Men det er måske kun spidsfindigheder, fordi fortolkninger of
celdre skrifter kon ofte vcere forskellige. Tilboge står
hovedspørgsmålet: er islom toleront?
Her skol mon erindre om of islom - og herom er olle muslimer
enige - hviler på to søjler. Koronen og Muhommeds sunno.
Sunno er olt hvod Muhommed sogde og gjorde, sådon som
det er berettet om i muslimske biogrofier og hodith (se
oven). I hodith, der ofte koldes for "isloms evongelium"
bemcerker mon somme udvikling som i koronen: fro
forsonlighed til uforsonlighed). Som bekendt vor Muhommed
ikke blot profet men også krigsherre, og hons hårdhcendede
behondling of iscer de jødiske stommer, som hon ongreb og
i mindst et tilfælde (stommen Khoibor) fordrev, blev opfottet
som prcecedensdonnende of hons efterfølgere. Under den
onden kholif Umor, blev olle de resterende jøder forvist fro
Arobien sommen med de kristne. Denne strenghed forsvores
of muslimer under henvisning til, of kristne og iscer jøder
udgjorde en fore og somtidig en vonhelligelse of Arobien,
som tokket voere islom nu er et helligt lond.
Sommenfottende kon mon sige, of islom idens spcede
begyndelse tålte ondre religioner, men denne tålsomhed
blev hurtigt ofløst of intoleronce.
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koronens budskob loleronce?

- Eller er del uforsonlighed?
Koronen hor nemlig begge budskober, både forsonende
mildhed og uforsonlig strenghed. Det er de sidste kopitler i
Koronen der er de mildeste, de tørste er de strengeste.
Allerstrengest er kopitel 9 - At Toubo (som betyder "Anger") der hor denne opfordring i vers 5:

"Og når de hellige måneder er udløbet, så droeb
polyteisterne (ofgudsdyrkerne) hvor som helst I finder dem,
og tog dem og omslut dem og lig på lur efter dem på
ethvert sted for boghold. Men omvender de sig og forretter
bønnen og betoler olmissen, do lod dem gå deres vej for
Gud er tilgivende og bormhjertig." (overscettelsen er fro
ISLAM of Verner Tronholm-Mikkelsen, Religionskundskob for
HF og Gymnosium, Arnold Busk 1974l,
Her er der monge ting der skol forklores. For det førsle er det
vigtigt of bemcerke, of det ikke er olle vontro, der skol
droebes, men blot polyteisterne, dvs. ofgudsdyrkerne
(orobisk: ol mushrik0n). lfølge islomisk trodition er verset

åbenboret for Mohommed of Alloh vio cerkeengelen Gobiel
(orobisk Djibril). Dette skete gonske få år før Muhommeds
død, do hon endnu boede ilondflygtighed iMedino.

Herfro gov hon ordre til, of de første l2 vers i dette kopitel skulle
lceses op iMekko, hvis indbyggere hovde fordrevet hom en
holv snes år tidligere. De polyteister, der omtoles her, er netop
mekkonerne, der med udgongspunkt iden sorte Ko'obo
dyrkede olle de monge guder, der hovde deres bolig d6r.
Koronens kopitel 9 gør nu en ende på den slogs. Herefter vil
ofgudsdyrkelse ikke lcengere tolereres i Arobien, siger vers 5, og
ollerede i vers 1. er olle rettroende muslimer fritoget fro ot
overholde overenskomster med ofgudsdyrkerne. Eneste
undtogelse er de ofgudsdyrkere, som muslimerne hor sluttet
pogt med ved Ko'obo (vers 7). Ellers behøver muslimer ikke
lcengere overholde løfter ofgivet til ofgudsdyrkerne. Dvs. ot
løftebrud er tillodt under visse omstcendigheder.
Her kncescettes et for Arobien gonske nyt princip. lndtil isloms
opståen hovde der fro hedenold vceret våbenstilstond i visse
hellige måneder, hvor folk vor forpligtet til ikke of ongribe
hinonden. Det er nu poss6. Kopitel 9 siger, of hvis ikke
ofgudsdyrkerne (i vers 27 oven i købet omtolt som "urene")
omvender sig til islom, skol de slås ned for fode. Vers 5 ("når de
hellige måneder er udløbet .... osv.") er også vigtig of en onden
grund imidlertid. Dens opfordring til uforsonlighed og drob hor
givet det tilnovnet "svcerdverset", som ortodokse muslimer
hcevder, hor ophcevet (obrogeret) I l9 ondre vers om mildhed
og toleronce. F. eks. kopitel 2 vers 256"Der er ingen tvong i
religionen".

efterhånden bliver lige så borske som kopitel 9. Denne udvikling
- fro forsonlighed til strenghed - er det stik modsotte of
udviklingen iden kristne bibel, hvor Mosebøgernes frygtelige
påbud om dødsstrof for olt muligt longsomt viger for et mildere
syn i den senere del of det gomle testomente for til sidst ot
ende med Jesu milde budskob i det ny testomente.
lislom er udviklingen gået den onden vej, som koronens kopitel
9 giver et tydeligt finger peg om. I vers 29 går det ikke kun over
ofgudsdyrkerne (orobisk: ol misjrikun) men over olle vontro
(orobisk: ol koffirun)
Her hedder det: "Før krig mod dem, der ikke tror på Gud og på
den yderste dog, og som ikke forbyder, hvod Gud og hons
opostel hor forbudt, og som ikke følger sqndhedens religion
(islom), of dem som fik bogen, indtil de betoler kopskot(gizjo)
givet med hånden og er ydmygede". (overscettelse TronholmMikkelsen). Her betyder "dem som fik bogen" jøderne og kristne,
der gerne må fortscette of dyrke deres religion på den
betingelse, of de betoler skot til muslimerne og loder sig
ydmyge of dem. Nceste vers er lige så fordømmende.

lslomiske minoreter
Der er i det hele toget ikke megen toleronce i kopitel 9, som er
den eneste of de over 100 kopitler i koronen, der ikke begynder
med ordene "l Allohs den bormhjertiges den forbormendes
novn", og eftersom det itølge muslimsk trodition er et of de
ollersidste kopitler, der blev åbenboret (til trods for of det kun
hor fået nummer ni), kon mon tole om en onderledes uforsonlig
islom, der ikke lcengere tåler de hedenske
religioner. Denne udvikling bekræftes of Mohommeds
udtolelser uden for koronen (de såkoldte hodith), der

"Og jøderne siger: Ezro er Guds søn, og de kristne siger, Kristus er
Guds søn. Sådon siger med deres mund, idet de ofspejler deres
tole, som vor vontro før. Gud bekæmpe dem, så forvendte de
er". Den sidste scetning - "Gud bekcempe dem" - kon
overscettes forskelligt, idet det også kon overscettes som "Gud
selv slås mod dem" (Muhommed Picktholls overscettelse) eller
"måtte Gud tilintetgøre dem" (Sir Williom Muirs overscettelse).

