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رُدهُد  فِإ خَحلغْم َحلصْم ُُد وَحل  ُد يَْم خَحلعِإ َحلصْم هُد وَحل  دُد َحًل ْم َّنِإ  َحل ًْمدَحل ِإ ٌْم ،إِإنَّن احلَحل  ةِإاِإ يِإ
ْْمذُد نَحلعُد  وَحل

َحلا اِلِإ َحًل عْم
َحل
يِّئَحلاتِإ أ ٌْم شَحل يِإ ََحلا وَحل صِإ نْمفُد

َحل
وْمرِإ أ ُد ُد ،ُشُد نَّن  َحل ّْمدِإ اُد فَحل َحل مُد ِإ ٌْم  َحل ٌْم ، يَحل  وَحل يَحل

ُد  ااِإ َحل  َحل َحِل وِإنْم فَحل َحل  دُد أَحل وَحل  . ُد ْم َحّل نْم َلَحل   ْم
َحل
َحُل أ ُد ُد  إِإَلَّن اإِإهَحل ٰـ يكَحل  َحل ِإ هُد َلَحل ُشَحل دَحل  وَحلحْم
ُد  ْ ُد هُد وَحلرَحلشُد تْمدُد ًدا عَحل ًَّن َحل نَّن حمُد

َحل
دُد أ َحّل  ْم

َحل
وَحلأ
ِوَيا﴿ نِتىُن ا ُن ْن  ْن ُنهْن

َي
ا ا ِت ا َي ِاُنيِذَّل ِتا َي ااَيىُن ٍِت ااُن َي ا اخَي ِذَّل َي ِ ا اِذَّل ٌُنِ ا اِذَّل ُن ا وَي ِت يَي َُي ا اِذَّل  ُّي

َي
 ﴾ َي ا

 [102 / عًران شْرة آل]

َُي ا﴿ اوِتٌْن نَي َي ٍةا َيخَي دَي ٍسا َي خِت ا َيفْن اوِتيْن هْن كُن نَي َي ِتياخَي ا اِذَّل هُن بِذَّلكُن ِ ارَي ا اِذَّل ُن َُي ا نلِذَّل سُن  ُّي
َي
 َي ا

ا ِتا َي ألرْنخَي مَي ٍِت اب وَي
ُِن َي َي ءَيل ِتيات ا اِذَّل َي ِ ا اِذَّل ِت َي ًءا َي اِذَّل ُن ن ثِترًي ا َي ىَي ارِتجَي  اكَي ُُن اوِتٌْن بَيثِذَّل َُي ا َي زَي ْنجَي

ارَيقِتيًب  هْن نَييْنكُن اغَي وَي اَكَي َي ا اِذَّل ا[1 / شْرة اهنصاء]﴾  ِتوِذَّل

ا﴿ هْن ىَي مَيكُن عْن
َي
اأ هْن امَيكُن نِتحْن دِت ًد اا ُنصْن ِْن اسَي ُِن اقَي ا َيقُنِل َي ِ ا اِذَّل ٌُنِ ا اِذَّل ُن ا وَي ِت يَي َُي ا اِذَّل  ُّي

َي
 َي ا

يًى  ظِت ًز اغَي ِْن افَي افَي زَي دْن ُنافَي َي َِلَي رَيسُن ا َي َي ا اِذَّل عِت ا ُنطِت يْن ا َيوَي هْن بَيكُن اذُنًُِن هْن امَيكُن يَيغْنفِترْن  شْرة ]       ﴾ َي
 [71 ، 70 / األحزاب

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah! 

Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài 

phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy 

tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài 

giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và 

mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật, 

người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối, 

còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ 

tìm thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế 
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duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng 

nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với 

lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ 

đừng chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim 

(qui phục Ngài). (Chương 3 – Ali „Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các 

ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất 

(Adam) và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) 

rồi từ hai người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn 

bà (trên khắp trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà 

các  người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính 

trọng) dạ con bởi vì quả thật Allah luôn theo dõi các 

ngươi. (Chương 4 - Annisa‟, câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 

nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện 

hành động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. 

Và người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì 

chắc chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 

33 – Al-Ahzab, câu 70, 71). 

Hôn nhân là một trong những ân huệ mà Allah đã 

ban nó cho các bề tôi của Ngài và Ngài đã lấy nó làm một 

trong những dấu hiệu của Ngài. 

ا﴿ ػَيلَي َُي ا َيجَي ْن ْنا ِتَلَي ٌُنِ  كُن ِتتَي ْن زْن َي ج ًام 
َي
اأ هْن كُن ًفُن ِت

َي
اأ ِتيْن هاو  امَيكُن نَي َي اخَي وْن

َي
ِتاأ ٍِت ا  َي ا  َيوِتيْن

رُن وَيا كِذَّل ٍ ا َي َيفَي ِْن ِت َي ا  َي ٍاام  ِت َي اذَيل ا ِت َيً ا ِتوِذَّل رَي ْن ةًا َي َِي ِذَّل هاوِذَّل ٌَيكُن  [21 /شْرة الروم] ﴾بَي ْن
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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 -  Arru‟m, câu 21). 

Hôn nhân trong Islam là một trong những mối quan 

hệ xã hội thiêng liêng được nhấn mạnh và khuyến khích, và 

Islam đã để nó làm đường lối của các vị Thiên sứ. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ِتيِذَّل ًا﴿ ذُنر  زْن َي ج ًا َي
َي
اأ هْن ُُن َي ٌَي ال نْن ػَي ا َيجَي بْننِت َي ِتياقَي ً او  ٌَي ارُنسُن نْن رْنسَي

َي
اأ دْن مَي َي ا[38 /شْرة الرعد] ﴾ َي

Và quả thật, TA đã cử phái các vị thiên sứ trước Ngươi 

(Muhammad) và Ta đã để cho họ có vợ và con cái. 
(Chương 13 – Arra‟d, câu 38). 

Nabi  nói: 

ٌْم  اِلِّ َحل ُد )) نَّن ِإ  يِإ ٌْم  شُد َحًل َحلىْم   َحل نْم  ل َحًل عْم نَّن ِإ   َحل ِإصُد ْا يِإ ِّ  فَحلوَحليْمسَحل    وَّنجُد حَحلزَحل  يُد َحل ِإرٌر  فَحل ِإ ِّ  وَحل
ىُد  ىَحل  ةِإ ُد مَحل

ُد
ٌْم  األ يَحل نَحل  وَحل لٍل  ذَحلا  َحل ْْم ٌْم  فَحلوْميَحلَْممِإ ْم   َحل يَحل َحلىْم  وَحل دْم  ل ِإ

ُِإ   َحل وَحليْم عَحل يَحلامِإ   َحل مَحل  فَحل ِإنَّن  ةِإاللِّ ْْم  اللَّن
ُد  اءٌر   َحل  ((وِإجَحل

“Kết hôn là đường lối của Ta, bởi thế nếu ai không làm 

theo đường lối của Ta thì người ấy không thuộc cộng 

đồng tín đồ của Ta, do đó, các ngươi hãy kết hôn, bởi 

quả thật Ta muốn cộng đồng của Ta sẽ đông dân từ các 

ngươi, và ai có khả năng thì hãy kết hôn còn ai không có 

khả năng thì y hãy nhịn chay bởi quả thật sự nhịn chay 
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sẽ giúp y kiềm hãm được dục vọng của bản thân.” (Ibn 

Ma‟jah). 

Islam đã thực sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ các qui 

định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng 

với những gì có thể duy trì và bảo vệ mối quan hệ một cách 

liên tục, ổn định, và hình thành một gia đình thành công, 

trong đó, trẻ em được chăm sóc và nuôi dạy một cách tốt đẹp 

và trọn vẹn giúp giữ toàn vẹn cho tôn giáo cũng như cải 

thiện vượt trội và ưu việt về mọi mặt trong cuộc sống. 

Islam đặt ra những điều kiện bắt buộc cho mỗi 

người vợ, người chồng để cuộc hôn nhân có giá trị một cách 

đúng đắn. 

 Islam qui định các điều kiện đối với người vợ: 

 Người phụ nữ phải là người Muslim hoặc người 

Kinh sách (có nghĩa người Do thái hay người Thiên chúa 

giáo) có đức tin nơi tôn giáo của cô ta, tuy nhiên, Islam 

khuyến khích chúng ta chọn lấy người phụ nữ Muslim ngoan 

đạo, bởi vì cô ta sẽ là người nuôi dạy và chăm sóc cho con 

cái của chúng ta, cô ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta trên điều tốt 

đẹp và ngay chính, như Nabi  đã nói: 

ةُد   ُدَْممَحل ُد ))
َحل
أ رْم َحًل ْم رْم َحلعٍل  ال

َحل
ا أل َحّل ِإ ال َحًل ِإ ا ل َحّل تِإ َحلصَحل حلِإ ا وَحل َحّل ِإ َحلال ا وَحلمجَحل َحّل َِإ ِإ  ِلِإ رْم  ، وَحل فَحل اتِإ  فَحلااْم ٌِإ  ةِإ َحل  اِلِّ 

ااَحل  حَحلرِإ َحلجْم   (( َحلدَحل

“Người phụ nữ được chọn cưới vì bốn điều: tài sản của 

cô ta, dòng giống của cô ta, vẻ đẹp của cô ta và tôn giáo 

của cô ta. Bởi thế, hãy kết đôi với người phụ nữ ngoan 
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đạo, ngươi sẽ gặt hái được điều tốt đẹp và phúc lành.” 

(Albukhari: 4802, Muslim: 1466). 

 Người phụ nữ phải là người trinh tiết đức hạnh, 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡلهُنا﴿ ا ل اوِتيَي صَي َي  ُن ۡلىُندۡل ا َي ل ْنا مۡلكِت َي  َي  اُِن 
ُن
اأ ِت يَي ا اِذَّل اوِتيَي صَي َي  ُن ۡلىُندۡل ا َي ل شْرة ] ﴾ ۡلوِت َي  ِت

 [5: املائدة

Các ngươi hãy cưới các phụ nữ tiết hạnh có đức tin và 

các phụ nữ tiết hạnh thuộc những người Kinh Sách. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 5). 

 Người phụ nữ không thuộc những thành phần 

Mahram (những phụ nữ bị cấm lấy làm vợ vĩnh viễn như mẹ 

ruột, chị (em gái) ruột, cháu gái ruột ...) và không được phép 

kết hôn cùng lúc với người phụ nữ và chị (em gái) của cô ta 

hoặc cùng với cô, dì của cô ta. 

 Islam qui định các điều kiện đối với người chồng: 

Người chồng phải là người Muslim, Islam cấm phụ 

nữ Muslim cưới người Kafir, Islam nhấn mạnh việc chấp 

nhận người chồng khi nào phải hội đủ hai thuộc tính: ngay 

chính trong đạo và  có phẩm chất và nhân cách tốt. 

Thiến sứ của Allah  nói: 

بَحل  إِإذَحلا)) ىْم   َحل َحل ْم ُد ٌْم  إِإ َحل نَحل  يَحل ْْم ُُد  حَحلرْم َحل ُُد  اِإ ََحل وُدقَحل ْهُد  وَحل ُد وِّجُد  ((فَحلزَحل
“Khi nào người hỏi cưới (con cái, người thân) của các 

ngươi là người mà các ngươi hài lòng về tôn giáo và 
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phẩm chất đạo đức của y thì các ngươi hãy gả cho y.” 

(Tirmizhi: 1084, Ibnu Ma-jah: 1967). 

 Quyền và nghĩa vụ của người chồng và người vợ 

Allah qui định bắt buộc cho mỗi người vợ, người 

chồng những quyền và trách nhiệm nhất định, Ngài khuyến 

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

quan hệ vợ chồng cũng như duy trì và đảm bảo trách nhiệm 

và nghĩa vụ của đôi bên, và mỗi người vợ, người chồng 

không được yêu cầu và đòi hỏi đối phương điều gì ngoài khả 

năng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

رُن وِت ا﴿ ػۡل ۡلىَي ِت ل اب ُِتيِذَّل يۡل
نَي ِتياغَي ا اِذَّل اوِتثۡللُن يِذَّل ُُن َي ل  [228/ شْرة ابلقرة] ﴾ َي

Và họ (phụ nữ) được hưởng quyền lợi giống như trách 

nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 228). 

 Quyền của người vợ: 

1- Quyền được hưởng sự cấp dưỡng và nhà ở: 
Người chồng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chu cấp cho 

người vợ thức ăn, thức uống, quần áo và những nhu cầu sinh 

hoạt hằng ngày của đời sống, người chồng phải lo chỗ ở 

thích hợp cho người vợ ngay cả khi người vợ là người giàu 

có. 

Mức lượng chu cấp: Mức lượng chu cấp sẽ chiếu 

theo mức sống bình thường trong thời đại và nơi họ đang 

sống, người chồng sẽ chu cấp sao cho phù hợp không phung 

phí cũng không keo kiệt. Allah, Đấng Tối Cao: 
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ا َيوَيي﴿ ِتۦۖ ػَي ٍِت ِتياسَي ػَي ٖاو  اذُن اسَي فِت ۡل ٌُن ُن ااَلِت ا اِذَّل ٍُن ٓااءَي اَي   ا ِتىِذَّل  ٍُن افَينۡليُنٌفِت ۡل يۡلٍِتارِتزۡلقُن
نَي اغَي رَي  ﴾قُندِت

 [7/ شْرةاه  ق ]

Người giàu và khá dả sẽ chi tiêu theo sự giàu và khá dả 

của mình, và người eo hẹp sẽ chi tiêu theo những gì mà 

Allah ban cấp cho y. (Chương 65 – Attalaq, câu 7). 

Sự chu cấp phải được diễn ra bằng tình yêu và trách 

nhiệm chứ không được diễn ra trong sự xỉ nhục và gây tổn 

thưởng, phải chu cấp bằng hành vi tốt đẹp và nghĩa tình theo 

tiêu chuẩn của cuộc sống như Allah đã mô tả, và sự chu cấp 

không phải là sự bố thí mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của 

người chồng đối với người vợ theo lẽ tự nhiên. 

Việc chu cấp và nuôi dưỡng vợ con và gia đình tuy 

là nghĩa vụ và trách nhiêm nhưng là việc làm mang lại ân 

phước và công đức rất lớn trong Islam. Nabi  nói:  

نْمفَحل َحل  إِإذَحلا))
َحل
وِإىُد  أ صْم ًُد ْم ثً  ال قَحل َحل  نَحلفَحل ُِإ   َحل وِإ ِْم

َحل
َحْل  أ ِْم ا وَحل َحّل تُد ْمتَحلصِإ ٍَحلجْم  ، َيَحل ُد   َحل دَحل َحلثً   َحل  (( َحل

“Khi nào người Muslim chu cấp cho gia đình của y bằng 

tấm lòng và đức tin thì sự chu cấp là Sadaqah (việc thiện 

mang lại công đức và ân phước).” (Albukhari: 5036, Muslim: 

1002).  

ٌْم  وَحل ِإٍَّنكَحل )) ثً   ُدَْمفِإ َحل  هَحل قَحل ا حَحل ْمخَحل ِإ  نَحلفَحل َحّل َحُل  ةِإ رْمتَحل  إِإَلَّن  ، اِإ  وَحلجْم جِإ
ُد
ا حَحل َّن  ، أ ْمعَحلنُد  يَحل   ِإ   ِإ   َحل

حِإكَحل 
َحل
أ رَحل   ((امْم

“Quả thật ngươi chu cấp vì Allah thì sẽ được Ngài ban ân 

phước dù chỉ là một miếng ăn ngươi cho vào miệng của 

vợ mình.” (Albukhari: 56, Muslim: 1628). 
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Và ai không chu cấp hoặc cắt giảm sự chu cấp trong 

khi có khả năng thì y đã phạm vào một đại tội, như Nabi  

đã nói:  

رْمءِإ  لَحل َحل )) َحًل ْم ا ةِإال ًً نْم  إِإثْم
َحل
يِّعَحل  أ ٌْم   ُد َحل ْتُد  يَحل قُد  (( َحل

“Một người coi như đã mang tội khi mà y cắt giảm nghĩa 

vụ chu cấp.” (Abu Dawood: 1692). 

2- Quyền được đối xử tử tế: 

ۡلا﴿ ْنا َي  ِ َُن رَي وااَيكۡل
َي
اأ ػَي َي  افَي يِذَّل َُن ِ َۡل ُنىُن رِت

افَي ِتواكَي رُن وِت  ػۡل ۡلىَي ِت ل اب يِذَّل َُن ُن  ااٗٔ ا َي َي ِت لَي ػَي يَيجۡل  ا َي
ريۡل ا  افِتيٍِتاخَي ُن اااِذَّل ثِتري   [19/ شْرة اهنصاء] ﴾١٩ اكَي

Các ngươi hãy sống tử tế với họ bởi vì nếu như các 

ngươi ghét bỏ họ thì có lẽ các ngươi ghét một sinh vật mà 

Allah đã ban cho nó nhiều điều tốt lành. (Chương 4 – 

Annisa‟, câu 19). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نُد ))  َحًل  ْم
َحل
َِإ َحل  أ يِإ ًُد ْم ْم اًٍا ال َحًل ىْم  إِإ  ُّد َُد صَحل حْم

َحل
وُدًقا أ ىْم   ُد يَحلارُد ُد ىْم  وَحل ِإ يَحلارُد ُد ىْم   ِإ ِّإ ائِإ  هِإنِإصَحل

وُدقاً   (( ُد
“Người có đức tin hoàn thiện nhất là người có phẩm chất 

đạo đức tốt nhất, và người tốt nhất trong các ngươi là 

người đối xử với phụ nữ của y bằng phẩm chất đạo đức 

tốt nhất.” (Tirmizhi: 1162). 
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Thiên sứ của Allah  nói:  

ٌْم  إِإنَّن )) نِإ  يِإ َحًل  ْم
َحل
َِإ َحل  أ يِإ ًُد ْم ْم اًٍا ال َحًل ىْم  إِإ  ُّد َُد صَحل حْم

َحل
وُدًقا أ ىْم   ُد ُّد فُد هْم َحل

َحل
ُِإ  وَحلأ وِإ ِْم

َحل
 ((ةِإ 

“Quả thật người có đức tin hoàn thiện là người có phẩm 

chất đạo đức tốt nhất và đối xử tử tế với vợ của y.” 

(Tirmizhi: 2612, Ahmad: 24677). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ىْم )) ُد ُد ىْم   َحل ْم ُد ُد ُِإ   َحل ْم وِإ ِْم
َحل
ٍَحلا أل

َحل
ىْم  وَحلأ ُد ُد  ِإ   َحل ْم

ِْم  ((ألَحل
“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử tế 

nhất với vợ của y và Ta tốt nhất trong các ngươi trong 

việc đối xử tử tế với vợ của Ta.” (Tirmizhi: 3895). 

Một vị Sahabah đã hỏi Thiên sứ của Allah , nói: 

Thưa Thiên sứ của Allah, trách nhiệm của một ai đó trong 

chúng tôi đối với vợ của y là gì? Người  nói: 

نْم ))
َحل
ا أ َحّل َحًل عِإ ًْمجَحل  إِإذَحلا  ُد ْم عِإ ا  َحل َحِل َحْل صُد حَحل ْم يْمجَحل  إِإذَحلا وَحل تَحلصَحل وِإ  - الْم

َحل
تْمجَحل  أ تَحلصَحل َلَحل  - الْم  وَحل

ِإبِإ  َحُل  حَحل ْم َحْلجْم ْم َلَحل  ال تِّ ْم  وَحل َلَحل   ُدقَحل رْم  وَحل ّْم ُد َحليْمجِإ   ِإ  إِإَلَّن   َحل  ((ابلْم
“Rằng ngươi hãy cho cô ta ăn khi ngươi ăn, hãy cho cô ta 

quần áo khi mặc quần áo, chớ đừng đánh vào mặt của cô 

ta, đừng chửi rủa cô ta và đừng bỏ mặc cô ta ngoại trừ ở 

trong nhà.” (Abu Dawood: 2142). 

3-  َ Người chồng phải chăm sóc ân cần, dịu dàng 

và kiên nhẫn: Bắt buộc phải tính đến việc bản chất tự nhiên 

của phụ nữ khác với bản chất tự nhiên của đàn ông, phải 

xem xét mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi quả thật không ai 
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không có sai sót và khuyết điểm, cho nên chúng ta cần phải 

kiên nhẫn, chịu đựng và nhìn vấn đề theo hướng tích cực, 

Allah, Đấng Tối Cao đã lưu ý vợ chồng rằng phải nhìn mọi 

khía cạnh một cách tích cức, Ngài phán: 

هۡل ا﴿ ٌَيكُن ابَي ۡل لَي ْنا مۡلفَي ۡل ُِن  ااَي  َي  [237/شْرة ابلقرة] ﴾ َي َي

Và các ngươi chớ quên đối xử độ lượng giữa các ngươi 

với nhau.  (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 237). 

Và Thiên sứ của Allah  nói:  

رَحلاْم  َلَحل )) فْم ٌٌر   َحل يِإ ََحلثً  مُد ْم يِإ رِإهَحل  إِإنْم  مُد ْم
ا لَحل َحّل َْم وُدًقا يِإ َحل   ُد ا رَحل ِإ َحّل َْم رَحل  يِإ  ((آ َحل

“Người có đức tin nam chớ ghét bỏ người có đức tin nữ, 

nếu y ghét một khuyết điểm nào đó của nàng thì hãy hài 

lòng một ưu điểm khác của nàng.” (Muslim: 1469). 

Nabi  nhấn mạnh việc quan tâm phụ nữ và đối xử 

tử tế với họ đồng thời lưu ý đến tâm lý tự nhiên cũng như 

cảm xúc của phụ nữ khác biệt với đàn ông, và rằng sự khác 

biệt này là sự tích hợp và yếu tố hòa nhập cho các gia đình, 

và nó không nên là lý do để chia rẽ và ly hôn, như Nabi  

đã nói:  

ْا)) ْْم ُد خَحل ، اشْم اءِإ ةَحل  إِإنَّن  ةِإاهنِّصَحل
َحل
أ رْم َحًل ْم جْم  ال وِإقَحل ٌْم   ُد وَحلعٍل  يِإ ٌْم   ِإ يىَحل  هَحل خَحلقِإ َحلصْم َحلكَحل    َحل  ل ثٍل   َحل يقَحل رِإ   َحل

خَحلعْمجَحل  فَحل ِإنِإ  ًْم خَحل ا اشْم َحّل خَحلعْمجَحل  ةِإ ًْم خَحل ا اشْم َحّل ا ةِإ َحّل َحْل ٌر  وَحل ِإ تْمجَحل  وَحل ِإنْم  عِإ َحِل ا ذَحل َحّل ًُد ي ا حُدقِإ َحّل ْم َحل  لَحلَسَحل
ا َحِل ُد َسْم كَحل ا وَحل َحّل  (( َحل َحلقُد

“Các ngươi hãy chấp nhận những khuyết điểm của phụ 

nữ, quả thật, phụ nữ được tạo ra từ xương sườn, nàng sẽ 
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không bao giờ thẳng trên con đường, nếu ngươi đã tận 

hưởng với nàng thì ngươi hãy tận hưởng với nàng và hãy 

tận hưởng với sự cong quẹo nơi nàng, còn nếu ngươi 

ráng chỉnh nàng cho thẳng thì sẽ làm gãy nàng, và làm 

gãy nàng chính là ly dị nàng.” (Albukhari: 3153, Muslim: 

1468). 

4- Ngủ đêm: Đàn ông nên ngủ đêm bên cạnh người 

phụ nữ của y, bắt buộc y phải làm như thế ít nhất mỗi bốn 

ngày một đêm, giống như y phải chia đều giữa các người vợ 

của y nếu như y cưới nhiều hơn một vợ. 

5- Bảo vệ vợ vì vợ là người thân và danh dự của 

mình: 

Khi người đàn ông kết hôn với người phụ nữ thì cô 

ta trở thành người thân của y, y phải có trách nhiệm bảo vệ 

cho người thân và danh dự của y cho dù phải hy sinh cả tính 

mạng bởi Nabi  đã nói: 

يْمدٌر )) ِّإ َحْل  َحل ُّد ُِإ  َحل وِإ ِْم
َحل
نَحل أ وْم ٌْم  ُدخِإنَحل اُد  ((يَحل

“Ai bị giết vì để bảo vệ vợ của mình thì y là Shaheed (hy 

sinh vì con đường chính nghĩa của Allah).” (Tirmizhi: 

1421, Abu Dawood: 4772). 

6- Người chồng không được tiết lộ chuyện thầm 

kín của vợ: Người đàn ông không được phép nói với người 

khác về chuyện riêng tư của vợ mình cũng như tiết lộ những 

gì thầm kín giữa đôi vợ chồng cho mọi người. Nabi  nói: 
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ٌْم  إِإنَّن )) ِّ  يِإ ُشَحل
َحل
َْمدَحل  اِلَّناسِإ  أ هَحلثً  اِإ  عِإ ِإ

مَحل  يَحل ْم ْْم ثِإ   َحل يَحلايَحل نَحل  اهْمقِإ ُِإ  إِإ َحل   ُدفْم ِإ  الرَّنجُد حِإ
َحل
أ رَحل  امْم

ُِإ  وَحل ُدفْم ِإ  ْم ُد  ثُدىَّن  إِإ َحل ا  َحلنْم ُد َحِل َّن  ((ِسِإ
“Quả thật, người xấu xa nhất nơi Allah vào Ngày Phục 

Sinh là người đàn ông ăn nằm với người phụ nữ của y rồi 

đem chuyện thầm kín của nàng tiết lộ cho mọi người.” 

(Muslim: 1437). 

7- Không được vượt quá giới hạn được giáo luật 

qui định đối với người phụ nữ: 

Quả thật, Islam đã đặt ra một phương pháp cứu vãn 

các vấn đề với các giáo điều sau:  Nên cứu vãn tình hình 

bằng cuộc đối thoại trao đổi, khuyên nhủ, và nhắc nhở để 

sửa sai.  Người chồng được phép không nói chuyện với vợ 

nhưng không quá ba ngày, được phép không ngủ chung với 

vợ nhưng không ra khỏi nhà.  A‟ishah  nói: “Thiên Sứ 

của Allah không từng đánh người phụ nữ nào cũng như 

người nô lệ nào ngoại trừ Người chiến đấu cho con đường 

chính nghĩa của Allah”. 

 Quyền của người chồng: 

1- Phải được vâng lời một cách hợp giáo lý: Allah 

làm cho người đàn ông cao hơn phụ nữ một bậc, có nghĩa là 

người đàn ông có quyền ra lệnh cho người vợ, có quyền 

hướng dẫn và quán xuyến nàng, giống như người bảo hộ có 

quyền đối với người được bảo hộ, và Allah đã đặt người đàn 

ông trong một vai trò và vị trí cao hơn phụ nữ bởi vì người 

đàn ông phải có trách nhiệm lo toan về mặt tài chính. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 
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َي ا﴿ ا َي هۡل ُُن ا َيػۡل َي ُن ا اِذَّل لَي ِتىَي افَي ِذَّل ٓاءِتاب ِت َي  ا م  
َي ا َي ِوَي اقَي ِذَّل  ُن ِتجَي اُن ٖ اا لر  ْنا َيػۡل  ِ ًفَي ُن

َي
ٓااأ ِتىَي  ب ا َي

ُِتهۡل ا ِت وۡل َي ل
َي
اأ  [34/ شْرة اهنصاء] ﴾ وِتيۡل

Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở 

cho phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ 

vượt trội lẫn nhau và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ 

(phụ nữ) từ nguồn tài sản của họ (đàn ông). (Chương 2 – 

Annisa‟, câu 34). 

2- Người chồng được quyền hưởng thụ: Một trong 

các quyền của người chồng đối với vợ của y là y được quyền 

hưởng thụ từ nàng tức quan hệ tình dục, và giáo lý khuyến 

khích người vợ chưng diện và làm đẹp để sẵn sàng cho cuộc 

vui vợ chồng, và nếu người vợ không đáp lại yêu cầu của 

chồng trong vấn đề tình dục thì người vợ đã phạm vào đại 

trọng tội trừ phi có lý do chính đáng được giáo luật qui định 

chẳng hạn như do có kinh nguyệt, nhịn chay bắt buộc, bệnh 

hoạn và những gì tương tự. 
Thiên sứ của Allah  nói:  

نُد  اَحل َحل  إِإذَحلا)) ُُد  الرَّنجُد حَحل
َحل
أ رَحل ُِإ  إِإ َحل  امْم ا ِإ ةَحلجْم  فِإرَحل

َحل
تَحلاتَحل  ، فَحل  تَحلانَحل   َحل ا  َحل ْم َحّل وَحليْم ا ، عَحل َحّل ََحلخْم  هَحلعَحل

ثُد  َحًل َحلئِإ َحل ْم تِإ َحل  حَحل َّن  ال  ((حُدلْم
“Khi nào người đàn ông mời gọi vợ của y lên giường 

nhưng nàng từ chối (không có lý do chính đáng) làm cho 

y buồn lòng suốt đêm thì các Thiên thần sẽ nguyền rủa 

cô ta cho đến sáng.” (Albukhari: 3065, Muslim: 1436). 
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3- Người vợ không được phép cho người mà 

chồng cô ta không thích vào trong nhà:  

Một trong các quyền của người chồng đối với vợ 

của y là cô ta không được cho ai mà chồng không thích vào 

nhà. Thiên sứ của Allah  nói: 

ِإنُّل  َلَحل )) ةِإ  َيَحل
َحل
أ رْم َحًل ِإوْم نْم  ل

َحل
ْمَحل  أ ا حَحللُد َحّل زَحلوْمجُد دٌر  وَحل ِِإ ا ، إِإَلَّن   َحل ُِإ َلَحل  ةِإ ِإذْمٍِإ ذَحلنَحل  وَحل

ْم
ُِإ   ِإ  حَحل   إِإَلَّن  ةَحليْمخِإ

ُِإ   ((ةِإ ِإذْمٍِإ
“Người phụ nữ không được phép nhịn chay (khuyến 

khích) trong khi chồng vẫn đang cùng với cô ta trừ phi y 

cho phép, và cô ta cũng không được cho bất cứ ai vào 

nhà của y trừ phi y cho phép.” (Albukhari: 4899). 

4- Người vợ không được rời khỏi nhà trừ phi có 

phép của người chồng: Một trong những quyền của chồng 

đối với vợ của anh ta là cô ta không được đi ra khỏi nhà trừ 

phi có sự đồng ý của anh ta, dù là sự đồng y riêng biệt cho 

việc rời khỏi nhà hoặc là sự đồng y chung chung cho việc rời 

khỏi nhà để làm việc và nhu cầu sinh hoạt. 

5- Người vợ phục vụ và hầu hạ cho chồng: Giáo 

lý Islam khuyến khích người vợ phục vụ và hầu hạ cho 

chồng của cô ta một cách đúng mực như nấu ăn và đảm đang 

việc nội trợ trong nhà. 

 Các tín đồ Muslim nên hiểu rõ và làm theo 

các qui định của Islam về quyền và nghĩa vụ của mỗi người 

vợ và người chồng trong gia đình. Nếu mỗi người vợ, người 

chồng đều ý thức được quyền và trách nhiệm của bản thân 
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đối với người bạn đời của mình thì chắc chắn cuộc sống vợ 

chồng sẽ được duy trì bền vững và tốt đẹp. 

Cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn!!! 

 

 

 

 
 


