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

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

   

دَ  إِنَّ  َمم ِ  اْلم ِفُرهُ َوَنُعوذُ بِ ََنمَمُدهُ وَ  لِِلَّ تَغم تَِعينُُه َونَسم نمُفِسنَا اهللِ نَسم
َ
وِر أ َماِِلَا، ِمنم ُُشُ عم

َ
 َوِمنم َسيِّئَاِت أ

دِ  ِللم فَاَل َهاِدَي َلُ  ،فَاَل ُمِضلَّ َلُ  اهللُ  هِ َمنم َيهم نم ََل  ،َوَمنم يُضم
َ
َهُد أ شم

َ
هَ َوأ ـٰ يَك َلُ إَِلَّ ا إِلَ َدُه ََل َُشِ  هلُل وَحم

ًدا َعبمُدُه َورَُسوُلُ  نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شم

َ
 َوأ
َٰٓي  َٰٓ﴿ ۡسلُِمون  نُتمَٰٓمُّ

 
أ َٰٓو  َٰٓإَِلذ َٰٓت ُموُتنذ َل  اتِهِۦَٰٓو  َُٰٓتق  قذ َٰٓح  ُنوآَْٰٱتذُقوآَْٰٱَّللذ  َٰٓء ام  ِين  آَٰٱَّلذ ه  يُّ

 
 201آل عمران:  ﴾١٠٢أ

﴿َٰٓ ِنَٰٓنذۡفس  ُكمَٰٓم  ل ق  ِيَٰٓخ  بذُكُمَٰٓٱَّلذ آَٰٱنلذاُسَٰٓٱتذُقوآَْٰر  ه  يُّ
 
أ ة ََٰٰٓٓي   َِٰحد  آََٰٰٓو  َِٰٓمۡنه  ل ق  َٰٓو خ  ب ثَّذ آَٰو  ه  وۡج  ثاز  َِٰٓمۡنُهم 
اَٗلَٰٓ َ َٰٓرِج  نِس َٰٓثِيََٰٰٓٗٓ ل ثۡكُكۡمَٰٓر يِكٗ ثو ٱتذُقوآَْٰٱَٰٓاٗٓء َٰٓآَٰو   َ َٰٓ ن  َٰٓا  َٰٓٱَّللذ  ثا   َٰٓإِنذ رۡح 

 
َٰٓبِهِۦَٰٓو ٱۡۡل آء لُون  ِيَٰٓت س  َٰٓٱَّلذ  ﴾١آََّٰللذ 

 2النساء: 
َٰٓق ۡوَٗلَٰٓ﴿ ْ َٰٓو قُولُوا َٰٓٱَّللذ  ْ َٰٓٱتذُقوا ْ نُوا َٰٓء ام  ِين  َٰٓٱَّلذ ا ه  يُّ

 
أ ِديدَٰٓٗي    َ ََٰٰٓٓ ٧٠ََٰٰٓٓا َٰٓل ُكۡمََٰٰٓٓل ُكمَٰٓۡيُۡصلِۡح ي ۡغفِۡر َٰٓو  َٰل ُكۡم م  َۡ

 
أ

ِظكًمآَٰ  َ َٰٓف ۡوًزآَٰ ۡدَٰٓف از  ق  ُۥَٰٓف  وَل  َُ ر  َٰٓو  نَٰٓيُِطِعَٰٓٱَّللذ   02 – 00األحزاب:  ﴾  ٧١ذُنُوب ُكۡمَٰۗۡٓو م 

Tình dục là nhu cầu tự nhiên và thiết yếu của mọi động vật, trong đó có con 

người. Đó là quy luật để duy trì sự tồn tại và bảo tồn sự sống giống nòi của từng 

loài, và con người cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, con người không giống như các 

loài vật ở chỗ rằng tình dục ở con người không chỉ mang mục đích sinh sản bản 

năng, duy trì giống loài mà nó còn là một sự hưởng thụ khoái lạc, một nguồn vui 

của thể xác lẫn tinh thần mà Allah  đã ban cho con người được quyền tận hưởng. 

Mặc dù tình dục là một hình thức hưởng thụ khoái lạc, một niềm vui của thể 

xác, là liều thuốc giải tỏa sinh lý tự nhiên bản năng của con người mà Allah, Đấng 

Tối Cao đã tạo ra và cho phép con người tận hưởng nhưng song song với quyền lợi 

đó thì tình dục mang lại nhiều hệ lụy mà con người cần phải chịu trách nhiệm khi 

thực hiện hành vi tình dục của mình. Và các hệ lụy do hành vi tình dục mang lại 

ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của cá nhân, gia đình, tập 

thể và xã hội. Chính vì lẽ này, Allah  cấm hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn 

nhân dưới mọi hình thức, và Ngài gọi hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là 

Zina, Ngài phán:  

ةَٰٓٗ﴿ َِٰحش  َٰٓف  ن  َٰٰۖٓٓإِنذُهۥَٰٓا  ِن   بُوآَْٰٱلز  َٰٓت ۡقر  َل  َ ََٰٰٓٓو  بِكٗلَٰٓو   َ  [23 اإلرساء: سورة] ﴾ ٣٢َٰٓآء َٰٓ

Và các ngươi không được đến gần Zina, bởi quả thật nó là điều thô bỉ tội lỗi 

và là con đường xấu xa. (Chương 17 – Al-Isra, câu 32). 
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﴿َٰٓ َِٰحش  و  بُوآَْٰٱلۡف  َٰٓت ۡقر  َل  َٰٰۖٓٓو  ن  آَٰب ط  آَٰو م  َٰٓمِۡنه  ر  ه  آَٰظ   [151سورة األنعام : ] ﴾م 

Và các người chớ đến gần những điều thô bỉ tội lỗi một cách công khai hay 

kín đáo. (Chương 6 – Al-An’am, câu 151). 

Những điều thô bỉ tội lỗi trong câu Kinh muốn nói là những hành vi tình dục 

ngoài hôn nhân. 

Tại sao hành vi tình dục cần phải được thực hiện trong phạm vi hôn nhân mà 

không được phép ngoài hôn nhân? 

Như đã nói ở trên, hành vi tình dục sẽ mang lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng trực 

tiếp hay gián tiếp đến đời sống hay sức khỏe của cá nhân, gia đình, tập thể và xã 

hội, cho nên, cần phải có những quy định làm nguyên tắc ràng buộc để đảm bảo 

trách nhiệm và quyền lợi của từng chủ thể, đảm bảo con cái được sinh ra có cha mẹ 

bởi vì tình dục luôn đồng hành với sinh sản, và để ngăn chặn hành vi quan hệ tình 

dục bừa bãi, dâm loạn đồi bại dẫn đến bệnh tật nguy hại cho gia đình và xã hội. 

Nhằm mục đích bảo đảm huyết thống, nâng cao giá trị gia đình và trật tự 

trong mối quan hệ xã hội, Allah  ra lệnh bảo các bề tôi của Ngài kết hôn, Ngài 

phán: 

آءَِٰٓ﴿ َٰٓٱلن ِس  ِن  َٰٓل ُكمَٰٓم  اب  آَٰط   [2سورة النساء: ] ﴾ف ٱنِكُحوآَْٰم 

Các ngươi hãy cưới những phụ nữ được cho là tốt đẹp với các ngươi. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 3). 

Lời phán của Allah  có nghĩa là hỡi những người có đức tin nam, các ngươi 

hãy kết hôn với những phụ nữ mà các ngươi yêu thích – dĩ nhiên phải có sự đồng ý 

và bằng lòng từ phía người nữ bởi vì Allah  không cho phép bất cứ hành động 

cưỡng ép như Thiên sứ của Ngài  đã nói: 

حََُلاَ} يِّمََُُتْنكا
ا
َّتََاأل رَاَحا ما

ْ
لاََتُْستاأ حََُوا َّتََاْْلِْكرََُُتْنكا ذانَاَحا

ْ
 رواه ابلخاري ومسلم.َ{تُْستاأ

“Không được gả con gái đã từng có chồng trừ phi cô ta yêu cầu và không được 

gả con gái còn trinh nguyên trừ phi đã xin phép cô ta.” (Albukhari, Muslim). 

Islam không như một số tôn giáo khác tách rời giữa đạo và đời, có những tôn 

giáo khi nói đến sự hành đạo, sự thờ phượng là nói đến một phạm trù tu hành mang 

ý nghĩa xuất thế tức một người muốn đạt đến cảnh giới tối cao của sự tu hành thì 

phải hoàn toàn rời bỏ cuộc sống thế tục chẳng hạn như không được cưới vợ (hoặc 

không được lấy chồng) .. nhưng Islam thì hoàn toàn ngược lại. Islam không đơn 

thuần chỉ là một khái niệm tu hành mà nó là một lối sống bao quát mọi mặt của đời 

sống con người trên những nguyên tắc đạo đức được Allah, Thượng Đế Tối Cao 

qui định. Nói theo một cách khác hoặc nói một cách nôm na thì Islam là tôn giáo 

bao hàm cả đạo và đời, đạo là biểu hiện của tâm linh và tinh thần còn đời là biểu 

hiện của đời sống thế tục. Cũng chính vì vậy, khi nói đến Islam, một số người ngoại 

đạo hiểu biết thường nói rằng Islam là tôn giáo nhập thế. Cho nên trong Islam, cảnh 

giới tối cao của tôn giáo không phải là ở việc từ bỏ mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc 
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sống thế tục để chuyên tâm hành đạo. Người nào làm thế là đã đi ngược lại với giáo 

lý của Islam, ngược lại với Sunnah của Nabi Muhammad . 

Trong bộ Hadith Sahih của Albukhari có ghi lại rằng có ba người đàn ông 

đến nhà các bà vợ của Nabi Muhammad  để hỏi về sự hành đạo của Người. Sau 

khi biết được sự hành đạo của Nabi  thì dường như cả ba người đã không hài lòng 

cho sự hành đạo của bản thân mình vì nó không đáng là gì so với sự hành đạo của 

Nabi . Sau đó, cả ba đều nói một cách quả quyết .. người thứ nhất nói: tôi sẽ dâng 

lễ nguyện Salah suốt đêm, người thứ hai nói: tôi sẽ nhịn chay suốt nguyên năm, và 

người thứ ba nói: tôi sẽ tránh xa phụ nữ, tôi sẽ không cưới vợ để chuyên tâm hành 

đạo. Nabi  đã đứng thuyết giảng và nói: 

ْنُتمَُ}
ا
اَقُْلُتمََْاََّلِينَاَأ ذا اَكا ذا كا اَوا ما

ا
ََوااللََِأ ََإِّنِّ

ا اُممَْألا ََِشْْخاا اُممََْلِِلَ ْتقا
ا
ُ،َواأ َََلا ُصومََُلاِكّنِّ

ا
ْفِطُر،َأ

ُ
ََواأ ّلِّ صا

ُ
َواأ

ْرقُدَُ
ا
َوجََُواأ تازا

ا
،َواأ اءا نََْالنِّسا ما ََفا نََْراِغبا ََُسنَِتََعا {َفالاْيسا َِمّنِّ

“Các ngươi là những người đã nói thế này, thế này .. thề bởi Allah, quả thật 

Ta là người kính sợ Allah hơn các ngươi, Ta là người có lòng Taqwa đối với 

Ngài hơn các ngươi nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta dâng lễ nguyện 

Salah trong đêm và Ta ngủ, và Ta cưới phụ nữ. Bởi thế, ai ghét bỏ Sunnah của 

Ta thì người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta”. 

Hôn nhân không những là Sunnah của Thiên sứ Muhammad  mà nó còn là 

Sunnah của tất cả các vị Thiên sứ, các vị Nabi trước Người. Điều này được khẳng 

đình trong lời phán của Allah : 

ۡدَٰٓ﴿ ل ق  ٗلَٰٓو  َُ لۡن آَُٰر  َ ۡر
 
َٰجَٰٓٗأ ۡزو 

 
لۡن آَٰل ُهۡمَٰٓأ  َ َٰٓو ج   َ ۡ لِ ِنَٰٓي  ِيذٗة ََٰٰٓٓم  ُذر  ِِت َٰٓأَِبَٰٓآَٰو 

ۡ
نَٰٓي أ

 
وٍلَٰٓأ َُ َٰٓلِر  ن  آَٰا  َِٰۗۡٓو م  َٰٓبِِۡۡذِنَٰٓٱَّللذ ي ٍةَٰٓإَِلذ

ل َٰٓ ج 
 
َٰٓأ ِ
 [23سورة الرعد:] ﴾٣٨َِت اٞبََٰٰٓٓلُِك 

Và quả thật, TA đã cử các Sứ giả đến trước Ngươi (Muhammad) và đã làm 

cho họ có vợ và con cái. Và không một Sứ giả nào được phép mang đến một 

câu nào nếu không có sự chấp thuận của Allah. Mỗi thời kỳ đều có một Kinh 

Sách. (Chương 13 – Arra’d, câu 38). 

Tổng quan về góc nhìn của xã hội loài người đối với tình dục có thể nói tình 

dục được nhìn nhận ở ba góc độ chủ yếu khác nhau. 

Có không ít nền văn minh, cộng đồng xã hội xem tình dục là tội lỗi, là hành 

vi thấp hèn, là điều đáng xấu hổ. Đặc biệt ở một số tôn giáo, tín ngưỡng xem tình 

dục là điều đáng khinh, dơ bẩn và ô uế, thậm chí còn là điều cấm đối với một số 

người khi họ là những người tu hành hoặc là những người muốn đạt đến cảnh giới 

thanh khiết và thuần túy của tinh thần và tâm linh. Đây là một góc độ nhìn nhận về 

tình dục đã và đang tồn tại trong xã hội loài người. 

Một góc độ nhìn nhận thứ hai về tình dục là một góc độ nhìn nhận phóng 

khoáng, trái ngược hoàn toàn với sự nhìn nhận ở góc độ thứ nhất. Những người 

trong nền văn minh, xã hội ở góc độ này thường rất phóng túng trong vấn đề tình 

dục, sự phóng túng của họ trong hành vi tình dục đến mức có thể nói là trơ trẽn, 
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bừa bãi, bệnh hoạn, đi ngược lại với luân thường đạo lý vốn có của con người. Bởi 

lẽ đối với họ, tình dục chỉ là nhu cầu tự nhiên giống như đói thì phải ăn, khát thì 

phải uống, cho nên cứ giải quyết nhu cầu tình dục tùy thích, mọi lúc, mọi nơi không 

cần phải có sự ràng buộc nào cả. 

Một góc độ nhìn nhận thứ ba về tình dục là góc độ nhìn nhận ở mức trung 

hòa. Những thành phần trong nhóm thứ ba này không xem tình dục là tội lỗi, là 

điều xấu cần phải ngăn cản và cấm đoán bởi lẽ tình dục đích thực là nhu cầu tự 

nhiên của con người, một điều không thể chối cãi và không thể phủ nhận, tuy nhiên, 

hành vi tình dục cần phải được thực hiện trong phạm vị và nguyên tắc nhất định.  

Trong ba góc độ nhìn nhận về tình dục thì góc độ thứ ba phù hợp với lẽ tự 

nhiên nhưng không trái với “thuần phong mỹ tục” và “luân thường đạo lý” của xã 

hội loài người. Bởi lẽ mặc dù tình dục cũng giống như bao nhu cầu tự nhiên khác 

của con người cần được đáp ứng và giải tỏa nhưng con người khác với loài vật ở 

chỗ là con người có trí tuệ biết suy nghĩ và nhận thức; hay nói một cách ngược lại 

rằng mặc dù con người là loài người nhưng bên trong con người vẫn tồn tại cái 

“phần con” của loài vật được gọi là bản năng. Cho nên, nếu cần phải giải tỏa nhu 

cầu bản năng của phần “con” vốn có trong con người về mặt sinh học thì phần 

“người” là bộ chỉ huy điều hành để cải thiện và cân chỉnh cho hành vi bản năng 

nhằm mang lại lợi ích tốt nhất và an toàn nhất. Con người cần ăn, cần uống và cần 

quan hệ tình dục vì đó là nhu cầu bản năng nhưng con người cần phải ăn, uống và 

quan hệ tình dục như một con người chứ không như một con vật. Và cách thức giải 

tỏa nhu cầu bản năng là ranh giới để phân biệt giữa con người và loài vật, điều này 

có thể nói một cách tóm gọn trong một câu “Loài vật chỉ sống theo bản năng còn 

con người cao cấp hơn biết lấy trí tuệ và ý thức để điều chỉnh nhu cầu bản năng”. 

Đây là sự khác biệt giữa người và con vật. 

Như đã nói trên, Islam là tôn giáo bao hàm cả đạo và đời có nghĩa là Islam 

không đơn thuần chỉ là đạo, là tín ngưỡng, là tâm linh, là sự tu hành mà Islam là 

một hệ thống nguyên tắc sống trong trật tự, nề nếp và lành mạnh, phù hợp với quy 

luật tự nhiên. Chính vì vậy, sự nhìn nhận của Islam về tình dục là không phủ nhận 

nhu cầu tình dục tự nhiên của con người, không xem tình dục là điều xấu hay tội 

lỗi, chỉ cấm các hành vi tình dục bừa bãi, bệnh hoạn không theo nguyên tắc và lề lối 

lành mạnh của con người. Và nguyên tắc, lề lối tình dục lành mạnh của con người 

chính là tình dục trong hôn nhân, điều mà hầu hết mọi xã hội và mọi thời đại đều 

thừa nhận.  

Islam không những không phủ nhận tình dục mà còn ca ngợi và khuyến 

khích tình dục nếu như nó được thực hiện trong hôn nhân. Bằng chứng cho điều 

này là Hadith Sahih do Muslim ghi lại qua lời thuật của ông Abu Zdar  rằng có 

một nhóm người nói: Thưa Thiên sứ của Allah, những người giàu có kia đã lấy đi 

mất phần phước hết rồi .. họ dâng lễ nguyện Salah giống chúng tôi .. họ nhịn chay 

giống chúng tôi .. nhưng họ làm Sadaqah (bố thí) bởi phúc lộc tiền của và tài sản 

của họ. Thiên sứ của Allah  nói:  
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{َ لايْسا وا
ا
لاََقادََْأ عا اَلاُكمََْاللََُجا ََإِنَََبِِه:َتاَصَدُقونَاَما ةَ َبُِكلِّ اْسبِيحا قاةَ َت دا ُكََِّصا ةَ َوا قاةَ َتاْكبرِيا دا ُكََِّصا َوا

ةَ  ِْميدا قاةَ ََتا دا ُكََِّصا قاةَ َتاْهلِيلاةَ َوا دا ْمرَ َصا
ا
ْعُروِفََواأ قاةَ َبِالْما دا ناْهَ َصا نََْوا رَ َعا

قاةَ َُمْنكا دا ِفََصا ِدُممََْبُْضعََِوا حا
ا
َأ

قاةَ  دا َ{صا
“Chẳng phải Allah cũng đã cho các ngươi những thứ để các ngươi làm 

Sadaqah đó sao? Quả thật, mỗi lời Tasbeeh (Subha-nallah) là một điều 

Sadaqah, mỗi lời Takbeer (Alla-hu-akbar) là một điều Sadaqah, mỗi lời 

Tahmeed (Al-hamdulillah) là một điều Sadaqah, mỗi lời Tahleel (La ila-ha 

illallah) là một điều Sadaqah, kêu gọi người làm điều thiện tốt là một điều 

Sadaqah, ngăn cản người làm điều xấu là một điều Sadaqah, và ngay cả việc 

quan hệ tình dục của ai đó trong các ngươi cũng là một điều Sadaqah”. 

Nghe Thiên sứ của Allah  nói “ngay cả việc quan hệ tình dục của ai đó 

trong các ngươi cũng là một điều Sadaqah” thì các vị Sahabah ngạc nhiên hỏi: 

Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng lẽ một ai đó trong chúng tôi giải quyết nhu cầu 

sinh lý của mình cũng được ban cho ân phước nữa hay sao? Thiên sứ của Allah  

nói: 

ْيُتمَْ}
ا
راأ

ا
اوََْأ اَل ها عا راامَ َِفََواضا انَاَحا كا

ا
لاْيهََِأ اَعا لِكاََِوْزرَ َفِيها ذا اَإِذااَفاكا ها عا االالََِِفََواضا نَاَاْلْ َََُكا ْجرَ ََلا

ا
 رواه مسلم.{َأ

“Chẳng phải nếu người đó quan hệ tình dục trong Haram thì y sẽ mang tội đó 

sao?! Cũng như thế, nếu y quan hệ tình dục trong Halal thì y sẽ được ban cho 

ân phước”. 

Tình dục trong Haram có nghĩa là tình dục bị cấm đoán tức tình dục ngoài 

hôn nhân (Zina: gian dâm, thông dâm hay ngoại tình). Tình dục trong Halal có 

nghĩa tình dục được phép trong Islam, và tình dục được phép trong Islam chính là 

tình dục trong hôn nhân tức tình dục giữa người nam và người nữ khi họ đã là vợ 

chồng theo đúng giáo luật của Islam. 

Thiên sứ của Allah  đã kêu gọi các thanh niên có điều kiện kết hôn tranh 

thủ đến với hôn nhân, Người nói:  

َاَياا} اعَاَمانََِالَابااِبََماْعشا ةاََِمْنُكمََُاْستاطا َوجََْاْْلااءا ا ََفاإِنَهََُفالْياَتا غاض 
ا
ََِأ نََُلِْلباصا ْحصا

ا
مانََْْرِجَلِلْفَاَواأ امََْوا َل

اْستاِطعَْ لاْيهََِي ََُفاإِنَهََُبِالَصْومََِفاعا اءَ ََلا ََرواه ابلخاري ومسلم. {وِجا

“Hỡi các thanh niên, ai trong các ngươi đủ điều kiện (lập gia đình) thì hãy kết 

hôn bởi quả thật kết hôn sẽ hạ thấp cái nhìn xuống và ngăn cản nhục dục 

không hợp thức (Islam); và ai không có điều kiện thì y hãy nhịn chay bởi nhịn 

chay là rào chắn (hay chiếc áo giáp) ngăn cản y đến với (hành vi tình dục 

Haram)” (Albukhari, Muslim). 

Như vậy, Islam không hề ngăn cấm con người thực hiện hành vi tình dục bởi 

vì đó là nhu cầu bản năng hết sức tự nhiên và thiết yếu của loài người mà Islam chỉ 

giới hạn hành vi tình dục và đặt nó trong một phạm vi nguyên tắc hợp lý nhằm đảm 
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bảo trật tự xã hội và duy trì luân thường đạo lý. Phạm vi nguyên tắc hợp lý đó chính 

là hôn nhân. 

Hôn nhân thực sự mang lại những giá trị tốt đẹp và to lớn cho đời sống cá 

nhân và xã hội. Nói về ý nghĩa và giá trị của hôn nhân, học giả tiến sĩ Saleh bin 

Ghaanim Addaslaan – giáo sư chuyên Fiqh (giáo lý thực hành) khoa luật Shari’ah 

trường đại học Islam Al-Imam Muhammad Bin Sa’ud tại thủ đô Riyaadh, Ả Rập 

Xê-út – nêu ra một số giá trị và ý nghĩa tiêu biểu:(1) 

 Kết hôn là môi trường tốt lành để thiết lập và gắn kết gia đình, trao đổi tình 

yêu thương, thanh lọc bản thân khỏi hành vi tình dục Haram, cân bằng nhu cầu sinh 

lý tự nhiên của con người một cách hợp lý và đạo đức. 

 Kết hôn là cách tốt nhất để sinh con và duy trì gióng nòi, là cách tốt nhất để 

giữ gìn và bảo vệ dòng tộc, huyết thống. 

 Kết hôn là cách tốt nhất để làm dịu cơn ham muốn tình dục, một nhu cầu sinh 

lý tự nhiên của con người; là cách tốt nhất để thực hiện hành vi tình dục một cách 

an toàn, tránh khỏi được nhiều bệnh tật nguy hiểm. 

 Kết hôn mang lại sự thỏa mãn bản năng làm cha mẹ của con người; giúp bản 

năng đó được phát huy khi có sự hiện diện của trẻ con. 

 Kết hôn mang lại sự bình yên, an lành và thanh thản trong tâm hồn cũng như 

tinh thần, giữ cho mọi người trở thành người chồng, người vợ, người cha, ngượi mẹ 

thanh khiết và cao quý. 

Tình dục trong hôn nhân không có nghĩa là kết hôn chỉ vì mục đích tình dục, 

đó không phải là mục tiêu mà Islam mong muốn mà điều mà Islam thực sự mong 

muốn là tình yêu thương và lòng bao dung giữa con người với con người. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ر ْح َٰٓ﴿ و دذةًَٰٓو  َٰٓب يْن ُكمَٰٓمذ َ ل  آَٰو ج  ْه  اجآًَٰل ِت ْسُكنُوآَْٰإَِل  ْزو 
 
نُفِسُكْمَٰٓأ

 
ِْنَٰٓأ َٰٓل ُكمَٰٓم  ل ق  ْنَٰٓخ 

 
َٰٓو ِمْنَٰٓآي اتِهَِٰٓأ ِِ َٰٓ ًةَٰٓإِنذ

ْوٍمَٰٓ َٰٓآلي اٍتَٰٓل ِق   َ ِ ُرون َٰٓذ ل كذ ت ف   ََََََََََََََََََََََٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ[31سورة الروم: ]َٰٓ﴾ ي 

Và một trong những dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo ra từ bản thân các 

ngươi những người vợ cho các ngươi để các ngươi sống an lành với họ và Ngài 

đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung, quả thật trong sự việc 

đó là những dấu hiệu cho nhóm người biết nghiền ngẫm. (Chương 30 – Arrum, 

câu 21). 

Hôn nhân trong Islam nhằm mục đích xây dựng mái ấm gia đình, một nơi có 

vợ chồng, cha mẹ, con cái và ông bà, nơi để hình thành phẩm chất đạo đức, nhân 

cách và lối sống nền tảng của con người, nơi mà mỗi con người đều cảm thấy sự 

yêu thương, yên bình và ấm áp. 

                                                           
(1) Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản. 
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Nói về hình ảnh của người chồng đối với vợ và người vợ đối với người 

chồng thì Allah  đã mô tả với một ngôn từ gần gủi nhưng vô cùng sâu sắc thắm 

đượm nghĩa tình và tràn đầy sự ấm áp, Ngài phán: 

َِِٰٓل اٞسَٰٓ﴿ ََُٰٰۗۡٓٓهنذ ذُهنذ نتُۡمَِِٰٓل اٞسَٰٓل
 
أ  [131ة ابلقرة: سور]َٰٓ﴾لذُكۡمَٰٓو 

Họ (những người vợ) là y phục của các ngươi (những người chồng) và các 

ngươi là y phục của họ. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 187). ََٰٰٓٓ  

  Vợ chồng là y phục của nhau, một hình ảnh ẩn dụ cho sự gắn bó khắn khít 

giữa hai trái tim để yêu thương và chia ngọt sẻ bùi, vợ là y phục để che đậy những 

khiếm khuyết và những cái xấu hổ của chồng, ngược lại, chồng là y phục để che 

đậy những khiếm khuyết và những cái xấu hổ của vợ, cả hai bù đắp cho nhau để trở 

nên hoàn thiện và tốt đẹp. Có lời giải thích rằng y phục ở đây muốn nói người 

chống sống yên bình với vợ và người vợ sống yên bình với chồng, cả hai đều cần 

đến nhau. 

Vì mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ mật thiết, “đầu ấp tay gối” nên cả 

hai phải cư xử tử tế với nhau để duy trì tình yêu thương và sự khắt khít, cho nên 

tình dục của vợ chồng đòi hỏi tình yêu thương và sự tử tế dành cho nhau.  

Allah  đã ra lệnh bắt những người chồng phải đối xử tử tế với những người 

vợ của mình, Ngài phán: 

ُروِف َٰٓ﴿ َۡ َٰٓبِٱلۡم  وُهنذ ِِشُ  [11سورة النساء: ] ﴾و َع 

Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ (vợ). (Chương 4 – Annisa’, câu 19). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

رْيُُممَْ} رْيُُممََْشْخا ْهلِهََِشْخا
ا
نااَأل

ا
رْيُُممََْواأ ْهِّل{َشْخا

ا
 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأْحد.َأل

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ của mình, và 

Ta tốt hơn các ngươi trong việc đối xử tốt nhất với vợ của Ta.” (Tirmizdi, 

Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Vì mục đích duy trì và giữ vững cuộc hôn nhân Allah  qui định bắt buộc 

cho mỗi người vợ, người chồng những quyền và trách nhiệm nhất định, Ngài 

khuyến khích mỗi người vợ, người chồng cải thiện và phát triển mối quan hệ vợ 

chồng cũng như duy trì và đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của đôi bên, và mỗi 

người vợ, người chồng không được yêu cầu và đòi hỏi đối phương điều gì ngoài 

khả năng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُروِف َٰٓ﴿ َۡ َٰٓبِٱلۡم  ۡكهِنذ
ل   َ ِيَٰٓ َٰٓمِۡثُلَٰٓٱَّلذ ل ُهنذ  [333سورة ابلقرة: ] ﴾و 

Và họ (những người vợ) được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ 

(đối với các ngươi hỡi những người chồng) theo tiêu chuẩn sống. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 228). 

Nói tóm lại, kết hôn trong Islam là một trong những mối quan hệ xã hội 

thiêng liêng được nhấn mạnh và khuyến khích. Islam đã thực sự quan tâm và chăm 
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sóc tỉ mỉ các qui định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng với 

những gì có thể duy trì và bảo vệ mối quan hệ một cách liên tục, ổn định, và hình 

thành một gia đình thành công, trong đó trẻ em được chăm sóc và nuôi dạy một 

cách ổn định và trọn vẹn giúp giữ toàn vẹn tôn giáo cũng như ưu việt về mọi mặt 

trong cuộc sống. 

َٰٓ َّلذ لذم ََٰٰٓٓاللَُو ص   َ ْح ِهَِٰٓو  َٰٓآَِلَِٰٓو ص  َٰٓن بِك ِن آَُُٰم ْمٍدَٰٓو لَع   َٰٓلَع   لذم   َ َٰٓو 
Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi của chúng ta 

Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

 
Đa Phước, ngày 30/Shawwaal/1436 H 

nhằm ngày 15/08/2015 
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