tốt nhất là thế kỷ của Ta.” (Albukhari:
3651, Muslim: 2533, từ lời thuật của ông Abdullah ).
Có người đã hỏi Al-Mu’a-fi bin Imran rằng Umar
bin Abdul-Aziz ở ví trí nào so với Mu’a-wiyah bin Abu
Sufyan thì ông đã nổi giận về điều đó; ông nói: chớ đừng
so sánh với bất kỳ ai trong số các vị Sahabah của Thiên
sứ , riêng Mu’a-wiyah là vị bạn đạo của Người, là
người biên chép của Người và là người trung thực trong
việc gìn giữ những lời Mặc khải của Allah . (Xem
“Lịch sử thành phố Damascus” 9/207).
Có người đã hỏi Imam Ahmad  rằng có được
phép so sánh với bất kỳ ai trong số các vị Sahabah của
Thiên sứ  không thì ông nói: “Cầu xin Allah che chở
tránh khỏi việc làm đó”. Và khi có người nói: có lời nói
rằng Mu’a-wiyah tốt hơn Umar bin Abdul-Aziz, có phải
vậy không? Ông nói: “Đúng .. về mặt thời gian, Thiên sứ
của Allah  nói: “Những người tốt nhất là thế kỷ của
Ta”.” (Assunnah Lilkhilaal: 2/435).
Imam Ahmad  nói: “Những vị Sahabah  đồng
hành với Thiên sứ của Allah  ít thời gian nhất trong số
họ tốt hơn những người trong thế kỷ không gặp được
Người cho dù họ trở về trình diện Allah  với tất cả mọi
việc làm ngoan đạo và thiện tốt” (Giảng giải các nền
tảng căn bản của giáo lý đức tin phái Sunnah của học
giả Al-Laka-i: 1/160).
Nếu có lời bảo: giải thích ra sao về lời nói của
Thiên sứ :
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َْ ُْ
ْ َْ َ َ
ْ َّ
ْ َّ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ
ُ
ََّع َّاْلم َِّر
َّ َّ َّل َّقبض
َّ ب َّفِي َِّه َّمِث
َّ ب َّالص
َِّ ام َّالص
َّ ِن َّورائ ِك َّم َّأي
َّ ن َّم
َّ ِ {فإ
َ
َْ
َ َ َْ َ ُ َ َْ ً ُ َ َ َْ ْ ُْ ْ
}لَّعملِ َِّه
َّ ونَّمِث
َّ لَّيعمل
َّ يَّرج
َّ لَّأج َِّرََّخ ِس
َّ ِيه َّمَّمِث
َِّ ل ِلعام
ِ ِلَّف
“Quả thật, sau thời các ngươi sẽ có những chuỗi ngày
cần đến lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng. Sự kiên nhẫn
và chịu đựng trong thời gian đó giống như nắm chặt
trong lòng bàn tay cục than hồng. Người hành đạo và
làm điều thiện tốt trong thời gian đó được ban cho ân
phước bằng với năm mươi người hành đạo giống như
việc hành đạo và làm điều thiện tốt của y”.
Các vị Sahabah  hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah,
ân phước của năm mươi người trong số họ phải không?
Thiên sứ của Allah  nói:

ْ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ
4340  وأبو داود برقم3159 يَّمِنك َّم}َّرواه الرتمذي برقم
َّ {أج َّرََّخ ِس

. صححه األبلاين4104 وابن ماجه برقم

“Ân phước của năm mươi người trong số các ngươi”
(Tirmizdi: 3059, Abu Dawood: 4341, Ibnu Ma-jah: 4014,
Sheikh Albani xác nhận Hadith Sahih).(20)
Trả lời cho câu hỏi này:
Ân phước khác nhau tùy thuộc vào từng sự việc cụ
thể, ân phước không giống nhau cho tất cả mọi sự việc.
Cho nên, ân phước của việc kiên nhẫn chịu đựng trong
những ngày đó bằng ân phước của sự kiên nhẫn và chịu
Tirmizdi ghi lại trong bộ tổng hợp của ông ở phần Tafseer Qur’an chương
Al-Ma-idah (5/257) số 3058 và ông nói Hadith tốt; Abu Dawood ghi lại trong bộ
Sunan của ông ở phần Mala-him chương lệnh bảo và ngăn cấm (3/332) số 4341;
Ibnu Ma-jah ghi lại trong bộ Sunnah của ông số 4014; Sheikh Albani xác nhận
Hadith Sahih trong Assilsilah Assahiyah (1/892, 893) số 494.
(20)
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đựng của năm mươi vị Sahabah trong thời điểm của họ là
một sự hơn kém trong một sự việc cụ thể, một phương
diện nhất định chứ không phải cho tất cả mọi sự việc hay
mọi phương diện. Học giả Ibnu Hajar  nói: “Hadith nói
người hành đạo và làm điều thiện tốt trong thời gian đó
được ban cho ân phước bằng với năm mươi người hành
đạo trong số các ngươi không có nghĩa là những người
không phải Sahabah tốt hơn và vượt trội hơn các vị
Sahabah; bởi lẽ, việc gia tăng ân phước không nhất thiết
phải khẳng định điều đó tốt hơn trên mọi phương diện.
Hơn nữa, ân phước trở nên hơn kém nhau chỉ xảy ra ở
một việc làm cụ thể nào đó trong một thời điểm nhất định
nào đó chứ không nói lên sự tốt đẹp toàn diện cho tất cả
mọi mặt và mọi sự việc. Còn những gì đạt được trong
phần ân phước mà Nabi  đã nói trong Hadith thì không
ai có thể sánh bằng.” (Fat-hu Al-Baary: 7/7).
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Nghĩa vụ thứ tư

Luôn nhắc đến các vị Sahabah  bằng
điều tốt lành, ca ngợi và loan truyền sự
tốt đẹp của họ
Không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng việc nhắc đến
các vị Sahabqah  với những điều tốt đẹp cũng như việc
ca ngợi và loan truyền sự tốt đẹp của họ là một phần biểu
hiện của tình yêu thương dành cho họ. Bởi thế, ai mà
trong lòng của y đầy ắp tình yêu thương đối với họ thì
chắc chắn y sẽ luôn ca ngợi họ trên chiếc lưỡi của mình.
Và đây chính là những gì mà phái Sunnah duy trì
và giữ vững trong niềm tin của họ.
Ông Al-Muzani  nói: “Ân phúc của họ (các vị
Sahabah) được nêu lên và các việc làm tốt đẹp của họ
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được lưu truyền.” (Sharh Assunnah – Giảng giải Sunnah:
87).
Ông Ibnu Abi Zaminin nói: “Một trong các câu nói
của phái Sunnah: Một người phải khẳng định tình yêu
thương đối với các vị Sahabah của Nabi  và y phải rao
truyền và phổ biến về ân phúc cũng như sự tốt đẹp của
họ.” (Usul Assunnah: 263).


Nghĩa vụ thứ năm

Xác nhận các vị Sahabah  nói chung
là những người của Thiên Đàng bằng
lòng thương xót của Allah và xác nhận
cụ thể những ai được nêu cụ thể trong
Qur’an và Sunnah
Những người của phái Sunnah và Jama’ah tin rằng
toàn thể các vị Sahabah của Nabi  đều là những người
thuộc cư dân nơi Thiên Đàng.(21)
Quả thật, có nhiều câu Kinh Qur’an đã chỉ ra điều
đó rất rõ ràng, tiêu biểu như lời phán của Allah :

Xem “Al-Fasl” (4/665, 662); “Ash-Shari’ah” (4/0233); “Lawa-mi’a AlAnwar” (6/389).
(21)
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َۡ َ َ
ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َٰ
جريين وٱۡلنصاري وٱَّليين ٱتبعوهم
﴿وٱِّسبيقون ٱۡلولون مين ٱلمه ي
َ َ َ
َ ْ ُ
َ ُ َّ َ ۡ َ َٰ َّ ي
َۡ
َۡ
َّ
َّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َريي َتتَ َها
بيإيحسن رِض ٱ
َ َ َ
َۡ ۡ
َ
ُ ييها ٓ أبَ ٗدا َذَٰل َيك ٱِّۡ َف ۡو ُز ٱِّۡ َع ي
]011 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٠ ظيم
ٱۡلن َه َٰ ُر خ َٰ يِليين ف
Và những người tiên phong trong số những người
Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến
Madinah) và 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).
]10 :[سورة الديد

ُٗ َ
ُ َّ لُك َو َع َد
ُ ۡ ٱَّلل
َٰ َ ٱۡل ۡس
﴾ن
﴿و

Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất
cả. (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 10).
Những người của phái Sunnah và Jama’ah xác
nhận cụ thể đối với những ai được nêu cụ thể trong
Qur’an và Sunnah, chẳng hạn như mười vị Sahabah được
báo tin mừng về Thiên Đàng, Abdullah bin Salam(22),

Như được nói trong Hadith Sahih Albukhari số 3812 từ lời thuật của Sa’ad
bin Abi Wiqaas .
(22)
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Qais bin Thabit (23), Uka-shah bin Mihsan(24), và các vị
Sahabah khác.(25)
Ông Abu Uthman Assa-bu-ni nói: “Đối với những
ai trong số các vị Sahabah  được Thiên sứ của Allah 
xác nhận một cách cụ thể từng cá nhân họ thì những học
giả của Hadith đều xác nhận đúng như thế bằng cả niềm
tin. Bởi lẽ Thiên sứ của Allah  không hề xác nhận
Thiên Đàng cho bất kỳ ai trừ phi Người biết rõ điều đó;
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã phơi bày cho vị
Thiên sứ của Ngài  thấy bất kỳ điều vô hình nào mà
Ngài muốn.”(26)

Nghĩa vụ thứ sáu

Cầu nguyện và xin tha thứ cho các vị
Sahabah 
Những người phái Sunnah và Jama’ah đều đồng
thuận và thống nhất rằng bắt buộc phải ca ngợi các vị
Sahabah , cầu xin Allah  tha thứ cho họ và yêu
thương họ cũng như hài lòng về họ.(27)

Như được nói trong Hadith Sahih: Albukhari số 3613, Muslim số 119 từ lời
thuật của Anas bin Malik .
(24)
Như được nói trong Hadith Sahih: Albukhari số 5705, Muslim số 374 từ lời
thuật của Ibnu Abbas .
(25)
Sheikh Abdul-Aziz Assalman đã chỉ ra trong cuốn sách của ông “Alkawashif Al-Jaliyah An Ma’a-ni Al-Wasatiyah” (289 – 693) tên của bốn mươi mốt
vị Sahabah  được xác nhận Thiên Đàng.
(26)
“Aqi-dah Assalaf Wa Ashabi Al-Hadith” (687), xem bộ Fata-wa tổng hợp
“Al-Wasatiyah” (3/053).
(27)
“Assaarim Al-Maslul” của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  (1085).
(23)
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Đó là vì khi mà trái tim của những người Muslim
đầy ắp tình yêu thương và sự tôn vinh dành cho các vị
Sahabah  thì chiếc lưỡi của họ sẽ luôn cầu nguyện và
xin Allah  tha thứ cho các vị ấy.
Việc cầu nguyện cho các vị Sahabah  thậm chí
đã trở thành một điều đặc biệt truyền thống khi nhắc đến
họ. Bất kỳ ai trong số họ được nhắc đến đều được kèm
َُْ ُ َ َ
theo lời cầu xin “اهلل عنه
“ – ”ر ّيضCầu xin Allah hài lòng
về vị ấy”. Và lời cầu nguyện đó luôn ở cửa miệng của
những người Muslim mỗi khi một vị Sahabah nào được
nhắc đến, và đó cũng là ý nghĩa trong lời phán của Allah
 rằng Ngài đã hài lòng về họ:
]22 : [سورة ابلينة

َ ْ ُ
َ ُ َّ َ َّ ي
﴾ٱَّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه
﴿رِض

Allah đã hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về
những gì Ngài ban cho. (Chương 58 – Al-Bayyinah,
câu 22).
Học giả Ash-Shawka-ni  nói: Quả thật, đã trở
thành một thói quen đối với đại đa số cộng đồng này
cũng như phần đông những người thời Salaf trong sự
việc cầu xin Allah  hài lòng về các vị Sahabah, cầu xin
Ngài yêu thương và tha thứ cho các vị Sahabah ; giống
như lời phán của Allah  đã chỉ dạy:

ٓ َ َّ َ
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفي ۡر َنلَا َو يۡل ۡخ َوَٰن ينَا َّٱَّل
يين
يين َجا ُءو مين بع يدهيم يقولون ربنا
﴿وٱَّل
ي
ٗ
ۡ َ َُ َ
ُُ
ۡ َۡ َ
َ َّ ٓ ْ َ َ َ َّ
َ ٱۡل
امنُوا َر َّبنَا إينك
يم َٰ ين َوَل َ َعۡ يِف ُلوبينَا غيّٗ ِّ يَّيين ء
سبقونا ب ي ي
ٌ َّ
َُ
]01 :﴾ [سورة الرش١٠ رءوف رحييم
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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).(28)


Nghĩa vụ thứ bảy

Im lặng về những sai phạm và lỗi lầm
của các vị Sahabah 
Những người của phái Sunnah và Jama’ah là
những người ở mức dung hòa trong giáo lý. Họ là những
người ở cách xa nhất với sự thái quá. Cho nên, đối với
họ, các vị Sahabah  luôn ở một vị trí cao trọng nhưng
không có nghĩa là các vị Sahabah  hoàn toàn không lầm
lỗi và sai phạm, và phẩm chất cao quý của họ không phủ
nhận sự sai phạm xảy đến với họ.
(28)

Fat-hu Al-Baary (4/302).
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Những người phái Sunnah và Jama’ah không lấy
những sự việc xảy ra trong thời của các vị Sahabah  đối
chiếu để suy luận với những sự việc xảy ra trong thời của
những người khác họ.
Và những gì được truyền lại thuộc những điều
được cảm thấy rằng nó sai phạm và tội lỗi từ một ai đó
trong số họ thì nó không nằm ngoài: có thể lời dẫn truyền
đó bị thêm hoặc bớt, có thể nó xác thực hoặc không xác
thực.(29) Cho nên, điều đó không được chấp nhận một
cách không do dự.
Cho dù lời dẫn truyền lại được cho là xác thực đi
chăng nữa thì sự việc xảy ra cũng được yêu cầu nghĩ tốt
về nó bởi lẽ người Muslim được yêu cầu phải nghĩ tốt
cho người Muslim nói chung huống chi các vị Sahabah là
những người thuộc tốp hàng đầu về phẩm đức và đạo
hạnh.
Và cho dù các vị Sahabah có phạm sai lầm đi
chăng nữa thì nguyên nhân cũng không phải là do sự hồ
đồ, lơ là hay thiếu trách nhiệm mà là do ở sự hiểu và
nhận thức vấn đề trong việc cố gắng nỗ lực tìm kiếm cái
đúng. Nếu họ đạt được điều đúng thì họ được hai ân
phước còn nếu họ sai lầm thì họ được một ân phước.(30)
Nhưng cho dù sự việc như thế nào, nếu ai trong số
họ rơi vào điều tội lỗi thì tình trạng của họ cũng không
nằm ngoài năm trường hợp sau:
 Trường hợp thứ nhất: Họ đã ăn năn và sám hối
cho tội lỗi đó. Như đã biết rằng các vị Sahabah  là
(29)
(30)

Xem : “Sair A’laam Annubala’.” (01/93).
Xem bộ Fata-wa tổng hợp “Al-Wa-satiyah” (3/055).
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những người luôn nhanh chân nhất trong việc quay đầu
sám hối với Allah, và Thiên sứ của Allah  nói:

َُ َ َْ َ ْ َ َ

ْ َّ

َ

ُ َّ

4651 ل} رواه ابن ماجه يف سننه برقم
َّ َّب
َّ لَّذن
َّ َّن
َّ بَّكم
َِّ ِنَّاَّلن
َّ ِبَّم
َّ {اتلائ
.(470/03)  وحسنه ابن حجر يف الفتح من حديث ابن مسعود

“Người mang tội sám hối giống như người không
mang tội.” (Ibnu Ma-jah trong bộ Sunan của ông số
4250 từ lời thuật của ông Ibnu Mas’ud , và ông Ibnu
Hajar xác nhận Hadith tốt trong Fat-hu Albaary 13/471).
Thiên sứ của Allah  nói bao hàm tất cả những
người sám hối, và dĩ nhiên sự sám hối của các vị Sahabah
 chắc chắn sẽ được đón nhận hơn những người khác
bởi vị trí và ân phúc của họ nơi Allah .
 Trường hợp thứ hai: Allah  tha thứ cho họ bởi
những công đức to lớn của họ. Như đã biết những ân
phước và công đức sẽ bôi xóa các tội lỗi trong khi công
đức và ân phước của các vị Sahabah rất vĩ đại và to lớn
vô cùng.
 Trường hợp thứ ba: Allah  tha thứ tội lỗi cho
họ vì sự tiên phong đến với Islam của họ cũng như sự
tham gia chiến đấu của họ cùng với Thiên sứ của Ngài
. Thiên sứ của Allah  nói về những người tham chiến
trong trận Badr:

ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ
َّالَّاعملوا
َّ لَّبدرََّّفق
َِّ َعَّأه
َّ َّونَّق َِّدَّاطل َّع
َّ نَّيك
َّ اللَّأ
َّ َّل
َّ يكَّلع
َّ {وماَّيد ِر
ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُْْ َ
 ومسلم برقم3117 ت َّلك َّم} َّرواه ابلخاري برقم
َّ  َّفق َّد َّغفر،ما َّ ِشئتم
.  من حديث يلع بن أب طالب3493

43

“Biết đâu Allah đã xuất hiện trước những người tham
chiến trận Badr và phán: các ngươi hãy làm những gì
các ngươi muốn bởi quả thật TA đã tha thứ tội lỗi cho
các ngươi.” (Albukhari: 3007, Muslim: 3493 từ lời thuật
của Ali bin Abu Talib ).(31)
 Trường hợp thứ tư: Các vị Sahabah  sẽ được
tha thứ bởi sự cầu xin ân xá của Nabi . Nabi  cho biết
rằng sự cầu xin ân xá của Người sẽ cứu lấy những người
của Tawhid (tôn thờ Allah  duy nhất) không tổ hợp với
Ngài bất cứ thứ gì.(32) Nếu là vậy thì các vị Sahabah  là
những người hàng đầu của Tawhid, họ là những người
gần Thiên sứ của Allah  nhất nên họ phải là những
người được ưu tiến nhất về việc hưởng quyền lợi từ sự
cầu xin ân xá của Người .
 Trường hợp thứ năm: Các vị Sahabah  được
tha thứ bởi những thử thách, những hoạn nạn mà họ đã
trải qua trên thế gian. Những thử thách và hoạn nạn sẽ là
điều bôi xóa các tội lỗi như đã được biết trong giáo lý.
Ý nghĩa của “một trong các giáo điều căn bản của
phái Sunnah và Jama’ah: tâm và chiếc lưỡi của họ phải
lành đối với các vị Sahabah của Thiên sứ ”(33) là tâm và
chiếc lưỡi của người Muslim không được chỉ trích, phê
bình cũng như bới móc lỗi lầm của các vị Sahabah .

Albukhari ghi lại trong bộ Sahih của ông ở phần “Ân phước của Jihaad”
chương “Gián điệp” (6/321) số 3007; Muslim ghi lại trong bộ Sahih của ông ở
phần “Ân phúc của các vị Sahabah” chương “Ân phước của những người tham
chiến trận Badr” (4/0940) số 3494 từ lời thuật của Ali bin Abu Talib .
(32)
Như đã được khẳng định trong Sahih Muslim (1/189) số 199 từ lời thuật của
ông Abu Huroiroh .
(33)
Bộ Fata-wa tổng hợp Al-Wa-satiyah (3/152).
(31)
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Ông Sufyan bin Uyainah nói: “Ai nói về các vị
Sahabah của Thiên sứ  với một lời phê bình và chỉ trích
nào đó thì người đó là kẻ đi theo sở thích và dục vọng
của bản thân.” (Giảng giải Sunnah của Al-Barbaha-ry:
75).
Imam Ahmad  nói: “Ai chỉ trích một vị nào đó
trong số các vị Sahabah của Thiên sứ  hoặc ghét vị đó
bởi một sự việc đã xảy ra hoặc nêu ra những điều không
hay về vị ấy thì người đó là kẻ Bid’ah; trừ phi y yêu
thương tất cả các vị Sahabah  và tâm của y lành đối với
họ.” (Giảng giải căn bản đức tin của phái Sunnah – AlLaka-i: 1/169).
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Nghĩa vụ thứ tám

Im lặng về những xung đột giữa các vị
Sahabah 
Những gì diễn ra giữa các vị Sahabah  từ những
điều Fitnah, gây chiến, xung đột, mâu thuẫn là những sự
việc mà người tín đồ Muslim cần phải đóng khép lại chớ
đem ra loan tin và phán xét.
Quả thật, phái Sunnah và Jama’ah đã có biên soạn
về vấn đề không được phép can thiệp và tham gia vào
cuộc xung đột và mâu thuẫn giữa các vị Sahabah của
Thiên sứ  đồng thời phải tin rằng tất cả sự xung đột đó
của họ đều xuất phát từ sự nỗ lực và cố gắng tìm ra điều
đúng và lẽ phải, và sự việc đó của họ nằm giữa ranh giới
nhận được một ân phước hay hai ân phước.
Việc im lặng về những mâu thuẫn và xung đột của
các vị Sahabah mang những ý nghĩa và giá trị sau:
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 Ý nghĩa và giá trị thứ nhất: Làm theo lệnh của
Thiên sứ  khi Người giáo huấn:

ْ ُ

ََْ

َ ْ َ

ُ َ

.0467 سكوا} رواه الطرباين برقم
ِ {َّإ ِذاَّذك َِرَّأصح ِاِبَّفأم

“Khi nào vị Sahabah được nhắc đến (về điều không
tốt đẹp) thì các ngươi hãy kìm hãm và giữ lại (không
để tâm và chiếc lưỡi phán xét, phê bình và chỉ trích).”
(Attabra-ni: 1427).(34)
 Ý nghĩa và giá trị thứ hai: Việc bới móc các sự
việc xung đột và mâu thuẫn của các vị Sahabah 
không mang lại bất cứ lợi ích gì về kiến thức hay về việc
hành đạo. Và một trong những đức hạnh Islam của một
người là y bỏ những điều vô nghĩa(35). Những gì xảy ra
giữa các vị Sahabah  từ sự xung đột, mâu thuẫn là xuất
phát từ sự cố gắng, nỗ lực tìm ra điều chân lý; cho nên,
mỗi bên trong sự việc đều chỉ muốn ủng hộ cái đúng và
tìm ra cái lẽ phải theo ý kiến riêng của họ chứ tất cả họ
không hề muốn dấy loạn và làm bừa.
Ông Umar bin Abdul-Aziz  nói một câu rất hay:
“Đó là máu mà Allah dùng để tẩy sạch bàn tay của họ;
bởi thế, tôi không thích nhuộm chiếc lưỡi của mình với
phần máu đó.” (Hilyah Al-Awliya’ của Abu Na’eem:
9/114).
 Ý nghĩa và giá trị thứ ba: Việc đi sâu vào các sự
việc đó dẫn tới những hậu quả xấu nên cần phải dừng lại
Attabra-ni ghi lại trong Al-Mu’jam Al-Kabir (2/96) số 1427 từ lời thuật của
Ibnu Mas’ud ; Al-Ira-qi xác nhận Hadith tốt trong Takhreej Al-Ahya’ (0/51),
và xem Assilsilah Assahihah (1/57) số 34.
(35)
Hadith do Ahmad ghi lại trong Musnad của ông (2/352) số 1737.
(34)
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trước khi khẳng định nó. Bởi lẽ nó sẽ khiến trái tim căm
ghét một ai đó trong các vị Sahabah  của Thiên sứ.
Đó là điều xấu và việc ngăn ngừa những phương tiện dẫn
đến điều xấu là việc làm được giáo lý qui định.
Học giả Al-Barbaha-ry  nói: “Chớ đừng bàn luận
gì về sự việc xung đột và gây chiến giữa họ và cũng đừng
nghe ai đó bàn luận về sự việc đó; bởi quả thật tâm của
anh trở nên không lành nếu anh đã nghe nó.” (Giảng giải
Sunnah của Al-Barbahaly: 112 – 113; xem “Sair A’laam
Annubala”: 10/92).
 Ý nghĩa và giá trị thứ tư: Những kẻ gian dối, giả
tạo đức tin và những người Bid’ah đã lồng vào trong vấn
đề này nhiều điều bịa đặt và xuyên tạc.
Nếu là như vậy thì làm sao có thể xây dựng điều
luật trên những điều mà trong đó đa số đều là sự bịa đặt
và không xác thực?!
Nếu các sách sử là nguồn tài liệu nhiều thông tin
nhất để nói về sự xung đột diễn ra giữa các vị Sahabah 
thì hãy biết rằng nó cũng đã được nhồi nhét vào những
lời lẽ bình luận mang tính chỉ trích hay khen ngợi nhằm
thu hút mọi người đến với nó. Và nếu là như vậy thì làm
sao có thể đáng tin trong các vấn đề có tính nguy hại khi
được những kẻ đi theo dục vọng và lòng tham dẫn truyền
và thuật lại?!
Học giả Ibnu Daqeeq Al-Eid nói: “Những gì được
truyền lại về các vị Sahabah  trong các vấn đề xung đột
và mâu thuẫn giữa họ đều là những điều chưa được đồng
thuận và thống nhất về tính xác thực của chúng, trong đó,
có điều còn được cho là xuyên tạc và vô thực. Cho nên
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không được tin vào những điều đó. Còn đối với sự việc
nào xác thực thì chúng ta phải hiểu nó theo cách tốt đẹp
bởi vì Allah  đã ca ngợi và tuyên dương họ. Riêng
những lời lẽ được nêu ra trong chú thích thì nó mang có
thể mang nghĩa: suy luận, không chắc chắn, vô thực;
chúng không làm mất giá trị cho những điều đã được xác
thực
và
rõ
ràng.”
(Sharh
AlFiqh Al: 102).
 Ý nghĩa và giá trị thứ năm: Hoàn cảnh và tình
trạng thực tế trong thời các vị Sahabah  là hoàn cảnh và
tình trạng của giai đoạn khốn nguy và đánh chiến. Trong
hoàn cảnh và tình trạng như thế thì khó có thể hiểu đúng
về thực chất của sự việc; bởi thế, việc không can thiệp về
các vấn đề xung đột và mâu thuẫn giữa các vị Sahabah 
là điều tốt nhất.
Như vậy, người nào muốn được sự an lành cho tôn
giáo của mình thì y hãy ngăn bản thân không dính vào
việc bình luận và phân tích sự xung đột và mâu thuẫn
giữa các vị Sahabah  để trái tim của y đầy ắp tình yêu
dành cho họ.
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Nghĩa vụ thứ chín

Ghét những ai ghét các vị Sahabah  ,
đáp trả sự vu khống họ và ngăn chặn sự
căm hờn đến họ
Đây là một phần biểu hiện của tình yêu thương
dành cho các vị Sahabah , là một việc làm nói lên tinh
thần trách nhiệm đối với họ.
Học giả Attaha-wi  nói: “Chúng ta ghét những ai
ghét họ (các vị Sahabah) cũng như ghét những ai nhắc
điều không tốt đẹp về họ”.
Bằng chứng cho điều này là lời của Thiên sứ :

َ َُْ
َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ
للِ} أخرجه
َّ َّوتب ِغض َِِّف َّا،َِّأن َُّتِب َِِّف َّالل:ان
{إِن َّأوثق َّعر
ِ ىَّاإليم
ِ

.264 الطرباين برقم
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“Quả thật, sự rõ ràng nhất của đức tin Iman: căm
ghét vì Allah và yêu thương vì Allah.” (Attabra-ni:
624).(36)
Không phải nghi ngờ gì nữa rằng kẻ đáng căm ghét
nhất vì Allah  là những ai đã chỉ trích và xúc phạm đến
các vị Sahabah cao quý . Và việc kiên nhẫn chịu đựng
trước kẻ thù của các vị Sahabah  cũng như việc chống
lại sự vu khống của họ về các vị Sahabah  là một việc
làm Jihaad to lớn cho con đường chính nghĩa của Allah
.


Attabra-ni ghi lại trong Al-Mu’jam Assagheer (0/376, 373) số 624, Sheikh
Albani xác nhận Hadith tốt trong bộ Assilsilah Assahihah của ông (2/698) số
998.
(36)
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Nghĩa vụ thứ mười

Đi theo đường lối của các vị Sahabah 
Đường lối căn bản của phái Sunnah và Jama’ah
dựa trên nền tảng: sự hiểu biết tốt nhất của họ là sự hiểu
biết đi theo sự hiểu biết của các vị Sahabah , việc làm
tốt nhất của họ là việc làm đi theo việc làm của các vị
Sahabah , và họ luôn xem các vị Sahabah  là những
người ở tầm bên trên họ về mọi phương diện của ân phúc
và đạo hạnh. (Sharh Al’Aqi-dah Al-Asfaha-niyah của
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah : 128).
Imam Ahmad  đã khẳng định rằng một trong các
nền tảng Sunnah: “Đi theo sát đường lối mà các vị
Sahabah của Nabi  đã đi”.(37)

“Usul Assunnah” – lời dẫn của Abdus bin Malik (25); lời dẫn này cũng được
Al-Laka-i trích dẫn trong “Giảng giải nền tảng giáo lý đức tin của phái Sunnah”
(1/156).
(37)
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Vị Imam trung trực và ngay chính Umar bin
Abdul-Aziz  nói: “Hãy để bản thân hài lòng với những
gì mà họ (các vị Sahabah) đã hài lòng bởi quả thật với
kiến thức họ đã dừng lại (không thêm bớt) và quan điểm
nhìn nhận của họ (về các sự việc, các vấn đề) đã đủ
(không cần phải xem xét thêm).” (Abu Dawood ghi trong
bộ Sunan của ông 5/16 số 4612).
Quả thật, Allah  đã ca ngợi những người đi theo
các vị Sahabah  trong lời phán của Ngài:

َۡ َ َ
ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ُ َٰ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ
َ
ُ
َٰ
جريين وٱۡلنصاري وٱَّليين ٱتبعوهم
﴿وٱِّسبيقون ٱۡلولون مين ٱلمه ي
َ
َ َ
َ ْ ُ
َ ُ َّ َ ۡ َ َٰ َّ ي
َۡ
َۡ
َّ
َّلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُه َوأع َّد ل ُه ۡم َجنَٰت َريي َتتَ َها
بيإيحسن رِض ٱ
َ
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ٗ َ ٓ َ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
ُ
]011 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٠ ظيم
ٱۡلنهَٰر خ يِليين فييها أبدا ذل يك ٱِّفوز ٱِّع ي

Và những người tiên phong trong số những người
Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến
Madinah) và 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).
Allah  phán:

َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ
َّ
]05 :﴿وٱتبيع سبييۡ من أناب إيل﴾ [سورة لقمان

Và hãy đi theo con đường của những ai trở về sám
hối với Allah. (Chương 30 – Luqman, câu 15).
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Không còn phải nghi ngờ gì nữa rằng các vị
Sahabah  là những người hàng đầu nằm trong sự mô tả
của câu Kinh đứng sau các vị Nabi của Allah .
Allah  phán:

َ

َّ

َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ

َٰٓ ﴿
 ﴾ [سورة اتلوبة١١٩ دقيني
يأيها ٱَّليين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وكونوا مع ٱِّص َٰ ي

]009 :

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah
và hãy cùng với những người chân thật và ngay
chính. (Chương 9 – Attawbah, câu 119).
Học giả Addhahaak  nói: “Hãy cùng với Abu
Bakr, Umar và những người bạn đạo của hai vị đó”
(Tafseer Al-Qur’an Al-Azim của học giải Ibnu Katheer:
7/314).
Khi Thiên sứ của Allah  được hỏi ai là những
người trong bảy mươi ba nhóm được thành công và thoát
khỏi Hỏa Ngục thì Người nói:

َ ْ ََ َْ َ ََ َ
.6240 اب}َّرواه الرتمذي برقم
َّ ِ {ماَّأناَّعلي َِّهَّوأصح

“Nhóm người đi trên đường lối của Ta và các vị
Sahabah của Ta.” (Tirmizdi: 2641).(38)
Ông Huzdaifah  nói: “Hỡi những người đọc
Qur’an hãy kính sợ Allah và hãy bám lấy con đường của
những người trước các ngươi. Nếu các người đi theo con
đường đó thì các người đã dẫn đầu rất xa nhưng nếu các
Tirmizdi ghi lại trong bộ Hadith tổng hợp của ông ở phần “Đức tin Iman”
chương “Các Hadith nói về sự chia rẽ trong cộng đồng này” (5/62) số 2641.
Sheikh Albani xác nhận Hadith tốt trong Sahih Sunan Tirmizdi: 3/54 số 2641.
(38)
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ngươi rời bỏ con đường đó mà rẽ phải hay rẽ trái thì các
người đã đi lạc rất xa.” (Ibnu Abdul-Bar ghi lại trong
“Jami’a Bayan Al’ilm Wa Fadhlihi”: 2/947; và Hadith
này cũng tương đồng với Hadith nằm trong Sahih
Albukhari: 7282).
Các bằng chứng vừa nêu trên khẳng định rằng việc
bám sát theo con đường của các vị Sahabah  là một
điều được hướng dẫn sẽ mang lại sự thành công.
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Lời kết
Tôi xin kết lời với lời nói tốt đẹp của học giả Ibnu
Katheer  khi ông Taseer lời phán của Allah :

َ َٓ ُ
َ َ َّ َ َ َ
َ يين َء
ٗ ۡ امنُوا ْ ل َ ۡو ََك َن َخ
َ َّك َف ُروا ْ ل َّي
﴾ريا َّما َسبَقونا إيَلۡهي
﴿وُا ٱَّليين

]00 :[سورة األحقاف

Những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin
như sau: “Nếu nó (Islam) là một điều tốt thì những
người (Muslim nghèo khó) này đã không gia nhập nó
trước bọn ta”. (Chương 42 – Al-Ahqaaf, câu 11).
Ông Ibnu Katheer  nói: “Những người phái
Sunnah và Jama’ah nói rằng tất cả mọi việc làm cũng
như mọi lời nói không xác thực từ các vị Sahabah  thì
đó là điều Bid’ah bởi vì họ luôn tiên phong đi trước với
những điều tốt đẹp và bởi vì họ không hề bỏ qua bất cứ
điều tốt nào trừ phi họ tranh thủ và nỗ lực tìm đến nó.”
(Tafseer Al-Qur’an Al-Azim: 13/12).
Và trên đây là mười nghĩa vụ mà các tín đồ
Muslim phải có trách nhiệm đối với các vị Sahabah .
Đó là tổng thể giáo lý đức tin của phái Sunnah và
Jama’ah về các vị Sahabah .
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Allah  là Đấng hiểu biết hơn hết!

َ َ َ َّ َ ُ َ ِّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ
ِ َّوَع
ََِّّآل
اركََّعَّعب ِدهَِّورسو ِلَِّنبِيناَُّممد
ِ وص َىلَّاللَّوسلمَّوب
َْ َ
َ ْ
َ ْ ََ
َّ .وأصحاب ِ ِهَّوأتبا ِع ِهَّبِإِحسان
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho
người bề tôi của Ngài, vị Thiên sứ của Ngài, Nabi của
chúng ta, Muhammad, và cho gia quyến của Người,
cho các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai đi
theo họ trên con đường tốt đẹp.
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Tài liệu tham khảo
1- Kinh Qur’an Kareem
2- “Tóm lược kiến thức Hadith” của học giả Ibnu
Katheer, người biên soạn: Ahmad Shakir, kiểm chứng:
một nhóm học giả, tài trợ in: Bộ vụ Islam nước Qatar,
bản in nằm 1428 hijir – 2008 tây lịch.
3- “Al-Arju-zah Al-Munabbihah Ala Asma’ AlQurra’ Warruwa-h Wa Usul Al-Qira-at Wa Aqdu
Addiya-nat Bittajweed Waddala-lat” của học giả Abu
Umar Adda’ri – người Andalusia, người kiểm chứng:
Muhammad Al-Jaza-iry, nhà xuất bản Da-rul-Mughni,
bản in lần thứ nhất năm 0461 hijir – 1999 tây lịch.
4- “Irsaad Assa-il Ila Dala-il Al-Masa-il” của
Muhammad bin Ali Ash-shawka-ni, nhà xuất bản Da-ru
Al-Maktab Al’ilmiyah – Beirut, 1348 hijri.
5- “Al-Isti’aab Fi Ma’rifah Al-Ashaab” của học giả
Ibnu Abdul-Bar, kiểm chứng: Muhammad Ali Al-Bajawi, Da-ru Al-Jeel, bản in lần thứ nhất năm 0406 hijri.
6- “Al-Isa-bah Fi Tamyeez Assahabah” của học giả
Abu Al-Fadhl Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqala-ni, kiểm
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chứng: Abdullah bin Abdul-Muhsin người Thổ Nhĩ Kỳ,
(không rõ về bản in).
7- “Usul Assunnah” của học giả Ibnu Abi Zameen
Muhammad bin Abdullah người Andalusia, nhà xuất bản
Al-Guraba’ Al-Thariyah, bản in lần thứ nhất năm 0405
Hijri.
8- “Igha-thah Al-Luhfaan Fi Masayid Ash-Shaytan”
của học giả Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, kiểm chứng: Ali
Al-Hambaly Al-Athary, nhà xuất bản Da-ru Ibnu AlJawzi, (không rõ bản in).
9- “Usul Assunnah” của Imam phái Sunnah Ahmad
bin Hambal, giảng giải và kiểm chứng: Al-Waleed bin
Muhammad Nabeeh bin Sayf Annasr, nhà xuất bản Ibnu
Taymiyah – Ai Cập, bản in lần thứ nhất năm 0402 hijri –
1996 tây lịch.
10“Al-Ima-mah Wa Radd Ala Arra-fidah” của
học giả Abu Na’eem Al-Asbaha-ni, kiểm chứng: Ali AlFaqi-hi, nhà xuất bản Al-Ulu-m Wal-Hukum, bản in lần
thứ nhất năm 0417 hijri.
11“Taaj Al’urus Min Jawa-hir Al-Qa-mus” của
học giả Muhammad Murtadhi Azzubaidi người Kuwait,
kiểm chứng: Abdul Al-Kareem Al-Gharba-wi, bản in lần
thừ nhất năm 0460 hijri – 2000 tây lịch.
12“Lịch sử thành phố Damascus” của Ibnu
Asa-kir, kiểm duyệt: Umar bin Gharaam Al-Umuri, nhà
xuất bản Da-ru Al-Fakr, bản in lần thứ nhất năm 0408
hijri – 1997 tây lịch.
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13“Tahreer Wattanweer” của Ta-hir bin Ashur, nhà xuất bản và tuyên truyền Tunisiyah, 1984 tây
lịch.
14“Tafseer Al-Qur’an Al’Azim” của học giả
Abu Al-Fida’ Isma’il Ibnu Katheer người Damascus,
kiểm chứng: Mustafa Assayyid Muhammad Muhammad
Rashaad, Muhammd Fadhl, Ali Ahmad Abdul-Baaqi,
Hasan Abbas Qatab, văn phòng phân phát và tuyên
truyền, bản in lần thứ nhất năm 0460 hijri – 2000 tây
lịch.
15“Attaqreeb Wattayseer Lima’rifah Sunan
Al-Basheer Annazdeer” của Imam Muhyi Addin bin
Sharf Annwawi, biên soạn, kiểm chứng và chú thích:
Muhammad Uthman Al-Khashat, nhà xuất bản Da-ru AlKitaab Al-Arabi – Beirut, bản in lần thứ nhất năm 0415
hijri – 1985.
16“Jami’a Bayaan Al’ilm Wa Fadhl” của học
Abu Umar Ibnu Abdul-Bar, kiểm chứng: Abu AlAshbaal Azzaheer, nhà xuất bản Da-ru Ibnu Al-Jawzi,
bản in lần thứ nhất năm 0404 Hijri.
17“Bộ Sahih” của Abu Abdullah Muhammad
bin Isma’il Albukhari, giảng giải, hiệu đính và kiểm
chứng: Muhib Addin Al-Khateeb, nhà xuất bản in ân
Assalafiyah – Ai Cập, bản in lần thứ nhất năm 0413 hijri.
18“Bộ Sahih” tức Sunan của Tirmizdi của học
giả Abu Ysa Muhammad Ibnu Ysa bin Surah, kiểm
chứng và chú thích: Ibrahim Utwah I’wadh, bản in lần
thứ nhất năm 0386 hijri – 1962.
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19“Jami’a Al-Usul Fi Aha-deeth Arrasul” của
Imam Mujid Addin Abi Assa’a-daat Al-Muba-rak bin
Muhammad: Ibnu Al-Atheer Al-Jawzi, kiểm chứng và
chú thích: Abdul-Qadir Al-Arna-woot, nhà xuất bản in ân
Da-ru Al-Bayaan, bản in năm 0389.
20“Jami’a Bayaan Al’ilm Wa Fadhl” của Ibnu
Abdul-Bar, kiểm chứng: Abu Abdurrahman Fawaaz
Zamraly, nhà xuất bản Da-ru Ibnu Hazm – Beirut Libăng, bản in lần thứ nhất năm 0464.
21“Câu trả lời đúng cho ai thay đổi tôn giáo
Maseeh” của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, nhà xuất bản
Da-ru-Al’asimah, bản in thứ hai 1419 hijri.
22“Al-Hujjah Fi Bayaan Al-Muhijjah Wa
Sharh Aqi-dah Ahli Assunnah” của Abu Al-Qasim Ibnu
Muhammad Attami-mi Al-Asbaha-ni, kiểm duyệt:
Muhammad bin Mahmood Abu Raheem, văn phòng Daru Arra-yah, không rõ bản in.
23“Al-Hilyah Al-Awliya’ Watabaqaat AlAsfiya’.” Của Abu Na’eem Ahmad Al-Asfaha-ni, nhà
xuất bản Da-ru Al-Kutub Al’ilmiyah – Beirut – Li Băng,
bản in lần thứ nhất năm 0419 hijri.
24“Addin Al-Khaalis” của Assayyid
Muhammad Siddeeq Hasan Al-Qanu-ji người Albukhari,
nhà xuất bản Al-Kutub Al’Ilmiyah – Beirut – Li Băng,
bản in lần thứ nhất năm 0405 hijri – 1195 tây lịch.
25“Di-waan Ibni Muhrif” của học giả Ahmad
bin Ali bin Husain bin Mushrif Al-Wahi-bi Attami-mi,
nhà xuất bản Al-Falaah Al-Ahsa’ Alhufuf, bản in lần thứ
tư, không rõ ngày in.
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26“Azzabd Fi Al-Fiqh Ash-Sha-fi’y” của đại
học giả Ahmad Bin Raslaan Ash-Sha-fi’y, nhà xuất bản
A’lam Al-Fakr – Ai Cập, (Bản in không rõ ngày).
27“Assunnah” của Abu Bakr Ahmad bin AlKhilaal, kiểm chứng: tiến sĩ Atiyah Azzahra-ni, nhà xuất
bản Da-ru Arra-yah, bản in lần thứ nhất năm 0401 hijri –
1989 tây lịch.
28“Silsilah Al-Ahaadeeth Assahihah Wa
Shay’un Min Fiqhiha Wa Fawaa-idiha” của học giả
Muhammad Nasir Addin Al-Bani, văn phòng tuyên
truyền và phân phát – Riyaadh, không rõ ngày in.
29“Silsilah Al-Ahaadeeth Adda-i-fah WalMawdhu’ah Wa Atharuha Assayyi’ Fi Al-Ummah” của
học giả Muhammad Nasir Addin Al-Bani, văn phòng
tuyên truyền và phân phát – Riyaadh, bản in lần thứ hai
năm 0418 hijri – 1988 tây lịch.
30“Sunan Ibnu Ma-jah” của học giả Abu
Abdullah Muhammad bin Yazeed Ibnu Ma-jah AlQazuwaini, kiểm chứng: Muhammad Fu-aad AbdulBaaqi, nhà xuất bản Da-ru Ihya’ Al-Kutub Al’Arabiyah;
không rõ ngày in.
31“Sunan Abu Dawood” của Imam Abu
Dawood Sulayman bi Al-Ash’ath người Sajistan Azadi,
nhà xuất bản Da-ru Ibn Hazm – Beirut, bản in thứ nhất
năm 0408 hijri – 1997 tây lịch.
32“Sair A’laam Annubala’.” Của Imam
Shamsu Addin Muhammad bin Ahmad bin Uthman
Azdzdahabi, kiểm chứng: Shu’aib Al-Arna-ut, nhà xuất
bản Muassasah Arrisa-lah, bản in lần thứ nhất năm 1401
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hijri – 1981 tây lịch, bản in lần thứ hai năm 0416 hijri –
1982.
33“Giảng giải Sunnah” của học giả
Muhammad Al-Hasan Al-Barbaha-ni, kiểm chứng:
Khaalid Arradaadi, nhà xuất bản Da-ru Assalaf, bản in
lần hai năm 0408 hijri.
34“Sharh Al’Aqi-dah Al-Asfaha-niyah” của
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, nhà xuất bản Da-ru AlKutub Al-Hadi-thah, không rõ ngày in.
35“Sharh Al’Aqi-dah Attaha-wiyah” của học
giả Ibnu Abi Al’izz Alhanafi, kiểm chứng: một nhóm học
giả, nhà xuất bản: Al-Maktab Al-Islami, bản in lần hai
1404 hijri – 1984 tây lịch.
36“Sharh Al’Aqi-dah Al-Wa-sitiyah” của
Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimeen, kiểm
chứng: Sa’ad Assameel, nhà xuất bản Da-ru Ibni AlJawzi, bản in lần thứ tư năm 0407.
37“Sharh Al-Fiqh Al-Akbar” của học giả AlMala Ali Al-Qari, nhà xuất bản Da-ru Al-Kutub
Al’ilmiyah, bản in lần thứ nhất năm 0414 hijri.
38“Assaarim Al-Maslool Ala Shaatim
Arraool” của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, kiểm chứng:
Muhammad Al-Halawa-ni và Muhammad Shawdari, nhà
xuất bản Rimaadi Linnashr, bản in lần thứ nhất 1417
hijri.
39“Sahih Jami’a Assagheer” của Muhammad
Naasir Addin Al-Bani, nhà xuất bản Al-Maktab Al-
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Islami – Beirut, bản in lần thứ hai năm 0418 – 1988 tây
lịch.
40“Sahih Sunan Abu Dawood” của
Muhammad Naasir Addin Al-Bani, nhà xuất bản Da-ru
Al-Ma’a-ruf Linnashr Wattawzi’a, bản in lần thứ nhất
năm 0409 hijri – 1998 tây lịch.
41“Sahih Sunan Attirmizdi” của Muhammad
Naasir Addin Al-Bani, nhà xuất bản Da-ru Al-Ma’a-ruf
Linnashr Wattawzi’a, bản in lần thứ nhất năm 0461 hijri
– 2000 tây lịch.
42“Sahih Muslim” của Imam Abu Al-Hasan
Muslim bin Al-Hijaaj Al-Qushairy Annaysaaburi, giảng
giải: Imam Annawai, nhà xuất bản Da-ru Al-Hadeeth –
Ai Cập, bản in lần thứ nhất năm 0406 hijri – 1991 tây
lịch.
43“Tareeq Al-Hijratain” của học giả Ibnu AlQayyim, kiểm chứng: Yusuf Budaiwi, nhà xuất bản Ibnu
Katheer, bản in lần hai năm 0409 hijri.
44“Aqi-dah Assalaf Wa Assahaab AlHadeeth” của Abu Uthman Assaabu-ni, kiểm chứng
Naasir Al-Jadi’a, nhà xuất bản Al’Asimah, bản in lần hai
năm 0409 hijri.
45“Fat-hu Al-Qadeer Al-Jami’a Baina Fanni
Arriwa-yah Waddara-yah min ‘Ilm Attafseer” của học
giả Muhammad bin Ali Ash-Shawka-ni, nhà xuất bản
Da-ru Al-Ma’rifah – Beirut, Li Băng, bản in lần thứ tư
năm 0468 hijri – 2007 tây lịch.
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46“Qasi-dah” của học giả Abu Marwaan
Abdul-Malik bin Iddris Al-Jaza-iri về đạo đức và
Sunnah, kiểm chứng: Hilaal Naaji, nhà xuất bản Da-ru
Al-Maghrib Al-Islaami, bản tin lần thứ nhất năm 0994
tây lịch.
47“Al-Kulliyaat” của Abu Al-Baqa’ AlKafawi, kiểm chứng: Adnaan Darweesh và Muhammad
người Ai Cập, nhà xuất bản Muassasah Arrisa-lah, bản in
lần hai năm 0403 hijri.
48“Al-Kifaayah Fi ‘Ilm Arriwaayah” của học
giả Ahmad bin Ali bin Thaabit Abu Bakr Al-Khateeb
người Baghdaad, nhà xuất bản Al-Ma’aaruf Al-Uthmaniyah năm 0357.
49“Lisaan Al’Arab” của học giả Muhammad
bin Mukram bin Manzhur Al-Afri-qi Al-Misri, nhà xuất
bản Da-ru Saadir Beirut, bản in lần thứ nhất, không rõ
ngày in.
50“Lawa-mi’a Al-Anwaar Al-Bahiyah Wa
Sawa-ti’a Al-Asraar Al-Thariyah” của học giả
Muhammad bin Ahmad Assafa-ri-ni Al-Athary, nhà xuất
bản Muassasah Al-Khaafiqeen – Damascus, bản in lần
thứ hai năm 0416 hijri – 1982 tây lịch.
51“Fata-wa tổng hợp” của Sheikh Islam Taqi
Addin Ahmad bin Taymiyah Al-Hara-ni, nhà xuất bản
Da-ru Al-Wifa’, bản in lần thứ nhất năm 0408 hijri, bản
in lần hai năm 0466 hijri, bản in lần ba năm 0462 hijri.
52“Musnad” của Imam Ahmad bin Hambal,
kiểm chứng: Shu’aib Al-Arna-ut và A-dil Murshad, nhà
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xuất bản Muassasah Arrisa-lah, bản in lần thứ nhất năm
1416 hijri – 1996 tây lịch.
53“Ma’a-rij Al-Qabul Bisharh Salim AlWusul” của Sheikh Hafizh Al-Hakami Annaashir, nhà
xuất bản Jama’ah Ihya Atturaath.
54“Al-Mu’jam Al-Awsat” của Abu Al-Qasim
Sulayman bin Ahmad Attabra-ni, kiểm chứng: Tariq bin
‘Iwadillah bin Muhammad và Abdul-Muhsin bin Ibrahim
Al-Husaini, nhà xuất bản Da-ru Al-Haramain, bản in năm
1415 hijri – 1995 tây lịch.
55“Al-Mu’jam Al-Kabeer” của Abu AlQaasim Attabra-ni, nhà xuất bản Maktab Ibni Taymiyah
– Ai Cặp, bản in lần thứ hai, không rõ ngày in.
56“Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees
Muslim” của Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar AlQurtubi, kiểm chứng: Muhyi Addin, nhà xuất bản Da-ru
Ibni Katheer, bản in lần hai năm 0461 hijri.
57“Maqa-yis Al-Lughah” của Ibnu Faaris,
kiểm chứng: Shihaab Addin Abu Amru, nhà xuất bản AlFakr, bản in lần thứ nhất năm 0405 hijri.
58“Muqaddimah Al-Hadeeth Al-Ma’ruf Bi
Muqaddimah Ibni Assalaah” của Imam Abu Amru
Uthman bin Abdurrahman, bản in lần thứ nhất năm 0351
hijri – 1931 tây lịch.
59“Al-Muntaqa Min Sharh Usul I’tiqaad Ahli
Assunnah Wal-Jama’ah” của Abu Al-Qaasim Hibatullah
bin Al-Hasan Attabra-ni Al-Laka-i, không rõ ngày in.

66

60“Al-Manzhu-mah Al-Ha-iyah” của Abu
Dawood, bản in lần thừ hai năm 0465 hijri.
61“Nazhm Al-Jawhar Al-Fareed Fi Tahqeeq
Al-Aqi-dah” của học giả Ha-fizh Ahmad Al-Hakami, bản
in năm 0373 hijri.
62“Anniha-yah Fi Ghareeb Al-Hadeeth WalAthar” của Imam Mujid Addin Abu Assa’aadaat AlMubarak bin Muhammad Al-Jazari, kiểm chứng: Taheer
Azza-wi và Mahmood Attana-ji, nhà xuất bản Ihya’
Atturaath Al’Arabi – Beirut, Li Băng, không rõ ngày in.
63“Nu-niyah” của Ibnu Al-Qayyim dưới sự
giảng giải nội dung ý nghĩa của học giả Ibnu Ysa, nhà
xuất bản Al-Maktab Al-Islaami, bản in lần thứ ba năm
1406 hijri.
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Mục lục
َّSTT

َّChủ đề

Lời mở đầu
Khái niệm Sahabah
Nghĩa vụ thứ nhất: Tình yêu thương dành cho
3
các Vị Sahabah 
Nghĩa vụ thứ hai: Tin và thừa nhận ân phúc của
các vị Sahabah , tin và thừa nhận họ là thế hệ
4 tốt nhất trong cộng đồng tín đồ Islam và họ là
những người gần nhất với chân lý và giáo lý
đúng đắn.
Nghĩa vụ thứ ba: Khẳng định ân phúc của các
5 vị Sahabah  theo những gì được nói trong các
văn bản giáo lý
Nghĩa vụ thứ tư: Luôn nhắc đến các vị Sahabah
6  bằng điều tốt lành, ca ngợi và loan truyền sự
tốt đẹp của họ
Nghĩa vụ thứ năm: Xác nhận các vị Sahabah 
nói chung là những người của Thiên Đàng bằng
7 lòng thương xót của Allah và xác nhận cụ thể
những ai được nêu cụ thể trong Qur’an và
Sunnah
Nghĩa vụ thứ sáu: Cầu nguyện và xin tha thứ
8
cho các vị Sahabah 
Nghĩa vụ thứ bảy Im lặng về những sai phạm và
9
lỗi lầm của các vị Sahabah 
Nghĩa vụ thứ tám: Im lặng về những xung đột
10
giữa các vị Sahabah 
1
2

Trang

1
6
13

17

29

36

37

39
41
46
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11
12
13
14

Nghĩa vụ thứ chín: Ghét những ai ghét các vị
Sahabah  , đáp trả sự vu khống họ và ngăn
chặn sự căm hờn đến họ
Nghĩa vụ thứ mười: Đi theo đường lối của các vị
Sahabah 
Lời kết
Tài liệu tham khảo
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56
58
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