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ДА ЛИ НЕВЕГЕТАРИЈАНСКА ХРАНА ЧИНИ 

МУСЛИМАНЕ НАСИЛНИМА 

 

Наука каже да све што човек једе има утицаја 

на његово понашање. Зашто онда ислам дозвољава 

својим следбеницима да једу месо, пошто 

конзумирање животињског меса може да доведе до 

тога да особа буде насилна? 

 

ДОЗВОЉЕНО ЈЕ КОНЗУМИРАЊЕ МЕСА  

САМО ОД БИЉОЈЕДА 

 

Слажем се са тим да оно што човек једе утиче 

на његово понашање. То је један од разлога што 

ислам забрањује једење меса од месождера, као што 

су лав, тигар, леопард и др., који су насилни и 

крволочни. Ислам дозвољава конзумирање меса само 

од биљоједа, као што су крава, овца, коза, и друге, 

које су мирне и питоме. Муслимани једу месо 

питомих и мирних животиња зато што су муслимани 

мирољубиви и ненасилни. 

 

КУР'АН КАЖЕ ДА НАМ ЈЕ ПОСЛАНИК 

ЗАБРАНИО ЛОШЕ СТВАРИ 

 

Часни Кур'ан каже: Онима који ће следити 

Посланика, веровесника, који неће знати ни 

читати ни писати, којег они код себе, у Теврату и 

Инџилу, записана налазе, који ће од њих тражити 

да чине добра дела, а од одвратних одвраћати их, 



који ће им лепа јела дозволити, а ружна им 

забранити, који ће их терета и тешкоћа које су они 

имали ослободити. Зато ће они који у њега буду 

веровали, који га буду подржавали и помагали и 

светло по њему послано следили - постићи оно што 

буду желели.
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Оно што вам Посланик као награду да, то 

узмите, а оно што вам забрани, оставите, и бојте се 

Аллаха јер Аллах, заиста, жестоко кажњава.
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За муслимана, наредбе Божијег Посланика, 

нека је на њега Божији мир и спас, су сасвим довољне 

да нас убеде да Бог жели добро тиме што нам је неке 

ствари дозволио, а неке забранио. 

 

ХАДИСИ ЗАБРАЊУЈУ ЈЕДЕЊЕ МЕСА 

МЕСОЖДЕРА 

 

На ову тему се преносе најверодостојнији 

хадиси (поука коју је посланик Мухамед говорио или 

на неки други начин сугерисао о најразличитијим 

аспектима људског живота) у књизи Сахихул-

Бухарији и Сахихул-Муслиму, попут хадиса из Књиге 

о лову и закланим животињама, којег преноси Ибн 

Аббас, хадис број 4.752 у Муслимовој збирци, као и у 

Сунену Ибн-Маџџе, поглавље број 13, хадиси 3.232- 

                                                           
1
 Кур'ан, поглавље: Бедеми, одломак 157. 

2
 Кур'ан, поглавље: Прогонство, одломак 7. 



3.234, где Веровесник, забрањује јести меса следећих 

животиња: 

1. дивље животиње са оштрим зубима, тј. месо 

животиња које се и саме хране месом. То су 

животиње које припадају породици мачака: лав, 

тигар, леопард, домаће мачке и сл, као и пси, вукови, 

хијене, и сл. 

 

2. неке врсте глодара, попут мишева, пацова, 

зечева са канџама, и сл. 

 

3. рептили, попут змије, гуштера, алигатора, и 

сл. 

 

4. птице грабљивице са канџама, попут 

лешинара, орлова, врана, сова, и сл. У сваком случају, 

не постоји ни један научни доказ који ће да докаже да 

исламски прописи о исхрани могу човека да учине 

насилним. 
 


