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Du’ā før påbegyndelse af læsning af en bog
Læs følgende Du’ā før du begynder at læse en bog, og du vil
huske, det du læser, اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ:

ۡ ُ ۡ ا َ ُ ا ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ِ ۡ َ َ َ َوا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ر
ام%#ِ ذا ا " ِل وا
Betydning: Oh Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÅbn portal af viden og visdom for os,
og forbarm dig over os! O den mest ærede og Ophøjede!
(Al-Mustaṭraf, bind. 1, s. 40)

Reciter Salat ’ala an-Nabi
Du’a.

, en gang før og efter ovenstående
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Ch
Ḥ/ḥ
Kh/kh
D/d
Ḋ/ḋ
Ż/ż
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ڑ
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Ř/ř
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X/x
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ن

M/m
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V/v,
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ۃ/  ہ/ھ
ى
Ḍ/ḍ
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◌ُ
‘
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Gh/gh
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F/f
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Q/q
Ṣ/ṣ

K/k
G/g

iii
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L/l
N/n
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Y/y
Y/y
A/a
U/u
I/i
Ū/ū
Ī/ī
Ā/ā
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VIDUNDERE AF FISK
spændende spørgsmål og svar
Læs denne bog fra ende til anden selvom Satan prøver at forhindre
dig. Du vil opnå viden om forskellige problemstillinger.

Fortrinlighed af Salawāt-‘Alan-Nabī
Freden af vore hjerter og sind, den mest generøse og venlige
َﺻ
Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ har udtalt: Den, som siger:

ۡ
َ
َُ َٰ ّ
ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُۡ َۡ
%' * ا ')( ا+ِ , ٍ( و ا. 0 2ِ 3َ ُ ا
ِ45َ َ 'ِ 6 َم ا7ۡ َ ب ِ َ( َك

Betydning: ‘Oh Allah! Må Dine velsignelser være over Sayyidunā
َﺻ
Muhammad اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ og tildel Ham den nære plads hos
dig på Dommens dag for ham bliver min forbøn nødvendig
(Wājib). (Mu’jam-ul-Kabīr, bind 5, s. 25, Ḥadīš 4480)

َُ َٰ ٰ َ ُ
( . 0 ? )َ @ =ا
>3َ
1
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Et par unikke fiske arter
Spørgsmål: Havene er fulde af vidundere, og der findes mange
unikke fisk, kan De beskrive nogle af dem?
Svar: Nedenfor er beskrivelsen af nogle af dem.

Ra’ādaĥ (Elektrisk Havkat)
Ra’ādaĥ (Elektrisk Havkat) er en lille fisk, den har den unikke
egenskab, at når den bliver fanget i et net, får den, der holder
nettet chok og hans hænder ryster. Erfarne fiskere binder
nettet fast til noget indtil fisken dør, først derefter løsner de
det, da den først mister sin evne efter døden.
(Ḥayāt-ul-Ḥaywān lid-Damīrī, bind 2, s. 40)

Fisk med Trosbekendelsen
‘Abdur Raḥmān Bin Ĥārūn Maghribī har berettet: ''Jeg sejlede
engang med en båd i det vestlige Hav, en dreng var med, og han
havde en fiskesnøre og krog med for at fange fisk. Da vores båd
nåede Mawḍa’-al-Bartūn, kastede drengen sin fiskesnor i havet,
en fisk bed på krogen, da drengen tog den ud af vandet, blev vi
alle overrasket af en scene, der genopliver ens Imān. Bag fisken
ٰ َٓ
َُ
højre gælle stod der ‘=' ’ ا َِ* ا ِ اog på hovedet ‘( .’ og lige bag
ُ َ
venstre gælle ‘=ل ا7ۡ Bُ ’ر

َُ َٰ ٰ َ ُ
( . 0 ? )َ @ =ا
>3َ
2
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Fisk med langt liv
I bogen Tuḥfa-tul-Albāb skrevet af Abū Ḥāmid Andalusī står der,
at der findes en fisk i Middelhavet, om er omkring en halv meter
lang, når den bliver fanget, dør den ikke, den bliver ved med at
hoppe. Hvis man skære et stykke af den og placere det på et
bål, springer det ud af ilden sommetider lige i ansigtet på
personen. Når man vil forberede fisken bør man lægge sten
eller andet tungt på grydelåget så stykkerne ikke hopper ud af
den. Fisken dør ikke indtil den ikke er gennemkogt, selvom man
skærer den i tusind stykker. (Ḥayāt-ul-Ḥaywān lid-Damīrī, bind 2, s. 41)

Levende Ø!
Det berettes, at: Da kong Alexanders tropper forlod Indien i et
skib, så de om aftenen en ø i det dybe blå Hav, de forankrede
skibet i nærheden, og hele hæren gik i land på øen. Alt gik fint
og de hamrede teltpløkkerne i jorden, men da de tændte ild for
at lave mad, begyndte øen at bevæge sig. På ingen tid sank øen
i vandet og forsvandt helt, flere soldater druknede. Det viste sig
at øen ikke var et stykke jord, men en kæmpe fisk Rārkāl som
findes i Det Indiske Ocean. Med Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnåde er denne
fisk så gigantisk, at den ligner en lille ø, når den flyder lige
under vandet. Rārkāl fisken er ekstremt hårdfør, derfor blev
den ikke påvirket, da den fik hamret teltpløkkerne ind i sin
krop. Men da der blev tændt bål på den flere steder, fik den
brandskader og dykkede for at slukke ilden. Samtidig druknede
en masse mennesker, der opholdt sig på denne "levende ø''.
(‘Ajāib-ul-Ḥaywānāt, s. 229 med nogle ændringer)
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Zāmūr
Zāmūr er en meget lille fisk. Den kan godt lide menneske
stemmer, derfor følger den efter både der kommer forbi den.
Hvis der kommer større fisk for, at angribe båden, hopper
denne lille fisk ind i den store fisks øre, så den får store smerter
og bliver nødt til at svømme væk fra båden og hen mod kysten
for at banke sit hoved mod en sten, for at få fisken ud. Men den
emder med at dø pga. af slagene. På grund af denne egenskab
af denne lille fisk, elsker fiskerne den, de fodre den og hvis de
kommer til at fange den i deres net, slipper de den ud i vandet
igen. (Ḥayāt-ul-Ḥaywān, bind 2, s. 6)

Hval
Hvalen er det største levende dyr på Jorden. Arten Blåhval er
med hensyn til størrelse og vægt den største hval. Der blev
engang fanget en blåhval, som var 108 fod lang og vejede mere
end 131 ton, den lever i det iskolde vand. Blåhvaler kan ifølge
forskning nå en svømmehastighed på 49,9 km/t. og dens
kræfter svarer til ca. 520 hestekræfter. En nyfødt blåhval vejer
mere end 7 ton og er ca. 8 meter lang. I 1932 blev der fanget en
blåhval, som var 89 fod lang og vejede 119 ton, dens tunge
vejede over 3 tons i vægt (udledt fra ‘Ajāib-ul-Ḥaywānāt, s. 230)

Manāraĥ
Dette er en hav fisk som rejser sig på vandoverfladen som en
minaret (tårn), og kaster sig derefter på både, så de synker. Når
4
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fiskere ser den tæt på deres båd, blæser de i trompet, horn mv.
for at skræmme den væk. Manāraĥ fisken er et stort problem
for fiskere og deres fiskerbåde. (Ḥayāt-ul-Ḥaywān, bind 2, s. 447)

Qūqī
Dette er en meget mærkelig fisk, den har et langt torn på sit
hoved. Når en Qūqī er sulten, kan den angribe dyr der er langt
større end den selv. Den kaster sig foran byttet, så det spiser
den. Når denne fisk er i byttets mave, skærer den dennes mave
åben med sit horn og frigør sig selv. På den måde skaffer den
sig føde, og nyder det. Andre havdyr nyder resterne af Qūqīs
bytte. Hvis fiskere forsøger at fange denne fisk, angriber og flår
den deres båd op med sit torn, og spiser de druknende fiskere.
De fiskere, der jæger Qūqī fisk bruger dennes hud til at dække
deres båd, da dens torn ikke kan skade dens egen hud. (ibid, s. 363)

Qāṭūs
Qāṭūs er en kæmpe fisk, den angriber store både og ødelægger dem.
Det mærkelige ved denne fisk er, at hvis en menstruerende
kvinde er med i båden, kommer den ikke tæt på den. De sejlere,
der kender til dette, kaster stof med menstruationsblod på ned
i vandet, hvis de ser fisken, og den svømmer væk.
(Udledt fra: ‘Ajāib-ul-Ḥaywānāt, s. 220)

Delfin
Delfinen er en venlig fisk, folk på både bliver glade, når de ser
5
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den. Hvis en delfin ser en druknende person, redder den ham
ved, at skubbe ham mod kysten. Nogle gange tager den en
druknende mand op på sin ryg og andre gange skubber den
ham ved hjælp a sin hale. (ibid, s. 221) Delfiner findes bl.a. i
Nilen i Egypten.

Fisk med vinger
Der findes en kæmpe fisk i havet, som nogle gange kan komme
til at svømme mod lavt vand, hvis det sker og vandet tørrer,
bliver den rastløs og begynder at ryste. Den kan forblive i
denne tilstand i op til 7 timer, pga. af rystelserne og dunken i
mudderet, bliver dens skind revet op og to store vinger komme
frem fra det beskadigede skind, og fisken flyver tilbage til
havet. (ibid, s. 222)

Minshār
Der findes en kæmpe stor fisk i det sorte Hav, kaldet Minshār,
den har enorme rygfinner fra hoved til hale, som er sorte og
skarpe som en sav, hver enkel finne er omkring en meter lang.
Den har også to store horn på hovedet, som den opdeler
vandet med, når den svømmer, det skaber en forfærdelig lyd.
Den sprøjter vand gennem sin næse og mund, som ligner et
springvand i vandet. Vandet falder tilbage, som regn på
bådene. Hvis denne enorme fisk når ind under en båd,
ødelægger den båden. Fiskere frygter denne fisk, hvis de ser
6
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den, beder de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞom Hans beskyttelse imod dette hav
monster. (Ḥayāt-ul-Ḥaywān, bind 2, s. 448)

Savfisk (Kawsaj)
Savfisk kaldes også løven af havet, den har en snude som en
sav. Hvis den får fat i et menneske saver den dennes krop op i
to dele og æder den. Den skære også de andre havdyr som et
sværd, og de er derfor bange for den. Der er en underlig ting
ved Savfisken, hvis den fanges om natten, kan man få noget
aromatisk fedt ud fra dens mave. Men hvis den fanges om
dagen findes det ikke. Savfisk findes i floden Dijlaĥ (Tigris) i
Basra i bestemt sæson. (Udledt fra: Ḥayāt-ul-Ḥaywān, bind 2, s. 425)

Kun forsømmende fisk fanges
Spørgsmål: Er der nogen grund til, at fiskene bliver fanget?
Svar: Ifølge nogle beretninger er det kun de fisk, der glemmer
Żikrullāĥ, der bliver fanget. A’lā Ḥaḍrat Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ
Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرhar i sin
Fatawa Razawiyyaĥ bind 9 side 760 nævnt: ‘Det er fortalt af
ۡ
ٌ 7ۡ ُ َ  و%ٌ I Jَ Kَِ Lُ ا5َ ’ dvs. fugle
Abū Ash-Shaykh ‘ ِ ۡ ِ MNۡ C6ِ اDۡ ِ Eَ ِ F ِ ت ا
ِ
og fisk bliver ikke fanget indtil de stopper Żikrullāĥ (ihukommelse
af Allah ( ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞTafsīr Durr-e-Manšūr, bind 4, s. 184)
Det er på side 531 i Malfūẓāt A’lā Ḥaḍrat nævnt, at Ahl-ulKashf fortæller, at alle dyr udfører Żikrullāĥ, lige så snart de
stopper, dør de. Og hvert blad lovpriser Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, når det
7
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stopper lovprisning af Allah
falder til jorden.

 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,

adskilles det fra træet og

Madani barn og forsømmende fisk
Nedenfor er en Tro genoplivende beretning: Engang var en
fisker i Yemen i færd med at fange fisk ved bredden af en flod,
hans lille datter var med. Når han fangede en fisk, lagde han
den i en kurv bag sig. Hans datter tog hver gang fisken og smed
den tilbage i vandet. Da han ville vende hjem, kiggede han i
kurven, og der var ikke en eneste fisk i den. Han spurgte sin
datter, hvor fiskene var og den lille pige svarede: ‘Min kære far,
du har fortalt mig en Ḥadīš om, at det kun er forsømmende
fisk, der bliver fanget og jeg synes ikke, at vi skulle spise fisk,
der havde glemt Żikrullāĥ (ihukommelse af Allah ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Da
manden hørte disse visdomsord fra sin datter, blev han meget
følelsesladet og tårevædet kastede han sin fiskesnor væk.
(Ṣift-uṣ-Ṣafwaĥ, bind. 4, s. 357)

Må Allah
dem.

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

velsigne dem og tilgive os uden regnskab pga.

َ
ٰ ََ ٰ َ ُ
Bَ ِ َوا ِ*ٖ َوTۡ ? )َ @ =ا
>3َ Oۡ 5
ِ
َُ َٰ ٰ َ ُ
( . 0 ? )َ @ =ا
>3َ
َ
َ
َ
َ
=ا= ا= ا= ا
َُ َٰ ٰ َ ُ
( . 0 ? )َ @ =ا
>3َ
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ا7 3
ُ ُۡ
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َۡ 0
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Må man spise forsømmende fisk?
Spørgsmål: Bør vi stoppe med at spise forsømmende fisk?
Svar: Nej, det er Ḥalāl (tilladt)at spise dem.

Hvilke havdyr er Ḥalāl?
Spørgsmål: Hvilke havdyr er Ḥalāl?
Svar: Ethvert havdyr er Ḥarām undtagen fisk. Ḥanafi retslærde
skriver: ''Ethvert Havdyr er Ḥarām, undtagen fisk, den er Ḥalāl
(tilladt).'' (Fatāwā ‘Ālamgīrī, bind 5, s. 289)
Imām Burĥānuddīn Marghīnānī  ُﻗـ ِ ّﺪ َس ِﺳـ ُّﺮ ُہاﻟـﻨُّـ ۡﻮ َر ِاﱏhar sagt: Intet Havdyr
er tilladt at spise undtagen fisk. Fisk er tilladt selv bitte små,
slangelignende og andre arter må spises. (Ĥidāyaĥ, bind 4, s. 353)

Definition af en fisk
Spørgsmål: Vil De venligst fortælle definition af en fisk?
Svar: Ifølge undersøgelse fortaget af en lærd (Muftī) fra
D‘awat-e-islami (præsenteret med få ændringer): Der er ingen
endelig og præcis definition af fisk i bøger af islamisk retslære
eller ordbøger. Ældre og yngre eksperters udtalelser præsenteres
her sammenfattet. Fisk er et Havdyr med koldt blod. Det er et
hvirveldyr, men der findes også mange fiskearter, der ikke har
en rygsøjle. Fisk bruger gæller til at trække vejret. De fleste fisk
lægger æg, men nogle føder unger. Nogle fiskearter kan også
flyve korte længder.
9
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Ethvert vand dyr er Ḥarām undtagen fisk
I den berømte Hanafi Fiqh bog Badā’i-uṣ-Ṣanā’i a er det
skrevet, at alle dyr fra vandet er Ḥarām bortset fra fisk. Kun
fisk der er død og flyder omvendt i vandet er Ḥarām. Asĥāb
siger det samme dvs. alle fiskearter er Ḥalāl også Jirrīš og
Mārmāĥī (der ligner en slange dvs. ålen) og andre fiskearter.
Ved argumentation om Ḥalāl eller Ḥarām fisk nævnes ikke
specifikke fiskearter, men fisk generelt bevises at være Ḥalāl
føde. Vedrørende Jirrīš har Sayyidunā ‘Alī ـﺎﱃ َو ۡﺟـﻬَ ُـﻪ اﻟـۡ َﮑـ ِﺮﻳۡﻢ
ٰ َـﻪ ﺗَـﻌ
ُ ﮐَـ َّﺮ َم اﻟـﻠ
ِ
og Ibn ‘Abbās > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َرberettet at de er Ḥalāl, og da der
ikke er standpunkter der modsiger dette, er denne enstemmigt
Ḥalāl. (Uddrag fra: Badā’i-uṣ-Ṣanā’i, bind 4, s. 146)

Tusindvis af fiskearter
Uddraget fra Badā’i-uṣ-Ṣanā’i belyser, at alle fiskearter er
Ḥalāl. Der findes tusinder fiskearter og nogle arter har
islamiske lærde måtte specificere, så det blev afgjort om den
kunne kaldes en fisk eller ikke. Der har været uenighed om
hvorvidt nogle Havdyr f.eks. rejer er fisk eller ikke, det er
fastslået at rejer er en fiskeart. For at afgøre om dyret er en fisk
eller ej, følges en bestemt procedure. Man ser på definitionen i
ifølge ordbogen og på den mest kendt betydning blandt de
indfødte arabere. Hvis et dyr fra vandet blandt arabere kaldes
en Samak (fisk), er det i kræft sit navns definition blevet gjort
Ḥalāl ifølge Aḥādīš. Korrekt brug og accepteret betydning af
dette ord (samak) afgøres af indfødte arabiske sprogeksperter.
10
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Når et dyr er fastslået til uden tvivl at være fisk, er det Ḥalāl at
spise, selvom den benævnes ved et andet navn for eksempel
‘Ḥūt’ , ‘Nūn’ el.lign. ).

Utallige vidundere i Oceaner
Der findes mange fiskearter, som der har været tvivl om,
hvorvidt de hørte under kategorien fisk eller ej. Der findes
arter som overrasker selv eksperterne, det er sagt om
ۡ ُ َ ُ ۡ ََۡ
ٰ W
َ َ V
%XY'' ’اoceanernes vidundere er
oceanerne, at ‘T◌ٗ ;ُ ِ I U
uendelige''. Selv i dag opdages nye bizarre og usædvanlige
fiskearter hele tiden. Dermed rejses spørgsmålet også løbende,
om hvorvidt det nyt opdagede Havdyr er fisk eller ej. Og Lærde
har i enhver tidsalder diskuteret dette.

Undersøgelse af to fisk fortaget af
َ
ُ ۡ
A‘la Hadrat Tۡ َ ِ= ا4َ َر

Der er fortalt om to fisk i Fatāwā Razawiyyaĥ bind 20 på side
332-336, den ene ved navn Jirrīš (ål) og den anden Jirrī på
arabisk, Mārmāĥī på persisk og Bām på urdu. Begge fisk har et
udseende, der ikke kun gjorde almindelige mennesker, men
også lærde i tvivl, om hvorvidt de var fisk eller ej, der findes
udtalelser i bøger om, at de ikke er fisk og dermed ikke tilladt
at spise. Men A’lā Ḥaḍrat Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ Maulānā
Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦhar med udtalelser
ِ
af Fuqaĥā ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ ﺗَـﻌ َ ٰﺎﱃ
َ  َرbevist at begge disse Havdyr er fisk og
11
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ِ ﲪ ُﺔ ا
begge er Ḥalāl at spise. Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرhar
også nævnt, at sprogeksperter betragter begge disse fisk som
den samme, men ifølge islamiske lærde er det ikke den samme,
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اhar sagt at Jirrīš
men to forskellige fisk. A'la Hadrat ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
er en fisk, der findes i store mængder ved strandene.

Beretning
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyidunā Imām Muhammad ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرhar i Mabsūṭ berettet,
at ‘Amraĥ Bint Abī Ṭubaykh sagde, at hun sammen med sin
slavepige gik til markedet og byttede sig til en Jirrīš for en
Qafīz hvedekerner (ca. 46 kg hvede), fisken var så stor, at den
ikke passede ind i kurven. Fra den ene side stak hovedet ud og
fra den anden halen. Sayyidunā ‘Alī ـﺎﱃ َو ۡﺟـﻬَ ُـﻪ اﻟـۡ َﮑـ ِﺮﻳۡﻢ
ٰ َـﻪ ﺗَـﻌ
ُ  ﮐَـ َّﺮ َم اﻟـﻠgik forbi
og spurgte: "Hvor meget har I givet for den?" Da han fandt ud
af prisen sagde han: "Sikke en ren og billig ting og en udvidelse
for ejeren.''

Citater om fisken Jirrīš
ِ ﲪ ُﺔ ا
A’lā Ḥaḍrat ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرhar endvidere berettet, at det er citeret i
Ḥayāt-ul-Ḥaywān, at Jirrīš er en fisk, der ligner en slange.
Jirrīš' flertal er Jirrāšī eller Jirrī, på persisk kaldes denne fisk
Mārmāĥī, i Ĥamzaĥs diskussion er det Ankalays. Jāḥiẓ sagde,
at det er en vandslange og Ḥukm om den er, at den er Ḥalāl
ِ
(tilladt at spise). Men den fisk som Fuqaĥā ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ
َ  َرkalder
Jirrīš er helt sikkert en anden end Mārmāĥī (Bam fisk), da de i
forklaringer og Fatawa (juridiske afgørelser udstedt af islamiske
religiøse lærde) er nævnt hver for sig.

12
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ۡ ُۡ َ َ ُ
Det er i Mughrib skrevet 1]ِ 5َ ِ[ ا َ ّر
\ 7Z, dvs Den (Jirrīš) er en
anden end Mārmāĥī. (dvs. ikke den samme) ‘Allāmaĥ Ibn
Kamāl Bāshā skriver i Iṣlāḥ-o-Īḍāḥ, at Jirrīš er en anden
fiskeart end Mārmāĥī (Bām), det er nævnt i Mughrib. Begge
fisk er nævnt adskilt, da der i forvejen var tvivl, om de var fisk
eller ej. (Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 324-330)

Forskelle mellem hankøn og hunkøn
Spørgsmål: Hankøn fisk er nævnt, kan de venligst beskrive
forskellen mellem hankøn og hunkøn fisk?
Svar: Bemærk venligst tre mærkbare forskelle:
1.

Normalt er hankøn fisks krop stor og bred og hunkøn
fisks krop er noget rundt og relativt mindre end hankøn.
Hunnens mave bliver større end hannens under opdræt
sæsonen.

2.

Hannens farve er lys og klar som regel er den blå og
orange, mens hunnen ofte er brun.

3.

Under hannens mave er finnen forholdsvis større end
hunnens, under denne finne findes kønsorganet.

1

Al-mughurib Lil-mutarzi bind 1, s. 137
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Hvordan er det at have fisk uden gæller?
Spørgsmål: Er det Ḥalāl eller Ḥarām at spise fisk, der ikke har
gæller?
Svar: De er Ḥalāl (tilladt).

Hvilken fiskeart er Ḥarām?
Spørgsmål: Er der nogen bestemt fiskeart, der er Ḥarām at spise?
Svar: Nej, der er ingen fiskearter, der er Ḥarām. Kun den fisk
der dør af sig selv og flyder omvendt i vandet er Ḥarām . Hvis
en fisk dør pga. kemikalier eller slag og flyder i vandet er den
Ḥalāl. Ṣadr-ush-Sharī’aĥ, Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ ‘Allāmaĥ Maulānā
Muftī Muhammad Amjad ‘Alī A’ẓamī  َﻋـﻠ َﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیhar
udtalt: "Hvis en fisk dør naturligt i vandet og flyder omvendt
på overfladen er den Ḥarām. Og hvis en fisk er blevet dræbt og
derefter flyder omvendt, er den ikke Ḥarām.''
(Baĥār-ash-Sharī’ah, bind 3, s. 324)

Andre måder hvorpå en fisk er Ḥalāl
Ifølge Baĥār-ash-Sharī’a: Hvis en fisk dør pga. vandets varme
eller kulde, eller hvis den er bundet med en snor i vandet og
dør pga. det, eller hvis den bliver fanget i net og dør, eller hvis
den dør pga. kemikalier i vandet og man ved at det er årsagen,
eller hvis en fisk er blev fanget og lagt i en spand med vand og
den dør på grund af for lidt vand eller for lidt plads, er den i
14
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alle sådanne tilfælde Ḥalāl at spise. (ibid; Durr-al-Mukhtār, Radd-ulMuḥtār, bind 9, s. 512) Kort sagt, den eneste fisk, som er Ḥarām, er
den der dør en naturlig død uden synlig grund og flyder
omvendt i vandet.

Fisk faldet ud af fugle næb
Spørgsmål: Hvis en fugl fanger en fisk og flyver, men taber den
ud af næbbet, og den er død, når den falder til jorden, er de så
Ḥalāl?
Svar: Den er Ḥalāl, da årsagen til dens død er fangst.

Fisk som er i en større fisks mave
Spørgsmål: Må man spise de små fisk, der er i en større fisks
mave, når man skærer den op?
Svar: Hvis en fisk, der er fundet i en anden fisks mave, stadig er
hård og frisk kan den spises, men hvis den er blevet blød og
ِ
lugter, skal den ikke spises. De lærde ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ
َ  َرsiger i Muḥīṭ
Burĥānī’, at en fisk, som findes i maven af en anden fisk, der er
fanget, kan spises, da den enten er død pga. at den blev fanget
af den større fisk eller pga. pladsmangel i fiskens mave (dvs.
kvalt i den større fisks mave).
Denne problemstilling viser, at hvis man finder en frisk fisk i
en Ṭāfī fisks mave, må man spise den. Men hvis fisken i maven
på en anden fisk også er Ṭāfī, må man ikke spise den. Det er
15
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ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اat det er tilladt at
berettet af Imam Muhammad ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
spise fisk, der er blevet kastet op af en hund, hvis fiskens
tilstand ikke har ændret sig, da denne fisk har en dødsårsag.
(Muḥīṭ Burĥānī, bind 6, s. 449) (Ṭāfī - Fisk, der dør uden synlig
årsag og flyder omvendt i vandet dvs. de er død en naturlig
død)

Fiskeæg
Spørgsmål: Må man spise fiskeæg?
Svar: Ja, de må spises. Der findes også store fiskeæg, men
bittesmå gule fiskeæg findes i millionvis, der er en membran
rundt om dem, og de smager godt. De kaldes Aani på urdu.
Når man får skåret sin fisk i små stykker, bør man bede om at
få fiskeæggene med, ellers bliver de lagt med de uspiselige dele,
for bagefter at blive adskilt og solgt andetsteds. Fiskesælgere
bør ikke gøre dette, da æggene tilhører den, der ejer fisken.

Må man dræbe fisk ved at hælde kemikalier i vandet?
Spørgsmål: Må man fange fisk ved hjælp af elektrisitet eller
ved at hælde kemikalier i en sø eller en dam?
Svar: At fange fisk ved at give elektriskstød eller ved at hælde
kemikalier i vandet er ikke tilladt ifølge Shari'ah, Man dræber
ikke kun fisk, men unødigt også andre uskadelige dyr i vandet
ved sådanne metoder.
16
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Må man spise fisk der er død pga. kemikalier?
Spørgsmål: Er det tilladt at spise fisk, der er død pga.
sprængstoffer eller kemikalier?
Svar: Hvis fangsten ikke er giftig, er den tilladt at spise.

Må man dræbe fisk med sprængstoffer?
Læs herunder et spørgsmål og svar godkendt af "Faisla Fiqĥi
Board'' Delhi (16 Jumāda-al-Awwal 1424 Hijri, 17-07-2003) og
forøg din viden:
Spørgsmål: Der bruges noget eksplosivt materiale til at dræbe fisk
i vandet, hvorefter de fanges og sælges på markedet. Og man
ved ikke om fiskene er døde i vandet eller udenfor, må sådanne
fisk spises?
Svar:
1. Det er tilladt at spise fisk, der er blevet dræbt af en
eksplosion, da der er en kendt dødsårsag. Kun de fisk, der
ikke har en kendt dødsårsag, er Ḥarām dvs. at det er bevist
at fisken er død en naturlig død og vendt ii vandet. Men
hvis eksplosionen har forårsaget skadelige virkninger på
َ َ ٰ
ُ َو
fisken, er det ikke tilladt at spise den. ۡ ا= َ@ َ) ? ا
2.

Hvis andre harmløse dyr ikke bliver påvirket af en
eksplosion dvs. hverken dør eller kommer til skade, må
man gerne bruge denne metode. Men hvis harmløse dyr
17
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skades eller dør ved eksplosionen er metoden ikke tilladt.
Og det er grusomhed mod uskadelige dyr.

Harmløse dyr fanget i fiskenet
Spørgsmål: Hvis harmløse dyr som krabber og lign. fanges i
ens fiskenet, kan man så bare lade dem dø?
Svar: Dār-ul- Iftā Jāmi’aĥ Ashrafiyaĥ, Mubarakpur i Indien har
udstedt en Fatwā vedr. denne problemstilling: Det er tilladt at
fange fisk ved hjælp af et fiskenet, men hvis andre harmløse
dyr fanges i nettet, bør de sættes tilbage i vandet, da det ikke er
tilladt at dræbe dem uden en shari' grund. Det er berettet i en
َﺻ
Ḥadīš, at den elskede og velsignede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ har
udtalt, at den, der dræber en fugl eller et andet dyr uden grund,
han skal stå til regnskab hos Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞpå Dommens Dag. Det
َﺻ
var en der spurgte: ''Yā Rasūlallāĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ Hvilken ret
َﺻ
har det?" Den ophøjede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ svarede: ''Det
(dyret) har ret til at blive slagtet og spist, og ikke at få skåret
hovedet af og blive smidt væk (dræbt). (Musnad Imām Aḥmad Bin
Ḥanbal, bind 2, s. 567, Ḥadīš 6562; Sunan Nasāī, s. 770, Ḥadīš 4355)

Må man spise fiskeben?
Spørgsmål: Er fiskeben tilladt at spise eller ikke?
Svar: Man må godt spise fiskeben. Normalt er fiskeben ikke
lette at spise, men nogle er sprøde, bløde og lette at tygge. For
18
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eksempel er en Makrels ben, som lever i havvand lækre, saftige
og let at tygge - de bør tygges godt og krummerne bør spyttes
ud. Det er nævnt i Fatāwā Razawiyyaĥ: ''Alle Ḥalāl og Ḥalāl
slagtede dyrs knogler er Ḥalāl dvs. tilladt at spise, så længe de
ikke er skadelige, i så fald vil de ikke være tilladt at spise. Kun
skadelige knogler må ikke spises, knoglerne i sig selv er ikke
forbudte. (Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 340)

Fiskeskind
Spørgsmål: Er det tilladt at spise fiskeskind?
Svar: Ja, det er tilladt at spise fiskeskind. Normalt fjernes skindet
enten inden eller efter fisken er tilberedt til spisning, men det
bør ikke spildes, da det også er en velsignelse fra Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Nogle fisks skind smager godt, men hvis skindet er hårdt og
ikke kan tygges, bør det ikke spises.

En opskrift
Spørgsmål: Er der nogen speciel opskrift for at tilberede fisk?
Svar: Der er flere måder at tilberede fisk på. Det er bedst at
marinere fisken med salt og krydderier og derefter grille den
over kul, den kan også bages i ovnen. Ovntilberedning og
stegning på stærk varme reducerer fiskens fordele. Hjemme
hos os tilberedes fisken således, at vi først lægger den i vand et
par timer, det tager lugten. For at tilberede fiskekarry bruger vi
19
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kun fire krydderier: salt, chili pulver, hvidløgspulver og
korianderfrøpulver. Man kan også stege fisken til krydderierne
tørrer og en lækker fiskeret er klar. Man kan også lade vær
med at tørre krydderierne og så hælde vand i, og tilberede en
suppe. Vi plejer ikke at bruge løg, kartofler, sort peber og lign. i
fiskeretter.
En specifik fisk som hedder Bumlā, er en blød fisk, når vi
tilbereder den bruger vi tomater udover ovennævnte krydderier.
Hvis der er behov for flere krydderier eller sovs, forøger vi
mængden af hvidløgspulver og korianderfrøpulver. Prøv Jer
frem, måske bliver den ikke god ved første forsøg, men øvelse
gør mester. Og måske vil du komme til at kunne lide fisk
tilberedt med denne opskrift.

Den elskede Profet  spiste fisk
Spørgsmål: Er det bevist, at den elskede og velsignede Profet
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ /ّ َ spiste fisk?
Svar: Ja. Det er det.

En kæmpe fisk
ِ
Sayyidunā Jābir Bin ‘Abdullāĥ > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َرhar berettet: ''Den
ِ
ِ
َ
ﺻ
mest elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ sendte os for at kæmpe
mod de vantro fra Quraysh stammen og udpegede Sayyidunā
ِ
Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsom hærchef for Mujāĥidīn, vi fik en
ُ >
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sæk tørrede dadler med til vores rejse, da der ikke var andet, vi
ِ
kunne få med at spise. Sayyidunā Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرgav
ُ >
hver af os en dadel dagligt.
En person spurgte: "Hvordan klarede I jer med en enkelt dadel
ِ
om dagen?" Og han اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsvarede: "Vi spiste den, som et
ُ >
spædbarn sutter den, og derefter drak vi vand, og det var
tilstrækkeligt for os. Vi plukkede også blade fra træer, og lagde
dem i blød i vand for at spise dem. Vi nåede senere
strandkanten, hvor vi fandt en enorm fisk, som kaldes 'Anbar.
ِ
Vores hærchef Sayyiduna Abū 'Ubaydah اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsagde:
ُ >
ِ
"Den er død" (ment ikke tilladt), men så sagde han اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر:
ُ >
َﺻ
"Nej, vi er blevet sendt af den Hellige Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ og
vi har forladt vores hjem for at kæmpe i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvej, og I er
alle her pga. nødvendighed, derfor er den tilladt.
Beretteren fortæller videre: "Vi var 300 mænd, der levede af
den i en måned og vi blev alle sunde. Jeg kan stadig huske, at vi
kunne fylde spande af fedt fra dens øjenhuler, og vi skar
stykker af kød fra den, som var på størrelse med en tyr. (Denne
ِ
fisks øjenhuler var enorme) Sayyidunā Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
َ َر
ُ >
 َﻋـﻨ ْ ُﻪsatte tretten af os i dens øjenhule, og vi kunne alle være der.
Dens ene ribben blev rejst op som en bue, hvorefter en kamel
med saddel kunne passere under den uden besvær. Vi tog store
stykker tørrede kød med til rejsen. Da vi ankom til Madīnaĥ
Munawwaraĥ زَادَ َﻫـﺎ اﻟـﻠـ ُﻪ َﺷـ َﺮﻓ ًـﺎ َّو ﺗَ ۡـﻌ ِـﻈﻴ ۡ ًـﻤﺎ, gik vi først til den hellige og
َﺻ
elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ og fortalte om fisken.
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َﺻ
Den ophøjede og ærede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ sagde: "Det var
Rizq (næring), som Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhavde skabt for Jer. Har I noget
kød fra fisken? (Hvis I har), skal I give det til os. Vi bragte
derefter noget kød fra fisken og den mest elskede og velsignede
َﺻ
Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ spiste det. (Ṣaḥīḥ Muslim, s. 1070, Ḥadīš 1935)

Må Allah
dem.

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

velsigne dem og tilgive os uden regnskab pga.
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Et spørgsmål og svar
Spørgsmål: Ifølge ovennævnte Ḥadīš, sagde Sayyidunā Abū
ِ
‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرførst, at fisken ikke var tilladt at spise,
ُ >
men sagde derefter, at den var tilladt for dem, da de var i en
tilstand af Iḍtirār, dvs. de gjorde det nødvendighed. Hertil er
problemstillingen klar, men der berettes senere i samme Ḥadīš,
َﺻ
at den mest elskede og ophøjede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ også
ِ
ِ
َﺻ
ٖ
spiste kødet fra den fisk, og den Noble profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ
var ikke i tilstand af Iḍtirār, hvordan skal det forstås?
Svar: Svar fra en Muftī af Dār-ul-Iftā Aĥl-al-Sunnaĥ
præsenteres her med få ords ændring: ''Fisk er et Havdyr, det er
ikke nødvendigt at slagte det for at det bliver Ḥalāl. Sayyiduna
ِ
Abū 'Ubaydah اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرvidste ikke om den var Ḥalāl eller ej,
ُ >
22

www.dawateislami.net

Vidundere af fisk

da de havde fundet den døde fisk på stranden. Den var ikke
blevet fanget, der var derfor endnu mere tvivl omkring den, og
ِ
han اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرerklærede den derfor først ikke-tilladt. Men
ُ >
gjorde derefter ijtihad på grund af tilstanden af Iḍtirār, og gav
tropperne tilladelse til at spise den. Men hans første antagelse
om at fisken ikke var tilladt, var en (Ijtiĥādī) fejl, dette blev
َﺻ
bevist ved, at den mest ophøjede og elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ
spiste af fisken uden at være i tilstand af Iḍtirār.
Tolkere af Ḥadīš har noteret forskellige punkter under
forklaring af hændelsen, f.eks. at det var føde sendt fra det
usete og at det var velsignet kød, derfor bad den Noble Profet
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ /ّ َ om det og spiste af det. Det er også nævnt at
َﺻ
den ophøjede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ spiste af kødet for at
ِ
fjerne Sayyidunā Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرog andre ledsageres
ُ >
tvivl og for at oplyse dem om at den var Ḥalāl.

Hvad menes med nødvendighed i ovennævnte
beretning?
Spørgsmål: I ovenstående spørgsmål og svar er udtrykket
''nødvendighed'' blevet nævnt, kan det forklares?
Svar: Tilstand af Iḍtirār forklares i Tafsīr Khazāin-ul-‘Irfān på
side 56: Muḍṭar er en, der er tvunget til at spise Ḥarām, dvs.
hvis han ikke spiser det, er der fare for at han mister livet.
Dette gælder fare både pga. ekstrem sult og fattigdom, vel at
mærke når der ikke er Ḥalāl mad til rådighed. Eller hvis en
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person er truet på livet af en anden person, og tvunget til at
spise det, i sådant tilfælde må han spise Ḥarām mad indtil
faren er over og der ikke længere er frygt for at miste livet. (det
er Farḍ (obligatorisk) at spise det i sådanne tilfælde)

Amīn-ul-Ummaĥ
Kære islamiske brødre! Må vores liv ofres for de ærede
ِ
ledsageres > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬﻢ
َ  َرpassion, entusiasme og iver! De gik
gennem sådanne prøvelser, at de kun fik én dadel om dagen og
de spiste blade for at stille deres sult, men kæmpede mod
fjender og ofrede deres liv i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvej. Det er belønning
for deres ofring at islam i dag er spredt i verden.
ِ
De ædle ledsagere > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻬﻢ
َ  َرdeltog entusiastisk i hver
ekspedition i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvej, om det var kamp mod fjender
eller læring og undervisning i viden om islam. Vi bør også rejse
i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvej for at opnå viden om islam, vi bør deltage i
Sunnaĥ Inspirerende Madanī Qāfilaĥ af Dawat-e-Islami, og vi
bør gøre vores bedste for at reformere os selv og folk i resten af
verden. Førnævnte beretning omhandlede en militær ekspedition
kaldet "Sīf-ul-Baḥr" og den øverstbefalende for de tre hundrede
ِ
soldater ved ekspeditionen Sayyidunā Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ >
tilhører ‘Asharaĥ Mubashsharaĥ. Han fik også tildelt titlen
"Amīn-ul-Ummaĥ" af den elskede og velsignede Profet
ِ
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرomfavnede Islam som følge
ُ /ّ َ . Han ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ُ >
َﺻ
af individuel bestræbelse af Profetens اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ ædle
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ِ
ِ
ledsager Sayyidunā Abū Bakr Ṣiddīq اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َر. Han ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ >
ُ >
var modig, bestemt, høj og havde ikke meget kød på sit
velsignede ansigt. Ved Uḥud slaget blev den ophøjede Profet
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ /ّ َ såret, ved at to led fra en af jernkæderne fra
ِ
ِ
Hans اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرkrigerhjelm blev stukket ind i Hans ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ >
ُ >
ِ
velsignede kind, og Sayyidunā Abū ‘Ubaydaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرtrak
ُ >
dem ud med sine tænder og mistede i derved sine to
fortænder.

Må Allah
af ham.

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

velsigne Ham og tilgive os uden regnskab pga.
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Kære Islamiske brødre! At finde en kæmpe fisk under slaget
Sīf-ul-Baḥr, at de ædle ledsagere spiste af den i måned, at bringe
kød med tilbage til Madinaĥ Munawwaraĥ زَادَ َﻫـﺎ اﻟـﻠـ ُﻪ َﺷـ َﺮﻓ ًـﺎ َّو ﺗَ ۡـﻌ ِـﻈﻴ ۡ ًـﻤﺎ, at
smagen ikke ændre sig er alle velsignelser Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞover
ِ
Sayyiduna Abū ’Ubaydah > اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرog de andre ledsagere
ِ
َ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬﻢ
ٰ َ> اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌ
َ  َر. Dem, som rejser i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞvej, bliver overøst
َ
ﻋ
med velsignelser fra Allah  َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ, de opnår belønning og lethed i
modgang. Enhver muslim bør lærer af de ædle ledsageres
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬﻢ
ٰ َ > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌ
َ  َرhandlinger og tjene Islam.
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En hjertepatient helbredt
ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ
ُ ﻤ
َ ْ ا َﻟ
ْ ـﺤ

Enhver tilhænger af D'awat-e-Islami - En global
ikke politisk bevægelse som udbreder læring af Koran og
Sunnaĥ - har et Madanī mål: Jeg skal bestræbe på at reformere
mig selv og folk i resten af verden اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. For at fuldføre
dette Madanī mål rejser tilhængere af den elskede Profet
َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ /ّ َ med Madanī Qāfilaĥ til forskellige byer og
landsbyer. Enhver muslim bør rejse med Madanī Qāfilaĥ og
opnå velsignelser.

I har lige hørt beretningen om personer, der rejste i Allahs
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvej og fik hjælp fra det usete ved at de fandt en stor fisk,
de kunne spise af. Enhver der forlader sit hjem med oprigtigt
ønske om at tjene Islam, fratages aldrig goder. I kan herunder
læse en Madanī beretning, hændelsen fandt sted under en
Madanī Qāfilaĥ af D'awat-e-Islami: En islamisk bror fra
Karachi fik engang smerter i hjertet, han gik til lægen og fandt
ud af at to arterier i hjertet var blokeret, lægen anbefalede
behandling. Behandlingen var meget dyrt, så han blev meget
bedrøvet.
En islamisk bror gjorde i samme periode en personlig indsats
og opfordrede ham til at gøre Du’ā og at rejse med en Madanī
Qāfilaĥ af Dawat-e-Islami for at lære Sunnaĥ handlinger. Han
rejste med på en tre dages Madanī Qāfilaĥ, da han vendte
hjem, havde han det bedre. Han fik lavet alle tests igen, og til
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stor overraskelse var alle resultaterne gode, hans læge var
forbløffet over at begge blokeringerne var væk. Lægen spurgte
ham, hvad der var sket, og han svarede, at han var sluppet godt
fra den dødelige hjertesygdom med velsignelser af Du'ā udført
under rejse i Madani Qāfilaĥ af D'awat-e-Islami. ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ُ ﻤ
َ ْ ا َﻟ
ْ ـﺤ
Lūṫnay raḥmatayn Qāfilay mayn chalo
Sīkĥnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo
Dil mayn gar dard ĥo ḋar say rukh zard ĥo
Pāo gey farḥatayn Qāfilay mayn chalo
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Må man spise fisk der er skyllet i land?
Spørgsmål: Må man spise fisk der er skyllet i land og er død
pga. vandmangel, er de Ḥalāl?
Svar: En Muftī af Dār-ul-Iftā Aĥl-al-Sunnaĥs undersøgelse med
få ændringer af ord: Ja, disse fisk er Ḥalāl og nedennævnte
Ḥadīš-al-‘Anber er en klar bevis på dette. Fuqaĥa َر ِﲪَ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ
(islamiske retslærde) har skrevet følgende: ''Sayyidunā Jābir Bin
ِ
‘Abdullāĥ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرhar berettet, at den elskede og velsignede
ُ >
َﺻ
Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ har udtalt, at de fisk der bliver skyllet
ud af Havet og de fisk der efterlades af tidevandet og dør pga.
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vandmangel må spises. Og de fisk der dør i vandet og vender
op ad, de må ikke spises. (Sunan Abū Dāwūd, bind. 3, s. 502, Ḥadīš 3815)
I Mabsūṭ er der skrevet: Vores holdning er at sådanne fisk er
Mubaḥ (tilladte) (med Mubaḥ menes her dyr, der er Ḥalāl at
spise uden at blive slagtet). Hvis den har en dødsårsag, er den
Ḥalāl, og hvis den dør uden synlig grund, er den ikke tilladt at
spise. Hvis en fisk bliver dræbt af en fugl og smidt tilbage i
vandet, er den Ḥalāl, da fuglen er dødsårsagen. Hvis den fanges
i fiskenet, ikke kan komme fri og dør, er den også Ḥalāl. Hvis
der smides noget i vandet, og fiskene dør af at spise det, er de
Ḥalāl at spise, vel at mærkehvis de er død pga. det. Hvis en fisk
dør på grund af tidevand, er den Ḥalāl. Ligeledes er en fisk,
hvis den bliver kastet mod havnen af bølgerne og dør også
Ḥalāl at spise. (Al-Mabsūṭ lis-Sarakhsī, bind. 11, s. 277)

Er jorden på ryggen af en fisk?
Spørgsmål: Det siges, at jorden er placeret på ryggen af en
kæmpe fisk, som også har forårsaget eksistens af bjergene?
Svar: Ja, ifølge nogle beretninger er den. I Fatāwā Razawiyyaĥ,
bind 27 på side 95 er nævnt en Ḥadīš: Sayyidunā ‘Abdullāĥ Ibn
ِ
َ
‘Abbās > اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َرsagde: "Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞskabte først Qalam
(dvs. Pennen) og befalede: "Skriv!'', Den spurgte:" Hvad skal jeg
skrive?" Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsagde: ''Skriv Qadr (dvs. skæbnen)!" Og
Qalam (Pennen) skrev alt, hvad der skal ske frem dommedagen,
derefter blev bogen foldet og Qalam (Pennen) hævet. Den
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Guddommelige 'Arsh (Trone) var på vandet. Vanddampe steg
fra overfladen og himlene blev skabt adskilt. Derefter skabte
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞFisken, og placerede Jorden på den, Jorden er på
Fiskens ryg. Fisken bevægede sig og Jorden rystede, så blev
bjergene skabt og fastgjort for, at stabilisere Jorden.
(Tafsīr Durr-e-Manšūr, bind. 8, s. 240)

Hvad blev skabt først Nūr-al-Mustafa  (Profetens
Nūr) eller Qalam (Pennen)?
Spørgsmål: I henhold til ovennævnte beretning blev Qalam
(Pennen) skabt først, mens det ifølge andre beretninger er Nūr
-al-Mustafa der er skabt først. Hvordan skal det forstås?
Svar: Ifølge en Ṣaḥīḥ Ḥadīš har Den elskede og velsignede
Profet  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ/َّ  َﺻudtalt: "Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞskabte min Nūr
(lyset) før alt andet, da der ingenting var, hverken Lauḥ
(Tavlen), Qalam (Pennen), Paradis, Helvede, Engle, himmel,
jord, sol, måne, jinn eller noget menneske. Og da Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ville skabe, delte Han  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞNūr (lyset) i fire dele; Med den ene
del skabte Han  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞQalam (Pen), med den anden Lauḥ (tavlen),
med den tredje Det guddommelige 'Arsh osv.'' (Al-Mawāĥib, bind 1,
s. 36; Kashf-ul-Khifā, bind 1, s. 237; Madārij-un-Nubūwwaĥ, bind 2, s. 2)

De ting, der tilskrives at være den første skabelse, er alle ifølge
َﺻ
denne Ḥadīš skabt efter Nūr-al-Mustafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ /ّ َ Som
forklaring under det at Qalam var den første skabelse skriver
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Hakim-ul-Ummaĥ Shaykh Muftī Aḥmad Yār Khān  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟ ْ َـﻤـﻨَّﺎن:
"Denne nævnte skabelse er en forlængelse dvs. efter oprettelsen
af 'Arsh, vand, luft og tavlen, var det første Qalam. I 'Mirqāt' er
َﺻ
det nævnt at Nūr-al-Mustafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ blev skabt som
det første. Her menes den sande og absolutte først. (Mirāt-ulManājīḥ, bind 1,s. 103 Imām Qasṭalānī  َﻋـﻠ َـﻴ ۡـ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤـ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻮ ِاﱃhar sagt:
''Qalams (Pennen) er først men efter skabelsen af 'Arsh, vand
Nūr-al-Mustafa  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ/َّ  َﺻ. Det er også nævnt, at
rækkefølgen i skabelsen er ment som først af sin slags. Dvs. af
َﺻ
Nūr er den første Nūr-al-Mustafa اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ , på samme
måde er de andre elementer, de første af deres slags.
(Al-Mawāĥib, bind 1, s. 38)

Qalam (Pennen)
Spørgsmål: Qalam (Pennen) er blevet omtalt i Deres tidligere
svar, kan det uddybes?
Svar: Muftī af Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnaĥs forklaring præsenteres
med få ændringer: I den hellige Koran er der i Juz 29 en Surah
med titlen Al-Qalam, det første vers er:

ۡ ٓ
﴾١ۙ ﴿  ۡﺴﻄﺮ ۡون5 ن و ﻟﻘﻠﻢ و ﻣﺎ
I Tafsīr Khazāin-ul-‘Irfān forklares det: Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar sværget
ved Qalam (Pen), og med Qalam menes her enten penne som
de skrivende skriver fordele og ulemper af Dīn og Dunya med,
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eller der menes det Guddommelige Qalam, hvis længde er som
afstanden mellem jorden og himlen. Denne Qalam har med
Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞbefaling på Lauḥ skrevet alt hvad der skal ske frem
til Dommedagen. (Khazāin-ul‘Irfān, s. 1044)
Ḥakīm-ul-Ummaĥ Shaykh Muftī Aḥmad Yār Khān َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟ ْ َـﻤـﻨَّﺎن
har i Mirāt Sharaḥ Mishkāt skrevet: '' Qalam har med befaling
fra Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞskrevet alle begivenheder fra begyndelsen til
enden ned til mindste detalje. Husk! Nedskrivning er sket fordi
at Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞønskede at oplyse sine Engle 'alayhimus salām og
nogle af sine elskede ophøjede mennesker og ikke fordi at Han
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞglemmer. (Mirqāt, bind 1, s. 257)
Muftī Aḥmad Yār Khān  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟ ْ َـﻤـﻨَّﺎنsagde endvidere: Vand
blev skabt før himlen og jorden. 'Arsh var på vandet‘ betyder
ikke, at 'Arsh lå på vandet, men at der ikke var nogen forhindring
mellem 'Arsh og vandet, 'Arsh er større end alle himmellegemer.
(Ashi’aĥ, bind 1, s. 95; Mirāt-ul-Manājīḥ, bind 1, s. 90, 91)

Den første måltid i Jannaĥ (Paradis)
Spørgsmål: Hvad vil den første måltid i Jannaĥ være?
Svar: Ifølge en velsignet ophøjet Ḥadīš fra Ṣaḥīḥ Bukhārī, siger
َﺻ
Den elskede og velsignede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ /ّ َ : ''Den første
måltid, som vil blive serveret til folket af Jannaĥ, vil være et
hjørne af en fiskelever (Ṣaḥīḥ Bukhārī, bind 2, s. 605, Ḥadīš 3938)
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‘Allāmaĥ ‘Alī Qārī  َﻋـﻠَﻴ ْـ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟۡـﺒ َ ِﺎریhar under denne Ḥadīš
forklaret: ''Det er blevet fortalt, at leveren vil være af den fisk,
som jorden er placeret på. Den delikate side af leveren vil blive
serveret. (Mirqāt, bind 10, s. 189, Taḥt Al-Ḥadīš 5870)

Fisk har ikke stemme - hvad er visdommen bag?
Spørgsmål: Dyr kommunikere med lyd, men fiskene kan ikke,
hvad er visdommen bag dette?
Svar: Kun Allah  َﻋـ ّﺰ ََو َﺟـ َّﻞkender visdommen bag dette. I
Mukāshafa-tul-Qulūb er der nævnt en gådefuld visdom: Allah
 َﻋـ ّﺰ ََو َﺟـ َّﻞhar givet alle dyr deres særlige stemme, men fisken er
berøvet. Grunden til dette siges at være, at da Satan blev smidt
ud af Jannaĥ, på grund af nægtelse af knæfald til Sayyiduna
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨ َﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا/ َﻋـ, gik han mod havene,
Ādam Ṣafīyullāĥ اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
hvor han så en fisk. Satan fortalte den om skabelsen af
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا/ َﻋـ, og sagde at
Sayyiduna Ādam Ṣafīyullāĥ اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ اville jage dyr, der lever på land og i vand.
Han اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
Fisken formidlede oplysningerne videre blandt dyr i havet, og
blev dermed årsag til at fiskene blev frataget stemmen.
(Mukāshafa-tul-Qulūb, s. 71)
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Sundhedsmæssige fordele ved fisk
Hvilken fisk har flest fordele?
Spørgsmål: Hvilken fisk er bedst at spise? Vil De venligst
fortælle om medicinske fordele ved fisk.
Svar: Allāmaĥ Damīrī  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘـ ِﻮیsagde: Små fisk fra Havet,
der har mønster på ryggen, er bedst at spise, man bliver frisk af
at spise dem. Man bliver tørstig af at spise fisk og får øget slim,
men at spise fisk er godt for unge og for folk med temperament.
Hvis en beruset person lugter til fisk, vil han beruselse
forsvinde, og han vil blive ædru. Lægen Ibn-e-Sīnā sagde: "Hvis
man spiser fisk med honning, helbredes sygdommen ‘Nuzūlul-Mā (grå stær) og synet bliver forbedret. (Ḥayāt-ul-Ḥaywān,
bind 2, s. 43-44) I henhold til en medicinsk forskning er fisk den
bedste kur mod hoste, man har fået på grund af koldt vejr.

Er det dårligt for helbredet aldrig at spise fisk?
Spørgsmål: Er det dårligt for ens helbred, aldrig at spise fisk?
Svar: Der er ikke endegyldigt svar på dette. Men ifølge
ernæringseksperter er fisk vigtigt for menneskers sundhed. Fisk
indeholder mineraler, som ikke findes i andre kødprodukter,
for eksempel indeholder det jod, som er ekstremt vigtigt for
sundheden. Utilstrækkelig Jod indtagelse fører til hormonel
ubalance, og manglen kan føre til dysfunktion af skjoldbruskkirtlen,
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som kan føre til destabilisering af kroppens system. Folk i
lande, hvor der ikke spises særlig meget fisk, lider af disse
sygdomme. Folk, der regelmæssigt spiser fisk, lever længere.
For kroniske hjertepatienter er der også fordele i at spise fisk.

Anbefaling: Spis fisk to gange om ugen
Spørgsmål: Bør man spise fisk hver dag eller en gang i mellem?
Svar: Det er op til en selv. Ernæringseksperter siger: ''Man bør
spise fisk mindst to gange om ugen, det beskytter mod
hjertesygdomme. Der blev foretaget en undersøgelse i Wales,
hvor 2000 hjertepatienter, som havde haft et hjertetilfælde
deltog. Nogle af dem fik besked på at spise fisk to gange om
ugen og andre blev ikke rådet. De, der spiste fisk to gange om
ugen havde ingen hjerteproblemer inden for de næste to år.
Mens de patienter, der ikke blev rådet til at spise fisk, fik en
eller anden form for hjertesygdom.
Ifølge en rapport offentliggjort i en amerikansk helse magasin
mindsker fisk vækst af kræft i blæren. Lægerne har udtalt, at
jævnligt indtagelse af fisk mindsker væksten op til 50 %,
dette kan også medvirke til at dødstallet på grund af
kræftsygdommen mindskes.
Spørgsmål: Bør man undgå at drikke mælk efter at have spist
fisk?
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Svar: Ifølge læger er der risiko for at få hvide pletter på huden,
hvis man drikker mælk efter at have spist fisk.

Fordele ved fiskeolie
Spørgsmål: Findes der fiskeolie? Hvis ja, hvilken fordele har
den?
Svar: Der findes fiskeolie, det er udvundet fra fiskens lever, og
kaldes levertran. En teskefuld er godt for leddegigt. En læge
siger, at fiskeolie gavner helbredet, ligesom fisk gør. Der er
betydelige fordele, hvis man anvender fiskeolie i en længere
periode. Anvendelsen af fiskeolie beskytter fra blokering i
blodkarrene, som gør arterierne (de små vener i hjertet) hårde
og dermed forøger risikoen for hjertesygdomme. Stigning af
kolesterol er en af årsagerne til hjertesygdomme.
Kolesterol indsnævrer eller blokerer arterierne, og forårsager
hjertestop og død. Fiskeolie hjælper mod blokeringer og
fordybninger i arterie vægge, og derved beskyttes man fra
blodprop. (Husk! man bør altid konsultere en læge, før
påbegyndelse af en behandlingsform, man har hørt eller læst om.
En ting der er god for en kan vise sig at være dårlig for en anden
pga. hans tilstand.)

Fordele ved fiskehoved
Spørgsmål: Er der fordele ved at spise fiskehoved?
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Svar: Bestemt! Fiskehovedet er også lækkert spise fra Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Normalt er fiskeøjne fjernet, men fedtet under øjne af en stor
fisk er meget lækkert. Suppe lavet af fiskehoved hjælper mod
svagt syn og flere andre sygdomme. Regelmæssig indtagelse af
fiskehoved suppe resultere i at man slipper af med brillerne.

Opskrift til fiskehovedsuppe
Spørgsmål: Hvad er opskriften til fiskehovedsuppe?
Svar: Opskriften er let. Hovedet skæres i små stykker og lægges
i vand i 2-3 timer. Derefter vaskes stykkerne og lægges i nyt
vand med krydderier efter smag og sættes over og koges til
suppen er klar. En kop lun suppe, hver tredje dag inden
morgenmad, er godt for synet. Der fortælles, at en mand slap
for at gå med briller allerede efter, at han havde drukket
suppen tre gange. Men det betyder ikke at virkningen vil vise
sig så hurtigt hos alle. Man bør være vedholdende med at
drikke den og stole på at Allah den Almægtige  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvil
velsigne en.

Fiskehovedsuppe hjælper mod mange sygdomme
Spørgsmål: Hvilke sygdomme hjælper fiskehovedsuppe mod?
Svar: Fiskehovedsuppe er nyttig mod lammelse, ansigtslammelse,
iskias (smerter i lænd og ben), svaghed i nervesystemet, svaghed
i muskler, tidlig alderdom, gigt , stivhed i krop og nervesystem og
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det er godt for hukommelsen. Folk, der har mistet hukommelsen
fuldstændigt eller meget af den, bør drikke denne suppe,
uanset om de er unge eller gamle, det vil gavne dem. Hvis man
ikke kan drikke suppen om sommeren, kan man med fordel
gøre det om vinteren. Hvis man ikke lider af de nævnte
sygdomme, vil man ved at drikke suppen være beskyttet mod
sygdommene.

Fisk og hukommelses evnen
Spørgsmål: Påvirker fisk ens hukommelses evne?
Svar: Ja, især fiskeolie og frugter er gode for hukommelses
evnen. Ifølge eksperter indeholder frugter, grøntsager og fisk
C-vitamin og flavonoider, som forhindrer inflammation og
omega3, som beskytter det yderste lag af hjernen fra betændelse
og derved også hukommelsen. Der blev fortaget en undersøgelse
hvor 8085 mænd og kvinder over 65 år deltog. De besvarede
spørgeskemaer om deres livsstil, spisevaner, hukommelse, kost
og sundhed. Undersøgelsen strakte sig over fire år. Man kom
frem til, at de personer, der regelmæssigt spiste frugter, grøntsager
og fiskeolie havde bedre hukommelse end de andre. En læge
har fortalt, at en person fra Kerala i Indien fortalte ham, at
befolkningen i Kerala var meget gode til matematik (herunder
algebra og geometri), videnskab og andre vanskelige fag. Ved
forespørgsel om grunden hertil fortalte han, at de regelmæssigt
spiste fisk og suppe af fiskehoved.
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Er krabber Ḥalāl eller Ḥarām?
Spørgsmål: Er en Krabbe Ḥalāl eller Ḥarām?
Svar: Det er Ḥarām at spise krabber. Ethvert dyr fra vandet er
Ḥarām bortset fra fisk. Malik-ul-'Ulamā Imam Alāuddīn Abū
Bakr Bin Mas'ud Kasani  ُﻗـ ِ ّﺪ َس ِﺳـ ُّﺮ ُہاﻟـﻨُّـ ۡﻮ َر ِاﱏsiger, at Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar sagt:

ۡ
 @ﺒ?ﺚBC <=ﺮ م ﻋـﻠ ۡﻴ:; و
Betydning: Og Han vil forbyde dem urene ting. (Oversættelse fra
Kanz-ul-Īmān, oversættelse af Koran på urdu Juz 9, Sūraĥ Al-A’rāf, vers 157)

Frø, krabber, slanger o. lign. er beskidte og onde dyr.
(Badā’i-uṣ-Ṣanā’i, bind 4, s. 144)

A’lā Ḥaḍrat, Imām-e-Aĥl-e-Sunnat, Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad
Razā Khān ﲪ ُﺔاﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرhar sagt: 'Det er Ḥarām at spise krabber.'
(Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 4, s. 208)

Må man spise rejer?
Spørgsmål: Må man spise rejer?
Svar: Der er forskellige holdninger blandt islamiske lærde om,
hvorvidt det er en fisk eller ej, derfor er der også forskellige
holdninger til dens Ḥurmaĥ (dvs. om den er Ḥalāl eller Ḥarām).
Dem, der anser den for en fiskeart, kender den Ḥalāl , og dem,
der ikke betragter den som en fisk, erklærer den Ḥarām.
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Ifølge undersøgelse fortaget af A’lā Ḥaḍrat Imām-al-Aĥl-alSunnaĥ Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرer
rejer en fiskeart, derfor siger han: ''Ifølge Hanafi lovskolen er
ethvert vand dyr undtagen fisk Ḥarām. De lærde, der mener at
rejer ikke er en fiskeart, ifølge dem er den Ḥarām. Men vi har
efter intensiv gennemgang af ordbøger, medicinske bøger og
bøgerne i zoologi fået bekræftet, at rejer er en fiskeart.''
Efter at have fremlagt beviser med mange referencer fra
forskellige kilder siger A’lā Ḥaḍrat ﲪ ُﺔاﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرtil slut: ''Da der er
forskellige holdninger blandt lærde, bør man undgå at spise
den." (Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 336-339)
Ṣadr-ush-Sharī’aĥ, Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ, ‘Allāmaĥ Maulānā Muftī
Muhammad Amjad ‘Alī A’ẓamī  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـ َﻘـ ِﻮیhar i Baĥār-eSharī’aĥ, bind 3, på side 325 sagt: "Der er delte meninger
vedrørende om rejer er fisk eller ej, derfor er der også
uenighed, om den er Ḥalāl eller Ḥarām. Af udseende ligner den
ikke en fisk, men et insekt, man bør derfor undgå at spise den."
َ
ُ ۡ
A’lā Ḥaḍrat Tۡ َ ِ= ا4َ  َرpiste aldrig rejer
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اsagde: "Hverken
A’lā Ḥaḍrat, Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
jeg eller min familie har nogensinde spist rejer og vi vil heller
ikke spise dem.'' (Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 339) Jeg var en dag i
selskab med Muftī-e-A’ẓam Pakistan Allāmaĥ Maulānā Muftī
Waqāruddīn  َﻋـﻠَﻴ ْـ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟ ۡ ُـﻤﺒ ِۡﲔ, under samtalen sagde Mufti Sahib,
at han ikke spiste rejer, og hvis der blev lavet en ret med rejer i
hans hjem, bad han om at samme grydeske ikke blev brugt i hans
mad.
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Rejer årsag til forhøjet kolesterol
Hvis man vil spise rejer, bør man fjerne skallen og derefter
skærer med en lille skarp kniv ned langs bagsiden af rejen, og
fjerne den sorte vene. Man bør ikke spise for mange rejer, da
de indeholder meget kolesterol.

At spise rejer uden rensning
Spørgsmål: Er det syndigt at spise rejer, hvis den sorte vene
ikke er fjernet?
Svar: Det er ikke syndigt, men det er bedst at fjerne den sorte
vene. A’lā Ḥaḍrat, Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ, Maulānā Shāĥ Imām
Aḥmad Razā Khān ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرskriver i Fatāwā Razawiyyaĥ, at
det er nævnt i Anwār-ul-Asrār, at Rūbiyān (dvs. rejer) er en
ِ ﲪ ُﺔ ا
meget lille rød fisk. A’lā Ḥaḍrat ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرskriver endvidere, at
det er skrevet i Mi’rāj-ud-Dirāyaĥ at en lille fisk, der forberedes
uden at være skåret op anses for Ḥalāl hos alle imāmer undtagen
Imām Ash-Shāfi’ī. (Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 338)

At spise små fisk uden rensning
Spørgsmål: Meget små fisk er vanskelige at rense for indvolde,
må de spises uden rensning?
Svar: Det er tilladt. Det nævnes på side 325 i Bahar-ash-Sharī'aĥ,
bind 3 (udgivelse af Maktaba-tul-Madīnaĥ): Små fisk, som er
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stegt/kogt uden at maven er skåret op, er Ḥalāl at spise, selvom
indvolden ikke er fjernet.

Filosofien bag ikke at slagte fisk
Spørgsmål: Fisk spises uden at blive slagtet - hvad er filosofien
bag dette?
Svar: A’lā Ḥaḍrat Imām-al-Aĥl-al-Sunnah Maulānā Shāĥ Imām
Aḥmad Razā Khān ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرhar udtalt, at fisk og græshopper
slet ikke indeholder blod, som er nødvendigt at udlede. Af alle
dyr uden blod er disse to Ḥalāl og kan derfor spises uden
slagtning. Ifølge Shāfi’ī skolen og andre er enten flere eller alle
dyr i vandet Ḥalāl, de anser dem derfor for tilladt at spise uden
slagtning, da disse ikke indeholder blod.
(Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 335)

Er fiskeblod rent eller urent?
Spørgsmål: Er fisk blod rent eller urent?
Svar: Om blodet er rent eller urent kan kun diskuteres i tilfælde
af, at der findes blod i den. Fisk har ikke blod. Det sortbrune
røde væske, der kommer fra fisk, er ikke blod.

Alt fra fisk er rent
Spørgsmål: Hvilken del af en fisk er uren?
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Svar: Der er ikke noget urent i fisk.

Må man spise tørret fisk?
Spørgsmål: Er det Ḥalāl eller Ḥarām at spise tørret fisk?
Svar: Den er Ḥalāl, men har en stærk ubehagelig lugt. Eventuel
forbud vil afhænge af om lugten er kortvarig eller blivende.
Husk! Det er Ḥarām for en person at gå ind i en Masjid, hvis
hans krop eller ånde lugter. Han må heller ikke deltage i
Jama'aĥ.

Må man spise gammel fisk?
Spørgsmål: Må man spise gammel fisk?
Svar: Der er ingen skade i at spise gammelt fisk, så længe det
ikke er råddent. Hvis det er rådnet, er det forbudt at spise, om
det er fisk eller andet kød. På side 327 i bind 1 af den 1.539siders udgivelse Faizān-e-Sunnaĥ af Maktaba-tul-Madīnaĥ,
D'awat-e-Islami nævnes det, at det er Ḥarām at spise kød, der
er gået i forrådnelse. Tegn på råddent kød er stank, surhed og
mug. I råddent kødsuppe vil se små bobler på overfladen.
Gryderetter med bønner, Kĥicĥřā, karry med tomater og andre
gryderetter lavet med syrlige ingredienser rådner hurtigt.

Tegn på frisk og gammel fisk
Spørgsmål: Hvordan kan man kende forskel på frisk og
gammel fisk?
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Svar: Frisk fisk ser fast og skinnende ud, den har klare
frembrydende øjne og kroppen er fast. Et andet tegn er, at
deres gæller er lyserøde eller røde. De bør kontrolleres
omhyggeligt, da uærlige fisk sælgere kan finde på at farve
gællerne med blod eller rød farve. Hvis gællerne er gullige,
huden tør og kedelig, kødet blødt, øjne sunket ind, eller fisken
lugter, så er den gammel.

At fange fisk af lyst
Spørgsmål: Er det Ḥarām at fange fisk af lyst?
Svar: At fange fisk af lyst er Ḥarām, mens fangst til mad er
tilladt. Imām-al-Aĥl-al-Sunnaĥ, Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad
Razā Khān  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦhar sagt: At fange fisk af lyst, betragtes
som en sport og kaldes "lystfiskeri''. Jagt for sport, uanset om
det er med gevær eller fiskesnor, om det er en gang i mellem
eller hver dag , er enstemmigt og absolut Ḥarām. Fangst er
Ḥalāl, når det gøres for at skaffe mad, medicin, profit eller for
at fjerne en skade. Store jægere og lystfiskere betragter tit de
normale gøremål såsom indkøb som en byrde, og de anser det
for besværligt at gå ti skridt ned til moskeen for at bede.
Men de udholder gerne stærk varme, hedebølger, og at gå i
skov og sand. De tilbringer flere dage væk fra familie og hjem.
De er ikke ude for at finde mad, men for at have det sjovt,
udføre en handling, som enstemmigt er Ḥarām. Man kan
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kende disse lystfiskere ved, at hvis man siger til dem, at de kan
købe fisk fra fiskemarkedet, nægter de. Hvis man tilbyder dem
fisk, man har, vil de heller ikke acceptere. De er ikke engang
interesseret i at spise deres egen fangst; de giver det hele væk.
Denne form for fangst, er fortaget ud af lyst og derfor Ḥarām.
(Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 341)

Ṣadr-ush-Sharī’aĥ, Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ, ‘Allāmaĥ Maulānā Muftī
Muhammad Amjad ‘Alī A’ẓamī  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ۡﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َﻘ ِﻮیhar sagt: "Jagt er
en tilladt handling, men det er Ḥarām at jage dyr inden for
Masjid-ul-Ḥarām-området, eller mens man er i tilstand af
Iḥrām. Og hvis jagten er af lyst (dvs. som en sport), så er det
ikke tilladt. (Baĥār-ash-Sharī’aĥ, bind 3, s. 680)

At spise fisk der er fanget under lystfiskeri
Spørgsmål: Er det Ḥarām at spise fisk, der er fanget under
lystfiskeri?
Svar: Ḥalāl dyr herunder fisk fanget under lystfiskeri er Ḥalāl at
spise. Kun selve handlingen, jagt for sportens skyld, er Ḥarām.
Omvendelse fra denne handling er Wājib (obligatorisk).
Imām-al-Aĥl-al-Sunnat, Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā
Khān ﲪ ُﺔاﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرhar sagt: "Hvad angår den fangede fisk, er den
Ḥalāl, selvom det er sket ved en ikke tilladt metode.
(Fatāwā Razawiyyaĥ, bind 20, s. 343)
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Forfærdelige scener af fiskeri
I ferier ses der frygtelige scener af fiskeri ved kysten (Netty
Jetty Bro) i Bāb-ul-Madīnaĥ (Karachi). Folk sætter stykker af
levende orme eller rejer på kroge for at fange fisk, dette er en
forbudt handling. Der findes en specifik ballon fisk i området,
hvis den tages ud af vandet, pustes den op af sig selv.
Folk mishandler denne fisk, hvis de får den på krogen. På
grund af uvidenhed kalder de den for Ḥarām fisk, selvom den
er Ḥalāl ligesom alle andre fisk. Hvis nogen fanger krabber,
behandles disse desværre elendigt, nogle mennesker slår dem
mod klipperne, andre smider dem ud på vejen, så de bliver kørt
over. Dette er dyremishandling, dyr skal behandles
barmhjertighed.
Husk! De, der selv er barmhjertige, vil blive vist barmhjertighed
og de, der ikke barmhjertige, vil ikke blive vist barmhjertighed
af Barmhjertige Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. I Ṣaḥīḥ Bukhārī har Sayyidunā Jarīr
ِ
Bin ‘Abdullāĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرberettet, at den Elskede og Velsignede
ُ >
َ ُ َ َۡ
Profet  اﷲ ﺗَﻌ ٰﺎﱃ )ﻠَﻴ ِﻪ واٰﻟ ِ ٖﻪ وﺳﻠَّﻢ/َّ  ﺻhar udtalt: ُ َ %ۡ ُ
%
^ۡ 5َ ''Den, der
َ َ

َ ْ َ

َ ُ

َ

ikke viser barmhjertighed, vil ikke blive vist barmhjertighed.''
(Ṣaḥīḥ Bukhārī, bind 4, s. 103, Ḥadīš 6013)
ِ
Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Amr اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرhar berettet, at den
ُ >
/َّ ﺻ
mest Barmhjertige Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ har udtalt, at
ُ
َ
ﻋ
ﻞ
ﺟ
َو
ﺰ
Raḥmān ّ َ َ ّ َ er Barmhjertige over for dem, der er barmhjertige.
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(Derfor Oh mennesker!) Vær nådige over for dem, der bor på
jorden, og I vil blive vist barmhjertighed af Den, der ejer
himlene. (Jāmi’ Tirmiżī, bind 3, s. 371, Ḥadīš 1931)

Eksisterer Havfruer?
Spørgsmål: Hvad betyder havfrue eller Havmand? Eksisterer
de eller er de fiktive væsener?
Svar: Undersøgelse fortaget af en Muftīer af Dār-ul-Iftā Aĥl-eSunnah viser: "Havfruer og Havmænd er fiktive væsener, der er
hidtil ingen videnskabelige beviser for, at de skulle eksistere.
Sådanne menneskelignende fisk har imidlertid været nævnt i
gamle bøger om zoologi.
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