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Hỏi:  
Về câu kinh: 

�{�X�W�K���J������I��H��G��F��E��D��C��B��Az ٣: ا�����ة  

�Các ngươi bị cấm dùng (thịt của) xác chết, máu, thịt heo, các món 
vật dâng cúng cho ai khác ngoài Allah� Al-Ma-i-dah: 3. 

Mong Shaikh phân tích rõ ràng thực phẩm nào được phép và không 

được phép ăn đối với người Muslim chúng ta ?  

 
Đáp: 
Trong Qur'an có số câu Kinh nhắc về thực phẩm Harom (cấm 

dùng) mang tính tổng quát và có khi là chi tiết và cụ thể như sau:  

�{�X�W�hg��f����e��d��c��b��a��`��_��~���}��|z ةا������������ :

١٧٣  

Allah phán: �Các người chỉ có bị cấm dùng xác chết, máu, thịt heo và 
những gì dâng hiến cúng tế ngoài Allah.� Al-Baqoroh: 173. 

 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��y��x��w���v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i

��£��¢�����¡�����~��}��|���{��z�§¦��¥��¤z ١٤٥: ا����م  

�Hãy bảo họ (Muhammad): "Ta không thấy trong những điều được 

mặc khải cho Ta có khoản nào cấm người ta ăn nó chỉ ngoại trừ động 

vật chết, máu Masfuh, thịt heo bởi vì đó là vật ô uế và ghớm ghiếc khi 
nó được cúng cho (thần linh khác) ngoài Allah."� Al-An-a'm: 145. 

 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��M��L��K���J������I��H��G��F��E��D��C��B��A

��]\���[��Z��Y��X��W��V��U��T����S��R���Q��P��O��N

��`_��^z ٣: ا�����ة  

�Các ngươi bị cấm dùng (thịt của) xác chết, máu, thịt heo, các món 
vật dâng cúng cho ai khác ngoài Allah, những con vật bị chết ngạt 

thở, những con vật bị đập chết, những con vật bị rơi từ trên cao 
xuống chết, những con vật bị húc chết (bằng sừng), những con vật bị 
thú dữ ăn đi mất một phần trừ phi các ngươi kịp cắt cổ chúng (theo 
nghi thức Islam), những con vật cắt cổ tại bàn thờ (hoặc tại phiếm đá 



 

٤

tôn thờ) và chia phần bằng cách xin xăm. Tất cả mọi thứ đó đều ô uế 
dơ bẩn� Al-Ma-i-dah: 3. 

 

- Xác chết: là con vật chết tự nhiêu không bị cắt cổ theo giáo lý 

Islam. 

- Máu: là loại máu chảy ra lúc cắt cổ động vật, còn máu động lại 
trong cơ thể động vật không bị cấm dùng. 

- Thịt heo: là con vật ai ai cũng biết, con vật này cấm dùng thịt, 
mỡ, lông và tất cả gì liên quan đến nó, lại càng không được thu lợi từ nó. 

- Những gì dâng hiến cúng tế ngoài Allah: tức khi cắt cổ con vật 
họ không đọc tên Allah, vì dụng ý của họ là dâng hiến cho những thần 

linh khác giống như đọc tên ông ông A, ông B nào đó hoặc cắt giết dưới 

quan tài, giết dưới chân người họ tôn vinh hoặc cúng tế cho những thần 

linh trên đường. Tất cả sự cúng tế này là sự ô uế giết tế ngoài Allah và 

việc làm của họ đã vi phạm đến tính thuần nhất tuyệt đối về Allah. 

- Chết ngạt thở: là con vật chết do bị dây thắt cổ chết. 
- Bị đập chết: tức chết do bị đập bằng sắt hoặc đá hoặc những gì 

tương tự. 

- Chết do rơi trên cao xuống: như bị rơi xuống giếng, xuống hang 

sâu hoặc rơi từ núi đồi cao xuống làm cho chết không kịp cắt cổ theo giáo 

lý Islam. Nếu kịp cắt cổ theo giáo lý lúc chúng vẫn hãy còn sống thì được 

phép ăn. Đối với con vật rơi đầu xuống giếng hoặc hang sâu không thể 
cắt ở cổ, lúc này được phép đâm bất cứ nơi nào trên cơ thể con vật cho 

chảy máu thì con vật trở nên Halal được phép ăn thịt. 
- Bị sừng hút chết: tức bị con vật khác dùng sừng đâm chết. 
- Bị thú dữ ăn thịt: tức con vật bị thú dữ ăn thịt nếu bắt kịp lúc 

chúng còn sống và cắt cổ theo giáo lý thì con vật được phép ăn thịt, vì 

Allah đã phán:  

{�X�W���U��T����Sz ٣: ا�����ة  

�trừ phi các ngươi kịp cắt cổ chúng (theo nghi thức Islam)� Al-Ma-i-

dah: 3. 

- Cắt cổ con vật tại bàn thờ (hoặc tại phiếm đá tôn thờ): tức giết 
con vật tại một nơi thờ cúng nào đó như chùa chiền hoặc tại một bực 

tượng nào đó giống những người thời tiền Islam đã làm. Tương tự thế 
cấm tự qui định một nơi cố định hoặc thời khắc cố định nào đó để giết 
động vật ngoài những địa điểm và thời khắc mà bộ luật Islam đã qui định. 

Theo Sunnah (đường lối của Nabi ) không được phép ăn loài 

động vật và loài chim nào có móng vuốt và chúng dùng móng vuốt làm 

vũ khí săn mồi, không được phép ăn thịt lừa, không được ăn loại vật nào 

lớn lên bởi thức ăn dơ bẩn dù gà, vịt, cá... và nhưng loài mà bản thân 

ghơm ghiếc không muốn ăn, bởi Allah đã phán: 



 

٥

�{�X�W��z���y��x��w��v��uz اف�١٥٧: ا��  

�Và (Nabi Muhammad) đã cho phép họ dùng mọi thứ tốt đẹp, sạch sẽ 
và Người cũng cấm họ dùng mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch.� Al-

A'rof: 157. 

 

Allah am tường và thông tất cả. 
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