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Tawassul Được Phép Và Không Được Phép 

   
 

ه وَ  ، ولَََعَ آِله َ له اهلله َخاتَمه انلَّبهيِّْيح ََلمُ لََعَ رَُسوح ََلةُ َوالسَّ ، َوالصَّ َ ه َربِّ الحَعالَمهْيح ُد لِله َمح ََنح اَْلح ِه َو ِه ْح ََص
هََل  .َواََلهُ إ نه

يح  يَوحمه ادلِّ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ 

và muôn loài. Cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah - vị Nabi cuối 

cùng, cho gia quyến của Người, cho các bạn đạo của Người cùng tất cả những ai đi 

theo Người cho tới Ngày Tận Thế. 

Đại đa số học giả của trường phái Sunnah và Jama’ah đã đồng thuận rằng 

Tawassul là việc làm có qui định trong giáo lý Islam. Bằng chứng cho sự việc đó 

được khẳng định qua Qur’an và các Hadith xác thực. Tuy nhiên, một số tín đồ 

Muslim vẫn còn mập mờ chưa hiểu đúng về cách thức Tawassul được nêu trong 

Qur’an và Sunnah cũng như qua các hành động và sự thực hiện của thế hệ tín đồ 

Salaf. Những người này đã hiểu Tawassul theo các góc độ sai lệch, đi ngược lại với 

căn bản của Islam và sự hướng dẫn của Thiên sứ . Họ lập luận và dẫn chứng cho 

sự ngộ nhận của họ bằng các Hadith kém xác thực cũng như các Hadith bịa đặt, 

thậm chí việc sai lệch của họ còn đi xa hơn nữa khi mà họ suy luận các câu Kinh 

Qur’an nói về Tawassul một cách sai lệch theo sự ngộ nhận của họ. 

Như chúng ta đã biết, mỗi khi chúng ta bất đồng quan điểm trong việc hiểu 

các văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah thì chúng ta phải quay trở về với cái hiểu 

của thế hệ Salaf ngoan đạo và chính trực từ các vị Sahabah và Tabi’een, bởi lẽ họ là 

những người cận với thời mà các văn bản giáo lý được thiên khải xuống, và bởi vì 

họ là những người nằm trong những thế kỷ đầu tốt đẹp nhất được Thiên sứ của 

Allah  khẳng định khi Người nói: 

{ ُ ، انلَّاسه  َخيح ِنه هينَ  ُثمَّ  قَرح ، اَّلَّ هينَ  ُثمَّ  يَلُوَنُهمح  رواه ابلخاري. {يَلُوَنُهمح  اَّلَّ
“Những người tốt nhất là những người trong thế kỷ của Ta, kế đến là những 

người tiếp nối sau họ, kế đến là những người tiếp nối sau họ.” (Albukhari). 

Như vậy, mỗi tín đồ Muslim đã tin nơi Allah  và nơi Thiên sứ của Ngài  

thì phải có bổn phận tránh xa dục vọng và sở thích của bản thân, bởi vì dục vọng và 

sở thích của bản thân đưa người bề tôi chệch khỏi con đường của Allah . Cho 

nên, mỗi tín đồ cần phải bám theo những gì mà những người ngoan đạo chính trực 

của thế hệ Salaf đã đi trước. Từ lẽ này, tôi muốn trình bày cụ thể và chi tiết về vấn 

đề Tawassul – vấn đề mà đã có nhiều lời lẽ và lý luận cũng như đã có nhiều bước 

chân chệch hướng để đi theo con đường của những người Bid’ah, những người theo 

chủ nghĩa dục vọng và sở thích của bản thân. Tôi đã tập hợp các bằng chứng giáo lý 

xoay quanh vấn đề Tawassul từ Qur’an và Sunnah theo khả năng có thể. Cầu xin 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phù hộ và trợ giúp cho việc làm này của tôi, cầu 
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xin Ngài  sự chân thành trong tâm niệm và sự đúng đắn trong nhận định bởi Ngài 

là Đấng Quảng Đại và Ân Phúc. 

Khái niệm Tawassul 

Tawassul theo nghĩa đen: là động cơ cho mục đích, làm hài lòng và cung 

kính đến người cần nhờ vả; và một nghĩa đen khác nữa là cận thần của vua chúa. 

Tawassul theo thuật ngữ giáo lý: là sự tìm lấy nguyên nhân hợp giáo lý để 

đến gần Allah  hay sự thờ phượng với ý nghĩa đến gần sự hài lòng nơi Ngài, bởi 

những điều được qui định trên chiếc lưỡi của Thiên sứ của Ngài, hoặc sự thờ 

phượng để đạt được vị trí cao nơi Allah  hay để được phúc lành hoặc để xua tan 

điều dữ.(1) 

Tawassul hướng về Allah  chỉ được phép với những điều được Ngài qui 

định và sắc lệnh. 

Tawassul phải được dựng trên ba điều thiết yếu: 

1- Allah  là Đấng mà người chủ thể Tawassul muốn hướng đến, bởi Ngài là 

Đấng Ân Phúc, Quảng Đại và Quyền Năng. 

2- Người chủ thể Tawassul phải là người bề tôi yếu thế đang rất cần sự trợ giúp 

cho nhu cầu của y. 

3- Phương tiện Tawassul hay chiếc cầu nối phải là những điều, những hành vi 

ngoan đạo làm Allah  hài lòng. 

 Để phương tiện Tawassul trở nên hữu ích nhằm đạt được sự hài lòng nơi 

Allah  hầu được Ngài thương xót mà phù hộ trợ giúp thì người chủ thể Tawassul 

phải quan tâm đến những điều sau: 

 Người chủ thể Tawassul hướng về Allah  phải là người bề tôi có đức tin và 

ngoan đạo, và y chỉ Tawassul đến một mình Ngài duy nhất. 

 Phương tiện Tawassul phải là những việc làm được Allah  qui định và ban 

hành cho các bề tôi của Ngài trong việc dùng chúng để đến gần nơi Ngài. 

 Phương tiện Tawassul phải là những việc làm hợp lý và thuận chiều với 

Sunnah của Thiên sứ , không được thêm hay bớt, và cũng không được thay đổi 

không gian và thời gian nếu đã được ấn định. 

Đến đây, chúng ta biết được rằng những việc làm ngoan đạo và thiện tốt của 

những người vô đức tin không được xem là phương tiện Tawassul cũng như không 

được thừa nhận là những điều đến gần Allah . 

Các dạng Tawassul 

Các học giả phái Sunnah phân loại Tawassul thành hai dạng: Tawassul được 

phép và Tawassul không được phép. 

                                                           
(1)  Nói một cách nôm na dễ hiểu: Tawassul là tìm lấy một điều, sự việc, thứ gì đó làm chiếc cầu 

nối để đến gần Allah , để được Ngài hài lòng, để được Ngài phù hộ che chở hay được Ngài ban 

cho phúc lành. 
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Tawassul được phép và các hình thức: 

Tawassul được phép (Tawassul hợp giáo lý): là sự đến gần Allah  bằng 

những điều, những thứ mà Ngài yêu thích và hài lòng từ các việc làm thờ phượng 

bắt buộc hoặc tự nguyện dưới dạng lời nói, hành vi hay tâm niệm. 

1- Hình thức thứ nhất: Tawassul đến Allah  bằng các tên gọi hoàn mỹ cũng 

như các thuộc tính tối cao của Ngài. Đây là hình thức Tawassul tốt nhất và hiệu quả 

nhất trong các hình thức Tawassul dành cho người bề tôi. Bằng chứng cho cho điều 

này là lời phán của Allah : 

ََنٰ فَٱدأُعوهُ ﴿ ُسأ َمآُء ٱۡلأ سأ
َ َ ٱۡلأ  [081سورة األعراف: ] ﴾ بََها  َوّلَِله

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất ; Bởi thế, hãy cầu nguyện 

Ngài bằng các tên gọi đó. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Có nghĩa là hãy cầu nguyện Allah  với các tên gọi hoàn mỹ của Ngài hỡi 

những bề tôi muốn Tawassul đến Ngài. Câu Kinh là bằng chứng khẳng định việc 

Tawassul đến Allah  bằng các tên gọi và các thuộc tính của Ngài, và đó là một 

trong những điều được Ngài yêu thích và hài lòng. Chính vì lẽ này mà Thiên sứ của 

Allah  luôn cầu nguyện Allah  bằng các tên gọi và các thuộc tính của Ngài, các 

vị Sahabah cũng như các vị Ta-bi’een cũng đều cầu nguyện Allah  giống như 

vậy. Và đó chính là đường lối của những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ. 

2- Hình thức thứ hai: Tawassul đến Allah  bằng những việc làm ngoan đạo và 

thiện tốt; chẳng hạn như người Muslim nói: Lạy Allah, với đức tin của bề tôi nơi 

Ngài, với tình yêu của bề tôi dành cho Ngài hoặc với sự đi theo của bề tôi đối với vị 

Thiên sứ của Ngài hay với tình yêu của bề tôi dành cho vị Thiên sứ của Ngài  thì 

xin Ngài giải nạn cho bề tôi; hoặc chẳng hạn người Muslim nêu ra các việc làm 

ngoan đạo và thiện tốt mà y đã làm vì sắc diện của Allah  rồi cầu xin Ngài như: lễ 

nguyện Salah, nhịn chay, Jihaad, đọc Qur’an, tụng niệm, Salawat cho Thiên sứ của 

Allah , hoặc các việc làm thiện tốt khác hay việc từ bỏ những điều Haram. Bằng 

chứng cho hình thức Tawassul này là lời phán của Allah : 

فَرأ ََلَا ذُنُوبَنَا َوقَنَا َعَذاَب ٱَلهارَ ﴿ َيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إَنهنَآ َءاَمنها فَٱغأ  [01سورة آل عمران: ] ﴾١٦ٱَّله

Những ai cầu nguyện, nói: “Lạy Thượng Đế, bầy tôi thực sự đã tin tưởng, xin 

Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và cứu rỗi bầy tôi khỏi sự trừng phạt nơi 

Hỏa Ngục!”. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 16). 

Còn bằng chứng từ Sunnah thì có câu chuyện được Thiên sứ của Allah  kể 

lại về ba người đàn ông thuộc thời trước bị kẹt trong một hang núi do một tảng đá 

to đã lăn xuống chặn cửa hang lại; ba người họ đã lần lượt cầu xin Allah  giải nạn 

bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt của mình vì Ngài rồi cuối cùng được Ngài 

giải cứu khỏi kiếp nạn đó (theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại). 

3- Hình thức Tawassul thứ ba: Tawassul đến Allah  bằng sự cầu nguyện của 

những người ngoan đạo. Chẳng hạn như người Muslim gặp phải một hoàn cảnh khó 

khăn nào đó, y biết bản thân mình đã thường lơ là với Allah  nhưng y muốn tìm 
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lấy một nguyên nhân mạnh mẽ để hướng về Allah  nên y đã tìm đến một người 

ngoan đạo mà y thấy rằng người đó có lòng Taqwa cũng như kiến thức về Qur’an 

và Sunnah, y nhờ vả người đó cầu xin Allah  giải nạn cho y. Đây là hình thức 

Tawassul được phép và bằng chứng là lời phán của Allah : 

َدهَمأ ﴿ َيَن َجآُءو مَۢن َبعأ يَمَٰن َوََل ََتأَعلأ َِف َوٱَّله َ
َيَن َسَبُقونَا بَٱِلأ َوٰنَنَا ٱَّله فَرأ ََلَا َوَِلَخأ َيُقولُوَن َربهنَا ٱغأ

َيَن َءاَمنُواْ َربهَنآ إَنهَك رَُءوٞف رهَحيٌم   لََّٗله
ا
 [01سورة احلرش: ] ﴾١٠قُلُوبَنَا َغّٗل

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài 

tha thứ cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi ...” 
(Chương 59 – Al-Hashr, câu 10). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại: Ông Umar bin Al-Khattaab  đã từng nhờ 

ông Al-Abbas bin Abdul-Muttalib cầu mưa lúc trời hạn hán, ông Umar nói: “Lạy 

Allah, quả thật bầy tôi đã Tawassul đến Ngài bởi vị Nabi của bầy tôi, thế là Ngài 

đã ban mưa xuống cho bầy tôi, và bây giờ bầy tôi Tawassul đến Ngài bởi người bác 

của Nabi của bầy tôi thì xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi!” Thế là Allah  

đã ban cho mưa xuống. (Albukhari). 

Ý nghĩa câu nói của ông Umar : Bầy tôi đã từng tìm đến Nabi  của bầy 

tôi và nhờ Người cầu xin Ngài cho bầy tôi và bầy tôi nhờ sự cầu xin của Người  

để được đến gần Ngài, và bây giờ Người  đã di chuyển đến một nơi trên cao ở nơi 

Ngài và không bao giờ quay trở lại để có thể cầu xin Ngài giùm bầy tôi, nên bầy tôi 

đã tìm đến người bác của Nabi  của bầy tôi Al-Abbas và nhờ ông ấy cầu xin Ngài 

cho bầy tôi. 

Ba hình thức Tawassul trên đây là các hình thức Tawassul hợp với giáo lý, 

còn những hình thức Tawassul khác ngoài ba hình thức này đều không có bất kỳ cơ 

sở nào làm bằng chứng giáo lý cả.  

Ba hình thức Tawassul trên có giới luật khác nhau, có hình thức là bắt buộc 

như hình thức Tawassul với những tên gọi, các thuộc tính của Allah , với đức tin 

(Iman) hoặc với Tawhid; có hình thức Tawassul mang tính chất khuyến khích như 

hình thức Tawassul bởi những việc làm ngoan đạo và thiện tốt hoặc bởi sự cầu 

nguyện của những người ngoan đạo. 

Người Muslim khi gặp phải những biến cố và tai ách thì phải Tawassul đến 

Allah  bằng những hình thức Tawassul được qui định trong giáo lý, phải từ bỏ 

những hình thức Tawassul Bid’ah và tội lỗi vì đó là những việc làm trái với giáo lý 

của Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

 

Tawassul không được phép và các hình thức: 

Tawassul không được phép (Tawassul không hợp giáo lý): là hình thức đến 

gần Allah  qua những điều, những thứ mà Ngài không yêu thích cũng như không 

hài lòng từ lời nói, hành vi và tâm niệm. 

Sau đây là một số hình thức tiêu biểu về Tawassul không được phép: 
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 Thứ nhất: Tawassul đến Allah  bởi vị trí và sự cao quý của môt cá nhân 

nào đó; chẳng hạn như một người nói: Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài bởi vị trí cao 

quý của vị Nabi của Ngài hoặc bởi vị trí cao quý của người bề tôi (nào đó) của 

Ngài. Đây là hình thức Tawassul không được biết đến trong Islam, nó không được 

qui định trong Qur’an của Allah , Ngài phán: 

ء   ﴿ َنا َِف ٱلأَكَتَٰب مَن ََشأ ا فَرهطأ  [88: األنعام سورة] ﴾ مه

TA đã không bỏ sót một điều nào trong quyển Sổ (Định luật). (Chương 6 – 

Al-An’am, câu 38). 

Hình thức Tawassul này không được tìm thấy trong Sunnah của Thiên sứ  

trong khi ông Abu Huroiroh  nói: “Thiên sứ của Allah  đã dạy tất cả mọi sự 

việc ngay cả việc đi đại tiện” (Muslim). 

Và hình thức Tawassul này cũng không được tìm thấy trong các việc làm của 

các vị Sahabah. Islam chỉ ra lệnh cho người tín đồ cầu xin Allah  bằng các tên gọi 

hoàn mỹ cũng như các thuôc tính tối cao của Ngài. 

Hình thức Tawassul không hợp giáo lý này được xem là hình thức Tawassul 

Bid’ah, có thể đưa người chủ thể đến với tội đại Shirk. Bởi lẽ hình thức Tawassul 

này mang tâm niệm rằng Allah  là Đấng cần đến một vị trung gian giống như vua 

chúa hay những lãnh đạo của thế gian phải cần đến những cận thần hay những kẻ 

trung gian làm chiếc cầu nối giữa họ và dân chúng; nó đã ví Đấng Tạo Hóa với các 

tạo vật của Ngài trong khi không được phép so sánh Ngài với tạo vật của Ngài. 

Quả thật, nếu Allah  đã hài lòng với người bề tôi nào thì Ngài không cần 

đến bất cứ kẻ trung gian nào giữa Ngài và người bề tôi đó, và nếu Ngài giận dữ và 

phẫn nộ lên người bề tôi nào thì chẳng có kẻ trung gian nào có thể can thiệp giúp 

ích được người bề tôi đó cả. 

Hãy biết rằng tạo vật dù có địa vị và quyền lực to lớn cỡ nào, dù đó là vua 

chúa hay Nabi hoặc Thiên sứ thì cũng không được phép so sánh Allah  với tạo 

vật đó, bởi lẽ tạo vật luôn lệ thuộc và cần đến Đấng Tạo Hóa còn Allah là Đấng 

Tạo Hóa, Ngài là Đấng Độc Lập và Tự Hữu nên Ngài không lệ thuộc cũng như 

không cần đến bất cứ tạo vật nào, và Ngài không cần đến bất cứ kẻ can thiệp nào, 

Ngài phán: 

لَُك لَُهمأ رَزأقا ﴿ َ َما ََل َيمأ ُبُدوَن مَن ُدوَن ٱّلِله َمَٰوَٰت َويَعأ ۡرَض َشيأ ا ٗمََن ٱلسه
َ َتَطيُعوَن َوٱۡلأ فََّل  ٧٣ا َوََل يَسأ

لَُموَن  نتُمأ ََل َتعأ
َ
لَُم َوأ َ َيعأ َۚ إَنه ٱّلِله ثَاَل مأ

َ َ ٱۡلأ َبُواْ ّلَِله  [37، 38سورة انلحل: ] ﴾ ٧٤تَۡضأ

Và họ thờ phượng ngoài Allah những kẻ không có một chút quyền hành và 

cũng không có khả năng cung cấp một thứ bổng lộc nào từ các tầng trời và 

dưới đất. Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah. Quả thật, Allah 

biết hết trong lúc các ngươi không biết. (Chương 16 – Annahl, câu 73, 74). 

Chính vì lẽ này mà các vị Sahabah đã nhờ ông Al-Abbas cầu nguyện giùm 

cho họ sau khi Thiên sứ của Allah  đã qua đời, nhưng điều đó không có nghĩa 

rằng họ lại nói trong lời cầu nguyện của họ: lạy Allah, với vị trí cao quý của vị Nabi 
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của Ngài xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi, rồi sau đó khi Nabi  đã qua 

đời thì họ lại nói: lạy Allah, với vị trí cao quý của Al-Abbas xin Ngài hãy ban mưa 

xuống cho bầy tôi. Bởi lẽ những lời cầu nguyện như thế là Bid’ah, các vị Sahabah 

không hề học được từ nơi Thiên sứ của Allah  những lời cầu nguyện như vậy, vả 

lại nó không hề có trong Qur’an của Allah  nên họ không làm. Nếu như việc 

Tawassul đến Allah  bởi địa vị cao quý của một ai đó sau khi Nabi  qua đời là 

điều được phép thì chắc chắn việc Tawassul đến Allah  bởi địa vị cao quý của 

Nabi  là điều đáng được làm hơn. 

Hình thức Tawassul đến Allah  bởi địa vị cao quý của một ai đó là hình 

thức giống như hành vi tội Shirk của những người thờ đa thần ở Makkah trong thời 

của Thiên sứ . Allah  phán về họ: 

بُُدُهمأ إََله ﴿ َ ُزلأَفى َما َنعأ  [8سورة الزمر: ] ﴾َِلَُقٗرَبُونَآ إَََل ٱّلِله

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah mà 

thôi. (Chương 39 – Azzumar, câu 3). 

Hãy biết rằng, ai đó Tawassul đến Allah  bởi một tạo vật nào đó hoặc bởi 

địa vị cao trọng của một tạo vật nào đó với niềm tin rằng tạo vật đó sẽ mang lại 

điều hữu ích hoặc xua tan điều dữ thì người đó đã có hành vi đại Shirk với Allah  

và bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam. 

 Thứ hai: Cầu khấn, nguyện thề, xin phúc lành bởi những người ngoan đạo. 

Nếu cầu khấn đến những người ngoan đạo, Tawassul đến Allah  với sự cao quý 

của họ hoặc nguyện thề với họ trong khi họ là những người đã qua đời là những 

việc làm không thuộc tôn giáo của Allah  mà là những việc làm mang tội đại 

Shirk phủ nhận hoàn toàn Tawhid; chẳng hạn như lời: này hỡi Mawla (tên) xin hãy 

nắm lấy tay tôi... hãy cầu xin Allah cho tôi được thế này, thế này... hoặc tôi ở trong 

sự bảo vệ của ngài, tôi ở cùng với ngài và với Allah ... Tất cả những lời như thế 

đều là những lời nói Shirk. 

Tương tự, việc thề nguyện với những người đã chết không phải là hình thức 

Tawassul hợp giáo lý, chẳng hạn như lời của ai đó: này hỡi Sayyid (tên) nếu Allah 

ban cho tôi Rizq thế này thì tôi sẽ làm cho ngài thề này... Đây là sự thề nguyện với 

ai (vật) khác ngoài Allah , là hình thức thờ phượng ai (vật) khác ngoài Allah , 

tôn giáo Islam vô can với việc làm đó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َرأَث ﴿  مََن ٱۡلأ
َ
ا ذََرأ َ مَمه نأَعَٰم نََصيبا وََجَعلُواْ ّلَِله

َ ََكٓئََنا  َفَما ََكَن ا َوٱۡلأ َمهَمأ َوَهَٰذا لَُُشَ َ بَزَعأ َفَقالُواْ َهَٰذا ّلَِله
ۗۡ َسآَء َما ََيأُكُموَن  ََكٓئَهَمأ َ َفُهَو يََصُل إَََلٰ ُُشَ َ  َوَما ََكَن ّلَِله ََكٓئَهَمأ فََّل يََصُل إَََل ٱّلِله سورة األنعام: ] ﴾١٣٦لَُُشَ

081] 

Và họ cúng cho Allah một phần đất trồng trọt cùng với một số thú nuôi mà 

Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: “Đây là phần cúng cho Allah và 

đây là phần cúng cho các thần linh của chúng tôi”. Nhưng những gì mà họ 

cúng cho thần linh của họ không hề đến tay Allah trong lúc những gì mà họ 
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cúng cho Allah lại đến tay của các thần linh của họ. Thật xấu xa thay cho điều 

mà họ suy xét và khẳng định. (Chương 6 – Al-An’am, câu 136). 

Việc hướng đến những ai (vật) khác ngoài Allah  trong việc cầu xin Ngài 

không phải là sự hướng dẫn của Thiên sứ  hay đường lối của các vị Sahabah cũng 

như các vị Ta-bi’een. Đó là đường lối của những kẻ thiếu hiểu biết và lệch lạc, bởi 

vì họ tâm niệm rằng cầu xin khấn vái Allah  thì cần phải có kẻ trung gian làm 

chiếc cầu nối giữa họ và Ngài, trong khi Ngài phán: 

مَ ﴿ ُؤأ تََجيبُواْ ََل َوِلأ اَع إَذَا َدََعنَِۖ فَلأيَسأ َوةَ ٱدله َجيُب َدعأ
ُ
لََك َعبَادَي َعَٗنَ فَإَّٗنَ قَرَيٌب  أ

َ
نُواْ َِب لََعلهُهمأ ِإَوذَا َسأ
 [081]سورة ابلقرة:  ﴾١٨٦يَرأُشُدوَن 

Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi Ngươi (Muhammad) về TA thì Ngươi hãy 

bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 

nào y cầu xin TA. Do đó, họ hãy đáp lại mệnh lệnh của TA và tin tưởng nơi 

TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

186). 

Vị Imam của Tawhid  đã dạy với lời: 

ََعءُ } َِاَدةُ  ُهوَ  ادلُّ  رواه الرتمذي. {الحعه
“Cầu xin khấn vái là hình thức thờ phượng” (Tirmizdi). 

Vậy tại sao ai đó lại cầu xin khấn vái đến ai (vật) khác ngoài Allah  trong 

khi Ngài là Đấng mới đáng được thờ phượng? 

Chúng ta hãy biết rằng tất cả các việc cầu khấn, nguyện thề, xin phúc lành 

bởi những người ngoan đạo đều là những việc làm phủ nhận lời Tawhid, lời mà các 

vị Nabi, các vị Thiên sứ được dựng lên vì nó; là việc làm Shirk mà Allah  không 

bao giờ tha thứ, Ngài phán: 

َ َفَقَد ٱفأ ﴿ َكأ بَٱّلِله َۚ َوَمن يُُشأ فَُر َما ُدوَن َذٰلََك لََمن يََشآُء ََك بَهَۦ َوَيغأ ن يُُشأ
َ
فَُر أ َ ََل َيغأ ا إَنه ٱّلِله ۡأما َ رََتَ ٰٓى إ

ا   [78سورة النساء: ] ﴾٤٨َعَظيما

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi gán ghép một đối 

tác ngang hàng với Allah trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những 

tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều Shirk với Allah thì quả 

thật y đã phạm phải một đại trọng tội không thể tha thứ. (Chương 4  - 

Annisa’, câu 48). 

 Thứ ba: Giết tế dâng cúng các linh hồn của những người ngoan đạo và tụ tập 

xung quanh mồ mả của họ. Đây là những gì mà một số người Muslim thiếu hiểu 

biết và lệch lạc đã thường xuyên thực hiện, họ giết tế dâng cúng cho những người 

ngoan đạo đã khuất, tụ tập xung quanh các tượng đài, mồ mả của những người đó 

vào các dịp nhất định, họ mang cả người bệnh của họ đến ngủ tại mồ mả và cầu xin 

van vái và hô gọi những người trong mộ nhằm nhờ những người đã khuất đó cầu 

xin Allah  ban phúc lành cho họ. Tất cả những việc làm này đều được xem là 
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những hành vi Bid’ah và lệch lạc không có trong giáo lý của Allah  mà thực chất 

chúng là những việc làm của những người thời Jahiliyah, những người Shirk trong 

thờ phượng Ngài . 

Allah  đã cấm hành vi Shirk với lời phán: 

ُبُدواْ ٱ﴿ َُكواْ بَهَۦ َشيأ َوٱعأ َ َوََل تُُشأ  [81سورة النساء: ] ﴾ا  ّلِله

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được Shirk với Ngài (tổ 

hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 36). 

نَدادا ﴿
َ
َ أ لَُموَن فََّل ََتأَعلُواْ ّلَِله نتُمأ َتعأ

َ
 [22سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ا َوأ

Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với Allah trong lúc các 

ngươi biết rõ điều đó (là không đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu 22). 

Những ai ngoan cố trên những điều sai trái này và những người thừa nhận 

chúng, tất cả đều có cùng một giới luật, đó là Shirk với Allah . 

Quả thật sẽ là một điều đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy nhiều người luôn 

xưng danh là Islam nhưng họ luôn có những hành vi Tawassul Bid’ah và luôn 

chống đối các hình thức Tawassul hợp giáo lý được khẳng định bởi Qur’an và 

Sunnah cũng như Ijma’ (sự đồng thuận và thống nhất) của cộng đồng Islam. Những 

người này thay vì nên làm theo lệnh của Qur’an, theo sự chỉ dẫn của Thiên sứ  

cũng như nên theo bước đường của thệ hệ Salaf thì họ lại cải biên, sáng chế những 

hình thức mới mẻ không hề có trong giáo lý của Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

Quí anh em Muslim thân mến: Chúng ta không hề tự mình riêng lẻ chống đối 

những hình thức Tawassul Bid’ah theo sở thích và ý muốn của chúng ta, mà đó là 

căn bản nền tảng của tôn giáo Islam rằng những gì thuộc những điều đổi mới, cải 

biên, sáng chế và bổ sung rồi đưa vào tôn giáo là bị cấm đoán. Đây chính là trường 

phái của thế hệ Sahabah, Ta-bi’een và bốn vị Imam lớn của Islam cùng những ai đi 

theo họ. 

 

 

Nguyên nhân người Muslim sai lệch và lầm lạc trong vấn đề 

này 

 Nguyên nhân thứ nhất: Nguyên nhân nghiêm trọng hàng đầu trong việc sai 

lệch và lầm lạc của người Muslim trong vấn đề Tawassul không hợp giáo lý bị 

nghiêm cấm là “Taqleed” có nghĩa là đi theo ai đó, một quan điểm hay câu nói nào 

đó một cách mù quáng. Sự đi theo một cách mù quáng có nghĩa là đi theo một vị 

học giả nào đó trong mọi lời nói của y ngay cả khi lời nói của y đi ngược lại với các 

bằng chứng giáo lý. 

Quả thật, Allah  đã chỉ trích những người đi theo thuộc dạng này và cấm 

việc đi theo mù quáng trong rất nhiều câu Kinh, tiêu biểu: 
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ُ قَالُواْ ﴿ نَزَل ٱّلِله
َ
َولَوأ ََكَن َءابَآؤُُهمأ ََل َيعأقَلُوَن ِإَوذَا قَيَل لَُهُم ٱتهبَُعواْ َمآ أ

َ
َٓۚ أ لأَفيأنَا َعلَيأهَ َءابَآَءنَا

َ
بَلأ نَتهبَُع َمآ أ

تَُدوَن ا َوََل َشيأ   [170سورة ابلقرة : ] ﴾١٧٠َيهأ

Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều được Allah ban xuống” thì họ nói: 

“Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đã làm”. 

Chẳng lẽ họ đi theo ngay cả khi cha mẹ của họ không hiểu biết gì hoặc ngay cả 

khi cha mẹ của họ không được hướng dẫn ư? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 

170). 

Các học giả thuộc thế hệ Salaf cũng như các vị Imam thuộc thành phần 

Ijtihaad (có khả năng rút ra các giáo luật từ những giáo lý tổng quát từ Qur’an và 

Sunnah) cũng đều cấm việc đi theo mù quáng như thế, bởi lẽ việc đi theo một cách 

mù quáng là một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn và yếu kém trong hàng 

ngũ những người Muslim; việc đi theo chỉ thống nhất khi nào các vấn đề tranh cãi 

và bất đồng phải được đưa trở về với Allah  và Thiên sứ của Ngài . 

Chính vì vậy, chúng ta không hề thấy các vị Sahabah đi theo ai đó trong số 

họ ở tất cả mọi vấn đề. Tương tự, bốn vị đại Imam không hề bảo ai đó đi theo ý 

kiến và quan điểm của họ một cách không cân nhắc và xem xét, họ cũng không bảo 

thủ cho ý kiến và quan điểm của riêng họ mà họ thường bỏ qua ý kiến và quan điểm 

của họ để theo Hadith của Thiên sứ  một khi đã khẳng định Hadith xác thực, và 

họ luôn cấm những ai đi theo họ mà không chịu tìm hiểu các bằng chứng và cơ sở 

giáo lý của họ đưa ra, và họ thông suốt lời phán của Allah : 

ٗبَُكمأ َوََل تَتهبَُعواْ مَن ُدو﴿ نزََل إََِلأُكم ٗمَن ره
ُ
ۗۡ قَلَيّلا ٱتهبَُعواْ َمآ أ َِلَآَء وأ

َ
ۦٓ أ ُروَن نَهَ ا تََذَّه سورة الأعراف: ] ﴾٣ مه

8] 

Các ngươi hãy tuân theo điều mặc khải đã được ban xuống cho các ngươi từ 

Thượng Đế của các ngươi, và các ngươi chớ nghe theo người bảo hộ hay chủ 

nhân nào khác ngoài Ngài. Nhưng các ngươi thật ít lưu tâm đến lời khuyên 

bảo này! (Chương 7 – Al-A’raf, câu 3). 
 Nguyên nhân thứ hai: Chỉ chấp nhận một số câu Kinh, Hadith và bác bỏ 

một số khác, đồng thời suy diễn không đúng với nội dung ý nghĩa đích thực mà các 

lời Kinh cũng như các Hadith muốn nói đến. Chẳng hạn như lời phán của Allah : 

َيَن َءاَمنُواْ ٱتهُقواْ ﴿ َها ٱَّله يُّ
َ
أ أوََسيلَةَ َيى َ َوٱبأتَُغٓواْ إََِلأهَ ٱل  [83سورة املائدة: ] ﴾ٱّلِله

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy tìm 

phương cách hướng về Ngài. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 35). 

Ý nghĩa “tìm phương cách” ở đây muốn nói là tìm phương cách đến gần 

Allah  bằng sự tuân lệnh Ngài, bằng các hành vi làm Ngài hài lòng. Đây là sự 

giảng giải không có bất kỳ sự bất đồng nào giữa các học giả Tafseer. Riêng những 

ai dẫn chứng các câu Kinh giống như câu Kinh trên để khẳng định rằng được phép 

cầu xin phúc lành từ ai (vật) khác ngoài Allah  thì đó là sự bóp méo lời phán của 

Allah  lệch khỏi nội dung ý nghĩa đích thực của nó. 
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Một trong các Hadith bị bóp méo nội dung ý nghĩa đích thực của nó là 

Hadith Sahih đã được nêu ở phần trên rằng ông Umar  đã nhờ ông Al-Abbas  

cầu xin mưa khi hạn hán. Những người bóp méo nói rằng ông Umar  đã Tawassul 

đến Allah  qua bản chất của một cá nhân có họ hàng thân thích với Thiên sứ . 

Chúng ta nói: Sự việc thế nào khi ông Mu’a-wiyah  và những người Muslim đã 

nhờ Yazeed bin Al-Aswad  đưa tay lên cầu xin mưa, ông Yazeed đã đưa tay lên 

cầu xin Allah và Ngài đã đáp lại lời cầu xin của ông và ban mưa xuống? Tương tự, 

Hadith về một người mù đã nói với Thiên sứ của Allah : Xin Người hãy cầu xin 

Allah  hãy làm cho tôi sáng mắt trở lại. Thiên sứ của Allah  nói :  

ئحَت  إهنح } هنح  َدَعوحُت  شه ئحَت  َوإ ر  َفُهوَ  ََصََبحَت  شه   {لََك  َخيح
“Nếu ngươi muốn Ta sẽ cầu xin còn nếu như ngươi kiên nhẫn chịu đựng thì 

điều đó tốt hơn cho ngươi”. 

Người đàn ông mù nói: Hãy cầu xin cho tôi được sáng mắt trở lại. 

Thiên sứ của Allah  bảo y làm Wudu’, người đàn ông mù chu đáo làm 

Wudu’ rồi sau đó Người  bảo y Du-a với lời: 

لَُك  إهّنِّ  اللَُّهمَّ }
َ
أ سح

َ
ُِ  أ تَوَجَّ

َ
هََلحَك  وَأ هنَِهيَِّك  إ د   ب ِّ  حُمَمَّ َةه  نَبه ُت  إهّنِّ  الرَّْحح هح هَك  تَوَجَّ هََل  ب هه  َحاَجته  فه  َرّبِّ  إ  َهذه

َض  ُقح ُِ  اللَُّهمَّ  َله  تله عح َّ  فََشفِّ  {فه

“Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài, bề tôi hướng về Ngài bởi vị Nabi của 

Ngài Muhammad, một vị Nabi nhân từ, Ngài là Thượng Đế của bề tôi, với 

Ngài bề tôi xin đưa vấn đề của bề tôi đến Ngài để Ngài giải quyết cho bề tôi. 

Lạy Allah, xin Ngài hãy chữa lành cho bề tôi!” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad). 

 Nguyên nhân thứ ba: Làm theo các Hadith yếu và bịa đặt không có cơ sở 

xác thực và đôi lúc trái biệt với các Hadith xác thực và đi ngược lại với căn bản nền 

tảng của tôn giáo.  

Sau đây, xin nêu ra một số Hadith bịa đặt và kém xác thực: 

يحمر } - نحَد اهلله َعظه ح عه إهنَّ َجاِهه
ح فَ َاِهه لُوحا ِبه  {تَوَسَّ

“Các ngươi hãy Tawassul với địa vị của Ta bởi quả thật địa vị của Ta ở nơi 

Allah rất vĩ đại”. 

- “Khi Adam phạm vào điều cấm, Người nói: Ôi Thượng Đế của bề tôi, 

bởi chân lý của Muhammad bề tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi. Allah 

phán: Này Adam, làm sao ngươi biết Muhammad trong khi TA chưa tạo ra y? 

Adam nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, lúc Ngài tạo ra bề tôi bởi đôi tay của 

Ngài và Ngài thổi vào bề tôi linh hồn từ nơi Ngài, khi bề tôi ngẩng đầu lên thì 

bề tôi nhìn thấy trên chiếc Ngai vương của Ngài có ghi dòng chữ: ‘La ila-ha 

illollo-h Muhammadar rasu-lullo-h’.  Bề tôi biết rằng Ngài không hề gán bất 

cứ điều gì cho đại danh của Ngài ngoại trừ đó là tạo vật yêu thích nhất đối với 
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Ngài. Allah phán: TA tha thứ cho ngươi và nếu như không vì Muhammad TA 

không tạo ra ngươi”. 

Imam Azdzdahabi nói trong “Al-Mi-zaan”: Đây là thông tin bịa đặt và sai 

lệch. 

َقِّ } - لَُك ِبه
َ
أ سح

َ
ح أ ََلةه َفَقاَل: اللُهمَّ إهِّنِّ هََل الصَّ ِه إ َهنح بَيحته نح َخَرَج  َقِّ ََ لَُك ِبه

َ
أ سح

َ
َ َعلَيحَك وَأ هلهْيح ائ السَّ

َشاي َهذا ...  { َممح

“Ai rời khỏi nhà đi Salah, nói: Lạy Allah, với quyền lợi của những người cầu 

xin đối với Ngài bề tôi xin Ngài và với những bước chân này của bề tôi...” 

(Hadith yếu kém, Sheikh Islam Ibnu Taymiyah và Azdzdahabi khẳng định Hadith 

yếu kém). 

Lời kết: 

Điều bắt buộc đối với người bề tôi mang Tawhid là phải tránh xa các hình 

thức Tawassul không hợp giáo lý, bởi vì chúng là những việc làm hoặc mang tính 

đại Shirk, hoặc mang tính tiểu Shirk hoặc mang tính Bid’ah bị nghiêm cấm; và bởi 

vì Allah  không bao giờ chấp nhận bất cứ việc làm nào trừ phi việc làm đó thuận 

với giáo lý của Ngài. Người bề tôi mang Tawhid phải luôn biết gìn giữ và duy trì 

các lời Du’a được dạy trong Qur’an cũng như được dạy trong Sunnah của Thiên sứ 

, bởi những lời Du’a đó là những lời cầu khấn van vái gần với sự đáp lại của 

Allah  đồng thời mang lại nhiều ân phước cho người bề tôi. 

Lạy Allah, bầy tôi cầu xin Ngài, bầy tôi xin được đến gần bên Ngài với các 

tên gọi hoàn mỹ cùng với các thuộc tính tối cao của Ngài, với đức tin của bầy tôi 

nơi Ngài, với tình yêu của bầy tôi dành cho vị Nabi nhân hậu của Ngài , với sự đi 

theo Sunnah của Người  và với những việc làm ngoan đạo và thiện tốt vì sắc diện 

của Ngài. Lạy Allah, xin Ngài phù hộ cho bầy tôi thành những người bề tôi của 

Tawhid luôn làm đúng theo con đường của Ngài, đúng theo sự chỉ dẫn của vị Nabi 

của Ngài; xin Ngài củng cố bầy tôi trên điều chân lý, xin Ngài giúp bầy tôi giành 

chiến thắng trước kẻ thù của bầy tôi; quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 

Đáp Lại lời cầu xin khấn vái!!! 

نه 
يح هََل يَوحمه ادلِّ نح َواََله إ ََ ِه َو ِه ْح ه َوََص د  َولََعَ آِله  نَبهيَِّنا حُمَمَّ

 .َوََصَّلَّ اهلُل لََعَ
Cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Muhammad, cho gia 

quyến của Người, cho các bạn đạo của Người cùng những ai đi theo Người 

cho đến Ngày Tận Thế!!!  

 

 

 


