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Lời Mở Đầu 
 

َْمدُ 
ْ
ِِ ُ�َّمٍد بِْن َ�بِْد ِ�ِ  ني ِِ ن ْْ ًُ ََ  

َ ََ ُا  َُ َّ َُ َانل َُ ل َانلّة
 ِِ َ هِلِ اََصحْ ن ََ يِْن ِبِه اَ َا ِّ ِا ن ْْ  يَ

َ
ِِِه لِ  َْ َْ  َ ََ  ََ ا ًَ   :َِْعدُ اَ ل ...َمْن 

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm 
đều kính dâng Allah, cầu xin Ngài ban bình an và phúc 
lành cho Vị Thiên Sứ của Ngài Muhammad bin 
Abdullah, cùng gia quyến và bằng hữu của Người, cả 
những ai bước theo con đường của Người cho đến ngày 
tận thế..., và sau đó: 

Các bạn nữ Muslim thân mến, 

Thấy được rằng có rất nhiều câu hỏi đã đặt ra 
cho các Ulama giới học giả Islam thường xoay quanh 
về giáo lý kinh nguyệt liên quan đến sự hành đạo, vì 
vậy chúng tôi thấy rằng, cần phải gom những câu hỏi 
thường lặp đi lặp lại nhiều lần thành quyển sách nhỏ 
này để các bạn nữ dễ đọc và dễ hiểu được vấn đề. 

Các bạn nữ Muslim thân mến, 
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Mục đích của chúng tôi là cố gắng với khả năng 
có thể trong việc thu gom những câu hỏi quan trọng 
liên quan về giáo lý giúp các chị em dễ dàng trong việc 
hành đạo của mình, từ đó trở thành người luôn tôn thờ 
Allah trong sự hiểu biết. 

Chú ý: Có lẽ khi mới lật những trang đầu quyển 
sách bạn sẽ cảm thấy sự trùng lập của một số câu hỏi và 
lời đáp, nhưng nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy có phần khác 
biệt rất rõ ràng trong việc giải đáp câu hỏi, bởi mục 
đích chính của chúng tôi là giúp cho các bạn hiểu rộng 
thêm vấn đề. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi của 
chúng ta Muhammad, cùng dòng dõi và toàn thể bằng 
hữu của Người. 
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Giáo Lý Kinh Nguyệt Trong Vấn Đề 
Hành Lễ Solah & Nhịn Chay 

 

Câu hỏi 1:  
Khi người phụ nữ sạch kinh ngay sau khi 

ánh rạng đông ló dạng (tức sau giờ Solah Fajr bắt 
đầu), vậy cô ta có bị buộc phải nhịn chay ngay ngày 
hôm đó không, ngày nhịn chay đó có đầy đủ không 
hay cô ta phải nhịn bù lại ? 

Đáp: 
Đối với vấn đề này theo Ulama giới học giả 

Islam có hai ý kiến: 

Ý kiến thứ nhất: Bắt buộc cô ta phải nhịn chay 
số thời gian còn lại trong ngày, nhưng ngày nhịn chay 
đó chưa đầy đủ mà bắt buộc cô ta phải nhịn chay bù lại. 
Đây là câu nói trội nhất của trường phái Imam Ahmad 


(
0F

1). 

Ý kiến thứ hai: Không bắt buộc cô ta phải nhịn 
chay số thời gian còn lại trong ngày, vì sự nhịn chay 
của cô ta không hợp lệ ngay ở thời gian bắt đầu nhịn 
                                                            
(1) 

 =  ُِ  .nghĩa là: cầu xin Allah thương xót ông ََِحَُه ن
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chay (do chu kỳ kinh chưa dứt hẳn), một khi không hợp 
lệ thì sự nhịn chay không mang lại lợi ích gì. Khi thời 
gian nhịn chay bắt đầu thì cô được phép ăn uống tự do, 
nói đúng hơn là cô ta bị cấm nhịn chay ở ngay thời gian 
bắt đầu, trong khi sự nhịn chay theo giáo lý là: “Nhịn 
những điều làm hư sự nhịn chay (như: ăn uống, quan 
hệ tình dục...) bằng định tâm tôn thờ Allah, bắt đầu từ 
ánh rạng đông xuất hiện cho đến mặt trời lặn. ” Nhận 
thấy ý kiến này phù hợp hơn, chính xác hơn ý kiến bắt 
buộc nhịn chay, nhưng cả hai ý kiến đều bắt buộc cô ta 
phải nhịn chay bù lại vào ngày khác. 

 

Câu hỏi 2:  
Khi phụ nữ sạch kinh và tắm gội sau giờ 

Solah Fajr, xong cô ta hành lễ và nhịn chay ngay 
ngày hôm đó, vậy cô ta có nhịn bù lại không ? 

Đáp: 
Khi phụ nữ đã khẳng định rằng bản thân đã dứt 

kinh trước ánh rạng đông xuất hiện dù chỉ là một phút 
đồng hồ, nếu đang trong tháng Romadon bắt buộc cô ta 
phải nhịn chay ngay sau đó, sự nhịn chay đó hoàn toàn 
hợp lệ, không cần phải nhịn bù. Bởi cô ta đã nhịn chay 
trong lúc bản thân sạch sẽ và cho dù có tắm sau ánh 
rạng đông xuất hiện, cũng không thành vấn đề gì. 
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Tương tự, đối với ai bị Junub (bắt buộc tắm theo giáo 
lý) do quan hệ vợ chồng hoặc ngủ mộng tinh, thì sau 
khi ăn cơm nhịn xong, rồi định tâm nhịn chay và tắm 
sau khi ánh rạng đông xuất hiện thì sự nhịn chay ngày 
hôm đó hoàn toàn hợp lệ. 

Nhân đây, tôi cũng xin nhắc đến một vấn đều 
khác là trong tháng Romadon có một số chị em đã hiểu 
nhầm nếu chu kỳ đến sau khi xả chay trước hành lễ 
Solah Mự-rịp thì ảnh hưởng đến sự nhịn chay đó, 
nhưng không nếu chu kỳ đến sau khi mặt trời lặn cho 
dù chỉ một phút thì sự nhịn chay ngày hôm đó hoàn 
toàn hợp lệ. 

 

Câu hỏi 3:  
Có bắt buộc phụ nữ hành lễ Solah và nhịn 

chay khi máu hậu sản ngừng chảy trước bốn mươi 
ngày sau khi sanh nở không ? 

Đáp: 
Một khi máu hậu sản đã dứt bắt buộc cô ta phải 

nhịn chay nếu trong tháng Romadon và bắt buộc phải 
hành lễ Solah và vợ chồng được phép gần gũi nhau, bởi 
lúc bấy giờ cô ta đã trở nên người hoàn toàn sạch sẽ 
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không gì ngăn cản, nên bắt buộc phải hành lễ Solah và 
chồng cô được phép gần gũi cô. 

 

Câu hỏi 4:  
Nếu chu kỳ kinh của phụ nữ thường xuyên là 

tám hoặc bảy ngày, bổng tháng sau số ngày thay đổi 
nhiều hơn (kéo dài chín hoặc mười ngày) thì theo 
giáo lý phải làm sao ? 

Đáp: 
Nếu chu kỳ kinh nguyệt của một cô gái là sáu 

ngày hoặc bảy ngày, bổng tháng sau chu kỳ kéo dài hơn 
đến tám ngày hoặc chín ngày hoặc mười ngày hoặc 
mười một ngày, thì cô ta vẫn không hành lễ Solah cho 
đến khi sạch kinh, bởi Nabi (

1F

2) đã không qui định mỗi 
chu kỳ kinh là bao nhiêu ngày và Allah đã phán rằng: 

ذٗ  َٔ َو�َۡ� ]
َ

 ٢٢٢: البقرة Zىلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو أ

Và mọi người hỏi Ngươi (Muhammad) về chu kỳ 
kinh của phụ nữ, hãy bảo họ: đó là một sự ô nhiễm. 
Al-Baqoroh: 222 (chương 2). 

                                                            
(2)  =  َْيلَي ُِ َّ ن لّمَ َص ًَ ِه َا  nghĩa là: Cầu xin Allah ban bình an và phúc 

lành cho Người. 
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Vì vậy, một khi máu vẫn còn ra thì cô ta vẫn 
không được phép hành lễ Solah cho đến khi dứt kinh 
hoàn toàn và tắm gội sau đó, rồi hành lễ Solah. Đến 
tháng tiếp theo nếu chu kỳ ngắn hơn chu kỳ bình 
thường, bắt buộc cô ta phải tắm rửa và hành lễ Solah 
ngay khi dứt kinh cho dù số ngày có ít hơn tháng rồi. 
Quan trọng, khi máu còn ra thì không được phép hành 
lễ Solah cho dù có nhiều hơn chu kỳ bình thường và khi 
đã sạch chu kỳ thì hành lễ Solah lại cho dù có ít hơn 
chu kỳ thường xuyên. 

 

Câu hỏi 5:  
Đối với phụ nữ sau khi sanh có phải bắt buộc 

ngưng hành lễ Solah và nhịn chay theo số ngày nhất 
định? hay vấn đề phải dựa vào khi máu ngưng chảy, 
tức khi máu ngừng chảy mới được phép tắm gội và 
hành lễ Solah và số lượng ít nhất cho máu hậu sản là 
bao nhiêu ngày ? 

Đáp: 
Về máu hậu sản không có thời gian qui định rõ 

ràng, một khi máu còn chảy thì không được phép hành 
lễ Solah, không được phép nhịn chay và vợ chồng 
không được phép gần gũi nhau, còn một khi máu ngưng 
chảy trước bốn mươi ngày tức máu chỉ chảy được năm 
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ngày hoặc mười ngày gì đó thì ngưng, lúc này bắt buộc 
cô ta phải hành lễ Solah, nhịn chay và vợ chồng được 
phép gần gũi nhau.  

Tóm lại, máu hậu sản là vấn đề cảm nhận được, 
khi có máu thì giáo lý được áp dụng, khi máu dứt thì 
giáo lý cũng hết hiệu lực. Ngoại trừ trường hợp, máu 
hậu sản ra nhiều hơn sáu mươi ngày thì cô đã rơi vào 
trường hợp khác đó là bị bệnh rong kinh, lúc này cô ta 
chỉ dừng hành lễ Solah đến ngày cuối cùng của chu kỳ 
kinh bình thường của mỗi phụ nữ, rồi tắm gội và hành 
lễ Solah sau đó. 

 

Câu hỏi 6:  
Một cô gái bị ra máu chỉ một vài giọt vào ban 

ngày tháng Romadon và sự việc như thế kéo dài hết 
tháng Romadon, nhưng cô ta vẫn nhịn chay và hành 
lễ Solah, vậy sự hành đạo nhịn chay và hành lễ 
Solah có đúng không ? 

Đáp: 
Sự nhịn chay của cô ta hoàn toàn hợp lệ, còn vài 

giọt máu đó chỉ được xem là mồ hôi mà thôi, bởi sự 
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việc này được truyền lại từ ông Aly bin Abi Tolib (
2F

3), 
ông đã nói: “Vài giọt máu như thế này giống như máu 
cam chảy ra từ lỗ mũi mà thôi chứ không phải là máu 
kinh nguyệt.” 

 
Câu hỏi 7:  
Khi phụ nữ dứt chu kỳ kinh hoặc dứt máu 

hậu sản trước rạng đông và đợi đến sau sau rạng 
đông xuất hiện mới tắm gội, vậy sự nhịn chay của cô 
ta hợp lý hay không ? 

Đáp: 
Trong trường hợp này sự nhịn chay của cô ta 

hoàn toàn hợp lệ, bởi trường hợp này hoàn toàn giống 
với trường hợp một người bị Junub (tắm gội bắt buộc 
theo giáo lý) và chỉ tắm gội sau khi rạng đông đã ló 
dạng thì sự nhịn chay đó đúng và hợp lệ, bởi Allah đã 
phán:  

                                                            
(3)  =  ُنْه�َ ُِ  .nghĩa là: Cầu xin Allah hai lòng về ông ََِضَ ن
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ٰ �فَٱلۡ ] َّ ََ ُُوْ   َ ۡۡ ُوْ  َوٱ ُُ ۡۡ  َو ُُ ُ لَ ّّ وُهّن َوٱۡتَبُووْ  َاك َتَبَ  ٱ َن َ�ِٰوُ
 ُُ َ لَ َّ ََ ۡسـَودِ ِاـنَ ََََ

َ
ـۡيِط ٱۡ� ۡتَيُض ِاَن ٱۡ�َ

َ
ۡيُط ٱۡ�  Zٱۡلَفۡجـرِ�  ُۡ ٱۡ�َ

 ١٨٧: البقرة

Bởi thế, giờ đây các người được phép quan hệ với 
các bà vợ để tìm kiếm những gì mà Allah đã ban cho 
các người (từ con cái), các người hãy ăn uống (vào 
ban đêm) cho đến khi phân biệt rõ ràng cho các 
người sợi chỉ trắng của buổi rạng đông tách rời khỏi 
sợi chỉ đen của nó. Al-Baqoroh: 187 (chương 2), một 
khi Allah cho phép quan hệ vợ chồng đến khi ánh rạng 
đông xuất hiện thì tất nhiên việc tắm gội Junub sẽ xảy 
ra sau khi ánh rạng đông ló dạng. Có một Hadith được 
bà A-y-shah (

3F

4) kể rằng: “Có một buổi sáng nọ Nabi 
 bị Junub do quan hệ vợ chồng nhưng Người vẫn nhịn 
chay.”(

4F

5) tức Nabi  đã tắm gội Junub sau khi ánh rạng 
đông đã xuất hiện. 

 

                                                            
(4) 

 = نَْها�َ ُِ  .nghĩa là: Cầu xin Allah hai lòng về bà ََِضَ ن
(5) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục nhịn chay, chương sự tắm 

gội của người nhịn chay, Hadith số 1931 và Muslim ghi lại cũng 
ở mục nhịn chay, chương sự nhịn chay hợp lệ đối với ai bị Junub 
sau khi ánh rạng đông đã ló dạng, Hadith số 75 và số 1109. 



60 Câu Hỏi Đáp Về Giáo Lý Kinh Nguyệt & Máu Hậu Sản 
 

13 

 

Câu hỏi 8:  
Khi phụ nữ cảm nhận chu kỳ đã đến nhưng 

máu vẫn chưa ra hoặc bị đau bụng kinh đang trong 
lúc nhịn chay, vậy sự nhịn chay ngày hôm đó của cô 
ta có hợp lệ không ? 

Đáp: 
Khi phụ nữ cảm nhận được chu kỳ đã đến hoặc 

bị đau bụng kinh nhưng máu vẫn chưa ra cho đến sau 
khi mặt trời đã lặn, thì sự nhịn chay đó hoàn toàn đúng 
không bắt buộc nhịn bù cũng không bị thiếu về ân 
phước. 

 

Câu hỏi 9:  
Khi phụ nữ thấy được máu nhưng không 

khẳng định được rằng đó là máu kinh nguyệt, 
trường hợp này sự nhịn chay của cô có đúng hay 
không ? 

Đáp: 
Sự nhịn chay của cô ta hoàn toàn đúng, bởi 

trong nguyên thủy cô ta đang sạch sẽ cho đến khi khẳng 
định rằng chu kỳ kinh của cô ta đã đến. 
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Câu hỏi 10:  
Đôi khi phụ nữ phát hiện được vết máu hoặc 

vài giọt máu nhưng rất ít ở một số thời điểm khác 
nhau trong ngày, có khi thấy trong chu kỳ kinh 
nguyệt và có khi thấy trong những ngày sạch sẽ, vậy 
theo hai trường hợp đó sự nhịn chay của cô ta có 
đúng hay không ? 

Đáp: 
Câu hỏi tương tự như câu (số 6) nhưng bổ sung 

thêm là đối với vài giọt máu đó nếu phụ nữ khẳng định 
đó là máu kinh thì đó là kinh nguyệt. 

 
Câu hỏi 11:  
Phụ nữ trong chu kỳ kinh và trong thời gian 

hậu sản (tức máu ra sau khi sanh nở) có được phép 
ăn uống vào ban ngày tháng Romadon ? 

Đáp: 
Vào ban ngày tháng Romadon phụ nữ trong chu 

kỳ kinh và trong thời gian hậu sản được phép ăn uống 
tự do nhưng nên ăn kín đáo tránh mặt trẻ em kẻo nảy 
sinh mâu thuẩn trong đầu chúng. 
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Câu hỏi 12:  
Khi phụ nữ chấm dứt chu kỳ kinh hoặc máu 

hậu sản trong giờ Solah Al-O’sr, vậy có bắt buộc cô 
ta phải hành lễ Solah Al-Zuhr cùng với Solah Al-
O’sr không hay chỉ bắt buộc hành lễ Solah O’sr duy 
nhất ? 

Đáp: 
Câu nói mạnh nhất, trội nhất trong vấn đề này là 

chỉ bắt buộc hành lễ Solah O’sr duy nhất, bởi không có 
bằng chứng xác thực bắt buộc phải hành lễ thêm Solah 
Al-Zuhr, và bởi trong nguyên thủy là vô can, và bởi 
Nabi  đã nói:  

ََْْكَ  َمنْ ((
َ
َعة   ك

ْ
� َعْصِ  ِمنَ  ََ

ْ
نْ  َ�بَْل  نل

َ
ْمُس  َ�ْغُمَب  ك َّ ََْْكَ  َ�َقدْ  نل

َ
 ك

َعْصَ 
ْ
نلخاَيل كتاب مْنقيت نلةَُل باب من كَْك من نلفجم َ�عة  ))نل
مَلمل كتاب نلَاجد امْنضع نلةَُل باب من كَْك َ�عة من ). ٥٧٩(

 ).٢٠٨ل ١٦٣(قد كَْك رلك نلةَُ نلةَُ ف
“Ai kịp hành lễ một Rak-at của Solah Al-O’sr trước 
khi mặt trời lặn thì y đã hành lễ Solah O’sr trong 
thời gian của nó.”(

5F

6) Thấy đó trong Hadith Nabi  

                                                            
(6) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục giờ giấc Solah, chương ai 

kịp hành lễ chỉ một Rak-at trong giờ Al-Fajr, Hadith số 579 =) 
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không nhắc đến Solah Al-Zuhr, nếu lễ Solah Al-Zuhr là 
điều bắt buộc là Nabi  đã phân trần rồi, và bởi nếu 
phụ nữ bắt đầu chu kỳ kinh trong giờ Solah Al-Zuhr thì 
chỉ bắt buộc cô ta dâng bù lại lễ Solah Al-Zuhr duy 
nhất trong khi hai Solah Al-Zuhr và Solah Al-O’sr giờ 
giấc dính liền nhau, vấn đề này và vấn đề nêu trong câu 
hỏi hoàn toàn giống nhau. Tóm lại, câu nói đúng nhất 
trong vấn đề này là chỉ bắt buộc cô ta hành lễ Solah Al-
O’sr duy nhất và bằng chứng cho sự việc là từ Hadith 
cộng với Al-Qiyaas (sự so sánh). Tương tự, nếu dứt chu 
kỳ trước khi hết giờ Solah Al-I’sha thì chỉ bắt buộc cô 
ta hành lễ Solah Al-I’sha, chứ không bắt buộc hành lễ 
Solah Al-Mự-rịp. 

 
Câu hỏi 13:  
Việc phụ nữ sẩy thai thì có hai trường hợp: 

sẩy thai trước khi thành người (tức trước tám mươi 
mốt ngày) và sẩy thai sau khi đã thành người (tức từ 
tám mươi mốt ngày trở lên), giáo lý ra sao đối với 
việc cô ta hành lễ Solah và nhịn chay trong những 
ngày ra máu đó ? 

                                                                                                               
=) và Muslim ghi lại ở mục các Masjid và địa điểm Solah, 
chương ai hành lễ kịp chỉ một Rak-at thì đã hành lễ Solah đó 
trong giờ giấc qui định, Hadith 163 và 208. 
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Đáp: 
Nếu cô ta bị sẩy thai trước khi bào thai thành 

người thì máu đó không phải máu hậu sản, lúc này bắt 
buộc cô ta phải hành lễ Solah và nhịn chay (nếu trong 
tháng Romadon), nếu sẩy thai sau khi bào thai đã thành 
người thì máu đó là máu hậu sản, lúc này cấm cô ta 
hành lễ Solah và nhịn chay. Đến đây, rút được một qui 
tắc cho vấn đề: nếu bào thai đã thành người thì máu ra 
đó là máu hậu sản còn chưa thành người thì máu ra đó 
không phải máu hậu sản, nếu là máu hậu sản thì giáo lý 
cấm cô ta giống như những phụ nữ ra máu hậu sản (sau 
khi sanh nở) khác, còn nếu không phải máu hậu sản thì 
không cấm cô ta điều gì cả. 

 
Câu hỏi 14:  
Phụ nữ mang thai nhưng máu lại ra vào ban 

ngày tháng Romadon, vậy có ảnh hưởng gì đến sự 
nhịn chay của cô ta không ? 

Đáp: 
Một khi phụ nữ đang nhịn chay thì bị máu chu 

kỳ ra, lập tức làm cho sự nhịn chay của cô ta vô hiệu 
lực, bởi Nabi  đã nói:  
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لَىَْس ((
َ
نلخاَيل كتاب نلةْال باب )) رَُةمْ  لَمْ اَ  رَُةّل  لَمْ  َماَضْت  لَِذن ك

 ).١٩٥١(نياض  رتك نلةْا انلةَُ 

“Chẳng phải phụ nữ đang trong chu kỳ kinh là bị 
cấm hành lễ Solah và nhịn chay hay sao !”(

6F

7) Thế 
nên, chu kỳ kinh nguyệt được liệt kê vào danh sách làm 
vô hiệu sự nhịn chay, tương tự thế máu hậu sản cũng 
vậy.  

Vấn đề của câu hỏi là phụ nữ mang thai bị xuất 
huyết vào ban ngày tháng Romadon, nếu đó là máu 
kinh nguyệt thì được tính giống như những phụ nữ 
không mang thai có chu kỳ tức làm cho sự nhịn chay 
của cô ta vô hiệu, còn nếu không phải là máu kinh 
nguyệt thì không ảnh hưởng gì cả. Đôi có trường hợp 
ngoại lệ, có thai mà vẫn có kinh thì được gọi là chu kỳ 
đều đặn không hề bị gián đoạn ở bất cứ tháng nào. 
Trong trường hợp này theo câu ý kiến đúng nhất là áp 
dụng theo giáo lý kinh nguyệt, còn nếu như khi mang 
thai thì chu kỳ cũng mất, bổng ngày nọ thấy máu thì 
đây không phải là máu chu kỳ thì không ảnh hưởng gì 
đến sự nhịn chay của cô ta cả, bởi máu đó không phải 
máu kinh nguyệt. 

                                                            
(7) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục nhịn chay, chương phụ nữ 

có chu kỳ bỏ nhịn chay và hành lễ Solah, Hadith số 1951. 
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Câu hỏi 15:  
Đang trong chu kỳ kinh nhưng lại xảy ra xen 

kẽ một ngày ra máu còn ngày sau thì không, trong 
trường hợp này phụ nữ cần phải làm sao ? 

Đáp: 
Nhìn ở bên ngoài dường như đã sạch sẽ hoặc đã 

khô ráo nhưng những ngày không ra đó không được 
tính là sạch sẽ, nó được tính đang trong chu kỳ kinh và 
bắt buộc cô ta phải làm theo giáo lý kinh nguyệt.  

Có một vài Ulama giới học giả Islam khác có ý 
kiến rằng: trường hợp trong chu kỳ kinh nhưng ngày 
thấy còn ngày không, thì ngày thấy đó là kinh nguyệt 
còn ngày không thấy là trở lại sạch sẽ, cứ thế tính đến 
ngày thứ mười lăm, nếu đến ngày thứ mười lăm mà vẫn 
còn ra thì đó được gọi là ráu rong kinh. Đây là ý kiến 
trội nhất trong trường phái Imam Ahmad . 

 
Câu hỏi 16:  
Vào ngày cuối của chu kỳ kinh trước khi trở 

lại sạch sẽ nhưng lại không thấy máu cũng như 
không thấy chất nhờn màu trắng, vậy cô ta có được 
phép nhịn chay hay phải làm sao ? 
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Đáp: 
Nếu trường hợp sự kết thúc chu kỳ thường 

xuyên của cô ta là máu ngừng ra không có chất nhờn 
màu trắng gì cả (như xảy ra ở một số phụ nữ) thì cô ta 
phải tắm gội, hành lễ Solah và nhịn chay (nếu trong 
tháng Romadon), còn nếu theo thường lệ trước khi dứt 
kỳ kinh là cô ta thấy nước nhờn màu trắng thì phải chờ 
cho đến khi nước nhờn màu trắng đó chảy ra, lúc đó cô 
ta mới được công nhận là đã chấm dứt chu kỳ hoàn 
toàn. 

 
Câu hỏi 17:  
Giáo lý Islam ra sao đối với phụ nữ trong chu 

kỳ và ra máu hậu sản đọc Thiên Kinh Qur’an bằng 
cách nhìn đọc hoặc đọc thuộc lòng, đặc biệt là trong 
trường hợp cần thiết giống như là giáo viên Qur’an 
hoặc là học sinh ? 

Đáp: 
Trong trường hợp cần thiết phải đọc Thiên Kinh 

Qur’an giống như học sinh hoặc giáo viên môn Qur’an 
thì không có vấn đề gì dù đọc ban ngày hay ban đêm. 
Còn nếu muốn đọc để được ân phước thì tốt nhất không 
nên đọc, bởi theo đại đa số Ulama giới học giả Islam 
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nhận thấy rằng phụ nữ trong chu kỳ kinh là không được 
phép đọc Thiên Kinh Qur’an. 

 
Câu hỏi 18:  
Có bắt buộc phụ nữ phải thay quần áo khác 

sau khi đã dứt kỳ kinh trong khi cô ta biết rằng 
quần áo đang mặc không hề dính máu kinh cũng 
như không dính chất ô uế ? 

Đáp: 
Không bắt buộc cô ta phải thay quần áo khác, 

bởi máu kinh nguyệt không làm dơ bẩm cơ thể mà nó 
chỉ làm dơ bẩm những gì bị nó bám vào, vì vậy mà 
trước kia Nabi  đã ra lệnh các phụ nữ tẩy sạch số máu 
kinh dính trên quần áo, xong tiếp tục mặc hành lễ 
Solah. 

 
Câu hỏi 19:  
Một phụ nữ ăn uống bảy ngày trong tháng 

Romadon do ra máu hậu sản, chưa kịp nhịn bù thì 
tháng Romadon năm sau lại đến thì cô ta lại nợ 
thêm bảy ngày nữa (tức mười bốn ngày) và sau đó 
do cho con nhỏ bú và bị bệnh nên vẫn chưa nhịn bù 
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được. Đến nay tháng Romadon năm thứ ba đến rất 
gần, vậy cô ta phải làm sao ? 

Đáp: 
Trường hợp cô gái được kể trong câu hỏi là do 

bệnh không có khả năng nhịn chay bù, thì cô ta được 
phép trì hoãn việc nhịn bù đến khi có khả năng cho dù 
phải trể qua Romadon năm sau, bởi cô ta có lý do chính 
đáng. Còn nếu không có lý do gì cả mà là do lơ đễnh, 
không quan tâm thì đối với cô ta không được phép trì 
hoãn đến tháng Romadon năm sau, bởi bà A-y-shah  
đã nói: “Tôi bị thiếu nợ sự nhịn chay nhưng do bệnh 
không thể nhịn được mà phải trì hoãn đến tháng 
Sha’baan (tháng tám).”(

7F

8) Đến đây, phụ nữ cần phải tự 
xem xét lại bản thân mình, nếu không có lý do chính 
đáng thì cô ta đã phạm tội, cô cần phải sám hối với 
Allah và tranh thủ với khả năng có thể để nhịn bù tháng 
Romadon đã qua, còn nếu có lý do chính đàng thì sẽ 
không vấn đề gì trong việc trì hoãn đến một hoặc hai 
năm. 

 

                                                            
(8) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục nhịn chay, chương khi nào 

nhịn bù những ngày thiếu trong Romadon, Hadith số 1950, và 
Muslim ghi lại cũng ở mục nhịn chay, chương được phép trì 
hoãn nhịn bù tháng Romadon, Hadith số 151, 1146. 
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Câu hỏi 20:  
Có một số phụ nữ đã vào tháng Romadon 

năm sau mà vẫn chưa nhịn bù lại những ngày thiếu 
của tháng Romadon năm ngoái, đối với những 
người này cần phải làm gì ? 

Đáp: 
Bắt buộc họ phải sám hối với Allah về hành 

động đã làm, bởi không được phép trì hoãn việc nhịn 
chay bù cho đến tháng Romadon năm sau nếu không có 
lý do chính đáng, vì bà A-y-shah  đã nói: “Tôi bị 
thiếu nợ sự nhịn chay nhưng do bệnh không thể nhịn 
được mà phải trì hoãn đến tháng Sha’baan (tháng 
tám).” Qua Hadith chứng tỏ không được phép trì hoãn 
việc nhịn bù đến sau Romadon năm sau, nên cô ta cần 
phải sám hối ngay với Allah với hành động đã qua 
đồng thời phải nhịn bù những ngày đã thiếu sau tháng 
Romadon năm sau. 

 

Câu hỏi 21:  
Thí dụ, một phụ nữ bắt đầu chu kỳ lúc một 

giờ trưa tức cô ta chưa hành lễ Solah Al-Zuhr thì 
bắt đầu chu kỳ, vậy sau khi hết chu kỳ có cần phải 
hành lễ Solah Al-Zuhr bù lại không ? 
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Đáp: 
Trong vấn đề này giữa Ulama giới học giả 

Islama có sự bất đồng ý kiến, trong số họ cho rằng: 
không bắt buộc hành lễ bù lại, bởi cô ta không làm gì 
sai phạm cả, vì lễ Solah Al-Zuhr được phép trì hoãn 
đến cuối giờ, còn số khác lại nói: bắt buộc phải hành lễ 
Solah Al-Zuhr bù lại sau khi sạch kinh, bởi Nabi  đã 
nói:  

ََ  َمنْ (( ْْ
َ
َعة   كَ ك

ْ
� َِ  ِمنَ  ََ َُ ّة

ْ
ََْْكَ  َ�َقدْ  نل

َ
ََ  ك َُ ّة

ْ
 ))نل

“Ai kịp hành lễ một Rak-at của Solah thì y đã hành 
lễ trong thời gian của nó.”(

8F

9)  
Để tránh được sự bất đồng ý kiến nên hành lễ 

Solah bù lại bởi chỉ có một buổi lễ Solah sẽ không gây 
khó khăn hay trở ngại gì. 

 
Câu hỏi 22:  
Khi phụ nữ mang thai thấy máu trước khi 

sanh một hoặc hai ngày thì cô ta có được phép bỏ sự 
nhịn chay và hành lễ Solah hay phải làm sao ? 

                                                            
(9) Hadith đã được trích dẫn nguồn gốc ở mục ghi chú số 6, trang 

15. 
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Đáp: 
Khi phụ nữ mang thai thấy máu trước khi sanh 

một hoặc hai ngày đồng thời cảm thấy đau bụng sanh 
thì đó làm máu hậu sản, lúc này phải ngừng nhịn chay 
và hành lễ Solah, còn nếu chỉ thấy ra máu không có đau 
bụng thì đó chỉ làm máu hư không ảnh hưởng gì đến 
việc nhịn chay cũng như lễ Solah. 

 
Câu hỏi 23:  
Theo ý của Shaikh thấy sao việc uống thuốc 

ngăn chặn kỳ kinh để cùng nhịn chay trọn tháng với 
mọi người (tức làm cho chu kỳ trể hơn) ? 

Đáp: 
Tôi khuyến cáo các cô về việc này, bởi trong 

thuốc có tác dụng phụ rất độc hại, thông tin này tôi biết 
được chính xác từ các bác sỹ chuyên môn. Tôi khuyên 
các cô rằng: chu kỳ kinh là định mệnh mà Allah đã qui 
định cho nữ giới trong con cháu Adam, hãy hài lòng và 
thỏa lòng về tiền định mà Allah – Đấng Tối Cao & 
Hùng Mạnh – đã định đoạt, các cô hãy nhịn chay trong 
những ngày sạch sẽ và khi đến chu kỳ thì hãy tạm hoãn 
và hài lòng về tiền định. 
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Câu hỏi 24:  
Có một phụ nữ sau khi sạch máu hậu sản 

được hai tháng và sau khi đã sạch kinh thì lại thấy 
vài giọt máu, vậy thì cô ta có được phép bỏ nhịn 
chay và lễ Solah hay phải làm sao ? 

Đáp: 
Vấn đề của phụ nữ liên quan về kinh nguyệt và 

máu hậu sản bao la như đại dương mà không biết đâu là 
bến bờ, trong những lý do làm máu huyết phụ nữ thay 
đổi là do tác dụng phụ của thuốc ngừa thai và thuốc 
thay đổi chu kỳ kinh nguyệt trong khi những thế hệ 
trước ít phụ nữ bị vấn đề như thế này. Nói đúng hơn, 
vấn đề kinh nguyệt là đã có từ khi bắt gặp phụ nữ trên 
trái đất này và ngay cả trong thời đại của Nabi  cũng 
không ngoại lệ, nhưng làm cho vấn đề trở nên thêm 
trầm trọng hơn, nguy kịch hơn là do chính bàn tay con 
người muốn chỉnh sửa.  

Về chu kỳ kinh nguyệt có một qui tắc chung 
như sau: một khi phụ nữ đã khẳng định rằng mình đã 
hoàn toàn dứt chu kỳ kinh và máu hậu sản – tức đã nhìn 
thấy được chất nhờn màu trắng mà phụ nữ nào cũng 
biết – sau khi đã sạch lại bắt gặp nước màu đục hoặc 
màu vàng hoặc giọt máu hoặc mồ hôi thì đó không phải 
là kinh nguyệt, tức bắt buộc phải hành lễ Solah và nhịn 
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chay và vợ chồng được phép quan hệ, bà Um A’tiyah 
 đã nói: “Trước kia, chúng tôi không hề xem những 
loại nước màu vàng và màu đục là gì cả.”(

9F

10) Hadith do 
Al-Bukhory ghi lại, cũng Hadith này nhưng Abu 
Dawud(

10F

11) bổ sung thêm: “sau khi chúng tôi đã hoàn 
toàn dứt chu kỳ kinh.” Đường truyền của Hadith là 
Soheeh (chính xác). 

Đến đây tôi có kết luận rằng: tất cả mọi chất 
lỏng xuất ra sau khi đã khẳng định dứt kinh thì không 
được xem là gì cả, không ảnh hưởng đến lễ Solah, sự 
nhịn chay hoặc vợ chồng gần gũi. Nhưng đừng khẩn 
trương trong vấn đề cho đến khi khẳng định rằng đã 
hoàn toàn sạch sẽ, bởi có một số cô gái một khi thấy 
máu vừa ngưng chảy thì vội vàng tắm gội trong khi 
chưa thấy được dấu hiệu của sự sạch sẽ, như trường 
hợp trong thời của bà A-y-shah  các bà vợ của 
Sohabah khác sai người mang miếng băng dính máu 
kinh đến hỏi bà A-y-shah về việc sạch sẽ của chu kỳ thì 
được bà đáp: “Các cô đừng có quá khẩn trương, hãy 

                                                            
(10) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục kinh nguyệt, chương nước 

màu vàng và màu đục ra trong những ngày không có kinh, 
Hadith số 326. 

(11) Hadith được Abu Dawud ghi lại ở mục Al-Tohaaroh, chương 
phụ nữ nhìn thấy nước màu vàng và màu đục sau khi đã dứt 
kinh. 
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đợi đến khi nào các cô nhìn thấy được nước nhờn màu 
trắng (khi đó mới hoàn toàn sạch sẽ).”(

11F

12)   

 
Câu hỏi 25:  
Có một số phụ nữ trong chu kỳ kinh bị gián 

đoạn một hoặc hai ngày không ra máu rồi máu lại 
tiếp tục ra, theo giáo lý như trường hợp này có ảnh 
hưởng ra sao về việc hành lễ, nhịn chay và các việc 
hành đạo khác ? 

Đáp: 
Theo đại đa số Ulama giới học giả Islam khi 

một phụ nữ đang có chu kỳ kinh thì máu ngừng ra thì 
hãy tắm gội, hành lễ và nhịn chay, đến hai hoặc ba ngày 
sau đó lại thấy máu tiếp thì máu đó không được xem là 
máu kinh nguyệt bởi họ khẳng định rằng khoảng cách 
giữa hai lần chu kỳ ít nhất phải là mười ba ngày.  

Một số Ulama giới học giả Islam khác thì lại 
nói: khi nào thấy được máu thì đó là chu kỳ kinh và khi 
nào dứt máu thì đã trở nên sạch sẽ, cho dù khoảng cách 
giửa hai lần chu kỳ có ít hơn mười ba ngày. 
                                                            
(12) Hadith được Al-Bukhory ghi lại ở phần chú thích thêm cho 

mục kinh nguyệt, chương sự bắt đầu và kết thúc của một chu kỳ 
kinh nguyệt. 
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Câu hỏi 26:  
Mong Shaikh cho ý kiến: việc phụ nữ hành lễ 

Solah Al-Taroweeh trong tháng Romadon ở nhà tốt 
hay ở Masjid, đặc biệt là ở các Masjid có nói thuyết 
giảng về giáo lý Islam và xin Shaikh lời khuyên 
dành cho các bà thường xuyên hành lễ Solah ở 
Masjid ? 

Đáp: 
Tất nhiên là hành lễ Solah ở nhà là tốt nhất bởi 

Nabi  đã nói:  

ُِيُُْ�ُهنّ (( ل كتااب نلةاَُل بااب ماا جاا  ح  ))لَُهنّ  َخْ�ٌ  َا اَن  كبْ ْنْا
 ).٥٦٧(خماا نلاَا  ل  نلَاجد 

“Và (hành lễ) trong ngôi nhà của các cô tốt nhất cho 
các cô.”(

12F

13), bởi việc các bà rời khỏi nhà thường không 
tránh khỏi hiểm hoạn đang rình rập, thế nên ở nhà hành 
lễ Solah là tốt hơn việc đến các Masjid hành lễ, còn vấn 
đề muốn nghe thuyết giảng có thể nghe lại qua băng 
hoặc đĩa ghi âm.  

                                                            
(13) Hadith được Abu Dawud ghi lại ở mục Solah, chương việc phụ 

nữ rời khỏi nhà đến hành lễ ở các Masjid. 
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Và lời khuyên của tôi dành cho các bà thường 
hay đến hành lễ tại các Masjid hãy ăn mặc thật kín đáo, 
không phô trương sắc đẹp cũng như không sử dụng dầu 
thơm, nước hoa và các chất tỏa hương thơm gây sự chú 
ý. 

 

Câu hỏi 27:  
Giáo lý Islam ra sao việc một bà nội trợ đang 

nhịn chay và nếm thức ăn vào ban ngày Romadon ? 
Đáp: 
Theo giáo lý không có gì nghiên trọng trong lúc 

cần thiết nhưng phải nhả bỏ hết tất cả những gì nếm thử 
đó. 

 
Câu hỏi 28:  
Có một phụ nữ ở tháng đầu của sự mang thai 

thì bị tai nạn sẩy thai và sau đó bị xuất huyết, vậy cô 
ta có được phép bỏ nhịn chay hay phải tiếp tục nhịn 
chay và nếu cô ta bỏ nhịn chay thì có phạm tội gì 
không ? 
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Đáp: 

Imam Ahmad  nói: “Thông thường việc phân 
biệt phụ nữ có thai hay không là dựa vào việc mất 
kinh.” Theo Ulama giới học giả Islam nói rằng: kinh 
nguyệt là một loại lương thực mà Allah – Đấng Hồng 
Phúc & Cao Cả – đã tạo hóa ra để làm thức ăn cho thai 
nhi trong lúc còn trong bụng mẹ, một khi có thai thì chu 
kỳ kinh cũng tạm dừng, nhưng cũng ngoại lệ, có một 
vài phụ nữ vẫn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường 
giống như trước mang thai nhưng hoàn toàn vô hại đến 
bào thai, trường hợp này bắt buộc cô ta phải làm theo 
giáo lý kinh nguyệt tức cấm hành lễ, nhịn chay và quan 
hệ vợ chồng..., như được biết phụ nữ mang thai bị xuất 
huyết là có hai trường hợp: một loại bị xem là chu kỳ 
kinh nguyệt bởi nó xảy ra giống như trước khi mang 
thai tức bào thai không ảnh hưởng gì với loại máu bị 
xuất ra này, loại thứ hai: là xuất huyết bất ngờ do tai 
nạn hoặc khuân vác đồ nặng hoặc bị vật gì rớt lên bụng 
vân, vân... với loại máu này không phải là máu kinh 
nguyệt mà nó chỉ được xem như là nước mồ hôi mà 
thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc hành lễ 
Solah, sự nhịn chay và cô ta được xem là người sạch sẽ. 
Nếu sau tai nạn làm cho sẩy thai thì theo Ulama giới 
học giả Islam có hai trường hợp:  
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- Thứ nhất: Thai nhi đã thành nhân thì loại máu 
ra đó chính là máu hậu sản buộc cô ta phải tạm ngưng 
hành lễ Solah, nhịn chay và quan vệ vợ chồng cho đến 
khi trở lại sạch sẽ.  

- Thứ hai: Thai nhi chưa thành nhân thì loại 
máu ra đó không được xem là máu hậu sản mà chỉ là 
máu hư, buộc cô ta phải hành lễ Solah, nhịn chay và vợ 
chồng được phép quan hệ. 

Ulama giới học giả Islam nói rằng: thời gian ít 
nhất để cho bào thai thành hình người là tám mươi mốt 
ngày, bởi sự phát triển trong bào thai đã được Nabi  
báo trước qua Hadith sau:  

ِِ َ�ْن َ�بِْد  ٍْ  ن ُعْ َْ َِ   بِْن َم ُِ : قَا ْ ًُ ََ ِِ َمّدَ�نَا  َْ   ن اَُه
َمْةُداُق 

ْ
ُق نل ِْ ُقُه ِح �َ (( :نلّةا

ْ
َْمُع َخل ُُ ْم  ُُ َمَد

َ
ّمِه ِح لِّن ك

ُ
ْنِن ك

ا م  ْْ َِِعَ� يَ َْ
َ
ل ك ُ�ّم يَُ�ُْن ُمْضَغة   لُ�ّم يَُ�ُْن َيلََقة  ِمثَْل َذلَِك  ُ�ْنَفة 

ًَ  لِمثَْل َذلَِك  َملَُك ُ�ّم يُْم
ْ
ِْه نل
َ
ُُ ِ�يِه نلّماحَ  ُل لِل َِعِ  لَ�يَنُْف َْ

َ
 َاُنْ َمُم بِأ

َجلِ  هِ َِْ�قِ  بَِ�تِْب  :َكَِماٍت 
َ
ِعيدٌ  هِ َاَ�َملِ  هِ َاك ًَ ْا 

َ
ّ ك ِِ َان  ...))  اََي

امَلم  .)٣٢٠٨(ذكم نلُض�ة مديث : بد  نللقل باب: نلخاَي كتاب
كيفية خلق ندْ� ح بنن كمه ا�تابة َ�قه اكجله : نلقدَل باب: كتاب

عاْره   ).٢٦٤٣ل ١(ايمله ايقااره ًا
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Ông Abdullah bin Mas-u'd  kể: Rosul  kể cho 
chúng tôi nghe và Người là người nói đúng nhất, chính 
xác nhất: “Quả thật, sự tạo hóa của mỗi người các 
ngươi được hình thành trong bụng mẹ ở bốn mươi 
ngày đầu (từ thụ thai) là một Nutfah (giọt máu hợp 
tử giữa tinh trùng và trứng), rồi bốn mươi ngày tiếp 
trở thành hòn máu đặc, rồi bốn mươi ngày tiếp trở 
thành phôi thai (tức đã thành người), sau đó, Allah 
gởi thiên thần đến thổi linh hồn vào cho y và ghi 
phần số cho y qua bốn điều: Việc làm, bổng lộc, tuổi 
thọ và bất hạnh hay hạnh phúc...”(

13F

14) Qua Hadith bào 
thai không thể nào thành hình người trước (tám mươi 
mốt ngày) được, và một số trong Ulama giới học giả 
Islma lại nói: theo đa số thì bào thai không thể thành 
hình người trước chín mươi ngày. 

 
Câu hỏi 29:  
Vào một năm trước tôi bị sẩy thai khi bào 

thai được ba tháng, lúc đó tôi bỏ hành lễ Solah (vì 

                                                            
(14) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục bắt đầu tạo hóa, chương 

nhắc đến các Thiên Thần, Hadith số 3208 và Muslim ghi lại ở 
mục định mệnh, chương tạo hóa con người trong bụng của 
người mẹ ra sao và sự định đoạt về bổng lộc, tuổi thọ, việc làm 
và bất hạnh hay hạnh phúc của y, Hadith số 1 và 2643. 
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tôi nghĩ máu ra là máu hậu sản) cho đến khi trở lại 
sạch sẽ, sau đó có người nói với tôi rằng: tôi phải 
hành lễ Solah bù lại, vậy thì tôi phải làm sao và hiện 
tại tôi không nhớ rõ số ngày mình đã bỏ hành lễ 
Solah ? 

Đáp: 
Theo nhận định chung của Ulama giới học giả 

Islam thì khi sẩy thai ở tháng thứ ba của bào thai thì cô 
không phải hành lễ Solah, bởi bào thai của cô lúc đó đã 
thành nhân rồi, và số máu ra sau đó chính là máu hậu 
sản, nên buộc cô phải ngừng hành lễ Solah, Ulama giới 
học Islam nói rằng: rất có thể bào thai sẽ thành nhân 
ngay ở ngày thứ tám mươi mốt của bào thai còn bào 
thai của cô đã được ba tháng chắc chắn đã hơn tám 
mươi mốt ngày. Đến đây, nếu cô khẳng định rằng lúc 
cô sẩy thai là bào thai được ba tháng thì lượng máu ra 
sau đó là máu hậu sản, cần phải ngưng hành lễ Solah, 
còn nếu cô đã khẳng định lúc sẩy thai bào thai ít hơn 
tám mươi ngày thì cô phải hành lễ Solah bù lại, nếu 
như cô không nhớ chắc chắn số ngày đã bỏ hành lễ thì 
hành lễ Solah bù theo số ngày mà trong lòng cô đã 
khẳng định được. 
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Câu hỏi 30:  
Có một phụ nữ hỏi rằng: từ khi đến tuổi bắt 

buộc phải nhịn chay thì tôi luôn nhịn chay vào tháng 
Romadon hằng năm nhưng lại không nhịn bù lại số 
ngày đã bỏ trong chu kỳ kinh hằng tháng bởi tôi 
không biết về việc nhịn bù đó là điều bắt buộc, bây 
giờ tôi cần lời hướng dẫn cần phải làm gì và ra sao? 

Đáp: 
Quả là một chuyện đau lòng đã xảy ra cho các 

phụ nữ Muslim có đức tin, bởi cô ta đã không nhịn bù 
số ngày cô ta đã thiếu là do nông cạn về kiến thức Islam 
hoặc là do lười biến lơ là, cả hai đều là họa. Để giải 
thoát cho hai tai họa này, là đối với việc nông cạn kiến 
thức Islam cần phải trao dồi kiến thức và hỏi giới 
Ulama giới học giả Islam còn họa lười biến lơ là thì hãy 
biết kính sợ Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – 
phải biết rằng Ngài luôn quan sát mọi hành động của 
con người, hãy biết rằng hành phạt dành cho kẻ bất tuân 
là rất đau đớn, rất khủng khiếp, hãy tranh thủ với khả 
năng có thể để làm hài lòng Ngài lại. Đối với người phụ 
nữ này phải sám hối với Allah và cầu xin Ngài tha thứ 
cho hành động vô ý thức của mình, đồng thời nhịn chay 
bù lại tất cả số ngày mà cô ta nhớ chắc nhắn rằng mình 
đã thiếu thì sẽ được thoát tội và chúng tôi hy vọng 
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Allah sẽ rộng lòng mà chấp nhận sự sám hối chân thành 
đó của cô ta. 

 
Câu hỏi 31:  
Giáo lý ra sao việc phụ nữ bắt đầu chu kỳ sau 

khi giờ Solah đã bắt đầu, cô ta có cần phải hành lễ 
bù sau khi dứt chu kỳ không và tương tự thế dứt 
kinh trước khi giờ của lễ Solah kết thúc ? 

Đáp: 
Thứ nhất: Khi phụ nữ bắt đầu chu kỳ sau khi 

giờ Solah đã bắt đầu, bắt buộc cô ta phải hành lễ bù lại 
lễ Solah đó sau khi đã sạch kinh nếu như chưa hành lễ 
Solah đó trước khi bắt đầu chu kỳ, bởi Nabi  đã nói:  

ََْْكَ  َمنْ ((
َ
َعة   ك

ْ
� َِ  ِمنَ  ََ َُ ّة

ْ
ََْْكَ  َ�َقدْ  نل

َ
ََ  ك َُ ّة

ْ
 ))نل

“Ai kịp hành lễ một Rak-at của Solah thì y đã hành 
lễ trong thời gian của nó.”(

14F

15) Qua Hadith chứng minh 
rằng nếu thời gian của một lễ Solah bắt đầu và đã trôi 
qua được khoảng thi hành được một Rak-at thì chu kỳ 

                                                            
(15) Hadith đã được trích dẫn nguồn gốc ở mục ghi chú số 6, trang 

15. 
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kinh bắt đầu, lúc này bắt buộc cô ta phải hành lễ bù lại 
lễ Solah đó sau khi đã sạch kinh. 

Thứ hai: Khi phụ nữ dứt kinh trước giờ Solah 
kết thúc, bắt buộc hành lễ Solah đó, thí dụ: nếu sạch 
kinh trước khi mặt trời mọc với thời gian có thể thi 
hành được một Rak-at, bắt buộc phải hành lễ Solah Al-
Fajr; nếu sạch kinh trước mặt trời lặn với thời gian có 
thể thi hành một Rak-at, bắt buộc phải hành lễ Solah 
Al-O’sr; nếu sạch kinh trước nữa đêm(

15F

16), bắt buộc phải 
hành lễ Solah Al-Isha’; nếu sạch kinh sau nữa đêm, 
không bắt buộc phải hành lễ Solah Al-Isha’ mà chỉ bắt 
buộc hành lễ Solah Al-Fajr khi đã đến giờ, Allah phán 
bảo: 

[ ََ ِ ـلَٰوةَ َ�نَـۡت َ�َ ٱلُۡمـۡؤِان َّ ّّ ٱل ِ لَٰوةَ  ن َّ مِيُموْ  ٱل
َ

ۡۡ فَِ نَمُب
ۡ

َمَ َۡ فَََِذْ ٱ
 َٗ ٰ  ١٠٣: النساء ١Zك ك ّاۡوقُوتٗ تَِ�

                                                            
(16) Cách tính nữa đêm bằng cách: tính từ giờ của Solah Al-Mự-rịp 

đến giờ Solah Al-Fajr của ngày hôm sau, cộng lại và chia làm 
hai đáp số có được chính là giờ của nữa đêm, thí dụ: giờ Solah 
Al-Mự-rịp là 6 giờ chiều và giờ Al-Fajr ngày hôm sau là 4 giờ 
sáng chẳng hạn, thì từ 6 giờ chiều đến 4 giờ sáng là 10 tiếng, 
chia làm đôi là 5 tiếng, lấy 5 (từ kết quả) cộng với 6 giờ chiều 
bằng 11 tức nữa đêm là 11 giờ khuya. 
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Một khi các người đã hoàn thành lễ Solah thì hãy 
tụng niệm, tán dương Allah (được truyền dạy theo 
Sunnah) bằng các tư thế đứng, ngồi và nằm nghiên 
một bên. Đến khi các người trở nên bình an (không 
còn sợ hãi nữa) thì hãy đứng hành lễ Solah, bởi việc 
hành lễ Solah đã được truyền xuống cho những 
người có đức tin phải hành lễ vào giờ giấc cố định. 
Al-Nisa: 103 (chương 4). Qua câu kinh người Muslim 
không được cố ý trì hoãn việc hành lễ Solah cho đến 
hết giờ lại càng không được hành lễ trước giờ giấc đã 
qui định. 

 

Câu hỏi 32:  
Tôi đang hành lễ Solah thì chu kỳ kinh 

nguyệt đến, vậy tôi phải làm sao, tôi có phải hành lễ 
bù lại lễ Solah đó sau khi đã dứt kinh không ? 

Đáp: 
Khi chu kỳ bắt đầu sau khi giờ Solah bắt đầu, 

thí dụ, giờ Solah Al-Zuhr là 12 giờ 2 phút và đến 12 giờ 
32 phút thì chu kỳ bắt đầu, bắt buộc cô ta phải hành lễ 
Solah bù lại sau khi sạch kinh, bởi Allah đã qui định 
rằng: 
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[ َٗ ٰ ََ تَِ� ِ لَٰوةَ َ�نَۡت َ�َ ٱلُۡمۡؤِان َّ ّّ ٱل ِ  ١٠٣: النساء ١Zك ك ّاۡوقُوتٗ ن

Bởi việc hành lễ Solah đã được truyền xuống cho 
những người có đức tin phải hành lễ vào giờ giấc cố 
định. Al-Nisa: 103 (chương 4). 

Trong thời gian hoạt động của chu kỳ không bắt 
buộc phụ nữ phải hành lễ Solah bù lại, bởi Nabi  đã 
nói: 

لَىَْس ((
َ
 )) رَُةمْ  َالَمْ  رَُةّل  لَمْ  َماَضْت  لَِذن ك

“Chẳng phải phụ nữ đang trong chu kỳ kinh là bị 
cấm hành lễ Solah và nhịn chay hay sao !”(

16F

17) Qua 
Hadith tất cả Ulama giới học giả Islam đồng thống nhất 
rằng: trong suốt thời gian chu kỳ kinh nguyệt hoạt động 
phụ nữ không cần phải hành lễ Solah bù, đến khi dứt 
kinh trước khi kết thúc lễ Solah với khoảng thời gian 
thi hành được một Rak-at, bắt buộc cô ta phải hành lễ 
Solah đó, bởi Nabi  đã nói:  

ََْْكَ  َمنْ ((
َ
َعة   ك

ْ
� َعْصِ  ِمنَ  ََ

ْ
نْ  َ�بَْل  نل

َ
ْمُس  َ�ْغُمَب  ك َّ ََْْكَ  َ�َقدْ  نل

َ
 ك

َعْصَ 
ْ
  ))نل

                                                            
(17) Nguồn gốc của Hadith được trích dẫn ở mục ghi chú số 7, trang 

18. 
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“Ai kịp hành lễ một Rak-at của Solah Al-O’sr trước 
khi mặt trời lặn thì y đã hành lễ Solah O’sr trong 
thời gian của nó.”(

17F

18) Cho nên, nếu dứt kinh vào buổi 
chiều trước mặt trời lặn hoặc dứt kinh trước mặt trời 
mọc và thời gian của trước mặt trời lặn hoặc trước mặt 
trời mọc có thể thi hành được một Rak-at thì bắt buộc 
phải hành lễ Solah Al-O’sr ở trường hợp thứ nhất và 
hành lễ Solah Al-Fajr ở trường hợp thứ hai. 

 
Câu hỏi 33:  
Mẹ tôi nay đã sáu mươi lăm tuổi, bà ta đã bị 

mất kinh (tức mãn kinh) cách đây mười chín năm 
nhưng trong ba năm gần đây thì mẹ bị xuất huyết 
trở lại, bà nghĩ rằng đó là máu bệnh nên không hỏi 
trong suốt quảng thời gian đó, đến nay tháng 
Romadon gần đến, mẹ tôi cần phải làm sao ? mong 
Shaikh cho mẹ tôi một lời khuyên, tôi thành thật 
biết ơn. 

Đáp: 
Đối với trường hợp phụ nữ như thế này, theo 

giáo lý bà ta phải bỏ hành lễ Solah, nhịn chay dựa theo 

                                                            
(18) Hadith đã được trích dẫn nguồn gốc ở mục ghi chú số 6, trang 

15. 
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chu kỳ trước khi mãn kinh, thí dụ: chu kỳ trước kia của 
bà là ở đầu tháng kéo dài đến sáu ngày thì ở ngay ngày 
mồng một của mỗi tháng bà ngừng hành lễ Solah và 
nhịn chay cho đến sáu ngày sau đó, rồi tắm gội rồi tiếp 
tục hành lễ Solah và nhịn chay trở lại.  

Cách hành lễ Solah dành cho bà ta và những 
phụ nữ nào có trường hợp tương tự như bà là như sau: 
Khi giờ hành lễ bắt đầu và bà muốn hành lễ thì cần phải 
rửa sạch bộ phận sinh dục, rồi lót băng kỹ lưỡng, rồi lấy 
nước Wu-đụa, rồi hành lễ ngay sau đó (cho dù máu có 
ra), nếu muốn hành lễ Solah Sunnah trong những giờ 
khác như: Solah Al-Witr, Solah Al-Tahajjud... cũng 
phải làm tương tự như Solah bắt buộc và để giảm sự 
khó khăn cho bà ta và những ai tương tự như bà là được 
phép gom hai lễ Solah lại hành lễ cùng một lúc, tức 
trước kia mỗi ngày hành lễ năm lần thì nay chỉ còn ba 
lần và phương thức như sau: hành lễ Solah Al-Zuhr bốn 
Rak-at cho Salam xong, tiếp tục hành lễ Solah Al-O’sr 
bốn Rak-at, có thể hành lễ trong giờ của Al-Zuhr (được 
gọi là Al-Taqdeem) và có thể hành lễ trong giờ Al-O’sr 
(được gọi là Al-Tạkheer), tương tự thế hành lễ Solah 
Al-Mự-rịp ba Rak-at cho Salam xong, tiếp tục hành lễ 
Solah Al-Isha’ bốn Rak-at, có thể hành lễ Solah trong 
giờ Al-Mự-rịp (được gọi là Al-Taqdeem) và có thể 
hành lễ trong giờ Solah Al-Isha’ (được gọi là Al-
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Tạkheer) và hành lễ Solah Al-Fajr hai Rak-at riêng 
trong giờ Al-Fajr. 

Chú ý: Đa số mọi người hiểu lầm rằng là khi 
được phép gom hai lễ Solah lại hành lễ cùng một lúc là 
đồng nghĩa được phép rút ngắn lễ Solah bốn Rak-at lại 
còn hai Rak-at, cách hiểu này là hoàn toàn sai. Trong 
trường hợp này chỉ được phép gom lại chứ không được 
phép rút ngắn số Rak-at lại và tôi xin nhắc lại lẫn nữa: 
những ai có trường hợp như câu hỏi đã nêu trước khi 
hành lễ cần phải rửa bộ phận sinh dục cho thật sạch sẽ, 
rồi lót băng hoặc vải hoặc bất cứ gì khác... nhưng phải 
cho kỹ lưỡng rồi lấy nước Wu-đụa và hành lễ tiếp ngay 
sau đó, còn nếu muốn hành lễ Solah Sunnah trước hoặc 
sau lễ Solah bắt buộc trên cùng một nước Wu-đụa là 
việc làm hoàn toàn được phép và hợp lệ. 

 
Câu hỏi 34:  
Giáo lý ra sao việc phụ nữ đang trong chu kỳ 

muốn ở trong Masjid Al-Harom (hoặc các Masjid 
khác) để nghe giảng giáo lý Islam ? 

Đáp: 
Phụ nữ đang trong chu kỳ kinh tuyệt đối không 

được phép ở lại trong Masjid Al-Haram hoặc các 
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Masjid nào khác, nhưng cô ta được phép đi ngang do 
không còn đường nào khác để đi hoặc vào Masjid để 
lấy đồ dùng cần thiết vân, vân... bởi trước kia Nabi  
đã ra lệnh cho vợ là bà A-y-shah  lấy tấm thảm trải 
hành lễ Solah, thì bà đáp: “Quả thật tấm thảm đó nằm ở 
trong Masjid, và hiện tại tôi đang trong chu kỳ kinh 
nguyệt.” Nghe xong Nabi  lại đáp:  

ْت  َميَْضتَِك  لِنّ (( ََ َان  مَلمل كتاب نيي ل باب جاْن�  ))يَِدكِ  ِف  لَىْ
َكس �اجها ارمجيله   ).٢٩٨ل ١١(سَل نياض  

“Nhưng chù kỳ đó không nằm trên tay của nàng.”(
18F

19) 
qua Hadith nếu phụ nữ trong chu kỳ an tâm rằng máu 
sẽ không xuất ra rơi xuống làm dơ Masjid khi đi ngang 
hoặc đi vào lấy vật dùng thì cô ta được phép, nếu như 
đi vào Masjid để ngồi nghe thuyết giảng giáo lý Islam 
là điều hoàn toàn không được phép, bởi trước kia Nabi 
 đã ra lệnh cho toàn thể phụ nữ dù là người tự do hay 
nô lệ hay người đang có chu kỳ đều phải ra sân tham dự 
lễ Solah hai ngày tết, riêng phụ nữ trong chu kỳ kinh thì 

                                                            
(19) Hadith do Muslim ghi lại ở mục kinh nguyệt, chương phụ nữ 

trong chu kỳ kinh nguyệt được phép gội đầu và chải đầu cho 
chồng, Hadith số 11 và số 298. 
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phải ngồi ở ngoài nơi hành lễ Solah.(19F

20) Trong Hadith 
Nabi  không cho phép ngồi trong khuôn viên hành lễ 
thì tất nhiên ngồi trong Masjid là điều càng không được 
phép.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
(20) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục hai ngày tết, chương sự ra 

ngoài của phụ nữ và phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt, Hadith 
số 974 và Muslim ghi lại ở mục hai ngày tết, chương phụ nữ 
được phép đến tham dự buổi lễ Solah tết tại sân hành lễ, Hadith 
số 10 và số 890. 
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Giáo Lý Tẩy Rửa Trong Hành Lễ 
Solah 

 
Câu hỏi 35:  
Chất lỏng chảy ra từ phụ nữ có lúc màu 

trắng và có lúc màu vàng, chất lỏng này có lúc chảy 
ra rất thường xuyên và có lúc lại gián đoạn, vậy chất 
đó dơ hay sạch, cô ta có cần phải lấy nước Wu-đụa 
lại không, có một số cô giáo cho rằng đây chẳng qua 
là sự ẩm ướt tự nhiên của phụ nữ, không cần lấy 
nước Wu-đụa lại ? 

Đáp: 
Qua sự tìm hiểu và nghiên cứu của tôi loại chất 

lỏng xuất ra từ phụ nữ, nếu không phải chảy ra từ bọng 
đái (tức không phải là nước tiểu) thì chắc chắn sẽ xuất 
ra từ tử cung thì chất lỏng đó sạch, nhưng chất lỏng đó 
làm hư nước Wu-đụa mặt dù là chất lỏng đó là loại 
sạch, bởi không yêu cầu điều làm hư nước Wu-đụa là 
chất dơ giống như sự xì hơi hay còn gọi là trung tiện, 
nó đâu có hình dạng vậy mà vẫn làm hư nước Wu-đụa. 
Vậy, khi chất lỏng đó xuất ra trong lúc cô ta đang trên 
nước Wu-đụa thì làm nước Wu-đụa cô ta bị hư, bắt 
buộc phải lấy nước Wu-đụa lại. 
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Nếu như chất lỏng đó cứ chảy ra liên tục thì sẽ 
không làm hư nước Wu-đụa, nhưng phải lấy nước Wu-
đụa và lót băng cho kỹ càng mỗi khi đã bước vào giờ 
hành lễ và hành lễ ngay, sau một lần lấy nước được 
phép hành lễ bắt buộc, hành lễ khuyến khích, đọc Thiên 
Kinh Qur’an... hiện tượng này Ulama giới học giả 
Islam gọi là chứng đái dầm liên tục không dứt. 

Nếu như chất lỏng chỉ chảy một thời gian ngắn 
rồi dừng thì cô ta phải chờ đến chất lỏng đó dừng chảy 
hẳn rồi hành lễ nếu không sợ hết giờ của buổi lễ, còn sợ 
đợi đến dừng chảy thì sẽ hết giờ buổi lễ thì lấy nước 
Wu-đụa và lót băng kỷ lưỡng rồi hành lễ ngay sau đó. 

Chất lỏng chảy ra từ bộ sinh dục và hậu môn 
không phân biệt chảy ra nhiều hay ít, tất cả đều làm hư 
nước Wu-đụa, ngoại trừ chảy ra từ những bộ phận khác 
của cơ thể thì không ảnh hưởng gì đến nước Wu-đụa 
như máu cam, máu chảy ra từ vết thương trên người 
như tay, chân, răng, miệng... dù ít hoặc nhiều, đều như 
nhau. 

Còn ý kiến của một số phụ nữ cho rằng chất 
lỏng đó không làm hư nước Wu-đụa thì không một 
Ulama giới học giả Islam nào nói cả ngoại trừ ông Ibnu 
Hazm nói: “Chất lỏng này không làm hư nước Wu-đụa” 
nhưng ông lại không đưa ra được bằng chứng nào cho 
lời nói của mình, chỉ cần ông đưa ra một bằng chứng 
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duy nhất từ Thiên Kinh Qur’an hoặc Sunnah hoặc ý 
kiến của Sohabah (bằng hữu của Nabi) thì câu nói của 
ông thiết phục vô cùng.  

Đối với phụ nữ cần thận trọng hơn nữa vấn đề 
sạch sẽ (trong chu kỳ và nước Wu-đụa), bởi lễ Solah sẽ 
không được Allah chấp nhận nếu người hành lễ không 
có nước Wu-đụa hoàn chỉnh cho dù có hành lễ một 
trăm lần, có một số Ulama giới học giả Islam cho rằng 
việc hành lễ Solah mà không có nước Wu-đụa là Kafir 
(phủ nhận đức tin nơi Allah), bởi đó là hành động chế 
nhạo, giễu cợt với Allah – Đấng Vinh Quang & Tối 
Cao –. 

 

Câu hỏi 36:  
Phụ nữ bị ra chất lỏng liên tục và xuyên suốt, 

sau khi lấy nước Wu-đụa để hành lễ Solah bắt buộc 
cô ta có được phép hành lễ Solah Sunnah và đọc 
Thiên Kinh Qur’an cho đến giờ hành lễ Solah khác 
không ? 

Đáp: 
Sau khi đã lấy nước Wu-đụa ở ngay đầu giờ của 

buổi lễ thì cô ta được phép hành lễ Solah bắt buộc, lễ 
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Solah Sunnah, đọc Thiên Kinh Qur’an cho đến giờ 
hành lễ Solah kế tiếp. 

 
Câu hỏi 37:  
Phụ nữ như trường hợp (câu 36) có được 

phép hành lễ Solah Al-Dhu-ha bằng nước Wu-đụa 
của Solah Al-Fajr không ? 

Đáp: 
Không được phép, bởi Solah Al-Dhu-ha là lễ 

Solah đã được qui định giờ giấc rõ ràng, bắt buộc cô ta 
phải lấy nước Wu-đụa lại sau khi đã vào giờ của buổi lễ 
nếu muốn hành lễ, bởi cô ta giống như phụ nữ bị rong 
kinh, trước kia Nabi  đã ra lệnh cho phụ nữ bị rong 
kinh khi đến giờ hành lễ mới lấy nước Wu-đụa. 

Giờ giấc các buổi lễ Solah như sau: 

a) Al-Fajr: Từ lúc rạng đông cho tới lúc mặt trời 
mọc. 

b) Al-Zuhr: Từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
tới lúc bóng của mỗi vật đều bằng chính nó. 

c) Al-O’sr: Từ lúc bóng của mỗi vật đã bằng 
chính nó cho tới khi ánh nắng mặt trời đã ngã 
vàng, có thể đình trệ đến lúc mặt trời lặn 
trong trường hợp bất đắc dĩ. 
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d) Al-Mự-rịp: Từ lúc mặt trời lặn cho tới ánh 
hoàng hôn hoàn toàn biến mất. 

e) Al-Isha: Từ lúc ánh hoàng hôn hoàn toàn 
biến mất cho tới nữa đêm. 

 

Câu hỏi 38:  
Phụ nữ như trường hợp (câu 36) có được 

phép hành lễ Solah Qiyaam (Solah trong đêm) sau 
khi đã được nữa đêm bằng nước Wu-đụa của Solah 
Al-Isha không ? 

Đáp: 
Trường hợp này có hai ý kiến: 

Ý kiến thứ nhất: bắt buộc cô ta phải lấy nước 
Wu-đụa lại sau khi đã qua nữa đêm. 

Ý kiến thứ hai: không bắt buộc phải lấy nước 
Wu-đụa lại, ý kiến này hợp lệ và chính xác hơn. 

 
Câu hỏi 39:  
Khi nào giờ Solah Al-Isha mới kết thúc và 

bằng cách nào để nhận biết ? 
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Đáp: 
Giờ Solah Al-Isha kết thúc vào lúc nữa đêm và 

cách tính nữa đêm bằng cách: tính từ giờ của Solah Al-
Mự-rịp đến giờ Solah Al-Fajr của ngày hôm sau, cộng 
lại và chia làm hai đáp số có được chính là giờ của nữa 
đêm, (thí dụ: giờ Solah Al-Mự-rịp là 6 giờ chiều và giờ 
Al-Fajr ngày hôm sau là 4 giờ sáng chẳng hạn, thì từ 6 
giờ chiều đến 4 giờ sáng là 10 tiếng, chia làm đôi là 5 
tiếng, lấy 5 (từ kết quả) cộng với 6 giờ chiều bằng 11 
tức nữa đêm là 11 giờ khuya.) 

 
Câu hỏi 40:  
Phụ nữ bị xuất chất lỏng gián đoạn (tức lúc 

ra lúc không) khi chất lỏng ngưng chảy liền lấy 
nước Wu-đụa nhưng chưa kịp hành lễ Solah thì lại 
ra tiếp, vậy cô ta phải làm sao ? 

Đáp: 
Khi chất lỏng chảy ra bị gián đoạn, nếu biết rõ 

thời khóa biểu của chất lỏng đó ra thì phải chờ đến khi 
dừng chảy mới được hành lễ, còn như không biết rõ khi 
nào ra và khi nào dừng thì lấy nước Wu-đụa và hành lễ 
ngay sau khi đã vào giờ hành lễ. 
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Câu hỏi 41:  
Nếu chất lỏng đó dính lên người hoặc quần 

áo thì phải làm sao ? 
Đáp: 
Nếu chất lỏng đó thuộc loại sạch thì không phải 

làm gì cả và nếu chất lỏng đó thuộc loại dơ tức chất 
lỏng chảy ra từ bàng quang (bọng đái) thì bắt buộc phải 
rửa nơi bị dính và giặt quần áo bị dính. 

 
Câu hỏi 42:  
Khi chất lỏng đó ra chỉ cần lấy nước Wu-đụa 

như thông thường hay cần phải rửa thêm bộ phận 
nào nữa không ? 

Đáp: 
Nếu chất lỏng ra từ tử cung là loại sạch chỉ cần 

lấy nước Wu-đụa theo thông thường là đủ, còn nếu từ 
bàng quang thì phải rửa những nơi bị dính như cơ thể 
và quần áo. 
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Câu hỏi 43:  
L ý do gì cho rằng chất lỏng đó làm hư nước 

Wu-đụa trong khi không Hadith chứng minh cả, 
bên cạnh đó các nữ Sohabah rất chú trọng đến việc 
trao dồi kiến thức Islam để họ hành đạo tốt hơn? 

Đáp: 
Bởi chất lỏng đó không một phụ nữ nào trong 

họ lại bị cả. 

 
Câu hỏi 44:  
Có phụ nữ không biết rằng giáo lý Islam 

buộc phải lấy nước Wu-đụa, vậy cô ta phải làm sao? 
Đáp: 
Cô ta phải thật thành tâm sám hối với Allah – 

Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao – về tội lỗi đã vô tình 
phạm phải và đi tìm người hiểu biết về giáo lý Islam để 
học hỏi.  

 
Câu hỏi 45:  
Có người cho rằng chính Shaikh là người 

từng nói chất lỏng đó không làm hư nước Wu-đụa ? 
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Đáp: 
Câu nói đó là không đúng sự thật, có lẽ người 

đó hiểu sai lầm rằng tôi nói chất lỏng đó thuộc dạng 
sạch rồi suy luận rằng chất sạch thì không làm hư nước 
Wu-đụa. 

 

Câu hỏi 46:  
Phụ nữ bị gặp phải chất lỏng có màu đục 

xuất ra trước khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt hoặc ở 
cuối chu kỳ khoảng một hoặc hai ngày hoặc ít hơn, 
chất đó có dạng sợ mềm đen hoặc màu nâu hoặc có 
dạng tương tự, vậy theo giáo lý phải tính sao ? 

Đáp: 
Nếu chất đó xuất ra trước chu kỳ kinh thì nó là 

kinh nguyệt, nhận biết bởi cơn đau bụng như trong chu 
kỳ mà phụ nữ nào cũng biết. Nếu chất có màu đục được 
xuất ra nối liền với chu kỳ thì phải chờ cho đến hết hẳn 
chu kỳ bởi chất màu đục đó cũng là kinh nguyệt, vì bà 
A-y-shah  đã nói: “Các cô đừng có quá khẩn trương, 
hãy đợi đến khi nào các cô nhìn thấy được nước nhờn 
màu trắng (khi đó mới hoàn toàn sạch sẽ).”(

20F

21) 

                                                            
(21) Hadith được trích nguồn gốc ở mục ghi chú số 12, trang 28. 
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Giáo Lý Kinh Nguyệt Trong Vấn Đề 
Thi Hành Haj & U’mroh 

 
Câu hỏi 47:  
Phụ nữ trong chu kỳ kinh bằng cách nào để 

hành lễ hai Rak-at Al-Ehrom (hành lễ trước khi 
bước vào làm Umroh hoặc Haj) và cô ta có được đọc 
thầm lời tán dương hoặc tụng niệm nào hay không ? 

Đáp: 
- Thứ nhất: Phải biết rằng trước khi bước vào 

định tâm làm Umroh cũng như Haj không cần phải 
hành lễ Solah gì cả, bởi không hề được truyền lại từ 
Nabi  dù là lời hói hay hành động hay sự hài lòng nào 
chứng minh rằng phải hành lễ Solah trước khi bước vào 
làm Umroh hoặc Haj. 

- Thứ hai: Phụ nữ được phép định tâm làm 
Umroh hoặc Haj trong khi đang có chu kỳ, bởi trước 
kia tại Zul Hulaifah (ranh giới định tâm làm Umroh và 
Haj) Nabi  đã ra lệnh cho bà Asma bint A’mees vợ 
của ông Abu Bakr định tâm trong lúc bà đang ra máu 
hậu sản, Nabi  đã ra lệnh cho bà rằng: 
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)) �ِ َِ تَثِْفِمياَ  ِنْستَ ًْ ْمِمِ�  بِثٍَْْب  ن
َ
 َان  مَلمل كتاب ما نلب )) َاك

)٢١٣٧.( 

“Bà hãy tắm gội sạch sẽ, lấy áo làm băng mà lót, sau 
đó hãy định tâm.”(

21F

22) qua Hadith phụ nữ trong chu kỳ 
kinh cũng làm tương tự, sau đó ở trên tình trạng Éhrom 
cho đến khi nào sạch kinh, rồi tắm gội sạch sẽ, rồi 
Tawwaaf xung quanh Ka’bah và Sa-y. 

Ý thứ hai của câu hỏi: là cô ta có được phép 
được Thiên Kinh Qur’an hay không ?  

Câu trả lời là được, phụ nữ trong chu kỳ kinh 
nguyệt được phép đọc Thiên Kinh Qur’an nếu cần thiết 
hoặc bất đắc dĩ còn nếu chỉ muốn đọc để được ân 
phước qua lời đọc đó thì tốt nhất không nên đọc. 

 

Câu hỏi 48:  
Phụ nữ ra đi làm Haj, kể từ ngày ra đi thì 

chu kỳ kinh nguyệt cũng bắt đầu, đến năm ngày sau 
đó đến được Miqot (ranh giới định tâm), cô bắt đầu 
tắm gội và định tâm sau đó, khi đến Makkah cô chỉ 

                                                            
(22) Hadith do Muslim ghi lại ở mục Haj, chương Haj của Nabi , 

Hadith số 2137. 
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ở Mina hai ngày ngoài khu vực Haram và không 
làm bất cứ nghi thức Haj cũng như Umroh. Cuối 
cùng chu kỳ cũng dứt, sau khi tắm gội cô ta thực 
hành tất cả nghi thức Umroh và đến khi đang 
Tawwaaf Al-I-faa-dhoh của nghi thức Haj thì máu 
lại ra, nhưng cô ta vẫn tiếp tục làm cho xong những 
nghi thức khác của Haj, cho đến khi trở về quê nhà 
cô ta mới báo lại cho chồng biết sự việc, vậy theo 
giáo lý phải giải quyết thế nào ? 

Đáp: 
Theo giáo lý đối với máu ra lại trong lúc đang 

Tawwaaf Al-I-faa-dhoh, có hai trường hợp: 

a) Nếu khẳng định được đó là máu chu kỳ, cảm 
nhận được do đau bụng kinh mà phụ nữ nào cũng biết, 
thì Tawwaaf Al-I-faa-dhoh đó không đúng, bắt buộc cô 
ta phải trở lại Makkah để Tawwaaf Al-I-faa-dhoh lại, 
tức đến Miqot định tâm làm Umroh, sau khi đến 
Makkah Tawwaaf, Sa-y Umroh và hớt tóc, rồi quay trở 
lại Tawwaaf Al-I-faa-dhoh. Nếu không có khả năng 
quay lại Makkah vì ở ngoài nước Saudi Arabi (Ả Rập 
Xê Út) thì Haj của cô ta hợp lệ bởi cô ta không thể nào 
làm thêm gì hơn được nữa. 

b) Nếu khẳng định đó không phải là máu kinh 
nguyệt, máu ra do bởi chen lấn quá mạnh hoặc do sợ 
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hãi hoặc lý do nào tương tự thì Tawwaaf Al-I-faa-dhoh 
của cô ta đúng đối với trường phái nào không yêu cầu 
phải lấy nước Wu-đụa khi Tawwaaf. 

 
Câu hỏi 49:  
Một phụ nữ ra đi làm Umroh nhưng khi vừa 

đến Makkah thì chu kỳ kinh cũng bắt đầu và 
Muhrim(

22F

23) của cô lại muốn quay trở về nhà liền sau 
đó, tại Makkah cô ta không hề có người thân nào 
khác nữa, vậy cô ta phải làm sau ? 

Đáp: 
Có hai trường hợp: 

a) Nếu cô ta là công dân của Vương Quốc Saudi 
Arabia (Ả Rập Xê Út) thì hãy quay về cùng anh ta 
nhưng vẫn ở trên tình trạng Ehrom cho đến khi dứt kinh 
kỳ rồi quay lại Makkah làm Umroh bởi cô là dân trong 
nước không cần đến hộ chiếu, lại càng không khó khăn 
cho việc đi lại. 

                                                            
(23) Muhrim là người không được phép cưới phụ nữ đó làm vợ 

ngoại trừ chồng cô ta như: cha ruột, cha chồng, anh hoặc em trai 
ruột, con trai ruột, cháu trai ruột... 



60 Câu Hỏi Đáp Về Giáo Lý Kinh Nguyệt & Máu Hậu Sản 
 

58 

 

b) Nếu là người nước ngoài sẽ rất khó khăn cho 
việc quay lại Makkah lần nữa, lúc này cô cần phải rửa 
sạch sẽ và lót băng kỹ lưỡng rồi Tawwaaf, Sa-y và hớt 
tóc rồi kết thúc nghi thức Umroh ngay trong chuyến đi 
đó, bởi việc Tawwaaf lúc này trở thành bất đắc dĩ 
không còn cách chọn lựa. 

 
Câu hỏi 50:  
Một phụ nữ Muslim có kinh trong những 

ngày làm Haj, vậy Haj đó của cô có đúng không ? 
Đáp: 
Với câu hỏi này không thể trả lời dứt khoát 

được bởi không biết rõ khi nào cô ta có kinh, bởi có 
một số nghi thức được phép làm trong lúc đang có kinh 
và có nghi thức như Tawwaaf xung quanh Ka’bah thì 
không được phép làm ngoại trừ đang sạch sẽ còn những 
nghi thức khác được phép làm trong lúc đang có kinh. 

 

Câu hỏi 51:  
Năm ngoái, tôi đã đi làm Haj và đã làm gần 

đầy đủ các nghi thức Haj ngoại trừ Tawwaaf Al-I-
faa-dhoh và Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) vì lý do chu 
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kỳ phụ nữ, nên tôi đã trở về quê nhà ở Al-Madinah 
Al-Munawwaroh và tự nói rằng sẽ quay trở lại 
Makkah một ngày nào đó để Tawwaaf Al-I-faa-
dhoh và Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) nhưng do kém 
kiến thức Islam nên tôi đã làm tất cả mọi điều bị 
cấm trong lúc chưa hoàn thành Haj. Tôi đã hỏi về 
việc quay lại Makkah để Tawwaaf thì được đáp 
rằng: nếu có Tawwaaf thì cũng không hợp lệ bởi cô 
đã tự hủy bỏ Haj của mình, bắt buộc cô phải quay 
lại làm Haj vào năm sau, chịu phạt một con bò hoặc 
lạc đà, vậy câu nói này có đúng không, có cách nào 
giải quyết tốt hơn không, Haj của tôi có bị hư 
không, tôi cần phải làm Haj lại không ? rất mong 
được sự giải đáp tận tình của Shaikh và tôi cần phải 
làm gì ngay lúc này ? cầu xin Allah ban hồng phúc 
cho Shaikh. 

Đáp: 
Đây quả là lời giải đáp mà người giải đáp không 

hề biết gì về kiến thức Islam. Lúc này cô chỉ cần quay 
lại Makkah mà Tawwaaf Al-I-faa-dhoh duy nhất mà 
thôi, còn Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) thì không cần 
Tawwaaf bởi cô rời khỏi Makkah trong lúc đang có chu 
kỳ và phụ nữ đang trong chu kỳ thì được miễn 
Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) bởi có Hadith từ ông 
Abdullah bin Abbaas  kể rằng: 
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ِممَ ((
ُ
نْ  نّلاُس  ك

َ
َيِْتل َ�ْهِدِهمْ  هِخمُ  يَُ�ْنَ  ك

ْ
  بِال

ّ
َّهُ  لِف
َ
 َياِن  ُخّفَف  َ

َاضِِ  
ْ
ْْنع )) ني ). ١٧٥٥(كخمجه نلخاَيل كتااب نياال بااب طاْنف نلا

قْطه ين نيااض   ْْنع ًا ل ٣٨٠(امَلم كتاب نيال باب اجْب طْنف نل
١٣٢٨.(  

“(Nabi ) đã ra lệnh những người làm Haj trước khi 
rời khỏi Makkah phải Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) tại 
Ka’bah nhưng Người đã miễn cho phụ nữ đang trong 
chu kỳ kinh nguyệt.”(

23F

24) Và có đường truyền khác được 
Abu Dawud ghi lại rằng: 

نْ ((
َ
َيِْت  َ�ْهِدِهمْ  هِخمُ  يَُ�ْنَ  ك

ْ
َْنَف  بِال ل كتاب )) نلّن كخمجه كبْ ْنْا

ْْنع   ).٢٠٠٢(نلناًكل باب نل

“(Những người làm Haj) phải làm nhiệm vụ cuối cùng 
tại Ngôi Đền Ka’bah là Tawwaaf Al-Wida (từ biệt).”(

24F

25) 
và bởi khi bà A-y-shah báo cho Nabi  biết rằng bà 
Sofeeyah  vừa Tawwaaf Al-I-faa-dhoh xong thì bắt 
                                                            
(24) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục Haj, chương Tawwaaf Al-

Wida, Hadith số 1755 và Muslim ghi lại cũng ở mở mục Haj, 
chương bắt buộc Tawwaaf Al-Wida và được miễn cho phụ nữ 
đang trong chu kỳ, Hadith số 380 và số 1328. 

(25) Hadith do Abu Dawud ghi lại ở mục các nghi thức Haj, chương 
Wida, Hadith số 2002. 
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đầu chu kỳ kinh (trong khi chưa kịp Tawwaaf Al-Wida 
(từ biệt)), nghe qua Người bảo: 

تَنْ ((
ْ
َان  نلخااَيل كتااب نياي ل بااب نلامكَ تاي  بعاد  ))ِفْم لِذن  فَل

 ).١٢١١ل ٣٨٢(امَلمل كتاب نيال نلاب نلَابق ) ٣٢٨(نإلفاضة 

“Vậy chúng ta khởi hành thôi.”(
25F

26) qua Hadith việc 
Tawwaaf Al-Wida (từ biệt) được miễn đối với phụ nữ 
đang chu kỳ kinh, còn Tawwaaf Al-I-faa-dhoh là cô 
phải thi hành.   

Đối với việc do không hiểu biết về giáo lý Haj 
nên cô đã vi phạm giới cấm trong lúc chưa hoàn thành 
Haj, thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Haj của cô 
cả bởi cô không biết là giới cấm, vì Allah đã phán: 

نَك  رَ ]
ۡ

ۡخَطَ
َ

ۡو أ
َ

نَكٓ نِّ َِّسيَنكٓ أ ۡۡ ََ تَُؤِْخ َنك  ُّZ ٢٨٦: البقرة 

Lạy Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt 
tội chúng tôi nếu chúng tôi có quên lãng hay sai 

                                                            
(26) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục kinh nguyệt, chương phụ 

nữ bắt đầu chu kỳ sau khi đã Tawwaaf Al-I-faa-dhoh, Hadith số 
328 và Muslim ghi lại ở mục Haj, cũng ở chương phụ nữ bắt đầu 
chu kỳ sau khi đã Tawwaaf Al-I-faa-dhoh, Hadith số 382 và số 
1211. 
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lầm Al-Boqoroh: 286 (chương 2), Allah phán trong 
Hadith Al-Kursy rằng: 

ُت ((
ْ
كخمجه مَلمل كتاب نإليمانل باب بياان ـااا� نِ رعاا  )) قَْد َ�َعل
 ).١٢٦ل ٢٠٠(...  نّلْفِس ين مديث 

“Chắc chắn TA đã tha thứ.”(
26F

27) Allah phán ở chương 
khác:  

ۡۡ ُجَنكحٞ ]  ُُ ٓ  َولَۡيَس َعلَۡي ۡۡ  �ِيَمك ُُ ُُ ّمَدۡت قُلُو ََ ََ ن ّاك  ُِ ٰ َٰ تُۡ هِۦِو َو
ۡ

ۡخَطَ
َ

 Zأ
 ٥: األحزاب

Và các ngươi không có tội  nếu các ngươi nhầm lẫn 
trong việc xưng hô này. Ngược lại, điều đáng tội là 
khi các người có ý định trong lòng Al-Ahzaab: 5 
(chương 33). 

Tóm lại, tất cả mọi điều cấm những người làm 
Haj trong suốt thời gian thi hành Haj, nếu vi phạm do 
không biết về kiến thức Islam hoặc quên lãng hoặc bị 
ép buộc thì không bị gì cả, nhưng đến khi mất lý do thì 
bắt buộc phải ngưng ngay những điều cấm đó. 

 

                                                            
(27) Hadith do Muslim ghi lại ở mục Iman (đức tin), chương Allah 

bỏ qua những gì nghĩ trong lòng..., Hadith số 200 và số 126. 
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Câu hỏi 52:  
Nếu phụ nữ bắt đầu ra máu hậu sản ngay 

ngày Al-Tarwiyah (ngày mùng 8), trong thời gian 
chu kỳ đó cô ta làm hầu như hoàn tất các nghi thức 
Haj ngoại trừ Tawwaaf Al-I-faa-dhoh và Sa-y (giữa 
hai núi Al-Sofa và Al-Marwah), nhưng cô ta sẽ tắm 
gội vào mười ngày sau đó để thực hành hết những 
nghi thức còn lại, vậy có được không ? 

Đáp: 
Cô ta không được phép tắm gội để Tawwaaf 

cho đến khi khẳng định rằng cơ thể đã sạch sẽ tức đã 
hoàn toàn ngưng ra máu hậu sản, rồi mới tắm gội và 
hoàn thành những nghi thức Tawwaaf và Sa-y, nếu cô 
ta Sa-y trước Tawwaaf thì không có vấn đề gì, bởi 
trước đó có người hỏi Nabi  rằng: trong thời gian làm 
Haj có được phép Sa-y trước Tawwaaf Al-I-faa-dhoh 
không ? Nabi  đáp: 

 َمَماَ ((
َ
فيمن قادا ياىئا  قبال ل باب ناًكل كتاب نلكبْ ْنْاكخمجه )) ف

 ).٢٠١٥( ء  ح مجه

“Không vấn đề gì.”(
27F

28)  
                                                            
(28) Hadith do Abu Dawud ghi lại ở mục các nghi thức Haj, chương 

không làm theo thứ tự các nghi thức Haj, Hadith số 2015. 
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Câu hỏi 53:  
Một cô gái định tâm làm Haj trong chu kỳ 

kinh, khi đến Makkah cô ta có chuyện riêng phải đi 
Jeddah, tại đây chu kỳ kinh cũng kết thúc, cô tắm 
gội và chải tóc sau đó, xong quay trở lại Makkah 
hoàn thành nhiệm vụ Haj của cô, vậy Haj của cô có 
đúng không và cô ta có bị gì không ? 

Đáp: 
Haj của cô ta hoàn toàn đúng, hợp lệ và cô ta 

cũng không bị điều gì cả. 

 
Câu hỏi 54:  
Tôi đi làm Umroh nhưng khi vừa đến Miqot 

thì chu kỳ kinh cũng bắt đầu, thấy vậy tôi không 
định tâm mà đi thẳng đến Makkah chờ cho đến khi 
sạch kinh, tắm gội xong tôi định tâm làm Umroh tại 
Makkah, vậy định tâm đó có được không hoặc tôi 
phải làm sao ? 

Đáp: 
Việc làm này hoàn toàn không được phép, đối 

với phụ nữ muốn đi làm Umroh thì không được phép 
vượt qua Miqot mà vẫn chưa định tâm, bắt buộc phải 
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định tâm tại Miqot cho dù đang trong chu kỳ kinh 
nguyệt, bởi sự định tâm lúc đó hoàn toàn được phép, 
bởi trước kia tại Zul Hulaifah (ranh giới định tâm làm 
Umroh và Haj) Nabi  đã ra lệnh cho bà Asma bint 
A’mees  vợ của ông Abu Bakr định tâm trong lúc bà 
vừa sanh xong, đang trong lúc ra máu hậu sản, thấy vậy 
bà cử người đến hỏi Nabi  cần phải làm sao, Người 
đáp: 

)) �ِ َِ تَثِْفِمي ِنْستَ ًْ ْمِمِ�  بِثٍَْْب  َان
َ
 َان  مَلمل كتاب ما نلب )) َاك

)٢١٣٧.( 

“Bà hãy tắm gội sạch sẽ, lấy áo làm băng mà lót, sau 
đó hãy định tâm.”(

28F

29) và máu kinh nguyệt giống như 
máu hậu sản. Tóm lại, đối với phụ nữ đang trong chu 
kỳ kinh nguyệt có ý định làm Umroh hoặc Haj, khi đến 
Miqot thì phải tắm gội, dùng băng vệ sinh lót kỹ lưỡng 
và định tâm sau đó, nhưng khi đến Makkah không được 
phép Tawwaaf xung quanh Ka’bah cho đến khi hoàn 
toàn sạch sẽ, bởi trước kia Nabi  đã ra lệnh cho vợ là 
bà A-y-shah  khi bà bắt đầu chu kỳ khi đang làm Umroh: 

 

                                                            
(29) Hadith được trích dẫn nguồn gốc ở mục chú thích số 22, trang 

55. 
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َااّ  َ�ْفَعُل  َما نْ�َعِ� ((
ْ
نْ  َ�ْ�َ  ني

َ
ِِ ِح  فَ  ك َيِْت  َ�ُنْ

ْ
َّ  نل )) َ�ْنُهِمي َم

رقح نياض  نلناًاك كهاا لف نلناْنف َان  نلخاَيل كتاب نيال باب 
ْ  نإلممنا ) ١٦٥٠(باليت   ).١٢١١ل ١٢٠(امَلم كتاب نيال باب بيان اج

“Nàng hãy làm tất cả các nghi thức Haj ngoại trừ 
Tawwaaf xung quanh Ngôi Đền Ka’bah cho đến khi 
nào trở lại sạch sẽ.”(

29F

30) có Hadith khác của riêng Al-
Bukhory ghi lại rằng: sau khi trở lại sạch sẽ từ chu kỳ 
kinh bà A-y-shah  đã Tawwaaf và Sa-y giữa hai núi 
Al-Sofa và Al-Marwah.(30F

31) Qua hai Hadith chứng minh 
rằng phụ nữ đã định tâm làm Haj hoặc Umroh trong lúc 
đang có kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt đến trước khi 
Tawwaaf thì cô ta không được phép Tawwaaf và Sa-y 
cho đến khi dứt kinh và tắm gội sạch sẽ, còn nếu sau 
khi Tawwaaf xong thì chu kỳ mới bắt đầu thì cứ tiếp 
tục Sa-y luôn cho dù đang trong chu kỳ và hớt tóc sau 
đó, rồi kết thúc Umroh của cô ta, bởi việc Sa-y giữa hai 

                                                            
(30) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục Haj, chương phụ nữ trong 

chu kỳ được phép làm tất cả nghi thức Haj ngoại trừ Tawwaaf 
xung quanh Ngôi Đền Ka’bah, Hadith số 1650 và Muslim ghi lại 
cũng ở mục Haj, chương phân tích nhiều cách thức định tâm, 
Hadith số 120 và số 1211. 

(31) Hadith do Al-Bukhory ghi lại ở mục Umroh, chương Umroh tại 
Al-Tanh-im, Hadith số 1785. 



60 Câu Hỏi Đáp Về Giáo Lý Kinh Nguyệt & Máu Hậu Sản 
 

67 

 

núi Al-Sofa và Al-Marwah không bắt buộc phải sạch 
sẽ. 

 

Câu hỏi 55:  
Tôi cùng gia đình từ Yam-bụa đến Makkah 

làm Umroh, nhưng chỉ vừa đến Jeddah thì chu kỳ 
kinh nguyệt của vợ tôi bắt đầu, thấy vậy tôi chỉ làm 
Umroh một mình và vợ tôi thì không, vậy giáo lý ra 
sao đối với vợ tôi ? 

Đáp: 
Đối với vợ anh là chờ đợi đến khi dứt kinh và 

hoàn thành Umroh sau đó, bởi trước kia, khi bà So-fee-
yah  đang trong chu kỳ kinh thì Nabi  nói:  

تْنَا ِ�َ (( ََ َ َما�
َ
 ))ك

“Chúng ta cần phải chờ bà ta.” bà A-y-shah  đáp 
rằng bà ta đã Tawwaaf Al-I-faa-dhoh rồi (nhưng chưa 
Tawwaaf Wida), nghe xong Người bảo: 

تَنِْفْم لِذن  ((
ْ
 ))فَل



60 Câu Hỏi Đáp Về Giáo Lý Kinh Nguyệt & Máu Hậu Sản 
 

68 

 

“Vậy chúng ta xuất phát thôi.”(
31F

32) Qua Hadith chứng 
minh rằng phụ nữ đang chu kỳ cần phải chờ đợi đến đứt 
kinh, tắm gội và Tawwaaf Al-I-faa-dhoh, tương tự đối 
với Tawwaaf của Umroh bởi Tawwaaf là nghi thức 
không thể thiếu khi làm Umroh. 

 

Câu hỏi 56:  
Khu vực Sa-y có nằm trong Masjid Al-

Haram không, phụ nữ đang trong chu kỳ có được 
phép đến khu vực này không và có bắt buộc ai vào 
khu vực này cũng phải hành lễ chào Masjid không ? 

Đáp: 
Nhận thấy rằng khu vực Sa-y không thuộc 

Masjid Al-Haram, vì vậy để phân biệt rõ ràng người ta 
đã xây bức tường phân cách giữa Masjid và khu vực 
Sa-y. Và khu vực Sa-y nằm ngoài Masjid là điều tốt 
cho mọi người, bởi nếu thuộc Masjid là đã cấm phụ nữ 
bắt đầu chu kỳ sau khi đã Tawwaaf trước khi Sa-y, dựa 
theo lời diễn giải trước của tôi là phụ nữ bắt đầu chu kỳ 
sau Tawwaaf trước Sa-y là được phép Sa-y luôn để 
hoàn thành Umroh, bởi khu vực Sa-y không được xem 

                                                            
(32) Hadith được trích dẫn nguồn gốc ở mục ghi chú số 26, trang 

61. 
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là một phần của Masjid. Đối với việc hành lễ Solah 
chào Masjid, một khi người làm Haj hoặc Umroh đã 
Sa-y xong rồi quay lại Masjid thì nên hành lễ Solah này 
bởi Masjid Al-Haram là nơi hành lễ Solah được nhiều 
ân phước nhất trên trái đất, còn nếu không hành lễ cũng 
không bị gì. 

 
Câu hỏi 57:  
Trong lúc tôi đang làm Haj thì chu kỳ kinh 

cũng bắt đầu, vì lý do mắc cỡ tôi đã không nói với 
bất cứ một ai, sau đó tôi vào Masjid Al-Haram hành 
lễ Solah, Tawwaaf và Sa-y, vậy tôi cần phải làm sao 
và chu kỳ kinh đó đến sau khi dứt máu hậu sản ? 

Đáp: 
Đối với phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt 

và ra máu hậu sản, tuyệt đối không được hành lễ Solah 
ở bất cứ nơi đâu, ở Makkah hoặc ở quê nhà hoặc bất cứ 
nơi đâu khác, bởi Nabi  đã nói: 

لَىَْس ((
َ
 ))رَُةمْ  َالَمْ  رَُةّل  لَمْ  َماَضْت  لَِذن ك
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“Chẳng phải phụ nữ đang trong chu kỳ kinh là bị 
cấm hành lễ Solah và nhịn chay hay sao !”(

32F

33) Dựa 
vào Hadith cộng đồng Islam thống nhất rằng phụ nữ 
đang có kinh tuyệt đối không được phép nhịn chay và 
hành lễ Solah. Vậy, đối với phụ nữ trong câu hỏi cần 
phải sám hối với Allah và cầu xin Ngài tha thức những 
tội lỗi đã phạm, đối với Tawwaaf của cô ta trong chu kỳ 
kinh nguyệt là không đúng, không hợp lệ nhưng Sa-y 
của cô ta là hoàn toàn đúng, bởi người làm Haj hoàn 
toàn được phép Sa-y trước Tawwaaf, kế tiếp cô ta phải 
(quay lại Makkah) để Tawwaaf Al-I-faa-dhoh, bởi 
Tawwaf này là một nghi thức không thể thiếu khi làm 
Haj, cô ta vẫn còn đang trong tình trạng bị cấm nên 
không được quan hệ vợ chồng nếu đã có chồng và 
không được đám cưới nếu vẫn còn là gái độc thân. 
Allah am tường, tin thông tất cả. 

 
Câu hỏi 58:  
Phụ nữ bắt đầu chu kỳ kinh ngay ngày 

Arofah, vậy cô ta phải làm sao ? 
 

                                                            
(33) Hadith được trích dẫn nguồn gốc ở mục chú thích số 7, trang 

18. 
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Đáp: 
Cô ta cứ tiếp tục nhiệm vụ làm Haj của mình, 

được phép làm tất cả nghi thức Haj chỉ ngoại trừ không 
được phép Tawwaaf xung quanh Ngôi Đền Ka’bah cho 
đến khi trở lại sạch sẽ hoàn toàn. 

 
Câu hỏi 59:  
Một phụ nữ đi làm Haj cùng chồng, sau khi 

ném đá vào trụ Al-A’qobah và trước khi Tawwaaf 
Al-I-faa-dhoh thì chu kỳ kinh bắt đầu, vậy cô ta 
phải làm sao, biết được rằng cô ta sẽ không thể quay 
lại Makkah lần nữa ? 

Đáp: 
Nếu cô ta không có khả năng quay lại Makkah 

lần nữa thì cứ việc tẩy rửa sạch sẽ, lót băng vệ sinh cho 
kỹ lưỡng và Tawwaaf sau đó, bởi lúc này rơi vào 
trường hợp bất đắc dĩ và tiếp tục làm các nghi thức 
khác mà không hề bị gì cả. 

 

Câu hỏi 60:  
Phụ nữ ngừng ra máu hậu sản trước bốn 

mươi ngày, vậy Haj của cô có đúng không, và khi 
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không nhìn thấy được dấu hiệu sạch sẽ thì phải làm 
sao trong khi đó cô ta đã định tâm làm Haj ? 

Đáp: 
Nếu máu hậu sản ngừng ra trước bốn mươi 

ngày, cô ta phải tắm gội, hành lễ Solah và làm tất cả 
mọi điều như bao phụ nữ sạch sẽ khác kể cả Tawwaaf, 
bởi không có giới hạn ít nhất cho máu hậu sản là bao 
nhiêu ngày. 

Còn việc không nhìn thấy dấu hiệu sạch sẽ thì 
Haj của cô vẫn đúng và hợp lệ nhưng không được phép 
Tawwaaf xung quanh Ngôi Đền Ka’bah cho đến khi 
hoàn toàn sạch sẽ, bởi Nabi  đã cấm phụ nữ đang 
trong chu kỳ kinh nguyệt Tawwaaf xung quanh Ngôi 
Đền Ka’bah(

33F

34) và phụ nữ ra máu hậu sản giống như 
phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt. 

 

Tác giả 

Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen 
 

Dịch thuật 

Abu Hisaan Ibnu Ysa 
                                                            
(34) Hadith được trích dẫn nguồn gốc ở mục chú thích số 7, trang 

18. 
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