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Bài thuyết giảng thứ sáu 
Phần I 

َْمُ ُه َو�َْاتَِعيْنُهُ  إِن  الَْمُ  ِ�ِ 
َ
ْوِر  ،َو�َْاتَْغِفُرهُ  � ِِ ِمْن ُشُ ُُ بِا ََُعْو َو
َماِلَا ْْ

َ
ِِ أ َا َُْفِانَا َوِمْن َسىَئ

َ
ُ  ،أ

َ
ّ  ل ُِ فََال ُمِل ّْ فََال  ،َمْن َهْدِ  ا َو َمْن يُْلِب

 ُ
َ
ََ ل   ْشَد ُ أَ وَ  .َهاِد

َ
ْن ال
َ
هَ أ ـٰ  ا إِلَ

 
ن   ُِ إِال

َ
ْشَدُ  أ

َ
ُ َوأ
َ
�َ  ل  َشِ

َ
اُْ ُه وَْسَ ُه ال َْ ً ا  ُمَم 

 ُ
ُ
�ُْتْم ﴿ َورَُسول

َ
َّ إِ� َو� ُُ � ُُ َُ ِ َو�  تِِِ ََ ُُ  ّّ َ َق َّ ّ ّ� َُ ُّ ََ َُوُ �ّ ّ آ َ�ت ّّنِ  ا

َ
آَت�

�نَ  ُُ ِ َْ ﴿ ]١٠٢:  عمران آل[         ﴾ُمْسل ُ�ْم ِو ََ ُ�ُم ّّنِي َخلَ ّّ �َ ّ� َُ ُّ َ�ت ّسّتُا ّ  ا
َ

آَت�
 َّ َ  َ�ْفٍس َوِّقَدٍة وََخلَ َّ ّ ّ� َُ ُّ ّ َوسَِست و َوّ ت �َِات� َث�ِاو َُ ّ  ِو ُْ� َّ وَْاَ�ت َو َْ ِو َْ�ت 

َ َ�َن َعلَيُْ�ْم َ��ِيبوت َّ ِ َوّْ�َْقتَ  إِّن ّ ي سََستَ وُ�َن هِِ َ�ت ﴿ ]١:  النااء[       ﴾ّّنِ  ا
َ

آَت�
 ّ َ َوقُ�وُ�ّ قَْ�� َسِدآدو َّ ّ ّ� َُ ُّ ََ َُوُ �ّ ّ آ تلَُ�ْم َوَ�ْغفِْر  ّّنِ َُ �ْ

َ
آُْصلِْح لَُ�ْم أ
ت ُو ّ َعِظي ْو َْ فَْ� ْد فَت ََ َ َو�َُس�َ�ُ َ� َّ ّ ِِ ِِ ُ َْ آ ُ�ْم َوَو َّ �ُُ ُُ  ، ٧٠:  األسزا [       ﴾لَُ�ْم 

٧١[ 

ا َ�ْع ُ  م 
َ
  ،أ

َ
َََعال  ِِ ِِتَاُ  ا  ِِ ْدَ َ  الَِ يْ

َ
َُ  ،فََِن  أ َِ َهْ   الَدْ 

وََخْ�َ
ََُداوَ  ،ُمَم  ٍ  ُمْوِر ُمْتَثَا

ُ
ّ ُمْتَثٍَة بِْ َعةٌ . َش  األ ُُ ّ بِْ َعٍة َضَاللَةٌ . َو ُُ ّ َضَاللٍَة  .َو ُُ َو

 .ِفْ ال ارِ 

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều 
kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin 
Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi 
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm 
của bầy tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm 
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lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu 
là chân lý. Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có 
cộng tác hay đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận 
Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài Hỡi 
nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng 
đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là Adam) và từ 
(Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). Rồi từ 
(Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất 
nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ 
đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng 
giám sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi. Al-
Nisa: 1 (chương 4). Hỡi những người có đức tin! Hãy 
thật sự kính sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các 
ngươi là người Muslim. Ali Imraan: 102 (chương 3). Hỡi 
những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói 
năng cho thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện 
mọi hành động của các ngươi và tha thứ cho các ngươi 
tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ 
(Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến 
thắng vinh quang. Al-Ahzaab: 70 – 71 (chương 33). 

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh 
Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng 
dẫn của Muhammad . Còn điều tồi tệ nhất chính là điều 
mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là 
Bid-áh, mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất cả sự 
lầm đường lạc lối sẽ ở trong hỏa ngục. 

Mọi lời ca ngợi và tán dương lên Allah, Đấng Tạo 
Hóa vũ trụ và mọi vạn vật. Ngài là Thượng Đế đích thực và 
duy nhất đáng được loài người và mọi tạo vật tôn thờ. 
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Xin tạ ơn Ngài đã ban cho chúng ta tôn giáo Islam, 
một chân lý sống tốt đẹp, lạnh mạnh và hợp lẽ tự nhiên.  

Và trong chân lý sống tốt đẹp, lành mạnh và hợp lẽ 
tự nhiên đó là Ngài đã chỉ dạy chúng ta cách sinh hoạt và 
giao tế, và trong cách sinh hoạt và giao tế thì Ngài đã qui 
định cho chúng ta, những người nam và những người nữ, 
cách thức ăn mặc đàng hoàng và đúng mực. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّ ِوَ ] �ِ ََ َعلَيه ِ � ََ آُده ِ ِو  ۡه ُُ ه ء ِ لو ََ َوسَِست ِ ََّ تِ ََ َو جِا ََ ْه َ
ِ ِْ ا قُ   ُِ َ�ت لسّ  ا

َ
ّ ُ ََ

ن ُ عه 
َ

ُ أ ََ ۡه َ
ََ أ ِ جو ََ   َّ جبِِبِِ� َٰ ۗ َا ََ َُ ه ۡه ُ ََ فََ� آ  )٥٩: األحزاب( Z َر�ه

Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, 
các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của những người 
có đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ thể của họ. Như 
thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ không bị xúc phạm 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59). 

﴿ َ َّ ج وَُ�مه  إِّن ل َٰ ْه َ
ََ أ ِ جو ََ َفُظ�ّْ فُُروَاُ�مه   جرِمِمه َوَ�فه َٰ ه ه

َ
َه � �ّْ ِو ََ َ ُغوا ِ ِو  ۡه ُُ قُ  ِلِله

َ ُع�َن  ت آَصه َُ ِ ۢ ه ََ  ٣َخبُِا َفظه َّ َوَ�فه ِ جرِم َٰ ه ه
َ

َه � ََ ِو ُووه ِِ َ غه ج ََ ِو ۡه ُُ َوُق  ِلِله
َّ وَ  ج فُُروَاُ� َ�َ َّ ِ رِم ُُ ُ ِِ  ََ ّه ِ ۡه َ ۡه َ�ت  َو َ�َر ِو ه ََ َّ إِّ� َوت  ََ ِْ�َََتُ� ِدآ َ� ُ به

  َّ  .]٣١، ٣٠: الور[       ﴾ُاُي�ِِّ�

(Này Muhammad!) Ngươi hãy bảo những tín đồ nam hạ 
thấp cái nhìn xuống và giữ gìn phần kín đáo của họ, điều 
đó sẽ làm thanh sạch bản thân họ. Quả thật, Allah đều 
am tường mọi việc họ làm. Và Ngươi hãy bảo những tín 
đồ nữ hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn phần kín đáo 
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của cơ thể họ, hãy bảo họ không được chưng diện và 
khoe sắc mà hãy che đậy thân thể của họ ngoại trừ 
những phần được lộ ra một cách tự nhiên (mặt và đôi 
bàn tay), Ngươi hãy bảo họ phủ khăn che xuống ngực. 
(Chương 24 – Annur, câu 30, 31). 

Islam thúc đẩy sự khiêm tốn và tìm cách giảm thiểu 
sự trụy lạc và phi đạo đức trong xã hội. Một trong những 
cách để hiệu quả điều đó là yêu cầu ăn mặc khiêm tốn. Islam 
đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cho cả nam giới và phụ nữ. 

Ở hầu hết các nước phương Tây đều có những luật 
qui định thế nào là phong cách lịch sự và tao nhã. Giá trị 
bình thường này là nam giới phải che đậy bộ phận sinh dục 
của anh ta còn phụ nữ phải che đậy bộ phận sinh dục và 
ngực của cô ta. Nếu yêu cầu tối thiểu này không được đáp 
ứng thì một người có thể bị tính cước phí tức bị phạt tiền cho 
việc phơi bày những phần thiếu lịch sự này.1T Lý do cho rằng1T 
1Tsự khác biệt1T 1Ttrong1T 1Tquần áo1T 1Tcần thiết1T 1Tgiữa nam giới1T 1Tvà 1T 1Tphụ nữ 1T 
1Ttrong vấn đề1T 1Tnày1T 1Tlà sự1T 1Tkhác biệt1T 1Ttrong1T 1Tgiải phẫu học1T 1Tcủa họ. 

Islam qui định cách ăn mặc thận trọng hơn cho cả 
nam và nữ. Trong Islam, cả nam giới và phụ nữ được yêu 
cầu ăn mặc đơn giản, khiêm tốn và với phong cánh nghiêm 
trang và đường hoàng. Nam giới phải luôn luôn che phủ cơ 
thể của mình với quần áo không bó sát và không để lộ phần 
từ rốn đến đầu gối. Đây là yêu cầu tối thiểu cho việc che kín 
cơ thể. Ví dụ như anh ta không thể đi ra ngoài công chúng 
trong bộ đồ tắm ngắn. Khi rời khỏi nhà, người phụ nữ 
Muslim ít nhất phải che phủ tóc và thân thể của mình trong 
quần áo rộng và không hở, che khuất các chi tiết của cơ thể 
mình trước công chúng; một số người cũng có thể chọn cách 
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che mặt và hai bàn tay của mình. Ý nghĩa đằng sau qui định 
ăn mặc này là để giảm thiểu sự lôi cuốn tình dục và sự thái 
hóa trong xã hội càng nhiều càng tốt cho cả nam giới và phụ 
nữ. Việc tuân thủ theo qui định ăn mặc này là một hình thức 
phục tùng Thượng Đế. Islam nghiêm cấm bất cứ sự hấp dẫn 
tình dục và sự lôi cuốn sinh lý bên ngoài hôn nhân. 

Tuy nhiên, Islam luôn khuyến khích biểu hiện sự 
hấp dẫn của cơ thể và quyến rũ tình dục đối với cả nam và 
nữ trong sự riêng tư giữa các cặp vợ chồng đã kết hôn với 
nhau. Điều này đã được Allah phán như sau: 

َّ وَ ﴿ �ِِ ََ ُُع� ِِ َّ إِّ�  ََ ِْ�َََتُ� ِدآ  .]٣١ : الور[       ﴾َ� ُ به

Và Ngươi (Muhammad) hãy bảo những tín đồ nữ không 
được chưng diện và khoe sắc ngoại trừ đó chồng của họ 
(Chương 24 – Annur, câu 31). 

1TÔng Anas bin Malik 1T 1T, một vị Sahabah đã sống là 
một người sai vặt cho Nabi 1T1T trong suốt mười năm khi còn 
là một cậu bé, đã nói: “Tôi thích thể hiện cái đẹp trước vợ 
của tôi giống như cô ta thích chưng diện và khoe sắc trước 
tôi vậy”. 

1TMột số1T 1Tnhà quan sát1T 1Tphương Tây1T 1Tcho rằng1T 1Tviệc che 
phủ đầu1T 1Tcủa 1T 1Tmột người phụ nữ 1T 1Tcó nghĩa là để1T 1Thiển thị1T 1Tsự 
thấp kém hơn1T 1Tcủa cô1T 1Tvới 1T 1Tnam giới1T. Điều này quả là xa vời 
với sự thực. Trong Islam, người phụ nữ ăn mặc theo cách 
này là để yêu cầu được tôn trọng, và thông qua sự khiêm tốn 
của mình cô từ chối tình trạng nô lệ tình dục. Thông điệp mà 
người phụ nữ đưa ra khi cô ta mặc theo phong cách Islam 
trong xã hội là, “Hãy tôn trọng tôi là ai. Tôi không phải là 
món đồ tình dục” 
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Islam dạy rằng những hậu quả của việc khiếm nhã 
và tính trơ trẽn không chỉ ở mỗi cá nhân mà còn ở chỗ khi xã 
hội cho phép phụ nữ và nam giới hòa nhập trộn lẫn một cách 
tự do, phô bày bản thân, và cạnh tranh nhau quyến rũ người 
khác thông qua sự hấp dẫn tình dục. Những điều này trên 
thực tế đã biến phụ nữ thành các món đồ tình dục cho sự 
khoái lạc và vui thú của đàn ông. Thật ra cái đẹp và cao quý 
của người phụ nữ được khẳng định bởi giá trị phẩm chất của 
cô ta hơn là bằng việc phô bày các bộ phận cơ thể của cô ta. 
Từ quan điểm của Islam chúng ta thấy ra rằng 'sự giải phóng' 
phụ nữ phương tây, những người thường hay lo lắng về 
ngoại hình, dáng vẻ và tuổi trẻ của họ để phục vụ thú vui cho 
người khác, là thực chất đang bị mắc kẹt trong một hình thức 
của chê độ nô lệ. 

Một vị Giáo sư ngoại đạo ông Von Hermer nói: 
“Việc mặc áo choàng che toàn thân là một phương tiện bảo 
về và gìn giữ phụ nữ tránh khỏi sự thèm muốn bất thường 
của đàn ông và đảm bảo cho họ luôn được tôn vinh và quý 
trọng.” 

Quý đồng đạo thân hữu, 

Hãy kính sợ Allah trong cách ăn mặc của chúng ta, 
hãy tự hào vì cách ăn mặc mà Allah đã chỉ dạy và qui định 
cho chúng ta, bởi lẽ nó sẽ giúp chúng ta tránh được những 
điều sàm bậy trên đời này và giúp chúng ta đến gần với 
Allah hơn. 
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َََفَعِ� َو�ِيَاُ�ْم بِمَ  َعِظيِْم، َو
ْ
ُقْرآِن ال

ْ
ْم ِف ال ُُ ِِ َولَ  ُِ ا ِ�يِْه بارََ  ا

ف ِة  ََ ْم َوِل ُُ ِِ َولَ  َِ ْستَْغِفُر ا
َ
ُْْوُل َْْوِه َهَ ا َوأ

َ
يِْم، أ ِْ َ

ْ
ِر ال

ْ
ِ ِِ َوارئ ِمَن ا يَا

َغُفوُر الر ِسيْمُ 
ْ
ٍّْب فَاْستَْغِفُروُه إِّ ُه ُهَو ال

َُ ئ  ُّ ُمْاِبِمْمَ ِمْن 
ْ
 ال

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 
Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao 
địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán 
dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah 
tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người 
Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật 
Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 
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Phần II 

ِّْبيَاِء 
َ
َالُم َعَ َخاتَِم األ َالُو َوالا   َ َْمُ  ِ�ِ رَ ئ الَعالَِمْمَ وال

ْ
اَل

ْدَحابِهِ 
َ
ْجَِعْمَ  َوالُمرَْسِبْمَ َِّبيئنَا ُمَْمٍ  وََعَ آِلِ َوأ

َ
 أ

Phụ nữ và nam giới đều bình đẳng trước Thượng 
Đế. Cả hai đều bị thanh  toán trước Thượng Đế. Họ đều 
nhận được phần thưởng của mình ở Ngày Sau bởi đức tin và 
việc làm tốt của họ. 

ۡه ﴿ ُُ ه ََ َولو ِ ِو  ۡه ُُ ه ِِ َولو ج لَِ� سه ُُ ه ََ َولو ُِ ِ ل سه ُُ ه ِِ إِّن لو ج ج َِ� �َ ََ َولله ِ ج ِت �َ ِِ َولله ج ََ ِو
 ِِ ج جِشَ� �َ ََ َولله جِشعِ �َ جِت َولله جبَِ� ّٰ ََ َولل �ِ ِِ ج ّٰ ِِ َولل ج َٰ جِد ّٰ ََ َولل ِ جِد� ّٰ َولل
مه  ََ فُُروَاُ� جفِِظ �َ ِِ َولله ج �َِ� ُ ّّ ََ َولل ُِ ِ � ُ ّّ ِِ َولل ج َٰ َتَصِدِ ُُ ه ََ َولو ِ � َتَصِدِ ُُ ه َولو

ِِ وَ  ج جفَِ� �َ ِاٗ َولله َ َث� َّ ََ ل جثِرِ� ّّ فَِرةٗ لل ُ وَُ�م ّوغه َّ َعّد ل
َ

جِت أ جثَِ� ّّ ّ  ٱ َولل رو اه
َ

َوأ
 ُٗ  ]٣٥: األسزا [ ﴾  ٣ت َعِظي

Quả thật, những nam nữ Muslim, những nam nữ có đức 
tin, những nam nữ có lòng kiên định, những nam nữ 
chân thật, những nam nữ biết kiên nhẫn chịu đựng, 
những nam nữ kính sợ Allah, những nam nữ dùng tiền 
của bố thí cho người, những nam nữ nhịn chay, những 
nam nữ biết gìn giữ nhục dục, và những nam nữ luôn 
tưởng nhớ Allah thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha thứ 
và ban thưởng phần thưởng vô cùng vĩ đại. (Chương 33 
– Al-Ahzab, câu 35). 

1THôn nhân1T 1Tlà1T 1Tkhuyến khích mạnh mẽ 1T 1Tvà 1T 1Tlà1T 1Tmột 1T 1Tthỏa 
thuận1T 1Tpháp lý1T 1Tvà 1T 1Tmột 1T giao ước 1Tthiêng liêng1T của cả hai bên. 
Islam xem mọi người phụ nữ, đã kết hôn hay chưa kết hôn 



Qui Định Cách Ăn Mặc Theo Islam 
 

11 

như một sự riêng tư về quyền cá nhân của cô ta.  Tượng tự, 
cô ta có quyền sở hữu tài sản riêng của mình, có quyền kiếm 
tiền và tiêu xài nó như nam giới. Tài sản, của cải của cô ta 
không là tài sản của chồng cô ta sau khi kết hôn hay ly dị. 
Một người phụ nữ có quyền lựa chọn người mà cô muốn kết 
hôn và khi kết hôn họ tên của cô không thay đổi, đễ giữ sự 
tôn trọng cho dòng dõi của mình. Người phụ nữ có thể tìm 
kiếm sự ly dị nếu như hôn nhân của cô ta không duy trì được 
nữa. 

Về mặt kinh tế, mỗi người đàn ông và phụ nữ là một 
thực thể pháp lý độc lập. Đàn ông và phụ nữ có quyền sở 
hữu tài sản riêng của mình, tham gia kinh doanh, và thừa kế 
từ những người khác. Cả hai có quyền bình đẳng để nhận 
được một nền giáo dục và tham gia vào việc làm có lợi, miễn 
sao không vi phạm các giáo luật của Islam. 

Việc tìm kiếm và học hỏi kiến thức là điều bắt buộc 
đối với mỗi người Muslim, nam hay nữ. Loại kiến thức được 
nhấn mạnh nhất là kiên thức đạo giáo. Nó cũng được yêu 
cầu trong một xã hội phải có các giáo sư của cả hai giới để 
mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thí dụ, xã hội cần những 
bác sĩ, những giáo viên, những cố vấn, những công tác viên 
xã hội, và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Khi có sự thiếu 
hụt nhân sự có trình độ, có thể trở thành bắt buộc đối với 
phụ nữ hoặc đàn ông để đạt được chuyên môn trong các lĩnh 
vực này nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Muslim. 
Trong tình huống này, đường lối chỉ đạo của Islam được đề 
cao và tôn trọng.  

Phụ nữ được khuyến khích tìm kiếm và học hỏi kiến 
thức Islam, theo đuổi những nỗ lực học tập của họ trong 



Qui Định Cách Ăn Mặc Theo Islam 
 

12 

khuôn khổ của Islam, và phấn đấu để hoàn thành sự tò mò trí 
tuệ của mình. Để ngăn chặn bất cứ ai tiếp thu một nền giáo 
dục trái với giáo lý của Islam. 

Người đàn ông có trách nhiệm chu cấp tài chính và 
bảo vệ gia đình của anh ta và cung ứng các nhu cầu cần thiết 
như là thức ăn, quần áo, và chỗ ở cho vợ, con cái, và (nếu 
cần) những người phụ nữ thân thuộc khác trong gia đình. 
Phụ nữ không phải chịu trách nhiệm cơ bản cho vấn đề này, 
ngay cả nếu như đã kết hôn.  

Nabi Muhammad  nói: 

)) 
َ
ُ�ْم أل َّا َخْ�ُ

َ
ْهِبِه َوأ

َ
  ))ْهِ� َخْ�ُُ�ْم َخْ�ُُ�ْم أل

1T“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất 
với vợ của y và Ta là người tốt nhất trong việc đối xử tốt 
với vợ của Ta.” (Ibnu Majah, Tirmizhi và Ahmad). 

1TVà trong một Hadith khác, Người nói với ý nghĩa:  

 ))ُخبًُقا َاائِِدمْ ِلنِ  ِخيَاُرُ�مْ  وَِخيَاُرُ�مْ ((

1T“Người hoàn hảo nhất trong những người có đức tin là 
người đối xử tốt nhất đối với vợ của y.” Hadith do Ahmad 
và Al-Tirmizhi ghi lại. 

Nói về sự công bằng trong Islam, nữ lãnh đạo cấp 
cao Anny Bazant đã nói rằng: Theo suy nghĩ của tôi, phụ nữ 
dưới bóng mát của Islam có quyền tự do hơn những phụ nữ 
khác. Islam đã bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ nhiều hơn 
các tôn giáo khác, những tôn giáo cho phép người đàn ông 
cưới nhiều vợ. Giáo lý Islam về phụ nữ mang lại nhiều công 
bằng hơn và đảm bảo quyền tự do hơn cho họ, phụ nữ ở 
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vương quốc Anh chỉ có được quyền sở hữu từ sau khi đã 
được hai mươi tuổi mà thôi, nhưng ta thấy Islam đã khẳng 
định cái quyền này cho phụ nữ ngày từ khoảnh khắc đầu tiên 
của cuộc đời. Như vậy, thực sự là một điều phỉ báng và oan 
uổng khi nói Islam đã coi phụ nữ chỉ là những cơ thể sống. 

Và bà ta cũng nói: Khi nào chúng ta đem sự việc ra 
cân trên chiếc cân công bằng và ngay thẳng thì chúng ta sẽ 
thấy rằng luật đa thê của Islam bắt buộc người chồng phải 
bảo vệ, chăm sóc, chu cấp và nuôi dưỡng cho những phụ nữ 
của y là đúng, là tốt đẹp và hợp lý hơn rất nhiều so với vấn 
đề mãi dâm ở phương tây, nơi đã cho phép một người đàn 
ông lấy một người phụ nữ chỉ để thỏa mãn nhu cầu dục tình 
rồi sau đó y có thể ra ngoài đường tùy thích rao giảng về 
cách làm tình với cô ta. 

Nữ đông phương học Francoise Sagan nói: Này hỡi 
phụ nữ phương đông! Quả thật, những người gọi tên bạn và 
mời gọi bạn đến với sự bình đẳng như đàn ông là họ đang 
cười nhạo bạn đấy, quả thật, họ đã cười nhạo chúng tôi trước 
đây về điều đó. 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Như vậy, lý do gì chúng ta, những người Muslim lại 
không tự hào rằng tôn giáo của chúng ta là tôn giáo văn 
minh và bình đẳng đúng mực nhất trong quyền lợi và nghĩa 
vụ của người đàn ông và phụ nữ. 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của 
Allah phán truyền: 
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ـِِ ﴿ ْ َعلَيه ّ� ـلا ََ  ْ ََ َ َّوُ ـ�ّ آـ َ�ـت لّنِ  ا
َ

ّ ُ ََ   ِ ِ ُِ �َن َ�َ لسّ ل آَُصلا ُِ َت ۥَ ِ � ُ ََ َ َوَو َّ إِّن ل
ت  ُو لِي �ّْ سَسه ُُ ِ  ٥٦: األحزاب ﴾٥َوَسِل

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 
và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy 
cầu xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. 
Al-Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

َ  َواِسَ ًو َد�  ا(( ََ اعَ  ُِ َمْن َد�    )) بَيِْه َعْشً

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 
cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 ِِ ءٕي إإِّن ل﴿ :ِعاَاَد ا َِ يآَتت ج ََ قه ِ
ۡه ِِ َول ُمُر هِللهَعده

ه
َ آَۡ َ�ج  َّ َ�ج َوَ� ه ره َُ ُِي لله

 َِ رِ وَ  َع
ۥَ  ُُ ه ء ِ َولو َشت ّثُرونَ للهَففه ََ ي آَعُِظُ�مه لََعّلُ�مه َِـ ِ ِه َ ِه وفُـوا ٩٠: النح�ل  ﴾٩ ل

َ
، َوأ

ْم  ُُ َِ َعبَـيْ ْهَماَن َ�ْعَ  تَوِ�يِ َها َوَْْ  َجَعبْـتُُم ا
َ
ََنُْقُلوا األ َُْم َوَال  َُا َعَهْ  ِِ إِ بَِعْدِ  ا

َِ ا ُرْوا ا ُِ ُْ ََْفَعبُوَن، َوا َِ َهْعبَُم َما  ِفيًْال إِن  ا
ُروُه َِ ُْ ْرُ�ْم َواْشـ ُِ َّ يَـْ  َِبيْـ

ْ
َعِظيَْم ال

ْ
ل

نَُعونَ  َْ ُِ َهْعبَُم َما تَ َبُ َوا ْْ
َ
ِِ أ ُر ا

ِْ
ِ
َ
 .َعَ َِّعِمِه يَزِْدُ�ْم َور

Hỡi anh chị em Muslim! Quả thật, Allah ra lệnh 
thi hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) 
bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và 
bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để may ra các 
người lưu nhớ (đến phúc và tội) Al-Nahl: 90. Hãy thực 
hiện mọi giao kèo mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng 
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chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã 
ban cho mọi người quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu 
mọi điều các người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, 
Đấng Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn 
Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho 
và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành 
động của các người. 
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Bài thuyết giảng thứ sáu


Phần I


إِنَّ الحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾         [آل عمران : 102] ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾       [النساء : 1] ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾       [الأحزاب : 70 ، 71]

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْتَثَاتُهَا. وَكُلُّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٌ. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ.

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không bao giờ tìm được đâu là chân lý. Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài (Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi.( Al-Nisa: 1 (chương 4). (Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim.( Ali Imraan: 102 (chương 3). (Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang.( Al-Ahzaab: 70 – 71 (chương 33).

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad (. Còn điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh, mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất cả sự lầm đường lạc lối sẽ ở trong hỏa ngục.

Mọi lời ca ngợi và tán dương lên Allah, Đấng Tạo Hóa vũ trụ và mọi vạn vật. Ngài là Thượng Đế đích thực và duy nhất đáng được loài người và mọi tạo vật tôn thờ.


Xin tạ ơn Ngài đã ban cho chúng ta tôn giáo Islam, một chân lý sống tốt đẹp, lạnh mạnh và hợp lẽ tự nhiên. 


Và trong chân lý sống tốt đẹp, lành mạnh và hợp lẽ tự nhiên đó là Ngài đã chỉ dạy chúng ta cách sinh hoạt và giao tế, và trong cách sinh hoạt và giao tế thì Ngài đã qui định cho chúng ta, những người nam và những người nữ, cách thức ăn mặc đàng hoàng và đúng mực.


Allah, Đấng Tối Cao phán:


ﮋيَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ ﮊ (الأحزاب: 59)

(Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của những người có đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ không bị xúc phạm( (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59).

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾       [النور :30، 31].

((Này Muhammad!) Ngươi hãy bảo những tín đồ nam hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn phần kín đáo của họ, điều đó sẽ làm thanh sạch bản thân họ. Quả thật, Allah đều am tường mọi việc họ làm. Và Ngươi hãy bảo những tín đồ nữ hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn phần kín đáo của cơ thể họ, hãy bảo họ không được chưng diện và khoe sắc mà hãy che đậy thân thể của họ ngoại trừ những phần được lộ ra một cách tự nhiên (mặt và đôi bàn tay), Ngươi hãy bảo họ phủ khăn che xuống ngực.( (Chương 24 – Annur, câu 30, 31).

Islam thúc đẩy sự khiêm tốn và tìm cách giảm thiểu sự trụy lạc và phi đạo đức trong xã hội. Một trong những cách để hiệu quả điều đó là yêu cầu ăn mặc khiêm tốn. Islam đặt ra tiêu chuẩn đạo đức cho cả nam giới và phụ nữ.


Ở hầu hết các nước phương Tây đều có những luật qui định thế nào là phong cách lịch sự và tao nhã. Giá trị bình thường này là nam giới phải che đậy bộ phận sinh dục của anh ta còn phụ nữ phải che đậy bộ phận sinh dục và ngực của cô ta. Nếu yêu cầu tối thiểu này không được đáp ứng thì một người có thể bị tính cước phí tức bị phạt tiền cho việc phơi bày những phần thiếu lịch sự này. Lý do cho rằng sự khác biệt trong quần áo cần thiết giữa nam giới và phụ nữ trong vấn đề này là sự khác biệt trong giải phẫu học của họ.

Islam qui định cách ăn mặc thận trọng hơn cho cả nam và nữ. Trong Islam, cả nam giới và phụ nữ được yêu cầu ăn mặc đơn giản, khiêm tốn và với phong cánh nghiêm trang và đường hoàng. Nam giới phải luôn luôn che phủ cơ thể của mình với quần áo không bó sát và không để lộ phần từ rốn đến đầu gối. Đây là yêu cầu tối thiểu cho việc che kín cơ thể. Ví dụ như anh ta không thể đi ra ngoài công chúng trong bộ đồ tắm ngắn. Khi rời khỏi nhà, người phụ nữ Muslim ít nhất phải che phủ tóc và thân thể của mình trong quần áo rộng và không hở, che khuất các chi tiết của cơ thể mình trước công chúng; một số người cũng có thể chọn cách che mặt và hai bàn tay của mình. Ý nghĩa đằng sau qui định ăn mặc này là để giảm thiểu sự lôi cuốn tình dục và sự thái hóa trong xã hội càng nhiều càng tốt cho cả nam giới và phụ nữ. Việc tuân thủ theo qui định ăn mặc này là một hình thức phục tùng Thượng Đế. Islam nghiêm cấm bất cứ sự hấp dẫn tình dục và sự lôi cuốn sinh lý bên ngoài hôn nhân.


Tuy nhiên, Islam luôn khuyến khích biểu hiện sự hấp dẫn của cơ thể và quyến rũ tình dục đối với cả nam và nữ trong sự riêng tư giữa các cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau. Điều này đã được Allah phán như sau:


﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾       [النور : 31].

(Và Ngươi (Muhammad) hãy bảo những tín đồ nữ không được chưng diện và khoe sắc ngoại trừ đó chồng của họ( (Chương 24 – Annur, câu 31).

Ông Anas bin Malik (, một vị Sahabah đã sống là một người sai vặt cho Nabi ( trong suốt mười năm khi còn là một cậu bé, đã nói: “Tôi thích thể hiện cái đẹp trước vợ của tôi giống như cô ta thích chưng diện và khoe sắc trước tôi vậy”.


Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng việc che phủ đầu của một người phụ nữ có nghĩa là để hiển thị sự thấp kém hơn của cô với nam giới. Điều này quả là xa vời với sự thực. Trong Islam, người phụ nữ ăn mặc theo cách này là để yêu cầu được tôn trọng, và thông qua sự khiêm tốn của mình cô từ chối tình trạng nô lệ tình dục. Thông điệp mà người phụ nữ đưa ra khi cô ta mặc theo phong cách Islam trong xã hội là, “Hãy tôn trọng tôi là ai. Tôi không phải là món đồ tình dục”

Islam dạy rằng những hậu quả của việc khiếm nhã và tính trơ trẽn không chỉ ở mỗi cá nhân mà còn ở chỗ khi xã hội cho phép phụ nữ và nam giới hòa nhập trộn lẫn một cách tự do, phô bày bản thân, và cạnh tranh nhau quyến rũ người khác thông qua sự hấp dẫn tình dục. Những điều này trên thực tế đã biến phụ nữ thành các món đồ tình dục cho sự khoái lạc và vui thú của đàn ông. Thật ra cái đẹp và cao quý của người phụ nữ được khẳng định bởi giá trị phẩm chất của cô ta hơn là bằng việc phô bày các bộ phận cơ thể của cô ta. Từ quan điểm của Islam chúng ta thấy ra rằng 'sự giải phóng' phụ nữ phương tây, những người thường hay lo lắng về ngoại hình, dáng vẻ và tuổi trẻ của họ để phục vụ thú vui cho người khác, là thực chất đang bị mắc kẹt trong một hình thức của chê độ nô lệ.


Một vị Giáo sư ngoại đạo ông Von Hermer nói: “Việc mặc áo choàng che toàn thân là một phương tiện bảo về và gìn giữ phụ nữ tránh khỏi sự thèm muốn bất thường của đàn ông và đảm bảo cho họ luôn được tôn vinh và quý trọng.”

Quý đồng đạo thân hữu,


Hãy kính sợ Allah trong cách ăn mặc của chúng ta, hãy tự hào vì cách ăn mặc mà Allah đã chỉ dạy và qui định cho chúng ta, bởi lẽ nó sẽ giúp chúng ta tránh được những điều sàm bậy trên đời này và giúp chúng ta đến gần với Allah hơn.


بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao địa vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán dương sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người Muslim. Cho nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô cùng độ lượng vô cùng khoan dung.


Phần II

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ والصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمْدٍ وَعَلىَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

Phụ nữ và nam giới đều bình đẳng trước Thượng Đế. Cả hai đều bị thanh  toán trước Thượng Đế. Họ đều nhận được phần thưởng của mình ở Ngày Sau bởi đức tin và việc làm tốt của họ.


﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥  ﴾ [الأحزاب: 35]

(Quả thật, những nam nữ Muslim, những nam nữ có đức tin, những nam nữ có lòng kiên định, những nam nữ chân thật, những nam nữ biết kiên nhẫn chịu đựng, những nam nữ kính sợ Allah, những nam nữ dùng tiền của bố thí cho người, những nam nữ nhịn chay, những nam nữ biết gìn giữ nhục dục, và những nam nữ luôn tưởng nhớ Allah thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha thứ và ban thưởng phần thưởng vô cùng vĩ đại.( (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 35).


Hôn nhân là khuyến khích mạnh mẽ và là một thỏa thuận pháp lý và một giao ước thiêng liêng của cả hai bên. Islam xem mọi người phụ nữ, đã kết hôn hay chưa kết hôn như một sự riêng tư về quyền cá nhân của cô ta.  Tượng tự, cô ta có quyền sở hữu tài sản riêng của mình, có quyền kiếm tiền và tiêu xài nó như nam giới. Tài sản, của cải của cô ta không là tài sản của chồng cô ta sau khi kết hôn hay ly dị. Một người phụ nữ có quyền lựa chọn người mà cô muốn kết hôn và khi kết hôn họ tên của cô không thay đổi, đễ giữ sự tôn trọng cho dòng dõi của mình. Người phụ nữ có thể tìm kiếm sự ly dị nếu như hôn nhân của cô ta không duy trì được nữa.


Về mặt kinh tế, mỗi người đàn ông và phụ nữ là một thực thể pháp lý độc lập. Đàn ông và phụ nữ có quyền sở hữu tài sản riêng của mình, tham gia kinh doanh, và thừa kế từ những người khác. Cả hai có quyền bình đẳng để nhận được một nền giáo dục và tham gia vào việc làm có lợi, miễn sao không vi phạm các giáo luật của Islam.


Việc tìm kiếm và học hỏi kiến thức là điều bắt buộc đối với mỗi người Muslim, nam hay nữ. Loại kiến thức được nhấn mạnh nhất là kiên thức đạo giáo. Nó cũng được yêu cầu trong một xã hội phải có các giáo sư của cả hai giới để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thí dụ, xã hội cần những bác sĩ, những giáo viên, những cố vấn, những công tác viên xã hội, và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Khi có sự thiếu hụt nhân sự có trình độ, có thể trở thành bắt buộc đối với phụ nữ hoặc đàn ông để đạt được chuyên môn trong các lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Muslim. Trong tình huống này, đường lối chỉ đạo của Islam được đề cao và tôn trọng. 


Phụ nữ được khuyến khích tìm kiếm và học hỏi kiến thức Islam, theo đuổi những nỗ lực học tập của họ trong khuôn khổ của Islam, và phấn đấu để hoàn thành sự tò mò trí tuệ của mình. Để ngăn chặn bất cứ ai tiếp thu một nền giáo dục trái với giáo lý của Islam.


Người đàn ông có trách nhiệm chu cấp tài chính và bảo vệ gia đình của anh ta và cung ứng các nhu cầu cần thiết như là thức ăn, quần áo, và chỗ ở cho vợ, con cái, và (nếu cần) những người phụ nữ thân thuộc khác trong gia đình. Phụ nữ không phải chịu trách nhiệm cơ bản cho vấn đề này, ngay cả nếu như đã kết hôn. 


Nabi Muhammad ( nói:


((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى)) 

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ của y và Ta là người tốt nhất trong việc đối xử tốt với vợ của Ta.” (Ibnu Majah, Tirmizhi và Ahmad).


Và trong một Hadith khác, Người nói với ý nghĩa: 

((وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا))

“Người hoàn hảo nhất trong những người có đức tin là người đối xử tốt nhất đối với vợ của y.” Hadith do Ahmad và Al-Tirmizhi ghi lại.

Nói về sự công bằng trong Islam, nữ lãnh đạo cấp cao Anny Bazant đã nói rằng: Theo suy nghĩ của tôi, phụ nữ dưới bóng mát của Islam có quyền tự do hơn những phụ nữ khác. Islam đã bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ nhiều hơn các tôn giáo khác, những tôn giáo cho phép người đàn ông cưới nhiều vợ. Giáo lý Islam về phụ nữ mang lại nhiều công bằng hơn và đảm bảo quyền tự do hơn cho họ, phụ nữ ở vương quốc Anh chỉ có được quyền sở hữu từ sau khi đã được hai mươi tuổi mà thôi, nhưng ta thấy Islam đã khẳng định cái quyền này cho phụ nữ ngày từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời. Như vậy, thực sự là một điều phỉ báng và oan uổng khi nói Islam đã coi phụ nữ chỉ là những cơ thể sống.

Và bà ta cũng nói: Khi nào chúng ta đem sự việc ra cân trên chiếc cân công bằng và ngay thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng luật đa thê của Islam bắt buộc người chồng phải bảo vệ, chăm sóc, chu cấp và nuôi dưỡng cho những phụ nữ của y là đúng, là tốt đẹp và hợp lý hơn rất nhiều so với vấn đề mãi dâm ở phương tây, nơi đã cho phép một người đàn ông lấy một người phụ nữ chỉ để thỏa mãn nhu cầu dục tình rồi sau đó y có thể ra ngoài đường tùy thích rao giảng về cách làm tình với cô ta.


Nữ đông phương học Francoise Sagan nói: Này hỡi phụ nữ phương đông! Quả thật, những người gọi tên bạn và mời gọi bạn đến với sự bình đẳng như đàn ông là họ đang cười nhạo bạn đấy, quả thật, họ đã cười nhạo chúng tôi trước đây về điều đó.


Quí đồng đạo thân hữu,


Như vậy, lý do gì chúng ta, những người Muslim lại không tự hào rằng tôn giáo của chúng ta là tôn giáo văn minh và bình đẳng đúng mực nhất trong quyền lợi và nghĩa vụ của người đàn ông và phụ nữ.


Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah phán truyền:


﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ الأحزاب: ٥٦

(Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều.( Al-Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi ( có nói:

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)) 

“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại.

عِبَادَ اللهِ: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾ النحل: ٩٠، وَأَوفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وَاذْكُرُوْا اللهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.


Hỡi anh chị em Muslim! (Quả thật, Allah ra lệnh thi hành nền công lý, làm nhân đức và bố thí (giúp đỡ) bà con ruột thịt, đồng thời cấm làm mọi điều ác, tội lỗi và bất công. Ngài dạy bảo các người như thế để may ra các người lưu nhớ (đến phúc và tội)( Al-Nahl: 90. Hãy thực hiện mọi giao kèo mà mọi người đã cam kết với Allah, cũng chớ hủy bỏ lời thề sau khi đã khẳng định trong khi Allah đã ban cho mọi người quyền cai quản, quả thật Allah thấu hiểu mọi điều các người làm. Hãy tưởng nhớ Allah Đấng Vĩ Đại, Đấng Cao Quí đi sẽ được Ngài nhớ đến các người, hãy tạ ơn Allah với những hồng ân đã ban tặng sẽ được Ngài thêm cho và lời tưởng nhớ Allah thật vĩ đại Allah am tường mọi hành động của các người.
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