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1- Hadith từ Abu Huroiroh  
Có nhiều đường dẫn truyền từ ông: 

Thứ nhất 

ّ َ�ْن  ُِ
ََ ََاَن ََاَن اىب ُُ ْهَر�َْر

َ
ص� اهللا  -َسُعيْا ْلْن الْْمَايبُن َ�ْن ح

ُْ ْموَس «  - عليه اسلم ُُ لَُقي ْاَُ  
ْ
َالْم َعلَيُْه ا -ُاَأ ح   -لاب

 ّ ُِ
 -َاُابْتْْه ََاَن  -فَإَُكا رَْجٌل  -ص� اهللا عليه اسلم -َعنََعتَْه اىب

 ََ صبْه ُمْن رَُجاُن َشنْوَ 
َ
ُِ َرَ
ْ
ح ُْ  -ََاَن  -ْمْطَررٌُ  رَُجْل الرب َالَُقي

ّ  -ُعىَس  ُِ
ْحَْر   - ص� اهللا عليه اسلم -َعنََعتَْه اىب

َ
فَإَُكا َر�َْعٌة ح

ٍِ رَ  َما َخَرَج ُمْن ُيثَما َب
َ
ُْ إُبَْراُهيَم  :ََاَن  -َعْعُ  َحباًما  -َ ثْ

َ
 -َاَرح

هُ بُُه  -َعلَيُْه  َصلََواْت اهللاُ  ُ
َ
ْشََْه َاي

َ
صَا ح
َ
ُْ بُإُصَاَ ثُْن ُف  -َاح ُِي

ْ
فَُ

 َُ ْهَما ُشئْ عب
َ
َ ْْ ُِ ْخ ُقيَل 

ٌْر فَ َْ َاُاُهَما لََ ٌ َاُا ارَخُر 
َ
ْْ . ح َخ

َ
ْت فَُ

�ْتْْه   فََشُ
َما إُصبَك لَْو . اللبَ َ

َ
ََ ح ُفْرَر
ْ
َُ ال َصَْ

َ
ْا ح
َ
ََ ح ُفْرَر
ْ
َُ ال َعَقاَن ْهُاث
تَْك  مب
ْ
ََوَْت ح َْمَر 

ْ
َت اْ ْْ َخ

َ
 ٤٧٠٩ا ٣٤٣٧ا ٣٣٩٤(حخرجه الخاري  »ح
شح ((، االغوي ف )٥١٢ا ٢/٢٨٢(، اححا )٢٧٢(، امالم )٥٦٠٣ا ٥٥٧٦ا

 .)٣٧٦١( ))الانة

Ông Sa-eed bin Almusayyib thuật lại lời ông Abu 
Huroiroh  rằng Nabi  nói: “Khi Ta được đưa đi 
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dạ hành, Ta đã gặp được Nabi Musa  , người là 
người đàn ông cao to hơi gầy (xương to ít thịt) nhưng 
rắn chắc có mái tóc dợn sóng, trông giống như những 
người của bộ tộc Shanu-ah(

0F

1). Và Ta cũng gặp được 
Nabi Ysa (Giê-su) , người là người đàn ông có 
dáng vóc vừa người với màu da nâu đỏ, trông người 
giống như mới đi ra từ nhà tắm vậy. Và Ta cũng gặp 
Nabi Ibrahim , và quả thật Ta là đứa con có 
gương mặt giống người nhất. Rồi Ta được mang đến 
cho hai cốc: một cốc sữa và một cốc rượu. Ta được 
bảo: Hãy chọn lấy một trong hai theo ý ngươi. Ta đã 
chọn lấy cốc sữa và uống. Thế là có tiếng bảo: Ngươi 
đã được hướng dẫn theo bản chất tự nhiên, nếu như 
ngươi chọn lấy cốc rượu thì cộng đồng của ngươi sẽ 
bị lầm lạc.” (Albukhari: Hadith (3394, 3437, 4709, 5576, 5603), 
Muslim: Hadith (272), Ahmad (2 / 282, 512), và Albaghawi trong 
“Sharhul-Sunnah” (3761)). 

Thứ hai 

ََ ََاَن  ُُ ْهَر�َْر
َ
ُُ َسلََمَة بُْن َ�َُْا الربْحَُن َ�ْن ح

َ
- ََاَن رَْسوْن اهللاُ  َ�ْن ح

لُْ  َ�ْن «  - ص� اهللا عليه اسلم
َ
ُْجُر َاََْر�ٌْش �َْاُ

ْ
ثْتُْ  ُف ال

َ
لََقْا َرح

                                                           
(1) Một bộ tộc nổi tiếng của Ả-rập Yemen thuộc con cháu của 
Abdullah bin Ka’ab con ông Abdullah bin Malik con ông Nasir bin 
Azdi. Đây là bộ tộc được biết toàn là những người đàn ông cao to 
và rắn chắc. 
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ثُْبتَْها
ْ
ُِ لَْم ح ُُ الَْمْقُا ْشيَاَ  ُمْن َليْ

َ
َلُْ  َ�ْن ح

َ
اَ  فََاُ َ ْْ ُْ . َم فَْكُر�ْ

ُّ ََاَن فََرَعَعْه اهللاْ  ََ ُْ ُمهْلَْه  لْوُ�  ْرْر�ًَة َما ْرُر�ْ
َ
ْر إَُلُْه َما �َْاُ ُْ َْ

َ
ُِ ح

صُْبيَاُ  فَإَُكا 
َ
ثْتُْ  ُف َجَاَعٍة ُمَن اب

َ
ََْا َرح ِْْهْم بُُه َا

ْ
َََُْ
َ
ٍ  إُ ب ح َ�ْن َءْ

ََ َا�َُكا  صبْه ُمْن رَُجاُن َشنْوَ 
َ
ٌْ  َجْعٌا َرَ ََ  فَإَُكا رَْجٌل 

�ف َِ ْموَس ََاٌٌُم ثْ
َالْم  - ُعىَس اْلْن َمْرَ�مَ  ُِ بُُه  -َعلَيُْه الاب ََْرْ  اىبا

َ
�ف ح َِ ََاٌٌُم ثْ
ّ َا�َُكا إُبَْراُهيْم  ُِ َق

َْ ْلْن َمْاْعوٍي اقب َالْم  -َشًََها ْعْرَا ََاٌٌُم  -َعلَيُْه الاب
ُِ بُُه َصاُاَْْ�ْم  ْشََْه اىبا

َ
�ف ح َِ ََْفَاْه  -ثْ َْ  -َعْعُ   َال ِب ُُ ال فََحاصَ
َممْ 
َ
ا َمالٌُك فَُ َْ ْا َه َُ ََاَن ََاٌٌُل ثَا ْ َمب َال ِب ُْ ُمَن ال

َْ ا فََر تْْهْم فَلَمب
َالُم . َصاُاْن اىباُر فََالفْم َعلَيْهُ  ُِ بُالاب

َ
ُّ إَُلُْه َعَََاح ََف

ْ
حخرجه  »فَال

 .)٢٧٨(مالم 

Ông Abu Salamah con ông Abdurrahman thuật lại từ 
lời ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  
nói: “Qua thật, Ta đã thấy bản thân mình bị bế tắc khi 
những người Quraish đã hỏi Ta những điều mà Ta 
chưa được rõ về ngôi đền thiêng Maqdis - Jerusalem, 
Ta đã rất buồn và phiền não, Ta chưa từng có nỗi 
buồn và phiền não nào giống như vậy. Thế là Allah 
đã mang nó đến cho Ta nhìn thấy, và Ta đã cho họ 
biết hết mọi điều mà họ đã hỏi Ta. Và quả thật, Ta đã 
gặp được một nhóm các vị Nabi. Ta thấy Musa đứng 
dâng lễ nguyện Salah, Người là một người đàn ông 
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có mái tóc dợn sống trông giống như những người 
thuộc bộ tộc Shanu-ah; và Ysa con trai của Maryam 
cũng đứng dâng lễ nguyện Salah, người giống Người 
(Ysa) nhất đó là Urwah bin Mus’ad Aththaqafi; và 
Nabi Ibrahim cũng đứng dâng lễ nguyện Salah, 
người giống Người (Ibrahim) nhất là bạn của các 
người (Nabi muốn nói chính mình). Rồi khi đến giờ 
Salah Ta đã làm Imam dâng lễ nguyện Salah với họ. 
Khi lễ nguyện Salah vừa kết thúc thì có tiếng bảo: 
Này Muhammad! Đây là Thiên thần cai quản Hỏa 
ngục, ngươi hãy chào Salam đến y. Khi ta hướng mặt 
đến vị Thiên thần đó thì y đã mở lời chào Salam Ta.” 
(Muslim: Hadith (278)). 

2- Hadith từ Anas bin Malik  
Có nhiều đường dẫn truyền khác nhau từ ông: 

1- Azzuhri  kể lại từ ông và ông thuật lại từ 
Abu Zhar . 

2- Qata-dah  kể lại từ ông và ông thuật lại từ 
Malik bin Sa’sa’ah . 

3- Sharik bin Abu Namr  và Thabit Al-Bana-
ni kể lại từ ông và ông thuật lại từ lời của Nabi  mà 
không qua một trung gian nào khác. 
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Và ngữ cảnh của lời Hadith từ cả ba đường dẫn 
truyền nói trên đều có không sự trùng khớp. Điều này 
đã được học giả Ibnu Hajar đề cập trong bộ “Fathul-
bari” (1 / 460). 

Do đó, nên trình bày các lời dẫn từ ông theo 
trình tự đã được nói để tiện tổng hợp lại các ngữ cảnh 
của Hadith với điều kiện phải đảm bảo tính trung thực 
và chính xác: 

1- Azzuhri  thuật lại rằng Anas  nói: 
Abu Zhar  nói rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

�ْل َعَفَرَج َصْارُ  ، «  َن ُجْبُ
َ ََ َة ، َع صَا بَُمكب

َ
فُْرَج َ�ْن َسْقُب بَىُْ  َاح

ٍُ ُمْن َكَهٍن ْمْمتَُلٍئ ُاْكَمًة  ُْمب َجاَ  بَُرْا َم ،  ََ َالَْه بَُماُ  َزْم
ََ ُْمب 

فْ 
َ
 َا�ُثَماصًا ، فَُ

َ
ُُ إُِ  لُيَُا  َعَعَرَج 

َْ َخ
َ
ُْمب ح َََقْه ،  َْ

َ
ُْمب ح ْه ُف َصْارُ   ََ َر

َاُزُن  ُْ �ْل  يَا ََاَن ُجْبُ
َْ َماُ  اّي  الاب

َ
ُْ إُِ ا ُجئْ يَا ، فَلَمب

َْ َماُ  اّي الاب
َماُ  اْعتَْح  �ْل . الاب ا ُجْبُ

َْ ا ََاَن َه َْ اَ . ََاَن َمْن َه
َ
ٌا ََاَن َهْل َمَعَك ح

ٌا  ُِ ْ َمب َعْم َم
ََ رُْسَل إَُلُْه ََاَن .  -ص� اهللا عليه اسلم  -ََاَن 

ْ
َعَقاَن ح

يَا ، فَإَُكا رَْجٌل  )]م: (َان[. حَ تُ فْ عَ  .َََعمْ 
َْ َماَ  اّي ا َعتََح َعلَْوصَا الاب فَلَمب
ٌَ ، إَُكا  ْسوَُي

َ
ٌَ اََعَ �ََاارُهُ ح ْسوَُي

َ
َر ََََُل ثَُميُنُه ََاُعٌا َعَ ثَُميُنُه ح َُ ََ

اُلُح  ِب ف ال ُِ
َر ََََُل �ََاارُهُ بََ�َ ، َعَقاَن َمرَْاًَا بُاىب َُ ََ ُحَك ، َا�َُكا 

ََ
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اُلُح  ِب ا آَيْم . َااُ بُْن ال َْ ا ََاَن َه َْ �َل َمْن َه ْبُ ُ ُِ  
ُْ َْ . َْلْ ْسوَُي

َ
هُ اب ُْ اََه

َنبُة ، َ�ْن ثَُميُنُه اَُشَماُلُ �ََاْم بَنُيُه ، فَ 
ْ
ْهْل اِ

َ
َُمُأ ُمنْْهْم ح

ْ
ْهْل ال
َ
ُ

ُحَك ،  ََ َر َ�ْن ثَُميُنُه  َُ ََ ْهْل اىباُر ، فَإَُكا 
َ
ُ  َ�ْن ُشَماُلُ ح

َْ الب ْسوَُي
َ
َااب

َُيَُة َعَقاَن  َماُ  اقبا  الاب
َ
ُُ إُِ  َعَرَج 

َر ََََُل ُشَماُلُ بََ�َ ، َا ب َُ ََ َا�َُكا 
َاُزصَُها اْعتَ  ْن َعَفتََح . ْح ُْ اب

َ
ََْها ُمهَْل َما ََاَن اب ْ َخاُز

َ
 »َعَقاَن ل

 ((Nóc nhà của Ta ở Makkah được mở ra, Đại 
Thiên thần Jibril xuống, lòng ngực của Ta được chẻ 
ra, rồi nó được rửa bằng nước Zamzam, sau đó một 
cái chậu rửa bằng vàng đựng đầy sự khôn ngoan và 
đức tin Iman được mang đến và đổ vào trong lòng 
ngực của Ta rồi nó được lành lại nguyên vẹn. 

Sau đó, Đại Thiên thần nắm lấy tay Ta và đưa 
Ta thăng lên tầng trời hạ giới, khi đến tầng trời hạ 
giới, Jibril bảo vị canh gác tầng trời: Hãy mở cửa 
trời! Vị canh gác hỏi: Ai đây? Jibril nói: Đây là Jibril. 
Vị canh gác hỏi: Có ai đi cùng với ngài không? Jibril 
đáp: Có, đi cùng tôi là Muhammad . Vị canh gác 
lại hỏi: Y được cử đến ư? Jibril nói: Đúng vậy. Thế là 
cửa trời được mở. 

[Theo ghi nhận của Muslim:] Và khi cửa trời 
hạ giới được mở ra thì Ta nhìn thấy một người đàn 
ông đang đứng, bên phải ông ta có những cái bóng 
đen và bên trái của ông có những cái bóng đen, mỗi 
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khi ông ta nhìn bên phải thì ông ta cười nhưng khi 
ông ta nhìn về phía bên trái thì ông ta lại khóc. Rồi 
ông ta nói: Rất vinh dự chào đón vị Nabi đức hạnh và 
người con đức hạnh! 

Ta đã hỏi Jibril: Đây là ai?(2) Jibril bảo: Đây 
là là Adam, còn những bóng đen bên phải và bên trái 
y là những linh hồn con cháu của y, những linh hồn 
ở bên phải sẽ là cư dân nơi Thiên Đàng và những 
linh hồn ở bên trái sẽ là cư dân nơi Hỏa ngục. Bởi 
vậy, khi nhìn bên phải thì y cười còn khi nhìn về bên 
trái thì y khóc. 

Rồi khi lên đến tầng trời thứ hai, Jibril cũng 
bảo vị canh gác: Hãy mở cửa trời! Vị canh gác cũng 
nói và hỏi như vị canh gác của tầng trời hạ giới, rồi 
cửa trời cũng được mở.)). 

Anas  nói: Người  có nói rằng ở trong các 
tầng trời, Người đã gặp được các Nabi: Adam, Idris, 
Musa (Moses), Ysa (Giê-su), Ibrahim, nhưng Người 
không nói đến chỗ ở của họ như thế nào, Người chỉ nói 

                                                           
(2) Học giả Hafizh Ibnu Hajar nói (1/461): (Dựa theo ngữ cảnh cho 
thấy Người  đã hỏi sau khi Nabi Adam nói: Rất vinh dự chào 
đón). Còn trong lời dẫn từ Malik bin Sa’sa’ah sẽ được nói một lát 
nữa đây có ngữ cảnh ngược lại với ý nghĩa trên. Và nó cũng được 
thừa nhận, điều này có nghĩa là lời thuật đã không theo thứ tự. 
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rằng Người gặp Nabi Adam trong tầng trời hạ giới và 
Ibrahim ở tầng trời thứ sáu.(3) 

Anas  nói: Khi Jibril dẫn Nabi (trong lời dẫn 
của Muslim: Khi Jibril dẫn Thiên sứ của Allah)  đi 
ngang qua Nabi Idris thì được Người chào: Rất vinh dự 
chào đón vị Nabi đức hạnh và người anh em đức hạnh!. 

Nabi  nói: 

ا إُْيُر�ْس  « َْ ا ََاَن َه َْ ُْ َمْن َه ُْمب َمَررْْت بُْموَس َعَقاَن َمرَْاًَا . َعْقلْ

الُُح  ِب ُِ ال
َ
اُلُح َااب ِب ف ال ُِ

ا ْموَس . بُاىب َْ ا ََاَن َه َْ ُْ َمْن َه ُْمب . َْلْ

اُلُح َمَررْْت بُُعىَس  ِب ف ال ُِ
اُلُح َااىب ِب ُِ ال

َ
ُْ . َعَقاَن َمرَْاًَا بُاب َْلْ
ا ُعىَس  َْ ا ََاَن َه َْ ف . َمْن َه ُِ

ُْمب َمَررْْت بُإُبَْراُهيَم َعَقاَن َمرَْاًَا بُاىب

اُلُح  ِب اُلُح َااُ بُْن ال ِب ا إُبَْراُهيْم . ال َْ ا ََاَن َه َْ ُْ َمْن َه ص�  -َْلْ
 » -ه اسلم اهللا علي

                                                           
(3) Học giả Hafizh Ibnu Hajar nói (1/ 462):  (Điều này trùng khớp 
với lời thuật của Sharik từ Anas cũng như trùng khớp với tất các 
lời dẫn khác, ngoại trừ có một điều rằng các lời dẫn khác nói 
Người  gặp được Ibrahim ở tầng trời thứ bảy. Và các lời dẫn nói 
Ibrahim ở tầng trời thứ bảy là hợp lý hơn bởi lời của Người : 
((Người gặp Ibrahim ở bên ngoài ngôi nhà Ma’mur)) và không 
ai bất đồng quan điểm rằng ngôi nhà Ma’mur này là ở tầng trời thứ 
bảy.  
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((Ta hỏi: Đây là ai? Jibril bảo: Đây là Idris. Sau đó, 
Ta đi ngang qua Musa và được người chào đón: Rất 
vinh dự chào đón vị Nabi đức hạnh và người anh em 
đức hạnh. Ta hỏi: Đây là ai? Jibril bảo: Đây là Musa. 
Kế đến, Ta đi ngang qua Ysa(4) và được Người chào 
đón: Rất vinh dự chào đón vị Nabi đức hạnh và người 
anh em đức hạnh! Ta hỏi: Ai đây? Jibril bảo: Đây là 
Ysa. Sau đó, Ta đi ngang qua Ibrahim và Người đã 
chào đón Ta: Rất vinh dự chào đón vị Nabi đức hạnh 
và người con đức hạnh! Ta hỏi: Đây là ai? Jibril bảo: 
Đây là Nabi Ibrahim .)). 

Ibnu Shihab nói: Ibnu Hazm nói cho tôi biết 
rằng Ibnu Abbas và Abu Hiyyah Al-Ansari thuật lại: 
Nabi  nói: 

ََْالُم « 
َ
�َب اب  ُعيُه َاُ

ُْ ْسَم
َ
َهْرْت لُْمْاتًَو  ح ََ ُُ َا ب   ْعُرَج 

 »ُْمب
((Sau đó, Ta được dẫn lên cho tới tầng mà Ta nghe 
được tiếng cọt kẹt của các cây viết(

4F

5))). 

Ibnu Hazm và Anas bin Malik nói:  

                                                           
(4) từ “Kế đến” không phải muốn nói thứ tự của các cửa trời, bởi 
các lời dẫn đều thống nhất chung rằng Ngươi đã đi qua Ysa trước 
khi đi qua Musa. 
(5) Có nghĩa là âm thanh phát ra khi các cây viết đang viết, tức các 
vị Thiên thần đang ghi chép những mệnh lệnh và định đoạt của 
Allah, Đấng Tối Cao. 
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Nabi  nói: 

لَُك َا ب َمَررْْت  َعَفَرَض اهللاْ «  َْ ُْ بُ  ، فَرََجْع
ُْاَأ َصَالًَ َْ   ُ مب

ْ
َعَ ح

مب  اهللاْ َعَ ْموَس َعَقاَن َما فََرَض 
ْ
ُْاَأ لََك َعَ ح َْ ُْ فََرَض  ُتَك َْلْ

 ًَ تََك َ  رُْريْق َكلَُك . َصَال مب
ْ
 َر�فَك ، فَإُنب ح

َ
ُْ إُِ ُْ . ََاَن فَارُْج فََراَجْع

َُ َشْرَرَها  ََ ُْ َا  ْموَس َْلْ
َ
ُْ إُِ رََجْع

َُ َشْرَرَها ، فَ ََ ُْ . فََو َعَقاَن َراُج
تََك َ  رُْريْق ، فََرا مب

ْ
ُْ إَُلُْه َر�بَك ، فَإُنب ح َُ َشْرَرَها ، فَرََجْع ََ ُْ فََو َجْع

تََك َ  رُْريْق َكلَُك ، فََراَجْعتْْه  مب
ْ
 َر�فَك ، فَإُنب ح

َ
ُْ إُِ َعَقاَن . َعَقاَن ارُْج

َ ب 
َ
َقْوْن ي
ْ
ْن ال ْْاوَن ، َ  ْعََاب َْ ٌْس َاْمَ  َْ  ْموَس . ُمَ 

َ
ُْ إُِ فَرََجْع

ُْ َر�بَك  ِف . َعَقاَن َراُج ُْ ُمْن َر ُْ اْستَْحيَيْ ُُ َا ب . َعْقلْ َرلََق 
َْ ُْمب ا

ُْمب  ْيرُ  َما ُمَ ، 
َ
لَْواٌن َ  ح

َ
يََها ح ُِ
ََ ََ ، َا  ُسْاَرَُ الْْمنْتَ

َ
ُُ إُِ  

ََ َْتَ ا
ْؤلُْؤ ، َا�َُكا رَْراْلَها الُْمْاْك 

َة ، فَإَُكا ُعيَها َاََاثُْل اللّ
َنب
ْ
ُْ اِ ْيُخلْ

ْ
 »ح

((Thế rồi, Allah sắc lệnh cho Ta và các tín đồ của Ta 
năm mươi lễ nguyện Salah. [Theo Musim:] Vậy là Ta 
quay trở xuống với chỉ thị đó, khi xuống ngang qua 
Musa thì Người hỏi: Allah đã sắc lệch cho em và 
cộng đồng của em những gì? Ta nói: Ngài đã sắc 
lệnh [(Theo Musim): cho họ] năm mươi lễ nguyện 
Salah. Người bảo: Em hãy trở lên thưa với Thượng 
Đế của em rằng cộng đồng của em sẽ không có khả 
năng gánh vác điều đó. [Theo Musim:] Thế là Ta đã lên 
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trở lại, Ta đã thưa với Thượng Đế của Ta, [Theo 
Albukhari:] Ngài đã chấp nhận cho giảm năm lễ 
nguyện. [Theo Musim:] Rồi Ta trở xuống, khi đến chỗ 
Musa thì Ta nói: Ngài đã giảm cho tôi năm lễ nguyện. 
Người bảo: Hãy trở lên gặp Thượng Đế của em, chắc 
chắn cộng đồng của em sẽ không đủ sức đảm nhiệm 
nó. Ta lại trở lên và được giảm thêm nắm lễ nguyện 
Salah. Khi Ta quay trở xuống đến chỗ Musa thì 
Người bảo: Hãy trở lên gặp Thượng Đế của em, chắc 
chắn cộng đồng của em sẽ không đủ sức đảm nhiệm 
nó. [Theo Musim:] Thế là Ta đã trở lên thưa với Ngài và 
Ngài nói: Nó sẽ là năm lễ nguyện Salah với ân phước 
của năm mươi lễ nguyện Salah, lời của TA sẽ không 
thay đổi. [Theo Musim:] Vậy là Ta trở xuống, đến chỗ 
Musa thì Người bảo: Hãy trở lên gặp Thượng Đế của 
em. Ta nói: Tôi rất lấy làm hổ thẹn với Thượng Đế 
của tôi. Sau đó, Ta được [Theo Musim: Jibril] đưa đi 
đến cái cây Sidrah Muntaha (ở nơi cao nhất trong các 
tầng trời), có nhiều màu sắc bao trùm lấy nó, Ta 
không biết đó gì. [Theo Musim:] Sau đó, Ta được đưa 
vào Thiên Đàng, trong đó có rất nhiều dây [Theo 
Albukhari và những lời dẫn khác: xâu chuỗi] (6) ngọc trai và 
đất của nó là xạ hương.)).  

(Hadith trên được ghi lại bởi Albukhari (349, 1636, 
3342), Muslim (263),  Annasa-i đã ghi ở phần đầu của chương ((lễ 
                                                           
(6) Đây là lời đúng nhất, bởi nó là lời dẫn giống như trong Qur’an, 
và nó mang ý nghĩa như lời dẫn: ((những sợi chuỗi ngọc)). Xem 
((Fathul-Bari)) (1 / 463). 
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nguyện Salah)) nhưng ông không đề cập đến Abu Zhar, và 
Abdullah bin Ahmad (5 / 143 – 144) nhưng ông đề cập đến Abu 
Ibni Ka’ab thay vì Abu Zhar giống như Ibnu Kathir đã chỉ rõ điều 
này.).  

2-Theo lời Qata-dah: Anas  thuật lại từ 
Malik bin Sa’sa’ah  rằng Nabi  nói: 

 » ُُ َيْ
ْ
صَا ُعنَْا ال

َ
اُن إُْك  بَىْنَا ح َُ َْق

ْ
َاْا اقبَالثَُة َلْأَ َلْأَ اىباٌُُم َاال

َ
َََل ح َْ
َ
ح

قب ُمَن  ِْ ٍُ ُمْن َكَهٍن َمنٍن ُاْكَمًة َا�ُثَماصاً فَ ُْ بَُرْا ُِي
ْ
الربْجلَْأُ فَُ

ُْمب ْمُلَئ ُاْكَمًة  َم  ََ َقلْْن بَُماُ  َزْم
ْ
َْرُن َعْغُاَل ال

ْ
 َمَراُ  ال

َ
اىبْحُر إُِ

ُْ بَُااببٍة ْيانَ  ُِي
ْ
ُْمب ح َُ  َا�ُثَماصاً  ُْ َم ََْرلَْق ُْمب ا َُماُر 

ْ
َْغُل َافَْوَ  ال

ْ
ال

يَل  َُ ا  َْ يل َمْن َه َُ َْيَا  َماَ  اّي رَىْنَا الاب
َ
َالْم فَُ �َل َعلَيُْه الاب ُجْبُ

�ْل  اٌ . ُجْبُ يَل ْ َمب َُ يَل َاَمْن َمَعَك  َََعمْ . َُ رُْسَل إَُلُْه ََاَن 
ْ
يَل َاََْا ح َُ .

يَل َمرَْاَاً بُُه اَ  َالْم . صُْعَم الَْمُجْ  َجا َ َُ ُْ َعَ آَيَم َعلَيُْه الاب َِيْ
َ
فَُ

 ّ ُِ
ُْ َعلَيُْه َعَقاَن َمرَْاَاً بَُك ُمُن ابٍْن َاصَ َماَ  . فََالبْم رَىْنَا الاب

َ
ُْمب ح

�ْل  يَل ُجْبُ َُ ا 
َْ يَل َمْن َه َُ َُيََة  اٌ . اقبا يَل َاَمْن َمَعَك ََاَن ْ َمب فَُمهْْل . َُ

ُْ َعلَيُْهَما كَ  َالْم فََالبْم ُْ َعَ َ�َْو اَُعىَس َعلَيُْهَما الاب َِيْ
َ
لَُك فَُ

 ّ ُِ
ٍِ َاصَ
َ
َماَ  اقباُقََة فَُمهْْل َكلَُك . َعَقاَ  َمرَْاَاً بَُك ُمْن ح رَىْنَا الاب

َ
ُْمب ح

ُْ َعلَيُْه َعقَ  َالْم فََالبْم ُْ َعَ ثْوْسَب َعلَيُْه الاب َِيْ
َ
اَن َمرَْاَاً بَُك فَُ
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 ّ ُِ
ٍِ َاصَ
َ
ُْ َعَ . ُمْن ح َِيْ

َ
ابَُعَة فَُمهْْل َكلَُك فَُ َماَ  الرب رَىْنَا الاب

َ
ُْمب ح

 ّ ُِ
ٍِ َاصَ
َ
ُْ َعلَيُْه َعَقاَن َمرَْاَاً بَُك ُمْن ح َالْم فََالبْم . إُْيُر�َس َعلَيُْه الاب

َاُمَاَة فَُمهْْل 
ْ
َماَ  اْ رَىْنَا الاب

َ
ُْ َعَ َهاْراَن َعلَيُْه  ُْمب ح َِيْ

َ
َكلَُك فَُ

 ّ ُِ
ٍِ َاصَ
َ
ُْ َعلَيُْه َعَقاَن َمرَْاَاً بَُك ُمْن ح َالْم فََالبْم رَىْنَا . الاب

َ
ُْمب ح

َالْم  ُْ َعَ ْموَس َعلَيُْه الاب َِيْ
َ
ُْمب ح اُيَسَة فَُمهْْل َكلَُك  َماَ  الاب الاب

ُْ َعلَيُْه َعَقاَن َمرْ  ّ فََالبْم ُِ
ٍِ َاصَ
َ
ا َجاَاْزرْْه بََ�َ . َاَاً بَُك ُمْن ح فَلَمب

ُ  َلَعهْتَْه َلْعُا  ثَْاْخْل 
ب
ْغَالْم اَ

ْ
ا ال َْ بَْ�اَق ََاَن ثَا رَ ف َه

َ
يَل َما ح َُ

  ُ مب
ْ
ا ثَْاْخْل ُمْن ح فَْطْل ُممب

َ
َ ْ َاح َْ
َ
َنبَة ح
ْ
ُتُه اِ مب

ْ
َماَ  . ُمْن ح رَىْنَا الاب

َ
ُْمب ح

ُْ الاب  َالْم فََالبْم ُْ َعَ إُبَْراُهيَم َعلَيُْه الاب َِيْ
َ
ابَُعَة فَُمهْْل َكلَُك فَُ

 ّ ُِ
ُْ الَْمْعْموْر . َعلَيُْه َعَقاَن َمرَْاَاً بَُك ُمُن ابٍْن َاصَ َيْ

ْ
َ ال ُِ  َُ مب ْرفُ

ُْ ََاَن 
 ْ ُْ ال َيْ
ْ
ا ال َْ َالْم َعَقاَن َه �َل َعلَيُْه الاب  ُجْبُ

ُْ لْ
َ
�ف ُعيُه فََاُ َِ َمْعْموْر ثْ

َب َملٍَك إَُكا َخرَْجوا ُمنْْه لَْم َعْعوْياا ُعيُه آُخَر َما 
ْ
ل
َ
ب ثَْوٍم َسَْْعوَن ح ُْ

َََْْقَها ُمهْْل ََُالُن  -ََاَن  -َعلَيُْهْم   فَإَُكا 
ََ َْ الْْمنْتَ ب ُسْاَر

َ
ُْ إُِ مب ْرفَُع

ُْ

 
ْ
َها ُمهْْل آَكاُن ال َْ ََْهاٍر َهَجٍر َا�َُكا َاَر

َ
ْرَ�َعْة ح
َ
ْصُلَها ح

َ
ُفيَلَُة َا�َُكا ُف ح

نَاُن  َُ َا
ْ
ا ال مب
َ
�َل َعَقاَن ح  ُجْبُ

ُْ لْ
َ
اُهَراُن فََاُ ََ ََْهَراُن  نَاُن َا َُ ََْهَراُن بَا

ْفَراْت َااىفيْل 
ْ
اُهَراُن فَال ُب ا ال مب

َ
َنبُة َاح
ْ
ُِ اِ
ب . فَ ُْ َعَ ََ ُْمب فُْر ََاَن 
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ْْاوَن َصالَ  َْ َُ َالْم َعَقاَن َما َصنَْع ُْ َعَ ْموَس َعلَيُْه الاب َِيْ
َ
ًَ فَُ

 ًَ ْْاوَن َصَال َْ ب  ُْ َعَ ََ ُْ فُْر ِف . َْلْ ُِ ُمنَْك إُ ْعلَْم بُاىبا
َ
ِف ح َعَقاَن إُ

تََك لَْن ثُْريْقوا َكلَُك  مب
ْ
َُة َا�ُنب ح

َ
َشاب الْْمَعاِ

َ
َُيَل ح ا ُْ بَُ  إُْاَ ْ

َ
َتِ
َب َ�نَْك فَارْ  َفف ُْ ْن 

َ
ْ ح
ْ
ل
َ
 َر�فَك فَاْسُ

َ
ُْ إُِ َب . ُج ِف َع  َر

َ
ُْ إُِ ََاَن فَرََجْع

 ْموَس 
َ
ُْ إُِ ُْمب رََجْع ْرَ�ُعَأ 

َ
َب َ� ف فََجَعلََها ح َفف ُْ ْن 

َ
ْْه ح
ْ
ل
َ
اََجلب فََاُ

ْرَ�ُعأَ 
َ
ُْ َجَعلََها ح َُ َْلْ ُْ َعلَيُْه َعَقاَن َما َصنَْع َِيْ

َ
ُِ ُمهَْل  .فَُ َعَقاَن 

 ُْ َِيْ
َ
َُُأ فَُ َب اََجلب فََجَعلََها ثََال ِف َع  َر

َ
ُْ إُِ رََجْع

 فَ
َ
اَ
ْ
َمَقاَلُُه اب

 ُْ  فَرََجْع
َ
اَ
ْ
ُِ ُمهَْل َمَقاَلُُه اب رْْه َعَقاَن  ْخَبْ

َ
َالْم فَُ ْموَس َعلَيُْه الاب

 ُْ �َن  َجَعلََها ُعْشُ
َب اََجلب فَ ِف َع  َر

َ
ُْ َعَ إُِ َِيْ

َ
َْاًة فَُ َْ ُْمب   ًَ مب َعْشَ

ْستَُح ُمْن 
َ
ِف ح ُْ إُ

 َعْقلْ
َ
اَ
ْ
ُِ ُمهَْل َمَقاَلُُه اب رْْه َعَقاَن  ْخَبْ

َ
ْموَس فَُ

ُْ فَُر�َطُ   ْمَطيْ
َ
ْن ََْا ح
َ
ُْ إَُلُْه َعنْوُيَ  ح رُْج

َ
َب اََجلب ُمْن َمْم ح ِف َع َر
ُْ َ�ْن ُعََاُي   ْف ْمهَالَُها اََخفب

َ
َُ  بُالََانَُة َعْشَ ح ْج

َ
 »َاح

((Trong lúc TA đang nằm ở tại ngôi đền (trong 
một lời dẫn khác của Ahmad: tại đền Ka’bah, và trong lời dẫn 
khác của Albukhari và Ahmad: tại Hijr Isma-il) trong tình 
trạng nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên Ta nghe có tiếng 
bảo: Một trong ba, người ở giữa (tức Nabi nằm ngủ 
cùng với Hamzah và Ja’far, Nabi nằm chính giữa hai 
người họ), sau đó, có một chậu rửa bằng vàng chứa 
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đầy sự khôn ngoan và đức tin Iman được mang đến, 
rồi Ta được xẻ từ chỗ yết hầu đến phần trên bụng, 
trái tim Ta được lấy ra và được rửa bằng nước 
Zamzam, sau đó sự khôn ngoan và đức tin Iman được 
đổ vào [Theo Ahmad, Albukhari, Ibn Jarir: rồi mọi thứ trở 
lại như cũ], tiếp đó, Ta được đưa đến chỗ một con vật 
cưỡi không phải con la nhưng to hơn lừa.)). [Malik bin 
Sa’sa’ah nói: Al-Jarud nói: Này Hamzha, nó có phải là con Buraq 

không? Hamzah nói: Phải]. Lời của Nabi : (([theo Ahmad 
và Albukhari: Một bước đi của nó vụt xa khoảng một 
tầm nhìn, và Ta ở trên lưng của nó]. [Theo Ibnu Jarir: 
Sau đó, Ta đã được đưa đi cho đến khi Ta đến ngôi 
đền Maqdis – Jerusalem, Ta đã làm Imam dâng lễ 
nguyện Salah cùng với các vị Nabi và các Thiên sứ]. 
Sau đó, Ta cùng với đại thiên thần Jibril ra đi, đến 
tầng trời hạ giới, có tiếng hỏi: Ai đây? Đại Thiên thần 
đáp: Jibril. Có tiếng hỏi tiếp: Ai đi cùng Ngài? Đại 
Thiên thần đáp: Muhammad. Tiếp tục có tiếng hỏi: 
Có phải y được cử đến không? Đại Thiên thần nói: 
Vâng. Có tiếng nói: Xin vinh hạnh chào đón,[Theo 
Ahmad: thế là cửa trời được mở]. Ta đã gặp được 
Adam , [Theo Ahmad: Đại Thiên thần nói: Đây là 
người cha của ngươi Adam, hãy chào Salam đến 
ông!] Ta đã chào Salam đến Người, [Theo Ahmad, 
Albukhari: và Người đáp lại lời Salam] và nói: Rất vinh 
dự được chào đón người người con của Ta và vị Nabi 
[Theo Ahmad, Albukhari: vị Nabi đức hạnh và người con 
đức hạnh].  
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Sau đó, Ta được đưa đi lên tiếp tục cho tới khi 
lên đến tầng trời thứ hai [Theo Ahmad: Đại Thiên thần 
xin cho mở cửa trời] thì có tiếng bảo: Ai đây? Đại 
Thiên thần đáp: Jibril. Ai đi cùng với Người? Đại 
Thiên thần đáp: Muhammad. Ta đã gặp được Yahya 
 và Ysa  [Theo Ahmad, Albukhari: và đó là hai 
người anh em bà con của Ta, Đại Thiên thần nói: 
Đây là Nabi Yahya  và Nabi Ysa , ngươi hãy 
chào Salam hai người họ!]. Ta chào Salam, [Theo 
Ahmad, Albukhari: thế là họ đáp chào Salam Ta, sau đó] 
hai người họ đồng nói: Rất vinh dự chào đón ngươi, 
người anh em và vị Nabi [Theo Ahmad, Albukhari: người 
anh em đức hạnh và vị Nabi đức hạnh]. 

Sau đó, [Theo Ahmad, Albukhari: Ta được đưa đi 
lên tiếp tục] đến tầng trời thứ ba, sự việc diễn ra cũng 
như thế. 

Ta đã gặp được Nabi Yusuf  , [Theo Ahmad, 
Albukhari: Đại Thiên thần nói: Đây là Nabi Yusuf, 
ngươi hãy chào Salam], Ta đã chào Salam Người 
[Theo Ahmad, Albukhari: và Người đáp lại lời Salam] và 
nói: Rất vinh dự chào đón người anh em và vị Nabi 
[Theo Ahmad, Albukhari: người anh em đức hạnh và vị 
Nabi đức hạnh]. 

Sau đó, [Theo Ahmad, Albukhari: Ta được đưa đi 
lên tiếp tục] đến tầng trời thứ tư, sự việc diễn ra cũng 
như thế. 
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Ta đã gặp được Nabi Idris , [Theo Ahmad, 
Albukhari: Đại Thiên thần nói: Đây là Nabi Idris, 
ngươi hãy chào Salam], Ta đã chào Salam Người 
[Theo Ahmad,: và Người đáp lại lời Salam] và nói: Rất 
vinh dự chào đón người anh em và vị Nabi [Theo 
Ahmad, Albukhari: người anh em đức hạnh và vị Nabi 
đức hạnh]. 

Sau đó, [Theo Ahmad, Albukhari: Ta được đưa đi 
lên tiếp tục] đến tầng trời thứ năm, sự việc diễn ra 
cũng như thế. 

Ta đã gặp được Nabi Harun , [Theo Ahmad, 
Albukhari: Đại Thiên thần nói: Đây là Nabi Harun, 
ngươi hãy chào Salam], Ta đã chào Salam Người(7) 
[Theo Ahmad: và Người đáp lại lời Salam] và nói: Rất 
vinh dự chào đón người anh em và vị Nabi [Theo 
Ahmad, Albukhari: người anh em đức hạnh và vị Nabi 
đức hạnh]. 

Sau đó, [Theo Ahmad, Albukhari: Ta được đưa đi 
lên tiếp tục] đến tầng trời thứ sáu, sự việc diễn ra 
cũng như thế. 

Ta đã gặp được Nabi Musa , [Theo Ahmad, 
Albukhari: Đại Thiên thần nói: Đây là Nabi Musa, 
ngươi hãy chào Salam], Ta đã chào Salam Người 
[Theo Ahmad: và Người đáp lại lời Salam] và nói: Rất 

                                                           
(7) Nguyên bản ((Ta đã đến gặp Người)), đây là lỗi in ấn. 
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vinh dự chào đón người anh em và vị Nabi [Theo 
Ahmad, Albukhari: người anh em đức hạnh và vị Nabi 
đức hạnh]. 

Rồi khi Ta đi khỏi Người (Musa) thì Người 
khóc. Có lời hỏi: Điều gì làm ngươi khóc? Người nói: 
Thưa Thượng Đế! Cậu thanh niên này là người được 
Ngài chọn làm Sứ giả sau bề tôi nhưng lại có nhiều 
tín đồ vào Thiên Đàng, họ vào Thiên Đàng nhiều hơn 
và tốt hơn những gì mà các tín đồ của bề tôi đi vào! 

Sau đó, [Theo Ahmad, Albukhari: Ta được đưa đi 
lên tiếp tục] đến tầng trời thứ bảy, sự việc diễn ra 
cũng như thế. 

Ta đã gặp được Nabi Ibrahim , [Theo 
Albukhari: Đại Thiên thần nói: Đây là người cha của 
ngươi] [Theo Ahmad, Albukhari: Ibrahim, ngươi hãy chào 
Salam], Ta đã chào Salam Người [Theo Ahmad: và 
Người đáp lại lời Salam] và nói: Rất vinh dự chào 
đón người con của ta và vị Nabi [Theo Ahmad, Albukhari: 
người con đức hạnh và vị Nabi đức hạnh]. 

[Theo Ahmad, Albukhari: Qata-dah nói: Hasan đã 
thuật lại cho chúng tôi từ lời kể của Abu Huroiroh  
rằng Nabi  nói:] ((Sau đó, Ta được đưa lên ngôi 
nhà Al-Ma’mur, Ta hỏi Jibril  thì ngài bảo: Đây 
là ngôi nhà Al-Ma’mur, nơi mà mỗi ngày có tới bảy 
mươi ngàn Thiên thần dâng lễ nguyện Salah trong 
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đó, và khi họ đi ra thì sẽ không quay lại mà một đoàn 
Thiên thần khác sẽ đến và vào dâng lễ nguyện (8). 

Trở lại với Hadith từ Anas , ông nói: 

[Theo Ahmad: ((Sau đó, Ta được mang đến cho 
một cốc rượu, một cốc sữa và một cốc mật ong. Ta đã 
chọn lấy sữa. Có lời bảo: Đây là bản chất tự nhiên 
của ngươi và cộng đồng của ngươi.] 

Sau đó, Ta được đi lên đến một cái cây có tên 
Sidrah Muntaha, trái của nó giống cái nồi đất đựng 
nước và lá của nó như những cái tai voi. [Theo Ahmad, 
Albukhari: Đại Thiên thần bảo: Đây là cây Sidrah 
Almuntaha]. Ở phía dưới gốc của nó là bốn con sông: 
hai con sông bên trong và hai con sông bên ngoài. Ta 
hỏi Jibril thì được ngài bảo: Hai con sông bên trong 
là hai con sông trong Thiên Đàng còn hai con sông 
bên ngoài là Al-firat và Annil.(9) 

                                                           
(8) Có nghĩa là cứ một đoàn Thiên thần này đi vào dâng lễ xong thì 
đi ra, rồi một đoàn Thiên thần khác đi vào, cứ như vậy.  
Và câu chuyện về ngôi nhà Al-Ma’mur này cũng được đề cập đến 
trong lời dẫn của Qata-dah lấy từ Anas và Anas lấy từ Ibnu 
Sa’sa’ah, và học giả Al-Hafizh nói ngôi nhà đó có những tầng cấp, 
và điều này cũng từ lời dẫn được lấy từ Qata-dah từ Alhasan từ 
Abu Huroiroh giông như những gì được nói trong phần bổ sung 
của Ahmad và Albukhari. 
(9) Có nhiều lời giải thích khác nhau về hai con sông trong Thiên 
Đàng và hai con sông Alfirat và Annil. Có lời nói hai con sông 
trong Thiên Đàng là sông Salsabil và sông Kawthar, còn sông 
Alfirat là sông Tigris của thủ đô Baghdad – I-rắc, và sông Annil là 
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Sau đó, Ta được sắc lệnh năm mươi lễ nguyện 
Salah [Theo Ahmad, Albukhari: mỗi ngày. Thế là Ta được 
đưa trở xuống]. Khi Ta đến chỗ của Musa  thì 
Người hỏi: Ngươi được chỉ thị điều gì? Ta nói: Tôi 
được sắc lệnh năm mươi lễ nguyện Salah [Theo Ahmad, 
Albukhari: mỗi ngày]. Người nói: Quả thật, [Theo 
Albukhari: Thề bởi Allah chứng giám,] ta hiểu rất rõ về 
loài người hơn em [Theo Albukhari: ta đã trải qua cuộc 
thử nghiệm về loài người trước em], ta đã cố hết sức 
với cộng đồng Israel, và chắc chắn cộng đồng của em 
sẽ không bao giờ có khả năng thực hiện nó, em hãy 
quay trở lên gặp Thượng Đế của em, xin Ngài giảm 
bớt cho em. Vậy là, Ta trở lên gặp Thượng Đế và xin 
Ngài giảm bớt, thế là Ngài giảm còn lại bốn mươi. 
Rồi khi Ta trở xuống đến chỗ của Musa thì Người 
hỏi: Sao rồi? Ta nói: Ngài giảm xuống còn bốn mươi. 
Thế là Người nói với Ta như đã nói ở lần trước. Ta 
lại trở lên xin Thượng Đế giảm bớt thêm nữa và Ngài 
giảm xuống còn ba mươi. Rồi khi Ta trở xuống đến 
chỗ Musa thì Người cũng nói và bảo Ta như hai lần 
trước đó, Ta quay trở lên xin Thượng Đế giảm bớt thì 

                                                                                                            
sông Nile, một con sông ở miền đông bắc Phi châu cũng là con 
sông dài nhất thế giới (6.677 cây số), bắt nguồn từ miền đông 
Trung Phi và theo hướng bắc qua Uganda, Sudan và Ai cập trước 
khi đổ vào Địa Trung Hải. Nhưng lời giải thích khác lại nói: Sông 
Alfirat và Annil là hai con sông bắt nguồn từ cây Sidrah 
Almuntaha và theo ý chỉ của Allah chúng được chảy trên trái đất, 
điều này dựa trên lời của Hadith. 



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

24 

được Ngài giảm xuống còn hai mươi, cứ như vậy, 
Ngài đã giảm xuống còn mười sau đó là năm. 

Ta quay trở xuống đến chỗ của Musa thì 
Người nói và bảo giống những lần trước. Thế là, Ta 
nói: Quả thật tôi rất lấy làm hổ thẹn với Thượng Đế 
của tôi, tôi đã trở lên xin Ngài bao lần rồi? [Theo 
Ahmad, Albukhari: Thôi, tôi xin hài lòng và phục tùng 
mệnh lệnh Ngài]. [Theo Ahmad: Và khi chấp hành 
mệnh lệnh] thì Ta được bảo [Theo Ahmad, Albukhari: có 
tiếng phán bảo]: Quả thật, TA đã hoàn thành mệnh 
lệnh của TA, TA đã giảm nhẹ cho bề tôi của TA, và 
TA sẽ nhân lên cho mỗi một ân phước với mười ân 
phước tương đương.)). 

(Hadith được ghi lại bởi Ahmad (4 / 207 – 210), đây là 
lời nằm trong trong nhiều ghi chép của ông nhưng đây là lời dẫn 
được dẫn truyền từ Hisham Addistuwa-i, Albukhari (3207, 3393, 
3430, 3887), Muslim (264, 265), và Ibnu Jarir (15 / 3)).  

Lưu ý rằng những lời dẫn từ Qata-dah đã rất 
khác nhau về trình tự của những gì sau tầng trời thứ 
bảy, trong đó, lời dẫn theo đường truyền từ Addistuwa-i 
được coi là trung thực nhất với các trình tự sau đây: 

1- Ngôi nhà Al-Ma’mur 

2- Những chiếc cốc uống 

3- Cây Sidrah 

4- Các con sông 
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Còn một lời dẫn khác được cho là trung thực 
đối với sự đánh giả của Ibnu Hajar, với các trình tự như 
sau:  

1- Cây Sidrah 

2- Các con sông 

3- Ngôi nhà Al-Ma’mur 

4- Những chiếc cốc uống 

Và đây cũng là lời dẫn của Albukhari, tuy nhiên 
trong những lời dẫn khác của ông lại không đồng nhất 
với nó, nhưng đồng với những lời dẫn này của ông là 
lời dẫn của Sa-eed và Hisham rằng đầu tiên là nói đến 
ngôi nhà Al-Ma’mur, kế đến là cây Sidrah, tiếp đó là 
các con sông nhưng không đề cập đến các cốc uống. Và 
có vẻ đây là lời dẫn của Sa-eed với biệt danh là Ibnu 
Abi Arubah, và lời dẫn này cũng trùng khớp với một lời 
dẫn do Ahmad ghi nhận (4 / 210), và những điều này 
trong Muslim hoàn toàn theo thứ tự giống như lời dẫn 
của Addistuwa-i chỉ có điều không có đề cập đến cây 
Sidrah. 

3- Đối với lời dẫn của Anas  trực tiếp đến 
từ Nabi không có một trung gian nào khác qua lời 
thuật của Thabit Al-Bana-ni và Sharik bin Abi Namr, 
như đã được nói ở trên: 

@ Đối với lời thuật từ Thabit, ông nói: Anas 
bin Malik  nói rằng Thiên sứ của Allah  nói:  
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ْبَاُ  « 
ْ
ُْ بُال ُِي

ْ
ْليَ  -ح

َ
َْغُل َاْهَو َياببٌة ح

ْ
َُماُر اَْياَن ال

ْ
ُْ  -ْ  فَْوَ  ال ثََط

ْرفُُه  ََ  ََ َُ  -َاافَُرْه ُعنَْا ْمنْتَ ُْ َليْ َِيْ
َ
ُُ َا ب ح َااَر 

َُْْتْْه فَ فََر
ُْمب  صُْبيَاْ  

َ
ُْ ُعيَها اب ُ  ثَْر�ُ

َلَْقُة الب
ْ
اببَة بُال ُْ ايب ُِ فََر�َْر الَْمْقُا
ُْ ُعيُه رَ  لبيْ َِ ُْ فَ �ْل َعلَيُْه َيَخلْ ُِ ُجْبُ َجاَ 

ُْ فَ ُْمب َخرَْج َعتَْأُ 
ْ
ْ

�ْل   ََاَن ُجْبُ
ٍر َا�ُصَاٍ  ُمْن لََ ٍ فَاْخَتْْت اللبَ َ

ْ َْ َالْم بُإُصَاٍ  ُمْن  الاب
 ََ ُفْرَر
ْ
َُ ال َصَْ

َ
�ْل . ح َح ُجْبُ

َْيَا فَاْستَْفتَ َماُ  اّي  الاب
َ
مب ْعُرَج بُنَا إُِ

ُْ

�ْل  فَُقيَل َاَمنْ   ََاَن ُجْبُ
َُ صْ
َ
اٌ . ح يَل َاَمْن َمَعَك َاَن ْ َمب فَُقيَل َاََْا . َُ

رُْسَل إَُلْهُ 
ْ
رُْسَل إَُلُْه ََاَن َْي ح

ْ
ُِ . ح َن اََيَت  رَاب

صَا بُمَيَم فَ
َ
َعْفُتَح َىَا فَإَُكا ح

َُيَُة فَاْستَْفتََح جُ  َماُ  اقبا  الاب
َ
ُْمب ْعُرَج بُنَا إُِ  ٍ

ُْ َ �ْل فَُقيَل َاَمْن ٍُ ْبُ
�ْل   ََاَن ُجْبُ

َُ صْ
َ
اٌ . ح رُْسَل . فَُقيَل َاَمْن َمَعَك ََاَن ْ َمب

ْ
فَُقيَل َاََْا ح

رُْسَل إَُلْهُ 
ْ
َالَُة َ�َْو . إَُلُْه َاَن ََْا ح

ْ
صَا بُاْلَ ُ اْ

َ
ََاَن َعْفُتَح َىَا فَإَُكا ح

 ُْ  ٍ
ُْ َ ٍُ  ُِ ََا اََيَعَوا  رَاب

َماُ  اقباُقَُة اَُعىَس فَ  الاب
َ
مب ْعُرَج بُنَا إُِ
�ْل   ََاَن ُجْبُ

َُ صْ
َ
�ْل فَُقيَل َمْن ح َح ُجْبُ

فَُقيَل َاَمْن َمَعَك ََاَن . فَاْستَْفتَ
اٌ  رُْسَل إَُلْهُ . ْ َمب

ْ
رُْسَل إَُلُْه َان َاََْا ح

ْ
 .فَُقيَل َاََْا ح

صَا لُيْوْسَب َعلَيْ 
َ
ََ َشـْرَر َعْفُتَح َىَا فَإَُكا ح ْعُرـ

ْ
َالْم َا�َُكا ْهَو ََـْا ح

ُه الاب

ابَُعـُة  ـَماُ  الرب  الاب
َ
ـمب ْعـُرَج بُنَـا إُِ

ُْ  ٍ
ُْ َـ ٍُ  ُِ ـَن اََيَت  رَاب

ْْاُن فَ
ْ
ال
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�ْل   ََاَن ُجْبُ
َُ صْ
َ
�ْل فَُقيَل َمْن ح َح ُجْبُ

يَل َاَمْن َمَعـَك ََـاَن . فَاْستَْفتَ َُ

اٌ  رُْسَل . ْ َمب
ْ
رُْسَل إَُلْهُ  فَُقيَلَ ْي ح

ْ
صَـا . إَُلُْه ََاَنَ ْي ح

َ
َـاْ  فَـإَُكا ح

ْ
َعْفـُتَح ال

َـ ٍُ  ُِ ُُ اََيَت  ـَن 
ُْـمب ََـاَن َعْقـوْن اهللاْ بُإُْيُر�َس فَرَاب  ٍ

َب اََجـلب  ُْ َعـ

صاً َعُلّيا( ََ َاُمَاـُة فَاْسـتَْفتََح ) َاَرَعْعنَاْه َم
ْ
َماُ  اْ  الاب

َ
مب ْعُرَج بُنَا إُِ

ُْ

�ْل جُ   ََاَن ُجْبُ
َُ صْ
َ
�ْل فَُقيَل َمْن ح ـاٌ . ْبُ . فَُقيَل َاَمـْن َمَعـَك ََـاَن ْ َمب

ََ إَُلْهُ  ََ إَُلْهُ . فَُقيَل َا بُْع صَـا بَُهـاْراَن . ََاَن َا بُْع
َ
َعْفُتَح َىَا فَـإَُكا ح

اُيَسـ ـَماُ  الاب  الاب
َ
مب ْعُرَج بُنَا إُِ

ُْ  ٍ
ُْ َ ٍُ  ُِ َن اََيَت  رَاب

ُة فَاْسـتَْفتََح فَ

�ْل   ََاَن ُجْبُ
َُ صْ
َ
�ْل فَُقيَل َمْن ح اٌ . ُجْبُ يَل َاَمْن َمَعَك ََاَن ْ َمب فَُقيَل . َُ

ََ إَُلْهُ  ََ إَُلُْه ََاَن َا بُْع صَـا بُْمـوَس َعلَيْـُه . َاََْا بُْع
َ
َعْفُتَح َىَا فَإَُكا ح

ُْـمب ْعـرُ   ٍ
ُْ َـ ٍُ  ُِ َن اََيَت  رَاب

َالْم فَ ـابَُعُة الاب ـَماُ  الاب َج بُنَـا إِ الاب

�ْل   ََاَن ُجْبُ
َُ صْ
َ
�ْل فَُقيَل َمْن ح َح ُجْبُ

يـَل َاَمـْن َمَعـَكَ اَن . فَاْستَْفتَ َُ

اٌ  ََ إَُلْـهُ . ْ َمب ََ إَُلُْه ََاَن ََْا بُْع يَل َاََْا بُْع صَـا . َُ
َ
َعْفـُتَح َىَـا فَـإَُكا ح

ُُ  -صـ� اهللا عليـه اسـلم-بُإُبَْراُهيَم  َيْـ
ْ
 ال
َ
َا�َُكا ْهـَو ْمْاـتَُنٌا إُِ

َب َملٍَك َ  َعْعوْياَن إَُلُْه 
ْ
ل
َ
ب ثَْوٍم َسَْْعوَن ح ُْ الَْمْعْموُر َا�َُكا ْهَو ثَْاْخلْْه 
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ََُمْرَها  ُفيَلَُة َا�َُكا 
ْ
َها َرمَكاُن ال َْ  َا�َُكا َاَر

ََ َُ الْْمنْتَ  ُسْاَر
َ
ُُ إُِ  َكَهَن 

ُْمب

ُقَالُن فَ 
ْ
ْمُر اهللاُ لَمب َكل

َ
يََها ُمْن ح ُِ

ََ َاٌا ُمـْن  ا 
َ
َْت َعَما ح ُب َغ َِ يََها  ُِ

ََ َما 

َفَها ُمْن ْاْانُ  اهللاُ  َخلُْق  ُِ ْن ثَ
َ
ُْ ح ْاَح اهللاْ  -ََاَن  -َها �َْاتَُري

َ
َب  فَـُ َعـ

 ًَ ُْاـَأ َصـَال َْ ف ثَـْوٍم َاَلْلَـٍة  ُْ ب ُف  ْاَح َافَـَرَض َعَ
َ
ب َما ح
َ
 إُِ
 اََجلب

ُتَك ََاَن  مب
ْ
 ْموَس َعَقاَن َما فََرَض َرّ�َك َعَ ح

َ
ُْ إُِ تََهيْ

َْ ُْ َا ب ا
ْ
ل َ ََ َع

ف ثَْوٍم َاَلْلَةٍ  ُْ ًَ ُف  ُْاَأ َصَال َْ  ُْ ْ . َْلْ
ْ
ل
َ
 َر�فـَك فَاْسـُ

َ
ُْ إُِ ََاَن ارُْجـ

ِف ََْا بَلَـوْ  َك َ  رُْريْق َكلَُك َا�ُ
تَ مب
ْ
َُيـَل البْخُفيَب فَإُنب ح ا ْت بَـُ  إُْاَ

ِْْهمْ  ْب َ�ْن . اََخَبْ ْ  رَ ف َخفف
َ
ُْ ح َب اََجلب َعْقلْ ِف َع  َر

َ
ُْ إُِ رََجْع

ََاَن فَ

 ُْ َُ َْلْـ  ْموَس َعَقاَن َمـا َعَعلْـ
َ
ُْ إُِ رََجْع

ْااً فَ َْ ُب َ� ف  ُ  فََح مب
ْ
ح

ْااً  َْ ُب َ� ف  تَـَك َ  رُْريـْق . َا مب
ْ
 َر�فـَك ََاَن إُنب ح

َ
ُْ إُِ َكلُـَك فَـارُْج

ُتَك  مب
ْ
ْ البْخُفيَب ب

ْ
ل
َ
ِف َاَ�ْأَ ْمـوَس . فَاْسُ ُْ َلْأَ َر رُْج

َ
َزْن ح
َ
ََاَن فَلَْم ح

ف  ُْ ْْس َصلََواٍت ُف  َْ ْا ُمَ  ْااً َا ب ََاَن ثَا ْ َمب َْ ْااً  َْ ُّ َ� ف  َاَ�ْ

ٍَ َعْشٌ  ًَ َاَمْن َهمب ُبََانٍَة ثَْوٍم َاَلْلٍَة بُْ�لف َصَال ْْاوَن َصَال َْ  فَُتلَْك 

ُْ َعْشاً َاَمْن َهمب َُِاىفئٍَة  ُْ َاَانًَة فَإُْن َعُملََها ْرُتََ فَلَْم َعْعَملَْها ْرُتََ
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 ًَ ُْ َسـىفئًَة َااُاـَا فَلَْم َعْعَملَْها لَْم رْْ�تَْن َشـىْئاً فَـإُْن َعُملََهـا ْرُتََـ

ُْ َا ب ا
ْ
ل ََ  َر�فـَك َع

َ
ُْ إُِ رْـْه َعَقـاَن ارُْجـ ْخَبْ

َ
 ْمـوَس فَُ

َ
ُْ إُِ تََهيْ

َْ

تََك َ  رُْريـْق َكاَق  مب
ْ
ُتَك فَإُنب ح مب

ْ
ْ البْخُفيَب ب

ْ
ل
َ
َعَقـاَن رَْسـوْن . »فَاْسُ

ِف َاـ ب لََقـْا «  -ص� اهللا عليـه اسـلم- اهللاُ   َر
َ
ُْ إُِ لََقـْا رََجْعـ

 ُْ من َر�ـق ) ٢٥٩(، االايا  ل، امالم )٣/١٤٨(حا حخرجه ح .»اْستَْحيَيْ

حصا ثابُ النا� عن ح�س بن مالـك حن رسـون اهللا صـ� اهللا : حاي بن سلمة

ْرره... عليه اسلم َان   . ف

((Ta được đưa tới chỗ của con Buraq – nó là 
một con vật cưỡi máu trắng và dài, nó to hơn con lừa 
nhưng không lớn hơn con la, mỗi một bước sải của 
nó đi xa một tầm nhìn – Ta đã cưỡi trên nó cho tới 
khi đến ngôi đền Maqdis – Jerusalem, Ta đã buộc nó 
tại chỗ dành cho các vị Nabi buộc vật cưỡi của họ. 
Sau đó, Ta vào Thánh đường, dâng lễ nguyện hai 
Rak-at rồi trở ra ngoài. Đại Thiên thần Jibril mang 
đến cho Ta một cốc rượu và một cốc sữa, Ta đã chọn 
lấy cốc sữa, Jibril bảo: Ngươi đã chọn theo bản chất 
tự nhiên(

9F

10). 

                                                           
(10) Việc hai cốc thức uống được mang đến được nói trước khi 
thăng lên trời nhưng trong các lời dẫn trước đó ở trên sự việc này 
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Sau đó, Ta được đưa đi lên tầng trời hạ giới, 
Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được hỏi: Ai 
đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi cùng với 
ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp túc có lời hỏi: Y 
được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được lệnh 
đến.(11) Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp được 
Nabi Adam, Người đã chào Salam và cầu nguyện 
điều tốt cho Ta. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
hai. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được 
hỏi: Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi 
cùng với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp túc có lời 
hỏi: Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được 
lệnh đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp 
được hai người anh em bà con của Ta: Nabi Yahya và 
Ysa, hai Người đã chào Salam và cầu nguyện điều tốt 
cho Ta. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
ba. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được 
hỏi: Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi 
cùng với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp tục có lời 
hỏi: Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được 
lệnh đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp 

                                                                                                            
xảy ra sau khi thăng lên trời tại cây Sidrah Almutaha, và cả hai đều 
có bằng chứng được nói trong ((Alfath)) (10 / 73). 
(11) Lời của Muslim: ((Y có lệnh truyền ư? Jibril đáp: Đúng, y có 
lệnh truyền)). 
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được Nabi Yusuf , quả thật, Người được ban cho 
một ngoại hình tốt đẹp, Người đã chào Salam và cầu 
nguyện điều tốt cho Ta. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
tư. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được hỏi: 
Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi cùng 
với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp tục có lời hỏi: 
Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được lệnh 
đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp được 
Nabi Idris, Người đã chào Salam và cầu nguyện điều 
tốt lành cho Ta, rồi Người nói: Allah, Đấng Tối cao 
đã phán: 

ا ﴿ ًّ ي ِ َل ااع ً َل َل ع  ُ ه َل �ۡ َل َل    ]  ٥٧: سورَ مر�م[ ﴾ع٥   َل

Và TA đã đưa y lên một nơi trên cao [Chương 19 – 
Maryam, câu 57]. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
năm. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được 
hỏi: Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi 
cùng với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp tục có lời 
hỏi: Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được 
lệnh đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp 
được Nabi Harun, Người đã chào Salam và cầu 
nguyện điều tốt lành cho Ta. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
sáu. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được 
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hỏi: Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi 
cùng với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp tục có lời 
hỏi: Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được 
lệnh đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp 
được Nabi Musa , Người đã chào Salam và cầu 
nguyện điều tốt lành cho Ta. 

Sau đó,Ta được đưa lên tiếp đến tầng trời thứ 
bảy. Đại Thiên thần Jibril xin mở cửa trời thì được 
hỏi: Ai đây? Jibril nói: Jibril. Có lời hỏi tiếp: Ai đi 
cùng với ngài? Jibril đáp: Muhammad. Tiếp tục có lời 
hỏi: Y được lệnh đến ư? Jibril nói: Đích thực y được 
lệnh đến. Thế là, cửa trời được mở. Ở đây, Ta gặp 
được Nabi Ibrahim , Người đang ngồi tựa (trong 
một lời dẫn khác: dựa lưng) vào ngôi nhà Al-Ma’mur, 
nơi mà mỗi ngày có bảy mươi ngàn Thiên thần đi vào 
nhưng không bao giờ trở lại. Sau đó, Jibril đưa Ta đi 
đến một cây Sidrah Almuntaha, những chiếc lá của 
nó như những cái tai voi, trái của nó như cái nồi đất 
đựng nước, rồi khi mệnh lệnh của Allah bao trùm lấy 
nó thì không một ai trong tạo vật của Ngài có thể 
miêu tả hết vẻ đẹp của nó. 

Sau đó, Allah, Đấng Tối cao đã mặc khải cho 
Ta những gì Ngài muốn mặc khải, và Ngài đã sắc 
lệnh cho Ta năm mươi lễ nguyện Salah mỗi ngày. 
Sau đó, Ta được đưa trở xuống cho đến khi tới chỗ 
của Musa thì Người hỏi: Thượng Đế của em đã sắc 
lệnh cho em và cộng đồng của em điều gì? Ta nói: 
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Năm mươi lễ nguyện Salah mỗi ngày đêm. Người 
bảo: Hãy quay trở lên gặp Thượng Đế của em và xin 
Ngài giảm bớt, bởi cộng đồng của em sẽ không có khả 
năng thực hiện điều đó, quả thật ta đã từng trãi với 
cộng đồng Israel. Thế là, Ta quay trở lên gặp Thượng 
Đế và nói: Xin Thượng Đế hãy giảm bớt cho cộng 
đồng của bề tôi. Và Ngài đã giảm bớt còn lại năm lễ 
nguyện. 

Vậy là, Ta đi xuống, đến chỗ Musa thì Người 
hỏi: Thế nào rồi? Ta bảo: Ngài đã giảm bớt cho tôi 
còn năm lễ nguyện. Người bảo: Chắc chắn cộng đồng 
của em không đủ khả năng thực hiện nó đâu, em hãy 
quay trở lên xin Thượng Đế của em giảm nữa đi.  

Thế là Ta trở lên gặp Thượng Đế của Ta và 
trở xuống đến chỗ của Musa, cứ như vậy, Ngài cho 
giảm xuống mỗi lần năm lễ nguyện Salah cho tới chỉ 
còn lại năm và Ngài phán bảo: Này Muhammad! Đó 
là năm lần lễ nguyện Salah trong mỗi ngày đêm, mỗi 
một lễ nguyện Salah bằng mười lễ nguyện Salah, và 
đó là năm mươi lễ nguyện Salah. Và người nào định 
tâm làm điều thiện tốt mà không làm thì TA sẽ ghi 
nhận cho y một ân phước nhưng nếu y đã thực hiện 
điều thiện tốt đó thì TA sẽ ghi cho y mười ân phước; 
còn người nào định tâm làm điều xấu mà không làm 
thì TA sẽ không ghi tội cho y nhưng nếu y làm điều 
xấu đó thì TA chỉ ghi cho y một tội tương ứng. 
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Thế là Ta đi xuống cho đến chỗ Musa, Ta đã 
nói lại cho Người hết mọi sự việc, Người bảo: Em hãy 
quay trở lên Thượng Đế của em và xin giảm bớt thêm 
cho cộng đồng của em bởi chắc chắn cộng đồng của 
em sẽ không thể thực hiện mệnh lệnh đó đâu. Ta nói: 
Quả thật, tôi đã trở lên gặp Thượng Đế của tôi quá 
nhiều lần đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ và e ngại trước 
Ngài.)). 

(Hadith được ghi lại bởi Ahmad (4/148), ngôn từ là của 
ông, Muslim (259) từ đường dẫn Hamad bin Salmah: Thabit Al-
Banani thuật lại từ lời của Anas bin Malik rằng Thiên sứ của Allah 
 nói … cùng với những lời dẫn khác có sự bổ túc của Muslim). 

Và trong lời dẫn khác của Ahmad (3/152, 247) 
lại có đề cập rằng Người  đã đọc câu kinh: 

ع ﴿ لرل ث و� كل عٱل� هكل َل �ً طل ��
ل

آعأ َّ ي  ]  ١: سورَ الكوثر[ ﴾ع١ِ

Quả thật, TA đã ban cho ngươi Al-Kawthar (một 
con sông nơi Thiên Đàng) [Chương 108 – Al-
Kawthar, câu 1]. 

Và Người  nói:  

َََهٌر َ�ْ «  َكْوثََر فَإَُكا ْهَو 
ْ
ُْ ال ْعُري

ْ
قب َشّقا فَإَُكا َااَعتَاهْ ح َِ ْ ُر  َالَْم �

ٌَ َا�َُكا   رْْرَ�ُتُه فَإَُكا ْهَو ُمْاَكٌة َكفَُر
َ
ُْ لُيَُا  إُِ ْ� َ ََ

َََُاْ  اللّْؤلُْؤ فَ
اْه اللّْؤلْْؤ  َِ   »َا
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“Ta được ban cho Kawthar, đó là một con sông chảy 
không chẻ nhánh, hai bờ của nó là ngọc trai, khi Ta 
chạm tay của Ta xuống đất của nó thì toàn là xạ 
hương thơm ngát và những hạt sỏi trong nó là ngọc 
trai”. 

Và đây là một phần của Hadith nói về sự thăng 
thiên giống như nó được nói trong một đường dẫn. Bởi 
vậy, tôi mới đề cập nó ở đây. 

Và trong một lời dẫn đến từ Hamad bin Salmah, 
ông kể lại từ Thabit Albana-ni và Sulayman Attami-mi 
rằng Anas đã thuật lại, Thiên sứ của Allah  nói: 

 » ُْ َِيْ
َ
ُُ ُعنَْا  )َمَررْْت : َاُ�ْ ُرَااثَةٍ ( ح ْاَُ  

ْ
َعَ ْموَس َلْلََة ح

ْحَُر َاْهَو ََاٌُمٌ 
َ
َكُهيُن اب

ْ
ْبُهُ  ال ََ �ف ُف  َِ ، )١٦٤(حخرجه مالم  »ثْ

 ).٢٤٨ا ٣/١٤٨(، اححا ))َيام الليل((االناا  ف 

 ((Ta đã gặp (trong một lời dẫn khác: Ta đã đi ngang 
qua) Musa tại đồi cát màu đỏ vào đêm mà Ta được 
đưa đi dạ hành، Người đứng dâng lễ nguyện Salah 
trền mộ của Người)) (Muslim (164), Annasa-i trong (Dâng lễ 
nguyện Salah trong đêm), và Ahmad (3/148, 248)). 

(Phần nói thêm): Sau khi trích dẫn lời Hadith 
này của Ahmad, học giả Hafizh Ibnu Kathir nói: 
(Muslim cũng dẫn với nội dung này, và đó là lời dẫn có 
nội dung và bối cảnh đúng nhất của Sharik (sẽ được đề 
cập đến một lát nữa đây). Học giả Albayhaqi nói: Nội 
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dung và bối cảnh này là bằng chứng nói lên rằng sự 
kiện thăng thiên của Nabi  vào đêm mà Người được 
đưa đi dạ hành từ Makkah đến ngôi đền thiêng Maqdis 
– Jerusalem là sự thật không có sự nghi ngờ gì nữa).  

Một đường dẫn truyền khác đến từ Albana-ni kể 
lại lời của Anas  được Annasa-i ghi nhận ở phần đầu 
của ((Lễ nguyện Salah)): 

نب مَ  «
َ
َة َاح ُْ بَُمكب ََ لََواُت فُْر ِب نب ال

َ
َِيَا رَْسوَن اهللاُ ح

َ
ص� - لََكْأُ ح

َوْه ُف  - عليه اسلماهللا ِْ ْخرََجا َا
َ
ا َلْرنَْه َاح قب َِ َم فَ ََ  َزْم

َ
َهََا بُُه إُِ َْ فَ

ُْمب َربََاا َجْوفَْه ُاْكَمًة اَُعلًْما َم  ََ ٍُ ُمْن َكَهٍن َعَغَاَالهْ بَُماُ  َزْم ْا ََ 

 اسناه صحيح »

“Quả thật, các lễ nguyện Salah được ban hành tại 
Makkah. Hai vị Thiên thần đã đến gặp Thiên sứ của 
Allah , họ đưa Người đến chỗ nước Zamzam và xẻ 
lòng ngực của Người, họ lấy ra một cái chậu bằng 
vàng và rửa lòng ngực của Người bằng nước 
Zamzam, sau đó, họ nén vào trong đó sự khôn ngoan 
và kiến thức” (Đường dẫn truyền trung thực). 

@ Lời dẫn đến từ Sharik bin Abi Namr. Ông 
nói: Tôi đã nghe Anas bin Malik  nói (trong một lời 
dẫn khác: Anas bin Malik kể cho chúng tôi nghe):  
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((Vào đêm mà Thiên sứ của Allah  được đưa 
đi dạ hành từ Thánh đường Ka’bah rằng đó là trước khi 
Người được mặc khải, có ba vị Thiên thần đến với 
Người trong lúc Người đang ngủ trong Thánh đường 
Alharam. Một trong ba vị nói: Người nào trong số họ 
(Nabi nằm ngủ cùng với Hamzah và Ja’far)? Một vị 
khác nói: Người chính giữa, đó là người tốt nhất trong 
bọn họ. Một vị trong bọn họ nói: Hãy lấy người tốt nhất 
trong bọn họ. 

Trong cái đêm đó, Người  đã không nhìn thấy 
các vị Thiên thần đó cho tới khi họ đến vào đêm khác 
nữa thì Người mới nhìn thấy họ bằng trái tim của 
Người, bởi lẽ Nabi , mắt của Người thì ngủ nhưng 
trái tim của Người không ngủ, các vị Nabi đều như thế, 
mắt của họ ngủ nhưng trái tim của họ không ngủ. Họ 
không nói gì với Người mà chỉ khiêng Người đi và đặt 
Người xuống cạnh giếng nước Zamzam. Rồi sau đó, đại 
Thiên thần Jibril xẻ lòng ngực của Người từ phần giáp 
cổ đến phần giáp bụng, Đại Thiên thần rửa lòng ngực 
của Người với nước Zamzam bằng chính tay của mình, 
khi đã sạch, Đại Thiên thần lấy cái chậu bằng vàng bên 
trong có một cái chậu bằng vàng (nhỏ hơn) chứa đầy 
đức tin Iman và sự khôn ngoan đổ vào, sau đó Đại 
Thiên thần đóng lòng ngực của Người lại. 

 [Theo Ibnu Jarir: Sau đó, Người cưỡi con Buraq 
dạ hành đến ngôi đền Maqdis – Jerusalem. Tại đó, 
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Người đã làm Imam dâng lễ nguyện Salah cùng với các 
vị Nabi và các Thiên sứ](12). 

Sau đó, Người được đưa lên tầng trời hạ giới, 
Đại Thiên thần gõ cửa trời thì được các Thiên thần trên 
trời hỏi: Ai vậy? Đại Thiên thần đáp: Jibril. Họ hỏi tiếp: 
Ai đi cùng với ngài? Đại Thiên thần đáp: Đi cùng ta là 
Muhammad. Họ lại hỏi: Y được lệnh đến ư? Đại Thiên 
thần đáp: Đúng vậy. Họ nói: Rất vinh dự chào đón! Rồi 
họ loan báo với các Thiên thần trên trời. Tất cả những 
cư dân trên trời đều không biết Allah muốn điều gì ở 
trái đất cho tới khi Ngài cho họ biết. 

Trong tầng trời hạ giới, Người  đã gặp được 
Nabi Adam. Đại Thiên thần Jibril đã nói với Người: 
Đây là người cha của ngươi, hãy chào Salam đến ông 
ta. Người  chào Salam và được Adam đáp lại và nói: 
Rất vịnh hạnh chào đón vị Nabi, đứa con của ta! 

Và trong tầng trời hạ giới có hai con sông chảy 
ra. Người  hỏi: Hai con sông này là gì vậy? Đại 
Thiên thần nói: Đây là sông Nil và Al-firat, tức nguồn 
của hai con sông đó. 

                                                           
(12) Học giả AlHafizh nói (13/481): ((Trong nội dung và bối cảnh 
này đã bỏ bớt đi: “Sau đó, Đại Thiên thần cho Người cưỡi con 
Buraq để đi đến ngôi đền Maqdis”, và đây là lời dẫn xác thực của 
Ibnu Jarir)). 
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Trong tầng trời này, Người  tiếp tục được dẫn 
đi, Người thấy có một con sông khác nữa bên trên là 
một tòa lâu đài bằng ngọc trai và ngọc thạch xanh biếc, 
rồi khi người chạm tay vào con sông thì một mùi thơm 
của xạ hương ngào ngạt tỏa ra. Người hỏi: Đây là gì 
vậy? Đại Thiên thần Jibril nói: Đây là con sông 
Kawthar mà Thượng Đế của ngươi đã che giấu dành 
cho ngươi. 

 Sau đó, Người được đưa lên tầng trời thứ hai. 
Các Thiên thần trong tầng trời này cũng hỏi như các 
Thiên thần của tầng trời thứ nhất. Ai đây? Đại Thiên 
thần đáp: Jibril. Họ hỏi tiếp: Ai đi cùng với ngài? Đại 
Thiên thần đáp: Muhammad . Họ hỏi: Y được lệnh 
đến phải không? Đại Thiên thần đáp: Vâng, đúng vậy. 
Họ nói: Rất vinh dự chào đón! 

Kế đến, Người  được đưa lên tầng trời thứ ba 
và các Thiên thần ở đó cũng nói giống như các Thiên 
thần của tầng trời thứ nhất và thứ hai đã nói. 

Tiếp sau đó là Người  được đưa lên tầng trời 
thứ thư, rồi tầng trời thứ năm, tầng trời thứ sáu rồi đến 
tầng trời thứ bảy. Các Thiên thần của các tầng trời đó  
cũng nói giống như các tầng trời trước đó. Và trong 
mỗi tầng trời đều có các vị Nabi, ở tầng trời thứ hai là 
Nabi Idris, Nabi Harun ở tầng trời thứ tư, còn Nabi 
trong tầng trời thứ năm thì tôi không nhớ tên, và Nabi 
Ibrahim thì ở tầng trời thứ sáu, Nabi Musa thì ở tầng 



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

40 

trời thứ bảy bởi được Allah nói chuyện trực tiếp. Nabi 
Musa nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi không 
nghĩ là Ngài sẽ đưa một ai khác lên cao hơn bề tôi. 

Sau đó Người  được đưa lên bên trên tầng 
trời thứ bảy, một nơi cao hơn, nơi mà chỉ có Allah mới 
rõ về nó. Người được đưa lên đến cây Sidrah Muntaha, 
rồi Người tiến đến gần (Chương 53 – Annajm, câu 8) 
Đấng Quyền Lực, Thượng Đế rất mực Oai nghiêm, 
khoảng cách rất gần chỉ bằng hai cây cung hoặc 
gần hơn (Chương 53 – Annajm, câu 9). Sau đó, Allah sắc 
lệnh năm mươi lễ nguyện Salah cho Người  và cộng 
đồng của Người mỗi ngày đêm. 

Sau đó, Người  được đưa trở xuống cho đến 
chỗ của Musa. Musa hỏi thăm Người: Này Muhammad, 
Thượng Đế của em đã sắc lệnh điều gì cho em? Nabi 
 nói: Ngài đã qui định cho tôi một ngày đêm năm 
mươi lễ nguyện Salah. Nabi Musa nói: Quả thật, cộng 
đồng của em sẽ không thể gánh nỗi, em hãy quay trở 
lên xin Thượng Đế của em giảm bớt cho họ đi. Thế là 
Người  quay sang Đại Thiên thần Jibril giống như ra 
hiệu cho ngài về điều đó. Jibril bảo nếu ngươi thực sự 
muốn thì cứ quay trở lên. Người  đã được đưa trở lên 
cầu xin Thượng Đế, Người thưa: Lạy Thượng Đế của 
bề tôi! Xin Ngài hãy giảm bớt cho bề tôi bởi quả thật 
cộng đồng của bề tôi sẽ không đủ sức gánh vác bổn 
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phận này. Thế là, Ngài đã giảm bớt mười lễ nguyện 
Salah. 

Sau đó, Người  trở xuống đến chỗ Nabi Musa 
thì lại được người hỏi thăm, và cứ như vậy Nabi Musa 
đã đề nghị Người  trở lên xin Thượng Đế của Người 
nhiều lần cho tới khi chỉ còn lại năm lễ nguyện Salah. 

Sau đó, khi chỉ còn lại năm lễ nguyện Salah, 
Nabi Musa cũng hỏi thăm: Này Muhammad, thề bởi 
Allah chứng giám, quả thật ta đã từng trải qua với dân 
chúng Israel, điều lệnh được ban xuống cho họ còn ít 
hơn thế mà họ không thể gánh vác, họ còn bỏ bê huống 
chi cộng đồng của em với thân thể, trái tim, đôi mắt và 
đôi tai mềm yếu hơn. Em nên quay trở lên xin Thượng 
Đế của em giảm bớt nữa đi. Và mỗi lần như vậy, Nabi 
 thường quay sang nhìn Jibril để tỏ ý về điều đó 
nhưng Jibril không hề tỏ vẻ khó chịu. 

Thế là Người được đưa trở lên, Người thưa: 
Thưa Thượng Đế của bề tôi! Quả thật, cộng đồng của 
bề tôi, cơ thể của họ, trái tim của họ và sự nghe nhìn 
của họ rất yếu mềm, xin Ngài hãy giảm bớt cho bầy tôi. 
Allah, Đấng Quyền lực phán: Này Muhammad! Người 
 thưa: Bề tôi xin nghe và vâng lệnh! Ngài phán: Quả 
thật, lời của TA sẽ không được thay đổi giống như 
những gì TA đã sắc lệnh cho Ngươi trong Kinh sách. 
Tuy nhiên, mỗi một ân phước sẽ được nhân lên mười 
lần, và năm mươi lễ nguyện Salah được ghi trong 
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quyển Kinh mẹ có nghĩa là năm lễ nguyện Salah TA 
qui định cho Ngươi. 

Nhưng Nabi Musa vẫn đề nghị Người  trở lên 
xin Thượng Đế của Người giảm tiếp tục. Thế là Thiên 
sứ của Allah  nói: Này Musa, thề bởi Allah, quả thật 
tôi lấy làm hổ thẹn với Thượng Đế của tôi về những gì 
mà tôi cứ trái lệnh Ngài. 

Thế là Người  được đưa hạ phạm với sự nhân 
danh Allah.  

Sau đó, Người  tỉnh giấc và thấy mình trong 
Masjid Haram (Makkah).)). 

Hadith này do Albukhari ghi lại (3570, 7517), Muslim 
(262), và một lời dẫn khác được Albukhari ghi lại có sự bổ sung 
thêm chi tiết mà trong Hadith Muslim không có: ((và thấy mình 
nằm ngủ trong Masjid Haram)). Aqabah nói: Bối cảnh câu chuyện 
trong Hadith này giống như Hadith của Thabit Albana-ni, tuy 
nhiên có một số chi tiết được đề cập trước sau khác nhau đồng 
thời cũng có một số chi tiết được bổ sung và bớt đi. 

Hadith này cũng được Ibnu Jarir ghi lại (15/3 – 
5), tuy nhiên trong nội dung có một số chi tiết không 
trùng khớp. Ông ghi nhận nói rằng hai con sông Nil và 
Firat là ở tầng trời thứ hai còn sông Kawthar thì ở tầng 
trời thứ ba trong khi trong ghi nhận của Albukhari là ở 
tầng trời hạ giới. E rằng sự không trùng khớp này là do 
chính Sharik và ông là một trong các học trò của hai 
học giả đó và được Al-Hafizh đánh giá trong (Taqrib) 



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

43 

về mức độ học thuộc lòng là (Trung thực nhưng hay 
mắc lỗi). 

Bằng chứng cho điều đó là trong chính Hadith 
này tại một số chi tiết. Bởi điều này, nên Imam Muslim 
đã không thuật lại lời Hadith như đã nói trên, và cũng 
bởi điều này mà Ibnu Kathir nói trong bộ (Tafseer) của 
ông:  

((Và điều đó như Muslim đã nói. Quả thật 
Sharik bin Abdullah bin Abu Namr đã làm hỗn độn 
trong Hadith này, khả năng ghi nhớ của ông tồi không 
chính xác và chắc chắn, điều này sẽ được nói rõ trong 
các Hadith khác, và có một số học giả lại lấy sự ngủ 
làm phần mở đầu cho những gì đã xảy ra sau đó. Allah 
là Đấng biết rõ nhất. 

Và quả thật, AlHafzh Albayhaqi đã nói: Trong 
Hadith của Sharik có phần nói thêm một chi tiết được 
trường phái của những ai khẳng định rằng Nabi  đã 
nhìn thấy Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Chi tiết đó là: (( 
rồi Người tiến đến gần (Chương 53 – Annajm, câu 
8)  Đấng Quyền Lực, Thượng Đế rất mực Oai nghiêm, 
khoảng cách rất gần chỉ bằng hai cây cung hoặc 
gần hơn (Chương 53 – Annajm, câu 9) )). Bà A’ishah 
và Ibnu Mas-ud cùng với Abu Huroiroh đều cho rằng 
cách hiểu đúng nhất là hai câu kinh này chỉ muốn nói 
Nabi  đã nhìn thấy Đại Thiên Thần Jibril. Và điều 
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này cũng là điều được Albayhaqi  nhận định và kết 
luận là đúng bởi quả thật Abu Zhar đã có hỏi Thiên sứ 
: Thưa Thiên sứ của Allah! Người có nhìn thấy 
Thượng Đế của Người không? Người nói:  

َراهْ  «
َ
ِب ح
َ
ُْ صْوًرا « ا� رااثة » صْوٌر َ ثْ

َ
 » َرح

  “Chỉ toàn là ánh hào quang thì làm sao nhìn thấy 
được Ngài” và trong một lời dẫn khác: “TA chỉ nhìn 
thấy ánh hào quang”(Hadith dó Muslim ghi lại). 

Còn về câu kinh: 

هع ﴿ َّ َل َل َل لاع ً َل ع ّّ  )٨: سورَ اىجم( ﴾ م 

Rồi Người tiến đến gần (Chương 53 – Annajm, câu 
8). 

Ý nghĩa câu kinh muốn nói Đại Thiên thần 
Jibril  giống như được khẳng định trong Hadith xác 
thực do Albukhari và Muslim ghi nhận từ lời thuật của 
A’ishah – Người mẹ của những người có đức tin – và 
Ibnu Mas’ud cùng với một Hadith khác do Muslim ghi 
nhận từ Abu Huroiroh. Và không có thông tin nào nói 
rằng các vị Sahabah có sự bất đồng nhau về lời giải 
thích ý nghĩa câu kinh này.)). Đến đây là đã hết nội 
dung trích dẫn của Ibnu Kathir. 
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 Tôi (Albani) nói: Hãy tham khảo thêm sách của 
tôi ((Bóng mát của Thiên Đàng được trích dẫn từ Kitab 
Sunnah)) (1/191). 

Còn lời thuật của Sharik ở phần đầu của Hadith: 
((đó là trước khi Người được mặc khải)). Học giả Al-
Hafizh Ibnu Hajar nói trong (AlFath) (13/ 480): 

((Al-Khatabi, Ibnu Hazm, Abdul- Haq, thẩm 
phán Iyadh và Annawawi đã phản bác chi tiết đó. 
Annawawi nói:  Lời tường thuật của Sharik về điều này 
có nghĩa là phản lại lời của các Ulama, và một trong 
những điều ngược lại với họ là lời ((đó là trước khi 
Người được mặc khải)), điều này hoàn toàn sai không 
được chấp nhận bởi tất cả giới học giả - Ulama- đều 
đồng thuận và thống nhất rằng việc ban hành lễ nguyện 
Salah là vào đêm Isra’ – dạ hành thì làm sao có thể nói 
sự việc đó trước khi Người  nhận mặc khải. 

Và Shariq được cho là đã đơn độc tường thuật 
điều này và việc đơn độc tường thuật thì cần phải xem 
xét lại. Tuy nhiên, đồng thuận với y là Kathir bin 
Khunais và Nun Musghar theo đường dẫn đến từ Anas 
như đã được Sa-eed bin Yahya bin Sa-eed Almawi 
trong sách (Almaghazi))). Kết thúc nội dung trích dẫn 
của Ibnu Hajar. 

Tôi (Albani) nói: Điều này theo tôi không nói 
lên cái sai của lời được nói mà nó chỉ đưa ra một giả 
định rằng đó là đêm thứ nhất được biểu hiện rõ trong 
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ngữ cảnh, còn chi tiết: “cho tới khi họ đến vào đêm 
khác nữa” không mang ý nghĩa như trong ngữ cảnh 
được nói bởi vì nó đã không được chỉ rõ thời gian cụ 
thể giữa hai lần đến của các Thiên thần trong hai đêm 
đó, điều này cho một giả định rằng lần đến thứ hai của 
các Thiên thần là sau khi Người  đã tiếp nhận sứ 
mạng Nabi và đó là thời điểm xảy ra sự kiện Isra’ (dạ 
hành) và Mi’raj (thăng thiêng). Và với lập luận này, 
Ibnu Hajar đã khẳng định trong sách (Alfath: 13/480) 
để phản hồi lại cho những quan điểm nói rằng ông ấy 
(Sharik) đã đi ngược lại với quan điểm đã được thống 
nhất.  

Tuy nhiên, Al-Hafizh Ibnu Hajar lại nhấn mạnh 
ở những chi tiết khác mà Sharik đã tường thuật khác 
với những người dẫn truyền khác, có khoảng mười chi 
tiết như vậy hoặc nhiều hơn, và ông đã lần lượt phân 
tích từng điểm sai cho từng chi tiết hoặc là dựa trên lập 
luận dẫn truyền một cách đơn lẻ hoặc là dựa trên lập 
luận suy diễn. 

Và trên thực tế rằng một số chi tiết khác biệt đó 
không thể có câu trả lời thỏa đáng ngay cả những gì 
được Ibnu Hajar phân tích, tiêu biểu như các điểm sau 
đây: 

((Thứ tư: Điểm trái ngược của ông (Sharik) 
trong lời thuật Hadith là về địa điểm của Sidrah 
Muntaha, ông nói rằng nó ở bên trên tầng trời thứ bảy, 
nơi mà chỉ có Allah mới biết rõ về nó, trong khi ai cũng 
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biết rằng Sidrah Muntaha là ở trong tầng trời thứ bảy 
hoặc thứ sáu như đã được nói ở phần trên. 

Thứ năm: Điểm trái ngược khác nữa là về hai 
con sông Nil và Firat, ông nói nguồn của hai con sông 
đó là ở trong tầng trời hạ giới, trong khi ai cũng biết 
rằng nhiều các lời thuật khác khẳng định rằng hai con 
sông đó là ở tầng trời thứ bảy và chúng nằm phía dưới 
của cây Sidrah Muntaha. 

Thứ bảy: Ông nói con sông Kawthar ở trong 
tầng trời hạ giới còn đa số các lời dẫn khác của những 
người dẫn truyền khác rằng nó ở trong Thiên Đàng như 
đã được đề cập. 

Thứ tám: Còn về sự tiến gần đến Allah thì đa số 
các lời dẫn trong các Hadith đều nói rằng đó là Jibril 
như đã đề cập. 

Thứ mười một: Sự trở lên của Người  gặp 
Thượng Đế sau khi đã giảm còn năm lễ nguyện thì 
trong đa số các Hadith khác đều nói rằng Nabi Musa 
 khuyên Người trở lên sau khi đã giảm xuống còn 
năm lễ nguyện Salah thì Người đã từ chối.  

Thứ mười hai: Ông đã nói thêm chi tiết một cái 
chậu khác nhỏ hơn trong một cái chậu.)). 

Tôi (Albani) nói: Bởi lẽ đó, thật không vững 
lòng để đón lấy điều hữu ích từ Hadith ngoài việc chỉ 
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biết bám theo nó, tuy nhiên, AlHafizh Ibnu Hajar đã 
khẳng định một số nội dung của Hadith là tốt. 

Hơn nữa, Hadith từ Anas được dẫn truyền bởi 
nhiều đường dẫn truyền khác nhau, trong đó đa số các 
lời dẫn đều được dẫn truyền một cách tóm lược và ngắn 
gọn, chỉ có một số khác là có độ dài. Do đó, chúng tôi 
cũng muốn trình bày chúng để nói về các đường dẫn 
truyền của chúng, sau đó chúng tôi sẽ chọn lọc những 
điều hữu ích từ chúng nếu chúng tuân theo các điều 
kiện của chúng tôi. 

Thứ nhất: Đường dẫn từ Qata-dah thuật lại lời 
của Anas :  

((Rằng trong đêm Nabi được đưa đi dạ hành 
và thăng thiêng, một con Burq có dây cương và yên 
ngồi được mang đến cho Người, nhưng nó khó chịu 
khi Người cưỡi, thế là Đại Thiên thần Jibril đã bảo 
nó: Há ngươi dám làm thế với Muhammad ư? Quả 
thật, đối với Allah không có một ai cao quý hơn y cả. 

Vậy là nó rùng mình khiếp sợ đến đổ mồ hôi 
và chịu đứng yên cho Người cưỡi..)) (Hadith do Ahmad 
ghi lại (3/164), Tirmizhi (3131), Ibnu Jarir (15/15), đường dẫn 
truyền của nó chính xác, Tirmizhi nói: Hadith tốt và khác biệt).  

Và cũng từ Qata-dah, ông thuật lại từ Anas bin 
Malik : Nabi  có nói: 
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 » ْ َْ ال ُِ ُسْاَر  ُْ َََْْقَها ُمهْْل ََُالُن ْرفَُع ابَُعُة  َماُ  الاب ََ ُف الاب ْمنْتَ
اُهَراُن  ََ ََْهَراُن  ْْرْج ُمْن َساََُها  َُ ُفيَلَُة 

ْ
َها ُمهْْل آَكاُن ال َْ َهَجَر َاَاَر

 ُِ
نَاُن فَ َُ َا

ْ
ا ال مب
َ
اُن ََاَن ح َْ �ْل َما َه  ثَا ُجْبُ

ُْ نَاُن َعْقلْ َُ ََْهَراُن بَا َا
َنبُة اَ 
ْ
ْفَراْت اِ

ْ
اُهَراُن فَاىفيْل َاال ُب ا ال مب

َ
ثنا عَا ): ٣/١٦٤(حخرجه ححا  »ح
 .ثنا معمر عن َتايَ: الرزا 

“Ta được đưa đi lên đến cái cây Sidrah Muntaha ở 
trong tầng trời thứ bảy, trái của nó giống như chiếc 
nồi đất (dùng để đựng nước) và lá của nó giống như 
tai voi, dưới góc của nó có hai con sông bên ngoài và 
hai con sông bên trong. Ta hỏi: Này Jibril, hai con 
sông bên ngoài và bên trong nghĩa là gì? Đại Thiên 
thần nói: Hai con sông bên trong là trong Thiên 
Đàng, còn hai con sông bên ngoài là Nil và Furat.” 
(Ahmad: (3/164), ông nói: Abdurrazzaq đã kể lại từ Ma’mar và 
Ma’mar kể lại từ Qata-dah). 

Tôi (Albani) nói: Hadith này, đường dẫn truyền 
của nó chính xác theo điều kiện của Albukhari và 
Muslim. Quả thật, Albukhari có chú thích thêm trong 
bộ Sahih của ông (5610), ông nói: Ibrahim bin Tuhman 
nói rằng Shu’bah thuật lại từ Qata-dah Hadith này và có 
bổ sung:  
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ََْااٍح ، َََاٌح ُعيُه لََ ٌ ، َاَََاٌح ُعيُه َعَاٌل ، َاَََاٌح « 
َ
ُْ بُهََالثَُة ح ُِي

ْ
فَُ

ُْ فَقُ  ْ�  فََشُ
ُ  ُعيُه اللبَ ْ

ب
ْت اَ ْْ َخ

َ
ٌْر ، فَُ َْ ُفْرَرََ ُعيُه 

ْ
َُ ال َصَْ

َ
ُِ ح يَل 

تَْك  مب
ْ
َُ َاح صْ
َ
 »ح

“Ta được mang đến cho ba cốc, một cốc sữa, một cốc 
mật ông và một cốc rượu, Ta đã chọn lấy cốc sữa và 
uống, thế là có tiếng bảo: Ngươi và cộng động của 
ngươi sẽ làm theo bản chất tự nhiên.” 

AlHafizh Ibnu Hajar nói (10/73): (Abu Uwanah, 
Al-Isma-i-li và Attabra-ni đã nối tiếp Hadith trên trong 
((Assaghir)) từ đường dẫn của Ibrahim và ông lại rơi 
vào trong ((Hadith lạ của Shu’bah)) của Ibnu Mandah. 
Attabra-ni nói: Không ai thuật lại từ Shu’bah ngoại trừ 
duy nhất Ibrahim bin Tuhman, Hafs bin Abdullah 
Annisa-buri đã một mình thuật lại từ ông.). 

Tôi (Albani) nói: Ông (Ibrahim) là người trung 
thực đáng tin cậy, là một trong các thầy của Albukhari, 
tương tự những người trên ông của là những thành phần 
luôn xác thực đáng tin cậy. Do đó, đường dẫn truyền đó 
là chính xác và trung thực. 

Và trong lời dẫn của Albukhari (4964) và 
Ahmad (3/207) đến từ lời của Shayban: Qata-dah kể 
cho chúng tôi nghe lời của Anas: Về việc Nabi được 
đưa đi lên trời thì Người có nói: (([Theo lời Ahmad (3/207): 
Trong lúc Ta được dẫn đi nơi Thiên Đàng] thì Ta đã 
đến chỗ một con sông hai bờ của nó là những chiếc mái 
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vòm [theo lời dẫn của Humaid 3/263: là những chiếc lều] 
bằng ngọc trai [Trong một lời dẫn khác: những viên ngọc] 
rỗng. Ta hỏi: Đây là gì Jibril? Đại Thiên thần nói: Đây 
là Kawthar mà Thượng Đế của ngươi đã ban cho ngươi. 
Thế là Ta lấy ta sờ vào nó [trong một lời dẫn của Shayban 
được Ahmad ghi lại: Đại thiên thần nhúng tay vào nó] thì 
hương thơm xạ hương ngào ngạt tỏa ra và những viên 
sỏi của nó là ngọc trai)). 

Trong các lời dẫn khác của Albukhari (6581), 
Ahmad (3/191, 207, 289) và trong phần bổ sung của 
ông (3/231, 232) không có câu: ((những viên sỏi của nó 
là ngọc trai)). 

Trong lời dẫn của Ahmad (3/232): ((Thiên thần 
đi cùng Ta nói: Ngươi có biết đây là gì không? Đây 
chính là Kawthar mà Thượng Đế đã ban cho ngươi. Y 
đánh tay vào đất của nó thì hương thơm xạ hương tỏa 
ra ngào ngạt)). 

Và Al-Hafizh Ibnu Hajar đã không đưa ra hai 
lời dẫn trên trong ((Musnad)), nhưng ông lại quy trong 
((Alfath 8/732)) lời dẫn thứ nhất trong hai lời dẫn đó là 
của một mình Albayhaqi. 

Thứ hai: Đường dẫn đến từ Abdurrahman bin 
Hashim bin Utbah bin Abu Wiqas thuật lại lời của Anas 
: 



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

52 

Khi Đại Thiên thần Jibril  mang con vật 
cưỡi Buraq đến cho Thiên sứ của Allah , (nó đến một 
cách miễn cưỡng) như thể nó bị phạt bởi tội của nó. 
Jibril nói với nó: Mầy làm sao thế Buraq? Có Allah 
chứng giám rằng quả thật kẻ cưỡi trên mầy không có ai 
vinh dự hơn y (Thiên sứ Muhammad) cả đâu. 

Thế là Thiên sứ của Allah  dạ hành, trên 
đường đi, xa xa bên đường xuất hiện một người già , 
Người  hỏi: Ai vậy Jibril? Jibril nói: Hãy cứ đi 
Muhammad! 

Người cứ đi theo ý muốn của Allah, trên đường 
đi có cái gì đó gọi Người từ trên con đường: Đến đây 
Muhammad! Jibril bảo: Hãy cứ đi Muhammad! 

Thế là Người cứ đi theo ý muốn của Allah. 

Sau đó, Người gặp một nhóm người, một trong 
bọn họ nói: Này người đầu tiên, chào an lành đến 
Người! Này người cuối cùng, chào an lành đến Người! 
Này người được phục sinh, chào an lành đến Người! 
Jibril bảo Người: Muhammad, hãy đáp lại lời chào 
Salam đi! Vậy là Người đáp lại lời chào Salam đến họ. 
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Rồi sau đó Người  gặp tiếp nhóm thứ hai, họ 
cũng nói như lời nói lúc đầu [sau đó là nhóm thứ ba 
cũng như vậy](13). 

Cho đến khi đến được ngôi đền Thiêng Maqdis 
– Jerusalem thì Người  được mang đến cho nước, 
sữa và rượu, Người  đã uống sữa, Jibril nói với 
Người: Này Muhammad, ngươi đã lựa chọn theo bản 
chất tự nhiên, nếu ngươi uống nước thì chắc chắn ngươi 
và cộng đồng của ngươi sẽ bị nhấn chìm còn nếu như 
ngươi uống rượu thì ngươi và cộng đồng của ngươi sẽ 
bị lạc khỏi chân lý. 

Sau đó, Nabi Adam cùng với các vị Nabi khác 
được cử đến với Người  và Người đã làm Imam cho 
họ trong cuộc dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó. 

Sau đó, Đại Thiên thần Jibril nói với Người : 
Lão già mà ngươi nhìn thấy bên lề đường là người mà 
tuổi già của y sẽ không còn bao lâu nữa trên thế gian, 
còn tiếng gọi khiến ngươi muốn ngừng lại là Iblis, kẻ 
thù của Allah, và còn những người đã chào Salam 
ngươi đó là Ibrahim, Musa và Ysa. 

                                                           
(13) Không có trong (Ibnu Jarir) còn trong (Ibnu Kathir) thì có nhắc 
đến, và trong cả hai đều có một số điểm sai, thế là tôi tự đính chính 
theo kiến thức hiểu biết và nỗ lực của tôi. 
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(Hadith được ghi lại bởi Ibnu Jarir (15/6), Albayhaqi 
(Addala-il), và trong Tafseer của Ibnu Kathir (3/5), ông nói: 
(Trong một số lời của nó có điều không đúng và bất thường). 

Tôi (Albani) nói: Điểm yếu của Hadith là ở 
Abdullah bin Hashim, bởi quả thật tôi không tìm thấy 
nguồn tài liệu nói về lai lịch của y, và cũng không tìm 
thấy đường dẫn của y được Assuyu-ti ghi nhận trong 
(Alkhasa-is (1/387)) cũng như lời dẫn của Ibnu 
Marduwiyah trong (Tafseer) và Albayhaqi. 

Thứ ba: Đường dẫn đến từ Yazid bin Abu 
Malik, ông nói: Anas bin Malik  đã kể cho chúng tôi 
rằng Thiên sứ của Allah  có nói:  

ْرفَُها «  ََ  ََ َْغُل َخْروَْها ُعنَْا ْمنْتَ
ْ
َُماُر اَْياَن ال

ْ
ُْ بَُااببٍة فَْوَ  ال ُِي

ْ
ح

لف  َِ ْن فَ َُ
ْْت َعَقاَن اصْ ُْ َالْم فَ �ْل َعلَيُْه الاب ُِ ُجْبُ  َاَم

ُْ َُْْ . فََر
 
َ
رَْارُ  ح

َ
ُْ َعَقاَن ح ُْمب َعَفَعلْ َُ بَُريَََْة َا�َُلَْها الْْمَهاَجْر  َُ َصلبيْ ْعَن َصلبيْ
لف  َِ ْن فَ َُ

َُ بُْروُر . ََاَن اصْ َُ َصلبيْ ْعَن َصلبيْ
َ
رَْارُ  ح

َ
ُْ َعَقاَن ح لبيْ َِ فَ

بَم اهللاْ  ََ  َْ ْن  َسىْنَاَ  َايْ َُ
ُْمب ََاَن اصْ َالْم  َب اََجلب ْموَس َعلَيُْه الاب َع

لف  َِ ٍْم . فَ
َ
ُُ ل َُ بُبَيْ يْ

َُ َصلب ْعَن َصلبيْ
َ
رَْارُ  ح

َ
ُْ َعَقاَن ح لبيْ َِ ُْ فَ

ْ
ل َ ََ َع

َالمْ  َْ ْاُيَ ُعىَس َعلَيُْه الاب َُ . َايْ ُِ فَْجُم َُ الَْمْقُا ُْ َليْ
ُْمب َيَخلْ

ُْمب  َمْمتْْهْم 
َ
�ْل َا ب ح َمُ  ُجْبُ

َالْم َعَقاب صُْبيَاْ  َعلَيُْهْم الاب
َ
َ اب ْصُعَا  ُِ

 
َ
ُُ إُِ  ْصُعَا 

ُْمب َالْم  يَا فَإَُكا ُعيَها آَيْم َعلَيُْه الاب
َْ َماُ  اّي  الاب

َ
ُُ إُِ
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َالْم  َالَُة ُعىَس َاَ�َْو َعلَيُْهَما الاب
ْ
َُيَُة فَإَُكا ُعيَها اْلنَا اْ َماُ  اقبا الاب
َماُ  اقباُقَُة فَإُكَ   الاب

َ
ُُ إُِ  ْصُعَا 

ُْمب ُْمب َالْم  ا ُعيَها ثْوْسْب َعلَيُْه الاب
ُْمب  َالْم  ابَُعُة فَإَُكا ُعيَها َهاْراْن َعلَيُْه الاب َماُ  الرب  الاب

َ
ُُ إُِ ْصُعَا 

ُْمب  َالْم  َاُمَاُة فَإَُكا ُعيَها إُْيُر�ْس َعلَيُْه الاب
ْ
َماُ  اْ  الاب

َ
ُُ إُِ ْصُعَا 

َماُ  ال  الاب
َ
ُُ إُِ ُْمب ْصُعَا  َالْم  اُيَسُة فَإَُكا ُعيَها ْموَس َعلَيُْه الاب اب

ُْمب  َالْم  ابَُعُة فَإَُكا ُعيَها إُبَْراُهيْم َعلَيُْه الاب َماُ  الاب  الاب
َ
ُُ إُِ ْصُعَا 

ََابٌَة  ََ ىَتُْ   ُِ ََ َعَغ ََ الْْمنْتَ رَىْنَا ُسْاَر
َ
ُُ َسَمَواٍت فَُ ُُ فَْوَ  َسَْ ْصُعَا 

رَْض  فََخَررْْت 
َ
َمَواُت َااب ُْ الاب ِف ثَْوَم َخلَْق ُِ إُ ُقيَل 

َساُجًاا فَ
تَْك  مب
ْ
َُ َاح صْ
َ
ًَ َعْقْم بَُها ح ُْاَأ َصَال َْ ُتَك  مب

ْ
ُْ َعلَيَْك اََعَ ح َْ . فََر

ُْ َعَ مْ  َِيْ
َ
ُْمب ح   ٍ ُ  َ�ْن َءْ

ْ
ل
َ
 إُبَْراُهيَم فَلَْم �َْاُ

َ
ُْ إُِ رََجْع

وَس فَ
ًَ  ْم فََرَض اهللاْ َعَقاَن مَ  ُْاَأ َصَال َْ  ُْ

ُتَك َْلْ مب
ْ
ََاَن . َعلَيَْك اََعَ ح

 َر�فَك 
َ
ُْ إُِ تَْك فَارُْج مب

ْ
َُ َاَ  ح صْ

َ
َِْقوَم بَُها ح ْن 

َ
ُْ ح فَإُصبَك َ  �َْاتَُري
ْ البْخُفيَب 

ْ
ل
َ
ُْ . فَاْسُ َِيْ

َ
ُْمب ح ا  َب َ� ف َعْشً ِف فََخفب  َر

َ
ُْ إُِ رََجْع

 فَ
 
َ
ْت إُِ ُْمب رْيب ا  َب َ� ف َعْشً ُْ فََخفب َُ فَرََجْع َمَرُ� بُالرّْجو

َ
ْموَس فَُ

ُْس َصلََواٍت  ْ البْخُفيَب فَإُصبْه فََرَض . َْ
ْ
ل
َ
 َر�فَك فَاْسُ

َ
ُْ إُِ ََاَن فَارُْج

ْأُ َعَما ََاْموا بُُهَما
َِ َُيَل َصَال ا  . َعَ بَُ  إُْاَ

َ
ُْ إُِ رََجْع

َب فَ ِف َع َر
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رَْض 
َ
َمَواُت َااب ُْ الاب ِف ثَْوَم َخلَْق ْْه البْخُفيَب َعَقاَن إُ

ْ
ل
َ
اََجلب فََاُ

َْمُاَأ َعْقْم بَُها  ٍُ ًَ فََخْمٌس  ُْاَأ َصَال
َْ ُتَك  مب
ْ
ُْ َعلَيَْك اََعَ ح َْ فََر

تَْك  مب
ْ
َُ َاح صْ
َ
َها ُمَن . ح َب

َ
َ ُْ َِعَ  اهللاُ َعَعَرفْ  َََِارََق َا

َ
ُْ إُِ رََجْع

 ُاب  فَ
َ
اِ

 ُْ َالْم َعَقاَن ارُْج َها ُمَن اهللاُ ْموَس َعلَيُْه الاب َب
َ
َ ُْ ْ   -ُاب   َعَعَرفْ

َ
ح

ُْ  -َاتٌْم  رُْج
َ
 .حخرجه الناا  .» فَلَْم ح

((Ta được mang đến cho một con vật cưỡi to 
hơn con lừa nhưng không phải là con la, một bước 
sải của nó vụt đi xa một tầm nhìn, Ta đã cưỡi cùng 
với Jibril . 

Thế là Ta đã dạ hành. Đến một lúc thì Đại 
Thiên thần bảo: Hãy xuống và dâng lễ nguyện. Ta đã 
làm theo lời của ngài . Rồi ngài nói: Ngươi có biết 
Ngươi đã dâng lễ nguyện tại chỗ nào không? Ngươi 
đã dâng lễ nguyện tại Taibah (Madinah) và đó là nơi 
Ngươi sẽ dời cư đến. 

Sau đó, đến một chỗ khác, Đại Thiên thần 
bảo: Hãy xuống và dâng lễ nguyện Salah. Ta đã thực 
hiện theo lời ngài. Rồi ngài nói: Ngươi có biết Ngươi 
đã dâng lễ nguyện Salah ở nơi nào không? Ngươi đã 
dâng lễ nguyện Salah tại ngọn núi Sinai, nơi mà 
Allah đã phán truyền cho Musa .  

Kế tiếp, đến một lúc khác, Đại Thiên thần lại 
bảo Ta xuống dâng lễ nguyện Salah. Vậy là Ta xuống 
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và dâng lễ nguyện Salah. Ngài nói: Ngươi có biết 
Ngươi đã dâng lễ nguyện Salah ở nơi nào không? 
Ngươi đã dâng lễ nguyện Salah tại Baytun Lahm, nơi 
sinh của Nabi Ysa . 

Sau đó, Ta đi vào ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jerusalem, rồi các vị Nabi được tâp trung lại và Đại 
Thiên thần Jibril đưa Ta lên làm Imam cho họ (trong 
dâng lễ nguyện Salah). 

Sau đó, Ta được đưa lên tầng trời hạ giới ... 
(Tôi (Albani) nói: ông có đề cập đến bảy tầng trời và 
các vị Nabi trong các tầng trời đó, sau đó ông nói): Tiếp 
đó, Ta được đưa lên bên trên bảy tầng trời, Ta được 
đưa lên đến cây Sidrah Muntaha (một cái cây trên 
đỉnh các tầng trời), toàn là sương mù, Ta cúi đầu quỳ 
lạy rồi có tiếng phán bảo Ta: Quả thật, đây là ngày 
mà TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, bởi thế, TA 
sắc lệnh cho ngươi và cộng đồng của ngươi năm 
mươi lễ nguyện Salah, ngươi và cộng đồng của ngươi 
hãy duy trì và giữ gìn nó. 

Thế là, Ta được đưa trở xuống, đến chỗ của 
Ibrahim, Người không hỏi Ta điều gì. 

Sau đó, đến chỗ của Musa thì Người nói: 
Allah đã sắc lệnh cho ngươi và cộng đồng của ngươi 
bao nhiêu? Ta nói: Năm mươi lễ nguyện Salah. 
Người bảo: (tôi (Albani) nói: Ông kể rằng Musa đã bảo 
Người  trở lên gặp Thượng Đế nhiều lần xin giảm 
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bớt như đã nói ở các phần trên cho đến khi lễ nguyện 
Salah được giảm xuống còn năm lần, rồi ông nói): 
Musa bảo: Hãy trở lên gặp Thượng Đế của em và xin 
Ngài giảm xuống nữa đi, bởi quả thật, cộng đồng 
Israel chỉ được sắc lệnh có hai lễ nguyện Salah mà họ 
đã không duy trì và gìn giữ được. Vậy là, Ta trở lên 
gặp Thượng Đế và xin Ngài giảm bớt thì Ngài nói: 
Quả thật, Ngày mà TA tạo hóa các tầng trời và trái 
đất là TA đã sắc lệnh cho ngươi và cộng đồng của 
ngươi năm mươi lễ nguyện Salah rồi. Do đó, năm lần 
lễ nguyện Salah sẽ bằng năm mươi lễ nguyện, ngươi 
và cộng đồng của ngươi duy trì và giữ gìn nó. Vậy là 
Ta đã biết được nó không được thay đổi nơi Allah. Ta 
đã trở xuống đến chỗ Musa  và Người lại bảo Ta 
trở lên nữa. Nhưng Ta biết chắc rằng đó là điều cố 
định nơi Allah nên Ta đã không trở lên.)). (Hadith do 
Annasa-i ghi lại). 

Yzid là Ibnu Abdurrahman bin Abu Malik 
Addamishqi, ông được đánh giá là người trung thực, có 
thể Sa-eed bin Abdul-Aziz – Người Tanawkhi 
Addamishqi – đã dẫn lời thuật từ  Yazid, và ông được 
cho là vị Imam đáng tin cậy và xác thực trong lời nói, 
tuy nhiên ông đã không như vậy vào khoảng cuối đời 
của mình, như được nói trong (Taqrib). Do đó, Ibnu 
Kathir đã đánh giả về đường dẫn này: ((Trong đó, có 
những khác thường và rất sai)). 
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Và quả thật, theo sau ông Yazid là con của ông 
tên Khalid, y đã dẫn lời thuật từ cha của mình về lời kể 
của Anas, y nói: 

((Khi đã đến được ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jerusalem - Người đã đến một nơi mà người ta gọi là 
cánh cửa Muhammad, Người tiến đến tảng đá ở đằng 
kia, Jibril đưa ngón tay ra dấu và khoan thủng nó rồi 
làm bít lại. 

Sau đó, Người đi lên, khi lên đến tháp của 
Thánh đường, Jibril nói: Này Muhammad! Có phải 
ngươi đã xin Thượng Đế của ngươi cho ngươi thấy 
các nàng trinh nữ Hurul-Ain phải không? Người nói: 
Vâng. Jibril bảo: Ngươi hãy đi đến những người phụ 
nữ đó, hãy cho chào Salam đến họ, họ đang ngồi ở 
bên trái của tảng đá. Ta đã đi đến chỗ những người 
phụ nữ đó và chào Salam đến họ, họ đã đáp lại lời 
chào Salam. Ta hỏi hỏi họ: Các cô từ đâu đến? Họ 
nói: Chúng tôi là những phụ nữ tốt đẹp và đức hạnh, 
chúng tôi là những phụ nữ thuộc nhóm người ngoan 
đạo, chúng tôi mãi trong trắng và tinh khiết không 
dính một vết bẩn và ô uế nào, chúng tôi mãi ở đây và 
sẽ không rời đi, và chúng tôi sống mãi không bao giờ 
chết. 

(Lời của Nabi): Sau đó, họ bỏ đi, chỉ trong một 
lát sau, có rất nhiều người tập trung lại, sau đó người 
Azan cất tiếng Azan, rồi cuộc dâng lễ nguyện Salah 
bắt đầu. Tất cả mọi người đều đứng dậy từng hàng 
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chỉnh tề, tất cả mọi người đang chờ một người nào đó 
làm Imam, thế là, Đại Thiên thần Jibril nắm lấy tay 
Ta và đưa Ta ra phía trước, vậy là Ta chủ trì lễ 
nguyện cho họ. 

Sau khi cuộc lễ nguyện đã xong, Ta rời đi thì 
Jibril bảo: Này Muhammad! Ngươi có biết những 
người dâng lễ nguyện Salah phía sau ngươi là ai 
không? Ta nói: Tôi không biết. Jibril nói: Những 
người dâng lễ nguyện Salah phía sau ngươi là tất cả 
các Nabi được Allah cử đến. 

Sau đó, Đại Thiên thần nắm lấy tay Ta đưa ta 
lên trời (Tôi (Albani) nói: Ông kể rằng Người  được 
đưa thăng lên các tầng trời và gặp được các vị Nabi 
trong các tầng trời đó giống như những gì đã nói trong 
Hadith trên đây), sau đó ngài đưa Ta đi phía trên tầng 
trời thứ bảy cho đến khi tới một con sông phía trên nó 
có những chiếc lều bằng ngọc, trên đó có loài chim 
màu xanh. Đại Thiên thần bảo: Ngươi có thấy chim 
đó thật đẹp không! Ta nói: Quả thật, loài chim này 
thật đẹp. Jibril nói: Này Muhammad! Ngươi có biết 
đây là con sông nào không? Ta nói: Thưa, tôi không 
biết. Jibril bảo: Đây là con sông Kawthar mà Allah 
ban cho ngươi. Trên con sông có những chiếc cốc 
bằng vàng và bạc trôi bềnh bồng như những viên 
ngọc lấp lánh, nước của con sông có màu cực trắng 
như sữa. Thế là Ta lấy một chiếc cốc bằng vàng trong 
các chiếc cốc đó và múc nước của nó (con sông) 
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uống, quả thật, nó ngọt hơn mật ong và có hương 
thơm ngào ngạt hơn cả xạ hương. 

Sau đó, Ta được đi đến một cái cây, và trong 
cái cây đó có mây với nhiều màu sắc bao phủ quanh 
Ta, Jibril đi đâu mất, Ta cúi xuống quỳ lạy Allah, rồi 
Allah phán bảo Ta: Này Muhammad! Quả thật, ngày 
TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đất ... (Tôi (Albani) 
nói: Ông cũng dẫn lời Hadith giống như Hadith của 
Ibnu Abdul-Aziz cho đến chi tiết được giảm xuống còn 
lại năm lễ nguyện Salah nhưng được ân phước của năm 
mươi lễ nguyện, sau đó ông nói tiếp:) Sau đó, Người 
được đưa trở xuống. Thiên sứ của Allah  nói với 
Đại Thiên thần Jibril: “Tại sao khi tôi đến, các Thiên 
thần của các tầng trời đều nói lời đón chào cùng với 
nụ cười rạng rỡ nhưng chỉ riêng có một vị khi tôi 
chào Salam đến y thì y đáp lại lời Salam và nói lời 
đón chào nhưng không cười với tôi? Jibril nói: Này 
Muhammad! Đó là vị Thiên thần cai quản Hỏa ngục, 
y đã không hề cười kể từ khi được tạo ra, nếu y đã 
từng cười trước đó thì chắc chắn y đã cười với 
ngươi”. 

Sau đó, Người cưỡi con vật đi, trên đường đi, 
Người đã đi ngang qua những con lạc đà chuyên chở 
thức ăn của bộ tộc Quraish, trong đó có một con lạc 
đà chở hai túi to, một túi màu đen và một túi màu 
trắng, và khi con vật cưỡi của Người  đi qua trước 
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mặt đoàn lữ hành thì những con lạc đà kia hoảng sợ 
và tháo chạy tán loạn. 

Sau đó, vào buổi sáng hôm sau, Người đã nói 
lại cho mọi người nghe về những gì đã xảy ra đêm 
qua. Khi những người thờ đa thần nghe lời của 
Người thì họ liền tìm đến Abu Bakr và bảo: Ông có 
nghe chuyện gì về người bằng hữu của ông không?! 
Y nói rằng y đã đi và về trong một đêm với một quãng 
đường dài cả tháng. Abu Bakr  nói: Nếu Người 
thực sự nói như vậy thì đó là sự thật, bởi quả thật, tôi 
đã tin Người về những điều còn xa vời hơn điều này, 
tôi đã tin Người về thông điệp được ban xuống từ trên 
trời. 

Những người thờ đa thần bảo Thiên sứ của 
Allah : Điều gì chứng minh cho lời Ngươi nói? 

Người  nói: Tôi đã đi ngang qua một đoàn 
lữ hành Quraish và đoàn lữ hành đó tại chỗ này chỗ 
này, những con lạc đà tháo chạy vì sợ hãi, trong đó, 
có một con lạc đà chở hai cái túi to, một túi màu đen 
và một túi màu trắng. 

Thế là khi đoàn lữ hành đó trở về họ đã hỏi, 
đoàn lữ hành đã kể lại sự việc giống như những gì 
mà Thiên sứ của Allah  đã nói cho họ nghe. Và 
cũng từ sự kiện này mà Abu Bakr được gọi là 
Assiddiq (người tin tưởng một cách trung thực). 
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Những người thờ đa thần hạch hỏi Người , 
họ nói: Có phải trong số những người đến với ngươi 
có Musa và Ysa đúng không? Người nói: Đúng vậy. 
Họ bảo: Vậy ngươi hãy miêu tả về họ cho bọn ta nghe 
xem. Người nói: Musa là một người đàn ông cao to 
giống như những người của bộ tộc Azdi (Oman), còn 
Ysa là một người đàn ông có vóc dáng vừa người, da 
nâu đỏ, tóc của người óng ánh giống như ngọc trai.)). 
(Hadith do Ibnu Abu Hatim ghi lại, cũng giống như trong (Tafseer 
Ibnu Kathir), ông nói: Nội dung và bối cảnh trong Hadith rất khác 
thường). 

Tôi (Albani) nói: Khalid bin Yazid là một người 
dẫn truyền yếu kém trong khi ông là một Faqih (học giả 
chuyên về giáo luật, và quả thật Ibnu Mu’ayyin đã có 
lời phê bình ông như trong (Taqrib). 

Thứ tư: Đường dẫn truyền đến từ Hamid, ông 
thuật lại từ Anas rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 » ] َ َُ فَ  ]امب ل ْاَر  الاف
َ
ُْ إُِ تََهيْ

َْ َها ُمهْْل ا َْ َراُر َا�َُكا َاَر ُ
ْ
َََْْقَها ُمهْْل اِ إَُكا 

ُفيَلَُة فَلَمب 
ْ
ْمُر اآَكاُن ال

َ
يََها ُمْن ح ُِ

ََ ْا  هللاُ ا 
َ
ُْ ثَاَْوراً ح لَ َوب

َ
يََها َ ُِ

ََ َما 
َْو َكلَُك 

َ
ْا �
َ
ثنا  ما بن حب عاي عن ): ٣/١٢٨(حخرجه ححا .  »ْزْمّرياً ح
 .حيا به

((Khi Ta đến một cái cây Sidrah Muntha, Ta thấy trái 
của nó giống như những chiếc bình, và lá của nó 
giống như những cái tai voi, và khi Allah ra lệnh cho 
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nó thì nó chuyển sang màu đỏ của hồng ngọc hoặc 
màu xanh của ngọc lục bảo hoặc tương tự như thế)). 
(Hadith do Ahmad ghi lại (3/128): Muhammad bin Abu Udai thuật 
lại từ Hamid). 

Tôi (Albani) nói: Và đây là đường dẫn bộ ba 
chính xác và trung thực được đánh giá dựa theo điều 
kiện của Albukhari và Muslim. Và Hadith này cũng 
được Ibnu Abu Asim ghi lại trong (Sunnah: 591) qua sự 
xác thực của tôi, và Ibnu Jarir (27/53). 

Và đường dẫn truyền này là một trong những gì 
mà Al-Hafiz Ibnu Kathir đã bỏ qua, kể cả Assuyu-ti. 

Và Ahmad có ghi (3/103) cũng với đường dẫn 
truyền được nói trên từ lời của Anas  rằng Thiên sứ 
của Allah  nói: 

 » 
َ
ُْ لُيَُا  إُِ ْ� َ ََ صَا بُنََهٍر َااَعتَاْه ُخيَاْم اللّْؤلُْؤ فَ

َ
َة فَإَُكا ح

َنب
ْ
ُْ اِ َيَخلْ

ا  َْ �ْل ََاَن َه ا ثَا ُجْبُ
َْ ُْ َما َه ْكفَْر َْلْ

َ
َما َ�ُْر  ُعيُه الَْماْ  فَإَُكا ُمْاٌك ح

َكوْ 
ْ
ْ�َراَرْه اال

َ
ُ  ح
ب
من ) ٢٦٣ا ١١٦ - ٣/١١٥(ثم حخرجه  .» هللاْ ثَْر اَ

 .َر�قأ آخر�ن عن حيا به

 ((Ta vào Thiên Đàng, Ta nhìn thấy một con sông hai 
bên bờ của nó là những chiếc lều ngọc trai, Ta chạm 
tay vào dòng nước của nó thì một hương thơm của xạ 
hương tỏa ra. Ta hỏi: Đây là gì thưa Jibril? Ngài bảo: 
Đây là sông Kawthar mà Allah ban cho ngươi.)). 
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(Hadith này cũng được ghi (3/115 -116, 263) theo hai đường dẫn 
truyền khác đến từ Hamid.). 

Thứ năm: Đường dẫn truyền từ Azzahri, ông 
nói: Anas bin Malik  đã thuật lại cho tôi nghe: 
((Nabi  được sắc lệnh lễ nguyện Salah vào đêm mà 
Người được đưa đi dạ hành là năm mươi lễ nguyện, 
sau đó nó được giảm xuống còn năm, sau đó Người 
được phán: Này Muhammad! Quả thật lời của TA sẽ 
không được sửa đổi, và quả thật, Ngươi sẽ được năm 
mươi lễ nguyện với năm lễ nguyện này.)) (Hadith do 
Ahmad ghi lại (3/161), đường dẫn truyền chính xác và trung thực 
dựa theo điều kiện của hai Sheikh: Albukhari và Muslim). 

Thứ sáu: Từ Sulayman Attaymi nghe từ Anas 
bin Malik  thuật lại từ một số các vị Sahabah của 
Nabi  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُ  - َمَررْْت «  ْاَُ  
ْ
ْبُهُ  -َلْلََة ح ََ �ف ُف  َِ حخرجـه . »َعَ ْموَس َاْهَو ثْ

، االَ�ـايَ ل ف ))َيام الليـل((، االناا  ف ) ٢٣٧٥(، امالم )٣/١٢٠(ححا 
 ). ٣٧٦٠( ))شح الانة((، االغوي ف )٣٦٥ا ٣٦٢ا ٥/٥٩(رااثة، اْْا ححا 

 ((Vào đêm Ta được đưa đi dạ hanh, Ta đã đi ngang 
qua Nabi Musa, Ta thấy Người đang đứng dâng lễ 
nguyện trên mộ của Người)). (Ahmad (3/120; 5/59, 362, 
365), Muslim (2375), Annasa-i trong (Dâng lễ nguyện ban đêm), 
Albaghawi trong (Giải thích Sunnah: 3760)). 
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Và Hadith này là điều xác thực với lời dẫn của 
Thabit Al-bana-ni (trang 23). 

Lưu ý: Quả thật, tiến sĩ Khalil Al-hiras  đã có 
chú thích trong (Al-Khasa-is Al-Kubra: 1/389) để đưa 
ra luận điểm đánh giá về mức độ thiếu xác thực của 
Hadith này như sau: ((Quả thật, Hadith này được dẫn 
truyền với đường dẫn từ Anas một cách lung tung 
không nhất định, có lúc thì nó được dẫn lời của 
Sahabah, có lúc lại lời của Nabi và có lúc Anas dẫn lời 
của các Sahabah khác. Allah là Đấng biết hơn ai hết.)). 

Tôi (Albani) nói: Tôi thừa nhận kiến thức và sự 
hiểu biết cũng như hồng phúc của tiến sĩ . Tuy 
nhiên, tôi cần phải nói rằng quả thật yếu điểm này 
không có liên quan gì đến kiến thức Hadith cả, việc 
Anas bin Malik  tự thuật lại lời của mình hoặc lần 
khác thì thuật lại lời của Nabi  hoặc có lúc lại thuật 
lại lời của các Sahabah khác, điều này không phải là 
yếu điểm đối với giới học giả chuyên về Hadith, bởi lẽ 
nếu như Anas bin Malik  không nghe trực tiếp từ 
Nabi  thì ông sẽ nghe từ các vị Sahabah, mà lời của 
các Sahabah dĩ nhiên được dùng làm nền tảng giáo luật 
vì tất cả các Sahabah đều là những người trung thực và 
đáng tin cậy. 

Việc một vị Sahabah tự thuật lại Hadith theo lời 
diễn đạt của mình hay thuật lại từ lời của các Sahabah 
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là mang tính trình bày dẫn chứng. Điều này đã được 
Assuyu-ti ám chỉ khi ông dẫn lời – ở phần cuối Hadith 
của Muslim – từ lời thuật của Abu Ya’la và Albayhaqi 
rằng Anas bin Malik  nói: Một số Sahabah của Nabi 
 đã nói lại cho tôi nghe rằng Nabi  – vào đêm 
Người được đưa đi dạ hành – đã đi ngang qua Musa lúc 
người đang đứng dâng lễ nguyện trên mộ của người, họ 
kể với tôi rằng Người  cưỡi trên con Buraq, Abu 
Bakr nói: ((Này Thiên sứ của Allah, hay miêu tả tôi 
nghe nó như thế nào. Người nói: Nó như thế này, thế 
này)), họ bảo Abu Bakr thực sự đã nhìn thấy nó. 

Tôi (Albani) nói: Hadith trong lời dẫn trên: 
“Quả thật Nabi – vào đềm Người được đưa đi dạ hành – 
đã đi ngang ...”, tiến sĩ Khalil cho rằng đó là Hadith 
Mawquf (bị gián đoạn tức không trực tiếp từ Nabi 
nghĩa là không phải nguyên văn của Nabi), điều này 
càng sai lầm hơn, bởi lẽ cho dù các Sahabah không nói 
“Thiên sứ  của Allah  đã nói” thì vẫn được gọi là 
Hadith Marfu’ (Hadith đến từ lời Nabi) vì họ đang nói 
về Người, chẳng hạn các Hadith nghiêm cấm và các 
Hadith khác đều không có một ai cho rằng chúng là các 
Hadith Mawquf cả!. 

Thứ bảy và thứ tám: Rashid bin Sa’ad và 
Abdurrahman bin Jabir đã thuật lại từ Anas bin Malik 
 rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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 » ٍِ َا
ْ
َفاٌر ُمْن � َْ

َ
َب اََجلب َمَررْْت بَُقْوٍم لَْهْم ح ِف َع ُُ َر ا َعَرَج 

لَمب
وَن اْْجوَهْهْم اَْصْاارَْهْم عَ  ِْ ُْم �ْل ََاَن َُ  َمْن َهْؤ َُ  ثَا ُجْبُ

ُْ ْقلْ
ُهْم  َُ ْعَرا

َ
ُِ َاَ�َقْعوَن ُف ح ْوَم اىبا

ْ
لْوَن ل َْ

ْ
ثَن ثَُ ُ
ب
حخرجه  »َهْؤ َُ  اَ

ُه ِانا صحيح، اهو ررج ف  ، افيه الري ع )٥٣٣( ))الِحيحة((ححا َا
 .من حعله باسرسان

“Khi Ta được Thượng Đế của Ta, Đấng Tôi Cao, đưa 
Ta thăng lên trời, Ta đã đi ngang qua một đám người 
với những móng tay nhọn bằng đồng, họ cào mặt và 
ngực của họ. Ta hỏi: Những người này là ai thưa 
Jibril? Jibril bảo: Những người này là những người 
đã ăn thịt người và đã xúc phạm đến danh dự của 
người khác.” (Hadith do Ahmad và những người khác ghi lại 
với đường dẫn truyền chính xác và trung thực, và nó được trích 
dẫn trong (Assahih: 533), và trong Hadith này là bằng chứng phản 
hồi lại cho ai nói rằng đây là Hadith Irsal (lời của Tabi’y không 
phải lời của Sahabah)). 

Thứ chín: Ông Ali bin Yazid bin Jid’an thuật 
lại từ Anas bin Malik  rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 

ِْْقَرْض ُشَفاْهْهْم بَُمَقاُر�َ  ُمْن صَاٍر «  ُُ رَُجاً   ْاَُ  
ْ
ُْ َلْلََة ح ثْ

َ
َرح

�ْل َمْن َهْؤ َُ  ََاَن َهْؤ َ   ثَا ُجْبُ
ُْ ْمْراَن َعْقلْ

ْ
ُتَك ثَُ مب

ْ
ُ  ْخَرََاْ  ُمْن ح

فََال َعْعُقلْوَن 
َ
ُكتَاَ  ح

ْ
َْْفَاْهْم َاْهْم َعتْلْوَن ال

َ
ُبف َاَ�نَْاْوَن ح

ْ
َِ بُال  »اىبا
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) ٤١٥٩( ))شح الانة((، االغوي ف )٢٣٩ا ٢٣١ا ١٨٠ا ٣/١٢٠(حخرجه ححا 
 .))ااثَ اان ((: من َر�ق حاي بن سلمة عنه، اَان الغوي

“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã nhìn thấy 
một đám những người đàn ông dùng kéo được đốt 
trong lửa cắt môi của chính mình. Ta hỏi: Những 
người này là ai thưa Jibril? Jibril bảo: Những người 
này là những người giảng đạo thuộc cộng đồng của 
Ngươi, họ khuyên bảo thiên hạ làm điều ngoan đạo 
nhưng bản thân họ lại sao lãng trong khi họ là những 
người đọc rõ kinh sách hơn ai. Chẳng lẽ họ không 
biết suy ngẫm hay sao?” (Hadith do Ahmad ghi lại (3/120, 
180, 231, 239), Albaghawi ghi lại trong (Giải thích Sunnah: 4159) 
từ đường dẫn Hamad bin Salmah thuật lại từ Anas, và Albaghawi 
nói: Đây là Hadith tốt). 

Tôi (Albani) nói: Hadith này giống như lời của 
ông (Albaghawi) nói hoặc hơn thế nữa, bởi quả thật 
Hadith này còn được thuật lại qua nhiều đường dẫn khá 
tốt khác nữa sẽ được nói một lát nữa đây. Và Ibnu 
Jid’an là người dẫn truyền yếu kém tuy nhiên đã được 
xem xét kỹ lưỡng. Và Hadith này đã được Assuyu-ti đề 
cập đến trong (AlKhasa-is: 1/389) từ lời dẫn của Ibnu 
Mardawiyah theo đường dẫn truyền Qata-dah, 
Sulayman, thama-mah và Ali bin Yazid từ lời thuật của 
Anas nhưng ông đã không phê bình một điều gì như 
thường lệ, con tiến sĩ Khalil AlHiras thì ông đã có chú 
thích với lời như sau: ((Hadith này là xác thực từ Anas 
qua nhiều đường dẫn truyền. Quả thật, Imam Ahmad 
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đã ghi lại trong Musnad của ông ... và Abdun bin 
Hamid trong Musnad và Tafseer của ông ... và Ibnu 
Mardawiyah trong Tafseer của ông ... và đường dẫn 
truyền là từ Hamad bin Salmah rồi từ Ali bin Yzid thuật 
lại lời Anas)). 

Xin giải thích ngắn gọn về lời nói trên của tiến 
sĩ, không có điều gì không rõ đối với người hiểu biết, 
rằng những đường dẫn truyền đều đến từ Hamad bin 
Salmah chứ không phải từ Anas, còn câu nói của ông 
(Quả thật Imam Ahmad đã ghi lại ...) sau câu nói (nhiều 
đường dẫ truyền) là không đúng. 

Nhiều đường dẫn truyền đó là lời dẫn của Ibnu 
Mardawiyah được Assuyu-ti nói đến nhưng tôi không 
cho rằng nó là đường dẫn trung thực bởi Ibnu Kathir 
không hề nhắc đến lời dẫn của Ibnu Mardawiyah ngoại 
trừ ông đề cập đến lời dẫn từ Ibn Jid’an. 

Thứ mười: Từ lời dẫn của ông , cũng như vậy 
từ lời dẫn của Ibnu Hiban trong (Sahih của ông: 35), và 
Ibnu Abu Hatim từ Hadith Hisham Addituwa-i qua lời 
thuật của Almughairah – Ibnu Habib, con rễ của Malik 
bin  Dinar – từ Malik bin Dinar, từ Thama-mah rồi từ 
Anas. 

Tôi (Albani) nói: Và đây là đường dẫn khá tốt, 
những người dẫn truyền đáng tin cậy và có tiếng; và 
một đường truyền khác không đến từ Almughairah do 
những người dẫn truyền trung thực – không có Hisham 
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– xem (AlJrah: 8/220/991), Ibnu Hibban nói trong 
(Thiqat). Hadith theo đường dẫn này là xác thực. 

Và quả thật, Al-Haythami đã ghi lại trong 
(Mujama’ Azzawa-id: 7/276) với lời dẫn được nói trên, 
và ông nói: ((Trong một lời dẫn: “Họ cắt lưỡi của họ 
bằng kéo từ lửa”, hoặc Người  nói: “bằng sắt”. Còn 
trong một lời dẫn khác:  Vào đêm Ta được đi dạ hạnh, 
Ta lên đến tầng trời hạ giới và Ta nhìn thấy những 
người đàn ông cắt lưỡi và môi của họ ... và lời dẫn sau 
đó giống như vậy. Toàn Hadith được Abu Ya’la ghi lại, 
Albazar thì ghi lại một phần, và Attabra-ni ghi lại trong 
(Al-Awsat), và những người dẫn truyền từ một trong 
các đường dẫn từ Abu Ya’la là những người trung 
thực.)). 

Thứ mười một: Kathir bin Sali thuật lại: Tôi có 
nghe Anas bin Malik  nói rằng Thiên sứ của Allah 
 nói:  

ُُ بُ «  ْاَُ  
ْ
تَـَك َما َمـَررْْت َلْلَـَة ح مب

ْ
ـْا ْمـْر ح َمـٍإ إُ ب ََـالْوا ثَـا ْ َمب

َُجاَمُة 
ْ
ثنا رهُ : ااثنا ْجَارَ بن الغلّس): ٣٤٧٩(حخرجه ابن ماجة  . »بُال
  .به

“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, mỗi khi Ta đi 
ngang qua những nhóm các vị Thiên thần thì họ đều 
nói: Này Muhammad, ngươi hãy bảo cộng đồng của 
ngươi dùng  Hija-mah (phương pháp chửa bệnh bằng 



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

72 

cách giác lể để lấy máu độc ra khỏi cơ thể).” (Hadith do 
Ibnu Ma-jah ghi lại (3479): Jubbarah bin Al-Mughallis thuật lại 
cho tôi từ Kathir.). 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền này yếu 
kém bởi Jubbarah và Kathir đều những người dẫn 
truyền yếu kém, tuy nhiên, nó có nội dung tương đồng 
với Hadith của Ibnu Abbas và Ibnu Mas’ud nên mức độ 
trung thực được mạnh hơn. Hãy xem trong (Assahihah: 
2263). 

Thứ mười hai: Sulayman bin Almughairah 
thuật lại từ Anas rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 ، اَ َُ رَ اْ الاف  َِ إُ  ُْ يْ هَ تَ َْ اُ  مب ُْ  :اَن ، ََ  ْك لَ المَ  ُبْ  جَ رُ عْ ((
َ
 صَ ح
َ
  ْف رُ عْ ا ح

َ
ا َهـَب َ

 ٌَ رَ اْ سُ 
َ
ََ مب لَ فَ : اَن ا، ََ هَ رَ مَ َُ ا اَ هَ ََ رَ اَ  ْف رُ عْ ، ح ـا    نْ ا ُمـهَ يَ ُِ

َ
ا َمـ اهللاُ  رُ ْمـح

َ هَ يَ ُِ ََ 
َ
َ  مَ  ب اَ  ُْ لَ وب ا   َ   َُ يْ رُ تَ اْ ا �

َ
ـثَ  نْ حاـٌا ح حخرجـه ابـن . ))اهَ فَ ُِ

 .ِانا صحيح ع ش  الخاري) ٢٧/٥٤(جر�ر 

 ((Thiên thần đưa Ta lên trời, sau đó Ta được đưa lên 
đến một cái cây Sidrah, và Ta biết đó là cây Sidrah 
(cây táo), Ta biết lá và trái của nó, nhưng khi mệnh 
lệnh của bao phủ lên nó thì nó thay đổi đến nỗi không 
một ai có thể miêu tả về nó)). (Ibnu Jarir (27/54) với đường 
dẫn chính xác và trung thực theo điều kiện của Albukhari). 
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3- Hadith từ Ubai bin Ka’ab  
Ở trên đã có nói đến ông trong phần nói về lời 

dẫn của Ibnu Shihab thuật lại từ Anas  bin Malik , 
và Anas bin Malik thuật lại từ ông. Ông bị những người 
dẫn truyền bóp méo danh (Abu Zhar) thành Ubai bin 
Ka’ab. 

Ibnu Mardawiyah ghi lại từ đường dẫn Abi-d 
bin Umair thuật lại từ Ubai bin Ka’ab rằng Thiên sứ 
của Allah  nói: 

ُْ اَِنبَة ُمْن  « ثْ
َ
ْاَُي ُبْ َرح

ْ
ا ح ٍَ َليَْطـا َ لَمب ُْ  ْيرب َُيْـل: ، َْلْـ ا ! ثَـا ُجْبَ

ْ َعُن اَِنبُة؟ ََاَن  ُْ لْْو
َ
ْهْم �َْاُ َب يَْعـان، َارَْرابَهـاَ : إُ َُ َها  ََ ْر

َ
نب ح
َ
ْخُبْْهْم ح

َ
فَُ

اسـكُ عليـه ، )١/٣٩٢( ))اِْـاٌص((كرـره الاـيو  ف .  » الُمْاـْك 

 !رعايره

“Khi Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã nhìn thấy Thiên 
Đàng từ ngọc trai màu trắng, Ta nói: Này Jibra-il! 
Quả thật họ đã hỏi Ta về Thiên Đàng? Jibra-il bảo: 
Hãy thông điệp cho họ biết vùng đất của nó là vùng 
đất bằng phẳng và không cây cối và đất bụi của nó là 
xạ hương”. (Assuyu-ti có đề cập hadith này trong (Alkhasa-is: 
1/392), và không nói gì như thường lệ.). 
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Và Abi-d bị Umair là Allaythi, một người 
Tabi’y (chỉ gặp được Sahabah) trung thực và và dẫn 
truyền chính xác. 

Assuyu-ti cũng ghi nhận một lời dẫn khác từ 
Ibnu Mardawiyah với đường truyền từ Qata-dah thuật 
lại từ Mujahi từ Ibnu Abbas từ Ubai bin Ka’ab rằng 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ْاُ  «
ْ
ُْ َلْلَة ح ًَة، َعْقلْ يَف ََ �ْـل: َي ُبْ اََجْاْت ُرْ�اً  َمـا هـْهُ؟ ! ثَـا ُجَبُ
ْمُِ ُاْلنَة فُرْْعْوَن إُْك هْهُ الَماُشَر : ََاَن 

َِ ْة َاَزاْْجَها َااْلنَْها، بَىْنََما ُ�َ 
َُ الُِ ُمْن ثَـَاَها، َعَقالـُ بَاَهـا  :َسَق

َ
رَُعـس فُرْْعـْون فَـُْخَبَْت ح

 »َعَقتَلََها 
“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã ngửi thấy 
một hương thơm ngào ngạt, Ta hỏi: Thưa Jibril! Cái 
gì vậy? Jibril bảo: Đấy là Ma-shitah cùng với chồng 
và các con của bà, khi bà chải tóc cho con gái của 
Fir’aun (Pharaon) thì vô y tay bà làm rơi chiếc lược 
và bà đã nói: Bất hạnh cho Fir’aun, con gái của 
Fir’aun tâu lại với cha và hắn đã giết bà.”. 

Ông cũng không nói gì về đường dẫn truyền của 
Hadith này. Tuy nhiên, Hadith có nội dung tương đồng 
với Hadith của Ibnu Abbas, nên mức độ xác thực của 
nó được cho là mạnh, điều này sẽ được nói dưới đây 
Insha-Allah. 
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4- Hadith từ Buraidah bin Al-Husaib 
Al-Aslami  

Abu Tumaylah thuật lại từ Azzubair bin Jana-
dah, Azzubair thuật lại từ con trai của Buraidah, và con 
trai của ông thuật lại từ ông rằng Thiên sứ của Allah  
nói: 

ُُ الَمقْ  « ََ الَُتْ بُبَيْ ْخَر َِ �ْْل ال َ  ُجَبُ
َ
، فَُ ْاَُي ُبْ

ْ
ا َكَن َلْلَة ح ،  لَمب ُِ َا

ابَها الْبَا   َِ َُ حْصَعه  ُعيَْها، فََخَرَطَها، فَ ََ حخرجـه التمـْي  »فََو
 ).٢/٣٦٠(، االامم )مواري - ٣٤(ن ، اابن اَا)٣١٣٢(

“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, Jibril đã đến một 
tảng đá tại ngôi đền thiêng Maqdis – Jerusalem, ngài 
đặt ngón tay vào và làm thủng nó rồi ngài buộc con 
Buraq vào nó.”  (Tirmizhi (3132), Ibnu Hibban (Mawa-rid: 
34), và Hakim (2/360). 

Đây là lời dẫn của Albazar, ông nói: ((Chúng tôi 
không biết về Azzubair bin Jana-dah mà chỉ biết Abu 
Tumaylah là người dẫn truyền nó, và chúng tôi không 
biết Hadith này đến từ ai khác ngoài Buraidah cả.)). 

Tôi (Albani) nói: Tirmizhi đã cho rằng Hadith 
này khác thường tức kém trung thực, có thể nguyên 
nhân là do Azzubair bin Jana-dah vì ông không được 
một ai đánh giá là người chính xác trong dẫn truyền 
ngoài Ibnu Hibban cả, ông là người mà ai cũng biết là 
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người dẫn truyền thiếu chính xác, Abu Hatim nói: 
((Sheikh là người không được biết đến nhiều.)), tương 
tự như vậy Al-Hafizh đã nói trong Taqrib: ((Ông ấy là 
người dẫn truyền có mức độ chính xác trung bình.)). 
Còn Azzahabi thì nói trong Mi-zan: ((Ibnu Hibban đã 
nhắc tên ông trong Thiqat (những người dẫn truyền 
chính xác), là một điều sai lầm cho ai đó nói: Ông ấy 
không được ai biết đến, nếu như Ibnu Jawzi không nhắc 
đến ông ấy thì tôi đã không nhắc đến ông ấy.)). Và điều 
này giống như ông đã đồng thuận với lời của Al-Hakim 
ở cuối Hadith: ((Đường dẫn truyền trung thực, Abu 
Tumaylah và Azzubair là hai người dẫn truyền chính 
xác đáng tin cậy.)). Tuy nhiên, vẫn không yên tâm về 
tính hợp lệ của Hadith này vì Azzubair là người không 
được biết đến nhiều, hơn nữa Hadith này lại khác với 
Hadith được cho là xác thực của Thabit thuật lại từ 
Anas với chi tiết: ((Người  đã buộc nó tại chỗ dành 
cho các vị Nabi buộc vật cưỡi của họ)). 

Dù vậy, Hadith này vẫn có một số chi tiết trung 
thực sẽ được nói đến Insha-Allah! 

Azzarqa-ni cũng đã nỗ lực kết hợp hai Hadith 
lại với nhau trong ((Giải thích Al-Mawa-hib 
Alladunniyah) theo nguyên bản của nó (6/49), nhưng 
không cần thiết phải đề cập đến. 
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5- Hadith từ Jabir bin Abdullah Al-
Ansari  

Hadith này được Ibnu Shihab dẫn truyền, ông 
nói: Abu Salmah bin Abdurrahman kể lại cho tôi rằng 
ông đã nghe Jabir bin Abdullah  nói: Tôi đã nghe 
Thiên sứ của Allah  nói: 

بَتُْ  ََْر�ٌْش «  ْب ا َر ُِ [لَمب ُُ الَْمْقُا  َليْ
َ
ُُ إُِ ْاَُ  

ْ
ُْ  ]ُاَأ ح ْمـ ُف  َْ

ُْجُر فََج�ب اهللاْ 
ْ
صَا  ال

َ
ْخُبْْهْم َ�ْن آثَارُُه َاح

ْ
ُْ ح ُِ َعَرُفْق َُ الَْمْقُا ُِ َليْ

ْر إَُلُْه  ُْ َْ
َ
، اماـلم )٤٧١٠ا ٣٨٨٦(، االخـاري )٣/٣٧٧(حخرجه ححـا  »ح
 ).٣٧٦٢(، اصححه ، االغوي )٣١٣٣(، االتمْي )٢٧٦(

“Khi mà những người Quraish phủ nhận Ta [lời 
Ahmad: lúc Ta được đưa đi dạ hành đến ngôi đền 
thiêng Maqdis - Jerusalem], Ta đã đứng trong Hijr 
(vành hình cung nằm bên trái của ngôi đền Ka’bah 
được gọi là Hijr Isamel) rồi Allah cho Ta nhìn thấy 
ngôi đền thiêng Maqdis, thế là Ta vừa quan sát và 
vừa nói cho họ biết về những dấu hiệu cũng như các 
đặc điểm của ngôi đền thiêng đó.” (Ahmad (3/377), 
Albukhari (3886, 4710), Muslim (276), Tirmizhi (3133) và 
Albaghawi (3762)). 

Lời trong móc vuông là của Ahmad, và Hadith 
này được Albukhari chú thích, và AlHafizh nói (8/392): 
((Azzahli tiếp nối Hadith này trong (Azzahriyat) và 
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được Qasim bin Thabit ghi lại trong (Addala-il: Các 
bằng chứng) cũng từ đường dẫn truyền trên với lời: 
((Những người Quraish đã đến gặp Abu Bakr và nói: 
Ông thấy thế nào về người bạn của ông! Y bảo y đã đi 
đến ngôi đền thiêng Maqdis – Jerusalem rồi quay về 
lại Makkah chỉ trong một đêm duy nhất?! Abu Bakar 
nói: Người nói như vậy thật sao? Họ bảo: Đúng vậy. 
Abu Bakr nói: Vậy, chắc chắn là Người nói thật.)).)). 

Còn trong một chỗ khác (7/199) của Albayhaqi 
trong (Addala-il: Các bằng chứng) thì ghi: ((Abu Bakr 
nói: Đúng, quả thật tôi đã tin Người về những sự việc 
còn xa vời hơn thế, tôi đã tin Người về thông điệp 
được ban xuống từ trên trời. Thế là Abu Bakr được 
đặt với biệt danh là Assiddiq (Người tuyệt đối trung 
thực trong niềm tin).)). 

Abdul-Karim Al-Jazri thuật lại từ Ata’ và Ata’ 
thuật lại từ Jabir  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

س الال لْ َلْلَة حاي ُب َمَررْْت َعَ ُجب�ْل ف الألُ ابْع، َكلُ  « 
يَُة اُهللا َعَاج ِْ  - ٦٢١( ))الاـنة((حخرجه ابـن حب تصـم ف  »ّل ُمن َخ

ُه بإسناي جيا، اهو ررج ف ) بتحقيق ، اعـَاه )٢٢٨٩( ))الِـحيحة((َا
 .، اصحح إسنايه))اباسُ(( بن مريا�ه االربا� ف ) ١/٣٩٣(الايو  

“Đêm Ta được đi dạ hành, Ta đã đi ngang Đại Thiên 
thần Jibril cùng với các Thiên thần trên tầng trời cao 
nhất, trong họ khép nép vì kính sợ Allah.” (Ibnu Abu A-
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sim ghi lại (Assunnah: 621 – đã được xác thực) cùng với những 
người khác với đường dẫn truyền khá tốt, nó được ghi trong 
(Assahihah: 2289), Assuyu-ti đã xác nhận (1/398) từ đường dẫn 
của Ibnu Mardawiyah, và Attabra-ni trong (Al-Awsat) và đã xác 
nhận đường truyền hợp lệ.). 

Và trong (Addar: 4/152) Attabra-ni có phần bổ 
sung rằng trong lời dẫn của Ibnu Mardawiyah: 

هْ  « صـب
َ
َما  الَرابَعة، فَإكا هو َرَ ُالْـس بـاٍن  َمَررْْت َعَ ُجب�ْل ُفْ الاب

يَة اُهللا  ِْ  »ُمْن َخ
“Ta đi ngang qua Jibril trong tầng trời thứ tư, Ta thấy 
Y khép nép vì kính sợ Allah.” 

6- Hadith từ Huzhaifah bin Al-Yaman 
 

A-sim bin Bahdalah thuật lại từ Zir bin Hubaish, 
và Zir thuật lại từ Huzhaifah bin Al-yaman rằng Thiên 
sứ của Allah  nói: 

ُو�ـٌل «  ََ ْليَْ  
َ
ْبَاُ  َاْهَو َياببٌة ح

ْ
ُْ بُال ُِي

ْ
ا[ ح َْ ٍَ َهَكـ ْهـُر َمْمـْااَي ُب   ال
�ـْل  ])ت( صَـا اَُجْبُ

َ
ْهَرْه ح ََ اثُْل  ََ َرفُُه فَلَْم صْ ََ  ََ ُْ َاافَُرْه ُعنَْا ْمنْتَ ثََط

ُْ َىَا  ُِ َعْفُتَح َُ الَْمْقُا ُْ َليْ َِيْ
َ
َنبَة َا ب ح

ْ
ُْ اِ ثْ

َ
َماُ  َاَرح بَْواْ  الاب

َ
ح

ُْمب َتَيا َعوَْيْهَما َعَ بَْاٌُُهَما[ َااىبارَ   َُ ْجَ
َ
َُ ح  » ])ام(َااَْعَا ارُخَر
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“Một con Buraq được mang đến cho Ta, đó là một 
con vật màu trắng dài [Lời Tirmizhi: lưng của nó dài 
như thế này], mỗi một bước sải của nó vụt xa một tầm 
nhìn, và Ta và Jibril đã không rời khỏi lưng của nó 
cho tới khi tới được ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jerusalem. Rồi các cửa trời được mở ra và Ta đã nhìn 
thấy Thiên Đàng và Hỏa ngục [Lời Ahmad: tất cả đều 
được hứa ở Ngày sau, sau đó hai người họ được trở 
về nơi ban đầu.]”. 

Huzhaifah nói: Người  không dâng lễ nguyện 
tại ngôi đền thiêng Maqdis. 

Zir nói: Tôi nói với ông ấy: Không, quả thật 
Người  đã dâng lễ nguyện ở đó. 

Huzhaifah nói: Này, người đầu hói, cậu tên gì? 
Quả thật, tôi chỉ biết mặt cậu nhưng không hề biết tên 
cậu. 

Zir nói: Tôi trả lời: Tôi là Zir bin Hubaish. 

Huzhaifah nói: Làm sao cậu biết rằng Người  
thực sự đã dâng lễ nguyện Salah ở đó? 

 Zir nói: Tôi nói: Allah, Đấng Tối cao đã phán 
rằng: 
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ع﴿ ىه ل ��
ل

عأ يٓي َّ عٱ َل ه َل �ۡ �ٗ�عُ  ع�ل ۦي ه َي �ۡ ۡل ي عب َل ي عِ امي رل ل عٱ�� َي جي س� �مل عٱل َل ي َّ ع
ع ول عه  ۥ  ُ ّ ًي عِ  ٓ َلا ي َه َل ا َل ع �َ َي ع ۥ  ُ َل ي  ُ ي عل ۥ َل  و� َل ع َلا �ۡ هرل َل ع ي ي َّ عٱ ا ص�ال

ل �َ عٱ َي جي س� �مل ٱل
ع  � لاي عٱ�� ًع   ]١: سورَ اساا [  ﴾ ١ٱلّسمي

Quang vinh thay cho Đấng đã đưa người bề tôi của 
Ngài di hành trong đêm từ thánh đường Al-Haram 
(Makkah) đến thánh đường Al-Aqsa (Jerusalem), 
nơi đã được TA ban phúc, để TA phơi bày cho y 
thấy các dấu hiệu của TA. Quả thật, Ngài là Đấng 
hằng nghe và hằng thấy. (Chương 17 – Al-Isra, câu 
1). 

Huzhaifah nói: Vậy, cậu có thấy nói Người  
dâng lễ nguyện Salah không? Nếu thực sự Người đã 
dâng lễ nguyện Salah thì chắc chắn các người sẽ dâng 
lễ nguyện Salah ở đó như các người đã dâng lễ. (Trong 
một lời dẫn khác của Tirmizhi: Nếu Người đã dâng lễ 
nguyện Salah nơi đó thì các người sẽ được qui định 
dâng lễ nguyện tại nơi đó như các người được qui định 
dâng lễ nguyện Salah tại tại thánh đường Alharam – 
Makkah). 

Zir nói: Và Người  đã cột con vật tại chỗ mà 
các vị Nabi đã cột con vật cưỡi của họ. 

Huzhaifah nói: Hoặc có thể Người  sợ con 
vật chạy mất vì đó là con vật được Allah mang đến cho 
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Người. (Trong một lời dẫn của Ahmad: Sau đó, ông bật 
cười, tôi (Zir) nhìn thấy cả răng hàm của ông. Ông nói: 
Họ nói rằng Người đã cột nó, tại sao chứ? Chẳng lẽ 
Người sợ nó sẽ chạy mất ư? Quả thật, Người đã được 
ban cho kiến thức ở cõi vô hình.). 

Hadith được ghi lại bởi Ahmad (5/387, 392, 
394), Tirmizhi (3147), Ibnu Hibban (33), Alhakim 
(2/359), và họ đã xác nhận là Hadith xác thực, 
Azzahabi cũng đồng thuận với họ, nhưng thật ra đây 
chỉ là Hadith tốt thôi bởi A-sim bin Bahdalah đã dẫn lời 
rất khác với chi tiết ai cũng biết, và đó là trong 
(Assahihah: 847). 

Hadith này cũng được trích dẫn bởi Ibnu Abu 
Shaybah, Annasa-i, Ibnu Mardawiyah, và Albayhaqi, 
như trong (Al-Khasa-is: 1/393), và ngay cả Ibnu Jarir 
cũng trích dẫn nó (15/15 – 16). 

Còn Annasa-i chỉ trích dẫn trong (Alkubra) chứ 
không được in, trong đó, có những phần ở Damascus, 
và một trong số đó nằm trong (Tafseer) được Ibnu 
Khathir trích dẫn. 

Và hãy biết rằng trong Hadith của Huzhaifah 
này là một bài học về ngôn từ, và một người Sahabah 
có thể sẽ có quan điểm trái với thực tế của nhiều vị 
Sahabah khác. Bởi lẽ đó, các học giả đều đồng thuận 
quan điểm rằng sự khẳng định luôn được ưu tiên hơn sự 
phủ nhận, và người học thuộc lòng được cho là sẽ 
thuyết phục hơn người không học thuộc lòng. Do đó, sự 
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phủ nhận của Huzhaifah về việc dâng lễ nguyện Salah 
của Người  tại ngôi đền thiêng Maqdis và việc cột 
con Buraq là không có giá trị vì đã có nhiều Sahabah 
khẳng định hai điều đó, và Zir  cũng đã cố tình phản 
đối Huzhaifah về những gì ông ấy đã phủ nhận, bởi 
điều này mà Ibnu Kathir đã nói: ((Đây là những gì 
Huzhaifah  nói, còn những gì mà các vị Sahabah 
khác thuật lại từ Thiên sứ của Allah  khẳng định việc 
cột con vật và việc Người đã dâng lễ nguyện Salah tại 
ngôi đền thiêng Maqdis – Jerusalem – trong các Hadith 
đã được nói ở trên – được coi là đúng và xác thực 
hơn.)). 

7- Hadith từ Shaddad bin Aws  
Ishaq bin Ibrahim bin Al-Dhahak Azzabi-di nói: 

Amru bin Al-Harith thuật lại từ Abdullah bị Salam Al-
Ash’ari, từ Muhammad bin Al-Walid bin A-mir 
Azzubaidi: Al-Walid bin Abdurrahman bin Jubair bin 
Nafir thuật lại từ Shaddad bin Aws: Chúng tôi nói: 
Thưa Thiên sứ của Allah! Người được đưa đi dạ hành 
như thế nào? Người    nói: 

َعتَ « 
ْ
ََ ال ْصَحاُب َصال

َ
ُْ ب �ْل َصلبيْ رَاُ� ُجْبُ

َ
َة ْمْعُتًما ، فَُ َمُة بَُمكب
َْغُل ، َعَقاَن 

ْ
َُماُر اَْياَن ال

ْ
اْرَرْن ، : بَُااببٍة َليَْطاَ  فَْوَ  ال

 ُْ ََْرلََق ْكصَُها َا ب َحَلَتُْ� َعلَيَْها ، فَا
ْ
َيارََها بُُ

َ
ب ، فَُ َ َّ  ُْ َعََ ِْ فَاْستَ
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ُْ َاافَُرَها اَ  رٍْض َِْهوُي بُنَا رََط
َ
 ح
َ
َْتََهيْنَا ُإِ َرْعَها ، َا ب ا ََ ْيرََق 

َ
َْ ح يْ

ٍْل ، َعَقاَن 
َ
ُْمب ََاَن : َكاُت �  ، ُْ

ْ
ل َ ََ ْن َع َُ

َُْْنَا ، : اصْ ُْمب َر  ُْ يْ
لب َِ َصلف فَ

عْ : َعَقاَن ُل 
َ
ُْ حراري ح َُ ؟ َْلْ ْعلَْم ، ََاَن  اهللاْ : َن َصلبيْ

َ
َُ : ح َصلبيْ

َْ بُىَْ َُ  َصلبيْ  ُْ َاافَُرَها َايْ َِْهوُي بُنَا رََط  ُْ ََْرلََق ُْمب ا َُ بَُريَََْة ، 

ا َليَْطاَ  ، َعَقاَن ُل  ًَ ْر
َ
َرْعَها ، َا ب بَلَْغنَا ح ََ ْيرََق 

َ
ُْ ، : ح لَ َ ََ ْن َع َُ

اصْ
َُْْنَا ، َعَقاَن : ُْمب ََاَن ُل  ُْمب َر  ُْ يْ

لب َِ َُ : َصلف فَ ْعَن َصلبيْ
َ
؟ رَْارُي ح

 ُْ ْعلَْم ، ََاَن  اهللاْ : َْلْ
َ
َُ ْموَس : ح َُ ُعنَْا َشَجَر يْ

َُ بَُمْاَعَن َصلب َصلبيْ
ْيرََق 
َ
َْ ح ُْ َاافَُرَها َايْ ْا َعَق

َ
ُْ َاافَُرَها ح َِْهوُي بُنَا رََط  ُْ ََْرلََق ُْمب ا  ،

َفْعنَا ، َعَقاَن  َِ ُْمب اْر َرْعَها ،  ُْ ، َعَقاَن : ََ
ْ
ل َ ََ ْن َع َُ

ُْمب َص : اصْ  ُْ لبيْ َِ لف فَ
َُْْنَا ، ُْ : َعَقاَن  َر ؟ َْلْ َُ ْعَن َصلبيْ

َ
رَْارُي ح

َ
ْعلَْم، ََاَن  اهللاْ : ح

َ
ْ ح
ْ
: َارَْسول

الْم، الَْمُايْح اْلْن  َْ َاُيَ ُعىَس َعلَيُْه الاب ٍْم َايْ
َ
ُُ ل َُ بُبَيْ يْ

َصلب
ََْرلََق ُب َا ب َيَخلْنَا الَْمُاثنَ  ُْمب ا َ  َمْرَ�َم، 

َ
، فَُ ََماُ�ف

ْ
َة ُمْن بَابَُها ال

َُ َيالبتَْه، اََيَخلْنَا الَْمْاُجَا ُمْن بَاٍ  رَُميْل  ُعيُه  ََُْلََة الَْمْاُجُا، فََرَ�
ْمْس  ِب َْ َشاَ  َا الَقَمرْ  ال ُْ ُمَن الَْمْاُجُا َايْ لبيْ َِ ُ�  اهللاْ ، فَ َْ َخ

َ
، َاح

ُ�، فَ  َْ َخ
َ
َشاب َما ح

َ
َعَرُش ح

ْ
ُْ بُإُصَاَ ثُْن ُف ُمَن ال ُِي

ْ
َاُاُهَما لََ ٌ َاُ�  ُ

َ
ح

ُْمب َهَااُ�  ُْ بَىْنَْهَما ، 
ْ
يًعا ، َعَعَال ب بُُهَما َجُ

َ
رُْسَل إُل

ْ
ارَخُر َعَاٌل ، ح
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َُىُ� ، َا�َْأَ ثََايب  اهللاْ  ُْ بُُه َج رَْع
ُْ َا ب ََ ْ�  فََشُ

ْت اللبَ َ ْْ َخ
َ
ْ ، فَُ
َ
ل

ٌٌ ْمتبُكٌئ  ْا ََاَن : ، َعَقاَن َشيْ
َ
ََ ، ح ُفْرَر

ْ
َْ َصاُاََْك ال َخ

َ
ُْمب : ح  ، َُ ُفْرَر

ْ
بُال

ْب  ُِ َِنَْك ُي بُالَْمُاثنَُة ، فَإَُكا َجَهنبْم 
ب
رَىْنَا الَْواُيَي اَ

َ
ََْرلََق ُب َا ب ح ا

ف ، َْلْنَا  ُِ ْر
َب ََِها ؟ ََاَن : َ�ْن ُمهُْل ال ُمهَْل ، :  ثَا رَْسوَن اُهللا ، َريَْب اََجْا

ا ََْا  َْ َْ ا َا َْ ُن َر ََ ٍُ ُلْقَر�ٍْش بَُم  َمَرْرصَا بَُع
ُْمب اََكَرَر َشىْئًا َكَهَن َ��ف ، 

ٍا  ا َصوْْت ْ َمب َْ ُْ َعلَيُْهْم ، َعَقاَن َلْعْطْهْم َه ا لَْهْم ، فََالبْم ًُ لّوا بَُع ََ
َ
ح

َُْح بَُمكب  ِّ ََْل ال ََ ْصَحاُب 
َ
ُْ ح َِيْ
َ
ُْمب ح بْو بَْ�ٍر ، َعَقاَن ، 

َ
رَاُ� ح
َ
ثَا : َة ، فَُ

صَُك ، َعَقاَن  ََ ََمْاتَْك ُف َم
ْ
َُ اللبيْلََة ؟ َعَقُا ال ْعَن ْرنْ

َ
: رَْسوَن اُهللا ، ح

ُِ اللبيْلََة ، َعَقاَن  َُ الَْمْقُا ُْ َليْ َِيْ
َ
َْ : إُ�ف ح َُ ثَا رَْسوَن اُهللا ، إُصبْه َمُا

ْفْه ُل ،  ُِ ُْ َ�ْن َشْهٍر فَ لْو
َ
ْر إَُلُْه ، َ  �َْاُ ُْ َْ

َ
�ف ح
َ
اَق َرَ َعَفتََح ُل ُشَ

بْو بَْ�رٍ 
َ
ِْْهْم َ�نْْه ، َعَقاَن ح

ْ
َََُْ
َ
ٍ  إُ ب ح ْ صبَك رَْسوْن :  ََ

َ
ْشَهْا َ
َ
، اُهللا ح

ونَ  ْْ َُ : َاََاَن الْْمْشُ َ  َليْ
َ
صبْه ح
َ
ْ�ْم َ َْ َة، ثَ َِ ُب َربْ

َ
 ابُْن ح

َ
ْراا إُِ ُْ

َْ  ا
ُِ اللبيْلََة، َعَقاَن  ٍُ : الَْمْقُا  َمَررْْت بُُع

�ف
َ
َْوْن لَْ�ْم َ

َ
إُنب ُمْن آثَُة َما ح

ْسوَْي،
َ
ا، َعْقْاْمْهْم َجٌَل آَيْم َعلَيُْه ُمْاٌح ح َْ َْ ا َا َْ ُن َر ََ  لَْ�ْم بَُم

َراَررَاُن َسوَْياَااُن  ََ  .»َا

((Ta cùng với các vị bằng hữu của Ta dâng lễ 
nguyện Salah đêm khuya xong thì Jibril  đến với 
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một con vật cưỡi màu trắng to hơn con lừa nhưng 
nhỏ hơn con la. Đại Thiên thần bảo: Hãy lên lưng 
của nó đi, nhưng con vật đã gây khó cho Ta, Jibril 
nói khẻ vảo tai của nó, sau đó, ngài đưa Ta lên lưng 
nó, nó di chuyển đưa bọn Ta đi, mỗi một bước sải của 
nó đi xa một tầm nhìn. 

Nó đưa bọn Ta đi cho đến khi tới một vùng đất 
toàn là cây chà là. Jibril bảo Ta xuống và bảo Ta 
dâng lễ nguyện Salah. Ta dâng lễ nguyện Salah xong 
rồi lên lưng con vật trở lại. Jibril bảo:Ngươi có biết 
ngươi đã dâng lễ nguyện ở nào không? Ta nói: Allah 
là Đấng biết rõ hơn ai hết. Jibril bảo: Người đã dâng 
lễ nguyện Salah tại Yathrib (Madinah), Ngươi đã 
dâng lễ tại Taibah. 

Sau đó, con vật đưa chúng đi tiếp, mỗi một 
bước sải của nó vụt xa đến một tầm nhìn. Kế đến, bọn 
Ta đến một vùng đất, dường như đó là những lâu đài. 
Jibril bảo Ta xuống và bảo Ta dâng lễ nguyện Salah. 
Dâng lễ nguyện xong, bọn Ta cưỡi lên con vật trở lại. 
Jibril bảo: Ngươi có biết Ngươi đã dâng lễ nguyện tại 
nơi nào không? Ta nói: Allah là Đấng biết hơn ai hết. 
Jibril bảo: Ngươi đã dâng lễ nguyện tại Baytul-lahm, 
nơi sinh của Nabi Ysa – Masih (Giê-su con trai của 
Maryam). 

Sau đó, con vật đưa bọn Ta đi tiếp cho đến khi 
vào tới thành phố, bọn Ta đã vào từ cổng Alyama-
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ni(14). Jibril đến chỗ chính giữa của Thánh đường, và 
cột con vật tại đó. Bọn Ta đi vào Thánh đường từ 
cánh cửa mà ánh mặt trời và mặt trăng thường lọt 
xuyên vào. Bọn Ta đã dâng lễ nguyện Salah từ trong 
Thánh đường theo ý muốn của Allah. 

Rồi Ngài khiến Ta cảm thấy khát, rồi hai cốc 
thức uống được mang đến cho Ta, một cốc là sữa và 
một cốc là mật ong, hai cốc được mang đến cho Ta 
cùng một lúc, Ta đang do dự một trong hai, rồi Allah 
hướng dẫn Ta, thế là Ta đã chọn lấy cốc sữa, Ta đã  
uống nó đến đổ mồ hôi trán, và trước mặt Ta là một 
ông lão đang tựa người bên nhà của ông nói: Người 
đông hành của ngài đã chọn theo bản chất tự nhiên, 
chắc chắn y sẽ được hướng dẫn. 

Sau đó, Ta được đưa đi, Ta đã đi ngang qua 
một đoàn lữ hành Quraish tại chỗ này chỗ này, có 
một con lạc đà chạy lạc khỏi đàn và một người đàn 
ông đã tìm được, Ta đã chào Salam đến họ và một số 
người trong bọn họ bảo: Đây là tiếng của 
Muhammad. 

Sau đó, Ta trở về với các bạn đạo hữu của Ta 
tại Makkah trước khi trời sáng. Abu Bakr đến gặp Ta 
và nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Đêm qua Người đã 
ở đâu? Quả thật tôi đã tìm Người khắp nơi. Ta nói: 

                                                           
(14) Nguyên bải trong (Addar), còn trong (Majmu Azzawa-id) được 
ghi cổng thứ tám, và trong (Al-Khasa-is) lại ghi là cổng thứ hai. 
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Ngươi có biết là đêm qua Ta đã đi đến ngôi đền 
thiêng Maqdis – Jarusalem không? Y bảo: Thưa 
Thiên sứ của Allah! Quả thật nó ở xa đến cả một 
tháng đi đường mà, Người hãy mô tả lại cho tôi nghe 
thế nào đi! 

Thế là mọi thứ hiện ra như thể Ta đang nhìn 
ngắm nó, Abu Bakr không hề hỏi Ta một điều gì 
ngoại trừ Ta chỉ thông điệp cho y biết. Abu Bakr nói: 
Tôi xin chứng nhận Người đích thực là Thiên sứ của 
Allah. Những người đa thân nhìn Ibnu Abu Kashah 
nói: Y bảo y đã đến ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jerusalem  chỉ trong một đêm?! 

Quả thật, một trong các minh chứng cho điều 
Ta nói là quả thật Ta đã đi ngang một đoàn lữ hành 
thuộc bộ tộc của các người tại chỗ này chỗ này, rồi đã 
có một còn lạc đà của họ bị thất lạc và có một người 
đã tìm thấy nó và mang lại cho họ, họ đã dừng chân 
chỗ này rồi chỗ này, và họ sẽ về với các người vào 
ngày này ngày này, dẫn đầu họ là một con lạc đà to 
lớn, trên lưng nó chở hai bao tải màu đen.)). 

Và vào ngày hôm đó, những người chức sắc đã  
trông ngóng đến khoảng giữa trưa thì đoàn lữ hành đó 
về đến nơi, dẫn đầu là một con lạc đà như Nabi  đã 
mô tả. 

Al-Hafizh Ibnu Kathir đã đề cập đến Hadith này 
từ lời dẫn của Ibnu Abu Hatim trong Tafseer của ông, 
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và Albayhaqi cũng thế đồng thời ông nói: ((Đường dẫn 
truyền này hợp lệ nhưng Hadith này được dẫn lời khác 
biệt với các Hadith khác, chúng tôi sẽ đề cập điều đó 
Insha-Allah khi gặp.)). 

Ibnu Kathir nói: ((Nhiều Hadith nói về Al-Isra’ 
(chuyến dạ hành) đều có nội dung và bối cảnh như 
trong Hadith này ... và không nghi ngờ gì nữa rằng 
Hadith này đã chứa đựng nhiều chi tiết, trong đó, có 
những chi tiết là xác thực giống như Albayhaqi đã đề 
cập nhưng cũng có những chi tiết không trung thực như 
lễ nguyện Salah tại Baitul-Lahm và sự hạch hỏi của 
Assiddiq (Abu Bakr) về đặc điểm của ngôi đền thiêng 
Maqdis – Jerusalem và những gì liên quan khác. Allah 
là Đấng hiểu biết hơn hết.)). 

Tôi (Albani) nói: Việc Albayhaqi xác nhận 
đường dẫn truyền của Hadith này là hợp lệ đối với tôi 
thì còn phải xem xét – với các chi tiết không xác thực 
trong nội dung Hadith – và đó là vấn để ở Ishaq 
Azzubaidi, ông là người dẫn truyền đã có nhiều ý kiến 
đánh giá khác nhau. AlHaythami đã phê bình ông, ông 
ta nói (1/74): ((Al-bazar và Attabra-ni đã ghi lại trong 
(AlKabir), trong đó Ishaq bin Ibrahim Ibnu Al’Ala’ 
được Yahya bin Mu’ayyin cho là đáng tin nhưng 
Annasa-i lại cho ông là người kém chính xác.)). 

Còn Al-Hafizh nói trong (Taqrib): ((Ông ấy là 
người dẫn truyền trung thực nhưng có nhiều ngợ vực, 
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và Muhammad bin Awf cho rằng ông ta là người nói 
dối.)). 

8- Hadith từ Suhaib 
Ibnu Lahi’ah thuật lại từ Suhaib:  

((Vào đêm Thiên sứ của Allah  được đưa đi 
dạ hành thì người ta đã mang đến cho Người nước, 
rồi rượu, rồi sữa, Người  đã chọn lấy sữa. Đại 
Thiên thần Jibril nói với Người: Ngươi đã hành động 
theo bản chất tự nhiên, nó được làm thức ăn cho tất 
cả mọi động vật, nếu như ngươi chọn rượu thì ngươi 
và cộng đồng của ngươi sẽ lạc lối, và ngươi từng là 
người thuộc những người này. Đại Thiên thần chỉ tay 
vào một thung lũng trong đó có Hỏa ngục. Thế là 
Người nhìn vào thì thấy lửa đang cháy bùng.)). 

Hadith được Ibnu Mardawiyah ghi lại, Attabra-
ni ghi trong (AlKabir) với một lời dẫn khác. Assuyu-ti 
đã có đề cập đến trong (AlKhasa-is: 1/396 – 397) 
nhưng có nhận xét gì như thường lệ. 

Al-Haythami đã có sự phê bình về Ibnu Lahi’ah 
(1/78) rằng ông ta là người dẫn truyền yếu kém, lý do là 
ông ta được biết là người ghi nhớ rất kém. 
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9- Hadith từ Abdurrahman bin Qurt 
Miskin bin Maymun nói: Urwah bin Ruwaim 

thuật lại tôi nghe từ Abdurrahman bin Qurt rằng Thiên 
sứ của Allah  nói: 

((Đêm Ta được đưa đi dạ hành từ Thánh 
đường Al-Haram – Makkah.)).  

Ngay chỗ khoảng giữa Maqam (Ibrahim) và chỗ 
giếng nước Zamzam, Jibra-il ở bên phải Người và Mi-
ka-il ở bên trái Người, họ bay cho tới khi lên đến các 
tầng trời trên cao nhất, rồi khi trở lại, Người  bảo: 

((Ta đã nghe thấy từ các tầng trời cao nhất 
tiếng Tasbih và Takbir: 

َعالسْ  ( 
ْ
َماَااُت ال ََِعاِ ََْحاَن رَ ب الاب  ) ُكْي الْمَهابَة ْسََْحاصَه َا

(Vinh quang thay Thượng Đế của các tầng trời cao 
nhất, Đấng có quyền năng Tối Cao).)). 

Tương tự, Azzahabi cũng ghi Hadith này trong 
(Mi-zan) với đường dẫn truyền của ông đến từ Sa-eed 
bin Mansur: Miskin thuật lại cho chúng tôi nghe điều 
này, và ông nói: ((Tôi không biết về Hadith đó, và tất 
cả thông điệp của y đều không xác thực.)). Rồi ông 
cũng nói: ((Hadith này cũng được Abu Na’im ghi trong 
(Awa-li Sa-eed) và đã xác nhận là đúng và hợp lệ.)). 
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Al-Haythami ủng hộ (1/78) Hadith này trong 
(Al-Kabir và Al-Awsat) của Attabra-ni nhưng đã nhận 
định Miskin là yếu kém. Và từ đường dẫn này 
Albukhari cũng đã ghi nhận trong (Lịch sử) và Ibnu 
Assakan trong (Al-Isa-bah). Assuyu-ti đã nhấn mạnh 
thêm cho Hadith này (Al-Khasa-is: 1/409) khi ông trích 
dẫn lời dẫn của Sa-eed bin Mansur (Sunnah), Attabra-
ni, Ibnu Mardawiyah và Abu Na-im (Al-Ma’rifah), và 
cũng như thường lễ Assuyutu-ni không nhận xét gì như 
thường lệ. Còn riêng đối với tiến sĩ Al-Hiras thì ông 
cho rằng Hadith này là Irsal (lời của Tabi-y), ông nói: 
((Abdurrahman bin Qurt là một người Tabi-y (người 
thời sau Sahabah, tức tiếp nối theo sau Sahabah và 
nhìn thấy mặt họ, cho nên Hadith là Mursal (bị gián 
đoạn khỏi Sahabah).)). 

Điều này có nghĩa là họ đã nghĩ rằng 
Abdurrahman bin Qurt đã dẫn truyền từ Huzaifah, một 
người Tabi-y, nhưng thực chất đó là Aththuma-li Al-
Hasami thuộc cư dân Sufah, quả thật trong (Attazhib) 
đã có sự phân biệt rõ giữa hai người này, và trong phần 
giải thích lần cuối, Hadith này được ghi lại trong (Al-
Isa-bah). 

Tổng kết lại các lời nói trên: Quả thật, điểm yếu 
của Hadith này là không rõ lai lịch chứ không phải là 
Irsal. Riêng Ibnu Kathir thì vẫn im lặng không có nhận 
xét. 
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10- Hadith từ Abdullah bin Abbas  
Có nhiều đường dẫn đến từ ông: 

Thứ nhất: Qa-bus thuật lại từ cha của ông và 
cha của ông thuật lại từ Abdullah bin Abbas  rằng: 

 ((Vào đêm Nabi  được đưa đi dạ hành, 
Người đã vào Thiên Đàng, Người nghe thấy tiếng văng 
vẳng nơi đó, Người hỏi: Này Jibril! Đó là tiếng gì vậy? 
Jibril bảo: Đó là Bilal - người Azan. Thế là, khi Nabi 
 trở về với mọi người, Người nói: 

 » 
َ
فْلََح بَُالٌن َرح

َ
ا ََْا ح َْ َْ ا َا َْ ْ َر

َ
ُْ ل   »ثْ

“Bilah thực sự đã thành đạt, Ta đã thấy y thế này thế 
này.” 

Người  đã gặp được Musa  và Musa đã 
đón chào Người: Rất vinh hạnh chào đón Nabi Al-
Ummi (không biết đọc và không biết viết). Người  
mô tả: 

ُو�«  ََ ْهَما َاْهَو رَْجٌل آَيْم  ََ ْا فَْو
َ
ََيُْه ح ْك
ْ
َُ ح ٌُ َشَعْرْه َم  »ٌل َسَْ

“Người (Musa ) là một người cao to như Adam, 
dáng thẳng, tóc của người ngang tai hoặc trên một 
chút.”. 
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Người hỏi Jibril: Đây là ai? Jibril bảo: Đây là 
Musa . 

Người  tiếp tục được đưa đi, Người gặp được 
Ysa  và Ysa đã chào đón Người. Người hỏi Jibril: 
Ai đây? Jibril bảo: Đây là Ysa . 

Người  tiếp tục đi, Người gặp một ông lão 
nghiêm nghị đáng kính, ông đã chào Salam và nói lời 
chào đón Người, tất cả họ đều chào Salam đến Người, 
Người hỏi Jibril: Đấy là ai? Jibril bảo: Đây là người cha 
của ngươi, Ibrahim. 

Rồi Người nhìn vào Hỏa ngục, Người thấy có 
một đám người đang ăn xác chết đã thối rửa. Người 
hỏi: Đám người đó là ai thế thưa Jibril? Jibril bảo: Đó 
là đám người đã ăn thịt người. Rồi Người thấy một 
người đàn ông có màu da đỏ xanh với bộ tóc rối bù, 
Người hỏi: Đấy là ai thưa Jibril? Jibril bảo: Đấy là kẻ 
đã làm hại con lạc đà cái (đó là Qidar bị Salif thuộc 
cộng đồng của Nabi Salih, y đã giết hại con lạc đà cái 
được Allah ban xuống làm minh chứng cho Nabi 
Salih). 

Rồi khi Nabi vào Thánh đường Al-Aqsa, Người 
đã dâng lễ nguyện Salah, và khi Người nhìn xung 
quanh thì thấy các vị Nabi đã tập trung cùng dâng lễ 
nguyện Salah với Người. 
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Và khi Người sắp rời đi thì có hai cốc được 
mang đến: một cốc bên phải và một cốc ở bên trái, một 
cốc là sữa và một cốc là mật ông. Người đã chọn lấy 
cốc sữa và uống nó, và vị mang cốc sữa nói: Ngươi đã 
hành động theo bản chất tự nhiên.)). 

Hadith được ghi lại bởi Ahmad (1/257) và 
những người khác. Ibnu Kathir nói: (xác thực), và 
Assuyu-ti cũng đồng quan điểm với ông được nói trong 
(Al-Khasa-is: 1/397), đây rõ ràng là sự đánh giá có sự 
thông cảm cho qua bởi quả thật Qabus – Ibnu Abu 
Zhibyan – đã được nhận xét chưa đúng mức như được 
nói trong (Taqrib). 

Thứ hai: Thabit bin Abu Zaid nói: Hilal thuật 
lại từ Akramah, Akramah thuật lại từ Abdullah bin 
Abbas nói: 

Nabi  được đưa đi dạ hành đến ngôi đền 
thiêng Al-Maqdis – Jerusalem rồi Người được đưa trở 
về trong một đêm. Người đã nói lại cho họ nghe về 
cuộc hành trình của Người và những chứng cứ của ngôi 
đền thiêng Maqdis và đoàn lữ hành của họ. 

Mọi người đã nói: Chẳng lẽ chúng ta lại tin 
Muhammad về điều y nói ư?! Thế là họ đã bỏ đạo và 
trở lại với sự vô đức tin nên Allah đã chặt đứt cổ của họ 
cùng với Abu Jahal. 

Abu Jahal đã nói: Muhammad đã hù dọa chúng 
ta bởi cây Zaqqum (một loại cây gái, trái cực đắng nơi 



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

96 

Hỏa ngục), nào hãy mang chà là và bơ lại để làm 
Zaqqum! 

Người đã nhìn thấy nguyên hình của Dajjal – 
bằng mắt thật chứ không phải trong mơ, Người gặp 
được Nabi Ysa, Musa, Ibrahim (cầu xin Allah ban sự 
bằng an và phúc lành chọ họ). 

Có người đã hỏi Nabi  về Dajjal thì Người 
nói: 

 إُْاَا  « 
َمَر ُهَجاصاً َْ

َ
ّيا ح َُ ْعتْْه َعيْلََما

َ
َها َرْوَرٌن  َ�يْنَيْهُ َرح َب

َ
ََاٌَُمٌة َرَ
ُْ ُعى ثْ

َ
اْن َشَجَرٍَ َاَرح َِ

َْ ُسُه حَ
ْ
نب َشَعَر َرح

َ
ْليََ  ْيرف   َرُ

َ
َس َشابّا ح

ْسَحَم آَيَم 
َ
ُْ ْموَس ح ثْ

َ
َلُْق َاَرح

ْ
َن اْ ََ ُ ْمََرب

ْ
ُِ َاُاثَا ال

ْ
ح َجْعَا الرب

َعُر  ِب َُ ال َعَرَُ  -َرُه ِب   -ََاَن َاَاٌن ال
َ
ْرْت إُِ َُ ََ َلُْق َا

ْ
َشُاثَا اْ
 َُ ََ  إُرٍْ  ُمْن آَرابُُه إُ ب 

َ
ْر إُِ ُْ َْ

َ
صبْه إُبَْراُهيَم فََال ح

َ
ْرْت إَُلُْه ُم ف َرَ

َالْم َسلفْم َعَ َمالٍُك  �ْل َعلَيُْه الاب ْ�ْم َعَقاَن ُجْبُ
ُْ . َصاُاَْ فََالبْم
 »َعلَيُْه 

“Ta thấy hắn là người to lớn và da trắng(
14F

15), một trong 
hai mắt của hắn thẳng đứng trông giống như ngôi 
sao lấp lánh, tóc trên đầu của hắn giống như những 
nhánh cây. Ta đã gặp Nabi Ysa, người là một người 
thanh niên, da trắng tóc xoăn, có cái nhìn sắc bén, và 
                                                           
(15) Như được nói trong (Annihayah) và (Lisan). 
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cái bụng thon. Và Ta đã gặp Nabi Musa có mà da của 
Adam (da ngăm đen), có nhiều tóc (trong một lời dẫn 
khác: tóc tốt), thân hình to cao và vạm vỡ. Và Ta nhìn 
ngắm Ibrahim, Ta nhìn người và nhìn Ta, người thực 
sự giống người bằng hữu của các người (Nabi muốn 
nói chính mình). Và Đại Thiên thần Jibril bảo: Ngươi 
hãy chào Salam đến vị vua. Thế là đã chào Salam đến 
người.”. 

Hadith được ghi lại bởi Ahmad (1/374), 
Assuyu-ti đã nhấn mạnh Hadith này (1/ 398) với lời dẫn 
của Abu Ya’la, Abu Na’im và Ibnu Mardawiyah. Ibnu 
Kathir nói: ((Annasa-i đã ghi lại Hadith này từ đường 
dẫn Abu Zaid Thabit bin Yazid thuật lại từ Hilal – Ibnu 
Khibban, và đường dẫn truyền hợp lệ.)). 

Ông (Ibnu Kathir) cũng nói rằng đó là chỉ 
Hadith tốt thôi bởi Ibnu Khabban đã có lời phê bình về 
ông. Còn Al-Haythami thì nói (1/67): ((Ahmad đã ghi 
nhận Hadith này và những người dẫn truyền đều là 
những người thuộc cấp đáng tin cậy, ngoại trừ chỉ có 
Hilal bin Khabban. Ông Yahya Al-Qattan nhận xét về 
ông nói: Ông đã có sự thay đổi vào khoảng thời gian 
trước khi chết. Còn Yahya bin Mu’ayyin lại nói: Ông ta 
không thay đổi và cũng không lẫn lộn điều gì, mà là 
người đáng tin cậy. Và Abu Ya’la cũng dẫn lời từ 
ông.)). 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền Hadith này 
chỉ thuộc cấp khá tốt. 
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Thứ ba: Sufyan thuật lại: Amru thuật lại từ 
Akramah, và Akramah thuật lại từ Abdullah bin Abbas 
nói: 

((Lời phán của Allah, Đấng Tối Cao:  

ِ�ع ﴿  ۡل عجل ا َل ةٗعَل َل �َ ي عف َّ ي عِ هكل َل �َ َل ل
عأ ٓ ِي عٱّل لا ا �َ عٱلۡر ععَلا اسي َّ ِي لعّل ٱ لعَل ة رل جل َّ

ع � اني َل ر� عٱل�ق  ع�ي لةل وً  ۡ �ِ �مل  ]٦٠/اساا [ ﴾ ٱل

Và những điều mà TA đã cho Ngươi (Muhammad) 
thấy tận mắt chẳng qua là một sự thử thách cho 
nhân loại, và cây đáng bị nguyền rủa được ghi trong 
Qur’an cũng thế. (Chương 17 – Al-Isra, câu 60). 

Đêm mà Nabi  được đi dạ hành đến ngôi đền 
thiêng Maqdis - Jerusalem, Allah đã phơi bày cho 
Thiên sứ của Ngài nhìn thấy tận mắt những điều mà 
Người đã nhìn thấy, chứ đó không phải là sự nhìn thấy 
trong giấc mơ khi nằm ngủ. Còn về cây đáng bị 
nguyền rủa được ghi trong Qur’an cũng thế ý nói 
cây Zaqqum trong Hỏa ngục.)). 

Hadith được Albukhari ghi nhận (3888, 4716, 
6613), Albaghawi trong (Giải thích Sunnah: 3755), 
Ibnu Jarir (15/110), Hakim (2/362-363), Attabra-ni (Al-
Kabir: 11641). 

Thứ tư: Qata-dah thuật lại từ Abu Al’Aliyah: 
Con của người chú bác của Nabi các người – tức 
Abdullah bin Abbas  – nói rằng:  ((Nabi  có nói: 
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َواً  َجْعًاا ، رَ «  َْ ُُ ْموَس رَْجًال آَيَم  ْاَُ  
ْ
ُْ َلْلََة ح ثْ

َ
صبْه ُمْن َرح

َ
َ

ْْمَرَُ 
ْ
 ال
َ
َلُْق إُِ

ْ
ََ اْ ُْ ُعىَس رَْجًال َمْرْ�و ثْ

َ
ََ ، َاَرح رَُجاُن َشنْوَ 

ا جب ًَ َخاُزَن اىباُر  َاايب ُْ َماُل ثْ
َ
ُِ ، َاَرح

ْ
ح َُ الرب َيَاُض ، َسَْ

ْ
  .»َن َاال

َراْهنب اهللاْ 
َ
﴾ لَُقاٌُهُ  فََال رَْ�ْن ُف ُمْرَ�ٍة ُمنْ ﴿إُثباْه ،  ُف آثَاٍت ح

 » ]٢٣/الاجاَ[
“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã gặp Nabi 
Musa , Người là một người cao to với mái tóc 
xoăn, trông Người giống như những người của bộc tộc 
Shanu-ah, và Ta đã gặp Nabi Ysa , Người là một 
người có vóc dáng vừa tầm, màu da thì đỏ và trắng (tức 
hồng hào) với mái tóc thẳng, và Ta đã gặp được vị 
Thiên thần cai quản Hỏa ngục, và Ta đã nhìn thấy 
Dajjal”.  

Và trong những dấu hiệu mà Allah đã cho Người  
thấy Bởi thế, Ngươi chớ nghi ngờ về việc tiếp xúc 
với y (Chương 32 – Assajdah, câu 23). Y ở đây ý nói 
Nabi Musa, tức việc Ngươi (Muhammad) gặp được 
Nabi Musa vào đêm dạ hành là sự thật, không phải nghi 
ngờ gì nữa.)). 

Hadith được Albukhari ghi nhận (3239), 
Muslim (267), Ahmad (1/245, 259), Ibnu Jarir 
(21/112), và Ibnu Jarir thì có thêm một chi tiết khác 
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nữa, điều này được đã được nói trong Tafseer Ibnu 
Kathir, và chi tiết thêm đó là: 

ع ﴿   ُ ه َل �ِ ۡل َٗعَلجل عىعه  يالل َٰ َل �ُ ي عِ ٓ ِي ل  ]٢٣/الاجاَ[ ﴾ ّ�ي

Và TA đã làm y thành một chỉ đạo cho con cháu 
của Israel. (Chương 32 – Assajdah, câu 23). Có nghĩa 
là Allah đã làm cho Musa thành chỉ đạo cho con cháu 
Israel. 

Thứ năm: Hamad bin Salmah thuật lại từ Ata 
bin Assa-ib, Ata bin Assa-ib thuật lại từ Sa-eed bin 
Jabir, và Sa-eed thuật lại từ Abdullah bin Abbas rằng 
Thiên sứ của Allah  nói: 

ا كَ «  ُْ ثَا لَمب ٌَة َعْقلْ يَف ََ ٌَة  ُِ ب َرا ُْ َعَ رَ
َ
ُُ ُعيَها ح ْاَُ  

ْ
َن اللبيْلَْة البُ  ح

َْة َماُشَرُة اْلنَُة فُرَْعْوَن  ُِ هُ َرا ُْ َْة َعَقاَن َه يَف َْة الرب ُِ ا هُ الرب ُْ �ْل َما َه ُجْبُ
ْا َُيَها
َ
ََْها ََاَن بَىْنَا ُمَ . َاح

ْ
ُْ َاَما َشُ ُْ اْلنََة فُرَْعْوَن  ََاَن َْلْ ِْ ْم َِ

ُُ الُْمْارَ  ُمْن ثَ  ُْ � اهللاُ َكاَت ثَْوٍم إُْك َسَقَر ُْ لََها . َاْعَها َعَقالَ َعَقالَ
ُْ َ  َالَُ�نْ  ُُ ََالَ

َ
لُيُك اهللاْ  اْلنَْة فُرَْعْوَن ح

َ
ِف َارَّ  ح ْخُبْْه . َر

ْ
ُْ ح ََالَ

َََعمْ   ُْ لَُك ََالَ َْ رْهْ . بُ ْخَبَ
َ
فََاَتَها َعَقاَن ثَا فَْالصَْة َا�ُنب لََك َرّ�ا  فَُ

 ُْ ُ  ََالَ
ُْ ِف َاَرّ�َك اهللاْ  َ� ُْمب . َََعْم َر  ُْ يَ ْحُ

ْ
ٍِ فَُ َا

ْ
ٍَ ُمْن � َمَر بَََُقَر

َ
فَُ

ُِ إَُلَْك َااَجةً  ْ إُنب 
َ
ُْ ل ْا َْيَها ُعيَها ََالَ

َ
َِ ُمَ َاح ْن رْلْ

َ
َمَر بَُها ح

َ
ََاَن . ح
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ُ  ُف ثَوٍْ  َامَ 
َ
اَم َاي َُ اُ  اَُع َُ َُ ُع َْم

َ
ْن ْ
َ
ُاّن ح
ْ
ُْ ح ا َااَجتُْك ََالَ
َقف . َااُاٍا َارَْافُنَنَا

ْ
ْا َُيَها . ََاَن َكلَُك لَُك َعلَيْنَا ُمَن ال

َ
َمَر بُُ
َ
ََاَن فَُ
 
َ
 َكلَُك إُِ

ََ َْتَ ُن ا
َ
 ح
َ
ْقوا َلْأَ ثََاْعَها َااُاااً َااُاااً إُِ

ْ
ل
ْ
ّ لََها فَُ ُِ َص

اَ   َْ ُِ فَإُنب َع ُح
تَ َْ ْه ا مب
ْ
ْجُلُه ََاَن ثَا ح

َ
ُْ ُمْن ح ََِقاَعَا َها  َب

َ
َ َْ ٍُ َا ََ ْمْر

 ُْ تََحَم َْ َُ فَا اُ  ارُخَر َْ ْهَوْن ُمْن َع
َ
َْيَا ح  »اّي

“Vào đêm mà Ta được đưa đi dạ hành, có một hương 
thơm ngào ngạt bay đến bên Ta, Ta hỏi: Thưa Jibril! 
Hương thơm gì thế này? Jibril bảo: Đây là hương 
thơm của Ma-shitah (người nữ hầu chải tóc) của con 
gái Fir’aun và những đứa con của bà. Ta hỏi: 
Chuyện của bà như thế nào? Jibril bảo: Vào một 
ngày nọ, trong lúc bà đang chải tóc cho con gái của 
Fir’aun thì bà vô ý làm rơi cái lược khỏi tay của mình 
và nói: Bissmillah (Nhân danh Allah). Con gái 
Fir’aun bảo bà: Đó có phải là cha tôi không? Bà nói: 
Không phải, Allah là Thượng Đế của tôi và cũng là 
Thượng Đế của cha cô. Con gái Fir’aun nói: Tôi sẽ 
nói lại cha tôi về điều đó. Bà nói: Được thôi. Thế là 
con gái Fir’aun đã nói lại với cha, và Fir’aun, hắn 
cho gọi bà đến và hỏi: Này, người đàn bà kia! Ngươi 
thực sự có vị Thượng Đế khác ngoài ta ư? Bà nói: 
Đúng vậy, Thượng Đế của tôi và Thượng Đế của ngài 
là Allah. Vậy là hắn ra lệnh mang đến một cái chảo 
bằng đồng và đốt nóng nó rồi hắn ra lệnh bắt bà và 
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các con của bà phải nhảy vào trong đó. Ba nói với 
hắn: Tôi có một thỉnh cầu. Hắn bảo: Thỉnh cầu của 
bà là gì? Bà nói: Tôi muốn ngài tập hợp xương cốt 
của tôi và các con tôi lại rồi đặt chung vào một miếng 
vải và chôn. Hắn bảo: Ngươi được toại nguyện. Rồi 
hắn ra lệnh bắt các con của bà lần lượt nhảy vào 
trong chảo nóng kia từng người từng người một 
trước mặt của bà, cho đến khi tới lượt đứa con bé nhỏ 
đang còn bú thì dường như bà có sự lưỡng lự bởi nó. 
Nhưng đột nhiên, nó cất tiếng nói: Mẹ ơi! Đừng lùi 
bước, bởi sự trừng phạt trên thế gian nhẹ hơn sự 
trừng phạt ở Đời sau. Thế là bà nhảy vào.” 

Abdullah bin Abbas nói: Có bốn đứa trẻ sơ sinh 
biết nói: Nabi Ysa con trai của Maryam , đứa trẻ bị 
giết hại trong câu chuyện những người bị đốt trong 
chiến hào, đứa trẻ làm chứng cho Nabi Yusuf, và con 
của người nữ chải tóc cho Fir’aun. 

Hadith được ghi nhận bởi Ahmad (1/310), Ibnu 
Hibban (36, 37), Attabra-ni (12279) cùng với những 
người khác, tuy nhiên trong đó, Ata’ bin Assa-ib là 
người dẫn truyền yếu kém có sự lẫn lộn, có lời nói rằng 
Hamad đã dẫn truyền từ ông trước khi ông có lẫn lộn 
nhưng cũng có lời nói rằng Hamad nghe từ ông khi sau 
khi ông đã lẫn lộn như đã được nói rõ ràng trong 
(Attahzhib), và (Các Hadith yếu: 880), còn Assuyu-ti 
thì nói trong (Alkhasa-is: 1/399): Đường dẫn truyền 
hợp lệ, Ibnu Kathir nói: Đường dẫn không vấn đề gì. 
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Thứ sáu: Awf thuật lại từ Zira-rah bin Abu 
Awfa và Zira-rah bin Awfa thuật lại từ Abdullah bin 
Abbas rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

 » ُْ ْمُر  اََعَرفْ
َ
ُْ بُُ ْع ُُ َة فَ

ُْ بَُمكب ْصََْح
َ
ُُ َاح ْاَُ  

ْ
ا َكَن َلْلَْة ح لَمب
ب  ُُ
ْف َِ ْمَك نب اىبا

َ
 . »ح

“Đêm Ta được đưa đi dạ hành, buổi sáng Ta có mặt ở 
Makkah, Ta đã lo lắng về sự việc này của Ta bởi Ta 
biết mọi người sẽ phủ nhận lời của Ta”. 

Người đang âu sầu thì kẻ thù của Allah, Abu 
Jahal, đi ngang qua, y tiến đến chỗ Người và ngồi 
xuống, y nói với Người với vẻ giễu cợt: Có điều gì 
chăng? Thiên sứ của Allah  nói: Vâng. Y bảo: 
Chuyện gì? Người  nói: Tôi được đưa đi dạ hành. Y 
hỏi: đến đâu? Người  nói: Đến ngôi đền thiêng 
Maqdis – Jerusalem. Y bảo: Rồi cậu muốn nói lại với 
mọi người đúng không? Người nói: Đúng. Y thấy 
không nên phủ nhận lời của Người vì e rằng Người sẽ 
không nói chuyện này khi y kêu gọi bộ tộc của y đến. Y 
bảo: Cậu thấy thế nào nếu ta gọi bộc tộc của cậu đến để 
cậu nói cho họ nghe những gì mà cậu đã nói với ta? 
Thiên sứ của Allah  nói: Được. Thế là y hô gọi: Này 
hỡi toàn thể con cháu của Ka’ab bin Lu-ay! Rồi sau đó, 
mọi người đã đến ngồi xung quanh hai người họ. Y 
(Abu Jahal) nói: Cậu hãy nói cho họ biết về điều mà 
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cậu đã kể ta nghe. Thiên sứ của Allah  nói: Quả thật, 
tôi được đưa đi di hành trong đêm. Họ hỏi: Di hành đến 
đâu? Người nói: Đến ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jarusalem. Họ nói: Rồi cậu ngại nói cho chúng tôi biết? 
Người nói: Vâng. Họ bảo: Cậu có thể mô tả cho chúng 
tôi về Thánh đường đó không? Trong chúng ta có 
người thực sự đã đến xứ sở đó và đã thấy Thánh đường 
đó.  

Thiên sứ của Allah  nói:  

 » ُْ ََْع
َ
ُْ ح َهَْ َْ ُُ  فَ ب َلْعْ  اىبْع َبََس َعَ

ْ
ُْ َا ب ال ََْع

َ
ُْ ح
ْ
 -َعَما ُزل

ْا  -ََاَن 
َ
َُ ْياَن َياُر ُعَقاٍن ح َُ ْر َا ب ْا ُْ َْ

َ
صَا ح
َ
فَُجَ  بُالَْمْاُجُا َاح
ْر إَُلُْه  ُْ َْ

َ
صَا ح
َ
 .»َعُقيٍل َعنََعّتْه َاح

“Thế là Ta bắt đầu mô tả, Ta mô tả nhưng có một số 
chi tiết bị lẫn lộn, thì bổng nhiên hình ảnh Thánh 
đường xuất hiện trước mặt Ta, Ta đã tận mắt nhìn nó 
mô tả lại mà không cần phải suy nghĩ nhớ lại.” 

Nghe xong, họ bảo: Các đặc điểm mô tả, thề bởi 
Allah, tất cả hoàn toàn đúng thực. 

(Hadith được ghi lại bởi Ahmad (1/309), Attabra-ni 
(12782), với đường truyền hợp lệ, Assuyu-ti nhấn thêm trong 
(Alkhasa-is: 1/400) rằng Hadith này cũng được Ibnu Abu Shaybah 
ghi nhận, kể cả Annasa-i, Albaraz, Abu Na-im, với đường dẫn 
truyền hợp lệ; còn Al-Hafizh thì cho rằng đường truyền khá tốt 
(Alfath: 7/199)). 
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Thứ bảy: Abthar bin Qasim thuật lại từ Husain 
– con trai của Abdurrahman, và ông thuật lại từ Sa-eed 
bin Jabir, và Sa-eed bin Jabir thuật lại từ Ibnu Abbas: 

Khi Nabi  được đi dạ hành, Người lần lượt đi 
ngang qua các vị Nabi cùng với cộng đồng của họ, có 
một số vị Nabi cùng với họ là một đám người, nhưng 
cũng có một số vị Nabi cùng với họ chẳng có một ai, 
cho đến khi Người đi ngang qua một biển người (rất 
đông). Rồi Người  nói: 

يَل ْموَس َاََْوْمْه  « َُ ا  َْ ُْ َمْن َه
رْ َعْقلْ ُْ َْ َسَك فَا

ْ
ُْ َرح . َالَُ�ُن اْرَع

َاصُُن 
ْ
َاصُُن َاُمْن َكا اِ

ْ
ْعَق ُمْن َكا اِ

ْ
يٌم ََْا َساب اب ُُ ََاَن فَإَُكا َسَواٌي َع

ًفا ثَْاْخلْوَن 
ْ
ل
َ
ُتَك َسَْْعوَن ح مب

ْ
تَْك اَُسَو  َهْؤ َُ  ُمْن ح مب

ْ
فَُقيَل َهْؤ َُ  ح

ُ ُاَااٍ  
ُْ َنبَة بَُغ
ْ
 » اِ

“Ta đã hỏi: Họ là ai vậy? Có tiếng bảo: Đó là Musa 
và cộng đồng của y, tuy nhiên, ngươi hãy ngẩng đầu 
lên nhìn xem. Ta nhìn thấy một biển người phủ cả 
bầu trời, bên phải và bên trái đều là biển người. Có 
tiếng bảo: Những người này là cộng đồng tín đồ của 
ngươi đấy và trong cộng đồng này của ngươi có bảy 
mươi ngàn người được vào Thiên Đàng mà không bị 
tra xét.” 

Rồi Người đi vào nhà (của một số người vợ của 
Người), và các vị Sahabah, không một ai trong số họ 
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hỏi Người về điều đó và Người cũng chưa giải thích 
cho họ nghe. 

Một số vị Sahabah thì nói: Chúng ta là những 
người đó đấy. Một số khác thì bảo: Họ là những đứa 
con được sinh ra trong Islam. 

Khi nghe được thì Nabi  trở ra và nói: 

ْاَن اََعَ رَ «  ُب َْوَن َاَ  َعتََر ثَن َ  ثَْ�تَْواَن َاَ  �َْاَتْ ُ
ب
�فُهْم ْهْم اَ
وَن 
ْ َب  »َعتََو

“Họ là những người không mong đợi, cầu xin sự cứu 
giúp của người khác và cũng không bi quan mà luôn 
phó thác và tin cậy nơi Thượng Đế của họ.”. 

Thế là, Ukka-shah bin Mihsan liền đứng dậy 
nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi là người trong số họ. 
Người  nói: Vâng. Sau đó, người khác đứng dậy nói: 
Tôi là người trong số họ. Người bảo: Ukka-shah đã 
trước cậu về điều đó. 

(Hadith được ghi lại bởi Tirmizhi (2446): Abu Husain bin 
Abdullah bin Ahmad bin Yunus đã thuật lại cho tôi rằng Abthar 
bin Qasim đã thuật lại cho chúng tôi nghe, ... và ông nói: ((Đây là 
Hadith tốt và xác thực.)). 

Tôi (Albani) nói: Hadith này có đường dẫn 
truyền hợp lệ, những người dẫn truyền Hadith này đều 
là những người dẫn truyền chính xác đáng tin cậy thuộc 
những người được Albukhari và Muslim công nhận, 
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ngoại trừ Abu Husain, cũng là một người trung thực 
đáng tin cậy nhưng ông hoặc Sheikh của ông Abthar lại 
nhắc về sự kiện Isra (chuyến dạ hành) trong Hadith này 
trong khi đại đa số những người thuộc những người dẫn 
truyền chính xác đáng tin cậy khác đã thuật lại từ 
Husain bin Abdurrahman Hadith này nhưng không nói 
đến Isra. 

Hadith được ghi nhận bởi Albukhari (3410, 
5705, 5752, 6472, và 6541), Muslim (374, 375), và 
Ahmad (1/271). 

Và quả thật, Al-Hafizh đã có chỉ ra phần bất 
thường của phần thêm trong Hadith này, ông đã đề cập 
nó từ lời dẫn của Tirmizhi và Annasa-i, ông nói: ((Nếu 
thực sự điều đó được lưu truyền và có mức độ chính 
xác cao thì đó là đối với cho rằng việc đi dạnh hành là 
nhiền lần, nó không những xảy ra lúc Người ở Makkah 
mà nó còn xảy kể cả lúc Người ở Madinah. Điều này 
được Ahmad và Al-Baraz đã ghi nhận với đường dẫn 
truyền hợp lệ. Ahmad nói: Có rất nhiều Hadith từ Thiên 
sứ của Allah nói rằng “Vào một đêm nọ, Ta được đi” 
và Người nói: 

صْ « 
َ
ب اب ُْ َعَ ََ ّ َعْمّر َاَمَعْه ْعُر ُِ

َمُمَها فََجَعَل اىب
ْ
ُبيَاْ  اللبيْلََة بُُ
ابَةْ  َِ ُع
ْ
ّ َاَمَعْه ال ُِ

 » ... اقبَالثَْة َااىب
“Vào đêm đó, các vị Nabi và những cộng đồng tín đồ 
của họ được phơi bày cho Ta nhìn thấy, Ta lần lượt đi 
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ngang qua họ, có vị Nabi chi có ba tín đồ, có vị Nabi 
thì có một đoàn tín đồ, ... ” và ông đã nói lời Hadith.)). 

Tôi (Albani) nói: Hadith được Ahmad ghi nhận 
(1/401, 420) là từ Hadith của Abdullah bin Mas’ud chứ 
không phải từ Hadith của Ibnu Abbas giống như Al-
Hafizh đã đề cập đến Ibnu Abbas trong phần giải thích 
Hadith của ông  nhưng lại không nói đó là từ Abdullah 
bin Mas’ud, và đó là lời dẫn từ Al-Hasan thuật lại từ 
Imran và Imran thuật từ Abdullah bin Mas’ud, Al-
Hasan là người Basri thuộc những người không đáng 
tin, tuy nhiên, nó lại trùng khớp với lời dẫn được 
Ahmad ghi nhận từ đường dẫn Al’Ala bin Ziya-dah và 
ông là người thuộc những người dẫn truyền chính xác 
đáng tin cậy, cho nên đường dẫn truyền đó được cho là 
hợp lệ. Alhamdulillah. 

Quả thật, Attaya-lisi đã ghi nhận Hadith trong 
Musnad của ông (352), cùng với Ahmad (1/403, 454) 
theo đường dẫn truyền từ Hamad bin Salmah thuật lại 
từ Asim bin Bahdalah, Asim thuật lại từ Zir bin 
Hubaish và Zir bin Hubaish thuật lại từ Abdullah bin 
Mas’ud rằng: 

َمْم بُالَْموْ « 
ْ
ب اب ُْ َعَ ََ  » ... ُسمُ ْعُر

“Ta được cho nhìn thấy những cộng đồng vào mùa 
Hajj ... ”. Hadith tương tự nhưng tóm gọn. 
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Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền Hadith này 
khá tốt, và việc phơi bày cho Người  nhìn thấy 
không phải là vào đêm Isra’ mà đó là vào mùa Hajj, và 
việc Al-Hafizh kết hợp lại giữa các Hadith là điều tốt 
nếu chi tiết thêm đó được lưu truyền một cách trung 
thực, còn trường hợp phần thêm đó là sự khác biệt bất 
thường thì không cần phải kết hợp lại. Allah là Đấng 
biết hơn ai hết. 

Quả thật Al-Hafizh Assuyu-ti thực sự không 
mong đợi điều này, ông chỉ ủng hộ Hadith về vấn đề 
này từ Ibnu Mardawiyah, hãy xem (Al-khasa-is: 1/401). 

Thứ tám: Sharik thuật lại từ Abu Ulwan 
Abdullah bin Usam, và Abu Ulwan thuật lại từ 
Abdullah bin Abbas rằng: 

َب اََجلب َعَ  فََرَض اهللاْ  ََ  - صـ� اهللا عليـه اسـلم - صَُبيفُه َع ـَال ِب ال

َْس َصلََواٍت  َْ َب اََجلب فََجَعلََها  َن َر�بْه َع
َ
ًَ فََاُ ُْاَأ َصَال حخرجـه   .َْ

  .، ا�سنايه اان ف الِواها)١٤٠٠( ، اابن ماجة)١/٣١٥(ححا 

Allah, Đấng Tối Cao đã sắc lệnh cho Nabi  của 
Ngài năm mươi lễ nguyện Salah nhưng Người đã xin 
Thượng Đế của Người, Đấng Tối Cao, giảm xuống 
còn lại năm lễ nguyện Salah. (Ahmad (1/315), Ibnu Majah 
(1400), với đường dẫn truyền khá tốt và mang nội dung trung 
thực.). 
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Thứ chín: Abbad bin Mansur thuật lại từ 
Akramah, và Akramah thuật lại từ Abdullah bin Abbas 
rằng Nabi  nói: 

ُُ إُ ب ََالْوا َعلَيَْك «  ْاَُ  
ْ
َاَما َمَررْْت بَُمألٍ ُمَن الَْمَالٌَُ�ُة َلْلََة ح

ْا  َُجاَمُة ثَا ْ َمب
ْ
، االتمْي، اابن ماجه، )١/٣٥٤(حخرجه ححا  »بُال

 !اصححه الامم ااَهب

“Vào đêm Ta được đưa đi dạ hành, không một toán 
Thiên thần nào Ta đi ngang qua họ mà họ không bảo 
rằng: Này hỡi Muhammad! Ngươi phải nên dùng 
Hija-mah (phương pháp trị liệu bằng cách giác lể nặn 
máu độc ra ngoài cơ thể.).” (Ahmad (1/354), Tirmizhi, Ibnu 
Ma-jah và được Hakim và Azzhabi xác nhận là đúng thực.). 

Hadith này không cần phải bàn cãi vì Abbad là 
người dẫn truyền thuộc cấp yếu kém, nhưng nếu xem 
xét về nội dung thì nó có cùng nội dung với một trong 
các Hadith từ Anas và một Hadith khác từ Abdullah bin 
Mas’ud, và điều này đã được nói trong (Sahihah: 2263) 
và (Mishkah Al-Masabih: 4544). 

11- Hadith từ Abdullah bin Umar  
Talhah dẫn truyền Hadith này từ Zaid và Zaid 

thuật lại từ Abdullah bin Umar  nói: Quả thật, Nabi 
, khi Người được đưa đi dạ hành lên trời, Allah đã 
mặc khải cho Người Azan, nó được ban xuống và Đại 
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Thiên thần Jibril dạy nó lại cho Người. (Attabra-ni trong 
(Al-Awsat) cũng như trong (Mujamma Azzawa-id: 1/329) và ông 
nói: ((Talhab bin Zaid nhưng lại đặt không đúng chỗ)).). 

12- Hadith từ Abdullah bin Mas’ud  
Có nhiều đường dẫn truyền. 

Thứ nhất: Malik bin Mighwal thuật lại từ 
Zubair bin Udai và Zubair bin Udai thuật lại từ Talhah 
và Talhah thuật lại từ Marrah và Marrah thuật lại từ 
Abdullah bin Mas’ud : 

Khi Thiên sứ của Allah  được đưa đi dạ hành 
lên đến Sidrah Muntaha, và nó nằm ở trong tầng trời 
thứ sáu(16), và đó là tầng cuối cùng cho mọi thứ được  
đưa đi lên từ trái đất và là tầng cuối cùng cho mọi thứ 
được hạ xuống từ bên trên nó (giao điểm giữa hạ giới 
và cõi trên). 

                                                           
(16) Tôi (Albani) nói: Hadith này đã trái lại với Hadith từ Anas ở 
phần trên: “Sau đó, Ta được đứa đi lên tầng trời thứ bảy ... rồi Ta 
được đưa đi đến Sidrah Muntaha”, điều này đã minh chứng rằng 
cây Sidrah Muntaha là ở trong tầng trời thứ bảy, và đây là quan 
điểm của Alqurtubi cũng như đại đa số các học giả về Hadith, họ 
cho rằng rễ của cái cây đó ở tầng trời thứ sáu, còn thân và nhánh 
của nó ở tầng trời thứ bảy chứ không phải ở tầng thứ sáu. Và Ibnu 
Jarir đã ủng hộ cách tổng hợp các Hadith lại (27/55) bằng Hadith 
Qata-dah được cho là Mursal (lời của Tabi-y): “Ta được đưa lên 
đến cây Sidrah Muntaha trong tầng trời thứ bảy” nhưng đường 
truyền hợp lệ. 
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هع ﴿ �ل غ� اع�ل َل لع ة َل �َ عٱلّسي �ل غ� ع�ل يذ�  ].١٦: اىجمسورَ [ ﴾ ١عِ

Khi cây Sidrah (cây táo trên đỉnh của tầng trời thứ 
bảy) được bao phủ bởi những gì được (Allah) cho 
bao phủ. (Chương 53 – Annajm, câu 16). 

Đó là tấm trải bằng vàng. 

Thiên sứ của Allah  được ban cho ba thứ: 
Người được giao cho năm lễ nguyện Salah, được mặc 
khải cho các phần cuối của chương Albaqarah và (được 
ban cho một thỏa thuận) rằng Allah sẽ tha thứ những tội 
lỗi dù lớn cỡ nào cho cộng đồng của Người đối với ai 
không làm điều Shirk với Ngài một điều gì. 

(Hadith được ghi nhận bởi Muslim (279), Ahmad (1/387, 
422), Ibnu Jarir (27/52, 55) và Albaghawi trong (Giải thích 
Sunnah: 3756).). 

Còn từ Sufyan thuật lại từ Qais bin Wahb và 
Qais thuật lại từ Marrah và Marrah thuật lại từ Ibnu 
Mas’ud : 

ع ﴿ ىه رل خ�
 

عأ للةا لز� اه عً َل َل ع �َ للقل  ].13: اىجمسورَ [ ﴾ ١َل

Và quả thật Người (Nabi) đã thấy y (Jibril) vào lúc 
giáng trần lần thứ hai. (Chương 53 – Annajm, câu 
13). 
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Đại Thiên thần Jibril xuất hiện nhìn từ xa giống 
như viện ngọc trai sáng chói, giống như giọt nước rơi từ 
một màu xanh thẳm. 

(Hadith được Ibnu Jarir ghi nhận (27/51) từ hai đường 
dẫn đến từ Sufyan). 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền của Hadith 
này hợp lệ đúng theo điều kiện của Muslim. 

Thứ hai: Qata-dah bin Abdullah Attami-mi nói 
rằng Abu Zhibyan Al-Janabi thuật lại cho tôi nghe, ông 
nói: Khi chúng tôi đang ngồi cùng với Abu Ubaidah bin 
Abdullah tức Abdullah bin Mas’ud và Muhammad bin 
Sa’ad bin Abu Wiqas, và hai người họ đang ngồi, 
Muhammad bin Sa’ad nói với Abu Ubaidah: Hãy nói 
chúng tôi nghe từ lời thuật của cha ông về sự kiện Isra’ 
của Muhammad . Abu Ubaidah nói: Không, ông hãy 
nên kể cho chúng tôi nghe từ lời cha của ông. 
Muhammad nói: Nếu ông yêu cầu tôi trước khi tôi đề 
nghị ông thì chắc chắn tôi sẽ thi hành. Thế là Abu 
Ubaidah thuật lại lời của cha ông như đã được đề nghị, 
ông nói: Thiên sứ của Allah  nói: 

((Đại Thiên thần Jibril  đến với Ta cùng 
một con vật cưỡi to hơn con lừa nhưng nhỏ hơn con la. 
Người đã đưa Ta lên lưng của nó rồi sau đó nó bay đưa 
bọn Ta đi, mỗi lần bay lên hai chân sau và hai chân 
trước của nó duỗi thẳng và khi nó xuống thì hai chân 
trước duỗi thẳng cùng với hai chân sau của nó, bọn Ta 
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đã đi ngang một người đàn ông cao to, trông y giống 
như những người của bộ tộc Azdi Shanu-ah (Yemen), y 
đã hô lớn: Hãy tiếp đón y thật nòng hậu! 

Bọn Ta được đưa đến chỗ y, bọn Ta đã chào 
Salam đến y và y đáp lại lời Salam của bọn Ta. Y hỏi: 
Ai cùng với ngài thưa Jibril? Jibril bảo: Đây là Ahmad. 
Y nói: Rất vinh dự chào đón vị Nabi Ả rập Ummi 
(không biết đọc và không biết viết) đã truyền đạt Thông 
điệp của Thượng Đế và đã khuyên dạy các tín đồ. 

Rồi bọn Ta tiếp tục cuộc hành trình. Ta hỏi: 
Thưa Jibril, đó là ai? Jibril bảo: Đó là Musa con trai của 
Imran. 

Ta hỏi: Ai đã báo cho y biết? Jibril bảo: Thượng 
Đế của y đã cho y biết về Ngươi. 

Ta nói: Y đã hô lớn tiếng với Thượng Đế sao? 
Jibril bảo: Quả thật, Allah thực sự đã biết (hiểu và 
không bắt tội) giọng nói to tiếng của y. 

Rồi bọn Ta tiếp tục được đưa đi cho đến khi đi 
ngang qua một cái cây giống như trái của nó chẳng ai 
đụng đến, phía dưới nó là một ông lão và con cháu của 
ông. 

Jibril bảo Ta: Hãy đi gặp người cha của Ngươi, 
Ibrahim. Ta được đưa tới chỗ Người, bọn Ta chào 
Salam đến Người và Người đáp lại chào Salam rồi 
Người nói: Thưa Jibril, ai đi cùng với ngài? Jibril bảo: 
Đây là đứa con của ngươi Ahmad. Người nói: Rất vinh 
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dự chào đón vị Nabi Ummi đã truyền đạt Thông điệp 
của Thượng Đế và khuyên dạy các tín đồ. Này hỡi 
Nabi! Quả thật, con sẽ gặp Thượng Đế của con tối đêm 
nay, quả thật cộng đồng của con là cộng đồng cuối 
cùng trong các cộng đồng và cũng là cộng đồng yếu ớt 
nhất, do đó, nếu con có thể cầu xin một điều gì cho 
cộng đồng của con thì hãy làm. 

Sau đó, bọn Ta tiếp tục cuộc hành trình cho đến 
khi tới Thánh đường Al-Aqsa, con vật hạ xuống và nó 
được buộc ở một chỗ tại cổng của Thánh đường, nơi 
mà các vị Nabi buộc các con vật cưỡi của họ. 

Sáu đó, Ta đi vào Thánh đường thì Ta nhìn thấy 
các vị Nabi, có vị thì đứng, có vị thì đang Ruku’ và có 
vị thì đang Sujud (dâng lễ nguyện Salah). 

Sau đó, Ta được mang cho hai cốc uống từ mật 
ông và sữa. Ta đã chọn lấy sữa và uống, Đại Thiên thần 
Jibril vỗ vai Ta  và nói: Thề bởi Thượng Đế của 
Muhammad, Ngươi đã hành động theo bản chất tự 
nhiên! 

Sau đó, lễ nguyện Salah bắt đầu được tiến hành 
và Ta đã làm Imam cho họ.  

Sau đó,  bọn Ta rời đi và trở về.)). 

Hadith được ghi nhận bởi Al-Hasan bin Arafah 
trong phần rất nổi tiếng của ông: Marwan bin Mu’a-
wiyah đã thuật lại từ Qata-dah bin Abdullah Attami-mi 
giống như trong (Tafseer của Ibnu Kathir) nói: ((Đường 
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dẫn truyền khác thường, không được ai ghi nhận, một 
trong những bất thường trong nội dung Hadith là câu 
hỏi của các vị Nabi về Người  trước tiên sau đó là 
câu hỏi của Người  về họ sau khi Người rời đi trong 
khi thực tế nội dung của các Hadith xác thực mà ai 
cũng biết đến như đã được nói là Đại Thiên thần Jibril 
đã cho Người  biết về họ trước tiên để Người chào 
Salam đến họ; một chi tiết khác biệt khác là trong 
Hadith này nói rằng các vị Nabi đã được tập hợp lại 
trước khi Người  đi vào Thánh đường Al-Aqsa nhưng 
chi tiết đúng thực là các vị Nabi được tập trung tại trên 
trời sau đó mới hạ trần xuống ngôi đền thiêng Maqdis 
– Jerusalem và họ đi cùng với Người, và sau đó Người 
làm Imam chủ trì buổi dâng lễ nguyện cho họ, tiếp đến 
là Người cưỡi Buraq trở về Makkah. Allah là Đấng 
hiểu biết hơn ai hết.)). 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền của Hadith 
này có hai nhược điểm: 

Nhược điểm thứ nhất: Có sự gián đoạn giữa 
Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud và cha của ông, 
ông thực sự không nghe từ cha của ông. 

Nhược điểm thứ hai: Qata-dah bin Abdullah 
Attami-mi không được biết rõ như thế nào, quả thật 
Ibnu Abu Hatim có ghi nhận từ ông (7/135, 759) nhưng 
lại không nêu ra ông là người thế nào. Và Qata-dah bin 
Abdullah là con của ông Abu Qata-dah Al-Ansari, một 
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người dẫn truyền trung thực thuộc những người dẫn 
truyền của Albukhari và Muslim, Al-Hafizh đã có đề 
cập trong phần nói về tiểu sử về đường dẫn truyền này. 
Allah là Đấng hiểu biết hơn ai hết. 

Thứ ba: Mu’aththir bin Affa-zah(17) thuật lại từ 
Abdullah bin Mas’ud rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ُُ إُبَْراُهيَم َاْموَس اَُعىَس «  ْاَُ  
ْ
ُْ َلْلََة ح اَرْراا  -ََاَن  -لَُقي َْ َعتَ

ُِ بَُها فََرّياا   إُبَْراُهيَم َعَقاَن َ  ُعلَْم 
َ
ْمَرْهْم إُِ

َ
اَعُة فََرّياا ح ْمَر الاب

َ
ح

 ُعىَس َعَقاَن 
َ
ْمَر إُِ
َ
ُِ بَُها فََرّياا اب  ْموَس َعَقاَن َ  ُعلَْم 

َ
ْمَر إُِ
َ
اب

ا اَْجََتَْها فََال عَ  مب
َ
َاٌا إُ ح

َ
َب  هللاْ  ب اْعلَْمَها ح ِف َع ب َر

َ
َكلَُك َاُعيَما َعُهَا إُِ

ُِ َكاَ  َرَما  ُطيبَْأُ فَإَُكا َرآ
ََ ُِ اَن َخاُرٌج ََاَن َاَم

جب نب ايب
َ
اََجلب ح

اْ  الربَصاْص  ْْ َجَر  هللاْ اَعيْْهُلْكْه  -ََاَن  -ثَ ِب ََجَر َاال
ْ
َا ب إُنب ال

 ْ
َ
تْلْْه َلَْقوْن ثَا ْمْاُلْم إُنب َ َْ  هللاْ اَعيْْهُلْكْهْم  -ََاَن  -ُ  َكفُراً َعتََعاَن فَا

اصُُهْم  ََ ْا
َ
 بُالَُيُهْم َاح

َ
ِْ إُِ ُْ اىبا مب ثَرُْج

ع﴿فَُعنَْا َكلَُك  -ََاَن  -ُْ وج  ج 
�
لأ ا

ٖبع َل َل ع ي
ّ ع�  َ ي َّ ع ّ َله  ع وج  ج 

�
أ َل لنعَل ِ ونلعا َعيََرئْوَن   ،]٩٦/ابصبيا [﴾ سي

ْهلَْكوْه َاَ  َعْمّراَن َعَ َماٍ  ُإ ب بُالََيْهْم َ  ثَ 
َ
ٍ  إُ ب ح رْوَن َعَ َءْ

ْ
ُ

ب فَ 
َ
ِْ إُِ ُْ اىبا مب ثَرُْج

ُْ ْ�وْه  ْيْعو اهللاَ َشُ
َ
ََْهْم فَُ ْكو ِْ لَيُْهْم َعيْْهُلْكْهْم عَ  ىَ

                                                           
(17) Trong Tafseer của Ibnu Kathir đã có sự thay đổi thành Murthid 
bin Jana-dah. 
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ْتُ ُرُ�ُهْم  اهللاْ 
ََ رْْض ُمْن 

َ
َْو  اب

َ
ْن َعيْ  -ََاَن  -َاْ�ُميتْْهْم َا ب ْ ُ

 اهللاْ َْ
َْحُر 
ْ
َعْهْم ُف ال ُْ ْجَااَيْهْم َا ب َعْق

َ
َب اََجلب الَْمَرَر َعتَْجْرْف ح ََاَن . »َع

�ْا  َُ
ُيثٍم َاََاَن ثَ

َ
ْعَهْمْه َرُ

َ
ٌ  لَْم ح ب َها ْهنَا َءْ ُُ َكَهَن َعَ

َ
َعْعُ  اْلَن  -ح

رْْض « َهاْراَن 
َ
َِْمّا اب ََاْن َا ُ

ْ
ُيثُم  ُْمب رْنَْاْب اِ

َ
 . »َماب اب

َ
َُ إُِ مب رََج

ُْ

يٍْم ََاَن  َِ َُ ْه  َكلَُك إَُكا َكَن « َاُاث
نب
َ
َب اََجلب ح ِف َع ب َر

َ
ُفيَما َعُهَا إُِ

فَ
ْهلَْها َمَ  

َ
َاُمُل الْْمُتمف البُ  َ  ثَْارُ  ح

ْ
اَعَة َكل لَُك فَإُنب الاب َْ َر
َََهاراً  َِْفَجْؤْهْم بُُو َُيَها َلْالً  ْا 
َ
، اابن ماجه )١/٣٧٥(حخرجه ححا  .»ح

ُهم، اَان الامم) ٥٤٥ا ٤٨٩ - ٤/٤٨٨(، االامم )٤٠٨١( صحيح ((: َا
 !، ااافقه اَهب))اسسناي

“Đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã gặp được Nabi 
Ibrahim, Musa và Ysa. Họ có nhắc về vấn đề giờ khắc 
tận thế, họ chuyển vấn đề này đến tư vấn Nabi 
Ibrahim thì Người nói: Ta không có kiến thức về nó. 
Họ chuyển sang hỏi Nabi Ysa thì Người bảo: Giờ 
khắc của nó chẳng một ai biết được mà chỉ Allah duy 
nhất mới rõ điều đó. Nhưng trong những điều mà 
Thượng Đế của tôi cho tôi biết là Dajjal sẽ xuất hiện, 
và Ta có hai cây gậy, khi nó (Dajjal) nhìn thấy Ta thì 
nó tan chảy giống như chì nóng chảy. Thế là Allah 
tiêu diệt nó; thậm chí đá, cây cối đều nói: Này 
Muslim, kẻ Kafir đang núp đằng sau tôi, hãy đến đây 
và giết hắn. Thế là Allah tiêu diệt hết tất cả bọn 
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chúng, sau đó mọi người trở về đất nước và xứ sở của 
họ. Lúc bấy giờ sẽ xuất hiện Ya’juj (Gog) và Ma’juj 
(Magog), chúng sẽ tràn xuống từ mọi ngọn đồi. 
(Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 96). Chúng sẽ tấn công 
xứ sở của họ, chúng tàn phá mọi thứ chúng gặp, 
không một nguồn nước nào chúng đi qua mà chúng 
không uống cạn. Sau đó, thiên hạ khấn vái cầu xin 
Allah giải thoát khỏi chúng. Thế là Allah đã hủy diệt 
chúng và chúng chết la liệt và thối rửa và bốc mùi 
khủng khiếp. Rồi Allah cho một cơn mưa xuống và 
mang xác của chúng ra biển, rồi Ngài làm sang bằng 
các núi và mặt đất chỉ có đồng bằng. Và trong những 
gì mà Thượng Đế của tôi hứa với tôi là khi những 
điều đó xảy ra thì quả thật giờ khắc tận thế sẽ giống 
như người mang thai đã đến tháng hạ sịnh nhưng 
những người thân của cô ta không biết rõ ngày nào, 
đêm nào đứa bé sẽ ra đời?!”. (Hadith được ghi nhận bởi 
Ahmad (1/375), Ibnu Ma-jah (4081), Al-Hakim (4/488 – 489 và 
545) cùng với những người khác. Al-Hakim nói: ((Đường dẫn 
truyền hợp lệ)), và Azzahabi cũng đồng thuận với ông điều này.). 

Thứ tư: Hamad bin Salmah nói: Abu Hamzah 
thuật lại từ Ibrahim và Ibrahim thuật lại từ Alqamah và 
Alqamah thuật lại từ Abdullah bin Ma’ud  rằng 
Thiên sứ của Allah  nói: 

((Con Buraq được mang đến cho Ta, Ta đã cưỡi 
phía sau Đại Thiên thần Jibril , nó đã đưa bọn Ta 
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đi, khi nó bay lên thì bằng chân sau và khi nó hạ xuống 
thì bằng chân trước. 

Bọn Ta đã đi qua một vùng đất của sự ảm đạm 
và hôi thối rồi đến một vùng đất mênh mong tốt đẹp. Ta 
nói: Thưa Jibril! Chúng ta đã đi qua vùng đất đầy sự ảm 
đạm và hôi thối rồi chúng ta lại đi qua vùng đất bao la 
tốt đẹp? Jibril bảo: Kia là vùng đất của Hỏa ngục và 
đây là vùng đất của Thiên Đàng. 

Ta đã đi tới chỗ của một người đàn ông đang 
đứng dâng lễ nguyện Salah. Y hỏi: Ai cùng với Ngài 
vậy Jibril? Jibril bảo: Đây là người anh em của ngươi 
Muhammad. Thế là y nói lời chào đón Ta và cầu 
nguyện điều phúc lành cho Ta và y nói: Hãy cầu xin 
cho cộng đồng của em những điều dễ dàng. Ta hỏi: 
Thưa Jibril, đấy là ai? Jibril bảo: Đấy là người anh em 
của Ngươi Ysa con trai của Maryam . 

Rồi bọn Ta tiếp tục dạ hành, Ta đã nghe thấy 
tiếng than, Ta đã đi đến chỗ một người đàn ông, y bảo: 
Đây là ai thưa Jibril? Jibril bảo: Đây là người anh em 
của ngươi Muhammad. Y nói lời chào đón Ta và cầu 
nguyện phúc lành cho Ta và nói: Hãy cầu xin cho cộng 
đồng của em được dễ dàng. Ta hỏi: Thưa Jibril, đấy là 
ai? Jibril bảo: Đấy là người anh em của Ngươi Musa. 
Ta hỏi: Y đã hô lớn tiếng và than với ai vậy? Jibril bảo: 
Với Thượng Đế của y. Ta nói: Với Thượng Đế của y 
sao? Jibril bảo: Đúng vậy, quả thật Ngài đã quen với 
giọng nói đó của y. 
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Sau đó, bọn Ta tiếp tục đi, Ta nhìn thấy những 
ánh đèn và những ánh sáng. Ta nói: Đây là gì thưa 
Jibril? Jibril  bảo: Đây là cái cây của người cha của 
Ngươi Ibrahim . Jibril bảo: Ngươi có muốn đến gần 
đó không? Ta nói: Vâng. Thế là bọn Ta đến đó, Người 
đã nói lời đón chào Ta và cầu nguyện phúc lành cho Ta. 

Sau đó, Ta đưa đi tiếp cho đến khi tới ngôi đền 
thiêng Maqdis-Jerusalem, và con vật được buộc tại chỗ 
mà các vị Nabi buộc con vật cưỡi của họ. Kế đó, Ta đi 
vào Thánh đường, và Ta gặp được các vị Nabi: Có vị 
được Allah nói tên của họ và có vị Ta chưa biết tên của 
họ. Ta đã dâng lễ nguyện Salah cùng họ, Ta làm Imam 
cho họ trừ ba vị Ibrahim, Musa và Ysa (cầu xin Allah 
ban phúc lành và bằng an cho tất cả họ).)). 

Hadith do Hakim ghi lại (4/606), ông nói: 
((Hadith này đã được Abu Hamzah Maymun Al-A’war 
dẫn truyền một mình đơn lẻ, và quả thật các Imam của 
chúng tôi đã có bất đồng quan điểm về Hadith này bởi 
y đã có sự bổ sung trong Hadith mà Albukhari và 
Muslim không ghi nhận.)). 

Azzahabi đã kết luận: ((Tôi nói: Ahmad và 
những người khác đã nhận định rằng Hadith này yếu 
kém)). 

Tôi (Albani) nói: Nhưng Alhaythami đã nói 
(1/74): ((Hadith này được Al-Baraz, Abu Ya’la, và 
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Attabra-ni trong (Al-Kabir), và những người dẫn truyền 
nó đều là những người dẫn truyền hợp lệ.)). 

Theo đánh giá hình như Hadith này đối với họ 
không phải đến từ đường dẫn của Abu Hamzah này đây 
bởi y không thuộc những người dẫn truyền chính xác 
và trong (Taqrib) y được cho là yếu kém trong dẫn 
truyền. Assuyu-ti ủng hộ trong (Al-Khasa-is: 1/406 – 
407) về sự ghi nhận của Albaraz, Abu Ya’la, Alharith 
bin Abu Usa-mah, Attabra-ni và Abu Na’im, Ibu Asa-
kir đến từ đường dẫn của Alqamah nhưng ông đã không 
nói gì mà chỉ im lặng như thường lệ, tượng tự như thế y 
cũng làm như vậy trong (Addar Almansur: 4/147). 

Sau đó, tôi xem lại với (Attabra-ni trong Al-
Kabir: (9976) và (Khám phá những tấm màn che những 
bổ sung của Al-baraz) thì tôi thấy Hadith này, theo họ, 
nó đến từ đường truyền của Hamad bin Salmah. 

Thế là tôi mới hiểu rằng Alhaythami và họ là 
cùng quan điểm của ông vừa được nói trên. 

Còn Al-A’mash đã ghi lại từ Ibrahim và 
Ibrahim thuật lại từ Alqamah và Alqamah thuật lại từ 
Abdullah bin Mas’ud : 

يع ﴿ ُي �ّ َل ع هتي َل ا َل ع �َ َي ع ىه
ل

أ َل ع �َ ٰىععللقل ل �ۡ  ]١٨: سورَ اىجم[ ﴾ ١ٱل�ك 
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Quả thật, Y (Nabi Muhammad ) đã nhìn thấy 
các dấu hiệu vĩ đại của Thượng Đế của Y. (Chương 
53 – Annajm, câu 18). 

Người đã nhìn thấy Jibril, cánh của ngài rộng 
đến cuối chân trời. 

(Hadith do Albukhari ghi nhận (4858), và Attayalisi 
(278), Ibnu Jarir (27/57), và Attabra-ni trong (Al-Kabir: 9051- 
9053).). 

Thứ năm: Abdurrahman bị Ishaq thuật lại từ 
Al-Qasim và Al-Qasim thuật lại từ Abdurrahman và 
Abdurrahman thuật lại từ cha của ông và cha của ông 
thuật lại từ Abdullah bin Mas’ud rằng Thiên sứ của 
Allah  nói: 

تَـَك ُمـ ف «  مب
ْ
َْـُر ْ ح
َ
ـْا ح ُُ َعَقاَن ثَا ْ َمب ْاَُ  

ْ
ُْ إُبَْراُهيَم َلْلََة ح لَُقي

يَعـاٌن  َُ َبَهـا 
َ
بَْة الَْمـاُ  َاَ ْْ َ�ُة َع َْة الّتْ يَف ََ َنبَة 

ْ
نب اِ
َ
ْخُبْْهْم ح

َ
َالَم َاح الاب

نب 
َ
َراَسَها سْ  َاح َْمـْا ُ�ُ  ََْحاَن اهللاُ َُ

ْ
َ إُ ب اهللاْ  َاال

َ
ـَبْ  اهللاْ َا  َاَ  إُل َْ

َ
 »ح

 .))ااثَ اان َر�ن من هْا الوجه((: اَان) ٣٤٦٢(حخرجه التمْي 

“Đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã gặp Nabi 
Ibrahim. Người nói: Này Muhammad, hãy nhắn lời 
chào Salam của ta đến cộng đồng của ngươi và hãy 
cho họ biết rằng quả thật Thiên Đàng là nơi tốt lành, 
nước ở nơi đó ngọt và tinh khiết, và nó là vùng đất đồi 
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trọc, và quả thật sự trồng cây cho nơi đó là những lời 
tụng niệm: Subha-nallah, Alhamdulillah, La-ila-ha-
illallah, và Allahu-Akbar.” (Tirmizhi: Hadith (3462) và ông 
nói: ((Hadith khá tốt và có vẻ lạ thường)).). 

Tôi (Albani) nói: Abdurrahman bin Ishaq là 
Abu Shaybah Al-Wasiti, ông là người dẫn truyền được 
giới học giả chuyên về Hadith đồng thuận nhận định là 
yếu kém. Có thể, Tirmizhi cho rằng Hadith của ông là 
khá tốt chỉ vì nó mang một số chi tiết trung thực, và tôi 
đã có nêu ra hai chi tiết trung thực trong (Assahihah: 
105), và một trong hai chi tiết sẽ được đề cập đến một 
lát nữa đây. 

Lưu ý: Assuyu-ti cũng có ghi nhận Hadith này 
trong (Al-Khasa-is: 1/407 – 408) từ đường dẫn của 
Ibnu Mardawiyah nhưng có bổ sung thêm ở phần cuối: 

 اَ  «
َ
 اَ  َن وْ  اَ  

َ
 إُ  ََ وب  َْ  

ب
  اهللاُ  بُ  

ْ
ف عَ ال ُِ  

ْ
 . » مُ يْ ُُ عَ ال

“và La hawla wala qu-wata illa billa-hil-ali-yilazhim.” 

Và Hadith với phần bổ túc này được ông ghi 
nhận trong (Addar Almanthur: 4/153): Attabra-ni đã 
ghi nhận với phần bổ túc này nhưng không có câu (Al-
aliyul-Azhim) (  

ْ
ف عَ ال ُِ  

ْ
مُ يْ ُُ عَ ال ), tương tự trong (Al-Mu’jam 

Al-Kabir: 10363). 
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Thứ sáu: Sulayman Ashshaybahi nghe từ Zir 
bin Hubaish và Zir thuật lại từ Abdullah bin Mas’ud: 

ٰىع ﴿ ل �ۡ يعٱل�ك  ُي �ّ َل ع هتي َل ا َل ع �َ َي ع ىه
ل

أ َل ع �َ  ]١٨: سورَ اىجم[ ﴾ ١للقل

Quả thật, Y (Nabi Muhammad ) đã nhìn thấy 
các dấu hiệu vĩ đại của Thượng Đế của Y. (Chương 
53 – Annajm, câu 18). 

Tức Người  đã nhìn thấy Đại Thiên thần 
Jibril nguyên hình và ngài có sáu trăm chiếc cánh. 
(Muslim: Hadith (282), và Attabra-ni: Hadith (9055).). 

Và trong một lời dẫn khác của Muslim (281): 
Ông có đề cập cùng với câu kinh được nói trên lời phán 
của Allah: 

َ ع ﴿ ا ؤل ف  عٱل� بل ذل اعكل ٰىععَل
ل

أ َل اع  ]11: سورَ اىجم[ ﴾ ١َل

Trái tim (của Muhammad) không dối trá về điều 
mà Y đã nhìn thấy. (Chương 53 – Annajm, câu 11). 

Còn trong lời dẫn khác của Muslim, Albukhari 
(4857), Tirmizhi (3277) và ông đã xác thực Hadith này 
từ đường dẫn truyền Ashshaybani nói: Tôi đã hỏi Zir 
bin Hubaish về lời phán của Allah (Chương 53 – 
Annajm, câu 11) thì ông bảo: Abdullah bin Mas’ud đã 
nói cho tôi biết ... Và đây cũng là lời dẫn của Ibnu Jarir 
(27/46), và Ahmad (1/398). 
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Và trong lời dẫn của Ahmad (1/412, 460), Ibnu 
Jarir (7/49) từ Hamad bin Salmah từ Asim bin 
Bahdalah từ Zir bin Hubaish từ Abdullah bin Mas’ud 
nói về lời phán của Allah: 

ع ﴿ ىه رل خ�
 

عأ للةا لز� اه عً َل َل ع �َ للقل  ].13: اىجمسورَ [ ﴾ ١َل

Và quả thật Người (Nabi) đã thấy y (Jibril) vào lúc 
giáng trần lần thứ hai. (Chương 53 – Annajm, câu 
13). 

Abdullah bin Mas’ud bảo rằng Thiên sứ của 
Allah  đã nói về câu kinh này như sau: 

ََ َعلَيُْه ُسّتُماٌَُة َجنَاٍح ثَنْتَُ ْ ُمـْن «  َُ الْْمنْتَ �َل ُعنَْا ُسْاَر  ُجْبُ
ُْ ثْ
َ
َرح

َاَْ 
ْ
ُه البَهاُا�ْل اّيّر َاال ُِ  »وْت ُر�

“Ta đã nhìn thấy Jibril tại cây Sidrah Muntaha, y có 
sáu trăm chiếc cánh, trên những chiếc cánh của y là 
những sợi lông vũ lưa thưa được chiếu sáng lấp lánh 
của ngọc trai và hồng ngọc.”. 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền của Hadith 
này khá tốt, và Assuyu-ti chỉ ghi nhận trong (Al-Khasa-
is: 1/408) từ Albayhaqi và Abu Na’im mà thôi. 

Thứ bảy: Abu Wa-il thuật lại từ Abdullah bin 
Mas’ud rằng Nabi  nói: 
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 رَ  «
َ
ْ  مْ َال الاب  هُ يْ لَ عَ  َل �ْ بُ جُ  ُْ ثْ ح

َ
حخرجـه الرـبا�  .» اٍح نَـجَ  ةُ اٌَ مُ تّ ُسـ ل

 .ِانا جيا) ١٠٤٢٢(

“Ta đã nhìn thấy Đại Thiên thần Jibril , y có sáu 
trăm chiếc cánh.” (Attabra-ni ghi nhận (10422) với đường 
dẫn truyền khá tốt). 

Thứ tám: Alhusain bin Wa-qid nói: Asim bin 
Bahdalah nói: Tôi nghe Shafeeq bin Salmah nói: Tôi đã 
nghe Abdullah bin Mas’ud nói rằng Thiên sứ của Allah 
 nói: 

 رَ  «
َ
ََ  َل �ْ بُ جُ  ُْ ثْ ح َُ الْْمنْتَ ْ اَ ُعنَْا ُسْاَر

َ
 » اٍح نَ جَ  ةُ اٌَ مُ تّ سُ  ل

“Ta đã nhìn thấy Đại Thiên thần Jibril tại nơi Sidrah 
Muntaha và y có sáu trăm chiếc cánh.”. 

Alhusain nói: Tôi đã hỏi Asim về những chiếc 
cánh của Jibril nhưng ông từ chối không cho tôi biết, 
tuy nhiên một số vị bằng hữu của ông đã cho nói cho 
tôi biết rằng một chiếc cánh bằng giữa hướng đông và 
hướng tây. (Ahmad: Hadith (1/407). 

Tôi (Albani) nói: Đường dẫn truyền của Hadith 
này cũng khá tốt. 

Và cùng với Alhusain, Sharik cũng dẫn truyền 
từ Asim với lời thuật của ông: Thiên sứ của Allah đã 
nhìn thấy Đại Thiên thần Jibril với nguyên hình trạng 
và ngài có sáu trăm chiếc cánh, mỗi cánh phủ cả chân 
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trời, rơi xuống từ cánh của ngài là những viên ngọc trai 
và hồng ngọc lấp lánh, Allah là Đấng biết rõ hơn ai hết. 
(Ahmad: Hadith (1/395)).  

Sharik là người có khả năng ghi nhớ rất kém, và 
lời của ông (mỗi cánh phủ cả chân trời) đối với tôi là 
hoàn toàn sai. Allah là Đấng biết rõ hơn hết. 

Thứ chín: Ishaq bin Abu Al-Kahtalah thuật lại 
từ Abdullah bin Mas’ud: 

Quả thật Muhammad không nhìn thấy Jibril với  
nguyên hình trạng của ngài ngoài trừ hai lần, một lần 
khi Người yêu cầu ngài cho Người thấy nguyên hình 
trạng thì ngài đã cho Người nhìn thấy từ cuối chân trời, 
còn một lần khác là khi Người thăng thiêng lên trời 
cùng với ngài và đó là lời phán của Allah: 

ع ﴿  ه ل ��
ل �َ عٱ ف قي

 �َ يٱ عب ول عع٧َله  ه َّ َل َل َل لاع ً َل ع ّّ عع٨م  �َ ل
عأ ي ـ�� ُل عصلو� ابل عصـل نل َل فل

ع ه �ل �َ ل
عع٩أ ه َ��ل ل

آعأ َل ع ۦي ه َي �ۡ ع�ل ه َل ي عِ ٰ َ��ل ل
  ]. ١٠ – ٧: اىجمسورَ [ ﴾ع١فلأ

Và y (Jibril) xuất hiện trên phần cao nhất của chân 
trời, rồi y tiến đến gần, y ở xa bằng khoảng cách của 
hai cây cung hoặc gần hơn. Bằng cách đó, Ngài 
(Allah) đã mặc khải cho người bề tôi của Ngài 
những gì Ngài muốn mặc khải. (Chương 53 – 
Annajm, câu 7 – 10). 
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Khi mà Jibril đã cảm nhận được Thượng Đế của 
ngài thì ngài trở lại nguyên hình trạng và cúi đầy quỳ 
lạy. Còn lời phán của Allah: 

ع ﴿ ىه رل خ�
 

عأ للةا لز� عً اه  َل َل ع �َ للقل ع ١َل ه �ل َل َ �م  عٱل ي ة َل �َ ُي ع َل َ عع١َي ة  َّ عجل ا هل َل َ َي
ع ٰى َل �

أ �مل عع١ٱل يذ� عِ ه �ل غ� ع�ل ا َل ع ةل َل �َ عٱلّسي �ل غ� عع١�ل ه �ل عطل ا َل َل ع ل�ل  عٱ�� اغل عزل ا َل
ٰىعع١ ل �ۡ يعٱل�ك  ُي �ّ َل ع هتي َل ا َل ع �َ َي ع ىه

ل
أ َل ع �َ لقل  ].١٨ - ١٣: سورَ اىجم[ ﴾١ل

Và quả thật Người (Nabi) đã thấy y (Jibril) vào lúc 
giáng trần lần thứ hai. Gần cây Sidrah Muntaha 
(cây táo trên đỉnh của tầng trời thứ bảy). Gần cây 
đó là Thiêng Đàng cư ngụ. Khi cây Sidrah  được bao 
phủ bởi những gì được (Allah) cho bao phủ. Mắt 
nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm 
mức giới hạn. Quả thật, Y (Nabi Muhammad ) đã 
nhìn thấy các dấu hiệu vĩ đại của Thượng Đế của 
Y. (Chương 53 – Annajm, câu 13 - 18). 

Tức Nabi đã thấy nguyên hình trạng của Đại 
Thiên thần Jibril . 

(Ahmad: Hadith (1/407), Attabra-ni Hadith (10547), với 
đường dẫn truyền khá tốt, tất cả những người dẫn truyền đều 
thuộc cấp đáng tin cậy và được mọi người biết đến, ngoại trừ 
Ishaq, tuy nhiên đã có hai người dẫn truyền thuộc cấp đáng tin cậy 
dẫn truyền từ ông, và Ibnu Hibban đã có nêu ông trong (Thiqat: 
Những người đáng tin cậy trong dẫn truyền).). 
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Thứ mười: Isra-il thuật lại từ Abu Ishaq và Abu 
Ishaq thuật lại từ Abdurrahman bin Yazid và 
Abdurrahman thuật lại từ Abdullah bin Mas’ud về câu 
kinh: 

ٰىع ﴿
ل

أ َل اع َل ع  َ ا ؤل ف  عٱل� بل ذل اعكل  ]11: سورَ اىجم[ ﴾ ١َل

Trái tim (của Muhammad) không dối trá về điều 
mà Y đã nhìn thấy. (Chương 53 – Annajm, câu 11). 

Rằng Thiên sứ của Allah đã nhìn thấy Đại Thiên 
thần Jibril từ phía chân trời che phủ cả khoảng không 
giữa trời và đất. 

(Ahmad (1/394, 418), Tirmizhi (3283) và ông nói: 
((Hadith tốt và xác thực)), Hakim (2/468 – 469) và ông nói: 
((Đường dẫn truyền hợp lệ theo đúng tiêu chuẩn Albukhari và 
Muslim)), và Azzahabi cùng đồng thuận quan điểm. Al-Tayasili 
(232) từ đường dẫn Qais, Ibnu Jarir (27/51) từ Sufyan, cả hai 
người đều dẫn truyền từ Abu Ishaq.). 

13- Hadith từ Ali  
Ziya-dah bin Al-Munzhir thuật lại từ 

Muhammad bin Ali và Muhammad thuật lại từ cha của 
ông Ali bin Alhusain và ông Ali thuật lại từ cha của 
ông Alhusain, và Alhusain thuật lại từ Ali: 

((Khi mà Allah, Đấng Ân Phúc và Tối Cao 
muốn dạy cho vị Thiên sứ của Ngài Azan, Ngài đã cho 
Đại Thiên thần Jibril đến cùng với con vật cưỡi, ngươi 
ta gọi con vật đó là Buraq. Thế là Người  đã cưỡi lên 
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nó những nó không chịu và gây khó khăn. Jibril bảo nó: 
Hãy yên nào! Thề bởi Allah, quả thật đối với Allah 
không một người bề tôi nào cưỡi trên ngươi lại cao quý 
hơn Muhammad . 

Thế là Người  đã cưỡi trên nó đến khi tới 
được một bức màn chắn gần Đấng Độ lượng, Ân phúc 
và Tối cao. 

Lúc bấy giờ, xuất hiện một vị Thiên thần đi ra 
từ bức màn chắn ấy, Thiên sứ của Allah  hỏi: Thưa 
Jibril! Đây là ai? Jibril bảo: Thề bởi Đấng đã gởi ngươi 
đến bởi điều chân lý, quả thật, ta là tạo vật có vị thế gần 
Ngài nhất và quả thật vị Thiên thần này ta chưa từng 
nhìn thấy bao giờ kể từ khi ta được tạo ra. Vị Thiên 
thần đó bảo: Allahu-Akbar, Allahu-Akbar (Allah vĩ đại 
nhất), có tiếng nói từ phía sau vách màn: Bề tôi của TA 
nói đúng sự thật, TA vĩ đại nhất, TA vĩ đại nhất. 

Kế tiếp, vị Thiên thần nói:  

 
َ
  ْشَهاْ ح

َ
ْن  
َ
هَ ح ـٰ  ا إُلَ

ب
 هللاْ إُ 

(Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah.) 

Có tiếng nói từ phía sau bức màn: Bề tôi của TA 
đã nói thật, không có Thượng Đế đích thực nào khác 
ngoài TA. 

Vị Thiên thần nói: 
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ًاا رَْسوْن   نب ْ َمب
َ
ْشَهْا ح
َ
 اهللاُ  ح

(Tôi chứng nhận rằng Muhammad là vị Thiên sứ của 
Allah). 

Tiếng nói từ phía sau bức màn: Bề tôi của TA 
đã  nói sự thật, TA đã cử phải Muhammad. 

Vị Thiên thần nói tiếp:  

ب  َالَََ ِب ُُ ال َفَالُح، ََْا ََاَم
ْ
ب َعَ ال ََ  ،َُ َال ِب َبْ اْهللا .  َعَ ال َْ

َ
اْهللا ح

َبْ  َْ
َ
 ح

(Hãy đến với lễ nguyện Salah, hãy đến với sự thành 
công, lễ nguyện Salah đã bắt đầu tiến hành. Allah vĩ đại 
nhất, Allah vĩ đại nhất). 

Tiếng nói từ phía sau bức màn: Bề tôi của TA 
đã nói sự thật, TA vị đại nhất, TA vĩ đại nhất. 

Vị Thiên thần nói tiếp: 

 
َ
هَ   ـٰ  ا إُلَ

ب
 هللاْ إُ 

(Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah). 

Tiếng nói từ phía sau bức màn: Bề tôi của TA 
nói sự thật, không có Thượng Đế đích thực nào khác 
ngoài TA. 
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Sau đó, vị Thiên thần nắm lấy tay Muhammad 
 tiến ra phía trước, Người đã làm Imam cho cư dân 
trên trời trong đó có Nabi Adam và Nuh. 

Abu Jafar Muhammad bin Ali nói: Ngày đó, 
Allah đã hoàn thiện cho Muhammad sự cao quý và vinh 
dự trước cư dân của trời và đất.)). 

Hadith được Albaraz ghi lại trong (Khám phá 
những bức màn: 252) và nói: ((Chúng tôi không hề biết 
bất cứ một Hadith nào được dẫn truyền từ Ali có lời 
như thế này ngoài đường dẫn truyền này cả, và Ziya-
dah bin Al-Munzhir là người theo tà phái Shi’ah, và 
Marwan bin Mu’a-wiyah cùng với những người khác 
dẫn truyền từ ông.)). 

Tôi (Albani) nói: Trong (Al-Maj’mu: 1/329) có 
nói: ((Nhìn một cách tổng thể thì đây là Hadith yếu 
kém.)). 

Còn trong (Taqrib): ((Không được thừa nhận, 
Yahya bin Mu’ayyin đã bịa đặt và nói dối.)). 

Do đó, Hadith này là Hadith rất yếu kém, chỉ 
toàn là điều bịa đặt không xác thực. 

14- Hadith từ Umar bin Khattab   
Abu Sinan thuật lại từ Ubaidullah bin Adam và 

Abu Maryam và Abu Shu’aib rằng: 
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Umar bin Khattab đang  ở Al-Jabiyah và ông 
nói về cuộc chinh phục ngôi đền thiêng Maqdis – 
Jerusalem. 

Abu Salmah nói: Abu Sinan thuật lại cho tôi 
nghe từ Ubaid bin Adam rằng: Tôi đã nghe Umar bin 
Khattab nói với Ka’ab: Anh thấy tôi nên dâng lễ 
nguyện ở đâu? Ka’ab nói: Nếu anh lấy  ý kiến từ tôi thì 
quả thật tôi đã dâng lễ nguyện sau tảng đá, nhưng 
Jerusalem, tất cả đều ở phía trước anh. 

Umar bin Khattab  nói: Làm giống như Do 
thái ư? Không. Tôi sẽ dâng lễ nguyện Salah như Thiên 
sứ của Allah  đã dâng lễ nguyện Salah. Thế là ông 
hướng về Qibal và dâng lễ nguyện Salah, sau đó, ông 
trải cái áo của ông và phủi bụi trên áo và mọi người 
cũng vậy. (Ahmad: Hadith (1/38): Aswad bin Amir nói: Hamad 
bin Salmah thuật lại tôi nghe từ Abu Sinan ..). 

Tôi (Albani) nói: Hadith này có đường dẫn 
truyền yếu, Abu Sinan chính là Ysa bin Salnan 
Alqasmali, và ông là người dẫn truyền Hadith thuộc cấp 
yếu kém. Còn Ubaid bin Adam đã không được ai nói 
đến rằng ông có người dẫn truyền nào khác từ ông 
ngoài Abu Sinan cả vậy mà Ibnu Hibban lại ghi nhận 
ông trong Thiqat (những người dẫn truyền chính xác 
đáng tin cậy). Chiếu theo nguyên tắc của ông thì ông đã 
đánh giá những người không rõ lai lịch là những người 
dẫn truyền chính xác. 
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15- Hadith từ Malik bin Sa’sa’ah (đã 
được nói trong Hadith từ Anas). 

16-  Hadith từ Abu Ayyub Al-Ansari 
 

Abu Sakhr thuật lại rằng Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abdullah bin Umar đã thuật lại cho 
ông nghe từ Sa-lim bin Abdullah: Abu Ayyub Al-
Ansari đã thuật lại cho ông nghe: 

Đêm mà Thiên sứ của Allah  được đi dạ 
hành, Người  đã đi ngang qua Nabi Ibrahim, Ibrahim 
nói: Thưa Jibril! Ai đi cùng ngài? Jibril bảo: Đây là 
Muhammad. Thế là Ibrahim bảo Người : Hãy bảo 
cộng đồng của con cố gắng trồng cây thật nhiều trong 
Thiên Đàng, bởi quả thật đất của nó rất tốt lành và rộng 
mênh mong. 

Người  hỏi: Trồng cây trong Thiên Đàng như 
thế nào? Ibrahim nói: Niệm: ( ُبُاهللا 

ب
ََ إُ   َْوب

َ
 َاْوَن َا 

َ
 ) (La 

hawla wala qu-wata illa billah: Mọi quyền năng và sức 
mạnh đều ở nơi Allah). 

(Ahmad: Hadith (5/418), Ibnu Jarir: Hadith 
(15/255), Attabra-ni trong (Al-Kabir: 3898), tuy nhiên 
Ibnu Jarir và Attabra-ni lại nói: ((Abdullah bin 
Abdurrahman là thầy của Salim bin Abdullah, ông 
thuật lại từ Sa-lim bin Muhammad bin Ka’ab Al-
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Qurzhi.)). Đây là điều vẫn còn được tranh cãi kịch liệt, 
nhưng mong rằng Hadith là từ Abu Sakhr, ông tên thật 
là Hamid bin Ziyad, ông mới là người quan trọng như 
đã được nói trong (Taqrib), và thầy của ông là Abdullah 
này đây. Ibnu Hajar đã ghi nhận Hadith này trong 
(Atta’jil) và nói: ((Ibnu Hibban đã có nêu ông trong 
(Thiqat).)). Còn Ibnu Abu Hatim ghi nhận trong (Jarh 
wal-Ta’dil: 5/98, 454) giống như lời dẫn được Ibnu 
Jarir ghi nhận chỉ cò điều ông nói: ((được dẫn truyền từ 
Sa-lim và Muhammad bin Ka’ab)). Có thể đây là quan 
điểm đúng nhất. 

Dù thế nào thì Hadith này vẫn là yếu kém bởi 
những người dẫn truyền không rõ ràng, tuy nhiên, nội 
dung của nó có những bằng chứng trung thực từ các 
Hadith xác thực khác như đã được nói ở phần trên. 

17- Hadith từ Abu Zhar  (đã được đề 
cập trong Hadith từ Anas). 

ُْ رَْسـوَن اهللاُ  َ�َُْا اهللاُ  ثْ
َ
ُُ َكّر لَْو َرح

َ
ُْ ب صـ�  - بُْن َشُقيٍق ََاَن َْلْ

ْهْ  -عليه اسلم اهللاْ 
ْ
ل
َ
ْ َهْل . لََاُ

ْ
ل
َ
ْسُ
َ
ُْ ح ْ ََاَن ْرنْ

ْ
ل
َ
َُ �َْاُ ََاَن َاَما ْرنْ

َب اََجلب    َر�بْه َع
َ
ْ . َرح

ْ
ل
َ
ِف ََْا َسُ ِب « ْه َعَقاَن ََاَن فَإُ

َ
ْعتْـْه صْـوراً َ

َ
ََـْا َرح

َراْه 
َ
 ).٢٩٢(، امالم )١٧٥ا ٥/١٤٧(حخرجه ححا  .»ح
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 Abdullah bin Shafeeq nói: Tôi nói với Abu Zhar: Nếu 
tôi gặp được Thiên sứ của Allah  thì chắc chắc tôi sẽ 
hỏi Người. Ông nói: Ông muốn hỏi điều gì? Tôi muốn 
hỏi Người rằng Người có nhìn thấy Thượng Đế của 
Người, Đấng Tối cao và Toàn năng không? Ông nói: 
Quả thật, tôi đã hỏi Người và Người nói: “Ta chỉ nhìn 
thấy toàn là ánh sáng, làm sào Ta nhìn thấy Ngài?!” 
(Ahmad: Hadith (5/147, 175), và Muslim: Hadith (292).). 

 

       
 

                     


