For den, der opfatter islam som blot et trossystem, har denne bog,
skrevet af forhenværende muslim er, afgørende nyt, der giver en
helt ny forståelse af islams og moskeens funktion.
Her kan du læse om det islamiske syn på liv og religion, om moskeens funktion og betydning, og hvordan den kan påvirke alle i
sarnfund, hvor islamiske institutioner og moskeer etableres. Bogen
er detaljeret og grundigt dokumenteret og viser detaljer i islam,
som de fleste i Vesten ikke kender til.
Derfor bør denne bog læses og tages alvorligt af muslimer såvel
som ikke-muslimer.
ForfaUerne:
Søm Solomon, der selv er konverteret fra islam til kristendommeno
er ekspert i islam, idet han tidligere som lærd muslim har praktiseret islam. Som direktør for FFM (Fellowship of the Faith for Muslims) er han også en efterspurgt foredragsholder og forskningsvejleder og er tilknyttet mange kristne institutioner for teologi og
uddannelse, herunder RZIM (Ravi Zacharaias International Ministries). Han er meget populær på grund af sit arbejde som menneskeretsaktivist og har forsvaret forfulgte kristne i mange lande.
Han har været indkaldt som rådgiver af britiske og europæiske
parlamentsmedlemmer i Westminster og i Bryssel, samt af medlemmer af USA's kongres i Washington. Sam Salomon har skrevet
mange tankevækkende bøger samt mange artikler om firrholdet
mellem kristne og muslimer.
Elyiøs Alamaqdisi er en selvlærd ekspert, der har fået udgivet adskillige bøger. Han bidrager regelmæssigt på mange internetsider,
hvor han redegør for de komplicerede islamiske belæringer. Han er
en flittig skribent og debattØr.
lsB N 978-87-9

1

107 -29 -0

,illllillllil||ili[[iltl

S. Solomon og E. Alamaq

Moskee
og dens ro

samfun

, ;,,q
,i$

''f
'.,..

l

Moskeen
og dens rolle i samfundet
Af

S. Solomon og

E.Alamaqdisi

Oversat af Henrik Ræder Clausen

Udgivet på
Forskn ingsforlaget Rafael
2008

Trykt hos
PoBe sats

& repro

og dens rolle i samfundet

Nordborg

rsBN

97 8-87 -91

Moskeen

tjt

-29 -0

S. So/omon

og

E. Alamøqdisi

Oversættelse ved
Henrik Ræder Clausen

Forskningsforlaget
Rafael
/.t

J

Forord
5

9
l1

Liv og religion i islam
Illustrationer
Definition af islam

l4
l5

To fundamentale komponenter.

15

Moskeen (arabisk: Masjid)
Moskeen som samlingsplads .....
Forskellige former for moskeer
Moskeens funktioner og roller.
Den moderne mosk6s funktion
Nyere historiske eksempler...
Moskeens politiske rolle ifglge Sharia.
Hele jorden er en mosk6
Grundlæggende elementer i islams udbredelse.
Jihad som drivende princip
Hijra (udvandringen fra Mekka til Medina) .
Taqiyya
Mosk6ernes rolle i Vesten
Om vantros adgang til moskeer
Pavens besØg i Umayyadd-mosk6en
Ikke-muslimers bidrag til moskder .
Ikke-islamisk bøn i en mosk6.....
Ikke-muslimers deltagelse ved indvielse af mosk6er....
Islam står hpjest.....

11

tl
t7

tl
18

2t
22
23

24
28
28
30

Dette er en grundig unders@gelse om et enkelt ord: mosk6. Ordet står
for en institution, der omtales meget i nyhederne, og som fra et vestligt
synspunkt svarer til en kirke eller et tempel - et bedested - på trods af at
der i de seneste år er fundet våben, terroristisk propaganda og lignende i
ganske betydningsfulde moskeer i Storbritannien og det @vrrge Europa.
Disse fund rejser nogle spørgsmåI, som denne unders@gelse går i dybden
med.

Først og fremmest: Er en moskd kun bedested?
Og hvis det er korrekt: Hvad vil clet sige ctt 'bede' i islam, og omfatter
denne 'bøn' militære aktiviteter, som vi har opdaget foregår bag dens
vægge?

Endnu vigtigere: Forudsctt disse aktiviteter ikke er acceptctble i islam,
hvorfor har vi da ikke set protester mod dem?

Der har været undskyldninger og forklaringer fra forskellige ledere,
men blot at påberåbe sig uskyld i forhold til aktiviteterne er ikke effektive i retning af at stoppe dem.

-)J
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Dette er blot nogle af de vigtige spørgsmåI, som angiver miljØ' buggrund og behov for den unders@gelse, forfatterne af denne bog har foretaget.

En endnu vrgtigere grund er dog de forskellige projekter for opfprelse
af stormoskeer rundt om i Europa, herunder projektet om en kæmpemo'sk6 i London. Beboerne i nærheden af de planlagte mosk6byggerier er
nerv@se, og de vil have disse spørgsmål besvaret - nu, mens der stadig er
tid til at vurdere projekterne, stille kritiske spørgsmål og protestere.

Forfatterne, der har taget et dybt personligt valg ved at forlade islam'
er velkvalificerede til at tale om behovet for at beskytte frihedsrettighederne i de ikke-islamiske lande og til at vurdere de langsigtede konsekvenser af disse moskeer på det omgivende samfund og ikke mindst de
alvorlige konsekvenser, kæmpemoskeerne vil have. Derfor finder vi det
passende og endda nødvendigt at stå frem med denne unders@gelse, der
forklarer moskeens centrale rolle i det islamiske system og beskriver
(ud fra islamiske kilder) de aktiviteter, der kan og bgr finde sted i en
mosk6.

Vi bruger ordet 'system' frem for 'religion', fordi muslimer siden Muhammeds tid har understreget, at den islamiske sharia har svarene på
alle forhold i livet, herunder Økonomi, politik og ethvert valg, et menneske kan blive stillet overfor i sit liv. Eller, mere fundamentalt, at livet
er meningsl6st uden islam.

Forfatterne har gjort sig store anstrengelser for at udfærdige en detaljeret og veldokumenteret unders@gelse baseret på islamiske kilder, så
selv islamiske lærde ikke vil kunne finde fejl i hverken detaljer eller
konklusioner heri. Der er dog en anden risiko, nemlig at unders@gelsens
resultater vil blive afvist af velmenende europæere og andre, der ikke
Ønsker at se dem i 6jnene.
For den islam, vi ser praktiseret i moskeerne,, er ikke den fredelige og
tolerante udgave, vi ønsker at se. Den svarer i sine mål og sin tankeverden i forbløffende grad til den ideologi, terrorister, selvmordsbombere,
Al-Qaeda etc. står for.
Men er disse personer ikke blot ekstreme, isolerede elementer i det
islamiske samfund, der ellers er kendt for tolerance, moderation og etiske vcerdier?

Mange af vores velmenende ledere, det være sig i Storbritannien, Washington, Paris, Berlin eller Moskva' har sagt mange venlige ord om,
hvilken fredelig religion, islam er.
Mange har politiske og personlige forbindelser med islamiske ledere
og forretningsfolk, som de roser og ser ud til at beundre - og disse mennesker kan bestemt have h6j integritet, men de fleste er alligevel ikke

klar over deres trossystems sande natur. Men som tiden går, vil de uundgåeligt blive trukket ind til kernen af den islamiske doktrin og praksis
som i tidligere århundreder, når islam har rejst sig igen' og som vi så i
1979 ved den islamiske revolution i lran.
Faktisk nærer stadig flere moderate muslimer et inderligt ønske om
at reformere deres religion, og der findes et voksende antal islamiske
reformbevægelser, der taler for forskellige former for modernitet, personlig frihed, religionsfrihed, ændringer af barske, islamiske love etc.
Det er velkomment, men det er klogt at gå frem med varsomhed. Den
slags bevægelser er opstået og forsvundet mange gange gennem islams
historie. Og samtlige islamiske reformbevægelser er i sidste ende enten
blevet marginaliseret, overvundet eller udryddet.
Et af de bemærkelsesværdige eksempler er den offentlige brænding i
1200-tallets Cordoba af den islamiske filosof lbn-Hushdsr omfangsrige
værker på trods af , at han havde en hpj stilling som dommer (qacli) i
det shiaislamiske retsvæsen. Hans bgger behandlede og underbyggede
den mulighed, at begrebet 'sandhed' kunne eksistere andre steder end i
de islamiske skrifter, og derfor blev de fordømt som 'blasfemiske'. Det
på trods af , at han var og stadig er bredt respekteret som en stor filosof'
som specielt bragte minutiøse analyser af Aristoteles til Europa og den
islamiske verden.
Efter vi de seneste år har fået et stadigt stigende antal terrorangreb
verden rundt, er der naturligt nok fulgt en stadig stigende debat i den
vestlige presse om de politiske og militære aktiviteter, der sker i og omkring moskeerne.
Mennesker verden over er mildt sagt ganske forvirrede over de ting,
der foretages i islams navn. Personligt tror jeg også, at de fleste muslimer
er ret bekymrede,, ikke mindst for menneskerettigheder, retten til at vælge frit og om Al-Qaeda virkelig repræsenterer ægte islamiske værdier.

.1. Kendt i Vesten under novnet Averroes. Han skrev store værker omvidensteori, og
talte for at forlige islant med naturvidenskaben, baseret på Aristoteles' vcprker. Den
ber@mte teolog, Thomas Aquinas, var hans samtidige og gjorde god brug aJ Averroes

værker i sit arbejde medat bringe nye ideer ind i den katolske kirke.

Rent personligt har jeg brugt mange år i forsøg på at holde fast i islam
netop i håbet om, at en sådan reform ville komme. Forfatterne til denne
bog har skrevet et udfordrende værk, der bør tages alvorligt både af mus-

limer og ikke-muslimer.
Måske vil det fremstå mellem linjerne på denne bog, at en reformeret
islam aldrig vil kunne eksistere i modsætning til reformeret kristendom
og jØdedom.

Tro mig, jeg ville helst tage fejl.
Men vi er nødt til at se fakta i 6jnene.
Gideon, marts 2006

Introduktion
Mange artikler i den vestlige presse i det sidste tiår har udtrykt bekymring omkring den rolle, moskeer ser ud til at spille verden over, rent bortset fra dens funktion som bedehus, og endda før de berØmte angreb ll.
september på Twin Towers i New York, angrebene i Madrid og London,
og de over I 1.000 andre dødelige angreb fra islamistisk side.
For eksempel skrev både The Times og The Guardian i januar 1999
om moskeen iFinsbury Park og specielt de politiske og militære aktiviteter, som visse personer i moskeens inderkreds var involveret i, og som
blev forbundet til terrorhandlinger i Yemen. Disse artikler stillede også
spørgsmålstegn ved den beslægtede rolle' som de tilknyttede madrassaer
spillede i forbindelse med træningen af disse personer, og stillede dermed også det generelle spørgsmåI, om madrassaer spiller en rolle som
motiverende faktor for den slags tankegange og handlinger.
Tilsvarende bekymringer udtrykkes i pressen, på gaden og i samfundet i Øst-London, hvor der er planer om at bygge en kæmpemoske i forbindelse med de Olympiske Lege i 2012.
Kun få moskeer i verden ville være så store og så storslåede som den
foreslåede mosk6 i Newham. Denne enorme bygning midt i et fredeligt
kvarter har naturligvis vakt betydelig bekymring blandt beboerne. Men
er disse almindelige bekymringer (om trafik, st@j, ejendomsværdier m.fl.)
vigtige nok til at afvise at bygge en sådan mosk6? Der er ingen tvivl om,
at planlæggere og sponsorer af projektet har et godt forspring. De har
allerede udgivet en rapport om de forventede fordele for lokalsamfundet
og udfordrer nu myndighederne til at "leve op til standarderne for religionsfrihed, retten til fri tilbedelse og ytringsfriheden."
Derfor er det passende at stille spørgsmål og unders@ge, hvad en mosk6 egentlig er, hvad dens funktioner er og ikke mindst, om den forbedrer forholdene i samfundet, befordrer fredelig sameksistens med omgivelserne og fremmer et pluralistisk, religiøst samfund?
Dette kan kun besvares for alvor ved at unders@ge kilderne til det is'lamiske livssyn' derunder koranen og sunnahen (Muhammeds livshistorie) som primære kilder, samt sharia, den store mængde love inspireret
af disse kilder.

Der er en sammenhæng i islamisk ideologi, der her beskrives både i
diagrammer og ved at citere ledende autoriteter om islam samt fatwa-samlinger, og denne sammenhæng hjælper læseren til at forstå, hvordan de
udtalelser, der stØtter politiske og militære aktiviteter i moskeerne, opstår.
Når dagens forskellige emner er behandlet af Ulamaen2, ved Shariadomstolene og til sidst vender tilbage til moskeerne, er de relevante politiske og militære aktiviteter, der udspringer derfra, gennemarbejdede
og klar til at blive omsat i praksis. Når det er sket, er der ingen mulighed
tilovers til uafhængig tænkning blandt moskeernes ledere, da disse afgØrelser er bindende og derfor ikke åbne fbr spørgsmåI.
På den anden side er disse afgØrelser, som bliver annonceret som endelige i moskeerne, oprindeligt også påbegyndt der (se side 19), idet det
er i moskeen, det diskuteres, hvilke emner ulamaen skal forholde sig til.
Disse lærde mænd, der kommer fra de lokale moskeer, er nemlig også
bønneledere, prædikanter, lærere og dommere, der udsteder fatwaer. De
reciterer, udsteder dekreter, de regerer! Deres funktion kan ikke debatteres eller kritiseres, da den er en fast institution baseret på koranen.
Idet vi gennerngår strukturerne og danner et samlet billede, vil vi
mØde en del terminologi, der umiddelbart betragtet kan synes ganske
lig den, der kendes fra den jødisk-kristne verden - men det er vigtigt at
bemærke, at denne lighed er rent overfladisk. Vi må bede om tålmodighed, når vi i denne bog bruger termer, der defineres på andre måder end
normalt.
Vi vil gennemgå ny terminologi (så som takiyya) og mere velkendt (så
som.jihad og htjra) for at forstå, at i islam - helt ned på det almindelige
niveau - er moskeen altid i centrum. Den er begyndelsen og afslutningen
af alle islamiske affærer, og alle samfundsmæssige og juridiske aspekter
af dem.
Ved at læse denne bog omhyggeligt vil uvidenhed forsvinde, og læseren får en dybere forståelse af en af de vigtigste og alligevel mest oversete institutioner i dag.

2. Ulamaen er jurister, lærde personer, der hur atttoritet til
hold til aktuelle begivenheder.
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fortolke Sharia i.fbr-

Det islamiske syn på tiv og religion
Forholdet mellem liv og religion i et islamisk samfund er fundamentalt forskelligt fra andre samfund. I ikke-islamiske samfund er der langt
mere i livet end blot "religion". Desuden er friheden til at vælge religion
principielt et personligt spØrgsmåI, der respekteres af andre og beskyttes
af loven.

Liv og religion i islam
I islam er selve ideen "valg" udelukket

på forhånd og bliver endda betragtet som anti-islamisk i sig selv. Friheden til at vælge eksisterer ikke,
og religion betragtes ikke som en privat eller personlig sag.
I islam er liv og religion uadskilleligt sammenblandct. Hvis en muslim
forkaster sin religion og vælger en anden, betragtes det som den hgjeste
form for forrædderi og kan som sådan straffes med døden under isla-

misk lov.
Sentensen "der er ingen tvang i religionen" citeres hyppigt af muslimer, når der diskuteres religionsfrihed, og det er naturligvis en bekvem
frase, der stammer fra sura 2:256. Dette og andre tilsvarende vers, som
Muhammed gav tidligt i sin karriere, og som gav mulighed for frihed og
valg, er alle blevet afløst (abrogeret) af senere vers if6lge islamisk tradition og h6jtstående korankommentatorer.3
Hvis der virkelig ikke var nogen tvang i religionen, hvorfor foreskriver
den saudiske straffelov så dødsstraf for muslimer, der skifter til en anden
religion? Hvorfor blev den afghanske konvertit, Abdul Rahman, fængslet
og siden udvist for at være gået over til kristendommen? Hvorfor blev
Mehdi Debaj dræbt af iranske regeringsagenter for at konvertere til kristendommen? Hvorfor retsforfølger iranske autoriteter de personer, der

skifter til bahai-religionen?
Næsten alle steder i den islamiske verden udløser offentlig konvertering fra eller forkastelse af islam en voldsom straf, såsom isolering,
fængsling og endda død.
.retsforfølgelse,
3. For at .t'brstå, hvorfor dette vers bliver citeret så lryppigt på trods af at det er abrog,eret, kan det anbefales at lu:se afsnittet om taquyya.

ll

Selv hvis man siger et par ganske enkle ting, der ikke er beregnet på at
stØde muslimer, f.eks. "Islams profet Muhammed var

ikke hellig" eller

"Islam er ikke den endegyldige religion", ville det stort set overalt i den
islamiske verden blive betragtet som blasfemi. I Pakistan ville man til
eksempel blive anklaget for blasfemi under paragraf 295 stk. A, B og C,
hvilket kan give fra ti års fængsel helt op til dødsstraf.
Dette koranvers og andre tilsvarende har abrogeret den velkendte sætning om, at der ikke er nogen tvang i religion:
Sura 9:5: Når de fredhellige måneder er omme, skal I drcebe dem,
der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal
pågribe dem, belejre dem, og ligge på lurcftu dem i hvert et baghold!
Men hvis de omvender sig, holder bqn og giver almisse, så lctd demfrit
gå! Allah er tilgivende og barmhjertig.a

Desuden fortolkes, if4lge islamisk tradition, sharia og alle lærde, udsagnet om "ingen tvang i religion" på den måde, at alle arabere,, jøder,
kristne, hedninge og ikke-troende har frihed til at overgå til islam, men
ikke modsat, dvs. det er en ensrettet frihed for tvang. Der findes dog

islamiske ledere i Vesten, der har sagt, at muslimer, der skifter til en
anden religion, ikke skal dræbes, men det kan meget vel være sagt for at
berolige medier og politikere. Hvis de mente deres modstand mod dødsstraffen alvorligt, burde de nemlig udstede en fatwa6, der formaliserer
deres udsagn samt dernæst arbejde for, at deres organisationer, så som
Organisation of Islamic Conference, The Muslim World League, The
Union of Islamic Ulema, Al Azhar Universitetet i Cairo med flere, gØr
det samme.

Sura 9: I I : Men hvis de omvender sig og holder bøn og g,iver almisse,
så er de jeres brØdre i religionen...
Sura 38-39: Sig til dem, der er vuntro, at hvis de holder inde, vil de
.få tilgivelse Jor det, der allerede er sket. Men hvis de g@r det igen! - De
sædvanlige indgreb .fandt jo sted fø, f fiden mod de tidligere slægter.
Bekæmp dem, indtil der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og
indtil al religion tilhØrer Allah! Hvis de holder inde, så ser Allah, hvad
de gr1r.5

4. EnJorntel religiQs bet'aling baseret på islamisk sharia,.fuld underbygget afkoranen og relevante hadith-passager.
5. Hvor den dunske oversrpttelse er svær ut.forstå, bringer vi ogsåverset pri engelsk.
Her.fra The Noble Quraan, der er uclgivet uf det islamiske ttniversitet i Medina på
.forlaget Darrusalem:

[008:038J Say to those who have disbelieved, if they cease (.from disbelieJ'), their
past will be.forgiven. But if they return (thereto), then the erampLes of those (punished) before them have already prec'eded (as a warning).
[008:039J And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism,
i.e . worshipping others besides Allåh), and the religion (worship) will all be for Hmh
Alone [in the whole rf the world].

6. En formel religiQs befaling baseret på islamisk Sharia, .fuldt underbygget af koranen og, relevante hadith-passager.
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Illustrationer

Definition af islam

Det kan anbefales at se nØje på de fplgende to illustrationer.
Her vises en ikke-islamisk livsopfattelse, hvor religion spiller en vis rolle
i livet.

Islam kan ikke defineres blot som en religion i vestlig forstand eller udelukkende som et trossystem. Det er et altomfattende system. Det er først
og fremmest et socio-politisk og socio-religi6st system, samt socio-Økonomisk, socio-uddannelsesmæssigt, lovgivende, dømmende og militært
system, indpakket i religiøs terminologi og med reguleringer, der styrer
ethvert aspekt af livet, dets tilhængere, deres indbyrdes relationer og deres forhold til ikke-muslimer.
Den vigtigste institution, der spiller en central rolle i det islamiske
samfund for at styre dagligdagen og stort set alle forhold i den, er moskeen. Selvom terminologien angående bedesteder og andre religi6se
emner har en del til fælles mellem muslimer og ikke-muslimer (dvs.
jøder, kristne, hinduer etc.), er begreberne og deres definitioner i praksis
radikalt og dramatisk anderledes. Med andre ord, vi kan ikke og må
ikke se eller bedømme islamiske begreber, doktriner og institutioner,
som vi ville EØre det med andre religioner; det ville være en alvorlig fejl
og dybt misvisende at gØre det.

LIVET
Forholdet meLlem liv og religion i ikke-islumisk livsop.fottelse.

Det store rektangel symboliserer livet som sådan, hvori religionen
klart er en del af livet, dvs. den er en privatsag, uanset hvor fast man
måtte være i sin tro, med fuld frihed til at vælge hvor og hvornår den skal
praktiseres, mulighed for selv at vælge tidspunkt for bøn, retning, mad,

fundame ntale kompone nter
Islam er i sin helhed baseret på to fundamentale bestanddele:
l. Koranen, der består af de vers, Muhammed sagde, at Allah
rede for ham gennem Gabriel, stykke for stykke over 23 tr.
To

hvem man omgås etc.

Betragt nu denne figur og bemærk forskellen. Det islamiske livssyn
er illustreret her, og her symboliserer det store rektangel det religi6se
system, og livet er blot en del af det. Ifølge det islamiske livssyn er religionen alt. Alt i livet stammer fra religion, helt fra bestemmelser for

åbenba-

2. Sunna: Muhammeds eksempel, der er mindst lige så vigtigt som koranen selv. Det består af alle hans belæringer i ord såvel som handling

og alt andet,, han godkendte. Denne sunna, profeten Muhammeds
eksempel, er uundværlig i islam. For uden sunna ville de islamiske

personlig hygiejne op til de stØrste samfundsspØrgsmåI.

praksisser eller troselementer være usikre og koranen uforståelig.
Siden Muhammed anses for at være det h6jeste og mest ærede forbillede

for det islamiske samfund, er der mange koranvers, hvor muslimerne

til at adlyde og efterligne ham:
Sura 68:4 Og du [MuhammedJ er af vcyldig natur.T

beordres
Forholdet mellem liv og re-

ligion
telse.

t4
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islamisk livsopfut-

7. Værd at hemterke i sammenhængen:68:2: "Du er ved din herres nåde ikke besat."
Det er betrvggende ctt vide, at teksterne i koranen ikke skyldes bescettelse af en ond
ånd eL. lign.

l5

Sura 53:2-5 JeresJ'ælle er ikkefaret vild og går ikkefejl. Han taler
ikke ud af egen lyst. Det er en åbenbaring, der blev indgivet, intet ctndet.
En med megen styrke belærte ham.

Sura 33:21 I har et smukt eksempel i Allahs udsending,for enhver,
som srctter sit håb til Allah og den yderste dag og rfte ihukommer Allah.
Sura 4:80 Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Allah...
Sura 4B:B-10 Vi har sendt dig [Muhammed] som vidne, somJbrkynder af et godt budskab og som advarer, for at I kan tro på Allah og Hans
udsending og stå Hctm bi, ære Ham og lovprise ham morgen og aften.
De, der svrcrger dig troskab, sværger Allah troskab...

Sura 59:7 Hvad Allah gav sin udsending som byttefra befolkningen i
byerne, tilhører Allah og Udsendingen, slægtningene, de Jbrældreløse,
deJattige og denvejJarende -.for at det ikke skal komme i omløb mellem
de rige af .jer. Tag imod det, som Udsendingen giver.jer, og giv afkald på
det, som han forbyder jer! Frygt Allah! Allah er streng til at straffe!
Derfor kan ethvert spørgsmål i islam, uanset type, alene besvares definitivt af dommerstanden, baseret på disse to fundamenter, og formidlet
via moskeen (se side l9).

Moskeen
Ordet 'mosk6' - på arabisk Masiid - er afledt af ordet sajada eller suju,
. der betyder 'udstrækning', hvilket normalt betragtes som tilbedelse. Tilbedelse i islam er indførelse og opretholdelse af islamisk lov, sharia.
Der findes intet begreb om et personligt forhold mellem mennesket og
Allah i islam. Den bibelske lære, at Gud er vores Fader, eksisterer ikke
i islam. Heller ikke ideen om, at Jesus døde for vores synder på korset,
hvilket er n@glebegivenheden r at gØre Gud tilgængelig og til at kende
for almindelige troende.
Den bibelske id6 om, at mennesket er skabt i Guds billede, forkastes i
islam, der regner begrebet for vantro og frafalden. Derfor er den kristne
forståelse om Guds faderlige kærlighed ikke til at begribe i islam. Formålet med tilbedelse i islam er at demonstrere underkastelse og total
lydighed, som en slave gØr overfor sin herre.
At f6lge sharia, den åbenbarede vilje og lov fra Allah, er ikke valgfrit
i islam, men kan gennemføres med tvang. Modstand mod sharia vil gØre
jihad n@dvendig.

Moskeen som samlingsplads
Et almindeligt brugt udtryk for moskeen er det arabiske ord Jama'a, der
er afledt fra et ord, der betyder at samles eller samling. Det er et sted,
hvor muslimer mØdes, for moskeens rolle er at være den centrale autoritet i et islamisk samfund, vejlede og instruere i religigse og verdslige
pligter, samt at lede og dirigere relationerne til omgivelse som foreskrevet i islams åbenbarede love.

Forskellige former

fo, moskeer

Moskeerne har ikke alle samme status. Disse forskelle handler ikke blot
om teologiske eller doktrinære forskelle (shia, sunni, sufi og salafi). Også
indenfor hver af de islamiske skoler har moskeerne forskellige grader af
vigtighed.
' Disse forskelle blev indstiftet af Muhammed selv, da han fastslog at
bøn i den hellige mosk6, dvs. Kabaa'en i Mekka, var hundrede tusinde
gange mere værd end bønner andre steder. Han sagde også, at bØnner i
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hans private mosk6 i Medina svarer til tusinde bønner andre steder, og
at en bøn r Al Aqsa moskeen i Jerusalem har en værdi som femhundrede fremsagt andre steder. Det samme gælder, ifplge shiitisk tradition,

Hvordan islamisk doktin formidles i moskeen:
Fra oprindelse til konkrete beslutninger og udførelse.

for moskeerne i Qum, Isfahan, Mashad, Najaf og Karabala, hvoraf den
sidste er den vigtigste.
På grundlag af dette samt andre faktorer har muslimerne ud fra historisk betydningsfuldhed og initiationer konstrueret et hierarki af moskeer. Selv to moskeer i Cairo, beliggende få kilometer fra hinanden, kan
have forskellig religi6s signifikans. En bøn fremsagt i Miser al Gadida
er langt mindre værd end en bøn fremsagt i moskeen Amer ibn Al'aas.
Moskeen Sayida Zeineb er vigtigere og mere værdifuld end en mosk6
blot to gader derfra.
Det er dog ikke npdvendigt for en mosk6 at være specielt gammel for
at være vigtig. Beregningen af dens betydning baseres på mange faktorer, både religi6se, politiske, på indholdet af prædikerne og belæringerne,
samt hvad og hvem den rummer. Hvis f.eks. Jama'at Tablighi flyttede deres nationale og internationale hovedkvarter fra Pakistan, så ville ethvert
sted, de vælger - det være sig London, Paris eller andre steder - blive en
mosk6 med både religips og politisk betydning i hele den islamiske verden. Det skyldes den fromme berømmelse, som moskeens grundlæggere
og medlemmer har, som er opnået ved at være et center for træning og
udsendelse af radikale, islamiske missionærer, dens fokus på et simpelt
liv og den teologiske renhed af det 7. århundredes islam.

Jctma'at Tablighi har en særlig respekt og ære i det islamiske samfund, netop fordi den er en hjørnesten og en verdensomspændende faktor
i islams genrejsning.

fBudbringer,

I
I

lærer,

eksempel,
profet

f;iOste

Allahs egne

Baseret på
koranen, sunnah
og hadith er her
svar på alle
muslimers
små|, fra tøj,
arv, etc

Muhammes
eksempel i
og handlinger
som det perfek
forbillede for
mennesker.
Bruges til at
styre muslimers
liv og tilbedelse.

ktioner.

Lovkyndige er mænd
med viden (Ulama), der
har autoritet til at fortolke
Sharia og anvende den
på aktuelle begivenheder og emner. Afgørelser
udgives som fatwa'er,
der er juridisk bindende
for alle muslimer.

Moskeens rolle og
funktion er forskellig,
alt efter om den er i
islamisk område
eller ej. I ikkeislamiske områder
styrer moskesystemet brugen af
taqiyya og jihad.

Moskeens funktioner og roller
Enhver mosk6 har som forbillede den første mosk6, der blev bygget og
styret af Muhammed i Medina. En mosk6s funktioner kan ikke forstås
uden først at undersØge den første moskd og dens rolle i styret blandt de
tidligste muslimer i Medina.
Da Muhammed flygtede fra Mekka til Medina - en begivenhed ved
navn hijra med enorm spirituel og politisk betydning i islam - var de
fleste af Medinas indbyggere ikke muslimer. Der var en stor jødisk be-
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herfra, muslimernes overlegenhed og ikke-muslimernes un-

folkning, kristne og ikke mindst et stort flertal af hedenske arabere.
Muhammed lod ved ankomsten til Medina en moskd bygge, før han
lod et hus bygge til sig selv, for at understrege moskeens store betyd-

13. Det var

ning.

folk blev fastslået.
15. Og værst af alt, det var her dødsdomme blev afsagt mod dem, der
havde sat sig imod Muhammed eller havde talt negativt om ham, og
det var herfra, de målrettede soldater blev sendt ud for at eksekvere

derlegenhed blev erklæret.
14. Det

var herfra, at mandens forrang for kvinden og ulighed blandt

Efterhånden som sharia udviklede sig i Medina, udviklede moskeen
sig fra at være et sted for religiøs undervisning til også at have mange
andre funktioner.
l. Det var den første madrctssa (islamisk seminarium), hvor islamisk
doktrin blev formidlet. hvor Muhammeds nærmeste blev instrueret
af ham.
2. Det var hans talerstol, hvorfra spirituelle vejledninger udgik, herunder opfordringen til at modstå ikke-islamisk indflydelse gennem
jihad.
3. Det var stedet, hvor jihad-operationer blev diskuteret og dirigeret og deres ledere udpeget, både af Muhammed og kalifferne, der fulgte ham.
4.Det var herfra, officielle islamiske delegationer udgik, udsendt både
af Muhammed og af hans efterfplgere.
5. Det var her, delegationer og repræsentanter fra stammerne blev modtaget.
6. Det var i moskeerne, de arabiske stammer aflagde loyalitetsed til
Muhammed og islam.
l. Det var herfra, den islamiske stats forhold blev styret, og dermed var
moskeen både religigst centrum og regeringssæde.
8. Det var herfra, der blev erklæret jihad, og herfra de islamiske hære
blev udsendt for at erobre verden.
9. Det var idenne mosk6, at Muhammeds f6lgesvende fik anerkendelse
og ære for deres bedrifter og blev opmuntret til at forfølge islams
fiender og eliminere enhver modstand.
10. Det var her, Muhammed og hans efterf6lgere (Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali) udpegede dommere til de forskellige regioner, ledere
af militære ekspeditioner, og hvorfra jihad-delingerne blev udsendt,
ligesom h6jtstående embedsmænd og skatteopkrævere.
l.
Det
var her, pagter og traktater blev underskrevet.
I
12. Det var her, den islamiske sharia udviklede sig, hvor påbud og opl6sning af dem, tilladt og forbudt, blev erklæret.

Dette er et guddommeligt diktat og et fundamentalt princip i islam.
Muhammed brugte l3 af sine 23 aktive år i Mekka. I disse l3 år byggede han ingen mosk6 og omtalte ikke dens funktion. Selvom bøn omtales i de mekkanske suraer i koranen, fandtes den islamiske bøn, som vi
kender den i dag, ikke i Mekka. Den kom først til i Medina.
Deraf f4lger naturligt spØrgsmålet: Hvordan og hvor bad de tidligste
muslimer i de første 13 år i Mekka? Muslimer ved næsten intet, om overhovedet noget, om moskeens status under islams første periode i Mekka.
Der findes intet kildemateriale om det.
Islamiske lærde har derfor fors@gt at bortforklare den manglende mo'sk6 i Mekka i den tidlige islamiske periode ved at henvise til Kaabaen
som moskeen. Men den var styret af de hedenske arabere. For at overtage kontrollen over Kaabaen havde Muhammed brug fbr politisk magt,
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disse dødsdomme.
16. Det var i denne mosk6, at de skyldige i at udrydde Muhammeds fjender blev rost og æret af deres profet. Til eksempel:
A) Omeyer bin Al Khatem, som brutalt nedslagtede Asma bint Marwan, mens hun gav sit barn bryst.

B) Abdallah bin Anis, der snigmyrdede Sufyan bin Khalid.
C) Saleem bin Amaeyer, der dræbte jøden Abu Affaq.
D) Abdallah bin Attiq, der dræbte jøden Ibn Abi Haqqiq.
E) Ali bin Abi Talib, der dræbte A Naer ibn Harith.
17. Sidst, men ikke mindst, var det fra denne mosk6 at de islamiske hære
marcherede ud for at erobre og underlægge sig verden, og ændrede
historien for evigt.

Den moderne moskds funktion
Alle muslimer har pligt til at efterligne Muhammed iord og handling.

hvilket han ikke havde, ligesom han ikke havde den nØdvendige militære
styrke til at tvinge de hedenske arabere til underkastelse. Så fra muslimsk side måtte opgaven løses trinvist, først ved at få de n6dvendige
åbenbaringer i Medina, opf6re den første mosk6, og ved hjælp af militær
magt opnå den nødvendige politiske styrke til at erobre Mekka.
Det fremgår klart, at den første moskd i Medina først og fremmest havde et politisk formål: Dens funktion var både religi6s og politisk. Ud fra
dette og Muhammeds eksempel ved sin anvendelse af den første mosk6,
skal en moderne mosk6 nødvendigvis efterligne eksemplet i Medina.

En uafhængig nyhedsreportage fra 30. november 2003 påpegede, at
de fleste mosk6er på Vestbredden og i Gaza er centre for ophidselse til
vold mod Israel, der drives frem af fredagsprædikener og ved omdeling
af hadpropaganda og materialer udgivet af Hamas og Islamisk Jihad.
' Denne rapport unders@gte specielt Al E,'in moskeen i Ramallah som
forbillede og anfører i organisering og rekruttering af potentielle selvmordsbombere. En af aktivisterne - en eftersØgt terrcorist - havde til
huse i Abdel Nasser moskeen i Ramallah. Moskeerne spiller stadig en
vigtig rolle i tilskyndelse til vold mod Israel.

l,{yere historiske eksempler
Derfor vil vi ikke blot unders@ge de almindelige religi6se og uddannelsesmæssige funktioner i en mosk6, men også se nærmere på dens politiske funktion. Her f6lger en række eksempler på moskeens rolle i nyere

Moskeen i Finsbury Park m.fl.
Begivenhederne og aktiviteterne i moskeerne i Finsbury Park og New
Jersey er ikke noget nyt. Udadtil kan det fremstå som om,, problemet
var begrænset til personlige handlinger af Abu Hamza og Sheikh Omar
Abel Rahman. Men jo nøjere man unders@ger det, desto klarere bliver
det, at tilsvarende ting har fundet sted mange andre steder. Det er på
samme måde i dagens lrak, hvor moskeerne spiller en central rolle i
at opfordre til vold mod og drab af islams fiender', især europæere og
amerikanere. Hvad, der betegnes 'islamisk genrejsning'' ville ikke være
muligt uden moskeernes aktive medvirken.
Det samme billede tegner sig i Ægypten' Pakistan, Indien, Indonesien,,
Nigeria, Sudan, Algeriet, Bangladesh og andre steder. Overalt, hvor man
unders@ger sagen, viser det sig, at moskeerne fortsætter med at spille den
samme rolle som den allerførste mosk6 i Medina. Eksemplerne her fra
forskellige tider og steder understreger dette.

historie,, og hvad islamiske lærde har sagt om den.

Cairo: Ganske som Muhammed sendte sine hære ud i jihad fra moskeen i Medina, således har lederne af Al Azhar moskeen, Abdallah al
Sharqawi og Ahmed Aldardair, ført an i egypternes modstand mod den
franske besættelse. Al Azhar havde også en central rolle i revolten mod
briterne i 1919. hvilket fik briterne til at stationere soldater uden for Al
Azhar moskeen for at forhindre dens lærere eller studerende i at deltage
i flere demonstrationer.
Senere engagerede Hassan Al Banna og hans folk sig intenst i jihad,
samt i organisationen i Gamma Islamiya, hvilket førte til'' at de egyptiske myndigheder fandt det nØdvendigt at lukke mange moskeer.

Vestbredden og Gaza: Det var moskeerne, der førte an i at ophidse til
både den første og den anden intifada. Khatibeerne, prædikanterne i Al
Aqsa moskeen i Jerusalem, havde en særlig vigtig rolle i at tilskynde til
jihad mod jøderne og staten Israel.

Moskeens politiske rolle tfølge Sharia
Angående mosk6en og dens rolle i politik, udtaler en fatwa, udstedt 29.
oktober 2001 af Sheikh Yousif Al Qardawi, fplgende:
... i profetens liv var der ingen skelnen mellem, hvad folk kaldte helligt eller verdsligt i religion og politik, og han havde intet andet sted end
moskeen til at udøve politik og beslægtede aktiviteter. Dette er en præ. cedens for hans religion og for hele verden.
Moskeen på profetens tid var centrum for udbredelse, statens hovedkvarter, og havde den samme funktion under hans efterfglgere,, de fire
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Transjordanien: I 1936 startede Kasim-revolutionen i Al Istiklal-moskeen i Palæstina. Denne mosk6 husede alle dens hemmelige organisationer og komiteer.

retledte kaliffer, hvor moskeen var hjørnestenen i alle deres aktiviteter,
politiske såvel som ikke-politiske. Politik som videnskab er en af de bedste discipliner, i praksis og som karriere en af de mest ærefulde. Det er
overraskende, at politikere, der er involveret fra top til tå i deres fag,
overhovedet kan stille spørgsmålstegn ved, om moskeer skal involvere
sig og deltage aktivt i politik. Politik er, rfglge islam, i sig selv ingen
synd eller noget ondt. For os muslimer er politik en del af vores religion,
det er doktrin og tilbedelse. Et system for alle aspekter af livet (...) og
moskeens mission, som den kræves af korrekt islam, er ikke adskillelse
fra politik i denne forstand, men moskeen er til for at byde muslimer i
hele verden at EØre gode ting fbr deres religion og verden, og i moskeen
lærer folk, hvad der er sandt og godt. Moskeen må således have en rolle i
at vejlede nationen, informere den om vigtige ting og få den til at se sine
fjender. Helt fra de tidligste tider har moskeen spillet en rolle ijihad for
Allahs skyld, i at modstå religionens fjender fra de invaderende besættere. Den velsignede intifada i profeternes land, Palæstina,, havde sit udspring i moskeerne, det fprste kald til dem kom fra minareterne, og den
blev først kaldt 'Moskeernes revolution'. Moskeens rolle i Afghanistans
jihad og enhver fbrm for islamisk jihad kan ikke benægtes.S
Qardawis fatwa er begrundet i islamisk sharia, og den er en klar ordre
og en direkte opfordring til at bruge vold i modstandens navn. Hvad
Qardawi siger, er, at mosk6en altid har været og altid vil være den samme, og at minareterne vil blive ved med at kalde tiljihad. Men hvorfor?

i
I

kan læses online på: www.qaraduwi.netlsiteltopicslarticle.asp?
9. Hadith nltmmer 31901, Kanz al Ulmal.

B. Denne J'trtwa
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Sura

7:

I5B: Sig "l mennesker! Jeg er sendt

wd til .jer alle .fra

Allah"...

Sura 34:28: Vi hctr kun sendt dig ud som overbringer af det gode budskab og som advarer til alle mennesker. Men de fleste mennesker
ltar ingen viden.

3:20:...SiS til dem, der harJået skriften [jØder og kristneJ, og til
Jblk: " Har I overgivet .jer til Allah? " Hvis de har overgivet sig til Allalt, er de retledte.

Surct

dem aJ dit

Hele jorden er en moskd
Muhammed sagde, at det var erklæret for ham, at hele jorden er en mosk6 og ren (ceremonielt); en anden beretning siger, at han i en vision
havde set jorden ryddet, renset og som en mosk6. Bukhari og Muslim,
to hpjt ansete hadith-eksperter og autoriteter i islam, citerer Muhammed
for at have sagt dette.e
I praksis betyder dette,, at Muhammed og hans efterfglgere skal erobre hele verden og rense den, rydde den for enhver form for kufr, dvs.

vantro. Derfor er moskeens mission og funktion ikke begrænset til bØn
og religigse ritualer, dens funktion omfatter også de fysiske og praktiske
aktiviteter, der skal bringe hele jorden under islamisk dominans.
Muslimer tror, at islam er en universal religion med en universel mission, et budskab, der skal udbredes til hele menneskeheden:

1

I

Islam tror på sin egen universalitet og 'Allahs eneste religion", og muslimer bliver påbudt at underlægge hele verden under islam.
Under islams love om underkastelse får ikke-muslimer valget mellem
at konvertere til islam eller betale en voldsom skat, som skal betales offentligt. Under betalingen vil den betalende blive ydmyget for stadig at
være vantro. Han har ikke politiske rettigheder på linje med muslimer.
Ikke-muslimer betragtes ikke som ligeberettigede borgere, de bliver
ikke behandlet lige ved ansættelser,, ans@gning om bolig, og specielt ikke
i forbindelse med besættelse af ledende stillinger. Dette er normalt, og
har været det i næsten 14 århundreder i alle islamiske lande med kristne
mindretal.
Denne underkastelse er fØrst og fremmest en anerkendelse af islams
politiske f-Ørsteret over alle andre systemer, og denne overlegenhed er det
obligatorisk at acceptere.
Dernæst, i sin rolle som overlegent religipst og politisk system, bygges moskeer overalt. I islamiske lande har andre religioner forbud mod
,at vise deres tro åbent og bygge deres hellige huse: Byggeri af kirker og
lignende er stærkt begrænset og kontrolleret. På denne måde er moskeen
et fast symbol på den religipse og politiske identitet af folket.
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Sura 3: I9: Religionen er hos Allcth overgivelsen til Allah.
Sura J:83: Kan de Ønske sig noget andet end Allahs religion? Til ham
har alle i himlene og på jorden overgivet sig, frivilligt eller under
tvang, og til Ham bliver de bragt tilbage.t0
Sura 3;85; Hvis nogen Ønsker sig en anden religion end overgivelsen
til Allah, så bliver det ikke godtaget fra ham; i det hinsidige vil han
vcere en aJ de.fortabte.

Tegningen her viser, hvordan hele verden befinder sig inde i moskeen.
Spørgsmålet er så, kan der være andre religigse bygninger inde i denne
mosk6?

For at udrense jorden og bringe den til underkastelse beordrede Muhammed sine mænd til jihad. Det er fordi islam betragter verden som
enten islamisk eller ikke-islamisk.
Den islamiske del kaldes Dar Al Islam, hvilket betyder'lslams hus'.
Den ikke-islamiske del kaldes Dar Al Harb, hvilket betyder 'Krigens
hus'. Men da hele verden er givet til Muhammed som en mosk6, er det
nØdvendigt at udrense de urene dele, så islams ord og autoritet kan herske uindskrænket.

l0.The Nctble Quraon:
[003:083] Do thet- seek other tltanthe religion of'AIlåh (the true Lslåmic Monotheism
vlorshipping none but Allåh Alone), whiLe to Him submittecl ull c'reutures in the heuvens and the earth, willingly or unwillinglr-.
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Grundlæggende elementer i islams udbredelse
Islam giver metoder og juridiske systemer til at styre ikke-muslimer i
islamiske lande og giver dem en form for sikkerhed, der ikke truer det
islamiske system, ved at give dem en særlig underlegen status. Dar AlIslam, Islams Hus, er det område, hvor muslimerne har den politiske
kontrol.
Men opgaven er anderledes i lande, hvor ikke-muslimer har politisk
kontrol (Dar Al-Harb, Krigens Hus). Selvom det endelige mål er at forvandle Dar Al Harb ttl Dar Al Islam, er der en serie af mellemliggende
mål for at opbygge et islamisk samfund i landet og få det til at vokse.
Et typisk mellemliggende mål er at legalisere dele af sharia (først klædedragten, siden sharias familielovgivning om ægteskaber, arveret etc.).
I dette afsnit vil vi beskrive de byggesten, der bruges til at udbrede
islam og konsolidere den i disse lande, og hvordan moskeerne spiller en
central rolle i denne proces.
De overordnede elementer er: (a) trt kald til jihad. (b) Udvandring
til ikke-islamiske lande og (c) brug af takiyyatll at undgå at afsløre de
skjulte fbrmål i de islamiske samfund. Vi bruger udtrykket 'byggesten',
fbr den rækkefølge, de skal bruges i, afhænger af de konkrete vilkår.
Muhammed brugte en velovervejet kombination af langsomme og hurtige metoder, afhængigt af den muslimske gruppes relative styrke.

Jihad som drivende princip

bedste.

Abu Ala Maududi, en af den nyere tids f-ørende islamiske lærde på det
indiske subkontinent, sagde fglgende ien tale på Iqpal Dag d. 13. april
1939, og gentog det isin bog Jihad.fbr Allcths skyld)l
Hvis islam var et træ som alle andre,og muslimerne et folk som alle
andre fblk i verden, da ville det ikke være nogen forbrydelse at fratage
islamisk jihad alle dets privilegier og særlige egenskaber, de egenskaber,
der gØr jihad til den ypperste fbrm for tilbedelse, juvelen i kronen. Men
sandheden er, at islam ikke er et træ som de andre, og tilsvarende er
muslimerne ikke et folk som alle andre folk i verden.
I

I. Senere udgivet

a.f

For islam er i virkeligheden en revolutionær ideologi, et revolutionært
program (en dagsorden), der går ud på at ændre den sociale orden i den
ganske verden og genskabe denne sociale orden i overensstemmelse med
sine principper og idealer.
'Muslim' er navnet på det internationale revolutionære parti', organiseret af islam, der skal omsætte dette revolutionære program i praksis.
'Jihad' er en henvisning til denne revolutionære kamp og den yderste
anstrengelse, som det islamiske parti sætter i spil for at nå dette måI.
Islam Ønsker at Ødelægge alle stater og regeringer over hele verden,
hvis de er imod islams ideologi og program, uanset hvilken stat eller
hvilket folk, der er tale om. Formålet med islam er at opbygge en stat
baseret på sin egen ideologi og program, uanset hvilket folk, der bliver
bærer af islam, eller hvilke folks selvbestemmelse, der bliver undermineret i arbejdet på at etablere den ideologiske islamiske stat.
Ingen har ret til at være selvudpeget hersker over mennesker, at udstede ordrer og forbud ifglge sin egen vilje og autoritet. At anerkende
personlig autoritet i et menneske som kilde til ordrer og forbud er ensbetydende med at anerkende ham som sidestillet med Gud i magt og
autoritet. Og dette er årsagen til alt ondt i universet.
Islam er ikke blot en religi6s tro eller en betegnelse for forskellige
former for tilbedelse, det er et altomfattende system, der har til formål
at Ødelægge alle tyranniske og onde systemer i verden og gennemtvinge
sit eget reformprogram, som af islam anses for at være til menneskets

Hotl' Korun Puhli.sltitrg Hottse, Beirut, Libanon
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Jævnfør dette må det stå

klart, at formålet med islamisk jihad er at

eliminiere ethvert ikke-islamisk styre og i stedet indføre islam som statsmagt. Islam vil ikke begrænse denne revolution til et enkelt land eller
blot nogle få: Formålet med islam er en universel revolution.
Islamisk jihad blander sig ikke i tros-ideologier, tilbedelsesritualer eller folkets sociale forhold.
Men islamisk jihad anerkender ikke deres ret til at styre deres land
med et system, der ud fra et islamisk synspunkt er ondt. Desuden nægter
islamisk jihad dem også deres ret til at fortsætte sådanne skikke under
en islamisk regering, hvis disse skikke skønnes at kunne skade fælles
interesser.
29

I

islam antager jihad mange former: Begrebet dækker ikke udelukkende over væbnet kamp. Og selv denne væbnede kamp har brug for
andre former for stØtte. Dette er en liste over forskellige former for jihad
if6lge sharia:
Jihad bi al lisan: jihad i form af tale, prædiken, erklæring, debat og
dialog.
A'

jihad bi al kalam:jihad i skriftlig form, ved at skrive, udgive og bruge

Hijra, udvandring, er obligatorisk så længe der findes vantro og frafald.
Sura B:72: De, der siden kom til tro og udvandrede og kæmpede sammen med jer, de hører sammen med jer...
Sura B:75: De, der siden kom til tro og udvandrede og kcempede sammen med jer, de hører sammen med jer...

medierne.

A' jihad bil hi.jra: jihad i form af udvandring, det være sig fra land til
land eller fra by til by.
A' jihad bi al mal'. jihad i form af finansielle aktiviteter.
A' .jihad bi al nafs: jihad i ens eget væsen.
A' jihad a' nafas: jihad med personlig indsats, selv-opofrende som i
selvmordsmissioner.

Disse overordnede kategorier er yderligere opdelt i underkategorier.
Vi vi nu undersØge de former, der er af stØrst betydning for Vesten:

Hijra (udvandringen fra Mekka til Medina)

Vi vil kun beskæftige os med en form for social jihad: hi.jra, eller udvandring.
Dette begreb er vigtigt, både set fra et religi6st og et politisk synspunkt, og dets betydning kommer fra den oprindelige hijra, Muhammeds flugt fra Mekka til Medina.
Udvandring er en pligt fbr muslimer forud fbr andre fbrmer fbr jihad
for at sikre islam og muslimerne sejren i andre lande. Det blev fastslået
af Muhammed, da han sagde:
Jeg giver jer disse fem befalinger, sotn Allah har betroet mig: At
sarnle s, lytte, lytte, hijra og jihad.t2
Dermed er hijra fastslået som en forberedende fase til og forbundet
med jihad. Muhammed tilf6jede, at udvandringen skulle fortsætte så
længe fjenden stadig kæmper, dvs. så længe han modsætter sig islam.
12. Tufseer al Quran, ibn Katltir; Dar AL A'ltiya a'turath al Arahi, bind l, side 103.
Masnad al Ansar, Imam Ahmed: Dar al A'hir*o a'turoth al Arabi, bind 6 side 471.
Snnnan a' tirmi:.i, Dar al Kittab, 1994. Bind I side 135.
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Sura 2:2lB: Men de, der tror, og de, der udvandrede og kæmpede Jbr
Allahs sag, de kan håbe på Allahs barmhjertighed...
Sura 9:20: De, som tror og udvandrede og kæmpede med deres ejendom og deres liv.for Allahs sag, de befinder sig på et hp.jere rangtrin
hos Allah. Det er dem, der vil sejre...
Således foregriber udvandring jihad, og de to er uadskilleligt forbundne. Kollektiv udvandring, samling af troende i et område, frembringer
en bevidsthed om islamisk identitet og gØr islam synlig i ikke-troendes
områder. Det sker via islamiske krav, modstand mod integration og as-

similation og bidrager til at ændre, undergrave og i sidste ende totalt
eliminere det forud eksisterende socio-politiske system i dette samfund,
som beskrevet af Madudi.r3

Med andre ord: Det er ikke muligt at udvide den islamiske religion
uden udvandring. Det kan ikke lade sig EØre at @ge opmærksomheden
omkring islam ide vantros område uden hjælp fra muslimer og en stærk
stigning i deres antal.
Dette stigende antal behøver ikke være fra et land til et andet; det kunne, om nødvendigt, være indenfor samme land. Udvandring kan udmærket være fra Vollsmose til Viborg, eller fra Århus til Amager, hvis det
ville styrke muslimerne i disse områder og hjælpe dem med at besejre de
vantro der, eller i det mindste at styrke islam religigst og politisk.
IDen engelske originaludgave bruger byerne Liverpool, London, Leeds og Luton som eksempler på intern 'udvandring'.J
t-t.

tbid
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Byggeri af stormoskeer er ikke nØdvendigvis styret af konkrete behov,
deres betydning er st@rre som symboler i kampen mellem muslimer og
vantro. Dette bekræftes af et bredt udvalg af fatwaer og andre udsagn
fra islamiske lærde, som Sheikh Qardawi erklærede i sin fatwa udstedt
27. februar 2005:
På trods af pessimismen blandt muslimer vil islam i sidste ende sejre
og blive hersker i hele verden. Et af tegnene vil være, at Rom vil blive
erobret, at Europa vil blive besat, de kristne vil blive overvundet, og
muslimernes antal vil vokse og til sidst blive en kraft, der hersker over
hele det europæiske kontinent.ra
Dette er, hvad den såkaldt 'moderate', tidligere tyrkiske premierminister, Najmadin Erkaban, sagde, da han blev spurgt af en tysk journalist:
I tror, at vi muslimske tyrkere kun kontmer her.frtr at./inde urbejde og
.for at samle krummerne af .jeres velstand. l{ej, vi kommer her.for at tage
kontrol over .jeres land, Jor at :;lå rrldder her, og dernrzst bygge, hvad vi
.finder passende, alt sammen med.jeres tilladelse og i/Ølge.jeres love.t5
De fleste islamiske udgivelser i England siger n@jagtigt det samme.
For eksempel skriver Khurram Murad i Islamic' Movement in the West
om dette i spØrgsmålet "Hvad er den islamiske bevægelse?"
Han definerer den således:
... en organiseret kump.frtr ut æntlre det eksisterende samJ'und til et
islamisk sant/'untl buseret på korunen og sunn(t, og at gØre islant, sont
er et koclek,s ./or hele livet, suverrcn og dominerentle, især i cle soc'iopolitiske områtler.
Murad fbrtsætter:
... nTen clet ville være lige så tragi,sk, hvis den hQje og noble tale om
ntåls rc t ninge n om e n ve rtle ns oms pæ nde nde revolut iott o g be g ;,-nde ls e rt
cqf en n)) (Era blev reduceret til blot at hanclle om opfyldelse af religirXse
og uddannelsesmcessig,e behov. Når det kommer til stykket, er disse behov altid blevet opJyldt i et vist ontfang cf Jbrskellige mennesker. Der er
ingen grund til ctt starte en islamisk bevægelse blot Jbr at opJylde clisse
konkrete behov i det islamiske samfund.
14.
I

http:l/vytlw,.islumonline.netlFatwulurobiclFutwDislav.oslt'?hFutw,alD:2042

5. htt p : I / www.
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på trods aJ dette måls.fjerne karakter må bevægelsen i Vesten statligt bekræfte og fokusere på målet om total.forandring og islams overlegenhed i det vestlige samfund som sit ultimative mål og give virkeliggprelsen af det allerh6.jeste prioritet.
...

Da moskeer er centrum for det islamiske samfund og centralt i dets
funktion, kan de beskrevne mål kun opnås gennem moskeernes lederskab og aktive medvirken i aktiviteterne.
Koraniske midler til pragmatisk overlevelse (takiyya)
På trods af de brutale, ondskabsfulde og intolerante synspunkter, som
koranen fremfører mod 'andre'' specielt jøder og kristne, findes der midler i koranen til at underspille, skjule og om nØdvendigt benægte både
styrken og gyldigheden af disse anti-semitiske og anti-kristne belæringer
i religionen.
Dette særlige middel er taqiyya, som anvendes i næsten alle aktiviteter
og fbrbindelser mellem islamiske og ikke-islamiske samfund. Det gælder både i direkte religi6se aktiviteter og i verdslige, da islam, som vi har
set, ikke skelner mellem det hellige og det verdslige.

Taqiyya
Taqiyya betyder "forsigtighed,, frygt eller forklædning". Det tillader den
troende at fralægge sig stort set ethvert religipst bud efter behov, herunder at benægte sin tro fuldstændigt, hvis vedkommende frygter trusler,
vold eller tvang af nogen art, både i et islamisk og et ikke-islamisk samfund.
Den koraniske begrundelse for taqiyya er dette koranvers:
Sura I6:106: VredeJra Allah kommer over den, der ikke tror på Allah
eJter at have vceret troende. Dog ikke den, der bliver tvunget, og hvis
hjerte finder.fred i truten; men over dem, der har åbnet deres h.jerte
./or vantroen. De har en vældig stra.f i vente.
f)ette vers blev givet i Mekka, da en af Muhammeds troende blev tvungct til at tilbede de arabiske afgudsbilleder og hgre nedsættende tale om
Muhammed uden at frygte derfor. Ifglge koraneksperter kan dette vers,
--t
JJ

der oprindeligt blev givet for at dulme Yasirs samvittighed, anvendes af

alle muslimer.
Se også:

Swra 3:28 De troende skal ikke tage sig de vantro til venner i stedet Jbr
de troende; den, der g@r dette, hprer slet ikke Allah til - med mindre

I tager ier

meget i agt

fttr

dem. Allah ctdvarer

jer imod sig selv. Hos

Taqiyya udøves af alle muslimer, både sunni og shia, og i alle islamiske retninger. Men da det bruges mere åbenlyst i shia-islam end i andre
retninger, tror nogle at det kun er et shiitisk fænomen.
. Det siges, at Ali, den fjerde kalif, sagde: "Det er et tegn på ægte tro
at foretrække retfærdighed, hvis det sårer dig, og uretfærdighed hvis det
gavner dig."
Taqiyya kan praktiseres, når det er nØdvendigt, selv under ed.

Allah ender ctlt.
ordet 'vogt' i frasen "vogt jer for dem", er et andet ord for taqiyya.

Sura 2:225: Allah vil ikke lade jer bgde.for enJbrtalelse i.jeres eder.
Derimod vil Hctn lade jer bgde for det, som I begår i jeres h.jerte...

Udover at give tilladelse til at benægte sin tro efter behov, gØr disse
koraniske befalinger det både tilladt og påbudt, jfr. Sura 3:28. Denne
.forpligtelse tillader enhver.formfor aktivitet i ord og tctle, der modsiger
den tro, man bærer: Det er tilladt ctt vise kærlighed udadtil, men at
ncere had indadtil, at vise loyalitet udadtil, men have .fjendtlighed indvendig - ctlt Jbr Allahs skyld.

Sura 5:89: Allah vil ikke lade.jer bpde for uoverlagte ord i jeres eder;
men Han lader jer bpde for det, hvortil I ved ederne forpligter jer.
Bodenfor at bryde en ed er enten at bespise tifattige med det, som I
plejer at give jeres husfæller at spise, eller at give dem klceder eller
cttfrigive en slave. Den, der ikke har råd, skal.faste i tre dage. Dette
er bodenfor.jeres eder, når I har svoret. Hold jeres eder!

Således kan f.eks. den kendte korankommentator Al Zamakhshari
forklare, at det er tilladt at vise loyalitet og venskab udadtil, mens man i
hjertet nærer had og fjendtlighed, indtil hindringer er skaffet af vejen, og
det islamiske samfund er stærkt nok til at mulig EØre et åbent angreb.
Fakharadin Arazi siger, at hvis en muslim frygter styrken hos de van-

De forskellige former for bedrag, der udøves i forbindelse med taqiyya
(specielt edsaflæggelser i ond tro), bliver ved med at forårsage uoverskuelig skade for dem, der bliver ramt af det.

tro, han er nØdt til at omgås, er det tilladt at give løfte om loyalitet og
kærlighed udadtil på betingelse af , at han indvendigt modsiger sine udsagn; med andre ord, at sige det modsatte af, hvad man ærligt mener.
Udover taqiyya tillod Muhammed også løgn ved at sige,, at Allah ikke
vil holde en person til ansvar, hvis han lyver i disse tre situationer:
. I krig, spionage, når der er noget at skjule, eller man befinder sig i en
svag position.
. Overfor sin partner i ægteskab.
. For at skabe eller opretholde fred.
Muhammed sagde desuden: "Krig er bedrag". Dette bedrag kan praktiseres både på personligt niveau og på samfundsniveau, via dets ledere
og institutioner.
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eksempel ser vi i Pakistan, hvordan mange muslimer med fuld
stØtte fra deres moskeer under ed har anklaget uskyldige kristne, hinduer
og andre for blasfemi mod Muhammed. Andre, der selv havde brændt
koraner eller revet sider ud af dem, brugte bpgerne som beviser for blasfemi, angiveligt begået af ikke-muslimer (kristne), enten for personlig
vinding eller som jihad mod de kristne. Mange af ofrene for dette har
tilbragt år i fængsel under forfærdende forhold, mens deres familier blev
forkastet af samfundet, mistede deres arbejde og eksistensgrundlag. Næsten alle ofre for dette bedrag blev nØdt til at forlade deres hfem og gå i
skjul.

Til

I

krisen omkring Jyllands-Postens Muhammed-tegninger tilføjede

det såkaldte 'Rejseselskab' flere grove tegninger af Muhammed og viste
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dem så til andre muslimer for at oppiske had og vold mod europæere.
Mange blev dræbt i islamiske lande i den efterf6lgende krise, og mange
flere mistede deres ejendom, der blev brændt ned af rasende muslimer.
Hvordan kan muslimer finde på at tilf@je yderligere fornærmelse af
Muhammed? Der findes en fatwa - en islamisk tekstudlægning - der
bifalder fornærmelse af Muhammed, hvis det gØres ud fra taqiyya.r6
Taqiyya tillader, at muslimer bpjer sig i tilbedelse af et afgudsbillede,
hvis det gØres i en tilstand af taqiyya,rT ligesom det er tilladt at bede til
dem, hvis det gØres ud fra taqiyya.r8
For at forstå, hvordan taqiyya påvirker mosk6er, må vi se nærmere
på islamiske juristers udsagn og de fatwaer, der er udstedt i den forbindelse.

Moskeernes rolle i Vesten
Udadtil kan det forekomme, at moskeens rolle i Vesten er den samme
som i den islamiske verden. Det er kun rigtigt i meget begrænset omfang. Moskeernes rolle i Vesten er langt mere kritisk end i den arabiske/
islamiske verden.
I den islamiske verden befinder moskeen sig i Islams Hus, hvor Islam
er statsreligion, Sharia, hovedkilden til lovgivning, og alle væsentlige
embeder kun kan holdes af muslimer.
Her betragtes de andre, ikke-muslimerne, som dhimmier, der ikke er
ligestillede med eller har samme rettigheder som muslimer. I Vesten,,
derimod, befinder moskeerne sig i Krigens Hus. Da islam ikke hersker
i landet, men befinder sig i en krigstilstand mod andre religioner, anses
religionen mere for et privat og personligt anliggende.
Islamiske lærde har forsøgt at opbløde dette ved at sige, at hvis muslimer fik deres rettigheder og ikke blev udsat for forf6lgelse, ville man i
stedet bruge betegnelsen Dar a' Sulh - Forsoningens Hus. Men på grund
af de ideologiske sammenstØd mellem islam som et totalitært system og
et frit samfund betragtes Vesten stadig mere som anti-islamisk og dermed som Krigens Hus.
At være i krigstilstand suspenderer alle normale islamiske regler og
normer. Det legitimerer også en særlig jurisdiktion fjurisprudencel, der
er lpromulgatedl udformet netop til disse omstændigheder.
Indadtil lider moskeerne og de islamiske samfund af interne splittelser: identitetsproblemer, spØrgsmål om socio-politiske friheder fra
et islamisk synspunkt, fraktionsdannelser på grund af disse splittelser.
Dertil kommer opgaven med at opdrage gode muslimer i ikke-islamiske
omgivelser, samt at tage vare på konvertitter fra det omgivende samfund.
Vi vil se nærmere på disse udfordringer.

I
16. Denne.fatwa er udstedt i Intlien og.finde.t i bogen "Futwas of Kadikltnn al J'ur
ghani al haniJi 489", en indisk./atwct-sumling uclgivet i Beirut nf Dar uL A'hit'tt tt'tu-

rnth ul Arubi.
17. Sumlingen af koranudlcrgninger a.f Kartabi, sektiort 10: IB0.
18. Kartabi l0:180 JJ.
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islamiske stater er muslimer i flertal og har, socialt set, ikke nogen
identitetskrise. I Vesten derimod har muslimer mange udfordringer, især
i forbindelse med indførelse af muslimernes rettigheder i skolerne, i beklædningen, og i frygten for det omgivende samfunds indflydelse på de-

3l

indstilling,
har et problem med at opretholde lighed for loven, da islam ikke regner
alle folk for lige; ligesom sharia-domstole ikke tildeler lige rettigheder
til mænd og kvinder eller til muslimer og ikke-muslimer.
Først og fremmest har islam ikke noget begreb om religionslighed,
men betragter islam som en religion, der står over alle andre, både religi@st og politisk, hvilket har betydelige juridiske fglger i dagligdagen. Da
religionsfrihed er en fundamental rettighed i et frit samfund, står islam
tilbage med en alvorlig identitetskrise på disse fronter.
res børn og deres egne samfund. Vesten, med sin egalitariske

2 Socio -politiske friheder
Konflikter kan opstå omkring personlige og familiemæssige forhold,
tvangsægteskaber, polygam i, kønslemlæstelse,

hustrubidrag,
forældrerettigheder, blandede ægteskaber,, hvor muslimske ægtemænd
ikke automatisk får forældreretten over børn, og hvor kvinders ret til
hustrubidrag ikke understØttes af sharia, der i stort omfang giver mænd
flest rettigheder.
sk i lsmi sse,

3 Fragmentering
Fragmentering kan opstå både på basis af etniske og religiøse forskelle. De
religi6se forskelle skyldes det store udvalg af islamiske skoler og forskelle
indenfor disse: sunni, shia' ahmadiyad' qadiyani, wahhabi, salafi, qur'anioon, sufi og deres underinddelinger. Blot indenfor shia findes der femmere,
syvere, tolvere, ismaeliere, khojaere, buharaer og andre. Tilsvarende er sufi
islam inddelt i mange ordener (tarika), grene, metoder og veje.
Etnisk fragmentering f4lger et tilsvarende broget mØnster af lande, klaner etc. Det giver problemer med at holde det islamiske samfund samlet,
at få flere til at konvertere til islam, og med at påvirke beslutningstagere
i islamisk retning. At gØre islam acceptabelt for det omgivende samfund
er endnu en alvorlig udfordring for muslimerne.

Om vantros adgang

til moskeer

Fatwa #26104, udstedt d. 28. Ramadan 1423 AH, 15. marts 2002 AD:
SpQrgsmål: I New Zealand er undervisning i religion og etnicitet en del
af skolernes pensum. Derfor skriver skolerne hvert år ans@gninger om
'at
bes@ge forskellige kirker, buddhistiske templer, moskeer etc. Er det
tilladt os at lade dem komme ind i vores moskeer, idet vi bemærker,
at drenge og piger kommer samlet, og det er endda muligt, at nogle af

pigerne har menstruation? Vi forklarer dem kort om islam, ceremoniel
renhed, b6n og Allahs enhed.
Fatwa: Vi priser Allah og holder Allahs Budbringer samt hans efterfølgere i vores bønner. De lærde var uenige i spØrgsmålet om de vantros
adgang til moskeer, undtagen hvad angår den hellige mosk6 i Mekka,
hvor de lærde er enige om, at vantro aldrig kan få adgang.
Synspunkterne fordeler sig på disse varianter:

l. De må under ingen omstændigheder gå ind i noget af moskeens område, som Kartabi og dermed Omar bin Abdel Aziz skrev til sine arbejdere, jfr. Ahmed Mardawi, der uddybede: Sura 24:36 og vantros
adgang til moskeen er i modstrid med pligten til at rose Allah.
2. Shaf iee-skolens synspunkt er,, at vantro kan tillades i alle moskeer,
undtagen de hellige moskeer på den Arabiske Halvø.
3. Maliki-skolens holdning er, at vantro ikke må tillades imoskeen
undtagen af nødvendighed.
4. Vantro må komme ind i moskeerne, forudsat at de lokale muslimer
accepterer det.
5. Det kan tillades vantro at komme i moskeen. hvis det er
det islamiske samfund.re

til fordel for

Pavens besØg i Umayyadd-moskden

4 Fuld dominans

Fatwa #8250, udstedt 28. Safar 1422 AH,25. marts 2001 AD:
SpQrgsmål: Er det tilladt for paven at bede i Umayyadd-moskeen
overhovedet at gå ind i den?

Endelig er der det løbende problem med at opnå fuld dominans over det
omgivende samfund, som beskrevetiThe Islamic Movement in the West
af den afdøde Khuram Murad.
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Fatwa: Priset være Allah og må bønner og fred være med Allahs Budbringer og hans efterfglgere.
Reglerne angående vantros adgang til en mosk6 er givet i Fatwa 4041,
der forklarer ulamaens forskellige holdninger. Konklusionen af denne er,
at de vantro kan tillades i alle moskeer, undtagen den hellige moskd [i
Mekkal, hvis det er nødvendigt, eller hvis det vil være til gavn fbr islam,
f.eks. ved at den vantro omvender sig.
Men dette betyder ikke, at overhovedet for korsfarernes frafald kan
tillades at vanhellige muslimernes mosk6, for han går forrest i arbejdet
med at udbrede kristendommen og vildlede de stakkels muslimer til fraf-ald, idet han misbruger deres behov for mad, drikke og medicin.
Hvordan kan man tillade ham at komme i muslimernes moskeer,, når
han er overhoved for kristendommen, der bekæmper muslimer i hele
verden? Der er ingen grund til og intet behov for' at han kommer ind i
moskeen. At invitere ham vil ikke udgØre en invitation til islam, hvilket også er meningsl6st at forfplge. Formålet med at lade en frafalden
komme i moskeen må være at lytte til islam eller at udføre reparationer,
vedligeholdelse mv. er en ting. Men at komme til moskeen under foregiven tolerance og at han skulle have et budskab om fbrståelse mellem
dem, der siger, at Allah er en treenighed, og dem, der tror på Allahs
enhed, er noget andet.
Nogle påstår, at tilhængerne af de Tre Religioner har fælles grundlag,
dvs. troen på Gud, den sidste dag, profetier og bogen. At de kan stå sammen ikampen mod ateisme og areligi6sitet uden at bekymre sig om den
tilstand af frafald, som kristne og jøder befinder sig i. 1...| og det er besluttet, at det ikke kan tillades en vantro at vise og praktisere sit frafald i
Allahs huse, som er etableret for ert proklamere hans Enhed.r0

Ikke-muslimers bidrag til moskeer
Fatwa #6261, udstedt 16. Safar 1420 AH, 17. april

1999

20. http:llwwv,.islantweb.net.ve12lFutwulSltowFotw*u.php?lung=A&ld:8250&Opt
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Ikke-islamisk bøn i en moska
Fatwa #7262, udstedt 26.2u le Hejja l42l AH,5. april 2000:
SpQrgsmål: Er det tilladt at afholde messer eller kristne bønner i en is-

Spr/rgsntål: Hvad er sharias synspunkt på, at en fremmed, ateistisk organisation vil financiere og deltage i byggeriet af en moskd for muslimer i

ion = Fatw'al D

Frankrig? Det bør bemærkes, at muslimerne vil være i stand til at opfpre
moskeen uden fremmed indblanding.
Fatwa: Priset være Allah og må bønner og fred være med Allahs Budbringer og hans efterfplgere. Medvirken af vantro ('kafir') til finansiering og partnerskaber med muslimer omkring mosk6byggeri kan opdeles i tre tilfælde:
l. Partnerskab og medansvar ved mosk6driften, der giver vantro noget
at sige i forbindelse med moskeens drift og administration. Dette
kan ikke tillades. Det er forbudt, fordi det ville give de vantro autoritet over muslimer, uden at de forlader deres tilstand af vantro.
2. Det kan være et teknisk partnerskab omkring opf6relsen af bygninger mv. Dette er ikke tilladt,, hvis ekspertisen findes blandt muslimer,
for de vantro er fJender af denne religion og dens tilhængere. Derfor
kan man ikke stole på dem, og hvis de deltog i byggeriet, kunne
de skjule ting,, der ville være skadelige eller stØdende for muslimer.
Men hvis de deltager, fordi der ikke findes andre muligheder, eller fordi bygningen tidligere var en af deres kirker eller en offentlig
bygning, som muslimer har købt, da er det acceptabelt for muslimer
at bede der.
3. Finansiel stØtte på den klare måde, at de vantro hjælper med finansieringen uden at stille nogen form for betingelser, er tilladt uden indvendinger. Da profeten accepterede gaver fra de vantro, f.eks. Qasir
og den romerske kejser Makus etc., er det tilladt for en muslim at
acceptere den form for gaver fra de vantro, bruge dem eller placere
dem i moskeen, hvis det er passende og gavner muslimerne.2r

lamisk mosk6?
Fatwct: Priset være Allah og må bønner og fred være med Allahs Budbringer og hans efterf6lgere. Hverken kristne eller vantro af nogen anden
2I. http:Ilwww.islant.web.netIver2IFatwaIShowFatwa.php?lung:A&Id=626I&Opti
on+Fatwald
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type kan tillades at afholde nogen form for bøn eller religi6se ceremonier i en mosk6. Dette ville være en af de allerværste synder, og ingen må
acceptere den slags stiltiende. For hvordan kan man tillade det i Allahs
hus, hvor det er en pligt at huske på Allah og kun ham.
Sura 7l : lB Siden bringer Hctn .jer tilbage dertil og lader .jer atter opstå
deraJ.

Sura 24:36 I huse, som Allah har givet tilladelse til at opfrTsre og til, at
Hans navn bliver nævnt deri, lovpriser Ham morgen og aften.

da Vi gjorde Huset til et tiffiugtssted og sikkerhedfor
menneskene. "Tag.ier Abrahams stecl til be.destecl!" og Vi pålagde
Abrahant og Ismael et hverv; "Rens Mit hus til dem, der går rundt
om det, til dem, der hengiver sig gudsdyrkelsen og til dem, der bq.jer
sig og kaster sig, ned!"
Og prrfbten beordrede, at Kaaba'en skulle renses.for alle afgudsbilleder, båcle intle og ude, og./orbr,td heclningene at gå omkring den
og beordrede, at ingen hedning.fra clette år.fremover måtte drage
på pilgrimsre.jse til den, og ut ingen nrlgne mennesker måtte gå omkring huset, dvs. Kaabu'en.22

Surct 2:125 Og

Ikke -muslimers deltagelse i moskdindvielse
Fatwa 26159, udstedt 17. Ramadan l42l AH, 5. april 2000
Spr/rgsmål: Yi har bygget en mosk6 med donationer, hvoraf de fleste er
kommet fra de lokale myndigheder, og nu har vi inviteret borgmesteren
til indvielsen. Er det tilladt if6lge sharia?
Fatwa: Priset være Allah og må bønner og fred være med Allahs Budbringer og hans efterfglgere. Hele profetens liv var en lang undervisning,
som vi er afhængige af som en kilde til lys og åbenbaring, som sammen
med den daglige ofring giver vores principper og vedledning, for han
er den hpjeste og hgjstærede i enhver betydning af ordet. Her kan vi
22. http:llwww.islomweb.netlve12/FatwalShovvFatwo.php'!lang=A&ld=7262&Opti

on+Fatwald
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tage ved lære af begivenhederne ved Hudaybiya. Retslæren fra Hudiybia

handler om indrømmelser og afbalancering. Hvordan og hvor kan det
være? Det drejer sig om at finde passende politiske beslutninger, der vil
bringe fordele til islam og til muslimer.
Retslæren fra Hudibya er det bedste eksempel på forståelse af loyalitet
og ansvarsfraskrivelse. Her ønskede den ene part fuldt ud at udføre Allahs vilje og adlyde ham, som det er åbenbaret i sharia, mens den anden
part er fuld af vantro og fjende af Allah. Allahs budbringers succes med
sin udspekulerede planlægning og tillid til Allah lod ham udmanØvrere
sine modstandere på sine egne betingelser.
Da han startede på ekspeditionen til Hudibyia, opfordrede han alle
arabere og deres hære til at marchere med ham mod Mekka. De, der lod
sig holde tilbage af verdslige affærer, tænkte, at han ikke ville sætte ud,
f-ør de var klar. Men Muhammed drog afsted med dem, der var klar til at
gå med ham, Ansar, Muhajerun og hvem der ellers ville gå med ham.
Allahs Budbringer gav indrØmmelser for at få modstanderen til at opgive deres rettigheder og brugte ikke blot muslimer, men også hedninge,
og svarede generelt positivt på de vantros krav.
Derfor skal det ikke altid afvises at give indrØmmelser til fjenden. Det
er ikke i sig selv syndigt at acceptere nogen af fjendens betingelser eller
krav. Visdommen idette er at opnå mest muligt, mens man selv giver så
lidt, som det kan lade sig gØre. Derved kan islam i sidste ende opnå sejr
over de vantros korruption.
Hedningene satte de mest urimelige betingelser ved at forbyde muslimerne at starte fredstraktaten med ordene "Bismallah al rahamin a'
rahim", flinjen kendt fra starten af hver sura]. Selvom muslimerne protesterede mod dette, brugte Muhammed sin visdom til at overkomme
denne modstand.
Hedningene afslog endda at bruge den ærefulde titel "Muhammed,
Allahs Budbringer", og skrev i stedet "Muhammed bin Abdul Allah"
[O a : "Muhammed, søn af Abdul Allah". I øvrigt betyder navnet Abdul
Allah "Allahs slave". Araberne havde tilbedt Allah i flere generationer
før Muhammed.l
Hårdhed og grovhed, vold og fjendtlighed, er ikke altid nødvendige
irrgredienser i magt, ligesom tolerance og accept heller ikke er det. En43

hver, der reflekterer og mediterer på Hudiybia, vil se, at Budbringeren
overvandt dem ved hjælp af forståelse, tolerance, forhandling og udmanØvrering af sine modstandere. Det gjorde han til enhver tid, uanset om
muslimer var i en svag position eller var magtfulde.
Baseret på visdommen fra Hudabiya er konklusionen, at hvis en vantro deltager i indvielsen af en mosk6, kan det været gavnligt for muslimer og islam. Det vigtigste aspekt af dette er anerkendelsen og offentlige
godkendelse af islams autoritet. For en mosk6 er et symbol på islams
tilstedeværelse, den er hjertet i det islamiske samfund, et uddannelsessted, hvor man lærer at kæmpe mod ondskab, uvidenhed og frafald. Det
er et universitet, og en retssal, og herfra udbredes Allahs lov. Den er et
symbol på autoritet i det fællesskab og i sidste ende i staten, og længere,
for Allahs Budbringer sagde, at islam rejser sig og intet er h6jere, islam
står h@jest.
Allah, som er mere barmhjertig mod sine slaver, end de nogensinde
kan være selv. På grund af hans nådighed overfbr muslimerne gav han
love, der gØr det nemt, og fJerner deres byrder og deres tunge åg. Så i
Hudiybia gav han mange love til gavn for muslimerne,, både ved Hudiybia og senere.
Konklusionen er, at disse begivenheder og forståelsen af dem viser os,
hvordan vi opnår sejr ved hjælp af tålmodighed blandt dem, der frygter
Allah og viser hengivenhed. De uretfærdiges troner vil blive omstyrtet
og Ødelagt. Uvidenhedens absurditet vil blive udryddet, og de svage vil
vinde styrke ved tålmodighed. For Hudibiya viser os, hvordan vi griber
enhver mulighed for at erklære og udbrede Allahs religion. Sandhedens
triumf over al falskhed og nederlag for islams fJender. Må bønner og Allahs velsignelse være med vores prof-et Muhammed.

Hans omfattende forskning er yderst værdifuld for alle, der @nsker art
forstå dette komplicerede emne. Her vil det dog være tilstrækkeligt at
give nogle af konklusionerne, specielt dem, der vedr@rer moskeer og tilknyttede bygninger.
Islamiske direktiver vedrørende andre religipse bygninger, specielt
kirker, er interessante: Hvorfor det ikke kan tillades at opfgre dem,, hvorfbr reparation og istandsættelse ikke kan tillades, da de er centre for
frafald, som fører til korruption i verden og er fjendtlige mod Allah og
hans Budbringer.
På basis af ovenstående principper og relevante koran-citater er det
almindeligt accepteret, at moskeer skal være st@rre, ikke blot i hØjden,
men også bredere end alle vantros bygninger. De skal kort sagt være
bemærkelsesværdige på enhver måde.
Moskeer skal være hØjest. Specielt i de vantros lande, hvor de omgives
af vantro, skal de være hpjest, bredest og st@rst på enhver måde, der kan
v ise islams overlegenhed.
Derfor Ønsker muslimer at bygge pragtmoskeer i London, København
og andre steder og er baggrunden for, at islamiske organisationer Ønsker
at bygge stormoskeer i enhver by, hvor de ser mulighed for det.

Islam står højest
Næsten alle islamiske lærde er enige

i dette princip og forklarer det i

detaljer. For nylig har Dr. Abeed bin Muhammed A Sufiyani fra Universitetet i Umm el Qurra, Mekka, forsket i og skrevet om dette udsagn.
Han citerer et bredt udvalg af fremstående islamiske lærde og fbrklarer
dermed, hvordan "Islam står h@jest" er et grundlæggende princip for den
islamiske sharia og gennemtrænger alle aspekter af islamisk retslære.
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Sura 4:95: De af de troende, der bliver siddende, uden ut dc hrrt' ttogur

Konklusion

skavanker, står ikke på lige .fod med dem, der kærrtpcr.frtr Allttlt.s'
sctg både med deres ejendom og deres liv; dem sætter Alluh ct trirr
hgjere end dem, der bliver siddende. Allah har lovet hver u.f'tlcttr
Det Skønneste, men Allah udmærker dem, der kæmper, J'rem ./rtr
dem, der bliver siddende, med en vceldig løn.2s

Ovenstående overvejelser viser i detaljer, hvordan mosk6er er meget
mere end blot religi6se institutioner. Baseret på islamisk selvopfattelse
og belæringer inddeles mennesker i kategorier: muslimer og vantro, rene
og urene:
Sura 9:28: I, der tror! De, der sætter andre ved Allahs side, er urene.23

Sura 59:20: De, der hører til i llden, står ikke på lige.fod med dem, der
hører til i Haven. De, der hører til i Haven, skal sejre.
Sura 6:50: Sig: "Er de blinde og den seende lige? Vil
.jer?

I ikke besinde

"

Sura 32:lB: Er den, der tror, som den, der er gudlps? De står ikke på
lige fbd!
Sura 3 : I l0: I er det bedste fcellesskab, der er blevet frembrctgt for menneskene. I påbyder det rette, forbyder det forkastelige og tror på
Allah.2a

Begreberne 'Islams Hus' og 'Krigens Huso, den selvskabte adskillelse
og isolation, modstanden mod integration og assimilation, gØr islam til
en opsplittende og diskriminerende faktor, i hvert fald set fra et liberalt,
demokratisk synspunkt.

Det burde være overflødigt at nævne, at ovenstående beskrivelse af
moskeens rolle i samfundet ikke er udtryk for en marginal gruppes synspunkter, men er alment accepteret i alle store islamiske skoler og retninger.

Endelig kan der ikke være noget i en islamisk bevægelse, der ikke er
politisk, for islam defineres som, og definerer sig selv som, et altomfattende system: Et system' der omfatter politik, religion, Økonomi, lovgivning, dømmende og militære aspekter.

23. The Noble Quraan: [009:028J O you who believe (in Allåh's Oneness and in His
Messenger Muhammad Isal-AlLåhu 'alayhi wa sallam])! VeriLy, the Mushrikfin (polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the Oneness oJ Allåh, and in the Message
of'Muhammad Isul-Allåhu 'alayhi wa sallam]) ttre Najusun (impure).

24. The Noble Quraan (bema:rk de mange oversætterkommentarer):
[003:l I0] You (true believers in Islåmic Monotheism, and real followers of Prophet
Muhamntacl [sal-Allåhu 'alayhi wa sallam] nnd his Sunnah) are the best oJ peoples
ever raised up Jbr mankind; you enjoin Al-Ma'rfif (i.e. Islåmic Monotheism and all
that Islåm has ordained) and forbid Al-Munkar (polytheism, disbelief and all that
Islåm has.forbidden), and you believe in Allåh.

Eller, uden oversætterens kommentarer :
[003:110] You are the best of peoples ever raised upfor mankind; you enjoin AlMa'rfif and.forbid Al-Munkar and you believe in Allåh.

25. [004:095J Not equal are those of the believers who sit (at home), except those
wlto are disabled (by injury or are blind or lame), and those who strive hard andfight
irr the Cause of Allåh with their wealth and their lives. Alldh has preferred in grades
rltose who strive hard and fight with their wealth and their lives to those who sit (at
Itome). To each, Alldh has promised good (Paradise), but Alhh has preferred those
t'lto ,strive hard and.fight, to those who sit (at home) by a huge reward.
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