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Del I - Innledning  
 

Mat og drikke er blant de mest grunnleggende 

nødvendighetene i livet. Uten vann, hadde det ikke vært liv 

på jorda. Unnlater vi å spise i noen få dager, blir vi svake og i 

verste fall kan vi dø. Er det noe alle gjør hver eneste dag, så er 

det å spise og drikke. Mat og drikke samler mennesker rundt 

samme bord på jobb, skole eller i deres hjem. Dette er 

grunnen til at jeg skriver en egen bok om reglene for mat og 

drikke innenfor Islam.   

Mange norske muslimer møter spørsmål fra sine kollegaer på 

jobb eller kamerater på skolen om regler knyttet til hva de 

kan spise og ikke spise. Spørsmål kan komme fra noen som 

ikke deler samme tro som dem, men som ønsker å invitere 

dem til et måltid. Spørsmål kan også komme fra aktører i 

næringslivet som driver en restaurant eller vil invitere til en 

internasjonal konferanse. Det er viktig at disse har en kilde de 

kan se til for å finne ut hva de kan servere og ikke.  

Vi lever fortsatt i en tid hvor mennesker dør av tørste og av 

sult. Dermed må vi tenke og reflektere over mat og drikke 

som vi har tilgang til. Vi må se på mat og drikke som et stort 

gode fra vår Skaper. Koranen sier:  
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80:24-

32 

Så la da mennesket betrakte 

sin føde!  

نسَاُن إَِلى َطعَاِمِه   َفْليَنُظِر اْْلِ   

 Vi har latt vannet renne rikelig,    َأنَّا َصبَْبنَا اْلَماء َصبًّا   

 og så laget Vi små sprekker i 

jorden.  

ا   ُثمَّ َشَقْقنَا اْْلَْرَض َشقًّ   

 Og i dem har Vi latt korn 

vokse,  

  َفأَنبَْتنَا فِيهَا َحبًّا   

 og vinstokker og grønnsaker,    َوِعنَبًا َوَقْضبًا  

 oliven og palmer    َوَزْيتُوًنا َونَْخًًل  

 og trefylte haver    َوَحَدائَِق ُغْلبًا  

 og frukt, og fôr,    َوَفاِكهًَة َوَأبًّا  

 til glede for dere og deres fe.    ُكْم َوِْلَْنعَاِمُكْم تَاًعا لَّ  مَّ
 

 

Disse versene oppfordrer oss til å betrakte, altså tenke og 

reflektere over, det vi spiser og drikker. I begynnelsen nevnes 

vann, grunnlaget for all liv, og hvordan vannet lager sprekker i 

jorda. Som konsekvens av denne prosessen, vokser frø og 
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korn til mat med ulike smaker, former og farger. Det som 

vokser av planter er ikke bare til nytte for oss mennesker, 

men også for dyr som vi deler denne jordkloden med.  

Tenk deg en jordklode uten vann, eller en hel jordklode som 

var steinbelagt. Frukter og grønnsaker hadde ikke kunnet 

vokse i slike forhold. Som resultat av alle disse refleksjonene, 

må vi takke Allah som har skapt alt dette og gjort det 

tilgjengelig for oss. Gjort det tilgjengelig for oss mens andre 

lever på et lite brødstykke om dagen for å overleve. Vi må 

takke Allah, vår Skaper, gjennom å handle i tråd med Hans 

vilje. Så en konsekvens av denne betraktningen bør være å 

unngå å spise eller drikke det Han ikke vil at vi skal spise og 

drikke. Vi må lære å følge reglene Han har satt for oss.      

Å reflektere over det vi spiser og drikker, får oss til å tenke 

mer på vårt ansvar, enten det gjelder ansvaret overfor Allah, 

andre mennesker, dyr, eller resten av jordkloden. Vi har et 

ansvar for å forvalte de ressursene vi har slik at 

generasjonene etter oss fortsatt kan nyte av dem. Koranen 

sier:  

7:31 … Spis og drikk, men vær ikke 

lettsindige. Han liker ikke de 

lettsindige.  

.. وُكُلوْا َواْشَربُوْا َواَل تُْسِرُفوْا إِنَّهُ اَل يُِحبُّ  

 اْلُمْسِرفِيَن 
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Først oppfordrer Allah den Allmektige oss til å spise og drikke, 

men vår spising og drikking må ikke overstige det vi faktisk 

trenger. Vi må ikke krysse en grense vi hverken bør eller 

trenger å krysse når det gjelder mat og drikke. Allah 

fordømmer de som gjør dette og sier at Han ikke liker dem. 

Man bør alltid holde en riktig balanse. I dette koranverset 

ligger et veldig dypt og viktig budskap. Problemet i verden i 

dag er ikke at det ikke er nok mat og drikke. Problemet er at 

noen mennesker har et ekstremt overforbruk sammenlignet 

med andre. Dersom alle hadde et balansert forbruk, hadde 

ressursene vært fordelt jevnere og nådd ut til flere.        

 

Koranen oppfordrer i et annet vers sin profet (FVMH og hans 

familie) om ikke å sløse:  

 

17:26 Gi din slektning det som 

tilkommer ham, og den fattige 

og den veifarende. Men øs ikke 

ut i sløseri.  

َوآِت َذا اْلُقْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل  

ْر تَْبِذيًرا   َواَل تُبَذ ِ

Noen mennesker er ikke økonomiske. De kjøper det de ikke 

trenger, og ender med å kaste det i søpla. Disse menneskene 

kjennetegnes ved at de er sluske og ikke forsiktige når det 
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gjelder kjøp og forbruk. Denne formen for uansvarlighet 

fordømmer Islam.  

Versene som er nevnt, og reglene vi skal gå gjennom, viser at 

Islam er veldig presis når det gjelder behandlingene av tema 

som angår mat og drikke. Vi har et ansvar overfor veldig 

mange, også når vi spiser og drikker. Temaet for denne boken 

er likevel ikke regler rundt kjøp og salg eller regler rundt 

forbruk. Problemstillingen denne boken skal svare på er: Hva 

er tillat/ikke tillat å spise og drikke i Islam? Boken forholder 

seg til reglene innenfor Ahlulbayts lovskole.  

Etter dette innledende kapittelet, blir det lagt frem et sett 

med overordnede regler. Deretter gjennomgår jeg tre 

kapiteler om regler for ulike dyr: 1) Landlevende dyr, 2) 

Fugler, og 3) Fisk. I kapittel seks vil det være regler for drikke. 

Øvrige emner, altså emner som jeg ikke har omtalt tidligere, 

går jeg igjennom i kapittel syv.  

Denne boken er et resultat av et arbeid som har vart intensivt 

i over et halvt år. Dette området kan til dels være svært 

teknisk og komplisert. Jeg har derfor også vært i kontakt med 

offentlige institusjoner, bedrifter og produsenter for å 

innhente nødvendig informasjon. Jeg har også stilt hundrevis 

av spørsmål til lærde og vitenskapsmenn om dette spesifikke 

emnet. 
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Jeg ber Allah om å akseptere denne lille handlingen. Jeg ber 

Han om å notere våre navn blant de som jobber for å spre 

informasjon om Hans vei og Hans religion.  

 

Begrepsforklaringer  
 

Reglene i Islam deler seg i fem hovedkategorier:  

 

1. Wajib: Obligatorisk  

2. Haram: Forbudt  

3. Mustahab: Likt 

4. Makroh: Mislikt   

5. Mubah: Tillatt og hverken obligatorisk, forbudt, likt eller 

mislikt.  

Alt som ikke er haram (forbudt) er halal. Med andre ord 

omfatter halal alt som er:  

 

1. Mustahab, altså tillatt og likt.   

2. Makroh, altså tillatt men mislikt 
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3. Mubah, altså tillatt men hverken likt eller mislikt.  

4. Wajib (obligatorisk)   

Dette er en såpass sentral innledende forklaring at jeg vil gi 

noen eksempler:  

 

Reglene i Islam delt på fem 
hovedkategorier:  

Eksempler:  

Wajib (obligatorisk) Du befinner deg i en ørken, 
har ikke spist på en uke og 
holder på å dø. Du finner til 
slutt en bit med svinekjøtt. 
Dersom du spiser svinekjøttet 
så overlever du. Dersom du 
ikke gjør det, dør du av sult. I 
dette tilfelle er det wajib 
(obligatorisk) for deg å spise 
en begrenset mengde av 
svinekjøttet som bidrar til å 
verge ditt eget liv.  

Haram (forbudt)   Spise svinekjøtt, kjøtt som 
ikke er slaktet etter islamsk 
slaktemetode eller drikke 
alkohol eller blod.    

Mustahab (likt)  Starte og avslutte måltidet 
med å spise salt.   



 
 
 

13 
 
 

Makroh (mislikt)  Spise hest-, muldyr- eller 
eselkjøtt. Noen lærde sier det 
er makroh å spise rått kjøtt.   

Mubah (tillatt)  Å spise/drikke alt som ikke er 
wajib, haram, mustahab eller 
makroh. Å spise et eple eller 
salat for eksempel.   

     

I boken kaller jeg den islamske gruppen for sjia og ikke shia. 

Dette fordi sjia er det riktige ordet på norsk.  

«FVMD» er forkortelse for fred være med dem. «FVMH» er 

forkortelse for fred være med han/henne.   

Ahlulbayt er profetens nærmeste familie. Med disse mener 

jeg i denne boken spesifikt de fjorten feilfrie; Profeten 

Mohammed, Ali ibn Abi Taleb og hans sønner Hassan og 

Hussein og hans kone Fatima, profetens datter, samt ni 

Imamer fra Imam Husseins avkom (FVMH).     
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Del II - Overordnede regler  
 

I dette kapittelet skal vi gå gjennom regler som gjelder for alt 

som spises og drikkes.  

Kan man spise alt man vil hvis man 

påkaller Guds navn?  

 
Muslimer trenger å bli opplyst om hva deres religion tillater 

dem å spise. I dag er det dessverre en oppfatning hos enkelte 

muslimer at man kan spise nesten alt så lenge man sier 

‘’Bismillah al-Rahman al-Raheem’’1, som betyr I Guds, den 

Barmhjertiges, den Nåderikes navn (Koranen 1:1). Dette fordi 

Koranen sier i 6:121:  

 

 

‘’Spis ikke av slikt som Guds navn 

ikke er påkalt over. Dette er 

ِ عََلْيِه َوإِنَّهُ َلِفْسٌق   ا َلْم يُْذَكِر اْسمُ ّللا   َواَل تَْأُكُلوْا ِممَّ

                                     
 

ِحيِم  1:1  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللا 
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ugudelig adferd…’’  

 

Derfor påstår noen få muslimer at vi kan påkalle Guds navn 

og dermed spise nesten all mat som selges i butikkene i 

Norge basert på et annet vers i Koranen, vers 5, kapittel 

(sura) 5, som sier:  

 

 

 ‘’I dag er alle gode ting tillatt for 

dere! Skriftfolkenes mat er tillatt 

for dere, og deres mat er tillatt 

for dem!’’ 

ِذيَن ُأوتُوْا  اْليَْومَ   ي ِبَاُت َوَطعَامُ الَّ ُأِحلَّ َلُكمُ الطَّ

هُمْ  ُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلُّ لَّ  اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَّ

 

Troen på at all mat som selges i Norge er halal, basert på 

dette verset, er en klar feiltagelse. Ingen muslimer sier at 

svinekjøtt er tillatt å spise fordi skriftfolket, som kristne og 

jøder, spiser det. Det er derfor flere vers og beretninger må 

sees i sammenheng før en kan dømme om slikt. Denne boken 

skal vise at reglene er mer detaljert enn det man i 

utgangspunktet kanskje trodde.   
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Kildene for alle regler om mat og drikke 

i Islam  
 

Alle muslimer er enige om to hovedkilder for alle regler: 

Koranen og Profeten Mohammeds tradisjon (sunnah). Det 

sistnevnte kan være ting Profeten Mohammed (FVMH og 

hans familie) selv berettet, handlinger og utsagn han 

aksepterte eller handlinger han selv utførte. Det er en 

diskusjon blant muslimer om andre kilder for lovverket i Islam 

og om Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 

etterlatte stedfortredere som skulle følges etter hans 

bortgang. I Sjiaislam tro vi at profetens hellige og syndefrie 

familie (Ahlulbayt) er en kilde for islamsk lovverk. Med 

lovverk menes regler for hva som er tillatt å gjøre og ikke tillat 

å gjøre innenfor Islam, som regler for mat og drikke.      

Det finnes flere bevis på at husets folk (Ahlulbayt) er 

syndefrie og må følges i Islam på lik linje med Koranen og 

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Et av de beste 

bevisene er følgende beretning fra Allahs sendebud 

Mohammed (FVMH og hans familie):  
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''Jeg etterlater blant dere noe 
så lenge dere holder fast ved 
vil dere aldri gå på avveie: 
Allahs bok, rep som er 
strukket fra himmelen til 
jorda, og min Ahlulbayt. De vil 
aldri skille seg fra hverandre, 
inntil de kommer tilbake hos 
meg ved havet (på dommens 
dag)’’. 

 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن ’‘

: كتاب هللا حبل  …تضلوا بعدي 
ممدود من السماء إلى اْلرض وعترتي 
أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي 

 ’’..الحوض

 

 

Denne beretningen er nevnt i ulike former og ulike 

sammenhenger i blant annet følgende sunnimuslimske bøker: 

1) Sahih Muslim, 2) al-Tirmidi, 3) al-Nisa’i, al-Kasaies, og 4) 

Ahmed ibn Hanbal i hans Musnad i ulike kapitler. Dette er 4 

av mer enn 60 eksisterende kilder.  

 

Av denne beretningen kan vi trekke to viktige konklusjoner:  

1. Husets folk, som sjiamuslimer mener blant annet er Ali ibn 

Abi Taleb, Fatima (profetens datter), og deres sønner Hassan 

og Hussein (FVMD), er feilfrie. Koranen er feilfri. Hadde 

Koranen ikke vært feilfri, hadde ikke profeten (FVMH og hans 

familie) oppfordret oss til å følge den. Hvordan kan vi bli 
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oppfordret av profeten til å følge noe som kan få oss til å 

gjøre synder og ta feil? Det samme gjelder for husets folk. 

Profeten (FVMH og hans familie) setter likhetstegn ved 

Koranen og husets folk ved å oppfordre oss til å følge dem 

begge. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’ ..så lenge dere 

holder fast ved [Koranen og Ahlulbayt] vil dere aldri gå på 

avveie’’. Han sa også: ‘’De vil aldri skille seg fra hverandre 

(Allahs bok og Ahlulbayt), inntil de kommer tilbake hos meg 

ved havet (på dommens dag)’’. Vi hadde gått på avveie hvis vi 

hadde fulgt noe som ikke var feilfritt. Så på samme måte som 

Koranen er feilfri, må husets folk også være feilfrie fordi disse 

to tingene ikke skiller seg fra hverandre. Det er verdt å 

understreke at det å være feilfri er mer omfattende enn å 

være syndefri, fordi feil omfatter mer enn bare synd.   

2. En annen viktig konklusjon er at så lenge Koranen finnes, så 

finnes husets folk. Allahs sendebud (FVMH og hans familie) 

sa: ‘'Jeg etterlater blant dere ….’’. Hva betyr det at noe er 

etterlatt blant oss? Det betyr at Koranen er med oss nå og vil 

være det til dommens dag, og at det samme vil husets folk 

være. Alle muslimer er enige om at Ali, Fatima, Hassan og 

Hussein (FVMD) ikke lever i dag. Hvordan kan da husets folk 

være blant oss i dag? Svaret får du gjennom å lese om hvem 

Ali, Hassan, Hussein ba oss følge etter dem. Helt kort ba de 
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oss følge de ni imamene etter imam Hussein (FVMD), hvor 

alle er barnebarn av profeten (FVMH og hans familie).    

Kort oppsummert, etterlot profeten Mohammed (FVMH og 

hans familie) Koranen og husets folk. Begge er feilfrie, fordi 

profeten satte et likhetstegn mellom dem. Begge må være 

blant oss fordi mennesker alltid trenger en veileder som 

fungerer som bindeledd mellom seg og Allah den Allmektige. 

De er kilder for lovverket vi skal gå gjennom, slik Koranen og 

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er kilder på hva 

som er tillatt og ikke i Islam.   

Reglene om mat og drikke i denne boken baserer seg på 

kildene nevnt ovenfor. Jeg har sett på hvordan lærde har 

tolket disse kildene, og jeg vil gi en kort oppsummering av 

deres meninger. På noen regler er det uenigheter blant 

lærde. Jeg skal gjøre leseren oppmerksom på hvilke punkter 

uenigheten dreier seg om.   

 

Hovedregelen om undersøkelsesplikt  
 

Er det vår plikt å undersøke om maten er halal eller haram 

før vi spiser, eller kan vi bare spise hva som helst uten å 

undersøke?  
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Lærde er her uenige om hva hovedregelen skal være. Noen 

sier at hovedregelen er at alle har en plikt til å være sikre på 

at maten er halal før man spiser eller drikker. Andre mener 

dette kun gjelder for animalske produkter. Jeg skal forklare 

dette nærmere.  

Alle lærde mener, basert på beretninger fra Ahlulbayt 

(FVMD), at man må sjekke opphavet til kjøttprodukter når vi 

lever i et ikke-muslimsk land. Hvis du skal kjøpe kjøttdeig for 

eksempel, må du være sikker på at kjøttet er halal, altså at 

dyret er slaktet etter islamske regler.  

Beviset for denne hovedregelen er blant annet denne 

beretningen i den anerkjente boken Wasa'il al-Sjia av al-

Sheikh al-Hurr al-‘Amili:   

 

Fuzayl ibn Yasar, Zurarah bin 
A'yan og Muhammad bin 
Muslim spurte Imam 
Muhammad al-Baqir (fvmh) 
om å kjøpe kjøtt fra markedet 
uten at de vet hva slakterne 
gjorde. Han (Imam al-Baqir) 
sa: ‘’Spis hvis dette er fra 
muslimenes marked og ikke 
spør’’.  

د بن مسلم، … فضيل وزرارة ومحم 
حيث سألوا أبا جعفر عليه السًلم عن 

 يدري شراء اللحوم من اْلسواق، وال
ُكْل إذا كان ما صنع القص ابون؟ فقال: 

 .ك في سوق المسلمين، وال تسأل عنهذل
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Slik det forstås fra beretningen (gjennom å tolke den ut i fra 

en motsatt situasjon), så skal man - når man handler i et ikke-

muslimsk marked - spørre og undersøke om kjøttet er halal. I 

et muslimsk marked hvor du er sikker på at alle følger 

islamske regler trenger man ikke å undersøke da svaret er 

gitt. Man kan først spise når man er sikker på at kjøttet ikke 

er haram. I et ikke-muslimsk land, vil den informasjonen være 

vanskelig å komme fram til hvis man ikke undersøker og spør.   

Dette var om kjøttprodukter, men hva med andre produkter? 

Gjelder samme hovedregel om at alle må undersøke dersom 

man befinner seg i et ikke-muslimsk land?  

 

La oss se på følgende eksempel: Du skal kjøpe en kake her i 

Norge. Kaken kan enten være halal eller haram. Du vet på 

forhånd at det er ulike regler som du må passe på. Du vet for 

eksempel at dersom kaken inneholder fett fra svin, så kan du 

ikke spise kaken. For at du skal kunne være sikker på at du 

kan spise kaken, sier noen lærde at du må undersøke på 

forhånd. Du må lese ingrediensene i dette tilfellet for å være 

sikker. Alle lærde mener at du ikke trenger å sjekke dersom 

du befinner deg i et muslimsk marked og/eller at produktet er 

produsert i et muslimsk land.  
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Andre lærde sier at selv om du er i et ikke-muslimsk land, 

trenger du ikke å undersøke ingrediensene på kaken. Du kan 

rett og slett bare kjøpe og spise. Et annet viktig spørsmål er i 

hvilken grad du skal undersøke ingrediensene dersom det er 

plikt for deg å undersøke alle ingredienser. Her må man altså 

gå tilbake til den man følger og spørre om vedkommende 

mener man bør undersøke eller ikke.   

 

Å velge det sikreste  
 

Islam oppfordrer oss gjennom flere beretninger til å gå for 

det sikreste alternativet når vi står overfor en situasjon hvor 

vi er usikre på om noe er halal eller haram.  La oss gi et 

eksempel og deretter forklare:  

Dersom du eksempelvis er i en situasjon hvor du vet at det 

står gelatin i ingrediensene til en sjokolade, men du vet ikke 

om det er gelatin fra storfe som ikke er slaktet etter islamske 

regler, eller om det er vegetargelatin. Da er det sikreste 

alternativet her selvfølgelig og ikke spise. Dersom du spiser, 

kan det være sannsynlighet for at det er noe haram (forbudt) 

du får i deg. Dersom du ikke spiser er sannsynligheten for det 

samme lik null.  
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På arabisk og i beretningene kalles dette for ihtiat (أحتياط). La 

oss se på beretninger som stadfester prinsippet:  

 

Abdulrahman ibn al-Hajjaj sa: 
‘’Jeg spurte Aba al-Hassan 
(Imam Mosa ibn Jafar) 
(FVMH) om to menn som traff 
et dyr i jakt og de var 
pilgrimer, faller en bot på 
begge eller har hver og en sin 
bot?’’ Han svarte (FVMH): 
‘’Det pålegger dem å betale 
hver sin bot for jakt’’.  Så jeg 
(ibn Al-Hajjaj) sa: ‘’Noen av 
våre venner spurte meg om 
dette så jeg viste ikke hva 
som er hans plikt.’’ Han sa 
(FVMH): ‘’Dersom dere 
kommer bort i slikt og dere 
ikke vet så følg det sikreste 
inntil dere spør om det og 
vet’’.    

اج: سألت أبا  قال عبد الرحمن بن الحج 
أصابا   عن رجلين السًلم الحسن عليه

صيدًا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو 
على كل  واحد منهما جزاء؟ قال 

بل عليهما أن يجزي كل  »: السًلم عليه
، فقلت: إن  بعض «واحد جزاءالصيد
عن ذلك فلم أدر ما  أصحابنا سألني
إذا أصبتم »السًلم :  عليه؟ قال عليه

باالحتياط  بمثل هذا ولم تدروا فعليكم
 »حت ى تسألوا عنه وتعلموا

    

Denne beretningen er riktig og anerkjent blant muslimer og 

finnes i flere bøker, blant annet Kitab al-Kafi av Abu Ja'far 

Muhammad ibn Ya'qub ibn Ishaq al-Kulayni. Den viser at 
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dersom du er i en situasjon hvor det har oppstått en 

usikkerhet om hva som er riktig å gjøre, så følg du det sikreste 

inntil du vet. Hvis vi skal praktisere dette på gelatin-

eksemplet nevnt ovenfor, bør man følge det sikreste 

alternativet og ikke spise inntil man får vite om det er gelatin 

fra storfe, som er haram (forbudt), storfe som er halal 

(tillatt), eller vegetarisk gelatin.         

 

Profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) sa: ‘’Unnlat 
det du er usikker på til fordel 
for det du ikke er usikker på, 
for du vil ikke savne noe du 
forlatte for Allah den 
Allmektige.’’   

قال النبي )ص(: دع ما يريبك إلى ما 
ال يريبك ، فإنك لن تجد فقد شيء 

 .هلل عز  وجل   تركته

   

Denne beretningen er også anerkjent og finnes i både sjia- og 

sunnimuslimske bøker, som boken Kanz al-Karajkiy av al-

sheikh Abu al-Fath al-Karajkiy. Den sier igjen at dersom du er 

usikker på noe, som om du ikke vet om gelatinen i sjokoladen 

er halal eller haram, må du undersøke. Forlater du det usikre 

for å tilfredsstille Allah den Allmektige, vil Allah belønne deg 

for dette valget i fremtiden.    



 
 
 

25 
 
 

Å velge det sikreste alternativet tilknyttet din religion er ikke 

noe man er pliktig til i absolutt alle situasjoner. Prinsippet må 

ikke føre til at noe som er halal gjøres om til haram bare fordi 

man hele tiden skal være på den sikre siden. Prinsippet er 

ment i situasjoner hvor en problemstilling har oppstått og 

man er usikker der og da på hva som er riktig valg å ta. 

Dersom det er noe man på forhånd vet er halal, som paprika, 

olivenolje eller at kjøttet er halal-slaktet, behøver man ikke 

skape usikkerhet for seg selv og andre. I slike situasjoner må 

man bare gå for at det er halal så lenge det motsatte ikke er 

bevist.     

 

Hva er årsaken til at noe er forbudt?  
 

Ofte blir muslimer spurt om hvorfor de ikke spiser svinekjøtt, 

hvorfor de ikke drikker alkohol, eller hvorfor de unnlater å 

spise enkelte e-stoffer. Hvordan svarer man?  

 

Årsaken til at muslimer ikke spiser svinekjøtt, drikker alkohol 

eller ikke spiser fargestoffet e120 er at Allah den Allvitende 

og Visdomsfulle har bedt oss unngå dette gjennom Hans 

hellige bok, Koranen, og gjennom Hans sendebud og profeter. 
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I enkelte tekster nevnes årsaken for at noe er tillatt eller ikke 

tillatt. I slike tilfeller er det Allah den Allvitende som definerer 

årsaken og veier opp argumentene slik han gjør i følgende 

vers:  

 De vil spørre deg om alkohol og 

lykkespill, si: «I begge ligger stor 

synd, men også noe godt for 

menneskene. Men synden i dem er 

større enn nytten i dem.»..  

يَْسأَُلونََك عَِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل فِيِهَما إِْثمٌ  

ْفِعِهَما  .. َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِْثُمُهَمآ َأْكبَُر ِمن نَّ

Dette verset, vers 219, kapittel (sura) 2, viser at Allah den 

Allmektige presiserer at alkohol har en nytte, men at synden 

er større enn nytten. Slik er det med alle ting som Allah den 

Allvitende har gjort tillatt eller forbudt. Du finner en nytte for 

alt, til og med for svinekjøtt, men den som ser helheten og 

har definisjonsmakten er Han.  

I forbindelse med enkelte regler gis det en begrunnelse. 

Eksempelvis finnes det beretninger som sier det er makroh 

(mislikt) å spise hest-, muldyr- eller eselkjøtt og at årsaken til 

dette er at de brukes til transport. I gamle dager kunne 

mangel på hest, muldyr eller esel by på store transport- og 

fraktutfordringer. Å slakte datidens transportredskap for å 
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bruke det til middag var derfor definitivt kostbart.  Om dette 

også gjelder nåtiden kan diskuteres. 

Hva om årsaken til at noe er forbudt ikke nevnes i 

beretningene eller Koranen? Kan vi da finne ut årsaken selv?  

 

Svaret på dette spørsmålet er nei, vi kan ikke være sikre på 

den opprinnelige årsaken selv. Dette er fordi vi aldri vil være 

helt sikre på at begrunnelsen vi selv oppgir er i samsvar med 

det Allah den Allmektige har i sin sanne kunnskap. Hva er 

begrunnelsen for at alle innsekter er haram med unntak av 

gresshopper? Ingen kan gjette seg fram til svaret, og selv om 

man kommer med en begrunnelse, er det ingen garanti for at 

den samsvarer med den primære begrunnelsen som Allah 

den Allvitende har i sin kunnskap. Derfor bør vi være 

varsomme med å komme med egne begrunnelser på hvorfor 

noe er tillatt eller ikke, spesielt hvis begrunnelsen er basert på 

kunnskap eller forskning som etter hvert kan vise seg å være 

totalt feilaktig. Det vil skade mer enn det vil reparere dersom 

våre argumenter etter hvert viser seg og ikke holde vann.   

Når det er sagt, finnes det beretninger som gir en generell 

forklaring og begrunnelse:  
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Av al-Ridah (FVMH): Vit, 
måtte Allahs nåde være over 
deg, at Allah den 
Velsignelsesrike den 
Opphøyde har ikke tillatt mat 
eller drikke uten at i den er 
nytte og rett orden, og Han 
har ikke gjort noe forbudt 
uten at i den er skade, 
ødeleggelse og fordervelse…    

ضا )عليه السًلم(:  اعلم »عن الر 
يرحمك هللا أن  ّللا  تبارك وتعالى لم يبح 

أكًًل وال شرباً إال ما فيه المنفعة 
م إال ما فيه الض رر  والص ًلح، ولم يحر 

 «والت لف والفساد.. 

           

Beretningen er hentet fra boken Fiqh al-Rida alaihi al-salam.  

Profeten Mohammeds stedfortreder og vår åttende Imam, Ali 

ibn Musa al-Ridah (FVMD alle sammen), forklarer her at alt 

som er haram (forbudt) i Islam er det fordi det eksempelvis er 

skadelig for vår egen helse, skadelig for andre eller 

ødeleggende for samfunnet. Han presiserer at det er Allah 

den Velsignelsesrike, den Opphøyde, som tillater/ikke tillater 

mat og drikke, ikke oss mennesker. Mat og drikke som er 

tillatt er tillatt fordi det gir oss nytte og fordeler. Det er med 

den holdningen vi videre bør møte reglene vi leser om i 

denne boken.         
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Mat og drikke som ikke er ditt  
 

Det er halal (tillatt) å spise appelsin i Islam, men dersom du 

tar en appelsin fra en du ikke kjenner og spiser den uten at du 

har fått tillatelse fra eier så er appelsinen haram (forbudt å 

spise). Det er ikke tillatt i Islam å spise fra det andre eier uten 

deres tillatelse, enten det gjelder mat eller drikke.    

Må man spørre og be om tillatelse, eller kan man anta at 

eieren av maten uansett hadde gitt deg tillatelse til å spise og 

på grunnlag av dette forsyne deg uten å spørre? Noen lærde 

sier at du ikke trenger å spørre dersom du er sikker på at 

eieren av maten tillater at du spiser fra den. Andre mener at 

du uansett skal spørre. Det hjelper ikke å anta at du hadde 

fått tillatelse for å spise maten. Du må faktisk være sikker på 

tillatelsen før du spiser, mener noen. Er du usikker, sier alle at 

du må spørre. Videre skal jeg se på tre unntak for regelen om 

tillatelse for å spise eller drikke:  

 

1. Tilfeller hvor eieren har gitt deg full tillatelse til å spise hva 

du vil når du vil. Eksempelvis gjelder det når du overnatter 

hos noen du ikke kjenner og de har gitt deg full rett til å spise 

alt som er i huset når du måtte ønske. Da trenger du ikke å 

spørre hver gang, fordi du allerede har fått tillatelse av 
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eieren. 

  

2. De du har slekts- og vennskapsbånd til og som defineres av 

verset i Koranen i kapittel (sura) 24, vers 61:  

 

 

 Verken en blind, en krøpling, en 

syk trenger å gjøre seg noen 

bebreidelser, og heller ikke dere 

selv, om dere spiser i eget hus, i 

fedres, mødres, brødres, søstres, 

onklers og tanters, et hus dere har 

nøkkelen til, eller hos en venn av 

dere. Dere rammes ikke av skyld 

om dere spiser sammen, eller 

adskilt. Når dere går inn i et hus, 

så hils hverandre med 

fredshilsenen, en velsignet og god 

hilsen, kommet fra Gud. Slik 

klargjør Gud ordet for dere, så 

dere må forstå. 

  

َلْيَس عََلى اْْلَْعَمى َحَرٌج َواَل عََلى اْْلَْعَرجِ  

َحَرٌج َواَل عََلى اْلَمِريِض َحَرٌج َواَل عََلى 

َأنُفِسُكْم َأن تَْأُكُلوا ِمن بُيُوتُِكْم َأْو بُيُوِت آبَائُِكْم 

هَاتُِكْم َأْو بُيُوِت إِْخَوانُِكْم َأْو بُيُوِت  َأْو بُيُوِت ُأمَّ

اتُِكْم  َأَخَواتُِكْم َأْو بُيُوِت َأْعَماِمُكْم َأْو بُيُوِت عَمَّ

ْو َما َأْو بُيُوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بُيُوِت َخااَلتُِكْم أَ 

َفاتَِحهُ َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس عََلْيُكْم ُجنَاٌح َأن  َمَلْكتُم مَّ

ُِموا  تَْأُكُلوا َجِميعًا َأْو َأْشتَاتًا َفإَِذا َدَخْلتُم بُيُوتًا َفسَل 

ِ ُمبَاَرَكًة َطي ِبًَة  ْن ِعنِد ّللاَّ عََلى َأنُفِسُكْم تَِحيًَّة م ِ

ُ َلُكمُ  ُكْم تَْعِقُلون َكَذِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ    .اْْليَاِت َلعَلَّ
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Koranen sier at vi kan spise i følgende hus uten å trenge å 

spørre på forhånd:  

 

Eget hus. Huset ditt, rett og slett.  

Huset til deres fedre.   

Huset til deres mødre.   

Huset til deres brødre.  

Huset til deres søstre.  

Huset til deres onkler (fra farens side).   

Huset til deres tanter (fra farens side).  

Huset til deres onkler (fra morens siden).   

Huset til deres tanter (fra morens side).   

Hus dere har nøkler til. Altså betyr dette dersom du er 

ansvarlig (på arabisk wakeel) for et hus. Nøkkelen her er et 

symbol på at du har fått tillatelse av andre til å bruke et hus 

du selv ikke eier, men som du har fått fullmakt til å bruke og 

forvalte fritt.  

Huset til deres venn. Med dette menes enhver person du kan 

kalle en venn. Merk at det er forskjell på en du kjenner og en 

som du oppfatter som venn. Er du usikker om vedkommende 

er din venn, må du her gå for det sikreste, nemlig å spørre om 

tillatelse før du spiser eller drikker.  
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Lærde er i tillegg enige om at foreldre og besteforeldre også 

omfattes av denne regelen når de er hjemme hos sine barn 

eller barnebarn selv om verset ikke nevner dem spesifikt.   

I disse hjemmene kan vi spise og drikke fritt uten å behøve å 

spørre på forhånd. Som nevnt, er det motsatt regel i alle 

andre hjem. Der må man på forhånd være sikker på tillatelse 

for å spise eller drikke.  

Det er viktig å presisere at regelen vi nevner her kan oppheve 

i noen situasjoner. I tilfeller der eieren av huset, selv om det 

er din far eller bror, aktivt ikke tillater deg å spise i hans hus, 

sier lærde at det da ikke er tillatt for deg å spise. For 

eksempel kan din venn si at han ikke vil at du skal spise fra 

hans mat uten hans tillatelse. Deretter må du spørre om 

tillatelse hver gang du skal spise noe. Eller det kan være at din 

bror ikke vil at en sjokolade han har hjemme skal bli spist nå, 

men spare den til en filmkveld. Da kan du ikke bare ta og 

forsyne deg. 

 

3. Du trenger ikke å spørre om tillatelse i situasjoner der du er 

på et offentlig sted og mat og drikke er servert for alle. 

Eksempelvis kan det under den hellige måneden Ramadan 
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være bord utenfor moskéene hvor folk kan sette fram mat og 

drikke slik at man åpner fasten sin på vei inn til bønn. I dette 

tilfellet trenger ikke du å spørre andre om du kan spise. 

Maten er lagt fram på et offentlig sted fordi den skal spises. 

Det sammen gjelder mat og drikke som er lagt fram på 

hoteller, sykehus eller kanskje din egen jobb hvor meningen 

er at de som oppholder seg på stedet skal forsyne seg.        

 

Urenheter er haram å spise  
 

Lærde er enige om at man ikke kan spise eller drikke noe som 

er urent. Det interessante spørsmålet er: Hva er urent i 

Islam?  

Urenhet i Islam defineres av beretningene. Eksempelvis er 

hund i sitt vesen urent i Islam, og den blir ikke renere av at du 

vasker den med vann og såpe. Tvert imot, er den fuktig 

overføres urenheten til andre gjenstander.  

 

Før jeg går gjennom urenhetene, er det svært viktig å 

presisere at ikke alt som er rent er halal å spise. Møkk fra sau 

er rent, men ingen sier at det er halal å spise og drikke urin 

eller avføring fra sau. En død fisk som du finner på stranden 
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er ren, men det er ikke dermed sagt at man kan spise den. 

Ikke alt som er rent kan spises eller drikkes, men alt som er 

urent kan hverken spises eller drikkes.    

La oss gå gjennom alle urenheter:  

 

1. Urin og avføring fra dyr vi ikke kan spise kjøttet til. 

Betingelsen her er at dyret vi spiser har blod som har en 

egenskap at det spruter ved slakt. Med dette menes at blodet 

ved slakt hos disse dyrene ikke renner, slik det renner fra en 

fisk for eksempel, men at det har en strømmekraft som gjør 

at blodet spruter. Eksempelvis er urin og avføring fra 

mennesker ureint. Urin fra ku, geit eller sau er ikke ureint 

fordi dette er dyr vi kan spise kjøttet til.  

Unntaket her er fugler – alle fugler har ren urin og avføring. 

Innsekter kan ikke spises (med unntak av gresshopper), men 

de har blod som ikke spruter ved slakt og er unntatt her også.   

Det er videre en diskusjon om urin fra dyr vi kan spise kjøttet 

til, som sau, kamel og storfe er tillatt å drikke. Noen lærde 

mener at alle dyr vi kan spise kjøttet til kan man drikke urinen 

til kun dersom man av medisinske grunner må gjøre det. 

Andre sier unntaket gjelder kun urin fra kameldyr. 
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2. Sæd er ureint. Dette gjelder kun sæd fra mennesker eller 

andre dyr som har den egenskapen at blodet spruter, ikke 

renner, ved slakt. 

Annen veske før eller etter utløsning av sæd er rent.       

3. Døde dyr. Her gjelder det ikke for alle dyr, men kun dyr 

som har blod som spruter ved slakt, som død ku, sau eller 

geit. Dersom disse dyrene ikke har blitt slaktet etter islamske 

regler, betraktes dyret som urent. Dette gjelder deres kjøtt, 

så vel som skinn, men ikke for hår, horn og annet som ikke er 

levende deler av dyrets kropp. Deler av et dyr, som skinn, 

som finnes i et muslimsk marked betraktes som rent.    

 

En død fisk som du finner på stranden er ren. Regelen gjelder 

ikke fisk eller andre levende vesener i havet da disse ikke har 

blod som spruter. Regelen gjelder heller ikke for innsekter.  

Menneskets kropp er uren fra den blir kald etter døden til 

den blir renset gjennom rituell vask før gravleggingen.  

4. Blod er urent. Igjen gjelder regelen kun for dyr som har 

blod som spruter under slakting. Dette gjelder derfor ikke 

blod fra mygg, maur eller fisk.      
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5. Hund og gris er i sitt vesen uren i Islam. Enkelte lærde, 

særlig de fra generasjoner tilbake, mener at også hare, rev og 

mus i sitt vesen er urene.   

7. Det er uenighet blant lærde om ikke-muslimer er urene. 

Noen lærde sier at alle mennesker er rene. Andre sier at alle 

ikke-muslimer er urene. Av disse sier noen at bokens folk, 

som jøder og kristne, er et unntak og at de er rene.   

8.  Vin, øl og alkohol er blant urenhetene lærde nevner. Det 

er ulike meninger blant lærde om all væske som både drikkes 

og beruser er urent, eller om det kun dreier seg om spesifikke 

berusende væsker som vin. Eksempelvis mener Ayatollah 

Sayyid Abul-Qassim al-Khoei at all væske som har alkohol som 

beruser er urent, mens Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani mener 

helt spesifikt at kun vin laget av druer er uren, og dermed er 

andre væsker som har alkohol som beruser rent. Det finnes 

også lærde som mener at all vin, øl eller alkoholholdige 

drinker er rene.   

De som mener at all væske som har alkohol som beruser er 

urent, mener også at væsken blir ren igjen av at den ikke 

beruser lenger, som hvis øl mister alkoholen den har. Det er 

veldig viktig å presisere her at selv om væsken er eller blir ren 

innenfor islamske regler, betyr ikke det at man kan drikke 

væsken. Under går jeg grundige gjennom regler for alkohol, 
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så se gjennom reglene der dersom du er usikker. Øl er haram 

å drikke, uansett om din lærd mener øl er reint eller ureint.  

 

9. Svette fra dyr som er jallal, altså dyr som har som vane å 

spise avføring. Noen lærde sier det kun gjelder dyr som har 

som vane å spise avføring fra mennesker, andre lærde sier at 

det gjelder alle dyr som er vant til å spise urenheter nevnt her 

som blod eller svinekjøtt. Dyr som faller under denne 

kategorien kan vi ikke spise kjøttet til inntil dyret blir rent 

igjen gjennom at den separeres i en periode (avhengig av hva 

slags dyr det er) og fores rent kosthold. Eksempelvis skal en 

kylling separeres i tre dager og fores med noe rent, mens en 

ku må separeres i tjue dager og få ren næring før dyret blir 

rent igjen og kan spises. 

10. Svette fra en som har begått utukt eller hatt seksuell 

nytelse gjennom haram (forbudt metode). Eksempelvis svette 

fra en som har vært utro mot sin kone med en han ikke er gift 

med. Denne personen har uren svette inntil han 

gjennomfører rituell vask etter seksuell omgang (som i Islam 

kalles for: Ghusl al-janaba). Ikke alle lærde er enige om dette.  

Dette var kort oppsummert alle urenheter i Islam. Alt som er 

urent kan vi ikke spise, altså kan vi ikke svelge blod eller sæd, 



 
 
 

38 
 
 

spise svinekjøtt, eller spise dyr som lever av å spise avføring. 

Koranen sier i kapittel (sura) 2, vers 173:  

 

 

Han har bare forbudt dere det 

selvdøde, blod og svinekjøtt, og det 

som en annen enn Gud er påkalt 

over. Men om noen gjør det, drevet 

av nød, ikke begjær, og ikke går 

over grensen, han rammes ikke av 

skyld. Gud er tilgivende, nåderik.  

مَ َوَلْحمَ اْلِخنِزيِر َوَما   مَ عََلْيُكمُ اْلَمْيتََة َوالدَّ إِنََّما َحرَّ

ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل عَاٍد  ُأِهلَّ بِِه لِغَْيِر ّللا 

ِحيمٌ  َ َغُفوٌر رَّ  َفًل إِْثمَ عََلْيِه إِنَّ ّللا 

 

Ting som er nevnt i koranverset som blod og svinekjøtt finner 

vi blant urenhetene over på listen. Dyr som sau, ku eller geit 

som har blitt fratatt liv i strid med reglene i Islam er døde dyr 

som er urene.  

Det er viktig å presisere at urenhet i Islam overføres til andre 

gjenstander gjennom fuktighet. Hvis en dråpe blod har tørket 

og berører tørt fat, så vil ikke fatet bli urent. Men dersom 

blodet ikke er tørt og faller på fatet, må fatet vaskes før du 

kan spise av det.  
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Et annet eksempel er dersom man har en gryte med pølser 

som er haram (forbudt) og en annen gryte med pølser som er 

halal (tillat). Du kan ikke bruke samme pølseklype i begge 

grytene da fuktigheten fra pølsene som er haram gjør halal-

pølsene haram dersom fuktigheten overføres gjennom 

klypen. Her må man bruke to ulike klyper – en for hver gryte.    

Overføres urenheten til en annen gjenstand, blir gjenstanden 

automatisk uren. Eksempelvis kan det dreie seg om blod som 

renner fra fingertuppene til en person som har kuttet seg og 

overføres til et stykke sauekjøtt. Kjøttet er dermed haram og 

må renses. Overføres blodet til veske, som at blodet faller i en 

liten gryte, må vesken i gryten kastes da den er uren.  

Dersom blodet faller på honning, fjernes delen av honningen 

som har blitt urent og kastes dersom det lar seg gjøre. Resten 

av honningen kan da spises. Men dersom blodet blandes i 

honningen og det blir umulig å ta ut dråpen som falt, er hele 

honningen haram. Dette er et eksempel som illustrerer at 

mat som har fast form kan renses og brukes dersom det er 

mulig å ta bort delen som ble berørt av urenhet.   

Eksemplene jeg ga viser viktigheten av å sette seg inn i regler 

for renhet og urenhet, da dette har konsekvenser for om 

maten vi får i oss er halal eller haram.  
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Generelle unntak i nødsituasjoner  
 

Islam er ikke en firkantet religion. Islam viser forståelse for at 

man noen ganger er tvunget eller nødt til å handle i strid med 

primærstandpunktet i reglene. Koranen sier i kapittel (sura) 2, 

vers 173:  

 

 

Han har bare forbudt dere det 

selvdøde, blod og svinekjøtt, og det 

som en annen enn Gud er påkalt 

over. Men om noen gjør det, drevet 

av nød, ikke begjær, og ikke går 

over grensen, han får ikke synd. 

Gud er tilgivende, nåderik.  

مَ َوَلْحمَ اْلِخنِزيِر َوَما   مَ عََلْيُكمُ اْلَمْيتََة َوالدَّ إِنََّما َحرَّ

ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َواَل عَاٍد  ُأِهلَّ بِِه لِغَْيِر ّللا 

ِحيمٌ  َ َغُفوٌر رَّ  َفًل إِْثمَ عََلْيِه إِنَّ ّللا 

 

Så dersom du på grunn av nød spiser kjøtt som ikke er halal-

slaktet (tillatt) for eksempel, så får ikke du en synd notert på 

deg. Legg merke til at det er to betingelser for dette som 

koranverset nevner: 1) Ikke begjær, altså at du ikke spiser 

kjøttet som ikke er halal fordi du lengter etter det, med fordi 
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du er i nød, og 2) ikke går over grensen som for eksempel at 

du spiser mer enn det du er nødt til.    

Eksempler på nødsituasjoner:   

 

At du er syk, og dine tabletter for å holde deg frisk er pakket i 

gelatin laget av storfe som ikke er slaktet etter islamske 

regler. Det finnes ingen andre alternativer for denne 

medisinen. Du er nødt til å ta tablettene for å holde deg frisk 

og ikke bli alvorlig syk. Her må man selvsagt undersøke og 

vurdere alternativer, samt ta en vurdering av 

alvorlighetsgraden. Hvis det ikke er andre alternativer, må 

man ta tablettene selv om de er pakket i gelatin som ikke er 

tillatt å spise.    

 

At du blir nødt til å spise haram fordi du frykter skade på deg 

selv i form av enten drap eller store tap av eiendeler og 

eiendom. Eksempel på dette er fra al-Andalus, da muslimene 

styrte deler av Spania. Etter at al-Andalus falt i kristne 

hender, ble muslimer jaget bort og forfulgt. Hundretusener 

av muslimer ble drept, tatt som slaver eller måtte flykte. De 

som ble igjen av muslimer ble blant annet gjenkjent etter om 

de spiste svinekjøtt eller ikke. Dersom man den tiden skjulte 

sin identitet for ikke å bli forfulgt, havne som slave eller i 
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verste fall bli drept, måtte man spise det som er haram (ikke 

tillatt) for å verge sitt eget liv og skyve plage og forfølgelse fra 

seg.  

 

At du har gått deg bort i skogen, og ikke spist på flere uker. 

Du er i ferd med å miste energien din og dø i skogen, men 

fant en død elg. En død elg er både haram og uren i Islam. Her 

sier Islam likevel at du må spise fra den for å overleve. Det er 

faktisk wajib (plikt) for deg å spise. Selvsagt må du ikke 

overdrive i spisingen, men spise en begrenset mengde kun for 

å overleve.       

Dette var noen av mange eksempler. Generelt, nevnes det i 

den anerkjente boken Wasa'il al-Sjia av al-Sheikh al-Hurr al-

‘Amili:    

 

Imam al-Sadiq (FVMH) sa: 
‘’Det finnes ingen ting av det 
Allah har gjort haram 
(forbudt) uten at Han har 
gjort det halal (tillatt) for den 
som er nødt til det.’’  

ا  قال اْلمام الصادق )ع(: ليس شيء مم 
م  هللا إال  و ه لمن اضطر  إليهحر   .قد أحل 
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Med andre ord, er alt som er haram blitt gjort om til halal i en 

nødsituasjon. Det er viktig å presisere her at dette ikke må 

åpne for å leke med reglene slik man vil og kalle alt for nød. 

Hvis en person er sulten og litt tørst, kan man ikke bare kjøpe 

seg svinekoteletter og vin og sette seg ned og spise. 

Nødsituasjoner er ganske alvorlige situasjoner slik vi har sett 

av eksemplene. I tillegg skal man i en nødsituasjon ikke krysse 

grenser og overdrive med mat og drikke som primært ikke er 

tillatt.      

 

Er alt som skader kroppen haram?  
            

Alle lærde er enige om at alt som spises eller drikkers og 

bidrar til omfattende skade i din egen kropp er haram. Med 

omfattende skade menes skade som gjør at deler av din 

kropp blir ødelagt, at du blir syk eller at du dør. Et eksempel 

på dette er giftige stoffer som enten kan medføre store 

ødeleggelser av indre organer eller i verste fall død.  

Lærde er likevel uenige om flere ting. For det første er det en 

diskusjon om: Er alt som er skadelig haram (forbudt)? Noen 

lærde, som Sayed Abu al-Qasim al-Khoei, sier at dersom det 

er slik at alt som er skadelig er haram, bør alle mennesker 
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unngå å bo i svært varme eller kalde deler av verden fordi 

varme eller kulde er skadelig for kroppen. På en annen side 

mener andre lærde at man her må vurdere den totale nytten 

og sammenligne den med den totale skaden. De fleste vil 

mene at den totale nytten av å bo i Norge overgår skaden av 

at det er kaldt, og derfor er det mer nyttig å bo i Norge selv 

om det er kaldt. Eksemplet er ment å vise uenigheten om 

hvor grensene for hva som er skadelig og haram går.      

For det andre er lærde uenige om det bør gjelde skade som 

kan virke inn på sikt. Et eksempel som ofte trekkes inn er 

røyk. Røyk kan på langsikt føre til at du dør eller at deler av 

din kropp blir skadet. Likevel mener noen at dette er så langt 

fram i tid og ikke øyeblikkelig virkning at røyk av den grunn 

ikke kan forbys. Overforbruk av sukker, fett og salt kan også 

være skadelig på langsikt uten at det må forbys, mener disse 

lærde. Andre lærde mener at så lenge den alvorlige skaden 

kan inntreffe, må røyk og alt annet som fører til skade for 

egen kropp være forbudt.  

Uansett, er alle lærde enige om at dersom skaden har en 

omfattende ødeleggende effekt på din eller andres kropp, så 

er all mat og drikke som fører til dette haram (forbudt). En 

gravid kvinne kan ikke spise noe som skader fosteret, selv om 

det ikke skader henne selv. Selvsagt er det unntak her, 
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dersom hennes liv er i fare for eksempel og hun må ta 

medisin for å overleve. I slike tilfeller finnes det 

unntaksregler. En person kan for eksempel ikke drikke giftige 

midler som fører til død, eller føre til skade på deler av 

kroppen som at man blir blind. Dette er noe alle lærde er 

enige om.       

 

Mat og drikke som medisin  
 

Aubergine, nepe og selleri er blant grønnsakene vi finner 

spesifikke beretninger om fra profeten Mohammed (FVMH og 

hans familie) og våre hellige imamer (FVMD). Beretningene 

omfatter medisinske råd og en klar anbefaling om å spise 

disse grønnsakene mot enkelte plager og sykdommer. 

Hvordan skal vi, som muslimer, forholde oss til medisinske 

råd fra våre hellige profeter og deres arvtagere?  

 

Al-Sheikh al-Sadooq, Abu Ja'far Muhammad ibn 'Ali ibn 

Babawaih al-Qummi (måtte Allah opphøye hans status i 

paradiset), svarer på dette spørsmålet i hans bok al-

Iaatiqadat. Al-Sheikh al-Sadooq sier at medisinske råd som 

har blitt gitt fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
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og våre hellige imamer (FVMD) må sees i lys av følgende:  

 

- Rådene har blitt gitt i Mekka eller Medina, altså at de har 

blitt gitt i et bestemt geografisk område og dermed ikke 

omfatter alle mennesker.  

 

- At rådene har blitt gitt til én person, og dermed ikke 

gjelder medisinske råd for andre enn denne personen.  

 

- At flere av beretningene som inneholder medisinske råd 

har blitt oppdiktet, endret eller at deler av beretningene 

har falt bort fra en beretter til en annen.  

 

Dette er det al-Sheikh al-Sadooq ramser opp av punkter i 

hans bok. Dersom jeg er syk og drar til legen, og legen 

anbefaler meg å spise ingefær i en uke, betyr ikke det at den 

samme kuren vil virke for alle andre syke uavhengig av 

sykdom og sykdommens utvikling. Det samme gjelder 

medisinske råd som har blitt anbefalt av profeten 

Mohammed (FVMH og hans familie) til én person som levde i 

Mekka for over 1400 år siden. Muslimer må derfor ta 

beretninger som inneholder medisinske råd med en klype 

salt. Jeg har dermed ikke påstått at alle slike beretninger ikke 
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kan aksepteres. Mange av disse beretningene er riktige og 

nyttige.   

Da imam Ali ibn Abi Taleb (FVMH) ble truffet av sverdet til ibn 

Muljim (måtte Allahs forbannelse være over han), kalte Imam 

Ali og hans barn, imamene Hassan og Hussein (FVMD), inn 

legen for medisinering og behandling. Legen anbefalte Imam 

Ali å drikke melk fordi det virket mot gift. Imam Ali (FVMH) 

fulgte rådet fra legen.  

En muslim må følge imamenes fotspor og primært oppsøke 

leger og eksperter ved skade eller sykdom framfor å følge råd 

som kanskje har blitt gitt noen andre som levde for flere 

hundre år siden.          

Regler knyttet til spising og drikking  
 

Islam har regler for alt, inkludert de minste detaljene i vårt 

hverdagsliv. Jeg skal her ramse opp noen regler lærde trekker 

fram basert på koranvers og beretninger:  

 

Det er haram (ikke tillatt) å spise eller drikke fra kjøkkenutstyr 

laget av gull eller sølv. Lærde er uenige om kjøkkenutstyr som 

kun er lakkert med gull eller sølv også er haram. Det er også 
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uenighet om det er tillatt å lage mat eller drikke i beholder 

som er av gull eller sølv. 

  

Det er makroh (mislikt) å spise når man er mett. 

 

Det er makroh (mislikt) å spise maten mens den er glovarm, 

og det er mustahab (likt) og vente til den blir kald. Det er også 

makroh (mislikt) å blåse på maten eller drikken når den er 

varm.  

 

Når man spiser med andre, er det mustahab (likt) å spise det 

som er foran seg.  

 

Det er mustahab (likt) å spise med hånden. Helt spesifikt er 

det mustahab (likt) å holde maten med tre fingre: 

langfingeren, pekefingeren og tommelen.  

 

Det er mustahab (likt) å spise med sin høyre hånd, og det er 

makroh (mislikt) å spise med venstre hånd.  

 

Det er makroh (mislikt) å spise i liggeposisjon.   
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Det er mustahab å vaske hendene før man spiser og at man 

unnlater å tørke hendene. Det er mustahab å vaske hendene 

etter at man er ferdig med å spise og deretter tørke hendene.   

 

Det er mustahab å starte måltidet med salt og avslutte med 

salt.  

 

Det er mustahab å bruke god tid på å spise.  

 

Det er mustahab å dele matbitene slik at de blir små, ikke 

store matbiter. Det er mustahab å tygge maten godt.   

 

Det er mustahab å starte måltidet med å si «bismillah» og 

avslutte med å si «alhamdulillah». Det er også godt likt 

(mustahab) å si «bismillah» når man starter å spise en ny rett, 

eller når man for eksempel tar en ny slurk.  

 

Det er mustahab å sleike/suge inn maten fra fingrene etter at 

man er ferdig med å spise slik at det ikke er noen matrester 

som blir igjen på fingrene.   

 

Det er mustahab å samle opp maten som har falt etter at 

man er ferdig med å spise, og det er mustahab å spise opp 

denne maten. Unnataket her er dersom maten falt ute i 
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naturen. I dette tilfelle er det mustahab å la maten ligge slik 

at dyr og fugler kan komme og spise fra den. Selvsagt må ikke 

dette føre til forsøpling.  

 

Det er mustahab å vaske munnen/tennene, samt ta bort 

matrester som kan ligge mellom tennene etter at man har 

spist.   

 

Det er mustahab å drikke fra noe andre troende har drukket 

fra.  

 

Det er mustahab å stå og drikke vann når du drikker om 

dagen. Det er mustahab å sitte dersom du drikker om natten.  

 

Det er svært godt likt (mustahab) å huske imam Hussein 

(FVMH) og forbanne hans drapsmenn i forbindelse med 

drikking av vann.   

 

Det er mulig å skrive en hel bok om regler knyttet til spising 

og drikking da det finnes hundrevis av beretninger om ting 

som er mustahab og makroh å gjøre. Dette var bare en 

kortfattet liste.  
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Del III – Landlevende dyr  
 

Under denne delen, skal jeg se på regler som omhandler 

landlevende dyr, altså dyr som ikke lever i havet. Jeg har, som 

sagt, valgt å dele alle dyr i tre kategorier:  

 

1. Landlevende dyr  

2. Fugler  

3. Dyr som lever i vann 

Selv om fugler også er landlevende dyr, velger jeg å skille dem 

ut i egen kategori da de har særskilte regler. 

Jeg velger å dele landlevende dyr i:  

 

1. Husdyr  

2. Villdyr  

3. Innsekter, edderkoppdyr og krypdyr  

Det er anslått av forskere at det er omkring 8 – 20 millioner 

dyrearter på jorda. Derfor er det naturlig at denne boken ikke 

vil ramse opp alle typer dyr og om de er halal eller haram. 
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Likevel vil boken gi noen kjennetegn som kan brukes for å 

finne ut av om et dyr er halal eller haram.  

 

Husdyr  
 

Store norske leksikon definerer husdyr som:  

 

‘’Husdyr, fellesbetegnelse på de dyrearter som mennesket har 

temmet og tatt i sin tjeneste, og som under dets tilsyn 

forplanter seg regelmessig og er gjenstand for avlstiltak.’’2  

 

Alle lærde er enige om at kameldyr, storfe, sauer og geiter er 

halal. Koranen sier i kapittel (sura) 16, vers 5:  

 

Husdyrene har Han frembrakt for 

dere. I dem er varme klær, nyttige 

ting, og dere spiser dem.  

َواَْلْنعَامَ َخَلَقهَا َلُكْم فِيهَا ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنهَا  

 تَْأُكُلوَن 

                                     
 

2
 https://snl.no/husdyr  

https://snl.no/husdyr
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Så disse husdyrene er skapt for mennesker slik at vi kan dra 

nytte av dem i form av varme klær, hjelp til jordbruk eller til å 

spise dem.  

Her er en liste (alfabetisk oppstilling) over husdyr, om de er 

halal eller haram og eventuelle kommentarer:  

 

Husdyr  Regel  Kommentar  
Bøffel  Halal  Gjelder alle raser  

Esel  Halal, men makroh   

Geit  Halal  Alle raser av geiter  
Hest Halal, men makroh   

Hund  Haram  Gjelder alle raser  
Jak Halal  Gjelder alle raser  

Kamel Halal  Omfatter alle typer 
kameler som 
baktriakameler og 
dromedarer.     

Kanin og hare  Haram  Gjelder alle raser 

Katt  Haram  Gjelder alle raser  

Lama Halal  Er en kameldyr 
Muldyr  Halal, men makroh   

Reinsdyr  Halal  Gjelder alle raser 

Sau  Halal  Alle raser av sauer  
Storfe  Halal  Omfatter alle raser 
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sebu, norsk rødt fe, 
gaur osv.    

Svin/gris  Haram  Gjelder alle raser 
som berkshiregris, 
norsk landssvin, 
hampshiregris og 
duroc.  

 

  

Flere av dyrene jeg har ramset opp kan både være villdyr og 

husdyr. Du finner eksempelvis villhund selv om hund er et av 

de eldste husdyrene vi har.   

 

Villdyr  
  

Definisjonen på villdyr er dyr som lever og formerer seg fritt i 

naturen. Eksempel på det er elg, bjørn og tiger.   

Reglene som gjelder under delen om husdyr, gjelder også her 

dersom samme dyr er villdyr. En vill hest, hund eller bøffel 

har nøyaktig samme regler som om den hadde vært husdyr. 

Når det gjelder esler, muldyr og hest, presiserer noen lærde 
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basert på noen beretninger fra våre hellige imamer at dyrene 

kun er makroh å slakte og spise dersom de er husdyr.  

Når det gjelder øvrige dyr, er det to kjennetegn å se etter. 

Dersom et av disse kjennetegnene finnes i dyret, er dyret 

haram:  

 

 Hjørnetenner  

 Klør  

Generelt vet vi i dag at fellesnevneren hos alle rovpattedyr er 

at tannsettet primært er utrustet med lange hjørnetenner. 

Brølekatter, tiger, løve, leopard, jaguar og snøleopard har alle 

hjørnetenner og de har klør. Derfor er disse haram.   

Kjennetegnene lærde nevner kan samtidig være vanskelig å 

anvende på noen dyr vi vet er haram av religiøse tekster, som 

for eksempel elefanter som lærde er enige om er haram. Ut 

ifra videre undersøkelser, er det to kjennetegn til, som må 

undersøkes hos dyret for å fatte en beslutning om de er halal 

eller haram. Disse kjennetegnene strider ikke med religiøse 

tekster eller med de to kjennetegnene jeg har nevnt. Tvert 

om, støtter disse kjennetegnene både Koranen og 

beretningene.  
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Dyr som er halal har en magesekk som er tredelt eller firedelt. 

Med andre ord utgjør magesekken hos disse dyrene tre til fire 

rom (også kalt kamre eller deler). Mennesker og rovdyr har 

ofte ett rom i magesekken. Ulver og hunder har som regel to 

rom i magesekken. Disse er haram å spise.  

 

På en annen side har du drøvtyggere. Disse har fire rom i 

magesekken. Eksempel på drøvtyggere med firedelt mage er 

sjiraffer, kameldyr, antiloper, kveg, gaseller, impala, storfe, 

sau og geit. Hjortedyr, som elg, rådyr og rein, har firekamret 

mage. Eksemplene er mange, men vi ser at dyr som er halal 

har tre eller fire rom i magesekken.  

 

Dyr som har negler er haram. Dette samsvarer godt med 

beretningene som gjør enkelte dyr, som elefanter, haram. 

Elefanter har eksempelvis negler. Her må man skille mellom 

negler og hovveggen vi finner i dyr med hover, som hest. Det 

er skille mellom hovveggen og negler, da hovveggen består i 

hovedsak av kraftig forhornet hud. Hovdyr skiller seg klart ut 

fra andre dyr med til og med egen orden, som fordelingen 

mellom parrettåede hovdyr og uparrettåede hovdyr. Det 

samme gjelder skillet mellom negler og klov. Det er også 

verdt å nevne at negler er mer omfattende enn klør, jamfør 

punkt to ovenfor i de første kjennetegnene.   
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Beviset fra koranen finner vi i kapittel (sura) 6, vers 146:  

 

 

For jødene har Vi forbudt alle dyr 

med negler.. 

ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفُرٍ   ِذيَن َهاُدوْا َحرَّ  …َوعََلى الَّ

Noen kan komme å si at dette er noe som ble forbudt for 

jødene før profeten Mohammeds tid (FVMH og hans familie), 

og at det derfor ikke gjelder for muslimer. Svaret på dette er 

at vi trenger bevis fra koranen på at denne regelen er 

opphevet for at vi ikke skal ta den i betraktning. For den 

hellige Koranen sier i kapittel (sura) 2, vers 1-4:  

 

1 Alif Lam Mim 

  

 الم  

2 Dette er skriften, tvil har ingen 

plass. Den gir ledelse for de 

gudfryktige, 

  

ِْلُمتَِّقيَن    َذِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى ل 
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3 for dem som tror på det skjulte, 

forretter bønnen, og som gir av 

det som Vi har gitt dem, 

  

ِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصًَّلةَ   الَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن   َوِممَّ

4 for dem som tror på det som er 

åpenbart for deg, og som er 

åpenbart før din tid, og som er 

fullt forvisset om det hinsidige. 

  

ِذيَن يُْؤِمُنوَن بَِما أُ   نِزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِزَل والَّ

 ِمن َقْبِلَك َوبِاْلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن 

Koranen oppfordrer oss i vers nummer fire til å følge det som 

er åpenbart før profeten Mohammeds tid (FVMH og hans 

familie). Dersom noe er åpenbart til menneskene før vår 

hellige profet, må vi også følge dette, med mindre vi har 

regler fra vår egen hellige bok, Koranen, eller beretningene 

som eksplisitt opphever regelen. Tvert imot, finner vi at 

Koranen og beretningene støtter at alle dyr med negler, som 

elefanter, aper og piggsvin, er haram.   

Basert på disse kjennetegnene kan man selv finne ut om et 

dyr er halal eller haram. Her er en liste (alfabetisk oppstilt) 

over villdyr, om de er halal eller haram og eventuelle 

kommentarer:  
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Villdyr  Regel  Kommentar  
Antiloper  Halal   

Aper  Haram  Gjelder alle aper  

Bison  Halal   
Bjørn  Haram  Har både 

hjørnetenner og 
klør  

Ekorn  Haram   

Elefant  Haram  Haram på grunn av 
eksplisitte 
beretninger og 
fordi dyret har 
negler.  

Elg Halal  

Fjellrein Halal   

Flaggermus  Haram  Flyvende pattedyr.   
Flodhest  Haram Har store 

hjørnetenner  

Gaseller  Halal   
Gaupe  Haram  Er kattedyr  

Grevling Haram  Har både 
hjørnetenner og 
klør 

Hjort  Halal   
Hyener  Haram  Hele hyenefamilien 

er haram  
Jerv  Haram  Har både 
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hjørnetenner og 
klør 

Kattedyr  Haram Gjelder alle 
kattedyr som tiger, 
leopard, løve, 
gepard osv.     

Kenguru  Haram  Har negler  

Lemen Haram  Tilhører 
hamsterfamilien  

Moskusfe  Halal  Er av okser eller 
kvegdyr  

Mår  Haram   

Neshorn  Haram  Er ikke blant 
drøvtyggere og har 
kun en magesekk.   

Piggsvin  Haram  Haram på grunn av 
eksplisitte 
beretninger og 
fordi dyret har 
negler. 

Rein  Halal   

Rev Haram  Har både 
hjørnetenner og 
klør 

Rådyr  Halal   
Sebra  Halal  Tilhører 

hestefamilien  
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Sjiraff  Halal  En av drøvtyggerne  
Vortesvin Haram Tilhører 

svinefamilien  
Vånd Haram  Tilhører 

hamsterfamilien  
    

Innsekter, edderkoppdyr og krypdyr 
 

Absolutt alle innsekter, edderkoppdyr og krypdyr er haram 

med ett unntak- gresshopper. Det innebærer at slanger, 

skilpadder, krokodiller, firfisler, gekkoer, alle mulige 

edderkopper, innsekter som maur, termitter, fluer, 

marihøner og sommerfugl er haram å spise. Dette baserer seg 

på klare beretninger fra våre hellige imamer.   

Som nevnt, er det eneste unntaket gresshopper. Beretninger 

på dette finner vi i Kitab al-Kafi av al-Sheikh al-Kulayni, ‘’bab 

al-jarad’’. Det er cirka 20 500 arter av gresshopper i verden, 

17 arter i Norge. Ikke alle gresshopper er halal. Noen lærde 

sier at små gresshopper, som i utgangspunktet ikke er 

spiselige på grunn av lite kjøtt, er haram. Altså må 

gresshoppen ha en stor størrelse. Andre lærde setter et annet 

kjennetegn, og sier at gresshoppen må være så stor at den 

kan fly for at vi skal kunne spise den. Altså at man ikke kan 
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spise små gresshopper som kun hopper, de må kunne fly for 

at de skal være halal.  

Gresshopper må ikke slaktes på en spesiell måte. Samtidig er 

en død gresshopper som du finner i gresset haram å spise. 

Den må fanges for at du skal kunne spise den.  

 

Presiseringer     
  

Jakt og slakting   

 

En forutsetning for at du kan spise fra dyrene jeg nevnte 

ovenfor er at de har blitt tatt liv av etter islamske regler. En 

sau må eksempelvis slaktes etter islamske regler for at du skal 

kunne spise den. Dersom den for eksempel blir kvelt eller at 

den dør av elektrisk sjokk, er kjøttet både uren og haram.  

Det er to måter å ta livet av dyret på – gjennom slakting og 

gjennom jakt.  

Visse krav må oppfylles under slakt for at en muslim skal 

kunne spise fra kjøttet:  
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 Den som slakter må være muslim. Du kan spise fra et 

dyr enhver muslim slakter enten personen er kvinne 

eller mann, ung eller voksen, sjia eller sunni. Personen 

trenger ikke å tilhøre samme lovskole som deg. Du kan 

med andre ord ikke spise fra et dyr som andre enn 

muslimer har slaktet, selv om vedkommende oppfyller 

alle andre krav jeg skal nevne her.   

 

 Dyret må være rettet mot Mekka, rettet mot 

bønneretningen, altså være rettet mot ‘’qibla’’. Dyrets 

rygg peker altså i motsatt retning av qibla, mens ansiktet 

er på den siden hvor qibla er.  

 

Dyret slaktes forfra, ikke bakfra. Dersom dyret er lagt 

ned på bakken, skal underdelen av dyret, altså stedet 

man kutter med kniv, være i retningen av qibla. Med 

andre ord er føttene til dyret, magen, og ansiktet mot 

qibla. Det spiller ingen rolle om dyret ligger på 

venstreside eller høyreside.       

 

At dyret må være mot qibla er ikke et krav hos 

sunnimuslimer. Det er likevel tillatt å spise fra dyr de slakter 

selv om de ikke oppfyller dette punktet.  Våre hellige imamer 

pleide å spise fra dyr som er slaktet av sunnimuslimer basert 
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på deres regler og oppfordret oss til å gjøre det samme. Vi 

følger derfor våre imamer på dette punktet.    

 

 Allahs navn må påkalles ved slakting, på arabisk kalles 

dette for ‘’tasmiah’’. Alle muslimer er enige om dette 

punktet. Det holder og bare si ‘’Allah’’, men det beste er 

å si mer enn det som ‘’bismillah’’, ‘’Allaho akbar’’ eller si 

begge samtidig. Påkallelsen må skje på arabisk, ikke på 

norsk, engelsk, persisk eller et annet språk.         

 

 Redskapet man kutter med må være av jern, på arabisk 

kalles jern for ‘’hadid’’. Det er videre en diskusjon om 

det er tillatt å bruke kniv eller annet skarp fra andre 

metaller. Noen lærde er strenge på definisjonen og sier 

at det må være av jern, ikke av andre metaller. Andre 

tillater stål og sier at jern omfatter også stål. Tredje 

gruppe sier at med ‘’hadid’’, jern, som er nevnt i 

beretningene menes alt som er skarpt. Derfor er alt som 

er skarpt tillatt, mener den siste gruppen. Fordi det er 

ulike meninger, må man gå tilbake til sin lærd for å finne 

ut av hva som er tillatt og ikke.  

 

 Kutte fire sentrale årer/rør i nakken: 
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To blodårer som tilhører hovedpulsåren: Fra hjertet pumpes 

blod ut til kroppen gjennom hovedpulsåren. Denne deler seg, 

og to store pulsårer går opp til hodet på hver sin side av 

halsen.   

 

Luftrøret – forbinder munnhulen og svelget med lungene. 

 

Spiserøret – transportkanalen for mat og drikke som 

forbinder svelget med magesekken.  

Disse to årene og to rør må kuttes under slakteprosessen. 

Dersom slakteren kutter dem halvveis eller river dem med 

hånda for eksempel og dyret dør, så blir kjøttet haram.  

Dyret som slaktes kan være bevistløs eller bedøvet, men den 

kan ikke være død under slakteprosessen. Måten du får vite 

at den er død på eller ikke er gjennom at blodet spruter fra 

dyret eller at du registrerer bevegelse fra dyret når det 

slaktes. Spruter ikke blodet, er det et tegn på at dyret er død 

på forhånd.   

Det er også tillatt å bruke maskiner for å slakte så lenge den 

som står for slaktingen som utføres av maskinen er muslim, 

og så lenge vedkommende følger regler anført ovenfor.   
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Kameldyr slaktes ikke på samme måte. Kameldyr tas liv av 

stående, sittende eller liggende gjennom å stikke en kniv, 

spyd eller noe annet skarpt i et område mellom brystet og 

nakken som ligger på kamelens forreste del. Denne metoden 

er kun for kameldyr og kan ikke anvendes på andre dyr. På 

arabisk kalles området som stikkes for al-Libbah, altså stedet 

hvor kjedet henger. Forestill deg en kamel med et kjede som 

henger rundt nakken mens hodet er oppreist. Stedet der 

kjedet hadde stoppet, et område mellom brystet og nakken 

hvor hjertet er plassert, er der stikket må komme. Stedet som 

stikkes må vende seg mot bønneretningen (qibla) når dyret 

blir stukket. Øvrige regler for slakting gjelder også her.        

Dette var når det gjelder slakting. Når det gjelder jakt, som 

for eksempel elgjakt, er det viktig å presisere følgende krav 

som gjelder for all slags jaktemetoder:  

 

 Du kan ikke jakte på dyr som er husdyr med mindre 

dyret rømmer og det er vanskelig å få tak i eller er/blir 

vill. Jakt er i hovedsak for villdyr som du på en normal og 

enkel måte ikke kan få kontroll over for å slakte.    

 Den som står for jakten må være muslim. Her gjelder 

samme regler som punktet under regler for slakting.  
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 Allahs navn må påkalles ved jakt på dyret, på arabisk 

kalles dette for ‘’tasmiah’’. Dette må skje på arabisk. 

Jakter du med dyr, som en hund for eksempel, må du 

påkalle Allahs navn før du sender hunden mot dyret du 

skal få tak i. Jakter du med våpen, må du påkalle Allahs 

navn før du tar i bruk våpenet mot dyret.  

 

Det er to måter å jakte på:  

 

Jakte med dyr  

Jakter du med hund, kan hunden ta livet av dyret og du kan 

spise den. Hund er blant urenhetene, så du må vaske stedet 

der hunden bet. Betingelsen er at hunden er trent til 

jaktformål, så hunden som brukes kan ikke være en hvilken 

som helst hund. En annen betingelse er at personen som 

jakter selv må ha sendt den for å fange sitt bytte. Hvis hunden 

går av seg selv og fanger et dyr og tar livet av det, dekker ikke 

det kravet og kjøttet til det dyret som er fanget og død er 

haram.   

Jeg forklarer fortsatt reglene for å jakte med hund. Når du 

sender hunden for å angripe dyret du jakter på er det to 

muligheter: 1) Dyret som ble angrepet er dødt når du kom til 
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det; Da er det halal å spise kjøttet, 2) Dyret du jakter på lever 

fortsatt; Da må du slakte dyret. I dette tilfelle gjelder de 

vanlige reglene for slakt, men du trenger ikke å slakte mot 

qibla. Det beste er at du slakter mot qibla, men det er ikke et 

absolutt krav når du skal slakte dyret under jakt. 

Dersom du jakter med et annet dyr enn hund, som ørn eller 

annet dyr som du har trent, må dyret du jakter på være i livet 

når du kommer til det for du må slakte dyret. Hvis dyret er 

dødt når du kommer til det så er kjøttet haram.   

Jakter du med hund, må dyret du jakter på dø som 

konsekvens av hundens bitt, ikke av at hunden for eksempel 

løper etter dyret og dyret faller og dør. I dette tilfelle er 

kjøttet haram å spise. Dyret må også dø øyeblikkelig av 

hundens bitemerke. Dersom dyret bare er skadet kan du ikke 

la det gå i flere dager også la det død. I dette tilfelle vil kjøttet 

også bli haram å spise. I situasjoner hvor du er usikker på om 

dyret døde av bitt eller av andre årsaker, kan du ikke spise fra 

kjøttet da den anses som haram. Reglene vi har gått gjennom 

gjelder om du jakter med én hund eller flere hunder. 

 

Jakte med våpen  
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De aller fleste lærde setter krav om at jaktvåpenet som 

brukes må være av en type som kutter, ikke våpen som gjør 

at dyret dør på grunn av eksplosjon, hete eller trykk. I gamle 

dager brukte man pil og bue, sverd eller spyd for å jakte. Alle 

disse våpnene kuttet dyret. I dag bruker man som regel ulike 

typer gevær. Dersom kulen som skytes er av typen som ikke 

kutter, men istedenfor dreper dyret på grunn av eksempelvis 

brennhet eller trykk, er kjøttet haram å spise.   

Pilen, spydet eller kulen du sender mot dyret du jakter på må 

sendes med intensjon om å jakte, ikke for å trene. Dyret må 

dø som konsekvens av din handling, ikke som konsekvens av 

andre årsaker den ble påført før eller etter jaktprosessen. 

Dersom du blir usikker på om dyret døde av ditt skudd eller 

døde av andre årsaker, kan man ikke spise fra dyret da kjøttet 

anses som haram.  

Dersom dyret ikke dør øyeblikkelig av ditt skudd, må du slakte 

dyret dersom du når fram og dyret fortsatt lever. Her gjelder 

ordinære slakteregler som jeg skrev om ovenfor. Det beste er 

at du slakter mot qibla, men det er ikke et absolutt krav når 

du skal slakte dyret under jakt. 
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Deler av dyret som er haram å spise  

 

Enkelte deler av dyret som slaktes eller er jaktet på er uansett 

ikke halal å spise. Disse reglene gjelder for alle landlevende 

dyr, ikke fugler og gresshopper. Her er en liste over ting som 

er haram:  

 

 Avføringen inn i dyret er haram. Avføringen som fortsatt 

er inne i dyret etter at du har slaktet det etter islamske 

regler er ikke uren, men du kan ikke spise den.  

 

 Blodet er ikke tillat å drikke. Med dette menes blodet 

som allerede kom ut fra halsen i forbindelse med 

slaktningen eller blod som kom ut under jakt. Blod som 

kom ut på grunn av slakteprosessen er rent, men kan 

ikke drikkes. Det er selvsagt blod i kjøttet. Dette må 

vaskes bort, men kjøttet blir aldri hundre prosent rent 

fra blod. Dersom man vasker og det fortsatt er blod i 

kjøttet, er det tillatt å spise kjøttet med det blodet som 

er igjen.    
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 De indre kjønnsorganer som eggstokkene og testiklene, 

og det ytre kjønnsorganet for dyr av begge kjønn er ikke 

tillatt å spise.  

 

 Morkaken er haram, altså organet hvor fosteret får 

næring fra og lever i.   

 

 En liten kule som finnes i midten av hjernen til et dyr. 

 

 Pupillen i øyet.  

 

 Urinblæren – stedet hvor urinen samles.   

 

 Kjertlene er haram å spise. Noen ganger ser du kjertlene 

klart, andre steder er de mer usynlige. I beinet er de 

synlige, og de kan være i kjøttet og forme seg som runde 

poser som er brune. Disse må fjernes for disse er det 

haram å spise. Verdt å nevne at noen få lærde er uenige 

og sier at kjertlene er makroh, ikke haram. 

 

 Ryggmargen er haram å spise. Den pleier å være 

hvit/gul.  
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 To halsnerver som i utgangspunktet ikke kan spises og er 

en del av ryggmargsnervene. Pleier å være gule i fargen.  

 

 Milten er haram. Pleier å være svart eller 

mørkerød/mørkelilla.  

 

 Galleblæren er haram å spise.   

Deler av dyret er makroh å spise, eksempelvis nyrene. Det er 

videre uenighet om skinnet og skjelettet. Noen mener at 

skinn fra dyr er haram, andre sier makroh. Det samme gjelder 

for skjelettet. De aller fleste lærde som lever i dag mener 

likevel at det er halal å spise skinnet og skjelettet, men at det 

er makroh.  

Øvrige deler av dyret er halal å spise.  

 

Hvordan blir jeg sikker på at dyret er tatt liv av etter 

islamske regler?  

 

Du skal kjøpe kjøtt i butikken, og du vet ikke hvordan dyret 

har blitt tatt livet av. Hvordan blir du sikker på at dyret er 

halal? Trenger du å spørre hver gang?  
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Dersom du kjøper kjøttet i et muslimsk marked trenger du 

ikke å spørre. Alt fra et marked som drives av muslimer er 

halal. Dersom du er i et muslimsk marked i for eksempel 

Pakistan, Sudan, eller Marokko tar du utgangspunkt i at alt er 

halal.  

Det samme gjelder dersom kjøttet eksempelvis er importert 

fra Australia til Norge og du kjøper fra en muslimsk importør. 

I dette tilfellet trenger du i utgangspunktet ikke å spørre om 

kjøttet er halal. Kjøttet er halal inntil du vet med sikkerhet at 

den muslimske importøren du vil kjøpe fra ikke har 

undersøkt. Dersom den muslimske importøren ikke har 

undersøkt er kjøttet mest sannsynlig haram, for i Australia 

slaktes som hovedregel dyr ikke etter islamsk metode. Da må 

du selv spørre og undersøke før du spiser.  

Kjøper du fra en importør eller slakter som ikke er muslim, 

må du uansett undersøke selv. Plikten for å undersøke gjelder 

også dersom du kjøper fra et ikke-muslimsk marked som 

befinner seg i et muslimsk land, som et jødisk marked i Iran.  

Du må undersøke hvordan dyret ble slaktet og om det 

samsvarer med islamske regler før du kan spise.  

Disse reglene som er nevnt her gjelder også for fugler og fisk 

(se egne kapitler).  
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Fett og gelatin  

 

Deler av et dyr som ikke er tatt liv av etter islamske regler er 

haram å spise, for eksempel fett eller gelatin som tas ut av 

døde dyr.  

Gelatin som kommer fra muslimske land kan selvsagt spises, 

for alt fra muslimenes marked er halal, men gelatin som 

kommer fra ikke-muslimske land er haram.  

I dag blir det fremstilt gelatin og fett fra plantebaserte 

erstatninger, som for eksempel agar. Dette er selvsagt halal. 

Står det ikke i ingrediensene hvor fettet eller gelatinen er 

hentet fra, og man kjøper produktet av ikke-muslimer, må 

man undersøke kilden.  

Enkelte lærde mener at all gelatin er halal fordi sener, knokler 

og hud fra dyr (som svin) som gelatinen kommer fra brytes 

ned og omdannes til noe helt annet under 

produksjonsprosessen. Et annet eksempel på lignende 

prosess er avføring fra et menneske som blir tørket og brent 

og blir til aske. Det som en dag var avføring er nå aske fordi 

materie har blitt brutt ned til noe helt annet. Denne asken er 

ikke uren i følge Islam selv om den en gang var fra noe urent. 

Sannheten er at denne prosessen ikke er overførbar til 
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gelatin. Gelatin blir ikke brutt ned og omdannet, men heller 

utvunnet (tatt ut) fra sener, knokler og hud fra dyr som svin. 

Derfor er gelatin både haram og uren dersom den stammer 

fra dyr som ikke har blitt tatt liv av etter islamske regler eller 

stammer fra svin.  

 

Løype 

 

Løype eller løpe blir framstilt av løypemager av kalver og 

andre dyr og blir brukt i ost og andre produkter. Lærde sier 

løype er rent og kan spises, selv fra døde dyr som ikke ble tatt 

liv av etter islamske regler. Det er verdt å nevne at løype også 

blir framstilt av planter (halal), noe flere osteprodusenter i 

Norge foretrekker.         

 

Urene dyr  

 

Jeg har tidligere nevnt at dyr som er urene i sitt vesen, som 

gris og hund, ikke kan spises.  

Noen få lærde fra tidligere generasjoner nevner andre dyr 

som i sitt vesen er urene som rev, harer, firfisler, mus og noen 
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sier at alle dyr som ble omskapt fra mennesket til dyr er 

urene. Denne meningen er ikke registrert hos noen lærde i 

dag.   

Jeg har tidligere nevnt at svette fra dyr som er ‘’jallal’’, altså 

dyr som har som vane å spise avføring, er uren. Noen lærde 

sier det kun gjelder dyr som har som vane å spise avføring fra 

mennesker, andre lærde sier at det gjelder alle dyr som er 

vant til å spise urenheter nevnt her som blod eller svinekjøtt. 

Dyr som faller under denne kategorien kan vi ikke spise 

kjøttet til inntil dyret blir rent igjen gjennom at den separeres 

i en periode (avhengig av hva slags dyr det er) og fores rent 

kosthold. Perioden varierer fra dyr til dyr og blir blant annet 

definert i denne riktige beretningen nevnt i Wasa'il al-Sjia av 

al-Sheikh al-Hurr al-‘Amili:  

 

Abi Abdillah (imam Sadeq) sa 
Amir al-Muminin (imam Ali 
ibn Abi Taleb) sa: ‘’Høns som 
er jallalah blir ikke spist 
kjøttet til inntil den holdes i 
tre dager, and som er jallalah 
fem dager, klovdyr som er 
jallalah i ti dager, storfe som 
er jallalah i tjue dager og 

قال: قال  عن أبي عبدهللا عليه السًلم..
ه السًلم: الدجاجة أمير المؤمنين علي

الجًللة اليؤكل لحمها حتى تقيد ثًلثة 
أيام، والبطة الجًللة خمسة أيام، والشاة 

الجًللة عشرة أيام، والبقرة الجًللة 
 .عشرين يوما، والناقة أربعين يوم
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kamel i førti dager.’’    
 
  

Denne beretningen forklarer hvor mange dager hvert dyr må 

holdes igjen for å spise ren mat før den blir ren og kan spises 

av mennesker.  

 

Dyr som drikker grisens melk  

 

Beretningene nevner at dersom et ungdyr av geit, kalt kje 

eller killing, har som vane å drikke fra grisemelk slik at melken 

blir dens næring som killingen vokser av, blir dyret haram å 

spise og i tillegg til dette er avkommet fra dette dyret også 

haram.  

Selv om beretningene omtaler kun ungdyret av geit, ikke 

andre dyr, gjelder dette prinsippet andre dyr som vokser opp 

med næring fra grisemelk. Legg merke til at forutsetningen 

her er at dyret ble oppvokst av å drikke grisemelk, ikke når 

det gjelder et engangstilfelle.  

For at dyret skal bli halal igjen, må den drikke melk fra klovdyr 

som sau, geit eller storfe i minst syv dager. Dersom dyret har 
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vokst og nærer seg ikke på slik melk lenger, blir den ren igjen 

og kan spises av mennesker dersom den fores ren mat.   

 

Hvorfor er haredyr haram?  

 

Blant emnene hvor sjiamuslimer og sunnimuslimer er uenige 

er spørsmålet rundt om haredyr er halal eller haram. 

Sjiamuslimske lærde er alle enige om at haredyr, som kanin, 

er haram. Sunnimuslimske lærde sier haredyr er halal, selv 

om det er uenighet blant noen av deres lærde.  

At alle sjiamuslimske lærde er enige om dette gjennom tidene 

er i seg selv et bevis på at haredyr er haram, men meningen 

baserer seg også på klare beretninger. Vår åttende imam, Ali 

ibn Mosa al-Ridah (FVMH), skrev:  

 

Abi Hassan al-Ridah (FVMH) 
skrev til Mohammed ibn 
Sinan: ‘’..harer har blitt gjort 
haram fordi den er som katt 
og har klør som kattens 
klør..’’  

َضا )عليه السًلم ( كتب  َأبِي اْلَحسَِن الِر 
وحرم االرانب : ..إلى محمد بن سنان

النها بمنزلة السنور ولها مخالب 
 ..السنوركمخالب 

  

Jeg nevnte tidligere at alle dyr med klør er haram, noe alle 
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sjiamuslimske lærde er enige om. Denne beretningen finner 

vi i boken illal al-shara’ia av al-Sheikh al-Sadooq.  

 

Deler av et dyr som fortsatt lever  

 

Deler av dyr som ikke har blitt tatt livet av etter islamske 

regler er haram. Man kan for eksempel ikke ta ut fett fra en 

sau mens den lever og spise det. En person kan heller ikke 

amputere et ledd eller organ av et dyr og spise det. Dyret må 

tas liv av etter islamske regler for at du skal kunne bruke 

deler av den til matproduksjon. Selvsagt finnes det unntak 

som er fastsatt, som melk og egg.  
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Del IV- Fugler 
 

Fugler er en klasse dyr for seg selv og har egne regler innfor 

Islam. Det er ikke nødvendig at dyret flyr for at dyret skal falle 

inn under denne kategorien. Struts og pingvin blir betraktet 

som fugler selv om de er flygeudyktige. De viktigste 

kjennetegnene hos fugler er at de har fjær, vinger og nebb og 

avlegger egg.  

 

Jeg skal i dette kapitlet gå gjennom kriteriene som må 

oppfylles for at vi kan spise en fugl og ta for oss flere aktuelle 

tema og spørsmål i den sammenheng.  

 

Kriteriene for en halal-fugl  
 

Her er noen kriterier for å skille mellom haram og halal fugl. 

En fugl som er halal dersom den:  

 

1. Flakser mer enn den svever når den flyr. Dette betyr at når 

fuglen flyr, så flakser den med vingene mer enn den svever og 

glir i luften. Dette er basert på en kjent beretning fra imam 
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Mohammed ibn Ali al-Baqer (FVMH) som sier:  

 

 

Av Zurarah… [av] Abi Jafar 
(imam al-Baqer) fred være 
med han.. så han sa: ‘’Spis 
det som flakser og ikke spis 
det som svever…’’ 

أبي جعفر ]  عن… [عن زرارة…
فقال: كل ما دف وال  …عليه السًلم

  …تأكل ما صف

 

2. Kun har én av disse delene:  

 

a) En utposing kalt for kro. Det er et sted hvor maten stopper 

en stund og bløtes opp slik at maten fordøyes bedre hos 

fuglen da de aller fleste fugler ikke har tenner.  

b) Kråsen hvor maten blir finmalt, ofte med hjelp av 

småsteiner som fuglen har slukt. Denne muskelmagen letter 

også fordøyelsen hos fuglen og utarbeider maten som er 

spist.  

c) Spore, som er en tå-lignende, hard, beinete og utstående 

del på baksiden av benet til fuglen.  

Disse kriteriene gjelder for alle slags fugler, uavhengig av om 

de er sjøfugler, strand- og vannfugler eller andre fugler.  
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Det første kriteriet, altså at fuglen flakser mer enn den svever 

når den flyr, er hovedkriteriet hos de fleste lærde. Dersom 

dette hovedkriteriet ikke er oppfylt, hjelper det ikke at fuglen 

har kro, krås eller spore. Da er fuglen haram å spise. Dette er 

det uenighet om, da noen lærde mener kroen og kråsen hos 

fuglen er hovedkriteriet. Ved motsetninger mellom kriteriene, 

må en spørre sin lærd.      

 

I tillegg kan vi finne ut av om en fugl er halal gjennom å se på 

om fuglens egg bare har én symmetriakse. Med det 

sistnevnte menes egg som ikke har en toppdel eller bunn som 

ligner på hverandre. Hønseegg er et godt eksempel på en slik 

form. Alle fugler som har egg med bare én symmetriakse, 

altså samme form som hønseegg, er halal. Det motsatte er 

feil å anvende. Struts har egg som ikke kun har én 

symmetriakse, men likevel er struts halal å spise. Mer om egg 

vil komme senere i boken.    

 

Dersom det er vanskelig å skille på om fuglen flakser mer enn 

den svever når den flyr, er det tre meninger blant lærde. Den 

første meningen sier at dersom flaksingen og svevingen er 

like mye så er fuglen halal. Den andre meningen sier at fuglen 
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er haram i dette tilfelle. Den tredje meningen sier at man må 

gå over på de andre kriteriene (kro, krås eller spore) for å 

finne ut om fuglen er halal eller ikke.   

Dette er noen kjennetegn på fugler som er haram:  

 

1. At fugler har klør de jakter med. Eksempelvis har ugler og 

falker klør. I hovedsak har disse fuglene klør fordi de jakter på 

små pattedyr, innsekter, andre fugler etc. Med andre ord er 

jaktende fugler og rovfugler haram å spise.  

2. At svevingen er mer enn flaksingen under flyvning.  

3. At fuglen mangler alle disse: kro, krås eller spore.  

Dersom fuglen har noen av disse kjennetegnene, er fuglen 

haram.  

Det er også kjent blant lærde at fugler som har tydelig bøyd 

nebb, som papegøyer hvor nebbet er krummet, også er 

haram. I tillegg er det spesifikke beretninger som gjør enkelte 

fugletyper haram, som påfugl og kråkefugler.         

Liste over fugler  
 

Basert på kriteriene som er nevnt, har jeg laget en liste 

(alfabetisk oppstilt) med ulike fugler, om de er haram eller 
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halal, og med eventuelle kommentarer:  

 

Fugl   Regel  Kommentar  

And Halal  Alle andefugler er 
halal som svaner, 
gjess, stokkand og 
skarvender.  

Duer  Halal  Alle delgrupper av 
duer er halal som 
ringdue.  

Falker  Haram Er rovfugler. 
Gjelder alle falker, 
som vandrefalk.  

Fasaner  Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Haukefugler  Haram  Gjelder fugler som 
hauker, glenter, 
gribber, 
kjerrhauker, 
vepsevåker.  

Hokkoer Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Hærfugl Halal, men 
samtidig makroh   

  

Høns  Halal  Alle hønsefugler er 
halal som storfugl, 
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jerpe, kalkuner og 
tamhøns.   

Kalkuner  Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Kråkefugler  Haram  Alle kråkefugler er 
haram, 
eksempelvis ravn. 
Noen lærde mener 
få spesifikke 
kråkefugler er 
halal. Her må man 
høre med sin lærd 
dersom man er 
usikker på om 
enkelte fugler kan 
være unntak.  

Låvesvale Halal, men 
samtidig makroh   

 

Måke Haram Svever mer enn 
den flakser.  

Nøtteskrike  Halal   

Orrfugl  Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Papegøyefugler Haram  Alle 
papegøyefugler er 
haram.  

Perlehøns  Halal  Alle hønsefugler er 
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halal 
Pingviner  Haram  Pingvin flyr ikke, og 

har ikke kro, krås 
eller spore.   

Påfugler  Haram  Enighet fra 
sjiamuslimske 
lærde om at påfugl 
er haram.  

Rugde  Halal  Flakser mer enn 
den svever når den 
flyr.  

Ryper  Halal  Alle hønsefugler er 
halal  

Sandhøns Halal   

Skoghøns  Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Spurvefugler  Halal  Alle fugler i 
spurvfamilien er 
halal  

Storskarv  Halal  Flakser mer enn 
den svever når den 
flyr. 

Struts  Halal    
Struts  Halal   

Tannvaktler Halal  Alle hønsefugler er 
halal 

Trane Halal   
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Trapper  Halal   
Troster  Halal   

Ugler  Haram  

Varslere Halal, men makroh    
Vepsevåk  Haram   

Ørner Haram  Er kjøttetende 
rovfugler  

 

Naturlig nok, er ikke alle nærmest 8800 fuglearter nevnt i vår 

liste. Øvrige fugler må man gå tilbake å sjekke om er halal 

eller haram basert på kjennetegnene jeg har nevnt.   

 

Presiseringer  

Jakt og slakting  

 

En forutsetning for at du kan spise fra fuglene jeg nevnte 

ovenfor er at de har blitt tatt liv av etter islamske regler. 

Dette betyr blant annet at en død struts, due eller and som 

du tilfeldigvis finner i skogen er haram, selv om fuglen i 

utgangspunktet er halal. Under forrige kapittel om 

landlevende dyr, gikk jeg gjennom hvordan jakt og slakting 

foregår etter islamske regler. Disse reglene gjelder også for 

fugler.   
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Urene fugler  

 

Jeg har tidligere nevnt at svette fra dyr som er jallal, altså dyr 

som har som vane å spise avføring eller urenheter, er uren. 

Dermed kan ikke et sånt dyr spises. Jeg har også nevnt at 

høns som er jallal blir ikke spist kjøttet til inntil den holdes 

igjen i tre dager og spiser ren mat og at and som er jallal må 

gå gjennom samme prosess i fem dager. Hva med andre dyr 

og hvorfor er ikke disse omtalt i beretningene?  

 

Svaret på dette er at beretningene snakker om husdyr, og de 

fremste fuglene som er husdyr er ender og høns. Derfor er 

det nevnt et renseprogram for disse fuglene og ikke andre 

fugletyper. Ofte er det slik at husdyr som er kontrollert i et 

spesifikt område havner i den problemstillingen, ikke fugler 

som lever ute i naturen. Men la oss anta at en fugl havner i 

samme situasjon og får som vane å spise avføring fra 

mennesker og andre urenheter. I slike tilfeller blir fuglen ren 

av at du blir sikker på at fuglen har forlatt uvanen til å spise 

ren mat. Er du sikker på dette, blir fuglen automatisk halal å 

spise igjen.  
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Egg  

  

Egget fra dyr som er halal er halal, og egget fra dyr som er 

haram er haram. Eksempelvis er egg fra høns halal fordi 

muslimer kan spise alle hønsefugler. Men egg fra pingvin er 

automatisk haram fordi vi ikke kan spise pingvinkjøtt. Egg kan 

også være fra dyr som ikke er fugler som er haram, som 

slanger, krokodiller og skilpadder.   

Dersom du finner et egg i skogen og du ikke vet hva slags fugl 

det er fra, må du gjennom en øvelse for å finne ut om du kan 

spise den eller ikke. I Wasa'il al-Sjia av al-Sheikh al-Hurr al-

‘Amili:       

   

Av Mohammed ibn Muslim av 
en av dem (imam 
Mohammed al-Baqer eller 
imam Jafar al-Sadeq (FVMD)), 
han sa: ‘’Dersom du kommer 
inn i et landområde med 
masse trær og du fant egg, så 
ikke spis fra det, utenom det 
som har ulike kanter.’’    

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ..
عليهما السًلم قال: إذا دخلت أجمة 

ًل تأكل منه إال ما فوجدت بيضا ف
 .اختلف طرفاه
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Beretningen gir oss en fast regel om at eggeskallet som ligner 

hønseegget, altså at toppen ikke har lik form som bunnen, er 

halal. Med andre ord, egg som bare har én symmetriakse er 

halal, mens egg som har symmetri om to akser er haram. 

Denne regelen anvendes kun dersom du ikke vet hvilken fugl 

eller dyr egget kommer fra. Eksempelvis har alle slange- 

krokodille og skilpaddeegg symmetri om to akser. Dette er 

dyr som er haram å spise og dets egg er likeså haram.     

Lærde er uenige om konsekvensene av blod man finner i 

egget. Som nevnt tidligere, er blod blant urenhetene i Islam. 

Likevel sier noen lærde at blod som finnes inn i egget er rent, 

mens andre fastslår at blodet er urent. De lærde som er enige 

om at blodet i egget er rent, har videre ulike meninger. Lærde 

som sier at blod i egget er urent deler seg også i ulike 

meninger. Her må man gå tilbake og spørre sin lærd.   

Tabellen under ramser opp noen av meningene:  
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Rent eller urent?   Kan spises?  Kommentar  
Blodet i egget er 
rent   

1. Kan spise 
egget med 
blodet, men 
best å ta 
blodet vekk.   

2. Blodet er 
haram og må 
tas vekk. Det 
som er igjen 
kan spises.  

  

Blodet i egget er 
urent  

1. Må kaste 
hele egget.  

2. Må kaste 
delen 
(eggeplomm
en eller 
eggehvite) 
som blodet 
befinner seg 
i.  

3. Blodet er 
haram og 
må tas vekk. 
Det som er 
igjen kan 
spises. Laget 

Egget må kastes 
dersom blodet har 
spredd seg over 
hele egget og det 
ikke er mulig å ta 
det ut.  
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rundt blodet 
gjør at 
urenheten 
ikke sprer 
seg til 
resten av 
egget.  

 

 

Deler av fugl som ikke kan spises  

 

Lærde er uenige om fuglens deler og indre organer er haram 

å spise etter å ha avlivet fuglen etter islamske regler. Noen 

mener at ingen av fuglenes deler er haram å spise, med 

unntak av avføringen og blodet som spruter ut etter 

slaktingen. Det sistnevnte er uansett ikke en del av fuglen da 

blod som har sprutet ut og avføring ikke er en del av selve 

fuglen, i følge disse lærde. De argumenterer med at profeten 

Mohammed (FVMH og hans familie) og imamene ikke kom 

med en beretning som forbyr noen deler av en fugl slik vi har 

med landlevende dyr. Derfor er alle deler av en fugl halal, 

inkludert om man vil spise fjæret.   

 

På en annen side har vi lærde som mener at flere deler av en 
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fugl er haram. Jeg har i en liste samlet deler av fugler som 

enkelte lærde (ikke alle) mener er haram:   

 

 Avføringen inni fuglen er haram. Avføringen som fortsatt 

er inne i fuglen etter å ha slaktet den etter islamske 

regler er ikke uren, men du kan ikke spise den. Som 

nevnt, er det en diskusjon om dette kan betraktes som 

en del av en fugl.  

 

 Blodet er ikke tillat å drikke. Med dette menes blodet 

som allerede kom ut fra halsen i forbindelse med 

slaktningen eller blod som kom ut under jakt. Som 

nevnt, er det en diskusjon om dette kan betraktes som 

en del av en fugl.  Blod som kom ut på grunn av 

slakteprosessen er rent, men kan ikke drikkes. Det er 

selvsagt blod i kjøttet. Dette må vaskes bort, men kjøttet 

blir aldri hundre prosent rent fra blod. Dersom man 

vasker og det fortsatt er blod i kjøttet, går det helt fint å 

spise kjøttet med det blodet som er igjen.    

 

 Milten sier noen lærde er haram å spise.  

 

 Galleblæren sier noen lærde er haram å spise.   
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 De indre kjønnsorganer, som eggstokkene og testiklene, 

og det ytre kjønnsorganet hos fugler av begge kjønn er 

ikke tillatt å spise.  

 

 En liten kule som finnes i midten av hjernen til en fugl. 

 

 Pupillen i øyet.  

 

 Ryggmargen.    

 

Det er videre uenighet om skinnet og skjelettet. Noen mener 

at skinn fra fugler er haram, mens andre mener det er 

makroh. Det samme gjelder for skjelettet. De aller fleste 

lærde som lever i dag mener likevel at det er halal å spise 

skinnet og skjelettet, men at det er makroh.  

Fordi det er en stor uenighet om hvilken del av en fugl som er 

haram, må en gå tilbake til sin lærd og spørre.  
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Del V - Fisk og andre 

vannlevende dyr         
 

Fisk er virveldyr som lever i vann, svømmer med finner og 

ånder med gjeller. Det finnes selvsagt noen unntak fra denne 

beskrivelsen, men generelt er fisk lett gjenkjennelige. Fisker 

er ikke de eneste dyrene vi finner i vann. Krepsdyr, 

havslanger, hvaler og muslinger er blant dyrene man også 

finner levende i vannet. Under dette kapitlet vil jeg ta for oss 

kjennetegn av vannlevende dyr som muslimer kan spise. Jeg 

vil også besvare ulike tema knyttet til fangst, deler en fisk 

som vi ikke kan spise og andre relevante tema.  

 Og Han har stilt havet i deres 

tjeneste, så dere kan spise fra det 

fersk føde, og hente ut av det 

prydsaker, som dere kan bære. Og 

du ser skipene plaske seg frem for 

at dere kan søke lykken ved Hans 

gunst, så dere måtte vise 

takknemlighet. 

َر اْلبَْحَر ِلتَْأُكُلوْا ِمْنهُ َلْحًما َطِريًّا   ِذي سَخَّ َوُهَو الَّ

تَْلبَسُونَهَا َوتََرى اْلُفْلَك َوتَْستَْخِرُجوْا ِمْنهُ ِحْليًَة 

ُكْم  َمَواِخَر فِيِه َوِلتَْبتَغُوْا ِمن َفْضِلِه َوَلعَلَّ

 تَْشُكُروَن 

Den hellige Koranen, vers 16:14 
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Kriterier for vannlevende dyr som er 

halal     
 

Det er ganske enkelt å skille mellom vannlevende dyr som er 

halal, og vannlevende dyr som er haram. Hovedregelen er at 

vanndyr må først kalles av alminneligheten for fisk for at de 

skal vurderes som halal. Altså er muslinger, havslanger og 

krabber haram fordi de ikke kan kalles for fisk. Videre er ikke 

alle fisker tillatt i Islam.  Det er rundt 30.000 fiskearter i 

verden. Islam gir oss noen kjennetegn og kriterier som gjør at 

vi kan skille mellom en fisk som er halal og en fisk som er 

haram. Kun fisker som har skjell er halal.  

Det varierer fra fisk til fisk. Enkelte fisketyper har skjellkledd 

kropp mens andre har så lite skjell at man nesten ikke kan 

observere det. Noen fisker har evnen til å kaste fra seg 

skjellet når de blir fanget slik at de kan virke skjellfrie når du 

har tatt dem ut av vannet. Regelen sier likevel at selv om 

fisken kun har et skjell på seg, og selv om den kaster fra seg 

skjellet når den blir fanget, er fisken halal så lenge vi kan si at 

fisken har skjell.  

 

Beretningen under fra en av de mest troverdige bøkene i 

Sjiaislam, Kitab al-Kafi av Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'qub 
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ibn Ishaq al-Kulayni, understreker det jeg har nevnt:  

 

Av imam Jafar ibn 
Mohammed al-Sadeq (FVMH) 
at Amir al-Muminin Ali ibn 
Abi Taleb (FVMH) pleide i 
Kufa å sitte på muldyret til 
Allahs sendebud (FVMH og 
hans familie) og deretter 
forbigå fiskemarkedet og si: 
‘’Ikke spis eller selg av fisk det 
som ikke har skjell’’.     

عن اْلمام جعفر بن محمد الصادق 
)عليه السًلم( أنه َكاَن َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن 

عَِليُّ ْبُن َأبِي َطاِلٍب )عليه السًلم( 
ِ )صلى  بِاْلُكوَفِة يَْرَكُب بَْغَلَة َرسُوِل ّللاَّ
هللا عليه وآله( ُثمَّ يَُمرُّ بِسُوِق اْلِحيتَاِن 

 تَبِيعُوا ِمَن َفيَُقوُل : " اَل تَْأُكُلوا َو اَل 
 " السََّمِك َما َلْم يَُكْن َلهُ قِْشرٌ 

 

Det er verdt å nevne at imam Ali (FVMH) i den tid var leder 

for alle muslimer, og hadde Kufa, en by i Irak, som sin 

hovedstad. Imam Ali (FVMH) synliggjorde selgerens ansvar 

knyttet til salg av noe som er haram å spise for det muslimske 

samfunnet. Hvordan kunne de selge noe som ikke kunne 

spises av folket? Han understreket også at vi som muslimer 

ikke kan spise fisk som ikke har skjell.  

Det finnes et unntak fra hovedregelen om at vanndyr må 

være fisk for å være halal. Unntaket er reker. Her må man 

skille mellom reker og hummere og ikke blande de sammen. 

Reker har ikke klosakser som hummere og krabber. Verdt å 
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nevne i den sammenhengen at scampi noen ganger blir brukt 

for å beskrive sjøkreps som er nær slektning av vanlig 

hummer. Sjøkreps er haram, da hummer er haram. Scampi 

kan også brukes som navn på kjempereker, kongereker og 

tigerreker. Det sistnevnte er reker og dermed halal.  

 

Liste over fisk og andre vannlevende dyr   
 

Basert på kriteriene som er nevnt, har jeg laget en liste 

(alfabetisk oppstilt) med ulike fisker og andre vannlevende 

dyr, om de er haram eller halal, og med eventuelle 

kommentarer:  

 

Fisk  Regel  Kommentar  

Abbor, Abor 
Skjebbe eller Tryte  

Halal   

Alaskatheragra, 
Alaskasei, 
Alaska pollock 
eller 
Alaskalyr 

Halal  Ulike navn på 
norsk. Halal fordi 
du finner skjell på 
ryggen.  

Ansjos  Halal  Har skjell  
Brasme eller Halal  Har store skjell  
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Brasen 
Breiflabb  Haram   

Brisling  Halal  Fra sildefamilien og 
har skjell  

Flyndrefisker Avhengig av type  Kveite, tunge, 
rødspette og 
sandflyndre er 
eksempler på 
flyndrefisk som er 
halal, mens piggvar 
er skjell-løs og er 
derfor haram.      
 

Gjedde  Halal   

Gjøs  Halal   
Gullbust Halal   

Gullfisk  Halal   

Haier  Haram   
Harr Halal   

Havabbor  Halal   

Hellefisk, kveite  Halal   
Hoki  Halal   

Horngjel (hornfisk)  Halal   

Hvitting  Halal   
Hyse Halal   

Karpe  Halal   
Knurr  Halal   
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Kveite  Halal Se Flyndrefisker  
Laks  Halal   

Laksestørje  Halal   

Lange  Halal   
Lyr  Halal   

Lysing Halal   
Maisild  Halal   

Makrell  Halal   

Maller Haram  
Melkefisk Halal   

Multe  Halal   

Multer Halal   
Pangasius Haram   

Piggvar  Haram   

Pomatomus 
saltatrix 

Halal   

Rød snapper Halal   
Rødspetta Halal Har småskjell  

Sandflyndre Halal  Skinnet har store, 
rue skjell.  

Sardin Halal   

Sei  Halal   
Seilfisk Haram  

Sjøørret  Hala  

Skarpsild Halal   
Skater Haram   

Skrei Halal  
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Smørfisker Halal   
Steinbit Haram   

Strømming  Halal   

Stør  Haram   
Sverdfisk  Haram   

Taggmakrell  Halal   
Torsk  Halal   

Tunfisk  Halal   

Tunge  Halal   
Uer Halal   

Ørret  Halal   

Ål Haram   
   

Andre 
vannlevende dyr  

Regel  Kommentar  

Blekksprut  Haram   

Hummere  Haram   
Hvaler  Haram  Er pattedyr.  

Krabber  Haram   

Kreps  Haram   
Reker  Halal  Reker er generelt 

halal. Vær 
oppmerksom på at 
vannlevende dyr 
som ikke faller inn 
under fisk eller 
reker er haram. 
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Dyr i vannet som 
har sakseklo, som 
sjøkreps, er haram 
(se scampi).  

Scampi  Halal eller haram, 
avhengig av hva 
man mener med 
scampi.  

Matkjedene i 
Norge kaller i 
hovedsak 
tigerreker, 
kongereker og 
kjempereker for 
scampi. Reker er 
halal i Islam, så 
hvis scampi betyr 
dette så er det 
halal. Noen ganger 
blir scampi brukt 
som navn for 
sjøkreps. Sjøkreps 
er i nær slekt med 
hummer og er 
haram.  

Sel Haram  Sjøpattedyr  

Sjøstjerner  Haram   

Skilpadder  Haram   
Snegler og andre 
bløtdyr 

Haram   

Østers, blåskjell og Haram   
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andre muslinger  
 

Jeg har omtalt over 50 ulike fisker. De jeg har ikke skrevet om 

i listen må sjekkes opp mot kriteriene og kjennetegnene jeg 

har nevnt for fisk som er halal.  

Flyndrefisker er i hovedsak halal, men man må være varsom 

med noen grupper som er haram. Kveite, tunge, rødspette og 

sandflyndre er eksempler på flyndrefisk som er halal, mens 

piggvar er skjell-løs og er derfor haram.      

Regler for fiske og fangst 
 

En fisk må være fisket etter islamske regler for at man kan 

spise den. Anta at man finner 100 fisker liggende døde på en 

strand. Fiskene man fant kan man ikke spise fordi disse har 

man ikke fisket selv og man er sikker på at andre ikke har 

fisket de heller. Nå skal jeg gå gjennom krav som må være 

oppfylt for at du kan spise en fisk som betraktes som halal, 

som laks, makrell eller ørret.  

 

For det første, må fisken man tar opp være fanget/fisket. 

Eksempelvis er ikke fisk som tilfeldig sprettet selv ut på 

stranden og døde en fisk som er fanget. Derimot er en fisk 
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som man fisker med en fiskestang en fisk som man fanget og 

kan spise. Det spiller ingen rolle hva fisken ble fanget med, 

om den ble fanget med hender, fiskegarn eller fiskestang. 

Dersom en fisker anser båten som virkemiddel for å fange, så 

er fisken halal dersom fisken hopper i båten og dør i den. 

Båten sees på i dette tilfelle som et virkemiddel for å fange 

fisk. Poenget med å nevne dette eksempelet er at fisk kan bli 

fanget på forskjellige måter.  

Et annet eksempel som kan illustrere hva som menes med 

fisk som er fanget:  

Dersom man finner en fisk på stranda som har hoppet ut av 

vannet, er fisken enten død eller levende. Dersom fisken er 

død, har man ikke fisket den og fisken er dermed haram. 

Dersom den lever, kan man holde rundt den og sette den i 

vannet og ta den ut igjen. Dersom man gjør det, har fisken 

vært i vannet og man fanget den opp igjen og kan spise den. 

Det viktigste er at man skal kunne kalle fisken for 

fanget/fisket for at den skal bli halal. 

For det andre er det uenighet blant lærde om fisken må være 

levende når den dras opp fra vannet for at den skal anses 

som halal. La oss forestille oss at en fisker med fiskegarn 

fanger 100 fisker. Han finner ut at fem av fiskene døde i 

garnet når garnet var i vannet før han dro opp fisken. Er disse 
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5 fiskene halal eller haram?  Noen sier de fem fiskene er halal 

da de uansett ble fanget av garnet og betraktes som fanget. 

Andre sier at fiskene er haram fordi det er et absolutt krav 

om at fisken skal komme levende ut av vannet i tillegg til at 

den blir fanget. Lærde deler seg i midten på dette spørsmålet, 

så her må man høre med sin lærd om hva vedkommende 

mener i denne saken.       

Uenigheten som er nevnt gjelder også elektrisk sjokk, 

bedøvelse, gift eller skyting av fisk dersom det medfører at 

fisken dør i vannet. Dør fisken i vannet før den har blitt dratt 

ut, mener noen lærde at fisken er haram mens andre mener 

at fisken er halal. Dersom fisken fanges av et garn og vannet 

forsvinner og medfører at fisken i garnet dør, sier alle lærde 

at fisken er halal.   

For det tredje trenger ikke den som fanger/fisker være 

muslim. Vedkommende trenger heller ikke å påkalle Allahs 

navn, slik det er krav om under jakt og slakting.  

For det fjerde er det ikke et krav at fisken må dø av seg selv 

etter at den har blitt fanget for at man skal kunne spise den. 

Har man fanget fisken, kan man deretter slå den til døden, 

kutte den, sette den på grill eller spise den rå om man vil. 

Etter at man har fått tak i fisken og fått den ut av vann, må 
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man ikke avlive den på en spesiell måte for at den skal være 

halal.   

Må man undersøke kravene som er nevnt hver gang man skal 

kjøpe fisk? Svaret på dette varierer. Dersom man kjøper 

fisken i et muslimsk marked, trenger ikke man å spørre om 

fisken er fanget etter islamske regler. I et muslimsk land kan 

man kjøpe fisk uten å spørre, med mindre man vet med 

sikkerhet at personen man kjøper fra handler i strid med 

islamske regler. Husk her at sunnimuslimer tillater å spise fisk 

som er haram i Sjiaislam. Dersom landet ikke er muslimsk 

land, som her i Norge, må man være sikker på måten fisken er 

fanget på og om det samsvarer med islamske regler.  

Man trenger ikke å undersøke hver gang så lenge man vet at 

norsk lovregulering og praksis samsvarer med islamske regler. 

I Norge er temaet jeg har omtalt i stor grad regulert gjennom 

lov som setter strenge rammer for hvordan dyr skal 

behandles og hva som er tillatt å selge for mennesker. Blant 

annet står det i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer, §14, 

at fisk og fiskevarer skal ikke omsettes til humant konsum 

hvis de er selvdøde. Med selvdøde i forskriftet menes fisk 

som er død i sjø eller i ferskvann, men ikke fisk som dør som 

direkte konsekvens av fangstmetoden.   
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Uren fisk  
 

Fisk er i alle situasjoner ren, selv hvis den blir avlivet i strid 

med islamsk metode.  

Det er uenigheter blant lærde om fisk som lever av urenhet, 

som eksempelvis lever av menneskeavføring som kommer ut 

av kloakkrør som renner i havet. Slike dyr har jeg i tidligere 

kapitler kalt dyr som er jallal. Det finnes ingen beretning fra 

profeten Mohammed (FVMH og hans familie) eller imamene 

(FVMD) som sier at fisk kan bli jallal. Derfor er lærde uenige 

mellom seg om dette. De som mener at fisk kan havne under 

en slik kategori, sier også at fisken kan bli ren igjen av at den 

begynner å spise rent og gjør dette over en periode slik at 

uvanen forsvinner fra fisken.      

 

Deler av fisk og reke som er haram 
 

Noen lærde mener at alt i fisken er halal. Det betyr at det ikke 

finnes en eneste del av fisken som betraktes som haram.  

På en annen side, kommer noen lærde med en presisering 

om at blod og avføring fra fisk er haram. Med dette menes 
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eksempelvis blod til en fisk som er separert ut i et glass. Det 

blodet kan man ikke spise/drikke, og det samme gjelder for 

avføringen. Blodet som er igjen i fisken kan spises, for 

eksempel det som er igjen på fiskekjøttet etter tilberedning. 

Reker kan i følge disse lærde ikke renses på samme måte som 

fisk, så alt i reker er halal.  

Det er verdt å nevne i den sammenhengen at den nevnte 

presiseringen ikke baserer seg på en beretning fra hverken 

profeten Mohammed (FVMH og hans familie) eller noen av 

imamene (FVMD). Derfor mener enkelte lærde at denne 

presiseringen er unødvendig, spesielt når man snakker om 

blod og avføring som ikke lenger er en del av fisken, men som 

er skilt utenfor. Jeg velger å nevne den uenigheten, og 

understreke at alle lærde er enige om at så lenge du ikke 

kaller handlingen for spising eller drikking av avføring eller 

blod, så er handlingen riktig i følge islamske regler.  

Vi skal videre se på hva lærde sier om fiskerogn og fiskeolje.  

 

Kaviar  

 

Kaviar er fiskerogn, og er kun halal hvis den kommer fra fisk 

som er halal. De aller fleste kaviarene som selges i Norge i 
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dag er laget av torsk og sei og har dermed et opphav fra fisk 

som er halal. I situasjoner hvor man er usikker på hvilken fisk 

rognen er hentet fra, bør man ikke spise før man har sjekket 

og er sikker på at fiskerognen er fra en fisk som er halal. Ved 

usikkerhet, stiller man spørsmål til sin lærd.  

 

Tran og annen fiskeolje  

 

Fiskeolje er halal hvis den kommer fra en fisk som er halal, og 

haram hvis oljen kommer fra en fisk som er haram. Tran i 

Norge hentes vanligvis fra torskelever, og torsk er som 

tidligere nevnt tillatt å spise.  

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

110 
 
 

Del VI – Drikke   
 

Islam setter klare regler for all væske som inntas gjennom 

munnen, enten det handler om vann, melk, brus eller kaffe. 

Det er mulig å skrive en hel bok om bare vann og anbefalte og 

likte handlinger i Islam knytet til vann. Jeg velger likevel å 

fatte oss i korthet og nevne reglene om alkoholholdige 

drikker, druesaft, melk og å drikke det som er urent.  

 

Alkohol og berusende drikker   
 

Å drikke øl, vin eller annet som beruser er blant de store 

syndene man kan begå i Islam. Koranen sier:  

 

5:90 Dere som tror, alkohol, hasard, 

offersteiner og spådomspiler er 

en gru og et Satans verk. Unngå 

det, så det må gå dere godt!  

َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر   ِذيَن آَمنُوْا إِنَّ يَا َأيُّهَا الَّ

ْن عََمِل  َواَْلنَصاُب َواَْلْزاَلمُ ِرْجٌس م ِ

ُكْم تُْفِلُحوَن  ْيَطاِن َفاْجتَنِبُوهُ َلعَلَّ  الشَّ

5:91 Ved alkohol og hasard ønsker   َْيَطاُن َأن يُوقَِع بَْينَُكمُ اْلعََداَوة إِنََّما يُِريُد الشَّ
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Satan bare å sette fiendskap og 

hat mellom dere, og holde dere 

borte fra tanken på Gud, og fra 

bønnen. Skulle dere ikke da la 

det være?   

ُكْم عَن  َواْلبَْغَضاء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّ

نتَهُوَن ِذْكِر ّللا ِ    َوعَِن الصًََّلةِ َفهَْل َأنتُم مُّ

 

Versene er klare bevis på at alkohol er haram. Muslimer 

oppfordres til å unngå alkohol som beskrives som Satans 

verk. Alkohol holder mennesker bort fra å minnes Allah og 

bønn. Beretninger understreker at alle som drikker alkohol er 

forbannet og stengt ut av Allahs barmhjertighet. Derfor bør vi 

være varsomme og ta reglene som vil bli nevnt her på 

dypeste alvor.  

Alle stoffer som inneholder alkoholer har endingen –ol, som 

etanol, sorbitol eller inositol. Ikke alle alkoholstoffer beruser. 

Flere stoffer som faller inn under sukkeralkohol og som vi 

finner i for eksempel frukter, oliven og sopp beruser ikke. 

Hadde alt som inneholder alkohol vært haram, så hadde frukt 

og grønnsaker vi spiser vært haram. Målestokken for om en 

viss type alkohol er haram eller halal er om den beruser. La 

oss se på følgende beretning:  
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Allah sendebud (FVMH og 
hans familie) sa: ‘’Alt som 
beruser er haram. Så det som 
beruser i store mengder, er 
haram i liten mengde..’’  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: 
كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله ’‘

 …’’حرام

      

Denne beretningen er riktig, og er nevnt i blant annet Kitab 

al-Kafi av al-Sheikh al-Kulayni, måtte Allah opphøye hans 

status. Den fastslår først og fremst at alt som beruser er 

haram. Deretter sier beretningen at det ikke er forskjell 

mellom en liten dråpe vodka, og en hel flaske vodka. Så lenge 

vodka beruser, er vodka haram uavhengig av mengde.  

La oss anvende denne beretningen i praksis. Laktitol er en 

sukkeralkohol og et kunstig søtningsmiddel. Stoffet brukes 

blant annet i sukkerfrie godterier, og har e-nummer 966. Selv 

om dette stoffet er alkohol, er det likevel halal. Årsaken til 

dette er at stoffet ikke beruser. Eksempler på lignende ikke-

berusende sukkeralkoholer som sorbitol (E420), mannitol 

(E421), maltitol (E965), xylitol (E967) og isomalt (E953). 

Inositol, som ofte selges som vitamin B8 kosttilskudd, er også 

av alkoholene som er halal, da stoffet ikke beruser. 
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Eksempler på alkoholer som ikke beruser og som er halal  

Arachidyl alkohol 
Behenyl alkohol 
Benzylakohol 
Bisabolol 
Cetearyl alkohol 
Cetyl alkohol 
Isomalt 
Maltitol 
Mannitol 
Sorbitol 
Stearyl alkohol 
Tocopherol 
Xylitol 

 

På en annen side, har vi etanol eller etylalkohol, som er den 

viktigste bestanden i brennevin, og finnes i vin og øl. Etanol 

beruser, og derfor er stoffet haram om man drikker en dråpe 

eller ti liter.  

I land hvor det konsumeres og selges alkohol, må man passe 

på når man er i restauranter at vin, øl eller annen berusende 

drikke ikke er tilsatt maten man spiser. Vin eller øl er like 

haram dersom den spises med maten som hvis den skulle 

drikkes.  
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Munnskyll som inneholder alkohol er haram å bruke, men 

heldigvis er det flere alkoholfrie alternativer på markedet i 

dag.      

Eufori 

 

Eufori betyr opprømthet, altså en form for sterk lykkefølelse. 

Ikke alt som drikkes og som fører til eufori er haram. Enkelte 

tetyper kan føre til lett eufori, men slik te er ikke haram. Det 

som betraktes som haram er eufori som fører til at personen 

går ut av sin normale tilstand, som at man blir sterkt beruset. 

Eksempelvis drikking av øl med berusende alkohol.  

  

Druesaft og vin   

 

Vin er haram i Islam. Vin blir ikke mindre haram av å blande 

den med vann eller kun drikke små mengder. All drikking av 

vin er blant de store syndene i Islam.  

Det er samtidig viktig å komme med noen presiseringer i 

tilknytning til enkelte prosesser:   
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Prosess  Regel   Kommentar   
Vin som  
koker  

Vin som koker blir 
halal igjen dersom 
2/3 av mengden 
fordamper slik at 
alkoholen er helt 
borte. Dersom 
mindre enn 2/3 
fordamper, er 
drikken fortsatt 
haram.    

Alle lærde er enige 
om dette.   

Druemost (råsaft 
av druer) som 
koker  

Dersom 
druemosten 
begynner å koke, 
må 2/3 av 
mengden 
fordampe for at 
den skal bli halal 
igjen. Druemost er 
i utgangspunktet 
halal, men dersom 
den begynner å 
koke, må 2/3 
fordampe. Dette 
gjelder kun 
druesaft, ikke eple, 
pære eller annen 

Uenighet blant 
lærde om dette. 
Noen mener at 
dette ikke gjelder 
all druemost, men 
kun druemost som 
har blitt til 
berusende vin. 
Andre sier at 
denne regelen 
gjelder all 
druemost, enten 
mosten beruser 
gjennom alkohol 
eller ikke. Viktig å 
understreke at 
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type saft.    dette kun gjelder 
druemost som 
koker, ikke druer 
som koker.     

Druesaft som er 
gjæret litt slik at 
alkohol enda ikke 
er dannet  

Halal Verdt å 
understreke at 
man må være 
sikker på at 
gjæringen ikke har 
gått så langt at 
alkohol er dannet. 
Om druesaften blir 
kokt, gjelder 
reglene jeg nevnte 
ovenfor  

Ta ut alkohol fra 
vinen  

Haram  Vinen blir ikke 
halal av at 
alkoholen tas ut. 
For det første 
mener mange 
lærde at vin er 
blant urenhetene, 
og den blir ikke ren 
av at alkohol er 
tatt ut. For det 
andre, hva 
garanterer at all 
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alkohol har blitt 
tatt ut når vi i 
utgangspunktet vet 
at drikken 
innholdet alkohol? 
Dersom denne 
prosessen skjer 
gjennom koking, se 
punktet ovenfor.     

Vin blir dannet til 
eddik  

Halal  Vin som er gjort 
om til eddik er 
halal og ren.  

 

Det er to kjente måter alkoholfri vin blir laget på. Den første 

måten er gjennom å koke bort alkoholen i vinen. Som nevnt, 

må 2/3 av vinen være fordampet før vi kan drikke det som er 

igjen. For det andre kan vinen bli alkoholfri gjennom å 

kontrollere gjæringsprosessen slik at druesaften er gjæret litt 

slik at alkohol ikke har rukket å danne seg. Det sistnevnte er 

halal.   

Reglene som er nevnt gjelder for alle typer viner, enten vi 

snakker om champagne, rød vin eller hvit vin.  

Noen lærde, ikke alle, mener at rosiner og druer som har blitt 

kokt i vann er haram.  Noen lærde mener denne regelen også 
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gjelder for dadler. Eksempelvis kan det gjelde rosiner, dadler 

eller druer som kastes i en gryte med vann der ris koker, eller 

annen gryterett koker. Vannet fra kokingen av særlig druer i 

vann, men noen sier også rosiner og dadler, er haram å drikke 

så lenge ikke 2/3 av vannet fordamper. Disse lærde mener at 

fruktene blir haram å spise etter en slik prosess. Dette er altså 

et tema der lærde er uenige, så her må en spørre sin lærd 

dersom man ønsker å vite mer. 

 

Øl og alkoholfritt øl  

 

Øl er haram. Hvordan det alkoholfrie ølet er laget, definerer 

om det er halal eller haram. Øl som i utgangspunktet 

inneholdt alkohol og mistet alkoholen gjennom en prosess, er 

haram. Alkoholfritt øl som aldri har inneholdt alkohol er halal.  

 

Alkohol som medisin  

 

Det er uenighet blant sjiamuslimske lærde om alkohol som er 

haram, blir tillatt å drikke i enkelte situasjoner hvor det er 

nødvendig av medisinske årsaker. Alle lærde er enige om at 

dersom det finnes alternativer, som annen alkoholfri drikke 
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som kan brukes som medisin, så bør man i den situasjonen 

ikke drikke alkohol, men heller ta i bruk alternativet. Dersom 

alkohol som beruser, som den i øl eller vin, er den eneste 

medisinen som finnes, deles lærde i to gruppe: 1) De som 

mener det er tillat å drikke alkohol som medisin, og 2) De som 

mener at det er totalt haram. Her må man sjekke med sin 

lærde for å vite hva man må gjøre.  

Denne problemstillingen kan fort bli aktuell med tanke på at 

hostesaftene som selges i apotekene som regel innholder 

alkohol (som etanol som er haram, eller maltitol som er 

halal).  

 

Vineddik, riseddik og andre eddiker  

 

Det er lett å misforstå og tro at vineddik er vin og dermed 

haram, men det stemmer ikke. Vineddik er eddik, og er 

dermed halal. Det er kjent at vineddik lages gjennom at vin 

står på et varmt sted i lett dekkede beholder, slik at den etter 

noen uker blir til eddik. Den tilsettes ofte gammel eddik for å 

påskynde prosessen. Vin som blir dannet til eddik er halal.    

Risvineddik eller riseddik er også eddik og dermed halal.   
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Melk  
  

Melk fra dyr som vi ikke kan spise, som gris, er haram. Melk 

fra dyr vi kan spise, som ku, sau, geit, kamel eller rein er halal.  

Morsmelken er selvsagt tillatt for barn, men det er uenighet 

blant lærde om voksne kan smake fra den. Noen lærde sier at 

morsmelken kommer fra mennesket, og vi kan åpenbart ikke 

spise menneskekjøttet. Derfor er denne melken haram å 

drikke. Andre mener at denne konklusjonen mangler 

autentiske bevis, og derfor er morsmelken tillatt å smake for 

alle som vil og ønsker.     

Ovenfor kan du lese mer om løype (løpe).   
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Del VII – Øvrige emner  
 

E-stoffer  
 

Deler av dyr som er haram, som deler av innsekter eller fett, 

kan snike seg inn i e-stoffer. E-stoffer består av midler som 

øker holdbarhet, erstatter sukker eller gir bestemte farger, 

smak eller konsistens til produkter som selges. Alle disse 

stoffene er EU-godkjente og derfor står det bokstaven «e» 

foran nummeret. Eksempelvis gir som regel stoffet e120 rød 

farge til mat- eller drikkeproduktet som selges. Fargen blir 

tatt ut av innsekten cochenillelus, som er en plantelus.  

 

Under finner du liste over e-stoffer. Mashbooh betyr at 

stoffet kan være halal eller haram, så her må hver person 

spørre produsenten for å bli sikker på svaret. I dette tilfelle 

bør man ikke spise eller drikke før man har undersøkt, da 

stoffet blant annet kan inneholde fett fra svin.     

Listen vil avvike fra tilegnelige lister på internett. Årsaken til 

dette kan være flere ting:  
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1. Listene som er på internett er motstridende i den forstand 

at en og samme e-stoff kan være halal på en liste og haram 

på en annen liste. I slike tilfeller må det være et riktig svar, og 

jeg har forsøkt å finne fram til dette svaret.  

 

2. Mange lister ser på enkelte e-stoffer som Mashbooh selv 

om det ikke er grunnlag for det. Her har jeg forsøkt å ta 

standpunkt, - enten halal eller haram, basert på islamske 

regler. Hvis vi vet at en e-stoff er hentet fra paprika, trenger 

ikke den å betraktes som Mashbooh. Stoffet er halal fordi 

paprika er halal.  

 

I vårt arbeid har jeg i tillegg til å gjennomgå islamske lister, 

sett på lister som vegetarianere disponerer. Dette kan være 

særlig nyttig for å finne ut om et e-stoff kan ha animalsk 

opprinnelse eller ikke. Jeg har også forsøkt å lese om hvert 

enkelt stoff og hvilke kilder stoffet kan ha.  
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E-nummer Regel Kommentar 

E100 Mashbooh 

Halal hvis den er laget 
100 % av planter. 
Produsentene kan 
bruke fett fra dyr i 
produksjonen av 
fargestoffet. Må 
derfor undersøkes.    

E101 Mashbooh 

Kan både blir framstilt 
av kjøtt og animalske 
kilder eller av planter. 
Derfor bør man 
undersøke.   

E102 Halal 
Stoffets syntetisk kilde 
er halal.  

E103 Halal  Fra planten alkanna.  

E104 
Halal  
 

 

E110 Halal  
Dette kjemiske 
fargestoffet er halal  
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E120 Haram  
Innhentet fra en 
innsekt.  

E122 Halal   

E123 Halal   

E124 Halal   

E127 Halal   

E128 Halal   

E129  Halal   

E131 Halal   

E132 Mashbooh 
Kan ha glyserol fra 
svin som opprinnelse.  

E133 Halal   

E140 Halal  
Framstilles naturlig av 
planter.  

E141 Halal  

E142 Halal  

E150(a-d) Halal  



 
 
 

125 
 
 

E151 Halal   

E153 Halal   

E160a Halal  
Naturfargestoff av 
planter.  

E160b Halal 
Fra plantefrø og 
dermed halal.  

E160c Halal 
Naturfargestoff av 
paprika.  

E160d Halal 

Naturfargestoff av 
tomater og andre 
røde frukt- og 
grønnsaksorter. 

E160e Halal Planter som kilde.  

E160f Halal  Fra planter.  

E161a Halal  

E161 (a-g) har i 
hovedsak planter som 
kilde og er dermed 
halal.   
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E161b Halal   

E161c Halal   

E161d Halal   

E161e Halal   

E161f Halal   

E161g Halal   

E162 Halal Av rødbete.  

E163 Halal  

E170 Halal   

E171 Halal   

E172 Halal   

E173 Halal  

E174 Halal  

E175 Halal   

E180 Halal   

E200 Halal     
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E201 Halal     

E202 Halal  

E203 Halal    

E210 Halal    

E211 Halal    

E212 Halal    

E213 Halal   

E214 Halal   

E215 Halal   

E216 Halal  

E217 Halal  

E218 Halal  

E219 Halal  

E220 Halal  

E221 Halal  

E222 Halal  

E223 Halal  
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E224 Halal  

E226 Halal  

E227 Halal  

E230 Halal  

E231 Halal  

E232 Halal  

E233 Halal  

E236 
Mashbooh  Kan utvinnes fra 

maur.  

E239 Halal  

E249 Halal  

E250 Halal  

E251 Halal  

E252 Halal  

E260 Halal  

E261 Halal  

E262 Halal  

E263 Halal  

E270 Halal  
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E280 Halal  

E281 Halal  

E282 Halal  

E283 Halal  

E290 Halal  

E300 Halal  

E301 Halal  

E302 Halal    

E304 Mashbooh  
Kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E306 Mashbooh 
Kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E307 Halal  

E308 Halal  

E309 Halal  

E310 Halal  

E311 Halal  

E312 Halal  
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E320 Halal  

E321 Halal  
Intet animalsk 
innhold.  

E322 
Halal  Intet animalsk 

innhold.  

E325 Halal   

E326 Halal   

E327 Halal   

E330 Halal   

E331 Halal   

E332 Halal   

E333 Halal   
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E334 

Mashbooh 
Vinsyre er et 
biprodukt i 
vinproduksjonen, og 
kan derfor være 
haram. Da blir syren 
til gjennom en prosess 
fra druesaft (vin) som 
gir fra seg hvitt, 
krystallinsk pulver 
(vinstein) som 
vinsyren fremstilles 
av. Stoffet kan også 
fremstilles på andre 
måter, som syntetisk, 
og er dermed halal. 

E335 
 
Mashbooh  

Salter av vinsyre. Se 
E334.  

E336 
 
Mashbooh  

Salter av vinsyre. Se 
E334.  

E337 
 
Mashbooh  

Salter av vinsyre. Se 
E334.  
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E338 Halal 

Etter å ha undersøkt 
flere kilder, hentes 
ikke fosfat i E338 ut av 
dyr (skjelett). Gjelder 
fosforsyre (E 338) og 
salter av fosforsyre, 
fosfater (E 339–341).  

E339 Halal   

E340 Halal  

E341 Halal  

E400 Halal   

E401 Halal   

E402 Halal   

E403 Halal   

E404 Halal   

E405 Halal   

E406 Halal   

E407 Halal   

E410 Halal   

E412 Halal   

E413 Halal   
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E414 Halal   

E415 Halal   

E420 Halal  Sorbitol er halal.  

E421 Halal   

E422 Mashbooh  
Kan være hentet fra 
dyrefett.   

E440a Halal   

E440b Halal   

E441 Haram  

Gelatin er haram, med 
mindre vi vet at den 
er fra fisk/planter, 
eller fra dyr som er 
slaktet etter islamske 
regler.   

E450a,b,c Halal   

E460 Halal  

E461 Halal   

E463 Halal   

E464 Halal   

E465 Halal   

E466 Halal   
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E470a,b Mashbooh 

Salter av naturlige 
fettsyrer, 
hovedsakelig fra 
vegetabilsk 
opprinnelse, men 
også fett av animalsk 
opprinnelse kan 
benyttes. 

E471 Mashbooh  

Syntetiske fett, 
fremstilt fra glyserol 
og naturlige fettsyrer, 
hovedsakelig fra 
vegetabilsk 
opprinnelse, men 
også fett av animalsk 
opprinnelse som 
benyttes. 

E472a-f Mashbooh 

Ulike typer fettsyrer. 
Kan derfor ha 
animalsk opprinnelse. 
Noen produsenter 
opplyser i 
ingrediensene 
dersom stoffet har 
vegetabilsk 
opprinnelse. 



 
 
 

135 
 
 

E473 

Mashbooh  Estere av sukker og 
syntetiske fettstoffer, 
produsert fra glyserol 
og naturlige fettsyrer. 
Fettsyrene er 
hovedsakelig fra 
vegetabilsk 
opprinnelse, men 
også fett av animalsk 
opprinnelse som kan 
benyttes.  
 

E474 

Mashbooh  Estere av sukker og 
fett, produsert fra 
sukker og naturlig 
fett. Fett er 
hovedsakelig fra 
vegetabilsk 
opprinnelse, men 
også fett av animalsk 
opprinnelse som kan 
benyttes. 
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E475 

Mashbooh  Kombinasjon av 
polyglycerol og 
naturlig fett. Vanlig 
fett består av glyserol 
og fettsyrer, for disse 
produktene 
ytterligere glycerol er 
koplet til den normale 
glycerol. Fett er 
hovedsakelig fra 
vegetabilsk 
opprinnelse, men 
også fett av animalsk 
opprinnelse som kan 
benyttes.  

E476 

Mashbooh  Kombinasjon av 
polyglycerol og 
lakserolje fra av 
ricinusplanten.   

E477 
Mashbooh  Kan ha animalsk 

opprinnelse. 

E481 
Mashbooh  Kan ha animalsk 

opprinnelse. 

E482 
Mashbooh  Kan ha animalsk 

opprinnelse. 
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E483 
Mashbooh  Kan ha animalsk 

opprinnelse. 

E491 

Mashbooh  Inneholder en fettsyre 
som kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E492 

Mashbooh  Inneholder en fettsyre 
som kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E493 

Mashbooh  Inneholder en fettsyre 
som kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E494 

Mashbooh  Inneholder en fettsyre 
som kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E495 

Mashbooh  Inneholder en fettsyre 
som kan ha animalsk 
opprinnelse. 

E500  Halal  

E503 Halal   

E504 Halal   

E507 Halal   

E508 Halal   

E509 Halal   
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E510 Halal   

E510 Halal   

E511 Halal   

E512 Halal   

E513 Halal   

E514 Halal   

E515 Halal   

E516 Halal   

E517 Halal   

E518 Halal   

E520 Halal   

E521 Halal   

E522 Halal   

E523 Halal   

E524 Halal   

E525 Halal   

E526 Halal   

E527 Halal   

E528 Halal   
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E529 Halal   

E530 Halal   

E535 Halal   

E536 Halal  

E538 Halal   

E540 Halal   

E541 Halal   

E542 
Mashbooh  Kan lages av 

dyreknokler.  

E544 Halal   

E545 Halal   

E550 Halal   

E551 Halal   

E552 Halal   

E553a, b Halal   

E554 Halal   

E555 Halal   

E556 Halal   

E558 Halal   

E559 Halal   
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E570 
Mashbooh  Kan være animalsk 

fettsyre.  

E572 

Mashbooh Kan ha 
magnesiumsalter av 
animalske fettsyrer.   

E574 Halal   

E575 Halal   

E576 Halal   

E577 Halal   

E578 Halal   

E585 Halal   

E620 Halal Ikke animalsk opphav.  

E621 Halal  

E622 Halal  

E623 Halal   

E624 Halal   

E625 Halal   

E626 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E627 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   
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E628 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E629 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E630 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E631 

Mashbooh Kan ha animalsk 
opprinnelse, fisk eller 
kjøtt.    

E632 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E633 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E634 
Mashbooh Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E635 
Mashbooh   Kan ha animalsk 

opprinnelse.   

E636 Halal   

E637 Halal   



 
 
 

142 
 
 

E640 

Mashbooh Kan ha animalsk 
opprinnelse. Kan 
produseres av gelatin, 
men i hovedsak 
syntetisk.     

E650 Halal   

E900 Halal   

E901 Halal  

E902 Halal  

E903 Halal  

E904 
Haram  Skjellakk utvinnes av 

en spesiell type lus.   

E905 Halal   

E907 Halal   

E912 Halal  

E913 Halal  

E914 Halal   
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E920 

Mashbooh E920 er en aminosyre 
naturlig forkommende 
i animalsk hår 
(inkludert 
menneskehår) og 
kyllingfjær. Halal hvis 
den kommer fra fjær, 
og haram hvis 
menneskehår, hår fra 
svin eller hund er 
kilden. Må 
undersøkes.  

E924 Halal   

E925 Halal   

E926 Halal   

E927b Halal   

E938 Halal   

E939 Halal   

E941 Halal   

E942 Halal   

E943a Halal   

E943b Halal   

E944 Halal   
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E949 Halal   

E951 Halal   

E953 Halal   

E954 Halal   

E965 Halal  

E966 Halal   

E967 Halal   

E999 Halal    

 

Stoff fra soyabønner   

 

Soyalecitin er et stoff fremstilt av soyabønneolje og finnes i 

mange av de kommersielt produserte næringsmidlene og 

diett-tilskuddene. Lecithin er et viktig fett som kan finnes 

naturlig i eggeplommer og soyabønner. Kommersielt lecitin er 

ekstrahert fra raffinert soyabønneolje og brukes som en 

emulgator og stabilisator i en rekke produkter, for eksempel 

sjokoladeplater, bakeblandinger etc. Soyalecitin er halal.  

Dersom det står for eksempel «emulgator (soyalecitin)» da er 

dette å anse som halal, men hvis det står slik som dette «e 

471, (e 472 -soyalecitin)», i visse tilfeller så kan produsenten 



 
 
 

145 
 
 

referere til at «soyalecitin» gjelder kun for e472 og ikke for 

begge e- stoffene. Man må sjekke med produsenten, for å 

være sikker. 

 

Petrokjemisk stoffer  

 

Noen materialer er produsert fra petroleum og kalles for 

petrokjemiske produkter. Guaiacol som brukes i enkelte 

matprodukter er et eksempel på et petrokjemisk produkt. 

Etylvanillin er et syntetisk stoff som ikke inneholder alkohol, 

men er et petrokjemisk produkt.  

Det er uenighet blant lærde på om petrokjemiske produkter 

er halal i Islam. Diskusjonen utelukker selvsagt produkter som 

kan drepe, som bensin. Drikker man bensin så blir man 

forgiftet og dør, og dermed er bensin haram. Men dersom 

man greier å fremkalle ufarlige petrokjemiske stoffer til 

matproduksjon, er dette stoffet ifølge noen lærde i 

utgangspunktet halal. Det forutsetter selvsagt at den ivaretar 

andre regler, som at stoffet ikke beruser eller er giftig. Siden 

det er uenighet, må man stille spørsmål til sin lærd man 

følger.       
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Liste over diverse stoffer  
 

Leser man ingrediensene på produktene, finner man flere 

stoffer man ikke vet hva er. Ofte nevnes de med kun navn, 

selv om de også kan forkortes i et e-nummer. Jeg har forsøkt 

å kartlegge noen av disse stoffene i følgende liste:  

 

 

Stoff/produkt  Regel  Kommentar  
Albumin  Halal  Hentes av egg og 

melk  

Ambra  Halal  Brukes i stor grad i 
produksjon av 
parfyme, men også 
som krydder.  

Benkull Haram hvis 
dyret ikke er 
slaktet etter 
islamske 
regler.   

Kullet har 
opprinnelse fra 
dyrebein. Selv om 
ben forandres til 
kull, forblir den 
uren og haram og 
spise.    

Benmel Haram hvis 
dyret ikke er 
slaktet etter 

Lages av dyrenes 
ben. Haram 
dersom dyret ikke 
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islamske 
regler.   

har blitt tatt liv av 
etter islamske 
regler.   

Bivoks Halal  Dannes i bikuber 
og er halal på 
samme måte som 
honning er halal.  

Bløtdyr  Haram  Alle bløtdyr, som 
snegler, er haram.   

Cochinell/karmin  Haram  E120. Lages av en 
type lus  

Gelatin Haram (se 
egen omtale) 

Se eget delkapittel  

Guargummi Halal  Lages av 
guarbønner.    

Hjortetakksalt eller 
hornsalt 

Haram  Det er ikke tillatt å 
spise deler av et 
dyr som ikke har 
blitt tatt liv av etter 
islamske regler, 
eller deler av dyr 
som fortsatt lever. 
Dette gjelder også 
stoffer som tas ut 
av hornet til et dyr.     

Johannesbrødkjernemel Halal  E410. Hentes fra 
johannesbrødtreet.  
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Kaliumsorbat Halal  Består av 
kaliumsaltet.  

Kalsiumfosfat Halal  Salt  
Kasein  Halal   Fra frisk melk  

Kymosin/rennin  Halal  En del av 
løpe/løype  

Laktose/melkesukker   Halal  Fra melk  

Lecitin  Halal  Fra soya, men kan 
også fremstilles av 
egg  

Løpe/løype  Halal  Se egen delkapittel  
Marint fett/marint olje  Halal hvis det 

kommer fra 
fisk som 
muslimer kan 
spise  

 

Musk  Halal  Brukes i stor grad i 
produksjon av 
parfyme, men også 
som krydder. 

Myse og mysepulver  Halal  Myse dannes fra 
melk.  

Natriumbikarbonat Halal E500  
Natriumpyrofosfat Halal   

Pepsin Haram  Pepsin er hormon 
fra grisemager og 
alt fra gris er ureint 
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og haram.   
Pulverisert psyllium-
frøskall 

Halal  Plantebasert  

Roefiber  Halal   

Rogn/kaviar  Halal hvis det 
er fra fisk vi 
kan spise.  

Se egen delkapittel  

Skjellakk  Haram  Kommer fra en 
luseart og er derfor 
haram.  

Sorbitantristearat Mashbooh Se E492 
Xanthangummi Halal  E415. Brukes i 

mange produkter.   

 

Det er ingen tvil om at listen ovenfor kan forlenges, men jeg 

har valgt å skrive om noen av de viktigste stoffene.   

    

Merking av vegetar- og veganmat 

 
Det er heldigvis slik at merking av vegetar- og veganmat er i 

stadig økning. Produktet er ofte merket med en logo med 

bokstaven ‘’v’ i midten. Dette forenkler livet for mange av oss 

som er opptatt av å spise halal-mat. Står det eksempelvis fett 

i pakningen, vet man at opphavet er halal hvis produktet er 
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merket som vegetar- og veganmat. Lister veganere har som 

viser produkter og stoffer kan ofte brukes av muslimer 

dersom man ønsker å finne ut om noe inneholder animalske 

produkter. Det er verdt å merke i den sammenhengen at 

veganere spiser ikke det som ikke har animalsk opphav. 

Produkter som melk og egg som er halal i Islam spises derfor 

ikke av dem. Produkter som inneholder alkohol og er haram i 

Islam kan også spises av veganere.     

    

Deler av et dødt dyr som er halal å spise  
 

Anta at en ku eller høne dør plutselig. Kjøttet til kuen eller 

høna kan man ikke spise siden det er haram. Likevel kan man 

få bruk for tre ting:  

 

1. Melken som er igjen i dyret. Regler for melk er tidligere 

omtalt.  

2. Løypen. Jeg har omtalt reglene for løype tidligere.  

3. Egget dersom den har lag over seg.    
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Disse tre delene kan man ta ut og spise og drikke fra et dødt 

dyr som ikke har blitt fratatt livet etter islamske regler.  

 

Hvor ofte bør man spise kjøtt?  
 

Ibn Abi al-Hadid skriver i sin bok i forklaringen av Nahj al-

Balagha at imam Ali (fvmh) sa:  

‘’Ikke la deres mager bli en 
gravplass for dyr.’’  

 ’’تجعلوا بطونكم مقابر الحيواناتال ’‘
 

 

Altså en gravplass fordi man spiser for mye kjøtt. I 

beretningene står det at dersom man ikke spiser kjøtt i 40 

dager, så bør man låne penger for å kjøpe seg kjøtt og spise 

det. Noen beretninger anbefaler at man spiser kjøtt minst en 

gang i uken. Derfor har lærde konkludert med at det er 

mustahab å spise kjøtt minst en gang i uken og at det er 

makroh, og noen sier haram, og ikke spise kjøtt minst en gang 

hver 40 dag. Med kjøtt menes ikke fisk, men kjøtt fra alt som 

kan slaktes på en halal måte som storfe og kylling.   

Dersom man spiser kjøtt hver dag i 40 dager er det også 

makroh. Man bør ha kjøttfrie dager.  
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Profeten Mohammed og Imam Ali (FVMD og deres hellige 

familie) levde i en periode med mye fattigdom og Islam ble 

sterkt utfordret. Derfor spiste de ikke så mye kjøtt på grunn 

av fattigdom. Mange av de andre imamene (FVMD) levde i 

tider med bedre velstand, så de spiste kjøtt oftere.  

 

Veske og andre deler fra 

menneskekroppen  
 

Hele menneskekroppen, og alt som kommer fra den er i 

utgangspunktet haram å drikke eller spise. Unntaket er 

morsmelken som det også er uenigheter om slik jeg nevnte 

tidligere. Det innebærer at det er haram å spise hele 

kroppsdeler eller mindre kroppsdeler som negler, hår eller 

huden som henger på fingertuppene.  

Forbudet mot å spise deler av et menneske gjelder også 

vesker som kommer ut av kroppen. Jeg skal gå gjennom en 

liste med eksempler på vesker som kan komme ut av kroppen 

og som man bør være oppmerksom og varsom på:  

Blod: Er urent og kan ikke drikkes. Blod fra tannkjøttet som 

kommer i munnen må eksempelvis spyttes ut.  
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Sæd: Ureint og haram å drikke. Det samme gjelder lystvæske 

som kommer før utløsningen og væske som kommer etter 

utløsning.  

Svette: Det er haram å drikke svetten som kommer ut av 

menneskekroppen. Det betyr ikke at man skal være usikker 

hver gang en dråpe svette faller på maten, for dette kalles 

ikke for ¨å drikke svetten¨. Noen dråper svette på brødskiva 

fordi din hånd svetter er absolutt ikke haram. Det som er 

haram er eksempelvis dersom noen samler svetten i et glass 

og drikker den opp, eller at en suger inn svette fra egen kropp 

med hensikt om å smake.  

Slim og snørr: Dersom slim fra halsen eller snørr fra 

slimhinnen i nesa kommer til munnen, bør man spytte det ut. 

Er slimet fortsatt inne i halsen, må man ikke ta slimet ut og 

spytte det. Det er makroh å svelge igjen sitt slim etter at det 

kommer opp til munnhulen.   

Oppkast: Dersom oppkast er i munnhulen, må det spyttes ut 

og ikke trekkes tilbake til magesekken. Igjen snakker ikke jeg 

om sure oppstøt som kommer opp i spiserøret, for de har 

ikke nådd ut til munnhulen enda.  
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Fett: Når man sprekker en kvise, kan det komme fett ut av 

huden. Dette og annen type fett fra menneskekroppen må 

man unngå å sette i munnen.  

Meningen med denne gjennomgangen er å vise at deler av 

menneskekroppen er haram å spise eller drikke (med unntak 

av morsmelken som det er en diskusjon om), og man bør 

derfor være varsom med å spise, drikke eller sette i munnen 

deler av menneskekroppen.  

 

Planter  
 

Alle planter er i utgangspunktet halal. Selvsagt må man 

ivareta overordnet regler som at det man spiser ikke skade 

seg selv omfattende og at det er haram å spise noe som fører 

til død. Giftige planter vil derfor være haram. Spiss fleinsopp 

er blant hallusinogene stoffer som faller inn under rusmidler, 

og er et annet eksempel på planter som er haram.    

Noen lærde, ikke alle, mener at rosiner og druer som har blitt 

kokt i vann er haram.  Noen lærde mener denne regelen 

gjelder også for dadler. Eksempelvis kan det gjelde rosiner, 

dadler eller druer som kastes i en gryte med vann med ris 

som koker, eller annen gryterett som koker. Vannet fra 
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kokingen av særlig druer i vann, men noen sier også rosiner 

og dadler, er haram å drikke så lenge ikke 2/3 av vannet 

fordamper. Fruktene mener disse lærde blir haram å spise 

etter en slik prosess. Dette er altså tema hvor lærde er 

uenige, så her må hver og en spørre videre sin lærd dersom 

man ønsker å vite mer. 

Dersom man ønsker å ha bearbeidet rosiner, dadler eller 

druer i maten, kan man steke fruktene i en stekepanne og 

sette det på risen/gryteretten når den er stekt ferdig og 

maten er klar. Det sistnevnte er det enighet om er halal.  

 

Narkotika 
 

Alle muslimske lærde mener at alt som fører til omfattende 

skade på kroppen er haram. Det er påvist at flere av de 

narkotiske stoffene fører til svært omfattende skader. Inntak 

av eksempelvis heroin, kokain eller ecstasy (MDMA) fører til 

kortvarige og langvarige skader, både psykiske og fysiske. I 

verste fall kan inntak av disse stoffene føre til dødsfall. Av den 

grunn er det haram å bruke narkotiske stoffer som fører til 

omfattende skader for kroppen.  
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Det er dermed ikke sagt at alle stoffer som i dag defineres 

som narkotiske stoffer er haram. Den norske narkotikalisten 

har endret seg med tiden, og hvilke stoffer som anses som 

skadelige og forbys har variert gjennom historien. Som 

rusmiddel er alkohol tillatt i Norge, men haram i Islam. 

Koffein som finnes i kaffe, te eller brus gjør at mennesker blir 

mer opplagt. I flere norske artikler defineres kaffe som tillatt 

rusmiddel, men det er enighet blant lærde i Islam at kaffe er 

halal.  

Jord, stein, sand og leire  
 

Det er en diskusjon blant lærde om dette gjelder kun jord 

som er fuktig (leire), eller om det gjelder all slags jord. Noen 

lærde mener at beretningene snakker kun om jord som er 

fuktig, på arabisk ta’in, og derfor er alt annet enn dette halal. 

Sand og steiner er halal å spise hos disse lærde. Her må man 

være varsom. Siden de aller fleste lærde mener jord, stein, 

sand og leire er haram, enten som primærmening eller for å 

være på den sikre siden (ihtiat), bør man unngå å spise disse. 

Dessuten nevner beretningene den fremste meningen for det 

som er spiselig, da eksempelvis stein er noe få mennesker i 

det hele tatt greier å spise. At våre hellige imamer sier noe 

om den fremste problemstillingen, innebærer ikke at imamen 
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tillater den minst åpenbare problemstillingen, nemlig å spise 

stein.    

Asfalt lages av sand- og steinmasser og er derfor også haram 

å spise.      

Dersom det er litt sand i vann, grønnsaker eller frukt, hindrer 

ikke det oss i å spise/drikke. Du spiser ikke sand dersom du 

drikker vann med litt sand, for da vil de fleste mene at du 

drikker vann, ikke spise sand. Det samme gjelder grønnsaker 

og frukter. Det viktigste er at du ikke spiser sand, steiner, jord 

eller leire direkte, men vær på den sikre siden og rens godt 

det du skal spise.     

Beretningene presiserer videre to konkrete unntak:  

 

1. Imam Husseins jord, måtte Allahs fred og velsignelse 

være over han. Betingelsen er at man ikke spiser mer 

enn størrelsen på en kikert. Her er en beretning fra 

imam Jafar ibn Mohamed al-Sadeq (FVMH) som både 

presiserer hovedregelen som jeg har nevnt, og presiserer 

unntaket:  

 

…av Abi Abdillah (FVMH) at 
han sa: ‘’All jord er haram for 

 عن أبي عبد هللا )عليه السًلم(، قال:…

كل الطين حرام علي بني آدم، ما خًل 
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bani Adam (Adams barn), 
unntatt jorden fra imam 
Husseins grav (FVMH). Den 
som spiser den og har smerte 
vil Allah helbrede han.       

طين قبر الحسين )عليه السًلم(، من 
 .اكله من وجع شفاه هللا

   

Denne beretningen finnes i boken Kamel al-Ziarat av al-

Sheikh abi al-Qasem Jafar ibn Mohammed ibn Qawlawaih al-

Qummi (måtte Allah opphøye hans status).  

 

Det er en diskusjon blant våre lærde om hvor denne jorda må 

være fra. Må den være fra graven til imam Hussein (FVMH) 

eller kan den hentes fra hele Karbala? Siden det er svært 

vanskelig å hente jord fra selve graven, og få lærde mener at 

dette gjelder for hele Karbala, anbefaler våre lærde at man 

tar litt av imam Husseins jord som er tilgjengelig i alle 

sjiamuslimske hus i dag, og blande dette med vann og drikke 

det med intensjon om å bli frisk. Mengden må som nevnt ikke 

være større enn en kikert. Gjennom å blande jorda med vann, 

forsvinner jorda og alle vil da mene at du drikker vann. På den 

måten er du på den sikre siden, samtidig som du får i deg litt 

av imam Husseins jord.         

Kan man spise jord fra Karbala når man vil, eller må man ha 

spesielle helsemessige grunner? Her vil lærde svare 
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forskjellig. Noen mener at man kan spise imam Husseins jord 

når man ønsker, enten man spiser en liten del direkte eller 

blander den med vann. Andre mener at man må være syk, og 

intensjonen må være at man ønsker å spise for å bli 

helbredet. Den tredje meningen sier at det holder ikke å være 

syk - du må være såpass syk at du ikke kan helbredes av noe 

annet enn bønn til Allah gjennom hans stedfortreder på 

jorda, imam Hussein ibn Ali ibn Abi Taleb (FVMH). Kun da kan 

du ta i bruk dette virkemidlet. Så her er det klart minst tre 

ulike meninger.       

 

2. Armensk jord er tillatt å spise kun av medisinske årsaker 

for helbredelse. Dette er en type jord som er gulfarget 

og som ble hentet fra Armenia. Få bruker denne jorden i 

dag for å helbrede sykdommer. Beretningene er 

omdiskuterte, og noen mener at armensk jord er kun et 

eksempel på et unntak fra hovedregelen om og ikke 

spise jord, for som jeg har nevnt kan man vike fra en 

hovedregel dersom formålet er å helbrede noen fra 

sykdom. Armensk jord kan kun spises på grunn av 

medisinske årsaker. I dag bør man være på den sikre 

siden og søke alternativer før man tyr til denne gamle 

medisinen.   
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Stor takk til mine foreldre, min lærer, min kone og min 

søster. Måtte Allah akseptere dette arbeidet og belønne alle 

de som bidro.  

 

 


