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$  #  "       ! 
Lời Mở Đầu 

َْمُد ِ�ِ 
ْ
َْمُدهُ  ،لَل

َ
ُُ َِِلْهِ  َو�َْستَْغِفُمهُ  َو�َْستَِعيْنُهُ  � تُو

ََ ُعوُذ بِ  ،َو
ََ وِر  اهللاِ َو ِمْن ُشُ

َُْفِسنَا
َ
َماِلَا، أ ْْ

َ
َاِت أ ُ  لهللاُ  هِ َمْن َ�ْهدِ  َوِمْن َيىَئ

َ
ّ  ل ُ  ،فََال ُضِض

َ
ََ ل ِِ اا ََ ّْ فََال   ،َوَمْن ُُْضِل

 وَ 
َ
 أ

َ
ْن ال
َ
 ل ِِلَٰاهَ ْشَهُد أ

 
ُ  هللاُ ِِال

َ
ََ ل ن  َشِ

َ
 وَ ، وَْحَدُه ال

َ
ن  أ

َ
بْدُ  ْشَهُد أ َْ ًدل  ُ  هُ ُ�َم 

ُ
رَْيلَُه ، َورَُيول
َ
أ

لجاً ُمِنْ�لً  لهللاُ   بِِِْذِن لِهللا َوِسَ
َ
ياً َِِ ِْ ل َِ اَيِة شَِشْ�لً َوذَِيُْملً، َو َْْ�َ ََُدَ للس   

َ
 غَ ل ابَ �َ ، َاَعاَ

 وَ  ،ةَ الَ يَ للمئ 
َ
 ِ  أ

َ ْ
  حَ َص ذَ وَ  ،ةَ اذَ مَ ى لأل

ُ ْ
ََ جَ وَ  ،ةَ م  لأل ِِ َهاجِ  َ  حَ   لهللاِ ِف  دَ ا َِقاْ�ُ  هِ ا

ْ
تَااُه لل

َ
ّ  أ ، َحا

ِئ فََصلََولُت  ْصَحابِهِ  َر
َ
َ هِلِ َوأ ََ ُِْن، َوَمْن تَِبَعُهْم بِِِْحَسانٍ  َيلَيِْه َو ِئ  َُْوِ  ل

َ
َْْعدُ  َِِ ا  م 

َ
 : أ

Chắc chắn lời tạ ơn là dành riêng cho Allah, bề tôi 
xin tạ ơn Ngài, quay lại sám hối cùng Ngài và cầu xin Ngài 
dung thứ. Khẩn cầu Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu xa 
xuất phát từ trong tâm và mọi hành động sai trái, ngu muội. 
Chắc chắn ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bị lầm lạc sau 
đó và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân 
lý. Bề tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng 
được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác 
hay cộng tác cùng Ngài; và xin chứng nhận vị Lãnh Đạo cao 
quí, Nabi Muhammad là bề tôi và Thiên Sứ của Ngài, Allah 
đã cử phái Người đến trước khi giờ tự thế được dựng lên để 
kêu gọi (thế giới vào Islam) đồng thời khuyến cáo nhân loại 
(về hình phạt đau đớn nếu bất tuân), Người đã truyền bá tôn 
giáo, là Người trung can nghĩ khí, đã di huấn cộng đồng, 
Người đã anh dũng chiến đấu vì Allah với lòng đầy nhiệt 
quyết đến ngày lìa đời. Cầu xin bình an của Thượng Đế ban 
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cho Người, cho gia quyến cùng bằng hữu của Người và cho 
tất cả những ai noi theo chân lý của Người cho đến ngày tận 
thế, và sau nữa: 

Quả thật, tôi rất vui mừng trong lần gặp gỡ này của 
chúng ta, mong rằng tôi sẽ mang đến cho mọi người nhiều 
phúc lợi cho những ai nghe và đọc được những gì tôi nói và 
viết đây. Cầu xin Allah – Đấng Tối Cao – chấp nhận tất cả 
mọi sự hành đạo mà chúng ta đã làm và được Ngài hài lòng 
qua những việc làm đó. 

Trước khi bước vào chủ đề chính tôi có đôi lời nhắn 
gởi tất cả: 

Anh chị em Muslim thân, tất cả chúng ta đều biết 
chắc chắn rằng Allah, Thượng Đế của chúng ta đã ban cho 
nhân loại một đại hồng phúc, là Ngài đã hướng dẫn chúng ta 
và mọi người đến với tôn giáo Islam này, một tôn giáo chân 
lý, tốt đẹp và toàn mỹ nhất trên thế giới tôn giáo, một tôn 
giáo đã qui định cho tất cả tín đồ quyền lợi, nhiệm vụ và địa 
vị rõ ràng minh bạch như sau: 

 Về phần hành đạo: Allah đã hạ thiên lệnh con 
người chỉ được phép hành đạo tôn thờ Ngài duy nhất, tuyệt 
đối không được phép sùng bái, tôn kính bất cứ ai hay vật thể 
nào khác, Allah phán: 

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿ َّ اْ  ٱ ُُ ُُ ۡۡ َ ِِ  ّّ ِ ِرُوْاْ  �
ُ
 ]٥ :ْ�ينة[     ﴾َاَا ْ م

Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah. Al-
Baiyinah: 5 (chương 98), bởi chính Allah là Đấng Tạo Hóa 
duy nhất, do vậy nhân loại chỉ được phép vì riêng Ngài mà 
hành đạo tôn thờ, thương yêu, tôn sùng, khép nép sợ hãi... 
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 Về quan hệ giữa người với người: Tôn giáo đã 
hạ lệnh phải ban cho người quyền lợi mà y xứng đáng được 
hưởng, tuyệt đối không được phép cấm cản, chiếm đoạt lợi 
ích của họ để làm của riêng dù bằng phương diện nào. 

 Về giao ước giữa chúng ta (người Muslim) với 
phe phái khác: Tôn giáo hạ lệnh phải thi hành đúng lời lẽ 
đã cam kết không bội ước, không thất hứa, không gian lận, 
không ma giáo. 

 Tóm lại, tôn giáo Islam của chúng ta – tạ ơn 
Thượng Đế Allah – đã hạ lệnh chúng ta phải thi hành tất cả 
mọi đức tính hiền lương đạo đức một cách tổng quát và tỉ 
mĩ, đồng thời tuyệt đối cấm tín đồ mọi đức tín bại hoại một 
cách khái quát và chi tiết. Nếu bỏ thời gian tìm tòi học hỏi 
về Islam chắc chắn bạn sẽ thấy được Islam hẳn là một tôn 
giáo chân lý, một tôn giáo toàn mỹ nhất trên thế giới tôn 
giáo, một tôn giáo phù hợp với mọi thời đại và mọi sắc tộc, 
một tôn giáo mang lại hạnh phúc bất tận cho tín đồ trong 
giáo từ cuộc sống trần gian và ngày sau, một tôn giáo luôn 
phát triển về thể chất lẫn thể lực. Nếu ai còn nghi ngờ thì hãy 
quay về đọc lịch sử trong khoảng thời gian hưng thịnh của 
Islam, thấy được rằng tín đồ Muslim họ là những người 
Muslim thật thụ từ ngoại hình đến nhân cách, họ không bị 
cuộc sống trần gian lừng gạt, thế nên chúng ta cần phải tạ ơn 
nhiều và nhiều hơn nữa đại hồng phúc mà tôn giáo Islam đã 
mang đến, và để kết hợp với đại hồng phúc này chúng ta cần 
phải noi theo tất cả giáo huấn do Nabi Muhammad  truyền 
đạt từ ngoại hình đến nhân cách, dù đang đối diện trước 
cộng đồng hay ở riêng lẻ một mình, Allah phán:  
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َّۡوْ  ﴿ َََو ََ ۡاَ�ٰلَُ�م ن  
َ
َّ يَُ�ونُْوْ  م ُُّم  ۡم  ُُ َ ۡۡ ََ ۡۡ ََۡواا   ُِ ُۡ ََ ۡۡ َ  ]٣ :�مُ[ ﴾٣َ

Và nếu các người phủ nhận (Allah), quay đầu bỏ mặc 
(tôn giáo Islam) thì Allah sẽ mang một nhóm người khác 
đến thay thế các người và họ sẽ không giống như các 
người. Muhammad: 38 (chương 47). Đối với hồng phúc 
tôn giáo, ai tạ ơn sẽ được tồn tại và tăng sinh, ai phủ nhận 
Islam bằng cách khoát lên người bộ dạng Kafir, làm Bid-a’h 
và làm sai lệch sẽ bị tai ương và diệt vong, tương tự hồng 
phúc của bình an nếu không tạ ơn sẽ bị đổi bằng sợ hãi, hồng 
phúc của bổng lộc nếu không tạ ơn sẽ bị đổi bằng đói rách, 
hồng phúc Islam nếu không tạ ơn sẽ bị đổi bằng phủ nhận 
(tức trở thành người Kafir), ở những người có đầu óc bình 
thường sẽ nhận thấy được chân lý Islam và sự hùng mạnh, 
sự hưng thịnh chỉ dành cho những người bám chặt lấy nó mà 
thôi. 

Tôi khuyên anh chị em rằng, hãy là người luôn công 
chính liêm minh trên mọi phương diện và mọi mặt của cuộc 
sống dù trên phương diện hành đạo tôn thờ Allah cũng như 
trên quan hệ với mọi người, hãy là người công bằng bởi 
Allah rất yêu thương nhóm người liêm chính liêm minh, hãy 
là người uy tín giống như bao người đã đặt niềm tin vào các 
bạn, hãy làm đúng nhiệm vụ và bổ phận của mình không lơ 
là cũng không quá lố. Ai duy trì được công bằng sẽ thành đạt 
và chiến thắng, ngược lại ai bất công sẽ thất bại và thua thiệt. 

 Phương châm chân lý: 

Những ai có ý định dẫn dắt và kêu gọi mọi người 
đến với chân lý Allah thì cần phải hội tụ đủ hai điều kiện 
sau: Thành tâm và hành động ngoan đạo (tức hành động noi 
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theo Sunnah Sahih), khi có đủ hai điều kiện này cộng thêm 
sự nổ lực hết mình truyền bá thì cơ hội được mọi người chấp 
nhận là rất gần, và ai thiếu một trong hai điều kiện này thì đã 
đánh mất đi cơ hội. 

 Một người truyền giáo sáng suốt cần phải nhìn sự 
việc bằng cặp mắt khách quan và nhân từ, là con người sẽ 
không tránh khỏi sai lầm và thiếu xót ngoại những ai được 
Allah che chở, thế nên khi đánh giá nhận xét một ai cần phải 
nhìn vào hai mặt tốt xấu, không nghiên về bên nào, từ đó 
giúp họ chỉnh sửa thay đổi khuyết điểm, bởi người Muslim 
như thể một dãy nhà tập thể nương tựa lẫn và hỗ trợ lẫn 
nhau. Có Hadith Nabi  đã nói về hai vấn đề này như sau: 

  - َ�ْفَمكْ  الَ ((
َ
روله )) رَِضَ ِمنَْهاا هَخامَ  ُضْؤِمٌن ُضْؤِمنًَة ِِْن َكِمَه ِمنَْها ُخلُقااً  - ْض غُ بْ �َ  َْ أ

 .ضسلم

“Người có đức tin nam không được ranh ghét người có 
đức tin nữ, nếu ghét cô ta về cách cư xử này thì sẽ hài 
lòng về cô ta trong tính cách khác.” Hadith do Muslim ghi 
lại. 

 Khi anh nhìn thấy người bạn mình làm sai dưới 
cái nhìn của anh, lúc đó hãy tìm đến anh ta với tư cách 
khuyên bảo nhau vì Allah, lắng nghe sự giải thích của anh ta 
rồi bạn sẽ biết được bạn mình không phải làm sai. Thế đó, 
dựa vào sự sáng suốt mà bước, hãy phân xử sự việc trên mặt 
khách quan, suy tính kỷ lưỡng thì đó mới là người sáng suốt, 
Allah phán: 
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﴿ ٗ ۡۡ اِ�َ َخ
ُ
ُۡ م ۚ َاَان يُۡؤَت ٱۡ�ِۡكَمَة َ�َق ۡٗ يُۡؤِ� ٱۡ�ِۡكَمَة َان َََش ُْء ْ � َكثِ ّّ ِ �َ َاَا  يَّكّكُو �

ََۡ�ِٰب 
َ
لُوْ  ٱۡ� ا 

ُ
 ]٢ :ْ�قوة[ ﴾٢م

Sự sáng suốt (Allah) muốn ban cho ai tùy ý, và ai đã 
được ban cho sự sáng suốt thì được ban cho vô ngàn điều 
tốt đẹp. Và không thấu hiểu được sự việc ngoài những 
người có khối óc suy nghĩ.Al-Baqarah: 269 (chương 2). 

Qua lời khai đề trên cầu xin Allah ban thật nhiều 
phúc lành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta bước vào chủ đề 
chính: 

Như các bạn đã biết trước Islam xuất hiện phụ nữ 
chỉ được xem là món hàng hóa dùng để trao đổi còn bé gái 
thì bị chôn sống để gia đình khỏi phải mang nhục, Allah 
miêu tả về thời kỳ tối đen đó: 

َودّٗ ﴿ ۡۡ َّ اَۡجُهُهۥ ُر ََ  ٰ ََ ن
ُ
م ِِ�ۡ� ُُ ُُ ََ

َ
َ م ِ ّّ ُ ُ ََْ وَ ن ُُ َََ�َٰرٰى ِاَن ٱََۡقۡوِم ِاـن  ٥ َكِظيمٞ  ْ َا �َ

َّ َس َْء َا  َ�ُۡكُمـوَ  
َ
َِْب� � ُّ ِِ ٱَ ّسُهۥ  ُُ ۡم يَ

َ
و أ م ُُ  ٰ

َ ََ ُكُهۥ  ِۡ ُ�ۡم
َ
َ ِِهِْۚۚ � ِ ّّ ُ ﴾ ٥ُسوْءِ َا  ُ

 ]٥ - ٥ :ْ�حَ[

Và một khi họ (nhóm Kafir) nhận được tin (vợ vừa hạ 
sanh) con gái thì sắc mặt chúng liền trở nên tối sầm và tỏ 
vẻ sầu thảm * Họ trở nên xa lánh cộng đồng vì hung tin 
vừa nhận được, chúng phải lưỡng lự giữa nuôi nấng con 
gái ruột mình trong tủi nhục (bị thiên hạ cười chê) hay 
phải tự tay đi chôn sống nó xuống đất (cho khuất mắt). 
Ôi xấu xa thay cho những (ý nghĩ và hành động) tồi tàn 
của chúng.Al-Nahl: 58 - 59 (chương 16), Allah miêu tả ở 
chương khác: 
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ََْ ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُس�ِلَۡت ﴿ ََ�ٖب ََُِلَۡت  ٨ن ّيِ 
َ
 ]٩ - ٨ :ْ�كو�و[ ﴾٩ِِأ

Và bé gái bị chôn sống sẽ được mang ra tra hỏi * Vì tội 
gì mà bé bị chôn sống. Al-Takwir: 8 – 9 (chương 81). 

Trước kia, phụ nữ bị xem là tài sản thừa hưởng của 
người chồng sau khi chết và cô sẽ bị phân chia giữa những 
người thân bên chồng quá cố, khi Islam đến đã cấm tuyệt đối 
sự việc, Allah phán: 

ِيَن ﴿ َّ ّ�َه  ٱ
َ
� َ َٰ ُٗ َۡ َْء َكۡو ِ   تَوِثُوْ  ٱَنّ

َ
َّ ََُ�ۡم م ِ�َ َّ ۖ َءَْاُنوْ    ]١ :َْنۡ ء[ ﴾ 

Này hỡi những người có đức tin, cấm các người cưỡng 
bức phụ nữ để thừa hưởng cô ta. Al-Nisa: 19 (chương 4). 

Trước kia, phụ nữ không được thừa hưởng bất cứ tài 
sản gì từ người quá cố, còn trong Islam Allah đã qui định 
hẳn hòi số lượng mà cô xứng đáng, Allah phán: 

﴿ ِ ِۡ نَِصيبٞ َّ َۡ ْءِ نَِصـيبٞ ّرِّم  تََوَك ٱََۡ�ِٰ�َ  لوَِّج  ِ ََۡوُ�وَ  َالِلنّ
َ
ِْ   ِْ  َاٱۡ� ّرِّمـ  تَـَوَك ٱَۡـَ�ِٰ�َ

َّ ِاۡنُه  ََۡوُ�وَ  ِرّم  ََ
َ
ۚ نَِصيُٗ َاٱۡ� ۡا َكُ�َ

َ
 ]٧ :َْنۡ ء[ ﴾٧  ّاۡفُواٗض   م

Người đàn ông được hưởng một phần trong gia tài do 
cha mẹ và bà con gần để lại, và người phụ nữ cũng được 
hưởng một phần trong gia tài do cha mẹ và bà con gần 
để lại dù tài sản đó dù ít hay nhiều, sự chia phần đều có 
tính nhất định. Al-Nisa: 7 (chương 4). 
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 Lời khuyên dành cho phụ nữ: 

Trong Thiên Kinh Qur’an có rất nhiều câu kinh dành 
riêng cho phụ nữ nhằm tôn vinh và bảo vệ họ, Allah phán: 

ُواِف� ﴿ ۡۡ لَۡيِهّن ِِ�لَۡم ََ ِي  َّ َُ ٱ  ]٢ :ْ�قوة[ ﴾َالَُهّن ِاۡث
Và theo lẽ công bằng họ (những người phụ nữ) có quyền 
hưởng được quyền lợi từ chồng giống như chồng đã 
hưởng quyền lợi từ họ. Al-Baqarah: 228 (chương 2), 
Allah phán ở chương khác: 

ُواِف� ﴿ ۡۡ ّن ِِ�لَۡم ُُ ا ُ ِِ ََ  ]١ :َْنۡ ء[ ﴾َا
Và các người hãy chung sống với vợ cho thật đàng 
hoàng tử tế. Al-Nisa: 19 (chương 4). 

Rasul  đã từng nói: 

 .متفَ يليه)) لْيتَوُْصول بِالِئَساِء َخْ�ًل((

“Hãy nghe lời khuyên của Ta mà đối xứ tốt với phụ nữ.” 
Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại. 

َْيَا َمتَاٌع (( ِّ اِلَةُ ل  ُ للص 
َ
َْيَا للَْمْمأ ِّ  روله ضسلم)) وََخْ�ُ َمتَاِع ل

“Trần gian chỉ là một hành trang và hành trang tốt đẹp 
nhất ở trần gian là phụ nữ đức hạnh.” Hadith do Muslim 
ghi lại. 

Có lần một vị Sahabah hỏi Nabi : Nhiệm vụ của 
người chồng đối với vợ là phải làm sao ? Nabi  đáp:  
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ُِ للْوَْجاَه َوَال ُاَقابئْح َوَال (( ِ
ْْ ا َِِذل لْكتََسيَْ  َوَال تَ ََ ْن ُاْعِعَمَها َِِذل َعِعْمَ  َوتَْسُسَو

َ
أ

َيِْ  
ْ
ِِ لل  

ْم ِِال  ُْ  روله أبو ِلِو)) َاْه

“Hãy nuôi ăn và nuôi mặc cô ta như nuôi chính bản thân 
ngươi, cấm đánh vào mặt, mắng chửi thậm tệ, xỉ nhục 
hoặc đuổi cô ta ra khỏi nhà.” Hadith do Abu Dawood ghi 
lại. 

Islam đến còn nhằm mục đích bảo vệ, che chở và 
giáo dục phụ nữ với những đức tính tốt đẹp và tất cả được 
thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của Nabi , Người là tấm 
gương cho một nhân cách hào phóng và biết hổ thẹn, vả lại 
tính cách hổ thẹn còn là một phần trong đức tin của người 
Muslim như được nhắc trong một Hadith Sahih, bắt buộc 
mỗi người Muslim phải có đức tính này, nhất là ở phụ nữ.  

Vì vậy, Islam bắt buộc phụ nữ phải ăn mặc trang 
phục theo qui cách Islam là cô phải kín đáo che hết những 
phần nhạy cảm của cơ thể nhằm bảo vệ cô tránh được mọi 
điều xấu đáng tiếc xảy ra ngoại trừ trước mặt của chồng và 
những người vĩnh viễn không được phép cưới cô làm vợ thì 
cô ta được ăn mặc bình thường, bởi Allah đã phán: 

ُِٰيُِِهّنۚ ﴿ ََ لَۡيِهّن ِان َج ََ  �َِ� ُۡ َۡ ْءِ ٱلُۡمۡؤِانَِ� يُ ِ ِٰجَ  َاَ�َن تَِ  َاس َٰ �ۡ
َ
ِ�ّ ََُ ّ ِّ ّ�َه  ٱ�ّ

َ
� َ َٰ

ََۡ�َنَ  َوۡ�َن فََ� يُۡؤ ۡۡ �ُ  
َ
َ م ََ ۡد
َ
ٰلَِ  م زْب[ ﴾ََ �َْ: ٥[ 

Hỡi Nabi (Muhammad) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, 
các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín đồ có 
đức tin, hãy dùng áo choàng phủ kín thân mình họ. Bởi 
vì điều đó dễ dàng nhận biết (đây là người tự do) mà 
khỏi phải bị xúc phạm. Al-Ahzaab: 59 (chương 33).  
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Áo choàng là loại áo khoát rộng dùng để mặc che 
kín toàn thân. Với mệnh lệnh này Allah đã hạ lệnh cho vị 
Nabi  thân tín của Ngài, hãy báo với các bà vợ, các cô con 
gái của Người và tất cả phụ nữ Muslim chân chính tin tưởng 
vào Allah dùng áo khoát rộng mà choàng lên người che kín 
từ đầu đến chân, nhất là những phần kích dục. 

 Qua tất cả bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah, từ 
sự suy xét đúng đắn và nghiên cứu kỹ lưỡng có được kết 
luận rằng bắt buộc phụ nữ phải che kín mặt khi tiếp xúc hoặc 
có sự hiện diện của người đàn ông có thể cưới cô ta làm vợ, 
tất nhiên cấm luôn việc phô trương hoặc gây tiếp động làm 
mọi người chú ý đến những trang sức được dấu kín bên 
trong như: dây chuyền, lắc tay, lắc chân...  

Nếu một người Muslim minh mẫn có niềm tin thật 
sự vào Allah nghiên cứu lỹ lưỡng giáo lý Islam sẽ thấy được 
rằng việc bảo phụ nữ che mặt là đúng đắn bởi gương mặt là 
trung tâm của sắc đẹp. Chứ còn việc che kín phần tóc, mặc 
áo quần rộng nhưng lại để hở cổ và mặt quả là đều sai lầm, 
đã làm khác với giáo lý Islam. 

Hãy nhìn vào thực tế xem việc phụ nữ lơ là không 
che mặt dẫn đến thế hệ sau họ bỏ luôn khăn đội đầu, ăn mặc 
hở hang, ăn mặc bó sát người... đi khắp đầu đường xóa chợ 
đến nổi khó mà phân biệt được ai là Muslim và ai không 
phải là Muslim. Thế nên, các cô phải kính sợ Allah mà bám 
sát theo giáo lý ăn mặc kín đáo và che mặt đúng qui cách. 
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 Các tệ nạn do ăn mặc không đúng giáo lý: 

Nhìn vào thực tại thấy được việc phụ nữ ăn mặc 
không đúng giáo lý đã nẩy sinh ra rất nhiều tệ nạn mặc dù 
trong cách ăn mặc đó cũng có cái lợi nhưng so với mặt hại 
thì quá ít ỏi, trong những tệ nạn đó là: 

1- Gây náo động: Việc phụ nữ ăn mặc hở hang dẫn 
đến việc xáo trộn đội ngũ nam và sẽ trở nên hỗn loạn hơn 
nếu đó là có sắc đẹp tuyệt mỹ. Đây là nguyên nhân chính 
dẫn đến nhiều tệ nạn mại dâm xuất hiện. 

2- Làm phụ nữ mất đi bản tính hổ thẹn vốn bẩn 
sinh trong cô, ngoài ra tính hổ thẹn còn là đức tính của người 
Muslim ngoan đạo. 

3- Nam giới đeo đuổi: Đặc biệt xảy ra ở các cô gái 
có sắc đẹp, khởi đầu là cái nhìn, rồi mĩm cười, rồi hỏi thăm, 
rồi hẹn hò, rồi nhớ nhung, bởi Shaytaan nằm trong mạch 
máu của con người nó khiến mọi người phạm phải tội lỗi 
không thể nào cứu vãn nổi, chỉ Allah mới thấu hiểu hết. Cầu 
xin Allah được bình an. 

4- Lẫn lộn giữa nam và nữ: Một khi phụ nữ ngộ 
nhận cô ta luôn ngang hành như nam giới trong tất cả mọi 
việc dẫn đến cô ta sẽ không ngần ngại mà sinh hoạt, làm 
việc cùng nam giới từ đó dẫn đến muôn ngàn tệ nạn như đã 
xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. 
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 Phong Tục Tập Quán 
 Thật lấy làm tiếc cho xã hội Muslim ngày này, 

một số thành phần trong họ đã thu lấy hết tất cả phong tục 
tập quán của tổ tiên ông bà để lại, họ không hề phân biệt loại 
này hay loại khác và cũng chẳng suy nghĩ trước sau, lợi hại.  

Đối với phong tục tập quán của một quốc gia hay 
một sắc tộc nào đó Islam không cấm nhưng cần phải sàn lộc 
lại xem nó có trái với giáo luật Islam hay không? Nếu phong 
tục nào làm trái luật Islam thì bắt buộc phải bỏ nó, phải tránh 
xa nó giống như tránh xa một xác chết mang căn bệnh truyền 
nhiễm, rồi đứng ra giải thích phân trần cho cộng đồng 
Muslim được rõ về sự thật của phong tục đó, như thế mới là 
một người Muslim chân chính, một người có lòng cương 
quyết và nghị lực, một người noi theo giáo lý và là một 
người ngoan đạo đức hạnh. 

Đối với phong tục tập quán không trái ngược với 
giáo lý Islam, chúng ta nhìn bằng cặp mắt khách quan, suy 
xét tận tường kỷ lưỡng xem phong tập này có để lại hậu quả 
gì cho hiện tại hoặc tương lai sau này không nếu không thì 
cứ tiếp tục sử dụng, nếu hiện tại sẽ không có hậu quả nhưng 
lâu dài sẽ khó mà lường được thì chúng ta nên khéo léo ứng 
xử để tránh thế hệ mai sau ngộ nhận đó là giáo lý.  

 Thí dụ: Có một khi phụ nữ bước ra khỏi nhà đến 
chợ cô ta ăn mặc rất là quyến rũ, sặc sỡ, còn trên đầu cô ta 
đội khăn cùng với mạng che mặt, riêng mạng che mặt của cô 
nó không được phép nằm yên một chổ mà có lúc bị gió thổi 
phất lên, có khi cô ta cố tình kéo lên để khoe làn da mặt mịn 
màng sáng sủa hoặc tuy đội khăn nhưng lại không đủ dầy để 
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giấu làn gia trắng ngần bên trong và số nữ trang đeo trong 
người, đôi khi cô lại làm động tác kéo tay áo đến cù chỏ... 
Tất cả những hành động này chẳng khác nào cô muốn nói 
với thiên hạ: Này mọi người hãy nhìn về tôi xem ! 

Sức thú hút của các cô chưa dừng lại ở đó, các cô 
dùng thêm thứ vủ khí lợi hại hơn đó là xịt dầu thơm bát ngát 
đánh vào sự thèm khát dục vọng của những tên đàn ông háu 
sắc trong khi Nabi  có di huấn: 

 َ ِن  ((
َ
ِلِس فَِ�َ  للَْمْمأ ْْ َِيَةً َِِذل لْيتَْعَعَمْت َ�َمم ْت بِالَْم روله ))  َكَيل َوَ�َيل َ�ْعِ� َ�ل

 .للتميَ وقال حدُث حسن صحيح

“Quả thật, một khi phụ nữ xịt dầu thơm rồi đi ngang qua 
nhóm người đàn ông thì cô ta đã bị như thế này, như thế 
này (tức cô đã phạm phải Zina).” Hadith do Attirmizhi ghi 
lại và ông nói: “Đây là Hadith Hasan Sahih.” 

Nabi  có di huấn tiếp: 

َد فََال َاَمس  ِعيبًاَخمَجَ َِِذل (( ِْ  روله ضسلم)) ْ  ِِْحَدلُنن  للَْمْس

“Một khi các cô đi đến Masjid thì chớ có xịt dầu thơm.” 
Hadith do Muslim ghi lại. Nhưng lại lấy làm đau xót bởi cố 
một số phụ nữ tuy ăn mặc kín đáo nhưng lại bước đi rất 
hùng hồn hồn tựa nhưng một dũng sĩ bước hoặc cô đi cùng 
với nhóm bạn nhưng lại luôn nói cười lớn tiếng, nhúng nhảy 
đôi khi... nhằm gây sự chú ý của người khác phái. Đây quả 
là một người rất yếu về đức tin Iman, đã làm trái ngược lại 
toàn bộ di huấn của Islam và cộng đồng Muslim chân chính. 
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Allah đã hạ lệnh cho các phụ nữ của Nabi  thân tín 
của Ngài và họ là tấm gương sáng giá vô cùng cho tất cả thế 
hệ sau noi theo, Allah phán: 

� َاََۡوَ  ﴿ اَ�ٰ
ُ
ِٰهلِّيةِ ٱۡ� ََ ََ ٱَۡ ّ َُ ََ ّۡجَن  َُ ََ  َّ زْب[ ﴾ِِ ُوُيوتُِ�ّن َا �َْ: ٣[ 

Các cô hãy hài lòng mà ở trong nhà của mình, chớ có 
phô bày trưng diện sắc đẹp như những phụ nữ thời kỳ 
ngu muội tiền Islam. Al-Ahzaab: 33 (chương 33). 

Nabi  nói: 

 روله أبو ِلِو)) َوُييُوُاُهن  َخْ�ٌ لَُهن   ،لهللاِ  َضَساِجدَ  َِِماَء لهللاِ َال َاْمنَُعول ((

“Các người không được cấm bầy tôi nữ của Allah đến 
(hành lễ Salah) tại các Masjid của Ngài, nhưng (hành lễ 
tại nhà) của cô ta sẽ tốt hơn.” Hadith do Abu Dawood ghi 
lại. Qua Hadith việc hành lễ Salah của phụ nữ ở trong nhà 
đặc biệt là ở trong phòng kín của riêng cô sẽ tốt đẹp hơn 
nhiều so với hành lễ tại Masjid, tức việc đi chợ của các cô 
khi không cần thiết sẽ gây ra tai hại rất nhiều, cũng qua 
Hadith các người chồng có quyền cấm vợ và con gái đi đến 
các chợ ngoại trừ Masjid. 

 Nhiệm vụ của những người bảo hộ, người đại 
diện và người đỡ đầu là cấm phụ nữ dưới sự quản lý của y 
việc ăn mặc khi không đúng qui cách Islam, bởi chính y sẽ 
chịu trách nhiệm về hành vi của những phụ nữ đó vào ngày 
phán xử khi trực diện với Allah.  

 Bộ giáo luật này đã cấm phụ nữ có tuổi phô 
trương nhan sắc thì tất nhiên những thanh thiếu nữ xuân sắc 
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thì lệnh cấm sẽ cứng rắn hơn bởi họ là trung tâm tai hại, 
Allah phán:  

﴿ َۡ ِ ُُ ِاَن ٱَنّ َِ ٰ َٗ َاٱََۡقَ� َّ يَوُۡجوَ  نَِ�   �ِٰ َّ َن    ْءِ ٱ ۡۡ   يََض
َ
لَۡيِهّن ُجَن ٌح م ََ  ََ فَلَيۡ

ِٰت ِِزِ�َنةٖ�  ََ ِ ّ َُ ََ َ ُا ۡۡ
ََ ٞ  َُِي َوُهّن  ۡۡ فِۡفَن َخ ۡۡ ََ ۡۡ َ َ  

َ
ّ َام لِيمٞ ل ََ ُ َسِميٌع  َّ  :ْ�ور[ ﴾٦ ُهّنَ َاٱ

٦[ 
Và đối với những người phụ nữ đã đứng tuổi không 
ham gì nữa việc kết hôn, họ sẽ không mắc tội nếu cỡi bỏ 
lớp áo khoát bên ngoài không vì mục đích phô trương 
sắc đẹp, nhưng nếu họ tự kềm chế được thì sẽ tốt hơn cho 
họ. Bởi Allah là Đấng Toàn Thính, Am Tường (vạn vật). 
Al-Nur: 60 (chương 24), Allah phán ở chương khác: 

ۡفَِ� ِان �ِ�نََِِهّنۚ ﴿ ُُ لََم َا   ۡۡ ُ ِِ رُۡجلِِهّن 
َ
ِۡ�َن ِِأ ِۡ  يَ

َّ  ]٣ :ْ�ور[ ﴾َا

Và các cô chớ đi đứng gây tiếng động để mọi người chú 
ý đến sắc đẹp được che dấu phía trong. Al-Nur: 31 
(chương 24). Ngụ ý của tiếng động trong câu kinh là tiếng 
động của vòng đeo ở tay và chân, khi đi mạnh sẽ gây ra 
tiếng động làm mọi người chú ý. Thấy đấy, chỉ có gây ra 
tiếng động để mọi người chú ý là Islam đã cấm và sẽ ra sao 
đối với những phụ nữ cố ý khoe tay chân mình cho mọi 
người thấy và chắc chắn việc thấy kích thích mạnh mẽ hơn 
nhiều so với sự nghe. 

Nabi  có nói:  

َما(( َُ َر
َ
ِّ لل اِر لَْم أ

َْ ُيوَن بَِها قَْوٌ  َمَعُهْم ِييَاٌط كَ  :َْْعدُ  ِصنَْفاِن ِمْن أَ ِ
ْْ ََقِم َُ

ْ
ُِ لل ْذذَا

َ
ذ

ُْخِ  للَْمائِلَةِ  ،لل اَس 
ْ
ْيِنَمِة لل

َ
ِييَاٌت َرِرَناٌت ُضِميَالٌت َمائَِالٌت رُُءوُيُهن  َكذ َِ  ،َو�َِساٌء 
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ْدَن ِرَََها َوِنن  ِرَََها َلُوَجُد ِمْن َضِسَ�ِ  َكَيل َوَ�يَ  ِ
َِ َن َة َوَال 

ْ
روله )) لَال َُْدُخلَْن لن

 ضسلم

“Có hai nhóm người sẽ xa vào hỏa ngục sau này: Nhóm 
người dùng những cây roi to bằng lổ tai bò để đánh mọi 
người và nhóm phụ nữ ăn mặc nhưng lại như lõa thể (vì 
bó sát người hoặc vãi mõng hoặc quần áo ngắn) tóc thì 
búi cao (như bú con lạc đà) làm ảnh hưởng đến những 
phụ nữ khác ăn mặc theo họ. (Cả hai nhóm này) không 
được vào thiên đàng và cũng chẳng ngửi được mùi của 
nó trong khi mùi hương làn tỏa như thế này và thế này.” 
Hadith do Muslim ghi lại. 

 

 Tác hại việc trà trộn nam và nữ: 

Anh chị em thân mến, quả thật việc nam nữ trà trộn 
dẫn đến biết bao là tai hại khôn lường trước được như ai ai 
cũng rõ. Thật đáng tiếc lại xảy ra rất nhiều ngay trên những 
người cho mình là người Muslim, tất cả hành động của họ 
nói lên rằng họ bất phục Allah, họ cố tình làm trái đường lối 
của bậc nhiền nhân ngoan đạo thời trước. Có lần Nabi  từ 
trong Masjid bước ra thì thấy cảnh tượng nam nữ che lấn 
nhau đi, Người lên tiếng bảo:  

ِِذ ُه لَىَْس ((
ِخْمَن فَ

ْ
َِ  لْيتَذ ِمن

َافَاِت للع  ِِ ََ َيلَيُْسن   ِمن ُْقْقَن للع 
َ
ْن ُ
َ
روله )) لَُسن  أ

 .أبو ِلِو

“Này các cô, chớ có đi giữa đường như thế, các cô hãy đi 
sát ở hai bên lề đường.” Hadith do Abu Dawood ghi lại. 
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 Nabi  không những cấm phụ nữ che lấn với 
nam giới ở ngoài đường mà Người còn khuyến cáo ngay 
trong việc hành lễ Salah tại Masjid, Người nói:  

لَُها(( و 
َ
ا أ ََ ا َوَشّ ََ  روله لبن ماجة)) َخْ�ُ ُصُفوِل للِئَساِء هِخُم

“Hàng ngũ tốt nhất của phụ nữ (trong việc hành lễ Salah 
tại Masjid) là hàng cuối cùng và hàng tệ hại nhất là hàng 
đầu tiên.” Hadith do Ibnu Maajah ghi lại. Phụ nữ đứng hàng 
cuối cùng tốt đẹp nhất là bởi đứng xa nam giới, tránh xa 
được sự trà trộn và cái nhìn của nam giới đến họ. Đây là 
bằng chứng hùng mạnh nhất chứng minh rằng giáo lý Islam 
luôn muốn bảo vệ phụ nữ tránh xa cái nhìn xấu của nam giới 
đến họ và chắc chắn trong giáo luật của nó luôn ẩn chứa sự 
tốt đẹp dành cho họ. Ngoài ra, giáo lý Islam còn khuyên bảo 
phụ nữ nên thường xuyên ở nhà và hạn chế tối đa việc đi ra 
ngoài khi không cần thiết, Allah phán: 

زْب[ ﴾ِِ ُوُيوتُِ�نّ َاََۡوَ  ﴿ �َْ: ٣[ 
Các cô hãy hài lòng mà ở trong nhà của mình. Al-
Ahzaab: 33 (chương 33). Việc này sẽ rất khó khăn đối với 
các cô mới bắt đầu nhưng sẽ cảm thấy thoải mái về sau. 

 Nhiệm vụ của các bậc gia trưởng như cha, chồng, 
anh trai... cần phải quán xuyến vấn đề thật cương nghị, phải 
bắt buộc phụ nữ thi hành mọi điều đã được Allah qui định và 
cấm họ với khả năng có thể việc vi phạm giới luật, có thể hi 
vọng sẽ được Allah ban cho gia đình các bạn được hạnh 
phúc và bình an ở trần gian và ngày sau, Allah phán: 
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ِيَن َءْ﴿ َّ ّ�َه  ٱ
َ
� َ لَۡيَهـ  َٰ ََ َُ  ٱ�ّ ُس َاٱۡ�َِج َرةُ  لِيُ�ۡم نَ ٗر� َاَُوُد ُۡ

َ
ُ�ۡم َام َۡ نُف

َ
َاُنوْ  َُْوْ  م

لُــوَ  َاــ  يـُـۡؤَرُواَ   َۡ ۡم َاَ�ۡف ُُ َرــَو
َ
َ َاــ ْ م َّ ُصــوَ  ٱ ۡۡ �َ ّّ ْدٞ  َُ ــ ـِ ـِــَ�ٞ   َ�َِكــٌة  َٰ  ﴾٦َا

 ]٦ :ْ�حو�م[
Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia 
đình các ngươi tránh khỏi hỏa ngục mà chất đốt chính là 
những kẻ (vô đức tin) và bụt tượng, do những Thiên 
Thần lạnh lùng và nghiêm nghị quản lý, không bất tuân 
Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh cho Họ và thi hành 
đúng nhiệm vụ mà Họ nhận được lệnh. Al-Tahreem: 6 
(chương 66). 

 

 Một số kiểu cách ăn mặc nên tránh: 

Hỡi những ai nắm quyền gia trưởng trong xóm làng 
và gia đình, ở xã hội ngày nay có một số phụ nữ ăn mặc 
quần áo ngắn ngủn hoặc bó sát người làm hiện lên tất cả 
đường cong của cơ thể hoặc mặc loại quần áo mỏng dính 
thấy được hết da thịt bên trong... Tất cả những ai hài lòng 
hoặc ra lệnh cho phụ nữ ăn mặc như thế thì chẳng khác nào 
họ đã hài lòng và ép phụ nữ của mình xa vào hỏa ngục giống 
như Hadith được nhắc ở phần trên: “Có hai nhóm người sẽ 
xa vào hỏa ngục sau này:...” 

 

Này hỡi những người đang làm cha, 

Chẳng lẽ, các anh lại hài lòng cho đứa con gái của 
các anh, một là niềm vui của con tim và là kết quả tốt đẹp 
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của cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh lại là người sẽ xa vào 
hỏa ngục sau này ? 

Chẳng lẽ, các anh lại hài lòng cho con gái các anh ăn 
mặc thứ quần áo làm mất đi bản tính hổ thẹn vốn có trong 
mỗi người phụ nữ, ngoài ra bản tính hổ thẹn lại là một phần 
của đức tin của người Muslim ? 

Chẳng lẽ, các anh lại hài lòng cho con gái các anh bị 
xem như một món hàng được trưng bày ở ngoài đường mặc 
sức mọi người ngắm nhìn bằng mọi cách ? 

Chẳng lẽ, các anh lại hài lòng cho con gái các anh 
bỏ hết mọi nhân cách mà Qur’an và Sunnah đã di huấn, rồi 
tiếp thu một nhân cách được truyền lại từ Do Thái, từ Thiên 
Chúa và những nhóm Đa Thần khác, một nhân cách đẩy họ 
vào hỏa ngục ? 

 Các anh không biết được rằng hiện nay họ (Do 
Thái và Thiên Chúa) đã khuyến khích rất mạnh mẽ việc mọi 
người lõa thể đến tắm biển hay sao? Thật tệ hại thay những 
gì chúng đạt được. Còn những người Muslim chúng ta nếu 
không kịp thời dập tắc ngọn lửa non nớt vừa nhá nhém lên 
trên con cái chúng ta, chỉ với thời gian ngắn sau này ngọn 
lữa sẽ lan tràn khắp nơi không tài nào dập tắt nổi, lúc đó có 
ăn năn thì đã quá muộn. Có một số người biện luận rằng: 
Phụ nữ của họ vẫn mặc quần dài mà. Nhưng quần dài đó 
chẳng che được gì ngoài việc làm cho phần mông, phần đùi 
của các cô hiện rõ thêm mà thôi, để rồi phụ nữ đó lại rơi vào 
lời khuyến cáo của Nabi  rằng: “... phụ nữ ăn mặc nhưng 
lại như lõa thể (vì bó sát người hoặc mặc mõng hoặc mặc 
ngắn).” 
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 Có một số người bảo rằng: Phần kín của trẻ em 
nữ không cần gì phải che, bởi giáo lý chưa bắt buộc. Câu nói 
này không đúng. Bây giờ chúng ta nhìn vào thói quen, một 
bé gái ngay từ nhỏ được ăn mặc kín đáo đến khi bé lớn sẽ 
cảm thấy khó chịu không được tự nhiên khi mặc quần áo 
ngắn ngủn. Ngược lại những bé gái được cha mẹ cho ăn mặc 
đồ ngắn ngủn ngay từ nhỏ đến lớn bé sẽ chẳng cảm thấy gì 
cả khi diện bộ váy ngắn hoặc quần đùi..., lúc này càng khó 
khăn hơn khi cha mẹ bảo cháu ăn mặc kín đáo và còn phải 
đội khăn. Sheikh Al-Zuhry, một nhà thông thái thời Al-
Taabi-een (tức thời sau Sahabah) nói: “Thật là khiếm nhã khi 
nhìn vào những phần nhạy cảm trên cơ thể dù đó là trẻ em.” 

 Đến đây nhiệm vụ của bậc gia trưởng cần phải 
kiên quyết hơn nữa, phải suy xét lợi hại, phải lựa chọn kỷ 
càng quần áo cho phù hợp với giáo lý Islam, phải cấm những 
người có khả năng cấm như vợ, con gái và khuyên bảo hết 
lời với người thân thuộc và xóm làng để họ biết được sự 
nguy hiểm của cách ăn mặc sai lầm đó.  

 Phải biết rằng cấp gia trưởng phải chịu trách 
nhiệm trước Allah vào ngày phán xử, nếu họ làm tốt nhiệm 
vụ quán xuyến những người thuộc quyền quán xuyến của họ 
thì sẽ được ban thưởng trọng hậu, bằng ngược lại họ lơ là 
hoặc câm lặng trước sự ăn mặc sai trái của vơ, con gái trong 
gia đình thì than ôi y sẽ gặp phải cực hình của Allah. Phải 
cấm vợ con không được phép ra khỏi nhà khi không có nhu 
cầu cần thiết và nếu có ra thì phải ăn mặc kín đáo không xịt 
dầu thơm, không khoe sắc. 
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 Dưới đây là những lời giáo huấn được Allah mặc 
khải trong Qur’an:  

َّ رُ  َاَا  َ�َ  لُِمۡؤِانٖ ﴿ َةُ ِاـۡن َا َۡ   يَُ�وَ  لَُهُم ٱۡ�ِـ
َ
ْ م ۡروا
َ
ۥْ م ُ َارَُسوُ�ُ َّ ََ ٱ ََ ََْ ِ ۡؤِاَنةأ �

َ َارَسُ  َّ ِِ ٱ ۡۡ ۡروُِِۡمَ َاَان َ�
َ
ٰٗ� م ََ َّ َض ُۡ َض زْب[ ﴾٣  ّاُِينٗ  وَ�ُۥ َ�َق �َْ: ٣[ 

Không phù hợp với một người có đức tin nam và nữ khi 
đã được Allah và Rasul của Ngài quyết định cho một 
công việc gì rồi họ lại đòi quyền lựa chọn trong công việc 
của họ nữa. Và ai bất tuân Allah và Rasul của Ngài thì 
chắc chắn rõ ràng bị lầm lạc. Al-Ahzab: 36 (chương 33), 
Allah phán ở chương khác: 

لَۡيِهم ّاَِن ٱ�ُِّّ�ِ ﴿ ََ  ُ َّ َم ٱ َۡ �ۡ
َ
ِيَن � َّ َ�َ�َِ  َاَع ٱ ا 

ُ
َۡ فَأ َ َاٱلّوُسو َّ َن  َۧاَان يُِ�ِع ٱ

ْْءِ  َُ يقَِ� َاٱلّشَه ِ ُّ َ�َ�َِ  َر�ِيقٗ َاٱلّصِ ا 
ُ
َن م ُۡ ََ ٰلِِحَ�ۚ َا ّّ  ]٦ :َْنۡ ء[ ﴾٦  َاٱَ

Và ai tuân lệnh Allah và Rasul (Muhammad), họ sẽ 
được ở cùng với những người được Allah ban cho ân 
sủng trong số các vị Nabi, những vị chân thật, những vị 
tử vì đạo và những vị hiền nhân. Họ là những vị thân 
tính tốt đẹp nhất. Al-Nisa: 69 (chương 4), Allah phán ở 
chương khác: 

﴿ ۢ ُۡ َ َخُِـ َّ ٰ لَُهۡمۚ �ِّ  ٱ َٰ �ۡ
َ
ٰلَِ  م ََ ٰوُِِۡم َاَ�ۡحَفُظوْ  فُُواَجُهۡمۚ  َّ ِۡ

َ
ّضوْ  ِاۡن � ُُ  ََُ َِّلُۡمۡؤِانَِ� َ�

وَ   ُۡ َّ َاََُ َِّلُۡمۡؤِاَ�ٰ  ٣َِِم  يَۡصَن ٰـوُِِّن َاَ�ۡحَفۡظـَن فُـُواَجُهّن َا َّ ِۡ
َ
ُضۡضَن ِاـۡن � ُۡ ِت َ�

ََهُ  يَن �ِ�نَـ ُِ ُۡ �ُ َّ ٰ ُجُيو�ِِهّنۖ َا َ ََ ُُموُِِّن  ُِ ِۡ�َن  ِۡ َ
ِۡ َهَو ِاۡنَه ۖ َا ََ ّّ َا   ِ ََُهّن � يَن �ِ�نَ ُِ ُۡ ّن ُ�
ۡا َءَِْ ْءِ وُ 

َ
ۡا َءَِْ ِِِْهّن م

َ
وَ�ِِهّن م ُۡ ُ�ِ ّّ ِ ۡا �ِۡخـَ�ٰنِِهّن �

َ
ـوَ�ِِهّن م ُۡ ۡوَن ْءِ ُو

َ
ۡا �
َ
ۡوَن ِِِْهّن م

َ
ۡا �
َ
وَ�ِِهّن م ُۡ

ُِِٰۡـَ�  َّ اِ ٱَ
َ
ٰـُنُهّن م َٰ يۡ

َ
ۡا َا  َرلََكۡت �

َ
َۡ ِِِْهّن م ِ ۡا س

َ
َخَ�ٰتِِهّن م

َ
ۡا َِِأْ م

َ
ۡا َِِأْ �ِۡخَ�ٰنِِهّن م

َ
ِ م ۡۡ ـ ََ
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اِ 
َ
ِۡ م ۡرَ�ةِ ِاَن ٱلوَِّج  ِ� ٱۡ�ِ ا 

ُ
ِـۡ�َن  م ِۡ  يَ

َّ ـ ْءِ� َا َۡ ِ ۡوَ�ِٰت ٱَنّ ََ  ٰ َ ََ ِيَن لَۡم َ�ۡظَهُواْ   َّ َِ ٱ ۡف ٱَّ�ِ
ّلُ�ـ َۡ يَّه ٱلُۡمۡؤِاُنـوَ  ََ

َ
ۡا  � ِي َِ  ِ َّ ۡفَِ� ِان �ِ�نََِِهّنۚ َاتُوُ�ْوْ  �َِٱ ٱ ُُ لََم َا   ۡۡ ُ ِِ رُۡجلِِهّن 

َ
ۡم ِِأ

 ]٣ - ٣ :ْ�ور[ ﴾٣َُۡفلُِحوَ  
Hỡi (Muhammad) hãy bảo người có đức tin nam hãy 
kềm chế, hạ thấp cái nhìn họ xuống và hãy bảo vệ bộ 
phận sinh dục của họ (tức không quan hệ tình dục bừa 
bãi), điều đó sẽ trong sạch hơn cho các người. Chắc chắn, 
Allah là Đấng thông tin tất mọi việc các người làm * Hỡi 
(Muhammad) hãy bảo những người phụ nữ có đức tin, 
hãy hạ thấp tầm nhìn (tức chớ nhìn những điều Haram), 
hãy giữ gìn trinh tiết, chớ phô trương sắc đẹp của họ 
ngoại trừ những gì hiển thị ở bề ngoài (như gương mặt 
và đôi bàn tay), hãy ăn mặc kín đáo toàn thân ngoại trừ 
trước mặt chồng hoặc trước cha chồng hoặc trước con 
trai riêng của chồng hoặc trước con trai của cô ta hoặc 
trước anh em trai của cô ta hoặc trước những đứa cháu 
trai ruột con của anh chị em của cô ta hoặc trước những 
người phụ nữ khác hoặc trước những người phụ nữ nô lệ 
của cô ta hoặc trước những ông già đã lớn tuổi không 
còn ham muốn tình dục hoặc trước những đứa trẻ hãy 
còn nhỏ chưa biết gì đến thân thể phụ nữ, và các cô chớ 
đi đứng gây tiếng động để mọi người chú ý đến sắc đẹp 
được che dấu phía trong. Và hỡi những người có đức tin! 
Hãy quay về sám hối với Allah tất cả mọi tội lỗi đã phạm 
đi để may ra các người được chiến thắng. Al-Nur: 30 - 
31 (chương 24). 

Trên là di huấn của bộ giáo lý Islam còn tín đồ 
Muslim cần phải noi gương theo như sau: 
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Bà Um Salamah kể: “Khi câu kinh hãy dùng áo 
choàng phủ kín thân mình họ được mặc khải xuống thì 
phụ nữ Al-Ansaar (thị dân Madinah) khi ra khỏi nhà giống 
như trên đầu họ có một cho chim đang đậu vậy họ đi một 
cách từ tốn và khoác trên người áo màu đen.”  

Bà A'-y-shah nói: “Tôi chưa thấy phụ nữ nào tốt hơn 
phụ nữ Al-Ansaar (thị dân Madinah) họ thực hành giáo điều 
trong Thiên Kinh của Allah một cách mãnh liệt và tin tưởng 
với những gì được mặc khải xuống. Quả thật, khi chương Al-
Nur được mặc khải xuống (có câu) Và hãy kéo khăn 
choàng phủ lên ngực họ... thì tất cả đàn ông chạy đi 
xướng đọc câu kinh trên cho vợ, con gái, chị em gái và 
những người thân. Ngay lập tức những người phụ nữ đó liền 
đứng dậy đi đến vỏ hành lý lấy áo choàng che kín người, họ 
thực hành ngay giáo luật đã ban và tin tưởng với những gì 
được Allah mặc khải trong Thiên Kinh của Ngài.” 

 Chẳng lẽ chúng ta không chấp nhận và áp dụng 
những di huấn này vào chính bản thân, gia đình và họ hàng 
chúng ta ? chẳng lẽ chúng ta không kính sợ Allah hay sao ? 
chẳng lẽ chúng ta không nhận thấy được rằng có rất nhiều 
phụ nữ ngày nay đã làm trái ngược hoàn toàn lời di huấn 
Islam. Chúng ta cần phải áp dụng mạnh mẽ trên bản thân 
chúng ta trước rồi đến gia đình, tiếp đến người thân, tiếp đến 
xã hội. Có thế mới xây dựng được một xã hội Islam chân 
chính đúng thực với di huấn của Allah và Rasul .   

 Mọi người chớ bận tâm đến những người Muslim 
không một lòng tin tưởng vào Allah và sự phán xét cuối 
cùng, chẳng qua cách ăn mặc ngắn ngủn, bó sát người và hở 
hang đủ chổ mà họ đang mặc là do kẻ thù muốn dụ dỗ họ 
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từng bước, từng bước một bước vào diệt vong. Bởi kẻ thù 
luôn biết rằng nếu họ gọi mọi người phủ nhận Allah lập tức 
chắc không một ai chịu phủ nhận Ngài, và nếu họ bảo mọi 
người Muslim tổ hợp với Allah trong việc hành đạo thì chắc 
không ai làm theo. Nhưng kẻ thù sẽ đi bằng con đường khác 
đó là làm thay đổi suy nghĩ và nhân cách để họ phạm tội một 
cách từ từ và cuối cùng họ phải sa vào hỏa ngục giống như 
kẻ thù của Islam vậy. Nabi  đã có nói:  

ْن ُاْعبَدَ ((
َ
يَْعاَن قَْد َُئَِس أ ْصنَا ُ  ِِن  للش 

َ
ُِ  ِف  لأل َعَم

ْ
رِْض لل

َ
، َولَِنن ُه َيَ�َْض ِمنُْسْم أ

َملِت بِ  ََ بِالُْمَحق  ِ ِقيَاَمةِ ُدوِن َذل
ْ
 روله لليهق ))، َوِ�َ للُْمويَِقاُت َُْوَ  لل

“Quả thật, lũ Shaytaan (quỉ Sa-tăng) đã chán trường việc 
kêu gọi mọi người tôn thờ bụt tượng trên bán đảo Ả Rập, 
nhưng nó sẽ làm cho mọi người (Muslim) sa vào những 
điều bị diệt vong trong ngày phán xử cuối cùng.” Hadith 
do Al-Bayhaqi ghi lại.  

 Anh chị em Muslim thân yêu, chớ có vội vui 
mừng với những gì kẻ thù Islam đã phục vụ, chẳng qua đó là 
khổ nhục kế của họ mà thôi, kẻo bị sa vào hỏa ngục cùng với 
bọn họ. Trong cộng đồng Islam có rất nhiều tấm gương sáng 
giá cho chúng ta noi theo, trước tiên là Nabi  thân yêu của 
chúng ta, sau đó là các bậc hiền nhân đức hạnh ngoan đạo, 
giới Ulama Islam... hãy bám chặt lấy Islam như họ đã bám 
để được phúc lợi trần gian và ngày sau. Bằng ngược lại, - 
cầu xin Allah ban bình an - sẽ trở thành những người nhu 
nhược trong tôn giáo để rồi trở thành những người thu thiệt 
hoàn toàn, Allah phán về những người thất bại như sau: 
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ـَو ﴿ ُُ ٰلِـَ   ََ  َّ
َ
لِـيِهۡم يَـۡوَم ٱَۡقَِ�َٰمـةِ� � ُۡ

َ
ـُهۡم َام َۡ نُف

َ
ـْاْ  م ِيَن َخِ�ُ َّ ِٰ�ِ�َن ٱ ََ َۡ �ِّ  ٱَۡ َُ

ُْ  ٱلُۡمُُِ�   ]١ :ْلزرو[ ﴾١ٱۡ�ُۡ�َ
Hãy bảo chúng: “Các người hãy biết rằng kẻ thua thiệt 
thật sự là những kẻ khiến chính bản thân và gia đình y rơi 
vào thất bại thảm thương vào ngày phán xử cuối cùng. Đó 
mới là sự thất bại thật rõ ràng thảm thiết.” (Chương 39 – 
Al-Zumar, câu 11 – 15). 

 Nabi  nói: 

 روله أبو ِلِو)) َمْن َََشب َه بَِقْوٍ  َ�ُهَو ِمنُْهمْ ((

“(Bất cứ người Muslim nào) bắt chước theo nhóm người 
nào đó thì y thuộc nhóm người đó.” Hadith do Abu 
Dawood ghi lại. 

Chúng ta những người Muslim đang tôn thờ Allah 
duy nhất, cần phải xem xét kỷ lưỡng tất cả phong tục tập 
quán được lưu truyền cho chúng ta, không phải mỗi phong 
tục thì chúng ta đều làm theo, bởi có rất nhiều phong tục sai 
lầm cần phải vứt bỏ, đặc biệt là những phong tục trái ngược 
với bộ giáo lý Islam chân chính.  

 Tóm lại, là người Muslim chân chính chỉ biết 
bám chặt lấy giáo lý một cách thuần phục không sáng tạo, 
không thêm bớt, bởi duy chỉ bộ giáo luật Islam này mới làm 
Allah hài lòng và được Ngài xót thương, tưởng thưởng ở 
trần gian và ngày trực diện với Ngài. 

Cầu xin Allah - Đấng sở hữu những Đại Danh và 
Tính Cách tốt đẹp cao cả - ban cho toàn thể cộng đồng Islam 
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thấy được chân lý và dám noi theo, xin Ngài ban cho bầy tôi 
thấy được mọi sai lầm tội lỗi và dám tránh xa. 

Cầu xin Allah biến tất cả mọi sự hành đạo của bầy 
tôi thành tâm dành riêng Ngài, xin hãy thu nhận bầy tôi vào 
nhóm bầy tôi ngoan đạo của Ngài, xin Ngài hãy hài lòng về 
bầy tôi tất cả những gì đã làm từ lời nói, hành động và suy 
nghĩ. 

Cầu xin Allah tuyển chọn bầy tôi là những người chỉ 
biết làm theo giáo lý dù có đối diện với bảo táp phong ba 
hay cường địch vẫn không nao lòng sợ hãi. Quả thật, Ngài là 
Đấng mực mực độ lượng và mực mực khoan dung. 

Alhamdulillah, chân thành tạ ơn Allah Đấng Chúa 
Tể của muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi 
Muhammad, cùng gia quyến và toàn thể bằng hữu của 
Người. 
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