
   

 

SHARIA 

1) s.42-43: Beskriv DE FIRE KILDER TIL SHARIA-LOVEN  I Muslimernes religion. 

  

De fire kilder er: Koranen, Hadith, Qijas og Idjma. 

Den vigtigste er: Koranen! Fordi denne er Guds direkte og uforfalskede ord. 

  

- Koranen: Vigtigste kilde! Opfattes som Guds direkte og uforfalskede ord. Har højeste autoritet. 

Hovedparten handler om Guds almagt, dommedags nærhed, himmel og helvede, eller er 

polemisk(stridslysten) mod profetens modstandere. Den beskriver de religiøses liv og privat ret.  

  

- Hadith: Her står, hvad profeten - inspireret af Gud - skulle have sagt, gjort, påbudt eller forbudt ved 

forskellige lejligheder. 

Med en tradition, en fortælling, om profetens sunna kunne man bekræfte eller præcisere Koran-udsagn, 

evt. få en selvstændig kilde. Sidstenævnte gælder f.eks. kravet om, at drengebørn skal omskæres, og at 

utroskab straffes med stening. 

  

- Qijas: Analogi - når man beskriver/forklarer en ting med en lignende ting. 

F.eks. biltyveri sammenlignes med kameltyveri. 

Falsk anklage for utugt mod en kvinde straffes iflg. Koranen med 80 piskeslag. Analogt gives samme straf, 

hvis der tales om en mand. Hasardspil er strengt forbudt - herved er livsforsikringer også forbudt, da man 

ellers spiller mod Gud om sin livslængde. Brudegavens størrelse: Når tyveri til værdi af 10 dirham betød 

afhugning af hånd, måtte den mindste brudegave, hvor manden tog kvindes mødom, også være på 10 

dirham (1 dirham = en håndværkers løn). 

  

- Idjma: Enighed, konsensus, blandt de retslærde. Profeten skal have udtalt, at hans menighed aldrig ville 

kunne enes om en vildfarelse. Straf for homoseksualitet: Hverken Koranen eller Hadith havde et svar, så tre 

lovskoler brugte en analogi: Skal straffes med stening (hvis gift) eller 100 piskeslag (hvis ugift) da det minder 

om utugt mellem mand og kvinde. Dog afviste Hanafi-juristerne denne lighed.  

  

2) Syv emner for Sharia. Nævn 2 detaljer inden for hvert emne:  

  

a. tro: 

Allah, englene, profeten, Koranen, dommedag og forudbestemmelse(enhver muslim tror på, at gud har 

bestemt ens skæbne på forhånd).  

 

b. Ritualer: 

De 5-6 søjler. De religiøse højtider, overgangritualer, føde, urenhed  

 

c. God opførsel: 

- Moral - ære sine forældre, give til de fattige, aldrig snyde el. sladre, være retfærdig, afvise unaturlig sex. 

- Hygiejne - Omhyggeligt vaske sig efter sex, dagligt børste tænder, undgå at give venstre hånd, fjerne 

kønsbehåring, aldrig sidde på toilet i retning mod Mekka. 

- Påklædning - sømmelig påklædning for kvinder (tørklæde og løsthængende tøj, der skjuler kvindens 

former). 

 

d. Familieret: 

- Ægteskabsregler - f.eks. kvindens krav på brudegave.  

- Skilsmisseregler - f.eks. mandens ubetingede skilsmisseret. 



   

- Arveregler - en bred fordelen af arven.  

 

e. Strafferet: 

- Forbrydelser mod Gud - f.eks. tyveri. 

- Forbrydelser mod samfundet - f.eks. hasardspil(spil om økonomiske værdier hvor udfaldet er tilfældigt 

eller næsten tilfældigt). 

- Forbrydelser mod en familie - mord og legemsbeskadigelse.  

 

f. handelsret:  

- Forbud mod renter og livsforsikring. 

- Krav om bevidnede aftaler. 

- Sikring af den private ejendomsret (men med pligt til velgørenhed).  

 

g. Statsret   

- Shariabestemte samfundslove. 

- Retfærdige statsledere. 

- Religiøst uddannede dommere.  

  

3) Side 46-47 i Muslimernes religion: KLASSIFIKATION: nævn ét eksempel på sharia-regler, hvad der er   

Obligatorisk: 

- Overholde de 5 søjler 

- Omskæring af drenge 

- Kvinde skal have brudegave 

- Kvinde SKAL gifte sig med muslimsk mand 

  

- Ønskværdigt: 

- Indgå ægteskab 

- Må ikke give venstre hånd 

- Må ikke spise med venstre hånd 

- Nævne Guds navn før måltid (Inshallah)  

  

- Neutralt: 

- Spise halal-kød (rent kød) 

- Cigaretter 

- Coca Cola (måske fordi at USA er den store fjende, og USA er producent af coca cola) 

- Prævention 

- Polygami 

- Kvindens deltagelse i fredagsbøn 

  

- Forkasteligt: 

- At spise hestekød 

- At foretage obduktion 

- Ryge i fasten (under ramadan) 

- At stirre på andre 

- At kræve lyn-skilsmisse 

  

- Forbudt: 

- Have sex uden for ægteskabet 

- At have unaturlig sex: Onani, oral- og analsex 

- Homoseksualitet 



   

- Vise sig nøgen for andre end ægtefællen 

- Bære guld eller silke (for mænd) 

- Spise svinekød 

- At arbejde med livsforsikringer 

- At tage renter 

- At lyve og stjæle 

  

 


