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Lời Tác Giả 
 

 َ ِ بَلَ ، وَ اهللاِ  لِ وْ سُ  رَ بَلَ  مُ َال السَّ وَ  ةُ َال الصَّ ، وَ ِبِ  دُ مْ حْلَ ا ِ  هُ اَال وَ  نْ مَ وَ  هِ بِ حْ َص وَ   آ
َ
  :دُ عْ ا نَ مَّ ، أ

Mọi lời ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah Đấng Chúa Tể của vủ 
trụ và muôn loài, cầu xin Allah ban bình an cho Thiên Sứ của Ngài, cho dòng 
dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ, Amma ba'd: 

Đây là một vài trang giấy lẻ nói lên những hình ảnh phụ nữ được tôn 
trọng trong Islam. 

Trước khi bước vào chủ đề chính bạn sẽ được tham khảo một số câu 
Kinh từ Thiên Kinh Qur'an và một số Hadith nói về hình ảnh của người phụ 
nữ trong Islam, sự che chở bảo vệ và tôn trọng của Islam dành riêng cho cô ta 
ra sao ! 

Chú ý trong bài viết này sẽ không mở rộng mà chỉ ghi sơ luợc và ngắn 
gọn với hy vọng rằng bài viết này được phổ biến rộng rải khắp nơi để mọi 
người hiểu chính xác hơn về hình ảnh người phụ nữ Muslim. Cầu xin Allah 
che chở và duy chỉ Ngài bề tôi phó thác, cuối cùng cầu xin Allah ban bình an 
phúc lành cho Nabi Muhammad, dòng dõi của Người và cho tất cả bằng hữu 
của Người. 

 
 

Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd 
13/1/1425 H 

Al-Zulfi 11932 
P.O BOX: 360 

www.toislam.net 
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Các Câu Kinh Mang Ý Nghĩa Tôn Trọng Phụ Nữ 
 

Allah phán: 

 {  X Wo   n  ml  k  j  i  h  g  fz ٣٦: النساء  

Hãy tôn thờ Allah (duy nhất) và tuyệt đối không được tổ hợp Ngài với 
bất cứ cái gì (hay với ai) và hãy ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ... Al-
Nisa: 36. 
 

 { X W  ¤  £    ¢  ¡ ±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥
z ١٥١: األنعام  

Allah phán: Hãy bảo (hỡi Muhammad với bọn thờ đa thần): hãy lại đây 
Ta xướng đọc cho các ngươi nghe các điều khoảng mà Thượng Đế các 
ngươi đã cấm các ngươi làm: tuyệt đối không được tổ hợp với Ngài với 
bất cứ cái gì (hay với ai) và ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ... Al-An-
a'm: 151. 
 

X W  {  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g  f
  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t

  °  ¯   ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z ٢٤ – ٢٣: اإلسراء  

Allah phán: Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã hạ lệnh rằng: 
không được tôn thờ bất cứ ai mà chỉ tôn thờ Ngài đồng thời ăn ở đàng 
hoàng tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai cha mẹ đã đến tuổi già hoặc 
cả hai người họ thì tuyệt đối không được nói Uf (tỏ vẻ vô lễ), không được 
nói năng sổ sàng với họ, ngược lại hãy dùng lời lẽ êm dịu nhẹ nhàng với 
họ. Và hãy khiêm nhường rộng lượng trước họ và hãy cầu nguyện cho 
họ rằng: "Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài hãy rủ lòng thương xót 
cha mẹ bề tôi giống như hai người họ đã tỏ lòng thương yêu săn sóc bề 
tôi lúc bé." Al-Isro: 23 – 24. 
 

X W  {  s     r  q  p  o  n  m  l  k    j  i  h  g  f
  w  v  u   tz ١٤: لقمان  

Allah phán: Và TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người (hãy hiếu thảo) 
với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y (trong dạ) gặp hết sự đau khổ này 
đến sự đau khổ khác và hai năm cho bú, ẳm bồng, dạy dỗ. Vì thế, hãy tạ 
ơn TA và biết ơn cha mẹ nhà ngươi (rồi được TA ban thưởng, sau đó) 
nhà ngươi sẽ trở về gặp TA Luqman: 14. 
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 { X W  u  t  s  r  qp  o  n   ml  k   j  i  hz ٢٢٨: رةالبق  

Allah phán: 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 tuy nhiên người đàn ông được ưu đãi hơn phụ nữ một bậc (ở trần 
gian và ngày sau). Bởi vì, Allah là Đấng Toàn Năng, Rất mực Sáng Suốt 
(khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ) Al-Baqoroh: 228. 
 

 { X W         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  _  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQz ١: النساء  

Allah phán: Này hỡi con người! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, 
Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (là Adam) và từ Người 
Ngài đã tạo ra người vợ của người (Hauwa) rồi từ hai người Ngài đã rải 
ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp trái đất). Hãy kính sợ Allah Đấng 
mà vì Ngài các ngươi yêu cầu lẫn nhau và (hãy) tôn trọng tình dòng tộc 
(chớ cắt đứt quan hệ họ hàng). Quả thật, Allah luôn quan sát các ngươi. 
Al-Nisa: 1. 
 

 { X W  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  U  T   S  RQ      P  O  N  Mz ٧: النساء  

Allah phán: Người đàn ông được hưởng một phần trong gia tài do cha 
mẹ và bà con gần để lại, và người phụ nữ được hưởng một phần trong 
gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại dù tài sản đó ít hay nhiều, sự chia 
phần đều có tính nhất định. Al-Nisa: 7. 
 

 {  X WK  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A    M  L
  WV  U  T  S  R  Q   P  ONz ٣٤: النساء  

Allah phán: Người đàn ông là người trụ cột (của gia đình, có quyền 
hành) hơn phụ nữ. Bởi vì Allah đã ưu đãi người này hơn người kia bởi 
đàn ông họ đã chi dùng tài sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do 
đó, người phụ nữ đức hạnh, phục tùng chồng là người biết bảo vệ (trinh 
tiết và tài sản của chồng) khi chồng vắng mặt với sự giúp đỡ và quản lý 
của Allah Al-Nisa: 34. 
 

 { X W  y  x  w   v  u  t  s  r
  ¡   �  ~  }  |   {  z
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 £  ¢   ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  
 ¬  «  ª    ²  ±  °  ¯  ®z ٣٥: األحزاب  

Allah phán: Quả thật, những người Muslim nam và nữ, những người có 
đức tin nam và nữ, những người ngoan đạo nam và nữ, những người bố 
thí nam và nữ, những người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ 
(Allah) nam và nữ, những người chân thật nam và nữ, những người nhịn 
chay nam và nữ, những người giử mình trong sạch (tránh khỏi tội quan 
hệ trước hôn nhân) nam và nữ, và những người tụng niệm Allah nam và 
nữ đã được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho họ phần thưởng vĩ đại. Al-
Ahzab: 35. 
 

 {  X W  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `
   l  kz ٥٨: األحزاب  

Allah phán: Và những ai súc phạm đến thanh danh của những người 
đức tin nam và nữ trong khi họ trong sạch thì quả thật chúng đã phạm 
phải tội vu khống, một tội lỗi hiển nhiên. Al-Ahzab: 58. 
 

 { X W  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y
  n  m    l  k  j  i  h   gfz ٢١: الروم  

Allah phán: Và một trong các dấu hiệu của Ngài (Allah): Ngài đã tạo cho 
các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để các ngươi chung 
sống với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao 
dung. Quả thật, những dấu hiệu đó dành cho nhóm người biết ngẫm 
nghĩ. Al-Rum: 21. 
 

{ X W  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
   é  è  ç  æ  å  ä  ã  âá   àz ٧٢: النحل  

Allah phán: Và Allah đã tạo cho các ngươi từ bản thân các ngươi những 
người vợ rồi từ những người vợ Ngài tạo ra cho các ngươi con cái và 
cháu chắt rồi Ngài đã cung cấp thực phẩm tốt nhất cho các ngươi. Phải 
chăng họ (những kẻ đa thần, những kẻ phiếm loại) lại tin tưởng vào 
những điều giả dối và phủ nhận đi các ân huệ của Allah ? Al-Nahl: 72. 
 

 {  X W  RQ  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  _  ^     ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S
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   o  n  m  l  k  ji  h  g  f     e   d  c  b  a  `z  آل
  ١٩٥: عمران

Allah phán: Do đó, Thượng Đế của họ đáp lại lời cầu nguyện của họ, 
Ngài phán bảo: quả thật TA sẽ không làm mất đi công lao của bất cứ ai 
làm việc gì trong các ngươi cho dù nam hay nữ tất cả đều được thưởng 
bằng nhau. Bởi thế, những ai đã di cư (từ bỏ mảnh đất đa thần đến với 
mãnh đất đức tin Islam), những ai (đã bị kẻ đa thần) trục xuất ra khỏi 
quê hương của họ, những ai đã chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa 
của TA đã anh dũng chiến đấu và đã hy sinh thì chắc chắn rằng TA sẽ 
xóa sạch tội lỗi cho họ và thu nhận họ vào những ngôi vườn thiên đàng 
bên dưới có các dòng sông chảy đó là một phần thưởng xứng đáng từ 
Allah. Quả thật, ở nơi Allah có vô số phần thưởng tốt đẹp. Ali Imron: 
195. 
 

 { X W   f  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y
  l  k  j  i  h  gz ٩٧: النحل  

Allah phán: Bất cứ ai có đức tin dù nam hay nữ đã làm việc thiện (vì 
Allah và tuân theo sunnah Nabi ) thì chắc chắn rằng TA sẽ ban cho y 
có cuộc sống lành mạnh tốt đẹp và chắc chắn rằng TA sẽ ban thưởng cho 
họ phần thưởng phù hợp với việc làm tốt nhất mà họ đã làm. Al-Nahl: 
97. 
 

 {  X W  R  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A
  Z  Y     X  W    V  U  T  Sz ٣٦: األحزاب  

Allah phán: Không phù hợp với một người có đức tin nam và nữ khi đã 
được Allah và Rosul 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 
Rosul của Ngài thì rõ ràng đã bị lầm lạc. Al-Ahzab: 36. 
 

 {  X W  é  è  ç  æå  ä       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü
   ë  êz ١٩: محمد   

Allah phán: Phải biết rằng: quả thật, không có Thượng Đế nào khác mà 
chỉ có Allah duy nhất, (bởi thế, hỡi Muhammad) hãy cầu xin Allah tha 
thứ tội lỗi cho Ngươi và cho những người có đức tin nam và nữ. Và Allah 
hằng biết rõ mọi hành động của các ngươi (vào ban ngày) và nơi chốn 
nghỉ ngơi của các ngươi (vào ban đêm). Al-Muhammad: 19. 
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Các Hadith Nói Về Hình Ảnh Phụ Nữ 
َحـقُّ اجَّـاِس حِبُْسـِن َصـَحابيَِت  اهللاِ يَا رَُسوَل  :َفَقاَل   اهللاِ َجاَء رَُجٌل إِىَل رَُسوِل  -١

َ
 :قَـاَل  ؟َمْن أ

َك (( مُّ
ُ
َك (( :قَاَل  ؟ُعمَّ َمنْ  :قَاَل  ))أ مُّ

ُ
َك (( :قَاَل  ؟ُعمَّ َمنْ  :قَاَل  ))ُعمَّ أ مُّ

ُ
 :قَـاَل  ؟ُعـمَّ َمـنْ  :قَاَل  ))ُعمَّ أ

بُوكَ ((
َ
  .متفق عليه)) ُعمَّ أ

1- Có người đàn ông đến gặp Rosul , nói: Thưa Rosul ai xứng đáng nhất để 
tôi đối xử tốt đẹp? Rosul  đáp: "Mẹ anh." Người đàn ông hỏi tiếp: sau đó 
tới ai? Rosul  đáp: "Mẹ anh." Người đàn ông lại hỏi tiếp: sau đó tới ai? 
Rosul  vẫn nói: "Mẹ anh." Người đàn ông lại hỏi tiếp: sau đó tới ai? Rosul 
 trả lời: "Sau đó đến cha anh." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 

 إِ فَ ، يِف النَِّساءِ  اهللاَ يَُّقوا اِ (( : اهللاِ  قَاَل رَُسوُل  -٢
َمـاِن  ،مكُ دَ نْـاٍن عِ وَ عَ  نَّ هُ غَّ

َ
َخـْذُيُموُهنَّ بِأ

َ
 اهللاِ أ

  .متفق عليه)) َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُيُهنَّ  اهللاِ َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة 
2- Rosul  nói: "Hãy kính sợ Allah mà chăm sóc chu đáo và ăn ở đàng 
hoàng với vợ, quả thật họ (những người vợ giống như) bị các ngươi giam 
giử trong tay, các người đã cưới họ trong sự bình an của Allah và Ngài 
đã cho phép các người quan hệ với họ. Vì thế, các người phải có nhiệm 
vụ cấp dưỡng chu toàn về thực phẩm và quần áo cho họ..." Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

ْغَفْقتَُه يِف َسِبيِل (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٣
َ
ْغَفْقتَُه يِف َرَقبَةٍ  ،اهللاِ ِدينَاٌر أ

َ
قَْت بِِه  ،وَِدينَاٌر أ وَِدينَاٌر تََصدَّ

ْهِلَك  ،بَلَ ِمْسِكنيٍ 
َ
ْغَفْقتَُه بَلَ أ

َ
ْجًرا ا ،وَِدينَاٌر أ

َ
ْقَظُمَها أ

َ
ْهِلَك أ

َ
ْغَفْقتَُه بَلَ أ

َ
ِي أ

  .رواه مسلم)) َّ
3- Rosul  nói: "Đồng tiền vàng mà anh đã cung cấp cho sự chính nghĩa 
của Allah, đồng tiền vàng mà anh đã bố thí cho người đầy tớ, đồng tiền 
vàng mà anh đã bố thí cho người nghèo và đồng tiền vàng mà anh đã 
cung cấp cho vợ anh thì phần thưởng lớn nhất là đồng tiền vàng mà anh 
cung cấp cho vợ anh." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

ْق َعلَيَْهااِ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٤  بِنَْفِسَك َفتََصدَّ
ْ
ْهِلَك  ،بَْدأ

َ
ٌء فَأل ْ َ فَإِْن فََضَل َقْن  ،فَإِْن فََضَل 

ءٌ  ْ َ ْهِلَك 
َ
ءٌ  ،فَِثِي قََرابَِتَك  أ ْ َ   .رواه مسلم)) َفَهَكَذا َوَهَكَذا ،فَإِْن فََضَل َقْن ِذي قََرابَِتَك 

4- Rosul  nói: "Hãy bắt đầu chu cấp cho bản thân anh trước, nếu còn 
dư thì cung cấp cho vợ, nếu còn dư nữa thì cung cấp cho bà con gần, nếu 
còn dư nữa thì cung cấp cho những người kế tiếp và tương tự thế." 
Hadith do Muslim ghi lại. 

ٍء يِف  ،ْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ اِ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٥ ْ َ ْعـَوَج 
َ
َة ُخِلَقْت ِمـْن ِضـلٍَع َوإِنَّ أ

َ
فَإِنَّ الَْمْرأ

ْعالَ 
َ
لَِع أ تَُه وَ الضِّ اُه إِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ ْعـَوَج اْستَوُْصـوا بِالنَِّسـاِء َخـرْيً

َ
)) إِْن تََرْكتَُه لَْم يَـَزْل أ

  .متفق عليه
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5- Rosul  nói: "Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xử tốt với phụ nữ, bởi vì 
phụ nữ được tạo ra từ xương sườn và (xương sườn) thì bị cong ở phía 
trên nếu như anh sửa thẳng nó nó sẽ bị gãy còn nếu anh để nó như thế 
thì nó luôn bị cong. Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xứ tốt với phụ nữ." 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

Trích lời của Ibn Hajar về Hadith này trong Fath Al-Bary: phụ nữ được 
tạo ra rất yếu lòng, rất dễ xa vào những điều sai trái cho nên hãy chỉnh sửa họ 
nếu họ đã phạm điều cấm và hãy bỏ qua cho họ với những gì nhỏ nhoi và 
kiên nhẫn chịu đựng khi chung sống với họ. 

 

  – َفْفَركْ  الَ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٦
َ
َ ِمنَْهـا  اً ا ُخلُقـنًَة إِْن َكِرَه ِمنْهَ ُمْؤِمٌن ُمْؤمِ  - ْض غُ بْ فَ  يْ أ ِ َر

  .رواه مسلم)) آَخرَ 
6- Rosul  nói: "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. 
 

ْكَمُل الُْمْؤِمِننَي إِيَمانً (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٧
َ
ْحَسنُُهْم ُخلُقأ

َ
ْم كُ ِخيَارُ  مْ كُ وَِخيَارُ  اً ا أ

  .حسن صحيح: أخرجه أمحد والرتمذي وقال)) ِلنَِسائِِهمْ 
7- Rosul  nói: "Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có tính cách tốt 
đẹp nhất và sự lựa chọn (tốt đẹp nhất) của các bạn là sự lựa chọn dành 
cho phụ nữ." Hadith do Ahmah và Tirmizy ghi lại và nói hadith tốt chính 
xác. 
 

رَشِّ اجَّاِس ِعنَْد (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٨
َ
ـ إِىَل  اهللاِ إِنَّ ِمْن أ ِ لَـًة يَـْوَم الِْقيَاَمـِة الرَُّجـَل ُفْف َمزْنِ

 ْ َ ِ إِ تِِه َوُيْف
َ
َهااْمَرأ   .رواه مسلم)) ِه ُعمَّ يَنرُْشُ رِسَّ

8- Rosul  nói: "Con người xấu xa ghê tởm nhất đối với Allah vào ngày 
xét xử là người đàn ông sau khi quan hệ với vợ của y, y lại đem chuyện 
chăn gối của hai người nói cho mọi người nghe." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

ةِ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -٩
َ
َتِيِم َوالَْمْرأ

ْ ِعيَفنْيِ ا ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ
ُ
ِّ أ

أخرجه أمحد، وابن ماجـة،  ))إِ
هيب: وابن حبان، واحلاكم وقال   .صحيح اإلسناد بل رشط مسلم، ووافقه ا

9- Rosul  nói: "Quả thật, Ta sẽ hẹp hòi (với những ai chiếm đoạt) quyền 
lợi của hai loại người yếu đuối: trẻ em mồ côi và phụ nữ." Hadith do 
Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban và Al-Hakim ghi lại và nói: đường truyền 
hadith chính xác đúng với tiêu chuẩn của Muslim và được Al-Zahaby đồng ý. 
 

أخرجه أمحد وابن ماجة وأبو داود  ))الِ جَ الرِّ  ُق ائِ قَ شَ  اءُ سَ النِّ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  - ١٠
  .والرتمذي وصححه أمحد شاكر يف حتقيق الرتمذي
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10- Rosul  nói: "Phụ nữ là chị (em) ruột với nam giới." Hadith do 
Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud và Al-Tirimzy ghi lại được Ahmad Shakir 
xác thực trong Tahqeeq Al-Tirmizy.  
 

تَُه َجْتَ الَْعبِْد ُعـمَّ يُ  الَ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -١١
َ
َحُدُكْم اْمَرأ

َ
رواه اكخـاري  ))َهاَضـاِجعُ جَيِْتُ أ

  .ومسلم
11- Rosul  nói: "Các bạn không được dùng roi đánh vợ như là đánh đầy 
tớ rồi sau đó ăn nằm với cô ta." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

ُه (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -١٢ تَاِن َفَماَل إِىَل إِْحَداُهَما َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة وَِشقُّ
َ
ُ اْمَرأ َ َمْن اَكنَْت 

هيب ))َمائٌِل    .بل رشط اكخاري ومسلم: رواه أمحد، والرتمذي، وأبو داود، واحلاكم وقال ا
12- Rosul  nói: "Ai có hai người vợ rồi y không đối xử công bằng với hai 
người họ, vào ngày tận thế y sẽ bị liệt nữa thân người." Hadith do Ahmad, 
Al-Tirmizy, Abu Dawud và Al-Hakim ghi lại, ông Al-Zahaby nói: hadith phù 
hợp với tiêu chuẩn Al-Bukhory và Muslim.  
 

َمَر َوالَ  الَ (( : اهللاِ  قَاَل رَُسوُل  -١٣
ْ
َّ تُْستَأ ُم َح فِّ

َ
َذنَ  ُينَْكُح األ

ْ
َّ تُْستَأ  :قَـالُوا ))ُينَْكُح اْكِْكُر َح

ْن تَْسُكَت (( :قَاَل  ؟ َوَكيَْف إِْذُغَها اهللاِ يَا رَُسوَل 
َ
  .رواه اكخاري ))أ

13- Rosul  nói: "Không được gả phụ nữ góa chồng (đã có đời chồng) cho 
đến được lệnh của cô ta và không được gả trinh nữ cho đến khi cô ta 
đồng ý." Sohabah hỏi: thưa Rosul! Sự đồng ý của cô ta ra sao? "Cô ta im 
lặng." Rosul đáp. Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
 

 َمْن اْنتيُِلَ ِمْن َهِذهِ اْكَنَ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -١٤
َ
ٍء فَأ ْ َ ِ ِْهـنَّ ُكـنَّ ِسـرْت اِت ب َ

ً ْحَسَن إِ ُ ِمـْن  ا َ

  .رواه أمحد ))اجَّارِ 
14- Rosul  nói: "Ai có vài cô con gái rồi bị thử thách bởi họ rồi y (kiên 
nhẫn) đối xử tốt đẹp với họ. (Vào ngày tận thế) họ là vách chắn che chở y 
khỏi hỏa ngục." Hadith do Ahmad ghi lại. 
 

َحٍد ثَالَ  الَ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  -١٥
َ
ْو ثَالَ يَُكوُن أل

َ
ْختَـاِن ُث َننَاٍت أ

ُ
ْو أ

َ
ْو ابْنَتَـاِن أ

َ
َخَواٍت أ

َ
ُث أ

ِْهنَّ إِالَّ  اهللاَ َفيَتَّيِق  َ
  .رواه أمحد ))َدَخَل اجْلَنَّةَ  ِفيِهنَّ َوحُيِْسُن إِ

15- Rosul  nói: "Ai có ba người con gái hoặc có ba chị em gái hoặc có 
hai đứa con gái hoặc có hai chị em gái, biết kính sợ Allah rồi kiên nhẫn 
chịu đựng đối xử tốt đẹp với họ thì y sẽ được vào thiên đàng." Hadith do 
Ahmad ghi lại. 

 

Địa vị phụ nữ trong Islam 
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Islam rất đề cao địa vị phụ nữ và tôn trọng cô ta mà những tôn giáo 
khác không làm được như thế, bởi trong Islam phụ nữ là chị (em) ruột với 
đàn ông và người đàn ông tốt nhất là người đối xử tốt với vợ và người thân.  

Ngay từ khi còn bé phụ nữ Muslim có quyền được bú sửa mẹ, có 
quyền được bảo vệ, có quyền được chăm sóc đàng hoàn, vào thời gian đó cô 
là người đẹp nhất trong mắt cha mẹ cô ta và là nhịp cầu kết nối con tim của 
cha mẹ anh em ngày càng thắm thiết hơn. 

Khi còn bé cô được cha mẹ cưng chìu dạy dổ, bảo vệ họ không bao giờ 
hài lòng cho bất cứ bàn tay xấu nào chạm vào cô ta, cũng không có một cái 
lưỡi xấu nào nói xấu cô ta lại càng không cho con mắt xấu nào xem thường 
cô ta. 

Khi đến tuổi trưởng thành và kết hôn thì được cưới trong sự cho phép 
của Allah và sự cho phép đó là một lời giao ước nghiêm trang trịnh trọng, do 
đó cô về ở bên nhà chồng bằng sự hãnh diện và được tôn trọng hết mực. Vì 
vậy, đối với chồng phải tôn trọng đối xử tốt đẹp và che chở cho cô ta tránh 
mọi điều xấu hại đến cô ta. 

Nếu là mẹ thì sự hiếu thảo với cô ta là điều bắt buộc sau khi tôn thờ 
Allah duy nhất và sự bất hiếu hoặc đối xử xấu với cô ta là lệnh cấm thứ hai 
sau khi bị cấm tổ hợp với Allah. 

Nếu là chị em gái thì bắt buộc người Muslim phải quan tâm, tôn trọng 
và nhiệt tình với cô ta. 

Nếu là cô dì thì cũng như là mẹ bắt buộc phải hiếu thảo và quan tâm. 
Nếu là bà hoặc đã lớn tuổi thì giá trị của cô được nâng cao hơn trước 

các con, các cháu và dòng họ. Khi đó, hầu như lời yêu cầu của cô luôn được 
đáp ứng và ý kiến của cô không bị bát bỏ. 

Nếu là người phụ nữ không có dòng tộc hoặc không có người láng 
giềng thì đối với tất cả người Muslim không được làm hại hay làm điều ảnh 
hưởng đến cô... 

Đến ngày hôm nay xã hội Muslim vẫn còn quan tâm bảo vệ những 
quyền lợi này với nghĩa đích thực của nó. Đối với các xã hội khác không làm 
được như thế. 

Trong Islam phụ nữ có quyền đứng nắm tài sản, có quyền thuê bao, có 
quyền thương mại và có quyền làm tất cả các hợp đồng khác... cô được phép 
trao dồi kiến thức và truyền đạt lại cho người khác miễn sao không làm trái 
ngược với giáo lý Islam, chẳng những thế mà có một số kiến thức bắt buộc 
mỗi người Muslim dù nam hay nữ cần phải tìm hiểu, học hỏi và sẽ mang tội 
nếu bỏ bê điều đó như: cách dâng lễ Solah... 

Trong Islam nam nữ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau chỉ ngoại trừ 
một số điều lệ chỉ dành riêng cho nữ hoặc chỉ dành riêng cho nam và sẽ được 
phân tích cụ thể hơn ở phần dưới. 

 
Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là ra lệnh cô ta phải luôn thi 

hành theo giáo lý để được tôn trọng, để được tránh xa những cái lưỡi tục tĩu, 
những con mắt gian trá xảo nguyệt dâm tà và những bàn tay nhơ nhuốc, 
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Islam đã hạ lệnh cho cô ta che kín toàn thân luôn tránh xa sự lõa lồ, tránh xa 
sự hòa mình với nam giới và tránh xa tất cả mọi điều dẫn đến mang tai tiếng. 

 
Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là ra lệnh cho chồng phải 

cấp dưỡng và đối xử tế nhị với cô cấm y không được ngược đãi hay thô bạo 
với cô ta. Đúng hơn nữa là một trong những điểm nổi bật của Islam cho phép 
hai vợ chồng ly hôn khi hai người không còn hòa hợp và không thể có được 
cuộc sống hạnh phúc với nhau và đã tìm mọi phương cách kết nối tình cảm 
hai người nhưng vô phương thì khi đó người chồng được phép ly hôn. 

Islam cho phép phụ nữ yêu cầu ly hôn chồng khi y là người ngược đãi, 
thô bạo, hùng tàn, ngay khi đó cô được phép yêu cầu ly hôn bằng sự thỏa 
thuận trao đổi tức cô sẽ trao cho chồng số tiền hoặc vật gì đó mà hai người 
thỏa thuận và rồi anh ta trả lại tự do cho cô. 

 
Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là cấm chồng đánh đập vợ 

khi không có lý do chính đáng cho nên phụ nữ được phép than phiền với 
những người bảo hộ cô ta hoặc thưa lên tòa án, bởi vì phụ nữ cũng là con 
người có quyền được tôn trọng như Allah đã phán: 

 { X W  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _  ~
  p  o  n  m  l   kz ٧٠: اإلسراء  

Và quả thật, TA đã tôn trọng con cháu Adam và TA đã chuyên chở họ 
trên cạn (bằng động vật như ngựa..) và trên biển cả (bằng những con 
tàu...) và ban phát lương thực tốt nhất cho họ và nâng cao địa vị của họ 
lên cao rất nhiều so với các tạo vật khác của TA. Trích từ chương Al-Isro 
– 70. 

Vì thế, việc đối xử tốt đẹp tế nhị với vợ không phải là viêc làm tùy 
thích muốn làm thì làm không muốn thì không làm mà là điều bắt buộc người 
chồng phải hoàn thành. 

تَـُه َجـْتَ الَْعبْـِد ُعـمَّ يُ  الَ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل 
َ
َحـُدُكْم اْمَرأ

َ
رواه اكخـاري )) َهاعُ َضـاجِ جَيِْتُ أ

  .ومسلم
Rosul  nói: "Các người không được dùng roi đánh vợ như là đánh đầy 
tớ rồi sau đó ăn nằm với cô ta." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

 
Hadith này là bằng chứng mạnh cho việc chê bai châm chính hành 

động bạo lực với nữ giới. Vậy thì làm sao xứng đáng làm con người khi ép 
vợ mình vào tình thế như vậy trong khi cô ta như bản thân y rồi y lại miệt thị 
khinh thường như khinh thường một người đầy tớ trong khi y biết rằng giửa y 
và vợ có sự quan chỉ dành riêng cho hai người. 

Đừng hiểu nhằm rằng những gì kể trên chống lại sự cho phép đánh vợ 
trong Islam khi đã hợp lệ vì vậy sự đánh vợ không phải lúc nào cũng bị che 
bai. 
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Không, sự thật không phải là vậy, cho nên sẽ không châm chích việc 
được phép đánh vợ chỉ ngoại trừ những kẻ không hiểu biết giáo lý Islam. Kẻ 
thù Islam lợi dụng sự cho phép đánh vợ này đã nhòi sọ vào những ai đã sinh 
ra ở phương tây, uống sữa của chúng và lớn lên trong sự che chở của chúng. 

Bọn chúng chỉ khoác lên lớp áo thể hiện bề ngoài rằng tôn trọng phụ 
nữ, lấy lại quyền bình đẳng cho họ, nên bọn chúng đã nhiệt liệt lên án việc 
Islam cho phép đánh vợ và cho rằng đó là điều lăng mạ phụ nữ. 

Và không biết ai là mới là kẻ lăng mạ phụ nữ thật sự? Chẳng lẻ kẻ đó 
lại là Thượng Đế của cô ta Đấng vô cùng thương xót Đấng vô cùng rộng 
lượng Đấng am tường tất cả mọi tạo hóa và Ngài là Đấng vô cùng lịch thiệp 
am tường tất cả ? 

Hay là những kẻ muốn phụ nữ trở thành hàng hóa để bọn chúng sử 
dụng đến khi hết hạn sử dụng chúng đem vứt qua một bên rồi tìm nhóm hàng 
khác ? 

Họ là nhóm người chuyên khinh bỉ việc Islam cho phép dạy dỗ phụ nữ 
đanh đá và bọn họ lại không khinh bỉ phụ nữ đanh đá lấn lướt chồng, cô biến 
người chồng từ người trụ cột gia đình thành người bị sai khiến, cho nên cô ta 
không mềm mại nói chuyện cũng không nghe lời khuyên lại càng không quan 
tâm đến sĩ diện chồng. 

Thế đó, bằng cách nào chữa trị tính ương ngạnh này đây? Và bằng 
phương pháp nào chỉ dạy các ông chồng trị các bà vợ có tính khí như thế ? 

Hai câu thơ của nhà thơ Al-Shanfary, một nhà thờ thời tiền Islam khi 
ông đáp lại lời vợ ông: (tạm dịch như sau) 

Những gì em đã làm anh không ngăn cấm cũng không cản nhưng hãy 
ly hôn anh đi 

Ngày nay em là chồng, thế hãy dùng roi mà đánh anh đi 
Đúng, việc đánh chồng – đặt biệt là phụ nữ phương tây – xảy ra rất 

nhiều ở xã hội ngày nay đến khi người chồng không còn chịu nổi nên đã ly 
hôn cô ta. Khi đó các cô vợ mới thấy hối hận và nói: nguyên nhân là do tôi, 
tôi đã đánh anh ấy, do vì mắc cỡ anh đã không nói với ai lời nào về sự việc 
đến khi sức chịu đựng đã hết thì cũng là lúc ảnh thôi tôi. 

Người phụ nữ có hành động lấn lướt chồng nói: "Nay tôi đã hối hận 
những gì mình làm, tôi khuyên tất cả các bà vợ chớ có hành động đánh 
chồng." 

 
Trong giáo lý Islam cho phép người chồng đánh vợ, Allah phán:  

  { X W`_     ^  ]  \  [  Z   Y  X  z اء : النس
٣٤  

Và đối với các bà vợ mà các người sợ họ thất tiết, ương ngạnh. (Trước 
tiên) khuyên bảo, kế tiếp cảnh cáo cô ta (về hành phạt của Allah, kế đó) 
từ chối ăn nằm với cô ta, và (cuối cùng) đánh họ (nhẹ tay không gây 
thương tích). Al-Nisa: 34. 

Trong bài thuyết giảng Haj chia tay Nabi  đã nói có đoạn:  
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ُبوُهنَّ (( :قَاَل  َحًدا تَْكَرُهونَُه فَإِْن َفَعلَْن َذلَِك فَـارْضِ
َ
ْن َال يُوِطنْئَ فُرَُشُكْم أ

َ
َولَُكْم َعلَيِْهنَّ أ

ٍح  ًبا َلرْيَ ُمرَبِّ   .رواه مسلم ))رَضْ
"Và các bà vợ không được phép cho những ai mà các người không thích 
ngồi lên giường nằm của các người. Nếu họ dám làm thế hãy đánh họ 
nhẹ tay không gây thương tích." Hadith do Muslim ghi lại. 

Tuy Islam cho phép đánh vợ nhưng không cho phép đánh vô cớ, đánh 
gây thương tích, dùng cực hình hoặc bất cứ hành phạt nào đó để hạ nhục 
người vợ mà chỉ cho phép đánh vợ theo khuôn khổ nhất định để thông báo 
cho cô vợ biết rằng anh chồng đang giận dữ về hành động sai trái của cô ta. 
Islam đã qui định về khuôn khổ đánh vợ như sau: 

1- Không còn kiên nhẫn được những hành động sai trái của vợ sau khi 
đã hết lời khuyên bảo, răng đe. 

2- Dùng hành phạt phù hợp với sự sai trái của vợ, không hở cái là 
không ăn nằm hay đánh vợ mà phải làm theo thứ tự là: khuyên bảo, 
chỉ dạy rồi không ăn nằm rồi mới dùng đến vũ lực là đánh, bởi mỗi 
lần sai là đánh là lạm dụng hành phạt và là sự bất công. 

3- Phải biết rằng mục đích đánh vợ là nhằm giáo dục cô vợ ương 
ngạnh ngang tàn kia chứ không vì mục đích khác và phải áp dụng 
hình thứ tế nhị nhất trong việc áp dụng vũ lực với cô vợ đó. 

4- Không được đánh vào những bộ phận nguy hiểm như đầu, bụng, 
mặt. 

5- Không được làm gãy xương, gây thương tích hay đánh chảy máu lại 
càng không được đánh vào một chổ nhiều lần. 

6- Không được lặp đi lặp lại hành phạt bằng lời nói hay hành động 
một khi cô vợ đã biết lỗi và quay lại. 

Việc đánh vợ lúc này là để cải thiện cuộc sống gia đình chứ không phải 
hủy hoại gia đình. Nếu do tức giận người chống đánh chết vợ bắt buộc y phải 
bồi thường và chịu phạt cho hành động thái quá đó của y. 

Theo trường phái Imam Malik và Imam Ahmad: nếu người chồng 
đánh vợ theo khuôn khổ Islam cho phép nhưng gây tử vong cho cô vợ thì 
không bắt buộc bồi thường hay chịu phạt gì. 

Còn theo trường phái Imam Abu Hanifah và Imam Al-Shafiy: bắt buộc 
phải bồi thường trong trường hợp này và đây cũng là ý kiến của Al-Qurtuby 
(ông theo trường phái Imam Malik). 

Ý kiến Al-Nawawy (thuộc trường phái Imam Al-Shafiy) khi phân tích 
bài thuyết giảng Haj chia tay của Nabi , ông nói như sau: "Qua Hadith cho 
phép người chồng đánh vợ để giáo dục, nếu trong cái đánh đó dẫn đến người 
vợ tử vong bắt buộc y phải bồi thường đó là dùng tài sản của y để thường." 

Tóm lại, đánh là liều thuốc nhưng phải áp dụng phù hợp với từng loại 
người, phải phù hợp với thời điểm và hình thức áp dụng. 

Chú ý: Không phải đánh vợ là phương pháp duy nhất dùng để chữa trị 
những người vợ ngang tàn mà đây là phương pháp cuối cùng khi không còn 
các nào nữa mới dùng đến cách này. Nhưng nếu người vợ quá lấn lướt chồng, 
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cô luôn làm theo sở thích và những gì Shayton (ma quỉ) vạch sẵn, mọi lời 
khuyên và những phương pháp khác đều vô ích, vậy người chồng phải làm 
sao trong trường hợp này ? 

Chẳng lẽ người chồng vội chìu hết tất cả mọi tính ngang tàn của cô vợ, 
thế cô vợ có chấp nhận được như thế không để rồi tin tức của này trở thành 
chủ đề nóng bổng để mọi người bàn tán rồi cả hai phải hối hận và tiếc nuối ? 

Lúc này, đánh là hành động thích hợp thiết thực nhất nhưng không 
đánh bằng vũ khí hay gậy gọc mà bằng những thanh que nhỏ không hại lớn 
với phụ nữ để báo cho cô ta biết rằng người chồng rất giận dữ và dẫn đến kết 
quả này là do tính ngang bướng của cô ta, bởi một khi thôi cô ta tức khắc sẽ 
làm cho gia đình tan rã mỗi người một nơi, con cái đứa mất cha người mất 
mẹ. 

Nếu so sánh hai điều một bên thiệt hại ít một bên thiệt hại nhiều thì ta 
làm điều thiệt hại ít sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều bởi người mù tốt đẹp hơn nhiều 
so với người đui. 

Cho nên, đánh là phương pháp hữu hiệu đối với những người phụ nữ 
không hảo ngọt hay những lời lẽ tình cảm. 

Nhưng thật đáng buồn vì có một số người Muslim đã lợi dụng cách 
này mà đánh đập vợ trong khi cô ta không đáng bị đánh hoặc đánh cô vợ đến 
thương tích. Đối với những trường hợp này tôn giáo Islam hoàn toàn vô can 
với họ, bởi họ chỉ làm theo lý trí và sở thích của mình mà thôi. 

Giới tâm lý học đã xác thực sự rằng đa số phụ nữ rất thích sự êm dịu, 
mềm mại và chìu chuộng nhưng bên cạnh đó lại có một số phụ nữ không bao 
giờ cảm thấy thoải mái cho đến khi bị đánh bị mắng, hơn nữa có một số phụ 
nữ lại thích và cho rằng mạnh mẽ hung bạo như thế mới là men mới là đàn 
ông, thì đối với phụ nữ thế này chỉ có đánh mới giải quyết được vấn đề, mới 
làm cho cô ta ngoan ngoãn như chú mèo con. 

 
Ở phương tây họ đánh lừa chúng ta, họ nói với chúng ta rằng phụ nữ 

của họ được sống hạnh phúc tuyệt vời nhất bên người chồng và cho rằng phụ 
nữ Muslim có cuộc sống rất đau khổ và tù tội nhưng sự thật ra sao chúng ta 
cùng nhau tìm hiểu sự thật: 

a- Theo Tạp Chí Time của Mỹ đăng: hằng năm có đến sáu triệu phụ nữ 
nảy sinh mâu thuẩn với chồng, có từ hai ngàn đến bốn ngàn phụ nữ bị chồng 
đánh dẫn đến tử vong và giới cảnh sát chống bạo lực gia đình phải mất một 
phần ba thời gian để trả lời điện thoại giải quyết chuyện lục đục gia đình. 
Tham khảo Hội Thảo lần đầu tiên về phụ nữ bàn về vai trò phụ nữ Muslim trong xã 
hội trang 45. 

b- Theo Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ: vào năm 1979 có đến 40% 
tai nạn giết phụ nữ vì lý do mâu thuẩn gia đình, có đến 25% phụ nữ tự tử vì 
lý do cải vả trong gia đình. Tham khảo Hội Thảo lần đầu tiên về phụ nữ bàn về 
vai trò phụ nữ Muslim trong xã hội trang 46. 

c- Theo Viện Nghiên Cứu học Hoa Kỳ cho biết: vào năm 1407 H nhằm 
năm 1987 có đến 79% phụ nữ bị đánh đập hành hạ đặc biệt nhiều nhất là 
những phụ nữ đã có gia đình. 
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Viện Nghiên Cứu học dựa theo sự khảo sát của Tiến sĩ John Pierer trợ 
lý giáo sư tâm lý học của trường Đại học miền nam Carolina trên số lượng 
sinh viên nam của trường rằng: họ là những người đàn ông rất sẵn sàn và có 
lòng nhiệt quyết đánh vợ rất cao trong khi họ là giới kiến thức và sẽ ra sao 
nếu họ là những người học thức kém hoặc vô giáo dục ! 

d- Theo nghiên cứu của Ban Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia Hoa Kỳ 
cho biết: có đến 17% phụ nữ phải vào phòng cấp cứu vì lý do bị chồng hoặc 
bạn trai đánh và có đến 83% phụ nữ phải nhập viện ít nhất một lần để điều trị 
vết thương hoặc vết bầm do bị đánh. 

Ông Ivan Stark điều tra lại hồ sơ của 1360 tù nhân vào tù liên quan về 
phụ nữ cho biết: "Việc đánh đập phụ nữ xảy ra ở Mỹ có thể là lý do dẫn đến 
phụ nữ bị thương nhiều hơn cả tai nạn xe cộ, trộm cắp và bị hiếp dâm tập 
thể." 

Bà Janice Moore, điều tra viên của Tổ Chức Liên Minh Quốc Gia 
chống bạo lực gia đình, có trụ sở tại Washington nói: "Đây là bi kịch kinh dị 
nhất đã đến mức báo động đó là việc các ông chồng đánh đập vợ đã xảy ra ở 
khắp mọi miền nước Mỹ và làm cho hàng chục người trong số phụ nữ đó 
phải vào bệnh viện điều trị." 

Bà nói thêm rằng: "Các thương tích thường xảy ra trên phụ nữ là 
những vết bầm tím đen quanh mắt, bị gãy xương, bị bỏng, bị thương, bị đâm 
bằng dao, bị bắn bằng súng, bị đập bằng ghế ngồi và cả những dụng cụ phát 
nhiệt khác." 

Bà cho biết thêm: "Những bạo hành phụ nữ khủng khiếp như thế này 
lại do các ông chồng gây ra nhưng những phụ nữ này thay vì đến bệnh viện 
chữa trị họ lại tự chữa trị tại gia." 

Bà nói tiếp: "Chúng tôi đánh giá cao rằng số lượng phụ nữ bị đánh 
đập trong nhà của họ mỗi năm lên đến sáu triệu phụ nữ và dữ liệu này đã thu 
thập được từ thông tin của FBI, và có đến hàng trăm phụ nữ khác đang trông 
chờ cung cấp nơi trú ẩn do chạy trốn bạo lực và đánh đập của chồng." Tham 
khảo thêm quyển giải phóng sự thực trang 16 - 21 và tham khảo thêm Sự thật trần 
truồng của tài liệu, số liệu cộng đồng trang 56 - 57. 

e- Trong quyển sách Mọi Người Muốn Gì Ở Phụ Nữ của tác giả Abdus 
Salam Al-Basyuny từ trang 36 – 66 viết như sau: 

- Lý do tất yếu thứ hai dẫn đến ly hôn tại Nhật bản là do vợ bị bạo 
hành. 

- Có 772 phụ nữ bị chồng sát hại tại thành phố Sao Paulo của Brazil 
vào năm 1980. 

- Hằng năm tại Mỹ có từ ba đến bốn triệu phụ nữ Mỹ bị chồng hoặc 
bạn trai bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Hội Nghiên Cứu Xã Hội Canada cho biết: mỗi năm có đến một phần 
tư phụ nữ nước này - tức hơn tám triệu phụ nữ - bị đối xử thậm tệ bằng nhiều 
hình thức khác nhau. 

- Tại Anh Quốc 15 qua cảnh sát London mỗi năm nhận được một trăm 
ngàn cú điện thoại từ phụ nữ báo rằng họ bị chồng bạo hành đánh đập. 

- Tại Mỹ cứ mỗi tám giây đồng hồ thì có một phụ nữ bị đối xử xấu. 
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- Mỗi năm có một trăm ngàn phụ nữ Đức và hai triệu phụ nữ Pháp bị 
chồng bạo hành đánh đập. 

- Hằng đêm có đến 60% cú điện thoại gọi đến cảnh sát tại thủ đô Paris  
của phụ nữ kêu cầu cứu do bị bạo hành. 

Trên là tất cả chứng cứ thật sự chúng tôi thu thập được. 
Nhưng có người trong số chúng ta không phải số lượng ít họ không tin 

đây là sự thật cho đến khi họ đến được phương tây và tận mắt chứng kiến 
trước mặt biết bao là cảnh bất công với phụ nữ khi đó họ mới sáng mắt. Thế 
bạn có biết được sự thật này chưa ? 

 
Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là giải phóng 

phụ nữ thoát khỏi tay những kẻ khinh bỉ địa vị phụ nữ, lấy lại công bằng cho 
họ để cho họ hưởng những quyền lợi đáng lẽ là của họ, nêu lên địa vị quan 
trọng của họ trong gia đình, sau đó bắt buộc nam giới phải có nhiệm vụ bảo 
vệ và tôn trọng phụ nữ hơn. 

Trong những bằng chứng của Thiên Kinh Qur'an có câu:  

 { X W qp  o  n   ml  k   j  i  hz ٢٢٨: البقرة  

Allah phán: 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 tuy nhiên người đàn ông được ưu đãi hơn phụ nữ một bậc (ở trần 
gian và ngày sau). Al-Baqoroh: 228. 

Qua câu kinh đã qui định rằng phụ nữ được hưởng quyền lợi giống như 
nam giới, nhưng trong gia đình nếu không có người nắm quyền sẽ không giờ 
tồn tại và chỉ có nam giới mới có khả năng đảm trách bởi họ là người có đủ 
năng lực, nghị lực cung cấp và bảo vệ gia đình. 

Cho nên người đàn ông được phép có quyền lực hơn phụ nữ như đã 
được Qur'an qui định:  

 {  X W  D  C  B  Az ٣٤: النساء  

Allah phán: Người đàn ông là người trụ cột (của gia đình, có quyền 
hành) hơn phụ nữ. Al-Nisa: 34. 

Ngoài ra Allah còn ban cho đàn ông một số quyền lợi khác như: 
a- Người đàn ông là nguồn gốc con người còn phụ nữ chỉ là nhánh của 

đàn ông, như Allah đã phán:  

{ X W  L    K  Jz ١: النساء  

Và từ (Adam) Allah đã tạo ra người vợ của người (là Hâuwa) Al-Nisa: 
1. 

b- Phụ nữ được tạo ra từ xương sườn bị cong của người đàn ông như 
được nhắc trong Hadith: 
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َة ُخِلَقْت ِمْن ِضلَعٍ  ،ْستَوُْصوا بِالنَِّساءِ اِ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل 
َ
ْعـَوٍج  فَإِنَّ الَْمْرأ

َ
ٍء  ،أ ْ َ ْعـَوَج 

َ
َوإِنَّ أ

ْعالَ 
َ
لَِع أ ْعَوَج اْستَوُْصوا بِالنَِّسـاِء َخـ ،هُ يِف الضِّ

َ
تَُه َوإِْن تََرْكتَُه لَْم يََزْل أ اإِْن َذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ )) رْيً

  .متفق عليه
Rosul  nói: "Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xử tốt với phụ nữ, bởi vì 
phụ nữ được tạo ra từ xương sườn và (xương sườn) thì bị cong ở phía 
trên nếu như anh sửa thẳng nó nó sẽ bị gãy còn nếu anh để nó như thế 
thì nó luôn bị cong. Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xứ tốt với phụ nữ." 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

c- Phụ nữ kém trí thức và sự hành đạo, như được nhắc trong Hadith: 

ْذَهـَب لِلُـبِّ ا(( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل 
َ
يُْت ِمـْن نَاقَِصـاِت َقْقـٍل وَِديـٍن أ

َ
ِمـْن  لرَُّجـِل احْلَـاِزمِ َما َرأ

  )) ُكنَّ ِمنْ 

Rosul  nói: "Ta không thấy ai kém kiến thức và thiếu sự hành đạo hơn 
giới phụ nữ."  

Nghe vậy có người phụ nữ vội hỏi: thưa Rosul kém kiến thức và sự 
hành đạo là sao ? Nabi  đáp: 

ا ُغْقَصانُ (( : اهللاِ قَاَل رَُسوُل  مَّ
َ
َينْيِ َيْعِدُل  اَدةُ فََشهَ  الَْعْقلِ  أ

َ
َواِحـٍد، َوَيْمُكـُث  رَُجـلٍ  َشَهاَدةُ  ِاْمَرأ

، َوُيْفِطرُ  يِن  َفَهَذا ُغْقَصانُ  يِف َرَمَضانَ  اللَّيَايِل َما تَُصيلِّ ِّ   .متفق عليه)) ا

Rosul  nói: "Sự kém kiến thức đó là hai nhân chứng phụ nữ chỉ bằng 
một nhân chứng đàn ông và có một số ngày không dâng lễ Solah và 
không nhịn chay là thiếu đi sự hành đạo." Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 

Cho nên phụ nữ không thể tự bản thân quản lý được việc gì. 
d- Thiếu đi sức mạnh nên không thể ra chiến trường và không được 

chia phần chiến lợi phẩm. 
e- Theo lẽ tự nhiên phụ nữ phải mang thai và sinh nở, có chu kỳ hàng 

tháng và ra máu hậu sản sau sinh những điều này cũng đủ làm phụ nữ không 
khả năng quản lý hay phân xử giải quyết những gì khó khăn. 

f- Phụ nữ chỉ bằng một nữa so với đàn ông như làm nhân chứng – như 
đã dẫn chứng – được bồi thường, hưởng tài sản, làm Aqiqoh và phóng thích 
nô lệ. 

Trên là một số đặc điểm nổi trội của nam giới hơn phụ nữ. 
Shaikh Muhammad Rosheed Ro-dho nói: "Và sẽ không ai tranh cải 

hay bất bình sự việc Allah ban quyền lợi cho đàn ông hơn phụ nữ ngoại trừ 
người kém kiến thức hoặc kẻ ngoan cố, tự cao tự đại." 

 
Tại sao Islam lại giao quyền quản lý và quyết định cho phái nam? 

Thiết nghĩ đây là điều phù hợp với lẽ tự nhiên và khối óc minh mẫn, sự việc 
được dẫn chứng như sau: 

a- Bà Glenda Jackson, người từng đoạt giải Oscar do Nữ Hoàng Anh 
trao tặng, một giải thưởng cao nhất của Quốc gia và bà cũng đạt được giải 
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thưởng Viện Hàn Lâm Anh, đoạt luôn giải thưởng Liên Hoan Thế Giới 
Montreal, bà nói: "Theo lẽ tự nhiên nam giới là phái mạnh, có khả năng 
khống chế, giải quyết được sự việc dựa trên sức mạnh nguyên thủy mà Allah 
đã ban cho họ để họ sinh tồn rồi sáng tạo ra nhiều lợi nhuận khác. Đó là bản 
lĩnh thật sự của người đàn ông sẵn sàn bảo vệ gia đình, đối đầu với khó khăn 
thử thách và bao hiểm nguy khác để có được một cuộc sống bình an." 

b- Giới lãnh đạo phụ nữ Mỹ Flèche Clavi khẳng định: "Phụ nữ cần 
phải quan tâm đến chồng con trước tiên rồi mới quan tâm đến nghề nghiệp, 
bởi người chồng là người cha trong gia đình quản lý tất cả mọi việc." 

c- Trong cuốn sách gần đây nói về cuộc đời nữa nhà văn nổi tiếng của 
Anh Agatha Christie, có đoạn như sau: "Phụ nữ thời hiện đại hữu danh vô 
thực, bởi hoàn cảnh của họ trong xã hội đương thời ngày càng tệ hại hơn, 
chúng ta là những phụ nữ có hành động ngu xuẩn nhất, bởi chúng ta đã rất 
cố gắng nổ lực hết mình trong những năm qua để được bình đẳng và được 
làm việc cùng với nam giới. 

Còn nam giới không phải là những người khờ khạo ngu ngốc, họ đã 
khuyến khích chúng ta làm việc đó, họ thông báo rằng họ không bao giờ cấm 
cản việc người vợ ra xã hội lao động để tăng thu nhập cho chồng. 

Điều làm đáng tiếc và đáng buồn nhất là: chúng ta đã xác định rằng 
chúng ta là phái yếu, chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ vậy mà ngày nay 
chúng ta muốn được ngang bằng như đàn ông như việc lao động cật lực và 
xuất mồ hôi trong khi đó lại là dấu hiệu dành riêng cho nam giới." 

d- Nữ bác sĩ tâm lý người Mỹ nói: "Bất cứ phụ nữ nào nói: Tôi tự làm 
chủ được bản thân tôi, và rồi đi ra ngoài lao động không có người quản lý 
hay người trợ giúp hay người thân đi cùng chẳng khác nào cô ta tự giết bản 
thân và danh tiết của cô ta." 

Đây là những câu nói của những người trí thức trong nhóm của họ, thế 
còn khoa học thời hiện đại nói thế nào về chủ đề này ? 

Theo chứng minh cuối cùng của khoa học hiện đại về việc bình đẳng 
giữa nam giới và phụ nữ nói rằng: "Phụ nữ không thể nào giữ được vai trò 
của nam giới."  

Theo sự chứng minh của bác sĩ Tiến sĩ Rogers Spray, người đoạt giải 
Nobel y học nói rằng: "Có sự khác biệt rất rõ ràng giữa bộ não nam giới và 
bộ não phụ nữ kể cả việc thể hiện tình cảm, nghị lực lao động và tin thần 
trách nhiệm giữ hai giới không bao giờ như nhau." 

Qua một thí nghiệm của một bác sĩ thần kinh học của trường Đại học 
Bill của Mỹ về sự hoạt động của hai bộ não nam và nữ nhận thấy được rằng: 
"Khi giao cho cả hai viết một chủ đề nhất định nào đó hoặc giải quyết một 
công việc nhất định nào đó thì nam giới chỉ sử dụng bộ não bên trái để làm 
việc và giải quyết tất cả còn nữ giới phải sử dụng luôn cả hai bên não mới 
giải quyết được." 

Giảng viên trường Đại học Bill nói: "Đây là bằng chứng rõ ràng rằng: 
nam giới có khả năng sử dụng nữa bộ não để lao động còn phụ nữ thì không 
thể bắt buộc phải sử dụng cả hai bên não mới lao động được." 
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Điều này nói lên rằng nam giới có khả năng suy nghĩ và giải quyết 
công việc cao hơn nhiều so với nữ giới. 

Điều này đã được phát hiện bởi Giáo sư Richard Lynn thuộc nhóm 
Alseklogi của Đại học Ulster Vương Quốc Anh, ông nói: "Một số nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng trọng lượng bộ não của người đàn ông nặng gấp đôi trọng 
lượng bộ não phụ nữ." 

Giáo sư nói tiếp: "Bắt buộc phải tin vào thực tiển này rằng: bộ não 
nam giới nặng hơn nhiều so với nữ giới và sức nặng thể hiện trí thông minh." 

Giáo sư tiếp: "Nhờ sự thông minh vượt trội của nam giới nên ở Anh 
Quốc những gì nam giới đạt được đều gấp đôi so với nữ giới, đây chính là 
dấu hiệu số một.." 

Tóm lại, những gì mọi người chứng minh được có đúng sự thật hay 
không thì trong Thiên Kinh Qur'an Allah đã báo cho chúng ta biết rằng giữ 
hai phái nam và nữ có sự khác biệt rất rõ ràng, Allah phán:  

 { X W  µ´  ³  ²z ٣٦: آل عمران  
Và phái nam không bao giờ giống như phái nữ. Ali I'mron: 36. 

Tất cả mỗi thứ điều được tạo hóa dưới hình hài riêng biệt và hoạt động 
phù hợp với hình hài đó. 

Chớ hiểu nhằm những gì được chứng minh ở trên về sự yếu đuối và 
thiếu xót của phụ nữ chính là nhược điểm của giới nữ, ngược lại đó chính là 
đặc điểm đẹp nhất của phụ nữ. 

Nhà thông thái Shaikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti nói: "Chẳng 
lẽ mọi người không thấy sự liễu yếu và không có khả năng tranh luận là 
nhược điểm của đấng mày râu nhưng đây lại được cho rằng là điểm mạnh 
nhất của phái nữ đã thu hút được con tim nam giới hay sao! 

Phụ nữ là phái chân yếu tay mềm và không có khả năng tranh luận 
như Allah đã khẳng định:  

 { X W  ~  }  |  {  z  yz ١٨: رفالزخ  

Và họ (phụ nữ) không có khả năng tranh luận được thể hiệu rất rõ 
ràng Al-Zukhruf: 18. 

Qua những gì chứng minh sự khác biệt giữ hai phái nam và nữ đã nói 
lên tính xác thực và chân lý vô cùng của Hadith: 

َ  نْ  مَ بَلَ  نُ عْ اللَّ (( :قَاَل    ))رِ خَ اْآل ا بِ مَ هُ نْ مِ  هَ بَّ شَ ت
Nabi  nói: "Thật đáng bị nguyền rủa đối với ai bắt chước theo phái 
khác."  

Nhà thông thái Shaikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti kết luận sau 
khi đã dẫn chứng nam giới được ưu tiên hơn phụ nữ rằng: "Khi anh đã biết 
được phụ nữ là phái yếu bẩm sinh là sự tự nhiên do Allah tạo, thì hãy biết 
rằng dưới một khối óc minh mẫn của đấng mày râu là phải đứng ra che chở 
đem lại lợi ích cho những gì phái yếu không thể tự mang lại và bảo vệ cho họ 
với những gì họ không tự sức chống đỡ." 
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Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là cho phép 
đàn ông cưới nhiều hơn một vợ, được phép cưới hai, ba hoặc bốn người vợ 
đây là giới hạn nhiều nhất không được cưới hơn bốn nhưng bắt buộc phải 
công bằng trong việc ban phát, chu cấp và ăn nằm nhưng nếu sợ thì được 
phép chỉ cưới một người vợ. 

Việc Islam cho phép đàn ông cưới nhiều vợ mang ý nghĩa rất vĩ đại và 
hữu ích vô cùng trong khi những người không hiểu biết lại nói xấu và châm 
chọc Islam và những ý nghĩa thâm sâu đó như sau: 

1- Trong những giáo lý Islam là cấm Zina (tức cấm quan hệ tình 
dục ngoài hôn nhân) và lên án rất mạnh mẽ trọng tội này, bởi trong nó 
chứa đựng biết bao là điều khả ố không đếm xuể điển hình như: lẫn lộn nòi 
giống, giết chết đi tính hổ thẹn, đánh mất đi sự quí phái và tiết hạnh của 
người con gái. Zina không làm riêng cô ta xấu hổ mà còn làm cho gia đình và 
dòng họ thấy rất là mất mặt hổ thẹn. 

Zina tác hại rất lớn đến đứa trẻ trong bụng, bởi nó là đứa con vô thừa 
nhận sẽ bị xã hội khinh khi và miệt thị. 

Zina còn để lại tác hại rất nguy hiểm cho con người cả tâm lý lẫn bệnh 
lý như gây ra bệnh lậu, giang mai, bị mụn giộp, bệnh AIDS (HIV, si đa) và 
nhiều căn bệnh nguy hiểm khác... 

Một khi Islam cấm và lên án mãnh liệt tội Zina thì Islam mở một lối 
khác để cho con người thấy được sự thoải mái, an lòng, vững dạ chẳng phải 
đó là hôn nhân, từ đó khuyến khích hôn nhân và cho phép đa thê như đã đề 
cập ở phần trên. 

Không gì phải nghi ngờ việc cấm đa thê là sự bất công cho đàn ông lẫn 
phụ nữ, bởi sẽ dẫn đến Zina và chắc chắn rằng số lượng phụ nữ luôn luôn cao 
hơn nhiều hơn số lượng nam giới ở mọi nơi và mọi thời điểm, đặc biệt là vào 
những thời điểm chiến tranh. Nếu giới hạn hôn nhân một vợ một chồng dẫn 
đến số lượng rất lớn phụ nữ sống không kết hôn đến chết, từ đó dẫn đến việc 
không người lãnh đạo (đó là người chồng), cuộc sống sẽ khó khăn chật vật, 
buộc họ tự tìm kế sinh nhai đôi khi dẫn đến họ phải bán thân để kiếm tiền rồi 
làm cho việc mại dâm và con cái vô thừa nhận xảy ra khắp mọi nơi. 

2- Hôn nhân không phải là sự hợp đồng thể xác có giới hạn, ngược 
lại hôn nhân là sự thoải mái, sự hưởng thụ vui vẻ bên con cháu, bởi con cái 
trong giáo lý Islam không giống như qui luật của trái đất, cha mẹ sẽ được 
hưởng đặt quyền đối với chúng. Một khi phụ nữ có con cô sẽ cố gắng giáo 
dục chúng nên người và lấy chúng là niềm vui trong cuộc sống của cô ta, hãy 
nghĩ xem đều nào tốt hơn cho phụ nữ: được sống dưới sự bảo hộ, bảo trợ của 
người đàn ông, được ban cho con cái rồi cố công dạy dỗ chúng thành người 
hữu dụng và lấy chúng là niềm vui sinh tồn hay là để cho cô ta phải sống độc 
thân không người chăm sóc ngày đây mai đó ??? 

3- Islam xem xét mọi điều rất công bằng và cân nhắc nên Islam 
quan sát tất cả phụ nữ bằng con mắt công lý không phân biệt kỳ thì bất cứ 
phụ nữ nào. 

Một khi sự tình là thế, thì những phụ nữ không một lần kết hôn họ bị 
tội gì? Và tại sao không nhìn những phụ nữ bị chết chồng trong lúc tuổi còn 
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thanh xuân bằng cặp mắt đồng cảm và cả những phụ nữ khi tuổi đã về chiều 
mà chưa lần lập gia đình ? 

Điều nào sẽ tốt đẹp cho phụ nữ: để họ cùng một người nữ khác chia sẽ 
chung một ông chồng để có được cuộc sống ổn định, có người bao che chăm 
sóc lúc đau yếu và được hưởng niềm vui khi có con hay để cho họ sống độc 
thân đến tuổi chiều tàn không người nương tựa, chăm sóc, sẽ chia ? 

Điều nào sẽ tốt hơn cho xã hội, cho cộng đồng: cho phép đàn ông đa 
thê để xã hội tránh được hậu quả những gì góa phụ để lại hoặc không cho 
phép đa thê dẫn đến xã hội bị nóng lên bởi dòng lửa hư hỏng ? 

Điều nào tốt hơn: để đàn ông cưới hai, ba hoặc bốn vợ hoặc chỉ được 
phép cưới một vợ nhưng bên ngoài lại có mười người tình hoặc nhiều hơn 
hoặc ít hơn... ? 

4- Việc đa thê không phải là điều bắt buộc như đã thấy có rất nhiều 
đàn ông Muslim chỉ cưới một vợ, do người vợ đó đã đáp ứng nhu cầu cho 
anh ấy hoặc do sợ thiếu công bằng khi có nhiều vợ nên chỉ cưới một vợ duy 
nhất. 

5- Hoàn cảnh tự nhiên của phụ nữ khác hoàn toàn so với nam giới: 
phụ nữ không phải lúc nào cũng sẵn sàn nhập cuộc cùng chồng bởi cô gặp 
phải sự cố hằng tháng đến mười ngày hoặc có khi hai tuần và sau khi hạ sanh 
trong thời kỳ ở cử kéo dài đến bốn mươi ngày. Trong hai khoản thời gian này 
giáo lý Islam không cho phép vợ chồng gần gủi nhau bởi sẽ dẫn đến rất nhiều 
tác hại mà ai cũng biết. 

Còn trong lúc thai nghén cơ thể thường hay bị mệt mỏi nên đôi khi 
không muốn gần gủi chồng và cứ như thế... 

Về phía nam giới họ luôn luôn trong thế sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc 
nào, có một số đàn ông nếu không cho họ đa thê sẽ dẫn đến thay đổi tính tình 
mà giáo lý không cho phép. 

6- Đôi khi gặp phải phụ nữ vô sinh không thể sinh đẻ: đây là điều 
cắt đứt sự hưởng thụ của người chồng về con cái, thay vì ly hôn cô ta người 
chồng cưới thêm người vợ khác sinh đẻ được nhưng vẫn sống cùng cô ta. 

 
Hỏi: nếu người chồng là người vô sinh, vợ là người có thể sinh sản, 

vậy cô ta có được phép ly hôn chồng không ? 
Đáp: được phép, nếu cô ấy muốn thế. 
 
7- Đôi khi phụ nữ gặp phải bệnh mãn tính: như bại liệt... thì không 

thể nào phụ vụ được cho chồng, thay vì ly hôn cô ta người chồng cưới thêm 
người vợ khác nhưng vẫn sống cùng cô ta. 

8- Đôi khi phụ nữ có tính cách rất ư là xấu: hay nổi cáo, sinh sự, 
không thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đối với chồng, thay vì ly hôn cô 
ta người chồng cưới thêm người vợ khác nhưng vẫn sống cùng cô ta, để bảo 
vệ gia đình, bảo vệ con cái không côi cút, không hư đốn nếu như đã có con 
cùng cô ta. 

9- Sinh lý của đàn ông hoạt động mạnh hơn rất nhiều so với phụ 
nữ: sinh lý của đàn ông đôi khi vẫn hoạt động bình thường sau sáu mươi, đôi 
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khi đã trăm tuổi nhưng sinh lý vẫn hoạt động. Còn phía phụ nữ đa số sinh lý 
dừng lại ở độ tuổi bốn mươi hoặc trể hơn chút ít. Nếu cấm sự đa thê dẫn đến 
hạn chế sự phát triển cộng đồng và nhiều tác hại khác. 

10- Cưới vợ hai giúp vợ trước bớt đi phần nào cực nhọc: vợ trước 
sẽ có cơ hội nghĩ ngơi đôi chút hoặc nhiều hơn về gánh nặng gia đình, bởi có 
người cùng cô chia sẽ sự cực nhọc đó cùng chồng. 

11- Hưởng được phần thưởng từ Allah: đôi khi người chồng cưới 
người phụ nữ không gia đình, không người thân để tựa nương với định tâm 
bảo vệ che chở danh tiết của cô ta thì lúc này người chồng được hưởng ân 
phước từ Allah. 

12- Lệnh cho phép đa thê là do chính Allah Đấng Tạo Hóa ra tất cả 
cho phép và Ngài am tường tất cả mọi điều tốt đẹp, có lợi cho con người và 
Ngài là Đấng thương xót họ hơn cả chính bản thân họ. 

 
Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là cho phép 

phụ nữ thừa kế tài sản do người thân chết để lại, trong giáo lý Islam đã qui 
định sẵn số lượng nhất định dành cho mẹ, cho vợ, cho con gái, cho chị em gái 
và cho những người tương tự (sẽ phân tích chi tiết hơn ở phần khác). 

Trong sự công bằng của Islam là chia tài sản thừa kế cho phụ nữ bằng 
phân nữ đàn ông. Đến đây những người thiếu kiến thức lại nói: đây là sự bất 
công, tại sao chia phần thừa kế cho nam lại gấp đôi phụ nữ, tại sao không 
chia bằng nhau ? 

Đáp: Sự qui định này là do Allah Đấng Thông Suốt, Am Tường, Tinh 
Thông tất cả mọi việc qui định, Ngài biết điều nào phụ hợp với con người. 

Đâu là sự bất công trong điều này? Trong khi giáo lý Islam là bộ luật 
hoàn hảo kết nối thành một khối duy nhất, chứ còn việc đem bộ luật Islam ra 
rồi chỉ nhìn nghiên về một phía rồi đi đến kết luận vội vã thì làm sao chính 
xác mà phải nhìn vào tất cả mọi khía cạnh mới thể hiện rõ được tình tiết rồi 
kết luận mới chính xác và công bằng. 

Trong những điều chứng minh được sự công bằng của Islam trong chủ 
đề này là: giáo lý Islam bắt buộc người chồng phải chu cấp chu toàn cho 
người vợ và khi cưới người chồng phải trao cho người vợ số tiền cưới xứng 
đáng với cô ta. 

Đặt trường hợp người cha chết để lại một con trai và một con gái, con 
trai hưởng phần thừa kế của cha gấp đôi người con gái rồi cả hai đều nhận 
được phần thừa kế. Khi cả hai đến tuổi lập gia đình người con trai bắt buộc 
phải trả tiền cưới, xây dựng nhà cửa và nuôi vợ con suốt cuộc đời y. Về phần 
cô gái sẽ nhận được tiền cưới từ chồng, cô sẽ không bị bắt buộc phải xuất 
một đồng bạc nào để chi tiêu cho chồng hay cho gia đình hay cho con cái và 
ngay cả bản thân cô cũng sẽ được chồng chu cấp. Lúc này cô gái vẫn giữ 
được nguyên phần thừa kế từ cha cộng thêm phần tiền cưới từ chồng. 

Chẳng phải đây là sự công bằng chia cho nam gấp đôi phần của nữ hay 
sao ? 
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Địa vị và sự tôn trọng phụ nữ trong Islam là thế đấy, hãy đưa ra qui 
luật của trái đất nói về địa vị của phụ nữ rồi đem so sánh với bộ luật công 
bằng của Islam do chính Đấng Tạo Hóa vạn vật mặc khải từ trời xuống. Bộ 
luật của trái đất không bảo vệ che chở phụ nữ, kể từ khi cô lên được mười 
tám tuổi hoặc nhỏ hơn là người cha hoàn toàn không lo lắng gì cho cô, cô 
phải sống tự lập tự tìm nơi ở để che thân, tự tìm miếng ăn khi đói đôi khi 
những thứ đó phải đánh đổi bằng cuộc đời con gái của cô để rồi hằng in mãi 
vết đen đó trong suốt đời còn lại của cô. 

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi con người lấy qui luật sai lầm làm 
nguồn gốc rồi tước đoạt đi quyền lợi và vương quyền của phụ nữ rồi bỏ mặt 
cô ta sống trong tủi hờn, ô nhục và bị nhục mạ và cuối cùng cho rằng cô ta 
chỉ là một tạo vật bẩn thỉu xấu xa ? 

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi giới thương gia lắm của nhiều tiền 
biến thể xác phụ nữ thành hàng hóa trao đổi mua bán bằng nhiều hình thức 
khác nhau ? 

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi qui luật cho rằng hôn nhân chỉ là sự 
thừa hưởng hợp pháp để rồi di chuyển phụ nữ đi đâu tùy thích và xem cô ta 
như một vật sở hữu của người chồng. Ngay cả họ những người tự cho rằng 
mình là tiến hóa vượt bậc lại tổ chức cuộc hợp xem xét xem cơ thể phụ nữ và 
linh hồn của cô có thật sự là con người hay không ? 

Thế đó, chúng ta thấy được rằng Islam luôn dành cho phụ nữ hưởng 
thụ cuộc sống ở trần gian cùng gia đình, dưới sự quản giáo của cha mẹ, dưới 
sự che chở bảo vệ của chồng và được hưởng sự hiếu thảo của con cái dành 
cho cô dù cô là đứa bé hay đã trưởng thành hay đã lớn tuổi, dù sống trong 
nghèo khổ hay giàu có, dù mạnh khỏe hay ốm đau đều được hưởng như nhau. 

Nhưng thật đáng tiếc cho sự sơ xót về quyền lợi của phụ nữ ở một số 
quốc gia Islam hoặc của một số người đã đổ thừa cho Islam, thật sự không 
phải thế mà do sự thiếu sót và kém kiến thức đúng thật về Islam gây ra chứ 
Islam hoàn toàn toàn không liên can đến những sai lầm và nhầm tưởng này. 

Để chữa trị và bù đắp cho sự sai lầm này cần phải quay lại sự chỉ đạo 
đúng thật của bộ luật Islam để học hỏi để biết cách mà chữa trị. 

Đây chính là địa vị mà Islam dành cho phụ nữ dưới hình thức tổng 
quát: về tiết hạnh, giáo dục, sự kính trọng, lòng thương xót, sự chăm sóc và 
khen ngợi và rất nhiều khía cạnh khác. 

 
Đối với nền văn minh thời hiện đại ngày nay hầu như không khái quát 

được tí nào về những ý nghĩa tương tự trên, mà họ chỉ nhìn nghiên về vật 
chất và hình thức bề ngoài của phụ nữ, họ cho rằng khăn đội đầu của phụ nữ 
Muslim không nói lên phẩm chất cao quí của con gái, ngược lại hình thức 
này mang tính lạc hậu và khổng bố, nên họ đã lấy đó làm chủ đề chế nhạo, 
châm biếm. 

Thật tội nghiệp cho họ, họ không biết rằng sự phô trương hình thể và 
trác táng của phụ nữ là lý do làm cho phụ nữ gặp phải bất hạnh và nạn kiếp. 
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Nếu không phải thế thì mối liên hệ của việc tiến hóa và nổ lực giáo dục 
phụ nữ hãy phô trương những phần gợi cảm của cơ thể như ngực, đùi và 
những gì hơn thế nữa, đặt ở đâu ? 

Chẳng lẽ trong những phương pháp giáo dục văn hóa là phải ăn mặc bó 
sát người, mỏng và ngắn ngủn chăng ? 

Đâu là sự tôn trọng phụ nữ khi họ đưa hình ảnh gợi cảm nhất của phụ 
nữ lên những bảng quảng cáo, lên thông tin đại chúng. 

Tại sao họ chỉ cưới hỏi những phụ nữ trẻ có sắc đẹp làm vợ còn những 
người xấu thì không cho đến khi sắc đẹp và tuổi thanh xuân xuống dốc cũng 
đến lúc họ vứt bỏ cô ta giống như họ vứt các dụng cụ đã hết hạn sử dụng ? 

Trong nền văn hóa hiện đại dành chổ nào cho những phụ nữ chỉ có 
chút sắc đẹp hoặc những phụ nữ xấu, cho những người mẹ đã lớn tuổi, cho 
những người phụ nữ già cả yếu đuối ? 

Nơi tốt nhất dành cho họ đó chính là cô nhi viện, viện dưỡng lão để 
khỏi phải thăm viếng và hỏi hang gì cả. Rồi họ ban cho những phụ nữ này 
phần lương của người về hưu hoặc những gì tương ứng, sống như thế cho đến 
hết quảng đời còn lại, không được thương xót, không được hỏi thăm cũng 
không bạn bè con cháu thăm viếng. 

Đối với phụ nữ trong Islam cứ mỗi khi tuổi càng cao thì sự tôn trọng 
dành cho cô càng được tăng và được đặc ân càng nhiều sẽ được con cháu 
hiếu đáp – như đề cập ở phần trên – bởi cô ta đã thi hành nghĩa vụ của mình 
lúc thanh xuân thì nay chỉ còn lại nghĩa vụ của con cháu, của người thân và 
của xã hội dành cho cô. 

Việc khẳng định rằng sự che đậy kín đáo của phụ nữ Muslim không 
nói lên phẩm chất cao quí của họ ngược lại hình thức đó mang tính lạc hậu và 
khủng bố quả đây là kết luận sai lầm hoàn toàn. Nói đúng hơn việc phô 
trương hình thể là điều bất hạnh, là hình phạt, là sự phân biệt tách ly. Nếu bạn 
muốn bằng chứng cho việc này thì hãy nhìn vào suy thoái của thế giới những 
người lõa thể họ sống trong mê cung huyền ảo tình trạng của họ giống như 
động vật nhiều hơn là con người. 

Có thể quan sát thấy rõ sự phát triển vượt bậc của họ cứ mỗi lần nền 
văn minh của họ được tiến hóa thì cơ thể của họ được lõa ra một chút giống 
như nền văn minh của phương tây cứ từng bước từng bước vượt bậc thì cũng 
là từng phần từng phần quần áo phái nữ được che ít hơn đến khi họ lên đỉnh 
cao của nền văn mình thì trên người họ cũng không còn mãnh vãi che thân, 
tình trạng này bắt đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất rồi phát triển dần 
những năm sau đó. 

Qua điều này thể hiện càng rõ nét hơn rằng phụ nữ trong Islam rất 
được tôn trọng và ban cho họ một vị trí rất ư là phù hợp, cứ mỗi lần phụ nữ 
rời Islam càng xa thì họ càng bị miệt thị khinh rẻ. 

Tất cả những gì trình bày ở trên chỉ là sơ lược về những hình ảnh tôn 
trọng phụ nữ trong Islam, nếu bạn muốn hiểu biết rộng thêm hãy thao khảo 
thêm quyển: Ro-sa-il fi al-za-waaj wa al-ha-ya-tu al-zaw-ji-yah (Những 
phương tiện kết hôn và cuộc sống vợ chồng). 
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Cuối lời thật tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài, cầu 
xin Allah ban bình an và phúc lành đến cho toàn thể Thiên Sứ và cho Nabi 
Muhammad cùng gia quyến và tất cả bằng hữu của Người. 
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