Dato, 29.12.17

profeten muhammeds a eksklusive juridiske autoritet
(det å erklære en haram ting, for halal)
Vedrørende Profeten Muhammed a så sier Allah i Koranen, nærmere sagt i surah, kapittel 53 (alnajm), vers 3-4, som følger:
َ ﴿… َوما يَن ِط ُق َعن
ٌ وى إِن ُه َو إ ِ ّل َو
ٰ اله
ٰ
﴾يوىح
يح
ِ
… og heller ikke taler han av egen lyst, hans ord er kun det som blir åpenbart for ham.1
Hans ord er kun det som blir åpenbart for ham a, enten i form av engelen Jibril e (Gabriel) eller
direkte til hjertet (ilhaam). Hva enn Profeten Muhammed a sa, var det som Allah ville at han a
skulle si. Så hvilken enn juridisk lovgivning han a ga i sin tid, er en juridisk lovgivning fra Allah.
Generelt har Skaperen Allah u utdelt to autoriteter til Profeten a, som følger:
1. Autoritet til å fortolke lovene og reglene som er gitt i Koranen av Allah.
2. Den eksklusive autoritet; Profeten Muhammed a kan gi andre lover, som ikke er nevnt i
Koranen. Eller lover som er nevnt i Koranen, men som Profeten Muhammed a gjør noen unntak
fra. Eller spesifisere og erklære en ting som lovlig, som Koranen generelt har erklært som ulovlig. Et
eksempel på dette er som følger, der Koranen i surah al-maida (det dekkede bordet), vers 3, sier:

َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َّ
﴿إِنما حرم عليكم الم
﴾… يتة

Han har gjort ulovlig for dere kun det selvdøde dyret (som selv på egenhånd
har dødd, uten å ha blitt slaktet halal engang) …2
Men hva med fisk da? Man slakter aldri en fisk, man bare spiser den slik den er uten å slakte halal.
Fiskere bruker fiskestang til å hente ut fisken fra havet og inn i båten sin, og der og da dør den helt
av seg selv (dvs. selvdød dyr ifølge Koran verset over)! Den slutter å puste helt på egenhånd, på
grunn av det at den ikke er skapt til å puste ute i luften, men i vannet kun. Men da har jo man altså
ikke slaktet den halal (på lovlig vis). Så ifølge påbudet nevnt i Koranen over, er jo det et selvdød
dyr (det har dødd av seg selv, altså sluttet å puste av seg selv, dermed haram [forbudt] å spise). Nå,
hva med millioner av muslimer som daglig spiser fisk kjøpt fra butikken? Spiser dem alle haram
(forbudt)? Nei, for fisk er halal (lovlig), siden Profeten Muhammed a har gjort et unntak fra dette
forbudet om det selvdøde dyret, ved bruk av sin eksklusive lovmakt (autoritet) som han har fått av
Allah:
َ
َ
َ
َ
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الل َّ ـ صىل اهلل
ِ  عن عب ِد، عن أ ِبي ِه،الرح ِن ب ُن زي ِد ب ِن أسلم
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َ
ان الوت والراد"
ِ عليه وسلم ـ قال " أ ِحلت لا ميتت
Abdullah bin Umar g beretter at Profeten Muhammed a sa: «To typer kjøtt
(dyr) er blitt lovlig for oss, det ene er fisk og det andre er gresshopper.»3

Men hvorfra kom denne åpenbaringen om lovligheten av fisk? Jo, det er dette som er den eksklusive
autoriteten til Profeten Muhammed a, som Allah har skjenket sitt elskede Sendebud, Profeten
Muhammed a med. Allah åpenbarer i hjertet og sjel til Profeten a, det at han skal erklære fisk og
gresshopper som lovlige dyr, dermed ekskludere disse to dyrene fra forbudet som Allah ga i Koranverset nevnt over. Åpenbaringen (i form av ilhaam til hjerte), kom jo fra Allah u, til Profeten a.
Allah tester mennesker, om hvem som virkelig følger Profeten Muhammed a og hvem som ikke
følger ham a.
Så de som mener og har den misoppfattede aqida (overbevisning) om å kun følge Koranens autoritet,
og ikke ahadith til Profeten Muhammed a, ja dem alle spiser ifølge den haram fisk daglig. Fordi
fisken har ikke blitt halal slaktet før den kom til butikkhyllene. Heldigvis er dette selvdøde dyret,
dvs. fisk, selfølgelig halal å spise, takket være Profeten Muhammeds a eksklusive autoritet fra Allah,
som ga oss unntak fra Koranens forbud mot å spise selvdød dyr (f.eks. fisk).
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Koranen 53:3-4
Koranen 16:115.
Sunan Ibn Majah, bind. 4, bok 28, kap. [Det å jakte], hadith #3218. Også nevnt i Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, 2/97.

