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Chương 5:
LƯƠNG THỰC, GIẾT THỊT & SĂN BẮN
Gồm Tất Cả Ba Phần
Phần Một: Về lương thực.
 Chủ đề thứ nhất: Định nghĩa và giáo lý
nguyên thủy lương thực.
1- Định nghĩa: Lương thực là tất cả những gì mà con
người có thể ăn được từ những thực phẩm xung quanh.
2- Giáo lý nguyên thủy về lương thực: Dựa vào các
câu Kinh sau để làm chuẩn mực đâu là lương thực được phép
và không được phép ăn, Allah phán:

َ ً
َ ٓا
َ ُٓ ا
َ ُ
َ ُ َ ٓ ُ َ َا
ٰ َ َ ُم ار ًما
ِ ج ُد ِِف ما أ
لَع َطاعِم َي ۡط َع ُم ُه ٓۥ إَِّل أن يَكون َم ۡي َتة أ ۡو
وِح إَِل
ِ ﴿قل َّل أ
ُ
َ
َ
َ
ا
َ
ً ۡ ۡ ٌ ۡ َُ ا
ۡ
َۡ ا
َۡ ۡ ً ُ ۡ َ ا
ۡي ٱَّللِ بِهِۚۦ ف َم ِن ٱض ُط ار
ِ ِزنير فإِنهۥ رِجس أو ف ِسقا أهِل ل ِغ
ِ دما مسفوحا أو َلم خ
َ َۡ َ ََ َ َ ا َا َ َ ُ ا
)541 : ﴾ (سورة األنعام١٤٥ غۡي باغ وَّل َعد فإِن ربك غفور رحِيم

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Rằng Ta không thấy
trong những gì được mặc khải cho Ta có khoản nào cấm
người Muslim không dùng đến thức ăn trừ phi thức ăn đó
là thịt của xác chết, hoặc là máu tuôn ra, hoặc là thịt của
con heo bởi vì nó Najis (ô uế, bẩn thỉu) hoặc là những gì
được dâng cúng thần linh khác ngoài Allah.” Nhưng ai vì
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nhu cầu sống chết đành phải ăn (những thức ăn cấm
này) chứ không cố ý hay quá độ (thì hãy biết) quả thật,
Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) là Đấng Tha Thứ,
Đấng Khoan Dung. Al-An-a'm: 145 (chương 6), Allah
phán ở chương khác:

َ

َ َۡ

ُ َۡ َ ُ َ ُ َ

َ ا

ُ ُ َ ُّ ُ َ

َٰٓ ت ويح ِرم علي ِهم ٱۡل
751 :بئِث﴾ األعراف
ِ ٰحل لهم ٱلطيِب
ِ ﴿وي
“Và Y (Muhammad) cho phép họ dùng mọi thứ tốt đẹp,
sạch sẽ và cấm họ dùng mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch
sẽ.” Al-A’raaf: 157 (chương 7), Allah phán ở chương khác:
:ِ ﴾ األعرراف

ُۡ َ ۡ َ ا َ ََ ا
ِت أَ ۡخ َر َج لِع َِبادِه ِۦ َو ا
ٓ ِ ٱَّللِ اٱل
ت م َِن ٱلررِ ۡز
﴿قل من حرم زِينة
ِ ٰٱلطي ِ َب
32

Hãy hỏi chúng (Muhammad): “Ai dám cấm sự tráng lệ
(từ các món trang sức xin đẹp) và các loại thức ăn tốt sạch
khác mà Allah đã tạo ra cho các bề tôi của Ngài sử dụng
và hưởng thụ.” Al-A'raaf: 32 (chương 7).
Qua các câu Kinh nói lên rằng lương thực có ảnh
hưởng rất lớn đến sự phát triển về trí não và tư cách của con
người, nếu ăn thức ăn sạch, thức ăn tốt sẽ tạo nên bản tính
tốt đẹp và bằng ngược lại thì kết quả sẽ ngược lại. Vì thế,
Allah chỉ cho phép tín đồ Muslim chỉ được phép dùng lương
thực sạch tốt và cấm tất cả lương thực dơ có hại.
Theo nguyên thủy thì tất cả lương thực đều được
phép dùng ngoại trừ những loại lương thực bị giáo lý liệt kê
cấm, bởi Allah đã phán:
771 :األنعام

َ ُ ا
َ ُ
ۡ
ُ َ َ َ َ
﴾ِ﴿ َوق ۡد ف اصل لكم اما َح ار َم َعل ۡيك ۡم إَِّل َما ٱض ُطرِ ۡرت ۡم إ ِ َۡله
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Và chắc chắn (Allah) đã giải thích rất rõ ràng cho các
người thực phẩm nào đã cấm các người dùng ngoại trừ
trường hợp bất đắc dĩ bắt buộc phải dùng (để sống). AlAn-a'm: 119 (chương 6).
Sự phân tích đó được nêu rõ trong các thể loại sau:
1- Về những điều được phép.
2- Về những điều bị cấm.
3- Về những điều giáo lý im lặng về nó.
Nabi  đã nói về ba vấn đề trên trong Hadith:

ه ه ه ه ه ه ه ه ُ ه ِّ ُ ه ه ه َّ ُ ُ ً ه ه ه ْ ه ُ ه
((إ َّن ه
َّ  هو هح،وها
در هم
 وحد حدودا فال تعتدد، فرض فرائِض فال تضيعوها الل
ِ
ه ه هْه ُ ه ه ه ه ه ه ْ ه ْ ه ه ه ْه ً ه ُ ْ ه ْه ْ ه ه ه
ه
ُ
ان فدال
ٍ ح ُرم
ٍ  وسكت عن أشدياء رْحدة لُد غد نِسدي،ات فال تنت ِهكوها
ْهْ هُ ه
))حثوا عن هها
تب
“Quả thật, Allah Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao đã qui
định nhiệm vụ cho các ngươi bởi thế chớ lơ là về nó, Ngài
đã định ra nhiều giới luật bởi thế chớ vi phạm nó, Ngài
đã nghiêm cấm nhiều điều bởi thế chớ có làm nó và Ngài
đã im lặng về một số điều đó là hồng ân dành cho các
người chứ Ngài không bị quên bởi thế chớ tìm kiếm đến
nó.”(1)

(1) Hadith do Al-Darqutni ghi số (4/184), Al-Baihaqi ghi số (10/12), Sheikh
Al-Nawawi xác thực là Hadith Hasan, giống như Sheikh Al-Fawzaan đã
truyền lại trong bộ Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi (2/460).
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 Chủ đề thứ hai: Về các loại lương thực giáo
luật cho phép.
Trong vấn đề có một qui tắc quan trọng là “tất cả thức
ăn sạch, không chứa độc tố là được phép dùng” và lương thực
được phép dùng chia làm hai loại: Thực vật như hoa, quả; và
thứ hai là động vật, loại này chia thành hai thể loại nữa đó là
động vật trên cạn và động vật dưới nước (gồm nước ngọt và
nước mặn).
1- Về động vật dưới nước: Là những loại động vật chỉ
sống duy nhất trong nước như tất cả các loài cá và những loài
sinh vật khác, ngoại trừ loài động vật nào có chứa độc tố thì bị
cấm bởi chất độc trên cơ thể chúng. Tương tự, cấm tất cả động
vật ăn thức ăn bẩn như họ loài ếch, cộng thêm có Hadith không
cho phép giết loài ếch và cá sấu bởi chúng là loại ăn tạp và có
nanh dùng để tấn công với bằng chứng Allah phán mang ý
nghĩa chung rằng:

َ

َ َۡ

ُ َۡ َ ُ َ ُ َ

َٰٓ ﴿ويح ِرم علي ِهم ٱۡل
751 :بئِث﴾ األعراف
“Và cấm họ dùng mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch sẽ.”
Al-A’raaf: 157 (chương 7).
Được phép ăn động vật dưới nước không phân biệt
được người Muslim hay người ngoại đạo đánh bắt, kể cả
động vật dưới nước đó có giống tên gọi hoặc hình dạng với
động vật trên cạn, tất cả đều được phép ăn thịt mà không cần
giết theo luật Islam, bởi Allah phán:

َ ا ا

َ ۡ ُ ا

ََ ُُ َ ََ

ۡ ۡ ُۡ َ ۡ ُ َ ُ ا

َ
19 :ر وطعامهۥ متٰعا لكم ول ِلسيارةِِۖ ﴾ المائدة
ِ ﴿ أحِل لكم صيد ٱۡلح
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Các người được phép tự do đánh bắt trên biển và dùng
nó làm lương thực dự trữ tại nhà và đi đường. Al-Maaidah: 96 (chương 5). Ibnu A’bbaas  nói: “Tức tất cả những
sinh vật được săn bắt từ nước là được phép dùng làm lương
thực để ăn.”(2)
Và vì Hadith do Abu Hurairah  kể: Một người đàn
ông nói: Thưa Rasul của Allah, khi chúng tôi ra khơi chỉ
mang theo ít nước ngọt, nếu dùng lấy Wudu từ số nước đó
thì chúng tôi sẽ chết khát, vậy chúng tôi có được phép lấy
Wudu từ nước biển không ? Rasul  đáp:

ُ ُ ُ ه
ُ ُّ ه
))حلل هميْتتُه
ِ  ا،((ه هو هطهور ماؤ ُه

“Nước biển là tinh khiết và xác chết (của sinh vật) biển là
được phép dùng.”(3)
2- Về động trên cạn: Những loại động vật được
phép ăn qua bằng chứng từ Qur’an và Hadith:
a)
5 :النحل

Loài An-a’m, bởi Allah phán:

ۡ َ ۡ ُ َ َ ََ َ َ َٰ َۡ ۡ َ
َ ُ ُ َۡ
﴾٥ ِيها دِفء َو َم َنٰف ُِع َوم ِۡن َها تأكلون
﴿وٱۡلنعم خلقهاۖ لكم ف

Và loài An-a’m Ngài đã tạo ra chúng, Ngài cho các
ngươi sử dụng chúng để cưỡi, để mang lại các nguồn lợi
(2) Hadith do Al-Daruqutni ghi số (4/270), tham khảo thêm Tafseer Ibnu
Katheer (3189) đoạn phân tích về câu Kinh này.
(3) Hadith do Abu Dawood ghi số (1/64), Al-Nasaa-i ghi số (59), Ibnu
Maajah ghi số (386), Al-Tirmizhi ghi số (69) và nói: “Hadith Hasan
Soheeh”, Maalik ghi trong Al-Mawatta trang (20), Al-Haakim ghi trong
Al-Mustadrik số (1/140) và Sheikh Al-Albaani xác thực là Hadith Soheeh
trong bộ Soheeh Sunan Al-Nasaa-i số (58).
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khác cho các ngươi và để các ngươi dùng thịt chúng. AlNahl: 5 (chương 16), Allah phán ở chương kinh khác:

َ َۡ ۡ ُ َ َ

ُ َ ۡ ُ ا

ُ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ا

َٰٓ ﴿
1 :يأيها ٱَّلِين ءامنوا أوفوا بِٱلعقودِ أحِلت لكم ب ِهيمة ٱۡلنع ٰ ِم ﴾ المائدة
Này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy làm tròn
bổn phận mà các ngươi giao kèo, đã hứa hẹn. Các ngươi
được phép dùng loài gia súc An-a’m. Al-Maa-idah: 1
(chương 5).
Và loài gia súc An-a’m gồm lạc đà, bò, cừu (trừu)
và dê.
b)
Ngựa, bởi Hadith do Jaabir bin Abdullah 
kể: “Trong trận chiến Khaibar Rasul  đã cấm ăn thịt lừa
và cho phép ăn thịt ngựa.”(4)
c)
Dhob là động vật thuộc loài bò sát có hình
dạng giống kỳ đà Châu Phi, dương vật của nó chia làm hai
nhánh nên được gọi là con vật có hai dương vật, sống thọ
được bảy trăm năm, không bao giờ uống nước, cứ mỗi bốn
mươi ngày thì tiểu một giọt, răng không bao giờ rụng, có lời
nói rằng răng loài động vật này là một khối duy nhất, có lời
kể rằng ăn thịt Dhob sẽ không bị khát nước và Dhob không
bao giờ ra khỏi hang vào mùa đông.
Loài động vật này được phép ăn vì có Hadith do
Ibnu A’bbaas  kể: “Mọi người đã ăn thịt con Dhob ngay
trên bàn ăn cùng với Rasul  của Allah.”(5) Và Rasul  đã
ُ ُ ه َّ ُ ه ه
ْ ه
الل هولهك َّن ُه لهي ْ ه
nói: )) ِ س ِمدن هطعدا
“ ((ُكوا ف ِإنه حMọi người cứ ăn
ِ
(4) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5520) và Muslim ghi số (1941).
(5) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5217) và Muslim ghi số (1945).
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đi, quả thật, nó được phép ăn thịt nhưng nó không phải
loại thức ăn của bộ tộc Ta.”(6)
d)
Ngựa vằn, bởi Hadith do Abu Qataadah 
kể rằng ông đã săn được con ngựa vằn và đã giết thịt, Rasul
هْ هه ُ ْ ْ ه
ْ حل ْ ِمد ِه ه
 hỏi: ))َشء ؟
“ ((هل معُ ِمنCác ngươi còn thịt của
nó không ?” Abu Qataadah  đáp: còn cái chân. Thế là
Người đã lấy cái chân đó đi ăn.(7)
e)
Thỏ, vì Hadith do Anas  kể ông đã săn
được con thỏ, ông Abu Talhah  đã giết thịt và gởi phần
hông con thỏ cho Nabi  và Người đã nhận.(8)
f)
Linh cẩu, bởi Hadith do Jaabir  kể: Tôi đã
hỏi Rasul  của Allah về loài linh cẩu thì Người đáp:

ه
ُ ُْ
ْه
ْ ْ ه
ُ
))((ه هو هصيْد هوُي هعل ِفي ِه كبش ِإذا هصاد ُه ال ُمح ِر ُم

“Nó là thú để săn ăn thịt, nếu người hành hương Hajj
(hoặc U’mrah) săn phải chúng phải bồi thường một con
cừu.”(9)
Học giả chuyên Hadith Ibnu Hajar  nói: “Việc
được phép ăn thịt linh cẩu là có bằng chứng từ vài Hadith
chấp nhận được tính xác thực của Hadith.”(10)

(6) Hadith do Al-Bukhari ghi số (7267) và Muslim ghi số (1944).
(7) Hadith do Al-Bukhari ghi số (6/222) và Muslim ghi số (1196).
(8) Hadith do Al-Bukhari ghi số (6/231) và Muslim ghi số (1953).
(9) Hadith do Abu Dawood ghi số (3801) và Al-Tirmizhi ghi số (4/222) và
nói: “Hadith Hasan Soheeh”, Ibnu Maajah ghi số (3085), Al-Nasaa-i ghi
số (4334) và Sheikh Al-Albaani xác thực là Hadith Soheeh trong bộ
Soheeh Sunan Ibnu Maajah số (2522).
(10) Trích từ bộ Fat-hul Baari (9/574).
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g)
Gà, bởi do Abu Musa  kể: “Tôi nhìn thấy
Rasul  của Allah ăn thịt gà.”(11) và được xem tương tự
như gà đó là ngỗng và vịt bởi chúng cũng thuộc loài sạch sẽ
nằm trong lời phán chung của Allah,

ُ َ ا

ُ ُ َ ُ ا

4 :﴿أحِل لكم ٱلطيِبٰت﴾ المائدة

Các ngươi được phép dùng mọi thứ sạch tốt. Al-Maaidah: 4 (chương 5).
h)
Châu chấu, cào cào, bởi do Hadith
Abdullah bin Abi Awfa  kể: “Chúng tôi đã tham chiến
cùng Nabi  sáu hoặc bảy trận chiến, lúc đó chúng tôi đã
ăn cào cào.”(12)
 Chủ đề thứ ba: Về các loại lương thực bị
cấm ăn.
Nguyên nhân chính làm cho lương thực bị cấm ăn đó
là tất cả lương thực phát triển từ nguồn thức ăn bẩn, có chứa
độc tố thì không được phép dùng, cụ thể như:
1- Trong Qur’an Allah liệt kê ra mười loại lương thực
cấm người Muslim dùng,

ۡ ُ َۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ا
ََ ُٓ ا َ ۡ ا
رۡي ٱَّللِ بِرهِۦ
ِ يرر ومرا أهِرل ل ِغ
ِ ﴿ح ِرمت علريكم ٱلميترة وٱ م وَلرم ٱۡل
ِ ِزن
ا
َ ا
َ َ ََٓ ُ َ َ ُۡۡ َ َ ُ َ َُۡۡ َُ َ ََُۡ َُ َ ا
ك َل ا
ٱلس ُب ُع إَِّل َما ذك ۡي ُت ۡم َو َمرا
وٱلمنخن ِقة وٱلموقوذة وٱلمَتدِية وٱنل ِطيحة وما أ
ُ ُّ َ َ َ ُ
3 :ب﴾ المائدة
ِ ذبِح لَع ٱنلص
(11) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5517) và Muslim ghi số (1649).
(12) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5495) và Muslim ghi số (1952).
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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 làm cho sạch (bằng cách cắt cổ chúng
theo nghi thức), những món vật cúng tế trên bàn thờ (hay
trên đá). Al-Maa-idah: 3 (Chương 5).

Xác chết là động vật chết tự nhiên không do
cắt cổ theo luật Islam, cấm là do gây hại đến sức khỏe bởi máu
bị tồn động trong cơ thể con vật và con vật có thể ăn phải thức
ăn có độc. Nhưng khi rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì được
phép ăn xác chết động vật để duy trì mạng sống.
Máu bị cấm là loại máu tuôn trào từ cơ thể
động vật, loại máu này bị cấm dùng bởi ở câu Kinh Allah phán
rất chi tiết,
)541 : (سورة األنعام

ً ﴿أ َ ۡو َدما ام ۡس ُف
﴾وحا

“hoặc là máu tuôn ra.” Al-An-a'm: 145 (chương 6).
Riêng phần máu tồn động trong thịt sau khi cắt cổ thì đó là
máu được phép dùng, ngoài ra được phép dùng hai loại máu
khác đó là gan và lá lách.

Thịt heo bởi đây là loại động vật ô uế, ăn tạp
mọi thức ăn bẩn gây hại trực tiếp đến sức khỏe từ loại thịt này
rất cao, những điều bẩn thiểu này được Allah nói rõ trong câu
Kinh:

11

Chương 5: Thức Ăn, Giết Thịt & Săn Bắn

َ
َ ً ُ ۡ ا ٓ َ َ ُ َ ًََۡ َۡ َ ا
ً ُ ا
َ ا
ۡ َ وحا أ ۡو
َل َم خِزنِير فإِن ُهۥ رِ ۡج ٌس أ ۡو ف ِۡسقا أهِل
﴿إَِّل أن يكون ميتة أو دما مسف
َۡ ا
)541 : ۡي ٱَّللِ بِهِۚۦ﴾ (سورة األنعام
ِ ل ِغ
“trừ

phi thức ăn đó là thịt của xác chết, hoặc là máu tuôn
ra, hoặc là thịt của con heo bởi vì nó Najis (ô uế, bẩn thỉu)
hoặc là những gì được dâng cúng thần linh khác ngoài
Allah.” Al-An-a'm: 145 (chương 6).

-

Cúng tế thần linh ngoài Allah, tức cắt cổ con
vật không nhắc tên Allah, hoặc không vì Allah mà vì một ai đó
hay một thần linh nào đó thì xác con vật đó bị cấm dùng, bởi
đã vi phạm đại tội Shirk (tổ hợp) xóa đi bản chất Tawhid (độc
thần). Bởi một con vật bị giết thịt mang ý nghĩa là thờ phượng
và sự thờ phượng buộc phải vì Allah duy nhất, như Allah đã
phán:
2 :الكوثر

ۡ

َ

﴾٢ ﴿ف َص ِل ل َِرب ِ َك َوٱۡنَ ۡر

thế, hãy chỉ vì Thượng Đế Ngươi (Muhammad) mà
dâng lễ Salah và giết thịt (súc vật). Al-Kawthar: 2 (chương
108).
Bởi

Chết ngạt thở, là con vật chết do bị thắt cổ
không phân biệt là bị hành động vô tình hay cố ý.
Bị đập chết, là con vật bị đập chết bằng gậy
hoặc bằng vật nặng đến chết.
Bị rơi từ trên cao xuống chết, là con vật chết
do rơi từ trên núi, đồi xuống chết.
Bị húc chết (bằng sừng), là con vật bị con vật
khác dùng sừng đâm chết.
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Bị thú dữ ăn đi mất một phần, là con vật bị
thú dữ như sư tử, hoặc cọp, hoặc cáo, hoặc báo, hoặc chó ăn đi
một phần cơ thể và chết vì lý do đó thì không được phép ăn
thịt, nhưng khi phát hiện kịp và cắt cổ lúc con vật vẫn còn sống
thì được phép ăn thịt bởi Allah phán:
ُۡۡا َ َ ا

3 :﴿إَِّل ما ذكيتم﴾ المائدة

trừ phi các ngươi làm cho sạch (bằng cách cắt cổ chúng
theo nghi thức). Ma-i-dah: 3 (Chương 5).

Cúng tế trên bàn thờ, là tất cả lương thực
được bày ra cúng trên bàn thờ, trên phiếm đá là bị cấm dùng.
2- Các loại gây hại như có chứa chất độc, rượu, tất cả
chất gây say, gây nghiện, bởi Allah phán:
715 :البقرة

َ ْ ُُۡ َ
َ ُ ُ ۡ َ ا
﴾ٱتل ۡهلك ِة
﴿ َوَّل تلقوا بِأيۡ ِديكم إَِل

Và cấm các ngươi dùng tự tay đẩy các ngươi vào chỗ tự
hủy. Al-Baqarah: 195 (chương 2), và Allah phán ở chương
khác:
29 :النساء

ُ َ ْ ُ َۡ َ
ُ
﴾﴿ َوَّل تق ُتل ٓوا أنف َسك ۡ ۚم

Và các người chớ giết hại bản thân các người. Al-Nisa:
29 (chương 4).
3- Phần cơ thể bị cắt lìa lúc con vật còn sống, bởi
Hadith do Abu Waaqid Al-Laithi  dẫn lời Rasul  của
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ْ

ه ُ ه ه ه ه ه ه ه َّ ه
ه ْه
Allah: ))ه حية فد ِ ه ميتدة
ِ “ ((ما ق ِطع ِمن اْل ِهيم ِة وPhần cơ thể bị
cắt đứt khỏi động vật lúc còn sống thì đó là xác chết.”(13)
4- Thú săn mồi, là tất cả động vật dùng nanh để săn
mồi như sư tử, cọp, báo, beo, cáo, chó... bởi Hadith do Abu
Tha’labah Al-Khushani  nói: “Rasul  của Allah cấm ăn
thịt tất cả động vật هdùng nanh để săn mồi.”(14) và Nabi 
ُّ ُ
ه
ُ ُ ْ ه ِّ ه ِ ه
ده هح ه
đã nói: ))درام
اب ِمن السباع فأكل
ٍ “ ((ك ِذى نTất cả động vật
dùng nanh săn mồi, việc ăn thịt chúng là bị cấm.”(15)

5- Chim săn mồi, là tất cả loài chim dùng móng vuốt
để săn mồi như diều hâu, đại bàng, chim cắt, chim ưng, chim
cú mèo... bởi Hadith Ibnu A’bbaas  kể: “Rasul  của
Allah cấm ăn thịt tất cả động vật săn mồi bằng nanh và tất
cả loài chim săn mồi bằng móng vuốt.”(16)
6- Cấm ăn thịt loài chim ăn xác chết như đại bàng,
kền kền, quạ, bởi chúng ăn thức ăn bẩn.
7- Cấm ăn tất cả động vật khuyến khích giết chúng
như rắn, bò cạp, chuột, diều hâu, bởi Hadith A’-ishah  dẫn
lời Rasul :

ْ
ْ
ُْْه
ه َّ ِّ ُ ُّ ُ َّ ه
ْه
ُ ُْ
احل هدأه ُة هوالْ هع ْق ه
در ُب
ِ  الغ هراب هو: ِ يقتل هن ِيف احل ه هرم،اسق
ِ ((َخس ِمن ادل هواب ُكهن ف
ُ ْ هوالْ هفأ ْ هر ُة هوالْ هَك
ُ ب الْ هع ُق
))ور
(13) Hadith do Ahmad ghi số (5/218), Abu Dawood ghi số (2858), AlTirmizhi ghi số (1480), Sheikh Al-Albaani xác thực là Hadih Soheeh
trong bộ Soheeh Al-Tirmizhi số (1197).
(14) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5530) và Muslim ghi số (1932).
(15) Hadith do Muslim ghi số (1933).
(16) Hadith do Muslim ghi số (1934).
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“Năm loại động vật có hại, hãy giết chúng dùng đang
hãm mình hành hương: Quạ, diều hâu, bò cạp, chuột và
chó dữ.”(17) bởi chúng thuộc loài động vật ăn bẩn.
8- Cấm ăn thịt lừa, bởi Hadith do Jaabir  kể: “Quả
thật, Nabi  đã cấm ăn thịt lừa trong trận chiến
Khaibar.”(18)
9- Cấm ăn những loại động vật ăn thức ăn bẩn như
chuột, rắn, ruồi, ong, bởi Allah phán:

َ

َ َۡ

ُ َۡ َ ُ َ ُ َ

َٰٓ ﴿ويحرِم علي ِهم ٱۡل
751 :بئِث﴾ األعراف
“Và cấm họ dùng mọi thứ dơ bẩn, ô uế, không sạch sẽ.”
Al-A’raaf: 157 (chương 7),
10- Cấm ăn loại động vật mà thức ăn chúng phần
lớn là thức ăn bẩn dù đó là động vật được phép ăn thịt như
lạc đà, bò, cừu, dê, gà, vịt, cá nuôi cầu vệ sinh. Trừ khi nuôi
chúng lại bằng thức ăn sạch sẽ trong khoảng thời gian dài thì
được phép ăn thịt chúng trở lại, bởi Hadith Ibnu U’mar 
kể: “Rasul  cấm ăn thịt động vật mà phần lớn thức ăn của
chúng là thức ăn bẩn.”(19)
Xưa kia, mỗi lần muốn ăn loại động vật này là Ibnu
U’mar  đã nhốt lại ba ngày, có người nói là nhiều hơn ba
ngày trước khi ăn thịt.

(17) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1829) và Muslim ghi số (1198).
(18) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5204) và Muslim ghi số (1941).
(19) Hadith do Abu Dawood ghi số (3785) và Ibnu Maajah ghi số (3189), đây
là Hadith Soheeh. Tham khảo thêm Irwa Al-Ghaleel (8/149).
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 Chủ đề thứ tư: Những loại lương thực mà
giáo lý im lặng.
Tất cả những loại lương thực mà giáo lý im lặng,
không có bằng chứng cấm thì đó là thực phẩm được phép ăn
bởi trong nguyên thủy tất cả lương thực được phép dùng, bởi
Allah phán:

َ

َۡ

ا

ُ َ ََ َ

َُ ا

ِ ﴿هو ٱَّلِي خلق لكم ما ِِف ٱۡل
92 :ۡرض َجِيعا ﴾ اْلقرة
Ngài là Đấng đã tạo cho các ngươi tất cả mọi vật trên
trái đất. Al-Baqarah: 29 (Chương 2).
Vì Hadith Abu Al-Darda  dẫn lời Rasul  rằng:
ه ه ُ ه ه ه ه ه ه َّ ه ه ُ ه ه ه ه ه ه ه ه ْ ُ ه
ُ َّ )) هما أه هح َّل
،ت عنه ف ُه هو هع ِفيهدة
اّلل ِف ِكتابِ ِه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سك
ه َّ ه ه ه ُ ه َّ َّ ه ه
ُه ْه
ُ ه
((اّلل ل ْ يهُ ْن ن ِس ًّيا
 ف ِإن،اّلل ع ِفيته
ِ فاقبلوا ِمن
“Những gì Allah cho phép trong Qur’an thì nó Halal
(được phép), những gì cấm thì đó là Haram (bị cấm), còn
những gì im lặng là sự rộng lượng cho các ngươi. Các
ngươi hãy đón tiếp hồng ân đó nơi Allah cho các ngươi
chứ Ngài không hề bị sơ suất, quê lãng bất cứ gì” rồi
Người đọc:
)96 :(مريم

َ َ
َ َ
﴾٦٤ ﴿ َو َما َكن َر ُّبك نسِ يا

Thế nên Thượng Đế của Người chẳng bao giờ bị quên
lãng. Mar-yam: 64 (Chương 19)(20)

(20) Hadith do Al-Haakim ghi số (2/375) và ông xác thực Hadith là Soheeh
và Al-Zahabi đồng tình.
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 Chủ đề thứ năm: Những loại lương thực
không nên ăn.
Không nên ăn tỏi, hành đỏ và tất cả thực phẩm có mùi
hôi tương tự hành tây, củ cải trắng đặc biệt khi muốn đến
Masjid hoặc những nơi tập trung để tụng niệm, thờ phượng,
bởi Hadith Jaabir  dẫn lời Rasul  rằng:

َّ ه ه َّ ْ ه ه ه ه ه
ه هه
ْ َّ ه ْ ْ ه ه ه
ه
ج هر ِة ال ُمن ِتنه ِة فال يق هر هب َّن هم ْس ِج هدنا ف ِإن ال همالئُِة تأذى
(( هم ْن أكل ِم ْن ه ِذ ِه الش
ْ ُْ
َّ َّ ه ه ه
))اإلن ُس
ِ ِمما يتأذى ِمنه

“Ai ăn loại thực phẩm hôi tanh này (tỏi và hành) thì đừng
đến gần Masjid của Ta, quả thật, Thiên Thần thấy khó
chịu giống như con người cảm thấy khó chịu vậy.”(21) có
“ (( هح َّّت يه ْذ هه ه ُ هCho đến khi mất
đường truyền khác ghi: ))ب ِرحيها
hết mùi.” Nhưng sau khi đã nấu chín làm chúng mất mùi thì
được ăn, bởi U’mar bin Khattaab  nói: “Ai muốn ăn hai lại
thực phẩm này thì hãy nấu chín trước khi ăn.”(22) Và theo
đường truyền do Jaabir  truyền lại: “Ta nhận thấy không nên
ăn tươi sống.”(23)

 Chủ đề thứ sáu: Cung cách ăn uống theo
Nabi .
Islam có giáo dục rõ ràng cung cách ăn uống mà tín đồ
Muslim cần phải học hỏi và áp dụng, gồm:

(21) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5452) và Muslim ghi số (564).
(22) Hadith do Muslim ghi số (567).
(23) Trích trong Jaame’ Al-Usul (8/280).
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1Đọc Bismillah khi bắt đầu ăn, bởi Hadith
U’mar bin Abi Salamah  kể: Lúc tôi còn nhỏ ở trong nhà của
Rasul , tôi cứ mãi dùng tay khuấy mâm thức ăn, nên Rasul 
nói với tôi:

ُْ ه
ْ ُ ه ُ ه ُ ه ِّ َّ ه
ه
)) هوك ِم َّما يه ِليك، هوك بِيه ِمي ِنك،اّلل
((يا غالم س

“Này cháu bé, hãy nói Bismillah, ăn bằng tay phải và ăn
những phần thức ăn trước mặt cháu.” Từ đó tôi ăn theo
phong cách đó.(24)
2Ăn bằng tay phải, bởi Hadith ở trên.
3Ăn những phần thức ăn trước mặt, cũng với
bằng chứng là Hadith trên, trừ phi ăn cùng với tập thể không
cảm thấy khó chịu về tác phong ăn uống thì được phép lấy thức
ăn xung quanh mâm ăn trước, bởi Hadith Anas  kể về câu
chuyện người thợ may mời Nabi  dùng bửa: “Tôi thấy Nabi
 chỉ lựa bí ngô xunh quanh mâm mà ăn.”(25) Hoặc chỉ ăn
một mình hoặc trước mặt bày ra nhiều loại thức ăn khác nhau
thì được phép lấy những thức ăn không có trước mặt mình từ
chổ khác nhưng không gây phiền đến người khác.
4Nói Alhamdulillah sau bửa ăn, bởi Hadith Abu
Umaamah kể: Sau khi Rasul  ăn uống xong là người liền nói:

ً ْ ه ْ ُ َّ ه ْ ً ه ً ه ِّ ً ُ ه ه
ه
ه
َّ
ُْْ ه
))ارك ِفي ِه غ ْ ه ُم هود ٍع هول ُم ْستهغ ًن عنه هر ُّبنها
ّلل ْحدا ك ِث ا طيبا مب
ِ ِ ((احلمد

(24) Hadith do Al-Bukhari ghi số (6/196) và Muslim ghi số (2022).
(25) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5379).
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((Al ham du lil la hi ham dan ka thi ran, tai yi ban mu baa
ra kan fi hi, ghai ra mu wad da i’n, wa la mus tagh nan a’n
hu rab bu na))(26)
Vì Nabi  nói:

َّ َّ ه ه ه ْ ه ه ْ ه ْ ه ْ ه ْ ُ ه ه ْ ه ه ه ه ْ ه ه ُ ه ه ْ ه ه ْ ه ْ ه ه َّ ْ ه
الْش هبة
(( ِإن اّلل ل ض ع ِن العب ِد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يْشب
ه
ْ ه
))فيهح هم هد ُه هعليْ هها
“Quả thật, Allah lấy làm hài lòng đối với bề tôi nào sau khi
ăn, uống biết nói lời tạ ơn Ngài.”(27)
5Nên bày thức ăn trên tấm trải, bởi Hadith do
Anas bin Maalik  kể: “Nabi  chưa từng ăn trên bàn, cũng
không bằng chén và cũng chưa từng ăn loại bánh mì loại đắt
tiền.” Anas  hỏi Qataadah : “Anh có biết Rasul ăn như thế
nào không ?” Qataadah  đáp: “Người bày thức ăn trên tấm
trải.”(28)
Hadith nói lên cuộc sống giản dị của Nabi  không
màng đến cuộc sống cơ hàn, khốn khó. Tuy nhiên, không cấm
người Muslim sử dụng vật dụng thời hiện đại để ăn uống như
bàn, chén, dĩa, nĩa...
6Không nên ngồi dựa khi ăn, bởi Hadith A’ishah  nói: Thưa Rasul của Allah, hãy dựa lưng mà ăn sẽ dễ
dàng hơn cho Chàng. Người  đáp:

(26) Ý nghĩa: “Xin tạ ơn Allah, lời tạ ơn bao la, tốt đẹp, hồng phúc. Ngài
luôn được tôn thờ và không hề đủ cho việc tôn thờ đó.” Hadith do AlBukhari ghi số (5459).
(27) Hadith do Muslim ghi số (2734).
(28) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5386).
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ْ
ْ ُُ ْ ه ْ ُُ ه
ْه ه
ْ ه
)) بهل آكل ك هما يهأكل ال هعبْ ُد هوأج ِل ُس ك هما ُي ِل ُس ال هعبْ ُد،((ل
“Không Ta sẽ ăn như cách của một nô lệ và ngồi như cách
ngồi của một nô lệ.”(29)
Và vì Hadith Abu Juhaifah  dẫn lời Rasul :

ً َّ ُ ُ ُ ِّ ه
))كئا
ِ ((إِِّن ل آكل مت

“Quả thật, Ta không bao giờ dựa lưng để ăn.”(30)
7Không chê thức ăn không ưa thích, bởi Hadith
do Abu Hurairah  kể: “Rasul  của Allah chưa từng chê
thức ăn bao giờ, thích thì Người ăn, không thích thì Người
không ăn.”(31)
8Nên ăn thức ăn xung quanh dĩa trước, không
nên bắt đầu ăn ngay chính giữa, bởi Hadith Ibnu A’bbaas  đã
mang cho Nabi  một bát thức ăn bằng Thareed(32), Nabi 
nói:

ُُ
ُ ْ ْ ه ه ه ه َّ ْ ه ه ه ه ه
ُ ُ ْْ ه ه ه ه ه ه
))ْنل ِف هو هس ِط هها
ت
ة
ك
َب
ال
ن
إ
ف
،ا
ه
ط
س
و
ن
م
وا
((ُكوا ِمن جوانِ ِبها ول تأكل
ِ
ِ
ِ
ِ

(29) Hadith do Al-Baghawi ghi trong Sharh Al-Sunnah số (11/286 - 287),
Ahmad ghi trong chương Al-Zuhd trang 5, 6 và được Al-Arnaa-ur xác
thực là Hadith Soheeh.
(30) Hadith do Al-Bukhari số (5398).
(31) Hadith do Al-Bukhari số (5409) và Muslim ghi số (2064).
(32) Thareed là loại thức ăn đặc sản đắt tiền thời Arab bấy giờ được làm bằng
bột mì và thịt nướng.
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“Hãy bắt đầu ăn xung quanh trước, đừng có ăn ngay phần
chính giữa bởi hồng phúc được ban xuống ở chính giữa
thức ăn.”(33)
9Nên ăn bóc bằng ba ngón tay và liếm sạch sau
khi xong bữa, bởi Hadith Ka’b bin Maalik  kể: “Xưa kia,
Nabi  ăn bóc bằng ba ngón tay và không chùi tay cho đến khi
liếm sạch chúng.”(34)
10Ăn thức ăn bị rơi trong lúc đang ăn hoặc sau
khi xong bữa, bởi Nabi  nói:

ه ه ه ه ْ ُْ ُ ه
ُْْ ْ
ُْ ه
ه
هه
ْ
ْه
ت لق همة أ هح ِدك ْ فليُ ِم ْط عن هها األذى هوْلهأكل هها هول يه هدع هها
(( ِإذا سقط
َّ ْ ه
))ان
ِ لِلشيط

“Khi thức ăn các ngươi bị rơi thì hãy lượm lên phủi sạch
phần dơ và hãy ăn nó, đừng để cơ hội cho lũ Shaytaan.”(35)
11Ăn sạch các vật dụng đựng thức ăn, bởi có
Hadith Nabi bảo chúng ta phải ăn hết tất cả thức ăn còn sót trên
vật dụng đựng thức ăn và có đường truyền khác ghi rằng: Sau
khi Nabi bảo هliếm các ngón tay và vật dụng đựng thức ăn thì
ُ ِّ ْ ه ه ه
َّ ُ ه ه ْ ه
bảo: ))َبكة
“ (( ِإنُ ْ ل تد ُرون ِف أي ِه الChắc chắc các ngươi không
biết được trong phần thức ăn nào chứa hồng phúc.”(36)

(33) Hadith do Ahmad ghi số (1/270) và Al-Tirmizhi ghi số (1805) và nói:
“Hadith Hasan Soheeh”, Abu Dawood ghi số (3772), Ibnu Maajah ghi số
(3277) và Sheikh Al-Albaani xác thực là Hadith Soheeh trong bộ Soheeh
Sunan Ibnu Maajah số (2650).
(34) Hadith do Muslim ghi số (2032).
(35) Hadith do Muslim ghi số (2305).
(36) Hadith do Muslim ghi số (2033).
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Phần Hai: Giáo lý giết thịt
 Chủ đề thứ nhất: Ý nghĩa, thể loại giết thịt
và giáo lý liên quan.
1- Định nghĩa giết thịt.
- Theo nghĩa ngôn ngữ là cắt cổ động vật.
- Theo nghĩa giáo lý là giết động vật trên cạn theo
đường lối Islam. Cách giết thịt là cắt cổ - hoặc đâm yết hầu đối với động vật sống trên cạn, được phép ăn, có khả năng
khống chế, bằng cách cắt đứt hai cuống họng dẫn thức ăn, thức
uống và hai sợi gân máu cặp hai bên hoặc làm chảy máu trên
bất cứ bộ phận nào của động vật đối với động vật không thể
khống chế.
2- Thể loại giết thịt, việc giết thịt động vật sống trên
cạn theo đường lối Islam được chia làm ba loại:
a) Cắt cổ, là cắt đứt cuống họng của động vật theo điều
khoản bắt buộc.
b) Đâm yết hầu, tức đâm vào phần lỏm nằm ở dưới cần
cổ giáp với phần ngực, cách đâm này dành riêng cho giết thịt
lạc đà, bởi Allah phán:
2 :الكوثر

ۡ

َ

﴾٢ ﴿ف َص ِل ل َِرب ِ َك َوٱۡنَ ۡر

thế, hãy chỉ vì Thượng Đế Ngươi (Muhammad) mà
dâng lễ Salah và đâm yếu hầu (súc vật). Al-Kawthar: 2
(chương 108).
Bởi

c) Làm chảy máu, là cách giết động vật không bằng cắt
cổ cũng không đâm yết hầu đối với con vật không có khả năng
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khống chế như săn động vật hoang dã bằng cách làm chảy máu
bất cứ bộ phận nào của cơ thể con vật, bởi Hadith Raafe’  kể:
Một con lạc đà sổng chạy thì liền bị một người đàn ông dùng
tên bắt chết, Rasul  bảo:

ه ه ه
ُ ْ ه ه َّ ه ه
ْ ُ ْ فه
))اصنه ُعوا بِ ِه هكذا
((ما ند علي

“Con vật nào sổng chạy thì các ngươi cứ làm như thế.”(37)
3- Giáo lý giết thịt, giết thịt theo cách Islam đối với
động vật có khả năng khống chế là điều bắt buộc mỗi khi muốn
ăn thịt, đây là ý kiến đồng nhất của giới U’lama, bởi Allah
phán:

ََُۡۡ ُ ُ َۡ َ ۡ َ ُ

3 :رمت عليكم ٱلميتة﴾ المائدة
ِ ﴿ح

Các ngươi bị cấm dùng (thịt của) xác chết. Maa-idah: 3
(Chương 5), câu Kinh cấm dùng xác chết động mà lý do chết
không do giết thịt, ngoại trừ xác chết của cá, cào cào và tất cả
sinh vật chỉ sống dưới nước.

 Chủ đề thứ hai: Các điều khoản về giết thịt.
Điều khoản về giết thịt được chia làm ba thể loại:
1) Điều khoản liên quan đến người giết thịt.
2) Điều khoản liên quan đến con vật giết thịt.
3) Điều khoản liên quan đến vật dụng giết thịt.
(37) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5509) và Muslim ghi số (1968).
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Thứ nhất: Điều khoản liên quan đến người giết thịt.
1- Phải là người Muslim hoặc là người dân Kinh
Sách(38); có lý trí bình thường; biết tự kiểm soát hành động
không phân biệt nam hay nữ, bởi Allah phán:

ُۡۡا َ َ ا

3 :﴿إَِّل ما ذكيتم﴾ المائدة

trừ phi các ngươi làm cho sạch (bằng cách cắt cổ chúng
theo nghi thức). Al-Maa-idah: 3 (Chương 5), câu Kinh là
bằng chứng phải là người Muslim. Còn bằng chứng về dân
Kinh Sách thì Allah phán:
]5 :[سورة املائدة

ُ ا
ُ ﴿ َو َط َع
َ ِٰين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِت
َ ام اٱَّل
﴾ب حِل لك ۡم

Và thực phẩm của những người dân Kinh sách là Halah
(được phép) cho các ngươi (tín đồ Muslim dùng). Al-Maaidah: 5 (Chương 5). Ibnu A’bbaas  nói: “Thực phẩm của họ
chính là động vật do họ giết thịt.”(39)
Ngoài ra, tất cả người ngoại đạo khác dù theo bất cứ
tôn giao nào, hoặc người khùng điên, người say xỉn, trẻ em
chưa biết tự kiểm soát thì động vật do họ giết đều không được
phép dùng.
2- Không giết thịt vì thần linh khác ngoài Allah hoặc
dùng tên tuổi ngoài các đại danh của Allah để giết, nếu giết thịt
vì thần linh, hoặc vì người Muslim nào đó, hoặc vì Nabi thì thịt
đó không được dùng, bởi Allah đã cấm về thực phẩm:

(38) Dân Kinh Sách là người Do Thái và Thiên Chúa.
(39) Hadith do Al-Bukhari ghi trong bộ Fat-hul Baari (9/552 – 553) và AlBaihaqi ghi.
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ا

َۡ

ََُٓ ا

3 :ۡي ٱَّللِ بِهِۦ﴾ المائدة
ِ ﴿وما أهِل ل ِغ

Các món vật dâng cúng cho ai khác ngoài Allah. Al-Maaidah: 3 (Chương 5).
Một khi con vật được giết thịt đúng theo hai điều
khoản này thì thịt con vật được phép dùng, không phân biệt
người giết thịt là nam hay nữ, đã già hay còn trẻ, người tự do
hay là người nô lệ.
Thứ hai: Điều khoản liên quan đến con vật giết thịt.
1- Con vật phải bị cắt đứt hai cuống họng dẫn thức ăn,
thức uống và hai mạch máu cặp bên hai bên cổ, bởi Hadith
Raafe’ bin Khadeej  dẫn lời Rasul :

ُ ُّ
َّ ُ ْ ه ه ْ ه ه َّ ه ه ُ ه
ِّ  لهي ْ هس،وه
ُ ُ فه َُك،اّلل هعلهيْه
))الس َّن هوالظف هر
((ما أنهر ادلم وذ ِكر اس
ِ
ِ

“Bất cứ gì làm máu con vật tuôn trào và được nhắc tên
Allah thì các ngươi hãy ăn thịt nó, ngoại trừ dùng xương và
móng tay (chân).”(40) yêu cầu lúc cắt cổ máu phải chảy ra, cắt
phải nhanh lẹ để con vật cảm thấy chết nhẹ nhành. Nếu con vật
chết cho các lý do ngạc thở, bị đập đầu, bị rơi từ trên cao, bị
sừng hút, bị thú dữ ăn thịt, bị bệnh, bị dính lưới hoặc bị tai nạn,
trừ khi phát hiện con vật vẫn còn cử động các chi hoặc mắt còn
nhắm mở thì được phép cắt cổ và con vật trở nên Halal (được
phép) ăn thịt, bởi Allah phán:

ُۡۡا َ َ ا

3 :﴿إَِّل ما ذكيتم﴾ المائدة

(40) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5503) và Muslim ghi số (1968).
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trừ phi các ngươi làm cho sạch (bằng cách cắt cổ chúng
theo nghi thức). Al-Maa-idah: 3 (Chương 5), tức sau khi cắt
cổ đúng luật Islam thì con vật là Halal.
Đối với những loại động vật không thể khống chế
chúng được như thú rừng hoang dã, động vật bị sổng chuồng,
con vật bị rơi xuống giếng... thì giết thịt chúng bằng cách đâm
hoặc cắt chảy máu bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chúng, bởi
Hadith Raafe’  kể: Một con lạc đà sổng chạy thì liền bị một
ُ ْ ه ه َّ ه ه
người đàn ông dùng tên bắt chết, Rasul  bảo: ْ ُ((ما ند علي

ه ه ه
ْ “ فهCon vật nào sổng chạy thì các ngươi cứ
))اصنه ُعوا بِ ِه هكذا
làm như thế.”(41)

2- Nhắc đại danh Allah lúc cắt cổ tức đọc Bis mil lah,
bởi Allah phán:

ۡ َ ُا

َۡ َ

ََ َۡ ُ ُ ْ ا َۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ا
﴿وَّل تأكلوا مِما لم يذك ِر ٱسم

.]727 :ٱَّللِ عليهِ ِإَونهۥ لفِسق﴾ [سورة األنعام

Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được nhân
danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm giới. Al-Ana'm: 121 (chương 6).
Khuyến khích nên nói Allahu cùng với câu Bis mil lah,
bởi được truyền lại lúc Nabi  giết tế Qurbaan đã nói:
“Bismillah và Allahu Akbar.”(42)
Thứ ba: Điều khoản liên quan đến vật dụng giết
thịt.

(41) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5509) và Muslim ghi số (1968).
(42) Hadith do Muslim ghi số (1966) 18.
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Vật dụng cắt cổ phải bén như sắt, đồng, đá hoặc bắt cứ
gì khác có thể cắt đứt cổ họng và tuôn máu ngoại trừ tất cả các
loại xương người, xương động vật và móng tay chân, bởi
Hadith Raafe’ bin Khadeej  dẫn lời Rasul :

ُ ُّ
َّ ُ ْ ه ه ْ ه ه َّ ه ه ُ ه
ِّ  لهي ْ هس،وه
ُ ُ فه َُك،اّلل هعلهيْه
)) الس َّن هوالظف هر
((ما أنهر ادلم وذ ِكر اس
ِ
ِ

“Con vật bị cắt cổ không bằng xương, không bằng móng
tay (chân) và được nhắc tên Allah khi cắt cổ thì các ngươi
hãy ăn thịt nó.”(43)
Lý do, cấm dùng xương để cắt cổ bởi sẽ làm dơ xương
trong khi xương là thức ăn của anh em Muslim thuộc loài Jinn
(ma), còn dùng móng tay chân bấm cuống là hành động cao
ngạo của người ngoại đạo.(44)

 Chủ đề thứ ba: Cung cách giết thịt.
Giết động vật làm thịt có một số cung cách nhất định
mà người giết thịt cần phải chú ý, gồm:
1- Cần mài bén dụng cụ giết như dao, bởi Hadith
Shaddaad bin Aws  dẫn lời Rasul :

ِّ ُ َّ ه ه ه ه ْ ْ ه ه ه ه
ْ َُش ٍء فهإ هذا هقتهلْتُ ْ فهأه ْحسنُوا الْقتْله هة هوإ هذا هذ هَبْت
ْ ك ه
اإلحسان لَع
ِ
ِ
ِ
ِ ((إِن الل كتب
ِ
ُ ه ه ْ ُ ِّ ْ ه ه ه ْ ُ َّ ه ه ُ ُ ْ ه ْ ه ه ُ ه ْ ُ ْ ه ه ه
))فأح ِسنوا اذلَبة وْل ِحد أحدك شفرته فل ِ ح ذبِيحته

(43) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5503) và Muslim ghi số (1968).
(44) Tham khảo trong bộ Fat-hul Baari (9/544).
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“Quả thật, Allah đã định sự tốt đẹp trong tất cả mọi việc,
cho nên khi các ngươi giết (con vật gây hại) thì hãy giết
cho thật tốt và một khi giết con vật ăn thịt thì hãy giết
cho thật đàng hoàng, hãy mài dụng cụ (như dao) cho bén
rồi cho con vật tự do (sau khi cắt cổ).”(45)
2- Đè con vật nằm nghiên bên trái và cho con vật tự
do cử động sau khi cắt cổ, bởi trong Hadith Shaddaad ở trên
và bởi Hadith Abu Al-Khair rằng Nabi  đã nhờ một người
đàn ông dân Al-Ansaar tiếp Người
đè con vật giết tế
ه ِّ ه ه
ه
َّ
Qurbaan mà nói: ))حي ِت
ِ “ ((أ ِعّن لَع ضHãy tiếp Ta trong việc

giết tế Qurbaan này của Ta.” và người đàn ông đã tiếp
tay.(46)
3- Đâm yết hầu dành khi giết lạc đà, cách giết như
sau: Nên trói co chân trái trước, để con vật đứng ba chân còn
lại và đâm vào phần lỏm nằm giao tiếp giữa cổ và ngực, bởi
Allah phán:

َ َٓا

ََۡ َ

َ ۡ ُُ ْ ۡ َ ا

69 :﴿فٱذكروا ٱسم ٱَّللِ عليها صواف ۖ﴾ الحج

Do đó, hãy nhắc tên Allah khi các người giết tế Sawaaf.
Al-Haj: 36 (chương 22). Từ “Sawwaaf có nghĩa là đứng bằng
ba chân”(47), lúc Ibnu U’mar  đi ngang qua một người đàn
ông đã giật con lạc đà nằm xuống định giết Qurbaan thì ông

(45) Hadith do Muslim ghi số (1955).
(46) Hadith do Ahmad ghi số (5/373), Al-Laithi nói: “Người truyền Hadith là
những người chân thật” trong bộ Mujamma’ Al-Zawaa-id (4/25), học giả
chuyên Hadith Ibnu Hajar nói: “Người truyền Hadith toàn người đáng tin
cậy” trong bộ Al-Fat-h (10/19).
(47) Trích từ Zaad Al-Ma-a’ad (5/432).
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nói: “Anh hãy để con lạc đà đứng bằng ba chân, bởi đó là
Sunnah của Nabi Muhammad .”(48)
4- Tất cả động vật khác ngoài lạc đà thì cắt cổ khi giết
thịt, bởi Allah phán:

َ ُ َُۡ َا ا
َ َ َ ْ ك ۡم أن تَ ۡذ ََبُوا
﴿إِن ٱَّلل يأم ُر

67 :بقرة ۖ ﴾ البقرة

Quả thật, Allah ra lệnh các ngươi cắt cổ con bò (khi giết
thịt). Al-Baqarah: 67 (chương 2).
Và bởi Hadith Anas  kể: “Quả thật, Nabi  đã cắt
cổ hai con cừu để tế Qurbaan.”(49)
 Chủ đề thứ tư: Những điều không nên khi
giết thịt.
1- Không nên dùng dụng cụ lụt – cắt không đứt – bởi
nó sẽ hành hạ con vật, bởi Hadith Shaddaad
bin Aws  dẫn lời
ُ ه ْ ُ َّ ه ه ُ ُ ْ ه ْ ه ه ُ ه ْ ُ ْ ه ه ه
Rasul : ))حد أحدك شفرته فل ِ ح ذبِيحته
ِ “ ((وْلhãy mài dụng
cụ (như dao) cho bén rồi cho con vật tự do (sau khi cắt
cổ).”(50)

Và bởi Hadith Ibnu U’mar  nói: “Quả thật, Rasul 
của Allah đã ra lệnh mài bén dụng cụ cắt cổ (động vật khi giết
thịt) và đừng cho động vật thấy cảnh mài dụng cụ đó.”(51)
(48) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1713) và Muslim ghi số (1320).
(49) Hadith do Al-Bukhari ghi số (554) và Muslim ghi số (1966).
(50) Hadith do Muslim ghi số (1955).
(51) Hadith do Ahmad ghi số (2/108), Ibnu Maajah ghi số (3172), Sheikh AlAlbaani xác thực Hadith là yếu trong các Hadith yếu trong bộ Sunan Ibnu
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2- Không nên cắt lìa đầu con vật, hoặc lột la động vật
trước khi con vật chết hoàn toàn, هbởi Hadith Shaddaad bin Aws
ه ه ه ْ ُ ه ْ ُ ِّ ْ ه ه
 dẫn lời Rasul : ))“ (( هوإِذا ذَبت ْ فأح ِسنوا اذلَبةVà một khi giết
con vật ăn thịt thì hãy giết cho thật đàng hoàng.”(52) và vì
U’mar  nói: “Mọi người đừng vội vã, hãy để con vật chết
hoàn toàn trước.”(53)

3- Không nên để con vật nhìn thấy cảnh mài dụng cụ
như dao, bởi Hadith Ibnu U’mar  nói: “Và đừng cho động
vật thấy cảnh mài dụng cụ đó.”(54)
 Chủ đề thứ năm: Giáo lý con vật do thị dân
Kinh Sách giết thịt.
Động vật do thị dân Kinh Sách như Do Thái và Thiên
Chúa giết được phép cho người Muslim dùng, bởi Allah phán:
]5 :[سورة املائدة

ُ ا
ُ ﴿ َو َط َع
َ ِٰين أُوتُوا ْ ۡٱلك َِت
َ ام اٱَّل
﴾ب حِل لك ۡم

Và thực phẩm của những người dân Kinh sách là Halah
(được phép) cho các ngươi (tín đồ Muslim dùng). Al-Maa-

Maajah số (681) nhưng Hadith được công nhận chính xác ở các mặt
khác.
(52) Hadith do Muslim ghi số (1955).
(53) Hadith do Al-Baihaqi ghi trong bộ Sunan số (9/278) và Sheikh AlAlbaani nói: “Hadith có đường truyền tốt” Al-Irwa Al-Ghaleel (8/176).
(54) Hadith do Ahmad ghi số (2/108), Ibnu Maajah ghi số (3172), Sheikh AlAlbaani xác thực Hadith là yếu trong các Hadith yếu trong bộ Sunan Ibnu
Maajah số (681) nhưng Hadith được công nhận chính xác ở các mặt
khác.
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idah: 5 (Chương 5), Ibnu A’bbaas  nói: “Thực phẩm của họ
chính là động vật do họ giết thịt.”(55)
U’lama Muslim đồng thống nhất được phép ăn thịt do
người Do Thái và Thiên Chúa cắt cổ, bởi họ cũng tin rằng
không được phép ăn thịt cắt cổ không vì Allah, không nhắc tên
Allah khi cắt cổ và cả xác chết. Ngoài họ, tất cả người ngoại
đạo như tín đồ thờ bụt tượng, thờ lửa, thờ thần linh ngoài
Allah, người phạm đại tội Shirk, thờ mồ mã... thì thịt do họ giết
cấm người Muslim sử dụng.

Phần Ba: Giáo lý săn bắn
 Chủ đề thứ nhất: Định nghĩa săn bắn và
bằng chứng.
1- Định nghĩa săn bắn:
- Theo nghĩa ngôn từ săn bắn là đuổi bắt thú.
- Theo nghĩa giáo lý săn bắn là lùng kiếm bắt động vật
hoang dã tự nhiên được phép ăn thịt, không có khả năng khống
chế.
Hoang dã là tất cả động vật trên cạn sống tự nhiên
không do ai nuôi.
2- Bằng chứng: Săn bắn là điều được phép, bởi Allah
phán:

(55) Hadith do Al-Bukhari ghi trong bộ Fat-hul Baari (9/552 – 553) và AlBaihaqi ghi.
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ُ َۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ا ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َۡ َٰ ا
ُ َٱلصر ۡيد َوأ
ٰ ﴿أحِلت لكم ب ِهيمة ٱۡلنع ِم إَِّل ما يت
نرت ۡم
ِ ِرَل ا
ِ َل عليكم غۡي ُم
ٌُ ُ
1 :حرم ﴾ المائدة
Các ngươi được phép dùng loài gia súc An-a’m, ngoại
trừ những loài đã liệt kê cấm các ngươi dùng, các ngươi
không được săn bắn trong suốt thời gian hãm mình hành
hương (Hajj và U’mrah). Al-Maa-idah: 1 (chương 5),
Allah phán ở chương khác:

ْ ُ َ ۡ َ َُۡۡ َ َ

2 :﴿ِإَوذا حللتم فٱصطاد ۚوا﴾ المائدة

Và khi các ngươi trở lại trạng thái bình thương (sau
hành hương Hajj và U’mrah) thì hãy tự do săn bắn. AlMaa-idah: 2 (chương 5).
Và vì Hadith A’di bin Haatim  dẫn lời Nabi :

ْ ُ ه ه ْ ه ْ ه ه ْ ه ه ْ ُ ه َّ ه ه ه ه ْ ه ْ ه َّ ه ه
))اّلل هعليْ ِه فك
(( ِإذا أرسلت ُكبك المعل وذكرت اس
ِ

“Khi anh nhắc tên Allah lúc thả chó săn có huấn luyện
thì hãy ăn (con thú nó bắt được).”(56)
Chú ý: Người Muslim được phép săn bắn do mưu
cầu cần thiết như ăn hoặc bán, còn nếu như lấy việc săn bắn
làm thú tiêu khiển là hành động không nên, bởi đó là hành
động phù phiếm và bởi Nabi  đã cấm lấy thú vật làm mục
tiêu tập bắn.(57)

(56) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5483) và Muslim ghi số (1929).
(57) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5513) và Muslim ghi số (1956).
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 Chủ đề thứ hai: Được phép và không được
phép trong săn bắn.
Việc săn bắn trên cạn và đánh bắt dưới biển là hành
động được phép, ngoại trừ vài trường hợp sau:
- Thứ nhất: Cấm săn bắn trong khu vực Haram (khu
vực thiêng liêng), đây là ý kiến được tất cả cộng đồng thống
nhất, bởi Nabi  đã nói trong ngày khải hoàn về Makkah:

َّ ُ ه
ْ ُ َّ ه ه ْ ه ه ه ه َّ ه ُ َّ ُ ه
ُُ ه
)) هول ينهف ُر هصيْ ُد ُه،  ل يع هض ُد ش ْوكه، اّلل
(( ِإن هذا اْلل حرمه

“Quả thật, đây là vùng đất mà Allah đã cấm xâm hại kể từ
khi trời đất được tạo dựng, cho nên, không được xâm hại
đến cây cỏ và không được làm hoảng sợ động vật của
nó.”(58) Ibnu Hajar nói: “Hadith ngụ ý cấm săn bắn. Và giới
U’lama nói: Bài học rút được từ việc cấm làm hoảng sợ, thì
việc cấm phá hoại là điều ưu tiên.”(59)
- Thứ hai: Cấm người đang hãm mình hành hương
Hajj và U’mrah săn bắn trên cạn hoặc trợ giúp thợ săn như chỉ
điểm hoặc ra dấu cho thợ săn săn thú, bởi Allah phán:

َ
ُ ُ ُۡ َ َۡ ا

ْ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ ا

َٰٓ ﴿
95 :يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تقتلوا ٱلصيد وأنتم حرم ۚ﴾ المائدة
Hỡi những người có đức tin! Chớ giết thú săn trong lúc
các người đang trong tình trạng hãm mình làm Hajj.
Al-Maa-idah: 95 (chương 5).

(58) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1833) và Muslim ghi số (1353).
(59) Trích từ bộ Al-Fat-hul Baari (4/55 – 56)
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Tương tự, cấm người hành hương Hajj và U’mrah
ăn thịt của động vật do tự săn bắn hoặc do người khác săn
bắn vì y hoặc tiếp tay trong săn bắn, bởi Allah phán:

ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ ُ َ

19 :ب ما دمتم حرما﴾ المائدة
ِ ﴿وحرِم عليكم صيد ٱل

Nhưng các người bị cấm giết thú săn trên cạn trong lúc
các người đang trong tình trạng Ehraam (đi làm Haj và
U’mrah). Al-Maa-idah: 96 (chương 5).
Và Nabi  đã không nhận con ngựa vằn do ông AlSa’b bin Jaththaamah săn để tặng Người, Nabi  nói:

َّ ُ ه
ْ ُ َّ ه ه ْ ه ه ه ه َّ ه ُ َّ ُ ه
ُُ ه
)) هول ينهف ُر هصيْ ُد ُه،  ل يع هض ُد ش ْوكه، اّلل
(( ِإن هذا اْلل حرمه

“Ta đã không nhận quà của anh là bởi Ta đang trong
tình trạng hãm mình.”(60)
 Chủ đề thứ ba: Điều khoản bắt buộc liên
quan săn bắn.
Các điều khoản bắt buộc liên quan đến thợ săn và dụng
cụ săn.
- Thứ nhất: Điều khoản về thợ săn.
Các điều khoản yêu cầu về thợ săn giống như các điều
khoản yêu cầu đối với người giết động vật để ăn thịt như phải
là người Muslim hoặc dân Kinh Sách, trí óc bình thường, cho
nên người bị khùng điên, hoặc say xỉn, hoặc người thờ lửa, thờ
bụt tượng hoặc người bỏ đạo, tất cả không thuộc loại người
(60) Hadith do Al-Bukhari ghi số (1825).
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được phép giết thịt. Riêng đối với động vật biển và cào cào thì
dù ai đánh bắt thì người Muslim đều dùng được.
Một điều khoản bắt buộc khác bắt buộc thợ săn là thợ
săn phải có chủ định săn bắn bởi khi buông dụng cụ săn bắn
được xem như cắt cổ con vật.
- Thứ hai: Về dụng cụ săn bắn được chia làm hai loại:
a) Tất cả dụng cụ sắc bén sát thương được như kiếm,
dao, đao, mủi tên, súng săn... yêu cầu các dụng cụ này giống
như yêu cầu đối với dụng cụ dùng để cắt cổ động vật tức phải
làm tuôn máu ngoài trừ xương và móng tay chân.
Và phải giết chết con vật bằng đầu sắc bén chứ không
phải bằng sức nặng, bởi Hadith Raafe’ bin
Khadeej  dẫn lời
ُ ُ ه ه ْ ه ه َّ ه ه ُ ه ْ ُ َّ ه ه ْ ه
ُ
Rasul : )) فَكوه،اّلل علي ِه
“ ((ما أنهر ادلم وذ ِكر اسBất cứ gì làm
ِ
máu con vật tuôn trào và được nhắc tên Allah thì các ngươi
hãy ăn thịt nó.”(61)

Có người hỏi Rasul  của Allah về việc dùng những
vật không sắn bén để săn như cục đá, cục sắt, gậy, bẫy đập
v.v..., Người đáp:

ُْ ه ه ه
ْ ُ ْهه ه
ُ ه
)) هو هما ق ِتل بِ هع ْر ِض ِه فال تأكل،(( هما خ هرق فك

“Vật nào đâm thủng thì hãy ăn, còn khi bị giết chết bằng
mặt lưng thì không được ăn.”(62)
Ngoại trừ súng, bởi với sức mạnh của súng làm viên
đạn sẽ đâm thủng và làm tuôn trào máu.
(61) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5503) và Muslim ghi số (1968).
(62) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5168) và Muslim ghi số (1929).
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b) Dùng động vật để săn như chó, báo, cọp... hoặc
chim săn như đại bàng, diều hâu, chim cắt... đã qua khóa huấn
luyện đặc biệt, bởi Allah phán:

ٓ ُ َ َ َُ ُ َُ ا ا َ اَ ُ ُ اُ َ ُُ ْ ا
َ ۡ ﴿ َو َما َع ال ۡم ُتم م َِن
ٱۡل َوارِ ِح مكِبِني تعل ِمونهن مِما علمكرم ٱَّللۖ فكروا مِمرا
َۡ َ َۡ َ ۡ َ َ َۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ ۡ َ ا
4 :أمسكن عليكم وٱذك ُروا ٱسم ٱَّللِ عليهِِۖ﴾ المائدة
“Và những gì động vật săn mồi mà các ngươi đã huấn
luyện chúng với những gì Allah đã dạy các ngươi, hãy ăn
thịt khi chúng săn được và hãy nhắc tên Allah khi thả
động vật săn.” Al-Maa-idah: 4 (chương 5).

 Một con vật được phép dùng để săn là con
vật đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt về săn mồi, gồm:
- Chỉ hướng thẳng vào mục tiêu mà người chủ đã thả
và chỉ điểm.
- Đối với chó săn là phải khi bảo rượt là rượt và khi
bảo dừng quay lại là liền dừng quay lại, còn đối với báo và cọp
có thể sẽ không vân lời như thế này mặc dù đã trải qua khóa
huấn luyện. Đối với chim săn là phải khi thả mới bay và khi
bảo quya lại là liền đáp lời.
- Động vật săn không ăn thịt con mồi săn được mà
mang về nộp cho chủ.
Bằng chứng các điều khoản này là câu Kinh:

َ
ُ َ َ ُ ِ َ َۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ا َ ُ ُ ا َ ٰ ُ َ َ َ ا
ني ت َعل ُِمرون ُه ان م اِمرا
ِ ﴿قل أحِل لكم ٱلطيِبت وما علمتم مِن ٱۡلوارِح مكِب
ۡ ُ َۡ َ َ ۡ َ َۡ ٓ َ ا َ ُ ُ اُ َ ُُ ْ ا
4 :علمكم ٱَّللۖ فكوا مِما أمسكن عليكم﴾ المائدة
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Hãy trả lời chúng: “Các ngươi được phép dùng mọi thứ
sạch tốt và những gì động vật săn mồi mà các ngươi đã huấn
luyện chúng với những gì Allah đã dạy các ngươi, hãy ăn
thịt khi chúng săn được và hãy nhắc tên Allah khi ăn.” AlMaa-idah: 4 (chương 5).

Và bởi Hadith A’di bin Haatim  dẫn lời Nabi :

ْ ُ ه ه ْ ه ْ ه ه ْ ه ه ْ ُ ه َّ ه ه ه َّ ْ ه ه ه ْ ه ه ه ه
ْ ُ ْْ ه ه ه ه ه ه
 هو ِإن أكل فال تأكدل، فأم هسك هوقتهل فك،ت
((إِذا أرسلت ُكبك المعل وسمي
ْ ه َّ ه ْ ه ه ه
))فإِن هما أم هسك هلَع نف ِس ِه
“Khi anh nhắc tên Allah lúc thả chó săn có huấn luyện thì
hãy ăn (con thú nó bắt được) cho dù có chết, nếu như thú
săn ăn thịt (con mồi) thì không được ăn bởi thú săn chỉ săn
cho nó.”(63)
 Nói Bismillah khi thả động vật săn.
Điều khoản bắt buộc nữa là khi thả con vật thì phải nói
Bismillah, bởi Allah phán:

َۡ َ

ْ ۡ َ ا

ُ ۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ ۡ

َ َۡ َٓ ُُ ْ ا

4 :﴿فكوا مِما أمسكن عليكم وٱذك ُروا ٱسم ٱَّللِ عليهِِۖ﴾ المائدة

“Hãy ăn thịt khi chúng săn được và hãy nhắc tên Allah
khi thả chúng.” Al-Maa-idah: 4 (chương 5).
Và vì Hadith A’di bin Haatim  dẫn lời Nabi :

(63) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5483) và Muslim ghi số (1929) - 3.
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َّ ه ْ ه ه ْ ه ه ْ ه ه ه ْ ُ ْ ه
َّ ه ه ْ ه ْ ه ه ْ ه ه ه ْ ُ ْ ه
))اّلل
 و ِإن رميت سهمك فاذك ِر اس. . . اّلل
(( ِإذا أرسلت ُكبك فاذك ِر اس
ِ
ِ
“Khi anh thả chó săn có huấn luyện thì hãy nhắc lên Allah.
. . và khi anh bắn tên thì hãy nhắc tên Allah.”(64) nhắc tên
Allah là nói Bismillah. Có đường truyền khác ghi:

ْ ُ ه ه ْ ه ْ ه ه ْ ه ه ْ ُ ه َّ ه ه ه ه ْ ه ْ ه َّ ه ه
)) فك،اّلل هعليْ ِه
(( ِإذا أرسلت ُكبك المعل وذكرت اس
ِ

“Khi anh nhắc tên Allah lúc thả chó săn có huấn luyện thì
hãy ăn (con thú nó bắt được).”(65)
Trường hợp lỡ quên lúc thả động vật săn thì con mồi
vẫn được phép ăn thịt. Wallahu A’lam.
 Giáo lý khi đến kịp con mồi còn sống.
Khi chủ thú săn đến kịp con mồi vẫn còn sống thì bắt buộc y
phải cắt cổ con mồi. Nếu như con mồi đã chết thì được phép
ăn mà không cần cắt cổ.


Mục Lục
Chủ đề

Trang
Chương 5:

LƯƠNG THỰC, GIẾT THỊT & SĂN BẮN
(64) Hadith do Muslim ghi số (1929) - 6.
(65) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5483) và Muslim ghi số (1929).
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