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Hỏi 1: Tôi đã đọc được là đối với dĩa chén, muỗng nĩa, dao kéo đã 
sử dụng thịt heo, bắt buộc phải rửa bảy lần nước và một lần bằng cát, điều 
này có đúng không ? 

Bằng chứng của câu nói trên như thế nào? Chẳng phải chỉ cần rửa 
dĩa chén bằng xà bông một lần là sạch hay sao ? 

Đáp 1: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Con heo là con vật bị cấm không được phép ăn thịt, mỡ hay bất cứ 

thứ gì liên quan, vì Allah đã phán:  

�{�X�W�F��E��D��C��B��Az ٣: ا�����ة  

�Cấm các người sử dụng động vật chết, máu và thịt heo� Al-Ma-i-dah: 
3. 
 

Tất cả người Muslim thống nhất rằng không được phép sử dụng bất 
cứ vật gì có liên quan đến con heo, nó là con vật bị Allah cấm sử dụng vì 
trong nó có chứa độc hại và là con vật ô uế, như Allah đã phán trong câu 
kinh: 

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

�����~��}��|���{��zz م��  ١٤٥: ا�
�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 hoặc máu của động vật bị cắt cổ hoặc thịt heo bởi vì đó là vật 
ô uế."� Al-An-a'm: 145. 
 

Thịt heo là thuốc độc như đã được mọi người khám phá được rằng 
nguyên nhân của một số căn bệnh nguyên hiểm được xuất phát vì do ăn 
thịt heo. 

Là người Muslim phải hết sức thật trọng và tránh xa những quán ăn 
hay nhà hàng có bán loại thức ăn dơ bẩn này để khỏi phải ăn nhằm thức 
ăn có chứa thịt heo mà bản thân lại không biết. 

Còn việc rửa chén dĩa hay những vật dụng đã sử dụng thịt heo thì 
chỉ cần rửa thật sạch bằng chất tẩy rửa chén dĩa, bởi vì thịt heo cũng như 
bao chất dơ khác không cần phải rửa bảy lần nước trong đó có một lần 
đất. 

Tham khảo thêm Al-Sharh Al-Mumté của Shaikh Ibnu Uthaimeen 
q1/tr 356. 
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Hỏi 2: Lúc tôi còn nhỏ cùng gia đình đi du lịch nước ngoài trong 
chuyến đi đó có người đưa cho chúng tôi bánh quy có chứa thịt heo, khi 
mẹ chúng tôi biết được bà đã cấm chúng tôi ăn nó, theo tôi còn nhớ rất rõ 
là chúng tôi đã không rửa tay và miệng của chúng tôi bằng nước và đất 
(bảy lần nước trong đó một lần đất) như Nabi � đã ra lệnh đối với ai đã 
chạm đến thịt heo hoặc vật gì đó làm từ thịt heo. 

Một vài năm sau đó, tôi lại du lịch ra nước ngoài và đã ăn nhằm 
thịt heo trong khi không hề hay biết nhưng tôi lại không rửa miệng mình 
bằng nước và đất. 

Tôi đã vấp phải hai lần như được kể trên trước đây vài năm, đến 
nay trên miệng cũng như trên tay tôi không còn sót lại bất cứ gì của thịt 
heo cả kể cả mùi, vị, màu của thịt heo, vậy có bắt buộc tôi phải rửa lại 
ngay bây giờ không ? 

Tôi sợ rằng Allah không chấp nhận lễ Solah của tôi vì đã phạm 
những lần như thế ? Mong được giải thích tận tường cho tôi được rõ. 

Đáp 2: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Các bạn không có tội gì cả khi ăn nhằm phải thức ăn có thịt heo 

nếu trong lòng không muốn, không cố ý vì Allah đã phán: 

�{�X�W¡�����~��}���|���{��z��y��x��w¢��¤��£��

��§���¦��¥z ٥: ا���اب  
�Các người sẽ không có tội lỗi trong những điều đã lỡ nhầm lẫn 
nhưng điều đáng tội là điều mà các người cố tâm làm mà thôi, và 
Allah hằng tha thứ và hằng khoan dung� Al-Ahzaab: 5. 
 
Nabi � nói:  

����� �:)) ���� ���  �� ���������  !"# $�%�&
� '�(�)�*�� +�
� ,������� �� -� �.�&/�0.1�� �2� 3 �%4((  !3�� 5��6 
 47��)2043 (<�=
>� 4??@� .  

"Allah bỏ qua cho cộng đồng của Ta những điều nhầm lẫn, quên lẵng 
và bị người ta ép buộc." Hadith do Ibnu Majah ghi lại số 2043 và được 
Shaikh Al-Albany xác thực. 
 

Là người Muslim phải hết sức thận trọng trong việc ăn uống đặc 
biệt là ở những nơi không có người Muslim sinh sống. 

 
Cách tẩy rửa vật dụng đã sử dụng thịt heo như sau: 
Có một số học giả Ulama cho rằng phải rửa bảy lần nước trong đó 

có một lần đất, vì xem chất dơ con heo như chất dơ của con chó. 
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Nhưng thiết thực nhất, chính xác nhất là chỉ cần rửa một lần duy 
nhất là đủ, Imam Al-Nawawy nói trong phần Sharh Soheeh Muslim: "Rất 
nhiều học giả Ulama cho rằng đối với thịt heo không cần phải rửa bảy 
lần và đây là câu nói của Imam Al-Shafi-y câu nói này rất giá trị bởi đã 
dẫn chứng được bằng chứng xác thực." 

Với câu nói của Imam Al-Shafi-y đã được Shaikh Ibnu Uthaimeen 
đồng tình như đã nói trong Al-Sharh Al-Mumté q1/tr 495: "Các học giả 
chuyên về giáo lý cho rằng sự dơ bẩn của con heo tương tự như sự dơ 
bẩn của con chó, vì thế áp dụng giáo lý tẩy rửa như tẩy rửa ở chó. 

Sự so sánh này không hề thiết thực và chính xác, bởi vì con heo 
được nhắc trong Thiên Kinh Qur'an vẫn tồn tại vào thời của Nabi � vậy 
mà không được truyền lại là bị xem như là con chó. Vì vậy, đúng nhất là 
sự dơ bẩn của con heo cũng giống như bao sự dơ bẩn khác, cho nên việc 
tẩy rửa tương tự như việc tẩy rửa những chất dơ khác." Đến đây kết thúc 
lời nói của Shaikh. 

Câu nói của Shaikh Ibnu Uthaimeen là đúng nhất chỉ tẩy rửa bình 
thường chứ không phải tẩy rửa theo một số lần nhất định nào cả. 

Ngay bây giờ không bắt buộc bạn cũng như ai đã bị như thế phải 
phải tẩy rửa gì cả và cũng không ảnh hưởng gì đến lễ Solah của các bạn. 
 

Hỏi 3: Với điều gì nếu cho thêm vào thức ăn thì thức ăn đó trở 
thành Harom không được phép dùng ? 

Ở Hà Lan có một số tin tức cho biết về kết quả mùi vị được thêm 
vào thức ăn do Trung Quốc sản xuất có tên gọi Ve-tsin có chứa 
enzymology và Protin làm từ thịt heo, với điều đó có làm cho thức ăn trở 
thành Harom bị cấm người Muslim dùng không ? 

Có người đi ra chợ thấy rất nhiều thực phẩm được sản xuất có thêm 
thành phần được ký hiệu E và C tương tự như thức ăn và màu, không biết 
nguồn gốc của thành phần này làm từ đâu, có rất nhiều người mua nhưng 
lại không chú ý gì cả, tất cả những điều này là điều lợi cho bọn Shayton. 

Tôi muốn bảo vệ gia đình tôi cùng bạn bè tôi tránh khỏi sự vô ý 
thức này, vậy mong các Shaikh giúp đỡ tôi mà giải thích rõ ràng hơn về 
nghi vấn này ? 

Đáp 3: Shaikh Sa'd bin Abdullah Al-Hameed trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Với những thức ăn được phép sử dụng nhưng khi đã thêm vào 

thành phần Harom bị cấm sử dụng như thịt heo thì thức ăn đó trở thành 
Harom dù thêm vào ít hay được mang một tên khác chẳng hạn. Bên cạnh 
đó bặt buộc người Muslim cẩn thận trong khẩu phần ăn của mình, nếu có 
một số tên thức ăn không biết gì về nó thì bắt buộc phải hỏi cho rõ hoặc 
không sử dụng thức ăn đó nhằm đề phòng ăn nhằm thức ăn Harom. 
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Hỏi 4: Có được phép ăn thịt trong những nhà hàng có sử dụng thịt 
heo và rượu, chúng tôi không biết được là thịt đó có được giết theo đường 
lối Islam hay không nhưng lại biết rằng số thịt đó được dữ trữ trong tủ 
lạnh cùng với thịt heo và được nấu cùng một vật dụng ? 

Đáp 4: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Là người Muslim nên tránh ăn thức ăn trong những nhà hàng như 

vậy, hãy tìm ăn những thức ăn Halal và quán ăn Halal được phép sử dụng 
cho dù có gặp phải khó khăn, vất vả. 

 
Hỏi 5: Có được phép lao động ở những công ty sản xuất thức ăn 

cho động vật trong đó có chứa thành phần thịt heo ? 
Đáp 5: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Thứ nhất: Được phép cho động vật không được phép ăn thịt như 

chó, mèo ăn xác chết động vật và cả thịt heo. 
Imam Al-Nawawy nói trong Al-Majmụa q4/tr 336: "Được phép 

dùng xác chết làm thức ăn cho chó và chim, kể cả những thức ăn dơ vẫn 
được phép làm thức ăn cho động vật (không được phép ăn thịt)."  

Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: "Được phép dập tắt lửa bằng 
rượu, cho chim ưng, chim cắt ăn xác chết và cho động vật mặc quần áo 
Najis (dơ) tương tự thế được phép thấp sáng bằng mỡ Najis (tức mỡ của 
động vật không được phép ăn thịt), đây là ý kiến đúng nhất trong hai ý 
kiến của Ulama và cũng là một trong hai đường truyền nổi trội của Imam 
Ahmad. Bởi vì sử dụng vật dơ trong việc hủy diệt thì không có hại." 
(Trích từ Al-Fatawa Al-Kubro q1/tr 433.) 

 
Thứ hai: Không được phép mua bán thịt heo nguyên chất hoặc đã 

được trộn lẫn với thịt khác, vì có Hadith được ghi lại trong Al-Bukhory 
(2236) và Muslim (1581) như sau: 

      %4�
� %B =�� �! � �0����7  !���  �C%D�- .4$E�#     %4�
� ��2.-�6 � 2"F�G     ���/�D�� �2.1�� �H ��	&
� �I��� "�) :)  �4�
� ����
    %��� ��D&
��� �0 D�(&
� �C ��� �I$0�J .4�
2.-�6��  �>��� �0G�K �%(&
��� �I��� @((  L6�(=
� 5��6 ) 2236(   N,3�� 

)1581.(  
Ông Jabir bin Abdullah � kể rằng ông đã nghe Rosul � của Allah nói 
trong năm khải hoàn trả về Makkah như sau: "Quả thật, Allah và Rosul 
của Ngài cấm bán rượu, xác chết, thịt heo và bụt tượng." 
 

Imam Al-Nawawy nói: "Được phép cho thú dữ ăn xác chết nhưng 
không được phép bán nó (tức xác chết)." (Trích từ Al-Majmụa q9/tr 285) 
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Có câu hỏi dành cho Shaikh Ibnu Uthaimeen về những hộp thức ăn 
của mèo có chứa thịt heo, hỏi có được phép mua cho mèo ăn không ? 

Được Shaikh trả lời như sau: "Nếu phải mua những hộp thức ăn 
như thế thì không được phép, bởi vì không được phép dùng tiền mua hay 
trả thịt heo, còn nếu nhặt được thức ăn có chứa thịt heo thì được phép 
cho mèo ăn không sao cả. Wollohu Álam." 

Dựa vào những gì nói trên thì không được phép làm việc ở những 
công ty có sản xuất thịt heo và những vật khác được làm từ xác chết, vì 
đó là điều giúp đỡ nhau trên phương diện tội lỗi và Harom bị cấm kỵ, họ 
sản xuất ra hàng hóa là để bán, với điều này là điều cấm kỵ như Allah đã 
phán:  

�{�X�WÂ��Á��À��¿ÃÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��ÉË��Ê��Ì��Ï��Î�����Í��

���Ñ��Ðz ٢: ا�����ة  

�Và hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và kính sợ Allah, chớ tiếp tay 
nhau gây tội ác và hận thù. Hãy kính sợ Allah. Quả thật, Allah rất 
nghiêm khác trong việc trừng phạt� Al-Ma-i-dah: 2. 
Wollohu Álam 
 

Hỏi 6: Tôi đã tìm được việc làm rất khá là ưng ý trong một công 
ty với chuyên ngành nghiên cứu sự sinh sản của heo, phương châm của 
công ty là nghiên cứu sao làm cho việc sinh sản của heo ngày càng tăng 
sản lượng hơn về số lượng con cũng như số lượng thịt của heo chất lượng 
hơn để xuất khẩu ra thị trường bên ngoài cho con người tiêu thụ, đồng 
lương của tôi phụ thuộc vào sự tiêu thụ của con người nhiều hay ít, tôi 
biết đây là một loại sản phẩm bị cấm trong Islam. Câu hỏi ở đây là: với 
đồng tiền tôi kiếm được có bị xem là đồng tiền Halal hợp pháp không, tôi 
có được tiếp nhận việc làm này hay buộc phải từ chối ngay? Mong được 
đáp lại ngay cho tôi câu trả lời để tôi được thông suốt hơn trong vấn đề. 

Đáp 6: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Thịt heo thuộc loại thức ăn cấm người Muslim sử dụng với bằng 

chứng trong Qur'an như sau: 

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

¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��|���{��z§��®��¬��«��ª���©��¨��

��³��²��±��°���¯z م��  ١٤٥: ا�

�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 hoặc máu của động vật bị cắt cổ hoặc thịt heo bởi vì đó là 
thức ăn ô uế hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho những thần linh 
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khác ngoài Allah." Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc đành phải ăn chứ 

không cố ý hay quá độ (thì báo cho họ biết) quả thật, Thượng Đế 
(Allah) của Ngươi (Muhammad) hằng tha thứ, rất mực khoan dung.� 
Al-An-a'm: 145. 
 

Tương tự thế trong việc mua bán thịt heo. 

    %4�
� %B =�� �! � �0����7  !�� �      %4�
� ��2.-�6 �C%D�- .4$E�#�     ���/�D�� �2.1�� �H ��	&
� �I��� "�2"F�G : ))  �4�
� ����
��    %��� ��D&
��� �0 D�(&
� �C ��� �I$0�J .4�
2.-�6  �>��� �0G�K �%(&
��� �I��� @(( �R�%F�S :   %4�
� ��2.-�6 ��G !   �I2.?.U �V G�#�6�# 

          .W�$�
� ��X�� .H�= Y�� ,�G�� .Z2".�&
� ��X�� .!�1 B.G�� .!"	[,
� ��X�� \�&).G .4$E�]�S %��� ��D&
�.  ���3�F�S : ))�̂   �23.1 
�J_I��0((      %4�
� "�2.-�6 ����� $N"̀ �  �a%
�b �B �%� : )) �4�
� ���� �Z2.X��&
� .4�
� �R������   N�X �3��� �I$0�J �$D�
 

.4���D�̀ �2"�c�*�S .52.���� $N"̀ .52"�D 7�# ��X��2.?.U(( L6�(=
� 5��6 )2121 ( N,��)1581(.  
Ông Jabir bin Abdullah � kể rằng ông đã nghe Rosul � của Allah nói 
trong năm khải hoàn trả về Makkah như sau: "Quả thật, Allah và Rosul 
của Ngài cấm bán rượu, xác chết, thịt heo và bụt tượng." Khi đó có 
lời hỏi: Thưa Rosul của Allah! Rosul thấy sao lấy mỡ động vật chết bán 
cho những ai sử dụng đóng tàu thuyền, chế biến da và thấp sáng? Nabi � 
đáp: "Không, việc buôn bán đó là Harom bị cấm." Rồi Rosul � nói 
tiếp: "Allah hủy diệt bọn Do Thái giáo khi Ngài cấm bọn chúng sử 

dụng mỡ động vật nhưng bọn chúng lại nấu chảy số mỡ đó rồi đem 
bán rồi sử dụng số tiền đó." Hadith do Al-Bukhory (2121) và Muslim 
(1581) ghi lại. 
 

Một khi Allah cấm sử dụng số tiền nào đó thì cấm luôn cả mọi 
phương tiện dẫn để có được số tiền đó. Cấm người Muslim giúp đỡ 
những người xấu xa tội lỗi về những việc xấu của họ để cho công việc họ 
phát triển tốt đẹp hơn, ngược lại bắt buộc người Muslim phải tìm mọi 
cách ngăn chặn việc làm của họ với khả năng có thể. 

Chẳng lẽ bạn lại muốn trở thành công cụ giỏi trong việc sản xuất 
những điều bị Islam cấm rồi tiếp tay cho việc lan truyền và sử dụng nó 
hay sao ? 

Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi này – cầu xin Allah che 
chở – còn đối với tôi sẽ không hài lòng cho bản thân mình làm điều gì 
ngoại trừ điều gì làm Đấng Tạo Hóa ra nó hài lòng, lại càng không làm 
những việc vô giá trị như thế cho dù có được trả cho số lương trọng hậu 
bởi vì bổng lộc đều nằm trong tay Allah. Đối với bạn phải tìm kiếm việc 
làm khác Halal.  

Cầu xin Allah bảo vệ chúng ta bằng những điều Halal đồng thời 
che chở chúng ta tránh xa mọi điều Harom và ban cho chúng ta được giàu 
có bởi sự ban phát của Ngài. 
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Hỏi 7: Tôi là người Muslim nhân viên bốc vác đang làm việc ở 

đất nước phương tây tại nhà kho phân phối lương thực cho các chợ và các 
cửa hàng về các mặt hàng như: rua củ, trái cây, sữa, thịt... và đôi khi có 
khách yêu cầu về thịt heo hoặc những gì được chế biến từ thịt heo khi đó 
tôi không còn cách nào khác là phải khuân vác ra xe tải và chở đến cho 
họ. 

Vậy, việc làm của tôi theo giáo lý thì ra sao? Và khi làm việc tại 
nhà hàng, tiệm cà phê bắt buộc phải bưng những mâm có chứa thịt heo và 
rượu. 

Đáp 7: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah. 
Không được phép mua bán thịt heo và không được phép nhận tiền 

mướn do khuân vác thịt heo cũng không được phép giúp đỡ dù trong bất 
cứ trường hợp nào, vì Nabi � đã nói:  

))   �J .4�
2.-�6�� �4�
� ����   %��� ��D&
��� �0 D�(&
� �C ��� �I$0  �>��� �0G�K �%(&
��� �I��� @ ((   L6�(=
� 5��6)2121 (
 N,��)1581.(  

"Quả thật, Allah và Rosul của Ngài cấm bán rượu, xác chết, thịt heo 
và bụt tượng." Hadith do Al-Bukhory (2121) và Muslim (1581) ghi lại. 
 
Và vì câu kinh:  

�{�X�WÂ��Á��À��¿ÃÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��ÉË��Ê��Ì��Ï��Î�����Í��

���Ñ��Ðz ٢: ا�����ة  

�Và hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và kính sợ Allah, chớ tiếp tay 
nhau gây tội ác và hận thù. Hãy kính sợ Allah. Quả thật, Allah rất 
nghiêm khác trong việc trừng phạt� Al-Ma-i-dah: 2. 
 

Tất cả những gì đã bị cấm thì không được phép liên quan đến như: 
phục vụ rượu hoặc xác chết hoặc thịt lừa... trong các nhà hàng và những 
nơi khác... 

Allah phán:  

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

U��T����S��R���Q��P��O��Nz ٣ :ا�����ة  

�(Allah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, máu (chảy ra khi bị 
cắt cổ), thịt heo và những gì cúng bái cho những thần linh khác ngoài 
Allah, cả những con vật do bị vặn cổ hay thắt cổ chết, bị đập chết, bị 
rơi từ trên cao xuống chết, bị hút chết (bằng sừng) và những con vật 
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bị thú dữ ăn thịt chỉ ngoại trừ con vật nào do các người cắt giết theo 
nghi thức Islam� Al-Ma-i-dah: 3. 
 

Bắt buộc người Muslim phải luôn kính sợ Allah, hãy tìm kiếm kế 
sinh nhai Halal và tránh xa mọi việc làm Harom. Nabi � nói:  

����� �:)) "cdR �7 �,eB �E �=�V %�  ! .-  ?eV �S $�
�.6� �#  ��
 �� \%4((        f# !3� N�gE 2�#� <�h)
� 5��6 
0/� � N�0� C��i� H�?@ j <�=
>� 4??@� k)4519.(  

"Bất cứ cơ thể nào lớn lên bằng đồng tiền Harom (bất chánh) thì hỏa 
ngục điểm ở đầu tiên của y." Hadith do Al-Tobary và Abu Nu-aim ghi 
lại từ ông Abu Bakr � và đã được Shaikh Al-Albany xác thực trong 
Soheeh Al-Jamé số 4519. 
 

Có câu hỏi Ulama của Hội đồng thường trực như sau: làm việc tại 
các nhà hàng có phục vụ rượu và thịt heo thì giáo lý ra sao?  

Ulama trả lời như sau: "Cấm làm việc và thu lợi nhuận từ việc giúp 
đỡ nhau trên phương diện Harom như rượu và thịt heo, số tiền kiếm được 
từ những điều đó là Harom (đồng tiền bất chính), vì đấy là sự đỡ nhau 
trên phương diện tội lỗi và thù hằn với điều này đã bị Allah cấm qua câu 
kinh: 

{�X�WÃÈ�����Ç��Æ���Å��Ä��É��z ٢: ا�����ة  

�Và chớ tiếp tay nhau gây tội ác và hận thù.� Al-Ma-i-dah: 2. 
 
Và chúng tôi khuyên bạn hãy tránh xa việc làm ở những nhà hàng như 
thế, bởi vì đó bao dung những điều khoản mà Allah cấm kỵ." 

Không có vấn đề gì khi bạn tiếp tục làm việc tại kho này nhưng với 
điều kiện là không được phép mua bán hay khuân vác hay làm bất cứ gì 
liên quan đến những gì đã bị Allah cấm. Wollohu A'lam. 

 
Hỏi 8: Tôi là tài công lái tàu kim luôn phục vụ bồi bàn trên du 

thuyền, đại đa số khách trên du thuyền là người nước ngoài và nhân viên 
khác không phải là người Muslim. Đôi khi chủ công ty lại đứng ra bán 
thịt heo trên du thuyền này rồi chia cho chúng tôi số tiền lời kiếm được vì 
chúng tôi là nhân viên trên tàu, chúng tôi luôn nghỉ rằng bán thịt heo cho 
người không phải Muslim là được phép bởi vì không có văn bản nào từ 
Qur'an cũng như Sunnah cấm bán thịt heo cho người ngoài Muslim lại 
càng không được so sánh như rượu được, vì thịt heo vẫn có trong thời đại 
của Rosul �, nếu đó là điều bị cấm là Người đã nguyền rủa ai sử dụng nó 
giống như đã nguyền rủa đối với rượu vậy. Nhưng bây giờ có người nói 
đồng tiền đó là Harom nên chúng tôi nghi ngờ về khoản tiền kiếm được 
không biết là Halal hay Harom ? 
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Luôn nghĩ vì chúng tôi không tham gia mua bán thì sẽ không sao 
khi nhận số tiền lời này, bởi vì ông chủ cho chúng tôi như thể bố thí, thế 
thì chúng tôi có được nhận số tiền bố thí đó trong khi chúng tôi biết được 
nguồn gốc của nó? Và Rosul � có nói tỏ tường rằng cấm mua bán thịt 
heo cho người không phải Muslim, đối với người dân Kinh Sách không 
bị cấm ăn thịt heo. 

Đáp 8: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời như sau: 
Alhamdulillah, tạ ơn Allah.  
Thứ nhất: bất cứ ai cũng không được phép tự đặt ra giáo lý trong 

tôn giáo của Allah trong khi y không có kiến thức gì cả về điều mình nói, 
bắt buộc y phải biết rằng với việc làm đó rất ư là nguy hiểm vì Allah đã 
cấm với câu kinh:  

�{�X�W��_��~��}�������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p

��m��l�����k��j��i��h��g��f��e�������d��c����b��a��`z ٣٣: ا���اف  

�Hãy bảo chúng (Muhammad): "Thượng Đế của Ta chỉ cấm làm các 

điều thô bỉ dù công khai hay kín đáo, điều tội lỗi, việc ép bức người 

khác bất chấp lẽ phải và sự thật và việc tổ hợp các thần linh khác 
cùng Allah điều mà Ngài không bao giờ chấp nhận, và việc nói bậy 
cho Allah về những điều mà các người không có kiến thức gì cả."� Al-
A'raaf: 33. 
 

Và cũng không một ai được phép nói rằng: điều này Halal được 
phép làm còn điều này Harom bị cấm làm trong khi y không có bằng 
chứng xác thực nào cho lời nói đó cả, trong khi Allah đã phán:  

�{�X�W��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{

©ª��´��³����²���±��°��¯��®��¬����«���z ١١٦: ا����  

�Và chớ nói về bất cứ điều gì bằng cái lưỡi dối trá của các người: 
điều này Halal được phép và điều này Harom bị cấm, rồi đặt điều nói 
dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bịa đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành công.� Al-Nahl: 116. 
 

Thứ hai: Mua bán thịt heo là điều Harom bị cấm kỵ dù mua bán 
cho người Muslim hay Kafir (người ngoại đạo) cũng vậy, với những bằng 
chứng như sau:  

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

¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~��}��|���{��z§�z م��  ١٤٥: ا�
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�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 hoặc máu của động vật bị cắt cổ hoặc thịt heo bởi vì đó là 
thức ăn ô uế hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho những thần linh 
khác ngoài Allah."� Al-An-a'm: 145. 
 

Và Nabi � đã dạy chúng ta một quy tắc sau:  

����� �:)) ���� ���  �� �b �J ��I$0 �U  � �J m�n�I$0 �̀ �D��.4((     Z��Z 2�# 5��6 )3488 (   o�p3
� 4??@�
>� j <�=
"I�0r� �G�s) "318(.   

Nabi � nói: "Quả thật, một khi Allah cấm điều gì thì cấm luôn số tiền 

thu lợi nhuận được từ nó." Hadith do Abu Dawud ghi lại số (3488) và 
được Shaikh Al-Albany xác thực trong Ghoyah Al-Marom (318). 
 

    %4�
� %B =�� �! � �0����7  !�� �      %4�
� ��2.-�6 �C%D�- .4$E�#�     ���/�D�� �2.1�� �H ��	&
� �I��� "�2"F�G : ))  �4�
� ����
    %��� ��D&
��� �0 D�(&
� �C ��� �I$0�J .4�
2.-�6��  �>��� �0G�K �%(&
��� �I��� @(( �R�%F�S :   %4�
� ��2.-�6 ��G !   �I2.?.U �V G�#�6�# 

          .W�$�
� ��X�� .H�= Y�� ,�G�� .Z2".�&
� ��X�� .!�1 B.G�� .!"	[,
� ��X�� \�&).G .4$E�]�S %��� ��D&
�.  ���3�F�S : ))�̂   �23.1 
_I��0�J((      %4�
� "�2.-�6 ����� $N"̀ �  �a%
�b �B �%� : )).4�
� �R����� �4�
� ���� �Z2.X��&
� �   N�X �3��� �I$0�J �$D�
 

.4���D�̀ �2"�c�*�S .52.���� $N"̀ .52"�D 7�# ��X��2.?.U (( L6�(=
� 5��6)2121 ( N,��)1581.(  
Ông Jabir bin Abdullah � kể rằng ông đã nghe Rosul � của Allah nói 
trong năm khải hoàn trả về Makkah như sau: "Quả thật, Allah và Rosul 
của Ngài cấm bán rượu, xác chết, thịt heo và bụt tượng." Khi đó có 
lời hỏi: Thưa Rosul của Allah! Rosul thấy sao lấy mỡ động vật chết bán 
cho những ai sử dụng đóng tàu thuyền, chế biến da và thấp sáng? Nabi � 
đáp: "Không, việc buôn bán đó là Harom bị cấm." Rồi Rosul � nói 
tiếp: "Allah hủy diệt bọn Do Thái giáo khi Ngài cấm bọn chúng sử 

dụng mỡ động vật nhưng bọn chúng lại nấu chảy số mỡ đó rồi đem 
bán rồi sử dụng số tiền đó." Hadith do Al-Bukhory (2121) và Muslim 
(1581) ghi lại. 
 

Imam Al-Nawawy nói: "Về xác chết động vật, rượu và con heo là 
những điều mà tất cả người Muslim thống nhất nhau không được mua 
bán bất cứ vật gì trong chúng." 

Ông Al-Qody nói: "Trong Hadith bao gồm tất cả việc nếu không 
được phép ăn và không được phép sử dụng thì không được phép bán 
cũng không được phép ăn đồng tiền lợi nhuận từ nó, giống như mỡ được 
nhắc trong Hadith trên." Trích từ Sharh Muslim. 

Ông Ibnu Rojab Al-Hambaly – sau khi đã liệt những Hadith nói về 
cấm mua bán rượu – ông nói: "Điều muốn nói lên qua những Hadith này 
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là: bất cứ gì một khi đã bị Allah cấm sử dụng thì cấm luôn mua bán nó và 
ăn đồng tiền lợi nhuận từ nó, giống như trong Hadith đã nói:  

))������� �� �b�J ��I$0�U  ��J m�n�I$0�̀ �D��.4((   
"Quả thật, khi Allah cấm điều gì thì cấm luôn số tiền lợi nhuận được từ 

nó." 
Và đây là câu nói chung cho tất cả vật gì có ý định thu lợi nhuận nhưng 
nó Harom bị cấm sử dụng được chia làm hai loại sau: 

Thứ nhất: những gì thu lợi nhuận bằng cả hình dạng thật của nó 
như: bụt tượng thì việc thu lợi nhuận đó là Shirk (sự tổ hợp) nó là tội lỗi 
lớn nhất bị Allah cấm, tương tự thế là sách liên quan về Shirk, bùa ngải, 
Bid-a'h (cái mới trong tôn giáo), sách đồi trụy, hình ảnh Harom, những 
vật dụng Harom, những dụng cụ âm nhạc... 

Thứ hai: thu lợi nhuận bằng cách hủy diệt nó, nếu vấn đề cốt lỏi là 
Harom thì cấm mua bán giống như cấm mua bán con heo, rượu và xác 
chết động vật trong khi đó – được phép ăn xác chết để khỏi chết đói, 
được phép uống rượu để hết mắc ngẹn nếu không có thức uống gì khác 
gần đó và dùng rượu để dập tắc lửa, sử dụng lông và da heo đối với 
nhóm người nào đó – nhưng đây là những điều ngoại lệ không cần thiết 
nhưng cũng bị cấm mua bán, còn con heo và xác chết động vật chủ yếu là 
để ăn, rượu là để uống chứ không nhìn vào những gì khác, với những 
điều đó đã được Nabi � nói đến qua Hadith: 

�R�%F�S:   %4�
� ��2.-�6 ��G !              .Z23".�&
� �3�X�� .!�1 B3.G�� .!"	[,
� ��X�� \�&).G .4$E�]�S %��� ��D&
� �I2.?.U �V G�#�6�# 
.W�$�
� ��X�� .H�= Y�� ,�G��.����F�S : ))�̂_I��0�J �2.1 ((  

Khi đó có lời hỏi: Thưa Rosul của Allah! Rosul thấy sao lấy mỡ động vật 
chết bán cho những ai sử dụng đóng tàu thuyền, chế biến da và thấp 
sáng? Nabi đáp: "Không, việc buôn bán đó là Harom bị cấm." (Trích từ 
Jamé Al-U'lum và Al-Hikam q1/tr 415 – 416)" 

 
Có câu hỏi dành cho Hội đồng thường trực như sau: có được phép 

mua bán rượu và heo cho những người không phải Muslim không ? 
Được trả lời như sau: "Không được phép kinh doanh những gì đã 

bị Allah cấm như lương thực hay những gì khác như rượu, heo cho dù 
mua bán với người Kafir (người ngoại đạo) bởi vì Nabi � đã nói:  

))������� �� �b�J ��I$0�U  ��J m�n�I$0�̀ �D��.4((   
"Quả thật, khi Allah cấm điều gì thì cấm luôn số tiền lợi nhuận được từ 

nó." 
Và bởi vì Nabi � đã nguyền rủa rượu, người uống rượu, người bán rượu, 
người mua rượu, người vác rượu, người được vác rượu đến cho, người 
thu lợi nhuận từ rượu, người sản xuất rượu và người dự trữ rượu." (Trích 
từ Fatawa Hội đồng thường trực q13/tr 49). 
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Thứ ba: còn về câu nói: "chúng tôi luôn nghỉ rằng bán thịt heo 

cho người không phải Muslim là được phép bởi vì không có văn bản 

nào từ Qur'an cũng như Sunnah cấm bán thịt heo cho người ngoài 
Muslim." ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm, bởi vì những bằng chứng từ 
Qur'an và Sunnah cũng như sự thống nhất của Ulama rằng cấm mua bán 
thịt heo, và đây là những bằng chứng mang ý nghĩa chung dù là mua bán 
với người Muslim hay Kafir, không phân biệt người này hay người kia. 

Cho dù có nói: dụng ý của sự cấm đoán là cấm mua bán với người 
Muslim gốc, điều này lại càng sai lầm hơn, bởi vì người Muslim gốc sẽ 
không mua thịt heo làm gì trong khi họ biết Allah đã cấm họ làm thế ! 

 
Còn câu nói: "thịt heo vẫn có trong thời đại của Rosul �, nếu đó 

là điều bị cấm là Người đã nguyền rủa ai sử dụng nó giống như đã 
nguyền rủa đối với rượu vậy." ý nghĩ này cũng sai lầm luôn. 

Bởi vì không bắt buộc là khi cấm điều gì thì Rosul � phải nguyền 
rủa người làm điều đó mà chỉ cần Người ra lệnh cấm hoặc báo cho biết 
nó là Harom là đủ giống như việc cấm mua bán heo vậy. 

 
Thứ tư: Còn số tiền mà các bạn đã nhận chẳng qua là thù lao mà 

các bạn xứng đáng được hưởng sau khi đã rõ tận tường đấy là số tiền 
không được phép chạm đến và liên quan đến nó. Còn những gì các bạn đã 
làm chính là điều mà các bạn đã từng hài lòng cho chủ công ty làm như 
vậy. Và nay, nhiệm vụ của các bạn là phải khuyên bảo, ngăn chặn người 
chủ đó dừng ngay việc làm sai với giáo lý Islam, và ai đã từ bỏ việc gì vì 
Allah chắc chắn sẽ được Allah ban cho đều khác tốt đẹp hơn. 

Đối với số tiền mà các bạn nhận trước khi biết nó bị cấm thì không 
sao cả Insha Allah, vì Allah đã phán trong Qur'an về số tiền ăn lời như 
sau: 

�{�X�Wh���g��f��e��d��c��b��a��`���_��^��]i�z ة���  ٢٧٥: ا�

�Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng ngay 
(việc cho vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ của y và 
công việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định� Al-Baqoroh: 
275. 
 

Cầu xin Allah ban cho các bạn mọi điều Halal và tràn đầy hồng ân 
trong nó. 

Wollohu A'lam. 
 

Do Abu Hisaan Ibnu Ysa dịch thuật từ trang web 
hỏi & đáp về Islam:  http://www.islam-qa.com 


