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Nhân danh Allah 

Đấng Rất mực Độ lượng 

Đấng Rất mực Khoan dung 

 

 

Lời mở đầu 

 ّ ُد لِّلَ َمح يح  اَْلح َفٍة  اََّلّ نحََث، ّمنح ُنطح
ُ ّ اََّلَكّر َواْلح قََدَر َفَهَدى، وََخلََق الَزوحَجْيح

ََن،   إَّذا ُتمح
َ
َهدُ َوأ نح ََل  شح

َ
هَ أ ـٰ يَك َلُ  للُ إََّل ا إّلَ َدُه ََل ََشّ ّخَرّة وَحح ُد ِّفح اْلح َمح ، َلُ اْلح

ََل، وح
ُ َن حُمََمًدا َعبحُدهُ وَ  َواْلح

َ
َهُد أ شح

َ
ى ّمنح آيَاّت َربِّّه رَُسوُلُ َوأ

َ
، ُعّرَج بّّه إََّل الَسَماّء فََرأ

حَمنَاقّّب  وِّل ال
ُ
َحابّّه أ صح

َ
َى، َصََّل الُل َعلَيحّه وىلََعَ آّلّ َوأ ّليحَما  الحُكْبح َوانَلََه، وََسلََم تَسح

َا ُمَؤَبَدا.  َكّثْيح
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah , 

Đấng đã định đoạt, an bài rồi hướng dẫn, Đấng đã tạo cặp đôi 

nam và nữ từ giọt tinh dịch khi nó xuất ra. Tôi xin chứng nhận 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Đấng 

Duy Nhất không có đối tác ngang vai, Đấng đáng được ca ngợi 

và tán dương ở cõi đời này và cõi Đời Sau; và tôi xin chứng 

nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài, vị 

đã được đưa thăng thiên lên trời và đã nhìn thấy những dấu 

hiệu vĩ đại từ Thượng Đế của Người. Cầu xin bằng an và phúc 

lành cho Người, cho gia quyến của Người, cho các bạn đạo của 

Người, những người của phẩm chất đạo đức tốt đẹp ... 
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Phụ nữ Muslim có một vị trí quan trọng nhất định 

trong Islam, họ cũng mang nhiều nghĩa vụ và trọng trách. 

Thiên sứ của Allah  thường có những lời giảng giải và hướng 

dẫn dành riêng cho phụ nữ, chẳng hạn như trong lần thuyết 

giảng của Người tại Arafah Người đã có phần thuyết giảng 

hướng đến riêng cho họ; điều đó là một trong các cơ sở nói lên 

rằng cần phải có sự quan tâm đến phụ nữ trong mọi lúc, đặc 

biệt là trong thời đại này, thời đại mà phụ nữ Muslim bị tấn 

công dưới một hình thức riêng biệt nhằm mục đích tháo gỡ sự 

tôn vinh đối với họ cũng như loại bỏ họ ra khỏi vị trí và vai trò 

đích thực của họ. Do đó, cần phải làm cho phụ nữ Muslim 

nhận thức được sự nguy hiểm cũng như cần phải giải thích và 

chỉ dẫn cho họ con đường giải thoát để đến với sự thành công 

cho họ. 

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một bảng chỉ dẫn cho 

con đường đó với những giáo luật dành riêng cho phụ nữ 

Muslim. Cuốn sách này là một sự đóng góp nho nhỏ nhưng nó 

lại là một sự nỗ lực không nhỏ. Và tôi hy vọng Allah  sẽ ban 

điều hữu ích với cuốn sách này bằng quyền năng của Ngài.  

Cuốn sách coi như là bước đầu tiên trong con đường 

này, hy vọng theo sau nó sẽ có những bước tiếp nối mang tính 

tổng quát, đầy đủ hơn cũng như hoàn thiện và trọn vẹn hơn. 

Cuốn sách này tôi đã trình bày nó theo một cách ngắn 

ngọn, xúc tích, gồm các chương sau đây: 

1- Chương một: Giáo lý tổng quát 

2- Chương hai: Giáo lý về việc làm đẹp và chưng diện 

thân thể của phụ nữ 
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3- Chương ba: Giáo lý về kinh nguyệt, chứng rong kinh 

và máu hậu sản 

4- Chương bốn: Giáo lý về y phục và Hijaab 

5- Chương năm: Giáo lý về lễ nguyện Salah của phụ nữ 

6- Chương sáu: Giáo lý về phụ nữ trong vấn đề mai táng 

7- Chương bảy: Giáo lý về nhịn chay của phụ nữ 

8- Chương tám: Giáo lý về hành hương Hajj và Umrah 

của phụ nữ 

9- Chương chín: Giáo lý về kết hôn và ly dị 

10- Chương mười: Giáo lý về việc bảo vệ danh dự và đức 

hạnh của phụ nữ 

Tác giả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương một 
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Giáo lý tổng quát 

 

1- Địa vị của phụ nữ trước Islam: 

Trước Islam ở đây ý muốn nói là thời tiền Islam – thời 

ngu muội Jahiliyah, thời đại của người Ả Rập nói riêng và 

những cư dân của trái đất nói chung, thời đại mà nhân loại 

sống trong lạc hậu, ngu muội và tàn bạo, thời đại mà nhân loại 

sống trong các tín ngưỡng lệch lạc, tín ngưỡng thờ đa thần, và 

quả thật Allah  đã nhìn xuống tất cả họ - như được nói trong 

Hadith do Muslim ghi lại – và Ngài ghét tất cả họ dù là dân Ả 

Rập hay không phải dân Ả Rập trừ những ai là dân Kinh sách. 

Phụ nữ trong thời điểm đó hầu như đều sống trong thời 

kỳ khó khăn, đặc biệt là phụ nữ trong xã hội Ả Rập. Những 

người Ả Rập thời kỳ đó thường ghét con cái là nữ giới, trong 

số họ, có người chôn sống chính con gái ruột mới sinh của 

mình xuống lòng đất và có người giữ lại các con gái của họ 

nhưng họ phải sống trong sự hèn hạn và khổ nhục chỉ vì chúng 

là con gái. Tình trạng này của họ được Allah  phán bảo trong 

Qur’an: 

َوِد  ﴿  ۥ ُمسأ ُهُه نََثٰ َظلَّ وَجأ
ُ رٱۡلأ َحُدُهم ب

َ
َ أ يمٞ ِإَوَذا بُِّشر َيَتَوَٰرٰى مرَن ٱلأَقوأمر  ٥٨ا َوُهَو َكظر

كُ  سر ُيمأ
َ
ٓۚٓ أ رهۦر َ ب ََل َسآَء َما مرن ُسوٓءر َما بُِّشر

َ
ِۗ أ َابر ُهۥ ِفر ٱلُّتُّ مأ يَُدسُّ

َ
ٰ ُهوٍن أ ُهۥ لََعَ

 [85، 85سورة انلحل: ] ﴾ ٥٩ََيأُكُموَن 

Và một khi ai đó trong số họ được báo tin mừng với một 

đứa con gái thì mặt của y trở nên sầm tối và giận dữ. Y cố 

che giấu cộng đồng của y điều xấu mà y được báo tin, y do 

dự trong lòng không biết nên giữ đứa trẻ lại một cách hèn 
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hạ hay phải chôn sống nó xuống lòng đất? Há đó không 

phải là điều tội tệ mà chúng đã định đoạt hay sao? 
(Chương 16 – Annahl, câu 58, 59). 

أَموأُءۥَدةُ ُسئرلَتأ ﴿ ر  ٨ِإَوَذا ٱل ِير َذۢنٖب قُترلَتأ ب
َ
 [5، 5سورة اتلكوير: ] ﴾٩أ

Và khi các bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi vì tội gì mà 

chúng phải bị giết? (Chương 81 – Attakwir, câu 8, 9). 

Nếu những đứa bé gái không bị chôn sống mà được 

giữ lại thì chúng cũng chỉ sống trong cuộc sống hèn hạ, bị coi 

khinh và xem thường, chúng không được hưởng bất cứ quyền 

thừa kế nào từ gia tài của cha mẹ hay người thân để lại cho dù 

gia tài có nhiều như thế nào đi chăng nữa và cho dù chúng có 

nghèo đói ra sao; bởi lẽ quyền thừa kế gia tài chỉ dành riêng 

cho nam giới, nữ giới không có cái quyền này. Không những 

vậy, nữ giới còn được xem như một món vật thừa kế cho người 

thân của chồng khi người chồng của họ chết đi, những người 

hưởng quyền thừa kế gia tài từ chồng của họ là những người 

được quyền sở hữu họ như một món đồ trong gia tài mà người 

chồng chết của họ để lại. Nhiều người phụ nữ sống dưới quyền 

của một người chồng bởi vì xã hội lúc bấy giờ không có qui 

định giới hạn số lượng đa thê cho người đàn ông mà họ muốn 

cưới bao nhiêu người vợ tùy thích, và những người vợ chẳng 

có bất cứ nhân quyền nào của họ, họ bị áp bức, chà đạp, chèn 

ép và bị đối xử bất công rất tàn nhẫn. 

 

  

2- Địa vị của phụ nữ trong Islam: 
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Islam đến loại bỏ sự bất công đó cho người phụ nữ, trả 

lại cho họ quyền con người. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc 

phán:  

نََثٰ ﴿
ُ
َنُٰكم ِمرن َذَكرٖ َوأ َها ٱنلَّاُس إرنَّا َخلَقأ يُّ

َ
أ  [31:  اْلجرات سورة] ﴾َيَٰٓ

Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các 

ngươi từ một người nam và một người nữ. (Chương 49 – 

Al-Hujurat, câu 13).  

Allah  đã nhắc đến nữ giới cùng với nam giới trong 

sự khởi tạo loài người để nói lên nam nữ có quyền con người 

như nhau, và nữ giới cũng như nam giới đều được ban ân 

phước hoặc bị trừng phạt tương ứng theo việc làm của họ như 

Allah  phán: 

مرنٞ ِمرن َذكَ ا َمنأ َعمرَل َصٰلرح  ﴿ نََثٰ وَُهَو ُمؤأ
ُ
وأ أ

َ
يريَنَُّهۥ َحَيٰوة   ٍر أ رَبة    فَلَُنحأ  َطِي

َملُوَن  َسنر َما ََكنُواْ َيعأ حأ
َ
رأ َرُهم ب جأ

َ
زرَينَُّهمأ أ  [59سورة انلحل: ] ﴾ ٩٧َونَلَجأ

Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức 

tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh 

và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy 

theo điều tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16 – Annaml, câu 

97). 

َب ٱ﴿ َُعِذر ُ لََعَ ِّلر رَكٰتر َوَيُتوَب ٱَّللَّ أُمّشأ ركرنَي َوٱل أُمّشأ أُمَنٰفرَقٰتر َوٱل أُمَنٰفرقرنَي َوٱل ُ ٱل َّللَّ
ُ َغُفور   ِۗ َوََكَن ٱَّللَّ مرَنٰتر أُمؤأ مرنرنَي َوٱل أُمؤأ يَمَۢا ٱل  [73]سورة اْلحزاب:  ﴾٧٣ا رَّحر

Để Allah trừng phạt những tên Muna-fiq (giả tạo đức tin) 

nam và nữ, những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 

lượng thứ cho những người có đức tin nam và nữ. Quả 
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thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan Dung. 
(Chương 33 – Al-Ahzaab, câu 73). 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc không cho phép thừa 

hưởng phụ nữ như là gia tài mà người chồng cô ta để lại khi y 

chết đi như Ngài đã phán: 

ن تَررثُ ﴿
َ
رَسآَء َكرأه  ََل ََيرلُّ لَُكمأ أ  [91سورة النساء: ] ﴾ا  واْ ٱلِن

Các ngươi không được phép thừa hưởng phụ nữ một cách 

cưỡng ép (Chương 4 – Annisa’, câu 19). 

Phụ nữ được quyền hưởng tài sản mà người thân của 

họ để lại, họ được ban cho quyền thừa kế gia tài một cách nhất 

định cũng giống như nam giới. Allah  phán: 

ر ﴿ يٞب ِل َ  لِررَجالر نَصر ا تََرَك ٱلأَوٰلر يبٞ ِمرمَّ رَسآءر نَصر رلِن قأَرُبوَن َول
َ انر  انر َوٱۡلأ َ ا تََرَك ٱلأَوٰلر ِمرمَّ

يب   ۚٓ نَصر وأ َكُثَ
َ
ا قَلَّ مرنأُه أ قأَرُبوَن مرمَّ

َ ُروض  ا َوٱۡلأ فأ  [7سورة ا لنساء: ] ﴾٧ا مَّ

Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha 

mẹ và bà con thân thuộc để lại; và người đàn bà được 

hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà con thân thuộc 

để lại; dù gia tài có ít hay nhiều, các phần chia đều được 

chia theo mức đã được ấn định. (Chương 4 – Annisa’, câu 

7). 

يُكُم ٱ﴿ رَسآء  يُوصر ِۚ فَإرن ُكنَّ ن ر نثََينيأ
ُ َكرر مرثأُل َحِظر ٱۡلأ رذلَّ ُكمأ  ل َلٰدر وأ

َ
ٓ أ ُ ِفر َق  َّللَّ فَوأ

َدة   ر فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَك  ِإَون ََكنَتأ َوٰحر ُف فَلََها  ٱثأنََتنيأ رصأ  [11سورة ا لنساء: ] ﴾ٱنلِ

Allah sắc lệnh cho các ngươi về việc con cái của các ngươi 

được hưởng gia tài thừa kế như sau: Phần của con trai 

bằng hai phần của con gái. Nhưng nếu tất cả là gái và số 
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đứa con trên hai (tức từ hai trở lên) thì phần của tất cả con 

gái là hai phần ba gia tài để lại còn nếu chỉ có một đứa con 

gái duy nhất thì phần của cô ta là một nửa gia tài để lại. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 11). 

Còn về vấn đề kết hôn thì Allah  giới hạn cho người 

đàn ông chỉ được phép cưới tối đa bốn vợ có kèm theo điều 

kiện, đó là phải sự cư xử công bằng giữa những người vợ. 

Allah  bắt buộc phải cư xử tử tế với những người vợ như 

Ngài phán: 

﴿ ِۚ ُروفر أَمعأ رٱل وُهنَّ ب ُ  [35سورة النساء: ] ﴾وَََعِشر

Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ (vợ). (Chương 4 – 

Annisa’, câu 19). 

Allah  qui định phải có tiền sính lễ mà người đàn 

ông có nghĩa vụ đưa cho người vợ mà anh ta muốn cưới như 

một món quà, trừ phi người nữ đó xí xóa cho anh ta; Ngài 

phán: 

﴿ ٓۚ ألَة  رَسآءَ َصُدَقٰترهرنَّ ِنر ءٖ  َوَءاتُواْ ٱلِن َ لَُكمأ َعن ََشأ س   فَإرن طرۡبأ ا َهنرٓي ا فَُُكُوهُ ِمرنأهُ نَفأ
ررٓي   [4سورة النساء: ] ﴾٤ا مَّ

Và các ngươi hãy đưa cho các bà vợ tiền cưới bắt buộc 

(Mahr) dành cho họ. Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một 

phần nào cho các ngươi thì các ngươi hãy hoan hỉ hưởng 

nó một cách có ích. (Chương 4 – Annisa’, câu 4). 

Allah  giao nhiệm vụ cho người phụ nữ trông coi nhà 

cửa của chồng và quyền quản lý chăm sóc con cái. Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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ةُ ((
َ
أ حَمرح ئُولَة   َزوحّجَها َبيحّت  ّف  َراّعيَة   ال  رواه ابلخاري ومسلم. ))َرّعيَّتَها َعنح  َوَمسح

“Người phụ nữ là người trông coi nhà cửa của chồng cô ta 

và cô ta phải có trách nhiệm cho nghĩa vụ trông coi đó” 

(Albukhari, Muslim). 

Islam bắt người chồng có bổn phận và nghĩa vụ chu 

cấp cho vợ (chỗ ở, cái ăn và cái mặc và những thứ cần thiết 

khác trong cuộc sống của gia đình) một cách tử tế; còn người 

vợ thì không có trách nhiệm này. 

3- Ngày nay, kẻ thù của Islam muốn lôi kéo người 

phụ nữ ra khỏi giá trị, phẩm hạnh, và các quyền đích 

thực của họ: 

Quả thật, kẻ thù của Islam – kẻ thù ngày nay từ những 

người vô đức tin, những người giả tạo đức tin Muna-fiq và 

những người có trái tim bệnh hoạn – tìm cách lôi kéo phụ nữ 

Muslim ra khỏi vòng của sự được tôn vinh, được bảo vệ trong 

Islam. Những kẻ thù của Islam từ những người ngoại đạo và 

những người giả tạo đức tin muốn phụ nữ Muslim trở thành 

những công cụ hủy hoại, thành những sợi dây vây bắt những 

người yếu đức tin cũng như những người thích đi theo bản 

năng và dục vọng của bản thân. 

يم  ﴿ ن تَمريلُواْ َميأًلا َعظر
َ
َهَوٰتر أ ريَن يَتَّبرُعوَن ٱلشَّ  [27: سورة النساء] ﴾ا َوُيرريُد ٱَّلَّ

Nhưng những kẻ đi theo dục vọng thì cứ muốn sa ngã vào 

ngõ cụt. (Chương 4 – Annisa’, câu 27). 

Còn những người có trái tim bệnh hoạn từ những 

người Muslim thì muốn phụ nữ Muslim trở thành một món 

hàng rẻ mạt được trưng bày dành cho những người đi theo dục 
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vọng bản năng và sự cám dỗ của Shaytan. Họ muốn phụ nữ 

như hang hóa được phô bày trước mắt họ để họ thưởng thức vẻ 

đẹp thân thể của phụ nữ hoặc họ muốn phụ nữ với ý nghĩa còn 

tồi tệ hơn thế. Chính vì lẽ này họ đã tìm cách đẩy phụ nữ ra 

khỏi nhà để cùng tham gia với đàn ông trong công việc, nam 

nữ gần kề không cần giữ khoảng cách, hoặc để phụ nữ làm 

công việc phụ tá cho đàn ông như y tá trong bệnh viện, tiếp 

viên trên máy bay, hoặc là những nữ sinh hay giáo viên trong 

các lớp học cùng trà trộn chung với nam giới, hoặc là diễn viên 

trong nhà hát, hoặc ca sĩ, phát thanh viên trong các phương tiện 

truyền thông khác nhau, các tạp chí lấy các hình ảnh những 

thiếu nữ ăn mặc hở hang khiêu dâm và gợi dục như một cách 

để quảng bá và tiếp thị cho sản phẩm tạp chí của họ, một số 

nhà kinh doanh và sản xuất cũng dùng những hình ảnh này làm 

phương tiện quảng bá hàng hóa của họ bằng cách đặt những 

hình ảnh đó lên những sản phẩm của họ. Vì những hành động 

sai trái này đã làm cho phụ nữ bỏ rơi công việc, chức năng đích 

thực và thiêng liêng của họ trong nhà mà đòi ra ngoài để phụ tá 

cho người ngoài và bỏ bê công việc trông nom con cái và quán 

xuyến nhà cửa. Đây là một trong các nguyên nhân tạo ra nhiều 

Fitnah và những điều tai hại khôn lường. 

4- Không cấm phụ nữ ra ngoài làm việc khi đã đã 

đảm bảo các điệu kiện sau: 

 Phụ nữ cần công việc đó hoặc xã hội cần công việc đó 

nhưng lại không có người đàn ông nào đảm nhiệm công việc 

đó. 

 Khi nào đã đảm bảo được công việc quán xuyến nhà 

cửa, bởi vì đó là công việc chính yếu của phụ nữ. 
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 Công việc phải trong môi trường dành riêng cho phụ 

nữ chẳng hạn như dạy học cho các nữ học sinh, bác sĩ hay y tá 

dành riêng cho nữ giới. 

 Tương tự không cấm phụ nữ học hỏi kiến thức giáo lý, 

chẳng những không cấm mà còn bắt buộc phụ nữ phải học kiến 

thức giáo lý; và cũng không cấm phụ nữ học hỏi và tìm hiểu 

kiến thức hữu ích cho đời sống. Tuy nhiên, không được trong 

môi trường trà trộn với đàn ông, phụ nữ được phép dạy và học 

trong Masjid. 
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Chương hai 

Giáo lý về việc làm đẹp và chưng diện thân 

thể của phụ nữ 
 

 

1- Phụ nữ được yêu cầu thực hiện những điều tự 

nhiên trên cơ thể họ: 

Phụ nữ nên cắt móng tay, chân, không nên chừa móng 

dài. Theo sự đồng thuận của giới học giả thì đó là việc làm 

Sunnah, bởi vì nó thuộc vào những việc làm tự nhiên mà con 

người cần phải thực hiện như được nói trong Hadith(1); và bởi 

vì việc cắt móng tay, chân là một hình thức giữ vệ sinh thân thể 

và làm đẹp, còn nếu chừa móng dài là một hình thức làm dị 

dạng, bắt chước loài thú dữ, tích tụ bụi bẩn và ngăn không cho 

nước đến với da khi làm Wudu’.  

Một số phụ nữ Muslim thích chừa móng tay dài, đó là 

việc làm bắt chước phụ nữ ngoại đạo và thiếu hiểu biết về 

Sunnah.  

Theo Sunnah, người phụ nữ nên tẩy sạch lông tóc ở 

nách và ở bộ phận sinh dục. Đó cũng là việc làm khuyến khích 

được nói trong Hadith, và việc này mang ý nghĩa làm đẹp và 

                                                           
(1) Thiên sứ của Allah  nói: 

َرةُ (( وح  - ََخحس   الحّفطح
َ
َرةّ  ّمنَ  ََخحس   أ ّتَ  - الحّفطح َدادُ  انُ اْلح ّتحح ّليمُ  َواَلّسح َفارّ  َوَتقح ظح

َ
 اإّلبحّط  َوَنتحُف  اْل

 رواه ابلخاري ومسلم. ))الَشارّّب  َوقَص  
“Al-Fit-rah (điều tự nhiên cần làm) có năm: cắt da qui đầu, tẩy lông ở bộ 

phận sinh dục, cắt móng tay chân, nhổ lông nách, và cắt tỉa râu mép” 

(Albukhari, Muslim). 
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giữ vệ sinh thân thể. Phụ nữ nên làm việc này mỗi tuần và giáo 

lý ghét phụ nữ bỏ việc làm này quá bốn mươi ngày. 

2- Tóc, lông mày của phụ nữ và giáo luật về 

nhuộm móng tay chân, nhuộm tóc, và chưng diện với 

các đồ trang sức bằng vàng, bạc: 

 Phụ nữ Muslim được yêu cầu để tóc dài, cấm cạo 

đầu trừ trường hợp cần thiết. 

Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Ash-Sheikh, Mufti 

(cố vấn giáo lý)  nói: Đối với đầu tóc của phụ nữ thì không 

được phép cạo vì theo Hadith được Annasa-i ghi lại trong bộ 

Sunan của ông qua lời thuật của Ali , và trong lời dẫn do Al-

Bazaar ghi lại qua lời thuật của Uthman , và trong lời dẫn do 

Ibnu Jareer ghi lại qua lời thuật của Akramah , tất cả đều nói: 

نح  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  َنََه ((
َ
  ََتحّلَق  أ

َ
أ حَمرح َسَها ةُ ال

ح
 ))َرأ

“Thiên sứ của Allah  cấm phụ nữ cạo đầu”. 

Sự cấm đoán đến từ lời Thiên sứ của Allah  thì nó 

mang ý nghĩa Haram nếu không có văn bản giáo lý khác 

nghịch lại. 

Mala Ali Qa-ri nói trong Al-Mirqaah Sharh Al-

Mishkaah: Phụ nữ không được phép cạo đầu bởi vì tóc là nét 

đặc trưng của phụ nữ giống như râu cằm là nét đặc trưng của 

đàn ông trong cái đẹp ...(2) 

Còn đối với việc cắt tóc ngắn thì được phép trong 

trường hợp cần thiết chứ không phải mang ý nghĩa làm đẹp, 

                                                           
(2) Tirmizdi: 914 và Annasa-i: 5049. 
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chẳng hạn như tóc dài quá gây khó khăn trong sinh hoạt thì 

được phép cắt bớt đi theo mức lượng cần thiết, giống như một 

số người vợ của Thiên sứ  đã làm sau khi Người qua đời mục 

đích để không chưng diện. 

Riêng việc phụ nữ Muslim cắt ngắn tóc của mình với 

mục đích làm giống những phụ nữ ngoại đạo hoặc làm giống 

đàn ông thì đó là việc làm Haram không cần phải nghi ngờ gì 

nữa; bời vì giáo lý cấm bắt chước người ngoại đạo một cách 

nói chung, và cấm phụ nữ bắt chước đàn ông. Còn cắt ngắn tóc 

với mục đích làm đẹp thì quan điểm đúng nhất là không được 

phép.(3) 

Sheikh của chúng tôi Muhammad Al-Ameen Ash-

Shinqi-ti  nói trong Adhwa’ Al-Bayaan: Quả thật, việc phụ 

nữ cắt tóc ngắn, một phong cách quen thuộc và phổ biến ở 

nhiều nước là kiểu cách của châu Âu, ngược lại với phụ nữ 

Muslim và phụ nữ Ả Rập trước Islam. Đó là một trong những 

sai lệch trong tôn giáo, đạo đức và các phương diện khác. 

Trả lời cho Hadith: 

                                                           
(3) Nói về việc cắt ngắn tóc của phụ nữ thì có một số học giả lại nghiêm cấm, 

một số cho rằng việc làm đó là Makruh (bị ghét, khuyến khích từ bỏ) và một 

số thì cho rằng được phép. Nhưng quan điểm đúng nhất là phụ nữ được phép 

cắt ngắn tóc nếu hội đủ các điều kiện sau: 

- Không nhằm mục đích chưng diện cho những người đàn ông Ajnabi (những 

người đàn ông trong phạm vi được phép lấy làm chồng). 

- Không mang ý nghĩa bắt chước người ngoại đạo. 

- Không cắt tóc ngắn đến mức giống như đàn ông. 

- Không được cắt tóc với người thợ cắt tóc là nam giới Ajnabi như trong các 

tiệm cắt tóc ngày nay. 

- Phải có sự đồng ý của người chồng. 
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زحَواجُ  ََكنَ ((
َ
نَ  -وسلم عليه الل صَّل- انَلّبِّ  أ ُخذح

ح
 تَُكونَ  َحَّت  رُُءوّسّهنَ  ّمنح  يَأ

حَوفحَرةّ   رواه مسلم.)) .ََكل
“Những người vợ của Thiên sứ  từng cắt ngắn tóc lên đến 

dái tai” (Muslim). 

Những người vợ của Thiên sứ  thật ra chỉ cắt ngắn 

tóc sau khi Người qua đời; bởi vì họ thường làm đẹp trong lúc 

Người  còn sống, và một trong nét đẹp của họ là mái tóc của 

họ. Sau khi Thiên sứ của Allah  qua đời, giáo luật riêng cho 

họ mà không một phụ nữ nào trên trái đất này có cùng điều luật 

này với họ, đó là họ không được phép lấy chồng như Allah  

đã phán: 

ر ﴿ ذُواْ رَُسوَل ٱَّللَّ ن تُؤأ
َ
ۥ مرنَۢ بَ  َوَما ََكَن لَُكمأ أ َوَٰجُه زأ

َ
ن تَنكرُحٓواْ أ

َ
اۚٓ إرنَّ َوََلٓ أ بَدا

َ
ۦٓ أ ر ه در عأ

ا  يما ر َعظر  [81سورة اْلحزاب: ] ﴾٥٣َذٰلرُكمأ ََكَن عرنَد ٱَّللَّ
Các ngươi không được phép quấy rầy vị Sứ giả của Allah 

và cũng không bao giờ được phép kết hôn với những người 

vợ của Y sau khi Y mất. Quả thật, điều đó dưới cái nhìn 

của Allah là một trọng tội. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 53). 

Điều luật này có thể khiến họ không tha thiết muốn 

làm đẹp, và có thể điều luật này là lý do cho phép dành riêng 

cho họ trong hành động cắt tóc ngắn chứ không dành cho ai 

khác họ.(4) 

                                                           
(4) Adhwa’ Al-Bayaan: 5/598 – 601. Người phụ nữ không được phép nghe lời 

chồng của cô ta nếu anh ta bảo cô ta làm thế, bởi vì không được phép nghe 

theo lời tạo vật để làm trái lệnh của Đấng Tạo Hóa. 
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Do đó, người phụ nữ phải giữ và chăm sóc tóc của 

mình, không được bới cao lên trên đỉnh đầu. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong Fata-wa 

Tổng Hợp (22/145): Giống như một số phụ nữ mại dâm cột 

bím tóc cao trên đỉnh đầu rồi thả xuống giữa hai vai. 

Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Ash-Sheikh, Mufti 

(cố vấn giáo lý)  nói: Những gì mà một số phụ nữ Muslim 

làm trong thời đại ngày nay là cột tóc cao lên trên đỉnh đầu 

giống như những phụ nữ châu Âu, đó là điều không được phép 

bởi vì đó là sự bắt chước phụ nữ ngoại đạo. Ông Abu Huroiroh 

 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ّل  ّمنح  ّصنحَفانّ (( هح
َ
رَُهَما لَمح  انَلارّ  أ

َ
م   أ ذحنَاّب  ّسيَاط   َمَعُهمح  َقوح

َ
ََقرّ  َكأ ُبونَ  ابلح ّ  بَّها يَْضح

ّنَمةّ  رُُءوُسُهنَ  َمائاَّلت   ُمّمياَلت   ََعّرَيات   ََكّسيَات   َونَّساء   انَلاَس  سح
َ
ّت  َكأ ُخح  ابلح

حَمائّلَةّ  ُخلحنَ  َلَ  ال ََنةَ  يَدح نَ  َوَلَ  اْلح دح  َكَذا َمّسَْيةّ  ّمنح  ََلُوَجدُ  ّرحيََها َوإّنَ  ّرحيََها ََيّ
 رواه مسلم. ))َوَكَذا

“Có hai tốp người thuộc cư dân nơi Hỏa Ngục mà Ta chưa 

từng nhìn thấy (thời gian sau này): một nhóm người có 

những sợi dây giống như những cái đuôi của con bò mà họ 

dùng để đánh mọi người; và những phụ nữ mặc quần áo 

như không mặc quần áo, dâm dục quá mức, đầu của họ 

giống như cái bướu của con lạc đà, họ không được vào 

Thiên Đàng và không ngửi thấy mùi hương của nó mặc dù 
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mùi hương của nó lan tỏa ra xa với khoảng cách thế này 

thế này.” (Muslim).(5) 

Tương tự, phụ nữ Muslim không được phép cạo đầu  

hoặc cắt tóc ngắn mà không cần thiết; và họ cũng không được 

phép nối tóc giả cho dài thêm bởi vì Thiên sứ của Allah  đã 

cấm điều đó như Hadith được ghi trong hai bộ Sahih Albukhari 

và Muslim: 

حَواّصلَةَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  لََعنَ (( تَوحّصلَةَ  ال حُمسح  ))َوال
“Thiên sứ của Allah  nguyền rủa người ghép nối và người 

yêu cầu ghép nối (tóc giả)” 

Cả hai người, người thợ nối ghép tóc giả và người 

được nối ghép tóc giả đều bị nguyền rủa tức đều mang tội như 

nhau. Và cũng nằm trong dạng Haram này là đội tóc giả, việc 

đội tóc giả rất phổ biến trong thời đại ngày nay. Albukhari, 

Muslim và những vị học giả khác ghi lại rằng Mua’wiyah  

thuyết giảng khi ông đến Madinah, ông lấy ra một cái đội trên 

đầu được làm từ tóc và nói: Tại sao phụ nữ của các người lại 

đội trên đầu của họ những thứ như thế này? Tôi đã nghe Thiên 

sứ của Allah  nói:  

                                                           
(5) “Một nhóm người có những sợi dây giống như những cái đuôi của con bò 

mà họ dùng để đánh mọi người” là những người nắm quyền hành nhưng lại 

dùng quyền hành để đàn áp và ép bức dân chúng. 

- “Những phụ nữ mặc quần áo như không mặc quần áo” ý nói những người 

phụ nữ ăn bận hở hang để lộ các bộ phận của cơ thể bao gồm những quần áo 

ngắn, bó sát hoặc quá mỏng. 

- “Dâm dục quá mức” có nghĩa là có hành vị tình dục bừa bãi không hợp thức 

theo giáo lý Islam, và hành nghề mại dâm. 

- “Đầu của họ giống như cái bướu của con lạc đà” ý nói tóc của họ được 

bới cao trên đỉnh đầu trông giống như cái bướu của con lạc đà. 
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سّ ((
ح
ةٍ ََتحَعُل ِّفح َرأ

َ
َرأ َّها إََّل ََكَن ُزوحًراَما ّمنح ّامح ٍر َغْيح ًرا ّمنح َشعح  رواه ابلخاري. ))َها َشعح

“Bất cứ người phụ nữ nào để lên đầu của mình phần tóc 

không phải là tóc của cô ta thì đó là tóc giả” (Albukhari). 

 Phụ nữ Muslim không được phép tẩy lông mày 

hoặc tẩy một phần lông mày dưới mọi hình thức: tỉa, nhổ, 

cạo hay chất tẩy lông. 

Thiên sứ của Allah  nguyền rủa những phụ nữ làm 

điều này như trong Hadith được Annasa-i ghi lại: 

ُل َصََّل الُل َعلَيحّه وََسلََم انَلاّمَصَة (( َصةّ لََعَن الَرُسوح حُمتَنَمِّ  ))َوال
“Thiên sứ của Allah  nguyền rủa người nhổ lông mày và 

người thực hiện hành vi nhổ lông mày”. 

Người nhổ lông mày là người muốn nhổ lông mày và 

được nhổ lông mày mục đích để làm đẹp, còn người thực hiện 

hành vi nhổ lông mày là người nhổ giùm hay là thợ nhổ lông 

mày. Đây là việc làm thay đổi sự tạo hóa của Allah , điều mà 

Shaytan đã giao ước sẽ sai khiến và xúi giục con cháu Adam 

như Allah  đã phán về lời của hắn: 

رۚٓ ﴿ نَّ َخلأَق ٱَّللَّ ُ  [119]سورة النساء:  ﴾َوٓأَلُمَرنَُّهمأ فَلَُيَغِّير
Và tôi truyền lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự 

tạo hóa của Allah”. (Chương 4 – Annisa’, câu 119). 

 

Ông Ibnu Mas’ud  nói: 
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حَواّشَماّت  اللُ  لََعنَ (( تَوحّشَماّت، ال حُمسح َصاّت انَلاّمَصَة وَ  َوال حُمتَنَمِّ حُمتََفلَِّجاّت  َوال  َوال
ّن، َاّت  لّلحُحسح حُمَغْيِّ  ومسلم.رواه ابلخاري  ))اللّ  َخلحَق  ال

“Allah nguyền rủa người phụ nữ xâm mình và người phụ 

nữ được xâm mình, người phụ nữ nhổ lông mày và người 

phụ nữ được nhổ lông mày, người phụ nữ làm hở răng cửa 

để làm đẹp và người phụ nữ thay đổi sự tạo hóa của Allah.” 

(Albukhari, Muslim). 

Allah, Đấng Tối Cao phán bảo: 

﴿ ْ  [9سورة اْلرش : ] ﴾ َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكمأ َعنأُه فَٱنَتُهوا

Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các 

ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm các 

ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. (Chương 59 – 

Al-Hashr, câu 7). 

Quả thật, việc cạo, nhổ lông mày trở nên rất phổ biến 

đối với phụ nữ thời nay, nó đã trở thành một thói quen cần thiết 

hằng ngày của họ. Và phụ nữ không được phép nghe lời chồng 

nếu chồng cô ta bảo cô ta làm thế, bởi vì đó là việc làm trái 

lệnh Allah  và Thiên sứ của Ngài .  

 Người phụ nữ Muslim không được phép đi chỉnh 

sửa làm hở những cái răng cửa mục đích làm đẹp, trừ 

trường hợp chỉnh sửa do hàm răng không cân đối hoặc bất 

thường cần chỉnh sửa lại thì không vấn đề gì, vì đó chỉ là sự 

điều trị bệnh tật. 

 Người phụ nữ Muslim không được phép xâm mình 

bởi vì Thiên sứ của Allah  đã nguyền rủa người phụ nữ xâm 

mình và người thợ xâm mình. Đây là việc làm tội lỗi thuộc các 
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đại tội vì Thiên sứ của Allah  nguyền rủa người xâm mình và 

người được xâm mình, và sự nguyền rủa là chỉ đối với những 

đại trọng tội. 

 Giáo luật về việc nhuộm móng tay chân, nhuộm tóc, 

chưng diện với các đồ trang sức bằng vàng và bạc: 

 Đối với việc nhuộm móng: Imam Annawawi nói trong 

Al-Majmu’a – giảng giải Sahih Muslim (1/324): Đối 

việc nhuộm đỏ móng tay, móng chân bằng lá Henna 

(cây lá móng, một loại cây mà lá của nó có thể 

nhuộm thành màu nâu đỏ) là điều khuyến khích dành 

cho nữ giới đã có chồng bởi có nhiều Hadith làm cơ 

sở cho điều này .. 

Abu Dawood ghi lại rằng có một người phụ 

nữ đã hỏi bà A’ishah  về việc nhuộm móng bằng Henna thì 

bà nói không vấn đề gì tuy nhiên tôi ghét việc làm đó, Thiên sứ 

của Allah  không thích mùi của nó. 

Trong một Hadith khác được ghi lại rằng bà A’ishah 

 thuật lại: Có một phụ nữ từ phía sau bức màn, trên tay cầm 

một quyển sách đưa cho Thiên sứ của Allah . Thiên sứ của 

Allah  cầm lấy tay và nói: 

دحرّى َما »
َ
يَدُ  أ

َ
مح  رَُجٍل  أ

َ
ةٍ  يَدُ  أ

َ
َرأ  «؟ امح

“Ta không biết đây là tay của nam giới hay tay của nữ 

giới?”. 

Người phụ nữ đó trả lời: Thưa, là tay của nữ giới. 

Thiến sứ của Allah  nói: 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

30 

ةً  ُكنحّت  لَوح  »
َ
َرأ َفارَكّ  لََغَْيحّت  امح ظح

َ
َّن  « أ َّناءّ  َيعح  .بّاْلح

“Nếu Ta là người phụ nữ thì chắc chắn Ta đã thay đổi các 

móng này (ý nói móng tay được nhuộm Henna).” (Hadith do 

Abu Dawood ghi lại). 

Tuy nhiên, không được nhuộm móng bằng những chất 

ngăn nước (chẳng hạn như nước sơn móng tay ngày nay). 

 Đối với việc nhuộm tóc: Nếu tóc bị bạc thì phụ nữ 

được phép nhuộm nhưng không nhuộm với màu đen bởi Thiên 

sứ của Allah  đã cấm nhuộm tóc với màu đen. 

Trong Riyaadh Assaliheen trang 626 Imam Annawawi 

đã viết tựa đề của chương là “Cấm đàn ông và phụ nữ nhuộm 

tóc với màu đen”, và trong Al-Majmu’a – giảng giải Sahih 

Muslim (1/324) thì ông nói: Sự nghiêm cấm nhuộn tóc màu 

đen không phân biệt đối với nam hay nữ, đây là trường phái 

của chúng tôi. (Có nghĩa là cả nam và nữ đều không được phép 

nhuộm tóc với màu đen). 

Còn đối với trường hợp người phụ nữ tóc đen nhưng 

lại nhuộm sang thành màu khác, tôi thấy việc làm này là không 

được phép bởi vì không có nguyên nhân nào kêu gọi làm vậy 

bởi tóc đen là nét đẹp chứ không phải là điều khiếm khuyết cần 

phải thay đổi, hơn nữa việc làm đó là hành động bắt chước 

những phụ nữ ngoại đạo. 

 Đối với việc chưng diện làm đẹp bằng các trang sức 

vàng và bạc: Phụ nữ được phép đeo các trang sức bằng vàng và 

bạc tùy theo tập quán của từng nơi, từng dân tộc. Giới luật này 

được đồng thuận quan điểm của giới học giả, tuy nhiên, phụ nữ 

không được phép chưng diện các trang sức trước những nam 

giới không phải là Mahram của họ, đặc biệt là mỗi khi ra khỏi 
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nhà; bởi lẽ điều đó là việc làm dẫn đến điều Fitnah. Quả thật, 

phụ nữ bị cấm để cho đàn ông nghe thấy âm thanh của nữ trang 

đeo chân thì nói chi đến việc phơi bày cho thấy? 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

رأُجلرهر ﴿
َ
رأ ربأَن ب ۚٓ َوََل يَۡضأ لََم َما ُُيأفرنَي مرن زرينَترهرنَّ ُعأ  [19 ]سورة انلور: ﴾ نَّ ّلر

Và bảo họ chớ nên giậm bàn chân mạnh xuống đất để gây 

chú ý người khác về vẻ đẹp được giấu kín của họ. (Chương 

24 – Annur, câu 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3 

Giáo lý về kinh nguyệt, chứng rong kinh và máu 

hậu sản 
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 Kinh nguyệt: 

 Khái niệm kinh nguyệt: Theo giáo lý thì kinh nguyệt là 

máu xuất ra từ đáy tử cung của người phụ nữ trong những thời 

gian nhất định không do bệnh lý, tai nạn hay sự cố mà là một 

hiện tượng theo chu kỳ được Allah  định đoạt và an bài cho 

giới nữ thuộc con cháu của Adam (con người). Đây là lượng 

máu mà Allah  tạo ra trong tử cung của người phụ nữ để nuôi 

dưỡng bào thai trong dạ con suốt thời gian mang thai; sau đó, 

lượng máu này chuyển thành sữa sau khi thai nhi được hạ sinh. 

Do đó, khi người phụ nữ không mang thai cũng như không cho 

con bú thì phần máu này không được dùng nên phải xuất ra 

ngoài trong những thời gian nhất định được xác định qua các 

chu kỳ hàng tháng. 

 Độ tuổi của kinh nguyệt: 

Độ tuổi kinh nguyệt của nữ giới thông thường được 

diễn ra trong suốt thời gian từ chín đến năm mươi tuổi. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

﴿ َٰٓ ُهرٖ  ـ ريَوٱلَّ شأ
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ تَبأُتمأ فَعردَّ رُكمأ إرنر ٱرأ رَسآئ ِ يضر مرن ن أَمحر َن مرَن ٱل رسأ يَئ

 َٰٓ َنۚٓ  ـ ريَوٱلَّ  [4الق: سورة الط] ﴾ لَمأ ََيرضأ

Và người vợ nào trong số người vợ của các ngươi đã quá 

tuổi có kinh cũng như người vợ nào không có kinh (do 

bệnh lý hay một nguyên nhân nào đó) thì thời hạn Iddah 

của họ là ba tháng. (Chương 65 – Attalaq, câu 4). 
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 Quá tuổi có kinh thường ở độ tuổi năm mươi, còn 

không có kinh do bệnh lý hoặc do chưa đến tuổi có kinh, và 

tuổi chưa có kinh thường dưới chín tuổi. 

 Giáo lý cho kinh nguyệt: 

 Cấm quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong thời 

gian kinh nguyệt. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ذ  َويَسأ ﴿
َ
يضر  قُلأ ُهَو أ أَمحر رسَ ى لُونََ  َعنر ٱل ْ ٱلِن ََترلُوا يضر َوََل فَٱعأ أَمحر آَء ِفر ٱل

َ َُيربُّ  ۚٓ إرنَّ ٱَّللَّ ُ َمَرُكُم ٱَّللَّ
َ
تُوُهنَّ مرنأ َحيأُث أ

أ
َن فَأ رأ رَذا َتَطهَّ َن  فَإ ُهرأ ٰ َيطأ َرُبوُهنَّ َحَّتَّ َتقأ

أُمَتَطِهرررينَ  بُّ ٱل ٰبرنَي َوُيحر  [222سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢٢ ٱتلَّوَّ

Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh kỳ của phụ nữ, Ngươi 

hãy bảo họ: “Nó là một sự gây hại. Bởi thế, các ngươi hãy 

tạm lánh xa phụ nữ của các ngươi (vợ) trong thời gian các 

nàng có kinh, các ngươi chớ đến gần họ trừ khi nào họ đã 

sạch sẽ. Nếu khi nào họ đã sạch sẽ trở lại (sau khi đã tắm) 

thì các ngươi hãy đến (có thể giao hợp) với họ lúc nào và 

như thế nào tùy thích như Allah đã chỉ thị cho các ngươi. 
Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám 

hối và yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 222). 

Sự nghiêm cấm này sẽ được chấm dứt khi nào đã hết 

chu kỳ kinh nguyệt và đã tắm sạch sẽ bởi Ngài đã phán: các 

ngươi chớ đến gần họ trừ khi nào họ đã sạch sẽ. Nếu khi 

nào họ đã sạch sẽ trở lại (sau khi đã tắm) thì các ngươi hãy 

đến (có thể giao hợp) với họ lúc nào và như thế nào tùy 

thích như Alah đã chỉ thị cho các ngươi.  
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Tuy nhiên, người chồng được phép “ân ái” với người 

vợ khi cô ta đang trong chu kỳ kinh theo cách tùy thích ngoài 

âm đạo(6) như Thiên sứ của Allah  đã nói: 

                                                           
(6) Dĩ nhiên là không được qua đường hậu môn, vì giáo lý Islam cấm quan hệ 

tình dục qua đường hậu môn. Thiên sứ của Allah  nói: 

َت  َمنح  َملحُعون   »
َ
تَهُ  أ

َ
َرأ  رواه أبو داود. « ُدبُرَّها ّف  امح

“Sẽ bị nguyền rủa đối với ai đến với vợ của y (giao hợp) qua đường hậu 

môn” (Abu Dawood). 

 Giáo lý này được tất cả bốn vị Imam lớn của Islam (Abu Hani-fah, 

Malik, Sha-fi’y, và Ahmad) đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn có một số người lệch 

lạc nói rằng không có cơ sở giáo lý cấm quan hệ tình dục qua đường hậu 

môn. Họ lấy sự hiểu sai lệch của họ về câu Kinh số 223 của chương 

Albqarah để làm cơ sở lập luận. 

Allah  phán: 

رَسآؤُُكمأ َحرأثٞ ﴿ ئأُتمأ   ن ٰ شر َّنَّ
َ
ثَُكمأ أ تُواْ َحرأ

أ
 [221سورة ابلقرة: ] ﴾ لَُّكمأ فَأ

Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. Do đó, các 

ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách 

mà các ngươi muốn. (Chượng 2 – Albaqarah, câu 223). 

Họ nói rằng trong câu Kinh này Allah  bảo chúng ta cứ đến gần 

người vợ của mình theo cách nào tùy thích bởi phụ nữ là miếng đất trồng của 

chúng ta cho nên chúng ta được phép đến gần vợ của mình bất cứ theo lối 

nào ngay cả qua đường hậu môn; bởi vì Allah  không nói là cấm hay ngoại 

trừ hậu môn. 

Để trả lời cho quan điểm lệch lạc và hiểu sai này, trước tiên là các 

Hadith ngăn cấm quan hệ qua đường hậu môn là những bằng chứng hàng 

đầu; còn bằng chứng thứ hai là từ bên trong ý nghĩa và nội dung của chính 

câu Kinh mà họ đã dùng làm cơ sở cho lập luận của họ: chẳng phải Allah đã 

phán rằng vợ của các ngươi là một miếng đất trồng của các ngươi, miếng đất 

trồng là để trồng trọt với mục đích cho ra trái quả, trái quả ở đây là muốn nói 

con cái, và để có con cái thì chỉ có thể quan hệ giao hợp qua đường âm đạo, 

còn đường hậu môn thì không mang ý nghĩa này. Hơn nữa, quan hệ tình dục 

qua đường hậu môn trên phương diện khoa học sẽ mang lại tác hại đến sức 

khỏe rất lớn. 
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نَُعوا(( ءٍ  ُكَ  اصح  رواه مسلم. ))انلِّاَكحَ  إَّلَ  ََشح
“Hãy làm tất cả mọi thứ trừ giao hợp (qua âm đạo)” 

(Muslim). 

 Người trong thời gian kinh nguyệt 

không nhịn chay và không dâng lễ nguyện 

Salah:   

Người trong thời gian kinh nguyệt 

không được phép nhịn chay cũng như dâng lễ nguyện Salah. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

لَيحَس  ((
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. )) ؟تَُصمح  َولَمح  تَُصلِّ  لَمح  َحاَضتح  إَّذاأ

“Chẳng phải là khi phụ nữ có kinh nguyệt là không dâng lễ 

nguyện Salah và cũng không nhịn chay đó sao?!” 

(Albukhari, Muslim). 

Sau khi đã dứt kỳ kinh thì người phụ nữ phải nhịn chay 

bù lại nhưng không thực hiện lễ nguyện Salah bù lại bởi lời của 

bà A’ishah : 

يُض  ُكَنا(( َمرُ فَُكَنا نُ  مَ لَ سَ وَ  هّ يح لَ عَ  اللُ  ََّل َص  اللّ  رَُسولّ  َعهحدّ  ىلَعَ  ََنّ  َصوحمّ ال بَّقَضاءّ  ؤح
َمرُ َوََل   رواه ابلخاري ومسلم. ))الَصاَلةّ  بَّقَضاءّ  نُؤح

“Trong thời của Thiên sứ của Allah , khi chúng tôi có 

kinh thì chúng tôi chỉ được lệnh phải nhịn chay bù lại chứ 

không được lệnh phải bù lại lễ nguyện Salah.” (Albukhari, 

Muslim). 

Nguyên nhân về điều này chỉ có Allah  mới rõ hơn 

hết, tuy nhiên, từ góc độ nhìn cho thấy rằng lễ nguyện Salah là 
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việc làm được lặp đi lặp lại nên không cần phải thực hiện bù lại 

vì điều đó gây sự khó khăn và bất tiện, khác với nhịn chay. 

 Người trong thời gian kinh nguyệt không được cầm 

quyển Qur’an: 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ُروَن ﴿ أُمَطهَّ ۥٓ إرَلَّ ٱل ُه  [79سورة الواقعة: ] ﴾٧٩َلَّ َيَمسُّ
Không ai được phép sờ đến Nó (Qur’an) ngoại trừ những 

người thanh sạch. (Chương 56 – Al-waqi’ah, câu 79). 

Trong bức thông điệp mà Thiên sứ của Allah  cho 

viết qua lời thuật của Amru bin Hazm: 

َحَف إََّل َطاّهر ََل (( حُمصح  رواه النسايئ. ))َيَمس  ال
“Không ai được sờ vào quyển Qur’an ngoại trừ người 

thanh sạch” (Annasa-i). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Trường phái của 

bốn vị Imam là không được sờ vào quyển Qur’an ngoại trừ 

người thanh sạch. 

Riêng đối với việc đọc Qur’an mà không sờ chạm vào 

quyển Qur’an của phụ nữ trong thời gian kinh nguyệt thì giới 

học giả có sự bất đồng quan điểm, và quan điểm được cho là 

an toàn nhất là phụ nữ trong thời gian có kinh không đọc 

Qur’an ngoại trừ thực sự cần thiết chẳng hạn như nếu cô ta sợ 

quên. Allah  là Đấng hiểu biết hơn hết! 

 Phụ nữ trong thời gian kinh nguyệt không được phép 

đi Tawaf ngôi đền Ka’bah: 
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Thiên sứ của Allah  nói với bà A’ishah  khi bà 

đang trong kỳ kinh: 

َعَّّل (( َعُل  َما افح َاج   َيفح َ  اْلح نح  َغْيح
َ
َيحّت  َتُطوّف  َلَ  أ ُهّرى َحَّت  بّابلح رواه ابلخاري  ))َتطح

 ومسلم.
“Nàng hãy làm những điều mà người đi Hajj làm ngoại trừ 

việc Tawaf ngôi đền (Ka’bah) cho đến khi nàng sạch (kinh) 

trở lại” (Albukhari, Muslim). 

 Phụ nữ trong thời gian kinh nguyệt không ở lại trong 

Masjid: 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ّجَد ّْلَائٍّض َوََل ّْلُنٍُب (( حَمسح ّحل  ال
ُ
ح ََل أ  رواه أبو داود. ))إِّّنِّ

“Ta cấm Masjid đối với người kinh nguyệt và người trong 

tình trạng Junub (sau quan hệ vợ chồng nhưng chưa tắm)” 

(Abu Dawood). 

ّجَد ََل حيل ّْلَائٍّض َوََل ُجنُب(( حَمسح  رواه ابن ماجه. ))إَّن ال
“Quả thật, Masjid không được phép cho người trong thời 

kỳ kinh nguyệt và người trong tình trạng Junub” (Abu 

Dawood). 

Tuy nhiên, phụ nữ có kinh được phép đi ngang qua 

Masjid bởi Hadith Sahih được ghi lại: Bà A’ishah  thuật lại: 

Thiên sứ của Allah  nói với tôi: 

َرةَ  نَاّوَّلَّن (( ُمح ّجدّ  ّمنَ  اْلح حَمسح  .))ال

“Nàng hãy vào Masjid lấy miếng lót chỗ Sujud cho Ta”. 
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Tôi (A’ishah) nói với Người: Quả thật, em đang trong 

chu kỳ kinh. Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم.)) يَّدكّ  ّف  لَيحَستح  َحيحَضتَّك  إّنَ ((
“Quả thật, kinh nguyệt của nàng không ở trong tay của 

nàng (tức không do nàng quyết định)” (Muslim). 

Người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể tụng 

niệm, tán dương và Du-a, được phép tụng các lời tụng niệm 

sáng, các lời tụng niệm chiều, khi đi ngủ và thức dậy; không 

vấn đề gì cho phụ nữ có kinh viết sách giáo lý như Tafseer, 

Hadith, Fiqh, ... 

 Dịch màu vàng và dịch màu nâu: 

Dịch màu vàng: là dịch trông giống như mủ (vết 

thương) nhưng ngả vàng nhiều hơn; dịch màu nâu: là dịch có 

màu giống như màu của nước bị lẫn vào tạp chất màu nâu. 

Nếu hai loại dịch này tiết ra từ âm đạo của phụ nữ 

trong khoảng thời gian của chu kỳ kinh nguyệt thì nó được 

xem là kinh nguyệt, giáo lý của nó cũng giống như giáo lý đối 

với kinh nguyệt như đã được nói; còn nếu hai dịch này tiết ra 

ngoài thời gian của chu kỳ kinh nguyệt thì không được xem là 

kinh nguyệt và người phụ nữ trong tình trạng này được xem là 

trong thể trạng sạch sẽ không kinh nguyệt bởi lời nói của 

Ummu Atiyah : Chúng tôi không xem dịch màu vàng và 

dịch màu nâu sau khi đã dứt kỳ kinh là gì cả (tức không xem 

các dịch đó là của kinh nguyệt). Hadith này do Abu Dawood 

ghi lại và Albukhari cũng ghi lại Hadith này nhưng không có 

lời “sau khi đã dứt kỳ kinh”.  
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 Người phụ nữ nhận biết sự chấm dứt kỳ kinh của mình 

qua điều gì? 

Người phụ nữ nhận biết sự chấm dứt kỳ kinh của mình 

qua việc hết máu, và có hai dấu hiệu để xác định máu đã hết 

không xuất ra nữa:  

Thứ nhất: Âm đạo tiết dịch màu trắng giống như nước 

thạch cao, dịch trắng này tiết ra sau chu kỳ kinh; có thể nó 

không mang màu trắng, màu của nó sẽ khác nhau tùy theo cơ 

địa của từng phụ nữ. 

Thứ hai: Sự khô ráo, cho miếng vải hay miếng bông 

gòn vào âm đạo rồi lấy ra thì thấy bông gòn hay miếng vải 

không dính gì cả. 

 Những điều người phụ nữ phải làm ngay khi dứt chu 

kỳ kinh nguyệt: 

Nếu dứt kinh nguyệt hay máu hậu sản trước khi mặt 

trời lặn thì người phụ nữ phải tắm với định tâm Taha-rah; bởi 

Thiên sứ của Allah  nói: 

بَلَتح  فَإَّذا(( قح
َ
دحبََرتح  َوإَّذا ، الَصاَلةَ  فََدّع  َحيحَضتُّك  أ

َ
رواه  ))َصَّلِّ وَ  فَاغحّسَّّل  أ

 ابلخاري ومسلم.
“Khi nào kinh nguyệt đến thì hãy bỏ lễ nguyện Salah và khi 

nào nó ra đi thì hãy tắm và dâng lễ nguyện Salah” 

(Albukhari, Muslim). 

Cách thức tắm: 

1- Định tâm tẩy sạch thân thể để dâng lễ nguyện Salah 

hoặc để thực hiện nghi thức thờ phượng nào đó. 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

40 

2- Nói Bismillah. 

3- Giội nước lên toàn thân, nếu tóc được bới thành bím 

tóc thì không cần phải cởi bím tóc ra mà chỉ cần giội 

nước lên là được; nếu có thể dùng lá táo hay những 

chất làm sạch (như xà phòng tắm) để tẩy rửa thân thể 

thì càng tốt. 

4- Khuyến khích dùng miếng bông thấm xạ hương hoặc 

các loại nước hoa làm thơm âm đạo sau khi tắm; như 

Thiên sứ của Allah  đã bảo Asma’ (được Muslim ghi 

lại). 

Bắt buộc phải dâng lễ nguyện Salah Zhuhur, Asr của 

ngày hôm đó; và ai dứt kinh nguyệt trước giờ Fajar thì bắt buộc 

phải dâng lễ nguyện Salah Maghrib và I-sha’ của đêm hôm đó. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong Fata-wa 

(22/434): Quan điểm này là quan diểm của đại đa số học giả 

như Malik, Ash-Sha-fi’y và Ahmad rằng khi người có kinh dứt 

kinh vào cuối ngày thì cô ta phai dâng lễ nguyện Salah Zhuhur 

và Asr, còn nếu dứt kinh vào cuối đêm thì phải dâng lễ nguyện 

Salah Maghrib và I-sha’. Quan điểm này là quan điểm lấy từ 

Abdurrahman bin Awf, Abu Huroiroh, và Ibnu Abbas – cầu 

xin Allah  hài lòng về họ.  

Đối với trường hợp nếu đã vào giờ Salah sau đó mới 

có kinh nguyệt hoặc máu hậu sản mà chưa thực hiện Salah đó 

theo quan điểm đúng nhất là không phải thực hiện bù lại lễ 

nguyện Salah đó. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (23/335) về vấn đề này: Nổi bật nhất về bằng chứng 

của phái Abu Hani-fah và Malik là không phải thực hiện bù lại 
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bất cứ điều gì bởi vì sự việc chỉ bắt buộc việc làm mới chứ 

không bắt buộc thực hiện lại và bởi vì sự trì hoãn đó là sự trì 

hoãn được phép chứ không phải do người phụ nữ đó lơ là, khác 

với người ngủ và quên mặc dù không phải do lơ là nhưng 

những gì họ họ thực hiện không phải là bù lại mà là đó là giờ 

Salah trong bổn phận của họ phải thực hiện khi họ tỉnh giấc và 

nhớ lại.  

 Chứng rong kinh: 

 Giáo luật về chứng rong kinh: 

Chứng rong kinh là máu xuất ra từ âm đạo không nằm 

trong chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng của một người, máu này 

được giáo lý coi là một bệnh lý chứ không phải kinh nguyệt. 

Tuy nhiên, người phụ nữ khó phân biệt vì máu kinh nguyệt và 

máu của chứng rong kinh khá giống nhau. 

Nếu máu xuất ra một cách liên tục hoặc quá thời gian 

của chu kỳ hàng tháng thì máu đó được coi là kinh nguyệt hay 

được coi là máu do chứng rong kinh? Đây là thắc mắc được 

quan tâm bởi lẽ máu do chứng rong kinh thì vẫn nhịn chay và 

dâng lễ nguyện Salah, người trong tình trạng rong kinh được 

giáo lý qui định giáo luật giống như người trong tình trạng sạch 

kinh chứ không giống như người trong chu kỳ kinh nguyệt. 

Dựa trên cơ sở này thì người trong tình trạng rong kinh 

có ba trường hợp: 

 Trường hợp thứ nhất: Người phụ nữ có kinh nguyệt 

theo chu kỳ nhất định hàng tháng trước khi xảy ra tình trạng 

rong kinh. Chẳng hạn như một người phụ nữ có chu kỳ kinh 

nguyệt nhất định hàng tháng là 5 ngày hoặc 8 ngày thì cô ta sẽ 

bỏ lễ nguyện Salah cũng như nhịn chay trong khoảng thời gian 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

42 

5 hay 8 ngày đó, qua thời gian 5 hoặc 8 ngày này thì cô ta sẽ 

tắm và dâng lễ nguyện Salah bình thường trở lại bởi vì máu 

xuất ra sau thời gian đó được giáo lý xem là máu của chứng 

rong kinh chứ không phải máu của chu kỳ kinh nguyệt. Cơ sở 

cho điều này là lời của Thiên sứ  nói với Ummu Habibah: 

ُكَّث (( رَ  امح تَ  ُثمَ  َحيحَضتُّك  ََتحّبُسّك  ََكنَتح  َما قَدح  رواه مسلم. ))وََصَّلِّ  ّسَّّل اغح
“Nàng hãy tính thời gian theo chu kì kinh nguyệt trước của 

nàng rồi sau đó hãy tắm và dâng lễ nguyện Salah.” 

(Muslim). 

Thiên sứ của Allah  nói với Fatimah bintu Abu 

Hubaish khi bà đến than phiền với Người rằng bà là người phụ 

nữ rong kinh, kinh nguyệt không dứt: 

، َذلّّك  إَّنَما(( ق  بَلَتح  فَإَّذا ِّبَيحٍض، َولَيحَس  ّعرح قح
َ
رواه  )) الَصاَلةَ  فََدّع  َحيحَضتُّك  أ

 ابلخاري ومسلم.
“Đó chỉ là bệnh lý, không phải là kinh nguyệt, bởi thế, khi 

nào kinh nguyệt của nàng đến thì hãy bỏ lễ nguyện Salah” 

(Albukhari, Muslim). 

 Trường hợp thứ hai: Nếu người phụ nữ không có chu 

kỳ hàng tháng nhất định tức chu kỳ hàng tháng không ổn định 

nhưng máu xuất ra lại có sự khác biệt thì lúc bấy giờ sẽ dựa 

theo các thuộc tính của máu để phân biệt: thông thường máu 

kinh nguyệt có màu đỏ sậm ngã màu đen, đậm đặc và có mùi 

tanh; còn máu không phải kinh nguyệt thường có màu đỏ tươi 

hơn, không có mùi tanh cũng như không đậm đặc. Như vậy, 

nếu trong thời gian máu xuất ra mang những tính chất của máu 

kinh nguyệt thì bỏ lễ nguyện Salah cũng như bỏ nhịn chay; còn 

máu xuất ra sau đó không mang những tính chất của máu kinh 
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nguyệt thì được xem là máu của chứng rong kinh, tắm và dâng 

lễ nguyện Salah cũng như nhịn chay bình thường. Cơ sở cho 

điều này là lời của Thiên sứ  nói với Fatimah bintu Abu 

Hubaish: 

َيحَضةّ  َدمُ  ََكنَ  إَّذا(( وَدُ  َدم   فَإّنَهُ  اْلح سح
َ
ّسّك  َذلَّك  ََكنَ  فَإَّذا ُيعحَرُف  أ مح

َ
 الَصاَلةّ  َعّن  فَأ

ق   ُهوَ  فَإَّنَما وََصَّلِّ  َفتَوََضّئ  اْلَخرُ  ََكنَ  فَإَّذا  رواه ابلخاري ومسلم. ))ّعرح
“Nếu là máu kinh nguyệt thì nó có màu đen (đỏ sậm ngả 

đen) có thể nhận biết được. Nếu máu có tính chất như thế 

thì hãy bỏ lễ nguyện Salah còn nếu máu mang tính chất 

khác thì hãy làm Wudu’ và dâng lễ nguyện Salah bởi máu 

đó chỉ là một bệnh lý.” (Albukhari, Muslim). 

 Trường hợp thứ ba: Nếu người phụ nữ không có chu 

kỳ kinh nguyệt nhất định theo hàng tháng và cũng không thể 

xác định được đâu là máu kinh nguyệt và đâu là máu do  chứng 

rong kinh thì cô ta sẽ tính theo chu kỳ phổ biến nhất của phụ 

nữ, đó là 6 hoặc 7 ngày mỗi tháng; bởi vì đa số phụ nữ đều có 

chu kỳ kinh nguyệt trong khoảng thời gian như thế. Cơ sở cho 

điều này là lời của Thiên sứ  nói với Hamnah bintu Jahsh khi 

bà hỏi về tình trạng rong kinh kéo dài của bà: 

َضة   ّهَ  إَّنَما(( يَامٍ  تَةَ سّ  َفتََحَيّض  الَشيحَطانّ  ّمنَ  َركح
َ
وح  أ

َ
يَامٍ  َسبحَعةَ  أ

َ
 ُثمَ  اللّ  ّعلحمّ  ّف  أ

تَّسَّّل  ّت فَإَّذا ا ،اغح
ح
تَنحَقأ َبًعا فََصَّلِّ  سح رح

َ
ينَ  أ ّ وح  ََلحلَةً  وَّعرشح

َ
ينَ  ثاََلثًا أ ّ يَاَمَها ََلحلَةً  وَّعرشح

َ
 وَأ

َعَّّل  َوَكَذلّّك  َُيحّزئُّك  َذلّّك  فَإّنَ  وََصَّلِّ  وَُصوّم  أبو داود  رواه ))النَِّساءُ  ََتّيُض  َكَما فَافح
 والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.

“Quả thật, đó chỉ là rong huyết từ Shaytan thôi, hãy ở 

trong thể trạng chu kỳ kinh nguyệt sáu hoặc bảy ngày 
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trong kiến thức của Allah, rồi sau đó hãy tắm, khi đã tắm 

xong thì hãy dâng lễ nguyện Salah trong hai mươi bốn hoặc 

hai mươi ba ngày, hãy nhịn chay và hãy dâng lễ nguyện 

Salah, tương tự, hãy làm những gì như bao phụ nữ kinh 

nguyệt khác.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad). 

Như vậy, nếu có chu kỳ hàng tháng ổn định thì sẽ dựa 

theo chu kỳ hàng tháng, và nếu có sự khác biệt trong tính chất 

của máu huyết thì dựa theo tính chất khác biệt đó; còn nếu 

không thể dựa theo hai cơ sở này thì cứ tính chu kỳ kinh 

nguyệt là sáu hoặc bảy ngày. Đây là cách được ghi lại từ Thiên 

sứ của Allah  về vấn đề rong kinh. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Những dấu hiệu 

để xác định kinh nguyệt và sự rong kinh có 6 điều: chu kỳ 

thường lệ, quả thật chu kỳ ổn định hàng tháng là dấu hiệu vững 

chắc nhất để xác định bởi vì nó dựa vào chu kỳ hàng tháng của 

bản thân chứ không phải của người khác; tính khác biệt của 

máu bởi vì máu kinh nguyệt thường là máu đen sậm và đặc 

hơn chứ không mang màu đỏ tươi và loãng; chu kỳ phổ biến 

của đa số phụ nữ bởi vì bản chất của sự việc là dựa theo sự phổ 

biến nhất và thông thường nhất. Đây là ba dấu hiệu để xác định 

máu kinh nguyệt và máu do chứng rong kinh theo Sunnah. Sau 

đó, Sheikh có nói thêm ba dấu hiệu khác nhưng trong lời kết 

thì Sheikh nói rằng quan điểm đúng nhất là những dấu hiệu 

được Sunnah lấy làm cơ sở và bỏ hết những dấu hiệu khác. 

 Những điều bắt buộc đối với người bị chứng rong kinh  

 Bắt buộc phải tắm khi hết kinh nguyệt (theo giáo lý 

được trình bày ở trên). 
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 Rửa vùng kín để tẩy sạch phần bên ngoài vào mỗi lễ 

nguyện Salah, đặt ở cửa ra của âm đạo miếng bong để chặn 

huyết rơi ra ngoài, rồi làm Wudu’ mỗi khi vào giờ lễ nguyện 

Salah. Cơ sở cho điều này là lời của Thiên sứ  nói về người 

bị chứng rong kinh: 

تََحاَضةُ (( حُمسح يَامَ  الَصاَلةَ  تََدعُ  ال
َ
قحَرائَّها أ

َ
تَّسُل  ُثمَ  أ د رواه أبو داو ))َوتَُصَّلِّ  َتغح

 والرتمذي.
“Người bị chứng rong kinh bỏ lễ nguyện Salah trong những 

ngày của chu kỳ kinh nguyệt ổn định rồi sau đó tắm và 

dâng lễ nguyện Salah.” (Abu Dawood, Tirmizdi). 

نحَعُت ((
َ
ّهُب  فَإّنَهُ  الحُكرحُسَف  لَّك  أ اجه وابن م رواه أبو داود والرتمذي ))ادَلمَ  يُذح

 وأمحد.
“Để miếng bông ở cửa mình bởi quả thật nó sẽ ngăn huyết 

xuất ra.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Chúng ta có thể dùng băng vệ sinh cho điều này. 

 Máu hậu sản: 

 Khái niệm và thời gian của máu hậu sản 

Máu hậu sản là máu huyết xuất ra từ tử cung do sinh 

con và sau khi sinh. Đây là lượng máu dư thừa từ phần máu 

được lưu trữ ở tử cung trong thời gian mang thai, khi hạ sinh 

thì lượng máu này sẽ từ từ xuất ra. Và lượng máu xuất ra trước 

khi sinh song song với dấu hiệu sinh nở cũng được coi là máu 

hậu sản; các học giả giáo lý thực hành giới hạn hai hoặc ba 

ngày trước khi sinh, tuy nhiên, thông thường thời điểm bắt đầu 

của máu hậu sản là cùng với lúc hạ sinh. Việc sinh nở được coi 
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là sự sinh nở khi nào bào thai đã thành hình, thời gian tối thiểu 

cho việc bào thai thành hình là tám mươi mốt ngày, thông 

thường là ba tháng. Nếu những gì xuất ra từ tử cùng trước thời 

gian này thì người phụ nữ không bỏ lễ nguyện Salah cũng như 

không bỏ nhịn chay bởi vì đó không phải là máu hậu sản mà là 

máu của bệnh lý, nó mang giáo luật giống như giáo luật đối với 

chứng rong kinh. 

Thời gian tối đa của máu hậu sản là bốn mươi ngày 

tính từ lúc hạ sinh hoặc trước đó hai hay ba ngày. Cơ sở cho 

điều này là Hadith của Ummu Salmah , bà nói: “Trong thời 

của Thiên sứ, những người trong tình máu hậu sản ở vậy 

(tức không dâng lễ nguyện Salah và không nhịn chay) bốn 

mươi ngày” (Hadith do Tirmizdi ghi lại). 

Giới học giả đều đồng thuận rằng thời gian tối đa cho 

máu hậu sản là bốn mươi ngày. Nếu máu ngừng xuất ra trước 

khoảng thời gian này thì được xem là đã sạch, người phụ nữ sẽ 

tắm và dâng lễ nguyện Salah bình thường trở lại. Không có 

thời gian tối thiểu dành cho máu hậu sản. Khi được bốn mươi 

ngày mà máu vẫn chưa ngưng xuất ra thì nếu thời gian nó xuất 

ra tương đương với chu kỳ kinh nguyệt  hàng tháng thì đó là 

kinh nguyệt còn nếu không tương đương với chu kỳ kinh 

nguyệt hàng tháng mà nó vẫn cứ tiếp tục thì nó được xem là 

máu của chứng rong kinh. Nhưng nếu máu xuất ra hơn bốn 

mươi ngày nhưng không tiếp diễn và không tương đồng với 

chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng thì giới học giả có nhiều quan 

điểm khác nhau.   

 Những giáo lý liên quan đến máu hậu sản: 

Giáo lý đối với máu hậu sản cũng giống như giáo lý 

đối với máu kinh nguyệt: 
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 Không được quan hệ giao hợp qua đường âm đạo 

giống như kinh nguyệt. 

 Không được nhịn chay, dâng lễ nguyện Salah hay 

Tawaf đền Ka’bah. 

 Không sờ chạm vào quyển Kinh Qur’an, được đọc nếu 

như e sợ quên Qur’an. 

 Phải tắm khi đã dứt máu hậu sản cũng giống như người 

có kinh nguyệt phải tắm khi đã sạch kinh.  

 Nếu máu hậu sản ngưng xuất ra trước thời gian bốn 

mươi ngày: 

Nếu máu hậu sản ngưng xuất ra trước thời gian bốn 

mươi ngày thì người phụ nữ phải tắm, dâng lễ nguyện Salah và 

nhịn chay bình thường trở lại; trường hợp máu lại xuất ra sau 

đó trước thời gian bốn mươi ngày thì quan điểm đúng nhất 

rằng máu đó là máu hậu sản và những ngày nhịn chay trong 

khoảng thời gian ngưng máu hậu sản theo quan điểm đúng nhất 

là có giá giá trị không cần phải nhịn chay bù lại. (xem Fata-wa 

tổng hợp của Sheikh Muhammad bin Ibrahim – 2/102, Fata-wa 

của Sheikh Abdul-Aziz bin Baaz được xuất bản trong tạp chí 

Da’wah -1/44, phần chú thích của Ibnu Qa-sim giảng giải Al-

Zaad – 1/405, Bức thông điệp về các loại máu huyết tự nhiên 

của phụ nữ trang 55 và 56, và Fata-wa Assa’diyah trang 137).  

 Máu hậu sản là do sinh nở, máu do chứng rong kinh là 

máu bệnh lý và máu kinh nguyệt là máu căn bản. 

 Sheikh Abdurrahman bin Sa’di  nói: dựa theo những 

gì được nói trên rằng: máu hậu sản là do sự sinh nở, máu rong 
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kinh là máu do bệnh lý và máu kinh nguyệt là máu căn bản của 

cơ thể. Allah là Đấng biết hơn hết.(7) 

 Uống thuốc tránh kinh nguyệt: Không vấn đề gì về 

việc người phụ nữ uống thuốc tránh kinh nguyệt nếu như điều 

đó không gây hại đến sức khỏe của cô ta. Khi nào người phụ 

nữ uống thuốc tránh kinh nguyệt thì cô ta nhịn chay, dâng lễ 

nguyện Salah và Tawaf, tất cả đều có giá trị, cũng giống như 

những phụ nữ trong thể trạng sạch sẽ. 

 Giới luật về việc phá thai: Hỡi chị em phụ nữ 

Muslim, các chị em là những người được Allah  giao phó 

cho nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, đó là giữ lấy tạo sinh mà 

Allah  đã tạo hóa và gởi nó trong dạ con của chị em; bởi thế, 

chị em không được giấu mất nó đi. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َن َما َخلَقَ ﴿ ُتمأ ن يَكأ
َ
ر  َوََل ََيرلُّ لَُهنَّ أ رٱَّللَّ مرنَّ ب رأَحامرهرنَّ إرن ُكنَّ يُؤأ

َ
ٓ أ ُ ِفر ٱَّللَّ

ررِۚ وَ  َوأمر ٱٓأۡلخر  [225سورة ابلقرة: ] ﴾ٱّلأ

Và họ không được giấu đi bào thai mà Allah đã tạo trong 

bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày Sau. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 228). 

Người phụ nữ Muslim không được phép bỏ đi bào thai 

dưới bất cứ hình thức nào vì Allah  đã tạo điều kiện dễ dàng 

cho họ bằng cách được phép ăn uống bình thường trong 

Ramadan nếu như sự nhịn chay gây khó khăn cho họ trong lúc 

mang thai hoặc sự nhịn chay gây hại đến sức khỏe của họ. Quả 

thật, những gì phổ biến trong thời đại ngày nay từ những việc 

làm nạo phá thái là những việc làm Haram. Và nếu như bào 

                                                           
(7) Xem “Irshaad Uli Al-Absaar Wa Al-Albaab” trang 24. 
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thai đã vào giai đoạn được thổi linh hồn vào rồi bị chết đi bởi 

việc nạo phá thai thì đó được coi là một hành đồng giết một 

mạng người vô tội mà Allah  đã nghiêm cấm. Giáo luật Islam 

liệt việc làm đó vào trách nhiệm hình sự buộc phải bồi thường 

tùy theo trường hợp và hoàn cảnh, và một số học giả cho rằng 

việc làm cần phải bị chịu phạt Kaffa-rah: giải phóng nữ nô lệ 

có đức tin, nếu không tìm thấy nữ nô lệ thì phải nhịn chay hai 

tháng liền. Thậm chí một số học giả gọi việc làm này là hành 

vi chôn sống em bé. Sheikh Muhammad bin Ibrahim  nói 

trong bộ Fata-wa tổng hợp (11/151): Đối với việc nạo phá thai 

thì không được phép nếu như chưa xác định rằng bao thai đã 

chết, còn nếu đã xác định được bào thai đã chết thì được phép. 

Hội nghị các đại học giả số 140 ngày 20/6/1407 hijri 

đã khẳng định: 

1- Không được phép nạo phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào 

trừ phi có lý chính đáng theo giáo luật nhưng trong phạm vi rất 

hạn hẹp. 

2- Nếu bào thai ở giai đoạn đầu tiên – trong thời gian bốn 

mươi ngày đầu -, việc nạo phá thai diễn ra trong giai đoạn này 

với lý do sợ gặp trở ngại trong việc dạy dỗ chăm sóc con cái 

hoặc lo sợ không thể chu cấp và nuôi dưỡng hoặc lo sợ cho 

tương lai hoặc do cảm thấy con cái hiện có đã đủ cho hai vợ 

chồng thì không được phép. 

3- Không được phép nạo phá thai khi bào thai đã là cục 

máu Alaqah hoặc cục thịt Mudhghah trừ phi có sự thẩm định từ 

đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên và đáng tin cậy rằng việc giữ bào 

thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. 

4- Sau giai đoạn thứ ba tức sau khi bào thai đã tròn bốn 

tháng thì không được phép phá thai trừ phi tất cả đội ngũ bác sĩ 
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chuyên đáng tin cậy đều khẳng định việc giữ lại bào thai gây 

nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Sự cho phép này chỉ 

nhằm mục đích phòng những thiệt hại lớn hơn. 

Hội nghị các đại học giả khẳng định những điều nói 

trên nhằm khuyên chúng ta phải kính sợ Allah  và phải xác 

định tỉ mỉ và cẩn thận vấn đề này. Cầu xin Allah  ban cho sự 

tốt đẹp và thành công; cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi 

của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả 

các bạn đạo của Người. 

Trong “Bức Thông Điệp Về Máu Tự Nhiên Của Phụ 

Nữ” của Sheikh Muhammad bin Uthaimeen: nếu có ý định phá 

thai sau khi linh hồn đã được thổi vào bào thai là việc làm 

Haram không cần phải bàn cãi gì nữa; bởi vì đó là giết một linh 

hồn vô tội, và việc giết một mạng người một cách không chân 

lý là điều Haram dựa trên cơ sở Qur’an, Sunnah và Ijma’ (sự 

thống nhất quan điểm của giới học giả Islam).(8) 

Imam Ibnu Al-Jawzi nói trong cuốn “Giáo lý dành cho 

phụ nữ” trang 108 và 109: Mục đích của việc kết hôn là để có 

con và không phải mỗi lần xuất tinh nào cũng đều hình thành 

con cái, bởi vậy, nếu cố ý phá bỏ bào thai là làm trái với mục 

đích và ý nghĩa của kết hôn trừ phi điều đó được tiến hành khi 

mới thụ thai tức trước khi được thổi linh hồn vào nhưng cũng 

là một hành vi đại trọng tội; nhưng nếu bỏ thai sau khi bào thai 

đã được thổi linh hồn vào thì đó là hành vi giết người vô tội. 

Allah, Đấng Tối Cao Phán: 

أَموأ ﴿ ِير َذۢنٖب قُترلَتأ  ٨ُءۥَدةُ ُسئرلَتأ ِإَوَذا ٱل
َ
رأ  [5، 5سورة اتلكوير: ] ﴾٩ب

                                                           
(8) Xem trang 60. 
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Và khi các bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi vì tội gì mà 

chúng phải bị giết? (Chương 81 – Attakwir, câu 1- 11). 

Hãy kính sợ Allah  hỡi chị em phụ nữ! Đừng để bản 

thân mình có hành vi làm xấu xa tội lỗi này dưới bất cứ hình 

thức nào; đừng đi theo sự lệch lạc và điều sai trái ngược lại với 

tôn giáo và lương tri. 

 

 

Chương bốn 

Giáo lý về y phục và Hijaab 

 

 Giáo lý qui định y phục cho phụ nữ Muslim: 

 Y phục của phụ nữ Muslim phải che kín toàn thân 

không được để lộ ra bất cứ bộ phận nào của cơ thể cho người 

đàn ông không thuộc những thành phần Mahram (không được 

phép lấy làm chồng) của họ, tương tự không được để lộ bất cứ 

bộ phận nào của cơ thể trước những người đàn ông Mahram 

ngoại trừ gương mặt, hai bàn tay và hai bàn chân. 

 Y phục của phụ nữ Muslim không được mỏng có thể 

nhìn thấu bên trong từ bên ngoài. 

 Y phục của phụ nữ Muslim không được bó sát làm lộ 

ra các bộ phận và đường nét của cơ thể. Thiên sứ của Allah  

nói: 

ّل  ّمنح  ّصنحَفانّ (( هح
َ
رَُهَما لَمح  انَلارّ  أ

َ
م   :أ ذحنَاّب  ّسيَاط   َمَعُهمح  قَوح

َ
ََقرّ  َكأ ُبونَ  ابلح ّ  بَّها يَْضح

ّنَمةّ  رُُءوُسُهنَ  َمائاَّلت   ُمّمياَلت   ََعّرَيات   ََكّسيَات   َونَّساء   انَلاَس  سح
َ
ّت  َكأ ُخح  ابلح
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حَمائّلَةّ  ُخلحنَ  َلَ  ال َنَةَ  يَدح نَ  َوَلَ  اْلح دح  َوَكَذا َكَذا َمّسَْيةّ  ّمنح  ََلُوَجدُ  ّرحيََها َوإّنَ  اّرحيَهَ  ََيّ

 رواه مسلم.))
“Có hai tốp người thuộc cư dân nơi Hỏa Ngục mà Ta chưa 

(không kịp) nhìn thấy: một nhóm người có những cây roi 

giống như cái đuôi của con bò, họ dùng để đánh thiên hạ; 

và những người phụ nữ trần truồng, dâm đãng, có cái đầu 

giống như cái bướu của con lạc đà (bới tóc thành bím to 

cao trên đỉnh đầu), họ sẽ không được vào Thiên Đàng, 

thậm chí không thể ngửi thấy mùi hương của Thiên Đàng 

mặc dù mùi hương của nó lan tỏa với khoảng cách thế này 

và thế này.” (Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (22/146): Quả thật, lời của Thiên sứ “những phụ nữ 

trần truồng” được giảng giải rằng đó là những phụ nữ ăn mặc 

không kín đáo, ăn bận với những loại y phục hở hang, và đó 

thực sự là trần truồng, giống như ăn mặc với loại quần áo 

mỏng nhìn thấu cả làn da hoặc quần áo bó sát lộ ra các đường 

nét của cơ thể. Và quả thật, quần áo kín đáo của phụ nữ là 

không để lộ cơ thể, không lộ đường nét của cơ thể, có nghĩa là 

quần áo phải dày và rộng. 

 Y phục của phụ nữ không được giống với y phục của 

nam giới. Quả thật, Thiên sứ của Allah  nguyền rủa những 

phụ nữ làm giống đàn ông và đàn ông làm giống phụ nữ. Việc 

ăn mặc giống đàn ông có nghĩa là phụ nữ mặc các loại y phục 

được dành riêng cho đàn ông theo sự thường lệ từng cộng đồng 

và dân tộc. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (22/148, 149, 155): Sự khác biệt giữa y phục của nam 
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giới và y phục của nữ giới là dựa theo những gì phù hợp cho 

nam giới và những gì phù hợp cho nữ giới, đó là phù hợp theo 

những gì được sắc lệnh dành cho nam giới và những gì được 

sắc lệnh đối với nữ giới. Phụ nữ được sắc lệnh phải che kín 

toàn thân không được chưng diện và công khai ra ngoài, cũng 

vì lẽ này mà giáo lý không qui định cho phụ nữ phải Azaan, 

phải lớn tiếng trong Talbiyah, phải đi lên trên hai ngọn đồi 

Safa và Marwah giống như nam giới ... 

 Y phục của phụ nữ không được phép có sự chưng diện 

và làm đẹp gây sự chú ý khi ra khỏi nhà, mục đích để không 

tạo sự khiêu khích trước đàn ông. 

 Ý nghĩa của Hijaab, bằng chứng và lợi ích của 

Hijaab: 

Hijaab: là người phụ nữ che kín toàn thân, không để 

lộ ra bộ phận của cơ thể mình trước những người nam giới 

không thuộc thành phần những Mahram của cô ta, như Allah 

Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ي﴿ رهرنَّ  َوََل ُيبأدر ٰ ُجُيوب ُُمررهرنَّ لََعَ ربأَن ِبر َۡضأ َوََل  َن زرينََتُهنَّ إرَلَّ َما َظَهَر مرنأَها  َوّلأ
 
َ
وأ أ

َ
رهرنَّ أ َنآئ بأ

َ
وأ أ

َ
رهرنَّ أ وأ َءابَآءر ُبُعوتَل

َ
رهرنَّ أ وأ َءابَآئ

َ
رهرنَّ أ ُُعوتَل يَن زرينََتُهنَّ إرَلَّ ِلر َنآءر ُيبأدر بأ

وأ إرخأ 
َ
رهرنَّ أ رهرنَّ ُبُعوتَل َوٰن ٓ إرخأ وأ بَِنر

َ
رهرنَّ أ  [19 ]سورة انلور: ﴾َوٰن

Và họ chớ phô bày nhan sắc của họ ra ngoài ngoại trừ bộ 

phận nào lộ ra ngoài tự nhiên (hai bàn tay, gương mặt, ..); 

và họ phải kéo khăn choàng phủ lên ngực; và họ chớ phô 

bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng , cha ruột, cha chồng, 

con trai ruột, con trai của chồng, các anh em (trai) ruột, 

hoặc con trai của các anh em ruột, ..  (Chương 24 – An-

Nur, câu 31). 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

54 

ُُموُهنَّ َمَتٰع  ﴿ تلأ
َ
َجاٖبِۚ ا فَسأ ِإَوَذا َسأ  [81 سورة اْلحزاب:] ﴾لُوُهنَّ مرن َوَرآءر حر

Và khi các ngươi muốn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), 

hãy hỏi các bà từ sau Hijaab. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 

53). 

Hijaab ở đây có nghĩa là những gì che kín phụ nữ từ 

bức tường, vách, cửa hoặc quần áo. Mặc dù lời Kinh nói đến 

những người vợ của Thiên sứ  nhưng mang giáo luật cho tất 

cả các phụ nữ có đức tin nói chung bởi tiếp theo sau thì Allah 

 phán: 

﴿ ٓۚ رهرنَّ رُكمأ َوقُلُوب َهُر لرُقلُوب طأ
َ
 [81 سورة اْلحزاب:] ﴾َذٰلرُكمأ أ

Cách đó trong sạch cho tấm lòng của các ngươi và cho tấm 

lòng của các bà hơn. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 53). 

Và trong câu Kinh khác Allah  phán mang ý nghĩa 

chung cho toàn phụ nữ Muslim: 

نرنَي َعلَيأهرنَّ مرن ﴿ مرنرنَي يُدأ أُمؤأ رَسآءر ٱل رَ  َون َ  َوَبَنات َوٰجر زأ
َ
ُّ قُل ِۡلر َها ٱنلَِّبر يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن 
َ
ََّنَٰٓ أ دأ

َ
رَ  أ ۚٓ َذٰل َن  َجَلٰبريبرهرنَّ َذيأ َن فًََل يُؤأ َرفأ  [85سورة اْلحزاب: ] ﴾ ُيعأ

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 Jilbaab (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).  

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (22/110, 111): Ibnu Mas’ud và những người khác gọi 

Jilbaab là cái áo choàng, và theo cách gọi chung thì Jalbaab có 
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nghĩa là mảnh vải lớn dùng để phủ kín đầu và toàn thân; còn 

Abu Ubaidah và những người khác thì nói rằng đó là một loại 

y phục phủ kín toàn thân từ trên đầu xuống chỉ để lộ hai mắt. 

Một trong những bằng chứng từ Sunnah của Thiên sứ 

 về việc bắt buộc người phụ nữ phải che kín mặt trước những 

người đàn ông không phải Mahram của cô ta là Hadith của 

A’ishah , bà nói: 

بَانُ  ََكنَ (( كح ونَ  الر   حُمحّرَمات   -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسولّ  َمعَ  َوََنحنُ  بّنَا َيُمر 
َدانَا َسَدلَتح  بّنَا َحاَذوحا فَإَّذا ّسَها ّمنح  ّجلحبَاَبَها إّحح

ح
 َجاَوُزونَا فَإَّذا ّهَهاوَجح  إََّل  َرأ

نَاهُ   رواه أبو داود وأمحد. ))َكَشفح
“Những người cưỡi con vật đi ngang qua chúng tôi khi 

chúng tôi ở cùng với Thiên sứ trong tình trạng Ihram, lúc 

họ đi ngang qua trước mặt chúng tôi thì chúng tôi kéo 

Jilbaab từ đầu xuống phủ gương mặt và lúc họ đi khỏi thì 

chúng tôi lại kéo lên.” (Abu Dawood và Ahmad). 

Có rất nhiều bằng chứng từ Qur’an và Sunnah bắt buộc 

người phụ nữ che kín mặt trước những người đàn ông không 

phải Mahram của họ. Tôi chân thành khuyên các chị em phụ 

nữ Muslim tìm hiểu vấn đề này trong bức thông điệp “Hijaab 

của phụ nữ và y phục của họ trong lễ nguyện Salah” của 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, “Giáo lý để lộ gương mặt và 

Hijaab” của Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz, bức 

thông điệp “Sự khắt khe nổi tiếng đối với những người Fata-wa 

cho phép không che mặt” của Sheikh Humud bin Abdullah 

Attuwaijiri, và “Bức thông điệp về Hijaab” của Sheikh 

Muhammad bin Saleh Al-Uthaimeen. Những cuốn sách này 

chứa đựng đủ nội dung cho vấn đề này. 
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Hỡi các chị em phụ nữ Muslim, xin hãy biết rằng 

những học giả cho phép các chị em để lộ gương mặt ra ngoài 

đều kèm theo điều kiện an toàn khỏi điều Fitnah. Tuy nhiên, 

đặc biệt trong thời đại ngày nay, thời đại ít giữ gìn giáo lý về 

đàn ông và phụ nữ, ít sự e ngại, nhiều yếu tố cám dỗ dẫn đến 

điều Fitnah, phụ nữ thường chưng diện và trang điểm gương 

mặt mình là một trong những yếu tố dẫn đến Fitnah. Bởi thế, 

các chị em phụ nữ Muslim hãy cẩn trọng trong sự việc đó, hãy 

dùng Hijaab che mặt để tránh những điều Fitnah dưới sự cho 

phép của Allah . Không ai trong giới học giả Islam dù xưa 

hay nay cho phép những người phụ nữ Muslim thể hiện như sự 

thể hiện của ngày hôm nay; một số phụ nữ lại có sự giả dối 

trong Hijaab, khi họ ở cùng với xã hội tuân thủ Hijaab thì họ 

dùng Hijaab còn khi họ ở cùng với xã hội không tuân thủ 

Hijaab thì không dùng Hijaab; một số phụ nữ chỉ Hijaab ở 

những nơi công cộng nhưng khi đi vào một nơi riêng biệt nào 

đó vẫn có người nam không phải Mahram thì họ thản nhiên cởi 

Hijaab ra, họ không những để lộ gương mặt mà còn để lộ cả 

khuỷu tay như thể họ đang ở cùng với chồng của họ hoặc ở 

cùng với những người Mahram của họ. 

Hỡi các chị em phụ nữ Muslim, hãy kính sợ Allah 

trong những hành vi đó, quả thật tôi đã chứng kiến một số phụ 

nữ khi họ xuất ngoại thì họ không Hijaab cho đến khi nào máy 

bay của họ đáp xuống tại các sân bay trong nước; và việc 

Hijaab đã trở thành như thể chỉ là một phong tục tập quán chứ 

không phải là giáo điều của tôn giáo. 

Hỡi các chị em phụ nữ Muslim, quả thật Hijaab sẽ bảo 

vệ các chị em khỏi cái nhìn dâm dục từ những con người có 

tâm hồn bệnh hoạn và thú tính, giúp chị em hạn chế và giảm đi 

tham vọng để lộ phần Awrah. Các chị em phụ nữ Muslim đừng 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

57 

hướng mắt tới những kêu gọi đi ngược lại với Hijaab và đừng 

bắt chước theo những phụ nữ không quan tâm đến Hijaab bởi 

vì họ chỉ muốn điều xấu cho các chị em, như Allah  đã phán:  

﴿  ُ ن تَمريلُواْ َميأًلا  َوٱَّللَّ
َ
َهَوٰتر أ ريَن يَتَّبرُعوَن ٱلشَّ ن َيُتوَب َعلَيأُكمأ َوُيرريُد ٱَّلَّ

َ
يُرريُد أ

يم    [27: سورة النساء] ﴾٢٧ا َعظر
Allah muốn tha thứ cho các ngươi nhưng những kẻ đi theo 

dục vọng thì cứ muốn sa ngã vào ngõ cụt. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 27). 
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Chương năm 

Giáo lý về lễ nguyện Salah của phụ nữ 

 

Hỡi các chị em phụ nữ Muslim, hãy giữ gìn lễ nguyện 

Salah đúng giờ giấc và thực hiện chu đáo đúng 

theo các điều kiện, các nghi thức Rukun và các 

nghi thức Wajib của Salah. Allah  phán với 

các bà mẹ của những người có đức tin:   

ۥٓۚٓ ﴿ َ َورَُسوََلُ َن ٱَّللَّ عأ طر
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاترنَي ٱلزَّ َن ٱلصَّ قرمأ

َ
سورة ] ﴾َوأ

 [11اْلحزاب: 
Các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo, 

đóng Zakah, và vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).  

Đây là mệnh lệnh cho tất cả các phụ nữ Muslim nói 

chung. Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong năm trụ cột của 

Islam, là nền tảng của Islam nếu một người Muslim bỏ nó sẽ 

trở thành Kafir bị trục xuất khỏi tôn giáo. Bởi thế, sẽ không có 

tôn giáo cũng như không có Islam đối với ai không có lễ 

nguyện Salah dù đó là nam hay nữ. 

Việc trễ nải lễ nguyện Salah khỏi giờ giấc của nó mà 

không có lý do chính đáng theo giáo lý là hành vi bỏ bê và xao 

lãng. Allah  phán: 
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هرمأ ﴿ در َن فََخلََف مرنَۢ َبعأ َهَوٰتر  فََسوأَف يَلأَقوأ لَٰوةَ َوٱتََّبُعواْ ٱلشَّ َضاُعواْ ٱلصَّ
َ
َخلأٌف أ

َنَّةَ إرَلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعمرَل َصٰلرح   ٥٩َغيًّا  ُخلُوَن ٱۡلأ ْوَلَٰٓئرَ  يَدأ
ُ
لَُموَن  ا فَأ َوََل ُيظأ

 [06، 91سورة مريم: ] ﴾٦٠ اَشيأ 
Nhưng tiếp theo sau họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện 

Salah và đi theo dục vọng thấp hèn; cho nên, họ sẽ gặp phải 

Al-Ghai (thung lũng nơi Hỏa Ngục). Ngoại trừ những ai 

biết hối cải và có đức tin và làm việc thiện tốt. Họ là những 

người sẽ đi vào Thiên Đàng và sẽ không bị đối xử bất công 

bất cứ điều gì. (Chương 19 – Maryam, câu 59, 60). 

Quả thật, học giả Ibnu Katheer  nói trong bộ Tafseer 

Qur’an của ông rằng tất cả các học giả Tafseer đều giảng giải ý 

nghĩa của việc bỏ bê lễ nguyện Salah: bỏ bê giờ giấc của nó, có 

nghĩa là một người dâng lễ nguyện Salah khi đã qua giờ giấc 

của nó; còn Al-Ghai có lời Tafseer rằng đó là sự thua thiệt và 

có lời Tafseer rằng đó là thung lũng trong Hỏa Ngục. 

 Phụ nữ có những giáo lý riêng về lễ nguyện Salah, giáo 

lý riêng dành cho phụ nữ về lễ nguyện Salah gồm những điều 

sau: 

 Phụ nữ không cần phải thực hiện Azaan và Iqa-mah. 

Azaan và Iqa-mah không được qui định đối với phụ nữ 

bởi vì Azaan cần phải lớn tiếng còn phụ nữ thì không được lớn 

tiếng. Trong “Al-Mughni” (2/68) nói: Chúng tôi không biết 

trong vấn đề này có bất đồng quan điểm (có nghĩa là chúng tôi 

không thấy điều đó). 

 Trong Salah, toàn thân người phụ nữ đều là Awrah 

(cần phải che kín) trừ gương mặt 
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Trong lễ nguyện Salah thì người phụ nữ phải che kín 

toàn thân trừ gương mặt; riêng hai bàn tay và hai bàn chân thì 

có bất đồng quan điểm giữa các học giả(9). Toàn thân người phụ 

nữ không được phép cho người đàn ông không phải Mahram 

nhìn thấy, và nếu như người đàn ông không được phép nhìn 

thấy tất cả thân thể người phụ nữ thì người phụ nữ phải che kín 

toàn thân dù trong Salah hay ngoài Salah. Bởi thế, trong Salah 

người phụ nữ phải phủ kín toàn thân từ đầu xuống cổ và phải 

che phủ toàn thân ngay cả hai bàn chân. Thiên sứ của Allah  

nói: 

بَُل  َلَ (( َمارٍ  إَّلَ  َحائٍّض  َصاَلةَ  اللُ  َيقح رواه أبو دواد والرتمذي والنسايئ وابن  ))ِّبّ
 ماجه وأمحد.

“Allah không chấp nhận lễ nguyện Salah của người kinh 

nguyệt (người phụ nữ đã đến tuổi kinh nguyệt) ngoại trừ 

phải che phủ bằng Khimaar” (Abu Dawood, Tirmizdi, 

Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Khimaar có nghĩa là miếng vải phủ kín đầu và cổ. Bà 

Ummu Salmah  thuật lại rằng bà đã hỏi Thiên sứ của Allah 

 có phải người phụ nữ phải dâng lễ nguyện Salah trong chiếc 

áo dài liền xuống tới chân và Khimaar? Thiên sứ của Allah  

nói: 

رحعُ  ََكنَ  إَّذا(( ى َسابًّغا ادلِّ  رواه أبو داود. ))قََدَميحَها ُظُهورَ  ُيَغطِّ
“Nếu cái áo dài phủ kín cả hai bàn chân” (Abu Dawood). 

                                                           
(9) Quan điểm đúng nhất là phụ nữ phải che kín toàn thân trong Salah trừ 

gương mặt và hai bàn tay. 
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Hai Hadith vừa nêu là bằng chứng khẳng định rằng 

người phụ nữ phải che kín toàn thân 

trong lễ nguyện Salah, phải phủ kín đầu 

và cổ như Hadith của A’ishah , và 

phải phủ kín toàn thân và phủ cả hai bàn 

chân như được nói trong Hadith của 

Ummu Salmah ; được phép để lộ gương mặt nếu không có 

người đàn ông Ajnabi, điều này được giới học giả thống nhất.  

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (22/113, 114): Quả thật, nếu người phụ nữ dâng lễ 

nguyện Salah một mình trong nhà thì phải phủ đầu bằng 

Khimaar, còn ngoài lễ nguyện Salah thì được phép để đầu trần 

khi ở trong nhà; việc người phụ nữ mặc đồ chỉnh chu sạch sẽ 

trong lễ nguyện Salah là điều lễ nghĩa đáng làm đối với Allah 

 ... 

Trong “Al-Mughni” (2/328) có nói: Toàn thân người 

phụ nữ tự do phải được che kín trong lúc dâng lễ nguyện Salah, 

nếu để lộ một phần nào đó từ cơ thể thì lễ nguyện Salah của 

người phụ nữ không có giá trị trừ phi phần lộ đó không đáng 

kể. Đây là quan điểm của Imam Malik, Al-Awza’i và Ash-Sha-

fi’y.  

 Phụ nữ nên dồn (thu) người lại trong Ruku’a (cúi 

mình) và Sujud (quì lạy) thay cho việc mở rộng người ra như 

nam giới 

Trong “Al-Mughni” (2/258): Phụ nữ nên thu gọn 

người lại trong lúc Ruku’a và Sujud thay vì giãn rộng người ra, 

và nên ngồi để hai chân sang bên phải. 
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Imam Annawawi nói trong “Majmu’a” (3/455): Ash-

Sha-fi’y  nói trong “Al-Mukhtasar”: Không có sự khác biệt 

giữa nam và nữ trong các động tác của lễ nguyện Salah trừ việc 

người phụ nữ được khuyến khích thu gọn người lại, khuyến 

khích người phụ nữ để bụng áp sát với đùi trong Sujud, và 

người phụ nữ được khuyến khích thu gọn người trong Ruku’a 

cũng như trong tất cả các nghi thức Salah. 

 Phụ nữ dâng lễ nguyện Salah tập thể riêng biệt với vị 

Imam phụ nữ trong số họ là vấn đề nằm trong sự bất đồng quan 

điểm của giới học giả 

Phụ nữ làm Imam chủ trì lễ nguyện Salah tập thể riêng 

biệt trong giới của họ là điều có sự bất đồng quan điểm trong 

giới học giả. Có học giả ngăn cấm và có học giả cho phép, 

nhưng đa số học giả không cấm việc làm này; bởi vì Thiên sứ 

của Allah  đã bảo Ummu Waraqah làm Imam cho những 

người trong gia đình của bà (Hadith do Abu Dawood ghi lại và 

được Ibnu Khuzaimah xác nhận Sahih). Và trong số những học 

giả không ngăn cấm, có người thấy rằng việc làm đó không 

phải là việc làm được khuyến khích, một số khác thì thấy việc 

làm đó Makruh (khuyến khích từ bỏ) và một số thì thấy rằng 

việc làm đó được phép chỉ đối với các lễ nguyện Salah Sunnah 

còn lễ nguyện Salah Fardu thì không; e rằng quan điểm đúng 

nhất là việc làm khuyến khích. Để hiểu thêm vấn đề này thì 

nên tham khảo “Al-Mughni” (2/202) và “Al-Majmu’a” của 

Annawawi (4/84, 85). 

Nữ Imam được phép đọc lớn tiếng nếu như những 

người đàn ông không phải Mahram không nghe thấy. 

 Phụ nữ được phép rời khỏi nhà đến Masjid dâng lễ 

nguyện Salah tập thể cùng với nam giới 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

63 

Phụ nữ được phép đi Masjid tham gia lễ nguyện Salah 

tập thể cùng với nam giới, tuy nhiên, việc họ dâng lễ nguyện 

Salah tại nhà của họ tốt hơn. Quả thật, trong Sahih Al-Bukhari 

và Muslim có ghi một Hadith rằng Thiên sứ của Allah  nói:  

نَُعوا َلَ ((  رواه ابلخاري ومسلم. ))اللّ  َمَساّجدَ  اللّ  إَّماءَ  َتمح

“Các ngươi đừng cấm nữ bề tôi của Allah đến các Masjid 

của Allah” (Al-Bukhari và Muslim). 

نَُعوا َلَ (( حَمَساّجدَ  نَّساَءُكمُ  َتمح  رواه أبو داود وأمحد. ))لَُهنَ  َخْيح   َوبُيُوُتُهنَ  ال
“Các ngươi đừng cấm phụ nữ của các ngươi đến Masjid, 

tuy nhiên, nhà của họ tốt hơn cho họ” (Abu Dawood, 

Ahmad). 

Như vậy, việc phụ nữ ở nhà và việc họ dâng lễ nguyện 

Salah tại nhà của họ tốt hơn vì sự việc đó kín đáo cho họ. 

Nhưng nếu phụ nữ ra khỏi nhà đến Masjid để tham gia 

lễ nguyện Salah tập thể thì cần phải quan tâm đến một số điều 

sau: 

- Phải ăn mặc kín đáo cùng với Hijaab, bà A’ishah  

nói: 

رَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسولّ  َمعَ  يَُصلِّْيَ  النَِّساءُ  ََكنَ ((  إَّذا فاََكنَ  الحَفجح
فحنَ  َسلَمَ  َعاٍت  انحََصَ َرفحنَ  فاَلَ  بُّمُروّطّهنَ  ُمتَلَفِّ رواه ابلخاري  ))الحَغلَّس  ّمنَ  ُيعح

 ومسلم.
“Những người phụ nữ dâng lễ nguyện Salah Fajar cùng với 

Thiên sứ của Allah , khi Người cho Salam xong thì họ 

lặng lẽ rời đi một cách nhẹ nhàng và khi họ bước ngang 
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qua thì không ai có thể nhận dạng họ do trời vẫn còn tờ 

mờ.” (Albukhari, Muslim). 

- Không dùng nước hoa khi rời khỏi nhà, bởi Thiên sứ 

của Allah  đã nói: 

نَُعوا َلَ (( نَ  اللّ  َمَساّجدَ الّل  إَّماءَ  َتمح رُجح َخح  رواه أمحد. ))تَّفاَلٍت  َوَلح
“Các ngươi đừng cấm nữ bề tôi của Allah đến các Masjid 

của Allah, và họ (phụ nữ) rời khỏi nhà không dùng nước 

hoa” (Ahmad). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói:  

َما(( ي 
َ
ةٍ  أ

َ
َرأ َصابَتح  امح

َ
َهدح  فَالَ  َِبُوًرا أ  رواه مسلم. ))اْلّخَرةَ  الحّعَشاءَ  َمَعنَا تَشح

“Bất cứ phụ nữ nào dính vào người khói trầm thì chớ tham 

gia cùng với Ta lễ nguyện Salah Isha’.” (Muslim). 

Zainab vợ của Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói với phụ nữ chúng tôi: 

َداُكنَ  َشّهَدتح  إَّذا(( ّجدَ  إّحح حَمسح  رواه مسلم. ))ّطيبًا َتَمَس  فاَلَ  ال
“Nếu ai đó trong các nàng muốn đến Masjid thì đừng dùng 

nước hoa” (Muslim). 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong “Nil Al-Awtaar” 

(3/140, 141): Trong Hadith là bằng chứng rằng phụ nữ chỉ 

được phép rời nhà đi Masjid nếu sự việc đó không có Fitnah và 

một trong những điều dẫn đến Fitnah là nước hoa (trầm 

hương). Quả thật, có nhiều Hadith cho phép phụ nữ đến Masjid 
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nếu như việc rời khỏi nhà của họ không có những điều dẫn tới 

Fitnah từ nước hoa, nữ trang hoặc bất cứ sự chưng diện nào. 

- Không được rời khỏi nhà với sự chưng diện và làm 

đẹp, bà A’ishah , người mẹ của những người có đức tin nói: 

Nếu Thiên sứ của Allah  nhìn thấy những gì mà chúng ta 

nhìn thấy từ phụ nữ thì Người sẽ cấm họ đến Masjid giống như 

dân Isra-il cấm phụ nữ của họ. (Albukhari, Muslim). 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong “Nil Al-Awtaar” về lời 

của bà A’ishah : “Nếu Thiên sứ của Allah  nhìn thấy 

những gì mà chúng ta nhìn thấy” có nghĩa là thấy ăn mặc đẹp, 

chưng diện và dùng nước hoa. 

Imam Ibnu Al-Jawzi  nói trong cuốn “Giáo lý về phụ 

nữ” trang 39: Người phụ nữ nên cẩn trọng trong việc ra khỏi 

nhà theo khả năng có thể, nếu bản thân cô ta an toàn thì thiên 

ha chưa chắc an toàn; và nếu thật sự cần thiết phải ra ngoài thì 

hãy ra ngoài theo sự cho phép của chồng và nên ăn mặc không 

chưng diện và hãy nên đi trên đường không có đàn ông qua lại, 

hãy nhẹ nhàng đừng để nghe thấy tiếng của cô ta và hãy đi sát 

bên lề đường.  

- Nếu chỉ có một người phụ nữ thì người phụ nữ đó 

đứng một mình phía sau những người đàn ông. Anas bin Malik 

 thuật lại rằng khi Thiên sứ của Allah  làm Imam dâng lễ 

nguyện Salah với họ thì tôi và trẻ mồ côi đứng phía sau Người 

còn một người phụ nữ già đứng ở phía sau chúng tôi.(10) 

Anas bin Malik  nói trong một Hadith khác: tôi và 

một đứa trẻ mồ côi đứng dâng lễ nguyện Salah trong nhà phía 

                                                           
(10) Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và Ahmad ghi lại. 
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sau Thiên sứ của Allah  và mẹ tôi thì đứng ở phía sau chúng 

tôi (chính là bà Ummu Sulaim).(11) 

Nếu số lượng phụ nữ nhiều hơn một người thì họ sẽ 

đứng thành một hàng hoặc những hàng phía sau các hàng của 

đàn ông; bởi vì Thiên sứ của Allah  để đàn ông đứng trước 

trẻ nhỏ và phụ nữ phía sau trẻ nhỏ, (Hadith do Ahmad ghi lại). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

)) ُ َولَُها الرَِّجالّ  ُصُفوّف  َخْيح
َ
َها أ ُ  آّخُرَها َوََش  َها آّخُرَها النَِّساءّ  ُصُفوّف  وََخْيح  َوََش 

َولَُها
َ
 رواه مسلم والرتمذي والنسايئ وأبو داود وابن ماجه وأمحد. ))أ

“Hàng tốt nhất của đàn ông là họ đứng đầu và hàng xấu 

nhất của họ là họ đứng cuối cùng; và hàng tốt nhất cho phụ 

nữ là họ đứng cuối cùng và hàng xấu nhất của họ là họ 

đừng đầu.” (Muslim, Tirmizdi, Annasa-i, Abu Dawood, Ibnu 

Ma-jah và Ahmad). 

Hai Hadith trên là bằng chứng rằng phụ nữ đứng thành 

hàng phía sau đàn ông dù đối với lễ nguyện Salah Fardu hay lễ 

nguyện Salah Taraweeh. 

- Nếu Imam quên trong Salah thì phụ nữ nhắc nhở bằng 

cái vỗ tay, bởi vì Thiên sứ của Allah  nói: 

ء   الَصاَلةّ  ّف  نَابَُكمح  إَّذا(( ّق  الرَِّجاُل  فَلحيَُسبِّّح  ََشح َُصفِّ ابلخاري رواه  ))النَِّساءُ  َوَلح
 ومسلم.

“Nếu người Imam quên một điều đó trong lễ nguyện Salah 

thì đàn ông nhắc nhở bằng cách nói Subha-nallah còn phụ 

nữ nhắc nhở bằng cách vỗ tay” (Al-Bukhari, Muslim). 

                                                           
(11)  Albukhari. 
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Như vậy, phụ nữ được phép vỗ tay để nhắc nhở khi 

Imam quên và bởi vì giọng nói của phụ nữ có sự Fitnah đối với 

đàn ông nên họ được lệnh vỗ tay thay cho nói chuyện. 

- Khi Imam đã cho Salam thì phụ nữ tranh thủ rời khỏi 

Masjid và đàn ông vẫn ngồi lại mục đích để đàn ông khỏi giáp 

mặt với họ trong lúc ra về. Bà Ummu Salmah  nói: Quả thật, 

phụ nữ khi cho Salam xong thì hãy liền đứng dậy còn đàn ông 

khi nào Thiên sứ của Allah  đứng dậy thì họ đứng dậy.  

Azzahri nói: Tôi thấy rằng trong sự việc đó nhằm mục 

đích để phụ nữ rời đi hết. (Xem Ash-Sharh Ala Al-Muqna’ 

(1/422)). 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong “Nil Al-Awtaar” 

(2/326): Hadith cho thấy rằng khuyến khích người Imam phải 

trông coi tình trạng của những người Ma’mum (những người 

dâng lễ phía sau) để ngăn ngừa những gì dẫn đến những điều 

cấm đoán và Hadith cho thấy việc nam giới trà trộn chung với 

nữ giới trên các lối đi là điều Makruh. 

Imam Annawawi  nói trong “Al-Majmu’a” (3/455): 

Những điều khác biệt trong lễ nguyện Salah tập thể giữa đàn 

ông và phụ nữ: 

 Không bắt buộc phụ nữ phải dâng lễ nguyện Sala 

tập thể, còn đàn ông thì bắt buộc. 

 Imam phụ nữ đứng chính giữa ngay trong hàng 

không đứng một mình ở phía trên. 

 Nếu phụ nữ chỉ có một người thì cô ta sẽ đứng 

một mình ở phía sau đàn ông chứ không được 
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đứng sát bên cùng hàng với đàn ông; điều này 

khác với đàn ông. 

 Nếu các phụ nữ dâng lễ nguyện Salah tập thể cùng 

với đàn ông thì hàng cuối cùng của họ tốt hơn 

hàng đầu tức hàng gần ngay phía sau đàn ông.  

- Phụ nữ ra ngoài để tham gia lễ nguyện Salah Eid: Bà 

Ummu Atiyah  nói: Thiên sứ của Allah  ra lệnh bảo chúng 

tôi ra ngoài tham gia Eid Al-Fitri và Al-Adha, người ra lệnh 

cho người tự do, người đang trong chu kỳ kinh nguyệt và 

những người trong tình trạng kinh nguyệt thì không dâng lễ 

nguyện Salah (Albukhari, Muslim). 

Ash-Shaw-kani nói: Hadith này và những Hadith khác 

cho thấy rằng phụ nữ được qui định tham gia trong hai ngày 

Eid tại chỗ dâng lễ nguyện Salah, không có sự phân biệt giữa 

phụ nữ còn con gái hay đã có chồng, già hay trẻ, đang trong 

thời gian sạch sẽ hay trong chu kỳ kinh nguyệt. (Xem Nil Al-

Awtaar: 3/306).  

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong Al-Majmu’a 

(6/458, 459): Quả thật, Thiên sứ của Allah  cho những người 

có đức tin biết rằng việc họ dâng lễ nguyện Salah tại nhà tốt 

hơn tham gia ngày thứ sáu và tập thể trừ Eid, riêng ngày Eid là 

họ được lệnh tham gia – Allah  là Đấng biết rõ hơn hết về 

nguyên nhân -  vì những nguyên do sau: 

 Thứ nhất: bởi vì trong một năm chỉ có hai lần Eid 

trong khi Jumu’ah và tập thể thì hàng ngày và hàng 

tuần. 
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 Thứ hai: bởi vì Eid không có điều gì khác để thay thế 

riêng Jumu’ah và lễ nguyện tập thể thì Salah tại nhà 

tốt hơn. 

 Thứ ba: Đi ra ngoài bãi trống để tụng niệm Allah , 

việc làm này giống như Hajj ở một số phương diện, 

cũng chính vì vậy ngày đại lễ được diễn ra trong mùa 

Hajj. 

Imam Sha-fi’y giới hạn rằng người phụ nữ có sắc đẹp 

không nên đi ra ngoài tham gia lễ nguyện Salah Eid. 

Imam Annawawi nói trong Al-Majmu’a (5/13): Ash-

Sha-fi’y và những người đồng hành của ông nói: khuyến khích 

phụ nữ không có sắc đẹp đi tham gia lễ nguyện Salah Eid, còn 

đối với phụ nữ có sắc đẹp thì khuyến khích không đi ra ngoài 

... và nếu họ đi ra ngoài thì khuyến khích họ không ăn mặc 

quần áo làm họ nổi trội, khuyến khích họ tắm, khuyến khích họ 

không dùng nước hoa, đây là đối với những người hơi lớn tuổi. 

Riêng đối với người phụ nữ trẻ và đẹp thì khuyến khích không 

đi ra ngoài tham gia vì sợ điều Fitnah. Nếu có lời nói rằng điều 

này đi ngược lại với Hadith của Ummu Atiyah thì chúng ta nói: 

Hadith xác thực trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim đã 

ghi rằng bà A’ishah  thuật lại: nếu Thiên sứ của Allah  

thấy được những gì mới mẻ (sự chưng diện và làm đẹp) của 

phụ nữ thì chắc chắn Người sẽ cấm họ giống như dân Isra-il 

cấm phụ nữ của họ; bởi lẽ Fitnah là nguyên nhân xấu cho các 

thời đại này nhiều hơn thời đại của giai đoạn đầu. Allah  là 

Đấng biết rõ hơn hết! 

Tôi (tác giả) nói: Ở thời đại của chúng ngày này, sự 

việc này còn nghiêm trọng hơn và cần phải ngăn cản nhiều 

hơn. 
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Imam Ibnu Al-Jawzi nói trong cuốn “Giáo lý về phụ 

nữ” trang 38: quả thật, đã rõ rằng việc phụ nữ đi ra ngoài là 

được phép, tuy nhiên, nếu sợ có Fitnah thì việc ngăn họ ra 

ngoài là điều tốt hơn; bởi vì phụ nữ của thời kỳ đầu khác với 

phụ nữ ở thời đại này, và đàn ông cũng tương tự như thế. 

Có nghĩa là những người của thời kỳ đầu ngoan đạo và 

Iman hơn. 

Qua những lời trình bày trên, các chị em phụ nữ biết 

được rằng việc chị em ra ngoài để tham gia lễ nguyện Salah 

Eid là điều được phép trong giáo lý nhưng có điều kiện kèm 

theo. Và mục đích đi ra ngoài là để làm hài lòng Allah  trong 

việc tham gia cùng với những người Muslim biểu hiện những 

biểu hiệu của Islam chứ không phải vì để phô bày sắc đẹp và 

gây ra điều Fitnah. Bởi thế, các chị em phụ nữ cần lưu ý về vấn 

đề này. 

Chương sáu 

Giáo lý về phụ nữ trong vấn đề mai táng 

 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc định cái chết cho tất 

cả mọi linh hồn và Ngài là Đấng Còn Mãi bởi vì Ngài là Đấng 

Bất Diệt, Ngài phán: 

َرامر ﴿ كأ ر
ََلٰلر َوٱۡلأ رَ  ُذو ٱۡلأ ُه َرِب  [22سورة الرمحن: ] ﴾٢٧َوَيبأََقٰ وَجأ

Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), 

Đấng Quyền Uy và Quang Vinh vẫn còn mãi. (Chương 55 

– Arrahman, câu 27). 

Allah  sắc lệnh qui định cho con cháu Adam nghi 

thức an táng người chết với những giáo luật mà những người 
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còn sống phải thực thi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ đề cập trong 

chương này những gì liên quan đến phụ nữ.  

 Nữ giới phải tắm cho nữ giới: 

Đàn ông không được phép tắm rửa cho thi thể nữ trừ 

phi là chồng của cô ta bởi vì người chồng được phép tắm cho 

vợ; ngược lại, phụ nữ không được phép tắm cho thi thể nam 

ngoại trừ là vợ của anh ta bởi vì người vợ 

được phép tắm cho chồng. Cơ sở cho việc 

vợ chồng được phép tắm cho nhau: Ali  

đã tắm cho vợ của ông, Fatimah  con gái 

của Thiên sứ ; Asma’ con gái của Umais 

 đã tắm cho chồng của bà Abu Bakr Assiddeeq . 

 Khuyến khích liệm thi thể nữ trong năm lớp vải trắng 

Một miếng vải cho phần thân dưới, một miếng như cái 

áo cho thân trên, một miếng như một chiếc Khimaar (chiếc 

Hijaab) và sau đó quấn bên trên hai lớp vải nữa cho toàn thân. 

Cơ sở cho điều này là lời của bà Layla Ath-thaqafiyah:  

مَ  َغَسَل  ّفيَمنح  ُكنحُت ((
ُ
 ّعنحدَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسولّ  بّنحَت  ُُكحثُومٍ  أ

َوُل  فاََكنَ  تَّهاَوفَا
َ
َطانَا َما أ عح

َ
َّقاءَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  أ رحعَ  ُثمَ  اْلح  ادلِّ

َّمارَ  ُثمَ  حّملحَحَفةَ  ُثمَ  اْلح دحرَّجتح  ُثمَ  ال
ُ
 رواه أبو داود وأمحد. ))اْلّخرّ  اثلَوحّب  ّف  َبعحدُ  أ

“Tôi là người trong số những người đã tắm Ummu 

Kulthum  con gái của Thiên sứ  khi bà qua đời. Đầu 

tiên Thiên sứ của Allah  đưa cho tôi cái váy, kế đến là cái 

áo dài, kế tiếp là Khimaar, rồi đến cái áo choàng và cuối 

cùng là cái áo dài” (Abu Dawood và Ahmad). 
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Imam Ash-Shawka-ni nói trong “Nil Al-Awtaar” 

(4/24): Hadith là cơ sở rằng giáo lý qui định liệm thi thể nữ 

với: váy, cái áo dài, Khimaar, áo choàng, và cái áo choàng dài. 

 Tóc của thi thể nữ: 

Cột thành ba bím tóc và để ở phía sau, theo Hadith của 

Ummu Atiyah  nói về cách tắm cho con gái của Thiên sứ : 

chúng tôi cột tóc của bà thành ba bím và chúng tôi để nó ra 

phía sau của bà, (Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại). 

 Giáo lý về việc phụ nữ tiễn đưa thi thể người chết đến 

nơi chôn cất 

Bà Ummu Atiyah  nói: 

َنَائّزّ  اتِّبَاّع  َعّن  نُّهينَا(( َ  ، اْلح  رواه ابلخاري ومسلم. ))َعلَيحنَا ُيعحَزمح  مح َول
“Chúng tôi bị ngăn không cho đưa tiễn thi thể người chết 

đến nơi chôn cất, chúng tôi không chắc.” (Albukhari, 

Muslim). 

Hadith cho thấy rằng phụ nữ không được phép đưa tiễn 

người chết đến nơi chôn cất. Còn riêng lời nói ở vế sau của 

Hadith “chúng tôi không chắc” thì Sheikh Islam Ibnu 

Taymiyah  đã nói trong Fata-wa tổng hợp (24/355): có thể ý 

của bà Ummu Atiyah  rằng bà không chắc chắn đó là điều 

cấm, nhưng như thế không phải là phủ nhận sự nghiêm cấm, và 

có thể bà nghĩ rằng sự ngăn cản không mang ý nghĩa ngăn 

cấm, tuy nhiên, cơ sở là ở lời nói của Thiên sứ  chứ không 

dựa theo sự suy nghĩ của ai khác. 

 Cấm phụ nữ đi viếng mộ 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: 
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نَ ((
َ
رواه الرتمذي  ))الحُقبُورّ  َزَواَراّت  لََعنَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوَل  أ

 وابن ماجه وأمحد.
“Thiên sứ của Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng 

mộ” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Như đã biết, nếu 

mở cửa cho phụ nữ về vấn đề này thì có thể sẽ thúc đẩy họ đến 

với sự thể hiện cảm xúc thái quá (khóc la và vật vã) bởi vì họ 

rất yếu đuối, ít kiên nhẫn; hơn nữa, điều đó là nguyên nhân gây 

phiền đến người chết bởi tiếng khóc của họ và sẽ dẫn đến điều 

Fitnah khi đàn ông nghe thấy tiếng của họ cũng như nhìn thấy 

họ, như trong Hadith nói rằng: “Quả thật phụ nữ gây Fitnah 

cho xóm và làm phiền người chết”... và một trong những nền 

tảng của giáo lý rằng nếu có một điều gì đó liên quan đến một 

điều luật mặc dù chỉ là một cái nhìn xem xét thì điều đó sẽ bị 

nghiêm cấm mục đích để ngăn ngừa rơi vào điều Haram, chẳng 

hạn như giáo lý cấm Zina và giáo lý cũng cấm nhìn phụ nữ và 

cấm ở riêng với phụ nữ bởi vì nhìn và ở riêng với phụ nữ có 

nguy cơ dẫn đến Zina ... (xem Fata-wa tổng hợp: 24/355, 356). 

 Cấm Niya-hah 

Niya-hah là than khóc, gào thét, lăn lộn, xé quần áo, tự 

tát vào mặt, bứt tóc, vật vã nhằm thể hiện sự đau buồn và 

thương tiếc tột cùng cho người chết. Đây là việc làm thái quá 

bị cấm, bởi vì đó là hành động không chấp nhận những gì 

Allah  đã an bài và định đoạt, không biết kiên nhẫn. Thiên sứ 

của Allah  nói: 
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ُُدودَ  لََطمَ  َمنح  ّمَنا لَيحَس (( ُيُوَب  وََشَق  ، اْلح َاّهّليَةّ  بَّدعحَوى وََدََع  ، اْلح رواه  ))اْلح
 ابلخاري ومسلم.

“Không phải là cộng đồng tín đồ của Ta những ai tự tát má 

của mình, xe áo và kêu gọi đến với những hành vi của thời 

Jahiliyah” (Albukhari, Muslim). 

َاّلَقةّ  الَصاّلَقةّ  ّمنَ  بَّرئَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوَل  فَإّنَ ((   ))َوالَشاَقةّ  َواْلح
 رواه ابلخاري ومسلم.

“Quả thật, Thiên sứ của Allah  không can hệ đến người 

Saliqah, Haliqah và Shaaqqah” (Albukhari, Muslim). 

Saliqah là người la hét và gào thét khi gặp phải điều 

bất hạnh, Haliqah là người khi gặp điều tại họa thì cạo đầu, và 

Shaaqqah là người xé quần áo khi gặp chuyện chẳng lành. 

(Đây là những việc làm của những người của thời Jahiliyah). 

Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  nói: 

تَّمَعةَ  انَلاِّئَةَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  لََعنَ (( حُمسح  رواه أبو داود. ))َوال
“Thiên sứ của Allah  nguyền rủa người có hành vi Niya-

hah và người yêu thích nghe và ngắm người làm Niya-hah” 

(Abu Dawood). 

Bởi thế, chị em phụ nữ hãy tránh xa những việc làm 

Haram này khi gặp phải tai ương và chuyện đau buồn, khi gặp 

phải những chuyện chẳng lành thì quí chị em phải nên kiên 

nhẫn và kiềm chế xúc cảm mong rằng điều không lành đó sẽ 

bôi xóa tội lỗi của quí chị em và gia tăng ân phước cho chị em. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 
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ءٖ ﴿ رََشأ ُوعر  َونَلَبألَُونَُّكم ب َوأفر وَٱۡلأ ٖص ِمرَن ٱۡلأ ِۗ  َونَقأ نُفسر َوٱثلََّمَرٰتر
َ َوٰلر وَٱۡلأ مأ

َ ِمرَن ٱۡلأ
رينَ  ِٰبر ر ٱلصَّ يَبةٞ  ١٥٥َوبَِّشر صر َصَٰبتأُهم مُّ

َ
ريَن إرَذآ أ ر قَالُٓواْ إرنَّا  ٱَّلَّ َّ ُعونَ َّللر ٰجر َٰ  ١٥٦  ِإَونَّآ إرَّلأهر 

ْوَلَٰٓئرَ  َعلَيأهرمأ َصلََوٰتٞ 
ُ
ْوَلَٰٓ  أ

ُ
َةٞ  َوأ رهرمأ َورَۡحأ ِب َتُدوَن  ئرَ  ِمرن رَّ أُمهأ  سورة] ﴾١٥٧ُهُم ٱل

 [389 - 388ابلقرة: 

Và quả thật TA (Allah) sẽ thử thách các ngươi với những 

điều sợ hãi, sự đọi khát, mất mát tài sản, thiệt hại tính 

mạng và thất bát mùa màng và hoa quả. Nhưng hãy báo tin 

vui cho những người biết kiên nhẫn. Những ai khi gặp phải 

thiêi tai sẽ nói: “Quả thật, chúng tôi là của Allah và chúng 

tôi chắc chắn phải quay trở về với Ngài”. Họ là những 

người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của Thượng Đế 

của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng chính 

đạo). (Chương 2 – Albaqarah, câu 155 - 157). 

Dĩ nhiên là được khóc và được thể hiện cảm xúc tự 

nhiên của con người nhưng khóc không phải là gào thét và vật 

vã, thể hiện cảm xúc nhưng không mang hành vi thái quá bị 

nghiêm cấm, thể hiện cảm xúc nhưng không phẫn nộ và giận 

dữ trước sự an bài và định đoạt của Allah . Khóc là để thể 

hiện sư đau buồn và thương tiếc cho người chết, biểu hiện cái 

tâm của con người, đó là cảm xúc rất tự nhiên của con người 

không ai có thể chối bỏ nó, và nó còn được khuyến khích. 
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Chương bảy 

Giáo lý về nhịn chay của phụ nữ 

 

Nhịn chay tháng Ramadan là bổn phận bắt buộc đối 

với mỗi tín đồ Muslim cả nam và nữ. Nó là một trong các trụ 

cột nền tảng của Islam. Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán: 

ريَن َءاَمُنواْ ُكترَب ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ريَن مرن َقبألرُكمأ َيَٰٓ َياُم َكَما ُكترَب لََعَ ٱَّلَّ َعَليأُكُم ٱلِصر

 [981: سورة ابلقرة] ﴾ ١٨٣لََعلَُّكمأ َتتَُّقوَن 

Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc 

lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho 

những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ ngay 

chính biết kính sợ Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 183). 

Khi đứa bé gái đạt đến tuổi phải chịu trách nhiệm cho 

hành vi của mình – một trong những dấu hiệu cho sự dậy thì 

của phụ nữ là kinh nguyệt – thì nhịn chay trở thành nghĩa vụ 

bắt buộc đối với cô ta. Độ tuổi có kinh sớm nhất của phụ nữ có 

thể là chín tuổi và có không ít những em bé gái không biết rằng 

mình phải có nghĩa vụ nhịn chay khi có kinh trong độ tuổi này 

cho nên đã không nhịn chay vì nghĩ rằng vẫn còn nhỏ chưa đến 

tuổi được Allah  sắc lệnh phải nhịn chay, và gia đình cũng 

không bảo ban chúng thực hiện nghĩa vụ này. Đây là sự lơ là 

và xao lãng điều trụ cột trong các điều trụ cột của Islam. Ai 
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không nhịn chay khi đã có kinh nguyệt thì phải nhịn chay bù 

lại cho những ngày đã không nhịn chay vào thời điểm bắt đầu 

chu kỳ kinh, cho dù thời gian đã qua lâu như thế nào bởi vì 

người đó vẫn còn trong tình trạng chưa hoàn thành nghĩa vụ.(12) 

 Ai có nghĩa vụ phải nhịn chay Ramadan? 

Khi vào tháng Ramadan, bắt buộc mỗi tín đồ Muslim 

nam và mỗi tín đồ Muslim nữ đã đến tuổi dậy thì phải nhịn 

chay; và ai trong số họ bị bệnh hoặc đi đường xa trong tháng 

này thì được phép ăn uống bình thường nhưng phải nhịn chay 

bù lại cho những ngày đã ăn uống. Allah, Đấng Tối Cao và Ân 

Phúc phán: 

ٰ َسَفرٖ ﴿ وأ لََعَ
َ
ا أ ُه  َوَمن ََكَن َمرريضا َر فَلأَيُصمأ هأ يَّاٍم  َفَمن َشهرَد مرنُكُم ٱلشَّ

َ
ةٞ ِمرنأ أ فَعردَّ

َخَر  
ُ
 [.185]سورة ابلقرة:  ﴾أ

Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến tháng đó thì phải 

nhịn chay, và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn chay 

bù lại số ngày đã thiếu. (Chương 2 – Albaqarah, câu 185). 

Tương tự, những ai vào tháng Ramadan nhưng do tuổi 

già sức yếu không có khả năng nhịn chay hoặc bị bệnh với căn 

bệnh mãn tính (mạn tính) không có hy vọng khỏi, dù là nam 

hay nữ, được phép không nhịn chay và thay bằng việc nuôi ăn 

mỗi ngày một người nghèo với nửa Sa’ lương thực của bản địa. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

كرنٖي  َولََعَ ٱ﴿ يَةٞ َطَعاُم مرسأ يُقونَُهۥ فردأ ريَن يُطر  [.184]سورة ابلقرة:  ﴾ َّلَّ

                                                           
(12) Bắt buộc phải nhịn chay bù lại đồng thời phải nuôi ăn mỗi ngày một 

người nghèo với nửa Sa’ thức ăn. 
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Còn đối với những ai không có khả năng nhịn chay thì có 

thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn người thiếu thốn. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 184). 

Abdullah bin Abbas  nói: điều này dành cho người 

già lớn tuổi không có khả năng nhịn chay (Albukhari), và 

người bệnh với căn bệnh không hy vọng chữa khỏi cũng mang 

giáo luật như người già lớn tuổi. Hai dạng người này không 

cần phải nhịn chay bù lại bởi vì họ không có khả năng. 

 Phụ nữ có những lý do riêng được phép không nhịn 

chay trong Ramadan 

Phụ nữ có những lý do riêng biệt được phép không 

nhịn chay trong tháng Ramadan nhưng phải nhịn bù lại cho 

những ngày đã không nhịn chay do những ly do đó vào những 

ngày của tháng khác. 

Các lý do riêng biệt mà người phụ nữ được phép 

không nhịn chay: 

 Kinh nguyệt, máu hậu sản: Phụ nữ bị cấm nhịn chay 

trong suốt thời gian kinh nguyệt và máu hậu sản, 

nhưng phải nhịn chay bù lại trong những ngày khác. 

Bà A’ishah  nói: 

َمرُ  َناكُ (( مّ  بَّقَضاءّ  نُؤح َمرُ نُ  َوَلَ  الَصوح رواه ابلخاري  ))الَصاَلةّ  بَّقَضاءّ  ؤح
 ومسلم.

“Chúng tôi được lệnh phải nhịn chay bù lại nhưng 

không được lệnh phải dâng lễ nguyện Salah bù lại” 

(Albukhari, Muslim). 
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Đó là lời của A’ishah  khi bà trả lời cho một người 

phụ nữ đã hỏi bà: Tại sao người có kinh nguyệt phải 

nhịn chay bù mà không thực hiện bù lễ nguyện Salah? 

Ý trong câu trả lời của bà A’ishah : Đây là điều luật 

trong giáo lý đã được qui định cần phải tuân thủ. 

Ý nghĩa của việc phụ nữ bị cấm nhịn chay trong thời 

gian kinh nguyệt cũng như máu hậu sản: Sheikh Islam 

Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa tổng hợp 

(25/251): Máu xuất ra theo chu kỳ kinh nguyệt là máu, 

và người phụ nữ có thể nhịn chay vào những thời điểm 

không có máu xuất ra; và sự nhịn chay vào những thời 

điểm không có máu xuất ra sẽ không làm suy yếu cơ 

thể do máu là nguồn năng lượng và dinh dưỡng của cơ 

thể. Bởi thế, nếu nhịn chay trong lúc kinh nguyệt thì 

cơ thể phụ nữ sẽ trở nên suy yếu và ảnh hưởng đến sức 

khỏe nên phụ nữ được lệnh phải nhịn chay bù vào lúc 

không kinh nguyệt. 

 Phụ nữ mang thai và cho con bú: Hai trường hợp 

này nếu nhịn chay sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho 

người phụ nữ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của bào 

thai và em bé. Do đó, người phụ nữ mang thai và cho 

con bú cần ăn uống bình thường; nếu việc ăn uống là 

lo sợ cho đứa con thì cô ta phải nhịn chay bù đồng thời 

phải nuôi ăn mỗi ngày một người nghèo tương ứng; 

còn nếu việc ăn uống là lo sợ cho sức khỏe của bản 

thân thì cô ta chỉ cần nhịn chay là được. Phụ nữ mang 

thai và cho con bú được coi là những người không có 

khả năng như đã được nói trong câu Kinh: 
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كرنٖي  ﴿ يَةٞ َطَعاُم مرسأ يُقونَُهۥ فردأ ريَن يُطر  [.184]سورة ابلقرة:  ﴾ َولََعَ ٱَّلَّ

Còn đối với những ai không có khả năng nhịn 

chay thì có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn người 

thiếu thốn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 184). 

Học giả Ibnu Katheer  nói trong bộ Tafseer của ông 

(1/379): Nằm trong ý nghĩa của câu Kinh này có cả 

phụ nữ mang thái và cho con bú nếu như họ lo sợ cho 

sức khỏe của bản thân họ hoặc lo sợ cho đứa con của 

họ. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Nếu người phụ 

nữ mang thai lo sợ cho bào thai của mình thì cô ta hãy 

ăn uống và nhịn chay bù lại cho những ngày không 

nhịn chay đó đồng thời phải nuôi ăn mỗi ngày một 

người nghèo với một rotl bánh mì. (25/318). 

 Những lưu ý: 

1- Người bị chứng rong kinh: máu xuất ra không được coi 

là máu kinh nguyệt, nên vẫn bắt buộc phải nhịn chay không 

được ăn uống bình thường. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói khi đề cập đến sự 

không nhịn chay của người đang trong chu kỳ kinh nguyệt: 

(Người mắc chứng rong kinh khác với người kinh nguyệt, 

chứng rong kinh diễn ra trong mọi thời gian nên không có thời 

điểm để ra lệnh cho việc nhịn chay, tương tự cũng như không 

thể đoán trước như ói, chảy máu do vết thương, áp-xe, mộng 

tinh, .. thuộc những điều không có thời điểm nhất định để phán 

đoán. Bởi thế, điều này không phải là thứ ngăn không cho nhịn 

chay giống như máu kinh nguyệt.) (25/251). 
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2- Bắt buộc phụ nữ trong thời gian kinh nguyệt, phụ nữ 

mang thai và phụ nữ cho con bú phải nhịn chay bù lại khi đã ăn 

uống trong những ngày nhịn chay bắt buộc của Ramadan, tốt 

nhất phải tranh thủ nhịn chay bù lại trước khi Ramadan tiếp 

đến. Nếu chưa nhịn chay bù lại mà Ramadan tiếp theo đã đến 

thì ngoài việc nhịn chay bù còn phải nuôi ăn mỗi ngày một 

người nghèo nếu không có lý do chính đáng cho việc trì hoãn 

và trễ nải, còn nếu có lý do chính đáng cho việc trì hoãn và trễ 

nải thì chỉ cần nhịn chay bù là được. Tương tự, người bị bệnh 

hoặc đi đường xa cũng mang giáo luật giống như người có kinh 

nguyệt. 

3- Người phụ nữ không được phép nhịn chay Sunnah khi 

người chồng đang có mặt bên cạnh trừ phi anh ta cho phép. 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ةّ  حَيّل   َلَ ((
َ
أ نح  لّلحَمرح

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. ))بّإّذحنّهّ  إَّلَ  َشاّهد   َوَزوحُجَها تَُصومَ  أ

“Người phụ nữ không được phép nhịn chay (Sunnah) trong 

lúc chồng đang có mặt trừ phi anh ta cho phép” (Albukhari, 

Muslim). 

Và trong một số lời dẫn khác do Ahmad và Abu 

Dawood ghi lại: “Người phụ nữ không được phép nhịn chay 

ngoài Ramadan trong lúc chồng đang có mặt trừ phi anh ta 

cho phép”. 

Trường hợp người chồng cho phép người vợ nhịn chay 

Sunnah hoặc khi người chồng không có mặt bên cạnh hoặc 

người phụ nữ không có chồng thì người phụ nữ được khuyến 

khích nhịn chay Sunnah, đặc biệt là đối với những ngày được 

khuyến khích nhịn chay chẳng hạn như ngày thứ hai, thứ năm 

hàng tuần, ba ngày của mỗi tháng, sáu ngày của tháng 
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Shauwaal, mười ngày đầu của tháng Zdul-Hijjah, ngày 

A’rafah, ngày A’shu-ra’ cùng với một ngày trước nó hoặc một 

ngày sau nó. 

4- Nếu người phụ nữ dứt kinh nguyệt trong ban ngày của 

Ramadan thì cô ta phải nhịn chay tiếp tục thời gian còn lại của 

ngày hôm đó và phải nhịn chay bù lại ngày đó cùng với những 

ngày mà cô ta trong thời gian kinh nguyệt. Việc nhịn trong thời 

gian còn lại của ngày mà cô ta dứt kinh nguyệt là nghĩa vụ bắt 

buộc đối với cô ta, mục đích là để tôn trọng thời gian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 8 

Giáo lý về hành hương Hajj & Umrah của 

phụ nữ 

 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

83 

Đi hành hương Hajj đến ngôi đền Ka’bah vào mỗi năm 

là nghĩa vụ bắt buộc đối cộng đồng tín đồ Islam. Mỗi người tín 

đồ Muslim có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ Hajj phải đi Hajj 

một lần trong đời, còn nếu đi nhiều hơn một lần là điều khuyến 

khích.  

Đi hành hương Hajj là một trong 

các trụ cột của Islam, là việc làm Jihaad 

đối với người Muslim nữ. Bà A’ishah  

nói với Thiên sứ của Allah : Thưa 

Thiên sứ của Allah, phụ nữ có phải đi 

Jihad không? Thiên sứ của Allah  nói: 

َج   ّفيهّ  قّتَاَل  َلَ  ّجَهاد   َعلَيحّهنَ  َنَعمح (( رواه  ))َوالحُعمحَرةُ  اْلح
 ابن ماجه وأمحد.

“Có, phụ nữ phải đi Jihaad, nhưng Jihaad không có đánh 

chiến, đó là Hajj và Umrah” (Ibnu Ma-jah và Ahmad ghi lại). 

Còn theo sự ghi chép của Albukhari: bà A’ishah  nói 

với Thiên sứ của Allah : Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi 

thấy Jihaad là việc làm tốt nhất, vậy chúng tôi cũng nên đi 

Jihaad phải không? Thiên sứ của Allah  nói: 

فحَضَل  لَّكنَ  ، َلَ ((
َ
َهادّ  أ ّ

ُور   َحج   اْلح  رواه ابلخاري. ))َمْبح
“Không, nhưng Jihad tốt nhất là cuộc hành hương Hajj 

được chấp nhận” (Albukhari). 

 Giáo lý dành riêng cho phụ nữ trong hành hương 

Hajj 

1- Mahram 
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Hajj có các điều kiện chung cho cả hai giới nam và nữ: 

Islam, tỉnh táo (không mất trí), tự do, trưởng thành (đã dậy thì), 

có khả năng về tài chính. Riêng đối với phụ nữ thì giáo lý có 

qui định thêm một điều kiện khác nữa, đó là phải có Mahram 

đi cùng; và người Mahram của người phụ nữ chính là chồng 

của cô ta hoặc những người đàn ông bị cấm kết hôn với cô ta 

do huyết thống như cha, con trai, anh (em trai); hoặc do 

nguyên nhân được phép như anh (em trai) cùng bầu vú. Bằng 

chứng cho điều đó là Hadith do Ibnu Abbas  thuật lại rằng 

ông đã nghe Thiên sứ của Allah  giảng thuyết: 

ةٍ  رَُجل   ََيحلَُونَ  َلَ ((
َ
َرأ ةُ  تَُسافّرّ  َوَلَ  حَمحَرمٍ  ُذو َوَمَعَها إَّلَ  بّامح

َ
أ حَمرح  ))حَمحَرمٍ  ّذى َمعَ  إَّلَ  ال

“Người đàn ông không được ở trong một không gian riêng 

cùng với người phụ nữ trừ phi bên cạnh cô ta có Mahram, 

và người phụ nữ không được đi đường xa ngoại trừ có 

Mahram đi cùng”. 

Một người đứng dậy nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

quả thật vợ tôi đã ra đi làm Hajj và tôi thì đang còn nơi chinh 

chiến? Thiên sứ của Allah  nói: 

تَّك  َمعَ  فَُحجَ  انحَطّلقح ((
َ
َرأ  ي ومسلم.رواه ابلخار ))امح

“Ngươi hãy đi và làm Hajj cùng với vợ của Ngươi!” 

(Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ةُ  تَُسافّرّ  َلَ ((
َ
أ حَمرح  رواه ابلخاري ومسلم. ))حَمحَرمٍ  ّذى َمعَ  إَّلَ  ثاََلثًا ال

“Phụ nữ không được đi xa ba đêm mà không có Mahram đi 

cùng” (Albukhari, Muslim). 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

85 

Có rất nhiều Hadith nghiêm cấm sự đi xa của phụ nữ 

mà không có Mahram đi cùng. Nguyên nhân là vì người phụ 

nữ là phái yếu và trong hành trình xa chắc sẽ gặp nhiều trở ngại 

và khó khăn cần được đàn ông đi theo tháp tùng và bảo vệ. 

Người Mahram đi cùng với người phụ nữ trong hành 

hương Hajj phải là người đã trưởng thành, có trí tuệ bình 

thường (không bệnh tâm thần hay kém trí) và phải là người 

Muslim; và nếu không có Mahram thì người phụ nữ phải tìm 

người đi Hajj thay cho mình. 

2- Nếu chuyến hành hương Hajj mang tính khuyến 

khích thì phải có sự cho phép của chồng 

Trong Al-Mughni (3/240): Đối với hành hương Hajj 

mang tín khuyến khích thì người chồng có quyền ngăn vợ của 

mình. Ibnu Al-Munzdir nói: tất cả những học giả uyên bác đều 

cho rằng người chồng có quyền ngăn không cho vợ đi Hajj 

khuyến khích bởi vì đó là quyền lợi của chồng và người vợ 

không được phép làm mất đi quyền của chồng bởi những điều 

không phải Wajib giống như quyền của chủ đối với nô lệ. 

3- Phụ nữ được phép đi làm Hajj và Umrah thế cho 

đàn ông 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (26/13): Phụ nữ được phép đi Hajj thế cho người phụ 

nữ khác dù là con gái hoặc không phải con gái, điều này được 

giới học giả thống nhất; tương tự, người phụ nữ cũng được 

phép đi Hajj thế cho đàn ông, đây là quan điểm của bốn vị 

Imam và đại đa số học giả. Cơ sở cho điều này Thiên sứ của 

Allah  đã bảo người phụ nữ Al-Khath’amiyah đi làm Hajj 

cho cha của bà khi bà ta nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật 

nghĩa vụ làm Hajj là bổn phần của các bề tôi đối với Allah, tôi 
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thấy cha tôi lớn tuổi và già yếu. Thế là Thiên sứ của Allah  

bảo bà ta đi làm Hajj cho cha của bà. (Hadith do Albukhari và 

Muslim ghi lại). 

4- Nếu người phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc có 

máu hậu sản trên đường đi Hajj thì cô ta vẫn tiếp tục cuộc 

hành trình 

Nếu người phụ nữ gặp phải trường hợp đó lúc Ihram 

(nghi thức định tâm vào Hajj) thì cô ta vẫn làm Ihram giống 

như bào người phụ nữ trong thể trạng sạch sẽ khác bởi vì nghi 

thức Ihram không cần phải có Taha-rah. 

Trong Al-Mughni (3/293, 294) có nói: Trong trường 

hợp đó, người phụ nữ được qui định cần tắm rửa sạch sẽ lúc 

làm Ihram giống như đàn ông; bởi vì đó là Hajj, là nghĩa vụ 

của người có kinh nguyệt và máu hậu sản. Ông Jabir  nói: 

Khi chúng tôi đến Zhul-Hulaifah thì Asma’  con gái ông 

Umais Muhammad bin Abu Bakr hạ sinh. Tôi đã gởi tin đến 

Thiên sứ của Allah , hỏi Người phải làm như thế nào? Thiên 

sứ của Allah  nói: 

تَّسَّّل (( تَثحّفّرى اغح ّرّم  بّثَوحٍب  َواسح حح
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. ))َوأ

“Cô ta hãy tắm và lấy miếng vải đặt ở cửa mình rồi làm 

Ihram” (Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

َائُّض (( َتتَا إَّذا َوانل َفَساءُ  اْلح
َ
حَوقحّت  ىلَعَ  أ تَّساَلنّ  ال ّضيَانّ  َوَُتحّرَمانّ  َتغح حَمنَاّسَك  َوَتقح  ال

َ  ُُكََها َيحّت  الَطَواّف  َغْيح  رواه أبو داود. ))بّابلح
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“Người có kinh nguyệt và người trong tình trạng máu hậu 

sản khi vào thời điểm (Ihram) thì cả hai hãy tắm, làm 

Ihram và thực hiện tất cả các nghi thức trừ việc Tawaf ngôi 

đền Ka’bah” (Abu Dawood). 

Thiên sứ của Allah  đã bảo bà A’ishah  tắm để 

thực hiện các nghi thức Hajj trong lúc bà đang trong chu kỳ 

kinh nguyệt. 

Ý nghĩa của việc người có kinh và máu hậu sản cần 

phải tắm cho việc Ihram là để sạch sẽ và cắt đứt mùi tanh hôi 

mục đích không gây phiền và khó chịu cho mọi người xung 

quanh. Người có kinh nguyệt hoặc máu hậu sản vẫn làm Ihram, 

giữ nguyên trạng Ihram, tránh những điều cấm kỵ trong tình 

trạng Ihram, thực hiện các nghi thức Hajj nhưng không Tawaf 

đền Ka’bah cho đến khi nào đã dứt kinh nguyệt hoặc máu hậu 

sản; và nếu đến ngày A’rafah mà vẫn chưa dứt kinh hoặc máu 

hậu sản và họ đã định tâm Ihram làm Hajj Tamattu’a thì họ sẽ 

chuyển sang dạng Hajj Qiraan. 

Bằng chứng cho điều này là Hadith được ghi lại: Bà 

A’ishah  có kinh trong lúc bà đã định tâm Ihram làm Umrah 

(dạng Hajj Tamattu’a: định tâm làm Umrah trước sau đó định 

tâm vào Hajj). Thế là bà vào gặp Thiên sứ của Allah  và 

khóc. Thiên sứ của Allah  hỏi: 

ّت  لََعلَّك  لَّك  َما ُيبحّكيّك  َما((  ))نَّفسح
“Chuyện gì làm nàng khóc, có chuyện gì, chắc là nàng đến 

chu kỳ phải không?” 

Bà A’ishah  trả lời: Vâng, đúng vậy. Thiên sứ của 

Allah  nói: 
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ء   َهَذا(( َعَّّل  آَدمَ  َبنَاّت  ىلَعَ  اللُ  َكتَبَهُ  ََشح َعُل  َما افح َاج   َيفح َ  اْلح نح  َغْيح
َ
 َتُطوّف  َلَ  أ

َيحّت   رواه ابلخاري ومسلم. )) بّابلح
“Đây chỉ là điều mà Allah đã định cho những đứa con gái 

của Adam, nàng hãy làm tất cả những nghi thức mà người 

đi Hajj làm trừ việc Tawaf đền Ka’bah” (Albukhari, 

Muslim). 

Trong Hadith của Jabir: Sau đó, Thiên sứ của Allah  

vào gặp A’ishah  thì Người gặp bà đang khóc. Người hỏi: Có 

chuyện gì? A’ishah  nói: Em đã đến chu kỳ kinh, quả thật, 

mọi người đã Tahallul (kết thúc Ihram cho Umrah) còn em thì 

chưa Tahalull vì chưa Tawaf đền Ka’bah, bây giờ mọi người 

đang chuẩn bị đi Hajj. Thế là Thiên sứ của Allah  nói:  

ر   َهَذا إّنَ (( مح
َ
تَّسَّّل  آَدمَ  َبنَاّت  ىلَعَ  اللُ  تَبَهُ كَ  أ ّهَّلِّ  ُثمَ  فَاغح

َ
َجِّ  أ  ))بّاْلح

“Quả thật, đây là điều mà Allah đã định cho những đứa 

con gái của Adam, bởi thế, nàng hãy tắm rồi Ihram vào 

Hajj”. 

Bà A’ishah  đã làm theo lời của Thiên sứ  và dừng 

lại việc Tawaf cho đến khi dứt kinh, sau khi dứt kinh bà tắm và 

Tawaf đền Ka’bah và đi Sa’i giữa hai đồi Safa và Marwah. Sau 

đó, Thiên sứ của Allah  nói: 

ّك  ّمنح  َحلَلحّت  قَدح (( َرتّّك  َحجِّ يًعا َوُعمح  رواه ابلخاري ومسلم. ))مَجّ
“Quả thật, nàng đã xong tất cả, Hajj và cả Umrah” 

(Albukhari, Muslim). 
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Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong Tahzdeeb 

Assunan (2/303): Các Hadith Sahih ghi rằng Thiên sứ bảo bà 

A’ishah  định tâm Ihram cho Umrah trước sau đó mới bảo bà 

định tâm Ihram cho Hajj trong tình trạng kinh nguyệt cho nên 

Hajj đó trở thành dạng Hajj Qiraan. Cũng chính vì vậy mà 

Thiên sứ của Allah  đã nói với A’ishah : 

ّك َوُعمحَرتّّك (( َوةَ َْلَجِّ حَمرح َ الَصَفا َوال َيحّت َوَبْيح ّفيحّك َطَوافُّك بّابلح  رواه أبو داود. ))يَكح
“Việc Tawaf ngôi đền Ka’bah và giữa đồi Safa và Marwah 

của nàng đủ cho Umrah và Hajj của nàng” (Abu Dawood). 

5- Phụ nữ làm gì lúc định tâm vào Ihram 

Phụ nữ cũng giống như nam giới, nên tắm và tẩy sạch 

thân thể, khử đi mùi hôi cơ thể nếu cần, nếu không cần thì đó 

cũng không phải là điều bắt buộc bởi vì đó không phải thuộc 

những nghi thức của Ihram; phụ nữ được phép làm thơm cơ thể 

với những gì không phải là những chất thơm quá hương bởi 

Hadith của bà A’ishah :  

دُ  َمَكةَ  إََّل  -وسلم عليه الل صَّل- انَلّبِّ  َمعَ  ََنحُرجُ  ُكَنا(( ّك مّ بّال ّجبَاَهنَا َفنَُضمِّ  سح
َرامّ  ّعنحدَ  َدانَا َعّرقَتح  فَإَّذا اإلّحح ّهَها ىلَعَ  َساَل  إّحح  عليه الل صَّل- انلَّب   َفَْيَاهُ  وَجح

 رواه أبو داود. ))َينحَهاَها فَالَ  -وسلم
“Chúng tôi ra đi cùng với Thiên sứ của Allah  đến 

Makkah,  chúng tôi có để xạ hương lên đỉnh trán của 

chúng tôi lúc định tâm Ihram, và khi một trong chúng tôi 

đổ mồ hôi thì xạ hương chảy xuống trên mặt, Thiên sứ của 

Allah  nhìn thấy nhưng đã không cấm” (Abu Dawood). 
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Học giả Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar 

(5/12): Sự im lặng của Thiên sứ  là bằng chứng rằng Người 

cho phép bởi lẽ Người không được phép im lặng trước những 

điều không đúng. 

6- Lúc định tâm Ihram, người phụ nữ phải cởi mạng 

che mặt và bao tay ra 

Nếu người phụ nữ đeo mạng che mặt và bao tay trước 

khi làm Ihram thì phải cởi ra khi làm Ihram bởi Thiên sứ của 

Allah  đã nói: 

ةُ  تَنحتَّقّب  َلَ ((
َ
أ حَمرح ّرَمةُ  ال حُمحح  رواه  ابلخاري. ))ال

“Phụ nữ trong tình trạng Ihram không được che mặt” 

(Albukhari). 

Nhưng hãy dùng Khimaar và áo để che mặt lại nếu như 

có đàn ông không phải Mahram nhìn, tương tự hãy lấy tay áo 

che lại bàn tay, bởi vì gương mặt và hai bàn tay cũng là Awrah 

trước đàn ông không phải Mahram. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Phụ nữ là Awrah, 

do đó, họ được phép mặc quần áo che kín toàn thân, nhưng 

Thiên sứ của Allah  cấm dùng mạng che mặt và đeo bao tay. 

Tuy nhiên, nếu họ che mặt hoặc hai bàn tay không phải là 

mạng che mặt và bao tay thì được phép bởi sự đồng thuận và 

thống nhất quan diểm của giới học giả về điều này ... 

Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong Tahzdeeb 

Assunan (2/350): Không phải từ nơi Thiên sứ  chỉ có một lời 

di huấn nói về việc phụ nữ phải để hở mặt khi làm Ihram 

không thôi mà còn có một Hadith khác, như có một Hadith xác 

thực được ghi lại rằng bà Asma’  đã che mặt trong lúc bà 
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trong tình trạng Ihram; và một Hadith khác rằng bà A’ishah  

nói: 

بَانُ  ََكنَ (( كح ونَ  الر   حُمحّرَمات   -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسولّ  َمعَ  َوََنحنُ  بّنَا َيُمر 
َدانَا َسَدلَتح  بّنَا َحاَذوحا فَإَّذا ّسَها ّمنح  ّجلحبَاَبَها إّحح

ح
ّهَها إََّل  َرأ  َجاَوُزونَا فَإَّذا وَجح

نَاهُ   رواه أبو داود وأمحد. ))َكَشفح
“Chúng tôi đang trong tình trang Ihram cùng với Thiên sứ 

của Allah  thì có một nhóm người cưỡi ngựa (lừa) đi 

ngang qua, khi họ đi ngang qua trước mặt chúng tôi thì 

chúng tôi kéo Jibaab xuống che mặt và khi họ đi khỏi thì 

chúng lại kéo lên để hở mặt” (Abu Dawood và Ahmad). 

Hãy biết rằng hỡi các chị em phụ nữ Muslim rằng các 

chị em bị cấm che mặt và hai bàn tay bởi mạng che mặt và bao 

tay, tuy nhiên, các chị em được lệnh phải che mặt và hai bàn 

tay trước đàn ông không phải là Mahram của các chị em bằng 

khimaar, áo choàng và những gì tương tự. 

7- Người phụ nữ được phép mặc bất cừ loại y phục 

nào của phụ nữ trong tình trạng Ihram với kiều kiện không 

có sự chưng diện 

Người phụ nữ không được phép bắt chước đàn ông 

trong y phục, không được mặc các y phục bó sát làm nổi lên 

đường nét của cơ thể, không được mặc các y phục với chất liệu 

mỏng nhìn thấy những gì phía sau lớp vải, và không được mặc 

áo ngắn để hở cẳng chân hoặc hở cánh tay; mà y phục phải 

rộng, dày và phủ kín toàn thân. 

Học giả Ibnu Al-Munzdir nói: Giới học giả đều đồng 

thuận rằng người nữ trong tình trạng Ihram được phép mặc y 
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phục bình thường như áo, áo dài, áo choàng, quần, Khimaar 

(khăn quấn đầu, khăn phủ đầu và che xuống ngực) và được 

mang giày dép. (Al-Mughni: 3/328). 

Không có qui định cụ thể màu sắc trong y phục cho 

phụ nữ mà họ được phép mặc y phục với các màu tùy thích, có 

thể màu đỏ, màu xanh, hay màu đen, … và phụ nữ được phép 

thay y phục khi cần. 

8- Phụ nữ được khuyến khích nói lời Talbiyah sau khi 

đã Ihram với âm thanh vừa đủ nghe cho bản thân mình 

Ibnu Abdu-Albar nói: Các học giả đồng thuận rằng 

theo Sunnah phụ nữ không nói lớn tiếng mà chỉ cần phát tiếng 

nói vừa đủ nghe cho bản thân mình; việc lớn tiếng là điều 

Makruh vì sợ rằng sẽ gây điều Fitnah. Cũng chính vì lẽ này 

nên phụ nữ không có Sunnah Azaan và Iqa-mah cũng như họ 

chỉ vỗ tay mà không nói Subha-nallah khi nhắc nhở vị Imam 

lúc quên trong lễ nguyện Salah. (Al-Mughni: 2/330, 331). 

9- Bắt buộc phụ nữ che kín toàn thân trong lúc Tawaf 

Ka’bah 

Trong lúc Tawaf Ka’bah, phụ nữ nên nhỏ tiếng, hạ 

thấp cái nhìn xuống, không chen lấn với đàn ông đặc biệt ở chỗ 

cục đá đen hoặc ở chỗ Ruknu Yama-ni (góc thứ tư của Ka’bah 

tính từ cục đá đen); và việc phụ nữ Tawaf cách xa Ka’bah 

nhưng không có sự đông đúc người Tawaf tốt hơn việc họ 

Tawaf gần sát Ka’bah nhưng lại có sự đông đúc người Tawaf; 

bởi lẽ việc chen lấn là Haram vì trong sự việc đó mang lại điều 

Fitnah. Riêng việc Tawaf gần sát Ka’bah cũng như hôn cục đá 

đen chỉ là điều Sunnah nếu không có gì trở ngại; do đó, không 

được phạm vào điều Haram chỉ vì muốn đạt được điều Sunnah; 

thậm chí đó không phải là Sunnah dành cho nữ giới bởi vì theo 
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Sunnah đối với phụ nữ thì họ chỉ tay đến cục đá đen mỗi khi đi 

ngang qua. 

Imam Annawawi  nói trong Al-Majmu’a (8/37): 

Những học giả của chúng tôi nói: không khuyến khích hôn cục 

đá đen đối với phụ nữ cũng như không khuyến khích sờ vào trừ 

phi họ Tawaf trong đêm bởi vì sợ có chuyện không hay cho họ 

hay cho người khác. 

Trong Al-Mughni (3/331) nói: Khuyến khích phụ nữ 

Tawaf vào ban đêm bởi vì điều đó kín đáo cho họ và ít chen 

lấn hơn, và họ có thể đến gần Ka’bah và sờ vào cục đá đen. 

10- Hình thức Tawaf và Sa’i của phụ nữ đều là đi bộ 

Trong Al-Mughni (3/394) nói: Hình thức Tawaf và 

Sa’i của phụ nữ đều là đi bộ. Học giả Ibnu Al-Munzdir nói: 

Giới học giả đều đồng thuận rằng phụ nữ không có hình thức 

chạy chậm quanh ngôi đền Ka’bah cũng như không có hình 

thức chạy giữa hai đồi Safa và Marwah; và họ cũng không có 

hình thức Idtiba’ (để hở vai bên phải), bởi vì bản chất trong sự 

việc đó là để lộ phần da và điều đó không đúng với tình trạng 

của phụ nữ do phụ nữ được yêu cầu phải che phủ kín đáo, 

nhưng trong việc chạy và để hở vai phải là hình thức phơi bày. 

11- Những điều mà phụ nữ trong chu kì kinh nguyệt 

thực hiện và những điều không thể thực hiện cho đến khi 

đã dứt kinh 

Phụ nữ có kinh nguyệt thực hiện tất cả các nghi thức 

của Hajj: Ihram, dừng chân tại A’rafah, ngủ qua đêm tại 

Muzdalifah, ném trụ Jamarat. Riêng việc Tawaf ngôi đền 

Ka’bah thì đợi đến khi đã dứt kinh nguyệt. Cơ sở cho điều này 
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là lời của Thiên sứ  khi Người nói với bà A’ishah  lúc bà 

có kinh: 

َعَّّل (( َعُل  َما افح َاج   َيفح َ  اْلح نح  َغْيح
َ
َيحّت  َتُطوّف  َلَ  أ رواه ابلخاري  ))َحَّت َتَطَهّري بّابلح

 ومسلم.
“Nàng hãy làm tất cả những nghi thức mà người đi Hajj 

làm, trừ việc Tawaf đền Ka’bah thì phải đợi khi nàng dứt 

kinh” (Albukhari, Muslim). 

Còn trong lời dẫn riêng của Muslim: 

َاج   َيقحّض  َما فَاقحّض (( َ  اْلح نح  َغْيح
َ
َيحّت  َتُطوّف  َلَ  أ تَّسَّّل  َحَّت  بّابلح  رواه مسلم. ))َتغح

“Nàng hãy thực hiện những điều mà người làm Hajj thực 

hiện, trừ việc Tawah đền Ka’bah thì đợi đến khi nàng đã 

tắm (khi dứt kinh)” (Muslim). 

Học giả Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar 

(5/49) nói: Hadith đã cho thấy rõ rằng người phụ nữ có kinh bị 

cấm Tawaf cho đến khi nào đã dứt kinh và đã tắm. Sự nghiêm 

cấm này mang ý nghĩa vô hiệu hóa việc Tawaf (tức việc Tawaf 

của phụ có kinh nguyệt là không có giá trị). Đây là câu nói của 

đại đa số học giả. 

Và phụ nữ đang lúc kinh nguyệt cũng không được Sa’i 

giữa hai đồi Safa và Marwah bởi vì nghi thức Sa’i chỉ diễn ra 

sau nghi thức Tawaf; bởi vì Thiên sứ của Allah  không Sa’i 

ngoại trừ sau khi đã Tawaf. 

Imam Annawawi nói trong Al-Majmu’a (8/82):  Nếu 

Sa’i trước khi Tawaf thì không đúng theo trường phái của 

chúng tôi, và đây cũng là qua điểm của đại đa số học giả, và 
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học giả Al-Ma-wardi đã nói rằng điều này được giới học giả 

đồng thuận; và đây là trường phái của Imam Malik, Abu Hani-

fah và Ahmad. Học giả Al-Munzdir thuật lại lời của A’taa và 

một số học giả chuyên về Hadith: Điều đó là đúng. Sheikh của 

chúng tôi đã nói điều này từ A’taa và Dawood. 

Cơ sở và bằng chứng giáo lý của chúng tôi: Thiên sứ 

của Allah  đã Sa’i sau khi Tawaf và Người nói: 

ح َمنَاّسَكُكمح (( ُخُذوحا َعِّنِّ
ح
  ))تّلَأ

“Các ngươi hãy thực hiện các nghi thức Hajj theo Ta”.  

Riêng Hadith do vị Sahabi Ibu Shareek  thuật lại: 

Tôi đi Hajj cùng với Thiên sứ của Allah . Lúc đó, mọi người 

đến gặp Người, trong số họ có người đã hỏi: Thưa Thiên sứ 

của Allah, tôi đã Sa’i trước Tawaf hoặc tôi đã trễ một chút 

hoặc sớm hơn chút. Thiên sứ của Allah  nói: 

رَتََض  رَُجٍل  ىلَعَ  إَّلَ  َحَرجَ  َلَ  َحَرجَ  َلَ (( ّلمٍ  رَُجٍل  ّعرحَض  اقح  فََذلَّك  َظالّم   وَُهوَ  ُمسح
ى  رواه أبو داود. ))وََهلََك  َحّرجَ  اََّلّ

“Không vấn đề gì, không sao cả, trừ phi người nào lấy tài 

sản của người Muslim một cách bất công thì điều đó mới có 

tội và đó là điều hủy diệt” (Abu Dawood). 

Đây là Hadith được Abu Dawood ghi lại với đường 

dẫn truyền Sahih, tất cả những người dẫn truyền Hadith này 

đều Sahih trừ Usa-mah bin Shareek. Hadith này nằm trong sự 

chưa rõ ràng về lời nói “tôi đã Sa’i trước Tawaf”: có thể là: tôi 

đã Sa’i sau Tawaf Qudum và trước Tawaf Ifa-dah.   
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Sheikh của chúng tôi Muhammad Al-Amin Ash-

Shinqiti  nói trong Tafseer của ông (Adwa’ 

Al-Bayaan: 5/252): Hãy biết rằng đại đa số học 

giả cho rằng Sa’i không có giá trị ngoại trừ sau 

Tawaf. Bởi thế, nếu Sa’i trước Tawaf thì việc 

Sa’i đó không đúng đối với đại đa số học giả, 

và đại đa số học giả này chính là bốn vị Imam (Abu Hanifah, 

Malik, Shafi’y và Ahmad), và học giả Al-Ma-wardi và những 

học giả khác nói rằng điều này đã được đồng thuận bởi các học 

giả... lời Hadith “tôi đã Sa’i trước Tawaf” có nghĩa là Tawaf 

Ifadah, Tawaf Rukun và điều đó cũng không phủ nhận rằng đó 

là Sa’i sau Tawaf Qudum một nghi thức không phải Rukun. 

Trong Al-Mughni (5/245) nói: Sa’i đi theo sau Tawaf, 

không được phép thực hiên Sa’i trước Tawaf, nếu Sa’i trước 

Tawaf thì không có giá trị. Đây là câu nói của Imam Malik, 

Ash-Sha-fi’y và những học giả của trường phái Hanifi. Học giả 

A’taa thì nói: Điều đó có giá trị. Ahmad thì nói: Có giá trị nếu 

như quên, còn nếu cố tình thì không có giá trị bởi Thiên sứ của 

Allah  khi được hỏi về việc Sa’i trước hay sau trong lúc 

không biết cũng như quên thì Người nói: không sao. 

Hơn nữa Thiên sứ của Allah  chỉ Sa’i sau Tawaf và 

Người đã bảo: 

ح َمنَاّسَكُكمح (( ُخُذوحا َعِّنِّ
ح
  ))تّلَأ

“Các ngươi hãy thực hiện các nghi thức Hajj theo Ta”. 

Dựa theo những gì được trình bày vừa nêu trên thì Hadith mà 

những người đã dùng làm cơ sở cho việc Sa’i trước Tawaf là 

có giá trị không phải là bằng chứng giáo lý; bởi vì nó mang 

một trong hai ý nghĩa: hoặc là đối với ai Sa’i trước Tawaf Ifa-
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dah có nghĩa là Sa’i cho lần Tawaf Qudum tức theo thực tế thì 

người đó Sa’i sau Tawaf; hoặc người đó không hiểu biết về 

giáo lý hay quên chứ không cố tình. Quả thật, vấn đề này được 

đề cập đến khá dài bởi vì hiện nay có người đã cho Fata-wa 

rằng được phép Sa’i trước Tawaf một cách tuyệt đối. Cầu xin 

Allah  soi sáng và phù hộ! 

 Lưu ý:  

Nếu người phụ nữ Tawaf, sau khi kết thúc việc Tawaf 

thì đến chu kỳ kinh nguyệt, trong trường hợp này thì cô ta sẽ 

Sa’i bởi vì Sa’i không yêu cầu phải có Taha-rah. Trong Al-

Mughni (5/246) có nói: Đa số học giả đều thấy rằng việc Sa’i 

giữa hai đồi Safa và Marwah không cần phải có Taha-rah. Đây 

là câu nói của A’taa, Malik, Ash-Sha-fi’y, Abu Thawr, và 

những học giả khác. Abu Dawood nói: Tôi đã nghe Ahmad 

nói: Nếu người phụ nữ đã Tawaf Ka’bah rồi đến chu kỳ kinh 

nguyệt thì cô ta tiếp tục Sa’i giữa hai đồi Safa và Marwah. Có 

Hadith ghi lại rằng bà A’ishah  và Ummu Salmah  đều 

nói: Nếu người phụ nữ đã Tawaf đền Ka’bah và đã dâng lễ 

nguyện Salah hai Rak’at rồi sau đó đến chu kỳ kinh nguyệt thì 

cô ta Sa’i giữa hai đồi Safa và Marwah, (Hadith do Al-Athram 

ghi lại). 

12- Phụ nữ được phép cùng với những người già yếu 

rời đi khỏi Muzdalifah sau nửa đêm 

Phụ nữ được phép ném trụ Jamarat khi vừa tới Mina 

bởi vì sợ chen lấn trong đám đông.  

Al-Muwaffiq nói trong Al-Mughni (5/286): Không vấn 

đề gì khi phụ nữ và những người già yếu đi trước, những học 

giả cho phép điều này là Abdurrahman bin Awf, A’ishah, 

A’taa, Ath-Thawri, Ash-Sha-fi’y, Abu Thawri và những học 
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giả khác, và chúng tôi không hề biết có sự bất đồng quan điểm 

trong vấn đề này; hơn nữa trong sự việc này mang ý nghĩa xí 

xóa cho những người phụ nữ và những người già yếu đuối giúp 

họ tránh được những khó khăn và cũng là sự tuân theo Thiên 

sứ của Allah . 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar (5/70) 

nói: Các bằng chứng đều cho thấy thời điểm cho việc ném trụ 

Jamarat là sau khi mặt trời mọc đối với ai không được phép 

giảm nhẹ, còn đối với ai được phép giảm nhẹ như phụ nữ và 

những người già yếu thì được thực hiện việc làm này trước 

trước thời điểm đó. 

Imam Annawawi nói trong Al-Majmu’a (8/125): Ash-

Sha-fi’y và những học giả trong trường phái của ông nói: Theo 

Sunnah là để cho phụ nữ và những yếu già yếu rời đi sau nửa 

đêm và trước khi mặt trời mọc để họ ném trụ Jamarat trước khi 

có sự đông đúc của mọi người; sau đó ông đã đưa ra các 

Hadith làm cơ sở cho điều đó. 

13- Phụ nữ cắt tóc cho Hajj và Umrah bằng cách cắt 

đều tất cả đuôi tóc khoảng một đốt ngón tay 

Phụ nữ không được phép cạo đầu mà chỉ cắt tóc 

khoảng một đốt ngón tay. 

Trong Al-Mughni (5/310) có nói: Phụ nữ được qui 

định cắt ngắn tóc chứ không cạo đầu, vấn đề này không có bất 

cứ sự bất đồng quan điểm nào trong giới học giả. Ibnu Al-

Munzdir nói: Giới học giả đã có sự thống nhất với nhau về điều 

này, quả thật, Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ّصْيُ  النَِّساءّ  ىلَعَ  إَّنَما َحلحق   َساءّ النِّ  ىلَعَ  لَيحَس ((  رواه أبو داود. ))اتَلقح
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“Phụ nữ không cạo đầu mà chỉ cắt ngắn tóc thôi” (Abu 

Dawood). 

Ông Ali bin Abu Ta-lib  nói:  

نح  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  َنََه ((
َ
ةُ  ََتحّلَق  أ

َ
أ حَمرح َسَها ال

ح
الرتمذي رواه  ))َرأ

 والنسايئ.
“Thiên sứ của Allah  cấm phụ nữ cạo đầu” (Tirmizdi và 

Annasa-i). 

Imam Ahmad nói: Cắt khoảng một đốt ngón tay, đây là 

câu nói của Ibnu Umar, Ash-Sha-fi’y, Ishaaq, Abu Thawr. Abu 

Dawood nói: tôi nghe người ta hỏi Ahmad rằng có phải phụ nữ 

nên cắt đều trên đầu của họ thì ông trả lời: đúng vậy, phụ nữ 

gom tóc lại và cắt đi phần đuôi tóc khoảng một đốt ngón tay. 

Imam Annawawi nói trong Al-Majmu’a (8/150, 154): 

Các học giả đồng thuận rằng phụ nữ không được bảo cạo đầu 

mà chỉ cắt đều trên đầu của họ. 

14- Phụ nữ có kinh khi đã ném trụ Jamarat Aqabah và 

cắt tóc xong thì Tahallul 

Sau khi đã ném trụ Jamarat Aqabah và cắt tóc xong thì 

phụ nữ được phép Tahallul (tức gở bỏ tình trạng Ihram: không 

còn cấm ký gì nữa) ngoại trừ một điều, đó là chứa được phép 

quan hệ vợ chồng, sự việc này chỉ được phép khi đã Tawaf Ifa-

dah xong. Nếu người chồng quan hệ với vợ trong thời gian này 

(tức chưa xong phần Tawaf Ifa-dah) thì người phụ nữ đó phải 

chịu phạt Fidyah: giết một con cừu tại Makkah rồi phân phát 

cho người nghèo. 



Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin 

 

100 

15- Nếu người phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt sau khi 

đã Tawaf Ifa-dah xong thì cô ta cứ rời đi khi nào cô ta 

muốn, việc Tawaf Wida’ (chia tay) đối với cô ta đã được 

miễn. 

Bà A’ishah  nói: Safiyah con gái của Hayi đến chu 

kỳ kinh nguyệt sau khi đã Tawaf Ifa-dah xong. Tôi nói với 

Thiên sứ của Allah  về sự việc đó thì Người nói: Cố ây đã 

giữ chúng ta lại rồi à? Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả 

thật bà ấy đã Tawaf Ifa-dah xong rồi mới có kinh. Người  
nói: Thế thì đi thôi. (Albukhari). 

Ông Ibnu Abbas  nói: Mọi người được lệnh phải 

Tawaf đền Ka’bah trước khi rời đi trừ phụ nữ có kinh thì được 

miễn. (Albukhari, Muslim). 

Ông Ibnu Abbas  cũng nói: Thiên sứ của Allah  

cho phép phụ nữ có kinh rơi đi trước khi Tawaf Ka’bah nếu họ 

đã Tawaf Ifa-dah xong. (Muslim). 

Imam Annawawi  nói trong Al-Majmu’a (8/281): 

Ibnu Al-Munzdir nói: Đây là điều mà đa số học giả đều nói, 

tiêu biểu như Malik, Al-Awza’i, Ath-Thawri, Ahmad, Ishaaq, 

Abu Thawr, Abu Hanifah và những học giả khác. 

Trong Al-Mughni (3/461) có nói: Đây là câu nói của 

hầu hết học giả đều nói, giáo lý của những người trong tình 

trạng máu hậu sản cũng giống như giáo lý đối với những người 

trong tình trạng kinh nguyệt. 

16- Phụ nữ được khuyến khích viếng thăm Masjid 

Nabawi 
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Phụ nữ được khuyến khích viếng thăm Masjid của 

Nabi ở Madinah để dâng lễ nguyện Salah và Du-a ở đó, tuy 

nhiên, họ không được phép viếng mộ của Nabi  

bởi vì họ bị cấm viếng mộ.  

Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Ash-

Sheikh, vị Mufti của Saudi  nói trong bộ Fata-

wa tổng hợp của ông (3/239): Quan điểm đúng 

nhất trong vấn đề này là cấm phụ nữ viếng mộ của 

Thiên sứ  bởi hai nguyên nhân: nguyên nhân thứ nhất là các 

bằng chứng giáo lý cấm phụ nữ viếng mộ nói chung không có 

trường hợp cá biệt, nguyên nhân thứ hai .... 

Sheikh Abdul-Aziz bin Baaz nói trong cuốn sách về 

Hajj: Sự viếng này (viếng mộ của Thiên sứ ) chỉ dành riêng 

cho nam giới, còn nữ giới không được bởi vì Thiên sứ của 

Allah  đã cấm như một Hadith xác thực: 

 الحُقبُورّ  َزائَّراّت  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسوُل  لََعنَ  قَاَل  َعَباٍس  ابحّن  َعّن ((
حُمتَ  حَمَساّجدَ  َعلَيحَها ّخّذينَ َوال  رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. )) ال

“Ông Ibnu Abbas  nói: Thiên sứ của Allah  đã nguyền 

rủa những phụ nữ viếng mộ và những người lấy các mộ 

làm Masjid” (Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Nhưng nếu với ý định đến Madinah để dâng lễ nguyện 

Salah tại Masjid của Thiên sứ  cũng như để Du-a nơi đó thì 

được phép. 
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Chương chín 

Giáo lý về kết hôn và ly dị 

 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

رتَْسُكُنو﴿ ْزَواجاا لِ
َ
ُكْم أ نُفسر

َ
ْن َخلََق لَُكم ِمرْن أ

َ
رهر أ اْ إرَّلَْها وََجَعَل بَيَْنُكم َومرْن آيَات

ُرونَ  رَقْوٍم َيَتَفكَّ رَ  آليَاٍت ِل ةا َورَْۡحَةا إرنَّ ِفر َذل َودَّ    [29سورة الروم: ] ﴾ مَّ

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). 

﴿ ٓ نَي مرنأ عرَبادرُكمأ ِإَوَما ٰلرحر َيََٰمٰ مرنُكمأ َوٱلصَّ
َ ُحواْ ٱۡلأ نكر

َ
ۚٓ إرن يَُكونُواْ َوأ رُكمأ ئ

ٌع َعلريمٞ  ُ َوٰسر ۦ  َوٱَّللَّ لرهر ُ مرن فَضأ نرهرُم ٱَّللَّ  [12سورة انلور: ] ﴾٣٢ ُفَقَرآَء ُيغأ

Và hãy kết hôn những người độc thân trong các ngươi và 

những người đức hạnh trong số những người nam và nữ 

giúp việc. Nếu họ nghèo, Allah sẽ làm cho họ giàu với thiên 
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lộc của Ngài bởi quả thật Allah là Đấng Rộng rãi Bao la và 

Hằng Biết. (Chương 24 – Annur, câu 32). 

Imam Ibnu Katheer  nói: Đây là vấn đề kết hôn. Một 

nhóm học giả cho rằng việc kết hôn là nghĩa vụ bắt buộc đối 

với những ai có khả năng, họ lấy cơ sở giáo lý từ lời nói của 

Thiên sứ : 

تََطاعَ  َمّن  ،الَشبَاّب  َمعحرَشَ  يَا(( َاَءةَ  اسح ، ابلح َغض   فَإّنَهُ  فَلحيَََتََوجح
َ
، أ َصنُ  لّلحبَََصّ حح

َ
 َوأ

ّج، تَّطعح  لَمح  َوَمنح  لّلحَفرح ّم، َفَعلَيحهّ  يَسح  ه ابلخاري ومسلم.روا ))وَّجاء   َلُ  فَإّنَهُ  بّالَصوح
“Hỡi toàn thể thanh niên, ai trong các ngươi kết hôn thì 

hãy hãy kết hôn, bởi quả thật điều đó sẽ hạ thấp cái nhìn 

xuống, bảo vệ được phần kín (khỏi những hành vi tình dục 

không hợp thức hóa theo giáo lý); và ai không có khả năng 

thì hãy nhịn chay vì điều đó sẽ là tấm chắn bảo vệ y (khỏi 

những hành vi tình dục Haram)” (Albukhari, Muslim). 

Hadith được thuật lại bởi Ibnu Mas’ud . 

Sau đó, Ibnu Katheer  nói rằng việc kết hôn là 

nguyên nhân cho sự giàu có với sự dẫn chứng qua lời phán của 

Allah : 

ۦ  ﴿ لرهر ُ مرن فَضأ نرهرُم ٱَّللَّ  [12سورة انلور: ] ﴾إرن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيغأ

Nếu họ nghèo, Allah sẽ làm cho họ giàu với thiên lộc của 

Ngài. (Chương 24 – Annur, câu 32). 

Imam Katheer  lại đưa ra một minh chứng khác, đó 

là lời của Abu Bakr Assiddeeq : Các người hãy tuân lệnh 

Allah  về những gì mà Ngài đã bao ban các người trong việc 
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kết hôn rồi Ngài sẽ làm cho các ngươi giàu có như Ngài đã hứa 

với các người: 

ٌع َعلريمٞ ﴿ ُ َوٰسر لرهرۦ  َوٱَّللَّ ُ مرن فَضأ نرهرُم ٱَّللَّ سورة انلور: ] ﴾٣٢ إرن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيغأ
12] 

Nếu họ nghèo, Allah sẽ làm cho họ giàu với thiên lộc của 

Ngài bởi quả thật Allah là Đấng Rộng rãi Bao la và Hằng 

Biết. (Chương 24 – Annur, câu 32). 

Ông Ibnu Mas’ud  nói: Các người hãy tìm kiếm sự 

giàu có bằng việc kết hôn, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc 

phán:  

ٌع َعلريمٞ ﴿ ُ َوٰسر لرهرۦ  َوٱَّللَّ ُ مرن فَضأ نرهرُم ٱَّللَّ سورة انلور: ] ﴾٣٢ إرن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيغأ
12] 

Nếu họ nghèo, Allah sẽ làm cho họ giàu với thiên lộc của 

Ngài bởi quả thật Allah là Đấng Rộng rãi Bao la và Hằng 

Biết. (Chương 24 – Annur, câu 32), (Ibnu Jareer ghi lại). 

Al-Baghwi thuật lại từ Umar và các vị khác. (Tafseer 

Ibnu Katheer 5/94, 95, nhà xuất bản Darul-Andalus). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (32/90): Allah Tối Cao và Ân Phúc cho phép những 

người có đức tin kết hôn và ly dỵ và cho phép cưới người phụ 

nữ đã ly dị; còn những người Thiên Chúa đã nghiêm cấm một 

số và cho phép một số, một số cho phép kết hôn và một số 

không cho phép ly dị; và những người Do thái thì cho phép ly 

dị nhưng nếu người phụ nữ ly dị cưới chồng khác thì cấm 

người chồng cũ kết hôn lại với người vợ đó, và người Thiên 

Chúa thì không có sự ly dị, và người Do thái thì không cho 
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phép hai vợ chồng đã ly dị bàn bạc với nhau để lo cho con cái 

sau khi mỗi người họ đã có lập gia đình khác; nhưng Allah  

cho phép những người có đức tin những điều đó. 

Imam Ibnu Al-Qayyim  nói trong Al-Hadyu 

Annabawi (3/149): Việc quan hệ tình dục là một trong các ý 

nghĩa của đời sống vợ chồng: giao hợp mang ba ý nghĩa nền 

tảng: 

 Ý nghĩa thứ nhất: Duy trì và bảo tồn giống nòi 

 Ý nghĩa thứ hai: Xuất một loại chất dịch ra ngoài để 

cân bằng cơ thể và tinh thần 

 Ý nghĩa thứ ba: Thực hiện nhu cầu ham muốn, đạt 

được sự khoái lạc và tận hưởng ân sủng của Allah  ban cho. 

Bởi thế, giá trị và lợi ích mà kết hôn mang lại là rất 

lớn, trong đó, giá trị và lợi ích lớn nhất là: giúp tránh được việc 

Zina và hạn chế những cái nhìn Haram, bảo tồn nòi giống và 

giữ gìn dòng dõi, giúp bản thân con người bằng an và yên lành, 

xây dựng gia đình tốt đẹp và lành mạnh tạo thành một tế bào 

vững chắc và tốt lành cho xã hội người Muslim. 

Việc kết hôn còn bắt người chồng phải chu cấp và bảo 

vệ người phụ nữ, bắt người vợ phải đảm đương việc chăm sóc 

nhà cửa, làm cho mỗi người có những trách nhiệm và quyền lợi 

thiết thực và đúng đắn trong cuộc sống. Không giống như sự 

kêu gọi từ kẻ thù của phụ nữ, kẻ thù của xã hội, họ luôn kêu 

gọi phụ nữ tham gia công việc của đàn ông ở bên ngoài, họ bắt 

phụ nữ ra khỏi nhà, bắt họ rời bỏ công việc phù hợp với bản 

chất của họ, bắt họ bỏ bê bổn phận với mái âm gia đình, thay 

đổi cái nhìn đúng đắn trong quan hệ vợ chồng, một trong 

những điều khiến nhiều gia đình phải chia ly và tan nát. 
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Sheikh của chúng tôi Muhammad Al-Amin Ash-

Shinqiti nói trong bộ Tafseer của ông “Adwa’ Al-Bayaan” 

3/422: Hãy biết rằng Allah là Đấng ban cho tôi và quí vị đạt 

được những gì Ngài yêu thương và hài lòng, quả thật đây là tư 

tưởng sai lệch đi ngược lại với tâm trí và ý thức của con người, 

đi ngược lại với lời phán của Thượng Đế, ngược lại với hệ 

thống giáo luật của Đấng Tạo Hóa trong việc tạo hóa nam nữ; 

và Ngài đã định đoạt cho mỗi giới có trách nhiệm và quyền lợi 

phù hợp trong hệ thống xã hội con người, chỉ những ai mà 

Allah  khiến cho mù mới không nhận thức được điều đó. 

Quả thật, Allah  đã tạo ra nữ giới với bản chất riêng phụ hợp 

trong việc tham gia xây dựng xã hội con người tốt đẹp qua 

nhiều công việc và chức năng thiêng liêng như mang thai, sinh 

nở, cho con bú, chắm sóc nuôi dạy con, đảm đương việc nhà. 

Những công việc và chức năng này là nghĩa vụ của nữ giới 

nhằm để phục vụ cho xã hội con người từ ngay trong nhà của 

họ dưới sự bảo vệ và che chở, đảm bảo an toàn cho tiết hạnh, 

nâng cao giá trị và sự cao quý của họ. Những người theo chủ 

nghĩa triết học với sự vô đức tin cũng như thiếu hiểu biết cùng 

với những người đồng tư tưởng cứ khẳng định phụ nữ phải có 

nghĩa vụ phục vụ ở bên ngoài như đàn ông chứ không phải chỉ 

ở trong nhà cho dù họ có phải mang thai, cho con bú, phải chịu 

cảnh kinh nguyệt, máu hậu sản không phù hợp với những công 

việc nặng nhọc. Như chúng ta đã thấy, nếu cả chồng và vợ ra 

ngoài làm việc thì những công việc cho gia đình sẽ bị bỏ bê, ai 

sẽ chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ, ai sẽ cho con bú nếu đứa trẻ 

vẫn còn trong thời gian bú sữa mẹ, và ai sẽ lo cơm nước cho 

người chồng khi từ công việc trở về và nếu thuê người lo cho 

việc này thì người phụ nữ thường dễ bị mất mát về đức tin và 

tôn giáo khi thường xuyên ra ngoài. 
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Bởi thế, hãy kính sợ Allah  hỡi quí chị em phụ nữ 

Muslim, quí chị em đừng để bị đánh lừa bởi những lời kêu gọi 

tưởng chừng là chân lý nhưng thực chất lại lệch lạc.  

Quí chị em đừng trì hoãn việc kết hôn vì việc học tập hoặc 

công việc bởi vì kết hôn là điều mang lại hạnh phúc và bằng 

an, kết hôn có thể thay thế cho việc học tập và công việc những 

công việc và sự học tập không thể nào thay thế cho việc kết 

hôn. 

Quí chị em hãy đãm trách công việc nhà và chăm sóc 

con cái, đó là công việc cơ bản mang lại trái ngọt cho cuộc 

sống và quí chị em không được yêu câu bất kỳ trách nhiệm nào 

khác và cũng không người đàn ông có khả năng đãm trách 

công việc này hơn quí chị em. Và quí chị em đừng để vuột mất 

người đàn ông ngoan đạo bởi Thiên sứ của Allah  đã nói: 

نحّكُحوهُ  وَُخلَُقهُ  ّدينَهُ  تَرحَضوحنَ  َمنح  َجاَءُكمح  إَّذا((
َ
َعلُوا إَّلَ  فَأ  ّف  فّتحنَة   تَُكنح  َتفح

رحّض 
َ
 .رواه الرتمذي ))َوفََساد   اْل

“Khi nào đến với các ngươi người đàn ông mà các ngươi 

thấy hài lòng về tôn giáo của y, phẩm chất đạo đức của y 

thì các ngươi hãy gả cho y, nếu các ngươi không làm thế 

(từng không gả cho người ngoan đạo) thì trên trái đất sẽ 

xảy ra nhiều điều Fitnah.” (Tirmizdi). 

 Phải lấy ý kiến của người phụ nữ trong kết hôn 

Người phụ nữ kết hôn không nằm ngoài ba trường 

hợp: trường hợp người nữ vẫn còn nhỏ tuổi, trường hợp đã 

trưởng thành những vẫn còn con gái, và trường hợp người nữ 

đã từng có chồng. Mỗi trường hợp đều có giới luật riêng. 
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1- Trường hợp người nữ vẫn còn nhỏ tuổi (tức chưa 

trường thành: chưa dậy thì): Không có sự bất đồng quan 

điểm rằng người cha được phép hứa gả mà không cần phải xin 

phép con gái; bởi vì Abu Bakr Assideeq  đã gả con gái của 

ông, bà A’ishah , cho Thiên sứ của Allah  lúc bà sáu tuổi; 

và Thiên sứ của Allah  chung sống đời sống vợ chồng với bà 

A’ishah  lúc bà chín tuổi.(13) 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar (6/128, 

129): Trong Hadith này có bằng chứng rằng người cha được 

phép gả con gái trước khi dậy thì và bằng chứng được phép kết 

hôn giữa người nữ nhỏ tuổi với người nam lớn tuổi; và 

Albukhari đã lấy nội dung này làm tự đề của chương và nói 

trong Al-Fath rằng điều này đã được thống nhất trong giới học 

giả Islam. 

Trong Al-Mughni (6/487) có nói: Ibnu Al-Munzdir 

nói: tất cả những học giả mà tôi biết đều đồng thuận rằng 

người cha được phép gả con gái còn nhỏ khi nào người chồng 

có sự cân xứng về độ tuổi (ý nói không được gả cho người lớn 

tuổi). 

Tôi (tác giả) nói: Trong việc Abu Bakr  đã gả bà 

A’ishah  cho Thiên sứ của Allah  lúc bà được sáu tuổi là 

bằng chứng để phản hồi lại những ai phản đối việc gả người nữ 

nhỏ tuổi cho người lớn tuổi.(14) 

                                                           
(13) Theo Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại. 
(14) Lưu ý: Islam không nghiêm cấm việc kết hôn lúc còn nhỏ chứ không hề 

khuyến khích và cũng không cấm việc kết hôn có sự chênh lệch độ tuổi. Và 

theo quan điểm đúng nhất của giới học giả thì chỉ có người cha mới được 

phép gả con gái lúc còn nhỏ chứ không có ai khác được phép làm Wali trong 

trường hợp này. 
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2- Trường hợp người nữ đã trưởng thành nhưng vẫn 

còn con gái: Không được phép gả trừ phi phải có sự đồng ý 

của họ và sự đồng ý của người nữ trong trường hợp này là sự 

im lặng. Thiên sứ của Allah  nói: 

مُ  ُتنحَكحُ  َلَ (( يِّ
َ
َمرَ  َحَّت  اْل

ح
تَأ رُ  ُتنحَكحُ  َوَلَ  تُسح ّكح

َذنَ  َحَّت  ابلح
ح
تَأ  ))تُسح

“Không được gả người phụ nữ đã từng có chồng trừ phi cô 

ta yêu cầu và không được gả người phụ nữ vẫn còn con gái 

trừ phi xin phép cô ta” 

 Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, thế nào 

là sự cho phép của người phụ nữ vẫn còn con gái? Thiên sứ 

của Allah  nói:  

نح ((
َ
ُكَت  أ  رواه ابلخاري. ))تَسح

“Cô ta im lặng” (Albukhari). 

Như vậy bắt buộc phải có sự đồng ý của người nữ vẫn 

còn con gái, không ai được quyền ép cô ta ngay cả cha của cô 

ta trừ phi có sự đồng ý của cô ta. 

                                                                                                            
- Một vấn đề cần lưu ý về việc gả con gái lúc còn nhỏ, mặc dù giáo lý Islam 

cho phép gả con gái lúc còn nhỏ nhưng không được giao con gái cho người 

chồng để sống đời sống vợ chồng khi người con gái đó chưa đủ điều kiện cho 

hành vi tình dục và gánh vác hậu quả của tình dục như  mang thai, có con, 

nuôi con; người cha chỉ được phép giao con gái khi nào đứa con thực sự đã 

đủ điều kiện cho hành vi tình dục. Bằng chứng cho điều này: Thiên sứ của 

Allah  kết hôn với bà A’ishah  lúc bà sáu tuổi nhưng cho đến khi bà 

được chín tuổi thì Người mới sống đời sống vợ chồng với bà; tức lúc chín 

tuổi bà mới trở thành một cô gái thực sự và đủ điều kiện cho hành vi tình dục 

và sinh sản. 
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Học giả Ibnu Al-Qayyim nói trong Al-Hady (5/96): 

Đây là câu nói của đại đa số học giả Salaf, là quan điểm  của 

trường phái Abu Hanifah và Ahmad. Đây là câu nói theo giáo 

luật nghiêm cấm và ra lệnh của Thiên sứ .  

3- Trường hợp người phụ nữ là người đã từng có 

chồng: Không được phép gả họ trừ phi sự đồng ý của họ, và sự 

đồng ý của họ là nói bằng lời khác với người nữ vẫn còn con 

gái thì sự đồng ý của họ là im lặng. 

Trong Al-Mughni (6/493): Đối với người nữ đã từng 

có chồng thì chúng tôi không hề thấy sự bất đồng quan điểm 

giữa các học giả rằng sự cho phép của họ là nói bằng lời, bởi vì 

lời nói trên chiếc lưỡi diễn đạt ý nghĩ trong tim trong tất cả mọi 

vấn đề. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (32/39, 40): Không ai được phép đứng ra gả người 

phụ nữ trừ phi được sự cho phép của cô ta giống như Thiên sứ 

của Allah  đã ra lệnh. Nếu cô ta không thích điều đó thì 

không được phép cưỡng ép cô ta trừ phi đối với người nữ còn 

nhỏ thì người cha có quyền mà không cần hỏi ý kiến của cô ta; 

riêng đối với người phụ nữ đã từng có chồng thì không được 

phép gả cô ta trừ phi có sự đồng ý của cô ta, dù đó là cha hay 

bất cứ ai khác, điều này được thống nhất bởi các tất cả người 

Muslim; tương tự, không được phép gả người nữ đã trưởng 

thành nhưng vẫn còn con gái trừ phí phải có phép của cô ta. 

Các học giả bất đồng quan điểm với nhau về việc xin 

phép và hỏi ý kiến, đây là việc làm bắt buộc (Wajib) hay là 

việc làm khuyến khích (Sunnah)? 

Quan điểm đúng nhất: Đó là điều bắt buộc (Wajib), bắt 

buộc người Wali phải kính sợ Allah  trong sự việc này, 
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người Wali phải có trách nhiệm xem xét và lựa chọn người 

chồng sao cho phù hợp bởi vì việc kết hôn là để cải thiện sự tốt 

đẹp của người phụ nữ. 

 Ý nghĩa của việc qui định sự kết hôn của người phụ 

nữ phải có Wali 

Người phụ nữ không phải được quyền tự do không có 

giới hạn cũng như vô điều điện trong việc lựa chọn người 

chồng một cách tùy tiện. Nếu như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng 

đến bà con họ hàng và gia đình của cô ta. Sự tự do lựa chọn 

của người phụ nữ phải bị ràng buộc với người Wali (người có 

quyền làm chủ hôn cho cô ta: như cha, ông nội, anh, (em) trai, 

chú bác, ...), hôn nhân của cô ta chỉ được chấp nhận và có hiệu 

lực trong Islam khi nào có người Wali đứng ra làm chủ hôn 

chứ người phụ nữ không thể tự mình làm chủ hôn cho bản thân 

cô ta, nếu cô ta tự đứng ra làm chủ hôn cho bản thân cô ta thì 

cuộc hôn ước đó không có hiệu lực trong Islam. Bà A’ishah  

thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َما(( ي 
َ
ةٍ  أ

َ
َرأ ّ  نََكَحتح  امح  فَّناَكُحَها، بَاّطل   فَّناَكُحَها، بَاّطل   فَّناَكُحَها َمَواَّلَها إّذحنّ  بَّغْيح

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. )) بَاّطل  
“Bất cứ người phụ nữ nào tự mình làm chủ hôn mà không 

có sự đồng ý từ những người Wali của cô ta thì cuộc hôn 

ước đó vô hiệu lực, thì cuộc hôn ước đó vô hiệu lực, thì cuộc 

hôn ước đó vô hiệu lực” (Abu Dawood, Tirmzdi, Ibnu Ma-jah 

và Ahmad). 

Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. ))بَّوَّلى  إَّلَ  نَّكاحَ  َلَ ((
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“Hôn ước không có hiệu lực trừ phi có Wali” (Abu Dawood, 

Tirmizdi, Annasa-i và Ibnu Ma-jah). 

Hai Hadith trên là những bằng chứng rằng cuộc hôn 

ước sẽ không có hiệu lực nếu như không có người Wali đứng 

ra làm chủ hôn. Học giả Tirmizdi nói: Các học giả đã làm theo 

điều này như Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Huroiroh và các vị 

khác; tương tự, các học giả Fuqaha’ (chuyên về giáo lý thực 

hành) thời tiếp nối theo sau thời Sahabah đều nói “Hôn ước 

không có hiệu lực trừ phi có Wali”; và đây cũng là câu nói của 

Imam Ash-Sha-fi’y, Ahmad và Ishaaq) (Xem thêm trong Al-

Mughni: 6/449). 

 Giới luật về việc phụ nữ đánh Duf (trống nông đáy) 

để tạo niềm vui cho ngày kết hôn 

Khuyến khích phụ nữ đánh Duf để tạo niềm vui cho 

ngày kết hôn, việc đánh Duf này chỉ dành riêng cho phụ nữ 

nhưng với điều kiện không có kèm theo bất cứ loại nhạc cụ nào 

khác, và cũng không vấn đề gì nếu phụ nữ cất tiếng với những 

bài ngâm thơ phù hợp cũng như những bài hát được phép miễn 

sao không để đàn ông nghe thấy. Thiên sứ của Allah  nói: 

ُل (( َ  َما فَصح اََللّ  َبْيح ََرامّ  اْلح ف   َواْلح رواه الرتمذي  ))انلِّاَكّح  ّف  َوالَصوحُت  ادل 
 .والنسايئ وابن ماجه وأمحد 

“Sự khác biệt giữa điều Halal và Haram là Duf và tiếng 

(ngâm thơ, hát được phép) trong lễ hôn ước” (Tirmizdi, 

Annasa-i, Ibnu Ma-jah, Ahmad). 

Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar (6/200): 

Hadith là bằng chứng rằng được phép đánh Duf và cất tiếng 

với những lời được phép, không phải với những bài hát mang ý 
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nghĩa dẫn đến điều Fitnah như mô tả sắc đẹp, kêu gọi đến việc 

làm tội lỗi, những thứ đó bị cấm trong hôn ước cũng trong các 

hoàn cảnh khác; tượng tự những thứ thú vui nghiêm cấm khác. 

Hỡi quí chị em phụ nữ Muslim thân hữu, đừng quá 

lãng phí tiền bạc trong việc mua nữ trang và vải vóc nhân dịp 

kết hôn, bởi quả thật hoang phí là điều Allah  nghiêm cấm và 

Ngài cho biết rằng Ngài không yêu thương những kẻ phung 

phí, Ngài phán: 

رفُوٓ ﴿ رفرنَي َوََل تُۡسأ أُمۡسأ ْۚٓ إرنَُّهۥ ََل َُيربُّ ٱل  [949سورة اْلنعام: ] ﴾١٤١ا

Và chớ phung phí bởi quả thật Ngài không yêu thương 

những kẻ phung phí. (Chương 6 – Al-An’am, câu 141). 

Do đó, quí chị em nên vừa phải trong việc chi tiêu, 

tránh sự lãng phí. 

 Phụ nữ có nghĩa vụ phải vâng lời chồng, cấm làm 

điều nghịch lại ý của chồng 

Hỡi quí chị em phụ nữ Muslim, quí chị em phải có 

nghĩa vụ vâng lời chồng một cách đúng đắn theo giáo lý của 

Islam. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ةُ  َصلَّت  إَّذا((
َ
أ حَمرح َرَها وََصاَمتح  ََخحَسَها ال َطاَعتح  فَرحَجَها وََحّفَظتح  َشهح

َ
لَ  َوأ  َهاَبعح

ىِّ  نح مّ  َدَخلَتح 
َ
بحَواّب  أ

َ
ََنةّ  أ  .رواه ابه حبان ِف صحيحه ))َشاَءتح  اْلح

“Nếu người phụ nữ hoàn tất năm lễ nguyện Salah, nhịn 

chay tháng Ramadan, giữ gìn phần kín của mình (giữ tiết 

hạnh), và vâng lời chồng thì sẽ được vào Thiên Đàng từ bất 
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cứ cảnh cổng nào tùy thích” (Ibnu Hibban ghi lại trong bọ 

Sahih của ông). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ةّ  حَيّل   َلَ ((
َ
أ نح  لّلحَمرح

َ
َذنَ  َوَلَ  بّإّذحنّهّ  إَّلَ  َشاّهد   َوَزوحُجَها تَُصومَ  أ

ح
حّتهّ  ّف  تَأ  ))بّإّذحنّهّ  إَّلَ  بَي

 رواه ابلخاري ومسلم.
“Người phụ nữ không được phép nhịn chay (Sunnah) trong 

lúc chồng đang có mặt trừ phi anh ta cho phép, và cũng 

không được phép cho bất cứ ai vào nhà của chồng ngoài 

trừ anh ta cho phép” (Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 

 nói: 

تَهُ  الَرُجُل  َدََع  إَّذا((
َ
َرأ ، فَّراّشهّ  إََّل  امح بَتح

َ
بَانَ  َفبَاَت  فَأ  لََعنَتحَها َعلَيحَها، َغضح

حَماَلئَّكةُ  ّبحَ  َحَّت  ال  رواه ابلخاري ومسلم. ))تُصح
“Nếu người đàn ông gọi người vợ của y lên giường nhưng 

cô ta từ chối (không có lý do chính đáng theo giáo luật) 

khiến y ngủ trong tình trạng buồn giận thì các Thiên Thần 

sẽ nguyền rủa cô ta đến sáng” (Albukhari, Muslim). 

Và trong một dẫn khác do Muslim ghi lại: Ông Abu 

Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
ىّس  َواََّلّى((  ُعو رَُجٍل  ّمنح  َما بّيَّدهّ  َنفح تَهُ  يَدح

َ
َرأ َب  فَّراّشَها إََّل  امح

ح
 ََكنَ  إَّلَ  َعلَيحهّ  َفتَأ

ى  رواه مسلم. ))َعنحَها يَرحَض  َحَّت  َعلَيحَها َساّخًطا الَسَماءّ  ّف  اََّلّ
“Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Ta trong tay Ngài rằng 

bất kỳ người đàn ông nào gọi người vợ của y lên giường 
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nhưng cô ta từ chối (không có lý do chính đáng theo giáo 

luật) thì Đấng ở trên trời giận dữ đối với cô ta cho đến khi 

nào người chồng của cô ta hài lòng với cô ta trở lại” 

(Muslim). 

Một trong những nghĩa vụ của người vợ đối vời chồng 

của cô ta là cô ta phải có bổn phận trông coi và quán xuyến nhà 

cửa của chồng và không được ra ngoài ngoại trừ có phép của 

chồng. Thiên sứ của Allah  nói: 

ةُ ((
َ
أ حَمرح ئُولَة   َزوحّجَها َبيحّت  ّف  َراّعيَة   َوال  رواه ابلخاري ومسلم. ))َرّعيَّتَها َعنح  َوَمسح

“Và người phụ nữ trông coi và quán xuyến nhà cửa của 

chồng và phải chịu trách nhiệm về những gì cô ta trông coi 

và quán xuyến.” (Albukhari, Muslim). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (32/ 260, 261): ]Allah  phán: 

ر ﴿ ٰلرَحُٰت َقٰن ۚٓ  ٌت َحٰفرَظٰتٞ َتٰ فَٱلصَّ ُ رَما َحفرَظ ٱَّللَّ رلأَغيأبر ب  [13سورة النساء: ] ﴾ِل

Do đó, người phụ nữ đức hạnh nên vâng lời chồng và 

trông nom (nhà cửa) khi người chồng vắng mặt với sự giúp 

đỡ và trông chừng của Allah. (Chương 4 – Annisa’, câu 34). 

Lời phán của Allah  mang ý nghĩa bắt buộc người 

phụ nữ phải vâng lời chồng của cô ta trong việc quan xuyến và 

trông nom nhà cửa khi chồng đi xa hay ở nhà, giống như 

những gì mà trong Sunnah của Thiên sứ  đã chỉ dạy[. 

Học giả Ibnu Al-Qayyim nói trong Al-Hady (5/188, 

189): Những người cho rằng bắt buộc người phụ nữ có nghĩa 

vụ đảm đương việc nhà cửa và chăm sóc chồng con là bởi vì 

đó là điều hợp lẽ thường và đúng mực đối với những ai mà 
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Allah đang nói với họ, còn bắt người chồng đảm đương việc 

nhà, lo cơm nước, giặt giũ, chăm sóc con cái là điều không 

đúng lẽ thường. Và Allah Tối Cao và Ân Phúc phán: 

﴿ ِۚ ُروفر أَمعأ رٱل ري َعلَيأهرنَّ ب رلِررَجالر َعلَيأ َولَُهنَّ مرثأُل ٱَّلَّ  [225سورة ابلقرة: ] ﴾ َدرََجةٞ   هرنَّ َول

Và họ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của 

họ theo tiêu chuẩn sống. Tuy nhiên, người đàn ông được 

giao cho quyền hạn cao hơn một bậc. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 228). 

رَسآءر ﴿ ُٰموَن لََعَ ٱلِن  [13سورة النساء: ] ﴾ٱلِررَجاُل قَوَّ

Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên phụ nữ (phải 

có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phụ nữ). (Chương 4 

– Annisa’, câu 34). 

Nếu người phụ nữ không đảm đương việc nhà và chăm 

sóc con cái mà để người chồng đảm đương việc nhà và chăm 

sóc con cái thì có nghĩa là phụ nữ là trụ cột trên đàn ông. Allah 

 bắt đàn ông phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chu cấp tiền 

bạc, quần áo, chỗ ở cho vợ con nên người đàn ông phải được 

hưởng quyền lợi được vợ chăm sóc và hầu hạ và đảm đương 

việc nhà cũng như những gì đúng với lẽ thường trong đời sống 

vợ chồng. 

Quả thật, theo lẽ thường và đạo lý vợ chồng thì người 

vợ phải đảm trách công việc trong nhà, điều đó không phân 

biệt giữa quyền quí và thấp hèn, giữa nghèo và giàu. Người 

phụ nữ cao quý nhất trong nhân loại, bà Fatimah, đã đảm 

đường việc nhà, chăm sóc con cái và hậu hà chồng; có lần bà 

đã đến than phiền với Thiên sứ của Allah  về sự vất vả, nhọc 

nhằn trong việc nội trợ và chăm lo chồng con nhưng Thiên sứ 
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của Allah  không xem đó là lý do được phép bỏ đi trách 

nhiệm của người phụ nữ. 

 Nếu người phụ nữ thấy người chồng không còn 

mặn nồng với mình nhưng cô ta vẫn muốn được sống 

chung với chồng thì giải pháp cho trường hợp này thế nào? 

Trả lời cho thắc mắc này, Allah Tối Cao và Ân Phúc 

phán:  

َراض  ﴿ وأ إرعأ
َ
لرَها نُُشوزاا أ ةٌ َخافَتأ مرنَۢ َبعأ

َ
َرأ لرَحا ا فًََل ُجَناَح ِإَونر ٱمأ ن يُصأ

َ
َعلَيأهرَمآ أ

ٞ  َنُهَما ُصلأح  بَيأ  لأُح َخّيأ ۚٓ َوٱلصُّ  [928سورة النساء: ] ﴾ا

Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc bỏ rơi 

thì hai bên không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hòa 

giải luôn luôn là một giải pháp tốt. (Chương 4 – Annisa’, 

câu 128). 

Học giả Ibnu Katheer  nói: Nếu người phụ nữ lo sợ 

chồng mình bỏ rơi thì cô ta có thể giảm bớt đi quyền lợi mà 

chồng phải có trách nhiệm từ tiền bạc, quần áo, nhà cửa, .. và 

người chồng nên chấp nhận điều đó, và hai vợ chồng nên thỏa 

thuận với nhau để duy trì đời sống vợ chống. Điều đó sẽ tốt 

hơn việc ly dị. Cũng vì ý nghĩa này mà Allah  phán: 

لرَحا بَيأَنُهَما ُصلأح  فًََل ُجَناَح  ﴿ ن يُصأ
َ
ٞ  َعلَيأهرَمآ أ لأُح َخّيأ ۚٓ َوٱلصُّ سورة النساء: ] ﴾ا

928] 

Thì hai bên không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và 

hòa giải luôn luôn là một giải pháp tốt. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 128). 
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Và sự hòa giải luôn luôn là một giải pháp tốt tức tốt 

hơn sự ly dị. 

Sau đó, Ibnu Katheer  đưa ra một câu chuyện về bà 

Sawdah  con gái của Zam’ah rằng khi bà lớn tuổi thì Thiên 

sứ của Allah  muốn ly di bà vì thấy điều đó tốt hơn, và bà đã 

thỏa thuận nhường một ngày của bà cho bà A’ishah  và 

Người đã chấp nhận lời đề nghị của bà và bà vẫn là vợ của 

Người. (Xem Tafseer Ibnu Katheer: 2/406, bản in cuối). 

 Nếu người phụ nữ không còn tình cảm với chồng và 

không muốn tiếp tục sống với chồng nữa thì cô ta sẽ làm 

thế nào? 

Trả lời cho thắc mắc này, Allah Tối Cao và Ân Phúc 

phán:  

ۦ  ﴿ رهر َتَدتأ ب ر فًََل ُجَناَح َعلَيأهرَما فريَما ٱفأ َلَّ يُقريَما ُحُدوَد ٱَّللَّ
َ
ُتمأ أ فأ سورة ] ﴾فَإرنأ خر

 [221ابلقرة: 

Nhưng nếu các ngươi sợ đôi bên không thể giữ được 

những giới hạn của Allah thì hai bên sẽ không mắc tội về 

phần sính lễ mà người vợ dùng chuộc sự tự do của mình. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 229). 

Học giả Ibnu Katheer nói trong Tafseer của ông 1/483: 

trường hợp người vợ không còn đáp ứng quyền lợi của chồng 

vì không thích sống cùng với chồng nữa do đã hết tình cảm với 

chồng thì cô ta được phép dùng sính lễ để chuộc sự tự do và 

người chồng được quyền nhận lấy và để hai người chia tay. 

Đây được gọi là hình thức Khul’a. 
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 Nếu người phụ nữ yêu cầu ly dị mà không có lý do 

thì người phụ nữ sẽ bị gì? 

Trả lời cho câu hỏi này: Ông Thawbaan  thuật lại lời 

của Thiên sứ : 

َما(( ي 
َ
ةٍ  أ

َ
َرأ لَتح  امح

َ
ّ  ّف  َطالَقًا َزوحَجَها َسأ ٍس  َما َغْيح

ح
َنَ  َراِّئَةُ  َعلَيحَها فََحَرام   بَأ  ))ةّ اْلح

 رواه أبو داود والرتمذي وحسنه ابن حبان ِف صحيحه.
“Người phụ nữ nào đòi chồng ly dị khi chẳng có vấn đề gì 

thì người phụ nữ đó bị cấm mùi hương của Thiên Đàng” 

(Abu Dawood, Tirmizdi, và được Ibnu Hibban xác nhận 

Sahih). 

Đó là bởi vì ly dị là điều Halal mà Allah  ghét nhất, 

và bởi vì sư ly dị chỉ diễn ra khi nào thật sự cần thiết, còn nếu 

như không có nguyên nhân gì để dẫn tới sự chia ly mà đòi ly dị 

thì đó là điều Makruh. Nhưng nếu đã quyết định thì Allah vẫn 

cho phép nhưng phải giải quyết và cư xử trong sự tốt đẹp. 

Allah Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ٖنِۗ ﴿ َسٰ ريُحَۢ برإرحأ وأ تَۡسأ
َ
ُروٍف أ رَمعأ َساُكَۢ ب رمأ  [221سورة ابلقرة: ] ﴾فَإ

Bởi thế, Chồng giữ vợ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho 

vợ một cách tốt đẹp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 229). 

ر ﴿ لُوِل ريَن يُؤأ ُهرٖ  ذلَّ شأ
َ
َبَعةر أ رأ

َ
رهرمأ تََربُُّص أ رَسآئ ِ َ َغُفورٞ فَإرن فَآُءو فَإرنَّ ٱ َن مرن ن يٞم  َّللَّ رَّحر

َ َسمريٌع َعلريمٞ ِإَونأ َعَزُمواْ  ٢٢٦ َلَٰق فَإرنَّ ٱَّللَّ  [222 ،220سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢٧ ٱلطَّ

Đối với những ai thề thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa thì 

thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn 

tháng. Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì quả 
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thật Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Khoan Dung. Còn 

nếu họ nhất định ly dị thì quả thật Allah là Đấng Hằng 

Nghe, Đấng Hằng Biết. (Chương 2 – Albaqarah, câu 226, 

227). 

 Những điều bắt buộc dành cho phụ nữ khi chấm 

dứt cuộc hôn nhân 

Vợ chồng chia ly nhau theo hai dạng: dạng chia ly khi 

còn sống và dạng chia ly khi chết. Tất cả hai dạng này đều bắt 

phụ nữ phải có khoảng thời gian ở vậy không được kết hôn 

được gọi là Iddah, thời gian này được giáo lý qui định một 

cách cụ thể. Ý nghĩa cho sự việc này là để xác định những gì 

trong tử cung từ bào thai nhằm tránh sự lẫn lộn trong huyết 

thông và cũng để tôn trọng cuộc hôn nhân trước và người 

chồng trước. 

 Iddah (thời gian người phụ nữ ở vậy) có bốn dạng: 

 Dạng thứ nhất: Iddah cho người mang thai: thời gian 

của nó cho đến khi hạ sinh, dù là ly dị hay chồng chết. Allah 

Tối Cao và Ân Phúc phán: 

﴿ ٓۚ َن َۡحألَُهنَّ ن يََضعأ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
َالر أ ۡحأ

َ ْوَلُٰت ٱۡلأ
ُ
 [4لطالق: سورة ا] ﴾َوأ

Và những người vợ mang thai thì thời hạn Iddah của họ 

kéo dài cho đến khi hạ sinh. (Chương 65 – Attalaq, câu 4). 

 Dạng thứ hai: Iddah của người ly dị nằm trong tuổi đời 

có chu kỳ kinh nguyệt hoạt động: thời gian của nó là ba kỳ 

kinh như Allah  đã phán:  

هرنَّ ﴿ نُفسر
َ
رأ َن ب بَّصأ أُمَطلََّقُٰت َيَُّتَ ِۚ َوٱل  [225سورة ابلقرة: ] ﴾ ثََلَٰثَة قُُروٖٓء
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Và người vợ ly dị, vì quyền lợi của bản thân, phải ở vậy 

trong ba kỳ kinh. (Chương 2 – Albaqarah, câu 228). 

 Dạng thứ ba: Iddah của người phụ nữ không có kinh, 

đó là người phụ nữ còn nhỏ tuổi chưa đến tuổi kinh nguyệt và 

người phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh. Allah, Đấng Tối Cao và 

Ân Phúc phán: 

﴿ َٰٓ ُهرٖ  ـ ريَوٱلَّ شأ
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ تَبأُتمأ فَعردَّ رُكمأ إرنر ٱرأ رَسآئ ِ يضر مرن ن أَمحر َن مرَن ٱل رسأ يَئ

 َٰٓ َنۚٓ  يـ ر َوٱلَّ  [4سورة الطالق: ] ﴾ لَمأ ََيرضأ

Và người vợ nào trong số người vợ của các ngươi đã quá 

tuổi có kinh cũng như người vợ nào không có kinh (do 

bệnh lý hay một nguyên nhân nào đó) thì thời hạn Iddah 

của họ là ba tháng. (Chương 65 – Attalaq, câu 4). 

 Dạng thứ tư: Iddah của người phụ nữ sau khi chồng 

chết, Allah  phán: 

َوٰج  ﴿ زأ
َ
َن مرنُكمأ َوَيَذُروَن أ ريَن ُيَتَوفَّوأ هرنَّ َوٱَّلَّ نُفسر

َ
رأ َن ب بَّصأ ُهرٖ ا َيَُّتَ شأ

َ
َبَعَة أ رأ

َ
 أ

 [214سورة ابلقرة: ] ﴾ا  وََعّشأ  

Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các góa phụ 

này vì quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy bốn tháng và 

mười ngày. (Chương 2 – Albaqarah, câu 234). 

Đây là giới luật đối với nữ giới còn nhỏ tuổi và đã lớn 

tuổi, không bao hàm người mang thai, bởi vì những người 

mang thai được qui định ở câu Kinh: 

ۚٓ وَ ﴿ َن َۡحألَُهنَّ ن يََضعأ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
َالر أ ۡحأ

َ ْوَلُٰت ٱۡلأ
ُ
 [4سورة الطالق: ] ﴾أ
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Và những người vợ mang thai thì thời hạn Iddah của họ 

kéo dài cho đến khi hạ sinh. (Chương 65 – Attalaq, câu 4). 

(Xem thêm Al-Hadyu Annabawi của học giả Ibnu Al-

Qayyim: 5/594, 595). 

 Những điều cấm đối với người phụ nữ trong thời 

gian Iddah: 

1- Giới luật về đính hôn: 

- Đối với người nữ trong thời hạn Iddah thuộc trường 

hợp người chồng được phép quay lại: cấm đính hôn và 

cả việc ngỏ lời dạm hỏi cô ta, bởi vì theo giáo lý cô ta 

vẫn còn là người vợ của chồng cô ta; do dó, không 

một ai được phép đính hôn với cô ta và cũng không 

được phép ngỏ lời. 

- Đối với người phụ nữ trong thời hạn Iddah thuộc 

trường hợp người chồng không được phép quay lại 

(tức sau ba lần ly dị): cấm đính hôn với cô ta nhưng 

không cấm ngỏ lời bởi lời phán của Allah, Đấng Tối 

Cao: 

رَسآءر ﴿ َبةر ٱلِن طأ رهۦر مرنأ خر ُتم ب سورة ] ﴾َوََل ُجَناَح َعلَيأُكمأ فريَما َعرَّضأ
 [219ابلقرة: 

Và các ngươi không có tội trong việc các ngươi 

ngỏ lời đính hôn với các phụ nữ. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 235). 

Đính hôn ở đây muốn nói là tiến hành cuộc giao ước 

đính hôn còn ngỏ lời là chỉ bày tỏ ý muốn nhưng chưa 

tiến hành cuộc giao ước đính hôn. 
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 Thí dụ: Người phụ nữ trong thời hạn Iddah thuộc 

trường hợp người chồng không được phép quay lại (tức sau ba 

lần ly dị) được phép nói: tôi muốn, khi được ai đó ngỏ lời 

muốn đính hôn nhưng không được phép nhận lời đồng ý một 

cách chính thức cho đến khi đã hết thời hạn Iddah. Riêng người 

phụ nữ trong thời hạn Iddah thuộc trường hợp người chồng 

được phép quay lại thì không được phép dù là tiến hành đính 

hôn hay chỉ ngỏ lời dạm hỏi. 

2- Không được phép tiến hành hôn ước khi trong thời hạn 

Iddah: 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

َجلَُهۥ﴿
َ
ٰ َيبألَُغ ٱلأكرَتُٰب أ رََكحر َحَّتَّ َدةَ ٱنلِ زرُمواْ ُعقأ  [219ابلقرة: سورة ] ﴾َوََل َتعأ

Và các ngươi chớ tiến hành cuộc thành hôn cho đến khi đã 

mãn hạn (Iddah) theo qui định. (Chương 2 – Albaqarah, câu 

235). 

Học giả Ibnu Katheer nói trong Tafseer của ông 

(1/509): Có nghĩa là: các ngươi không được tiến hành cuộc 

giao ước Nikah cho đến khi nào đã mãn hạn Iddah, và quả thật 

các học giả đều đồng thuận rằng không được phép tiến hành 

cuộc thành hôn trong thời gian Iddah. 

 Hai điều lưu ý hữu ích: 

Điều thứ nhất: Ai ly dị trước khi “động phòng” thì 

không có thời gian Iddah bởi Allah  đã phán: 

ن ﴿
َ
ُتُموُهنَّ مرن َقبألر أ مرَنٰتر ُثمَّ َطلَّقأ أُمؤأ ُتُم ٱل ْ إرَذا نََكحأ ريَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ةٖ  وُهنَّ َفَما لَُكمأ َعلَيأهرنَّ مرنأ عردَّ وَنَها   َتَمسُّ َتدُّ  [49سورة اْلحزاب: ] ﴾َتعأ
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Hỡi những người có đức tin! Khi các ngươi kết hôn với 

những phụ nữ có đức tin rồi ly dị họ trước khi chạm đến cơ 

thể họ thì các ngươi sẽ không áp dụng thời gian Iddah. 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 49). 

Học giả Ibnu Katheer nói trong Tafseer của ông 

(5/479): Đây là điều được thống nhất quan điểm của giới học 

giả rằng người phụ nữ khi ly dị trước khi có sự “quan hệ vợ 

chồng” thì cô ta không có thời hạn Iddah, cô ta được phép kết 

hôn ngay nếu muốn. 

Điều thứ hai: Người phụ nữ ly dị trước khi có sự 

“quan hệ vợ chồng” và đã có ấn định tiền cưới thì cô ta được 

quyền hưởng một nửa phần tiền cưới đó; còn nếu không định 

lượng về tiền cưới thì cô ta được hưởng phần đền bù phù hợp. 

Và nếu người phụ nữ ly dị sau khi đã có quan hệ với 

chồng thì người phụ nữ đó được hưởng trọn tiền cưới. Allah, 

Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

ۚٓ َلَّ ُجَناَح عَ ﴿ ررُضواْ لَُهنَّ فَرريَضة  وأ َتفأ
َ
وُهنَّ أ رَسآَء َما لَمأ َتَمسُّ ُتُم ٱلِن  لَيأُكمأ إرن َطلَّقأ

ا لََعَ َوَمِترُعوُهنَّ لََعَ  ُروفر  َحقًّ أَمعأ رٱل َۢا ب ر قََدُرهُۥ َمَتَٰع ُّتر أُمقأ عر قََدُرهُۥ َولََعَ ٱل أُموسر ٱل
نرنَي  سر أُمحأ  [210ة: سورة ابلقر] ﴾٢٣٦ٱل

Các ngươi không có tội nếu ly dị vợ trước khi chung đụng 

họ (quan hệ tình dục) hoặc chưa định cho họ một phần 

tặng (Mahr) bắt buộc nào thì các ngươi hãy tặng họ phần 

quà tặng thích hợp, người giàu tặng theo phương tiện của 

mình và người nghèo tặng theo phương tiện của mình, hãy 

tặng phần quà tặng phù hợp với lẽ thường, đó là điều đáng 

làm đối với những người làm tốt. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu  236). 
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ُتمأ لَُهنَّ فَرريَضة  ﴿ وُهنَّ َوقَدأ فََرضأ ن َتَمسُّ
َ
ُتُموُهنَّ مرن َقبألر أ ُف  ِإَون َطلَّقأ َما  فَنرصأ

ُتمأ   [212سورة ابلقرة: ] ﴾فََرضأ

Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi chung đụng họ và các 

ngươi đã định cho họ một phần quà (Mahr) bắt buộc thì 

một nửa của phần quà tặng mà các ngươi đã tặng không 

còn là của các ngươi nữa. (Chương 2 – Albaqarah, câu 237). 

Có nghĩa rằng này hỡi những người chồng, các ngươi 

không có tội trong việc các ngươi ly dị vợ của các ngươi trước 

khi các ngươi chung đụng họ và đã đưa họ tiền cưới; nhưng 

điều đó là thiệt thoài cho họ nên họ cần được cư xử tử tế. Bởi 

thế, Allah  ra lệnh phải cho những người chồng phải đưa cho 

những người vợ một nửa. 

Học giả Ibnu Katheer nói trong bộ Tafseer  của ông 

(1/512): Đây là điều được đồng thuận bởi giới học giả, không 

có sự bất đồng quan điểm trong vấn đề này. 

3- Người phụ nữ trong thời gian Iddah do chồng qua 

đời bị cấm năm điều: 

- Dùng đến nước hoa các loại, dù là trên thân thể, quần 

áo; bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

 مسلم. رواه ابلخاري و ))ّطيبًا َتَمَس  َوَلَ ((
“Phụ nữ trong Iddah do chồng mất không được dùng đến 

nước hoa” (Albukhari, Muslim). 

- Chưng diện và làm đẹp 

- Ăn mặc quần áo đẹp 
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- Đeo các nữ trang các loại 

- Không ngủ tại nhà, nơi ở của hai vợ chồng. Người vợ 

chỉ được phép chuyển đi nơi khác khi nào có lý do chính đáng 

theo giáo luật; không dược phép rời khỏi nhà để viếng người 

bệnh, thăm bạn bè hoặc người thân; được phép đi ra ngoài vào 

ban ngày khi có chuyện cần thiết.  

Ngoài năm điều trên thì cô ta không bị cấm bất cứ điều 

gì khác. 

Imam Ibnu Al-Qayyim nói trong Al-Hadyu Annabawi 

(5/507): Họ không bị cấm cắt móng tay, tẩy lông ở nách, phần 

kín, và cũng không bị cấm tắm và chải đầu. 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa 

tổng hợp (34/27, 28): Cô ta được phép ăn tất cả những gì Allah 

cho phép như trái cây và thịt, tương tự được phép uống những 

gì Allah cho phép ... Cô ta không bị cấm các việc làm được 

phép như như thêu, may, và những việc làm của nữ giới; cô ta 

được phép làm giống như được phép làm những điều trong thời 

gian không phải là Iddah. Những điều tôi nói này đây là 

Sunnah của Thiên sứ , điều mà phụ nữ Sahabah đã làm trong 

thời của của Người khi chồng của họ qua đời. 

Một số người thiếu hiểu biết nói rằng phụ nữ trong thời 

gian Iddah khi chồng qua đời không được phép che mặt khỏi 

ánh trăng, không được phép lên sân thượng, không được nói 

chuyện với đàn ông, phải che mặt trước những người Mahram, 

... tất cả đều không có sở sở giáo lý. Allah là Đấng biết rõ hơn 

hết! 
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Chương mười 

Giáo lý về việc bảo vệ danh dự và đức hạnh 

của phụ nữ 

 

 Phụ nữ cũng giống như nam giới được lệnh hạ thấp 

cái nhìn xuống và giữ phần kín (khỏi 

điều Haram) 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc 

phán:   

﴿ َ ۚٓ إرنَّ ٱَّللَّ ََكٰ لَُهمأ زأ
َ
رَ  أ ۚٓ َذٰل َفُظواْ فُُروَجُهمأ بأَصٰررهرمأ َوَيحأ

َ
واْ مرنأ أ مرنرنَي َيُغضُّ رلأُمؤأ قُل ِل

َنُعوَن  رَما يَصأ َۢ ب بأَصٰررهرنَّ  ٣٠َخبرُّي
َ
َن مرنأ أ ُضضأ مرَنٰتر َيغأ رلأُمؤأ َن َوُقل ِل َفظأ َوَيحأ

 [19، 16]سورة انلور: ﴾فُُروَجُهنَّ 

Hãy bảo những người đàn ông có đức tin hạ thấp cái nhìn 

xuống và giữ gìn phần kín của họ. Điều đó tốt cho họ hơn 

bởi vì Allah am tường mọi điều họ làm. Và hãy bảo những 
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người phụ nữ có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn 

phần kín của họ. (Chương 24 – Annur, câu 30, 31). 

Sheikh của chúng tôi Muhammad Al-Amin Ash-

Shanqiti  nói trong Tafseer của ông “Adwa Al-bayaan”: 

Allah Tối Cao ra lệnh bảo những người có đức tin nam và 

những người có đức tin nữ hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn 

phần kín. Giữ gìn phần kín là giữ phần kín khỏi hành vi Zina, 

Liwaat (quan hệ đồng giới), và ăn mặc kín đáo ... 

Sheikh  nói: Quả thật, Allah Tối Cao đã hứa tha thứ 

và ban cho phần ân thưởng những ai, dù đàn ông hay phụ nữ, 

thực hiện theo mệnh lệnh của Ngài. Allah  phán: 

رترنَي َوٱلأَقٰنرَتٰتر ﴿ مرَنٰتر َوٱلأَقٰن أُمؤأ مرنرنَي َوٱل أُمؤأ لرَمٰتر َوٱل أُمسأ لرمرنَي َوٱل أُمسأ إرنَّ ٱل
َعٰتر  عرنَي َوٱلأَخٰشر رَرٰتر َوٱلأَخٰشر ٰب ريَن َوٱلصَّ ِٰبر َقٰتر َوٱلصَّ ٰدر قرنَي َوٱلصَّ ٰدر َوٱلصَّ

أُمَتَص  نَي فُُروَجُهمأ َوٱل ئرَمٰتر َوٱلأَحٰفرظر َٰٓ ئرمرنَي َوٱلصَّ َٰٓ َقٰتر َوٱلصَّ أُمَتَصِدر قرنَي َوٱل ِدر
َ َكثرّي   ٰكررريَن ٱَّللَّ فرَرة  َوٱلأَحٰفرَظٰتر َوٱلذَّ غأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱَّللَّ

َ
ٰكرَرٰتر أ يم   ا َوٱلذَّ ا َعظر را جأ

َ
ا َوأ

 [18سورة  اْلحزاب: ] ﴾ ٣٥

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). 

(Xem Adwa Al-Bayaan: 6/186, 187). 
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Trong Al-Mughni (8/198) có nói:]Nếu hai người phụ 

nữ có hành vi kích dục cho nhau thì hai người họ được xem là 

đã Zina bị nguyền rủa, Thiên sứ của Allah  nói: 

َة ((
َ
أ حَمرح ُة اَل

َ
أ حَمرح تَتح اَل

َ
 ))َما َزانّيَتَانّ َفهُ إَّذا أ

“Nếu người nữ đến với người nữ (để thực hiện hành vi kích 

dục) thì hai người phụ nữ đó Zina” 

Hai người họ phải được khuyên bảo nhắc nhở bởi vì 

đây là hành vi Zinah không có qui định khung hình phạt.[15  

Do đó, người phụ nữ Muslim, đặc biệt là những thanh 

thiếu niên phải nên tránh việc làm tội lỗi và xấu này. 

Riêng đối với việc hạ thấp cái nhìn xuống, Sheikh Ibnu 

Al-Qayyim  nói trong Al-Jawaab Al-Ka-fi trang 129 và 135: 

]Đối với những khoảnh khắc (nhìn) kích thích sự ham muốn và 

dẫn đến hành vi cho lòng ham muốn, việc ngăn những khoảnh 

khắc đó là cơ sở cho việc bảo vệ phần kín (khỏi hành vi tình 

dục Haram). Bởi thế, ai cứ thả đi cái nhìn của mình một cách 

tự do thì người đó đang đưa bản thân mình đến với các nguồn 

hủy diệt. Quả thật, Thiên sứ của Allah  nói: 

َرةَ  تُتحّبعّ  َلَ  ىلَعّ   يَا(( َرةَ  انَلظح وََل  لََك  َمافَإّنَ  انَلظح
ُ
 اريم.رواه أمحد وادل )) اْل

“Này Ali, đừng tiếp nối một cài nhìn sau một nhìn bởi quả 

thật, cái nhìn đầu tiên mới là của ngươi” (Ahmad và Adda-

rami). 

                                                           
(15) Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói trong bộ Fata-wa tổng hợp (15/321): 

Phụ nữ đồng tính là người Zina như đã được nói trong Hadith: Zina của phụ 

nữ là hành vi đồng tính của họ. 
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Có nghĩa rằng cái nhìn bất chợt, cái nhìn diễn ra không 

có sự chủ ý tức cái nhìn một cách vô tình là cái nhìn được 

phép. 

Trong Musnad của Ahmad có ghi rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

م  ّمنح ّسَهاّم إّبحّليحٍس (( ُموح م  َمسح ُر َسهح  ))انََلظح
“Cái nhìn là mũi tên có tẩm độc từ những mũi tên của 

Iblis”... 

Cái nhìn là nguồn gốc chung cho mọi diễn biến mà con 

người gặp phải. Cái nhìn nảy sinh sự tò mò, tò mò nảy sinh ý 

tưởng, ý tưởng nảy sinh sự ham muốn, sự ham muốn nảy sinh 

ý định, rồi tiếp đến là hành động khó có gì để cản trở. Chính vì 

thế mà người ta thường nói: việc kiên nhẫn và chịu đựng trong 

việc hạ thấp cái nhìn xuống dễ dàng hơn việc kiên nhẫn và chịu 

đựng về nỗi đau xảy ra sau cái nhìn[. 

Hỡi quí chị em phụ nữ Muslim, quí chị em hãy hạ thấp 

cái nhìn xuống trước nam giới, không xem những hình ảnh 

khiêu khích lòng ham muốn được đăng tải trên các tạp chí hoặc 

trong các kênh truyền hình hay phim ảnh. Bởi đã có không biết 

bao nhiêu cái nhìn như thế đã khiến nhiều người phải hối tiếc 

và ân hận. 

 Một trong các cách giữ gìn phần kín khỏi hành vi 

tình dục Haram là tránh nghe ca hát và tiếng nhạc 

Imam Ibnu Al-Qayyim nói trong Igha-thah Al-Luhfaan 

(1/241, 248, 264, 265): ]Một trong những mưu đồ của Shaytan 

dùng để cám dỗ những ai ít kiến thức, thiếu sự nhận thức và 

yếu về tôn giáo là nó vây bủa trái tim của những người thiếu 
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hiểu biết và sai quấy bằng cách lôi kéo họ đến với lời ca tiếng 

nhạc mục đích ngăn cách trái tim của họ với Kinh Qur’an 

khiến họ dễ dàng đến với điều tội lỗi và bất tuân Allah. Do đó, 

tiếng nhạc lời ca Haram là Qur’an của Shaytan, là bức màn dày 

ngăn cách với Đấng Arrahman, là bùa mê quyến rũ đến với 

hành vi Liwaat (tình dục đồng giới) và Zina, và với lời ca tiếng 

nhạc những cặp tình nhân chỉ biết đến nhục dục ... Còn đối với 

việc nghe lời ca tiếng nhạc từ phụ nữ và những người đàn ông 

mày râu nhẵn nhụi là điều Haram lớn nhất và là tội lỗi nghiêm 

trọng trong tôn giáo ... Và điều mà xã hội đều biết rằng khi 

người phụ nữ gặp trở ngại về đàn ông thì họ thường nghe nhạc 

bởi vì lời ca tiếng nhạc cho họ thoải mái, điều này là do cảm 

xúc của phụ nữ dễ bị tác động bởi các âm thanh; và tiếng của 

ca nhạc là thứ tác động đến cảm xúc từ hai phương diện: 

phương diện giọng hát và điệu nhạc và phương diện nội dung 

bài hát. Và nếu kết hợp thứ bùa mê này với những thiếu nữ, 

những điệu nhảy ẻo lả gợi dục, và những chất kích thích thì 

không biết bao nhiêu phụ nữ trở nên những người thác loạn 

trong chốn u mê khoái lạc?!  [  

Hãy kính sợ Allah hỡi quí chị em phụ nữ Muslim, hãy 

tránh xa những thứ bệnh hoạn đầy nguy hiểm này. 

 Một trong các cách giữ gìn phần kín khỏi hành vi 

tình dục Haram là không để phụ nữ đi xa mà không có 

người Mahram đi cùng 

Một trong những cách giữ gìn phần kín khỏi hành vi 

tình dục Haram là không để phụ nữ đi xa mà không có người 

Mahram đi cùng; bởi lẽ người Mahram có thể bảo vệ phụ nữ 

khỏi những điều không tốt lành. 
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Quả thật, có rất nhiều Hadith xác thực đã ngăn cấm 

phụ nữ đi xa mà không có người Mahram đi cùng. Tiêu biểu 

như: 

Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  

nói: 

ةُ  تَُسافّرّ  َلَ ((
َ
أ حَمرح يَامٍ  ثاََلثَةَ  ال

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. ))حَمحَرمٍ  ّذى َمعَ  إَّلَ  أ

“Phụ nữ không được đi xa quá ba ngày mà không có người 

Mahram đi cùng” (Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  nói: 

نَ ((
َ
نح  َنََه  وسلم عليه الل صَّل اللّ  رَُسوُل  أ

َ
ةُ  تَُسافّرَ  أ

َ
أ حَمرح ّ  َمّسَْيةَ  ال  إَّلَ  يَوحَمْيح

وح  َزوحُجَها َوَمَعَها
َ
 رواه ابلخاري ومسلم. ))حَمحَرمٍ  ُذو أ

“Thiên sứ của Allah  cấm phụ nữ đi xa khoảng hai ngày 

đường ngoại trừ có chồng hoặc người Mahram đi cùng” 

(Albukhari, Muslim). 

Ông Abu Huroiroh  thuật lại lời của Thiên sứ : 

ةٍ  حَيّل   َلَ ((
َ
َرأ ّمنُ  َّلمح َوحمّ  بّاللّ  تُؤح نح  اْلّخرّ  َواَلح

َ
مٍ  َمّسَْيةَ  تَُسافّرَ  أ  َمَعَها لَيحَس  َوََلحلَةٍ  يَوح

َمة    رواه ابلخاري ومسلم. ))ُحرح
“Người phụ nữ có đức tin nơi Allah và Ngày Sau không 

được phép đi xa khoảng một ngày đường (ngày và đêm) mà 

không có người Mahram đi cùng.” (Albukhari, Muslim). 

Mức lượng trong các Hadith: ba ngày, hai ngày và một 

ngày đêm chỉ mang tính nói về các phương tiện di chuyển thời 

đó từ việc đi bằng chân và đi bằng con vật cưỡi. Và việc khác 
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nhau về mức lượng ba ngày, hai ngày hay một ngày đêm trong 

các Hadith không phải là ý nghĩa muốn nói mà ý nghĩa muốn 

nói là tất cả cuộc đi đường được gọi là đi xa thì người phụ nữ 

bị cấm đi một mình. 

Imam Annawawi nói trong Sharh Sahih Muslim 

(9/103): ]Chốt lại vấn đề: tất cả cuộc đi đường được gọi là đi 

xa thì người phụ nữ bị cấm đi nếu như không có chồng hay 

người Mahram đi cùng, dù đó là ba ngày hay hai ngày hoặc 

một ngày đêm hoặc ít hơn hay nhiều hơn thế. Cơ sở cho điều 

này là lời thuật của Ibnu Abbas  mang tính tổng quát: 

ة  إََّل َمَع ّذيح حَمحَرم((
َ
َرأ  رواه ابلخاري ومسلم. ))ََل تَُسافُّر ّامح

“Phụ nữ không được đi xa mà không có người Mahram đi 

cùng” (Albukhari, Muslim). 

Hadith này bao hàm tất cả những chuyến đi được gọi là 

đi xa. Allah  là Đấng biết hơn hết!  [  

Còn những ai Fata-wa rằng phụ nữ được phép đi xa 

cùng với tập thể phụ nữ để thực hiện chuyến hành hương Hajj 

thì những người đó đã đi ngược lại với Sunnah của Thiên sứ 

. Imam Al-Khita-bi nói trong Ma’a-lim Assunan (2/276, 277) 

cùng với Tahzdeeb của Ibnu Al-Qayyim: Quả thật Thiên sứ 

của Allah  cấm phụ nữ đi xa ngoại trừ có người đàn ông 

thuộc Mahram của cô ta đi cùng cô ta; bởi thế, việc cho phép 

phụ nữ đi Hajj mà không có điều kiện này, điều kiện mà Thiên 

sứ của Allah  đã qui định, là điều trái với đường lối Sunnah 

của Thiên sứ . Như vậy, nếu việc phụ nữ ra đi không có 

người Mahram đi cùng là điều tội lỗi, việc thực hiện Hajj của 

cô ta không có giá trị bởi vì cô ta đã làm điều ngoan đạo bằng 

điều dẫn đến điều tội lỗi. 
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Tôi (tác giả) nói: Họ không tuyệt đối cho phép phụ nữ 

đi xa mà không có người Mahram đi cùng mà họ chỉ cho phép 

phụ nữ thực hiện điều đó đối với Hajj bắt buộc mà thôi. 

Imam Annawawi nói trong Al-Majmu’a (8/249): 

Không được phép đối với Hajj khuyến khích, đi xa để kinh 

doanh, thăm viếng hay những công việc khác ngoại trừ phải có 

Mahram đi cùng. 

Sự lơ là trong thời đại ngày nay về việc phụ nữ đi xa 

độc thân một mình trong tất cả mọi trường hợp là điều mà 

không ai trong giới học giả Islam đồng thuận và tán thành. 

Một số người nói rằng: Người Mahram của người phụ 

nữ đưa cô ta lên máy bay rồi sau đó một người Mahram khác 

của cô ta sẽ đón cô ta khi cô ta tới nơi; bởi vì trên máy bay an 

toàn vì họ cho rằng trên máy bay có nhiều hành khách từ đàn 

ông và phụ nữ. 

Chúng ta trả lời cho câu nói của họ: Không đúng, trên 

máy bay còn nguy hiểm hơn ở những nơi khác, bởi vì các hành 

khách ngồi trà trộn với nhau, có thể nam ngồi sát cạnh bên nữ 

và nữ sát cạnh bên nam, và có thể máy bay sẽ chuyển hướng 

đến một sân bay khác và người đến đón cô ta không tìm thấy 

cô ta và điều đó càng nguy, người phụ nữ sẽ làm gì khi ở một 

đất nước xa lạ và không có người Mahram đi cùng? 

 Một trong các cách giữ gìn phần kín khỏi hành vi 

tình dục Haram là không để phụ nữ và đàn ông ở trong 

một không gian riêng chỉ có hai người với nhau mà không 

có người Mahram của cô ta ở cùng 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ّمنُ  ََكنَ  َمنح (( مّ  بّاللّ  يُؤح َوح ةٍ  ََيحلَُونَ  فَالَ  رّ اْلخّ  َواَلح
َ
َرأ  ّمنحَها حَمحَرمٍ  ُذو َمَعَها لَيحَس  بّامح

 رواه أمحد. ))الَشيحَطانُ  ثَاثّلَُهَما فَإّنَ 
“Ai có đức tin nơi Allah và Ngày Sau thì chớ ở riêng với 

người phụ nữ không có người Mahram ở cùng, bởi quả 

thật, kẻ thứ ba giữa hai người họ sẽ Shaytan” (Ahmad). 

Ông Amir bin Rabi’a  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói:  

َلَ ((
َ
ةٍ  رَُجل   ََيحلَُونَ  َلَ  أ

َ
َرأ رواه الرتمذي  ))، إََّل حَمحَرمالَشيحَطانُ  ثَاثّلَُهَما ََكنَ  إَّلَ  بّامح

 وأمحد.
“Chẳng phải người đàn ông không được ở riêng với phụ nữ 

vì kẻ thứ ba sẽ là Shaytan trừ phi người đàn ông đó 

Mahram” (Tirmizdi và Ahmad). 

Al-Majid nói trong Al-Muntaqa: Hai Hadith này đều 

được Ahmad ghi lại, nhưng trong Hadith do Ibn Abbas thuật 

lại mang cùng nội dung thì Hadith được Albukhari và Muslim 

ghi lại. 

Imam Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar 

(6/120): Sự ở riêng cùng với một người phụ nữ Ajnabi (được 

phép kết hôn) là điều Haram được sự đồng thuận của tất cả các 

học giả như đã được Al-Hafizh nói trong Al-Fath. Lý do 

nghiêm cấm được nêu trong Hadith đó là kẻ thứ ba của hai 

người ở riêng là Shaytan, và sự hiện diện của Shaytan là lôi 

kéo làm điều tội lỗi, còn nếu có Mahram ở cùng thì được phép 

bởi vì điều đó sẽ ngăn cản việc làm tội lỗi có thể diễn ra. 
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Quả thật, một số phụ nữ cũng như những người bảo hộ 

của họ đã rất lơ là về việc phụ nữ ở riêng với nam giới trong 

nhiều tính huống: 

- Phụ nữ ở riêng cùng với người bà con của chồng, để 

hở gương mặt khi ở cùng với người đàn ông đó. Đây là điều vô 

cùng nguy hiểm. Thiên sứ của Allah  nói: 

ُخوَل َوا إّيَاُكمح ((  ))النَِّساءّ  ىلَعَ  دل 

“Các ngươi hãy coi chừng việc đi vào với phụ nữ ở không 

gian riêng” 

Những người đàn ông thuộc cư dân Madinah (Al-

Ansar) nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nhưng nếu đó là người 

Hamu thì sao? Thiên sứ của Allah  nói: 

وُ (( َمح ح  اْلح  رواه ابلخاري ومسلم. ))َموحُت ال
“Hamu lại càng chết” (Albukhari, Muslim). 

Hamu có nghĩa là anh (em trai) chồng. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar nói trong Fat-hu Al-Ba-ry 

(9/331): Annawawi nói: Giới học giả đều đồng thuận những 

người Hamu là những người bà con của chồng như cha chồng, 

chú (bác) chồng, anh (em trai) chồng, con trai chồng, anh em 

họ của chồng, ... ; họ cũng đồng thuận rằng ý nghĩa Hamu 

trong Hadith không phải cha chồng hay con trai của chồng bởi 

vì họ là Mahram của vợ, người vợ được phép ở riêng với họ, 

những người này không mô tả “lại càng chết”. Theo thói 

thường người anh (em trai) của chồng thường ở riêng với chị 

dâu, và diều đó được ví như cái chết, nó còn nặng hơn việc 

cấm. 
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Học giả Ash-Shawka-ni nói trong Nil Al-Awtaar 

(6/122):  Lời của Người “Hamu lại càng chết” có nghĩa là 

càng đáng sợ hơn những người khác giống như việc sợ chết 

đáng sợ hơn nỗi sợ về thứ khác. 

Bởi thế, hãy kính sợ Allah  hỡi quí chị em phụ nữ 

Muslim, quí chị em chớ đừng lơ là vấn đề này, điều mà mọi 

người thường không mấy quan tâm; và vấn đề là ở giáo luật 

chứ không phải ở tập quán và thói quen của mọi người. 

- Một số phụ nữ cũng như những người bảo hộ của họ lơ 

là trong việc để mặc người phụ nữ đi xe một mình cùng với tài 

xế mà không có người Mahram đi cùng. 

Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Ash-Sheikh , 

Mufti của vương quốc Saudi nói trong bộ Fata-wa tổng hợp 

của ông (10/52): Hiện tại, không còn phải nghi ngờ gì nữa rằng 

việc phụ nữ đi xe một mình cùng với tài xế mà không có 

Mahram đi cùng là điều trái với giáo luật một cách rất rõ ràng, 

trong sự việc này dẫn đến nhiều điều xấu dù đó là phụ nữ kín 

đáo hay phụ nữ cởi mở; và người đàn ông đồng ý cho người 

phụ nữ Mahram của y làm điều này thì y là người rất yếu trong 

tôn giáo, thiếu bản chất của đàn ông, không có lòng ghen cho 

người phụ nữ Mahram của mình. Thiên sứ của Allah  nói: 

ةٍ  رَُجل   ََيحلَُونَ  َلَ ((
َ
َرأ  رواه أمحد. ))الَشيحَطانُ  ثَاثّلَُهَما ََكنَ  إَّلَ  بّامح

“Người đàn ông không được ở riêng với phụ nữ vì kẻ thứ 

ba sẽ là Shaytan” (Ahmad). 

Và việc phụ nữ đi xe một mình cùng với tài xế mang 

tính chất riêng tư hơn cả ở trong nhà hay những nơi khác bởi vì 

trong xe người phụ nữ không thể di chuyển đi đâu khác ngoài 
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việc phải ngồi lại một chỗ và người tài xế có thể đưa cô ta đến 

bất cứ nơi nào y muốn. 

Và người tham gia vào để làm mất đi không riêng của 

hai người phụ nữ và đàn ông phải là người lớn chứ trẻ con thì 

chưa đủ điều kiện cho vấn đề. Một số phụ nữ cứ tưởng mang 

theo đứa trẻ là coi như đã không còn mang ý nghĩa không gian 

riêng tư với đàn ông khi họ ở riêng với đàn ông không phải 

Mahram. 

Imam Annawawi nói (9/159): Khi người phụ nữ 

Ajnabi ở riêng với người đàn ông Ajnabi mà không có người 

thứ ba là người Mahram của người phụ nữ đó thì đấy là điều 

Haram được giới học giả đồng thuận. Tương tự, nếu ở cùng với 

hai người họ là một đứa bé thì điều đó vẫn chưa mất đi bản 

chất riêng không được phép của hai người họ.  

- Một số phụ nữ cũng như những người bảo hộ của họ lơ 

là trong việc để mặc người phụ nữ đi gặp bác sĩ nam một mình 

với cái lý rằng cô ta cần phải điều trị, đó là điều cấp bách.  

Đây là điều trái với giáo luật và rất nguy hiểm, không 

được phép thừa nhận hoặc giữ im lặng. 

Sheikh Muhammad bin Ibrahim  nói trong bộ Fata-

wa tổng hợp của ông (10/13): Trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc 

người phụ nữ Ajnabi ở riêng với người đàn ông Ajnabi là điều 

bị nghiêm cấm trong giáo luật, dù người đàn ông là bác sĩ điều 

trị cho cô ta bởi vì Thiên sứ của Allah  đã nói: 

ةٍ  رَُجل   ََيحلَُونَ  َلَ ((
َ
َرأ  رواه أمحد. ))الَشيحَطانُ  ثَاثّلَُهَما ََكنَ  إَّلَ  بّامح

“Người đàn ông không được ở riêng với phụ nữ vì kẻ thứ 

ba sẽ là Shaytan” (Ahmad). 
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Do đó, phải đi cùng với cô ta một người Mahram, 

chồng hay ai khác thuộc thành phần Mahram của cô ta, và nếu 

không có ai đi với cô ta thì ít nhất cũng phải có những người 

phụ nữ họ hàng của cô ta, còn nếu không có ai trong những 

thành phần vừa nói và người bệnh đang nguy kịch không thể 

chậm trễ thì ít nhất cũng phải có y tá hay hộ lý đi cùng cô ta; 

còn việc đi riêng một mình là không được phép. 

Tương tự, người bác sĩ nam không được phép ở riêng 

cùng với một người nữ Ajnabi, dù đó là nữ bác sĩ đồng nghiệp 

hay y tá, người thầy giáo mù hay không mù không được phép ở 

riêng cùng với một nữ học sinh hay sinh viên, người phụ nữ 

tiếp viên trên máy bay không được phép ở riêng cùng với 

người đàn ông Ajnabi. Đây là những điều mà nhiều người đã lơ 

là và không mấy quan tâm, họ xem sự việc này là văn minh, họ 

đã bắt chước những người ngoại đạo một cách mù quáng mà 

không cần quan tâm đến các giáo lý của Islam. 

Người chủ nam không được ở riêng cùng với người nữ 

giúp việc nhà của anh ta, người nữ chủ nhà không được ở riêng 

cùng với người nam giúp việc. Vấn đề giúp việc là vấn đề nguy 

hiểm mà nhiều người đã gặp phải trong thời đại ngày nay 

nguyên nhân là do phụ nữ ra ngoài đi dạy và làm việc. Bởi thế, 

những người có đức tin nam và những người có đức tin nữ phải 

hết sức cẩn trọng và tránh phải đi làm ở bên ngoài. 

 Phụ nữ không được phép bắt tay với đàn ông 

không thuộc thành phần Mahram của cô ta 

Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz , chủ tịch 

các phòng ban nghiên cứu giáo lý, tư vấn, tuyên truyền và 

hướng dẫn, nói trong bộ Fata-wa của ông do cơ quan tuyên 

truyền và báo chí Islam xuất bản (1/185): Phụ nữ không được 
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phép bắt tay những người khác giới không phải là thành phần 

Mahram của họ, dù họ là thiếu nữ hay người già, và những 

người khác giới dù là thanh niên hay người già; bởi vì trong sự 

việc đó có nguy cơ dẫn đến điều Fitnah cho cả hai giới. Quả 

thật, Thiên sứ của Allah  nói: 

َصافّحُ  َلَ  إّّنِّ ((
ُ
 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. ))النَِّساءَ  أ

“Quả thật Ta không bắt tay với phụ nữ” (Tirmizdi, Annasa-

i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Bà A’ishah  nói: 

ةٍ  يَدَ  -وسلم عليه الل صَّل- اللّ  رَُسولّ  يَدُ  َمَستح  َما((
َ
َرأ  ُيبَايُّعُهنَ  َما ََكنَ  ،َقط   امح

 رواه ابلخاري ومسلم. ))بّالحلََكَمّ  إََّل 
“Tay Thiên sứ của Allah không hề chạm tay của bất cứ 

người phụ nữ nào, Người chỉ giao ước với họ bằng lời nói” 

(Albukhari, Muslim). 

Không có sự khác biệt giữa việc bắt tay có sự chạm tay 

trực tiếp hay gián tiếp (bằng cách đeo bao tay hay vật ngăn 

cách sự tiếp xúc) bởi các bằng chứng giáo lý mang tính bao 

quát và bởi vì nhằm mục đích ngăn những yếu tố dẫn đến điều 

Fitnah. 

Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti  nói trong 

Tafseer của ông Adwa Al-Bayaan (6/602, 603): Hãy biết rằng 

người đàn ông Ajnabi không được phép bắt tay với người phụ 

nữ Ajnabi, và y cũng không được phép sờ, chạm vào cơ thể 

của cô ta và ngược lại; bằng chứng cho điều đó: 

Bằng chứng thứ nhất: Thiên sứ của Alah  đã nói: 
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َصافّحُ  َلَ  إّّنِّ ((
ُ
 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. ))النَِّساءَ  أ

“Quả thật Ta không bắt tay với phụ nữ” (Tirmizdi, Annasa-

i, Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 

َوةٌ َحَسَنةٞ لََّقدأ ََكَن لَُكمأ ِفر رَُسولر ٱ﴿ سأ
ُ
ر أ َر  َّللَّ َوأَم ٱٓأۡلخر َ َوٱّلأ ِرَمن ََكَن يَرأُجواْ ٱَّللَّ ل

َ َكثرّي    [23سورة اْلحزاب: ] ﴾ اَوَذَكَر ٱَّللَّ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương 

tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng 

điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn 

tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. (Chương 33 – Al-‘Ahzab, 

câu 21). 

Bởi thế, chúng ta không được bắt tay phụ nữ để tuân 

thủ theo đường lối của Thiên sứ . Qua Hadith vừa nêu cho 

thấy Thiên sứ của Allah  không bắt tay phụ nữ, và Người 

không bắt tay phụ nữ ngay cả lúc nguyện thề giao ước Al-

Bai’ah là bằng chứng rõ rệt nhất rằng đàn ông không được 

phép bắt tay với phụ nữ, và cũng không được phép sờ, chạm 

vào bất cứ bộ phận nào từ cơ thể của họ; bởi lẽ cái tiếp xúc có 

mức độ nhẹ nhất là tiếp xúc ở việc bắt tay, nếu Thiên sứ của 

Allah  đã cấm nó trong thời điểm cần phải thực hiện khi diễn 

ra cuộc giao ước thề nguyện thì điều đó chứng tỏ nó không 

được phép trong bất cứ trường hợp nào khác; và không ai được 

phép làm trái lệnh của Thiên sứ  bởi vì Người là đại diện cho 

giáo lý của Allah  cho nên mọi lời nói của Người, hành động 

của Người, thái độ và phản ứng của Người phải được tất cả 

cộng đồng tín phải tuân theo. 
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Bằng chứng thứ hai: Những gì được trình bày ở trên 

cho thấy rằng toàn bộ thân thể của phụ nữ đều là Awrah cần 

được che đậy kín đáo, và việc giáo lý qui định hạ thấp cái nhìn 

xuống chỉ vì nhằm mục đích lo sợ xảy ra điều Fitnah; và không 

phải nghi ngờ gì nữa rằng việc cơ thể chạm cơ thể là cách kích 

thích gây hưng phấn mạnh nhất trong vấn đề bản năng tình 

dục, nó kêu gọi đến với Fitnah hơn là cái nhìn của cặp mắt, và 

điều này hầu như ai cũng biết. 

Bằng chứng thứ ba: Đó là cách để hưởng thụ khoái 

lạc từ người phụ nữ Ajnabi khi mà con người trong thời buổi 

ngày nay ít có lòng có Taqwa và mất đi lòng trung thực và 

ngay chính. Quả thật, chúng tôi đã được nói cho biết rất nhiều 

rằng có một số người chồng hôn em vợ của họ bằng cách áp 

má với nhau (môi gần chạm môi) và họ gọi đó là hình thức hôn 

để chào Salam, đây là điều Haram được giới học giả đồng 

thuận.  

 

 

 

 

 

 

 

Lời kết 
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Hỡi những người có đức tin nam, hỡi những người có 

đức tin nữ, tôi xin nêu ra cho quí đạo hữu lời phán dạy của 

Allah, Đấng Tối Cao: 

بأَصٰرر ﴿
َ
واْ مرنأ أ مرنرنَي َيُغضُّ رلأُمؤأ َ قُل ِل ۚٓ إرنَّ ٱَّللَّ ََكٰ لَُهمأ زأ

َ
رَ  أ ۚٓ َذٰل َفُظواْ فُُروَجُهمأ هرمأ َوَيحأ

َنُعوَن  رَما يَصأ َۢ ب َن  ٣٠َخبرُّي َفظأ بأَصٰررهرنَّ َوَيحأ
َ
َن مرنأ أ ُضضأ مرَنٰتر َيغأ رلأُمؤأ َوُقل ِل
 ُ ربأَن ِبر َۡضأ يَن زرينََتُهنَّ إرَلَّ َما َظَهَر مرنأَها  َوّلأ رهرنَّ  فُُروَجُهنَّ َوََل ُيبأدر ٰ ُجُيوب ُمررهرنَّ لََعَ

 
َ
رهرنَّ أ َنآئ بأ

َ
وأ أ

َ
رهرنَّ أ وأ َءابَآءر ُبُعوتَل

َ
رهرنَّ أ وأ َءابَآئ

َ
رهرنَّ أ ُُعوتَل يَن زرينََتُهنَّ إرَلَّ ِلر وأ َوََل ُيبأدر

رهر  َخَوٰت
َ
ٓ أ وأ بَِنر

َ
رهرنَّ أ َوٰن ٓ إرخأ وأ بَِنر

َ
رهرنَّ أ َوٰن وأ إرخأ

َ
رهرنَّ أ بأَنآءر ُبُعوتَل

َ
وأ َما أ

َ
رهرنَّ أ رَسآئ وأ ن

َ
نَّ أ

ريَن لَمأ  لر ٱَّلَّ فأ ور ٱلِطر
َ
َبةر مرَن ٱلِررَجالر أ رأ ر

ْوِلر ٱۡلأ
ُ
ر أ ٰبرعرنَي َغّيأ ور ٱلتَّ

َ
يأَمُٰنُهنَّ أ

َ
َملََكتأ أ

لََم َما ُُيأفرنَي مرن زرينَ  ُعأ رأُجلرهرنَّ ّلر
َ
رأ ربأَن ب رَسآءر  َوََل يَۡضأ ٰتر ٱلِن َٰ ٰ َعوأ َهُرواْ لََعَ ۚٓ َيظأ ترهرنَّ

لرُحوَن  مرُنوَن لََعلَُّكمأ ُتفأ أُمؤأ يَُّه ٱل
َ
ا أ ر ََجريعا  [19، 16]سورة انلور: ﴾٣١َوتُوُبٓواْ إرََل ٱَّللَّ

Hãy bảo những người đàn ông có đức tin hạ thấp cái nhìn 

xuống và giữ gìn phần kín của họ. Điều đó tốt cho họ hơn 

bởi vì Allah am tường mọi điều họ làm. Và hãy bảo những 

người phụ nữ có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và giữ gìn 

phần kín của họ; hãy bảo họ chớ phô bày nhan sắc ra ngoài 

ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự nhiên (hai bàn tay, 

gương mặt, ..); và họ phải kéo khăn choàng phủ lên ngực; 

và họ chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng , cha 

ruột, cha chồng, con trai ruột, con trai của chồng, các anh 

em (trai) ruột, hoặc con trai của các anh (em trai) ruột, 

hoặc con trai của các chị (em gái) ruột, hoặc những người 

phụ nữ giúp việc, hoặc những người nô lệ thuộc quyền sỡ 

hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục dịch đã mãn 

dục, hoặc những đứa bé chưa có cảm giác sinh lý với phần 
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kín của phụ nữ; và hãy bảo họ chớ đi giậm chân mạnh 

xuống đất để gây chú ý người khác về vẻ đẹp được giấu kín 

của họ. Và hãy quay về sám hối với Allah, tất cả các ngươi, 

hỡi những người có đức tin, mong rằng các người được 

thành công. (Chương 24 – Annur, câu 30, 31). 

 

 

 


