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Oversættelse af Qur´anen:
Det bør være forstået, at Qur´anen udelukkende er autentisk på sit
oprindelige sprog, som er arabisk. Idet en fyldestgørende
oversættelse af Qur´anen er umulig, har vi anvendt en
meningsmæssig oversættelse af Qur´anen [MOQ], da resultatet kun
rammer en del af meningen i den arabiske tekst.
De fleste arabiske ord, som er blevet translittereret, er i kursiv.
Specialtegn:
 – Subhanahu Wa Ta'ala
 – Sall Allahu 'Aleihi Wa Sallam
 – Radhi Allahu 'Anhu
 – Radhi Allahu 'Anhum
 – 'Aleihi Salam
Andre begreber:
EH – Efter Hijrah
GT – Gregoriansk Tidsregning

Oversat til dansk af Abu Jibreel Al-Yunaani

Indledende Ayah:

﴿ َ ِ َ ٰ ِ َ َ ْد ُع ۖ َوا ْ َ ِ ْ َ َ ا ِ ْ َت ۖ َو َ
َ ِ ْ ا ْ َ َاء ُ ْ ۖ َو ُ ْ آ َ ُ ِ َ ا َ َل ا ـ ُ
ِ ِ َ ٍب ۖ َوا ِ ْ ُت ِ ْ ِ َل َ ْ َ ُ ُ ۖ ا ـ ُ
َر َ َو َر ُ ْ ۖ َ َ ا ْ َ ُ َ َو َ ُ ْ ا ْ َ ُ ُ ْ ۖ
َ ُ َ َ ْ َ َ َو َ ْ َ ُ ُ ا ـ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َوإِ َ ْ ِ ا ْ َ ِ ُ ﴾

”Kald derfor til dette og vær retlinet, som du blev
befalet og følg ikke deres lyster. Og sig; Jeg har
Imaan på det, Allah har nedsendt af Skriften
og jeg er blevet befalet at behandle jer retfærdigt.
Allah er vores Herre såvel som jeres. Vi svarer
for vores handlinger og I svarer for jeres. Der er
ingen strid imellem os og jer, fordi Allah vil
forsamle os og alt ender hos Ham.”
[MOQ Al-Shura, Ayah 15]
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Indledning:

Lovprist er Allah , verdenernes Herre og må Hans  fred og velsignelser være
over Profeternes og Sendebuddenes segl, der blev sendt som en barmhjertighed til
verdenerne; Muhammad Al-Ameen  og over hans familie, ledsagere og dem, der
fulgte dem med Ihsaan (det bedste) indtil Dommedagen.
* Bogen, ”Da'wah til Islam”, behandler et af de vigtigste emner, der bliver fremlagt
på den islamiske scene. Selve emnet er bredt med mange forgreninger og særdeles
følsomt. Det er et emne, hvis terræn er ujævnt og groft. De lærde og Mujtahidoon
fra vores fortid - må Allah være tilfreds med dem - diskuterede det ikke udførligt,
ligesom de havde gjort med de andre emner, såsom 'Ibadaat (tilbedelse), Mu'amalaat
(transaktioner), Zawaaj (ægteskab) og Irth (arv) osv. Hovedparten af det, som de
diskuterede i emnet, ”kaldet til Islam”, handlede om, ”at påbyde Ma'roof (det rette)
og forbyde Munkar (det slette)” og den individuelle Da'wah.
Dette er fordi, det ikke faldt dem ind, at den islamiske Khilafah ville blive nedlagt,
at den islamiske stat ville blive destrueret, at den islamiske Shari'ah ville blive
suspenderet og de islamiske landområder ville blive forvandlet fra Dar Al-Islam
(Islams domæne) til Dar Al-Kufr (uislamisk domæne). Hvis det ikke faldt dem ind,
ville de ikke gå i gang med at præsentere svar og løsninger til det, fordi en Mujtahid
behandler reelle sager og ikke sager, der forventes eller formodes. Følgelig bidrager
bogen kun til emnet. Vi hævder ikke, den er komplet og fyldestgørende. Men det
er et seriøst forsøg på at omdirigere emnet, fra den blinde efterligning af Kuffaar og
deres indfald, ødeland og ekstravagance, til de korrekte islamiske og shariamæssige
fundamenter.
* I sin diskussion om Da'wah til Islam, koncentrerer bogen sig mere om metoden
for Da'wah, end dens forpligtelser og Mandubaat (opfordrede handlinger). Dette er
fordi, behovet for at have viden om denne metode i dag, har fået højeste prioritet
og vigtighed og erstatter derfor alle andre aspekter. Bogen koncentrerer sig mere
om, ”metoden for Da'wah til etableringen af den islamiske Khilafah”, fordi dette
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aspekt udgør rygraden af Da'wah til Islam i dag. Under disse omstændigheder, hvor
den islamiske stat ikke eksisterer, vil ethvert kald, som ikke gør etablering af den
islamiske stat til sit omdrejningspunkt og centrum for sin opmærksomhed, være et
delvist eller afvigende kald.
* Når bogen udelukkende fokuserer på ”Da'wah til Islam” og koncentrerer sig om
”metoden for Da'wah”, især ”metoden for Da'wah til etableringen af den islamiske
Khilafah”, så udspringer det fra de grundlæggende islamiske forudsætninger, som
præsenteres kortfattet, skønt det ikke er bogens diskussionsemne. For eksempel:
1 - Den islamiske 'Aqeedah i sin klarhed og renhed, er det vigtigste emne i Islam.
2 - Indenfor den islamiske 'Aqeedahs søjler, er det ikke nok at have Dhann (tvivl)
eller mindst mulig Dhann, derimod skal de være Qat'i (absolutte). Det er derfor ikke
tilladt, at lave Taqleed (efterligning), for ellers vil muslimerne ende med at tage imod
overtro og følge dem, der udøver bedrag.
3 - I de relaterede tanker til Islams 'Aqeedah (de perifere forgreninger) er det nok at
have mindst mulig tvivl om dem og Taqleed er tilladt i denne sag, ligesom det er i de
shariamæssige regler.
4 - De shariamæssige regler tages udelukkende fra de shariamæssige beviser, som
er: Qur´anen, Sunnah, Ijmaa' Al-Sahabah (dvs. ledsagernes konsensus) og Qiyaas
(dvs. analogisk deduktion) på basis af en shariamæssig 'Illah (begrundelse), som er
kommet i en shariamæssig tekst. Den, der udleder den shariamæssige regel fra sit
bevis, er udelukkende den lærde Mujtahid. En Muqallid (efterfølger) er pålagt at
sikre sig, han har forstået udtalelsen korrekt fra den Mujtahid, som han følger.
5 - Når forpligtelserne bliver mangfoldige og besværlige for muslimen således, at
han ikke er istand til at udføre alle sammen, er han pålagt at give præference til den
største forpligtelse (dvs. ifølge de shariamæssige beviser).
* Når muslimerne er i deres naturlige situation, dvs. hvor den islamiske Khilafah
eksisterer, så ville det, at bære den islamiske Da'wah internt, være repræsenteret i at
påbyde Ma'roof og forbyde Munkar og invitere de ikke-muslimer, som bor i den
islamiske stat, til at omfavne Islam. At bære Islams Da'wah eksternt ville også være
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fokuseret på, at invitere ikke-muslimerne, med argumenter og klare beviser, til at
omfavne Islam; og dette vil blive gjort gennem Jihaad, når og hvis, Kaliffen mener
det er passende eller nødvendigt.
Hvad angår, når muslimerne er i en unaturlig situation, dvs. hvor en Khilafah Stat
ikke eksisterer, så ville det at bære den islamiske Da'wah være fokuseret internt, på
arbejdet for at etablere denne Khilafah.
Med hensyn til at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar, som er et reformarbejde og
Da'wah til ikke-muslimer om at omfavne Islam, så vil dette fortsætte, men i mindre
grad. Og dette er fordi, når der ikke er en islamisk stat i de muslimske lande, som
implementerer den islamiske Shari'ah, så bliver landene til Dar Al-Kufr. I sådan et
tilfælde bliver Munkaraat (slette vilkår) til normen; altså bliver den reformatoriske
delvise handling utilstrækkelig eller ineffektiv. Forpligtelsen bliver altså den radikale
ændringsorienterede handling, der nedlægger Kufr systemet og etablerer Islams
system.
Hvad angår det at bære den islamiske Da'wah udenfor de muslimske lande, når den
islamiske Khilafah ikke eksisterer, er den repræsenteret i Da'wah til ikke-muslimer
om at indtræde Islam. Og dette viser sig i angrebet på de uislamiske tanker, for at
afsløre deres fejlagtighed og mobilisere indsatsen fra de muslimer, som lever deres
liv udenfor de islamiske lande, således at de assisterer i etablering af den islamiske
Khilafah i de islamiske lande.
* Det forventes af enhver bog, der adresserer emnet om, ”Da'wah til Islam”, at den
behandler de basale regler vedrørende denne Da'wah, såsom følgende:
1 - Det faktum, at arbejdet for etableringen af Khilafah i dag, er Fardh 'Ayn (dvs. en
individuel forpligtelse), udført med den ypperste energi og med størst mulige hast.
2 - Det faktum, at arbejdet skal udføres i en gruppe og det er ikke nok at udføre
det individuelt.
3 - Det faktum, at gruppen skal have en Ameer (leder), som adlydes sammen med
en redegørelse af grænserne for hans shariamæssige beføjelser.
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4 - Det faktum, at gruppen inkluderer mænd og kvinder, fordi at bære Da'wah, er
obligatorisk for begge køn.
5 - Det faktum, at båndet i denne gruppe er den islamiske 'Aqeedah og de islamiske
tanker.
6 - Gruppen er pålagt, at adoptere alt fra de islamiske tanker, regler og meninger,
den behøver, for at udføre sit foretagende og have lydighed til tankerne og ikke til
personligheder.
7 - Gruppen skal være politisk, fordi dens arbejde er politisk, som er overtagelse af
magten, for at etablere den islamiske Khilafah.
8 - Det faktum, at gruppens arbejde er intellektuelt; og ikke brugen af vold. Det er
fordi, at det er et arbejde, for at tage magten via den islamiske Ummah, efter at have
genereret en offentlig opinion på basis af generel bevidsthed.
9 - Forbuddet for denne gruppe, at dele magten i de nuværende Kufr regimer.
10 - Forbuddet for gruppen, at være afhængig af noget som helst fra de nuværende
Kufr systemer. At modtage finansiel assistance, eller anden støtte fra disse systemer,
er en form for afhængighed.
* Ligeledes er det obligatorisk for enhver bog, der går i gang med at diskutere dette
emne om Da'wah til Islam, at den behandler de Ahkaam (regler), som demonstrerer
måden, hvorpå denne Da'wah udføres, såsom følgende punkter:
1 - Det praktiske princip; hvilket vil sige, at handlingen ikke må være improviseret,
altså skal tænkning gå forud for den. Tanken må ikke være hypotetisk; derimod
skal den bygge på sansning af realiteten. Tanken kombineret med handlingen skal
have målet, at opnå et bestemt formål. Formål, handling og tanke skal alt sammen
udledes fra Islam. Det ultimative mål er opnåelsen af Allahs  Ridhwaan (dvs.
Hans tilfredshed) baseret på overbevisning om den islamiske 'Aqeedah. Det holder
den, der bærer Da'wah, i en atmosfære af Imaan. Samtidig opmuntrer det ham og
holder ham under kontrol.
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2 - Forskellen på tilgangen (Usloob) og metoden. Gruppens Tareeqah (metode) er de
shariamæssige Ahkaam, som er konstante indtil Dommedagen. Hvad angår selve
tilgangen, så er det Mubaah (tilladte) handlinger, den der bærer Da'wah vælger, som
passer til situationen og omstændighederne.
3 - Viden om den politiske realitet er nødvendig, ligesom den vigtige viden om de
shariamæssige Ahkaam. Dette er fordi, iværksættelsen af den shariamæssige Hukm
kræver viden om denne Hukm og dens Manaat (den realitet, reglen vedrører). Hvis
vi kender den shariamæssige regel, men er uvidende om dens Manaat, så er vi ikke
istand til at bruge reglen. Hvis vi forsøger at bruge den, vil vi begå en fejl, fordi vi
måske vil bruge den i andet end dens realitet. Den, der arbejder for at nedlægge et
system og tage magten, skal have en tilstrækkelig opfattelse af den politiske realitet,
ikke kun lokalt, men også regionalt og internationalt.
4 - Arbejdet for at tage autoriteten og etablere Khilafah, vil ikke ske alene gennem
magtens folk og dem, der besidder autoriteten, som nogen ville tro. Derimod skal
Da'wah først bæres blandt folket. Så snart Da'wah har passeret kultiveringsfasen til
vekselvirkningsfasen og fik succes med at vekselvirke med Ummah og en offentlig
opinion, udspringende fra den generelle bevidsthed, er blevet genereret i Ummah,
begynder denne Kutlah (sammenslutning) at søge Nusrah (støtte) fra magtens folk
og dem, der besidder autoritet.
5 - Islams Shari'ah tillader mere end en Kutlah, gruppe eller parti at arbejde med det
at bære Da'wah. Og den eneste betingelse er, at de er etableret på basis af Islam, i
forhold til dens 'Aqeedah og Shari'ah.
6 - I tilfælde af, mere end en islamisk gruppe eksisterer, er de alle sammen pålagt,
at overholde de shariamæssige regler, der forklarer Adaab Al-Ikhtilaaf (etiketten for
uenighed). Og det er slet ikke tilladt for muslimen, at anklage en anden muslim for
Kufr eller overtrædelse, blot fordi han var uenig med ham om en holdning, så længe
uenigheden lå indenfor grænserne af en legitim Ijtihaad. Enhver holdning, der har
et shariamæssigt bevis, stærkt eller svagt, selv hvis den har et Shubhat Daleel (noget,
der ligner et bevis), så er det en legitim holdning. Det er ikke tilladt at miskreditere
den eller den, der er fortaler for den. Hvad man derimod burde sige i tilfælde af, et
bevis er svagt, eller er noget, der kan ligne et bevis, er, at ”din holdning er forkert
eller svag,” og diskussionen med ham skal foregå på den bedst mulige måde, med
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bevisførelse og argumentation. Når holdningen ikke har et shariamæssigt bevis,
eller noget, der ligner et bevis, så vil det være en uislamisk holdning (dvs. en Kufr
holdning). Der er ingen anden udvej end at angribe holdningen og advare den, der
taler for den, at vedkommende bærer på en Kufr holdning (skønt den, der bærer på
en Kufr holdning, ikke altid er en Kaafir).
7 - De regenter, som suspenderer den islamiske Shari'ah og nedfælder andre love,
uden at være tvunget til det af andre, de er for det meste Kuffaar selvom de fastede,
bedte, lavede Hajj og hævdede at være muslimer. Det er fordi, de foretrak Kufr love
frem for Islams love. Hvis de mener, at Islams Shari'ah er den bedste lovgivning og
suspenderede den midlertidigt på grund af deres egne indfald, så er de tyranner og
ikke frafaldne i denne sammenhæng. Det er derfor, det ikke er tilladt for dem, som
bærer Da'wah eller enhver muslim, at erklære sin godkendelse af dem, eller støtte
dem eller endda være tavse overfor dem, for dermed (at mene), at de handler efter
den beærede Hadeeth;

َ ِ  فَإ ِْن ل َ ْم َْس تَ ِط ْع فَ ِ قَلْ ِب ِه َو َذ، فَإ ِْن ل َ ْم َْس تَ ِط ْع فَ ِ ِل َسا ِن ِه،)) َم ْن َرأَى ِم ْ ُ ْﲂ ُم ْكَ ًرا فَلْ ُيغَ ْﲑ ُه ِب َي ِد ِه
((أَ ْﺿ َﻌ ُﻒ ْ ِاﻹﳝ َ ِان

”Den af jer, der ser en Munkar, skal ændre den med sin hånd. Hvis han ikke er
istand til det, skal han ændre den med sin tunge og hvis han ikke er istand til det,
skal han hade den med sit hjerte. Dette er den svageste form for Imaan.”
[Berettet af Muslim]

* Det er meningen, at en bog, som diskuterer emnet Da'wah til Islam, skal henlede
opmærksomheden til det faktum, at en emulering af Allahs Sendebud  i Da'wah
til Islam nødvendiggør, at følgende sager overholdes:
1 - Sendebuddet  plejede at invitere Kuffaar til at indtræde Islam. Hvorimod i dag
kalder vi for det meste muslimerne til at forholde sig til Islam.
2 - Sendebuddet  plejede at lave Da'wah, medens de shariamæssige regler endnu
ikke var blevet åbenbaret helt. Men nu har vi alle reglerne foran os. Det betyder, at
der var regler, som han  ikke handlede efter i Makkah, fordi de ikke var åbenbaret
endnu, men vi er pålagt at handle efter dem. Der er regler, han  plejede at handle
efter, som senere blev ophævet, altså er vi ikke pålagt disse regler. For eksempel var
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kamp ikke tilladt i Makkah; nu er det tilladt (dvs. den defensive [modstands]kamp
er Fardh i dag, selvom der ikke er nogen islamisk stat, for den er ikke kun Kaliffens
ansvar). At bære Islams Da'wah i Makkah var kun forpligtende for Sendebuddet ,
men for Sahabah  var det Mandoob (dvs. opfordret), fordi de kun havde givet ham
Bay'atun Nisa´a (dvs. løftet vedr. deres kvinder). Denne situation fortsatte, indtil
stammerne 'Aws og Khazraj gav det andet løfte ved Al-'Aqabah. Siden dengang
blev det at bære Da'wah, obligatorisk for muslimer og ikke kun for Sendebuddet .
Hvad angår det, der blev ophævet, er det ligesom Hijrah (emigrering) fra Makkah
til Madinah, som var obligatorisk. Efter åbningen af Makkah, var det ikke længere
obligatorisk.
3 - Opdelingen af handlingerne, til handlinger fra tiden i Makkah og handlinger fra
tiden i Madinah, indikerer således de handlinger, der er individernes ansvar og de
handlinger, der er regentens ansvar. Der er bestemte handlinger, som er specifikke
for regenten; hverken individer eller grupper udfører dem, såsom eksekvering af
Hudood (dvs. straffekodeks), indledning af krige eller underskrivelse af våbenhvile
aftaler. Der findes bestemte handlinger, individerne udfører, om de befinder sig i
Dar Al-Islam eller Dar Al-Kufr, såsom 'Ibadaat (tilbedelse), Akhlaaq (moral og etik),
Mat'umaat (føde), Malbusaat (beklædning) og Mu'amalaat (transaktioner).
Der findes andre typer af handlinger, både individer og Kaliffen udfører, såsom at
bygge moskéer, påbyde Ma'roof og forbyde Munker, eller bære Islams Da'wah med
de absolutte beviser.
* Der er en sag, dem der bærer Da'wah til Islam, står overfor, når det handler om
realiseringen af et specifikt formål, såsom etablering af den islamiske Khilafah. Og
det er; har opnåelsen af formålet en defineret tidsgrænse (dvs. ti, tyve eller tredive
år for eksempel), eller har den ikke en tidsgrænse?
To ting opstår herfra. For det første, er det dette arbejdes natur (dvs. etableringen
af en stat baseret på Islams 'Aqeedah og Shari'ah), at det kræver mere end et, to eller
tre årtier? Og det er fordi, denne Kutlah (dvs. sammenslutning) ikke arbejder på en
uindskrænket måde, derimod arbejder den på basis af en eksekvering af sin plan
indenfor den tidsramme, som kræves af planens natur. Ellers er den ikke seriøs
eller den arbejder uden vejledning. For det andet, hvis den ikke har eksekveret sin
plan og ikke har realiseret sit formål, indenfor en fornuftig mængde tid, betyder det
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så, at den begik fejl i nogle af sine aktiviteter og skal revurdere disse aktiviteter for
at korrigere dem? Eller betyder det, at sammenslutningen ikke er oprigtig overfor
Allah , så derfor gav Allah  dem ikke sejr via deres hænder? Sådan en bog skal
besvare disse sager.
* Det er forventet, at bogen, ”Da'wah til Islam” besvarer spørgsmål og fortrænger
tvivl og korrigerer de opfattelser, som er relevante for dem. For eksempel:
1 - Der er dem, der misforstår Allahs  udtalelse;

﴾ ْ ُ ْ َ َ ْ َ إِ َذا ا

ُ ُ َ َ ۖ ْ ُ َ ُ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا َ َ ْ ُ ْ ا

”O I Troende! Pas på jer selv; de vildledte vil ikke skade jer, når I er blevet vejledt.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:105]
Altså forstår de, at muslimen kun er ansvarlig for sig selv og sin familie og ikke for
at bære Da'wah.
2 - Der er nogen, som misforstår meningen med denne Hadeeth;

)) َﻻ ي َ ْ َ ِغي ِلْ ُم ْؤ ِم ِن أَ ْن يُ ِذل ن َ ْف َس ُه قَالُوا َوكَ ْي َﻒ يُ ِذل ن َ ْف َس ُه قَا َل ي َ َت َﻌر ُض ِم َن الْ َب َﻼ ِء ِل َما َﻻ
((يُ ِط ُيق

”Det sømmer sig ikke for den Troende at ydmyge sig selv. De spurgte; Og hvordan
ydmyger han sig selv? Han sagde; Ved at udsætte sig selv for en prøve, han ikke
kan bære.” [Berettet af Al-Tirmidhi]
Altså forstår han, at den handling, der udsætter ham for besvær, såsom fængsling,
bortvisning fra sit arbejde og vrede fra de tyranniske regenter osv., skal han undgå,
selv hvis han forlod Da'wah og imødekom de tyranniske regenter.
3 - Der er dem, som misforstår denne Hadeeth fra Hudhayfah Ibn Al-Yamaan, der
blev berettet om Allahs Sendebud, ”Jeg sagde; hvad nu, hvis muslimerne hverken
har en Jama'ah eller en Imam? Han  sagde;
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َ َ ِ)) فَا ْ َ ِﱱ ْل ِت ْ َ الْ ِف َر َق ُﳇهَا َول َ ْو أَ ْن ت َ َﻌض ب َِأ ْصل
(( َ ِ ﴭ َر ٍة َحﱴ يُدْ ِر َك َك الْ َم ْو ُت َوأَن َْت كَ َذ
”Så må du forlade alle disse grupper, selv hvis du er nød til at bide fast i en
træstamme, indtil døden kommer til dig, medens du er i den tilstand.”
[Berettet af Ibn Majah]

De forstår fra dette, at i tilfælde af, muslimernes Kalif ikke eksisterer, så er det ikke
obligatorisk for muslimerne at arbejde for etablering af Khilafah; det er derimod
påkrævet, at de isolerer sig indtil deres død.
4 - Der er dem, der misforstår den beærede Hadeeth;

(( َحﱴ تَلْقَ ْوا َر ُ ْﲂ،ُ)) َﻻ ي َ ْأ ِﰐ َل َ ْي ُ ْﲂ َز َم ٌان إِﻻ ا ِ ي ب َ ْﻌ َد ُه َﴍ ِم ْه

”Der vil ikke komme en tid, uden at den efterfølgende tid vil være slemmere end
den, indtil I møder jeres Herre.” [Berettet af Al-Tirmidhi]
Dette vil føre ham til fortvivlelse, håbløshed og afholdelse fra handling.
5 - Der er dem, der siger, at ændring af vores affærer er en opgave for Mahdi , så
derfor er det ikke vores opgave. Resultatet vil igen være, at afholde sig fra handling.
* Bogen har behandlet de fleste emner, der blev nævnt i indledningen, ligesom den
har adresseret mange andre emner. Hvis den er mangelfuld på nogen måde, ligger
perfektionen hos Allah  alene. Måske vil anden udgave være mere omfattende og
komplet med Allahs  hjælp. Vi beder Allah  om at gøre denne bog gavnlig for
muslimerne og at Han  belønner forfatteren med den bedste belønning.
Må Allahs fred og velsignelser være over vores mester Muhammad , hans familie
og ledsagere og den, der fulgte hans vejledning indtil Dommedagen og lovprist er
Allah , verdenernes Herre.
- Fra ”Al-Waie Magazine”
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Kapitel 1: Vigtigheden af, at bære den islamiske Da'wah
Da'wah er en handling, der har til formål at vække en tilbøjelighed og fungerer som
en opfordring eller tilskyndelse. Når man kalder en person til Islam, betyder det, at
man får vedkommende til at tendere mod det, man kaldte ham til og fremkalder
hans interesse i det. Altså er Da'wah til Islam ikke begrænset til udtalelser alene,
men inkluderer, hvad end der genererer tendens og skaber interesse, af handlinger
og udtalelser. Følgelig bæres Da'wah i form af handlinger og udtalelser.
Med sin egen forholdelse, giver muslimen et levende eksempel på, hvad han kalder
til med sin tunge og han manifesterer Islams sande billede, ved at forholde sig til
sandheden. Han  sagde;

﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ َد َ إِ َ ا ِ َو َ ِ َ َ ِ ً َو َ َل إِ ِ ِ َ ا

ً ْ َ ُ َ ْ ﴿ َو َ ْ ا

”Og hvem er bedre i sin tale end den, der kalder til Allah, udfører en god gerning
og siger: Jeg er sandelig en af muslimerne?” [MOQ Surah Fussilat 41:33]

Den Ophøjede  sagde;

﴾﴿ َ ِ َ ٰ ِ َ َ ْد ُع ۖ َوا ْ َ ِ ْ َ َ ا ِ ْ َت

”Kald derfor til dette (livssyn) og stå fast og retlinet (på denne vej), som du er
blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Shura 42:15]
Da'wah til Allah  er obligatorisk og det er en tilbedelse, hvormed den, der bærer
Da'wah, søger at nærme sig sin Herre  og ved, at dens status er høj, hvormed
Allah hæver hans rang i denne verden og i det Hinsides.
Da'wah til Allah  var profeternes mission, som påtog sig den og gennem den
etablerede de deres Herres Deen. Han  sagde;

﴾ُ َت

ُ ا ٍ ر ُ ً ا ِن ا ْ ُ ُوا ا َ َوا ْ َ ِ ُ ا ا

ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ﴿و
َ
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”Og i enhver Ummah har Vi frembragt et Sendebud (som proklamerede): Tilbed
Allah (alene) og hold jer væk fra Taghoot (de falske guder osv.).”
[MOQ Surah Al-Nahl 16:36]
Og Han  sagde;

ً ﴿ َ ا َ ا ِ إِ ا ْر َ ْ َ َك َ ِ ًا َو ُ َ ً ا َو َ ِ ً ا َو َدا ِ ً إِ َ ا ِ ِ ِٕ ْذ ِ ِ َو ِ َ ا
﴾ِ ً ا

”O Profet! Vi har sandelig sendt dig som et vidne, en bringer af gode nyheder og
som en advarer; og som en, der kalder til Allah med Hans Billigelse og som en
lampe, der spreder lys.” [MOQ Surah Al-Ahzab 33:45-46]
Altså overleverede vores beærede Sendebud  Islam og advarede sin Ummah. Og
han  var et vidne over folket i forhold til det, han kaldte dem til i Dunya, så han
kaldte dem til at bevidne og bad Allah  om at bevidne. Det var det, han  gjorde
i sin sidste Hajj (pilgrimsfærd), hvor han  sagde;

(( ْ)) أَ َﻻ ه َْل بَلغ ُْت؟ الهُم ف َ ْاشهَد

”... har jeg formidlet? O Allah, vær mit vidne.” [Berettet af Al-Bukhari]
Altså er Da'wah Profetens  eftermæle til sin Ummah og vi skal bevare den, hvis vi
vil bevare Islam iblandt os. Dette er fordi, man ikke kan forestille sig, at Islam vil
have en effektiv tilstedeværelse, uden en stærk Da'wah til at bringe den til værks i
realiteten. Og man kan heller ikke forestille sig, at Islam vil forblive klar i sindene
på sine tilhængere, uden en Da'wah, der renser den for mørke og effekten fra de
afvigende tanker. Ej heller kan man forestille sig, at Islam vil blive etableret, uden
en Da'wah til at etablere den. Og man kan ikke forestille sig, at Islam vil blive
spredt på en stærk måde, uden en Da'wah til at sprede den.
Hvis det ikke var for den islamiske Da'wah, ville Islams Deen ikke være blevet stærk,
den ville ikke have spredt sig, den ville ikke være blevet beskyttet og Allahs Hujjah
(bevis eller argument) ville ikke være blevet etableret imod Hans  skabning.
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Med Da'wah til Islam, vil den således vende tilbage til sin forhenværende storhed
og magtfulde eksistens og vi har virkelig brug for dette i dag. Med Da'wah til Islam,
vil Islam blive formidlet til alle folkeslag og hele levemåden vil være for Allah .
Verden i dag har akut behov for denne Da'wah. Med Da'wah til Islam vil muslimens
bevis manifestere sig og den ikke-troendes bevis vil blive brudt og således vil han
ikke være undskyldt for sin forladelse af Islam. Han  siger;

س َ َ ا ِ ُ ٌ َ ْ َ ا ُ ِ ۚ َو َ َن
ِ ِ ﴿ ُر ُ ً َ ِ َ َو ُ ِ رِ َ ِ َ َ ُ َن
﴾ ً ِ َ ا ُ َ ِ ًا

”Sendebudde, der bringer gode nyheder, såvel som advarsler, så menneskeheden
ikke vil have et argument imod Allah, efter Sendebuddene. Og Allah er Magtfuld
og fuld af Visdom.” [MOQ Surah Al-Nisa´ 4:165]
Af denne grund fik Da'wah til Islam sin vigtighed blandt muslimerne og de første
muslimer - startende med Profeten  - påtog sig den og de gav den samme
opmærksomhed til den, som de gav til hele deres Deen. Havde der ikke været en
Da'wah til Islam, ville Islam slet ikke have nået os og hundredvis af millioner
mennesker ville ikke have omfavnet den; derimod ville Islam ikke være gået videre
udover Sendebuddet .
Det første, der blev åbenbaret til Sendebuddet , var Hans  udtalelse;

﴾ْ ٔ﴿ا ْ َ ا

”Læs (dvs. reciter)!” [MOQ Surah Al-'Alaq 96:1]
Han  befalede ham  at læse og recitere det for folket. En anden af de tidligste
Ayaat, som blev åbenbaret til ham , var Hans  udtalelse;

﴾﴿ ُ ْ َ ِ ْر

”Rejs dig op og advar.” [MOQ Surah Al-Muddaththir 73:2]
Følgelig frembragte Allahs Sendebuds  Da'wah Islam, med alle dens aspekter og
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producerede de første muslimer, som var de bedste til at bære denne Khayr (Islam)
som et budskab efter Sendebuddet . Disse muslimers Da'wah bar Islam til dem,
der kom efter dem. På den måde skal Islams Da'wah fortsætte i dag og frem til den
Sidste Time. Derfor er Da'wah, i relation til Islam, som strømmen er i relation til
vand; ligesom vand overrisler, slukker tørsten og giver godhed til folket, så behøver
det nogen til at bære det. På samme måde med Islam, som er den sande Deen og
den korrekte levemåde; den behøver også nogen til at bære den og dens godhed,
for således at overrisle og slukke tørsten og vejlede den, som søger Allahs  gode
Velbehag.
Dermed står det klart, hvor stærkt forholdet er imellem Islam og Da'wah. Af denne
grund er Da'wah en fundamental søjle og en vital sag i Islam. Islam behøver Da'wah
for at skabe indflydelse og den behøver Da'wah for at sprede sig. Da'wahs tidsalder
er selve Islams tidsalder, lige fra den startede, indtil Allah  arver jorden og dens
beboere. Derfor skal Da'wah have den behørige vigtighed i muslimernes liv. De bør
være beskæftiget med Da'wah, hvorpå de skal bruge deres tid og yde en indsats.
At påbyde Ma'roof og forbyde Munkar er en del af det, at bære Da'wah
Om dette emne, siger Imam Al-Nawawi blandt andet i sin Sharh (dvs. forklaring til)
Saheeh Muslim, under sektionen, ”at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar”:
Og du skal vide, at sektionen - sektionen om at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar
- meget af det har manglet i rigtig lang tid; der er ikke meget tilbage af det i disse
tider, bortset fra nogle få ting. Sektionen har den største vigtighed; med den bliver
sagen oprettet og støttet.
Når først ondskaben bliver forøget, vil straffen omgive det gode og det onde (folk)
og hvis de ikke tager fat i tyrannens hånd, vil Allah  nok omgive dem (alle) med
Sin Straf;

﴾ ٌ ِ اب ا
ٌ َ َ ْ ُ َ ِ ُ ﴿ َ ْ َ ْ َ ِر ا ِ َ ُ َ ِ ُ َن َ ْ ا ْ ِ ِه ا ْن ُ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ ٌ ا ْو

”Og lad dem, der bestrider hans befaling, tage sig i agt for, at en streng prøvelse
eller voldsom straf (måske) vil ramme dem.” [MOQ Surah Al-Nur 24:63]
(*citat slut*)
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Behovet for at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar er nødvendigt og permanent, så
længe et behov for liv, sikkerhed og velvære, er tilstede. Da'wah er ensbetydende
med alt dette. Profeten  har forklaret omfanget af det behov og gav et eksempel
derpå. Han  sagde;

اب
َ اﰂ َ َﲆ ُ ُدو ِد ا ِ َوالْ َوا ِقع ِ ِفﳱَا َﳈَثَلِ قَ ْو ٍم ْاس َﳤَ ُموا َ َﲆ َس ِف نَ ٍة فَ َأ َص
ِ ِ َ)) َم َ ُل الْق
ب َ ْﻌ ُضه ُْم أَ ْ َﻼهَا َوب َ ْﻌ ُضهُ ْم أَ ْس َفلَهَا فَ َﲀ َن ا ِ َن ِﰲ أَ ْسفَ ِلهَا ِإ َذا ْاس تَقَ ْوا ِم َن الْ َما ِء
َمروا َ َﲆ َم ْن ف َ ْوقَهُ ْم فَقَالُوا ل َ ْو أَ َخ َر ْق َا ِﰲ ن َِصي ِ َا خ َْرقًا َول َ ْم ن ُ ْؤ ِذ َم ْن فَ ْوقَ َا
((وﱒ َو َما أَ َرا ُدوا هَلَ ُكوا َ ِﲨي ًﻌا َوإ ِْن أَ َُذوا َ َﲆ أَيْ ِد ِﳞ ْم َ َﳒ ْوا َو َ َﳒ ْوا َ ِﲨي ًﻌا
ْ ُ فَإ ِْن َ َر ُك

”Eksemplet med den, der opretholder og værner om Allahs Grænser og den, der
overtræder dem, er ligesom eksemplet med dem, der gik ombord på et skib, hvor
en del af dem tog plads på det øvre dæk og resten tog det nedre dæk. Hver gang
dem på det nedre dæk skulle hente vand, gik de forbi dem, der var på det øvre
dæk. Så sagde de: Hvad med, om vi borer et hul i vores del af skibet, så vi ikke
forstyrrer dem ovenpå? Hvis de overlod dem til deres vilje, ville de alle sammen gå
til grunde. Men hvis de forhindrede dem i det, ville de redde dem og redde alle
sammen.” [Berettet af Al-Bukhari]
Den Hadeeth forklarer tydeligt, hvordan det, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar,
er ækvivalent med samfundets liv og sikkerhed. Og enhver selvtilfredshed (dvs.
tilbageholdenhed) i påtagelsen af opgaven, har intet andet udfald end, at skibet
synker til bunden af havet, med alle ombord og alle vil gå til grunde og drukne.
Qur´anen har givet udtryk for vigtigheden af Da'wah og folkets behov for den i
mange Ayaat. Ordene i Qur´anen er ikke blevet begrænset til emnet om Da'wah,
men har derimod inkluderet mange ord og meninger, som alle sammen drejer sig
om emnet Da'wah, udover Ahadeeth fra Sendebuddet . Vi vil nævne nogle få af
dem som eksempler og ikke som en fyldestgørende opgørelse.
Qur´anen beskrev Da'wah med udtrykket, ”at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar.”
Han  sagde;

Da’wah til Islam – side 25

ِ ُ ْ َ ْ ِ س َ ٔ ْ ُ ُ و َن
وف َو َ ْ َ ْ َن َ ِ ا ْ ُ َ ِ َو ُ ْ ِ ُ َن
ِ ِ ْ َ ِ ْ ﴿ ُ ُ ْ ََْ ا ٍا
﴾ِ ِ
”I er den bedste Ummah, frembragt til menneskeheden; I påbyder Ma'roof og
forbyder Munkar og I har Imaan på Allah.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:110]

ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َو َ ٔ ْ ُ ُ و َن
ِ َ ُ ْ وف َو َ ْ َ ْ َن َ ِ ا
﴾ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

ْ ُ ْ ا ٌ َ ْ ُ َن إِ َ ا
َ ِ ٰ َ َواو

ُ َ ْ ﴿ َو

”Og lad der blandt jer være en gruppe, som kalder til alt det gode (dvs. Islam) og
påbyder Ma'roof og forbyder Munkar; og disse er de succesrige.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:104]
Og Allahs Sendebud  sagde;

ِ )) َوا ِ ي ن َ ْف ِﴘ ِب َي ِد ِه لَتَ ْأ ُم ُرن ِ لْ َم ْﻌ ُر
ِ وف َولَتَ ْﳯَ ُون ع َْن الْ ُم ْنكَ ِر أَ ْو ل َ ُي
ُ وشكَن ا
((أَ ْن ي َ ْب َﻌ َث َل َ ْي ُ ْﲂ ِعقَا ً ِم ْ ُه ُﰒ ت َْد ُعون َ ُه فَ َﻼ ُْس تَ َ ُاب ل َ ُ ْﲂ

”Ved Den, i hvis 'Hånd', min sjæl hviler; I skal blive ved med at påbyde Ma'roof og
forbyde Munkar, ellers kan det være, at Allah vil fremsende Sin Straf over jer;
derefter vil I påkalde Ham, men I vil ikke blive besvaret.” [Sunan Al-Tirmidhi]
Og han  sagde;

)) َم ْن َرأَى ِم ْ ُ ْﲂ ُم ْكَ ًرا فَلْ ُيغَ ْﲑ ُه ِب َي ِد ِه فَإ ِْن ل َ ْم َْس تَ ِط ْع فَ ِ ِل َسا ِن ِه فَإ ِْن ل َ ْم َْس تَ ِط ْع
((فَ ِ قَلْ ِب ِه َو َذ ِ َ أَﺿْ َﻌ ُﻒ ا ِﻹﳝ َ ِان

”Den af jer, der ser en Munkar, skal ændre den med sin hånd; hvis han ikke formår
det, så lad ham ændre den med tungen; og hvis han ikke formår det, så lad ham
hade det med hjertet og dette er den svageste Imaan.” [Berettet af Muslim]

Tableegh (formidling) er en del af det, at bære Da'wah
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Qur´anen har ligeledes beskrevet Da'wah med begrebet, ”Shahaadah” (vidnesbyrd)
imod folk. Han  sagde;

س َو َ ُ َن ا ُ ُل
ِ ﴿ َو َ َ ٰ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ا ً َو َ ً َ ُ ُ ا ُ َ ََاء َ َ ا
﴾َ َ ْ ُ ْ َ ِ ًا

”Og således har Vi gjort jer til en retfærdig Ummah, så I kan være vidner imod
menneskeheden og så Sendebuddet () kan være et vidne imod jer.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:143]
Og Sendebuddet  sagde;

((ون ُشهُو ُد ا ِ ِﰲ َاﻷ ْر ِض
َ ُ )) َوالْ ُم ْؤ ِم

”... og de Troende er Allahs vidner på jorden.” [Berettet af Ibn Majah]

(()) ِل ُي َبلغ ِ الشا ِه ُد الْغَائِ َب

”Lad den, der er her (som vidne), formidle det til den, som er fraværende.”
[Berettet af Ibn majah]
Qur´anen har derudover beskrevet Da'wah med begrebet, ”Tableegh” (formidling).
Han  sagde;

ُ َ َ َ ﴿ َ ا َ ا ُ ُل َ ْ َ ا ِ َل إِ َ ْ َ ِ ر َ ۖ َوإِن ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِر
﴾س
ِ َوا ُ َ ْ ِ ُ َ ِ َ ا

”O Sendebud! Formidl det, der blev nedsendt til dig fra din Herre. Og hvis du ikke
gør det, har du (slet) ikke formidlet Hans Budskab. Og Allah vil beskytte dig imod
menneskeheden.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:67]
Og Sendebuddet  sagde;

(()) بَل ُغوا عَﲏ َول َ ْو آي َ ًة
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”Formidl fra mig, om det så er en (enkelt) Ayah.” [Berettet af Al-Bukhari]

Tawaasi (formaning) til Sandheden, er en del af det, at bære Da'wah
Qur´anen og Sunnah beskrev også ideen om Da'wah med begreberne; formaning af
andre til sandheden (Tawaasi); at give gode nyheder (Tabsheer) og at advare (Indhar);
at opklare sandheden, rådgivning (Naseehah) og at påminde folk, at debattere med
Bogens folk på gode manerer og udføre Jihaad for Allahs  Skyld og arbejde for at
lade Islams Deen sejre.
Der er mange flere eksempler. Han  sagde;

ِ َ ِت َو َ َ ا َ ْ ا

﴿ َوا ْ َ ْ ِ إِن ا ْ ِٕ َ َن َ ِ ُ ْ ٍ ٕاِ ا ِ َ آ َ ُ ا َو َ ِ ُ ا ا
﴾ ِ ْ ِ ِ ْ َ َو َ َ ا َ ْ ا

”Ved Tiden! Sandelig, mennesket er i fortabelse; undtagen dem, der erkender og
udfører gode gerninger, opfordrer hinanden til sandheden og Sabr (tålmodighed).”
[MOQ Surah Al-'Asr 103:1-3]

﴾س َ ِ ً ا َو َ ِ ً ا
ِ

ً َ

ِٕ﴿و َ ا ْر َ ْ َ َك ا
َ

”Og Vi har ikke sendt dig som andet end en, der bringer gode nyheder og som en
advarer.” [MOQ Surah Saba´ 34:28]

﴾ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ِ ِ ْ َ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ ر ُ ٍل إِ ِ ِ َ ِن
َ

”Og Vi sendte udelukkende et sendebud, som talte sit folks sprog, så han kunne
forklare alt for dem.” [MOQ Surah Ibrahim 14:4]

﴾ َ ِ َ َ ْ ٌ ْ ﴿إِ ْن ُ َ إِ ِذ

”Og den (dvs. Qur´anen) er intet andet end en Påmindelse til verdenerne (dvs.
menneskeheden og de usete væsner, Al-Jinn).” [MOQ Surah Al-Takweer 81:27]
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﴾ف ُ ْ ُ َن
َ ْ َ ﴿ َوإِ ُ َ ِ ْ ٌ َ َو ِ َ ْ ِ َ ۖ َو

”Og den (dvs. Qur´anen) er sandelig en Påmindelse til dig (O Muhammad ) og
dit folk. Og I vil blive spurgt (om den).” [MOQ Surah Al-Zukhruf 43:44]

﴾ ُ َ ْ ﴿و َ ِد ْ ُ ِ ِ ِ َ ا
َ

”... og argumenter med dem på den bedste måde.” [MOQ Surah Al-Nahl 16:125]

﴾ِ ِ ُ ُ ُ

َ َ ُ َن ِ ْ َ ٌ َو َ ُ َن ا

َ ْ ُ ُ ِ َ ﴿و
َ

”Og bekæmp dem, indtil der ikke er mere Fitnah (forfølgelse) på jorden og hele
Deen vil være til Allah udelukkende.” [MOQ Surah Al-Anfaal 8:39]

ِ ُ ِ َو َ ْ َ ِ َه

﴿ ُ َ ا ِ ي ا ْر َ َ َر ُ َ ُ ِ ْ ُ َى َو ِد ِ ا ْ َ ِ ُ ْ ِ َ ُه َ َ ا
﴾ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

”Det er Ham, der sendte Sit Sendebud (Muhammad ) med retledningen og
sandhedens Deen, for at lade den sejre over alle andre levemåder, selvom
afgudsdyrkerne måtte hade det.” [MOQ Surah Al-Saff 61:9]
Og Allahs Sendebud  sagde;

(()) ا ُن الن ِصي َ ُة ُقلْنَا ِل َم ْن قَا َل ِ ِ َو ِل ِك َا ِب ِه َو ِل َر ُسو ِ ِ َو َﻷئِم ِة الْ ُم ْس ِل ِم َﲔ َو َامﳤِ ِ ْم

”Denne Deen er rådgivning - Han blev spurgt: For hvem, O Allahs Sendebud? Han sagde: For Allah, Hans Bog, Hans Sendebud og til muslimernes ledere og
masserne.” [Berettet af Muslim]
Sulayman Ibn Buraydah  berettede via sin far, der sagde: Når Allahs Sendebud 
udpegede en som leder af en hær eller ekspedition, plejede han at formane ham til
at frygte Allah og være god mod muslimerne, som var med ham. Så sagde han;

ﴩ ِك َﲔ
ِ ْ  َو ِإ َذا ل َ ِق َت َ ُدوكَ ِم َن الْ ُم... ِ ِ ﰟ ا ِ ِﰲ َس ِ ِل ا ِ قَا ِتلُوا َم ْن َكفَ َر
ِ ْ ِ )) اغْ ُزوا
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فَا ْد ُعهُ ْم إ َِﱃ ث َ َﻼ ِث ِخ َص ٍال أَ ْو ِ َﻼ ٍل ف َ َأ ُ ُﳤن َما أَ َ ابُوكَ فَا ْق َ ْل ِم ْ ُﳯ ْم َو ُكﻒ ع ْ َُﳯ ْم ُﰒ ا ْد ُعهُ ْم إ َِﱃ
((اﻹ ِْس َﻼ ِم فَإ ِْن أَ َ ابُوكَ فَا ْق َ ْل ِم ْ ُﳯ ْم َو ُكﻒ ع ْ َُﳯ ْم

”Kæmp i Allahs Navn og for Allahs Skyld. Bekæmp dem, der ikke erkender Allah
... Når du møder din fjende fra afgudsdyrkerne, så kald dem til tre handlingsforløb.
Hvis de tager imod et af dem, så accepter det fra dem og afhold dig fra at gøre
dem noget. Og kald dem til Islam; hvis de svarer dig (positivt), så accepter det fra
dem og afhold dig fra at gøre dem noget...” [Berettet af Muslim]
Det er blevet berettet om Allahs Sendebud , at han sagde;

ِﴬ ا ُ َع ْب ًدا َ ِﲰ َع َمقَال َ ِﱵ فَ َو َاهَا ُﰒ بَلغَهَا عَﲏ فَ ُرب َ ا ِملِ ِف ْق ٍه َ ْ ِﲑ ف َ ِق ٍه َو ُرب َ ا ِمل
َ َ )) ن
((ِف ْق ٍه إ َِﱃ َم ْن ُه َو أَفْقَ ُه ِم ْ ُه

”Må Allah oplyse ansigtet på en tjener, som hørte min tale, forstod den og bragte
den videre fra mig. Det kan være den, der bærer på Fiqh (viden), ikke er Faqeeh
(kyndig) og det kan være, nogen bærer Fiqh til en, der har større Fiqh end ham.”
[Berettet af Ibn Majah]
På denne måde har alle Ayaat og Ahadeeth bekræftet samme emne, således at hver
Ayah eller Hadeeth indeholder ordet Da'wah, enten direkte eller indirekte. Da'wah
inkluderer alle og enhver og muslimerne skal udføre den i forhold til deres evner.
Hvis vi ser på disse Ayaat, som kun vedrører det, at påbyde Ma'roof og forbyde
Munkar og ikke andre Ayaat om Da'wah, vil vi forstå, at disse Ayaat har informeret
os, at denne mægtige søjle i Islam skal inkludere alle muslimerne. Følgende Ayah
fortæller om Profeten , som er vores eksempel og rollemodel;

ُ ِ ْ َ َ َ ِ َو ُ ِ َ ُ ُ ا َ ِت َو ُ َ ُم
﴾َ ِ

ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ ْٔ َ ﴿
ُ ْ وف َو َ ْ َ ُ ْ َ ِ ا
َ َ ْا

”... han påbyder dem Ma'roof og forbyder dem Munkar; og han tillader Tayyibaat (alt
det gode og legitime) for dem og gør Khabaa´ith (alt det dårlige og illegitime)
forbudt for dem...” [MOQ Surah Al-A'raaf 7:157]
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Dette forklarer fuldkommengørelsen af Hans  Budskab. Han  er den, på hvis
tunge, Allah  har befalet enhver godhed og forbød enhver ondskab, tillod enhver
Tayyib (tilladt ting) og forbød enhver Khabeeth (illegitim ting). I relation til Ummah,
siger følgende Ayah;

ِ ُ ْ َ ْ ِ س َ ٔ ْ ُ ُ و َن
وف َو َ ْ َ ْ َن َ ِ ا ْ ُ َ ِ َو ُ ْ ِ ُ َن
ِ ِ ْ َ ِ ْ ﴿ ُ ُ ْ ََْ ا ٍا
﴾ِ ِ
”I er den bedste Ummah, frembragt til menneskeheden; I påbyder Ma'roof og
forbyder Munkar og I har Imaan på Allah.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:110]

Ordet Ummah her, inkluderer alle muslimerne, som individer, grupper og folk med
autoritet, så de påtager sig at påbyde enhver Ma'roof og forbyde enhver Munkar. I
relation til individerne, siger følgende Ayah;

ِ ُ ْ َ ْ ِ ﴿ َوا ْ ُ ْ ِ ُ َن َوا ْ ُ ْ ِ َ ُت َ ْ ُ ُ ْ ا ْو ِ َ ُء َ ْ ٍ ۚ َ ْٔ ُ ُ و َن
ِ َ وف َو َ ْ َ ْ َن
﴾ِ َ ُ ْ ا

”De troende mænd og kvinder er hinandens Awliya´ (hjælpere, venner, beskyttere);
de påbyder Ma'roof og forbyder Munkar...” [MOQ Surah Al-Tawbah 9:71]
Imam Al-Qurtubi sagde i sin Tafseer;
”Han  gjorde det, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar til en sondring mellem
de Troende og hyklerne. Dette indikerer, at den mest særskilte beskrivelse af den
Troende, er det at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar; og det ypperste er kaldet til
Islam.” [Al-Qurtubi, 4/47]
I relation til grupper og partier, forklarer følgende Ayah, typen af deres handling;

ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ ا ٌ َ ْ ُ َن إِ َ ا ْ َ ْ ِ َو َ ٔ ْ ُ ُ و َن
ِ َ ُ ْ وف َو َ ْ َ ْ َن َ ِ ا
﴾َواو َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

ُ َ ْ ﴿ َو
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”Og lad der blandt jer være en gruppe, der kalder til alt det gode (dvs. Islam) og
påbyder Ma'roof og forbyder Munkar; og disse er de succesrige.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:104]
I relation til folk med autoritet, så siger følgende Ayah;

ِ ُ ْ َ ْ ِ ض ا َ ُ ا ا َ َة َوآ َ ُ ا ا َ َة َوا َ ُ وا
وف
ِ ُ ْ ِ ا ْ ْر
﴾َو َ َ ْ ا َ ِ ا ْ ُ َ ِ َو ِ ِ َ ِ َ ُ ا ْ ُ ِر

﴿ا ِ َ إِن

”Disse (regenter), som - hvis Vi giver dem magten i landet - etablerer bønnen og
befaler betaling af Zakaah og påbyder Ma'roof og forbyder Munkar. Og udfaldet af
alting ligger hos Allah.” [MOQ Surah Al-Hajj 22:41]
Qur´anen har forklaret, at Da'wah skal være til Islam;

﴾ِ ْ َ ْ ُ ْ ا ٌ َ ْ ُ َن إِ َ ا

ُ َ ْ ﴿ َو

”Og lad der blandt jer være en gruppe, der kalder til alt det gode (dvs. Islam)...”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:104]

﴾﴿و َ ْ ا ْ َ ُ ِ ِ ا ْ َ َ ى َ َ ا ِ ا ْ َ ِ َب َو ُ َ ُ ْ َ إِ َ ا ْ ِٕ ْ َ ِم
َ

”Og hvem begår mere ondskab end den, der opfinder en løgn imod Allah, mens
han bliver kaldt til Islam?” [MOQ Surah Al-Saff 61:7]

﴾ٍ ِ َ ْ ِ َ ٍاط

َ ِٕ﴿وإِ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ا
َ

”Og du kalder dem sandelig til en opret (og retlinet) Vej.”
[MOQ Surah Al-Mu´minun 23:73]
Qur´anen har også forklaret, at Da'wah skal være til Allah ;

﴾ ِ َد َ إِ َ ا

ً ْ َ ُ َ ْ ﴿و َ ْ ا
َ

”Og hvem er bedre i sin tale end den, der kalder til Allah...”
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[MOQ Surah Fussilat 41:33]

﴾ ِ َ َ ﴿ ُ ْ َ ٰ ِ ِه َ ِ ِ ا ْد ُ إِ َ ا ِ ۚ َ َ َ ِ َ ٍة ا َ َو َ ِ ا

”Sig: Dette er min vej; jeg kalder til Allah med sikker viden; således gør jeg og dem,
der følger mig.” [MOQ Surah Yusuf 12:108]
Qur´anen forklarede, at Da'wah skal være til det, at styre med det, som Allah  har
åbenbaret;

﴾ْ ِ ُ َن

ُ ْ ٌ ِ َ ﴿وإِ َذا ُد ُ ا ٕاِ َ ا ِ َو َر ُ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ إِ َذا
َ

”Og når de kaldes til Allah og Hans Sendebud, for at han (Muhammad) kan
dømme iblandt dem, er der sandelig en del af dem, som vender sig væk.”
[MOQ Surah Al-Nur 24:48]

ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ إِ َذا ُد ُ ا ٕاِ َ ا ِ َو َر
﴾ َ ْ َ َ ُ ُ ا َ ِ ْ َ َوا

ِ ِ ْ ُ ْ ﴿ ٕاِ َ َ َن َ ْ َل ا
ان

”Den eneste udtalelse fra de Troende, når de kaldes til Allah og Hans Sendebud,
for at han kan dømme iblandt dem, er, at de siger: 'Vi hører og vi adlyder!'”
[MOQ Surah Al-Nur 24:51]

﴾ْ ِ ُ َن

ُ َ ِ ٌ ْ ُ ْ َو

َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ِ َ ِب ا

َ ِٕ﴿ ُ ْ َ ْ َن ا

”De bliver kaldt til Allahs Bog, for at den kan dømme iblandt dem, (men) så er der
en del af dem, som vender sig væk, mens de er uvillige.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:23]
At påbyde Ma'roof og forbyde Munkar er Fardh 'Ala Al-Kifaayah (dvs. en kollektiv
forpligtelse) og nogle er blevet særligt forpligtet og den, der påtog sig den, vil blive
belønnet og den der forlod den, vil ikke være undskyldt, indtil den er udført; fordi
Allah  gjorde ”redning” til resultatet, hvis man udfører den forpligtelse og Han
 gjorde ”pinsel” til resultatet, hvis man forlader den. Han  sagde;
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﴿ َ َ َ ُ ا َ ُذ ُ وا ِ ِ ا َ ْ َ ا ِ َ َ ْ َ ْ َن َ ِ ا ِء َوا َ ْ َ ا ِ َ َ َ ُ ا
ٍ َ َِ
﴾اب َ ِ ٍ ِ َ َ ُ ا َ ْ ُ ُ َن

”Da de glemte, hvad de var blevet påmindet om, så reddede Vi dem, der forbød
det onde, men Vi greb dem, der begik uret, med en pinefuld straf, fordi de plejede
at synde.” [MOQ Surah Al-A'raaf 7:165]
Fordi Imaan er den ypperste Ma'roof og grundlaget for enhver Ma'roof, så er Kufr
den ypperste Munkar og grundlaget for enhver Munkar. Fordi de lydige handlinger
er Ma'roofaat, som udspringer fra den ypperste Ma'roof, så er de ulydige handlinger
Munkaraat, der har deres udspring fra den ypperste Munkar. Fordi det at styre med
det Allah  har åbenbaret, er toppen af de lydige handlinger, hvormed selve Imaan
og de lydige handlinger bevares og gennem hvilke, at Da'wah udføres og Islams
Deen bliver udspredt; så er det at styre med andet, end hvad Allah  har åbenbaret,
derimod toppen af de ulydige handlinger og er lig med at følge ens egne indfald,
lyster og vildledning.
Altså er det obligatorisk for Ummah, at forene sig om at etablere denne forpligtelse.
Lad enhver muslim, der kerer sig om sin Deen vide, at når han læser en Ayah eller
Hadeeth, så er han ikke den eneste tilsigtede med den, men det er en tale til alle.
Selv hvis talen var rettet mod Sendebuddet , er det en henvendelse til Ummah
gennem ham, så længe der ikke er noget specificerende bevis. Når Allah  befaler
en muslim vedrørende Imaan, er det en befaling til ham og andre; og en befaling
om tilbedelse, er en befaling til ham og andre og befalingen om at styre med hvad
Allah  har åbenbaret, er ligeledes en befaling til ham og andre.
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Kapitel 2: Imaans vigtighed, når man bærer Da'wah og
prioritering af forpligtelserne
Islam består af Ma'roofaat, som Allah  har befalet skal etableres og Munkaraat,
som Han befalede man skulle afholde sig fra og fjerne. Toppen og den ypperste
Ma'roof er erkendelsen af Allah  og resten af søjlerne i den islamiske 'Aqeedah.
Og toppen af Munkaraat og den ondeste manifestation er Kufr i alle dens former.
Allah  befalede, at man skulle undgå den, afskrække folk fra den og advare dem
imod at falde i dens fælder.
Efter Imaan kommer Taqwa fra de forskellige kategorier af Ma'roof. Og den
realiseres ved at adlyde Allah  og Hans Sendebud . Den er frugten af Imaan,
den fuldender den og er blandt dens forudsætninger. At frygte Allah  vil sige, at
man undgår Hans  vrede. Dette kan kun ske, ved at man forholder sig til Allahs
 Lov. Forholdelsen er forbundet til Imaan. Altså når en muslims Imaan bliver
stærk, bliver hans forholdelse til lydighed stærk. Og forholdelsen bliver svækket,
når Imaan bliver svækket. Således befales muslimen at have Imaan og adlyde Allah
 og Hans Sendebud  og han forbydes Kufr i alle dens former og fra de ulydige
handlinger i alle deres former.
En muslims Imaan og Taqwa og hans afholdelse fra Kufr og synd, vil ikke fortsætte
og vil ikke sprede sig, medmindre han bærer den, kalder folk til den og etablerer
den entitet, som beskytter muslimerne, deres 'Aqeedah og deres Taqwa og
forhindrer dem i at falde i Kufr og ulydighedens fælder. Det er hvad realiteten og
Sendebuddets  handlinger har vist os. Sendebuddet  befalede ikke dem, der var
med ham, til kun at have Imaan og Taqwa. Derimod plejede han  at arbejde med
dem, for at etablere et miljø for Imaan og Taqwa, ved at etablere entiteten, som vil
få hele samfundet til at bevæge sig i samme retning, som individets Imaan og Taqwa
bevæger sig.
Og det var det, han  opnåede, da han etablerede den islamiske stat i Madinah AlMunawwarah (Den Oplyste By).
Altså skal de Ma'roofaat, som vi er pålagt at frembringe, bæres til folk og folk skal
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kaldes til dem og vi skal etablere entiteten, som vil beskytte dem. Alle de
Munkaraat, som vi skal afholde os fra, skal bekæmpes, fordrives, fremmedgøres og
hvem end der begår dem, skal stilles til regnskab og den entitet, som forårsager
tilstedeværelsen af disse Munkaraat, eller værner om dem, skal fjernes.
Derfor er muslimerne forpligtet til at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. Forud for
at påbyde denne Ma'roof, skal de selv forholde sig til den og forud for at forbyde
denne Munkar, skal de selv afholde sig fra den.
Det første aspekt: Forholdelsen til Ma'roof og afholdelsen fra Munkar
Muslimen påkræves, at have Imaan på Allah , Hans Sendebudde og hele den
islamiske 'Aqeedah; dvs. erkendelsen af Allah , Hans engle, Bøger, Sendebudde,
den Sidste Dag og Al-Qadha wal-Qadar, at både den gode og den onde er fra Allah
 og erkender hvad end der er kommet i Qur´anen og Sunnah på en absolut måde.
Altså er Imaan Fardh 'Ayn (en individuel forpligtelse) for enhver muslim. Han er
pålagt at erkende eksistensen af Allah , Skaberen af alting og at der er intet
ligesom Ham. Den, som har attributterne af perfektion og som er fri for enhver
mangelfuldhed; og alt hvad der findes i universet og hvad end livet er etableret på
basis af og mennesket har brug for, kommer fra Allah  Al-Qadeer (den Kapable).
Intet på denne jord eller i himlen kan undgå Ham ; intet kan gå imod Hans 
Vilje og Viden. Og Han  er den Eneste, som fortjener at blive tilbedt, som man
skal søge tilflugt til, som man skal underkaste sig til og sand lykke vil kun komme
via Hans  Velbehag.
Når muslimen besidder det fundament, har han opnået Imaan på Allah .
Muslimen påkræves også at erkende, at Muhammad  er Allahs Rasool, som kom
med Islams Deen som en åbenbaring fra Allah  og ikke gennem sin genialitet eller
intelligens og at han  er ufejlbarlig i det, han viderebragte fra sin Herre. Og
muslimen skal erkende resten af Allahs  Sendebudde, Hans Bøger på en generel
måde, Englene, den Sidste dag og Al-Qadha wal-Qadar. Disse er fundamenterne for
Imaan, den der anerkendte dem, er en Troende, selv hvis han manglede nogle af
detaljerne - selvfølgelig så længe, at han ikke påtager sig eller tror på noget, som
modstrider hans Imaan.
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Men denne Imaan forøges og formindskes, altså kræver det en stærk forholdelse og
vedligeholdelse af en retskaffen adfærd. Altså styrkes erkendelsen af Allah  og
bliver mere virkningsfuld i livets domæne, jo mere den Troende overvejer de
universelle tegn og Allahs  åbenbarede Ayaat. Så jo mere en muslim tænker over
Allahs  skabelse og præcisionen i dens sammensætning og Skaberens styrke,
Visdom og Viden, desto mere vil muslimens Imaan blive styrket og forøge hans
helliggørelse af denne Mægtige Skaber. Jo mere han overvejer de gaver, som Allah
 har givet ham og jo mere han forsøger at tælle dem og henlede hans
opmærksomhed til det, han var uagtsom overfor, desto nærmere vil han komme
denne Ophøjede Ilaah (Gud) og lovprise Ham , takke Ham  og adlyde Ham .
Jo mere muslimen tænker over mangelfuldheden i alt andet end Skaberen  og
tænker over sin egen afhængighed og svaghed, desto mere vil han skynde sig at
tilbede, adlyde og underkaste sig til denne Skaber  udelukkende.
Erkendelsen af Allahs Rasool  vil ligeledes forøges og formindskes. Så jo mere
muslimens viden om Qur´anen forøges, desto mere vil hans overbevisning om, at
denne Qur´an ikke er fra andre end Allah , blive forøget og dermed vil hans
overbevisning om, at Muhammad  er Allahs Sendebud også forøge sig. Når han
ligeledes overvejer Sendebuddets  Seerah, hans liv og de trængsler han gennemgik
for Allahs Skyld og hans standpunkt, jo større vil hans kærlighed blive til Allahs
Rasool  og hans tilknytning til denne mægtige Profets personlighed vil blive
forøget. Altså vil hans stræben efter at adlyde ham  og have den samme
bekymring, som Allahs Rasool havde igennem sit liv også forøge sig.
Det samme gælder erkendelsen af den Sidste Dag. Når muslimen tænker mere
over vilkårene på Dommedagen, som gør børn gråhårede, får enhver ammende
mor til at glemme det hun ammer, lader enhver gravid kvinde tabe sin byrde og
menneskerne ser ud til at være berusede, på grund af frygten for det, der finder
sted; denne usete scene, Allah  har informeret ham om, vil skræmme ham og
som en konsekvens, vil han undgå rædslen på den Dag og søger således midlet til
sikkerhed på den Dag. Jo mere den Troende overvejer de Ayaat og Ahadeeth, som
taler om Jannah og det Allah  har forberedt til de Troende, i form af varig
komfort og evig lyksalighed, desto mindre vil nydelsen i Dunya blive i hans øjne og
således vil hans higen efter det sublime Paradis forøge sig. Og jo mere den
Troende reflekterer over de Ayaat og Ahadeeth (der fortæller) om Helvedsilden og
hvad Allah  har forberedt til de ikke-Troende og syndere af smertefuld pinsel og
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evig ild, desto større vil hans frygt blive for denne straf. Altså vil frygten for livets
straf og smerte, blive mindre i hans øjne, så han vil begynde at undgå de årsager,
som vil føre en til Helvedsilden, selv hvis det førte ham til tyrannernes fængsler og
udsatte hans ryg for stryg med deres piske. Altså når hjertet binder sig omkring
Imaan, så besvarer kroppens organer Allah  i bevidst lydighed og stærkt
engagement. Jo mere det Hinsides bliver fremtræden i den Troendes øjne, desto
mere vil Dunya virke immateriel for ham. Og når Imaan bliver stærkere, vil
forholdelsen efterfølgende blive stærkere og støtte den Troende i at være urokkelig
i sin tale og handling, uanset hvilke trængsler og besværligheder, han måtte møde.
Imaan på Allah skal ledsages af en afvisning af alle andre rivaler, uanset hvilke
former og billeder de måtte antage, om end de er idoler eller tanker. Qur´anen
konfronterede afgudsdyrkerne og dem, der bar på disse opfattelser;

﴾﴿ َ َل ا َ ْ ُ ُو َن َ َ ْ ِ ُ َن َوا ُ َ َ َ ُ ْ َو َ َ ْ َ ُ َن

”Han sagde: 'Tilbeder I det, som I (selv) udskærer?' Og Allah har skabt jer og det I
laver (med jeres hænder).” [MOQ Surah Al-Saffat 37:95-96]
Og Han  sagde;

﴿ا َ َ ا ْ ُ ُ ا َت َوا ْ ُ ى َو َ َ َة ا ِ َ َ ا ْ ْ َ ى ا َ ُ ُ ا َ ُ َو َ ُ ا ْ َ ِ ْ َ إِ ًذا
﴾ِ ْ َ ٌ ِ َ ى

”Har I tænkt over Laat og 'Uzza og Manaat som den tredje? Har I hankøn, mens
Han har hunkøn? Dette er sandelig en unfair opdeling!”
[MOQ Surah Al-Najm 53:19-22]
Han  sagde;

ُ َ َ ُ ُت َو َ ْ َ َو َ ُ ْ ِ ُ َ إِ ا ْ ُ َو
َن َوإِ َذا ُ ْ َ َ َ ْ ِ ْ آ َ ُ َ َ َ ٍت َ َن

َ َ ْ ﴿و َ ُ ا َ ِ َ إِ َ َ ُ َ ا
َ
ُ َ ِِٕ َ ٰ ِ َ ِ ْ ِ ْ ٍ ۖ إِ ْن ُ ْ ا

ُْ ُ ُِ
﴾ُ َن

ُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ َ إِن ُ ُ ْ َ ِد ِ َ ُ ِ ا
ََْ َ س
ِ َ ِ َ َر ْ َ ِ ِ َو َ ٰ ِ ا ْ َ َ ا
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َ ٓ ِ ان َ ُ ا ا ْ ُ ا
َ ِ ْ ُ ُ ْ إِ َ َ ْ ِم ا

ُِٕ َ ُ ْ ا
َ َْ ُ

”Og de sagde: 'Der er intet andet end vores liv i denne verden, vi dør og vi lever;
det er kun tiden, der destruerer os.' Og de har ingen viden om det, men gætter kun.
Når Vores tydelige Ayaat reciteres for dem, så er deres argument intet andet end, at
de siger: 'Bring da vores (afdøde) fædre tilbage, hvis I er sandfærdige! Sig (til dem):
'Allah giver jer liv, så tager Han det fra jer og derefter vil Han forsamle jer på
Opstandelsesdagen; dette er der ingen tvivl om, men de fleste mennesker ved det
ikke.'” [MOQ Surah Al-Jathiyah 45:24-25]
Imaan på andet end Allah  er falsk. Det skal forkastes og afvises. Ligesom Imaan
kræver tænkning og overvejelse, så kræver Kufr også tænkning og overvejelse. De
nævnte Ayaat motiverer folks sinde til at tænke og beder dem overveje realiteten af
de vantros livssyn, så de kan blive forvisset om, at disse er falske alle sammen og så
de helt og holdent kan afvise Taghoot. Han  sagde;

َ َ ا ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َو ِة ا ْ ُ ْ َ َ ا ِ َ َم
﴾ٌ ِ َ ٌ

ِ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ِت َو
ِ َ ُ َوا

ِ ُْْ َ َ َ﴿

”Så den, der benægter Taghoot og erkender Allah, har taget fat i det stærkeste
håndgreb, som aldrig vil blive brudt; og Allah hører og ved alt.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:256]

Ligesom tænkning og overvejelse er midlet til at erkende Allah , på samme måde
er dette også et middel til at afvise Taghoot. Begge dele kræves af muslimen, så han
kan gribe fat i det solide greb og opnå den korrekte vejledning.
Denne Imaan, som kræves fra enhver muslim, gør ham engageret i den. Den, der
erkender Allah og forkaster alt hvad der er falsk, vil finde sig selv læne sig mod
denne mægtige Ilaah (Gud), Skaberen, Al-Qadeer (den Evigt Kapable). Altså elsker
han Ham , frygter Ham, ønsker Hans Barmhjertighed, tilbeder Ham og følger
Hans befalinger. I muslimen genererer dette kærlighed til det Allah  elsker og
had til det Allah  hader. I sit liv vil muslimen derfor vende sig mod Allah  og
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takke Ham for det Han har givet ham og den Nåde Han  har skænket ham.
Hvorfor skulle han ikke ville gøre det, når han har indset sin egen svaghed og
manglende evne og sit behov for Den , der varetager hans affærer? Var det ikke
for Allah , var han ikke blevet vejledt, han ville ikke have været på den rette vej
og hans affærer ville ikke have været gode. Ved at følge Allahs  befaling lever han
derfor et godt liv og ved at vende sig væk fra ihukommelsen af Allah , så lever
han et elendigt og usselt liv og han vil miste denne verden og det Hinsides. Imaan
vil uundgåeligt drive en hen imod forholdelse og Taqwa. Dette får enhver muslim
til at vende sig mod Skaberen for at tilbede Ham og adlyde Ham, afholde sig fra
det, der gør Ham vred og gør ham ivrig efter at gøre alt det, der behager Ham.
Hvad er det så, der gør Allah  tilfreds og hvad gør Ham vred?
Det der sandelig gør Allah  tilfreds, er lydigheden til Ham, som sker gennem de
Ma'roofaat, som Lovgiveren fastlagde for muslimerne og befalede dem at forholde
sig til. Det der gør Allah  vred, er ulydighed, som sker gennem de mange
Munkaraat, som Lovgiveren også fastlagde og befalede muslimerne at afholde sig
fra.

Fardh 'Ayn (individuel pligt) og Fardh Kifaayah (kollektiv pligt)
Den, der undersøger de shariamæssige forpligtelser vil opdage, at nogle af dem er
individuelle og andre er kollektive. En Fardh 'Ayn er den forpligtelse, som skal
påtages af enhver Mukallaf (juridisk ansvarlig person). Hvis en muslim forlod
forpligtelsen, ville han ikke være fritaget for synd, selv hvis alle andre muslimer
havde påtaget sig den. Men hvis han udførte pligten, mens alle muslimerne
forsømte den, så ville han være fritaget for synd og bebrejdelse foran Allah . Det
betyder, at det er obligatorisk for enhver muslim, at søge efter de individuelle
forpligtelser og forholde sig til dem, for således at være fritaget for synd og lette
sin samvittighed foran Skaberen af disse forpligtelser.
Hvad der er blevet sagt om de individuelle forpligtelser, er også tilfældet med
hensyn til de fastlagte forbud, så længe de vedrører individet. Det betyder altså, at
muslimen skal udføre Salah, faste i Ramadhan, lave Hajj til det Hellige Hus, når han
formår det, betale Zakaah, når hans økonomi når Nisaab (det minimale beløb, over
hvilket Zakaah skal betales), tage sig af sine forældre, spise af det der er Halaal og
godt; afholde sig fra at spise det onde og Haraam og afholde sig fra at begå Zina,
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lyve og bagtale og andre lignende ting, som muslimen skal forhøre sig om. Dermed
vil han udføre enhver handling, hvis den er Ma'roof (ret) og afholde sig fra den,
hvis den er Munkar (slet).

Fardh Kifaa´i (den kollektive pligt)
Der er kollektive forpligtelser og det der kræves er, at disse forpligtelser skal
udføres, uanset hvem der har påtaget sig dem blandt muslimerne. De kræves ikke
fra ethvert individ i sig selv. Det der er påkrævet er, at de bliver udført. Og de kan
blive udført af nogle få, eller af mange. Hvis de ikke bliver udført, vil alle
muslimerne være syndige, indtil de bliver udført. Tværtimod vil synden kun blive
fjernet blandt dem, der stræbte og satte sig for at etablere dem og som var
involveret seriøst i denne bestræbelse. Lad ingen antage, at fordi muslimerne deler
synden med ham, at det vil lette synden for ham, så derfor forsømmer han de
kollektive forpligtelser. Dette er ikke sandt, fordi han vil komme alene på
Dommedagen og selv bære på synden. Han  sagde;

﴾﴿و ُ ُ ْ ٓا ِ ِ َ ْ َم ا ْ ِ َ َ ِ َ ْ ًدا
َ

”Og de vil alle sammen komme til Ham individuelt på Opstandelsesdagen (uden
nogen hjælper eller beskytter).” [MOQ Surah Maryam 19:95]
At Ummah falder i synd sammen med ham, vil måske trøste ham i denne verden,
men det vil ikke lette den for ham i det Hinsides. Lad derfor enhver, som har været
forsømmende i de kollektive pligter, som endnu ikke er blevet etableret, kaste sig
ud i arbejdet for at etablere dem, med et seriøst engagement, for dermed at have
en ren samvittighed foran Allah , før Dagen kommer, hvor alle hjerter og syn vil
blive vendt om. Så muslimen, der erkender Allah  og frygter Hans advarsel og
ønsker Hans Løfte, han vil være interesseret i at gøre Allah  tilfreds, vinde
Paradiset og redde sig selv fra Ilden. Sådan en muslim betragter den kollektive
forpligtelse som en pligt, der skal udføres. Så længe den ikke er blevet påtaget, vil
synden nå ham, hvis han ikke arbejdede for at etablere den. Men hvis forpligtelsen
blev udført, så vil han ikke have nogen skyld over sig, så længe nogle folk
etablerede den.
Altså for at muslimen kan lette sin samvittighed foran Allah , skal han bekymre
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sig om de kollektive forpligtelser, ligesom han gør med de individuelle forpligtelser.
For eksempel at styre, med hvad Allah  har åbenbaret, Jihaad for Hans  Skyld,
Ijtihaad og at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. De er alle sammen kollektive
forpligtelser, som muslimer skal arbejde for at etablere; ellers vil de være syndige.
Hvis Ijtihaad er fraværende i Ummah, er vi alle sammen syndige, bortset fra den, der
arbejder for at frembringe Ijtihaad.
Tilstedeværelsen af personer, der arbejder for at frembringe Ijtihaad, vil ikke fjerne
synden fra de andre, så længe Ijtihaad endnu ikke eksisterer. Når Ijtihaad eksisterer,
vil synden blive fjernet fra alle og enhver.
Det er også tilfældet med hensyn til etablering af den islamiske stat. Ethvert
individ, som afholder sig fra at påtage sig arbejdet for at etablere den, vil være
syndig foran Allah  og tilstedeværelsen af folk, der arbejder for dens etablering,
vil ikke fjerne synden fra dem, der afholder sig fra det, så længe staten ikke er
blevet etableret.
Følgende blev nævnt i bogen med titlen, ”Fikrul Islami” (Den Islamiske Tanke),
under overskriften, ”den kollektive forpligtelse, er en forpligtelse for enhver
muslim.”
”Forpligtelsen fjernes ikke i noget tilfælde overhovedet, medmindre arbejdet som
var forpligtet, var blevet påtaget. Den der forsømmer denne pligt, vil fortjene straf
for at forlade den. Han vil være syndig, indtil han påtager sig den. I denne
sammenhæng er der ingen forskel på den individuelle og den kollektive
forpligtelse. De er alle sammen forpligtende for muslimerne.
Hans  udtalelse;

﴾ ً َ ِ ﴿ا ِ ُ وا ِ َ ً َو

”Drag ud med let eller tung (oppakning)...” [MOQ Surah Al-Tawbah 9:41]
Det er en kollektiv forpligtelse. I alle disse (forpligtelser), er handlingen blevet
forlangt på en absolut måde. Så at forsøge at gøre forskel på den individuelle og
den kollektive forpligtelse, i deres kapacitet som forpligtelser, er en synd foran
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Allah ; og det er ensbetydende med at vende sig bort fra Allahs  Vej og et
bedrag, for at skabe en selvtilfredshed i udførslen af forpligtelser foran Allah .
Hvad angår det, at fjerne en pligt fra den, for hvem den var obligatorisk, her er der
ligeledes ingen forskel på den individuelle og den kollektive forpligtelse. Pligten
fjernes ikke indtil handlingen, som blev forlangt af Lovgiveren , er blevet
etableret, om end befalingen var til enhver muslim, såsom de fem daglige Salawaat,
eller om befalingen var til alle muslimerne, såsom Bay'ah (løfte) til en Kalif. Ingen
af disse forpligtelser vil blive fjernet, indtil handlingen er blevet etableret, dvs.
indtil bønnen er blevet etableret og Kaliffen er blevet udpeget og har fået Bay'ah.
Altså vil den kollektive pligt ikke blive fjernet fra nogen af muslimerne, når nogle
af dem påtager sig handlingen, som vil etablere den, indtil den er blevet etableret.
Derfor vil enhver muslim være syndig, så længe denne handling ikke er blevet
fuldført. Følgelig er det ikke korrekt at sige, at den kollektive forpligtelse er den
pligt, hvor, hvis en del påtog sig den, er resten fritaget for synden.
Men den kollektive forpligtelse er den pligt, hvor, hvis en del har fuldført den, så er
resten fritaget for synd. Fjernelsen af synden vil være reel, fordi handlingen, som
blev befalet, allerede blev udført og eksisterer, så synden har ingen grund til at
forblive. Dette er den kollektive forpligtelse, der er ligesom den individuelle
forpligtelse.
Altså er etablering af den islamiske stat, en forpligtelse for alle muslimer; dvs. den
er Fardh for hver enkelt muslim. Denne forpligtelse bliver ikke fjernet fra nogen
som helst muslim, indtil den islamiske stat er etableret. Hvis en del påtog sig de
handlinger, som vil etablere den islamiske stat, så vil den forpligtelse ikke blive
fjernet fra nogen muslim, så længe den islamiske stat ikke er blevet etableret. Så
forpligtelsen vil forblive over enhver muslim og synden vil forblive over enhver
muslim, indtil statens etablering. Synden vil ikke blive fjernet fra enhver muslim,
indtil han stræber efter den handling, som vil etablere staten og fortsætter med
denne handling, indtil staten er etableret. Enhver kollektiv forpligtelse, vil forblive
en forpligtelse for enhver muslim og vil ikke blive fjernet, indtil den forlangte
handling er blevet påtaget.” (*citat slut*)
Så snart de individuelle og de kollektive forpligtelser, er blevet tydelige for os, vil
det stå klart for os, at for at muslimen kan lette sin samvittighed foran sin Skaber
og Herre, så er det pålagt ham, at påtage sig alle de individuelle forpligtelser og
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deltage sammen med andre, for at etablere de kollektive forpligtelser.
Prioritering i forpligtelserne
Påtagelsen af de individuelle forpligtelser har shariamæssige prioriteringer. Når en
muslim er i stand til at udføre alle sine individuelle og kollektive forpligtelser, så er
det hvad der kræves af ham og han vil ikke have noget problem (i forhold til synd).
Men hvis der skulle ske et sammenstød, så tager de individuelle forpligtelser
prioritet over de kollektive forpligtelser. Og hvis der sker et sammenstød imellem
de individuelle forpligtelser, vil det være den islamiske Shari'ah og ikke forstanden,
som har fastlagt hvilke forpligtelser, der har prioritet over andre.
Altså tager det, at give Nafaqah (vedligehold) til familien, præcedens over betaling
af gæld og betaling af gæld tager præcedens over betaling for Hajj. At faste i
Ramadhan tager præcedens over faste på grund af Nadhr (brud på et løfte). Og
Jumu'ah Bønnen tager præcedens over at holde sine aftaler og så fremdeles.
Hvis der sker et sammenstød imellem de kollektive forpligtelser hvor de ikke kan
blive etableret alle sammen, så vil det igen være Shari'ah og ikke forstanden, som
fastlagde prioritering af nogle over andre. Her er feltet bredt og kompliceret. Dette
er fordi, der er mange kollektive forpligtelser; nogle er besværlige og meget
omkostningsfulde, mens andre kræver en stor mængde af indsats og tid. Der er så
mange, at muslimen umuligt kan påtage sig alle sammen. Derfor bliver det
afgørende for ham, at påtage sig nogle, på bekostning af andre. Hvad han påtager
sig og hvad han undlader, kan ikke være på basis af indfald, rationel vurdering eller
personligt valg; derimod er det baseret på juridisk præference, hvor Shari'ah afgør
prioriteten. Det tages ud fra de indikationer, som forklarer handlingens vigtighed.
De vigtigste kollektive forpligtelser
Når vi afgør, at den islamiske stats etablering er på toppen af prioriteringsvægten
blandt de kollektive forpligtelser, så tager vi afgørelsen fra teksterne i Qur´anen og
Sunnah. De Ayaat, der forpligter at styre med hvad Allah  har åbenbaret, er
mange. Han  sagde;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ و َن
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َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt; disse er de vantro.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:44]

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt; disse er tyrannerne.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:45]

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt; disse er de oprørske.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:47]

﴾ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ُ َك

َ ﴿ َ َ َو َر َ َ ُ ْ ِ ُ َن

”Nej, ved din Herre, de har ikke Imaan, før de gør dig til dommer, i alt hvad de
strides om.” [MOQ Surah Al-Nisaa´ 4:65]

﴾ ْ ُ ﴿وا ِن ا ْ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َو َ َ ِ ْ ا ْ َ َاء
َ

”Og styr iblandt dem med det, Allah har nedsendt og følg ikke deres lyster.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:49]

﴾﴿ا َ ُ ْ َ ا ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ َن ۚ َو َ ْ ا ْ َ ُ ِ َ ا ِ ُ ْ ً َ ْ ٍم ُ ِ ُ َن

”Er det da et Jaahiliyah (dvs. uislamisk) styre, de ønsker? Hvem er en bedre
dommer end Allah, for et folk, som er overbeviste?”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:50]
At handle på basis af disse tekster og andre lignende tekster, som indeholder andre
Ayaat og Ahadeeth, afhænger af eksistensen af den islamiske stat, som vil styre med
det Allah  åbenbarede. Ayaat, der befaler etablering af Hudood (straffekodeks), er
mange;
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﴾ َ ُ َ ِ ْ ﴿وا ِر ُق َوا ِر َ ُ َ ْ َ ُ ا ا
َ

”Skær hånden af tyven, mand eller kvinde...” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:38]

﴾﴿ا ا ِ َ ُ َوا ا ِ َ ْ ِ ُوا ُ َوا ِ ٍ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ٍة

”Kvinden og manden, som er skyldig i illegalt samleje, pisk hver enkelt med et
hundrede striber...” [MOQ Surah Al-Nur 24:2]

ْ ُ ﴿وا ِ َ َ ْ ُ َن ا ْ ُ ْ َ َ ِت ُ َ ْ َ ٔ ْ ُ ا ِ ْر َ َ ِ ُ َ ََاء َ ْ ِ ُو
َ
﴾َ َ ِ َ َ ْ َ ًة

”Og dem, der anklager kyske kvinder og ikke kommer med fire vidner, så pisk dem
med firs piskeslag...” [MOQ Surah Al-Nur 24:4]

﴾ ً َ ْ ُ ِ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ً ُ ْ َ َ ِ ُ َ ﴿و
َ

”...og den, som dræbes uretmæssigt (og ikke ved en fejl), har Vi givet autoritet til
vedkommendes arving (til at kræve Qisaas, dvs. tilgive eller kræve erstatning).”
[MOQ Surah Al-Isra 17:33]

ض َ َ ًدا ان ُ َ ُ ا ا ْو
ِ ﴿إِ َ َ َ ُاء ا ِ َ ُ َ ِر ُ َن ا َ َو َر ُ َ ُ َو َ ْ َ ْ َن ِ ا ْ ْر
﴾ض
ِ ُ َ ُ ا ا ْو ُ َ َ ا ْ ِ ِ ْ َوا ْر ُ ُ ُ ْ ِ َ ٍف ا ْو ُ َ ْ ا ِ َ ا ْ ْر

”Gengældelsen for dem, som bekriger Allah og Hans Sendebud og begår
korruption og ødelæggelse i landet, den er, at de skal dræbes eller korsfæstes, at
deres hænder og fødder skal skæres af, på modsat side af hinanden, eller at de skal
udvises af landet...” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:33]
Der er mange Ahadeeth, som nævner piskning af den, der drikker alkohol og
stening af den, der begår hor, mens vedkommende er gift, tand for tand, Qisaas
(erstatning) for skader og Arsh (blodpenge), når Qisaas ikke finder sted og
pålæggelse af Ta´zeer (disciplinær straf), hvor Shari'ah ikke har fastlagt en specifik
straf. At handle på basis af disse regler og Hudood, som Allah  har nedfældet,
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afhænger af den islamiske stats tilstedeværelse, som vil styre med hvad Allah 
har åbenbaret.
Der er adskillige Ayaat, som nævner Jihaad for Allahs  Skyld. Eksempelvis;

﴾ِ َ ِ ِ ا

ِ ْ ُ ِ ُ ﴿ا ِ ُ وا ِ َ ً َو ِ َ ً َو َ ِ ُوا ِ ْ َ ا ِ ُ ْ َوا

”Drag ud med let eller tung (oppakning) og kæmp med jeres ejendom og personer,
for Allahs Skyld...” [MOQ Surah Al-Tawbah 9:41]

ُ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِم ا ْ ٓ ِ ِ َو َ ُ َ ُ َن َ َ َم ا ُ َو َر
ْ ُ او ُ ا ا ْ ِ َ َب َ ُ ْ ُ ا ا ْ ِ ْ َ َ َ َ ٍ َو
﴾َ ِ ُ و َن

َ ِ َو
َ ِ ا

ِ ُ ْ ِ ُ َن
َ ِ َ ْا

َ َ ِ ُِ ا ا
َ َ ِ ُ َن ِد

َ﴿
َ َو

”Bekæmp dem, der ikke erkender Allah eller den Sidste dag; som ikke forbyder
hvad Allah og Hans Sendebud har forbudt; og dem, der ikke erkender sandhedens
Deen (Islam) blandt Bogens folk (jøder og kristne), indtil de betaler Jizyah af egen
vilje og føler sig underkuede.” [MOQ Surah Al-Tawbah 9:29]

﴾ ً َ ْ ُ َ ُ ِ َ ُ َ َ ً َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ﴿ َو َ ِ ُ ا ا

”...og bekæmp afgudsdyrkerne kollektivt, ligesom de bekæmper jer kollektivt...”
[MOQ Surah Al-Tawbah 9:36]

﴾ِ ِ ُ ُ ُ

َ َ ُ َن ِ ْ َ ٌ َو َ ُ َن ا

َ ْ ُ ُ ِ َ ﴿و
َ

”Og bekæmp dem, indtil der ikke er mere Fitnah (hedenskab og afgudsdyrkelse) og
hele denne Deen (dvs. tilbedelsen) er til Allah udelukkende...”
[MOQ Surah Al-Anfal 8:39]

ِ ر َ ِط ا ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ َن ِ ِ َ ُو ا
﴾ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ا

ِ ُ ٍة َو

ُ ْ َ َ ْ ﴿ َوا ِ وا َ ُ ا
َ ْ ِ ِ َو َ ُو ُ ْ َوآ َ ِ َ ِ ُدو

Da’wah til Islam – side 47

”Og forbered, hvad I formår af styrke og krigsheste, hvormed I kan sætte en
skræk i hjertet på Allahs fjende og jeres fjende; og andre udover dem, som I ikke
kender, men Allah kender dem...” [MOQ Surah Al-Anfal 8:60]
At handle på basis af disse tekster og andre lignende Ayaat og Ahadeeth, afhænger
af den islamiske stats eksistens, som vil styre med hvad Allah  har åbenbaret. Og
der er Ahadeeth, som nævner, at Jihaad vil fortsætte indtil Dommedagen og en
retfærdig persons retfærdighed vil ikke annullere den og en uretfærdig persons
uretfærdighed vil heller ikke annullere den. Muslimen er med andre ord pålagt, at
engagere sig i Jihaad, når han kaldes til Jihaad, om staten eksisterer eller ej, dvs.
Jihaad vil finde sted med enhver Ameer, om han er gudfrygtig eller syndig.
Men regenterne i dag engagerer sig ikke i Jihaad og de beordrer heller ikke Jihaad
for Allahs  Skyld. Når de kalder til kamp, kalder de til, at muslimer kæmper
indbyrdes. De vil blive ved med det indtil mænd, der erkender Allah og den Sidste
Dag, rejser sig og nedlægger disse Kufr stater og i deres sted, etablerer den
islamiske stat, som vil styre med hvad Allah  har åbenbaret. De Ayaat, som får
den islamiske Ummah til at bære budskabet til verden og beskriver den som den
bedste Ummah blandt andre nationer, er mange;

ِ ُ ْ َ ْ ِ س َ ٔ ْ ُ ُ و َن
وف َو َ ْ َ ْ َن َ ِ ا ْ ُ َ ِ َو ُ ْ ِ ُ َن
ِ ِ ْ َ ِ ْ ﴿ ُ ُ ْ ََْ ا ٍا
﴾ِ ِ
”I er den bedste nation, der nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, I
påbyder Ma'roof og forbyder Munkar og I har Imaan på Allah.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:110]

﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ﴿ َو ِ ِ ا ْ ِ ُة َو ِ َ ُ ِ ِ َو

”...men magten, styrken og æren tilkommer Allah, Hans Sendebud og de Troende.”
[MOQ Surah Al-Munaafiqun 63:8]

﴾ ً ِ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ﴿و َ َ ْ َ َ ا ُ ِ ْ َ ِ ِ َ َ َ ا
َ

”...og Allah vil aldrig give Kuffaar en måde, hvorpå de kan overvinde de Troende.”
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[MOQ Surah Al-Nisa 4:141]

س َو َ ُ َن ا ُ ُل
ِ ﴿ َو َ َ ٰ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ا ً َو َ ً َ ُ ُ ا ُ َ ََاء َ َ ا
﴾َ َ ْ ُ ْ َ ِ ًا
”Og således gjorde Vi jer til en retfærdig nation, så I kan være vidner over
menneskeheden og så Sendebuddet kan være et vidne over jer...”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:143]

Hvordan kan der være nogen værdighed til de Troende og ingen vej for Kuffaar
over de Troende, mens de Troende ikke har en stat? Hvordan kan de påbyde alle
de andre nationer Ma'roof og forbyde dem Munkar, når de ikke engang er i stand til
det i deres egne hjem?
Altså vil det ikke være muligt uden eksistensen af den islamiske stat, der styrer med
det, Allah  har åbenbaret.
Der er adskillige Ahadeeth, som befaler muslimerne at have én Imam, som de skal
give løfte til, ifølge Allahs  Bog og Hans Sendebuds  Sunnah;

َ ات َول َ َْس ِﰲ ُع ُن ِق ِه ب َ ْي َﻌ ٌة َم
َ )) َو َم ْن َم
((ات ِم َت ًة َ ا ِه ِلي ًة

”Den, der dør uden en Bay'ah (lydighedsløfte til en Kalif) om sin hals, vil dø en
Jaahiliyah (dvs. en uislamisk) død.” [Berettet af Muslim]

(()) إِن َما ا ِﻹ َما ُم ُج ٌة يُقَات َُل ِم ْن َو َرائِ ِه َويُت َقى ِب ِه

”Imamen er et skjold, man kæmper bag og beskytter sig ved.” [Berettet af Muslim]

َ  فَإِن ُه َم ْن َخ َر َج ِم َن السلْ َط ِان ِش ْﱪًا َم،)) َم ْن كَ ِر َه ِم ْن أَ ِم ِﲑ ِه َش ْ ًا فَلْ َي ْص ِ ْﱪ
((ات ِم َت ًة َ ا ِه ِلي ًة

”Den, der hader noget fra sin leder, skal være tålmodig; for den, der afskærer sig
selv fra Sultanen bare en lille smule, vil dø en uislamisk død.” [Berettet af Muslim]
Sahabah  havde en Ijmaa' (konsensus) om forpligtelsen, at udpege en Kalif (dvs.
en efterfølger) til Allahs Rasool  efter hans død. De var også enige om, at udpege
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Abu Bakr  som Kalif, derefter 'Umar , 'Uthman  og 'Ali , efter hver enkelt
af dem var gået bort. Og gennem hele deres liv var Sahabah  enige om
forpligtelsen, at udpege en Kalif. Selvom de var uenige om personen, der skulle
udpeges, så var de aldrig uenige om etableringen af en Kalif.
Også de ting muslimer har behov for, til livet i det islamiske samfund, såsom
industri, medicin, hospitaler, etablering af fabrikker, laboratorier, forberedelse af
styrke og andre lignende kollektive forpligtelser; i alle disse sager deler muslimerne
ansvaret for at tilvejebringe dem. Selve tilvejebringelsen af disse sager på en
komplet måde, som opnår det blomstrende islamiske liv - som på den ene side
afhænger af underkastelse til Allah  og forberedelse og styrke til muslimer på
den anden side, for dermed at kunne bære Da'wah - den kan kun ske gennem en
stat, som selv vil føre opsyn med etableringen af disse forpligtelser på en effektiv
måde og som stemmer fuldstændigt overens med Islams natur og formål.
Shari'ah har også givet regenten ansvaret for at anspore befolkningen til at
overholde, hvad Shari'ah har gjort obligatorisk. I fraværet af den islamiske stat,
suspenderes alle de regler, som regenten er blevet betroet med. Og når folk også
forsømmer de regler, som vedrører dem, så vil de ikke finde en regent til at
håndhæve deres forholdelse til disse regler. Altså bliver tilstedeværelsen af den
islamiske stat, et af de fundamenter, hvorpå den praktiske eksistens af Islam vil
blive etableret i livets domæne.
Når dette fundament bliver afskaffet, vil et stort antal af Islams regler blive
afskaffet og mange af Islams tekster vil blive suspenderet, muslimer vil miste deres
identitet, værdighed og styrke, deres land vil blive overtaget, deres fjende vil have
kontrollen over dem og Munkaraat vil blive udspredt, ligesom det er tilfældet i dag.
Islam bliver ikke etableret uden etablering af den islamiske stat
Hvor underligt er det ikke, at vi ser folk arbejde for at etablere Islam, uden at
fokusere deres indsats på etablering af den islamiske stat. Mere overraskende er
det, at man blandt muslimer finder dem, der betragter den islamiske stat og
arbejdet for at genetablere den, som en almindelig shariamæssig regel, der ikke
gives præference eller præcedens over noget som helst andet.
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Og endnu mere overraskende er det, at man blandt muslimerne vil finde dem, som
arbejder for at iværksætte de shariamæssige regler gennem de eksisterende regimer,
på bekostning af arbejdet for at etablere den islamiske stat, som vil påtage sig hvad
Shari'ah har betroet den med, af etablering af Islams regler.
Altså kan vi konkludere, at den vigtigste og mest uundværlige forpligtelse blandt de
kollektive forpligtelser, er arbejdet for at etablere den islamiske stat, som styrer
med hvad Allah  har åbenbaret. Dette arbejde er i færd med at blive udført af en
del af muslimerne. Men denne del er ikke tilstrækkelig, fordi staten er stadig ikke
blevet etableret. Som et resultat er denne kollektive forpligtelse blevet ligesom den
individuelle forpligtelse, som nævnt tidligere, dvs. enhver muslim er nu pålagt at
arbejde i forhold til evne, for at etablere den islamiske stat.
Følgelig vil den mest præcise og korrekte emulering af Allahs Rasool  være, at
muslimen studerer de individuelle forpligtelser, som blev fastlagt af Allah . Og
han skal også studere de individuelt forbudte handlinger, som er blevet forbudt af
Allah . Derefter skal han kigge efter de kollektive forpligtelser, som Allah har
påbudt skal etableres, så han påtager sig dem, eller deltager i udførslen af dem, i
forhold til sine evner og kunnen.
Efter studier står det klart, at Allah  har vejledt os til den vigtigste kollektive
pligt, som er arbejdet for at etablere den islamiske stat, der er metoden til at
etablere majoriteten af de islamiske regler, omend de er individuelle eller kollektive.
På denne måde vil muslimen have forberedt sig til Regnskabets Dag, hvor han vil
blive spurgt om hvad han har gjort. Dette er fordi, han påtog sig de individuelle
forpligtelser og afholdt sig fra de individuelt forbudte handlinger. Han påtog sig
også den ypperste kollektive pligt, hvorigennem synden for alle de relaterede
forpligtelser, bliver fjernet fra ham og de er mange. Således vil muslimen have
holdt fast i sandheden fra alle sider. Altså har han påtaget sig det, som vil etablere
Islam i ham som et individ. Han har også påtaget sig det, som vil etablere Islam i
samfundet. Hvis noget andet ikke var blevet påtaget endnu, ville det være nogle få
af de kollektive forpligtelser. Naturen af påtagelsen af disse forpligtelser, vil være
personlig og ikke kollektiv, såsom at lave Du'a for den, der nyser og udførslen af
bøn ved begravelser.
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Kendskab til Ma'roof og kendskab til Munkar
Diskussionen om at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar vejleder os til viden om
Ma'roof og Munkar. Viden kommer forud for påbuddet og forbuddet; der kan ikke
være noget påbud eller forbud uden viden. Hvad er de shariamæssige grænser for
den viden, som kræves af muslimen?
Det er indlysende, at viden går forud for handling. Denne handling skal også være
ifølge den shariamæssige viden. Ellers vil handlingen ikke være tilbedelse. Allah 
har befalet muslimen, at påtage sig Ma'roofaat, så det er afgørende, at man har viden
om disse Ma'roofaat, for at kunne påtage sig dem. Han  har ligeledes befalet dem
at afholde sig fra Munkaraat; altså er det afgørende at have viden om disse
Munkaraat, så man kan afholde sig fra dem. Altså er tilbedelse, lydighed og
forholdelse selve oprindelsen og nødvendiggør den viden, som er knyttet til dem.
Viden er ikke nok i sig selv; derimod skal den være praktisk orienteret, i retning af
denne tilbedelse og lydighed.
Han  sagde;

﴾ ِ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ ر ُ ٍل إِ ِ ُ َ َع ِ ِٕ ْذ ِن ا
َ

”Og Vi sendte udelukkende et Sendebud, for at han kunne blive adlydt, med
Allahs tilladelse.” [MOQ Surah Al-Nisa 4:64]
'Abdullah Ibn Al-Mubaarak  sagde; ”Vi søgte viden, blot for at få viden. Men
den viden nægtede at være for andet end Allahs skyld.”
Så det ønskede er tilbedelse og lydighed. Kendskabet til disse to ting opnås
gennem minimumsgrænsen, som er Taqleed og den opnås også via
maksimumsgrænsen, som er Ijtihaad. Og begge er gode, så længe forholdelsen
eksisterede og lydigheden blev realiseret. Den der beder, opretholder bønnens
søjler og betingelser og afholder sig fra de ting, som ugyldiggør bønnen, har
etableret tilbedelsen og udført, hvad han er blevet beordret til at gøre. Men at han
ikke udførte tilbedelsen via Ijtihaad og studier betyder, at han er gået glip af en
masse godt; denne godhed er den viden, hvormed Allah  hæver muslimen i
grader. Fordi han etablerede tilbedelsen som en Muqallid (dvs. efterfølger), hvor
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han tog afgørelsen fra en person, som har viden, er Muttaqi (gudfrygtig) og oprigtig
i sin holdning.
Altså har han den mindst mulige tvivl om, at det den retslærde har sagt, er det mest
korrekte og nærmest lydighed til Allah . Også den, der beder som en Muttabi' dvs. at han tager afgørelsen fra en anden, men med kendskab til beviset - han er
også en Muqallid. Men han har dog en højere status end en 'Ammi (ikke-kyndig),
som tager afgørelsen uden et bevis. Begge tog afgørelsen fra andre og realiserede
lydighed og tilbedelse. Hvad angår en Mujtahid, så har han en endnu bedre status;
mere ønskelig og af højere grad. Fordi han finder frem til den shariamæssige regel
selv og søger efter beviser og udleder Allahs  afgørelse fra dem, med hensyn til
sig selv (først).
Det er Fardh 'Ayn for muslimen at kende reglerne til sine handlinger
Hvad angår den shariamæssige regel vedrørende en Mukallaf (en juridisk ansvarlig
person), så er enhver forstandig og moden muslim pålagt, at tilegne sig viden i
Deen, med hensyn til de sager, som er nødvendige for ham i livet. Dette er fordi,
han bliver befalet at udføre alle sine handlinger i overensstemmelse med Allahs 
påbud og forbud. Det er ikke muligt uden viden om de regler, som vedrører hans
handlinger. Derfor er det, at søge viden i Deen om regler, som er nødvendige for
muslimen i livet, en Fardh 'Ayn (individuel forpligtelse) og ikke en kollektiv
forpligtelse.
Alt derudover er Mustahabb (opfordret) i relation til ham selv. Når han beder, skal
han vide hvordan man beder. Hvis hans økonomi nåede Nisaab og et år var gået, er
han pålagt at betale Zakaah. Det påhviler ham derfor at vide, hvor meget han skal
betale i forhold til det beløb, han besidder. Hvis hans økonomi består af guld eller
sølv, så skal han vide hvordan han betaler Zakaah og hvem den skal betales til. Der
er intet ondt i det, hvis han ikke kender reglerne for Zakaah med hensyn til frugt
og kreaturer. Hvis han kendte disse regler, har han forøget sin godhed og får
belønning for det. Hvis han påtog sig opgaven, at arbejde for at etablere den
islamiske stat, er han pålagt at lære, hvad der er nødvendigt for etableringen af
denne stat.
Altså er enhver forpligtelse forbundet til hans ansvarlighed og den (relevante)
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viden om den, forbindes derefter til den. På denne måde vil muslimen, hvis det
blev garanteret for ham, være tilfreds med korrektheden i sin Imaan og stabiliteten i
hans forholdelse. Hvis hans intention er ren og udelukkende for sin Herres 
skyld og han vejledes til den korrekte handling, vil han finde en barmhjertig Herre
, som accepterer hans handling og redder ham på Regnskabets Dag med Sin
Nåde.
Det andet aspekt: påbuddet af Ma'roof og forbuddet af Munkar
Vi sagde, at Islam har forklaret enhver Ma'roof og enhver Munkar; og det kræves af
muslimen, at han forholder sig til enhver Ma'roof, han er ansvarlig for og afholder
sig fra enhver Munkar. Men der opstår et spørgsmål her; påbyder han enhver
Ma'roof han udfører, eller påbyder han majoriteten af eller mindre end det, han selv
udfører? Forbyder han enhver ondskab, han afholder sig fra, eller forbyder han
majoriteten af eller mindre end det, han selv afholder sig fra?
Før vi behandler emnet, skal vi forstå realiteten af, hvad det er Shari'ah vil realisere.
Shari'ah har som mål, at et islamisk samfund bliver etableret, hvori ingen opfattelse
går imod Shari'ahs opfattelser; ej heller finder der nogen handling sted, som ikke er
godkendt af Shari'ah. Og enhver Munkar som Shari'ah forbyder, skal forebygges og
gengældes (med straf). Med andre ord, hvad end Allah  har befalet, med hensyn
til regler og trosartikler, skal eksistere. Enhver Munkar, som har fundet sted, eller
kan finde sted, skal forfølges (så den kan fjernes eller rettes). Allah  har befalet
alle muslimer at påtage sig ansvaret for dette. Han  gjorde det til en mægtig
opgave og har tildelt det en enorm belønning. Imam Al-Ghazaali sagde i sin bog,
”Ihyaa 'Uloom Ad-Deen” (En Genoplivning af Kundskaberne i (den islamiske) Deen;
”Påbuddet af Ma'roof og forbuddet af Munkar, er sandelig den mægtigste søjle i
(Islams) Deen. Det er den mission, Allah  sendte alle Profeterne med. Hvis denne
viden og praksis blev forsømt, vil Profetskabet blive suspenderet, perioden uden
Deen i livet vil komme, vildledning og uvidenhed vil sprede sig, korruptionen vil
blive værre ... landene vil blive ødelagt og folk vil gå til grunde.”
De betroede med etablering af Islams Deen
Før vi behandler dette emne på en detaljeret måde, skal vi vide, hvem der er blevet
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betroet med implementeringen af de shariamæssige regler. Dette er fordi, i denne
Ummah findes der individer, regenter og grupper. Hver af disse kategorier er blevet
betroet af Shari'ah med et sæt regler, som de skal forholde sig til. Derefter rådgives,
regnskabstilles og korrigeres de i forhold til fejltrin i udførslen af det, de blev
betroet med. Hvis realiteten af denne sag blev uklar for os, ville det som
konsekvens blive svært for os at påtage os forpligtelsen, at påbyde Ma'roof og
forbyde Munkar. Derfor siger vi følgende;
Nogle af de shariamæssige regler er betroet til Kaliffen eller lederen og det er ikke
tilladt for andre at udføre dem. Nogle andre regler blev betroet til individerne og
de påtages af Kaliffen, hvis folket undlod at udføre dem. Visse regler betroes til
kaliffen og det er tilladt for individer at udføre dem i bestemte tilfælde. Og nogle
regler betroes til grupperne.
Angående det, individerne er betroet med; så er det ting, som bønnerne, fasten,
Hajj og Zakaah; og afholdelse fra de forbudte ting, som alkohol, gambling, renter,
tyveri, mord, hor, utroskab, løgn, bedrag, bagtaleri og så fremdeles. Muslimerne
befales med disse regler, om de lever i Dar Al-Kufr eller Dar Al-Islam og om de bor
i islamiske lande eller uislamiske lande.
Her kigger man ikke på, hvad Sendebuddet  og hans Sahabah  gjorde særskilt i
Makkah, eller i Madinah udelukkende. Derimod tages alle de shariamæssige regler,
individerne blev pålagt, angående 'Ibadaat (tilbedelse), Mu'amalaat (transaktioner),
Mat'umaat (føde), Malboosaat (beklædning), Akhlaaq (moral og etik) og resten af de
islamiske trosartikler; alle disse regler kræves af individet.
Ethvert individ er ansvarlig for de familiemedlemmer, han er Wali (værge) over.
Hvis en individuel muslim bor i Dar Al-Kufr og myndighederne forhindrer ham i at
overholde individuelle shariamæssige regler, opfordres han stærkt til at emigrere til
et andet land, om det land så er Dar Al-Islam eller Dar Al-Kufr, i overensstemmelse
med Hans  udtalelse;

ُ ۖ َ ُا
َ ِ ِ ُ وا

ُُْ
َ َُ

َ ِ ﴿إِن ا ِ َ َ َ ُ ُ ا ْ َ َ ِ َ ُ َ ِ ِ ا ُ ِ ِ ْ َ ُ ا
ً َ ِ ض ا ِ َوا
ِ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ا ْ ْر
ُ ض َ ُ ا ا َ ْ َ ُ ْ ا ْر
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ِ َ ا َ ِل
﴾ً ِ

َ َِ ْ َْ ُ
َ َ ْ َ ُو َن

ْ ِ ً ا إِ ٓ ا
َ َن َ ً َو

ٰ
َ َ و َ ِ َ َ ٔ ْ َوا ُ ْ َ َ ُ ۖ َو َ َء ْت
ُ ِ َ ْ َ َ َوا َ ِء َوا ْ ِ ْ َِان

”Sandelig, dem englene tager, mens de gør ondt imod sig selv; så vil de spørge
dem; 'I hvilken tilstand var I?' De vil svare; 'Vi var svage og undertrykte i landet.'
De vil svare dem; 'Var Allahs jord ikke vid nok for jer, så I kunne emigrere på
den?' Boligen for disse vil være Helvede og sikke en ond destination! Undtagen de
(reelt) svage blandt mænd, kvinder og børn, som ikke formår at planlægge eller
finde en vej (ud).” [MOQ Surah Al-Nisa 4:97-98]
Det er Mustahabb (foretrukket) for ham at emigrere fra Dar Al-Kufr til Dar Al-Islam,
selv hvis han er i stand til at overholde de shariamæssige regler, medmindre han vil
arbejde for at ændre det Dar Al-Kufr han bor i, til Dar Al-Islam. Det er velkendt, at
Dar Al-Islam er det land, som styres med Islam og sikkerheden er i muslimernes
hænder.
Med hensyn til det, der betroes til individer, så påtages det af Kaliffen, hvis de
undlod at gøre det, såsom at give individerne vedligehold, hvis de, der er ansvarlige
for det, ikke er istand til det, eller at varetage individernes affærer, hvis de ikke selv
formår at gøre det. Og bygge moskeer i landsbyer og bykvarterer, hvis
indbyggerne ikke havde evnen til at udføre opgaven...
Hvad angår det, der udelukkende betroes til Kaliffen eller lederen og ikke er tilladt
for nogen som helst andre, at implementere. Disse er ting, såsom etableringen af
Hudood, erklæring af krige, underskrivning af traktater, nedfældelse af bindende
love, eller varetagelse af obligatoriske affærer. Påtagelsen af disse og andre sager,
har Shari'ah begrænset til regenten.
I forhold til, hvad der blev betroet til Kaliffen og er tilladt for individerne at påtage
sig i bestemte tilfælde, er det ting såsom Jihaad. Dette er en af Kaliffens
ansvarsområder, men når fjenden pludselig angriber muslimerne, er de pålagt at
kæmpe, selvom de ikke blev beordret til det, eller ikke fik Kaliffens tilladelse, eller
hvis muslimerne ikke havde en Kalif og der opstod en hændelse, som kræver
Jihaad. Individerne vil påtage sig Jihaad selv med en Faajir (tyrannisk) regent, eller
med en Ameer (leder) af en lille gruppe af mennesker. Oprindeligt har muslimerne
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dog ikke tilladelse til at acceptere sidstnævnte mulighed, dvs. situationen, hvor der
ikke er nogen Kalif og de er under en Faajir (korrupt) regents lederskab.
Angående hvad gruppen specifikt er betroet med, såsom arbejdet for at etablere
Khilafah eller stille regenterne til regnskab og tvinge dem til sandheden og holde
dem fast på den; så falder arbejdet i et parti, gruppe, organisation, blok eller enhver
islamisk gruppering, alt sammen ind under denne sfære.
Faktisk er en opklaring af, hvem de shariamæssige regler er blevet betroet til, en
utrolig vigtig sag. Det er fordi, enhver uvidenhed eller forsømmelse, vil få
muslimerne, om end individer eller bevægelser, til at handle blindt i forhold til
implementering af Shari'ah. Muslimerne vil således miste den præcise forståelse og
dermed den korrekte iværksættelse. Således vil muslimen komme til at forsømme
de forpligtelser, som er forbundet til hans ansvar og i stedet påtage sig Mandubaat
(de opfordrede handlinger) på deres bekostning. Og gruppen vil studere de
shariamæssige regler relateret til individerne og forsømme de shariamæssige regler,
som er relateret til medlemmerne som en gruppe, eller påtage sig den islamiske
stats arbejde, når den ikke er bevidst om den ansvarsopdeling, som Shari'ah
fastlagde og som vi skal overholde. Den retslærde vil tale til folk om bestemte
individuelle forpligtelser som Bøn, Zakaah og faste og undlade andre Ahkaam, som
reglerne for salg, der relaterer til muslimernes liv, eller reglerne om bagtaleri, for
ikke at nævne forladelsen af de kollektive pligter, hvoriblandt den allervigtigste er
den islamiske stat. Han fremstår også som en gudfrygtig person eller som en, der
advarer og giver råd, men ikke som en retslærd politiker, som har studeret Ummahs
problemer, har nedfældet løsninger og sætter sig for at løse dem.
Hvad end der blev overladt til hver af disse kategorier, skal overholdes. Og den
skal påbydes Ma'roof og forbydes Munkar, hvis den fejlede i det, den blev betroet
med. Den vil ikke blive stillet til regnskab for noget, den ikke er blevet pålagt.
Følgelig blev Shari'ah ikke overladt til én vogter i forhold til iværksættelse. Derimod
etablerede den mere end én vogter for den, hvor hver enkelt vil påtage sig hvad
den er blevet betroet med. Så hele Ummah vil påtage sig hele Shari'ah.
Når muslimer som individer påtager sig, hvad der er pålagt dem og gruppen eller
grupper påtager sig, hvad der kræves af dem og Kaliffen påtager sig, hvad han
blev pålagt, vil vi endelig se den fuldstændige iværksættelse af Islam.
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Her vil vi gøre opmærksom på det faktum, at den individuelle muslim er forpligtet
til at erkende Islam som en helhed og på en generel måde. Men han adopterer det
fra detaljerne, som han har brug for og hvad der kræves af ham som et individ og
som et medlem af en gruppe eller parti, som han arbejder sammen med. Han vil
blive stillet til regnskab af Allah  for enhver forsømmelse af en af disse pligter.
Han skal påtage sig hvad Shari'ah kræver af ham som et individ. Det samme gælder
Kaliffen. Så han beder, faster, laver Hajj, tager sig af sine forældre og afholder sig
fra Zina og renter. Han vil også påtage sig, hvad Shari'ah kræver af ham som Kalif.
Altså vil han vedtage love, erklære Jihaad, beskytte alle de muslimske lande, styre
med hvad Allah  har åbenbaret og implementere Hudood. Enhver forsømmelse
for hans vedkommende vil blive adspurgt af Allah  i det Hinsides og Ummah vil
stille ham til regnskab for det i denne verden.
Denne realitet skal dog opklares for muslimerne, så de kan skelne, når de udfører
Muhaasabah (dvs. stiller til regnskab). Altså bliver individet ikke stillet til regnskab
for noget, der ikke blev krævet af ham og gruppen bliver ikke stillet til regnskab
for noget, der ikke kræves af den og Kaliffen bliver ikke stillet til regnskab for
noget, der ikke er krævet af ham.
Shari'ah har beordret (alle) muslimerne til at påtage sig opgaven, at påbyde Ma'roof
og forbyde Munkar, hver enkelt i forhold til sin viden og evner. Shari'ah har befalet
etableringen af denne pligt via muslimerne - som individer, grupper og regenter og gjorde det obligatorisk uanset hvad, om der findes en islamisk stat eller ej, om
det pålagte styresystem over muslimerne er Islams styre eller et Kufr styre og uanset
om regenten iværksatte Islams regler rigtigt eller iværksatte dem forkert.
At påbyde Ma'roof og forbyde Munkar, eksisterede under Sendebuddet  og tiden
under Sahabah  og Tabi'een og dem, der efterfulgte dem. Denne regel vil eksistere,
indtil den Sidste Time indtræffer.
Hvis noget sker fra individerne, grupperne og den islamiske stat, som forpligter
det at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar, så skal individerne, grupperne og den
islamiske stat påtage sig det, i overensstemmelse med følgende uddybning.
Muslimerne er som individer pålagt, at påbyde det, de selv er pålagt og forbyde det,
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som de er beordret til at afholde sig fra - hvis noget skete foran dem, som gjorde
dette nødvendigt - ifølge den viden, som hver enkelt har. Følgelig bliver det at
påbyde Ma'roof og forbyde Munkar en individuel forpligtelse (Fardh 'Ayn), som
muslimen vil være syndig for, hvis han ikke påtog sig den og han har ingen
undskyldning for at forlade den. Så muslimen i sit daglige liv med sin kone, børn,
slægtninge, naboer, kunder, bekendte eller enhver person, han vil møde; hver
eneste af disse kategorier skal have Naseehah (et råd), hvis de undlod at udføre en
forpligtelse eller var ulydige. Hvordan kan dette ikke være tilfældet, når der måske
er synder, han som den eneste, er bevidst om? Eksempelvis en synd, der blev
begået lige foran ham, hvor han sidder, hvor ingen andre er tilstede, bortset fra
den, der begik synden. Hvis han ikke rådgav vedkommende, ville han være syndig,
mens andre ikke vil være syndige, fordi det skete ikke foran dem og de har ikke
kendskab til det. Ingen kan tage hans plads i hans egen sfære, det er kun ham, der
kan udfylde den. Enhver Munkar, der sker indenfor hans sfære, så er det
udelukkende ham, der er den ansvarlige for at reagere.
Når muslimen i forhold til sig selv, overholder alt, hvad han blev befalet af Allah
, dvs. han forholder sig til den Ma'roof, der vedrører ham og afholder sig fra
Munkar, så kan denne muslim viderebringe det, som vedrørte ham selv. Hvis han
tog imod reglerne med viden og klarhed, så kan han viderebringe dem til andre
med viden og klarhed. Hvis han tog imod dem som en Muttabi' (en der tager en
holdning med beviser), så vil han viderebringe dem til andre på det niveau og hvis
han tog imod det som en 'Ammi (ikke-kyndig) gennem Taqleed, vil han viderebringe
det som en 'Ammi.
Hvis han opdager, at han ikke har evnen til at overbevise andre, bør han give den
opgave til en, der har evnen til at overbevise dem, ved at henvise dem til en
retslærd, Mufti eller en af dem, der bærer Da'wah, som han har tillid til angående
deres tænkning og forståelse. Han  sagde;

ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ٍ ۚ َ ْٔ ُ ُ و َن
ِ َ وف َو َ ْ َ ْ َن
﴾َن ا َ َة

ُ ْ ا ْو ِ َ ُء
ُ ِ ُ َ ِ َو

ُ ْ َ ﴿ َوا ْ ُ ْ ِ ُ َن َوا ْ ُ ْ ِ َ ُت
ُ ْا

”De Troende mænd og kvinder er hinandens Awliyaa´ (hjælpere og beskyttere),
fordi de påbyder Ma'roof forbyder Munkar og de etablerer Bønnen.”
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[MOQ Surah Al-Tawbah 9:71]

﴾﴿و َ َ َو ُ ا َ َ ا ْ ِ َوا ْ َ ى ۖ َو َ َ َ َو ُ ا َ َ ا ْ ِٕ ْ ِ َوا ْ ُ ْ َو ِان
َ

”Hjælp hinanden i Birr og Taqwa (dyder, retskaffenhed og gudfrygtighed); og hjælp
ikke hinanden i synd og overtrædelse.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:2]
Og han  sagde;

(()) بَل ُغوا عَﲏ َول َ ْو آي َ ًة

”Bring videre fra mig, om det så er en (enkelt) Ayah.” [Berettet af Al-Bukhari]

َﴬ ا ُ َع ْب ًدا َ ِﲰ َع َمقَال َ ِﱵ ف َ َو َاهَا ُﰒ بَلغَهَا عَﲏ فَ ُرب َ ا ِم ِل ِف ْق ٍه َ ْ ِﲑ فَ ِق ٍه َو ُرب َ ا ِم ِل ِف ْق ٍه
َ )) ن
((إ َِﱃ َم ْن ه َُو أَفْقَ ُه ِم ْ ُه
”Må Allah oplyse ansigtet på en tjener, som hørte min tale, forstod den og bragte
den videre fra mig. Det kan være den, der bærer på Fiqh (viden) ikke er en Faqeeh
(lærd) og det kan være, nogen bærer Fiqh til en, der forstår den bedre end ham.”
[Berettet af Ibn Majah]

På denne måde har individet påtaget sig det, der påhvilede ham som et individ,
med hensyn til forpligtelsen om at forholde sig til Ma'roof og afholde sig fra
Munkar og forpligtelsen om at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar.
Vigtigheden af viden
Den enorme vigtighed, som er forbundet til viden og de retslærdes opklaring af de
tidens Ma'roof og Munkar tanker og deres opfordring af folk til at forholde sig til
Ma'roof og forlade Munkar, er tydelig for enhver. 'Ulema (de retslærde) er dem, der
har opnået den viden, som andre har brug for, udover den viden, som er
forbundet til deres egne handlinger, der er en individuel forpligtelse for dem,
ligesom det er en forpligtelse for resten af individerne i Ummah. Altså er viden en
kollektiv forpligtelse for Ummah, som 'Ulema har påtaget sig og de skal have
belønning for dette. Trods denne viden, er de dog ikke undtaget fra enhver
forpligtelse, som påhviler dem. Således beordres de til at gøre, hvad end der kræves
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af ethvert individ i Ummah, på præcis samme måde. En del af det, er arbejdet for
at etablere Khilafah. Hvis man er retslærd indenfor reglerne om arv og en anden er
ekspert i Tafseer og en tredje er en dommer i emnet om de shariamæssige regler
vedrørende ægteskab og skilsmisse; alle disse 'Ulema og andre ligesom dem, er ikke
undtaget fra påtagelsen af de individuelle pligter, der påhviler dem, ej heller fra de
kollektive forpligtelser, der forbindes med hele Ummah. De er en del af denne
Ummah og berøres af alt, hvad der berører et af dens individer. Hvad vi ser i dag
af disse 'Ulemas manglende inaktivitet overfor denne forpligtelse - under et hvilket
som helst påskud - er ikke accepteret fra dem ifølge Shari'ah. Og de vil blive
adspurgt om denne forsømmelse foran Allah  og de skal også stilles til regnskab
af Ummah.
Viden skal føre til lydighed og tilbedelse. Viden er den, der fører til Taqwa. Taqwa
vil sige, at frygte. Han  sagde;

﴾﴿إِ َ َ ْ َ ا َ ِ ْ ِ َ ِد ِه ا ْ ُ َ َ ُء

”Det er kun dem, der har viden blandt Hans slaver, som frygter Allah.”
[MOQ Surah Fatir 35:28]
Fra dette eksisterer der 'Ulema, som man altid ser i forreste række, omend i deres
Salah, Jihaad, når de bærer Da'wah, rådgiver regenterne og udfordrer Kufr tanker og
ateistiske opfattelser. Man ser dem i fronten, hvor de vejleder folk til den korrekte
viden og den tilknyttede handling.
Man skal ikke forestille sig, at 'Ulema har en officiel position i Islam, eller at de har
en religiøs rang eller fremtrædende form; eller at de beordrer folk med deres viden
og resten af folket blot udfører det. Derimod er de beordret, ligesom enhver
anden individuel muslim. Allahs  Khitaab (dvs. Tale) inkluderer dem, ligesom den
inkluderede Sendebuddet  og hans Sahabah .
Shari'ah har forpligtet tilstedeværelsen af viden og 'Ulema, så sandheden bliver
kendt gennem dem og bliver påtaget. De er et medie for Shari'ah. Og gennem dem
kender muslimen sin Herres  ret over ham. Deres tilstedeværelse eller
frembringelse er en kollektiv forpligtelse. Hvis de ikke eksisterer, er hele Ummah
syndig. Dette er fordi, Ummah vil synke ned i uvidenhed om Allahs  regler på
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dette tidspunkt. Følgelig er Ijtihaad en kollektiv forpligtels. Altså må der ikke være
en tidsperiode, som mangler tilstedeværelsen af Mujtahideen, for ellers vil hele
Ummah falde i synd.
Med hensyn til motivationen, så læner folk sig per natur opad den retslærde og vil
tage (holdninger) fra ham. Altså skal den retslærde ikke falde i en fristende
situation på grund af sin viden; hvor han søger position eller profit og giver Fatawa
til folk uden (opbakkende) viden, ifølge deres lyster eller forfalsker fakta fra
Shari'ah, for at behage regenten. Eftersom viden om Shari'ah er en Ma'roof, så er
dens Munkar; Riyaa´ (dvs. at blære sig), kærlighed til lederskab og at søge de
letkøbte sager. Derfor ser vi vores regenter i disse dag, udnytte de retslærde til
politiske formål og gøre dem til deres agenter. Vi ser dem overdænge dem med
penge og præsentere dem for folket som respekterede lærde og der bliver ført en
stor propaganda for dem, så de bliver referencer og Muftier for folket, som vil blive
adspurgt i de store spørgsmål. Altså giver de Fatawa, som behager regenterne og
gør Allah  vred. De gør teksterne underlegne overfor regenternes ønsker og
ligger Shari'ah ved deres fødder. Altså ser man dem gøre renter tilladt, hvis
regenterne gjorde det og gå til teksterne, for at fordreje dem og fremlægge dem,
som man samler vidner, for at bevise korrektheden af det, de vil have. Hvis
regenterne tillod det at søge hjælp fra de ikke-muslimske stater, så var de enige
med dem. Hvis regenterne tillod fred med den zionistiske jødestat, gjorde de det
obligatorisk. Disse retslærde har således en agentfunktion og de er onde
mennesker, som skal rådgives. Ummah skal behandle deres handling med hårdhed
og bryde fri fra dem og den skal ikke tjene dem på bekostning af Shari'ah. Den
slags folk og deres ligesindede, rækker en hjælpende hånd til regenterne på
bekostning af Shari'ah og falder ind under udtalelsen fra Sendebuddet ;

(()) أَخ َْو ُف َما أَ ََاف َ َﲆ ُأم ِﱵ ُﰻ ُم َا ِف ٍق َ ِل ُﲓ ال َس ِان

”Det, jeg frygter allermest for min Ummah, er en hykler, som er en uddannet taler.”
[Berettet af Imam Ahmed]
Disse folk og deres ligesindede skal fordømmes åbent og offentligt, så andre ikke
bliver et let mål for deres Fatawa. De har købt livet i denne verden med det
Hinsides.
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Når muslimen påtager sig opgaven og overholder denne forpligtelse, ved at påbyde
sig selv Ma'roof og påbyder andre og afholder sig fra Munkar og forbyder den for
andre, så er hans individuelle liv blevet godt. Altså når muslimen er forholdende i
sit hjem og gør andre forholdende og når han er forholdende i sin forretning og i
sin relation med folk omkring sig, så er en vigtig del af hans Deen blevet etableret
korrekt. Men som vi sagde før, så er lydighed formålet med Islams Deen og at
samfundet som en helhed skal repræsenteres af Ma'roof og forladelsen af Munkar
og at ingen del eller aspekt afviger fra Allahs  regel, omend i det individuelle
aspekt eller den kollektive del. Altså er samfundet ikke kun opgjort af individer;
derimod består det af individer, som blev forenet af et livssyn, hvorfra der
udspringer et system til alle livets affærer. Hvis det individuelle aspekt er solidt, så
er der kun et enkelt aspekt, som er solidt; men mange andre aspekter forbliver,
som skal referere til Allahs  regel. Disse individer er blevet beordret til at blive
ledt af en Kalif, som vil etablere Islam i deres realitet. Det der ikke frembringes i
muslimernes realitet med motivationen - frygten for Allah  - vil blive etableret af
Kaliffen med sværdets magt.
Det er blevet berettet, at både 'Umar Ibn Al-Khattab  og 'Uthman Ibn 'Affan 
sagde;

« » إِن ا ُ َ َز ُع ِ لسلْ َط ِان َما َﻻ َ َز ُع ِ لْ ُق ْر ِآن

”Med Sultanen (dvs. autoriteten) begrænser Allah det, som ikke blev begrænset af
Qur´anen.”
Den islamiske Shari'ah har befalet, at denne 'Aqeedah skal etableres, beskyttes og
bæres til folk (alle folk) og Han  gjorde den islamiske stat til metoden herfor og
det system er blevet opklaret af Shari'ah, såvel som måden, hvorpå det skal blive
implementeret. Så selve opgaven, at etablere, beskytte og bære livssynet til folk,
blev givet til den islamiske stat, som skal implementere det. Hvad angår Jihaad, som
er den ypperste del af Islam - så gjorde Shari'ah staten ansvarlig for at påtage sig
den og den vil sprede Da'wah via Jihaad.
Følgende er en veltalende udtalelse fra Imam Al-Ghazaali; han sagde;

 اَ ْ ُن ُأس َوالسلْ َط ُان َ ا ِر ٌس َو َما َﻻ ُأس َ ُ فَ َمه ُْد ْو ٌم َو َما: َوِلهَ َذا ِق ْ َل،ا ْ ُن َوالسلْ َط ُان ت َْوأَ َم ِان
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َﻻ َ ا ِر َس َ ُ فَ َضا ِئ ٌع

”Den islamiske Deen og Sultanen er ligesom tvillinger; derfor blev der sagt:
Fundamentet er (Islams) Deen og Sultanen er en værge; og det, der ikke har et
fundament, er dømt til at blive ødelagt og det, der ikke har en værge, vil gå tabt.”
[Al-Iqtisaad Fil-I'tiqaad, Imam Al-Ghazaali]
Regnskabsstilling af regenterne
Den Shari'ah, som Allah  åbenbarede og forklarede, blev ikke kun efterladt som
klare og tydelige tanker; derimod ønskede Lovgiveren , at den skulle blive en
håndgribelig realitet. Altså åbenbarede Han  praktiske regler, hvis formål var at
bevare dens eksistens i realiteten og forbyde hvad Shari'ah forbyder og metoden
herfor er staten. Således beordrede Han  dens etablering for at beskytte Shari'ah.
Allah  nedfældede love for regenten; Han  påbød og forbød ham og befalede
ham at etablere Islams Deen og værne om den. Han  beordrede Ummah til at
adlyde ham i dette og stille ham til regnskab, hvis han forsømte noget. Og Han 
krævede dette fra Ummah som individer og partier. Allahs Sendebud  sagde;

(( ُ َ َ َ)) َس ي ُد الشه ََدا ِء َ ْﲪ َز ُة ْ ُن َع ْب ِد الْ ُمط ِل ِب َو َر ُ ٌل قَا َم إ َِﱃ ِإ َما ٍم َ ا ِ ٍر ف َ َأ َم َر ُه َو َﳖَا ُه فَق

”Martyrernes mester er Hamza Ibn 'Abdul-Muttalib og en mand, der rejste sig
foran en tyrannisk leder for at påbyde og forbyde ham og blev dræbt.”
[Berettet af Al-Haakim]

(()) أَفْضَ ُل الْ ِجهَا ِد َ ِﳇ َم ُة َدْ لٍ ِع ْن َد ُسلْ َط ٍان َ ا ِ ٍر أَ ْو أَ ِم ٍﲑ َ ا ِ ٍر

”Den bedste Jihaad er et retfærdigt ord, foran en tyrannisk autoritet eller leder.”
[Berettet af Ibn Majah og Abu Dawud]

ِ )) لَتَ ْأ ُم ُرن ِ لْ َم ْﻌ ُر
وف َولَتَﳯْ َ ُون ع َْن الْ ُم ْن َك ِر َولَتَ ْأ ُُذن َ َﲆ ي َ َد ْي الظا ِل ِم َولَتَ ْأ ُط ُ نر ُه َ َﲆ الْ َحق
((ﴫا
أَ ْط ًرا َولَتَ ْق ُ ُ ن
ً ْ َﴫ ُه َ َﲆ الْ َحق ق

”I skal blive ved med at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar og tage fat i tyrannens
hånd og tvinge ham til sandheden og holde ham fast på den...”
[Berettet af Abu Dawud og Al-Tirmidhi]
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Men ingen kan tvinge den tyranniske regent til sandheden og holde ham fast på
den, bortset fra dem, der har evnerne og styrken, dvs. en gruppe eller parti, fordi
individer ikke er i stand til at gøre det.
Sendebuddets Sahabah  og Fuqaha´ (de lærde) vidste, at den islamiske stat var en
forudsætning for dette; via dens eksistens bliver reglerne håndhævet og via tabet af
den, vil reglerne forsvinde. Da Abu Bakr  blev spurgt følgende om den
fundamentale sag, ”hvor længe vil den fortsætte?,” så sagde han; ”så længe lederne
er på den rette vej.”
Og Sheikh Ul-Islam Ibn Taymiyyah nævnte via Al-Fadhayl Ibn 'Iyadh og Ahmed
Ibn Hanbal; ”Hvis der var en Du'a, som ville blive accepteret, så havde vi lavet den
for Sultanen (dvs. regenten).” [Majmoo' Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah]
Islam er en Deen til alle mennesker og den indeholder Khayr (godhed) til hele
menneskeheden og ikke kun til et folk foruden alle andre. Dens 'Aqeedah er
universel og det er dens system også. Desuden indeholder den også en metode til
at bære den til verden, gennem tilstedeværelsen af en stat, som iværksætter Islam
og bærer den til verden. Det er til gengæld velkendt, at den islamiske stat må og
skal eksistere, så den kan påtage sig det, der påhviler den. Hvad er så dens opgave?
Hvem vil etablere staten, hvis den ikke eksisterer? Og hvem vil korrigere den, hvis
den afveg?
Hvad angår opgaven, den er blevet betroet med af Allah , så er det etablering af
hele Islams Deen. Altså er staten ansvarlig for iværksættelsen af Islams Deen, omend
de individuelle eller de kollektive regler, de individuelle forpligtelser eller de
kollektive. Den er ansvarlig for etablering af Islams Deen, dvs. etablering af Ma'roof
og fjernelsen af Munkar i praksis. Altså hvis muslimen ikke beder, vil staten
pålægge ham at bede, ellers vil han blive straffet. Og ligeledes, hvis han ikke betaler
Zakaah, laver Hajj eller faster; alle disse individuelle forpligtelser og lignende,
påhviler staten at værne om deres tilstedeværelse og stille dem, der forsømmer
dem, til regnskab. Dette gælder også de kollektive forpligtelser. Hvis staten ikke
sikrer alle de interesser, som Ummah har behov for, såsom at forsyne medicin,
teknologi, uddannelse og andet, hvis eksistens kræver administration, koordinering
og distribution af opgaver; hvis de forpligtelser, hvis eksistens fordeles blandt
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Ummah, såsom Jihaad og Ijtihaad, hvis etablering Lovgiveren  befalede og
betroede Kaliffen med; hvis der er nogen som helst forsømmelse fra hans side i
disse sager, skal Ummah stille ham til regnskab for det og tvinge ham til at adressere
det. Og Lovgiveren har fastlagt præcise regler i denne sammenhæng.
Han  forbød muslimerne at gøre oprør mod Kaliffen, medmindre han udviser
en Kufr Bawaah (dvs. et tydeligt tegn på overtrædelse af den islamiske Shari'ah).
Det er fundamentalt i den islamiske stat, at regenten er en værge over folkets
affærer med de shariamæssige regler. Ifølge Shari'ah er han ansvarlig for at
forebygge imod Munkaraat, uanset om de sker fra individer eller grupper. Altså
sagde Sendebuddet ;

(()) ا ِﻹ َما ُم َراعٍ َو ُه َو م َْسؤُو ٌل ع َْن َر ِعي ِت ِه

”Imamen er en værge og han er ansvarlig for sin varetagelse.”
[Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Allah  pålagde ham ansvaret for at tvinge folk, omend individer eller grupper, til
at påtage sig alle de forpligtelser, som er blevet foreskrevet af Allah . Når
udførslen af en bestemt sag kræver magt, så er han pålagt at bruge magt. Ligeledes
har Allah  pålagt ham at forhindre folk i at begå Haraam og hvis en sag kræver
brug af magt, for at forhindre dem i at begå Haraam, så er han pålagt at bruge
magt. Altså i princippet, så ændrer staten Munkar og fjerner den med hånden, dvs.
med magt. Og dette er fordi, at den ifølge Shari'ah er ansvarlig for at implementere
Islam og pålægge folket at forholde sig til dens regler.
Men hvis regenten begår en Munkar - såsom at begå en uretfærdighed, konfiskere
andres ejendom på et falsk grundlag, nægter folk deres rettigheder, forsømmer
borgernes affærer, undlader at udføre en forpligtelse, modsiger en af Islams regler,
eller enhver anden af den slags Munkaraat - er det en forpligtelse over alle
muslimer, at stille ham til regnskab og afvise den Munkar, han begik og arbejde
som individer og grupper, for at få ham til at ændre den; ellers vil de være syndige,
hvis de forholdt sig tavse og lod denne Munkar være, uden at ændre den. At
forbyde Munkar og ændre den, når han begår en Munkar, sker via regnskabsstilling
med tungen.
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Dette skyldes, hvad Imam Muslim berettede fra Umm Salamah, at Allahs Rasool 
sagde;

ﴈ
ُ )) َس تَ ُك
َ ِ ون ف َ َم ْن ع ََر َف َ ِرئَ َو َم ْن أَ ْكَ َر َس ِ َﲅ َولَ ِك ْن َم ْن َر
َ ون َوت ُ ْن ِك ُر
َ ون ُأ َم َرا ُء ف َ َ ْﻌ ِر ُف
((َو َ ب َ َع

”Der vil være ledere, hvis handlinger, I vil godkende og andre, som I vil
fordømme. Den der anerkendte (de gode handlinger) er fritaget (for synd) og den
der fordømte (de dårlige handlinger) er også sikker, men den, der var tilfreds (med
det hele) og efterfulgte (er fortabt).”
'Abdullah Ibn Mas'ud  berettede, at Allahs Rasool  sagde;

ِ )) َ َوا ِ لَتَ ْأ ُم ُرن ِ لْ َم ْﻌ ُر
وف َولَتَﳯْ َ ُون ع َِن الْ ُم ْنكَ ِر َولَتَ ْأ ُُذن َ َﲆ ي َ َدىِ الظا ِل ِم َولَتَ ْأ ُط ُ نر ُه َ َﲆ
((ﴫا
الْ َحق أَ ْط ًرا َول َ َت ْق ُ ُ ن
ً ْ َﴫ ُه َ َﲆ الْ َحق ق
”Men nej, ved Allah! I skal blive ved med at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar og
tage tyrannens hånd og tvinge ham til sandheden og holde ham fast på den.”

I en anden beretning, tilføjede han ;

((وب ب َ ْﻌ ِض ُ ْﲂ َ َﲆ ب َ ْﻌ ٍض ُﰒ ل َ َيلْ َﻌنَن ُ ْﲂ َ َ لَ َﻌ َ ُﳯ ْم
ِ ُﴬَن ا ُ ِب ُقل
ِ ْ )) أَ ْو ل َ َي

”... for ellers vil Allah slå jeres hjerter mod hinanden og så vil Han forbande jer,
ligesom Han forbandede dem.” [Berettet af Abu Dawud]
Allahs Rasool  gjorde også det, at sige sandheden foran en tyrannisk regent, til
den bedste Jihaad, da han besvarede manden, som spurgte ham, ”hvilken Jihaad er
den bedste?” Han  sagde;

(()) أَفْ َض ُل الْجِ هَا ِد َ ِﳇ َم ُة َحق ِع ْن َد ُسلْ َط ٍان َ ا ِ ٍر

”Den bedste Jihaad er et sandt ord, foran en tyrannisk autoritet.”
[Berettet af Ibn Majah, Abu Dawud og Al-Nasa´i]
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Dette skyldes de Ahadeeth, som forbyder væbnet oprør imod ham, bortset fra i et
enkelt tilfælde, som er undtagelsen til dette; og det er, når han udviser åbenbar
Kufr, hvorom der findes et bevis fra Allah , at dette er en iøjnefaldende Kufr, som
der ikke er nogen tvivl om. Dette er, når han styrer med regler, som har en karakter
af tydelig Kufr og forlader styret med det, Allah  har åbenbaret.
Det blev berettet af 'Awf Ibn Malik, at han hørte Allahs Rasool  sige;

ﴍ ُار أَئِم ِت ُ ُﲂ
ُ َ )) ِخ َ ُار أَئِمتِ ُ ُﲂ ا ِ َن ُ ِﲢب
َ ون َل َ ْي ُ ْﲂ َوت ُ َصل
َ وﳖ ْم َو ُ ِﳛبو َ ُ ْﲂ َويُ َصل
َ ِ ون َلَ ْ ِﳱ ْم َو
وﳖ ْم َويَلْ َﻌ ُنو َ ُ ْﲂ ِق َل َ َر ُسو َل ا ِ أَف َ َﻼ نُنَاب ُِذ ُ ْﱒ
ُ َ وﳖ ْم َويُ ْب ِغ ُضو َ ُ ْﲂ َوتَلْ َﻌ ُن
ُ َ ا ِ َن ت ُ ْب ِغ ُض
((ِ لس ْي ِﻒ فَقَا َل َﻻ َما أَقَا ُموا ِف ُ ُﲂ الص َﻼ َة

”De bedste af jeres ledere, er dem I elsker og de elsker jer og de beder for jer og I
beder for dem; og de værste af jeres ledere, er dem I hader og de hader jer og I
forbander dem og de forbander jer. Der blev spurgt, O Allahs Rasool, skal vi så
ikke udfordre dem med sværdet? Han sagde, Nej, ikke så længe, de etablerede
bønnen iblandt jer.” [Berettet af Muslim]
Hvad der menes med etableringen af bønnen, er styret med hele Islam, dvs. selve
iværksættelsen af de shariamæssige regler, hvor man ved at nævne en del, indikerer
helheden (Baab Tasmiyat Al-Kull Bismil Juz'i).
Umm Salamah berettede, at Allahs Rasool  sagde;

ْون فَ َم ْن َك ِر َه فَقَدْ َ ِرئَ َو َم ْن أَ ْكَ َر فَقَد
َ ون َوت ُ ْن ِك ُر
َ ُ)) إِن ُه ُْس تَ ْﻌ َم ُل َل َ ْي ُ ْﲂ ُأ َم َرا ُء فَ َ ْﻌ ِرف
((ﴈ َو َ ب َ َع قَالُوا َ َر ُسو َل ا ِ أَ َﻻ نُقَاتِلُهُ ْم قَا َل َﻻ َما َصلوا
َ ِ َس ِ َﲅ َولَ ِك ْن َم ْن َر

”'Ledere vil blive udpeget over jer og I vil se handlinger, som I vil anerkende og
andre, som I vil fordømme; den der hader deres dårlige handlinger, er fritaget (for
synd) og den der fordømmer, er også sikker, men den der er tilfreds og følger dem,
er fortabt.' De sagde, 'O Allahs Rasool, skal vi så ikke bekæmpe dem?' Han sagde,
'nej, ikke så længe de bedte.'” [Berettet af Muslim]
'Ubadah Ibn Al-Samit  sagde;
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ُﴪ
ِ ْ ْﴪ َوال
ِ ْ )) َ ي َ ْﻌنَا َر ُسو َل ا ِ َصﲆ ا ُ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ َ َﲆ الس ْمع ِ َوالطا َ ِة ِﰲ الْ ُﻌ
َوالْ َم ْ َشطِ َوالْ َم ْك َر ِه َو َ َﲆ أَ ََر ٍة َلَ ْينَا َو َ َﲆ أَ ْن َﻻ نُنَا ِز َع ْ َاﻷ ْم َر أَ ْه َ ُ َو َ َﲆ أَ ْن ن َ ُقو َل
 َو َ َﲆ أَ ْن َﻻ نُنَا ِز َع ْ َاﻷ ْم َر:  َو ِﰲ ِر َواي َ ٍة. ِ لْ َحق أَيْنَ َما ُكنا َﻻ َ َﳔ ُاف ِﰲ ا ِ ل َ ْو َم َة َﻻ ِ ٍﰂ
((أَ ْه َ ُ إِﻻ أَ ْن َ َر ْوا ُك ْف ًرا ب َ َوا ً ا ِع ْن َد ُ ْﰼ ِم َن ا ِ ِف ِه ُ ْره ٌَان

”Vi gav Allahs Rasool et løfte (dvs. Bay'ah) om at høre og adlyde i svære og i
nemme tider og udholde diskrimination, selv i præference over os selv og ikke
bestride dem med autoritet og sige sandheden uanset hvor vi måtte være og ikke
frygte bebrejdelse fra nogen som helst for Allahs skyld.” Og i en anden beretning;
”Og at vi ikke bestrider dem med autoritet, 'medmindre I ser en åbenbar Kufr,
hvorom I har et afgørende bevis fra Allah.'” [Berettet af Muslim]
Forståelsen af disse Ahadeeth er, at de forbyder et væbnet oprør imod regenten,
medmindre han styrer med tydelige Kufr regler, hvorom vi har et bevis fra Allah ,
at dette er en iøjnefaldende Kufr, som der ikke er nogen tvivl om.
Alt dette er når den muslimske regent er tilstede og så fejler eller undlader han at
gøre sin pligt. Eller når der er en situation, hvor han styrer med åbenbar Kufr - selv
hvis det er en enkelt regel. I en sådan situation, er Ummah som individer og
grupper, pålagt at stå i vejen for ham og forhindre ham, endda med våben. Hvad
så med en situation, hvor der ikke er en muslimsk regent til at starte med og der
ikke er noget Dar Al-Islam? Det vil derfor være naturligt, at alle de regler, som
regenten er blevet betroet med, bliver suspenderet og korruption og moralsk
fordærv bliver udspredt; dårlig moral vil være almindeligt og de korrupte forhold
vil opstå; og Munkaraat vil forøges og spredes og Ma'roof vil dale og formindskes.
Og muslimerne vil blive svækkede, deres status vil falde og deres styrke vil aftage.
De vil blive ligesom løven uden tænder eller kløer. De vil blive som et billede uden
en realitet; billedet af spisning, vil ikke fylde maven, ligesom billedet af løven ikke
forskrækker.
I sådan en situation - som er situationen i dag - skal Ummah etablere en Kalif, som
vil styre med det, Allah  har åbenbaret, fordi hans tilstedeværelse er Fardh, men
hvem vil påtage sig ansvaret for at etablere Kaliffen og hvordan skal det gøres?
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Her kommer så diskussionen, med hensyn til forpligtelsen om, at have islamiske
grupper, hvis arbejde er, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar.
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Kapitel 3: Den forpligtede tilstedeværelse af en gruppe, som
bærer Da'wah
At påbyde Ma'roof og forbyde Munkar relateret til grupper, defineres efter man har
defineret arbejdet, som Shari'ah kræver af gruppen. Her vil vi ikke tale om grupper,
som oprettes for at etablere de delvise shariamæssige regler, såsom de velgørende
foreninger, der oprettes for at hjælpe de fattige muslimer, foreninger beregnet til
vejledning og formaning, foreninger til bygning af moskeer eller foreninger til
undervisning i Qur´anen, osv. Derimod handler vores diskussion om eksistensen
af grupper, som påtager sig opgaven at etablere hele Islams Deen. Det sker gennem
etablering af Khilafah, hvis rolle er, at etablere Islam i muslimernes liv. Og statens
anliggende vil være, at frembringe alle de Ma'roofaat, som Shari'ah har befalet og
fjerne alle de Munkaraat, som Shari'ah har forbudt. Den påtager sig denne opgave i
livet, med hensyn til iværksættelsen af Islam fuldstændigt indeni staten og ved at
bære den til verden.
Den islamiske stat har store opgaver, som Shari'ah betroede den med, der realiseres
med statens eksistens og forsvinder og mindskes ved statens fravær. Altså kommer
vigtigheden af gruppen, som ønsker at etablere den islamiske stat, fra vigtigheden
af hvad den vil opnå. Når der ikke er nogen gruppe i vores tid, som arbejder for at
genoptage den islamiske levemåde, via etableringen af den islamiske stat, så
betyder det, at muslimerne har forsømt alle de forpligtelser, som Allah  betroede
den islamiske stat med og de er mange; således er der ingen større synd end at
forlade denne forpligtelse.
Muslimerne der ikke arbejder for at genoptage den islamiske levemåde, vil være
syndige når en person begår Zina; en tyv stjæler; en regent undertrykker sit folk;
kvinder går halvnøgne ud på gaden; korruptionen stiger; Jihaad stopper; Kuffaar
kontrollerer muslimerne; Munkar spreder sig og Ma'roof indskrænkes. Dette er fordi
alle disse sager spredte sig, da muslimerne forsømte en Fardh, som Allah  pålagde
dem, dvs. forpligtelsen om at etablere den retsindige Khilafah, som Allah  er
tilfreds med. Den vil til gengæld ligge sagerne på det rette sted, etablere Shari'ah i
muslimernes liv og plante Imaan i deres sjæle og således dyrke frugter af Taqwa og
Ihsaan. Altså er dette kollektive arbejde en shariamæssig forpligtelse, som
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ændringen af den forværrede situation og korrektionen af den afhænger af. Denne
forpligtelse vil frelse Ummah fra dette dybe lavpunkt, som den er sunket til og
returnere den til sin forhenværende storhed og magt, hvor den igen vil antage den
højeste position blandt nationerne, som en vejledt og vejledende Ummah.
Hvilken belønning er der, som en muslim får i dag, der er større end belønningen
for det kollektive arbejde, som fører til at frelse muslimerne fra den situation, de er
i på nuværende tidspunkt. Fordi Sendebuddet  har sagt;

((ون َ َ ُ ْﲪ ُر الن َﻌ ِم
َ )) َﻷ ْن َ ْﳞ ِد َي ا ُ ب َِك َر ُ ًﻼ ْ ٌَﲑ َ َ ِم ْن أَ ْن َ ُك

”At Allah vejleder en mand gennem dig, er sandelig bedre for dig, end at besidde
(de værdifulde) røde kameler.” [Berettet af Al-Bukhari]
Hvad er mere belønningsværdigt end arbejdet for at korrigere alle muslimernes
situation og frelse dem fra ødelæggelse og med den handling åbne portene fra alle
sider, så mennesker måske vil indtræde Allahs  Deen i hobevis.
Da Sendebuddet  svarede den, der spurgte, om ikke der var en handling, som var
på niveau med Jihaad for Allahs  skyld;

)) َﻻ أَ ِ ُد ُه قَا َل ه َْل َ ْس تَ ِطي ُع ِإ َذا َخ َر َج الْ ُم َ ا ِه ُد أَ ْن ت َْد ُ َل م َْس ِ َدكَ فَ َ ُقو َم َو َﻻ
(( َ ِ ت َ ْف ُ َﱰ َوت َُصو َم َو َﻻ ت ُ ْف ِط َر قَا َل َو َم ْن َْس تَ ِطي ُع َذ

”Der er ikke nogen. Han sagde; Når en Mujaahid drager ud, kan du så gå i moskeen
og bede hele natten, uden at blive træt eller faste, uden at lave Iftaar? Manden
sagde; Hvem kan gøre det?” [Berettet af Al-Bukhari]
Sagde Sendebuddet  ikke også, at;

(()) أَفْضَ ُل الْجِ هَا ِد َ ِﳇ َم ُة َحق ِع ْن َد ُسلْ َط ٍان َ ا ِ ٍر

”Den bedste Jihaad er et sandt ord, foran en tyrannisk autoritet.”
[Berettet af Ibn Majah, Abu Dawud og Al-Nasa´i]
Og sagde han  ikke, at;
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(( ُ َ َ َ)) َس ي ُد الشه ََدا ِء َ ْﲪ َز ُة ْ ُن َع ْب ِد الْ ُمط ِل ِب َو َر ُ ٌل قَا َم إ َِﱃ ِإ َما ٍم َ ا ِ ٍر ف َ َأ َم َر ُه َو َﳖَا ُه فَق

”Martyrernes mester er Hamza Ibn 'Abdul-Muttalib og en mand, der rejste sig
foran en tyrannisk leder, for at påbyde og forbyde ham og blev dræbt.”
[Berettet af Al-Haakim]
Er det tilladt for muslimen, mens han kender muslimernes situation i dag, at lade
dem gå til grunde? Vil han så være;

(()) َم َ ُل الْ َج َس ِد ِإ َذا ْاش تَ َﲃ ِم ْ ُه عُضْ ٌو ت ََداعَى َ ُ َسا ِ ُر الْ َج َس ِد ِ لسهَ ِر َوالْ ُحمى

”...ligesom kroppen; hvis en del af den gør ondt, vil resten reagere med
søvnløshed og feber.” [Berettet af Muslim]
Og vil han være;

(()) َﰷلْ ُب ْ َ ِان َُشد ب َ ْﻌ ُض ُه ب َ ْﻌ ًضا

”...som bygningen, hvor en del styrker en anden.” [Berettet af Muslim]
Foran muslimen ligger enten en mægtig belønning eller en åbenbar synd. Dette er
tilstanden af en Fardh i Islam. Den er ligesom resten af forpligtelserne, den der
udfører den belønnes og den der forlader den bliver straffet.
Igen minder vi om, at vi ikke taler om Da'wah til delvise kollektive handlinger, som
etablerer en del eller to fra Islam. Derimod mener vi det kollektive arbejde, som
har til formål at etablere Islam som en helhed, via arbejdet for etablering af
Khilafah.
Den påkrævede gruppes egenskaber
Forpligtelsen om tilstedeværelsen af en gruppe eller grupper, der arbejder for at
genoptage den islamiske levemåde, via arbejdet for at etablere Khilafah, er en
shariamæssig forpligtelse. Følgende beærede Ayah har fremvist dette;
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ِ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َو َ ٔ ْ ُ ُ و َن
وف َو َ ْ َ ْ َن
﴾ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

ْ ُ َن إِ َ ا
َ ِ ٰ َ َ ِ َواو

َْ ٌ ُْا
ُ َْ ِ ا

ُ َ ْ ﴿و
َ

”Og lad der blandt jer være en gruppe, der kalder til alt det gode (Islam), påbyder
Ma'roof og forbyder Munkar. Og disse er de succesfulde.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:104]
I denne Ayah forpligtede Allah  muslimerne med en kollektiv forpligtelse; at de
skal have mindst én gruppe, hvis arbejde er kaldet til Al-Khayr (Islam), samt at
påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. Den imperative (påbydende) befaling i,

﴾ ُ َ ْ ﴿و
َ

”Og lad der være” (Wal Takun), er forpligtende og det skyldes forpligtelsen om
Da'wah og det, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar.

﴾ْ ُ ﴿

Her er, ”blandt jer” (Minkum), partitiv (Tab'eedh), grundet en shariamæssig
indikation (Qareenah), som er, at forpligtelsen om at påbyde Ma'roof og forbyde
Munkar er en kollektiv forpligtelse og alle og enhver kan ikke påtage sig den,
eftersom det kræver viden, forståelse og visdom, hvilket ikke alle har.
Derfor betyder ordet,

﴾ ٌ ﴿ا

”Ummah”, en gruppe blandt muslimerne og ikke hele det muslimske fællesskab
(Jama'ah). Påbuddet er fokuseret på forpligtelsen om at have en gruppe blandt
muslimerne. Ordet Ummah er blevet nævnt i Qur´anen med betydningen, ”en
gruppe mennesker”; eksempelvis sagde Han  om Musa ;

﴾س َ ْ ُ َن
ِ ﴿و َ َو َر َد َ َء َ ْ َ َ َو َ َ َ َ ْ ِ ا ً َ ا
َ

”Og da han kom til vandingsstedet ved Madyan, så fandt han der Ummatan (dvs. en
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gruppe mennesker), som vandede (deres flok).” [MOQ Surah Al-Qasas 28:23]
Hvad der beordres til, er ikke en hvilken som helst gruppe, men en gruppe blandt
muslimerne, hvis arbejde er blevet beskrevet i den beærede Ayah, som Da'wah til
Al-Khayr (Islam) og det, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. Beskrivelsen
inkluderer regenten, fordi han - hvad angår realiteten - repræsenterer toppen af
enhver Ma'roof og enhver Munkar. Han varetager enten folks affærer med Islam og
de shariamæssige regler, eller han ignorerer Islams regler og forsømmer dem og så
skal han stilles til regnskab for dette.
Det er ud fra dette perspektiv, at gruppen antager beskrivelsen at være politisk,
fordi dens arbejde vedrører regenterne; de skal etableres ligesom Shari'ah kræver
det, hvis de ikke eksisterer, eller de skal stilles til regnskab for deres forsømmelse
og tvinges til sandheden og holdes fast på den, hvis de havde eksisteret og derefter
afveg fra sandheden. Sendebuddet  har forklaret koblingen mellem denne Fardh
og regenten og dens vigtighed i mange Ahadeeth. Han  sagde eksempelvis;

ِ )) َوا ِ ي ن َ ْف ِﴘ ِب َي ِد ِه ل َ َت ْأ ُم ُرن ِ لْ َم ْﻌ ُر
ِ وف َول َ َتﳯْ َ ُون ع َِن الْ ُم ْنكَ ِر أَ ْو ل َ ُي
ُ وشكَن ا
((أَ ْن ي َ ْب َﻌ َث َل َ ْي ُ ْﲂ ِعقَا ً ِم ْ ُه ُﰒ ت َدْ ُعون َ ُه فَ َﻼ ُْس تَ َ ُاب ل َ ُ ْﲂ

”Ved Den i Hvis Hånd min sjæl hviler, I skal blive ved med at påbyde Ma'roof og
forbyde Munkar, for ellers vil Allah være på vej med Sin Straf og så vil I påkalde
Ham, men Han vil ikke besvare jer.” [Berettet af Al-Tirmidhi]

(()) أَفْضَ ُل الْجِ هَا ِد َ ِﳇ َم ُة َحق ِع ْن َد ُسلْ َط ٍان َ ا ِ ٍر

”Den bedste Jihaad er et sandt ord, foran en tyrannisk autoritet.”
[Berettet af Ibn Majah, Abu Dawud og Al-Nasa´i]

(( ُ َ َ َ)) َس ي ُد الشه ََدا ِء َ ْﲪ َز ُة ْ ُن َع ْب ِد الْ ُمط ِل ِب َو َر ُ ٌل قَا َم إ َِﱃ ِإ َما ٍم َ ا ِ ٍر ف َ َأ َم َر ُه َو َﳖَا ُه فَق

”Martyrernes mester er Hamza Ibn 'Abdul-Muttalib og en mand, der rejste sig
foran en tyrannisk leder for at påbyde og forbyde ham og blev dræbt.”
[Berettet af Al-Haakim]

ِ )) ُم ُروا ِ لْ َم ْﻌ ُر
((اب لَ ُ ْﲂ
َ َ وف َواﳖْ َ ْوا ع َِن الْ ُم ْنكَ ِر قَ ْ َل أَ ْن ت َدْ ُعوا فَ َﻼ ُْس َت
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”Påbyd Ma'roof og forbyd Munkar, forud for at lave Du'a, for ellers vil Han ikke
besvare jer.” [Berettet af Ibn Majah]

(()) ا ُن الن ِصي َ ُة ُقلْنَا ِل َم ْن قَا َل ِ ِ َو ِل ِك َا ِب ِه َو ِل َر ُسو ِ ِ َو َﻷئِم ِة الْ ُم ْس ِل ِم َﲔ َو َامﳤِ ِ ْم

”Denne Deen er rådgivning; Vi spurgte: For hvem? Han  sagde: For Allah, Hans
Bog, Hans Sendebud, til muslimernes ledere og masserne.” [Berettet af Muslim]
Det er derfor, gruppens arbejde, udover at kalde til Al-Khayr (Islam), er at påbyde
Ma'roof og forbyde Munkar. En del af det er regnskabsstilling af regenterne, eller at
etablere dem ifølge Shari'ah. Dette er et politisk arbejde, på grund af forbindelsen
til regenterne. Altså forpligter den Ayah (dvs. 3:104) tilstedeværelsen af de politiske
partier eller grupper, der er etableret på basis af Islam. At tilstedeværelsen af
mange regler fra Islams Deen, er forbundet til Kaliffens tilstedeværelse, gør hans
tilstedeværelse til en shariamæssig forpligtelse og gør arbejdet for at etablere ham
til en shariamæssig forpligtelse og gør derfor tilstedeværelsen af en gruppe, der
arbejder for at etablere Kaliffen, til en shariamæssig forpligtelse. Alt dette skyldes
princippet;

  َما َﻻ ي َ ِﱲ الْ َو ِاج َب إﻻ ِب ِه فَه َُو َو ِاجب

”Det, som er nødvendigt for at etablere en Waajib (forpligtelse), er i sig selv en
Waajib.”
Denne Ayah, som oprindeligt blev åbenbaret i Madinah, har indikeret forpligtelsen
om at have politiske partier, etableret på basis af Islam og den definerede typen af
deres arbejde, som er Da'wah, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. Dette er fordi
”Al”, som findes i ordene, ”Al-Khayr”, ”Al-Ma'roof” og ”Al-Munkar”, er bestemt
artikel grammatisk set, hvilket betyder en realisering af hele kategorien, som
påkræves i den Ayah. Med hensyn til udtrykket, så omfatter det generelle alle de
befalede individer; hvad angår dens implementering, så kan det opnå med få eller
mange. Altså inkluderer det alle dem, det relaterer til; individer, grupper og
regenter. Angående de få eller mange, så afgøres det af Shari'ah og i
overensstemmelse med hvad gruppen er blevet etableret for at opnå. Det afgøres
ikke af personlig smag, arbitrært eller udefinerbart. Derimod er det defineret klart
og tydeligt, således at hvis det blev forladt, bør der tages skridt for at rette det. Og
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man skal give råd til sådan en gruppe, så den øjner afvigelsen og undgår den.
Følgelig defineres denne sag af Shari'ah, ligesom enhver anden sag og overlades
ikke til forstanden, indfald, omstændigheder eller personlig gavn (Maslahah).
Den forpligtede eksistens af politiske partier på basis af Islam
Pågældende Ayah [3:104] har indikeret forpligtelsen om at have islamiske politiske
partier og intet andet. Den har forklaret typen og den generelle natur af arbejdet.
Hvad angår fastlæggelsen af de Ma'roofaat, man skal arbejde for at etablere og
definitionen af de Munkaraat, man skal arbejde for at fjerne; så har dette
forbindelse til den realitet, partierne befinder sig i, i forhold til at adoptere de
nødvendige shariamæssige regler til at ændre den. Gruppen, som etableres for at
overholde den Ayah og arbejder for at stille regenterne til regnskab; dens arbejde
og indholdet i dens kultur vil være forbundet til realiteten, den arbejder i; de vil
føre opsyn med en regents handlinger og stille ham til regnskab for forsømmelse,
ved at tvinge ham til sandheden og holde ham fast på den og skabe bevidsthed i
Ummah og arbejde med regenten, for at sprede den islamiske Da'wah udenrigs.
Hvad angår gruppen, som etableres for at overholde denne Ayah, når der hverken
er en Kalif eller en Khilafah, så skal den adoptere alt det, der vedrører dens
arbejde. Følgelig definerer den målet, som kræves af Shari'ah og definerer derefter
metoden, som den skal følge og de tanker den har brug for, for at etablere denne
sag og så fremdeles.
Altså går forpligtelsen ud på at have et politisk parti, om end en stat eksisterede
eller ej. Med hensyn til definitionen af denne gruppes formål, dens arbejde og
indholdet i dens kultur, direkte forbundet til den gældende realitet.
I dag lever vi i en situation, hvor muslimernes Kalif, som styrer med hvad Allah 
har åbenbaret, ikke eksisterer. Og landene muslimerne lever i, er Dar Al-Kufr og
samfundets forhold og systemer er ikke baseret på Islam, dvs. det er uislamisk.
Altså bliver det uundgåeligt, at en gruppe vil eksistere, hvis arbejde vil være
fokuseret på at forvandle landet til Dar Al-Islam og hele samfundet til et islamisk
samfund og dermed genetablere styret med hvad Allah  har åbenbaret, dvs.
genoptage den islamiske levemåde og bære Da'wah til verden.
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Det er det formål, gruppen eller partiet skal stræbe efter at realisere.
Hvordan man bygger det politiske parti eller gruppe
Hvad er så den shariamæssige metode, som gruppen skal følge, for at opnå dette
shariamæssige formål?
Hvad er de shariamæssige regler, som gruppen skal adoptere, for at realisere dette
formål?
Hvad er de shariamæssige kriterier og principper, som fastlægger gruppens
forståelse, angående alle de shariamæssige regler, som er nødvendige, for at gå i
gang med Da'wah på basis af dem?
Hvordan behandler gruppen den shariamæssige regel? Og hvordan kommer den
frem til den shariamæssige regel? Hvad er dens kilder? Tager gruppen holdningen,
at der er mere end én Hukm til et spørgsmål? Hvad er gruppens standpunkt, med
hensyn til de shariamæssige regler, som der er uenighed (Ikhtilaaf) om?


Hvordan behandler gruppen spørgsmålet om forstanden og hvad er dens
rolle i adoptering af den shariamæssige regel og i erkendelsen af Islams
'Aqeedah?



Hvordan behandler den realiteten? Gør gruppen den til kilde for sin
tænkning eller til genstand for sin tænkning?



Hvordan behandler den spørgsmålet om gavn (Maslahah) og er den
defineret af forstanden eller Shari'ah?

Bagefter, så snart vi har defineret gruppens formål, arbejde, metode og måde at
tænke på, vil vi vide hvad gruppen skal påtage sig og være etableret på basis af. Og
derefter vil vi vide, hvilket råd (Naseehah) vi skal give den, hvis den afveg (ubevidst)
og korrigere den, hvis den ændrede kurs.
Før vi diskuterer den shariamæssige metode, som gruppen skal følge, må vi minde
os selv om et princip, som ingen har lov til at være uvidende om. Og det er det
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faktum, at Shari'ah ikke efterlod et eneste spørgsmål om dette liv eller det Hinsides,
eller spørgsmål om det gode og det onde, om end stort eller småt, som beskæftiger
mennesket, uden at Shari'ah har omtalt det og fremlagt sin regel.
Om muslimen tager sit tøj af eller på, indtræder sit hjem eller moskeen, eller
træder ud af dem, handler med andre, bliver gift, beder, faster, omtaler eller
påtager sig en handling, så har Allah  forklaret, hvordan han skal gøre det og
Han  har opklaret dens regel, om end det er en befaling, han er forpligtet til at
påtage sig, eller et forbud han skal afholde sig fra, eller om det er en opfordret
handling, som han helst skal udføre, eller den er frarådet, så han afskyr den, eller
den er Mubah (dvs. tilladt), hvor han får valget at udføre den, eller undlade at
udføre den.
Disse regler er til alle menneskets handlinger og muslimen skal forholde sig til
disse grænser. Hvad der blev sagt om handlinger, er blevet sagt om ting, men med
en anderledes uddybning og den er; alle håndgribelige ting er tilladte, bortset fra
det, den shariamæssige regel har udelukket. Således er der ingen handling eller ting,
som Allah  ikke har åbenbaret en regel til. Dette følger de to shariamæssige
principper;

 ﴩ ِعي
ْ  َاﻷ ْص ُل ِﰲ َاﻷفْ َﻌ ِال التقَ د ِ ﳊُ ْ ِﲂ ال

”Grundlaget for alle handlinger, er forholdelsen til den shariamæssige regel.”
Og;

ُ  َاﻷ ْص ُل ِﰲ َاﻷ ْش َيا ِء ا ِﻹ َ َ ُة َما لَ ْم َ ِرد َد ِل
 يل الت ْح ِرﱘ

”Grundlaget for alle ting er, at de er tilladte, så længe der ikke findes et forbydende
bevis (til en specifik ting).”
Islam indeholder en Fikrah (idé) og en Tareeqah (metode)
Når vi ønsker at følge metoden, der vil etablere styret med det, som Allah  har
åbenbaret, må vi søge efter de shariamæssige regler, som er relateret til at følge den
metode, så muslimen bevæger sig med bevidsthed, vejledning og lys fra Allah .
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Han  sagde;

﴾ ِ َ َ ﴿ ُ ْ َ ٰ ِ ِه َ ِ ِ ا ْد ُ إِ َ ا ِ ۚ َ َ َ ِ َ ٍة ا َ َو َ ِ ا

”Sig: 'Dette er min vej; jeg kalder til Allah med fuld bevidsthed; således gør jeg og
hvem end, der følger mig.'” [MOQ Surah Yusuf 12:108]
Man skal ikke sige; ”det er en del af Shari'ahs natur, at forklare reglen til noget for
muslimen og derefter overlade det til hans forstand, tilstand og hvad end der
kræves af gavnen (Maslahah) og følge den metode, som han finder passende.”
Fordi det ville betyde, at Allah  har befalet etablering af den islamiske stat og
gjorde det Fardh. Og Ummahs indsats skal være fokuseret på at etablere denne
Fardh, men metoden til dens etablering er overladt til muslimerne. Dette skal man
ikke påstå, fordi Shari'ah undlod ikke at besvare spørgsmålet (om metoden) og gav
ikke folk et valg i forhold til den.
Det er ukorrekt, fordi det modstrider naturen af de shariamæssige regler. Der er
ikke nogen regel, som giver løsningen til et problem, uden at Shari'ah har forklaret
den shariamæssige regel relateret til dens fuldførelse, ved at forklare måden,
hvorpå denne regel skal implementeres og iværksættes i livets realitet.
Hvis Islams tanker og regler mangler en praktisk metode, vil de blive til idealer,
som findes i bøger og menneskers sinde og fantasier, hvor alle og enhver vil tale
om dem som intellektuel fornøjelse, men det vil ikke bære frugt.
I Sin Shari'ah forklarede Allah  løsningerne til menneskets problemer. Altså har
Han  åbenbaret systemer til dem, som berører alle deres affærer i livet. Og Han
 har tilfredsstillet alle menneskets instinktive og organiske behov med den
islamiske 'Aqeedah og hvad end der udsprang fra den med hensyn til systemer.
Således er Islam en opklaring og et tydeligt budskab.
Derefter nøjedes Han  ikke med det, men Han  åbenbarede andre
shariamæssige regler, hvis formål var at lade disse løsninger blive implementeret og
iværksat i livets realitet, så Islam ikke består som en fantasifuld filosofi eller
udelukkende som formaning og vejledning. Det er derfor, Sendebuddet  ikke kun
var en, som bar (budskabet) fra sin Herre, men derudover var han regent og et
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handlingsmenneske, som implementerede dette budskab. Sendebuddet  var ikke
tilfreds med kun at gøre det klart, at Allah  er den eneste Gud, som fortjener at
blive tilbedt, derimod så arbejdede han for at etablere dette i realiteten. Altså kaldte
han folk til Allah  og gruppen af Sahabah  arbejdede sammen med ham i
Makkah, for at etablere den islamiske stat. Til sidst etablerede han  denne entitet,
som var grundlagt på Imaan og arbejdede for at implementere Islam og straffe
enhver, der gik imod dens 'Aqeedah og systemer. Han  arbejdede også for at
sprede Islam via dens metode, som er Da'wah og Jihaad. Derfor har vi reglerne for
den islamiske stat, dvs. regler angående arbejdet for at etablere den, regler om
'Uqubaat (straffe), Jihaad og regler om at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar; alle
disse er blandt de praktiske shariamæssige regler, som Shari'ah har nedfældet for at
beskytte Islams 'Aqeedah og systemerne, opretholde dem og arbejde for at sprede
og kalde til dem, for at gøre dem universelle.
Hvis det ikke var for tilstedeværelsen af disse shariamæssige regler, som opklarede
måden hvorpå man beskytter, implementerer og spreder Islams 'Aqeedah og
systemer, ville Islam forblive statisk uden bevægelse og den ville ikke have nået os
og derefter spredt sig. Den ville blot forblive som en formaning og instruktion,
ligesom kristendommen, som nøjes med at sige, at; ”du skal ikke begå utroskab
eller begære din nabos hustru”, uden samtidig at indeholde det, som iværksætter
denne udtalelse i realiteten. Islam ville derpå blive destrueret og udryddet af andre
praktiske tanker, som ville iværksætte hvad den ikke kunne, selvom det blev
foretaget på en ukorrekt måde. Den ville være forblevet i bøger, ligesom andre
fantasifulde tanker, beregnet til en historisk fremlæggelse, ligesom Platons værk,
”Republikken”, eksempelvis.
Eftersom Zina (illegitimt samleje) er Haraam, så findes der en anden sharimæssig
regel, som vedrører den og forhindrer tilstedeværelsen af dette forbudte forhold i
realiteten; og det er straffen for den, der begår Zina, som iværksættes af den
islamiske stat. Altså har Shari'ah forklaret afgørelsen til Zina, da Han  sagde;

﴾ ً ِ َ ﴿و َ َ ْ َ ُ ا ا َ ۖ إِ ُ َ َن َ ِ َ ً َو َ َء
َ

”Og kom ikke i nærheden af Zina. Det er sandelig en Faahisha (en stor synd) og en
ond vej.” [MOQ Surah Al-Isra 17:32]
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Han  forklarede også reglen vedrørende den, der begår Zina, da Han  sagde;

﴾﴿ا ا ِ َ ُ َوا ا ِ َ ْ ِ ُوا ُ َوا ِ ٍ ْ ُ َ ِ َ َ َ ْ َ ٍة

”Den der begår Zina, mand eller kvinde, så pisk dem med 100 slag.”
[MOQ Surah Al-Nur 24:2]
Shari'ah foreskrev den autoritet, som påtager sig ansvaret for at implementere den
og opretholde dens iværksættelse, idet Allahs Rasool  sagde;

ُ َ ِ )) اد َْر ُءوا الْ ُ ُدو َد ع َِن الْ ُم ْس ِل ِم َﲔ َما ْاس تَ َط ْﻌ ُ ْﱲ فَإ ِْن َﰷ َن َ ُ َمخ َْر ٌج فَ َلوا َس
((فَإِن ا ِﻹ َما َم أَ ْن ُ ْﳜ ِط َئ ِﰲ الْ َﻌ ْف ِو ْ ٌَﲑ ِم ْن أَ ْن ُ ْﳜ ِط َئ ِﰲ الْ ُﻌ ُقوب َ ِة

”Undgå at iværksætte Hudood over muslimerne, så meget I kan. Altså hvis I finder
en udvej, så lad ham gå, fordi det er bedre for Imamen, at begå en fejl i benådning,
end at begå en fejl i straffen.” [Berettet af Al-Tirmidhi og Al-Haakim]
Altså gjorde Shari'ah Imamen ansvarlig for dens påtagelse.
Det samme gælder Salah (bønnen). Shari'ah har forklaret, at den er Fardh og har
forklaret den shariamæssige regel om straffen for den, der forlader bønnen. Den
foreskrev også den, som ville påtage sig implementering af denne straf og det er
den islamiske stat. Således for enhver regel, som Islam forklarede, er metoden for
dens implementering også blevet forklaret - af en anden shariamæssig regel - og
Imamen har fået implementeringsmyndighed i de fleste sager.
Efter undersøgelse forstår vi, at Islam besidder en fundamental erkendelse, hvorfra
andre delvise erkendelser forgrener sig ud og tanker, som er relateret til dem. Den
besidder også tanker, som opklarer, hvad der er Khayr (godt) og Sharr (ondt), Husn
(smukt og hæderligt) og Qubh (grimt og afskyeligt), Ma'roof (ret) og Munkar (slet),
Halaal (tilladt) og Haraam (forbudt). Den indeholder også shariamæssige regler,
som organiserer 'Ibadaat (tilbedelse), Mu'amalaat (transaktioner), Mat'umaat (føde og
drikke), Malboosaat (beklædning) og Akhlaaq (moral og etik). Alle disse elementer
skal eksistere i det islamiske samfund og i ethvert samfund. Det giver et
fremragende billede af det samfund, som Islam kalder til. Disse erkendelser, tanker
og regler kan bedre kaldes for Al-Fikrah Al-Islamiyyah (dvs. den islamiske
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idé/tanke).
De shariamæssige regler, som fuldender den islamiske tanke og hvis formål er at
etablere, beskytte og sprede den, såsom regler om straffe, Jihaad, Khilafah, hvordan
Da'wah bæres for at etablere den islamiske stat, samt regler om at påbyde Ma'roof
og forbyde Munkar; alle disse komplementære shariamæssige regler, kan bedre
kaldes for reglerne om Al-Tareeqah Al-Islamiyyah (den islamiske metode).

Dem, der forsømte (Islams) Tareeqah (metode)
Det, der forpligter referencen til denne klassificering, at Islam er en Fikrah (tanke)
og en Tareeqah (metode), er den forsømmelse, som indtraf blandt muslimerne i
dag, af mange af de shariamæssige regler og forladelsen af dem, under påskud om,
at vi ikke er forpligtet til at følge dem i dag. Det er også under påskud om, at
Sendebuddet  handlede efter dem, fordi de passede til hans situation og
omstændigheder. Hvis de havde egnet sig til vores situation og omstændigheder, så
havde vi taget dem, men fordi de ikke passer til vores omstændigheder, så tager vi
andre love, der passer til dem. Det er ud fra dette synspunkt, at man finder folk,
som kalder til ændring af straffeloven med en påstand om, at den ikke passer til
vores omstændigheder. De anser ikke piskning, stening eller det at skære for at
være acceptable, som det plejede at være før, under påskud om, at de er brutale
regler, som vesten betragter som barbariske, ligesom barbarismen i middelalderen
og de minder dem om deres egen religion, hvor folk blev undertrykt af tyranniske
love, så derfor vil dette drive folk væk fra Islam. Altså er der intet galt i at erstatte
dem med fængsling og bøder. Ligeledes finder vi dem, der kalder til en
suspendering af Jihaad. Så længe Jihaad eksisterer for udbredelsen af Islam, så er
det muligt at erstatte den med andre midler, såsom reklamer og medier. Og tiden i
dag handler om at udveksle kulturer og fordi Islam er det tydelige bevis og den
absolutte sandhed, så kan man via pennen, fjernsyn og radio, realisere mere end
man kan opnå med magt, hvilket lukker hjerterne og skaber modvilje og had. Man
finder også dem, der taler for en eliminering af Jizyah, under påskud om, at det
lyder væmmeligt og modbydeligt. Der er også dem, der hævder, at Khilafah
systemet ikke er bindende i den islamiske lovgivning. Og de gik videre og gav deres
Fatawa, som retfærdiggør en adoptering af moderne styreformer og de kaldte til
forladelsen af det gamle Khilafah system; fordi det vigtige er iværksættelsen af de
islamiske systemer og ikke strukturen af den regering, som vil implementere dem;
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altså kan det tage mange former.
Det er ud fra dette standpunkt, at mange forslag er blevet fremlagt, angående
metoden til arbejdet, for at etablere den islamiske stat, til den grad, at muslimer
begyndte at se Islams genkomst via; at skrive islamiske bøger, bygge moskeer,
oprette velgørenhedsforeninger, åbne islamiske skoler - som en efterligning af
missionær-skolerne; at kalde folk til god moral, væbnet kamp eller arbejde for at nå
magten via deltagelse i regeringen og det demokratiske spil; alt imens
Sendebuddets  metode til at nå magten er blevet ignoreret.
Følgelig tager muslimerne i dag de shariamæssige regler angående tanken (Fikrah),
på en vag og dunkel måde. De forsømte derfor de shariamæssige regler relateret til
metoden (Tareeqah). Og alt dette skete, fordi de blev påvirket af den vestlige tanke
og de var ikke istand til at forstå Islam på en klar og legislativ måde og var derfor
ikke istand til at forstå dens iværksættelse.
Det var på grund af dette, at diskussionen om tanken (Fikrah) og metoden
(Tareeqah) opstod, så muslimerne ikke forsømmer de vigtige shariamæssige regler,
hvis formål er etablering af hele Islam og implementering af den i livets realitet.
Og deres forsømmelse af disse regler, er en forladelse af en vigtig del af Islam,
hvilket er en synd, som Allah  vil stille dem til regnskab for.
Det er derfor, vi foretog denne klassificering; ”diskussionen om, at Islam er en
Fikrah (tanke) og en Tareeqah (metode)”, for at gøre det mere klart, fremme
forståelsen og forenkle iværksættelsen. Muslimerne har lavet disse klassificeringer
før i tiden, såsom; Islam er en 'Aqeedah og systemer, socialsystem, økonomisystem,
regler om Mat'umaat (føde og drikke), Malboosaat (beklædning), 'Ibadaat (tilbedelse)
eller regler om Akhlaaq (moral og etik). Alle disse var spredte regelsæt på
Sendebuddets  tid. Derefter samlede de kyndige lærde (Fuqahaa) dem og
arrangerede dem i kapitler i bøger, for at gøre det nemmere for muslimen, at forstå
dem og iværksætte dem og så fremdeles.
Sagen er, at muslimerne slet ikke kigger på særskilte beviste og bindende
shariamæssige regler og de finder det acceptabelt at erstatte og afvige fra dem og
som en konsekvens, forsømme og forlade overholdelsen af dem.
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Følgelig er det ikke tilladt, at erstatte de shariamæssige straffe med moderne straffe
og heller ikke at erstatte Khilafah systemet med det republikanske system. Det er
desuden heller ikke tilladt, at udveksle de islamiske love med den vestlige civilret,
eller erstatte Sendebuddets  metode til at nå magten, med rationelle tanker og
regler, uanset hvor mange Fatawa, der gives angående dem.
Altså, fordi reglen om etablering af den islamiske stat er en shariamæssig regel, så
er metoden til dens etablering også en shariamæssig regel. Dette betyder, at Shari'ah
har fastlagt detaljerede beviser og befalet os at overholde dem uden afvigelse,
ligesom enhver anden shariamæssig regel relateret til metodens regler.
Hvis man kigger på de juridiske (Fiqhi) bøger, vil man opdage, at muslimernes
jurakyndige (Fuqahaa) lavede bestemte kapitler, hvor de opklarede regler for
'Uqubaat (straffe), regler for Jihaad, regler for Imarah (lederskab) og andre regler fra
metoden. Kun regler angående arbejdet, for at etablere den islamiske stat, blev ikke
diskuteret af dem, fordi de ikke havde behov for dem. Og dette skyldes, at
muslimerne i alle de forskellige perioder, ikke havde brug for sådan et studie, i og
med der ikke gik en eneste dag, hvor den islamiske stat ikke eksisterede. Hvad
angår i dag, skal muslimernes indsats være fokuseret på udledning af metodens
regler og adoptering af dem. Og disse skal komme fra de shariamæssige beviser;
ikke ved at udveksle dem med rationelle regler, påvirket af omstændigheder og
folkets indfald.
Når metoden er legitim (ifølge Shari'ah), så skal forholdelse til teksterne og
efterligning af Allahs Rasool  fremgå tydeligt. Når forholdelsen eksisterer, er det
muligt at regnskabsstille og påminde. Lederen (Ameer) vil også blive stillet til
regnskab og påmindet, ligesom ethvert medlem af gruppen bliver stillet til
regnskab og påmindet. Sagen vil ikke være overladt til forstanden, personlige bånd
eller livseksperimenter. Det er ikke korrekt at kalde handlingsmåden for et
eksperiment; derimod følger den udelukkende Shari'ah.
Det er ganske naturligt, at den der arbejder for at etablere den islamiske stat, vil
spørge om den shariamæssige metode og dens detaljerede beviser. Han vil
diskutere den og kalde til den. Så hvad er de shariamæssige handlinger, man skal
forholde sig til, i arbejdet for at etablere den islamiske stat?
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For at kende den shariamæssige metode, så skal man først -med præcision og
dybde- forstå den realitet, som muslimerne befinder sig i, for dermed at påpege
den grundlæggende årsag og hvis den bliver behandlet, vil det være muligt at
behandle alt, hvad der er relateret til den. Følgelig vil løsningen være en radikal
løsning. Så snart realiteten er forstået og man kender den grundlæggende årsag, så
er det muligt at definere det shariamæssige formål, som vi er pålagt at realisere.
Herefter vil gruppen vide, hvilke shariamæssige handlinger, den skal forholde sig
til. Dette er muligt, ved at referere til perioden, hvor Sendebuddet  levede, som
ligner eller er tæt på denne realitet, for dermed at tage de shariamæssige regler fra
hans  handlinger.

Den intellektuelle invasion bidrog til udslettelsen af metodens
regler
Hvad angår realiteten, så ser vi, at muslimer blev udsat for et enormt intellektuelt
angreb, hvormed de vestlige Kuffaar fik succes med at distancere muslimerne fra
den korrekte forståelse af Islam. Og som et resultat begyndte muslimerne at
fortolke Islam på en måde, som stemte overens med de vestlige intellektuelle
principper, som udsprang fra tanken om adskillelsen af Deen fra livet. Dette gjorde
det meget nemmere for vesten at udføre sit næste skridt, som var fjernelsen af
Islam fra muslimernes liv, ved at destruere den islamiske Khilafah og derefter
opdele den i mere end 50 pseudo-selvstændige stater. Over hver stat indsatte
vesten så en regent, som ville følge dem og de formede ham præcist som de
ønskede, så han kunne være en værge, der sikrede dem landets resurser og
forhindrede ethvert oprigtigt arbejde i at opnå sit formål.
De nedfældede systemer for ham, brugte medieapparatet til at formidle deres
tanker og fastlagde uddannelsespensa for at sikre etablering af nye generationer
blandt vores eget folk, som ville følge dem rent intellektuelt.
Alt det og mere gav Kuffaar magten over muslimerne og gjorde dem istand til
fortsat at fjerne Islam fra realiteten. Det var på grund af dette, at muslimerne
forvekslede Haqq (sandhed) med Baatil (falskhed). Deres tanker blev påvirket af
den vestlige tanke og deres levemåde blev baseret på den vestlige model, hvor gavn
begyndte at dominere deres syn på livet. Deres følelser blev en blanding af
nationalistiske, patriotiske og åndelige følelser og således blev båndet blandt deres
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folk skåret over. Muslimerne underkaster sig Kufr systemerne og opfatter derfor
ingen skade ved, at de ikke har en islamisk stat. Som et resultat blev Islam
begrænset til bestemte individuelle shariamæssige regler og andre regler relateret til
personlige forskrifter. Med andre ord begyndte muslimernes liv at ligne
vesterlændinges liv, i forhold til adskillelsen af Deen fra livet; så deres tilknytning til
Dunya blev styrket og deres higen efter himlene blev mindre.
Som en konsekvens af dette, blev muslimerne ramt af Allahs  Dom, som ikke
favoriserer nogen. Så deres liv blev ramt af fattigdom, undertrykkelse, nød og
uvidenhed, i anliggender relateret til både Deen og Dunya, dårlig moral og korrupte
forhold.
Med hensyn til denne realitet, så påhviler det gruppen at skelne mellem den
grundlæggende lidelse og dens symptomer. Den der ikke foretager denne sondring
- og derfor mener, at fattigdom er selve årsagen til alle lidelser, eller at det er den
dårlige moral eller uvidenhed osv. - han vil komme til muslimerne med et delvist
arbejde, som behandler et af symptomerne på lidelsen, men ikke den primære
lidelse. Den, der studerer realiteten dybt og præcist, vil indse, at fraværet af den
islamiske stat er årsagen til det fuldstændige fravær af Islam i muslimernes liv;
deres ruin, Kuffaars dominans over dem og udbredelsen af alle disse symptomer
som uvidenhed, fattigdom og uretfærdighed. Og for at restaurere Islam og reelt
implementere den i muslimernes liv, må gruppen indse, at den skal ændre det Dar
Al-Kufr, hvori muslimerne lever i dag, til Dar Al-Islam, hvor muslimerne vil
underkaste sig alle Islams regler uden undtagelse. Det er også nødvendigt, at ændre
det nuværende samfund fra et uislamisk samfund til et islamisk samfund, hvis
medlemmer erkender Islams tanker og deres følelser forenes på basis af den. De
styrer med og i deres domme refererer de til Islams systemer. Så vil Islam være
etableret fuldstændigt.
På denne måde vil formålet være klart, som er arbejdet for at etablere Dar Al-Islam
og etablere den islamiske stat på basis af den islamiske 'Aqeedah, hvorfra dens
systemer udspringer og under hvis domæne, muslimerne lever en islamisk
levemåde, som bygger på overholdelsen af Allahs  Påbud og Forbud.
Efter gruppen har defineret sit formål, er det derefter muligt at gå i gang med
diskussionen om den shariamæssige metode, som den skal følge og de
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shariamæssige handlinger, den skal forholde sig til, for at opnå dette formål. For at
forstå dette, skal man referere til perioden, hvor Sendebuddet  levede i Makkah,
hvor det var Dar Al-Kufr og Sendebuddets Da'wah vandt terræn, for derefter at
blive offentlig. Dette foretages, så gruppen kan indsamle alle milepælene fra vejen,
dens handlinger og dens stadier.
Metoden i dag, er den samme som Sendebuddets metode
Følgelig skal gruppen studere de handlinger, som Sendebuddet  påtog sig, som
førte til etablering af den første islamiske stat i Madinah. Fordi metodens forløb
tages direkte fra Sendebuddet  og reglerne for Da'wah forstås også fra den
tidsperiode og denne Da'wah vil bane vejen frem med tålmodighed og
vedholdenhed på trods af besværligheder, som er en naturlov i det sande kald; og
ingen kan undslippe det. Det er som Waraqah Ibn Nawfal sagde om Sendebuddet
, da åbenbaringen begyndte at komme ned til ham;

َول َ ُت َكذبَن ُه َول َ ُت ْؤ َذيَن ُه َول َ ُت ْخ َر َج ُه َولَ ُتقَاتَلَن ُه

”Han vil visselig blive benægtet, skadet, udstødt og bekæmpet.” [Seerah Ibn
Hisham]
Muhammad  spurgte ham;

(()) أَ َو ُم ْخ ِر ِ ُ ْﱒ قَا َل ن َ َﻌ ْم ل َ ْم ي َ ْأ ِت َر ُ ٌل قَط ِب ِم ْثلِ َما ِج َْت ِب ِه إِﻻ عُو ِد َي

”Vil de (virkelig) udstøde mig? Han sagde; Ja, ingen mand er nogensinde kommet
med noget lig det, du er kommet med, uden at blive forvist (af sit folk).”
[Berettet af Al-Bukhari]
Og Allah  sagde;

َ ُر ُ ٌ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ وا َ َ َ ُ ُ ا َواو ُذوا
﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َل ِ َ ِ َ ِت ا ِ ۚ َو َ َ ْ َ َء َك ِ َ ِٕ ا

ْ َ ُ ْ َ َ ﴿و
َ
َ ا َ ُ ْ َ ْ ُ َ َو

”Og mange Sendebudde blev benægtet før dig (O Muhammad), men de udholdte
det og de blev skadet, indtil Vores Hjælp nåede dem; og ingen kan ændre i Allahs
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Ord (Afgørelser). Og du har allerede fået information om Sendebuddene (før
dig).” [MOQ Surah Al-An'am 6:34]
Arbejdsmetoden er ligesom Sendebuddets  metode. Han  levede i Makkah,
mens det var Dar Al-Kufr. Han  påtog sig målrettede handlinger, som førte til
etablering af Dar Al-Islam i Madinah. Og emigreringen fra Makkah til Madinah,
hvor den islamiske stat blev etableret, var overgangspunktet fra Dar Al-Kufr til Dar
Al-Islam.
Her opstår der et spørgsmål; ud fra det, som vi har sagt, betyder det så, at Da'wah i
dag skal gennemgå disse to stadier - Makkah stadiet og Madinah stadiet - ligesom
på Sendebuddets  tid?
Svaret er, at Da'wah gennemgik to stadier på Sendebuddets  tid;
1- Makkah stadiet, hvor de fleste Ayaat om 'Aqeedah og nogle få Ayaat med regler,
blev åbenbaret til Sendebuddet . Og han blev befalet, at tilgive folk og kalde dem
med visdom og smuk formaning, afholde sig fra brugen af våben og have
tålmodighed overfor enhver skade.
2- Madinah stadiet, hvor de resterende Ayaat om 'Aqeedah blev åbenbaret til
Sendebuddet  og åbenbaringen af Ahkaam (love og regler) blev fuldendt. Han 
blev beordret til at etablere Islams regler og iværksætte dens 'Uqubaat (straffe),
erklære Jihaad, åbne lande og varetage folkets affærer. I dette stadie blev muslimen
ansvarlig for hele Islam.
I dag er vi ansvarlige for hele Islam, uanset hvad der blev åbenbaret i Makkah eller
Madinah. Muslimen vil blive stillet til regnskab for enhver forsømmelse af en
enkelt regel. Altså er muslimen ansvarlig for reglerne om skilsmisse, ægteskab, salg,
Jihaad, faste, Hajj, straffe, testamenter, landområder, ejerskab og andre lignende
regler, som blev åbenbaret i Madinah. Dog er der regler, hvis implementering er
betroet til muslimernes Kalif og intet individ har lov til at påtage sig dem, såsom
reglerne om straffe (som en helhed), reglerne om offensiv Jihaad for at sprede
Da'wah, reglerne om statsejendom og reglerne om Khilafah. Der findes regler, som
Kaliffen ikke blev betroet med og det er obligatorisk for muslimen at overholde
dem under alle omstændigheder. Og han vil blive stillet til regnskab, hvis han
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undlader at overholde dem; til den grad, at Islam har gjort emigrering obligatorisk
for den muslim, som lever i et land, hvor han ikke har evnen til at udføre de
individuelle regler. Han  siger;

﴿إِن ا ِ َ َ َ ُ ُ ا ْ َ َ ِ َ ُ َ ِ ِ ا ُ ِ ِ ْ َ ُ ا ِ َ ُ ُ ْ ۖ َ ُ ا
ً َ ِ ض ا ِ َوا
ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ا ْ ْر
ُ ض َ ُ ا ا َ ْ َ ُ ْ ا ْر
َِٕ ُ َ ِ ُ وا ِ َ ۚ َ و َ ٰ ِ َ َ ٔ ْ َوا ُ ْ َ َ ُ ۖ َو َ َء ْت َ ِ ً ا ا
ا ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َ ا َ ِل َوا َ ِء َوا ْ ِ ْ َِان َ َ ْ َ ِ ُ َن
﴾ ً ِ َ ِ َ ً َو َ َ ْ َ ُو َن

”Sandelig, dem englene tager, mens de gør ondt imod sig selv; så vil de spørge
dem; 'I hvilken tilstand var I?' De vil svare; 'Vi var svage og undertrykte i landet.'
De vil svare dem; 'Var Allahs jord ikke vid nok for jer, så I kunne emigrere på
den?' Boligen for disse vil være Helvede og sikke en ond destination! Undtagen de
(reelt) svage blandt mænd, kvinder og børn, som ikke formår at planlægge eller
finde en vej (ud).” [MOQ Surah Al-Nisa 4:97-98]
Altså er det ikke korrekt at tale om Makkah eller Madinah stadiet i vores aktuelle
situation. Derimod tager vi og efterligner det, Sendebuddet  gjorde, mens han var
i Makkah i forhold til stadierne, han gennemgik i sin Da'wah og de handlinger, som
han påtog sig, som førte til etableringen af Dar Al-Islam. Angående de individuelle
regler, så er de obligatoriske for muslimen, uanset om han er i Dar Al-Kufr eller Dar
Al-Islam.
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Kapitel 4: Hvordan Dar Al-Islam oprettes
Nu vil vi gå tilbage, for at definere de handlinger, Shari'ah kræver og stadierne, som
skal følges, for at etablere Dar Al-Islam. Vi vil opdele diskussionen i to sektioner:
1- En sektion, der beskæftiger sig med Sendebuddets  ændringsmetode.
2- En sektion, der beskæftiger sig med gruppens eller partiets metode i sit arbejde
for ændring, som en efterligning af Sendebuddets  metode.
Kultiverings-stadiet på Sendebuddets tid
Da han  blev sendt, begyndte han at invitere folk. Nogle Troede på ham, mens
andre erklærede deres vantro, indtil Islam blev alment kendt i Makkah og folk talte
om den. Sendebuddet  plejede at besøge dem i deres hjem. Og han  kaldte folk
offentligt til Islam i Makkah, i overensstemmelse med Hans  udtalelse;

﴾﴿ َ ا َ ا ْ ُ ُ ُ ْ َ ِ ْر

”O du, som er indhyllet i klæder! Rejs dig og advar.”
[MOQ Surah Al-Muddaththir 74:1-2]
Han  organiserede dem i en hemmelig blok på basis af den islamiske Deen,
hvilket var derfor, at hans ledsagere  plejede at bede i dalene, i skjul fra deres
folk. Den, der netop havde omfavnet Islam, fik sendt nogen til at undervise ham i
Qur´anen; han  sendte eksempelvis Khabbab Ibn 'Aratt  for at undervise
Zaynab Bint Al-Khattab og hendes mand Sa'eed i Qur´anen; dette foregik i Sa'eeds
hjem. Og det var i denne lille studiekreds, at 'Umar Ibn Al-Khattab  endte med
at tage imod Islam.
Muhammad  tog Al-Arqams hus som et centrum for den Troende blok og som
en skole til den nye Da'wah, hvor han reciterede Qur´anen for dem og instruerede
dem i at lære den udenad og forstå den. Han blev ved med at skjule og gemme
denne sag og tilføje enhver i strukturen, der tog imod kaldet. Han  underviste
vedkommende i Al-Arqams hus, indtil Han  åbenbarede;
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﴾ ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿ َ ْ َ ْع

”Forkynd åbent det, som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
I begyndelsen plejede han  at give Da'wah til enhver, han  mente var klar til at
acceptere kaldet, uanset alder eller sociale status og uanset køn eller afstamning.
Omkring fyrre personer - mænd og kvinder - fra forskellige miljøer og aldre,
sluttede sig til hans gruppe, indtil Allah  beordrede ham til at forkynde Sin Deen.
De fleste af dem var unge. Blandt dem var de svage, stærke, rige og fattige.
Da disse Sahabah blev modne i kulturen og deres 'Aqliyyah (mentalitet) var blevet
formet og den var blevet til en islamisk mentalitet og deres Nafsiyyah (psyke eller
følelsesmæssige disposition) også var blevet islamisk og Sendebuddet  var tilfreds
og mente, at hans blok var blevet stærk og dermed istand til at konfrontere hele
samfundet, så gik han  ud i offentligheden med blokken, da Allah  beordrede
ham til det.
Den islamiske Da'wah var åben fra den dag, han  blev sendt. Folk i Makkah
vidste, at Muhammad  kaldte til en ny Deen og de vidste, at mange havde
omfavnet Islam. De vidste også, at muslimerne skjulte deres tilknytning til blokken
og deres overbevisning om den nye Deen. Denne viden betød, at folk plejede at
fornemme den nye Da'wah og folk, der Troede på den, selvom de ikke vidste, hvor
de forsamlede sig, eller hvem der deltog i forsamlingen. Sendebuddets 
forkyndelse af Islam var ikke noget nyt; det nye var derimod fremkomsten af den
Troende blok.
Følgende udtalelse blev åbenbaret til Sendebuddet ;

َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ إِ َ َ ْ َ َك ا
﴾ف َ ْ َ ُ َن
َ َْ

َ ِ ِْ ُ
َ ۚ َ َ ٓا

َْ ِ ا
ٰ
ً َ ِِٕ ا

ِض
ْ ْ ﴿ َ ْ َ ْع ِ َ ُ ْ َ ُ َوا
ا ِ َ َ ْ َ ُ َن َ َ ا

”Forkynd åbent det, du er blevet befalet og vend dig bort fra afgudsdyrkerne. Vi
vil være nok for dig imod dem, der håner; som sidestiller en anden Gud med Allah;
men de vil få det at vide.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94-96]
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Sendebuddet  erklærede Da'wah offentligt og bevægede sig derfor til det
offentlige stadie. Han  bevægede sig fra stadiet, hvor han kontaktede dem, han
fornemmede var villige til at tage imod kaldet, til stadiet, hvor han henvendte sig til
hele folket. Det var starten på sammenstødet mellem Imaan og Kufr og friktionen
mellem de korrekte tanker og de korrupte tanker. Således begyndte det andet
stadie, som er stadiet med vekselvirkning og kamp; det var det mest alarmerende
af alle stadier. Eksempelvis blev Sendebuddets  hjem stenet. Abu Lahabs kone,
Umm Jameel, plejede at smide skrald foran hans hus. Han  nøjedes med at fjerne
det. Abu Jahl kastede livmoderen fra et får på ham ; det var blevet slagtet som en
ofring til deres idoler; men han  udholdte skaden. Dette forøgede dog kun hans
 insisteren og standhaftighed i sin Da'wah. Muslimerne plejede at blive truet og
udsat for vold. Hver stamme overfaldt de muslimer, som var iblandt dem og de
torturerede og pinte dem på grund af deres Deen. Sådan var eksemplet med Bilal,
'Ammar, hans forældre og andre, som efterlod os gode eksempler på
standhaftighed, lidelser og udholdenhed overfor tortur - må Allah  være tilfreds
med dem alle sammen.
I begyndelsen var Kuffaar ikke bekymret om Sendebuddets  Da'wah, fordi de
troede hans tale ikke var andet end taler, som blev leveret af præster og vise mænd.
De tænkte, at folk ville vende tilbage til deres forfædres Deen. Det var derfor, at de
ikke løb væk fra ham eller fordømte ham. Når han  passerede deres forsamlinger,
så plejede de at sige, ”Her er 'Abdul Muttalibs søn, som bliver tiltalt fra himlen.”
Da Sendebuddet  konfronterede og opponerede mod dem, hvor han nævnte
deres guder og vanærede dem, fornedrede deres sinde og anklagede deres forfædre
for vildledning; så erklærede de ham for deres fjende og forenedes i deres
opposition, fjendskab og aggression imod ham .
De ville formindske hans status, ved at modbevise hans påstand om Profetskab.
Altså forhørte de sig om hans mirakler på en spottende og hånende måde. Og de
spurgte, ”Hvorfor forvandler Muhammad ikke Safah og Marwah til guld?”,
”Hvorfor bliver en bog ikke nedsendt fra himlen?”, ”Hvorfor viser Jibreel sig ikke
foran os?” og, ”Hvorfor giver han ikke liv til de døde?” Følgelig blev de mere og
mere hårdnakkede.
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Sendebuddet  blev ved med at kalde til sin Herres  befaling. De brugte mange
midler til at få ham væk fra sin Da'wah; de torturerede hans tilhængere, spredte
propaganda og iværksatte en boykot og andre lignende midler, som kun forøgede
Sendebuddets  fastholdelse til Allahs reb  og sin nidkærhed for Da'wah.
Nyheden om Sendebuddet  og hans trængsler nåede stammerne og hans Da'wah
blev velkendt. Islam blev nævnt over hele den arabiske halvø og ryttere talte om
den, fra et sted til et andet. Dog havde muslimerne ikke mulighed for at omgås
folket og tale med dem, udover i de hellige (Haram) måneder, hvor han  kom ned
til Ka'baen, inviterede araberne til Allahs  Deen og leverede den glædelige nyhed
om Hans  belønning og advarede dem om Hans  pinsel og straf.
Vekselvirknings-stadiet på Sendebuddets tid
Quraysh' sammenstød med Da'wah var naturlig, fordi Sendebuddet  havde
offentliggjort gruppen og bar Da'wah på en dristig og udfordrende måde. På grund
af sin natur, indebar Da'wah en kamp imod Quraysh og samfundet i Makkah. Den
kaldte til Tawheed og til tilbedelsen af Allah  og oprør imod alt andet og til en
omvæltning af det korrupte regime, som de levede under. Han  plejede at
fornedre deres guder, angribe deres letkøbte liv og afsløre deres uretfærdige
levevis. Han  angreb dem med sandheden og de angreb ham med propaganda og
falske rygter. Han inviterede folk med rene ord, han udtrykte sig ikke tvetydigt,
talte ikke på en lempelig eller underdanig måde, ej heller kom han med smiger, eller
gik på kompromis med dem. Han  gjorde det på trods af han mødte alle former
for skade, afvisning, udstødelse, rygter og boykot. Sendebuddet  formåede at nå
folk og Islam begyndte at sprede sig.
Da hans onkel og kone døde og skaden imod ham fra Quraysh blev forøget, drog
han  ud til Taa´if i sin søgen efter støtte og beskyttelse og han havde et ønske
om, at de ville omfavne Islam, men de afviste ham på den værst tænkelige måde.
Og han  kom til den situation, hvor han ikke længere kunne indtræde Makkah
uden beskyttelse. Den dag indtrådte han  Makkah under beskyttelse fra Mut'im
Ibn 'Adiys. Quraysh begyndte så at skade Allahs Rasool  endnu mere og deres
benægtelse blev større og de forbød folk at lytte til ham; men det fjernede ham 
ikke fra sin Da'wah. Under Hajj sæsonen begyndte han at præsentere sig selv for
stammerne, invitere dem til Islam og informere dem, at han var en Profet, som var
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blevet sendt af Allah  og han bad dem om at Tro på ham. Hans onkel Abu
Lahab plejede at rejse sig op og anklage ham for at lyve og opildne folk, så de ikke
ville lytte til ham. Dette havde en meget stor påvirkning på folk, så de distancerede
sig fra at lytte til ham. Han drog til Kindahs lejr og til Banu Kalb, Banu Hanifah og
Banu 'Amir Ibn Sa'sa'ah, men ingen lyttede til ham. Nogle af dem afviste ham på
en vederstyggelig måde. Men det, der forøgede stammernes afvisning af
Sendebuddet  var, at de hørte Quraysh erklære enhver, der støttede Profeten ,
som en fjende og hjælper imod dem. Folket, som individer og stammer, benægtede
Sendebuddet  mere og mere og han blev mere isoleret og Da'wah blev mere
besværlig i Makkah og nærområderne. Samfundet i Makkah var tilsyneladende
gennemtrængt af Kufr og stædig opposition. Da Sahabahs trængsler blev værre,
søgte Abdur Rahman Ibn 'Awf og nogle andre ledsagere, tilladelse fra
Sendebuddet  til at løfte våben. De sagde, ”O Allahs Profet, vi havde værdighed
og magt, da vi var afgudsdyrkere. Men da vi erkendte, blev vi ydmyget.”
Sendebuddet  afslog deres anmodning, da han  sagde;

(( ف َ َﻼ تُقَاتِلُوا الْقَ ْو َم، )) إِﱐ ُأ ِم ْر ُت ِ لْ َﻌ ْف ِو

”Jeg er blevet beordret til at tilgive, så lad vær med at bekæmpe dem.”
[Berettet af Al-Nasa´i og Al-Haakim]
På denne måde gennemgik Sendebuddet  to stadier;
- Stadiet med undervisning, kultivering og intellektuel og åndelig forberedelse. Det
er et stadie, hvor tankerne forstås, legemliggøres i individer og gruppen
struktureres på basis af dem.
- Stadiet bestående af udbredelsen af Da'wah og kampen. Dette er et stadie, hvor
tankerne overføres til en drivende magt i samfundet, hvilket ansporer den til at
iværksætte dem i den fremherskende del af livet, således at masserne tager imod
dem, forstår dem, bærer dem og kæmper for deres iværksættelse.
Hvad angår første stadie, så indebærer det at kalde folk til Islam og kultivere dem
med dens tanker, lære dem dens regler og strukturere egnede individer i en blok,
på basis af den islamiske 'Aqeedah. Det er et stadie med fortrolig strukturering i
Da'wah, hvor Sendebuddet  ikke slækkede på Da'wah, men han satte sig for at
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kultivere dem, der omfavnede Islam, med Islams tanker, samle dem i Dar AlArqam og støbe dem ind i strukturen. Hver eneste dag forøgedes deres Imaan og
forholdet imellem dem blev styrket. Og deres forståelse af realiteten og opgaven
de skulle udføre, blev også forøget. Altså forberedte de sig til at ofre sig for denne
Da'wah, indtil den blev plantet solidt i deres hjerter og sinde. Islam flød i dem,
ligesom blodet flød i deres årer; de blev til gående eksempler på Islam. Det er
derfor, at Da'wah ikke kunne forblive indespærret i dem, selvom de skjulte sig,
fortroligheden i deres strukturering og deres ønske om at holde deres møder
hemmelige. De begyndte at diskutere med dem, som de stolede på og som de
fornemmede, var parate til at acceptere Da'wah. På denne måde bemærkede folk
deres Da'wah og tilstedeværelse. Altså passerede Da'wah sit udgangspunkt. Det blev
uundgåeligt, at Da'wah skulle eksponeres og der forekom også forsøg på at
eksponere den og tale til hele folket. Dermed endte første stadie, som er stadiet
med en fortrolig strukturering og kultivering, som opbygger denne struktur.
Så begyndte et andet stadie, som er stadiet med vekselvirkning og kamp. Ved at få
folk til at forstå Islam - for at de besvarer og vender sig mod den - så den
cirkulerer i deres hjerter, eller de afviser og angriber den - og støder derfor
sammen med dens tanker. Gennem dette sammenstød besejres Kufr og korruption,
Imaan og godhed etableres og den korrekte tanke vil herske. Vekselvirkningen
startede altså og kampen fandt sted imellem en tanke og en anden, imellem
muslimer og Kuffaar. Og den begyndte, da Sendebuddet  startede med at sprede
Da'wah til hele folket på en offentlig, dristig og udfordrende måde.
Forskellige Ayaat begyndte at komme ned til Sendebuddet  om Da'wah til
Tawheed, anstrengelser imod afgudsdyrkende og polyteistiske tanker og kritik af det,
at folk fulgte deres fædre og forfædre, uden undersøgelse og granskning. Flere
Ayaat begyndte at komme ned for at angribe de korrupte transaktioner; og de
angreb den korrupte handel og snyd på vægtskålene.
Sendebuddet  begyndte at tale til folket i grupper og inviterede dem til at
omfavne Islam og støtte ham. Striden imellem Quraysh og Profeten  forøgede
sig. Islams Da'wah føjede nu den kollektive kultivering til den koncentrerede
kultivering, via Halaqaat (studiekredse) i folks hjem, dale og i Dar Al-Arqam. Den
overgik således fra at kalde individer, som man fornemmede havde godhed i sig, til
at kalde hele folket.

Da’wah til Islam – side 96

Denne kollektive Da'wah og kultivering havde en stor påvirkning på Quraysh. Så
deres had blev større, fordi de fornemmede, at truslen nærmede sig. De begyndte
at tage seriøse skridt for at modarbejde Da'wah, efter en periode, hvor de ikke
havde lagt mærke til Muhammad  eller hans Da'wah. Altså forøgedes trængslerne
og undertrykkelsen. Men denne kollektive Da'wah havde også en påvirkning på
Da'wah i sig selv. Hele befolkningen hørte Islams ord og kaldet til Allahs Deen
spredte sig blandt folk i Makkah. Folk indtrådte Islam, både mænd og kvinder.
Den kollektive Da'wah havde den effekt, at dens horisont udvidede sig i sit
synspunkt; dette førte dog dem, der bar den, til større trængsler, tortur og alle
typer af lidelser. Lederne af Quraysh blev vanvittige af raseri, når Sendebuddet 
angreb den uretfærdighed, grusomhed og slaveri, som herskede i Makkah og når
han afslørede Kuffaars tilstande og handlinger. Dette stadie var det værste for
Sendebuddet  og hans ledsagere.
Overgangen fra kultiverings-stadiet til vekselvirknings-stadiet var det mest delikate,
fordi det kræver visdom, tålmodighed og præcision i måden at handle på; altså var
dette det mest besværlige stadie. Dette er fordi, det kræver, at man er modig,
ligefrem og udfordrende, uden at tage resultater eller omstændigheder i
betragtning. I dette stadie blev muslimerne fristet væk fra deres Deen. Og deres
Imaan og styrke i at bære trængslerne, ville vise sig i dette stadie, såvel som deres
oprigtighed i konfrontationen.
På den måde fortsatte Sendebuddet  og hans Sahabah  med at udholde lidelser,
uretfærdighed og undertrykkelse. Blandt dem var der nogle, som emigrerede til
Abessinien (Etiopien), for at værne om deres Deen, mens andre døde under
torturen og andre udholdte lidelserne. De blev ved med dette i en tilstrækkelig lang
periode, for at ændre samfundet i Makkah. Men graden af forfølgelse var altfor
stor en hindring. Araberne og mange andre nøjedes med at være tilskuere og de
tog ikke et eneste skridt mod Imaan, fordi de ikke ville gøre Quraysh vrede.
Arbejdet for at overføre Da'wah til det tredje stadie, som er stadiet med
implementering af Islam, bevægede sig nu udenfor Makkah, hvor Sendebuddet 
begyndte at søge Nusrah (støtte) og beskyttelse fra stammerne, således at han
uhæmmet kunne forklare folk, hvad deres Herre  havde åbenbaret til ham.
Sendebuddet tilbyder Islam til stammerne
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Da Profetens onkel Abu Talib og Profetens kone Khadijah, døde i samme år, blev
katastrofen enorm for Muhammad  på grund af deres død. Quraysh nåede et
punkt, hvor de påførte ham  skader, de ikke havde påført ham før dødsfaldet af
hans onkel, til sådan en grad, at tåberne iblandt dem eksempelvis smed jord på
ham. Og Sendebuddet  sagde;

َ )) َما َ ل َ ْت ِمﲏ ُق َر ٌْش َش ْ ًا أَ ْك َر ُه ُه َحﱴ َم
((ات أَبُو َطا ِل ٍب

”Quraysh gjorde ikke noget imod mig, som jeg hadede, undtagen efter Abu Talib
døde.” [Seerah Ibn Hisham]
Da Abu Talib døde, tog Sendebuddet  til Taa´if for at søge støtte og beskyttelse
fra folket. Han tog til en gruppe fra Banu Thaqeef, som på det tidspunkt var ledere
og overhoveder af Thaqeef. Han  talte med dem om at støtte Islam og stå ved
hans side, overfor enhver blandt hans folk, som var imod ham. De afviste hans
tilbud og bragte nyheden om hans ankomst til hans folk, selvom han  havde bedt
dem om at holde sit besøg hemmeligt. Han  var derfor ikke i stand til at indtræde
Makkah, medmindre det skete under beskyttelse.
Sendebuddet  plejede at stå ved dørene til stammernes hjem og sige;

ﴩ ُكوا ِب ِه َش ْ ًا
ِ ْ ُ )) َ ب َ ِﲏ فُ َﻼن إِﱐ َر ُسول ا ِإل َ ْي ُ ْﲂ آ ُم ُ ْرﰼ أَ ْن ت َ ْﻌ ُب ُدوا ا َﻻ
((َوأَ ْن ت َُصد ُق ِوﱐ َوت َ ْمنَ ُﻌ ِوﱐ َحﱴ ُأن َفذ ع َْن ا َما ب َ َﻌث َِﲏ ِب ِه

”O den og den stamme! Jeg er Allahs sendebud, som er blevet sendt til jer. Jeg
befaler jer at tilbede Allah og ikke tilskrive Ham noget som helst andet; og at I skal
Tro på mig og beskytte mig, så jeg kan etablere det, som Allah har sendt mig med.”
[Seerah Ibn Hisham]
Men hans onkel Abu Lahab plejede at stå bagved ham, svare ham tilbage og afvise
alt hvad han sagde. Så ingen af dem accepterede. Og de sagde, ”Dit folk kender
dig bedst og de Tror ikke på dig.” De talte til ham  og diskuterede med ham og
han talte til dem og inviterede dem til Allah ; han sagde følgende i en Du'a;

(()) الهُم ل َ ْو ِش ْ َت لَ ْم َ ُكونُوا َه َك َذا
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”O Allah! Hvis Du havde villet det, havde de ikke været på den måde.”
Følgende blev nævnt i Seerah Ibn Hisham; Al-Zuhri berettede, at Allahs Rasool 
tog til Kindah ved deres opholdssted og præsenterede sig for dem, men de afviste
ham. Han berettede også, at han  tog til Banu Kalb og de accepterede ikke hans
tilbud; og at han tog til Banu Hanifah og bad dem give ham støtte og beskyttelse,
men deres besvarelse var den slemmeste blandt alle araberne. Han tog også til
Banu 'Amir Ibn Sa'sa'ah, inviterede dem til Allah  og kandiderede for sig selv. En
mand iblandt dem, som hed Bayharah Ibn Firas, sagde; ”Hvad siger du, hvis vi
giver dig Bay'ah på din sag og Allah giver dig sejr, vil vi så få magten efter dig?”
Sendebuddet  svarede;

(()) ْ َاﻷ ْم ُر َإﱃ ا ِ يَضَ ُﻌ ُه َح ْ ُث ََشا ُء

”Sagen tilhører Allah, som placerer den, hvor end Han vil.”
Bayharah svarede; ”Skal vi blotte vores nakker for araberne i dit forsvar og når så
Allah  har givet dig sejr, vil magten gå til andre? Så har vi ikke behov for din
sag!”
Men Sendebuddet  fortsatte med denne handling. Så snart folk samledes i Hajj
sæsonen, plejede han at komme til dem og invitere stammerne til Allah  og
Islam. Han  kandiderede for sig selv og tilbød dem, hvad end han havde bragt fra
Allah  af vejledning og barmhjertighed. Ligeså snart han  hørte om ankomsten
af en person, som var anset og havde prestige, ville han  henvende sig til
vedkommende og invitere ham til Allah  og fremlægge, hvad der var blevet
åbenbaret til ham . De stammer, som Allahs Rasool  besøgte, inviterede og til
hvem han kandiderede for sig selv, skønt ingen af dem accepterede, havde
følgende navne;
1.
2.
3.
4.

'Amir Ibn Sa'sa'ah
Muharib Ibn Khasfah
Fazarah
Ghassan
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Murrah
Hanifah
Sulaym
'Abs
Nadhr
Al-Buka
Kindah
Kalb
Al-Harith Ibn Ka'b
'Udhrah
Hadharimah

Listen er taget fra Ibn Sa'd, som den blev nævnt i hans store værk, ”Al-Tabaqaat”
(Generationerne).
Besvarelsen fra folk i Madinah
Allahs Rasool  fortsatte med at invitere stammerne til Allah  og kandiderede for
sig selv til dem hvert eneste år - i Majannah, 'Ukaz og Mina - at de skulle beskytte
ham , så han kunne levere Sin Herres Budskab og de ville til gengæld få Jannah.
Ikke en eneste arabisk stamme accepterede ham og han  blev skadet og tilsvinet,
indtil Allah  ønskede at give sejr til Sin Deen, støtte sin Profet og opfylde Sit løfte.
Så Han  førte ham  i retning af dem, der skulle blive kendt som Al-Ansaar.
Han  endte hos en del af dem, som havde barberet deres hoveder. Han sad med
dem, inviterede dem til Allah  og reciterede Qur´anen for dem. De tog imod
Allah  og Hans sendebud og skyndte sig at erklære deres Imaan på Profeten .
Derefter tog de tilbage til Yathrib (Madinah) og inviterede deres folk til Islam;
herefter begyndte folk at omfavne Islam.
I Hajj sæsonen det efterfølgende år, kom tolv mænd fra stammerne Aws og
Khazraj fra Madinah, som havde omfavnet Islam og de mødte Sendebuddet  i
Al-'Aqabah; dette var det første møde i Al-'Aqabah, hvor de gav ham løftet om
kvinderne (Bay'ah Al-Nisa). Sendebuddet sendte Mus'ab Ibn 'Umayr med dem i
overensstemmelse med deres anmodning. Han  bad ham recitere Qur´anen for
dem, lære dem om Islam og give dem forståelse for den islamiske Deen. Og han
blev kendt som Al-Muqri' (dvs. den, der reciterer) og han boede hos As'ad Ibn
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Zurarah. Så skete der det, at Usayd Ibn Hudayr og Sa'd Ibn Mu'adh erklærede
deres Imaan. De var begge to ledere af deres folk. Da Sa'd omfavnede Islam, så
sagde han til sit folk, ”Hvordan anser I min position iblandt jer?” De svarede, ”Vi
anser dig for at være vores mester, den bedste i sin holdning og på rette vej som en
leder.” Han sagde, ”Jeres mænd og kvinder har ikke lov til at tale til mig, før I Tror
på Allah og Hans sendebud.” Da det blev aften, var der ikke en eneste mand eller
kvinde tilbage i 'Abdul Ash-hals hjem, som ikke var blevet muslim.
Løftet (Bay'ah) ved Al-'Aqabah
Derefter vendte Mus'ab tilbage til Makkah. Dette år ankom en stor gruppe fra
Ansaar, bestående af muslimer og afgudsdyrkere som var klædt på til Hajj. De
havde en aftale med Sendebuddet  ved Al-'Aqabah i de midterste dage af Tashreeq
(4 dage, som starter fra 10. dag i Dhul Hijjah). De kom til Profeten  og han
mødtes med dem og de bestod af 73 mænd og 2 kvinder. Han  havde kun sin
onkel med sig.
As'ad Ibn Zurarah sagde; ”Sendebuddets onkel Al-'Abbas var den første til at tale.
Han sagde; 'O folk fra Khazraj! I har kaldt Muhammad til det, som I har inviteret
ham til. Muhammad er den mest ærede person fra sin klan. Ved Allah! Dem af os,
der Troede på ham, såvel som dem, der ikke gjorde, beskyttede ham på grund af
slægtskab og ære. Muhammad har fornægtet alle folk til fordel for jer. Hvis I er et
folk med styrke, tålmodighed, erfaring i krig og er klar til at møde fjendskab fra alle
araberne, som vil bekæmpe jer forenet; beslut, hvad I vil og gør det og gå ikke
herfra, før I offentligt og enstemmigt har accepteret, for sandelig, den bedste tale
er en tale, som er oprigtig.'
De sagde; 'Vi har hørt, hvad du sagde, men tal, O Allahs sendebud og vælg hvad
du vil, for dig selv og din Herre.' Sendebuddet  begyndte at tale, han reciterede
Qur´anen og inviterede dem til Allah  og opfordrede dem til at omfavne Islam.
Hvad angik hans  Herre, så stipulerede han, at de skulle tilbede Ham  og ikke
tilskrive ham partnere. Derefter sagde han ;

((ون ِم ْ ُه ِ َسا َء ُ ْﰼ َوأَبْنَا َء ُ ْﰼ
َ )) ُأ َ ِي ُﻌ ُ ْﲂ َ َﲆ أَ ْن ت َ ْمنَ ُﻌ ِوﱐ ِمما ت َ ْمنَ ُﻌ

”Jeg vil indgå et løfte med jer (på den betingelse), at I beskytter mig, ligesom I ville
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beskytte jeres kvinder og børn.” [Seerah Ibn Hisham]
As'ad Ibn Zurarah fortsatte; ”Al-Baraa Ibn Ma'roor tog hans  hånd for at give
ham løftet og sagde; 'Ja, ved Ham, som visselig sendte dig som Profet! Vi vil
beskytte dig, ligesom vi har beskyttet vores kvinder og børn. Altså giver vi dig
vores løfte, O Allahs Rasool. Ved Allah, vi er mænd af krig og væbnede folk, som
vi har nedarvet fra den ene leder til den næste.'
Abu Al-Haytham Ibn Al-Tayyihan sagde; 'O Allahs Rasool, vi har aftaler med andre
(jøderne) og hvis vi bryder dem, så kan det være, efter Allah har givet dig sejren, at
du vil vende tilbage til dit folk og forlade os?' Allahs Rasool  smilte og sagde;

)) ب َ ْل ا َم ا َم َوالْهَدْ َم الْهَدْ َم أَ َ ِم ْ ُ ْﲂ َوأَن ُ ْْﱲ ِمﲏ ُأ َ ا ِر ُب َم ْن َ َاربْ ُ ْﱲ
((َو ُأ َسا ِل ُم َم ْن َسال َ ْم ُ ْﱲ

”Nej, blod for blod og blod kompenseres udelukkende med blod. Jeg er en del af
jer og I er en del af mig. Jeg bekæmper dem, I bekæmper og indgår fred med dem,
I indgår fred med.” [Seerah Ibn Hisham]
As'ad Ibn Zurarah forsatte; ”Altså sagde de, Vi gav ham et løfte om, at vi ville
være parat til ethvert tab af rigdom eller nedslagtning af vores noble. Så sagde AlBaraa; Ræk din hånd frem, O Allahs Rasool. Alle 70 personer gav deres Bay'ah til
Profeten . Da de havde givet deres Bay'ah, råbte Shaytaan fra toppen af Al'Aqabah med en stemme, som kunne høres langt væk, O folk af Jubaajib (dvs.
Quraysh), kunne I tænke jer at vide, at ballademageren (Muhammad ) og dem,
som vendte sig væk fra deres (gamle) Deen, er forsamlet om bekæmpelsen af jer?
Allahs sendebud  sagde;

((َﴩ ن َ ِق ًبا ِل َي ُكونُوا َ َﲆ ق َ ْو ِم ُ ِﲂ ِب َما ِف ِﳱ ْم
َ َ )) أَ ْخ ِر ُجوا إ َِﱄ ِم ْ ُ ْﲂ اث َ ْﲏ ع

”Bring mig 12 repræsentanter fra jer, så de kan stå for deres folks affærer.”
Og i en anden beretning;

)) أَن ُ ْْﱲ َ َﲆ قَ ْو ِم ُ ْﲂ ِب َما ِف ِﳱ ْم ُكفَﻼ ُء َككَفَا َ ِ الْ َح َوا ِري َﲔ ِل ِﻌ َﴗ ِ ْن َم ْر َ َﱘ

((َوأَ َ َك ِف ٌل َ َﲆ قَ ْو ِمي
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”I står inde for jeres folks affærer - ligesom 'Isa Ibn Maryams disciple - og jeg står
inde for mit folk.” [Seerah Ibn Hisham]
De bragte disse overhoveder fra begge stammer. Der var 9 fra Khazraj og 3 fra
Aws. Således foregik løftet i denne atmosfære af ren Imaan. Til den grad, at 'Abbas
Ibn 'Ubadah sagde til Sendebuddet , ”Ved Den, der sendte dig med sandheden!
Hvis du ønsker det, vender vi os mod folket fra Mina med vores sværd i morgen.”
Sendebuddet  sagde;

(()) ل َ ْم ن ُ ْؤ َم ْر ِب َذ ِ َ َول َ ِك ْن ْار ِج ُﻌوا َإﱃ ِر َ ا ِل ُ ْﲂ

”Vi er ikke blevet beordret til det, så vend tilbage til jeres ridedyr.”
[Seerah Ibn Hisham]
Hajj sæsonen endte og folk forlod Makkah, som var blevet rasende, da nyheden
om løftet havde nået dem. Ibn Sa'd fortæller i sit værk, ”Al-Tabaqaat”, fra 'Urwah,
som berettede fra 'Aishah, at de sagde; ”Da de 70 personer forlod Allahs Rasool,
følte han, at Allah havde skaffet ham beskyttelse og et folk, som var erfarent i krig,
beredskab og støtte. Men prøvelsen blev forøget for muslimerne. Profetens
Sahabah klagede over dette, så han gav dem lov til at lave Hijrah. Derefter
informerede han dem, at han havde set det landområde, de skulle emigrere til;
dette var Yathrib (Madinah) og den, der ønskede at tage af sted, skulle tage dertil.
Han  sagde;

)) َرأَيْ ُت ِﰲ الْ َمنَا ِم أَﱐ ُأه َِاج ُر ِم ْن َمك َة إ َِﱃ أَ ْر ٍض ﲠِ َا َ ْﳔ ٌل فَ َذه ََب َوه َِﲇ
((ﱔ الْ َم ِدينَ ُة ي َ ْ ِﱶ ُب
َ ِ إ َِﱃ أَﳖَا الْ َي َما َم ُة أَ ْو َﳗ ٌَر فَ ِإ َذا

”I min drøm så jeg, at jeg emigrerede fra Makkah til et landområde med palmer.
Jeg mente, det var Al-Yamamah eller Hajar, men det skulle vise sig at være byen
Yathrib.” [Berettet af Al-Bukhari]
Disse forsøg på at opnå Nusrah fra stammerne og den første og anden Bay'ah,
indikerer alt sammen, at Sendebuddet ville have en entitet, som havde styrke og
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beskyttelse til at støtte denne Deen. Sagen var ikke begrænset til blot at bære Da'wah
og udholde skade. Men det var kort sagt, at der skulle eksistere en magt, hvormed
muslimerne kunne forsvare sig selv. Det var endda mere end det, nemlig at etablere
en kerne, som skulle være hjørnestenen og en primær støtte i etableringen af den
islamiske stat og iværksættelsen af Islam i samfundet, som skulle bære det
universelle budskab til menneskeheden og samtidig have styrken, som ville
beskytte Islam og fjerne alle de materielle hindringer, som står i vejen for dens
udbredelse. Hijrah fandt sted og indebar at forlade rigdom, hjemland, ægtefælle og
familie. Denne Hijrah til Madinah var fuldstændig anderledes end Hijrah til
Abessinien.
Hijrah til Abessinien var individers emigrering, hvor de flygtede for deres Deen og
af frygt for at blive tortureret. Allah  gjorde Hijrah til en udvej for muslimerne,
som var blevet undertrykt i Makkah, så de kunne ændre deres vilkår og ikke være
under (tyranniets) hammer; derimod kunne deres sjæle hvile og forberede at bære
Da'wah på en stærk og aktiv måde igen. Den udgjorde ikke et skridt indenfor
metoden, hvor emigranterne (Muhajiroon) ville arbejde for at bære Da'wah udefra og
samarbejde med de regimer, som de havde emigreret til, for at omvælte regimet i
deres eget oprindelsesland.

Hijrah (emigrering) til Madinah
Men Hijrah til Madinah udgjorde en overgang i Da'wah, fra stadiet med diskussion
og tålmodighed, til stadiet med implementering efter etablering af entiteten, dvs.
den islamiske stat. Det betyder altså, at man flytter fra Dar Al-Kufr til Dar Al-Islam,
som Sendebuddet  etablerede i Madinah. Der bar han  Islam på en helt anden
måde, som skulle udføres gennem en stat, der styrer med Islam, iværksætter den og
kalder til den med beviser og argumentation og bærer den med magten, som vil
beskytte Da'wah fra onde kræfter og tyranni.
Da Sendebuddet  ankom til Madinah, blev han  modtaget af et stort antal
mennesker. Det første han gjorde var, at bygge en moske; moskeen var et sted til
Salah (bøn) og konsultation og den blev brugt til at varetage folks affærer og afgøre
stridigheder. Han  begyndte at forberede atmosfæren i Madinah til krig; han 
planlagde ekspeditioner, hvortil han  udpegede anførere og sendte dem afsted
udenfor Madinah; han  underskrev traktater med jøderne. Sendebuddet  var
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begyndt at tage rollen som regent i Madinah; som et statsoverhoved.
Dette er hvad Sendebuddet  gjorde, indtil Dar Al-Islam blev etableret; ud fra hans
handlinger, hvad er vi så forpligtet til at efterligne?
Vi er forpligtet til at emulere Sendebuddets  liv; og agere, som han  agerede.
Fordi arbejdet for at etablere den islamiske stat er en forpligtelse, så vil
efterfølgelse af vejen, som Sendebuddet fulgte, få den samme Hukm. Dette er
fordi en Hukm til hans forklarende handling, vil få den samme Hukm - i dette
tilfælde, en forpligtelse - som den sag, der bliver forklaret. Han  sagde;

﴾ ِ َ َ ﴿ ُ ْ َ ٰ ِ ِه َ ِ ِ ا ْد ُ ٕاِ َ ا ِ ۚ َ َ َ ِ َ ٍة ا َ َو َ ِ ا

”Sig: 'Dette er min vej, jeg inviterer til Allah, på basis af sikker viden; således gør
jeg og hvem end, der følger mig.'” [MOQ Surah Yusuf 12:108]
Derfor skal vi opdele vores arbejde i to dele eller stadier, ligesom Sendebuddet 
gjorde:
- Stadiet med kultivering og etablering.
- Stadiet med vekselvirkning og kamp.
I første stadie er vi forpligtet til at udføre handlinger, som Sendebuddet  påtog
sig. Dette gøres ved at skabe en koncentreret islamisk kultur i dem, der har
accepteret at bære byrden, som er Da'wah til Islam og derefter opbygge en
fremtrædende islamisk personlighed i dem. Dette sker ved at forme den oplyste
islamiske 'Aqliyyah og den gode islamiske Nafsiyyah (psyke). Dette opnås gennem
de koncentrerede Halaqaat (studiekredse). Ligesom Sendebuddet  plejede at gøre,
hvor han inviterede dem, som han fornemmede var klar til at acceptere Da'wah,
uanset alder, status, køn eller oprindelse og de blev bragt ind i strukturen på dette
grundlag. Altså fortsætter vi med at gøre det, indtil følgende bliver realiseret i
denne voksende blok:
- Modenhed i kulturen, så mentaliteten og psyken blev formet i overensstemmelse
med Islam.
- De vil ikke acceptere, at Da'wah forbliver lukket inde i deres indre. Altså begynder
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de at formidle, hvad end de ved. De begynder med dem, de ser godhed i og
derefter udvider de deres Da'wah.
- At folk sanser deres Da'wah, tilstedeværelse og forsamling.
Når disse tre ting eksisterer, som de eksisterede i de første ledsagere, kan vi bevæge
os til anden fase eller stadie.
I dette stadie er vi pålagt, at gøre vores Da'wah offentlig, ligesom Sendebuddet 
gjorde og vi skal konfrontere de eksisterende samfund og udfordre deres tanker,
traditioner og systemer og påvise deres korruption og opklare de alternative sande
islamiske tanker, opfattelser og systemer. Og vi er forpligtet til at invitere folk,
ligesom Sendebuddet  inviterede folk, med oprigtighed, mod og styrke. Vi giver
ikke efter, ej heller overgiver vi os. Vi hverken smigrer eller går på kompromis og
vi tager heller ikke hensyn til skikke, traditioner, religioner, ideologier, regenter eller
pøblen. Vi skal bære Da'wah, således, at den absolutte suverænitet gives til den
islamiske ideologi, uanset om folk er enige med den eller ej, om det stemte overens
med deres traditioner eller modsagde dem og uanset om folk accepterede, afviste
eller opponerede mod den. Vi skal holde os til ideologien og være tålmodige, indtil
folk bliver ændret af den. Fordi lederne vil være en hindring for Da'wah, ligesom
de var en hindring på Sendebuddets  tid, så nødvendiggør det, at gruppen
engagerer sig i en politisk kamp imod dem. Det sker ved at afsløre dem og deres
gøremål, troskab og sammensværgelser og ved at angribe dem, ligesom
Sendebuddet  gjorde på sin tid. Se hvordan Qur´anen angriber Abu Lahab ved
navn, idet Han  sagde;

ات
َ َ ا ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َو َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ًرا َذ
﴾ٍ ََ

َ ﴿ َ ْ َ َا ا ِ َ َ ٍ َو

”Må Abu Lahabs hænder (dvs. magt og indflydelse) gå til grunde og må han gå til
grunde. Hans rigdom og afkom vil ikke gavne ham. Han vil blive brændt i en Ild
med brølende flammer!” [MOQ Surah Al-Masad 111:1-3]
Dette var på trods af hans ære og status i Banu Hashim stammen. Qur´anen
truede overhovedet af Banu Makhzoom stammen, Al-Waleed Ibn Al-Mugheerah,
da Han  sagde;
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ً َ ُ َ ُ ْ َ َ ﴿ َذ ْر ِ َو َ ْ َ َ ْ ُ َو ِ ًا َو

﴾ْ ُو ًدا

”Lad Mig om ham, som Jeg skabte alene og gav resurser i overflod.”
[MOQ Surah Al-Muddaththir 74:11-12]
Indtil Hans  udtalelse;

﴾َ َ َ ِ ِ ْ َ ﴿

”Jeg vil (snart) kaste ham i Helvedesilden.” [MOQ Surah Al-Muddaththir 74:26]
Og da Han  omtalte ham i Surah Al-Qalam;

﴾ٍ ِ ﴿ ُ ُ َ ْ َ َ ٰذ ِ َ َز

”Voldelig (og grusom) og desuden påtrængende.” [MOQ Surah Al-Qalam 68:13]
Og da Han  talte om Abu Jahl;

﴾ٍ َ ِ َ ٍ َ ِ َ ِ َ ِ َ ٍ َ ِذ

ِ ً َ ْ ََ ِ َ َ ْ

َِ َ ﴿

”Men nej! Hvis han ikke holder op, vil Vi gribe ham i pandelokken; (sikke) en
løgnagtig og syndig pandelok.” [MOQ Surah Al-'Alaq 96:15-16]
Når vi bærer Da'wah, skal ønsket om at vejlede folk vise sig, ligesom det viste sig i
Sendebuddets  Da'wah, hvor han i stadiet stræbte (flittigt), for at forklare Islams
ideologi til folk, så de kunne tage imod den som deres ideologi og så de kunne tage
hans formål som deres formål. Og vi ønsker med andre ord, at folk adopterer –
gennem overbevisning – det, vi bærer til dem. Ligesom afvisning, hindring, løgne,
forvisning, propaganda og boykot skete for Sendebuddet ; så sker det ligeledes
for os i dag. Sahabah  følte et behov for at løfte våben og bad Sendebuddet  om
lov til at kæmpe, men han  forbød dem det, ved at sige;

(( ف َ َﻼ تُقَاتِلُوا الْقَ ْو َم، )) إِﱐ ُأ ِم ْر ُت ِ لْ َﻌ ْف ِو
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”Jeg er blevet beordret til at tilgive, så lad vær med at bekæmpe dem.”
[Berettet af Al-Nasa´i og Al-Haakim]
Ligeledes skal vi afholde os fra at løfte våben og bruge dem til at opnå magten,
forud for at søge Nusrah (støtte). Og Sendebuddet  søgte Nusrah, for dermed at
kunne bevæge sig til det tredje stadie, dvs. stadiet med magt og styring; på samme
måde er vi forpligtet til at søge Nusrah (en materiel støtte), for dermed at opnå
etableringen af styret, som vi forstår det fra Sendebuddets  handling.
Søgen efter Nusrah (materiel støtte)
Lad os bruge et øjeblik på at overveje en vigtig regel fra metodens regler, som er
denne søgen efter Nusrah. Lad os revurdere den nøje, så vi kan udlede hvad vi skal
følge, især når der findes folk, der arbejder for at etablere den islamiske stat, men
ikke giver Nusrah den mindste opmærksomhed. De gør dette, som om det er en
perifær sag, der ikke har nogen nævneværdig betydning, eller som om dens Isnaad
(beretningskæde) er svag og derfor ikke skal tages. De stoppede ikke der, men gik
videre og angreb reglen og dem, der var engagerede i den, selvom alle biografier
om Profeten , har behandlet dette emne, med nogle få forskelle i detaljerne, som
ikke er værd at nævne. Forfatterne af Seerah var ikke tilknyttet disse grupper, som
vi kender i dag, men ikke desto mindre diskuterede de dette emne. Qur´anen har
selv nævnt dem, der;

﴾﴿ا َٓووا و َ َ ُ وا

”... gav husly og hjalp.” [MOQ Surah Al-Anfal 8:72]
Og Han  kaldte dem;

﴾﴿ا ْ َ ِر

”Al-Ansaar (hjælperne).” [MOQ Surah Al-Tawbah 9:100]
Det er en lovprisende beskrivelse og en beskrivelse af det mest fremtrædende
aspekt, som de blev kendetegnet med.
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Den, der undersøger Seerah vil opdage, at Sendebuddet  søgte Nusrah fra de
overhoveder, der havde magten. Han  gjorde dette trods de grimme svar, han fik
fra den ene stamme efter den anden. Og han  insisterede på at søge Nusrah og
gentog det mange gange og holdt ikke op med at søge den. I værket ”Al-Tabaqaat”,
nævnte Ibn Sa'd ikke mindre end femten stammer (som Sendebuddet  besøgte).
Og denne vedholdenhed, hvis den indikerer noget, indikerer på en klar og tydelig
måde, at søgen efter Nusrah er en befaling fra Allah  til Profeten , om at gøre
det.
At Qur´anen beskrev dem, der besvarede Profeten , som ”Ansaar”, er et andet
bevis. Og Qur´anen lovpriste dem flere steder og Allah  vendte Sig mod dem i
tilgivelse. Deres status følger direkte efter ”Muhajiroon” (emigranterne). Ordlyden i
teksten om søgen efter Nusrah indikerer, at Nusrah er en shariamæssig regel. Og det
er derfor, at Sendebuddet  sagde;

ﴩ ُكوا ِب ِه َش ْ ًا
ِ ْ ُ )) َ ب َ ِﲏ فُ َﻼن إِﱐ َر ُسول ا ِإل َ ْي ُ ْﲂ آ ُم ُ ْرﰼ أَ ْن ت َ ْﻌ ُب ُدوا ا َﻻ
((َوأَ ْن ت ُ َصد ُق ِوﱐ َوت َ ْمنَ ُﻌ ِوﱐ َحﱴ ُأنَفذ ع َْن ا َما ب َ َﻌث َ ِﲏ ِب ِه

”O den og den stamme! Jeg er Allahs sendebud, som er blevet sendt til jer. Jeg
befaler jer at tilbede Allah og ikke tilskrive Ham noget som helst andet; og at I skal
Tro på mig og beskytte mig, så jeg kan implementere det, Allah har sendt mig
med.” [Seerah Ibn Hisham]
Her er en befaling fra Allah  og Hans sendebud  og vi ved, at denne befaling er
en shariamæssig regel, som man skal adoptere passende tilgange til, for at
implementere den. Reglen er ikke blot en tilgang (der kan erstattes).
Også de diskussioner, der fandt sted mellem Sendebuddet  og dem, han  søgte
Nusrah fra, såvel som diskussionerne mellem ham selv og dem, der gav ham 
Bay'ah (løftet) ved det andet møde i Al-'Aqabah; alt dette har indikeret klart og
tydeligt, at Sendebuddet , via denne handling - som han insisterede på at udføre gik efter at etablere denne Deen og den entitet, som vil beskytte, iværksætte og
sprede den.
Hvordan kan vi så forsømme den, når Da'wah ændrede sit ansigt efter denne regel
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og bar den til et Dar (domæne), som vil iværksætte og sprede den. Hvem har
interesse i, at den bliver forsømt?
- Kuffaar forstod, at der bagved dette arbejde, var et løfte og en triumf til denne
Deen. Altså ser vi, at stammen Banu 'Amir Ibn Sa'sa'ah forstod, at sagen var
relateret til magt. Og Kuffaar i Makkah blev rasende, da de hørte om det andet løfte
ved Al-'Aqabah. De sagde; ”O folk fra Khazraj! Vi har fået nyheden om, at I er
kommet til vores mand og at I tager ham fra os og giver ham et løfte om at
bekæmpe os.” Vi ser også Shaytaan råbe i vilden sky, efter den anden Bay'ah ved Al'Aqabah havde fundet sted; ”O folk af Jubaajib! Kunne I tænke jer at vide, at
Muhammad og dem, der forlod deres forfædres Deen, har forsamlet sig om krig
imod jer?”
Under det andet løfte ved Al-'Aqabah, sagde Al-Baraa; ”Altså giver vi vores løfte,
O Allahs Rasool. Ved Allah, vi er mænd af krig og bevæbnede folk.” Og Abu AlHaytham Ibn Al-Tayyihan sagde; ”O Allahs Rasool, vi har aftaler med andre (dvs.
jøderne) og hvis vi bryder dem, så kan det være, efter Allah har givet dig sejren, at
du vil vende tilbage til dit folk og forlade os?”
Og As'ad Ibn Zurarah sagde; ”At tage ham i dag, vil være en udfordring til alle
araberne, nedslagtning af jeres noble og sværd, som vil bide jer.”
Og ordene fra Al-'Abbas Ibn 'Ubadah; ”Hvis du ønsker det, vil vi i morgen vende
os mod folket fra Mina med vores sværd.”
Svaret fra Allahs sendebud  til Abu Al-Haytham;

)) ب َ ْل ا َم ا َم َوالْهَدْ َم الْهَدْ َم أَ َ ِم ْ ُ ْﲂ َوأَن ُ ْْﱲ ِمﲏ ُأ َ ا ِر ُب َم ْن َ َاربْ ُ ْﱲ
((َو ُأ َسا ِل ُم َم ْن َسال َ ْم ُ ْﱲ

”Nej, blod for blod og blod kompenseres udelukkende med blod. Jeg er en del af
jer og I er en del af mig. Jeg bekæmper dem, I bekæmper og indgår fred med dem,
I indgår fred med.” [Seerah Ibn Hisham]
Se hvad 'Aishah Bint Abu Bakr sagde om Sendebuddet , at han var tilfreds med,
at Allah  gav ham støtte og et folk af krig, våben og støtte.
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Observer Ibn Hisham tale om Sendebuddet , angående emnet at søge Nusrah;
”Da Allah  ville styrke Sin Profet og støtte Sin Deen, førte Han  ham  til dette
folk fra Ansaar.”
Disse udtryk giver klare indikationer på vigtigheden af denne regel og forhindrer
fordrejning af deres meninger til at betyde, at hvis en person inviteres til Islam og
accepterer, så har han støttet denne Deen. Udtryk såsom Bay'ah (løfte), Idh-haar UlDeen (Islams dominans), Nasr (sejr), krig, at de noble vil blive dræbt, sværd vil bide
dem, dette vil gå imod alle araberne, de skulle beskytte ham ligesom de beskytter
deres kvinder og børn; alle disse udtryk lader os forstå måden, hvorpå
Sendebuddet  søgte Nusrah; at han søgte den for at få beskyttelse, selv hvis dette
indebar magtanvendelse, for at bære den islamiske Deen; og han søgte den for at
etablere staten, som vil beskytte Allahs Deen og dens tilhængere, såvel som
iværksætte dens regler og bære dens budskab til verden.
I denne sammenhæng bemærker man, at Sendebuddet  gjorde følgende ting:
- Han  søgte beskyttelse og hjælp til at beskytte individer og Da'wah. Den kan
endda søges fra en Mushrik (afgudsdyrker), ligesom det skete med hans onkel, som
beskyttede og støttede ham, dvs. beskyttede ham fra enhver skade, der kom i
nærheden af ham. Ligesom det også skete, da Mut'im Ibn 'Adiy hjalp Profeten ,
da han vendte tilbage fra Taa´if. Denne beskyttelse kan dog ikke bruges til at lægge
pres på den muslim, som får hjælp, så han går på kompromis med sin Deen.
Sendebuddet  fortalte eksempelvis sin onkel, da han bad ham  om at holde lidt
igen med sin Da'wah;

َََس ِاري َ َﲆ أَ ْن أَ ْ ُرك
((َ ِف ِه

 َوالْقَ َم َر ِﰲ،  َوا ِ ل َ ْو َو َﺿ ُﻌوا الش ْم َس ِﰲ ي َ ِم ِيﲏ، )) َ َﰪ
ِ  أَ ْو أَ ْه، ُ َه َذا ْ َاﻷ ْم َر َما َ َر ْك ُت ُه َحﱴ يُ ْظه َِر ُه ا

”O onkel! Ved Allah, om de så lægger solen i min højre hånd og månen i min
venstre, for at jeg forlader denne sag, så vil jeg ikke forlade den, indtil Allah lader
den sejre, eller jeg dør for den undervejs.” [Seerah Ibn Hisham]
- Sendebuddet  plejede at kontakte lederne med ønsket om, at de ville erklære
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Imaan, i håbet om at dem, der var bag dem også ville erklære Imaan. Han  gjorde
dette for at gøre det nemmere at sprede Da'wah og samtidig for at gøre den mere
modtagelig. Dette bidrager også overordentligt til frembringelsen af det folkelige
grundlag (Qa'idah Sha'biyyah).
- Sendebuddet  søgte Nusrah og beskyttelse fra magtens folk og han stipulerede,
at de omfavnede Islam først, ligesom det skete ved det andet løfte ved Al-'Aqabah.
Nusrah blev søgt fra magtens folk. Realiteten på Sendebuddets tid var, at den skulle
søges fra lederne, som udover at have lederskabet, havde folkelig magt og stor
indflydelse. Lederen på det tidspunkt var også regent; han var også hærleder og
han var den selvsamme person, hvis holdning folk ville referere til.
I dag besidder regenten magten med tvang og han har mistet sin popularitet. Den
popularitet, man ser, er for det meste falsk. Her er vi forpligtet til at gøre, hvad
Sendebuddet  gjorde, altså skal vi kontakte folk, som har indflydelse i samfundet,
for at åbne døren for dem, der er bag dem og for at sikre det folkelige grundlag. Vi
skal søge Nusrah fra magtens folk, såsom hærofficerer, for dermed at opnå magten.
Når skaden mod gruppemedlemmerne intensiveres, så er der intet galt i at søge
hjælp fra deres venner og slægtninge, på den betingelse, at dette ikke lægger pres
på individet, som får hjælp, eller kompromitterer hans Imaan. På denne måde ville
vi have gjort, hvad Sendebuddet  gjorde, alt imens den realitet, vi lever i, tages i
betragtning.
Dette er metoden, som Sendebuddet  fulgte og dette er metoden, vi er forpligtet
til at følge, ved at emulere Sendebuddets  handlinger. Dermed vil vi frembringe
følgende:
1- Shabaab, som er velforberedte, så Islam etableres med deres hænder. Ligesom
Sendebuddet  forberedte Muhajireen, som påtog sig ansvaret for at bære Da'wah i
Makkah og etablere staten sammen med Sendebuddet  og være ledere af
Ummah efter ham.
2- Den offentlige opinion for ideen, som udspringer fra den generelle bevidsthed,
dvs. frembringe det folkelige grundlag, som ikke accepterer andet end Islam som
styresystem og omfavner det, når det er etableret, ligesom det skete med folket i
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Madinah, da de ønskede Islam og var klar til at beskytte den.
3- Folk, som besidder magt og beskyttelse, hvormed vi tager magten.
Når disse ting er forberedt, har vi etableret sagen ad samme vej, som Sendebuddet
 fulgte. Allah  har lovet at give sejr til de Troende, dvs. dem, som forholder sig
til Hans Shari'ah. Han  sagde;

﴾َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ا

َ ﴿و َ َن
َ

”Og det påhvilede Os, at give sejr til de Troende.” [MOQ Surah Al-Rum 30:47]

﴾ ٌ ِ َ ﴿ َو َ َ ُ َ ن ا ُ َ َ ُ ُ ُه ۗ ٕاِن ا َ َ َ ِ ي

”Allah vil sandelig støtte dem, der støtter Ham. Sandelig, Allah besidder al styrke
og magt.” [MOQ Surah Al-Hajj 22:40]

ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ
ُ ُ َ َ ُ ْ ِد
ِ َ ۚ َ ْ ُ ُو

َ َ َ آ َ ُ ا ِ ُ ْ َو َ ِ ُ ا ا ِ َ ِت
َ َ ُ َ ا ْ َ ْ َ َ ا ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َو
ًَْْ ِ َ ْ ِِ ْ ا
ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َو
﴾ ً ْ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َن

ِ ﴿ َو َ َ ا ُ ا
ِ ا ْ ْر
ََ ض
َ َ ا ِ ي ا ْر

”Allah har lovet dem iblandt jer, som erkender og udfører gode gerninger, at Han
sandelig vil lade dem tage magten på jorden, ligesom Han gav den til dem, der
levede før dem; at Han vil give autoriteten til deres Deen, som Han har valgt for
dem og Han vil ændre deres tilstand af frygt, som de levede under, til en af
sikkerhed og fred; så de vil tilbede Mig og ikke tilskrive mig partnere.”
[MOQ Surah Al-Nur 24:55]
Metoden og tilgangen (Usloob)
Spørgsmålet, der opstår nu, er om alt, hvad Sendebuddet  sagde eller gjorde i sit
liv i Makkah, skal betragtes som en åbenbaring fra Allah  og er det en
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forpligtelse at forholde sig til det? Eller findes der handlinger og udtalelser, som
ikke er en del af Wahi (åbenbaringen) og som ikke hører ind under området, man
er forpligtet til at emulere? Det er ud fra denne vinkel, at hele diskussionen om
metode, middel og tilgang er opstået.
Der opstår også et andet spørgsmål, som er; er det korrekt at bedømme metoden
(der er et sæt af shariamæssige regler og ikke tilgange) som noget, der er underlagt
eksperimenter? Og efter at have afprøvet det; hvis det bærer frugter med sig, så
bedømmer vi det til at være korrekt, ellers er det ukorrekt?
Angående det første spørgsmål
Vi siger følgende; Allah  har beordret muslimerne til at følge Sendebuddet  og
emulere alt, hvad han  sagde og gjorde. Han  siger;

﴾ َ ُ ٌ ْ ﴿ َو َ َ ِ ُ َ ِ ا ْ َ َ ى إِ ْن ُ َ إِ َو

”Han taler heller ikke ud fra egne lyster. Det er intet andet end åbenbaring, som
bliver inspireret (i ham).” [MOQ Surah Al-Najm 53:3-4]

﴾﴿و َ آ َ ُ ُ ا ُ ُل َ ُ ُ و ُه َو َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ا
َ

”Og hvad end Sendebuddet gav jer, skal I tage imod og hvad end han forbød jer,
skal I afholde jer fra.” [MOQ Surah Al-Hashr 59:7]
Ordet ”Maa” i den anden Ayah, er blandt de generelle udtryk. Derfor er der intet,
Allahs Rasool har bragt (dvs. formidlet til os), som bliver udelukket fra efterfølgelse
og emulering af Sendebuddet , medmindre, at der findes en shariamæssig regel,
som specificerer den generalisering. Nogle beviser er kommet, som har udelukket
efterfølgelse af ham i bestemte udtalelser og handlinger, såsom;
- Hans  udtalelse;

(()) أَن ُ ْْﱲ أَ ْ َ ُﲅ ب َِأ ْم ِر ُدنْ َي ُ ْاﰼ

”I har mere viden om de anliggender, der vedrører jeres Dunya.”
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[Berettet af Muslim]
Anliggender i Dunya, såsom landbrug, fremstilling, opfindelser og studier i medicin
og maskineri; ingen af disse hører ind under Wahi (åbenbaring). Sendebuddet 
har vist os, at han i disse sager, er et menneske som enhver anden person og ikke
er fremtrædende i denne betragtning; hvilket  han gjorde meget klart i tilfældet
med bestøvningen af daddelpalme-træerne.
- Handlinger, som bevises at være specifikke for ham  og ingen andre tager del i
dem. Såsom det faktum, at han er den eneste, som var pålagt at bede Dhuha, han
havde tilladelse til at fortsætte sin faste om natten og gifte sig med mere end fire
kvinder. Dette er udover andre lignende sager, hvor det er blevet bevist, at de er
specifikke for Sendebuddet . Derfor er det ikke tilladt, at følge ham i disse sager.
- Handlinger relateret til hans naturlige disposition, der er en del af menneskers
natur og disposition at gøre; såsom at stå, sidde, gå, spise, drikke osv. Der er ingen
uenighed om, at disse handlinger er tilladte i forhold til Sendebuddet  og hans
Ummah.
- Når Sendebuddet  implementerede en shariamæssig regel, så tog han forskellige
tilgange i brug og anvendte de passende midler. Følgelig er den shariamæssige
regel en af Allahs  regler og skal implementeres. Hvad angår måden, hvorpå den
shariamæssige regel implementeres, dvs. selve tilgangen og det passende middel til
at implementere den, var det overladt til ham  i sin kapacitet som et menneske, så
længe det er en god tilgang og et middel, som ikke fører til Haraam.
For eksempel, Hans  udtalelse;

﴾ ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿ َ ْ َ ْع

”Forkynd åbent det, som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
Det er en shariamæssig regel, som skal implementeres. Shari'ah definerede ikke en
specifik måde, hvorpå den skulle implementeres. Sendebuddet  erklærede sagen i
overensstemmelse med Allahs  befaling, som han ikke kunne gå imod. Og med
hensyn til måden, Sendebuddet  erklærede Da'wah på, så var den ikke bindende
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over ham. Altså er den ikke bindende over gruppen, der emulerer hans  handling
for at etablere staten. At Sendebuddet  havde stået ved Safa bjerget, inviteret folk
til middag, eller gik ud sammen med muslimerne i to rækker og omkredsede AlKa'bah; alle de tilgange vedrører implementering af den shariamæssige regel, dvs.
de er underordnede handlinger, relateret til den grundlæggende regel, som var,
”forkynd åbent”. Disse tilgange er principielt tilladte. Sagen overlades til gruppen,
at definere de mest passende tilgange, som ikke blev defineret af Shari'ah.
Eksempelvis, Hans  udtalelse;

ِ ِ ُ ٍة َو ِ ر َ ِط ا ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ َن
َُْ َْ ا
﴾ ْ ُ َ ُو ا ِ َو َ ُو

ُ َ ﴿وا ِ وا
َ

”Og forbered hvad I kan af styrke imod dem, inklusive krigsheste, for dermed at
skræmme Allahs fjende og jeres fjende.” [MOQ Surah Al-Anfal 8:60]
Hans  udtalelse, ”forbered”, er en shariamæssig regel, som skal overholdes. Og
den er Fardh (en forpligtelse) og det er forbudt at gå imod den. Befalingen vedrører
forberedelse, der realiserer formålet med selve 'Illah (shariamæssig begrundelse),
som er, at skræmme. Hvad angår midlet, så er det ikke bindende. Men ethvert
middel, der fører til at indgyde en skræk, skal tages i brug. Selve midlet, hvormed
Jihaad bliver realiseret, er under konstant forandring. Det der kræves, er derfor det
effektive middel til implementering af den shariamæssige regel. Midlet til Jihaad og
til at indgyde en skræk i hjertet på Allahs  fjender og hyklerne i vores tid, er
brugen af ting såsom flyvemaskiner, tanks og raketter. Altså er den shariamæssige
regel, Allahs  regel, hvormed Allahs  tale iværksættes direkte, i og med det er
den grundlæggende regel. Tilgangen er en delvis Hukm, relateret til måden, hvorpå
den grundlæggende regel bliver implementeret. Det er derfor Mubaah (tilladt) for
os at afgøre den passende tilgang.
Midlet (Waseelah) er værktøjet, hvormed den shariamæssige regel implementeres.
Og det er principielt tilladt, så det overlades til os at afgøre, hvad der er det mest
effektive middel.
Følgelig, alt hvad der kom fra Sendebuddet ; omend det blev åbenbaret i Makkah
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eller Madinah; om det vedrører 'Aqeedah eller systemerne; angående metodologien
eller iværksættelsen af de shariamæssige regler; alt dette betragtes som åbenbaring,
som hører ind under emnet Ta´assi (emulering), bortset fra førnævnte undtagelser
og andre lignende eksempler.
Den, der studerer vejen, som Sendebuddets  Da'wah i Makkah tog, vil opdage, at
han  påtog sig handlinger, der betragtes som shariamæssige regler, som ikke kan
overtrædes, men som derimod skal overholdes. Ligeledes påtog han sig handlinger,
som faktisk hører indunder kategorien tilgange. Han  anvendte midler, hvormed
han implementerede den shariamæssige regel, som var krævet af ham. Man bør
skelne imellem sager, hvis regel anses for at være blandt metodens regler og sager,
der har en karakter af tilgang og middel, så gruppen ved, hvad der kræves af den
specifikt og hvad der er overladt til dens eget skøn.
Det er ikke tilladt, at betragte hele metoden som noget, der kommer fra tilgangene
og overlades til gruppens skøn, i henhold til de gældende omstændigheder. Det er
fordi sådan et syn vil føre til en forsømmelse af de shariamæssige regler relateret til
metoden og at de bliver erstattet med regler, man selv finder på. For at opklare det
yderligere, fremlægger vi her et par relevante eksempler.

﴾ ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿ َ ْ َ ْع

”Forkynd åbent det, som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
Denne befaling er fra Allah  til Sit sendebud  om at give Da'wah åbent. Denne
befaling afslører faktisk tilstedeværelsen af to shariamæssige regler. Den første er
fraværet af den åbne Da'wah, før åbenbaringen af denne Ayah; den anden er
indledningen af den åbne Da'wah i overensstemmelse med den. Sendebuddet  fik
ikke noget valg imellem at forkynde offentligt og ikke forkynde. Men det påhvilede
ham  at adlyde Allahs  befaling angående den offentlige Da'wah. Og dette er
den shariamæssige regel, som Shari'ah har opklaret. Sendebuddet  besluttede ikke
selv at gøre dette, så det kommer til at høre indunder emulering. Hans  udtalelse;

﴾ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿

”... det, som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
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Dette indikerer, at sagen blev afgjort af Allah .
- Han  siger;

﴾﴿ا َ ْ َ َ إِ َ ا ِ َ ِ َ َ ُ ْ ُ ا ا ْ ِ َ ُ ْ َوا ِ ُ ا ا َ َة

”Har du ikke set dem, der fik besked på at holde deres hænder væk (fra kamp) og i
stedet etablere bønnen?” [MOQ Surah Al-Nisa 4:77]
Sendebuddet  sagde også til Abdul Rahman Ibn 'Awf , da han bedte om lov til
at løfte våben, for at konfrontere Kuffaar, på grund af deres strenge behandling af
muslimerne;

(( ف َ َﻼ تُقَاتِلُوا الْقَ ْو َم، )) إِﱐ ُأ ِم ْر ُت ِ لْ َﻌ ْف ِو

”Jeg er blevet beordret til at tilgive, så lad vær med at bekæmpe dem.”
[Berettet af Al-Nasa´i og Al-Haakim]
Så kom åbenbaringen af Hans  udtalelse, under Hijrah fra Makkah til Madinah;

﴾ٌ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ﴿ا ِذ َن ِ ِ َ ُ َ َ ُ َن ِ ُ ْ ُ ِ ُ ا ۚ َو ٕاِن ا

”Tilladelse til at kæmpe, er (nu) blevet givet til dem (de Troende), som var blevet
undertrykt og Allah er sandelig i stand til at give dem sejr.”
[MOQ Surah Al-Hajj 22:39]
Alt dette indikerer, at væbnet kamp ikke var tilladt og så blev tilladelsen givet. Den,
der gav denne tilladelse, er Allah . Det er derfor en shariamæssig regel, som skal
overholdes. Så Sendebuddet  hverken udførte eller afholdte sig fra den af sig selv,
som om sagen var overladt til hans  skøn; det er derimod en åbenbaring og
kommer indunder sfæren af emulering.
Ligesom Sendebuddet  skulle forholde sig til det, påhviler det os, at forholde os
til det.
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- Ligeledes, Sendebuddets  udtalelse, da han søgte Nusrah fra stammerne;

ﴩ ُكوا ِب ِه َش ْ ًا
ِ ْ ُ )) َ ب َ ِﲏ فُ َﻼن إِﱐ َر ُسول ا ِإل َ ْي ُ ْﲂ آ ُم ُ ْرﰼ أَ ْن ت َ ْﻌ ُب ُدوا ا َﻻ
((َوأَ ْن ت َُصد ُق ِوﱐ َوت َ ْمنَ ُﻌ ِوﱐ َحﱴ ُأن َفذ ع َْن ا َما ب َ َﻌث َِﲏ ِب ِه

”O den og den stamme! Jeg er Allahs sendebud, som er blevet sendt til jer. Jeg
befaler jer at tilbede Allah og ikke tilskrive Ham noget som helst andet; og at I skal
Tro på mig og beskytte mig, så jeg kan etablere det, som Allah har sendt mig med.”
[Seerah Ibn Hisham]
I denne Hadeeth opklarede han , at sagen er en befaling fra Allah . Sendebuddet
 plejede at følge åbenbaringen på den måde. Intet demonstrerer dette bedre end
Sendebuddets  insisteren på sin søgen efter Nusrah, trods adskillige afvisninger
og stammernes strenge og grimme svar.
Disse er eksempler på Ahkaam Shar'iyyah (islamiske regler) relateret til metoden.
Hvad angår midler og tilgange, hvormed de shariamæssige regler implementeres, er
vi i princippet ikke beordret til at overholde dem på en bestemt måde. Derimod
påtager vi os den mest passende tilgang (Usloob) og det succesgivende middel i
implementeringen af den shariamæssige regel.
Så denne koncentrerede kultivering, som Sendebuddet  plejede at foretage i sin
Da'wah med de Troende i Dar Al-Arqam, i nogle af deres hjem og i dalene; hvad
angår os, er det en shariamæssig regel, som skal overholdes og den mest passende
tilgang adopteres til den. Altså vælges studiekredse eller familier som en tilgang,
hvor alle tankerne gives på en koncentreret måde. Der fastlægges et ugentligt
tidspunkt til dem og antallet af personer i denne Halaqah eller familie, besluttes på
en måde, der er passende til en koncentrering af de islamiske tanker i sindene på
ungdommen, som bærer Da'wah og er overbevist om den. Alt dette blev overladt
til os. Og vi fastsætter disse ting ifølge det, der bedst tilvejebringer realisering af
den shariamæssige regel, som er frembringelsen af den koncentrerede kultur.
Sendebuddet  plejede at præsentere sig selv og sin Da'wah offentligt til folket på
Makkahs markedspladser. Når vi gør det, adopterer vi en passende tilgang, såsom
at holde taler, sprede ideer i sociale forsamlinger, eller ved højtideligheder, såsom
festivaler og sørgelige eller smertefulde øjeblikke. Og de tilgængelige midler tages i
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brug, såsom bøger, magasiner, løbesedler og kassetter eller ved offentlig tale. Alt
dette er tilladte midler.
Ligesom da han  tog til Taa´if, for at søge Nusrah; om han  tog derhen til fods,
på hesteryg, eller brugte andre midler, ligger de ikke indenfor sfæren af emulering.
Midlet blev overladt til vores skøn, uden nogen specifikation fra Shari'ah.
Altså er vi forpligtet til at vide, at Sendebuddets  metode består af shariamæssige
regler, der blev fastlagt af åbenbaring, som han ikke afveg fra, med så meget som
en hårsbredde. Vi er også blevet pålagt, ikke at afvige fra dem, med så meget som
en hårsbredde. Det eneste, som vil ændre sig, er de midler, former og tilgange, som
implementeringen af den shariamæssige regel nødvendiggør. Det blev overladt til
os at fastlægge dem, ligesom det var overladt til Sendebuddet  at fastlægge dem.
Etableringen af Dar Al-Islam er sandelig en shariamæssig regel. Der er dem, der
mener, at metoden til etablering af staten, er et spørgsmål om tilgang og at det er
overladt til os at definere den; altså kan vi påtage os enhver venlig gerning, som
fører til etablering af Dar Al-Islam. Eksempelvis kan vi hjælpe de fattige, kalde folk
til moral og etik, bygge skoler og hospitaler og kalde til de dydige gerninger eller
bekæmpe vores regenter og kræve at deltage i styret.
Alle disse er afvigelser fra emulering af ham , da han fulgte sin Herres 
befaling om at etablere Dar Al-Islam.
Ligesom Sendebuddet offentligt erklærede sin  Da'wah i overensstemmelse med
Allahs  befaling, på samme måde er vi forpligtet til at erklære den; ellers vil vi
være blandt dem, som afveg. Ligesom Sendebuddet afholdte sig fra at kæmpe og
ikke tillod muslimerne at løfte våben, på samme måde skal vi også overholde dette.
Og ligesom Sendebuddet søgte Nusrah, så skal vi også søge den på samme måde,
trods den anderledes realitet. Ligesom metodens trin generelt blev defineret af
Allah  til Sendebuddet, så blev de også defineret til os. Så at modsige dem eller at
lade være med at følge dem, vil blive betragtet som en overtrædelse af Shari'ah.
Med hensyn til metoden, så har vi ikke fået noget valg. Shari'ah har defineret målet
for os, såvel som metoden til at opnå det. Vi har intet andet valg i denne sag, end
at adlyde. Altså er det udelukkende de shariamæssige tekster (Qur´anen og Sunnah),
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som har autoritet til at definere metodens trin. Vi overlader det ikke til forstanden,
at tage omstændigheder eller interesser (dvs. Maslahah) i betragtning, når trinene
skal defineres.
Den shariamæssige tekst forstås i forhold til dens sproglige indikationer og ikke
ifølge folks indfald og tilbøjeligheder. Derimod skal vores tilbøjeligheder følge
Shari'ah og det påhviler os at overholde hvad end der opnår Allahs  tilfredshed.
Derfor er det vores pligt, at forstå Sendebuddets  metode og forholde os til den
præcis ligesom han  gjorde det og definere stadierne i hans arbejde og de udførte
handlinger i hvert stadie.
Altså i kultiverings-stadiet foretog Sendebuddet  handlinger - såsom at kontakte
individer, hvor han samlede dem, der Troede på ham, på et hemmeligt sted og var
vedholden i sin kultivering af dem. Og vi forholder os til selve grundlaget for disse
handlinger som shariamæssige regler, der kom fra Allah  og til disse handlinger
vælger vi selv de nødvendige midler og tilgange.
I vekselvirknings-stadiet foretog han handlinger - såsom at erklære sin Da'wah
offentligt, hundredvis af Ayaat blev åbenbaret, som angreb livssynene og de
korrupte traditioner, angreb lederne af Quraysh ved navn eller beskrivelse og han
 præsenterede sig selv for stammerne. Vi overholder også selve grundlaget for
disse handlinger som shariamæssige regler.
Til handlingerne i første stadie - kultiverings-stadiet - tilføjer vi handlingerne fra
andet stadie; den intellektuelle og politiske kamp, adoptering af Ummahs interesser
på basis af Islam og afsløringen af kolonialisternes planer og deres bødler, dvs.
muslimernes regenter; præcis ligesom Sendebuddet  gjorde. Derefter vælger vi de
nødvendige midler og tilgange til de handlinger. Emulering (af den shariamæssige
metode) til at etablere Khilafah skal være fra den periode, hvor Sendebuddet  var
i Makkah. Medens Sendebuddet  startede på metoden og påtog sig handlinger i
processen, undergik han  ydmygelse, svaghed, vold og skade. Dog arbejdede han
 uophørligt med en fast beslutsomhed.
Hver gang Allahs  befaling kom til ham , stræbte han for at implementere den.
Den, som er fjernt fra at følge den korrekte vej; især efter at have hørt Hans 
udtalelse;
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﴾ ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿ َ ْ َ ْع

”Forkynd åbent det, som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
Hvor Allah  befaler Sit sendebud  til at forkynde i overensstemmelse med
Hans påbud og han har set Sendebuddets  kald, på grund af befalingen fra sin
Herre og ikke på grund af en beslutning, som han tog selv. Den samme, som siger,
at ”metoden ikke er bindende.” Hvis metoden slet ikke er bindende, hvorfor tog
Sendebuddet  så det standpunkt, som han tog, hvor han inviterede Kuffaar og
opponerede mod deres guder, ledere, skikke og tanker? Desuden skete alt dette
under vejledning fra Qur´anen.
Han kunne have smigret regenterne og formildet dem, eller godkendt sit folks
korrupte traditioner, for dermed at opnå mere prestige hos dem. Sandelig, hvis han
havde gjort det, ville han have været ulydig overfor sin Herres påbud. Qur´anen
blev åbenbaret og Sendebuddet  overholdte sin Herres påbud. Allah  sagde;

﴾﴿ ُ ْ َ ِ ْر

”Rejs dig og advar.” [MOQ Surah Al-Muddaththir 74:2]
Og Han  angreb lederne, som forklaret tidligere;

﴾ َ ﴿ َ ْ َ َا ا ِ َ َ ٍ َو

”Må Abu Lahabs hænder (magt og indflydelse) gå til grunde og må han gå til
grunde!” [MOQ Surah Al-Masad 111:1]
Qur´anen forsvarede Sendebuddet  med Hans  udtalelse;

﴾﴿ َ ا َ ِ ِ ْ َ ِ َر َ ِ َ ْ ُ ٍن

”Med din Herres velsignelse; du er ikke en sindssyg person.”
[MOQ Surah Al-Qalam 68:2]
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Den beskrev betingelsen fra Kuffaar;

﴾﴿ودوا َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ ِ ُ َن
َ

”De ønsker, at du går på kompromis, (for) så vil de gå på kompromis.”
[MOQ Surah Al-Qalam 68:9]
Han befalede Sendebuddet at forkynde og advare Umm Al-Qura, dvs. Makkah og
dens nærområder og Han  forbød ham  og dem, der var med ham, at udføre
Da'wah ved at løfte våben. Qur´anen plejede at blive åbenbaret og Sendebuddet 
ville derefter handle efter det. Hvilket bevis er der efterfølgende behov for, til den,
der siger, at metoden ikke er bindende?
At sige den ikke er bindende betyder, den er valgfri. Det betyder, at Sendebuddet
 kunne have gået imod Allahs  befaling i alt, eller en del af det, som blev
åbenbaret. Dette er fordi han egentlig ikke var bundet af det, der blev åbenbaret.
Og det betyder, at vi også har et valg, om vi vil følge Sendebuddets  metode eller
en anden metode. Den holdning er fjern fra den korrekte forståelse og (korrekte)
emulering af Sendebuddets  handling og hans ændringsstrategi.
Nogle muslimers forveksling af metoden med tilgange
Tvivlen, som opstår i nogle personers sinde, skyldes det faktum, at den nuværende
situation er lidt anderledes end situationen på Sendebuddets  tid. Opdelingen af
samfund på hans tid var primitiv (stammer og klaner). I dag er opdelingen mere
kompleks og indbyrdes forbundet. En stamme var at betragte som en stat; dens
folk kunne tælles i tusinder. Men i dag tælles de i millioner eller tiervis af millioner.
Da'wah plejede at indebære, at kalde Kuffaar til Imaan. I dag indebærer Da'wah
primært, at muslimer genoptager den islamiske levemåde. På Sendebuddets  tid
blandede supermagterne - romerne og perserne - sig ikke i Sendebuddets Da'wah i
Makkah. I dag er vores ledere bundet til supermagternes politik; faktisk er de deres
nikkedukker. Det er supermagterne, der konspirerer mod Islam og muslimerne og
så fremdeles.
Folk, der nærer den tvivl, siger følgende; ”Hvordan kan vi adoptere Sendebuddets
 metode, når mange sager har ændret sig? At gøre det, ville være altfor rigidt og
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ubøjeligt og vi er ikke tvunget til at overholde den. Det vigtigste er opnåelsen af de
højere formål med Da'wah, som er iværksættelsen af Islam, via en islamisk stat og
realisering af 'Ubudiyyah (sand tilbedelse) til Allah .”
For at forklare den korrekte forståelse af, hvordan man skal betragte denne sag, så
siger vi, at den shariamæssige regel til enhver tid, er blevet åbenbaret til en relevant
realitet, for hvis skyld denne shariamæssige regel er kommet. Når realiteten ændres,
ændres den relaterede shariamæssige regel. Hvis realiteten ikke ændres, så forbliver
den shariamæssige regel, som den er. Men det man tager i betragtning, hvad angår
realiteten, er dens grundlæggende kendetegn og ikke dens udvendige former.
Samfundet består af en gruppe mennesker, som tror på fælles tanker, hvorfra der
opstår følelser af accept og godkendelse af, hvad end der stemmer overens med de
tanker og følelser af afsky og vrede overfor det, som modstrider dem. Derefter
etableres et system, som iværksætter de tanker og forbyder overtrædelsen af dem.
Således lever folket det liv, som de er overbeviste om og er tilfredse med.
Realiteten af samfund kan antage forskellige former. Det kan være primitivt eller
komplekst, men enhver gruppe af mennesker organiseres af fælles tanker og
følelser, som styres af et system, der er af samme natur som disse tanker, uanset
om folket havde form som en stamme eller en moderne stat, eller om de talte i
tusinder eller millioner. Uanset de ting, er det et samfund, fordi alle de attributter,
som udgør et samfund, findes og de har ikke ændret sig.
Sendebuddet  arbejdede for at frembringe et islamisk samfund og det skete via
etableringen af de islamiske tanker, følelser og systemer. Og han  fulgte den
shariamæssige metode, der etablerer det islamiske samfund. Alle hans  handlinger
plejede at være fokuseret i denne retning. I Madinah formede han  de Troende
individer, der udgjorde majoriteten af byens indbyggere. I deres sinde etablerede
han  fundamentale tanker om Islam, der frembragte et homogent sæt af følelser.
Da han  emigrerede til dem og etablerede systemet, blev det islamiske samfund
formet. Det tog en simpel form i starten og så ændrede det sig til et samfund, som
havde brug for organisering og et (stats)apparat.
Angående påstanden om, at supermagterne (på hans  tid) ikke blandede sig, men
nu blander de sig og forhindrer etableringen af Islam; så besvarer vi det ved at
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sige, at dette ikke ændrer metoden, men det gør efterfølgelse af metoden mere
besværlig. Dette kræver yderligere kultivering og mere arbejde i Da'wah, som tager
den (nye) realitet i betragtning. Altså engagerer denne blok sig i den internationale
politik, for at kende til supermagternes politik og forstå hvad de konspirerer mod
os og implementerer gennem deres agenter og nikkedukker, så vi kan modarbejde
det.
Hvad angår påstanden om, at Sendebuddet  hovedsageligt beskæftigede sig med
emnet Imaan og kun havde nogle få regler i Makkah, så er vores svar følgende; at
han  havde Ahkaam – selvom det var få – så er det nok til at indikere en befaling
om, at man skal beskæftige sig med de shariamæssige regler i Da'wah. Derudover
skal vi lægge mærke til, at arbejdet i Makkah handlede om at invitere folk til Islam.
I dag foregår Da'wah blandt muslimerne, som har den islamiske 'Aqeedah og alle de
shariamæssige regler er allerede blevet åbenbaret til dem. De er derfor nu blevet
ansvarlige foran Allah , for hele Islam og ikke kun deres Imaan. Muslimen, der
døde i Makkah, var kun ansvarlig for det, som var blevet åbenbaret, indtil han
døde. Hvad angår den, der dør i dag, så vil Allah  spørge ham om hele Islam.
Det er derfor, at Da'wah skal være omfattende og er nød til at kalde til
genoptagelsen af den islamiske levemåde, fordi dette er hverken et nyt kald eller en
ny Deen.
Den, der ligeledes studerer muslimernes realitet i dag, vil se, at deres problem ikke
er tabet af den islamiske 'Aqeedah, men derimod den manglende forbindelse
imellem den islamiske 'Aqeedah og tankerne om livet og de legislative systemer.
Følgelig har deres 'Aqeedah mistet sin vitalitet. Alt dette skyldes effekten af den
vestlige tanke på muslimerne, tanken som de ikke-muslimske vestlige stater værner
om og arbejder for at opretholde og koncentrere, ved at indplante regimerne, som
tjener dem, nedfælde uddannelsespensa og bruge medierne til at sprede den tanke.
Det er afgørende, at man fremlægger Islam korrekt, fuldstændigt og omfattende, så
betydningen af 'Aqeedah og Imaan fremstår som en fundamental tanke, hvor alle
reglerne udspringer fra og livssynet fastlægges på basis af; og derefter præsentere
tankerne om livet via denne 'Aqeedah. Dette gøres ved at fremlægge det faktum, at
Skaberen og Opretholderen er Allah , at dommen og afgørelsen udelukkende
tilkommer Ham  og alle affærer i Dunya og Aakhirah vil vende tilbage til Ham .
Og når det er blevet gjort klart for muslimen, at Imaan og Islams regler er noget,
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som påhviler ham, vil sandhedens styrke og vitalitet blive tydelig og mærkbar for
ham og han vil ydermere indse blokkens styrke i sin forståelse og kald til Islam og
dens evne til skabe ændring.
Det er derfor, at Da'wah i dag er et kald til muslimer om at genoptage den islamiske
levemåde, via etablering af den islamiske stat. Grundlaget for denne Da'wah er den
islamiske 'Aqeedah, som bliver fremlagt i en politisk forstand, ved at gøre den til
kontrollant for alle handlingerne, ifølge Allahs  påbud og forbud.
Det, der har ændret sig, er den (ydre) form. Hvad angår essensen, så er den, som
den altid har været, dvs. den har ikke ændret sig. Altså har reglen om at arbejde for
at etablere den islamiske stat heller ikke ændret sig og ligeledes metoden til at opnå
dette.
Er de shariamæssige regler et eksperiment?!
Hvad angår det andet spørgsmål; Der er folk, som beskriver arbejdet for at
etablere den islamiske stat, som et eksperiment og vejen til at opnå den, er den
eksperimentale plan, som den islamiske Da'wah gennemgår. Er det overhovedet
korrekt at omtale sagen med disse utvetydige begreber?
Beskrivelsen af metoden som et eksperiment er fejlplaceret, fordi det giver nemlig
en betydning, der ikke svarer til begrebet, ”den shariamæssige metode”.
Metoden til arbejdet for Islam, består af shariamæssige regler, der læner sig opad
styrken i beviset (Daleel). Og gruppen er forpligtet til at overholde dem, ligesom
den overholder Shari'ah og den har ikke tilladelse til at afvige fra den, så længe den
betragtede dem som shariamæssige regler. Så det er ikke et spørgsmål om en ”trial
and error” proces (så hvis den realiserede formålet, var det et succesfuldt forsøg;
ellers var det en fiasko og skal laves om), for at finde den rigtige eksperimentale
metode, som vil realisere formålet.
Derimod er den shariamæssige metode, et sæt af shariamæssige regler - som nævnt
tidligere - hvis formål er at opnå formålet, som er genoptagelsen af den islamiske
levemåde. Disse regler afhænger af styrken i beviset. Og Allah  tilbedes ved, at
man overholder dem og er tålmodig derpå, så længe de udgør shariamæssige regler
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for den, der påtager sig udførslen af dem. Han kan ikke ændre dem, medmindre
det bliver klart for ham, at der findes et andet bevis, som er stærkere, angående
hans påtagelse af denne opgave.
Man skal klart kunne se emuleringen af Sendebuddet  i den shariamæssige
metode. Det er ifølge dette kriterium, at den shariamæssige metode adskiller sig fra
andre metoder, som anvendes af dem, der arbejder i overensstemmelse med
sekulære systemer; hvor folk afprøver deres forståelse og undersøger arbejdet og
forbinder korrektheden eller fejlen i en handling med succes eller fiasko og med at
opnå formålet eller ej.
Naturen af de sekulære systemer for deres tilhængere, er, at de ikke er endelige
(løsninger) for dem. De kræver derimod konstant ændring og forbedring. Så
enhver handling de udfører, kan med rette kaldes for et eksperiment. Det eneste
kriterium for dem, om en handling er korrekt eller ej, er om den opnår formålet
eller ej. Hvis den producerer resultater, er den korrekt, ellers er den ikke. Sagen er
noget andet for muslimen, på grund af Islams unikke natur som en guddommelig
metodologi fra Al-'Aleem (Den Alvidende) og Al-Khabeer (Den, som er Bevidst om
alting). Den er korrekt og komplet, så længe den afhænger af det shariamæssige
Daleel. Og dens korrekthed skyldes korrektheden af det shariamæssige bevis og
korrektheden i bevisets Istidlaal (udledning) og ikke fra dens kobling til resultater.
Forholdelsen til beviset er derfor selve grundlaget og det er ud fra dette grundlag,
at en evaluering foretages.
Hvad angår metodens handlinger, så er resultatet, dvs. at man overtager magten og
etablering (af staten); et formål, der skal opnås grundet Hans  udtalelse;

ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ
ُ ُ َ َ ُ ْ ِد
ِ َ ۚ َ ْ ُ ُو

َ َ َ آ َ ُ ا ِ ُ ْ َو َ ِ ُ ا ا ِ َ ِت
َ َ ُ َ ا ْ َ ْ َ َ ا ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َو
ًَْْ ِ َ ْ ِِ ْ ا
ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َو
﴾ ً ْ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َن

ِ ﴿ َو َ َ ا ُ ا
ِ ا ْ ْر
ََ ض
َ َ ا ِ ي ا ْر

”Allah har lovet dem iblandt jer, som erkender og udfører gode gerninger, at Han
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sandelig vil lade dem tage magten på jorden, ligesom Han gav den til dem, der
levede før dem; at Han vil give autoriteten til deres Deen, som Han har valgt for
dem og Han vil ændre deres tilstand af frygt, som de levede under, til en af
sikkerhed og fred; så de vil tilbede Mig og ikke tilskrive Mig partnere.”
[MOQ Surah Al-Nur 24:55]
Og grundet Hans  udtalelse;

﴾ ْ ُ َ ﴿إِن َ ُ ُ وا ا َ َ ُ ْ ُ ْ َو ُ َ ْ ا ْ َا

”Hvis I støtter Allah(s Sag), vil Han hjælpe jer og give jer et solidt fodfæste.”
[MOQ Surah Muhammad 47:7]
Hvis resultatet ikke opnås, så annullerer man ikke metoden, eller erstatter den med
noget andet og man erklærer den heller ikke for at være en fiasko. Derimod bør
metodens regler revurderes og undersøges på ny. Ingen shariamæssig regel skal
forlades medmindre gruppen er sikker på, at den har begået en fejl i sin forståelse.
Hvis gruppen ikke kan se nogen fejl, så har den intet andet valg end at overholde
sin holdning og have Sabr (tålmodighed), indtil Allah  giver den sejren. Eller det
kan have noget at gøre med reglen om sejrens udsættelse, noget som (de tidligere)
Profeter ikke blev frelst fra. Han  sagde;

﴾ َ ُ ْ َ ْ ُ ﴿ َ ٓ إِ َذا ٱ ْ َ ْ ـ َ ٱ ُ ُ َو َ ٓ ۟ا ا ُ ْ َ ْ ُ ِ ُ ۟ا َ ٓ َء

”Indtil, da Sendebuddene mistede håbet og mente, at de var blevet afvist (af deres
folk), så kom Vores Hjælp til dem.” [MOQ Surah Yusuf 12:110]
Dette arbejde er sandelig langsommeligt og svært og kræver en enorm indsats. Og
gruppens midler vil altid være mindre end midlerne, regimerne, de står overfor, har
til rådighed. Arbejdets succes bør ikke forbindes til en bestemt tidsperiode, således
at når tiden udløber uden at det har båret frugter, så beskrives det som en fiasko.
Derimod forbindes det til ideens korrekthed, styrken i forholdelsen hos dem, der
påtager sig den og folkets generelle accept af ideen. Når de krav bliver overholdt,
beder man om sejren, som gruppen vil opnå, ved at søge Nusrah, ligesom Allahs
Sendebud gjorde. Vurderingen af, om disse sager utvetydigt er blevet opnået, blev
overladt til Allah . Men gruppens vurdering i denne sammenhæng er baseret på
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sandsynlighed.
Hvis sejrens faktorer er realiseret, vil den komme; ellers vil den blive udsat. Men en
udsættelse af sejren betyder ikke nødvendigvis, at der blev begået fejl. Det kunne
betyde, at graden af forberedelse og parathed ikke er tilstrækkelig og skal forøges.
Udsættelsen kan være en prøvelse for blokkens eller gruppens Shabaab; halter den
eller overholder den sit løfte, eller opgiver den nogle individer? I hvert fald skal en
vurdering finde sted. I tilfælde af, gruppen ikke finder en årsag, som retfærdiggør
en ændring af dens metode, så har den ikke lov til at lave ændringer (alene) under
påskud om, at sejren er blevet udsat. Gruppen er pålagt, at undersøge sine midler
og tilgange, som oprindeligt er tilladte og udvælge de mest passende af dem. En
udsættelse af sejren behøver derfor ikke at være ensbetydende med fiasko. Der er
heller ikke nogle shariamæssige regler, der siger, at formålet skal realiseres indenfor
en specifik tidsperiode.
Selvfølgelig skal man fokusere på korrektheden af tankerne og reglerne relateret til
metoden. Med disse tanker og regler bliver gruppens Shabaab og den islamiske
Ummah forberedt. Og hvis disse tanker og regler er korrekte i gruppens øjne og de
succesfulde midler og tilgange er blevet valgt, så skal gruppen have tålmodighed og
det er ikke tilladt at ændre tanker eller regler, uanset hvor meget resultaterne bliver
udsat.
Spørgsmålet om ændring vedrører Ummah og ikke individerne. Og mekanismen i
ændringen af samfund er af større kompleksitet end ændringen af individer; altså
er dens bevægelse meget langsommere og bliver knap nok bemærket af andre end
den, som fik et skarpt syn og et korrekt overblik. Dette betyder ikke, at individet
arbejder med tanken om, at formålet ikke bliver opnået af ham, eller at det vil blive
opnået af fremtidige generationer; men medlemmet eller medlemmerne bør gå i
gang med holdningen om, at staten vil blive etableret af dem og at de vil bevidne
den, Insha Allah, ligesom den blev etableret af Sendebuddet  og hans ledsagere
.
Meningen med dette er, at et individs levetid kan være kort eller lang og løftet om
sejr kom ikke til et individ eller individer, men til gruppen. Det er denne Troende
gruppe, som Allah  har lovet magtovertagelse (Istikhlaaf) på jorden. Undervejs i
dette arbejde kan individet dø, gruppens leder kan dø og mange vil falde fra hen ad
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vejen, men løftet vil forblive, så længe gruppen bliver ved med at overholde Allahs
 befaling. Og sejren vil blive realiseret af dem, uanset om det tog lang tid eller ej.
Viden om dette ligger hos Allah  og ingen er ansvarlig for dette; altså er gruppen
udelukkende ansvarlig for sin forholdelse (til metoden).
Derfor skal ingen sige, at den shariamæssige regel er et eksperiment således, at hvis
realisering af dens formål bliver udsat, vil vi erklære den for at være en fiasko og
efterfølgende forlade den for en anden eksperimental handling. Ingen kan sige det,
så længe vi er forsikret om, at det er en shariamæssig regel i overensstemmelse med
beviset. Men hvad angår midlerne og tilgange, så er det rigtigt, at de er underlagt
eksperimenter.

Da’wah til Islam – side 130

Kapitel 5: Metoder, som modstrider den shariamæssige
metode
Sammenlignet med, hvad vi nævnte om Sendebuddets  metode og hvor vigtigt
det er at emulere den og ikke afvige fra den, så ser vi, at der er andre tilgange,
adopteret af islamiske grupper eller muslimske intellektuelle, som vedrører dette
emne. Uanset hvem der sagde det, skal vi beskæftige os med, hvad der blev sagt. Vi
vil påtage os en hurtig gennemgang af dem og fjerne sløret fra dem, således at
muslimen ikke fortsat er forvirret og fortabt i labyrinten af disse tilgange, eller
nærer nogen tvivl om at bære Da'wah. Følgende er vores fremlæggelse af nogle af
de vigtigste tilgange.
Nogle muslimer siger, forpligtelsen om arbejdet for etablering af Khilafah,
skal begrænses til at invitere regenterne og deres følge
Al-Mala´ er lederne (eliten) blandt folk. Affærerne hviler i deres hænder og de er
sædvanligvis tæt på regenterne. Hvis Da'wah fik succes med disse mennesker, ville
samfundene med nemhed kunne ændre sig til Islams fordel; ellers vil der ikke ske
nogen ændring. Det, som fører til sådan en forståelse, at begrænse Da'wah til det
regerende følge, er at arbejdet for etablering af Khilafah staten, gennem Da'wah til
almindelige muslimer, vil resultere i, at regenten ydmyger dem. De vil blive tynget
til sådan en grad, at de ikke kan bære det og muslimen blev forbudt at gøre dette,
idet Sendebuddet  sagde;

)) َﻻ ي َ ْ َ ِغي ِلْ ُم ْؤ ِم ِن أَ ْن يُ ِذل ن َ ْف َس ُه قَالُوا َوكَ ْي َﻒ يُ ِذل ن َ ْف َس ُه قَا َل ي َ َت َﻌر ُض ِم َن
((الْ َب َﻼ ِء ِل َما َﻻ ي ُ ِط ُيق

”Det sømmer sig ikke for den Troende at ydmyge sig selv. De spurgte; og hvordan
ydmyger han sig selv? Han sagde; ved at udsætte sig selv for en prøvelse, som han
ikke kan bære.” [Berettet af Ahmad, Al-Tirmidhi og Ibn Majah]
Den, der studerer realiteten, hvori kaldene (til ændring) opstår, vil finde ud af, at de
sker i samfund, domineret af uretfærdighed, moralsk fordærv, ødelæggelse, besvær
og modgang. Eftersom alle disse aspekter skyldes fraværet af Imaan på Allah  og
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Hans ret til Suverænitet, så er det derfor, at Profeterne - hvoriblandt vores beærede
Sendebud  er - lagde ud med at kalde til Imaan på Allah  og tilbedelsen af Ham.
Samfund generelt, i fortiden eller i dag, ledes af regenterne og deres følge. Og de
falske trosartikler og de love, som udspringer fra dem, vil være i overensstemmelse
med deres interesser. De beskytter disse falske trosartikler, for at beskytte deres
interesser og position og de påtager sig opgaven, at forsvare og beskytte dem. Og
det var det, der fik en klog arabisk beduin til at komme med følgende dybsindige
og korrekte udtalelse, da han hørte Sendebuddets  Da'wah for første gang; ”Det
er sandelig noget, som kongerne vil foragte.” Disse samfunds befolkninger
underkaster sig til disse regenter og deres følge, så de bliver mere påvirket, frem for
at skabe en virkning. De underkaster sig til systemet, der implementeres over dem,
selv hvis de hader det. Og de ved, at det vil koste dem dyrt, at fjerne regenternes
uretfærdighed.
Da Allah  sendte Sine Profeter og Sendebudde, sendte Han  dem til deres folk,
for at vise dem sandheden og vejlede dem til den rette vej. Dem, der påtog sig at
respondere og lede oppositionen, var regenterne og deres arrogante følge.
Al-Mala´ er regenternes støttere. Og det er folk, som er optaget af interesser og er
rige og ekstravagante. Og de er folkets ledere og anførere, som former regentens
politiske og intellektuelle medium; han sætter sin lid til dem og søger deres hjælp.
Det er dem, Allah  beskrev som dem, der stod i fronten blandt dem, som gjorde
modstand overfor Allahs Profeter. Dette er fordi, deres hjerter var blevet fyldt med
kærlighed til penge og status og deres interesser var forbundet til deres positioner.
Da Da'wah til Allah  begyndte, mente de, at det modsagde deres interesser og
positioner; altså gik de imod Da'wah og ansporede regenten til at bekæmpe den og
eliminere den. Og han tog imod deres råd på grund af det, som han selv bar på, af
ondskab og synder. Følgelig fandt en kæmpe konfrontation sted imellem Allahs 
Profeter og disse regenter, som var omringet af Al-Mala´. Og den intellektuelle og
politiske kamp imellem Allahs  Profeter og regenterne og deres følge, indledtes
for at vinde folkets sympati og opbakning. Profeterne bar Da'wah til sandheden
med sandheden, medens de var helt forsvarsløse, svage, uden magt, bortset fra
styrken i det sande ord, som påvirker hjerter og sinde. Regenterne og deres følge
ville umiddelbart modvirke dem med falske argumenter såsom; det er en magisk
(forledende) tale, gamle historier eller at dem, der bærer på sandheden, er besat (af
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djævle) eller løgnere og den, der tror på det, er blot en tåbe eller lavtstående. Da
det ikke virkede, brugte de tortur, udvisning, anholdelse og drab. Kampen brød ud
fra alle sider mellem disse Profeter og deres tilhængere, regenterne og deres følge
og dem, der blev på den religion, deres konger havde. Dette er en af (natur)lovene,
som Qur´anen nævner ofte.
Følgelig læser vi, at Sayyiduna Nuh  inviterede sit folk. De første til at modvirke
ham, var Al-Mala´. Allah  sagde;

ٍ َٰ َ ُ ْ إِ َـ
﴿ ٍ ِ َ َ ْ ٍم
﴿ ٍ ِ َ َ ٍل

َ َ َ َل َ َ ْ ِم ا ْ ُ ُوا ا ـ
اب
ُ َا
َ َ َ ْ ُ َْ َ ف
ِ  َ ْ ِ ِ إِ َ َ َ ا َك٦٠ٌ َ
﴾ َ ِ َ َ ْ ٌل رب ا

ِ ِ ْ َ َ ًِٕ ا
ِٕ َ ْ ُ ُه ا٥٩ ِ
َ َ ِ َ َْ
ُ َو َـٰ ِ َر

ُ َ ْ َ ﴿ َ َ ْ ا ْر
َ َ ْ ﴾ َ َل ا
﴾ َ َل َ َ ْ ِم

”Vi sendte sandelig Nuh til sit folk og han sagde; Mit folk! Tilbed Allah. I har
ingen anden Gud end Ham. Jeg frygter for jer, at (blive ramt af) straffen på en
Mægtig Dag. Lederne af hans folk sagde; Vi betragter dig som en, der åbenbart er
vildledt. Nuh sagde; Mit folk! Der er ingen vildledning i mig, derimod er jeg et
Sendebud fra alverdens Herre.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:59-61]
Sayyiduna Hud  inviterede også sit folk, som hed 'Aad. Og de første til at
benægte hans Da'wah, var lederne af hans folk. Allah  sagde;

َ َ ُ ْ إِ َـٰ ٍ َ ْ ُ ُه
﴿ ا َ َ َ ُ َن٦٥

َ ُوا ا ـ
ِ َ َ َ ا َك
﴾ َ ِ ا ْ َ ِذ

ُ ْ َ ْ ِم ا
َِٕ ْ ِ ِ ا
َ ِ َ ُ

َ َ ٍد ا َ ُ ْ ُ ًدا ۗ َ َل
ِ َ َل ا ْ َ َ ا ِ َ َ َ ُ وا
َ َ َِٕ َ َ ٍ َوا

َ ِٕ﴿وا
َ

﴾

”Og til 'Aad (sendte Vi) deres bror Hud. Han sagde; Mit folk! Tilbed Allah! I har
ingen anden Gud end Ham. Vil I da ikke frygte Ham? Lederne af dem, der
benægtede blandt hans folk, sagde; Vi betragter dig som en, der er tåbelig og vi
mener, du er blandt løgnerne.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:65-66]
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Og da Sayyiduna Salih  inviterede sit folk Thamud, var folkets ledere de første til
at benægte hans Da'wah. Allah  sagde;

﴾ْ إِ َـٰ ٍ َ ْ ُ ُه

ُ َ َ َ ﴿وإِ َ َ ُ َد ا َ ُ ْ َ ِ ً َ َل َ َ ْ ِم ا ْ ُ ُوا ا ـ
َ

”Og til Thamud (sendte Vi) deres bror Salih. Han sagde; Mit folk! Tilbed Allah! I
har ingen anden Gud end Ham...” [MOQ Surah Al-A'raf 7:73]
Og Allah  sagde;

ْ ُ ْ ِ َ َ ٓا ْ ُ ْ ِ ُ ا ِ َ ْ ا
ِ َ ا ْر ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َن َ َل
﴾ِ ِ َ ِ ُ و َن

َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ ﴿ َ َل ا ْ َ َ ا ِ َ ا ْ َ ْ َ ُ وا
ِٕا َ ْ َ ُ َن ان َ ِ ً ْ َ ٌ ر ِ ۚ َ ُ ا ا
ُ َ ٓا ِ َ ا ْ َ ْ َ ُ وا إِ ِ ِ ي ا

”Lederne af dem, som var arrogante blandt hans folk, sagde til dem blandt de
svage, som var Troende; Er I (virkelig) sikre på, at Salih er sendt fra sin Herre? De
sagde; Vi er sandelig overbeviste om det, han er blevet sendt med. De arrogante
sagde; Vi har visselig benægtet det, som I tror på.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:75-76]
Og da Sayyiduna Shu'ayb  også inviterede sit folk i Madyan, konfronterede
lederne ham med deres arrogance. Allah  sagde;

﴾ْ إِ َـٰ ٍ َ ْ ُ ُه

ُ َ َ َ ﴿ َوإِ َ َ ْ َ َ ا َ ُ ْ ُ َ ْ ً َ َل َ َ ْ ِم ا ْ ُ ُوا ا ـ

”Og til Madyan (sendte Vi) deres bror Shu'ayb. Han sagde; Mit folk! Tilbed Allah! I
har ingen anden Gud end Ham...” [MOQ Surah Al-A'raf 7:85]
Og Han  sagde;

َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ُ َوا ِ َ آ َ ُ ا
﴾ َ ِ ِ ِ ا ْو َ َ ُ ُدن

ِ ﴿ َ َل ا ْ َ َ ا ِ َ ا ْ َ ْ َ ُ وا
ََِ َْ ِ

Da’wah til Islam – side 134

”Lederne af dem, der var arrogante blandt hans folk, sagde; Vi vil sandelig drive
dig ud af vores by, O Shu'ayb, sammen med dem, der Tror (ligesom dig), eller få
jer til at vende tilbage til vores levemåde.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:88]
Da Allah  sendte Sayyiduna Musa  til Fir'awn og hans følge, benægtede de
ham og frygtede hans tilhængere, spredte historier om ham og bad Fir'awn om at
dræbe ham.
Allah  sagde;

ْ ُ َ ۖ َ ِ إِ َ ِ ْ َ ْ َن َو َ َ ِ ِ َ َ َ ُ ا
﴾َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ا

ِ ِ ْ َ ِ َْ َ َ ُ﴿
َِ َِٓ َ
َ َ ْ َ َ َن

”Efter dem fremsendte Vi Musa med Vores Tegn til Fir'awn og hans følge, men de
var uretfærdige over for dem (og benægtede dem). Så se, hvordan urostifternes
endelige afslutning var.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:103]

﴾ ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ ﴿ َ َل ا ْ َ َ ِ َ ْ ِم ِ ْ َ ْ َن إِن َ ـٰ َ ا

”Lederne af Fir'awns folk sagde; Dette er sandelig en velbevandret troldmand.”
[MOQ Surah Al-A'raf 7:109]

ض
ِ ﴿و َ َل ا ْ َ َ ِ َ ْ ِم ِ ْ َ ْ َن ا َ َ ُر ُ َ َو َ ْ َ ُ ِ ُ ْ ِ ُوا ِ ا ْ ْر
َ
﴾ َ َ َ ِ َو َ َ َر َك َو ٓا

”Lederne af Fir'awns folk sagde; Vil du virkelig lade Musa og hans folk sprede uro
på jorden og forlade dig og dine Guder?” [MOQ Surah Al-A'raf 7:127]

ُذر ٌ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ٍف ِ ْ َ ْ َن َو َ َ ِ ِ ْ ان
﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ض َو ٕاِ ُ َ ِ َ ا
ِ َ ْ َن َ َ ٍل ِ ا ْ ْر

ِٕ﴿ َ َ آ َ َ ِ ُ َ ا
ْ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ۚ َو ٕاِن

”Men ingen Troede på Musa, udover børnene fra hans folk, på grund af frygten
for, at Fir'awn og hans følge ville forfølge dem. Fordi Fir'awn var sandelig en

Da’wah til Islam – side 135

arrogant tyran på jorden og han var visselig en, som begik store overtrædelser.”
[MOQ Surah Yunus 10:83]
Sendebuddets  Seerah, som ikke er nogen undtagelse fra de tidligere Profeters
Seerah, informerer os, at det, der fik sænket farten for Da'wah, forhindrede folk i at
høre den og Tro på den, var den strenge tortur og forfølgelse, de Troende blev
udsat for. Den Troende ville således frygte, at blive tortureret af sit folk på grund
af sin Imaan. Den, som ønskede at Tro, frygtede, at han ville blive udsat for det,
dem der Troede, allerede var blevet udsat for. Denne kamp mellem de Troende og
dem, der gik imod dem, anført af lederne, blev udkæmpet med vekslende succes.
Derefter blev tæppet trukket væk under disse Tawagheet. Og så vil den, der havde
påtaget sig ansvaret for Da'wah, overtage magten.
Det blev nævnt i Saheeh Al-Bukhari via 'Abdullah Ibn Mas'ud , som sagde;
”Mens Profeten  var i Sujood og folk fra Quraysh var omkring ham, kom 'Uqbah
Ibn Abi Mu'ayt med maven fra en kamel og smed den på Profetens ryg, men han
løftede ikke sit hoved. Fatimah kom og fjernede den fra hans ryg og lavede Du'a
imod den, der havde gjorde det. Profeten  sagde;

 َو َش ْ َ َة ْ َن، َو ُع ْت َب َة ْ َن َربِي َﻌ َة،)) الهُم َل َ ْي َك الْ َم َﻸ ِم ْن قُ َر ْ ٍش أَ َ َ ْ ِل ْ َن ِه َشا ٍم
(( َو ُأ َم َة ْ َن َ لَ ٍﻒ،َربِي َﻌ َة

”O Allah! Tag Dig af lederne af Quraysh, Abu Jahl Ibn Hisham, 'Utbah Ibn
Rabi'ah, Shaybah Ibn Rabi'ah og Umayyah Ibn Khalaf...” Ibn Mas'ud fortsatte; Jeg
så dem døde på dagen for Badr (slaget) og blive smidt i brønden.” [Berettet af AlBukhari]
Makkah havde ikke kun en enkelt regent med sit følge, men der var mange Mala´.
Og disse var folk, som modvirkede Sendebuddets  Da'wah og forsøgte at lede
folk væk fra den. Alle Profeterne blev sendt til deres folk, medens Muhammad  i
sin Da'wah blev sendt til hele menneskeheden.
Da lederne af Quraysh fremviste den største afvisning og blokering, så betyder det
ikke, at Da'wah var begrænset til dem. Sendebuddet  inviterede hele samfundet
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uden diskrimination. Hans  Da'wah gjorde ikke forskel på den rige og den fattige,
eller slaveejeren og slaven; til den grad, at han  blev irettesat på en mild måde,
fordi han rynkede en smule på panden overfor Ibn Umm Maktum, som var en
fattig og blind Troende. Han  var ivrig efter at invitere lederne, som han havde
mødtes med, i håbet om, at de ville erklære Imaan, eller dem bag dem ville gøre det.
Den milde irettesættelse fra Allah af Sit Sendebud, forhindrer ikke beskæftigelsen
med at invitere lederne; men det forhindrer diskrimination. Da'wah til lederne er
ligesom Da'wah til masserne i forhold til kaldet.
Seerah nævner endda, at Sendebuddet  plejede at invitere ledere og anførere, men
det var ikke kun fordi, at de var ledere og anførere; derimod gjorde han det med
det formål, at det almene folk bag dem, ville erklære Imaan. Altså plejede Da'wah at
inkludere alle og enhver.
Der var også folk, som tog imod den islamiske Da'wah, der ikke blev betragtet som
ledere af deres folk; folk som Bilal, 'Ammar og hans forældre. Det samme gælder
Suhayb og Salman, som ikke var blandt lederne af Quraysh. Det samme gælder
'Aamir Ibn Fuhayrah, Umm 'Abees, Zunayrah, Al-Nahdiyyah og hendes datter og
slavepigen fra Bani Mu´mil. De blev alle sammen løskøbt af Abu Bakr  og var
blandt de første muslimer.
Sendebuddet  lagde ud med at invitere dem, han fornemmede havde godhed i
sig. Senere inviterede han alle folk. De unge og ældre plejede at tage imod hans
kald. Den almene og den noble person blandt hans folk tog også imod.
Der findes ingen begrænsning i emnet om Da'wah; det inkluderer alle folk og er en
del af metoden, som Sendebuddet  fulgte, så vi kan opnå, hvad han opnåede
med hensyn til oprettelsen af Dar Al-Islam.
Nogle af muslimerne siger, at 'Ibaadah (tilbedelse) er det påkrævede og
ikke arbejdet for etablering af den islamiske stat
De siger også, at Sendebuddet  kaldte folk til tilbedelsen af Allah  og at han 
ikke kaldte folk til etableringen af en islamisk stat; at den centrale sag er tilbedelsen
af Allah og ikke den islamiske stat; eller at det ikke er vigtigt at etablere en islamisk
stat, men det er vigtigt at tilbede Allah . Dette er deres synspunkter; de bliver
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også formuleret på andre måder. For at besvare denne protest, må vi definere
realiteten af 'Ibaadah og hvordan den opnås.
Allah  skabte menneskeheden for at tilbede Ham. Altså er 'Ibaadah grunden til, at
Allah  skabte mennesket. Meningen bag, ”Laa Ilaaha Ill Allah,” er følgende: Der
findes ingen foruden Allah, som fortjener at blive tilbedt, alt andet er falsk og skal
benægtes og mennesket skal bevidne dette. Og, ”Muhammadur Rasoolullah,” betyder,
at tilbedelsen og lydigheden udelukkende skal ske ifølge det, som Muhammad ,
Allahs Rasool, har bragt og mennesket skal bevidne dette.
Altså skal denne 'Ibaadah udelukkende rettes mod Allah og må kun finde sted som
lovgivet af Allah , via det, som blev bragt af Allahs Rasool og det er et grundlag,
der skal realiseres i enhver handling eller udtalelse i vores liv.
Så når muslimen udfører en handling i dette liv, for at opnå et behov eller en værdi,
som findes i livets realitet, så er hans motiv for at gøre det, udelukkende at opfylde
sine (organiske) behov og instinkter, som kan tilfredsstilles på mere end én måde.
Og hvis muslimen tilfredsstiller det på en shariamæssig måde og begrænser sig til
dette og forbinder det med Imaan på Allah, så bliver hans handling til en tilbedelse.
Eftersom der bag enhver handling, er en tilfredsstillelse af en drift eller behov og
menneskets behov vedrører mange områder, er det ganske naturligt, at menneskets
handlinger vil dække over alle aspekter af livet. Altså betyder ordet 'Ibaadah, at
mennesket skal styre sine handlinger ifølge Allahs påbud og forbud og dette skal
udelukkende udføres på basis af Imaan på Allah; dette fører til, at 'Ibaadah får en
omfattende egenskab, som omfatter alle menneskets handlinger.
Når man siger til en muslim, ”tilbed Allah,” betyder det ikke, at man kun instruerer
ham til at lave Salah, betale Zakaah, lave Hajj eller udføre ting, som vores Fuqahaa
(jurister) har placeret under kategorien 'Ibadaat (tilbedelser). Det betyder derimod,
at han skal adlyde Allah  i alt, hvad Han påbød og afholde sig fra alt, hvad Han
forbød.
Altså er Imaan på Allah  grundlaget for vores handlinger. Tilbedelsen skal
dirigere alle vores handlinger på basis af Imaan på Allah . Følgelig er hele Islams
Deen en 'Ibaadah og 'Ibaadah betyder også underkastelse. Meningen med at
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underkaste os til Allah , er at tilbede Ham og være underdanige overfor
befalingen fra Ham, den Alvidende (Al-’Aleem) og Bevidste (Al-Khabeer) og vi
underkaster os til Ham med tilfredshed og underkastelse. Det er derfor, en del af
tilbedelsen og lydigheden til Ham , er påbuddet af Ma'roof og forbuddet af
Munkar, at engagere sig i Jihaad for Hans skyld mod folket af Kufr (hedenskab) og
Nifaaq (hykleri), etablere Allahs Deen i muslimernes liv og sprede Da'wah blandt alle
folk og beskytte muslimerne; ligesom det findes i bønnen, Zakaah og Qiyaam (de
natlige bønner).
Tilbedelsen af Allah  inkluderer alle menneskets handlinger, som muslimen skal
udføre i forhold til den realitet, han lever i. Hvis realiteten er, at muslimen ikke
beder, så er det at invitere ham til at bede, en tilbedelse og invitationen af ham til
at faste, er en invitation til tilbedelse og invitationen af ham til at købe og sælge
ifølge den islamiske Shari'ah, er en invitation til at tilbede Allah . Fordi Imaan på
Allah  er grundlaget for enhver tilbedelse, skal man forud for at kalde folk til
bøn eller faste, først provokere Imaan i personen, man giver Da'wah til og gøre
denne Imaan til drivkraften for personens engagement og kontrollant af
handlingerne.
Det samme gælder, at kalde folk til etablering af Islam og styret med hvad Allah 
har åbenbaret, som er blandt Allahs  påbud og skal adlydes. De udføres af den,
der har Imaan på Allah . Så kaldet til at have Imaan på Allah , skal gå forud for
kaldet til disse påbud. Og dette vil realisere tilbedelsen af Allah  i denne sag.
Eftersom muslimerne i dag lever under Kufr systemer, hvis regler ikke er udledt fra
Allahs  Shari'ah og de ikke kan leve et islamisk liv under disse systemer; følgelig
repræsenterer kaldet til etablering af denne Deen, en tilbedelse af Allah , hvortil
man skal henlede folks opmærksomhed og yde en indsats for.
Følgelig er vi forpligtet til at forbinde vores kald til tilbedelsen af Allah  med
problemerne i denne tid, som er afspejlet i kaldet til en genoptagelse af den
islamiske levemåde. Derefter vil tilbedelsen af Allah  blive opnået på den bedst
tænkelige måde. Derfor er kaldet til etablering af den islamiske stat, et kald til
etablering af denne Deen, hvilket er lig med 'Ibaadah og et kald til 'Ibaadah. Dette er
fordi, det er et påbud fra Allah , vi er overbeviste om; muslimen, der ignorerer
dette, er selvtilfreds i sin tilbedelse af Allah .
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Følgelig er det en helt forkert måde, disse folk har fremlagt emnet på, fordi det
tilsyneladende antyder, at arbejdet for at etablere Khilafah modsiger spørgsmålet
om 'Ibaadah. Sådan en holdning er et angreb på en del af Qur´anen med en anden
del, hvilket muslimerne er blevet forbudt at gøre.
Andre siger, at Sendebuddets Seerah ikke er blevet autentificeret
Det betyder, at vi ikke er bundet af tekster, der ikke er autentiske. Som konsekvens
er vi ikke pålagt at handle efter dem. De tror, dette er et bevis for deres synspunkt
(selvom det egentlig er et bevis imod dem), at man ikke skal emulere Sendebuddets
 handlinger i Makkah, hvor han arbejdede for at etablere den islamiske stat.
For at besvare dette synspunkt, siger vi, at Seerah er en samling af fortællinger og
hændelser, som kræver en gennemgang og autentificering. Eftersom det vedrører
Sendebuddets  handlinger, så udgør det en del af Wahy (åbenbaringen). Følgelig
skal muslimerne beskæftige sig med denne Seerah om Al-Mustafah (den udvalgte),
ligesom de beskæftiger sig med Qur´anen og Sunnah. Og hans  Seerah i Makkah
består af de handlinger, som han udførte, medens han var der og som førte til
etableringen af Dar Al-Islam i Madinah. Forsømmelsen af hans Seerah vil pådrage
synd over dem, som er i stand til at dokumentere den, hvis de ikke gør det og vil
pådrage synd over muslimerne, hvis de ikke opfordrer dem til at dokumentere den.
Så det er meget underligt, at dem der kommer med sådan en påstand, er blandt de
folk, som ellers beskæftiger sig selv med fortælling og granskning af Ahadeeth. De
fremlægger dette synspunkt, som om de er undtaget for at arbejde for etablering af
Islams Deen. De citerer dette synspunkt med tanken om, at de har scoret et vigtigt
og afgørende point.
Har disse muslimer glemt, at de er forpligtede, ligesom enhver anden muslim, til at
arbejde for at etablere den islamiske stat? Dette gør det obligatorisk for dem at
studere, undersøge og gennemgå Profetens  Seerah. Hvis realiteten har ansporet
dem til at gennemgå de Profetiske Ahadeeth om de delvise shariamæssige sager,
hvilket de skal takkes for; og de har ydet en kæmpe indsats og brugt lang tid på det;
er det så ikke langt mere forpligtende for dem, at bruge deres tid og energi på det,
så snart de indså, at sagen vedrører etablering af Islams Deen?
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Bøgerne om Seerah har ikke nået et punkt, hvor alle deres fortællinger skal afvises,
ligesom de heller ikke har nået et punkt, hvor alle deres beretninger skal tages.
Historiografiens felt, som skribenterne af Seerah arbejdede med, brugte ikke den
strenge og præcise metode, som samlerne af Ahadeeth brugte. Og de var heller ikke
ligeså strenge med hensyn til etablering af beretteres og formidleres troværdighed,
korrektheden af hvad de berettede, overdreven kortfattethed (sammenfatning) og
tøven i formidling.
Det fik de Hadeeth lærde eller dem, der var beskæftiget med dokumentationen, til at
se på disse skribenter af Seerah, som om de var lempelige. Sandheden er, at Hadeeth
kundskaben kræver, hvad Muhaddithun og de Hadeeth lærde har bekræftet i sig selv
og i deres overleveringer.
Seerah kundskaben kræver dette i et af sine aspekter, som vedrører biografien om
Sendebuddet  og hans ledsagere . Hvad angår det andet aspekt, som ikke
vedrører Sendebuddet og ledsagerne, så forringer lempeligheden ikke denne viden.
Der findes rigtig mange hændelser og dagene passerer hurtigt, så skribenten af
Seerah eller historiografen kan ikke omfatte alle hændelserne, hvis han skal følge
samme metode som Muhaddithun. Følgelig er Sendebuddets  biografi en af de
vigtigste ting, muslimer skal beskæftige sig med, fordi den indeholder fortællinger
om Profetens  udtalelser, handlinger, godkendelser og egenskaber. Alle disse ting
er en del af lovgivningen ligesom Qur´anen. Og den Profetiske Seerah er et af
lovgivningens delelementer; derfor betragtes den som en del af Hadeeth pakken.
Det, der var autentisk, som blev berettet fra Sendebuddet , betragtes som en
shariamæssig regel, fordi den er en del af Sunnah. Derudover blev efterligning af
Sendebuddet  påbudt af Allah . Han  sagde;

﴾ٌ َ َ َ ﴿ َ َ ْ َ َن َ ُ ْ ِ َر ُ ِل ا ـ ِ ا ْ َ ٌة

”I har det bedste eksempel i Allahs Sendebud.” [MOQ Surah Al-Ahzab 33:21]
I begyndelsen plejede metodologien for overlevering af Seerah at være fortælling af
beretninger. Disse historikere begyndte at overlevere den mundtligt. Og den første
generation, som bevidnede Profetens  handlinger og hørte om dem, begyndte at
berette dem til andre. Den næste generation fortalte den så videre fra den første
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generation. Nogle af dem skrev dem ned på en blandet måde, hvilket vi stadig kan
finde i bøgerne med Ahadeeth i dag. Da man nåede frem til det andet århundrede,
så man nogle retslærde begynde at samle de biografiske fortællinger og sætte dem
sammen og skrive dette ned, ved at nævne navnet på fortælleren og personen, han
overleverede fortællingen fra, ligesom det blev gjort i beretningen af en Hadeeth.
Dermed kunne de Hadeeth lærde og dem, der undersøgte selve Isnaad (kæden af
berettere), sortere de accepterede og autentiske Seerah fortællinger fra dem, som
var svage og afviste, ved at kende til beretterne og kæden af berettere. Og det er
det, man læner sig opad, når man citerer noget fra Seerah, når det er autentisk. Det
er ikke et spørgsmål om at oprette en ny disciplin; derimod kræver det, at man
søger efter det præcise og korrekte i Allahs Sendebuds  udtalelser og handlinger.
Dog er der nogle interesserede folk, som gennemgik Seerah. Gruppen eller partiet,
som emulerer Sendebuddets  eksempel i etableringen af Islams Deen, skal også
undersøge de tekster, den anvender som bevis for sin handling.
Trods deres (mindre) uoverensstemmelser, er Seerah bøgerne (ligesom bøgerne
med Ahadeeth og den beærede Qur´an også indikerede) ganske enige om stadierne i
Da'wah og dens handlinger. Og den beærede Qur´an har opklaret mange af
detaljerne i Da'wah, hvilket er tilstrækkeligt til at kaste et klart lys over korrektheden
af det, som er blevet berettet om den. Den beærede Qur´an har nævnt mange ting,
som opklarer, hvad der kræves og på en præcis måde.
Eksempelvis gik Sendebuddet  i gang med at kritisere de falske livsanskuelser og
kritisere idolerne, ateismen, jødedommen, Majoos (tilbedere af ild) og Sabianere.
Og Qur´anen har indikeret dette i mange Ayaat. Sendebuddet  angreb skikke og
traditioner, da han  kritiserede begravelsen af små levende pigebørn (Wa´d), at en
hunkamel, som føder tvillinger flere gange, derefter slippes fri bla. til at græsse,
hvor som helst, den har lyst til (Waseelah), at en hankamel, der parrer sig ti gange,
får speciel status (Haam) og orakelpile (Azlaam). Og han  kritiserede regenterne
og nævnte dem ved navn med deres beskrivelse og afslørede deres planer imod
Da'wah. Gruppen skal overholde alle disse ting. Overholdelsen skal altså være til
handlingens oprindelse og den generelle mening og ikke til dens detaljer, midler
eller former. Altså vil denne gruppe kritisere de fejlagtige tanker og ukorrekte
opfattelser og angribe skikke og traditioner, som afviger fra Islam i deres realiteter.
Gruppen vil stå imod regenterne, afsløre deres sammensværgelser, opklare Islams
tanker og regler og kalde den muslimske Ummah til at adoptere dem og arbejde
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sammen med den, for at etablere dette i deres liv.
Sendebuddet  mødte alt dette ubevæbnet og forsvarsløs, uden at vælge side (med
nogen), give efter (for andre), eller acceptere et hvilket som helst kompromis. Han
afviste alle tilbud om fristelser eller trusler og forblev tålmodig, uden at afvige fra
sin Herres befaling. Qur´anen har informeret os om det; så det er en vejledning til
gruppen, medens den arbejder.
Åbenbaringen af Allahs  befaling til Sendebuddet ;

﴾ ُ َ ْ ُ َ ِ ﴿ َ ْ َ ْع

”Erklær (derfor) åbent, hvad du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:94]
Før den Ayah blev åbenbaret, eksisterede den offentlige erklæring af Da'wah ikke;
derimod var den hemmelig og skjult, hvilket er stadiet før den offentlige erklæring.
Og Hans  udtalelse;

﴾ َ َ ْ َ ْ َ ﴿ ِ ُ ِ َر ام ا ْ ُ َ ى َو

”For at du kan advare byernes moder (dvs. Makkah) og dens omgivelser.”
[MOQ Surah Al-An'am 6:92]
Dette er en befaling om at sprede Da'wah udenfor Makkah. At Qur´anen nævner
Muhajireen og Ansaar, er et bevis for eksistensen af Hijrah (emigrering) og Nusrah
(støtte). Derfor er Qur´anen den første vejledning. Hadeeth bøgerne flyder over
med fortællinger om muslimerne under perioden i Makkah.
Al-Bukhari nævnte eksempelvis under overskriften; ”Hvordan Profeten  og hans
ledsagere blev behandlet af afgudsdyrkerne i Makkah:” Han citerer en Hadeeth om
Khabbab Ibn Al-'Aratt, da han kom med et inderligt ønske om, at Sendebuddet
skulle bede Allah  om at give muslimerne sejr. Han nævner også Sendebuddets
Du'a mod lederne af Quraysh. Han nævner den strenge mishandling, han 
modtog fra folk, da han tog til Taa´if. Vi finder de samme ting berettet i andre
Hadeeth bøger. Derfor står vi ikke foran en befaling, som vi skal udføre, uden at
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have tekster om den.
Det er værd at nævne her, at skribenterne af Seerah var pålidelige og troværdige,
hvilket andre lærde har vidnet om.
- Muhammad Ibn Ishaq (85-152 EH) skrev en bog med titlen, ”Al-Maghazi” (dvs.
Militærekspeditionerne). Og Al-Zuhri sagde om ham; ”Den, der ønsker at lære om
militærekspeditionerne, skal referere til Ibn Ishaq.” Al-Shafi'i sagde om ham; ”Den,
der vil være ekspert i disse Maghazi, er totalt afhængig af Muhammad Ibn Ishaq.”
Al-Bukhari nævnte ham også i sin bog, ”Al-Tareekh” (Historien).
- Ibn Sa'd (169-230 EH) og hans bog, ”Al-Tabaqaat” (Generationerne). Og AlKhateeb Al-Baghdadi sagde om ham; ”Hos os er Muhammad Ibn Sa'd en af
tillidens folk og hans Hadeeth indikerer hans sandfærdighed, fordi han efterser
størstedelen af sine beretninger.” Ibn Khillakaan sagde; ”Han var ærlig og
troværdig.” Ibn Hajar sagde om ham; ”Han var en af de store pålidelige Huffaz
(dem, der har lært Ahadeeth udenad) og forskere.”
- Al-Tabari (224-310 EH). Han skrev en bog med titlen, ”Tareekh Al-Rusul WalMulook” (Historien om Sendebuddene og Kongerne), hvor han fulgte denne
metodologi for Isnaad (beretningskæde). Al-Khateeb Al-Baghdadi sagde om ham;
”Han var lært indenfor Sunan (dvs. Ahadeeth), deres leveringsveje, de autentiske og
de falske og havde viden om folks liv og omdømme.” Hvad angik størstedelen af
de Ahadeeth (som var i bogen), så skrev han sin Tareekh ifølge Muhadditheens
metodologi. Han havde også samlet en Hadeeth bog med titlen; ”Tahdheeb Al-Aathar
Wa Tafseel Al-Thaabit 'An Rasoolillah Min Al-Akhbaar” (Revision af Fortællinger og
Uddybning af de Solide Beretninger Om Allahs Sendebud ). Ibn 'Asaakir sagde
om den; ”Dette er en fantastisk bog, hvori han talte om alt, hvad der blev berettet
autentisk om Allahs Sendebud .”
- Ibn Katheer og Al-Dhahabi anses også for at have haft enorm ekspertise
indenfor Hadeeth kundskaben.
Der findes nogle muslimer, som mener det at løfte våben mod regenterne i
dag, er en ændringsmetode, der er obligatorisk at følge
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Som bevis citerer de en kendt Hadeeth om ”de onde regenter”, hvor Sendebuddet
 har befalet, at de skal udfordres med våben, hvis de ikke opretholder Allahs 
styre.
Som svar til denne forståelse, hvis fortalere vi respekterer, selvom vi er uenige med
dem i dette synspunkt, så siger vi; undersøgelsen af reglens Manaat (den realitet,
reglen blev åbenbaret for at behandle) afdækker den korrekte forståelse. Denne
Hadeeth vedrører regenten - lederen i Dar Al-Islam - som er blevet givet en legitim
shariamæssig Bay'ah. Følgelig blev han deres Imam gennem muslimernes Bay'ah til
ham. Landet, denne Imam regerede over, var Dar Al-Islam, dvs. at det blev styret
med Islam og sikkerheden lå i muslimernes hænder. I dette tilfælde er muslimerne
påbudt at adlyde ham. Hvis regenten skulle overskride grænserne med hensyn til
hvad Allah  har åbenbaret og begyndte at styre åbent med Kufr love, selv hvis det
er en enkelt Hukm, som ikke engang har noget, der ligner et bevis (Shubhat Daleel),
så er muslimerne påbudt at løfte våben imod ham og fjerne ham fra posten.
Overvej meningen med følgende Hadeeth, som er emnet for vores diskussion og
dette vil stå klart. Det blev berettet af 'Awf Ibn Malik Al-Ashja'i, som sagde; ”Jeg
hørte Allahs Sendebud  sige;

ﴍ ُار أَئِمتِ ُ ُﲂ
ُ َ )) ِخ َ ُار أَئِمتِ ُ ُﲂ ا ِ َن ُ ِﲢب
َ ون َل َ ْي ُ ْﲂ َوت ُ َصل
َ وﳖ ْم َو ُ ِﳛبو َ ُ ْﲂ َويُ َصل
َ ِ ون َلَ ْ ِﳱ ْم َو
 ِق َل َ َر ُسو َل ا ِ أَفَ َﻼ نُنَاب ُِذ ُ ْﱒ. وﳖ ْم َويَلْ َﻌ ُنو َ ُ ْﲂ
ُ َ وﳖ ْم َوي ُ ْب ِغ ُضو َ ُ ْﲂ َوتَلْ َﻌ ُن
ُ َ ا ِ َن ت ُ ْب ِغ ُض
((ِ لس ْي ِﻒ فَقَا َل َﻻ َما أَقَا ُموا ِف ُ ُﲂ الص َﻼ َة

”De bedste af jeres ledere er dem, I elsker og de elsker jer; og de laver Du'a for jer
og I laver Du'a for dem. Og de værste af jeres ledere er dem, I hader og de hader
jer; og I forbander dem og de forbander jer. Der blev sagt; O Allahs Sendebud!
Skal vi så ikke trække sværdet imod dem? Han sagde; Nej, ikke så længe de
opretholdte Bønnen iblandt jer.” [Berettet af Muslim]
Det, der menes med opretholdelsen af Bøn, er den komplette gennemførelse af de
shariamæssige regler, via princippet, ”Baab Tasmiyatul Kull Bi Ismil Juz´i” (at man
nævne en delvis ting, for dermed at mene helheden).
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Hvad angår regenten af Dar Al-Kufr, så er hans realitet helt anderledes. Han er ikke
muslimernes Imam, selvom han er deres regent og han er ikke blevet udpeget på
den legitime måde, som Shari'ah har foreskrevet og han har aldrig engageret sig i
etableringen af de islamiske regler i deres liv, selvom det var obligatorisk for ham.
Når vi også kigger på vores realitet, finder vi ud af, at det ikke er nok at løfte våben
i processen, for at skabe ændring. Det er gået langt udover ændring af regenten, til
et spørgsmål om at styre med Islam. Hvem vil udføre dens opgaver? Dette kræver
statsmænd og et islamisk politisk medium. Spørgsmålet om at styre med Islam er
ikke nemt, således at en militærleder kan gøre det, uanset hvor kompetent han
måtte være militært og hvor uanset oprigtig, han måtte være overfor Islam. Dette
kræver erfaring, forståelse, engagement og desuden en fremtrædende shariamæssig
forståelse. Og Sendebuddets  metode sikrer alt dette:
- Den sikrer fremkomsten af den ekstraordinære muslimske politiker og leder, som
har flere års erfaring med at bære Da'wah, forud for etableringen af den islamiske
stat. Og han har kendskab til Kaafir staternes tricks, list og bedrag, så han bliver
ikke narret. Han vil derfor kunne beskytte staten og udvikle den til den rolle, der
sømmer sig for dens position blandt de andre stater i verden, som en vejledende
og vejledt stat og en retskaffen Khilafah ifølge Profetskabets metode.
- Den vil sikre fremkomsten af oprigtige Shabaab, som vil bære byrden af Da'wah
før etableringen af staten, således at de sammen med andre blandt muslimerne, der
bekymrer sig om sager relateret til Da'wah, former det islamiske politiske medium
og fra dem vil der komme Wulaat (guvernører), en Ameer for Jihaad, ambassadører
og dem, som bærer Da'wah til folk i andre stater.
- Den vil frembringe dette folkelige grundlag, som vil omfavne Islam og staten og
beskytte den.
- Den vil sikre de veluddannede magtfulde folk, hvis styrke vil vokse, når folket
står ved deres side og ikke mod dem; når de indser, at regenten, regeringsapparatet
og magten, han afhænger af, er en styrke for dem; som vil udføre, hvad Allah 
har befalet dem, med hensyn til gennemførelsen af Islam og styrkelsen af deres
Deen.
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Desuden kræver det væbnede [ændrings]arbejde penge, våben og træning. Det vil
overbebyrde bevægelsen; altså vil den blive fristet til at søge støtte fra andre. Dette
er det første skridt mod fiasko. Muslimer har allerede afprøvet denne vej og det
forårsagede dem stor skade. Udtrykket, ”afprøve”, er også fejlagtigt i sig selv.
Når vi siger, det at løfte våben, ikke er den shariamæssige ændringsmetode, er det
ikke for at skåne de tyranniske regenter, som slet ikke kerer sig om muslimerne.
Men det er for at skåne nogle af vores oprigtige brødre i Islams Deen; og vi ønsker
at forene deres indsats i det påkrævede shariamæssige arbejde. Så vi minder dem
om det faktum, at Sendebuddet  forbød sine ledsagere at bruge våben i Makkah,
da han sagde;

(( ف َ َﻼ تُقَاتِلُوا الْقَ ْو َم، )) إِﱐ ُأ ِم ْر ُت ِ لْ َﻌ ْف ِو

”Jeg blev beordret til overbærenhed, så lad være med at bekæmpe dem.”
[Seerah Ibn Hisham]
Derudover er der åbenbaringen af Hans  udtalelse;

ا ا ْ ِ َ ُ ْ َوا ِ ُ ا ا َ َة َوآ ُ ا ا َ َة
﴾َ َ ْ ِ ُ ا ْ ِ َ ُل

ُ ْ ُ َ َ ِ َ ِ ﴿ا َ ْ َ َ ٕاِ َ ا
َ ُِ ََ

”Har du ikke set dem, der fik besked på at afholde sig (fra kamp) og (i stedet)
udføre Bønnen og give Zakaah, men da kampen blev foreskrevet dem...”
[MOQ Surah Al-Nisa´ 4:77]
På denne måde finder vi mange opbakkende shariamæssige beviser, som bekræfter
at følge Sendebuddets  metode i Da'wah. Følgelig vil enhver tilføjelse, udeladelse,
ændring, forandring eller modificering, have en dårlig effekt på Da'wah, gruppen og
den islamiske Ummah. Altså har vi insisteret på vigtigheden af et passende studie af
Shari'ah og Sendebuddets  metode, for dermed at opnå den bedste emulering af
Sendebuddet . Og det tilkommer Allah  at vise os den rigtige vej.
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Kapitel 6: Islams metode til at forstå Ahkaam (love og
regler)
Det arbejde, en gruppe eller parti foretager sig, når den vil påbyde Ma'roof (ret) og
forbyde Munkar (slet), relateret til oprettelsen af Islams Deen, skal være baseret på
den nødvendige viden om Shari'ah. Dette er fordi, som vi har forklaret tidligere, at
der ingen handling er uden viden og der er ingen tilbedelse af Allah , uden viden
og en oprigtig Niyyah (intention) til Allah .
Så hvor går grænsen for den påkrævede shariamæssige viden hos denne gruppe?
Hvad er det for en kultur, gruppen skal kultiveres med, som dens Shabaab vil blive
opbygget på basis af og hvormed den islamiske Ummah vil blive forberedt?
Påbuddet af Ma'roof og forbuddet af Munkar sker på basis af den obligatoriske
shariamæssige viden, som gruppen skal forholde sig til. Hvis den modstrider hvad
Shari'ah har krævet af gruppen, skal gruppen have Nasihah (råd). Hvis den afviger,
skal den korrigeres. Hvad der gælder for gruppen af de shariamæssige forpligtelser,
gælder også for alle andre. Det handler om simpel overholdelse og efterfølgelse, så
afvigelse er ikke tilladt. Nasihah skal komme fra enhver og til enhver.
Og her er det værd at nævne, at der findes en fast metode til udledningen af alle de
shariamæssige love og regler, uanset om det vedrører Da'wah, 'Ibadaat (tilbedelser),
Mu'amalaat (transaktioner), 'Uqubaat (straffe), Mat'umaat (føde), Malbusaat (tøj) eller
Akhlaaq (moral og etik)...
Denne fastsatte metode blev dikteret af Islam og dens reelle natur og det skyldes
ikke muslimernes genialitet eller intelligens. Det er fordi, at den islamiske 'Aqeedah
dikterer for muslimen, at han ikke må tage en eneste lov eller regel fra andet end
Shari'ah. Han skal begrænse sig til dens udledning ifølge de grænser, som teksterne
indikerer.
Altså kræver Islam, at metoden, som værner om vejledningen, bliver kontrolleret i
forståelsen, således at den udelukkende er koblet til Wahi (åbenbaring) og at dens
syn på 'Aqeedah stemmer fuldstændig overens med dens syn på Fiqh (jura) og dens
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forudsætninger bliver integreret.
Den fastsatte udledningsmetode (Ijtihaad) er så vigtig, at den skal have allerhøjeste
position i gruppens eller partiets kultur. Det er denne metode, som vil føre til
udledning af regler; hvis udledningsmetoden er korrekt, vil det føre til eksistensen
af korrekte shariamæssige regler med mindst mulig tvivl og man vil få belønning
for det. Dog tages der ingen hensyn til en holdning, som ikke er baseret på den
fastsatte shariamæssige udledningsmetode, skønt nogle fejlagtigt vil kalde det en
shariamæssig holdning. Dette er fordi, det ikke er selve navnet, som er vigtigt, men
derimod realiteten. Altså er dette bindende.
I dag har vi mere end nogensinde brug for at følge denne metode, som forhindrer
muslimen i at blive påvirket med den vestlige tanke og dens udledningsmetode.
Det er denne tidsalders sygdom, hvormed mange er blevet smittet blandt dem, vi
kender som 'Ulema (retslærde). Vi finder ofte ud af, at deres Ijtihadaad og Fataawa
(afgørelser) er blottet for Dawaabit (reguleringer), hvor de opererer med en vestlig
tilgang og ikke den Guddommelige Vejledning.
At referere til Shari'ah, som har en fastsat metode til Ijtihaad, er noget alle muslimer
bør samle sig omkring, selv hvis resultaterne af deres Ijtihadaat var forskellige. Her
ønsker vi at præsentere denne metode på en overordnet måde. Ligesom det var
den metode, som Salaf (de retskafne forgængere) brugte, var det også den metode,
Khalaf (senere generationer) brugte og det er den metode, dem, der kommer efter
dem, skal bruge, indtil Den Sidste Time.
Forståelsen af Manaat (realiteten)
Islams metode til forståelsen af Ahkaam er baseret på: dyb forståelse af problemet,
efterfulgt af hentning, studie og forståelse af de påkrævede shariamæssige beviser
til behandling af problemet og til sidst, udledning af en Hukm (lov eller regel) fra
disse beviser.
Altså er tilstedeværelsen af en gruppe (eller Hizb, parti), som arbejder for ændring,
direkte relateret til den realitet, den eksisterer i, med hensyn til nødvendigheden af
at adoptere de shariamæssige regler, der er nødvendige for at ændre den specifikke
realitet. Forståelse af realiteten kræver, at man udfører et grundigt studie af den.
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Forståelse af Shari'ah kræver en definition af kilderne til de shariamæssige beviser,
og en udtrækning af principperne for Usool, som er de regler, hvormed udledning
finder sted. Denne udledningsproces kræver en Mujtahid (udledningsekspert), som
har evnen til at sammenkæde reglerne med de respektive realiteter og iværksætte
reglerne i forhold til deres 'Illah (årsag eller begrundelse).
Altså er etableringen af enhver gruppe eller parti direkte forbundet til den realitet,
hvori den opstod. Partiet søger at ændre realiteten, så den gør den til genstand for
sin tanke og genstand for ændring. Derfor er partiet eller gruppen pålagt at studere
realiteten på en dyb og præcis måde og identificere problemer, som skal behandles
og løses. Dog er problemerne mangfoldige, så det er nødvendigt at skelne imellem
dem. Man skal skelne imellem de problemer, som er resultatet af andre problemer
og problemer, der forårsagede disse resultater. Det kræver, at der bliver foretaget
en distinktion imellem et problem og de umiddelbare tegn herpå; dvs. imellem den
primære sygdom og dens symptomer. Med denne tænkningsmåde kan man afgøre
den primære lidelse og alle de symptomer, som resulterede derfra. Efter at have
identificeret lidelsen, går man videre for at identificere kuren.
Her vil vi gerne lave en analogi til den dygtige læge; han bør ikke blive narret af
symptomerne i sin diagnose af den primære lidelse. Hvis en mand eksempelvis har
en lidelse i maven og det medfører, at han får en reaktion, som er fremkomsten af
et hudeksem og feber og lægen er tilfreds med blot at behandle hudeksemet og
feberen, ved at udskrive en recept med passende medicin hertil, men at han ikke
behandler maven, så er hans behandling mangelfuld og han vil fejle i at kurere
selve sygdommen. Lægen skal altså først behandle oprindelsen til problemet, som
er sygdommen i maven. Når den er behandlet, vil sygdommen forsvinde sammen
med sine symptomer. Så vil lægen afgøre, om symptomerne kræver en behandling
eller ej. De vil måske fjerne sig af sig selv, ved at man behandler sygdommen, der
forårsagede dem, eller nogle symptomer vil måske forblive og følgelig kræve en
behandling. Imidlertid vil behandlingen af symptomerne være et delvist arbejde;
og således fortsætter diskussionen som før. Det samme gælder den realitet, vi lever
i nu. Vi ved, at der i realiteten findes fundamentale problemer, som så har skabt
mange andre perifere problemer. Et af de fundamentale problemer, der tynger den
muslimske Ummah idag, er at Allahs  Suverænitet ikke er tilstede i muslimernes
liv. Det har resulteret i mange delvise problemer, som udbredt fattigdom (grundet
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tyranni), uvidenhed, udspredelsen af umoralske handlinger og en fremherskende
tilstedeværelse af korrupte forhold. Allah  forklarer den egentlige årsag til dette:

﴾ ً ْ َ ً َ ِ َ ُ َ ض َ ْ ِذ ْ ِي َ ِٕن
َ َ ْ ﴿ َو َ ْ ا

”Og den, der vender sig bort fra Min Påmindelse, vil få et besværligt liv.”
[MOQ Surah Ta-ha 20:124]
Disse delvise problemer eksisterer på grund af denne realitet. Den permanente og
radikale ændre vil ikke ske, før denne realitet bliver ændret først. Og man vil ikke
eliminere effekterne af, at referere til andet end det, Allah  har åbenbaret, indtil
arbejdet fokuserer på genoptagelsen af den islamiske levemåde, ved at gøre Islams
'Aqeedah til en politisk overbevisning, som guider alle muslimers handlinger i livet
ifølge Allahs  påbud og forbud og driver dem til at etablere styret med det, Allah
 har åbenbaret.
Det fundamentale problem er ikke uddannelsesmæssigt, etisk eller økonomisk. Og
det fundamentale spørgsmål er ikke en redning af muslimernes rettigheder og en
styrkelse af deres sociale, økonomiske eller militære position. Derimod handler
dette spørgsmål om Al-Haakimiyyah (suverænitet) som en overbevisning og i sine
praktiske aspekter. Denne suverænitet tilkommer kun Allah , så i virkeligheden
skal vi genskabe muslimernes tillid til Islams regler. Vi skal restaurere, hvad der er
gået tabt af Islams 'Aqeedah i deres hjerter; interessen for etablering af det system,
der udspringer fra deres 'Aqeedah i livet; at længes efter Jannah (paradis) og hige
efter det og frygte Jahannam (helvede) og flygte fra det og være bekymret om alle
muslimernes tilstand - og hele menneskehedens - via den islamiske 'Aqeedah.
Med sådan en forståelse kan gruppen definere det fundamentale problem og vide
med sikkerhed, at når denne sygdom er behandlet, vil alle symptomerne også blive
elimineret. Så vigtigheden af, at have bevidsthed om realiteten, er tydelig.
Dette er, hvad de Usool lærde betegner som Manaat (realiteten). Det er afgørende,
at man gransker Manaat, før man overhovedet begynder at bringe de shariamæssige
beviser.
Opnåelsen af bevidsthed om realiteten og forståelse af den, er mere besværlig end
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en forståelse af de regler, som vedrører den. Det kræver præcision, fordi hvis vi
begår fejl i forståelsen af realiteten - og den misforståelse bliver indprintet i vores
sinde - og vi så begynder at søge efter de shariamæssige beviser, for at behandle
den realitet, vil vi uundgåeligt bringe beviser, som behandler den fejlagtige realitet,
som er indprintet i vores sinde og ikke den realitet, som vi faktisk lever i. Dermed
vil vi have bragt beviser, som ikke er relevante for denne realitet.
Forståelse af realiteten nødvendiggør brug af forstanden. Løsningerne skal ikke
opstå fra realiteten; derimod skal realiteten blot forstås, som den er, i sin reelle
tilstand.
Forståelsen af Shari'ah
Efter at have forstået realitetens sande natur ved hjælp af forstanden, bringes den
shariamæssige løsning til realiteten, udledt fra de shariamæssige beviser. Det er ikke
tilladt at bruge forstanden som dommer eller kilde i udledning af løsningen. Her er
det forstandens funktion at forstå løsningen, der findes i de shariamæssige beviser.
Forståelsen af Shari'ah kræver altså, vi har viden om dens kilder, hvorfra gruppen
tager Shari'ah og viden om de juridiske principper, som den læner sig opad, for at
forstå Shari'ah, hvormed den ønsker at ændre den dårlige realitet. Efterfølgende vil
den give det korrekte syn på den realitet, som den ønsker at tage folket hen til og
den vil besidde viden om den metode, som den vil følge i Ijtihaad processen, dvs.
udledningsmetoden.
Kilderne til Shari'ah
Eftersom enhver regel skal komme fra en korrekt kilde, skal kilden adopteres efter
studie og tilvejebringelse af en absolut overbevisning om den. Det er velkendt, at
den islamiske lovgivnings principielle kilder er Bogen og Sunnah, hvilket der ikke er
uenighed om. Hvad angår kilder, der udspringer derfra - Ijma'a (konsensus), Qiyaas
(analogi), Istihsaan (juridisk præference), Madhhab As-Sahabi (en ledsagers holdning)
og Shar'a Man Qablina (tidligere nationers Shari'ah) - så er der uenighed om dem.
Undersøgelse af gruppens syn på det, der udgør et bevis vil give indsigt i gruppens
tilgang til dens adoptering fra Shari'ah.
Det er velkendt, at adoptering af sekundære kilder, afhænger af absolutte beviser.
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Det der beviser absolut, at de kan bruges som kilder til de shariamæssige beviser,
skal derfor komme fra Qur'aan og Sunnah. Med andre ord, at de to hovedkilder har
indikeret på en absolut måde, at en bestemt kilde kan adopteres. Det er ikke nok at
tage shariamæssige kilder via Taqleed (imitation). De er en del af de fundamentale
ting (Kulliyaat) og derfor skal de være absolutte og vi ved, at Taqleed ikke fører til en
absolut overbevisning.
Når lovgivningskilderne er blevet fastlagt, kender vi de (vand)kilder, som gruppen
kan drikke fra og hvilke de ikke kan drikke fra. Så defineringen af kilderne, er af
højeste vigtighed, idet en enkelt fejltagelse i en af kilderne, vil medføre fejltagelser i
alle regler, som vil komme fra den kilde. En definering af de shariamæssige kilder,
skal komme før udledningen af regler, som er relateret til gruppens handlinger. Og
det er uacceptabelt for en gruppe, at den bærer Islams budskab, uden først at have
adopteret de shariamæssige kilder. Det er heller ikke acceptabelt, at de sekundære
kilder adopteres med ideen om, at dette vil bringe rigtig meget godt med sig. Dette
vil derimod få gruppen til at tage imod både det gode og det dårlige og det vil føre
gruppen til at indordne Islams Shari'ah til realiteten, forstanden, lyster, følelser eller
interesser. I den situation vil et bevis kun blive brugt til tjene disse formål, selvom
det er det modsatte af, hvad Shari'ah har foreskrevet.
I princippet skal gruppen fastlægge sine kilder, før den giver sin dom til ændringen
af realiteten. Og den skal ikke lade sig påvirke af realiteten, i forhold til sine kilder;
derimod skal den kun lade sig påvirke af teksterne og deres absolutte indikationer,
i relation til enten at bekræfte eller tilbagevise kilderne. Ydermere vil de kilder, som
gruppen etablerer til sig selv, være dens grundlag, uden at forpligte andre til at
forholde sig til dem. Derimod vil gruppen diskutere sin mening med andre, for at
overbevise dem gennem bevisførelse og argumentation; især hvad den anser for at
være absolut. Hvis gruppen betragtede sine kilder for at være bindende for andre,
vil den skabe besværlighed for sig selv og for dem.
Regler for forståelsen af Shari'ah
Efter gruppen har fastlagt kilderne, som den vil hente sin Shari'ah fra, skal den gå
videre for at forstå hvordan og hvorledes den skal bruge og adoptere fra dem. Med
andre ord skal den bevæge sig hen imod en forståelse af de principper (Qawaa'id),
via hvis studie, man vil udlede Ahkaam fra deres kilder. Der er ingen tvivl om, at
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når den retslærde sætter sig for at adoptere en shariamæssig regel, så skal han være
særdeles opmærksom på de Usool principper, hvorpå han baserer den dom, han
adopterer. Der findes ikke nogen viden, som ikke har et grundlag, om end det er
nedskrevet eller ej.
De shariamæssige tekster indeholder 'Aam (det generelle) og Khaas (det specifikke);
Mujmal (det overfladiske) og Mufassal (uddybede); Mutlaq (absolutte) og Muqayyad
(begrænsede); Awaamir (påbud) og Nawaahi (forbud); Naasikh (det ophævende) og
Mansookh (det ophævede); Mafhoom Al-Muwaafaqah (den tilhørende forståelse) og
Mafhoom Al-Mukhaalafah (den modsatte forståelse); Mantooq (det udtalte), Mafhoom
(det umiddelbart forståede) og Ma'qool (det rationaliserede) af teksten; Khabar AlWaahid (enkeltmandsberetning), hvornår den kan bruges som bevis og hvornår den
ikke kan bruges som bevis og mange andre ting.
Følgelig skal gruppen finde sine juridiske principper, adoptere dem og fremlægge
dem for andre.
De fleste af disse Usool principper, som blev nævnt, er stadigvæk til diskussion. Og
det er velkendt, at hvert princip har mange forgreninger, som udspringer fra det.
Fordi de er til diskussion, skal de fratages den status, at være til diskussion. Det
gøres ved at gruppen adopterer, hvad den anser for at være korrekt. Efter denne
adoptering af Usool principperne, så vil forgreningerne blive forstået ifølge disse
principper.
Efter tilegnelse af viden om Usool og deres principper, vil gruppen nu have evnen
til at forstå Shari'ah fra dens kilder. Derefter har den intet andet valg end at følge
den fastsatte og kendte Ijtihaad metode. Og dette er, hvad der skal adskille gruppen
fra andre. Dette er, hvad gruppen skal tage videre til folket, ved at kultivere sine
Shabaab med den. Og det er den første ting, gruppen skal være etableret på basis
af.
En Mujtahids arbejde er sandelig ligesom lægens arbejde. Det første han gør, er at
lytte til patienten beskrive sin tilstand. Så diagnosticerer han den grundlæggende
lidelse, patienten klager over, efter at have distanceret sig fra at blive distraheret af
lidelsens symptomer. Derefter refererer han til den viden, han fik i sine studiedage.
Han vil nok slå op i de bøger, som vil hjælpe ham med at foreskrive en behandling.
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Derefter vil han fremlægge løsningen, i dette tilfælde, selve medicinen. Med andre
ord, så går han til teksten i sin beskrivelse af løsningen.
Hvis gruppen, som ønsker ændring og påtager sig dette ansvar for ændring, er en
islamisk gruppe, skal dens arbejde for ændring være islamisk. Ændringen skal være
baseret på det shariamæssige bevis og ikke personlige meninger, indfald, rationelt
opfattede interesser, realiteten eller omstændighederne. Derimod skal det være
Shari'ah, der dikterer den sharimæssige Hukm for gruppen. Kærlighed til Islam eller
bekymring om muslimernes tilstand, vil i sig selv ikke diktere reglerne for gruppen.
Muslimernes interesser er defineret af Shari'ah. Her er det vigtigt at komme ind på
nogle detaljer, som opklarer Islams syn på Maslahah og hvornår den anerkendes af
Shari'ah.

Al-Maslahah (interessen)
Maslahah er anskaffelsen af en gavn eller fortrængning af en skade. Dette afgøres
enten af forstanden eller Shari'ah. Hvis det overlades til forstanden, vil folk finde
det svært at afgøre den sande interesse, fordi forstanden er begrænset. Forstanden
kan ikke omfatte menneskets essens og realitet, for dermed at vide, om noget er
gavnligt eller skadeligt. For ingen kan opfatte menneskets realitet, undtagen dets
Skaber. Ingen kan beslutte, hvad der er i menneskets interesse på en bestemt måde,
undtagen Skaberen, som er Allah . Ja, det er muligt for mennesket, at betragte
noget som gavnligt eller skadeligt, men det vil ikke være sikker i sin betragtning.
Det er derfor, hvis man overlader det til forstanden at afgøre hvad der er gavnligt,
på basis af spekulation, at det vil medføre en fare og være til menneskets skade.
For mennesket kan mene, noget er skadeligt og så virker det til at være gavnligt;
altså holder han det gode fra sig selv. Han kan synes, noget er til gavn, men senere
blev det pludselig skadeligt og således bringer han skaden tættere på.
I dag vil forstanden måske dømme noget til at være skadeligt, men i morgen
dømmer den det til at være gavnligt. I dag vil noget blive bedømt som skadeligt,
men i går blev det bedømt som noget gavnligt. Det er ikke tilladt at fremlægge
disse (modsigende) domme. Det er noget, de sekulære systemer er velkendt for.
Deres lovgivere ønsker at bringe godt til folket, fra dem selv. Vi ser dem konstant
ændre og tilpasse lovene, indtil udviklingen af selve systemet bliver en betingelse
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for at løse problemer. Dette er fordi de i realiteten ikke er istand til at komme frem
til den korrekte bedømmelse på tingene og handlinger; en bedømmelse, som er
korrekt og endelig. Det er derfor, at de anklager folk, hvis system der ikke udvikler
sig, for at være firkantede og statiske. Følgelig ser vi muslimerne blive påvirket af
ikke-muslimer i dette aspekt. I forsvaret af dem selv og deres Deen og fordi de er
langt fra en korrekt forståelse af Islams natur, så ser vi dem drive hen imod deres
fjende, ved at adoptere denne måde at tænke på.
Skaberen  er den Eneste, som kan varetage menneskets affærer og løse alle de
problemer, som opstår fra de organiske behov og instinkter og gøre det istand til at
tilfredsstille dem på en korrekt måde. Det der kræves, er den korrekte løsning til
den realitet, der skal behandles. Da menneskers realitet er fast og uforanderlig, skal
løsningerne også være konstante og uforanderlige. Så manden skal i sin oprindelige
natur tilfredsstille sin tilbøjelighed til kvinder. Og fordi mænd og kvinder, i deres
essentielle realitet, ikke ændrer sig, så er forholdet i princippet konstant. Så det er
ikke acceptabelt, at vi nedfælder et system der skal definere en mands forhold til en
kvinde og så gå tilbage og ændre i det efter noget tid, under påskud om udvikling,
selvom deres realiteter ikke har ændret sig.
Alkohol som en realitet, er den samme og har ikke ændret sig. Hvorfor så ændre i
reglen til det? Gambling har samme realitet og ændrer sig ikke. Hvad er så grunden
til at ændre i dens regel hele tiden? Og der findes mange andre eksempler.
Det er derfor, at ”udvikling”, ”fleksibilitet” og ”modernisering” er kendetegn i de
systemer, som er menneskeskabte, hvilket ikke fører til sandheden. De vil fortsætte
med at være i en ændringsproces, hvilket fremhæver menneskets uegnethed til at
vejlede sig selv til det korrekte system. Denne proces fremhæver deres uegnethed,
men de bruger smukke ord som ”evolution”. Det er ud fra det standpunkt, at man
skal afvise princippet, som folk hævder, kommer fra Shari'ah: ”Det er ikke forkastet,
at regler ændrer sig ifølge ændringer i tid og sted.” Dog skal man afvise det.
Derfor er Allahs  Hukm i en enkelt sag én og kan ikke være flere. Hvis realiteten
ændrer sig, vil reglen ændre sig i forhold til realiteten. Altså tager vindruer reglen
om tilladelse, men når realiteten ændrer sig og de bliver til alkohol, ændrer reglen
sig og det bliver forbudt. Når alkoholen ændrer sig til eddike, så behøver den en
anden regel, som også er en tilladelse. Altså tages tid og sted slet ikke i betragtning.
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Derfor er der intet, som er forbudt et sted og tilladt i et andet; ej heller er noget
tilladt i en bestemt tid og forbudt i en anden. Tid og sted har overhovedet ingen
virkning på den shariamæssige regel. Den islamiske Shari'ah indeholder regler til
alle hændelser i fortiden og alle nuværende problemer og hændelser, som vil ske i
fremtiden. Så ingen hændelse sker, intet problem indtræffer og ingen begivenhed
finder sted, uden at der findes en regel til den. Den islamiske Shari'ah har omfattet
menneskets handlinger på en fuldstændig og omfattende måde. Han  sagde:

﴾﴿ َو َ ْ َ َ َ ْ َ ا ْ ِ َ َب ِ ْ َ ً ِ ُ َ ْ ٍء

”Og Vi har åbenbaret dig Bogen som en forklaring på alting.”
[MOQ Surah Al-Anfal 16:89]
Shari'ah giver enten et bevis fra Qur´anen eller Hadeeth angående en handling eller
ting, eller giver begrundelsen til, hvornår den er gældende. Det kræver, at der bliver
nævnt en 'Illah, som blev indikeret af teksten, dvs. en 'Illah Shar'iyyah (shariamæssig
begrundelse) og ikke en 'Illah 'Aqliyyah (rationel begrundelse). Her er vi nødt til at
opklare forskellen på en rationel analogi og den shariamæssige analogi.

Qiyaas 'Aqli (rationel analogi)
Forstanden giver den samme bedømmelse på ens og sammenlignelige ting. Det er
derfor, analogi laves imellem to ting, der har samme lighedstegn. Men forstanden
skelner også imellem de ting, som er forskelligartede, dvs. at den giver forskellige
bedømmelser på ting, som er forskellige i natur.
Dette er i strid med den shariamæssige Qiyaas (analogi), fordi Shari'ah tit og ofte
gjorde forskel på ting, som er ens, og den gjorde ikke forskel på mange ting, der er
anderledes. Shari'ah differentierede mellem lignende ting, såsom to forskellige
tidspunkter. Således gav den præference til Laylat ul-Qadr (Styrkens Nat), frem for
andre nætter. Og den differentierede mellem lignende steder, såsom præferencen
til Makkah over Madinah, og præferencen til Madinah over andre steder. Angående
Salaah (bønnen) differentierede Shari'ah mellem fire og tre Raka'aat i forkortelse af
bønnen. Således tillod den, at fire Raka'aat blev forkortet, men gav ikke tilladelse til
forkortelsen af tre Raka'aat eller to Raka'aat. Forstanden formår ikke at lave en
sammenligning i disse ting.
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Til fremkomsten af Maniyy (sæd), som er rent, så forpligtede Shari'ah udførslen af
Ghusl (dvs. et bad), men befalede Wudhu (rituel vaskning), til fremkomsten af den
præejakulerede væske (Madhy), som er urent, selvom de begge kommer fra samme
sted. Den gjorde den fraskilte kvindes 'Iddah (venteperiode efter skilsmisse) til tre
menstruationscyklusser og enkens 'Iddah til fire måneder og ti dage, selvom
tilstanden i livmoderen er den samme. Den gjorde vand og sand ens, i forhold til
rensning, til trods for at vandet renser og sandet gør (ting) beskidt. Den befalede
dødsstraf til horekarlen, morderen og den frafaldne, selvom de er forskellige.
Derudover har Shari'ah forklaret regler, som forstanden intet har at sige noget om.
Så den forbød salget af guld for guld, hvis det ikke var ligeligt eller på kredit. Den
forbød mænd at have guld på, men tillod kvinder at gøre det og det samme med
hensyn til silke. Den forbød renter og tillod handel. Den tillod ikke-muslimen at
vidne i Wasiyyah (arv og testamenter), men stipulerede, at vidnet skal være muslim i
indgåelsen af et nyt ægteskab efter en genkaldelig skilsmisseerklæring. Og det er
derfor 'Ali Ibn Abu Talib  sagde; ”Hvis denne Deen skulle tages med en personlig
mening, burde Masah (strygning) af skosålen være foretrukket frem for dens top.”
Disse principper skal forstås af gruppen eller partiet, der arbejder for at genoptage
den islamiske levemåde. I sin kultur (Thaqafah) skal den påvise, hvordan den forstår
realiteten og opklare den for folket, så de også kan forstå denne realitet. Den skal
også definere de shariamæssige kilder og Usool principperne og adoptere dem og
dens Shabaab skal kultiveres med dem. Dette er fordi processen, at formere deres
mentalitet, skal være baseret på disse principper. Dette skal også være en del af
gruppens kultur. Det er også uundgåeligt, at den adopterer en intellektuel og Usool
kultur, som vil bevare renheden i åbenbaringen og klarheden i tanken og fjerne alt
det der eventuelt ikke bevarer tydeligheden i åbenbaringen. Eksempelvis principper
som, ”Det er ikke forkastet, at regler ændrer sig ifølge ændringer i tid og sted,” og i sin omfattende betydning - ”Nødvendighed tillader de forbudte ting,” og ”Denne
Deen er fleksibel og konstant i udvikling,” og ”Hvor end der findes en interesse,
der findes Allahs lov.”
Så dette er, hvad gruppen er nød til at adoptere som sin egen Usool, hvilket vil styre
synet på og dens forståelse af Shari'ah, før den adopterer de shariamæssige regler
relateret til dens arbejde og forholdelsen til dem, skal være dens guide og lys, for
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dermed at opnå dens Herres  tilfredshed.
Der kan være mange Ijtihadaat til et emne. Derfor skal gruppen adoptere alle de
shariamæssige regler, som er blandt de omdiskuterede emner, på basis af styrken i
beviserne og holde fast i dem. Efterfølgende offentliggører gruppen alle sine Usool
(principper) og Furoo' (perifere principper). Den opbygger også sine Shabaab med
denne kultur og bevæger sig fremad i livet med den og diskuterer ved hjælp af den.
Den får andre til at adoptere den gennem beviser og overtalelse, ligesom den selv
adopterede den. Den arbejder for at opnå sit formål ifølge denne kultur; for ellers
vil den miste sig selv intellektuelt og snuble på vejen i sit arbejde.
Studiet af kilderne og Usool går forud for studiet af de shariamæssige regler, som
er relateret til ændring. Gruppen vil møde overordentlige trængsler og besvær i sit
arbejde. Hvis den ikke adopterede en Usool på en disciplineret måde og baseret på
det stærkeste bevis, så vil vi hurtigt se den vakle og ændre i sin holdning. Den vil
måske gribe til at indtræde det demokratiske spil, sammen med det eksisterende
korrupte system, som er det egentlige problem og den primære hindring i vejen for
Da'wah (kaldet). De vil gøre dette under påskud om, at der findes et princip, som
stemmer overens med denne orientering; at Islam har noget, der kaldes for Shura
(rådslagning), som ligner demokratiet. De vil måske begynde at rette sig efter de
tidligere religioner og tage fra dem, under påskud om, at, ”Folks Shari'ah før os, er
en Shari'ah til os.” Det der fik dem til at begynde denne ændring, er besværligheden
ved at følge den korrekte shariamæssige metode. Eller den vil tage holdningen, at
arbejdet via foreninger, gør den bedre istand til at ændre realiteten, så den bliver
beskæftiget med tilgangen (Usloob) på bekostning af metoden. Eller den vil måske
læne sig opad væbnet kamp og ikke den shariamæssige regel, fordi vilkårene har
påbudt det over den.
Så adoptering af Usool og kilderne og overholdelsen af den fastsatte shariamæssige
Ijtihaad metode, er det der vil fastholde gruppen til det, Allah  ønsker og ikke det,
realiteten og vilkårene påbyder, eller det interessen dikterer.
Således vil gruppen, efter definering af sin metode for legislativ tænkning, nå frem
til definering af sin arbejdsmetode. Ellers vil den afvige i mange retninger og Allah
 vil ikke vise hensyn til dem, som afveg i flere retninger, hvor de vil gå til grunde.
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Efter en udfærdigelse af kilderne til sin kultur og mekanismerne, skal partiet eller
gruppen gå videre og definere sin kultur i lyset af de kilder og den Usool, som den
har adopteret.
I studiet af kilderne og dens Usool, skal gruppen sikre sig, at forståelsen af Shari'ah
ikke er uren, eller sammenblandet med andre ideer. Den skal stræbe efter at fjerne
alt det, der ikke værner om renhed i åbenbaringen og den skal stræbe efter, ikke at
blive påvirket af logiske indfald i forståelsen af Shari'ah og ikke tillade forstanden,
at tage kontrollen over lovgivningen. Det er ikke muligt at studere gruppens kultur,
uden først at studere kilderne eller den Usool, som den er baseret på.
Baseret på det, vi nævnte før, skal gruppen derefter vende sig mod realiteten, som
Ummah lever i og studere den. Således studerer den de tanker, følelser og systemer,
som eksisterer i den, for at kende omfanget af folkets besvarelse og accept af disse
tanker og systemer. Ummah er blevet angrebet af de uislamiske tanker, som blev
portrætteret som den energi, den behøver, for at genopnå sit gode helbred. Ummah
er blevet kontrolleret politisk af pseudo-regenter, som kolonialisterne havde pålagt
muslimerne, for at dominere over deres resurser og forhindre ethvert retskaffent
arbejde i at true deres interesser eller bringe deres kolonisering i fare. Men fordi de
vestlige kolonialister er bevidste om faren ved organiseret kollektivt arbejde for
deres eksistens og konsolidering, så spredte de tanker iblandt os, som driver folk
væk fra kollektivt eller partimæssigt arbejde. I stedet opfordrer de folk til at påtage
sig de delvise foreningsorienterede handlinger, som tager sig af perifere problemer
såsom fattigdom og korrupt moral. De vestlige kolonialister formåede også at ryste
muslimernes tillid til deres Deen, som er den eneste sande løsning til menneskets
problemer, da de adskilte deres 'Aqeedah fra deres liv, tvang denne adskillelse over
dem og forhindrede dem i at arbejde for at afskaffe den (igen).
Altså er partiet eller gruppen forpligtet til at studere realiteten og de tanker, følelser
og systemer, som findes i den, på en dyb og præcis måde. Dette skal gøres for at
have et kendskab til den jord, gruppen står på og jordens natur og derefter vide,
hvordan den så skal bevæge sig og hvad den behøver af ”økser” og værktøj, for at
overkomme forhindringer og hvad end den behøver i form af ”gødning” og andre
substanser, for at genopnå sin frugtbarhed. Så man skal forstå realiteten først. Og
dette vil i sig selv forme en vigtig del af gruppens kultur og den skal forklare den
for sine Shabaab og folket, så de ikke er uvidende om den og indser vigtigheden af
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løsningen og dens korrekthed.
Når denne intellektuelle, politiske og samfundsmæssige realitet, Ummah lever i, er
blevet defineret, vil gruppen gå videre og adoptere alle disse tanker, meninger og
shariamæssige regler, i lyset af de Usool (juraprincipper), mekanismer og kilder, vi
nævnte før. Den skal opklare metoden for Shabaab og folket, hvormed den nåede
frem til disse tanker, meninger og shariamæssige regler. Dette er fordi, alt dette vil
skabe en overbevisning, bevidsthed og islamisk personlighed i gruppens Shabaab
på en koncentreret måde og i den islamiske Ummah generelt.
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Kapitel 7: Gruppens kultur
Eftersom Ummahs situation kræver ændring, så nødvendiggør arbejdet for ændring
et politisk arbejde gennem en politisk struktur, som er etableret på basis af den
islamiske ideologi. Derfor er det nødvendigt, at studere strukturens karakteristiske
elementer og bestanddele og de tidligere strukturer, for at forstå årsagen til deres
fiasko og hvordan det undgås. Det er især vigtigt, at studere det strukturelle aspekt.
Og dette aspekt er en del af spørgsmålet om tilgange. Oprindeligt overlades det til
muslimerne, at vælge tilgangene i forhold til deres korrekthed og egnethed til selve
arbejdet. Dette former et af emnerne i partiets kultur.
- Fordi muslimerne lever i samfund, hvor der findes blandede tanker, følelser og
systemer, nødvendiggør arbejdet for at etablere den islamiske stat en adressering af
samfundet; dets realitet, bestanddelene, hvad der påvirker det og hvordan man skal
ændre det, for dermed at skabe et homogent islamisk samfund, i forhold til dets
tanker, følelser og systemer.
- Idet individets realitet adskiller sig fra samfundets realitet, vil grundelementerne
adskille sig fra samfundets grundelementer. Altså vil den shariamæssige regel for et
individ, være anderledes end de shariamæssige regler relateret til samfundet.
- Idet gruppens arbejde vedrører en ændring af samfundet, så må gruppen på en
detaljeret måde, adoptere de tanker og shariamæssige regler, som er relateret til at
behandle denne realitet. På samme tid vil gruppen henvise individet og masserne
hen imod forpligtelsen om at adoptere de regler, som vedrører dette arbejde. Om
end de adopterede regler vedrører ham, af de kollektive pligter, som han ikke er
undtaget fra, hvis han ignorerer dem; eller de er relateret til ham som et individ,
ligesom når gruppen kalder ham til at overholde transaktioner, tilbedelser og moral
og etik i sit daglige liv, hvilket alt sammen er etableret på den islamiske 'Aqeedah.
- Idet muslimernes brug af forstanden blev påvirket af Vesten og de definerer
interesser ved at bruge forstanden, nødvendiggør arbejdet, for at opnå den bedste
efterligning (af Sendebuddet ) og den mest præcise forholdelse (til Shari'ah), at
man undersøger forstanden og dens elementer. Dette sker, for at kende grænserne
for dens anvendelse og måden, hvorpå den anvendes i 'Aqeedah, de shariamæssige
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regler, eller i tænkning vedrørende realiteten.
- Idet arbejdet vedrører etablering af styret med det, som Allah  har åbenbaret
og etablering af Dar Al-Islam (Islams domæne), så nødvendiggør det viden om,
hvad Sendebuddet  gjorde i Makkah og de handlinger, han foretog sig, som førte
til etableringen af den islamiske stat i Madinah. Efter vi har tilegnet os den viden,
må vi nødvendigvis blive vejledt af den. Og arbejdet nødvendiggør, at man skelner
mellem regler for metoden og regler for midlerne og tilgangene, således at vi kan
efterligne Sendebuddet  så præcist som muligt.
- Idet arbejdet er etablering af styret med det, som Allah  har åbenbaret og en
omvæltning af de eksisterende regimer, nødvendiggør det, at vi politisk følger med
i regenternes handlinger og forstår deres realitet og realiteten af deres forbindelser
med andre. Det er også nødvendigt, at have kendskab til supermagternes politik,
som kontrollerer deres handlinger og arbejde for at afsløre deres planer.
- Idet muslimernes lande er underlagt Kufr systemerne, især den vestlige kultur og
dens politiske-, økonomiske-, sociale- og intellektuelle systemer, så kræver arbejdet
for at etablere den islamiske stat, et studie af ideologier, deres livssyn og de tanker,
der bygger på dem og de systemer, som udspringer fra dem.
- Idet Shari'ahs mål er iværksættelsen af Islam og dens forkyndelse til hele verden,
så nødvendiggør dette, at man studerer måden, hvorpå man regerer, den islamiske
stat, dens form, søjler, struktur, konstitution og at man har en general ide om, hvad
der vil blive iværksat i den islamiske stat. Det er nødvendigt, at vi undersøger de
nuværende styrestrukturer, for dermed at adskille os fra de strukturer og ikke blive
påvirket af dem. Det er ligeledes nødvendigt at undersøge grundlaget, som staten
etableres på.
På den måde, bør gruppen definere emnerne i sin kultur, for således at handle på
baggrund af dem og kalde folk til dem, på den måde, der kræves af arbejdet for at
genoptage den islamiske levemåde og etablering af Khilafah. Khilafah vil regere
med Islam over alle de muslimske og ikke-muslimske statsborgere og derefter vil
den formidle budskabet til resten af verden igennem Da'wah og Jihaad.

'Aqeedahs vigtighed
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Fordi den islamiske 'Aqeedah er incitamentet (motivet) bag gruppens eller partiets
arbejde og idet etablering af styret med det, Allah  har åbenbaret, er formålet, så
er det obligatorisk, at kulturen, som gruppen har adopteret, fastknyttes til 'Aqeedah.
Formålet er, at skabe en følelse af ansvar, bekymring, seriøsitet, intens lidenskab,
iver og villighed til at ofre, blandt dem som arbejder.
Det vil også gøre muslimen i stand til at bære de anstrengelser og vanskeligheder,
denne vej fører med sig. Det vil resultere i, at den, der bærer Da'wah, ikke venter på
at folk takker ham. Men han vil frygte sin Herre  og Dagen, hvor ansigterne vil
rynke på panden af bekymring. Han vil derfor acceptere det verdslige arbejdes
anstrengelser og være frataget Dunyas glæder og fornøjelser, udelukkende for at
opnå sin Herres  fornøjelse og nyde godt af Aakhirahs lyksalighed og glæde.
Formålet med at gøre adoptering af 'Aqeedah til grundlaget for kulturen, er at
bruge 'Aqeedah som grundlaget for at igangsætte en ændring i folket og ikke et had
til den uretfærdighed, der rammer dem, ej heller en befrielse fra uvidenhed eller en
forbedring af omstændighederne. Det, der driver muslimen til at udføre Da'wah og
skaber accept hos de andre muslimer, er Imaans tanker og dette er den oprindelige
vej frem i Islam.
Endvidere skal Imaans tanker (der tages som et grundlag for ændringskulturen)
sammen med kulturen, leveres på en måde, som muliggør opnåelse af formålet.
'Aqeedah skal gives videre på en måde, der afhjælper realiseringen af dette formål.
Disse adopterede shariamæssige regler skal gives videre på en måde, som viser
formålet med deres levering. Studiet af realiteten skal ligeledes gives på en måde,
som tjener formålets realisering.
Kort sagt skal partiets kultur forbindes med den islamiske 'Aqeedah. Og den skal
være understøttet af de shariamæssige beviser og videregives udfra en vinkel, som
opnår det ønskede shariamæssige formål. Dette er realiseringen af underkastelse til
Allah  i praksis, via etablering af den islamiske stat, dvs. realisering af Allahs 
suverænitet. Gruppens Shabaab skal kultiveres ifølge denne forståelse. Fordi den
Islamiske 'Aqeedah er ligesom hovedet på kroppen og som hjertet for organerne;
fordi den er grundlaget for det hele og alt afhænger heraf; når den er givet videre,
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skal det opnå følgende:
- Dette skal føre til, at Allah  gøres til det eneste mål for tilbedelse og eneste
kilde til lovgivning. For ingen andre har denne ret, udover Ham . Han er den
eneste Rabb (Herre). Og Han er den eneste Khaaliq (Skaber). Han ved og er bevidst
om alt og er Lovgiveren, Han  varetager affærerne ene og alene. Eftersom
mennesket af natur føler sig svagt, begrænset, mangelfuldt og afhængigt, vil det
referere til denne Ilaah (Guddom), som vil vejlede ham til den rette vej og bringe
ham ud af mørkets dybder og ind i lyset. Allah  har sendt et Sendebud blandt
Sine tjenere og har valgt ham  til at formidle budskabet, hvormed Han 
vejleder dem, der følger Hans befaling på vejen til fred. Og han  har beordret os
til at følge det, som han  har formidlet til os fra sin Herre. Og han  er Ma'soom
(ufejlbarlig). Allah  åbenbarede Qur´anen til ham som et Budskab til hele
menneskeheden. Som en vejledning, lys, barmhjertighed, formaning og helbredelse
til det, der er i hjerterne. Og Han  lovede dem den evige lyksalighed, hvis de
Troede og adlød og Han  advarede dem også med Jahannam, hvis de benægtede.
Således er mennesket blevet skabt til at tilbede Allah  alene, ifølge det Budskab,
som Allahs Sendebud  kom med.
- Det bør være klart for muslimerne, at Islam binder mennesket til Imaan på, hvad
der kom før dette liv, som er erkendelsen af Allah , Skaberen og Varetageren af
affærer. Det binder også mennesket til Imaan på, hvad der kommer efter livet, som
er Imaan på Ba'ath (opstandelsen), Nushoor (forsamlingen), Hisaab (afregningen),
Thawaab (belønningen) og 'Iqaab (straffen). Det bør leveres på en måde, som viser
dette forhold. Den, der bryder det forhold og adskiller det; hans udtalelser vil ikke
være baseret på et klart bevis eller autoritet. Tværtimod vil det være Kufr udtalelser.
- Det skal leveres på en måde, som fører til oprejsning af Ummah og dirigerer den
til at bære Islam som et Budskab til verden.
- Muslimerne bør forstå dens korrekthed i, at konfrontere de moderne Kufr tanker.
Dette opnås ved at afklare falskheden af de nuværende tanker, som udspringer fra
kapitalismen, nationalismen eller patriotismen. Dette skal gøres, ved at etablere en
intellektuel sammenligning imellem Islam og disse tanker, for dermed at nå frem til
et tosidet resultat: Først, en afvisning af de andre tanker og alt hvad der bygger på
disse og dernæst afklare og præcisere, at Islam er den eneste sandhed, som er egnet
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til hele verden (på grund af den universale natur af dens 'Aqeedah og system) og
etablere Staten, hvori Islam vil blive repræsenteret. Og gruppen arbejder i dette felt
for at eliminere slogans, såsom: ’tankemæssig og kulturel frihed’, ’Giv Cæsar, hvad
der tilhører Cæsar og giv Gud, hvad der tilhører Gud’, ’Mit hjemland vil altid være
på sandheden’, ’Hjælp din bror, om han er undertrykker eller undertrykt’ (ifølge
det præ-islamiske koncept).
Effekten af den vestlige tanke skal fjernes fra muslimernes sinde og fra deres liv.
Dette sker, ved at afvise de tanker, som er baseret på ideer såsom, ’udvikling og
forbedring af Shari'ah’, ’modernisering af Shari'ah’, ’Shari'ahs fleksibilitet i forhold
til at opfylde nutidens behov’ (ifølge et vestligt koncept) og ’adskillelse af Deen fra
livet’ (også et vestligt koncept), ’der er ingen politik i Deen’, ’det afvises ikke, at love
ændrer sig i forhold til ændring af tid og sted’. Udover at eliminere alle de slogans,
så arbejder gruppen for, at implementere de alternative tanker, som bygger på og
udspringer fra, ’der findes ingen Gud foruden Allah  og Muhammad  er Hans
Sendebud’.
Og det er velkendt i Shari'ah, at betydningen af ordene, ’der er ingen Gud foruden
Allah  og Muhammad  er Hans Sendebud’, ikke vil være rene i en person, som
viden og handlinger, førend alle andre tanker eller overbevisninger, bliver forkastet.
Han  siger:

﴾ َ ْ ُ ْ ُ ِت َو ُ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َو ِة ا

ِ ُْْ َ َ َ﴿

”Så den, der benægter Taghoot og har Imaan på Allah, har taget fat i det mest sikre
håndgreb.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:256]
Allah  nævner benægtelsen af Taghoot (falskheden) først, således at ingen Shirk
eller Kufr plet kan røre forstanden og Imaan kommer efter det, rent i forstanden,
hvilket er tilfældet for en person, som holder fast på det troværdige håndgreb. Han
 sagde:

﴾ ُ ﴿ َ ْ َ ْ ا ُ َ إِ َ ٰ َ إِ ا

”Vid (O Muhammad ), at der ikke er nogen Gud foruden Allah.”
[MOQ Surah Muhammad 47:19]
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Altså;

﴾ َ ٰ َ ِٕ﴿ َ ا

’der er ingen Gud’ betyder, efter undersøgelse og tænkning, at man tilegner sig
viden om, at der ingen Guder eksisterer, som fortjener tilbedelse.
Og Hans  udtalelse:

﴾ ُ ﴿إِ ا

’foruden Allah’, bekræfter Allahs  guddommelighed.
Det afviser guddommelighed til alle andre og tilskriver det udelukkende til Allah
. Det er den stærkeste type af bekræftelse i det arabiske sprog og giver en
betydning af begrænsning. Således, at tanken om socialisme, nationalisme, eller
patriotisme ikke vil redde os, ej heller er de korrekte. Derimod er de korrupte og
falske. De forårsager elendighed for mennesket og vil ikke sikre dets lykke. Der er
ikke nogen vejledning, lys eller helbredelse andre steder, end i Allahs  Deen og
Shari'ah.
Gruppen fortsætter med at bygge sine enkeltpersoner og forme deres islamiske
personlighed, ved at give dem de korrekte islamiske kriterier og fylde dem med
kærlighed til at overholde Shari'ah og hadet til alt det, som modstrider den og en
kærlighed til at referere til den i domme og hadet til at referere til noget som helst
andet. Som et resultat vil deres forståelse for ting, blive styret af Shari'ahs kriterier
og tanker og deres tilbøjeligheder følger Islam i overensstemmelse med hvad den
beslutter. Således vil de elske, hvad Islam elsker og hade, hvad Islam hader.
Gruppen fortsætter med at koncentrere denne kultur i sine Shabaab, gennem de
koncentrerede studiekredse, hvis formål er at forberede Shabaab til lederskabet og
påtage sig arbejdet med Da'wah således at de i praksis kan overbevise befolkningen
om at adoptere det. Gruppen vil forstå realiteten ved hjælp af forstanden og
derefter forklare den intellektuelle proces til Shabaab, hvorigennem den kom frem
til sin definition af forstanden. Dette vil være en vejledning for dem, med hensyn
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til, hvordan man skal håndtere realiteten og hvorledes man kommer frem til et sæt
af intellektuelle definitioner, som forklarer realiteten og den Manaat (realitet), som
de shariamæssige regler gælder for. Når gruppen definerer forstanden, instinkterne,
de organiske behov, oprejsning, samfund, samt kultur og civilisation, så definerer
den dem, fordi gruppen har et behov for at forstå deres realitet og fordi adskillige
shariamæssige regler vedrører disse ting.
Gruppen fortsætter med at udlede de shariamæssige regler via de shariamæssige
beviser. Den vil udlede de ting, som er relateret til problemet, eller give løsninger
til realiteten. Det kræver, at gruppen adopterer alle de fag, der vil gøre det muligt at
forstå de shariamæssige tekster og hvorigennem de vil nå frem til en forståelse af
Allahs  regler, som er nødvendige for gruppen. Gruppen må foretage sin metode
for Istidlaal (bevisførelse) åbent overfor sine Shabaab og muslimerne, så den lærer
dem om det og opbygger den korrekte islamiske metode for forståelsen af Shari'ah
og udledningen af dens regler, i deres sinde.
Når gruppen har givet denne adopteret kultur til sine Shabaab, så skal den stræbe
efter at holde sig til det praktiske aspekt, som er formålet. For denne kultur har
ikke viden, forøgelse af information eller at få Shabaab til at nå et solidt akademisk
niveau, som sit formål. Tværtimod har den til formål at frembringe en intellektuel
og politisk kamp og at blive fremført som et intellektuelt lederskab i Ummah, for at
etablere en entitet, som skal repræsentere den.
Gruppen skal bestræbe sig på, at repræsentere den kultur på en praktisk og præcis
måde. Den skal ikke sige en ting og gøre noget andet. Fordi det vil vække Allahs 
vrede, hvis gruppen underviste i sandheden og så opførte sig modsættende til det.
Så gruppen skal adoptere denne kultur og opbygge sine Shabaab og etablere dem
baseret på dette, så det bliver konsolideret i deres sinde. Derefter tager gruppen de
fundamentale islamiske tanker og giver dem videre til Ummah på en måde, der vil
frembringe en Ra´i ’Aamm (offentlig opinion) for gruppens Fikrah, som udspringer
fra Wa'i 'Aamm (den generelle bevidsthed) om den. Således giver den 'Aqeedahs
tanker og de principielle shariamæssige regler til Ummah på en måde, der vil forene
Ummah om ét formål, som er suveræniteten af Allahs  Shari'ah.
På den måde vil Ummah tilegne sig den korrekte orientering og det betragtes som
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begyndelsen på tilbagevendelsen af dens personlighed, som den mistede for længe
siden.
Disse fundamentale tanker og principielle shariamæssige regler er tanker, som fører
til at tildele lovgivningen og tilbedelsen udelukkende til Allah  og tildele retten til
at blive efterlignet, til Sendebuddet  alene. Disse principper får folket til at længes
efter Paradiset og frygte Ilden og lader folket forstå, at arbejdet for at etablere den
islamiske stat, er en af de vigtigste forpligtelser i Islam, på grund af det faktum, at
mange Faraa´idh afhænger af denne stat. De får denne Ummah til at forstå, at de er
én Ummah med udelukkelse af alle andre mennesker og hverken race eller regimer
må adskille dem. Muslimerne er et broderskab og intet nationalistisk eller patriotisk
bånd skal adskille dem. Negligering af Allahs  Shari'ah er årsagen til muslimernes
ydmygelse og skændsel. Muslimerne skal overholde deres Skabers Shari'ah; de skal
ikke udføre en handling, før de kender beviset for den. Sådanne tanker forbereder
den frugtbare jord, hvorpå Islams regler vil gro og bære frugter.
Alt hvad vi har nævnt, skal inkluderes i gruppens kultur. Vores bekymring ligger i
at udvikle den forsvarlige måde - som befalet af Shari'ah - til at skitsere kulturen og
grundlaget, hvorpå kulturen bliver adopteret.
Gruppen vil have den store mængde af tanker, meninger og shariamæssige regler,
som er nødvendige for gruppen, for at kaste sig ind i den intellektuelle kamp og
politiske strid og generere kulturen i dem, som vil bære ansvaret for Da'wah. Disse
tanker er også nødvendige for at skabe den offentlige opinion i Ummah. Det vil få
den til at acceptere den Fikrah (ide), som gruppen er etableret på basis af. Dette er
rammerne, som gruppen skal forholde sig til. Hvis det lykkedes gruppen at skitsere
dette, vil gruppen ikke blive skadet, hvis den efterfølgende begik fejl i de perifere
regler, eller blev uenig med andre grupper, eller de blev uenige med den. Dette er
nødvendigt og uundgåeligt.
Dette er kulturen, gruppen blev pålagt for at opnå sit formål, som er at gøre Allahs
 Shari'ah suveræn og sprede Da'wah til resten af verden. Det er visselig Allah ,
som giver succes.
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Kapitel 8: Den forpligtede adoptering af tanker, som er
nødvendige for gruppens arbejde
Shari'ah kræver ikke kun tilstedeværelsen af en gruppe. Hvad Shari'ah derimod har
krævet, er etableringen af en gruppe, hvis formål er at etablere denne befaling. Og
beviserne for denne gruppes eksistens, vil opklare dette for os.
- Hans  udtalelse;

ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ َن إِ َ ا ْ َ ْ ِ َو َ ٔ ْ ُ ُ و َن
ِ َ وف َو َ ْ َ ْ َن
﴾َ ِ ۚ َواو َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

َْ ٌ ُْا
ُ ْا

ُ َ ْ ﴿و
َ

”Og lad der blandt jer være en gruppe, der kalder til alt det gode (Islam), påbyder
Ma'roof (det rette) og forbyder Munkar (det slette) og det er disse, som vil opnå
succes.” [MOQ Surah Aali 'Imran]
Shari'ah har forpligtet etableringen af en politisk gruppe, hvis ideologi er Islam,
som bærer de tanker og shariamæssige regler, der er nødvendige for opnåelsen af
de mål, som gruppen er blevet oprettet for, som er (Islams) dominans, etablering
og tiltrædelse til magten. Befalingen er ikke at have en gruppe, bare for at have en
gruppe. Det er derimod for at realisere, hvad der var blevet befalet, nemlig Da'wah
og påbuddet af Ma'roof og forbuddet af Munkar. Og det er heller ikke Da'wah og
påbuddet af det rette og forbuddet af det slette, blot for at udføre dem.
Derimod går befalingen ud på at realisere formålet, for hvilket Da'wah og påbuddet
af Ma'roof og forbuddet af Munkar eksisterer; og det er dominans, konsolidering og
tiltrædelse til magten.
- Sendebuddet  sagde;

((ون ب َِأ ْر ِض فَ َﻼ ٍة إِﻻ أَم ُروا َلَﳱْ ِ ْم أَ َ َد ُ ْﱒ
َ ُ )) َﻻ َ ِﳛل ِلث َ َﻼث َ ِة نَفَ ٍر َ ُكون

”Det er ikke tilladt for tre personer, at være et sted på jorden, uden at udpege en af
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dem, som leder (over de andre).” [Berettet af Ahmed Ibn Hanbal]
Shari'ah har indikeret, at for hver kollektiv handling, som muslimerne blev befalet
at udføre, skal de have en Ameer (leder). Lydighed til ham vil være obligatorisk i
den sag, han blev gjort til Ameer for og ligeledes for dem, han i sagens natur bliver
Ameer over. Gruppen skal forholde sig til lederens ordrer, så resultaterne af dette
kollektive arbejde opnås ifølge Shari'ah.
- Idet Allah  pålagde muslimerne mange forpligtelser, som kun blev betroet til
Kaliffen, er det afgørende at udpege en Kalif til at realisere disse forpligtelser. Og
fordi udpegelsen af en Kalif og etableringen af Khilafah, udelukkende kan opnås
af en gruppe, bliver det nødvendigt, at der er en gruppe, hvis formål er oprettelsen
af en Kalif og Khilafah. Dette baseres på princippet:

۞ ۞ َما َﻻ ي َ ِﱲ الْ َو ِاج ُب إﻻ ِب ِه فَه َُو َو ِاج ٌب

”Det, som er nødvendigt for at fuldføre en forpligtelse, er i sig selv en
forpligtelse.”
Følgelig bliver det klart, at tilstedeværelsen af en gruppe, er uløseligt forbundet til
tilstedeværelsen af det påkrævede shariamæssige formål. Følgelig er det ikke en
gruppe, der bare påtager sig Da'wah til Islam. Det er ikke en gruppe, som bærer
budskabet bare for at bære det. Derimod er det en gruppe, der etableres med det
formål at etablere Islam i muslimernes liv, gennem etablering af den islamiske stat,
der betragtes som den shariamæssige metode til iværksættelsen af alle Islams
regler, både de individuelle og de kollektive. Derfor skal der eksistere en gruppe,
hvis formål er realiseringen af det formål, den blev oprettet for.
Før gruppen kan anses, for at have opfyldt alt, hvad der kræves af den, skal den
gøre følgende ting:
- Den skal adoptere alle de tanker, shariamæssige regler og meninger, som er
nødvendige for dens arbejde og den skal overholde dem i ord, handling og tanke.
Dette er fordi, at tanken bag adoptering, er beskyttelsen af partiets enhed. Hvis
gruppen etableres og medlemmerne har forskellige tanker og adskillige Ijtihaadaat,
vil gruppen rammes af splittelse og fragmentering, selvom de er forenet i formålet
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og Islam generelt. Der vil være andre faktioner i den, som fører til formning af
små grupperinger i gruppen. Dens Da'wah vil ændre sig fra at være Da'wah til andre
om at arbejde sammen med den og etablere forpligtelsen, til at være en Da'wah til
hinanden. Vigtigheden af dens adoptering og legitimiteten af den, bliver dermed
helt tydelig. Gruppens enhed er nødvendig, som foreskrevet af Shari'ah. Intet kan
opretholde dens enhed i denne situation, udover adopteringen af alle de tanker,
der er nødvendige for arbejdet og forpligte dens Shabaab (medlemmer) med denne
adoptering. Følgelig bliver denne adoptering påkrævet i overensstemmelse med
princippet, ”Det, som er nødvendigt for at fuldføre en forpligtelse, er i sig selv en
forpligtelse.”
Så længe gruppens tanker, regler og holdninger til arbejdet er baseret på Shari'ah og
så længe denne gruppes Shabaab har tillid til den, er det tilladt at fastholde Shabaab
til tankerne relateret til arbejdet. Dette er fordi, det er tilladt for en muslim at
forlade sin holdning og arbejde ifølge andres holdning. I 'Uthmaan Ibn 'Affans 
Bay'ah, så accepterede han at tage imod løftet som Khaleefah, på den betingelse, at
han forlod sin egen Ijtihaad til fordel for Abu Bakrs  og 'Umars  Ijtihaad, selv
hvis den måtte modstride hans egen Ijtihaad. Sahabah  accepterede dette og gav
ham Bay'ah. Men det er tilladt at gøre og ikke obligatorisk, hvilket var tydeligt ud
fra det faktum, at 'Ali Ibn Abu Taalib  ikke accepterede at forlade sin Ijtihaad, til
fordel for Abu Bakrs  og 'Umars  Ijtihaad; og ikke en eneste blandt Sahabah 
protesterede. Det er også blevet autentisk berettet fra Al-Sha'bi, at Abu Musa 
plejede at forlade sin holdning til fordel for 'Alis  holdning, Zayd  forlod sin
holdning til fordel for Ubay Ibn Ka'bs  holdning og 'Abdullah  plejede at
forlade sin holdning til fordel for 'Umars  holdning. Ahadeeth er også blevet
berettet, at både Abu Bakr  og 'Umar  plejede at forlade deres holdninger til
fordel for 'Alis . Og dette viser, at det er tilladt for en Mujtahid at forlade sin
holdning til fordel for en andens, på basis af tillid til hans Ijtihaad. Denne gruppes
Shabaab skal overholde disse to koncepter og bør have en intellektuel og emotionel
enhed.
Ligesom gruppen skal adoptere de shariamæssige regler, som er nødvendige til
dens arbejde, skal den også adoptere tilgangene til at iværksætte disse regler. En
tilgang (Usloob) er måden, hvorpå en Hukm Shar'i bliver iværksat. Det er en regel,
som vedrører den oprindelige regel, hvortil beviset er kommet. For eksempel: Det
kræves af gruppen, at den kultiverer sine Shabaab på en koncentreret måde, for at
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følge Sendebuddets  eksempel. Dette er en Hukm Shar'i, som skal overholdes.
Men på hvilken måde? Hvordan skal denne Hukm Shar'i iværksættes? Der må være
en specifik tilgang, hvormed denne Hukm Shar'i kan blive iværksat. Tilgangen kan
f.eks. være via Halaqaat (studiekredse) eller Usar (familier) osv.
Valget af tilgang er en rationel vurdering af den mest passende handling, hvormed
man kan iværksætte denne Hukm Shar'i. Den får reglen Ibaahah (dvs. tilladelighed)
grundlæggende set. Og Shari'ah har befalet denne Hukm Shar'i, men har overladt
tilgangen til dens implementering til muslimen.
Idet der er mange tilgængelige tilgange til en enkelt Hukm Shar'i, er gruppen pålagt
at adoptere en specifik tilgang og dirigere sine Shabaab mod den. Efterfølgende vil
gruppen have adopteret en tilgang, som vil føre til implementeringen af denne
Hukm Shar'i. Følgelig vil tilgangen få samme regel som det arbejde, den hører ind
under. Den bliver med andre ord bindende, ligesom den Hukm Shar'i, den hører
ind under, er bindende.
Når en gruppe vælger systemet med Halaqaat (studiekredse) som en tilgang til at
frembringe den koncentrerede kultivering, skal den adoptere det som en bindende
tilgang. Når den adopterer den tilgang, skal gruppen realisere formålet med denne
tilgang, som er koncentreret kultivering. Hvad angår tilgangen med Halaqaat, vil
den adoptere alt, hvad vil realisere dette formål. Eksempelvis: Antallet af personer
i en Halaqah, bør være overensstemmende med formålet. Hvis antallet øges, kan
dette ske på bekostning af den koncentrerede kultivering. Hvis antallet er mindre,
vil der være for mange Halaqaat og de vil dermed udgøre en byrde og hindring for
formålet. Antallet skal derfor være fremmende for kultiveringsprocessen, uden
overdrivelse eller mangelfuldhed. Fastsættelsen af et antal, er en opgave for vores
forstand. Varigheden af en Halaqah bør være således, at deltagerne kan opretholde
deres opmærksomhed, for at forstå tankerne, ellers vil forståelsen blive reduceret.
Hvis varigheden er for kort, vil tankerne ikke blive givet på en omfattende måde.
Hvor ofte skal denne Halaqah finde sted? Skal den ske dagligt, ugentligt eller hver
fjortende dag? Tidspunktet for denne Halaqah bør ikke være en hindring for det
praktiske aspekt af Da'wah. Og det akademiske aspekt bør ikke beskæftige Shabaab
på bekostning af det praktiske aspekt. Sådan adopteres de passende tilgange, for at
iværksætte de shariamæssige regler, så de er i harmoni med den Hukm Shar'i, som
skal realiseres. Hvad vi har sagt om tilgange, vil på en måde også gælde midlerne.
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Det er tilladt for lederen, at ændre midler og tilgange i forhold til, hvad arbejdet
kræver.
- Idet gruppen vil varetage et vidt og bredt landområde og dens rækkevidde vil
omfatte mange stater, så nødvendiggør arbejdets størrelse og volumen, at der skal
eksistere et administrativt system, hvormed partiet kan føre opsyn med Da'wah og
realisere sine formål i alle sfærer af sit arbejde. Dette administrative system vil
organisere og regulere bevægelsen af Da'wah. Det vil følge kultiveringen af Shabaab
og forberede den generelle atmosfære til ideen. Det vil organisere den intellektuelle
og politiske kamp. Partiet vil vise sig for Ummah som en krop, der har forpligtet sig
til at realisere denne opgave. Altså skal der være en organisatorisk struktur, der er
opsat på at realisere formålet så godt som muligt; følgelig overvåger den arbejdets
bedrifter og vedligeholder dem.
Partiet skal altså adoptere et administrativt system eller en organisatorisk struktur,
som vil gøre det istand til at organisere Da'wah på en effektiv måde, der vil føre til
opnåelsen af formålet.
Partiet skal adoptere en administrativ lov, hvormed kroppen og dens bevægelse
organiseres og hvor reglerne for lederens beføjelser, hvordan han leder partiet og
hvordan han bliver valgt, defineres. Og den skal forklare, hvem der vil udpege dem
som er ansvarlige for områderne og provinserne og hvor grænsen går for deres
beføjelser. Det er denne lov, som skal organisere administrationen af alle partiets
handlinger og specificere de pågældende personers beføjelser.
Alle disse regler vil antage en Hukm for midler og tilgange, som er påkrævet for at
iværksætte de shariamæssige regler, som er relateret til arbejdet. Det er obligatorisk
at overholde de adopterede administrative tilgange, så længe lederen mener, de er
nødvendige, fordi lydighed til lederen er Waajib.
- Man er forpligtet til at overholde, hvad end der blev adopteret. Hvad vil partiet
gøre, hvis der sker en overtrædelse? Vil det reagere på overtrædelsen med en kritik
af personen, eller bør der være en form for administrativ straf ?
Gruppen tilskyndes til at adoptere administrative straffe til dem, der overtræder en
adopteret regel eller afviger fra den shariamæssige kurs, som er blevet lagt ud. Og
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disse straffe er legitime, fordi de skyldes ulydighed mod lederen. Da denne Hukm
Shar'i forpligter tilstedeværelsen af en Ameer, forpligter den også lydighed til ham
og forbyder ulydighed i de områder, hvor han blev udpeget som Ameer; ellers ville
der ikke være nogen mening med at have en Ameer af gruppen.
Sendebuddet  sagde;

)) َم ْن أَ َطاع َِﲏ فَقَ ْد أَ َطا َع ا َ َو َم ْن ي َ ْﻌ ِص ِﲏ فَقَ ْد ع ََﴡ ا َ َو َم ْن يُ ِطع ِ َاﻷ ِمﲑَ فَقَ ْد
((أَ َطاع َِﲏ َو َم ْن ي َ ْﻌ ِص َاﻷ ِمﲑَ فَقَ ْد ع ََص ِاﱐ

”Den, der adlyder mig, har adlydt Allah og den, der er ulydig mod mig, har været
ulydig mod Allah. Og den, der adlyder lederen, har adlydt mig og den, der er ulydig
mod lederen, har været ulydig mod mig.” [Berettet af Muslim]
De administrative straffe fra lederen bør omfatte enhver, endog et junior medlem i
bevægelsen. Disse straffe skyldes overtrædelser af det adopterede (materiale). Så
den, der har overtrådt de adopterede regler eller tilgange og ikke har overholdt den
administrative krop eller lov eller overtræder grænsen for sine beføjelser, skal stilles
til regnskab.
På denne måde skal de intellektuelle direktiver ledsages af nogle disciplinerede og
organisatoriske direktiver, som skal dedikeres til den nøjagtige iværksættelse af
arbejdets tanker og metodens regler. Vores øjne har set, hvor mange islamiske og
uislamiske organisationer har fejlet, fordi de ikke var helt opmærksomme på det
strukturelle aspekt.
Det er ganske naturligt for gruppen at være plaget af uenigheder, hvis den ikke
giver konceptet om adoptering den opmærksomhed, det skal have; den vil bevæge
sig tilfældigt og gå omkring sig selv i cirkler. Den vil overskride alle grænser, uden
nogen til at stille den til regnskab og dette vil forhindre gruppen i at kunne opnå
sit formål.
Det er naturligt, hvis medlemmerne og bemyndigede personer ikke vælges på basis
af legitime og konstante betingelser, men i stedet vælges af årsager, såsom hvem
de er i familie med, deres sociale status, eller fordi de har en akademisk stilling, at
opgaverne vil blive fordelt forkert og individerne vil være mere interesserede i at
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opnå bestemte pladser.
Det er naturligt, hvis der ikke er administrative love, som alle er underlagt, at der
vil forekomme diskrimination i forhold til, hvem der bliver stillet til regnskab og
lighed (for loven) vil forsvinde.
Det er naturligt, hvis der ikke er administrative straffe, som skelner mellem store
overtrædelser og små, at ulydighed vil fortsætte i arbejdet og fejltrin vil forekomme
oftere.
Man skal være opmærksom på det organisatoriske aspekt og udformningen af en
partikrop, der er effektiv i sin bevægelse således, at Da'wah og dens Shabaab bliver
organiseret indenfor dens rammer og gør arbejdet muligt. Og strukturen eller selve
sammensætningen af partiet eller gruppen, skal være i harmoni med formålet, for
hvilket gruppen blev etableret.
Ingen bør tænke, at det strukturelle aspekt er sekundært; derimod er det sandelig et
meget vigtigt spørgsmål. Hvis gruppen ikke er velstruktureret og ikke adopterer de
nødvendige regler og gør dem bindende, vil den succes, som gruppen opnår, være
udsat for muligheden at gå tabt.
Udførslen af partiets opgaver kræver, at partiet eller gruppen påtager sig visse
finansielle pligter. Dette skyldes, at nogle Shabaab kan blive pålagt en særlig opgave,
som gruppen har krævet af dem, vedrørende rejseudgifter, printomkostninger eller
andre udgifter, som er nødvendige for at bære Da'wah. De finansielle udgifter skal
bæres af partikroppen, dvs. Shabaab. Og det er nemmere for den, der har viet sig
selv til Da'wah, at give hvad der er mindre end ham selv, dvs. finansiel støtte.
Så gruppen skal være påpasselig med, at den ikke rækker sin hånd frem udenfor
gruppen, omend det er til et individ, gruppe eller regering. Fjenderne af Da'wah vil
udnytte gruppens behov for penge. Altså begynder de at give en tilsyneladende
harmløs finansiel støtte til den. Denne støtte bliver dog hurtigt til støtte, med et
underliggende formål.
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Kapitel 9: Er det tilladt at have flere bevægelser, som kalder
til Islam?
I de forskellige sektioner af bogen, har vi sat os for at fremlægge en fuldstændig
og integreret vision, som kan forme et program for enhver bevægelse, parti eller
gruppe. Og vi har ikke overfyldt den med detaljer; derimod gav vi de fundamenter,
som skal overholdes, medens vi overlod detaljerne til gruppen og dens Mujtahideen.
I dag er der mange tilgange til dette arbejde, som ikke er baseret på et korrekt
grundlag. Man kan sige, at mange grupper ikke har opfyldt alle de betingelser, som
Shari'ah kræver. Og de er intet andet end forsamlinger af muslimer, som ønsker at
udføre et delvist arbejde. De løser ikke engang de delvise problemer og besidder
ikke en komplet shariamæssig vision. Altså bærer de ikke Islam på en måde, der vil
bringe Islam ind i den islamiske Ummahs daglige liv.
Der findes mange grupper til sådan en grad, at der i et enkelt land, kan være flere
hundredvis af grupper. Og de er blevet ligesom butikker og marker, hvor folk kan
udtømme deres energi og de får folk til at miste den korrekte retningssans og
arbejde. Med eksistensen af så mange af disse grupper (foreninger), som tiltrækker
opmærksomhed, så er der kun få, der kan beskrives som at have en vidtrækkende
vision af Islams endelige mål og arbejdet for at opnå dem. Hvis vi ser bort fra de
grupper, der er ligesom butikker og marker ifølge vores vurdering og i stedet kun
fokuserer på de større grupper, som er fremsynede og påtager sig et omfattende
arbejde, så skal vi spørge; påbyder Shari'ah eksistensen af en gruppe, som omfatter
alt, hvad den skal gøre og gør, hvad der er påkrævet? Eller tillader Islams Shari'ah
mere end én gruppe, at arbejde indenfor de shariamæssige principper? Og hvad er
den korrekte holdning til et delvist arbejde og et arbejde, som er omfattende og
afbalanceret? Hvad er den korrekte holdning til den regionale og globale tilgang?
Enheden eller flertalligheden i det islamiske arbejde, har genereret en bred vifte af
holdninger, som veksler mellem accept og afvisning. Der er dem, som forpligter
enhed i det islamiske arbejde, for at frembringe ændring og så er der dem, som
tillader arbejdets flertallighed. Hvis vi refererer de mindre væsentlige elementer af
diskussionen til fundamenterne, vil vi være i stand til at skelne de shariamæssige
beviser fra de rationelle begrundelser, så vi kan adskille hveden fra avnen.
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Hvis vi tager et kig på holdningen, som forpligter enhed i det islamiske arbejde, så
ser vi, at dens fortalere begrunder forpligtelsen med to punkter.
1- For det første, er enheden i det islamiske arbejde, en shariamæssig forpligtelse.
2- For det andet, er enhed i det islamiske arbejde, en organisatorisk nødvendighed.
1- Med hensyn til, at det er en shariamæssig forpligtelse, så skyldes det følgende
beviser:
a) Oprindeligt skal muslimerne - den islamiske Ummah - være forenet. Dette er på
grund af Hans  udtalelse;

ِ ُ ْ َ ْ ُ ﴿إِن َ ٰ ِ ِه ا ُ ُ ْ ا ً َوا ِ َ ًة َوا َ َر
﴾ُون

”Og jeres Ummah er sandelig én Ummah og Jeg er jeres Herre, så tilbed Mig
(udelukkende).” [MOQ Surah Al-Anbiya 21:92]

﴾﴿ َوإِن َ ٰ ِ ِه ا ُ ُ ْ ا ً َوا ِ َ ًة َوا َ َر ُ ْ َ ُ ِن

”Og jeres Ummah er sandelig én Ummah og Jeg er jeres Herre, så frygt Mig.”
[MOQ Surah Al-Mu´minoon 23:52]
Og hans  udtalelse;

ِ ُ ادﱒ َو َ َر
اﲪهِ ْم َوت َ َﻌ ُاط ِفه ِْم َم َ ُل الْ َج َس ِد ِإ َذا ْاش تَ َﲃ ِم ْ ُه ع ُْض ٌو
ْ ِ )) َم َ ُل الْ ُم ْؤ ِم ِ َﲔ ِﰲ ت ََو
((ت ََداعَى َ ُ َسا ِ ُر الْ َج َس ِد ِ لسهَ ِر َوالْ ُحمى

”De Troende, i deres gensidige kærlighed, overbærenhed og sympati, kan
sammenlignes med kroppen. Hvis en del af den klager (har ondt), reagerer hele
kroppen med søvnløshed og feber.” [Berettet af Al-Bukhari, Muslim og Ahmed]
b) Oprindeligt er vi blevet påbudt at være forenet og forbudt at have uenigheder.
Dette skyldes Hans  udtalelse;

ْ َ َ ُ ا ِ َ ْ ِ َ َ َء ُ ُ ا ْ َ َ ُت
﴾ ٌ ِ َ اب
ٌ ََ

ُ ا َوا
ْ َُ َ
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َ َ َ ِ َ ﴿ َو َ َ ُ ُ ا
ِ ٰ َ َواو

”Og vær ikke ligesom dem, der blev splittede og blev uenige, efter de klare beviser
var kommet til dem. Og disse vil få en skrækkelig straf.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:105]

ْ ُ ُ ْ َ ْ ٍء ۚ ٕاِ َ ا

ِ ْ ُِْ َ ْ
﴾ِ َ َ ُ ا َ ْ َ ُ َن

ً َ ِ ﴿إِن ا ِ َ َ ُ ا ِد َ ُ ْ َو َ ُ ا
ُ ُ َ ُ ُ ِ إِ َ ا

”(O Muhammad ) du har intet at gøre med dem, som delte deres Deen og blev til
sekter; (afgørelsen vedrørende) deres anliggende tilkommer Allah, som vil oplyse
dem, hvad de har gjort.” [MOQ Surah Al-An'am 6:159]
c) Oprindeligt er vi blevet beordret til at holde os til fællesskabet (Al-Jama'ah) og
ikke til grupper. Dette skyldes hans  udtalelse;

ٌ َون َهن
اﴐبُو ُه
ِ ْ َ ﱔ َ ِﲨي ٌع ف
ُ )) إِن ُه َس َت ُك
َ ِ ات َو َهنَا ٌت ف َ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُفَر َق أَ ْم َر َه ِذ ِه ْ ُاﻷم ِة َو
((ِ لس ْي ِﻒ َﰷ ِئنًا َم ْن َﰷ َن

”Der vil sandelig forekomme fejl og mangler; den, der vil opdele denne Ummahs
affære, mens den er forenet, så slå ham (over nakken) med sværdet, uanset hvem
han er.” [Berettet af Muslim]
Og den beærede Hadeeth;

ِ )) َد َا َ الن ِﱯ صﲆ ﷲ ليه وسﲅ فَ َاي َ ْﻌنَا ُه فَقَا َل ِفﳰَا أَ َ َذ َلَ ْينَا أَ ْن َ ي َ َﻌنَا َ َﲆ الس ْمع
 َوأَ ْن َﻻ نُنَ ِاز َع َاﻷ ْم َر، َوأَ ََر ٍة َل َ ْينَا، َ ﴪ
ِ ْ ُ  َو، َ ﴪ
ِ ْ  َو ُع، ِﰲ َم ْ َش ِطنَا َو َم ْك َر ِهنَا،َوالطا َ ِة
(( ِع ْن َد ُ ْﰼ ِم َن ا ِ ِف ِه ُ ْره ٌَان، إِﻻ أَ ْن َ َر ْوا ُك ْف ًرا ب َ َوا ً ا، ُ َ أَ ْه

”Profeten  inviterede os, så vi gav ham Bay'ah; blandt de ting, han sagde vi gav
Bay'ah om, var, at vi skulle høre og adlyde, når vi er aktive og når vi er trætte, i
besværlige tider og i nemme tider, selv hvis vi blev diskrimineret og at vi ikke skal
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strides med autoritetens folk; medmindre vi ser en Kufr Bawaah (åbenbar hedensk
handling), hvorom vi har et tydeligt bevis fra Allah.” [Berettet af Muslim]
Og hans  udtalelse;

((اب
ٌ  َوالْ ُف ْرقَ ُة َ َذ، )) الْ َج َما َ ُة َر ْ َﲪ ٌة

”Fællesskabet er barmhjertighed og splittelse er straf.” [Berettet af Ahmed]
Og hans  udtalelse;

((َ ِة

)) ي َ ُد ا ِ َم َع الْ َج َما

”Allahs 'Hånd' er sammen med fællesskabet.” [Berettet af Al-Tirmidhi]
2- Angående den nødvendige enhed i det islamiske arbejde, ud fra et organisatorisk
og menneskeligt perspektiv, så er der mange årsager:
a) Islamisk ændring er besværligt og fordrivelsen af uvidenhedens kræfter fra deres
positioner, er ikke en nem sag. Og realisering af Islams værgeskab i samfundet - i
forhold til tænkning, adfærd og systemer - forpligter os til at forene vores rækker i
en sammensmeltet enhed og ikke en, som er splittet.
b) Staternes samarbejde mod Islam og den islamiske bevægelse forpligter os, som
en konsekvens, til at stå overfor dem og modarbejde dem på en forenet måde. Idet
disse kræfter i verden, som er fjendtlige overfor Islam, samarbejder i en forenet
front, ville det så ikke være bedre for de islamiske kræfter i den islamiske verden, at
kalde hinanden til forening, så de ikke bliver et nemt bytte og det ikke er så nemt at
eliminere eller knuse dem?
Hvis enhed i det islamiske arbejde ikke var en shariamæssig forpligtelse i forhold til
ideologien, så vil det være det, for at kunne beskytte Islams fremtid og værne om
den islamiske aktivitet imod anholdelser, tortur og udryddelse.
c) De lokale kræfter og partier, der er fjendtlige mod Islam, er i færd med at forme
nogle stærke fronter langs den islamiske verden. Disse fronter holder ikke op med
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at studere, overvåge, planlægge og forberede på alle mulige niveauer. Grundet den
realitet, er det så fordelagtigt, at de islamiske kræfter er fragmenterede og spredte;
eller er det mere passende, at de hæver sig op over disse betragtninger og årsager,
som står i vejen for deres forening og solidaritet? Disse og andre grunde vil med
sikkerhed ikke efterlade plads til tvivl, tilbageholdenhed eller tøven i etablering af
en verdensomspændende islamisk bevægelse, som kan udgøre en opposition på et
passende niveau af tænkning, organisering, planlægning og forberedelse.
Det var beviserne og begrundelserne, der forpligter enheden i det islamiske arbejde
og forbyder flere grupper. Vi må gå til værks ifølge Islams metode for Ijtihaad, for
at forstå, hvorledes disse beviser er gældende over realiteten.
Vi har nævnt tidligere, at realiteten, muslimerne lever under i dag, er Dar Al-Kufr
og det er en forpligtelse at ændre det til Dar Al-Islam. Vi har diskuteret det faktum,
at der skal være en gruppe, som arbejder for at realisere denne sag og at den skal
følge i Sendebuddets  fodspor. Før vi diskuterer de shariamæssige beviser, som
fortalerne for den holdning lænede sig opad, må vi forklare realiteten af gruppen,
som vil engagere sig i arbejdet. Er det hele det muslimske fællesskab, eller er det en
del af det muslimske fællesskab? Med andre ord, er det en gruppe fra muslimerne?
For at forstå dette punkt, siger vi følgende: Allah  har pålagt os forpligtelser, som
muslimerne skal stræbe efter at etablere. Nogle af disse forpligtelser er individuelle,
hvilket betyder, at muslimen kan udføre dem som et individ og synden fjernes ikke
fra hans nakke, indtil han udfører dem. Nogle af de andre forpligtelser, kræver en
gruppe til at udføre dem. Blandt denne type af forpligtelser, er forpligtelsen om at
arbejde for etableringen af den islamiske stat. Etablering af Allahs  Shari'ah er en
Fardh, som ikke ligger indenfor et individs evner og kunnen; derimod skal der flere
hænder til og folkets vilje skal forenes for at etablere den. Og dette forstås ud fra
princippet;

  َما َﻻ ي َ ِﱲ الْ َو ِاج َب إﻻ ِب ِه فَه َُو َو ِاجب

”Det, som er nødvendigt for at etablere en Waajib (forpligtelse), er i sig selv en
Waajib.”
Denne forpligtelse er fra de kollektive forpligtelser, som skal etableres. Personen,

Da’wah til Islam – side 183

der forsømmer den, vil have pådraget sig en mægtig synd. Naturen af pligtens
etablering, kræver altså ikke alle muslimerne; derimod kræver det et tilstrækkeligt
antal til at udføre forpligtelsen, dvs. en gruppe blandt muslimerne. At den gruppe
arbejder for denne Fardh, vil fjerne synden for forsømmelse, fra dens medlemmer,
men synden forbliver over dem, der ikke arbejder (indtil den bliver fuldført).
Gruppen blandt muslimerne vil påtage sig etableringen af denne Fardh, for dermed
at realisere det mål, den blev etableret for og den vil blive bedømt på korrektheden
eller fejlagtigheden i de tanker og adopterede regler, som er nødvendige for dens
arbejde.
Denne gruppe er ikke hele det muslimske fællesskab, for der er mange individuelle
muslimer, der ikke arbejder med den. Derimod arbejder de måske med andre
grupper (et punkt, vi vil forklare, når vi taler om tilladelsen til at have mere end én
gruppe), eller de arbejder måske slet ikke med en gruppe.
Denne gruppe er ikke Kaliffen og kan heller ikke tage hans position. Og reglerne
for Kaliffen, gælder ikke for den og den har ikke lov til at udføre en funktion, som
blev betroet til Kaliffen.
Derimod er dette kun en gruppe blandt muslimerne og den islamiske Ummah som
helhed, er det muslimske fællesskab (Jama'atul Muslimeen), som inkluderer grupper,
individer og Kaliffen.
Det muslimske fællesskab er den islamiske Ummah, som blev forenet og gjort til
søskende af den islamiske 'Aqeedah og ikke af de shariamæssige regler. Muslimerne
er uenige i Furoo' (perifere emner), uden at lade denne forskellighed påvirke deres
broderskab. Hvis reglerne var kriteriet for broderskab, ville en muslim ikke have
været en anden muslims bror. Ethvert muslimsk individ eller gruppe, der forlader
den islamiske 'Aqeedah, anses for at have forladt den islamiske Ummah og afveget i
retning af Ilden.
Det er det, der menes i Sendebuddets  Hadeeth;

(()) َوالت ِار ُك ِ ِ ينِ ِه الْ ُمفَا ِر ُق ِلْ َج َما َ ِة
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”Den, der forlader sin Deen og adskiller sig fra fællesskabet (Al-Jama'ah).”
[Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Det er også det, der menes i følgende Hadeeth om Sendebuddet ;

)) َوت َ ْف َ ِﱰ ُق ُأم ِﱵ َ َﲆ ث َﻼ ٍث َو َس ْب ِﻌ َﲔ ِف ْرقَ ًة ُﳇهُ ْم ِﰲ الن ِار إِﻻ ِف ْرقَ ًة َوا ِ َد ًة قَالُوا َو َم ْن
َ ْ َﱔ َ َر ُسو َل ا ِ ؟ قَا َل َما أَ َ َل َ ْي ِه َوأ
((ﲱ ِاﰊ
َِ

”Og min Ummah vil splittes i 73 sekter. Alle sammen undtagen én sekt, vil komme
i Ilden. De sagde; Og hvilken én er det, O Allahs Rasool? Han  sagde; (Den, der
følger) det, jeg og mine Sahabah følger.” [Berettet af Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn
Majah og Ahmed]
Dette muslimske fællesskab (Jama’ah) er den islamiske Ummah, som er én Ummah
foruden resten af jordens befolkning. Muslimernes blod og ejendom er én. De står
ved hinandens side og de er som én hånd imod resten, selvom deres forståelse og
Ijtihadaat er forskellige.
Der er stor forskel på det muslimske fællesskab og en gruppe blandt muslimerne.
Så det er forkert at komme med beviser om det muslimske fællesskab og nedfælde
dem over en gruppe blandt muslimerne.
Så Allahs  udtalelse;

ِ ُ ْ َ ْ ُ ﴿ ٕاِن َ ٰ ِ ِه ا ُ ُ ْ ا ً َوا ِ َ ًة َوا َ َر
﴾ُون

”Og jeres Ummah er sandelig én Ummah og Jeg er jeres Herre, så tilbed Mig
(udelukkende).” [MOQ Surah Al-Anbiya 21:92]

﴾﴿ َوإِن َ ٰ ِ ِه ا ُ ُ ْ ا ً َوا ِ َ ًة َوا َ َر ُ ْ َ ُ ِن

”Og jeres Ummah er sandelig én Ummah og Jeg er jeres Herre, så frygt Mig.”
[MOQ Surah Al-Mu´minoon 23:52]
Og hans  udtalelse;

Da’wah til Islam – side 185

ِ ُ ادﱒ َو َ َر
اﲪهِ ْم َوت َ َﻌ ُاط ِفه ِْم َم َ ُل الْ َج َس ِد ِإ َذا ْاش َت َﲃ ِم ْ ُه ع ُْض ٌو
ْ ِ )) َم َ ُل الْ ُم ْؤ ِم ِ َﲔ ِﰲ ت ََو
((ت ََداعَى َ ُ َسا ِ ُر الْ َج َس ِد ِ لسهَ ِر َوالْ ُحمى

”De troende, i deres gensidige kærlighed, overbærenhed og sympati, kan
sammenlignes med kroppen. Hvis en del af den klager (har ondt), reagerer hele
kroppen med søvnløshed og feber.” [Berettet af Al-Bukhari, Muslim og Ahmed]
Hvad der menes i disse Ayaat, er hele den islamiske Ummah og ikke bare en gruppe
blandt muslimerne. Hvis gruppen betragter sit arbejde, for at være det muslimske
fællesskabs arbejde, så er dette en klar fejltagelse og en underlig forståelse, som vil
have farlige konsekvenser; for eksempel at anse den, der ikke arbejder med den,
som en, der er udenfor broderskabet og være ligesom den, der har forladt sin Deen,
adskilt sig fra fællesskabet og afveget ind i Ilden. Hvad angår deres synspunkt, som
forbyder en tilstedeværelse af mange grupper, ved at bruge følgende beviser;

﴿و َ َ ُ ُ ا َ ِ َ َ َ ُ ا َوا ْ َ َ ُ ا ِ َ ْ ِ َ َ َء ُ ُ ا ْ َ َ ُت
َ
ٰ َ واو
ِ
َ
َ
َ
﴾ ٌ ِ َ اب
َ
ْ
ُ
َ
ٌ

”Og vær ikke ligesom dem, der blev splittede og blev uenige, efter de klare beviser
var kommet til dem. Og disse vil få en skrækkelig straf.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:105]

ْ ُ ُ ْ َ ْ ٍء ۚ ٕاِ َ ا

ِ ْ ُِْ َ ْ
﴾ِ َ َ ُ ا َ ْ َ ُ َن

ً َ ِ َ ُ ْ َو َ ُ ا
ُ ُ َُ ُ ِ ا

﴿ ٕاِن ا ِ َ َ ُ ا ِد
َ ِٕا

”(O Muhammad ) du har intet at gøre med dem, som delte deres Deen op og blev
til sekter; (afgørelsen vedrørende) deres anliggende tilkommer Allah, som vil
oplyse dem, hvad de har gjort.” [MOQ Surah Al-An'am 6:159]
Disse beviser gælder heller ikke den realitet, de blev nedfældet over. Disse to Ayaat
har intet at gøre med emnet vedrørende grupper. Deres emne er Trosartiklerne og
ikke de shariamæssige regler. Tafseer til, ”vær ikke ligesom dem, der blev splittet og
blev uenige, efter de klare beviser var kommet til dem,” er, at dette vedrører de
tydelige Trosartikler og absolutte beviser. Det er nemlig Jøderne og de Kristne, der
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omtales her;

ٰ
﴾ ٌ ِ َ اب
َ
ٌ َ َ ْ ُ َ َ ِ َ ﴿واو

”Og disse vil få en skrækkelig straf.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:105]
Imam Al-Baydhawi siger om denne Ayah; ”Vær ikke ligesom dem, der blev splittet
og blev uenige, efter de klare beviser var kommet til dem,” ligesom Jøderne og de
Kristne, som blev uenige om Tawheed (guddommelig enhed), fjernelsen af ethvert
element af Tanzeeh (dvs. antropomorfisme) og tilstanden på den Sidste Dag, som
er defineret af; ”...efter de klare beviser var kommet til dem.” Det er forpligtende
at være enige om disse tegn og beviser, som opklarer sandheden. Det er åbenlyst,
at forbuddet er rettet specifikt mod splittelsen over Trosartiklerne (Usool) og ikke
Furoo' (reglerne), på grund af hans  udtalelse;

((اب ف َ َ ُ أَ ْج َر ِان َو َم ْن أَخ َْط َأ فَ َ ُ أَ ْج ٌر َوا ِ ٌد
َ )) َم ْن ا ْج َﳤَ َد ف َ َأ َص

”Den, der foretog Ijtihaad og ramte (rigtigt), vil få to belønninger; og den, der begik
en fejl, vil (alligevel) få en belønning.” [Berettet af Al-Bukhari, Muslim og andre]
”Disse vil få en skrækkelig straf,” er en trussel til dem, som blev splittet op og en
advarsel til dem, der efterligner dem. [Al-Baydhawi citat, slut]
Med andre ord, gruppen der arbejder for at ændre realiteten, adskiller sig fra andre
grupper i de shariamæssige regler. Og den er uenig med andre og de andre grupper
er uenige med den om disse shariamæssige regler. Det er en muslimsk gruppe og
dens 'Aqeedah er islamisk. Dens uenighed med andre vedrører ikke selve 'Aqeedah,
derimod vedrører det reglerne. Det er derfor, denne Ayah tager en person udenfor
Islams Deen, hvis han går imod muslimernes 'Aqeedah og ikke hvis han er uenig om
reglerne. Denne Ayah har absolut intet at gøre med emnet om mangfoldigheden af
Ijtihaad.
Hvis det siges, at denne Ayah er generel og det man kigger på, er, ”det generelle i
ordlyden og ikke den specifikke årsag”, så svarer vi dem, at, ”det generelle ikke går
udover emnet, som pågældende Ayah blev åbenbaret til”. Den handler generelt om
modsigelser i Trosartikler og intet andet. Dette er ud fra ét perspektiv. Fra et andet
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perspektiv, så modstrider deres forståelse alle de Ahadeeth, der tillader forskellige
konklusioner i Ijtihaad. Og fra et tredje perspektiv, så indebærer deres forståelse, at
en uenighed med dem, er lig med en adskillelse fra Islams Deen.
Med hensyn til den anden Ayah;

ْ ُ ُ ْ َ ْ ٍء ۚ إِ َ ا

ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ ً َ ِ َ ُ ْ َو َ ُ ا
﴾ا ِ ُ ُ َ ُ ُ ِ َ َ ُ ا َ ْ َ ُ َن

﴿إِن ا ِ َ َ ُ ا ِد
َ ِٕا

”(O Muhammad ) du har intet at gøre med dem, som splittede deres Deen og
blev til sekter; (afgørelsen vedrørende) deres anliggende tilkommer Allah, som vil
oplyse dem, hvad de har gjort.” [MOQ Surah Al-An'am 6:159]
Ibn Katheer sagde; ”Mujahid, Qatadah, Al-Dahhak og Al-Suddi sagde, at den Ayah
blev åbenbaret om Jøderne og de Kristne. Og 'Aishah berettede, at Allahs Rasool 
fortalte hende;

َ ْ َ)) ُ ْﱒ أ
((ِﲱ ُاب الْ ِب َدع

”De er tilhængere af innovation (Bid'ah).” [Al-Tabaraani]
”... og blev til Shiya'an (faktioner),” dvs. sekter ligesom folket af Milal (forskellige
religioner) og Nihal (de forskellige livsanskuelser), lyster, indfald og vildledning. Og
Allah  fritog Sit Sendebud  for det, som de fulgte. Recitationen ifølge Hamzah
og Al-Kasa´i, som det blev berettet af 'Ali Ibn Abi Taalib  var, ”dem, der forlod
deres Deen,” som de blev påbudt og de er Jøderne og de Kristne. ”(O Muhammad
) du har intet at gøre med dem.” Og Al-Baydhawi sagde, ”dvs. de blev splittet,
hvor en del af dem erkendte, mens andre ikke gjorde; derfor blev de splittet.”
Uenigheder i Trosartikler er reelt anderledes, end uenighed i Furoo' (reglerne). Med
hensyn til Trosartikler, så er uenigheder i disse beviser og mange andre blevet gjort
forbudt, så vi ikke bliver ligesom Jøderne og de Kristne, som var uenige om deres
Profeter og forlod deres Deen, for at følge Bid'ah (innovation) og falskhed og blev
til sekter, dvs. Milal og Nihal. Dette forklares af Allahs  udtalelse;

﴾َ َ َ

ُ ْ ِ ْ ٓا َ َ َو
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ٰ
ُ ْ ِ َ ﴿و َ ِ ِ ا ْ َ َ ُ ا
َ

”Men de blev uenige, så en del af dem erkendte, mens andre benægtede.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:253]
Så emnet handler om Imaan og Kufr. Vedrørende uenighed i Furoo' (regler), er der
adskillige beviser, som tillader forskellige forståelser, indenfor teksten og det, den
vedrører og ikke andet. Dette er noget, som de muslimske retslærde skal vide, per
nødvendighed. Så det er alt for simplificeret og naivt at bruge disse beviser, som
forbyder uenighed i Trosartikler, til at bevise et forbud mod flere grupper; så længe
disse grupper er baseret på de shariamæssige regler.
Hvad angår følgende beviser:

ٌ َات َو َهن
ٌ َون َهن
اﴐبُو ُه
ِ ْ َ ﱔ َ ِﲨي ٌع ف
ُ )) إِن ُه َس تَ ُك
َ ِ ات ف َ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُفَر َق أَ ْم َر َه ِذ ِه ْ ُاﻷم ِة َو
((ِ لس ْي ِﻒ َﰷ ِئنًا َم ْن َﰷ َن

”Der vil sandelig opstå fejl og mangler; den, som vil splitte denne Ummahs affære,
medens den er forenet, så slå ham med sværdet, uanset hvem han er.”
[Berettet af Muslim]
Og;

(()) َم ْن فَر َق فَل َ َْس ِم ا

”Den, der splitter, er ikke en af os.”
Og;

ِ )) َد َا َ الن ِﱯ صﲆ ﷲ ليه وسﲅ فَ َاي َ ْﻌنَا ُه فَقَا َل ِفﳰَا أَ َ َذ َل َ ْينَا أَ ْن َ ي َ َﻌنَا َ َﲆ الس ْمع
 َوأَ ْن َﻻ نُنَ ِاز َع َاﻷ ْم َر، َوأَ ََر ٍة َل َ ْينَا، َ ﴪ
ِ ْ ُ  َو، َ ﴪ
ِ ْ  َو ُع، ِﰲ َم ْ َش ِطنَا َو َم ْك َر ِهنَا،َوالطا َ ِة
(( ِع ْن َد ُ ْﰼ ِم َن ا ِ ِف ِه ُ ْره ٌَان، إِﻻ أَ ْن َ َر ْوا ُك ْف ًرا ب َ َوا ً ا، ُ َ أَ ْه

”Profeten  inviterede os og vi gav ham Bay'ah; blandt de ting, han sagde vi gav
Bay'ah om, var, at vi skulle høre og adlyde, når vi er aktive og når vi er trætte, i
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besværlige tider og i nemme tider, selv hvis vi blev diskrimineret og at vi ikke skal
strides med autoritetens folk, medmindre vi ser en Kufr Bawaah (åbenbar hedensk
handling), hvorom vi har et tydeligt bevis fra Allah.” [Berettet af Muslim]
Disse beviser vedrører Kaliffen, hans Bay'ah, lydighed til ham og forbuddet mod
oprør imod ham, medmindre han viser en åben Kufr. Hvis nogen kommer for at
bekæmpe ham og splitte denne Ummahs enhed, så lad ham blive ramt af sværdet,
uanset hvem han er. Disse beviser har ingen forbindelse, hverken meget eller lidt,
til emnet om en gruppe fra muslimerne. Så gruppen får ikke de samme regler som
Kaliffen og den repræsenterer ham heller ikke; derimod arbejder den udelukkende
for at etablere Kaliffen og stille ham til regnskab.
Beretningerne;

(()) ي َ ُد ا ِ َم َع الْ َج َما َ ِة

”Allahs 'Hånd' er sammen med fællesskabet.” [Berettet af Al-Tirmidhi]

((اب
ٌ  َوالْ ُف ْرقَ ُة َ َذ، )) الْ َج َما َ ُة َر ْ َﲪ ٌة

”Fællesskabet er barmhjertighed og splittelse er straf.” [Berettet af Ahmed]
Disse beviser har intet at gøre med et forbud mod flere grupper. Muslimerne vil
mærke barmhjertigheden, ved at leve under skyggen af det muslimske fællesskab
eller en gruppe blandt muslimerne. Med hensyn til adskillelse og splittelse, så giver
det bare Shaytaan muligheden for at komme tættere på muslimen, hvor følgende
udtalelse fra Sendebuddet  kan gælde;

ُ ُ )) فَإِن َما ي َ ْأ
((ﰻ ا ئ ْ ُب الْقَ ِاص َي َة

”Ulven spiser sandelig kun det får, der er kommet væk fra flokken.”
[Berettet af Al-Nasa´i]
Dette hentyder til straf. Der findes intet i disse to Ahadeeth - hverken i ordlyden
eller meningen, som indikerer en forpligtelse om enhed i det islamiske arbejde, for
at etablere Allahs  styre. Disse er de shariamæssige beviser, som bliver anvendt til
at forbyde flere grupper, men ingen af dem gælder for det, hvilket er blevet nævnt.
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Hvad angår de rationelle begrundelser, som er blevet nævnt og de negative effekter
ved at have mange grupper; der er intet af dette, som forhindrer, forbyder eller
forpligter noget som helst. Det eneste, som forhindrer, forbyder eller forpligter, er
Islams Shari'ah. Den dårlige realitet skal forstås, som den er og essensen af den,
skal også forstås præcist. Derefter går vi til Shari'ah for at hente beviserne, som vil
forpligte eller forbyde, for at behandle denne realitet.
Altså kan vi ikke tage de shariamæssige regler fra realiteten.
Godkendelsen af flere grupper
Det er blevet forklaret, at beviserne, som blev brugt til at forpligte enheden i det
islamiske arbejde, ikke kan betragtes som et bevis. Det betyder ikke (automatisk), at
den anden holdning, som tillader flere grupper, er blevet legitim. Dette er fordi, at
en afvisning af noget, ikke beviser det modsatte. Der skal være beviser, som viser
korrektheden af deduktionen og præcisionen i udledningen. Hvad er disse beviser
så? Der findes mange beviser, der godkender uenigheder i Furoo' (regler), men ikke
i Usool (Trosartikler). Og Profetens  Sunnah har indikeret tilladelsen til uenigheder
i Furoo'. Følgelig kan vi se, at Sahabah  blev uenige indbyrdes, såvel som Tabi'een
(generationen efter Sahabah) og de retslærde blandt Salaf (de retskafne forgængere).
Hvad angår forbuddet mod uenigheder, så kom det vedrørende uenigheden blandt
Kuffaar, som handlede om fundamenterne for deres Deen og ikke i Furoo'.
Eksempelvis uenigheder, de havde om Profeterne, Opstandelsesdagen, livet, døden
og deres bøger, indtil de blev til sekter, partier og Milal og Nihal. Altså gik de bort
fra sandheden, som var blevet åbenbaret af Allah  til deres Profeter og vildledte
deres tilhængere. Han  sagde;

﴾ٍ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ٍم

ِ اب ِ َ ْ ِ ِ ْ ۖ َ َ ْ ٌ ِ َ َ َ ُ وا
ُ َ ْ ْ﴿َ ْ ََ َ ا

”Derefter blev sekterne uenige indbyrdes; så ve de vantro, over bevidnelsen af en
Mægtig Dag.” [MOQ Surah Maryam 19:37]
Altså advarede Allah  os imod lignende uenigheder, som dem Kuffaar havde.
Ved Al-Khandaq (grøften) kampen, så accepterede Sendebuddet  de forskellige
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forståelser, som Sahabah  havde efter at have hørt ham sige;

((ﴫ إﻻ ِب َ ِﲏ قُ َريْ َظ َة
َ ْ  ف َ َﻼ يُ َصل َﲔ الْ َﻌ، )) َم ْن َﰷ َن َسا ِم ًﻌا ُم ِطي ًﻌا

”Den, der lytter og adlyder, skal ikke bede 'Asr (bønnen), før de kommer i
nærheden af Bani Quraydhah.” [Seerah Ibn Hisham]
Følgende punkter udledes fra denne Hadeeth:
1- En Mujtahid vil både begå fejl og ramme rigtigt. At han er en Mujtahid betyder
ikke, at han ikke kan begå fejl.
2- Reglen, som blev udledt af en Mujtahid, må betragtes som en shariamæssig regel,
selv hvis det var en fejl.
3- En Mujtahid, som begik en fejl, ved ikke, at han har begået en fejl. Hvis han
vidste det, ville han ikke have lov til at holde fast i sin fejl.
4- En Mujtahid bliver belønnet af Allah , uanset om han ramte rigtigt eller
forkert selvom belønningen ikke er den samme.
Og imamerne (de retslærde) var enige om, at synden bortfalder fra Mujtahideen i de
regler, som vedrører de spekulative emner i Fiqh (jura).
Imam Al-Qurtubi - må Allah  have barmhjertighed over ham - sagde i sin Tafseer;
”Sahabah blev flere gange uenige om regler til hændelserne, selvom de var forenet i
harmoni.” Al-Baghdadi citerede følgende fra 'Umar Ibn 'Abdul 'Azeez i hans bog,
'Al-Faqeeh Wa Al-Mutafaqqih'; ”Jeg ville ikke have været glad, hvis Muhammads 
Ashaab (ledsagere) ikke blev uenige, fordi hvis de aldrig blev uenige, ville der ikke
være nogen tilladelse (til, at vi kunne være uenige).”
Mange bøger er blevet skrevet af store muslimske retslærde, der opklarer årsagerne
til uenighed.
En af disse årsager er, at menneskets forståelse, i kraft af dets natur, vil variere fra
en person til en anden. Deres evner er forskellige, ligesom deres forståelse varierer.

Da’wah til Islam – side 192

Følgelig eksisterede forskellige Ijtihadaat og udledninger, siden Sahabahs tid indtil
vores tid og dette vil vedblive indtil Dommedagen. En af de årsager er det faktum,
at naturen af Shari'ah får muslimerne til at være uenige, men der er barmhjertighed
i dette.
- Variationerne i Qira´aat (recitationer) førte til forskellige forståelser. Så enhver
Mujtahid ville have en forståelse ifølge sin recitation. Eksempelvis uenigheden om
den Ayah, som omtaler Wudhu (rituel afvaskning), med hensyn til, om foden skulle
vaskes eller stryges?
- De lærde ('Ulema) og juristerne (Fuqahaa) var uenige om visse Ahadeeth. Fordi en
Hadeeth kan være Saheeh (autentisk) for den ene retslærd, men ikke for den anden,
afhængigt af den metode, den enkelte retslærd bruger til at acceptere eller afvise
Ahadeeth.
Lad os tage eksemplet med en Hadeeth Mursal. Muhaddithoon (eksperter i Hadeeth),
Usuliyyoon (retslærde i juraprincipper) og Fuqahaa blandt denne Ummahs imamer,
har været uenige om anvendelsen af en Hadeeth Mursal som bevis. Nogle brugte
den som bevis, mens andre ikke gjorde og betragtede den som en Hadeeth Munqati'
(dvs. en Hadeeth, som har et brud i beretningskæden.)
- Konflikter mellem beviser er en anden årsag til uenighed. Eksempelvis forbyder
nogle tekster, at man bruger noget, der er Najas (urent) eller noget, som er Haraam,
til medicinske formål, ligesom i følgende Hadeeth;

(()) إِن ا َ أَ ْ َز َل ا ا َء َوا َوا َء َو َج َﻌ َل ِل ُﲁ دَا ٍء د ََوا ًء فَ َ َد َاو ْوا َو َﻻ ت ََد َاو ْوا ِ َﲝ َرا ٍم

”Allah har sandelig sendt både sygdommen og kuren og til enhver sygdom har
Han fastlagt en kur, så søg efter den. Men søg ikke kuren via Haraam.”
[Berettet af Abu Dawud]
Hvorimod andre tekster tillod brugen af Najas eller Haraam substanser, ligesom i
følgende Hadeeth;

(()) َرخ َص الن ِﱯ صﲆ ﷲ ليه وسﲅ ِلزب َ ْ ِﲑ َو َع ْب ِد الر ْ َﲪ ِن ِﰲ لُ ْ ِس الْ َح ِر ِر ِل ِحك ٍة ﲠِ ِ َما

”Profeten  tillod Al-Zubayr og 'Abdul Rahman at have silke på, fordi de begge
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havde fået udslæt.”
Og følgende udtalelse;

((ون يَتَ َد َاو ْو َن ﲠِ َا فَ َﻼ َ َر ْو َن ﲠِ َا ب َ ْأ ًسا
َ  قَدْ َﰷ َن الْ ُم ْس ِل ُم: )) قَا َل الز ْه ِري ِﰲ أَبْ َوالِ ْ ِاﻹب ِِل

”Al-Zuhri sagde om kamelernes urin: 'Muslimerne plejede at bruge den som
medicin og de så ikke noget forkert i dette.'” [Berettet af Al-Bukhari]
- Når der ikke forefindes en klar tekst til et emne, vil metoden til at finde Allahs 
regel, være Ijtihaad og Ijtihaad er som regel spekulativ (Dhanni) og giver derfor plads
til uenighed.
- Den ekspansive natur i det arabiske sprog, i forhold til ordenes betydninger, er
også årsag til uenigheder. Eksistensen af Ishtiraak (homonymer / ord med flere
betydninger), Haqeeqi (bogstavelige mening), Majaaz (metafor), Mutlaq (absolutter),
Muqayyad (begrænsende), 'Aam (generelle) og Khaas (specifikke), illustrerer dette. Så
det er en del af det arabiske sprogs natur - åbenbaringen blev nedsendt på arabisk
- at de mange udtryk og syntakser, er åbne for forskellige meninger og diverse
indikationer. Eksempelvis Allahs  udtalelse om de fraskilte kvinder;

﴾﴿ َ َ َ ْ َ ِ ُ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ و ٍء

”Lad dem vente tre Quruu´ (i forhold til deres ægteskab).”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:228]
Sprogligt kan ordet Quruu´ enten betyde ren eller tidspunktet for menstruation. Så
hvilken mening hentydes der til her? Dette var en af grundene til uenighed blandt
Fuqahaa (juristerne) angående dette emne.
Dette er vedrørende Shari'ah generelt. Men alt hvad der er blevet nævnt, gælder det
også emnet under diskussion? Med andre ord, denne godkendelse af uenighed i de
shariamæssige regler, som accepteres af Shari'ah; tillader den dermed et flertal af
bevægelser, grupper eller partier, som arbejder for ændring? Eller har emnet sine
særegne og specifikke beviser, som udelukker det fra den oprindelige regel?
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Gruppen eller partiet er etableret på en shariamæssig forståelse af tekster, som har
muligheden for at blive forstået på flere måder, som enhver anden shariamæssig
forståelse, undtagen den, som vedrører de absolutte (og entydige) regler. Så de
shariamæssige regler, som gruppen har adopteret, er udledte regler og kan være
korrekte eller fejlagtige. Og det er ikke tilladt for en muslim, at arbejde med en
gruppe, hvori han ser mange fejl. Derimod skal han rådgive den og søge efter en
gruppe, som vil fjerne synden fra ham, ved at arbejde med den. Som vi har nævnt
tidligere, så indikerer naturen af mennesker og deres retslærde, Shari'ah og det
arabiske sprog, at det er tilladt at have forskellige forståelser. Og det er det, der
godkender tilstedeværelsen af mere end én gruppe. Så der er ingen skade i det, så
længe det ikke er mere end uenighed i forståelsen. I sådan et tilfælde bliver arbejdet
med gruppen eller partiet, der er tættest på sandheden, til en forpligtelse. Desuden
er der følgende Ayah;

ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ َن إِ َ ا ْ َ ْ ِ َو َ ٔ ْ ُ ُ و َن
ِ َ وف َو َ ْ َ ْ َن
﴾َ ِ َواو َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

َْ ٌ ُْا
ُ ْا

ُ َ ْ ﴿و
َ

”Og lad der blandt jer være en gruppe, som kalder til alt, hvad der er godt (dvs.
Islam), påbyder Ma'roof og forbyder Munkar; og disse vil være de succesrige.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:104]
Ordren i denne Ayah fokuserer på forpligtelsen om at etablere mindst én gruppe,
hvis arbejde skal være følgende; at kalde til Al-Khayr (Islam), påbyde Ma'roof (det
rette) og forbyde Munkar (det slette). Ordlyden (Al-Mantooq) i denne Ayah betyder
ikke tilstedeværelsen af én enkelt gruppe. Ellers ville Han  have sagt, ”Ummatun
Waahidah (én Ummah).” Men det, som blev beordret, er typen af gruppe, hvis
arbejde vil være Da'wah, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar. Denne Fardh er en
kollektiv Fardh og forpligtelsen realiseres med tilstedeværelsen af én gruppe. Men
når og hvis, der eksisterer mere end én gruppe, på grund af forskellige forståelser
af det arbejde, som skal udføres, så er der intet galt med det. Denne type udtryk er
blevet gentaget i hundredvis af Ayaat og Ahadeeth.
Eksempelvis i denne Hadeeth;

(()) َم ْن َرأَى ِم ْ ُ ْﲂ ُم ْكَ ًرا فَلْ ُيغ َْﲑ ُه ِب َي ِد ِه
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”Den af jer, der ser en Munkar, skal ændre den med sin hånd...”
[Berettet af Muslim]
Det betyder ikke én Munkar, men typen af Munkar.
Abu Al-A'la Al-Mawdudi (må Allah  være nådig over ham) nævnte i sin bog, ”De
islamiske opfattelser om religion og stat”, i kapitlet omhandlende forpligtelsen, at
påbyde Ma'roof og forbyde Munkar;
”Det, som er tydeligt, ud fra det partitive i denne Ayah; ”Og lad der blandt jer være
en gruppe, der kalder til alt det, som er Khayr (dvs. Islam).” Det betyder ikke, at
muslimerne beordres til at have en gruppe, som vil påtage sig forpligtelsen om
Da'wah til Islam, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar, medens det oprindeligt ikke
var en forpligtelse for resten af muslimerne, at påtage sig denne opgave. Derimod
var det meningen, at den islamiske Ummah aldrig må være foruden -mindst- en
gruppe, som vil værne om det Lys, der kom fra Sandhedens og Godhedens Lampe
og kæmpe mod Falskhedens ondskab og faldgruber. Når der ikke eksisterer sådan
en gruppe blandt muslimerne, bliver det umuligt for den islamiske Ummah at blive
frelst fra Allahs  forbandelse og strenge straf, for ikke at tale om, at kunne være
den bedste Ummah, som er blevet frembragt til menneskeheden.”
Baseret på, hvad vi har nævnt tidligere:
Vi skal vide meget klart, at hvad Shari'ah har godkendt, er en barmhjertighed. Hvis
det blev til en alvorlig prøvelse, vil det være på grund af muslimernes misforståelse
og intet andet. Tag et kig på to store imamer fra denne beærede Ummah og deres
fremtrædende Fiqh; det blev nævnt i ”Shuzuur Al-Dhahab” (Fragmenter af Guld), at
Imam Shafi'is studenter en dag kom til ham og klagede over hans besøg hos Imam
Ahmed, medens de var i strid med hans studenter, på grund af uenigheden i deres
holdninger. Så sagde Imam Shafi'i;
”De siger; 'Ahmed besøger dig og du besøger ham',
Jeg siger; 'Dyderne adskiller sig ikke fra hans hjem.
Hvis han besøger mig, (siger jeg) tak til ham og hvis jeg besøger ham, er dette på
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grund af hans elskværdighed.
I begge situationer tilkommer den (elskværdigheden) ham.'”
En lignende ting skete imellem Imam Ahmed og hans studenter. Så Imam Ahmed
fortalte dem;
”Hvis vi er forskellige i slægt, forenes vi dog af en viden, vi har givet samme status
som en fader; hvis vandet i havene er forskelligt, er vi alle sammen frisk (vand), der
strømmer ud af den samme beholder.”
- Den, der vil forene muslimer om en bestemt handling, trods hans forsømmelse
af realiteten af Shari'ah og realiteten af mennesker, så siger vi til ham, hvad Imam
Malik sagde til Kaliffen Haroon Al-Rasheed, da han ville adoptere hans forståelse
og skoleretning, gøre den bindende over folket og forbyde dem (at følge) andres
forståelse; ”Gør ikke noget snævert for muslimerne, som Allah  gjorde bredt for
dem.”
- Når Kaafir staterne og regimerne under deres kontrol, ser en gruppe eller grupper
arbejde seriøst for at etablere Allahs styre, udover at bruge strenge midler imod
dem og sprede rygter, så prøver de at afspore disse grupper eller få dem til at fejle,
ved at etablere grupper, som er under deres kontrol. Hvis vi antager, det ikke er
tilladt at have mere end én gruppe, så betyder det, at gruppen må forene sig med
alle de andre grupper og dette inkluderer både det gode og det dårlige. Men det
modsatte er derimod tilfældet, hvor vi skal smide det dårlige væk og beholde det
gode, som gavner folket.
- Eftersom dette forslag, (forpligtelsen om at forene det islamiske arbejde og
forbyde flere grupper), modsiger realiteten af Shari'ah, mennesker og selve sproget,
som åbenbaringen blev nedsendt på, er det altså umuligt at realisere. At diskutere
det, vil være distraherende fra det, som er mere vigtigt, nemlig arbejdet for at
etablere Khilafah. Udtalelsen om, at Allah  ikke vil hjælpe muslimerne, før de
forener sig, er en ubegrundet dom, der er uacceptabel. Derimod vil Allah  ikke
hjælpe dem, før de forholder sig til Shari'ah, holder fast i Allahs  Reb og opfylder
Hans befaling. Derefter vil Allah  hjælpe dem, selvom de er få i antal. Fordi den
ene person, som er engageret med Sandheden, vil tælle som mange, selvom de

Da’wah til Islam – side 197

mange mennesker, der følger falskheden, er ligesom skummet (fra havet).
Der mangler at blive nævnt noget bestemt om emnet og det er, at tilstedeværelsen
af Kaliffen og den islamiske stat, er det vigtigste aspekt, som forener muslimerne;
der findes ingen forenelse uden ham. Forståelser vil forblive forskellige, men vi er
beordret til at adlyde Kaliffen. Imamen adopterer og med sin adoptering afgør han
stridigheder, men han vil hverken forhindre eller fjerne dem. Og hans ordre skal
overholdes af muslimerne, offentligt og privat.
Hvad angår lederen af et parti, adlydes hans ordrer indenfor partiet og han afgør
stridigheder blandt partiets medlemmer, men ikke alle muslimer.
Skal bevægelsen være regional eller global?
Der er nogle muslimer, som foreslår, at den islamiske bevægelse skal være global;
Islam er en universel Deen og Muhammad  blev sendt til hele menneskeheden.
Desuden står den islamiske bevægelse i virkeligheden overfor globale bevægelser.
Omfanget af opgaver, som kræves af den islamiske ændring, påbyder ydermere et
behov for universalitet.
Folk, der har denne holdning, vil ofte citere følgende beviser fra Qur´anen;

س َو َ ُ َن
ِ ﴿و َ َ ٰ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ا ً َو َ ً َ ُ ُ ا ُ َ ََاء َ َ ا
َ
﴾ا ُ ُل َ َ ْ ُ ْ َ ِ ًا

”Og således gjorde Vi jer til en retfærdig nation, så I kan være vidner overfor
menneskeheden og så Sendebuddet () kan være et vidne overfor jer.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:143]

﴾ ً ِ َ ْ ُ ْ َ ِٕس إِ َر ُ ُل ا ِ ا
ُ ﴿ُ ْ َ ا َ ا

”Sig (O Muhammad ): 'O menneskehed! Jeg er sandelig blevet sendt til jer alle,
som et Sendebud fra Allah.'” [MOQ Surah Al-A'raf 7:158]

﴾س َ ِ ً ا َو َ ِ ً ا
ِ

ً َ
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ِٕ﴿و َ ا ْر َ ْ َ َك ا
َ

”Og Vi har udelukkende sendt dig (O Muhammad ) til hele menneskeheden som
en, der spreder gode nyheder og som en, der advarer (imod en kommende straf).”
[MOQ Surah Saba 34:28]
Altså ser vi Sendebuddet  rettede sin Da'wah mod hele verden, enhver magt, lejr
eller konge. Han  skrev til Najaashi (kongen af Abessinien - Etiopien), Heraklius
(kejseren af Rom), Al-Muqawqas (kejseren af kopterne) og Kisrah (kejseren af
Persien). Det er ikke tilladt for det islamiske arbejde, at være isoleret, ligesom
arbejdet i en enkelt butik eller område og lade den islamiske bestræbelse være et
opråb, som kun kommer fra én dal. Som Deen er Islam universel i sin 'Aqeedah og
systemer.
Allah  er Skaberen af alting, Den der varetager affærerne, den mest Vidende og
Informerede, som det svage og afhængige menneske, der blev skabt fra en simpel
væske skal vende sig til. Altså er Allah  Skaberen af mennesket og Han er ethvert
menneskes Rabb (Herre). Menneskets eksistens er forbundet til formålet med dets
skabelse, som er tilbedelse. Dets eksistens er også forbundet til det, der kommer
efter livet, som er Genopstandelsen, Paradiset, Helvedet, gengældelse for Imaan,
Kufr, lydighed og ulydighed. Sandhedens 'Aqeedah skal leveres og bæres til enhver;

﴾ٍ َ َ َ

َ ْ َ َ ْ َ ﴿ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٍ َو

”... så dem, der blev destrueret (for deres benægtelse af Imaan), blev det efter et
tydeligt bevis og dem, der skulle leve (som Troende), vil leve efter et tydeligt
bevis.” [MOQ Surah Al-Anfal 8:42]
Systemet, Allah  åbenbarede til Sit Sendebud , der udspringer fra den islamiske
'Aqeedah, er et system til mennesket, som værende et menneske, uanset farve, race
eller position.
Islam er visselig en universel Deen. Og den forpligter, at frøet for etablering af den
islamiske stat, er et universelt frø. Følgelig pålagde Islam gruppen, at forberede sig
til at påtage sig denne opgave. Det er derfor, gruppen egentlig ikke må betragte sit
arbejde på en snæver måde, eller begrænse sig selv til det land, som den arbejder i.
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Den må ikke acceptere lappeværk eller gradvise forslag, som accepterer sandheden
delvist og fratager sandheden sin radikale natur. Derimod må gruppen indse, at
den skal frelse hele menneskeheden, fra dårskaben af Kufr og falskheden af Shirk,
uanset hvilke former de måtte tage overfor sandheden, som kun kan være én. Før i
tiden plejede folk at mene, at idolerne gavnede dem og at gavn og skade lå i deres
hænder. I dag betragter folk bestemte tanker, som det, der bringer dem gavn og
indeholder godt, imedens de betragter andre som skadelige. Gruppen bør kigge på
sagen og adoptere sin kultur efterfølgende. Dens arbejde og sti tegnes op på basis
af det, så hvis den fulgte den, uden afvigelse og var tålmodig overfor hvad end der
måtte konfrontere den og ikke snublede, gik på kompromis eller bøjede sig, vill
Allah  have forberedt den (i praksis og i teorien) til at påtage sig opgaven globalt,
hvilket vil ske efter etableringen af den islamiske stat. I forhold til sin tænkning, er
gruppen global og med hensyn til sit arbejde, så kan den ikke komme udover det
faktum, at den er en gruppe, som arbejder et bestemt sted, for at etablere den
islamiske stat. Altså er det Khilafah staten, der vil påtage sig den mægtige opgave.
Et sidste punkt mangler at blive nævnt. Det er det faktum, at de muslimske lande
bevidst opdeles i mange stater og muslimerne i disse lande lever generelt i lignende
atmosfærer, selvom der findes forskelle i nogle delvise sager, som dog ikke ændrer
metoden, eller hindrer udvidelsen af et arbejde, som er organiseret, til mere end ét
land. Denne udvidelse giver styrke til gruppen og øger dens bevidsthed og gør den
mere effektiv. Det gør også etablering af Khilafah staten i et område tilbøjelig til at
ekspandere og sprede sig. Dette hjælper gruppen med at påtage sig opgaven, som
vil komme efter statens etablering. Det vil forberede staten til at indtræde stadiet af
global kamp. I begge situationer, vil gruppen udelukkende sætte sin lid til Allahs 
hjælp.
Bør arbejdet være delvist eller omfattende og balanceret?
Der findes også muslimske aktivister, som fremmer ideen om helheden og balance
i det aktuelle islamiske arbejde, mens andre foreslår en tilgang, som er enten delvis
eller overdreven.
Helhedstilgangen vil sige, at det ikke er tilladt begrænse det til et enkelt aspekt eller
en delvis ting og udelukke andre dele og aspekter. Nogle af kendetegnene af den
islamiske metodologi er, at den besidder et system for tilbedelse, økonomi, sociale
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forhold, politik og militæret. Det første islamiske arbejde under Profetskabet var
også helhedsorienteret. Følgelig overholdte og fulgte Allahs Rasool  det islamiske
arbejde i alle dets aspekter. Om end i fronten, eller i de moralske instrukser, så var
han  en Murabbi (uddanner), i feltet for uddannelse var han  en lærer, i feltet for
Jihaad var han  en leder og i planlægning var han en vejleder. Og det islamiske
arbejde pålægger os, at følge i hans  fodspor til enhver tid og alle steder og der er
intet valg med hensyn til at følge hans vej.
Som kontrast til dette, er den delvise tilgang i det islamiske arbejde, som vil sige, at
begrænse sig til et aspekt af det islamiske arbejde. De overholder kun dette og går
ikke udover det. De tror kun på dette delvise arbejde og afviser alt andet. Men et
delvist arbejde, skaber pluralisme og fragmentering i arbejdet og adspreder folks
indsats. Og Qur´anen afviste det delvise arbejde for Israels Børn. Han  sagde;

َ ِ ِ َ ِب َو َ ْ ُ ُ و َن ِ َ ْ ٍ ۚ َ َ َ َ ُاء َ َ ْ َ ُ َ ٰذ
ِ َ َ ْ َ َ ِة ا ْ َ ۖ َو َ ْ َم ا ْ ِ َ َ ِ ُ َ دو َن إِ َ ا َ ا
﴾اب

ْ ﴿ا َ ُ ْ ِ ُ َن ِ َ ْ ِ ا
ْ ِ ُ ْ إِ ِ ْ ٌي ِ ا

”Erkender I en del af Skriften og fornægter en del? Hvad er da gengældelsen for
dem af jer, der gør dette, andet end vanærelse i dette liv og på Opstandelsesdagen,
skal de blive tilskrevet den allerhårdeste straf.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:85]
Fortalerne siger også, at udfordringen fra Jaahiliyyah kræfterne og deres solidaritet,
forpligter en helhedstilgang i det islamiske arbejde. Denne gruppe af muslimske
aktivister mener, at der skal være en balance i at give enhver del af det islamiske
arbejde -som helhed- sin rette vægt og andel; ellers vil det føre til mangler i nogle
ting og overdrivelse i andre. Og denne balance kræver overvejelse, i forhold til en
logisk prioritering.
Ideen om integrering behandler kort sagt Islam som en helhed. Så derfor skal
gruppens arbejde være karakteriseret med en omfattende natur. Balance forpligter,
at man er beskæftiget med ethvert aspekt, i forhold til værdier og målestokke, som
passer til hver enkelt. Der bør ikke ske en forøgelse i dette; ellers vil det medføre
overdrivelse og der bør heller ikke ske formindskelse; ellers vil det føre til defekter.
(Natur)lovene for integrering og balance, kontrollerer naturen af tingene og vores
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handlinger. Det er love, både muslimen og ikke-muslimen forholder sig til. Og han
mærker vigtigheden af deres tilstedeværelse i sit liv og arbejder for at realisere dem,
så resultatet kommer efter hensigten. Dog bør man bemærke, at bedømmelsen på
integreringen af ting og opnåelsen af deres balance, er afhængig af forstanden, i
modsætning til bedømmelsen på handlinger, som er afhængig af Shari'ah.
Dette er fordi, at forstanden opfatter realiteten af ting og de elementer, som udgør
realiteten og den dertilhørende mængde af vigtighed, som de skal have. Det er et
område, som tilkommer folk med ekspertise og følgende Hadeeth fra Sendebuddet
 vedrører dette punkt;

(()) أَن ُ ْْﱲ أَ ْ َ ُﲅ ب َِأ ْم ِر ُدنْ َي ُ ْاﰼ

”I ved mere om de ting, der vedrører jeres Dunya.” [Berettet af Muslim]
Landmanden, lægen, ingeniøren og mekanikeren, har ekspertise indenfor for deres
eget felt og dets regler. Hver enkelt forsøger at opnå denne lov (om integrering og
balance).
Hvad angår handlinger, afgøres de af Allah  og denne Hadeeth fra Sendebuddet
 vedrører dette;

(()) َم ْن َ ِﲻ َل َ َﲻ ًﻼ ل َ َْس َل َ ْي ِه أَ ْم ُر َ فَه َُو َرد

”Den, der udfører en handling, som ikke er baseret på vores sag (Islam), vil få den
afvist.” [Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Og følgende shariamæssige princip gælder her;

 لﴩ ِعي
ْ  َاﻷ ْص ُل ِﰲ َاﻷفْ َﻌالِ التقَ د ِ ﳊُ ْ ِﲂ ا

”Grundlaget for alle handlinger, er forholdelsen til den
shariamæssige regel.”
Dette er fordi, at bedømmelsen på handlinger, som værende Husn (attraktive) eller
Qubh (frastødende), er underlagt menneskets betragtning af den enkelte handling
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og ikke handlingen i sig selv. Og muslimen vil bedømme sine handlinger ifølge de
tanker, han er overbevist om. Hvis handlingen er ifølge Allahs  påbud, så er den
Hasan (god); hvis den er ifølge Hans forbud, så er den Qabeeh (afskyelig). For det
shariamæssige princip siger;

 ﴩع
ْ  اﳊ َ َس ُن َما َحس نَ ُه ال
ْ ﴩع َوالقَ ُِيح َما قَ َ ُه ال

”Hasan (godt) er det, som Shari'ah har gjort Hasan og Qabeeh (afskyeligt) er det,
som Shari'ah har gjort Qabeeh.”
Når muslimen vil opnå integrering og balance i tingene, bruger han sin forstand,
ligesom ethvert andet menneske. Men når han vil realisere det i sine handlinger, så
skal det ske ifølge den shariamæssige regel.
Noget andet er, at loven om integrering og balance tager størrelsen af det arbejde,
som Shari'ah har krævet i betragtning, uden at det må overskrides. Og dette fører
os til at komme med følgende detaljering;
- Islam er komplet. Og alle muslimer, dvs. den islamiske Ummah, påtager sig hele
Islam.
- Den islamiske Ummah består af individer, grupper og Kaliffen.
- Hver enkelt af disse er blevet betroet med specifikke regler.
Den individuelle muslim påtager sig, hvad Shari'ah kræver af ham som individ. Og
gruppen påtager sig, hvad der kræves af den som en gruppe. Kaliffen påtager sig,
hvad han blev beordret til at påtage sig som Kalif. Hvis muslimerne som individer
påtog sig alt, hvad der kræves af dem og ligeledes gruppen og Kaliffen, vil arbejdet
i sin omfattende helhed, være blevet realiseret. Enhver fejl eller mangel (i individet,
gruppen eller Kaliffen) i forhold til forpligtelserne, ville resultere i, at den (af disse
tre dele), som besidder fejlen eller manglen, er blevet syndig.
Islam som en komplet helhed, kan ikke eksistere uden tilstedeværelsen af en Kalif.
At mange regler i den islamiske Deen, afhænger af hans tilstedeværelse, gør hans
tilstedeværelse til en forpligtelse og ligeledes arbejdet for at etablere ham. Følgelig
bliver det, at have en gruppe, der arbejder for at etablere Kaliffen, en shariamæssig
forpligtelse. Gruppen påtager sig alt, hvad der kræves, for at etablere Islams Deen
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via etableringen af Khilafah staten. Det er det, der kaldes arbejdet for at genoptage
den islamiske levemåde. Dette er samlet set det, Shari'ah kræver af den, men det er
ikke hele Islams Deen, som den hverken kan håndtere eller er betroet med at påtage
sig. Derimod har Shari'ah forbudt den, at påtage sig implementering af mange
regler, såsom Hudood eksempelvis. Gruppen påtager sig ikke rollen som Kalif; den
arbejder derimod for at etablere Kaliffen, så han kan påtage sig, hvad der kræves
af ham;

(( َو ُه َو م َْسؤو ٌل ع َْن َر ِعيتِ ِه،ٍ)) ف َ َاﻷ ِمﲑُ ا ِ ي َ َﲆ الن ِاس َراع

”Lederen er den, der varetager folket og han er ansvarlig for sin varetagelse.”
[Berettet af Muslim]

((اﱒ
ْ ُ َ )) فَإِن ا َ َسائِلُه ُْم َﲻا ْاس َ ْﱰ

”... for Allah vil sandelig spørge dem om det, Han betroede dem med.”
[Berettet af Muslim]
Her vil vi gerne henlede (læserens) opmærksomhed til det faktum, at muslimen
erkender hele Islam og kalder til den generelt. Men han adopterer i detaljer, hvad
han har brug for, til at udføre, hvad end Shari'ah kræver af ham og hvad gruppen,
han arbejder med, kræver af ham. Han vil blive stillet til regnskab foran Allah ,
for enhver fejl og mangel i disse detaljer. Og Kaliffen vil ligeledes påtage sig, hvad
Shari'ah kræver af ham som et individ. Han beder, faster, laver Hajj, giver Zakah og
tager sig af sine forældre; og han afholder sig fra utroskab, renter, løgn og bedrag.
Han påtager sig også, hvad Shari'ah kræver af ham som en Kalif. Så han vedtager
love, erklærer Jihaad, beskytter muslimerne, styrer med hvad Allah  har åbenbaret
og håndhæver Hudood. Allah  vil stille ham til regnskab for enhver fejl og mangel
i disse.
Dette er realiteten, hvorpå de shariamæssige regler er gældende. Det skal være klart
og tydeligt for gruppen, så den kan skelne imellem, det der kræves af den og hvad
der ikke kræves. Altså, hvad der kræves af Kaliffen, kræves ikke af gruppen. Hvis
den definerede sin realitet, ville den være istand til at definere omfanget af det, der
er krævet af den og dermed blive stillet til regnskab for det. Dette er ud fra vinklen
om integrering (Takaamul).
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Efter gruppen har defineret, hvad der kræves af den, vil den miste den påkrævede
balance, hvis den begrænsede sig til ét aspekt af, hvad der kræves og udelukkede et
andet, eller koncentrerede sig om ét aspekt og gav det mere opmærksomhed end
det fortjener, på bekostning af et andet aspekt, eller hvis den slet ikke overvejede
prioriteterne i sit arbejde. Dog skal vi huske på, det er Shari'ah og ikke forstanden,
som afgør hvad prioriteterne er. Altså er gruppens arbejde politisk og den er
etableret på basis af en ideologi den ønsker, skal implementeres over den islamiske
Ummah. Islams 'Aqeedah tager øverste position i Da'wah, fordi den er fundamentet,
hvorpå hver eneste forgrening er etableret og hvortil alle de shariamæssige regler er
relateret.
Fokus på etablering af Khilafah skal have en bred spændevidde, fordi mange regler
er afhængige af den og derfor kendes den som, ”Kronen over alle Forpligtelserne Taaj Al-Furoodh.”
Hvis gruppen stræber for at realisere sin integrering og balance, udenfor det punkt,
så har den påtaget sig noget, Allah  ikke har pålagt den. Den vil blive ved med at
klage over fejl og mangler og ubalance, ligesom den vil klage over pluralisme. Den
vil blive til en gruppe, som klager og jamrer og farer vild, fordi den har mistet sin
retningssans.
Hvis kendetegnene ved den islamiske metodologi er, at den har et helt system for
tilbedelser, økonomien, sociale forhold, politik og militæret, hvad er så gruppens
forbindelse til alle disse systemer? Gruppen blev etableret, for at etablere Allahs 
styre. Og når Allahs  styre er blevet etableret, vil de forskellige islamiske systemer
blive etableret.
I det økonomiske system, er der shariamæssige regler relateret til jord og ejerskab
og andre regler relateret til fremstilling, indenrigs og udenrigs handel. Lovgiveren
 har betroet Kaliffen med alle disse og lignende regler. Og det er Kaliffen og
ikke gruppen, som tager ansvaret for at varetage dem.
I det politiske system, er staten etableret på principper og søjler, som Shari'ah har
nedfældet, såsom Kaliffen, Mu'awineen (assistenter) til Wulaat (guvernører), Qudhaat
(dommere), et administrativt system og Majlis Al-Ummah (Ummahs Rådgivende
Forsamling). Kaliffen har sine beføjelser ligesom assistenterne og guvernørerne.
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Hæren har sine egne opgaver og det administrative system har sit felt. Hvad har
gruppen at gøre med nogle af disse ting?
Eksistensen af de islamiske hære og deres forberedelse, er til for at realisere et
formål, som er at bære den islamiske Da'wah til verden. Forberedelsen skal ske på
det globale plan og ikke kun på det taktiske, hvor muslimen lærer, hvordan han
skiller et maskingevær ad, anvender det eller kaster en håndgranat. Det er velkendt,
at der er våben, som et individ besidder og så våben, som kun stater er i besiddelse
af. Det nødvendiggør, at træningen sker på et sofistikeret niveau, via anvendelsen
af tanks, artilleri, flyvemaskiner, atomkraft og det ydre rum.
Laboratorier, våbenfabrikker, lufthavne og træningscentre bør også etableres; og
mange andre ting udover dem, vi har nævnt. Hvad har gruppen at gøre med nogle
af disse ting? Da Sendebuddet  forberedte og trænede sine Sahabah , så gjorde
han det ikke som en, der var ansvarlig for en gruppe; derimod gjorde han det som
regent over en stat. Så emuleringen af Sendebuddet  bør ikke gå udover dette
punkt.
Det er derfor ikke gruppens pligt, at tage ansvaret for disse systemer. Derimod skal
gruppen etablere en Kalif, som via sin position, realiserer disse systemer, fordi det
er hans ansvar. Men hvis Ummah forsømte etablering af Kaliffen og satte sig for at
udføre hans opgaver, så vil den have forvrænget Shari'ah.
Gruppen er forpligtet intellektuelt til at adoptere de systemer, som den ønsker, at
folket skal styres med, når Allah  giver dem muligheden for at gøre dette. Altså
fremlægger gruppen strukturen for det islamiske system og statens konstitution.
Den giver folket et generelt billede af Islams regler, så de kan se dens evne til at
behandle deres problemer. Derefter sætter de sig for at opnå tilbedelsen af Allah
 ved at implementere de purrene shariamæssige regler og dermed leve under
deres velsignelse.
Hvad angår den lille del (af Islam), der nævnes af dem, som har en holdning om
kun at bære denne lille del; hvis de er velgørende eller moralske foreninger, eller er
etableret på basis af en enkelt regel, såsom at varetage Qur´anen, så er den slags
foreninger acceptable, så længe tilhængerne forsamles omkring en shariamæssig
regel. Men hvis de hævder at ville etablere Islams Deen via dette arbejde, så siger vi
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til dem, at de er afveget fra den organiserede og planlagte shariamæssige metode
og deres delvise arbejde vil derfor blive afvist.
Gruppen, der arbejder for at restaurere styret med det Allah  har åbenbaret, skal
opfylde, hvad der er nødvendigt herfor; den skal ikke tage reglerne for Kaliffen
eller reglerne for individet til sig og bør heller ikke betragte sig selv, som hele det
muslimske fællesskab, men derimod som en gruppe fra det muslimske fællesskab
og definere sit formål som etableringen af Allahs  styre og genoptagelsen af den
islamiske levemåde. Den skal adoptere alt, hvad den behøver i arbejdet, for at opnå
sit formål, så den skal adoptere den korrekte forståelse af den islamiske 'Aqeedah
og alle de tanker, som er relateret til den og forberede sine Shabaab ordentligt med
den 'Aqeedah, den adopterer. Den skal også adoptere en metode, som vil hjælpe
den med at opnå formålet, den konstitution hvormed folket vil blive styret og de
tanker, som klart vil vise fejlagtigheden af de falske tanker, som hersker blandt
muslimer og korrigere de fejlagtige opfattelser. Den bør også kræve, at individet
der arbejder med gruppen, skal opfylde alle sine individuelle krav, for at blive et
forholdende muslimsk individ. Han skal opfylde kravene i ting, såsom Trosartikler,
tilbedelse, transaktioner og moral og etik. Gruppen skal fokusere sit arbejde på at
etablere det islamiske samfund, hvis forhold er baseret på Islam og beskyttes af
Khilafah staten.
Dernæst bør den føre nøje opsyn med regenternes gerninger og deres herrer, for
at kunne vide, hvad der planlægges mod muslimerne. Gruppen skal afsløre det for
folket og i stedet adoptere, hvad der er til gavn for Ummah; dvs. de shariamæssige
regler. Den skal arbejde for at tage magten i praksis fra disse Tawagheet, som fortsat
behandler muslimerne på brutal vis. Hvis alt det blev gjort, vil denne gruppe have
opfyldt alt, hvad der er nødvendigt for den.
Gruppens kultur bør være omfattende og feltet for dens arbejde bør være bredt.
Følgelig må denne gruppe påtage sig alt, hvad der kræves og dette omfatter mange
ting. Den bør udføre handlingerne med den påkrævede balance, så den ikke bliver
forvandlet til en atletisk og moralsk forening eller en økonomisk institution... på
den måde bevarer den sin politiske tilgang og arbejde. Altså omhandler alle dens
tanker, at varetage Ummahs affærer og adoptere dens interesser.
Derfor afvises et delvist arbejde på førnævnte måde. Gruppens brede tilgang, som
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omfatter, hvad der kræves og hvad der ikke kræves af den, er også en fejlagtig
forståelse, som afvises.
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Kapitel 10: Tadarruj (gradvis implementering)
Vi vil tage et dybere kig på, behandle og fremvise korruptionen ved ideen om en
gradvis implementering i adopteringen af Islam og de ideer, der udspringer fra den
ide, såsom tilladelsen til muslimerne, at kunne deltage i de nuværende systemer.
Holdningen om, at demokratiet kommer fra Islam, er et forsøg på at gøre Islam
mere acceptabel for sindet. Dette er fordi, at disse tanker har et stærkt forhold til
visse gruppers arbejde for at skabe ændring.
Hvad er gradvis implementering så? Hvad inkluderer det ifølge dem, der har denne
holdning? Hvad er begrundelsen? Og hvad er den shariamæssige regel til det?
Da muslimerne havde nået afgrunden af åndelig svækkelse, materiel og intellektuel
tilbageståenhed og politisk nedgang, begyndte deres tanker at afspejle deres dårlige
tilstand. Dem, der forholdte sig til Islam, havde tanker, som ikke afspejlede Islams
sandhed og dens syn på livet; derimod afspejlede de både en misforståelse og en
manglende opfattelse af fakta om Islam og dens syn på livet.
Den koloniserende Kaafir, som fik kontrollen over muslimernes affærer, var istand
til at ændre dem, som han ville og indplante sine egne opfattelser og kriterier
blandt muslimerne. Han plantede sine egne tanker, som bar frugter af forskellig
smag; de lå godt i munden på hans fjender og smagte sødt. Runden var til deres
fordel. Årsagen hertil var ikke Islam, men derimod dens tilhængere, som havde
mistet den klare forholdelse og korrekte forståelse. Muslimerne forsøgte at modstå
det med en forståelse, som var påvirket af realiteten og underlagt deres interesser.
Men de var forvrængede forsøg og defekte skridt, som endte med en hurtig fiasko
og forfærdelig overgivelse; så Kufr blev ved med at beskæftige sig frit i vores lande,
uden nogen til at stoppe eller forhindre den i det. Hvordan blev Islam angrebet af
den koloniserende Kaafir? Og hvad var muslimernes svar?
Den koloniserende Kaafir angreb Islam, ved at anklage den for ikke at kunne følge
med tiden og give løsninger til nye problemer. Så muslimerne svarede igen, ved at
forsøge at frembringe løsninger fra Islam, som stemte overens med holdningerne
fra det kapitalistiske system. Men eftersom grundlaget for det kapitalistiske system,
modsiger grundlaget for Islam fuldstændigt, forsøgte de at forlige imellem de to
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modsigelser. De forsøgte at komme med fejlagtige fortolkninger, som producerede
forkerte opfattelser og kriterier. Disse blev derefter løgnagtigt tilskrevet Shari'ah.
Målet var, at harmonisere imellem Islam og kapitalisme og give dem indtrykket, at
Islam kan følge med tiden. Resultatet af det var, at disse løsninger blev adopteret
på basis af, at de var islamiske tanker, principper og kriterier og at Islam forstås via
anvendelsen af dem; selvom adopteringen af disse tanker betød, at man forlod
Islam og (egentlig) fulgte det kapitalistiske system. Ethvert kald til forligelse eller
ethvert kald, som er påvirket af denne ide, er en invitation til at adoptere Kufr og
forlade Islam. Det betyder også at bære Kufr tankerne til muslimerne, kalde dem til
at adoptere dem og dermed forlade den sande islamiske Da'wah.
Altså, da muslimerne i nedgangsperioden, forsøgte at genoprejse Ummah med disse
tanker, gjorde det kun sagen værre og de var ikke i stand til at tage Ummah ud af
den dybe afgrund, den var i, fordi de selv havde kastet sig ned i den.
Altså begyndte vi at høre munde tale, hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt, om
den islamiske Shari'ah på en uforskammet måde. De påstod, at det er urimeligt at
dømme med den selvsamme mentalitet, fjorten hundrede år efter Sendebuddet 
blev sendt. Ifølge deres holdning, er vi nød til at modernisere, så det stemmer
overens med omstændighederne og fører Islam til at tage ledelsen igen. De sagde,
at den skal skildres som moderne. De moderne tanker skal transplanteres på den,
så hjerterne igen kan vænne sig til den. Den burde komme ud af sit skjul og væk
fra folks anklager. Altså var dens gamle image ikke længere acceptabelt.
Nogle muslimer kom med tanker ud fra dette perspektiv. For deres vedkommende
formede de nogle intellektuelle principper, definerede deres kurs og gav dem en ny
retning i livet. Disse tanker er, hvad vi kaldte for tanker fra nedgangsperioden, som
opstod under den korrupte vestlige vækkelse i vores lande. På det tidspunkt mente
disse muslimer, at Shari'ah gør det nødvendig, at følge med tiden og få gavn af den
vestlige oprejsende tanke, således at Islam kan holde sig på niveau med tiden.
Og mange tanker opstod, som tjente denne orientering, eksempelvis; ”religionen er
fleksibel og i (konstant) udvikling”, ”Tag (lidt) og kræv (mere)”, ”tag imod det, der
stemmer overens med Shari'ah, eller hvad der ikke modsiger Shari'ah”, ”at begå den
mindste af to onder eller skader”, ”hvis man ikke kan tage det hele, bør man ikke
smide det meste væk”, ”en gradvis implementering af Islam”, ”det afvises ikke, at
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reglerne ændrer sig med tid og sted”, ”hvor der er en interesse, finder man Allahs
Shari'ah”. Disse tanker og lignende blev det intellektuelle standpunkt eller princip,
som de kaldte for den moderne islamiske vækkelse. Deres mest kendte fortaler var
frimuren, Jamaluddin Al-Afghani og hans frimurer student, Muhammad 'Abduh,
der blev kendt som Shaykhul Islam.
Disse ting blev udtalt af folk med dårlige intentioner og onde planer i sinde, for at
adskille muslimerne fra kilden til deres styrke og skabe en svækkelse i dem, som
kunne forhindre dem i at etablere Allahs  befaling igen.
Andre folk sagde disse ting, med gode intentioner og formål, med tanken om, at
disse ville være en helbredende salve til alle muslimernes lidelser i dag, i forhold til
Ummahs forfald og nedgang.
Effekten af disse tanker, om end de blev ytret med gode intentioner eller ej, er den
samme. Men vi advarer muslimerne om Kuffaars planer mod denne Deen og råder
dem til at kaste disse tanker væk, fordi deres uduelighed er blevet bevist i realiteten.
De bringer ikke noget godt med sig og afværger ikke nogen ondskab. For Allah 
har sandelig gjort os til det rigeste folk. I Islam er der alt, hvad vi har behov for; vi
behøver ikke noget som helst andet. Selve naturen af Islam forpligter den metode,
hvormed man skal tage imod den.
Den islamiske Deen er blevet åbenbaret af Allah, for at behandle livets affærer. Og
muslimen skal udelukkende lave Ijtihaad i de åbenbarede shariamæssige tekster og
ikke i andet, for at kende Allahs  Hukm til noget. Og de intellektuelle principper,
der er nødvendige i hans liv, skal reguleres af de shariamæssige beviser, netop fordi
de er shariamæssige regler, som har detaljerede beviser. Denne metode for Ijtihaad
er fastlagt og ensartet; og det er ikke tilladt at ændre den på nogen måde. Herfra
begynder grundlaget for vores oprejsning, ligesom det begyndte før.
Her er det vigtigt, at vi nævner nogle af de regulerede shariamæssige tanker og
principper, som skal kontrollere muslimernes sinde, for således at dirigere deres
retning og fastsætte deres orientering, så de arbejder i overensstemmelse med dem.
Eksempelvis, ”der, hvor Shari'ah befinder sig, vil interessen befinde sig og ikke
omvendt”, ”grundlaget for (vores) handlinger er, at man skal forholde sig til den
shariamæssige regel”, ”grundlaget for tingene er, at de er tilladte, så længe der ikke
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findes et bevis til at forbyde det”, ”Hasan (attraktivt) er, hvad Shari'ah har sagt, er
Hasan og Qabeeh (frastødende) er, hvad Shari'ah har sagt, er Qabeeh”, ”Khayr (det
gode) er det, der behager Allah  og Sharr (det onde) er det, der gør Ham vred”,
”den, der har vendt sig bort fra ihukommelsen af Allah , vil få et snævert og
besværligt liv”, ”den islamiske Ummah er én Ummah, foruden alle andre”, ”Islam
accepterer ikke patriotisme, nationalisme, socialisme eller demokrati”, ”Islam er en
unik levemåde, som adskiller sig fra alle andre.”
Hvis vi sætter os ind i nogle enkelte shariamæssige tekster, vil det klart indikere for
os hvor vigtigt det egentlig er, at vi forholder os til det Salaf Al-Saalih (de retskafne
forgængere) plejede at følge og ikke afvige fra det, hen imod Ibtidaa' (innovation).
Dette er fordi, at enhver innovation i Islams Deen er modbydelig.
Sendebuddet  sagde;

((اب ا ِ َو ُس ن َة ن َ ِ ِه
َ َ)) َوقَدْ َ َر ْك ُت ِف ُ ْﲂ َما ْإن ا ْعتَ َص ْم ُ ْﱲ ِب ِه فَل َ ْن ت َِضلوا أَب َ ًدا أَ ْم ًرا ب َ ًا ِكت

”Og jeg har efterladt jer noget; hvis I holder fast i det, vil I aldrig nogensinde blive
vildledt. En klar ting; Allahs Bog og Hans Profets Sunnah.” [Seerah Ibn Hisham]
Ordet ”aldrig” inkluderer os. Og han  sagde;

)) َوت َ ْف َ ِﱰ ُق ُأم ِﱵ َ َﲆ ث َﻼ ٍث َو َس ْب ِﻌ َﲔ ِف ْرقَ ًة ُﳇهُ ْم ِﰲ الن ِار إِﻻ ِف ْرقَ ًة َوا ِ َد ًة قَالُوا َو َم ْن
َ ْ َﱔ َ َر ُسو َل ا ِ ؟ قَا َل َما أَ َ َل َ ْي ِه َوأ
((ﲱ ِاﰊ
َِ

”Og min Ummah vil splittes i 73 sekter. Alle sammen undtagen én, vil komme i
Ilden. De sagde, hvilken én er det, O Allahs Rasool? Han  sagde, (den, der følger)
hvad jeg og mine Sahabah følger.” [Berettet af Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn
Majah og Ahmed]
Og han  sagde;

(( ٌ ِ )) َ َر ْك ُت ُ ْﲂ َ َﲆ اﳌَح ّ ُة الْ َب ْيضَ ا ِء ل َ ْيلُهَا كَ َﳯَا ِرهَا ﻻ َ ِزي ُغ َعﳯْ َا إِﻻ هَا

”Jeg har efterladt jer på et strålende bevis (argument); dets nat er som dets dag.
Ingen afviger fra dette, undtagen den, som er ødelagt (dvs. vildledt).”
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[Berettet af Ibn Majah og Ahmed Ibn Hanbal]
Og han  sagde;

((وﳖ ْم
ُ َ ُ)) ْ َُﲑ الن ِاس ق َ ْر ِﱐ ُﰒ ا ِ َن يَل
ُ َ ُوﳖ ْم ُﰒ ا ِ َن يَل

”Den bedste generation er min generation, derefter den næste og så den næste.”
[Berettet af Muslim]
Han  sagde også;

 ف َ َﻌلَ ْي ُ ْﲂ ُِس ِﱵ َو ُس ن ِة الْ ُ لَفَا ِء الر ِاش ِد َن،)) فَإِن ُه َم ْن ي َ ِﻌ ْش ِم ْ ُ ْﲂ فَ َس َﲑَى ا ْخ ِ َﻼفًا َكثِﲑًا
((ٌ َ  َو ِإ ُ ْﰼ َو ُم ْ َد َ ِت ْ ُاﻷ ُمو ِر؛ فَإِن ُﰻ ب ِْد َ ٍة َﺿ َﻼ، عَضوا َلَ ْﳱَا ِ لن َوا ِ ِذ،يﲔ
َ الْ َمهْ ِد

”... sandelig, den af jer, der lever (længe nok), vil opleve mange kontroverser. Så
hold jer til min Sunnah og til de retskafne vejledte Kaliffers Sunnah; bid fast i dem
med kindtænderne. Og tag jer i agt for de nyligt opfundne emner, for enhver
innovation er vildledning.” [Berettet af Abu Dawud]
Og han  sagde;

(()) َم ْن َ ِﲻ َل َ َﲻ ًﻼ ل َ َْس َل َ ْي ِه أَ ْم ُر َ فَه َُو َرد

”Den, der udfører en handling, som ikke er ifølge vores sag (dvs. Islam), vil få den
afvist.” [Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Disse Ahadeeth kalder os til at efterfølge det gode og advarer os imod innovation.
Påbuddet om godhed indikerer, at forholdelsen bliver svækket, jo længere væk man
kommer fra Sendebuddets  tid. Det giver os det indtryk, at jo større afstanden er,
desto stærkere og mere streng skal vores forholdelse være og vi har et større behov
for at granske sandheden og være oprigtige. Det er fordi, vi blev befalet til at holde
fast i hans  Sunnah og de retskafne og vejledte Kaliffers Sunnah og efterfølge det,
Sendebuddet  og hans Sahabah  efterfulgte. Derfor skal vi ikke innovere i vores
Deen eller gå ind i de nyligt opfundne emner, fordi den der gør det, vil blive afvist.
Hvordan sikrer vi os alt dette i vores tid?
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- Vi skal bevare den islamiske 'Aqeedah klart og rent i vores hjerter; og den bør ikke
være påvirket af obskure elementer.
- Vi skal drikke af Islams rene og klare kilder.
- Vi er nød til at beskytte den regulerede metode for udledning af regler, hvilket vil
forhindre, at folks indfald og personlige meninger infiltrerer denne shariamæssige
regel.
- Vi skal gøre Islam til den vigtigste ting i vores liv; dvs. vigtigere end os selv, vores
børn, familie, vores interesser og ønsker, så Allahs  Ord bliver det højeste i vores
indre og vi ikke putter noget foran Allah  og Hans Sendebud , så vi kan være i
(nærheden af) den samme tilstand, som muslimerne var i, da Salaf Al-Saalih (de
retskafne forgængere) eksisterede.
- Vi skal rense vores sinde for alle Kufr tanker og skidt og holde dens glimmer og
glans på afstand. Ligesom Sahabah  kastede skidtet fra Jaahiliyyah væk, foran
Islams dør og indtrådte den rene og gudfrygtige.
Alt dette kræver, at vi går tilbage til begyndelsen. Intet vil være bedre i den senere
periode for denne Ummah, end det der var godt for den i begyndelsen. Dette er en
nødvendighed, ingen muslim kan være foruden, i ethvert stadie af sit liv. Deres
tilstand bedømmes enten som stærk eller svag, i forhold til deres nærhed eller
distance derfra.
Efter denne indledning kan vi spørge; hvad er så gradvis implementering? Hvad
inkluderer det ifølge dem, der har denne holdning? Hvilke begrundelser bliver der
givet? Hvad er den shariamæssige holdning til det?
Gradvis implementering betyder, at nå frem til den påkrævede shariamæssige regel
i stadier og ikke på én gang. Dette er, hvad de kalder Marhaliyyah (fremskridt). Så
muslimen implementerer, eller kalder til, en ikke-shariamæssig regel, der er tættere
på den shariamæssige regel, end den forrige var, ifølge hans mening. Derefter
implementerer eller kalder han til ændring, fra en ikke-shariamæssig regel, som er
tættere på end den forrige, til hvad den shariamæssige regel er ifølge hans mening.
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Således bliver han ved med at implementere eller kalde til ændring, fra en ikkeshariamæssig regel til en anden ikke-shariamæssig regel, som er tættere på den
shariamæssige Hukm, indtil han ifølge sin mening, når frem til den shariamæssige
regel. Dette betyder også implementering af nogle shariamæssige regler og at
forholde sig tavs overfor implementering af ikke-shariamæssige regler, indtil han
med tiden, når frem til den fuldstændige gennemførelse af Shari'ah.
Denne type af gradvis implementering er ikke begrænset af et fastlagt antal stadier.
Og den er heller ikke underlagt regulerende principper for dem, der taler for den.
En enkelt regel kan indebære et, to, tre eller flere stadier. I denne type af gradvis
implementering har situationer og omstændigheder, en meget klar påvirkning på
fastlæggelsen af antallet af stadier. De kan være få eller mange og tidsperioden for
hvert stadie, kan være lang eller kort.
Ideen om en gradvis implementering kan inkludere tanker relateret til 'Aqeedah, ved
eksempelvis, at man accepterer udtalelsen, at socialisme kommer fra Islam, eller at
demokratiet er islamisk. Og den kan inkludere nogle shariamæssige regler, såsom at
acceptere, at kvinden har nederdel på, som vil række lidt nedover knæene, medens
man afventer næste stadie, hvor hun iklæder sig ifølge den shariamæssige regel.
Den kan være relateret til systemet, såsom at kalde til deltagelse i styret, selvom det
er Haraam ifølge Islams Shari'ah; og dem, som kalder til gradvis implementering,
har endda anerkendt det (er Haraam). Men for dem er kravet ikke det, der er selve
hensigten, men at opnå styret med Islam, som er grundlaget og forpligtelsen i et
efterfølgende stadie. Det kan være gennem arbejdet for at etablere visse islamiske
regler og forholde sig tavs om andre regler, i håbet om, at de vil forøge sig, blive
fremherskende og derefter være optakten (til flere) og så fremdeles. Eller den kan
være relateret til Da'wah, når han kalder folk til det. Personen, der er overbevist om
en gradvis implementering, forholder sig til denne tilgang og forsøger at invitere
andre ifølge denne ide. Den, der kalder til sådan en ide, kan personligt være så
gudfrygtig, at han med hensyn til forholdelse, ikke accepterer forsømmelse for sig
selv, men accepterer det for andre, på grund af sin bekymring for andre, så de ikke
afviser Da'wah til Islams regler og derefter kan følge noget bedre, fremfor at følge
intenting overhovedet.
Begrundelser for Tadarruj (gradualisme) / Marhaliyyah (fremskridt) og en
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tilbagevisning af dem
Folk, der giver udtryk for denne tilgang, læner sig opad begrundelser, som de siger
støtter deres forståelse, i forhold til tænkning og den islamiske Da'wah. Med det
formål i sinde, citerede de deres begrundelser som bevis for, hvad end det var, de
ville. De forholdt sig ikke til teksten og dens indikationer. Derimod underlagde de
teksten, hvad de ønskede, hvilket vi vil vise snart.
Følgende er nogle af deres begrundelser:
1- Deres holdning om, at Allah  ikke forbød Riba (renter) på én gang. Derimod
skete dette forbud i faser og stadier. Han  sagde;

ِ َ ْ ُ َ ِ ا ْ َ ِال ا
ُ ْ َ ٓس َ َ َ ْ ُ ِ َ ا ِ ۖ َو َ ا
﴾ُ ِ ُو َن َو ْ َ ا ِ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن

ُ ْ َ ٓ﴿و َ ا
ًر
َ
َز َ ٍة

”Og hvad I giver ud af Riba (gaver og foræringer), for at det kan forøge folks
rigdom, vil ikke forøge noget hos Allah. Men det, som I giver ud af Zakaah,
hvormed I søger Hans Velbehag; disse vil have en forøgelse (hos Ham).”
[MOQ Surah Al-Rum 30:39]
Han  sagde;

﴾ً َ َ َ

ً َ ْ ﴿ َ َ ْٔ ُ ُ ا ا َ ا

”Spis (dvs. modtag) ikke Riba, som blev fordoblet eller mangedoblet.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:130]
Og Han  sagde;

﴾َ ِ ِ ْ

ُ ُ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا ا ُ ا ا َ َو َذ ُروا َ َ ِ َ ِ َ ا َ إِن

”O I Troende! Frygt Allah og forlad, hvad der er tilbage af Riba; hvis I virkelig er
Troende.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:278]
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Han  sagde;

﴾ ُ ْ َ ﴿وا ْ ِ ِ ُ ا َ َو َ ْ ُ ُ ا
َ

”Og deres tilegnelse af Riba, skønt det var blevet forbudt for dem.”
[MOQ Surah Al-Nisa 4:161]
Og Han  sagde;

﴾ َ ﴿وا َ ا ُ ا ْ َ ْ َ َو َ َم ا
َ

”Men Allah tillod handel og forbød Riba.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:275]
Udfra opsummeringen af ovenstående Ayaat, så siger dem, som kalder til gradvis
implementering (gradualisme), at Riba var Mubaah (tilladt), på grund af den første
Ayah. Forbuddet mod, at tage imod mangedoblet Riba, i modsætning til den lille
mængde Riba, blev åbenbaret i anden Ayah. Derefter i tredje Ayah, blev den lille
mængde Riba forbudt, fordi Allah  sagde; ”forlad, hvad der er tilbage af Riba.”
Derefter sagde de, at forbuddet mod Riba, begyndte med et indirekte forslag og
ikke med en klar udtalelse, som udtalt i den fjerde Ayah, der omtaler Jøderne.
Til sidst forbød Allah  Riba, efter denne serie af åbenbaringer og stadier, med
Sin  udtalelse; ”men Allah tillod handel og forbød Riba.”
Den, der studerer den korrekte Fiqh (legislative forståelse) af disse Ayaat, finder ud
af, at deres holdning om en gradvis implementering, ikke kunne være fjernere fra
det, som er sandheden.
- Den første Ayah har intet at gøre med den forbudte Riba, på nogen som helst
måde. Fordi dens emne er gaver og foræringer. Og betydningen er, at den der giver
en gave eller forærer noget og vil have folk skal forøge den, eller kræve den tilbage,
så har det ingen forøgelse hos Allah , hvilket vil sige, at Allah  ikke vil belønne
ham for det. Allahs Sendebud  sagde om Sadaqah (almisse);

َ )) َم ْن ت ََصد َق ِب َﻌدْ لِ ت َ ْم َر ٍة ِم ْن َك ْس ٍب َطي ٍب ـ َو َﻻ ي َ ْق َ ُل ا ُ إِﻻ الطي َب ـ َوإِن ا
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(( ِون ِم ْ َل الْ َج َبل
َ  ُﰒ ُ َرﳱَا ِل َصا ِح ِ ِه َ َ ُ َرﰊ أَ َ ُد ُ ْﰼ فَلُو ُه َحﱴ َ ُك،يَتَقَ لُهَا ِب َي ِمي ِن ِه

”Den der gav almisse på størrelse med en daddel, fra en Tayyib (Halaal) indtjening og Allah accepterer ikke andet end Tayyib - og Allah modtager den i Sin højre
hånd, hvorefter Han lader den vokse for vedkommende, ligesom en af jer
opdrætter sin lille hest, indtil den bliver ligesom et bjerg.”
[Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Ibn 'Abbas  sagde, ”det, I giver som en gave (til andre)” [MOQ 30:39], betyder,
at hvis en mand giver noget som en gave, med ønsket om at få noget bedre, så vil
vedkommende ikke have nogen forøgelse hos Allah  og han vil heller ikke blive
belønnet. Dog vil han ikke være syndig.” Så det var med den betydning, at denne
Ayah blev åbenbaret (som berettet af Al-Qurtubi). Og Ibn Kathir sagde om denne
Ayah; at den, der giver en gave og vil have mere tilbage fra folk, end hvad han gav;
så vil denne person ikke blive belønnet af Allah . Sådan blev det forklaret af Ibn
'Abbas, Mujaahid, Al-Dahhak, Qatadah, 'Ikrimah, Muhammad Ibn Ka'b og AlSha'bi. Denne type handling er Mubaah (tilladt). Og Ibn 'Abbas  sagde; ”Riba er
to typer; en (Riba), der er ugyldig, som foregår i salg (handel) og en anden, der ikke
er nogen skade i; og det er gaven fra en person, som ønsker mere eller meget til
gengæld.”
- Hvad angår den anden Ayah;

﴾ً َ َ َ

ً َ ْ ﴿ َ َ ْٔ ُ ُ ا ا َ ا

”Spis (dvs. modtag) ikke Riba, som blev fordoblet eller mangedoblet.”
[MOQ Surah Aali 'Imran 3:130]
Den blev åbenbaret for at forbyde modtagelsen af den mangedoblede Riba, hvilket
de plejede at gøre i Jaahiliyyah. Der er ikke noget til at indikere en indskrænkning af
forbuddet mod Riba.
De lærde i Tafseer har sagt, at det var i Surah Al-Baqarah, at forbuddet mod Riba
kom og det var den første Surah, som blev åbenbaret i Madinah. Surah Aali 'Imran
blev åbenbaret efter Al-Baqarah og det var denne Surah, hvori forbuddet mod den
mangedoblede Riba kom. Altså afviser det enhver ide om, at Allah  tillod ”lidt”
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Riba. Det der blev nævnt i denne Ayah [3:130], var ikke en gradvis implementering,
men den kom for at nævne en normal praksis blandt Kuffaar, i deres handel med
Riba. Altså blev reglen om forbuddet mod Riba åbenbaret i begyndelsen.
- Hvad angår tredje Ayah;

﴾َ ِ ِ ْ

ُ ُ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا ا ُ ا ا َ َو َذ ُروا َ َ ِ َ ِ َ ا َ إِن

”O I Troende! Frygt Allah og forlad, hvad der er tilbage af Riba (fra nu af); hvis I
virkelig er Troende.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:278]
Dette betyder ikke, at muslimerne havde lov til at tage små mængder af Riba og så
blev det forbudt for dem. Tværtimod blev denne Ayah åbenbaret vedrørende nogle
personer, som havde omfavnet Islam og folk skyldte dem renter, fordi de havde
lånt penge af dem med renter (i aftalen). De havde allerede taget noget af det og
en smule manglede. Allah  tilgav dem for hvad de allerede havde taget og forbød
dem at tage imod resten. Denne forståelse bakkes op af Allahs  udtalelse;

﴾وس ا ْ َ ا ِ ُ ْ َ َ ْ ِ ُ َن َو َ ُ ْ َ ُ َن
َ
ُ ﴿و ٕاِن ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُر ُء

”Men hvis I angrer, skal I få jeres hovedkapital. Vær ikke uretfærdige (ved at bede
om mere) og I vil ikke blive behandlet uretfærdigt.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:279]
Og ligeledes udtalelsen fra Sendebuddet ;

(()) أَﻻ إِن ِر َ الْ َ ا ِه ِلي ِة َم ْو ُﺿوعٌ ُﳇ ُه َوأَو ُل ِر ً أَبْتَ ِدئُ ِب ِه ِر َ الْ َﻌب ِاس ْ ِن َع ْب ِد الْ ُمط ِل ِب

”Sandelig, Riba fra Jaahiliyyah er ophævet alt sammen. Og den første Riba, jeg vil
give afkald på, er den Riba, der tilkommer Al-'Abbas Ibn 'Abdul Muttalib.”
[Seerah Ibn Hisham]
Hvad angår den fjerde Ayah;

﴾ِ ِ َ ْ ِ س
ِ ﴿ َوا ْ ِ ِ ُ ا َ َو َ ْ ُ ُ ا َ ْ ُ َوا ْ ِ ِ ْ ا ْ َ ا َل ا
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”Og at de tog imod Riba, selvom de var blevet forbudt at gøre det og tilegnede sig
folks penge (uretfærdigt og) i falskhed.” [MOQ Surah Al-Nisa 4:161]
Den Riba, der omtales her, er Haraam penge fra bestikkelse og andre lignende slags
penge, som Jøderne plejede at tage imod, ligesom Allah  sagde;

﴾ِ ْ

ِ ﴿ا ُ َن

”... (og kan lide) at bruge af det, som er illegalt.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:42]
Dette er ikke den Riba, som blev defineret af Shari'ah.
Riba var altså Haraam fra lovgivningens begyndelse. Der findes intet til at indikere,
at den blev forbudt i stadier. Og de mange beviser, som er blevet nævnt om emnet,
vedrørte bestemte begivenheder.
Der er intet i disse ting, som giver antydning om en gradvis implementering.
2- Deres holdning om, at Allah  forbød alkohol i stadier:
Han  sagde;

س
ِ ِ ُ ِ َ َ إِ ْ ٌ َ ِ ٌ َو
﴾َ

َ ِ ِ ْ ُ ۖ ِ ِ ْ َ ْ ﴿ َ ْ ُ َ َ َ ِ ا ْ َ ْ ِ َوا
ِ ِ ْ ِ ُ َ ْ َو ٕاِ ْ ُ ُ َ ا

”De spørger dig (O Muhammad ) om alkohol og hasardspil. Sig: I dem er der
stor synd og en del, som er til gavn for folk, men deres synd er større end deres
gavn.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:219]
Han  sagde;

ََْ ُ ا

َ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا َ َ ْ َ ُ ا ا َ َة َوا ُ ْ ُ َ َرى
﴾َ َ ُ ُ َن
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”O I Troende! Nærm jer ikke Bønnen, medens I er berusede, så I er bevidste om,
hvad I siger.” [MOQ Surah Al-Nisa 4:43]
Og Han  sagde;

ْ َ ْ َ ا ِ َ آ َ ُ ا إِ َ ا ْ َ ْ ُ َوا
ْ ُ َ َ َ َ ِ ا ْ َ ِن َ ْ َ ِ ُ ُه
ِ ُ ِ َ َ ْ َ ُ ُ ا ْ َ ََاو َة َوا ْ َ ْ َ َء
ُ َ ِذ ْ ِ ا ِ َو َ ِ ا َ ِة ۖ َ َ ْ ا

ٌ ْ ِ ُ َوا ْ َ ُب َوا ْ ْز َ ُم ِر
ُ ْ ِ ُ َن إِ َ ُ ِ ُ ا ْ َ ُن
ْ ُ ُ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ ِ َو
﴾َ ُ َن

﴿َ ا

ْ
ان

”O I Troende! Rusmidler, hasardspil, Ansaab (ofring af dyr til idoler) og Azlaam
(orakelpile) er urene og af Shaytaans værk. Undgå dem, for at I kan opnå succes.
Shaytaan ønsker udelukkende, at skabe fjendskab og had imellem jer med rusmidler
og hasardspil; og aflede jer fra ihukommelsen af Allah og Bønnen. Vil I da afholde
jer?” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:90-91]
Ud fra alle disse Ayaat, siger dem, som tror på gradvis implementering, at alkohol
var tilladt i starten, hvilket første Ayah beviser. Så blev tilladelsen indskrænket af
Allahs  udtalelse; ”O I Troende! Nærm jer ikke Bønnen, medens I er berusede...”
[MOQ 4:43] Derefter blev det forbudt, efter denne indskrænkning.
Den, der studerede disse Ayaat fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, vil ikke finde
nogen gradvis implementering i dette forbud. Før forbuddet havde alkohol nemlig
ikke nogen regel. Det var med andre ord tilladt, dvs. at Shari'ah var tavs om det,
selvom muslimerne drak, indtil åbenbaringen af den tredje Ayah skete.
Det opbakkes yderligere af det, der skete med vores mester 'Umar Ibn Al-Khattab
, som sagde, ”O Allah! Giv os en tilfredsstillende forklaring til alkohol, fordi den
tager penge og forstanden,” hvorefter følgende Ayah blev åbenbaret; ”De spørger
dig om alkohol og hasardspil.” [MOQ 2:219] Så blev 'Umar  hidkaldt og den
blev reciteret for ham. Så sagde han , ”O Allah! Giv os en tilfredsstillende
forklaring til alkohol,” hvorefter den følgende Ayah blev åbenbaret; ”O I Troende!
Nærm jer ikke Bønnen, medens I er berusede...” [MOQ 4:43] 'Umar  blev
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hidkaldt og den blev reciteret for ham. Igen sagde han , ”O Allah! Giv os en
tilfredsstillende forklaring til alkohol,” hvorefter den følgende Ayah blev åbenbaret;
”O I Troende! Rusmidler, hasardspil, Ansaab (ofring af dyr til idolerne) og Azlaam
(orakelpile) er urene og af Shaytaans værk. Undgå dem...” [MOQ 5:90] 'Umar 
blev hidkaldt og den blev reciteret for ham, indtil;

﴾َ ُ َن

ُ ﴿ََ ْ ا

”Vil I da være afholdende?” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:91]
'Umar  svarede; ”Vi har afholdt os! Vi har afholdt os!” [Berettet af Ahmed, AlNasa´i, Al-Tirmidhi og Abu Dawud]
'Umar  blev ved med at bede Allah  om at give en tilfredsstillende forklaring til
alkohol, som var tilladt før åbenbaringen af førstnævnte Ayah ovenfor. Han 
blev følgelig ved med at spørge Allah , trods åbenbaringen af første og anden
Ayah, hvilket indikerer, at det var Mubaah (tilladt), indtil forbuddet blev åbenbaret i
den tredje Ayah.
Forbuddet i den anden Ayah fokuserer på Salah og ikke alkohol. Den handler altså
om Salah. Den, der gransker juraen (Fiqh) til den Ayah, vil se, at den ikke forbyder
muslimer at drikke tæt på bønnen; derimod forbød den, at man beder i en tilstand
af beruselse, så muslimerne ved, hvad det er, de reciterer.
Og efter åbenbaringen af følgende Ayah [4:43]; hvis man kunne lugte alkohol fra
muslimens mund og han bedte, bar på en beholder med alkohol i, eller drak en
bestemt mængde alkohol, som ikke påvirkede hans tænkning, så var der intet galt i
det.
Allah  talte nedsættende om alkohol i første Ayah, fordi det bringer skade. I den
anden Ayah, blev Bønnen i en tilstand af beruselse, gjort forbudt. Og i tredje Ayah
blev alkohol forbudt. Man kan ikke kalde dette for en gradvis implementering,
fordi ingen tillod det at drikke alkohol efter dets forbud, dvs. efter åbenbaringen af
den Ayah fra Surah Al-Ma´idah [5:90], hverken i de tre første generationer, eller
dem, der kom efter dem. Bøgerne med Fiqh fra de store retslærde og Mujtahideen
fra denne Ummah, diskuterede ikke gradvis implementering i forbuddet af alkohol.
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De islamiske erobringer var i fuld gang og landene blev åbnet op. Folk plejede at
indtræde Islams Deen i massevis. Muslimerne, som erobrede disse lande, tog slet
ikke i betragtning, hvornår konvertitter havde omfavnet Islam og de var heller ikke
tavse omkring det at drikke alkohol. De muslimer, der tog til disse lande, ventede
ikke på, konvertitter havde passeret de samme stadier, som forbuddet af alkohol
tilsyneladende gennemgik, selvom de kunne have haft behov for det; dog har dette
ingen betydning. Vores første store retslærde var ikke bekendte med diskussionen
om gradvis implementering. Derimod er dette en ny diskussion, som er opstået, på
grund af den alvorlige realitet og de besværlige omstændigheder, fra de såkaldte
retslærdes synspunkter, som vil gøre dette til en metode for tænkning; ikke kun om
nogle bestemte regler, men også om hele Islams Deen. Sendebuddet  talte sandt,
da han sagde;

)) فَإِن ُه َم ْن ي َ ِﻌ ْش ِم ْ ُ ْﲂ ب َ ْﻌ ِدي ف َ َس َﲑَى ا ْخ ِ َﻼفًا َك ِث ًﲑا ف َ َﻌلَ ْي ُ ْﲂ ُِس ِﱵ َو ُس ن ِة الْ ُ لَفَا ِء
الْ َمهْ ِدي َﲔ الر ِاش ِد َن ت َ َمس ُكوا ﲠِ َا َوعَضوا َلَﳱْ َا ِ لن َوا ِ ِذ َو ِإ ُ ْﰼ َو ُم ْ َد َ ِت ُاﻷ ُمو ِر
((ٌ َ فَإِن ُﰻ ُم ْ َدث َ ٍة ب ِْد َ ٌة َو ُﰻ ب ِْد َ ٍة ﺿَ َﻼ

”Den iblandt jer, som lever (længe), vil sandelig opleve mange kontroversielle ting;
hold derfor fast i min Sunnah og i de vejledte og retskafne Kaliffers Sunnah. Hold
stædigt fast i dem (med jeres kindtænder). Og tag jer i agt for de nyligt opfundne
sager, for enhver nyligt opfundet sag, er en innovation og enhver innovation er
vildledning.” [Berettet af Abu Dawud og Al-Tirmidhi]
Et spørgsmål, fortalerne for gradvis implementering, bruger som en udvej, er; er
det tilladt at tage den forrige Hukm under påskuddet om, at reglerne kom gradvist?
Det absolutte svar er, nej. Dette er fordi reglen, som forbyder alkohol, er absolut.
Islams Shari'ah tillader ikke, at vi går tilbage til den forrige regel, for så har vi gjort
noget, som Shari'ah befalede os at lade være med. Dette var holdningen hos Salaf
(de første generationer) og Khalaf (de efterfølgende generationer). Og I dag har
alkohol samme Hukm. Den ændres ikke og synden fjernes ikke fra den person, der
drikker det.
3- Deres holdning om, at Shari'ah behandlede problemet med slaveri gradvist. Men
holdningen er ikke gyldig, fordi Allah  ikke forbød tilstedeværelsen af slaver;

Da’wah til Islam – side 223

derimod skabte Han  en vej ud af det. Hvis de vendte tilbage, ville reglerne også
vende tilbage og slaver ville eksistere igen.
4- Deres holdning om, at Qur´anen blev åbenbaret delvist og stykvist; for den blev
ikke nedsendt på én gang; det indikerer tilstedeværelsen af gradvis implementering.
Svaret til dette er, at Allah  plejede at åbenbare regler i henhold til hændelser og
begivenheder, for dermed at styrke hjerterne på basis af dem. Det første, der blev
åbenbaret, var Imaan. Paradiset og Helvedet blev omtalt først og så kom Halaal og
Haraam ned. Dette betyder ikke, at man tager en del af det, som blev åbenbaret og
forlader en anden del. Muslimerne var ansvarlige indenfor grænserne af det, som
var blevet åbenbaret. Deres ansvar gik ikke udover dette.
Da Imaan blev åbenbaret, men reglerne ikke var (åbenbaret endnu), var muslimerne
ansvarlige for hele Islam, dog i forhold til de detaljer, som var blevet forklaret af
de shariamæssige tekster på det tidspunkt. Altså er muslimerne ansvarlige for de
individuelle regler, under alle omstændigheder, uanset om den islamiske stat var
oprettet eller ej. Hvad angår regler, den islamiske stat blev betroet med, så vedrører
de staten og dette er detaljen, som binder muslimerne og intet andet. Og således
kan vi sige, at der ikke er nogen vej tilbage.
Efter nu at have undersøgt, hvad den gradvise implementering betyder, hvad den
indebærer og hvad dens begrundelser er, går vi videre for at forklare den korrekte
shariamæssige holdning, med den shariamæssige tænkningsmetode.
Og jeg siger den korrekte holdning og ikke den holdning, som er tættest på at være
korrekt, fordi ideen om gradvis implementering kommer ikke fra Shari'ah og det er
ikke tilladt at tilskrive den Shari'ah. Sagen vedrører ikke gradvis implementering og
om det er en shariamæssig regel eller ej, lige så meget, som det her handler om en
tænkningsmetode, der ikke godkendes af Shari'ah.
Dette er fordi, at Islam har en natur, som er væsentligt anderledes end noget som
helst andet. Det islamiske systems natur er, at det udelukkende er etableret på at
følge Wahi (åbenbaringen); hvorimod det menneskeskabte system er baseret på
menneskets innovation og erfaring, som - uanset, hvor stærk den måtte være - vil
være mangelfuld, i sin evne til at nedfælde de korrekte løsninger til menneskets
problemer.
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Når muslimen forholder sig til Shari'ah, så skal han gøre Imaan på Allah  til selve
fundamentet for sin forholdelse, ellers vil hans forholdelse ikke blive accepteret.
Når han kalder andre til Islam, skal han igen gøre Imaan på Allah  til
fundamentet for sin Da'wah, for ellers vil hans Da'wah ikke blive accepteret. Det
handler altså primært om Imaan og derefter den korrekte forholdelse.
For at muslimen kan ændre sig selv og ændre systemerne på en korrekt og sikker
måde, skal han først beskæftige sig med det åndelige fundament, ved først etablere
det og efterfølgende nære og pleje det. Det vil derefter være nemmere for ham, at
forholde sig til Islam, uanset om det måtte stemme overens med realiteten eller ej,
naturen eller folks indfald og lyster. Og hvis han ikke læner sig opad det åndelige
fundament, vil muslimen falde i synd, selvom det ikke fører ham til Kufr. At Islam
har et åndeligt fundament, dvs. Imaan på Allah , indikerer ikke, om denne Hukm
er tæt på eller fjernt fra sandheden. Men hvis vi betragter denne Hukm i lyset af
dette fundament, vil vi opdage, hvor tæt på eller langt væk fra det fundament, den
egentlig er.
Lad os nu spørge dem, som spreder denne ide om gradvis implementering; hvor er
det åndelige fundament i det kald? Hvorhenne kan man finde Allahs  befaling i
det? Hvornår har Sendebuddet  nogensinde brugt det - selvom han havde behov
for det - om end i Makkah eller i Madinah?
Sagde han  ikke til Banu 'Aamir Ibn Sa'sa'ah, da han  søgte Nusrah (støtten) fra
dem;

(( يَضَ ُﻌ ُه َح ْ ُث ََشا ُء، ِ )) َاﻷ ْم ُر إﱃ ا

”Sagen tilkommer Allah, der placerer den, hvor end Han vil.” [Seerah Ibn Hisham]
Dette var trods det faktum, at han  virkelig havde brug for nogen til at støtte sin
Da'wah. Dette var hvad han  sagde, da de spurgte, om ikke de kunne tage magten
efter ham. Men kunne han  ikke have accepteret deres anmodning og ændret i
den, efter de havde erklæret Imaan? Er det ikke den sande Da'wah og befalingen fra
hans Herre , som gjorde ham  sandfærdig i alt, hvad han  sagde, uden at lefle
eller gå på kompromis, således at dem, der skulle leve, ville leve efter et klart bevis
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og dem, der skulle gå til grunde, ville gå til grunde efter et klart bevis? Sagde han 
ikke til sin onkel Abu Taalib, da sidstnævnte bedte ham om at dæmpe sit kald og
ikke give ham en byrde, som han ikke kunne bære;

ِ  َو،)) َ َﲻا ُه
ﷲ لَو َو َﺿ ُﻌوا الش ْم َس ِﰲ ي َ ِم ِيﲏ َوالقَ َم َر ِﰲ ِ َﴰ ِاﱄ َ َﲆ أَن أَ ْ ُركَ َه َذا
((َاﻷ ْم َر َحﱴ يُ ْظه َِر ُه ﷲُ أَو أَه ِ َ ِف ِه َما َ َر ْك ُت ُه

”Onkel! Ved Allah, om de så lagde solen i min højre hånd og månen i min venstre,
på den betingelse, at jeg forlader denne sag, så vil jeg ikke forlade den, før end
Allah har givet den sejr, eller jeg dør i kampen for den.” [Seerah Ibn Hisham]
Teksten om Sendebuddet  viser, at han ikke accepterede det mindste kompromis
og hermed gav han det bedste eksempel for sin Da'wah. Så han  gik hverken på
kompromis eller leflede. Han  hverken gik sammen med, anerkendte eller bejlede
til dem, der havde autoriteten. Derimod var hans  Da'wah tydelig og dristig, fordi
dette vil frembringe de sande tanker, hvormed falskheden bliver overvundet og
destrueret. Beordrede Allah  ikke muslimerne til at lave Hijrah fra stedet, hvor de
ikke kunne udføre det, Han havde gjort obligatorisk for dem? Forbød Han  dem
ikke at blive boende der, da Han  sagde;

َ ُا
ًَ

ۖ ْ ُُْ َ ِ ُ ا
ِ ض ا ِ َوا
ُ ا ْر

َ ِْ
ُْ َ

ِ ُْاْ َ َ ِ َ ُ َ ِ ِ ا
ِ ِ ا ْ ْر
ْ َض ۚ َ ُ ا ا
﴾ َ ِ َ ُ َ ِ ُ وا

ُ ُ َ َ َ ِ ﴿إِن ا
َ َِ ْ َْ ُ ُ

”Sandelig! Englene vil sige til dem, de tager, medens de gør ondt imod dem selv: I
hvilken tilstand var I? De vil sige: Vi var svage og undertrykte på jorden. De vil
sige: Var Allahs jord ikke vid nok til, at I kunne emigrere på den?”
[MOQ Surah Al-Nisa 4:97]
Ibn Katheer har fortalt, at der var en Ijmaa´ (konsensus) om forbuddet mod, at bo
et sted, hvor en muslim ikke kan etablere sin Deen.
Begyndte Sendebuddet  ikke sin Da'wah med, 'Laa ilaaha ill Allah Muhammadur
Rasoolullah' og udfordrede folk med det? Det var også hans sidste udtalelse, uden
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nogen ændring. Kaldte han  til noget mindre end det i begyndelsen og gik
derefter gradvist videre med det, eller var det hans  første og sidste kald?
Bekæmpede Abu Bakr  ikke dem, som ikke ville betale Zakaah, uden at forsinke
sit svar til dem eller behage dem? Og han  leverede sin velkendte udtalelse; ”Ved
Allah, hvis de fraholder mig rebet fra en kamel, som de plejede at give til Allahs
Rasool, vil jeg bekæmpe dem.” Dette var hans svar, selvom muslimerne bevidnede
bevægelser af frafald og oprør på det tidspunkt.
Bar de første muslimer, som bar Da'wah til Islam, nogensinde ideen om en gradvis
implementering? Og fulgte de denne tilgang, da de implementerede Islam over de
åbnede lande, hvis områder ændrede sig fra Dar Al-Kufr til Dar Al-Islam? De første
muslimer fokuserede ikke på vilkårene hos de folk, som var nye i Islam. Og de lod
dem ikke drikke alkohol og ventede på, at de vænnede sig til ikke at drikke alkohol,
handle med Riba eller have en stærk tilbøjelighed til kvinder. Derimod indtrådte de
Islam fuldstændigt og afholdte sig fra Riba, hor, alkohol og alting. Og de plejede at
implementere de shariamæssige regler for ikke-muslimerne, uanset om disse regler
var individuelle, gruppeorienterede, personlige eller kollektive.
Behandlede de klassiske islamiske juraværker dette emne? Og nævnte vores første
troværdige jurister og Mujtahideen overhovedet gradvis implementering, selvom det
vides, at vores jurister var meget detaljerede i deres diskussioner om Shari'ah i sin
helhed og delvist? I sin helhed indikerer Shari'ah, at forpligtelsen om Da'wah, skal
eksemplificeres med oprigtighed og forholdelse til den rette vej;

﴾ ً َ ۜ ً َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ِه ا ْ ِ َ َب َو

َ َ ﴿ا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا ِ ي ا ْ َ َل

”Al taknemmelighed tilkommer Allah, som nedsendte Bogen over Sin tjener
(Muhammad ) og (Han) har ikke lagt nogen skævhed i den. (Den er) retlinet...”
[MOQ Surah Al-Kahf 18:1-2]
Allah  informerede os, at Kuffaar vil have, vi går på kompromis og føjer dem. De
vil have os til at neddæmpe sandheden og acceptere en fjerdedel, eller halvdelen af
løsningen. Og de begynder ved at prøve at få os til at begå Kufr, som blev forklaret
i Hans  udtalelse;
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َ ْ ِ إِ َ ِ ُ ْ ُ ًرا َ َ ًا

ُ َ ﴿ود َ ِ ٌ ْ ا ْ ِ ا ْ ِ َ ِب َ ْ َ ُ دو
َ
﴾ ِ ِ ُْ ِ ِا

”Mange af Bogens folk ville ønske, at de kunne omvende jer til Kuffaar efter jeres
Imaan, på grund af den misundelse, de bærer på indeni...”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:109]
Og de vil ende med at prøve, at få os til at tage imod deres regler, hvilket Han 
forklarede i Sin udtalelse;

﴾﴿ودوا َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ ِ ُ َن
َ

”De ønsker, at du går på kompromis, så de kan gøre det samme.”
[MOQ Surah Al-Qalam 68:9]

﴾َ ِ َ ُ ْ ﴿ َ َ ُ ِ ِ ا

”Adlyd derfor ikke dem, der benægter (Allahs Ayaat).”
[MOQ Surah Al-Qalam 68:8]
Vores Herre  har advaret os om at tendere mod (dvs. vise tilbøjelighed overfor)
de uretfærdige, med Sin udtalelse;

ِ ون ا
ِ ُد

ُ َ َ ﴿و َ َ ْ َ ُ ا إِ َ ا ِ َ َ َ ُ ا َ َ َ ُ ُ ا ُر َو
َ
﴾ِ ْ ا ْو ِ َ َء ُ َ ُ َ ُ و َن

”Og lad være med at tendere mod dem, der begår uret, for ellers vil Ilden ramme
jer og I vil ikke have nogen beskytter udover Allah og derefter vil I ikke blive
hjulpet.” [MOQ Surah Hud 11:113]
Den sande Da'wah til den sande Imaan, gør muslimens forholdelse komplet, selvom
han var ny i Islam og forholdelsen til den. Vores forpligtelse, som dem, der bærer
Da'wah, er intet andet end at plante Imaan i vores hjerter og hengive os hertil; indtil
det bærer frugt, med den bedst mulige forholdelse og Taqwa. Når den etableres, vil
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den islamiske stat ikke blive etableret af dem, der er foruden (islamiske opfattelser)
eller fyldt med vestlige opfattelser. Den vil ikke blive etableret af folk, hvori Da'wah
ikke havde virket, derimod ville den have påvirket dem og ladet dem acceptere den.
Som vi har sagt tidligere, skal staten etableres på basis af en offentlig opinion, som
udspringer fra en generel bevidsthed, der accepterer ideen om Islam og at blive
styret af den. Der er ikke behov for at tage ideen om en gradvis implementering i
brug, under påskuddet om at drage hjerterne og sindene tættere på Islam; og der er
heller ikke behov for at give efter for menneskers svaghed eller at følge efter selve
realiteten, for Allah  har beordret os til at ændre hjerter, sinde og realiteten, med
Islam.
Hvis vi vender tilbage til Qur´anen og undersøger dens Ayaat, vil vi opdage, at
befalingen i den, er absolut og at gradvis implementering er blandt de fremmede
vestlige tanker, som blev indført af såkaldte retslærde gennem løgne og falskhed.
Hver gang, en Ayah blev åbenbaret, skyndte Sendebuddet  og muslimerne sig, at
implementere den, uden den mindste udsættelse. Og implementeringen af enhver
Hukm, som blev åbenbaret, blev obligatorisk efter dens åbenbaring. Eksempelvis
åbenbaringen af Hans  udtalelse;

ُ ُ َ ُ ِ ﴿ا ْ َ ْ َم ا ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ِد َ ُ ْ َوا ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ َو َر
﴾ ً ا ْ ِٕ ْ َ َم ِد

”I dag har Jeg fuldkommengjort jeres Deen, fuldendt Min Nåde over jer og valgt
Islam til jer som Deen.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:3]
Herefter var muslimerne forpligtede til at gennemføre hele Islam, uanset om det er
i deres Trosartikler, 'Ibadaat, Akhlaaq, Mu'amalaat og uanset om reglerne vedrører
styret, økonomien, det sociale system, eller udenrigspolitikken i fredstid og krig.
- Hans  udtalelse;

﴾﴿ َو َ آ َ ُ ُ ا ُ ُل َ ُ ُ و ُه َو َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ا

”Tag imod, hvad end Sendebuddet giver jer og afhold jer fra, hvad end han
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forbyder jer.” [MOQ Surah Al-Hashr 59:7]
Det vil sige, tag og efterfølg, hvad end Sendebuddet  bringer og afhold og fjern
jer fra alt, hvad han har forbudt jer. Dette er fordi, at ordet 'Maa' i den Ayah, kom i
en 'Aam (generel) form. Altså inkluderer det en forpligtelse om at handle efter alle
forpligtelserne og afholde og distancere sig fra alle forbud. Befalingen om at tage
eller forlade, hvilket nævnes i denne Ayah, er en forpligtelse og dette skyldes den
Qareenah (indikation) i slutningen, som befaler Taqwa og advarer imod en streng
straf til den, der ikke handler ifølge den Ayah.
- Hans  udtalelse;

﴿وا ِن ا ْ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َو َ َ ِ ْ ا ْ َ َاء ُ ْ َوا ْ َ ْر ُ ْ ان َ ْ ِ ُ َك
َ
﴾ َ ْ َ َِٕ َ ْ ِ َ ا َ َل ا ُ ا

”Og styr iblandt dem med det, Allah har åbenbaret og følg ikke deres lyster; og tag
dig i agt for, at de fører dig på afveje, væk fra en del af det, Allah åbenbarede til
dig.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:49]
Denne Ayah giver også en absolut befaling til Sendebuddet  og muslimerne efter
ham, om at styre med alle de regler, som Allah  har åbenbaret, uanset om det var
et påbud eller et forbud. Den forbyder Sendebuddet  og muslimerne efter ham,
at følge folks lyster og lade sig underkue deres ønsker. Den formaner også ham 
og muslimerne til at være bevidste, i tilfælde af folk prøver at lede dem væk fra, at
gennemføre en del af det, Allah  åbenbarede.
- Allah  sagde;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُو َن

َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med hvad Allah har åbenbaret, disse er de vantro.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:44]
- Og Han  sagde;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ِ ُ َن
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َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, disse er tyrannerne.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:45]
- Og Han  sagde;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ َن

َ ﴿ َو

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, disse er de oprørske.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:47]
I disse Ayaat beskrev Allah  dem, der ikke styrer med det, Allah åbenbarede, som
vantro, tyranner og oprørske. Og dette er fordi, at ordet 'Maa', som blev nævnt,
kom i en 'Aam (generel) form, så det inkluderer alle de shariamæssige regler, som
Allah åbenbarede, uanset om de er påbud eller forbud.
Ud fra alt det, der er blevet nævnt, er det tydeligt, uden nogen form for uklarhed,
at det er obligatorisk for muslimerne, som værende individer, grupper eller staten,
at føre alle Islams regler igennem, uden nogen udsættelse, forlængelse eller gradvis
implementering. Så individet, gruppen eller staten har ingen undskyldning for ikke
at implementere reglerne. Gradvis implementering modsiger Islams regler fuldt ud.
Den, der gennemfører nogle af reglerne og forlader andre, vil betragtes af Allah 
som syndig, om end det er et individ, en gruppe eller staten.
Waajib forbliver Waajib; det er obligatorisk at handle efter den og Haraam forbliver
Haraam og det er obligatorisk at afholde sig fra den. Da delegationen fra Thaqeef
bedte Sendebuddet  om at lade (idolet) Al-Laat være i tre år, uden at destruere
det, eller give dem lov til ikke at bede, på den betingelse, at de omfavnede Islam, så
accepterede han det ikke fra dem og afviste det fuldstændigt. Han  insisterede på
at destruere idolerne med det samme og at de skulle bede med det samme.
Allah  har beskrevet regenten, som ikke vil gennemføre alle Islams regler, eller
den, der kun gennemfører nogle af dem, som en Kaafir. Dette er, hvis han ikke er
overbevist om Islams egnethed, eller ikke er overbevist om egnetheden af de
regler, som han har forladt. Og han beskrives som en tyran og en overtræder, hvis
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han ikke implementerer alle Islams regler, eller han implementerer nogle af dem,
medens han er overbevist om, at Islam er egnet til at blive implementeret.
Sendebuddet  gjorde det obligatorisk at bekæmpe regenten og løfte sværdet mod
ham, hvis han udviser en Kufr Bawaah (tydelig blasfemi), hvorom vi har et Burhaan
(klart bevis) fra Allah . Det vil sige, hvis han styrede med Kufr regler og der ikke
er nogen tvivl om, at de er Kufr regler; uanset om det var få eller mange. Og dette
skyldes følgende Hadeeth fra 'Ubadah Ibn Saamit;

(( إِﻻ أَ ْن َ َر ْوا ُك ْف ًرا ب َ َوا ً ا ِع ْن َد ُ ْﰼ ِم َن ا ِ ِف ِه ُ ْره ٌَان:)) َوأَ ْن َﻻ نُنَا ِز َع َاﻷ ْم َر أَ ْه َ ُ قَا َل

”... og at vi ikke må strides med dem, som har autoriteten. Han  sagde:
Medmindre I bevidner en tydelig Kufr, hvorom I har et Burhaan (afgørende bevis)
fra Allah.” [Berettet af Muslim]
Altså er der ingen betænkelighed ved eller gradvis implementering af Islams regler,
eftersom der ikke er nogen forskel på en Waajib og en anden Waajib, en Haraam og
en anden Haraam, eller en Hukm og en anden Hukm. Alle Allahs  regler er ens i
den forstand. De skal gennemføres og eksekveres uden udsættelse, forsinkelse eller
gradvis implementering. Ellers vil Allahs  udtalelse gælde for os;

َ ِ ﴿ا َ ُ ْ ِ ُ َن ِ َ ْ ِ ا ْ ِ َ ِب َو َ ْ ُ ُ و َن ِ َ ْ ٍ ۚ َ َ َ َ ُاء َ َ ْ َ ُ َ ٰذ
ِ َ َ ْ ِ ُ ْ إِ ِ ْ ٌي ِ ا ْ َ َ ِة ا ْ َ ۖ َو َ ْ َم ا ْ ِ َ َ ِ ُ َ دو َن إِ َ ا َ ا
﴾اب

”Er det da en del af Bogen, I erkender og benægter en (anden) del? Hvad er
gengældelsen for dem af jer, der gør dette, andet end vanære i dette jordiske liv og
på Opstandelsesdagen, vil de blive tilskrevet den allerværste straf.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:85]
Muslimen har ingen undskyldning for, ikke at gennemføre en shariamæssig regel,
om end han er en regent eller et normalt individ, medmindre der forefindes en
shariamæssig Rukhsah (undtagelse), som blev nævnt i de shariamæssige tekster.
Uegnethed vil betragtes som en shariamæssig undtagelse, i tilfælde af sand og
håndgribelig svaghed, dvs. i tilfælde af reel tvang, såsom tilfældet med den, der
tvinges til at udføre Haraam, eller eksemplet med Sendebuddet , som tilbød en
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tredjedel af frugthøsten i Madinah til Ghatafan stammen, eller eksemplet med
Kaliffen, der accepterer at forhandle med oprørere, eller når ådsler bliver tilladt for
den, der er under tvang og frygter at dø.
Ud fra hvad vi har set i denne gradvise tilgang, finder vi, at sådan en ide er opstået
blandt dens fortalere, på grund af presset fra realiteten. For at befri sig selv fra det
pres, begyndte de at søge efter beviser til denne tilgang, for dermed at give en
begrundelse og en tilladelse til at bære Da'wah på basis af den. Dette er fordi ideen
eksisterede først og så frembragte de et shariamæssigt bevis, som de fortolkede, så
det kunne tjene ideen. Og dette er en indledning til afvigelse. Vores råd til disse
muslimer, som er etableret på basis af ideen om gradvis implementering, er, at de
skal fjerne den svaghed, de bærer på indeni. Deres forbindelse til Shari'ah skal bære
præg af den, som har tillid til sin Herre, har en stærk Imaan på, at Han  er Den,
der varetager affærerne og ændrer på omstændighederne og at Han  giver sejr til
dem, der fortjener den. Sådan skal de være, så de med deres Imaan, kan stå overfor
den strenge realitet og de barske omstændigheder. Så personen føler sig hævet over
(den omgivende realitet) med sin Imaan og gør den til udgangspunktet for Da'wah
og det endelige punkt. Alt dette vil blive afspejlet på dem, vi inviterer, i forhold til
den korrekte restriktion og rigtige forholdelse til de shariamæssige regler. Dette vil
ske uden et behov for gradvis implementering.
Kaldet til gradvis implementering, er et kald til andet end Islam og det er Haraam.
Dette får ikke-muslimen eller den svækkede muslim, der inviteres på basis af dette,
til at tøve med at acceptere det, der fremlægges for ham. Ansvaret for denne tøven
ligger hos den, der kalder til gradvis implementering. Det er fordi, at Islam egentlig
ikke er blevet fremlagt for ham og fordi dette er fjernt fra det åndelige fundament,
der er baseret på Imaan på Allah , som er Skaberen og Den, der varetager alle
affærer; det er på basis af dette fundament, at en shariamæssig regel adopteres eller
afvises.
Dette er Allahs  Hujjah (bevis) imod dem, som kalder til gradvis implementering
og ikke imod dem, de inviterer.
Kaldet til gradvis implementering inkluderer en forstyrrelse af og dominans over
lovgivningen, når det tillader folk at foretage en gradvis implementering, under et
påskudd om, at de slet ikke er stærke nok til at foretage en komplet og øjeblikkelig
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gennemførelse. Vi er blevet befalet til, ikke at putte noget i vejen for Allah  og
Hans Sendebud , eller afvige fra dem. Den, der løser menneskets problemer, er
hans Herre, Den Alvidende, som har dybt kendskab til alt det, Han  har skabt.
Hvordan kan muslimen, i sit kald til gradvis implementering, tillade sig at forstyrre
denne proces? Den korrekte holdning er, at opgaven for den, der bærer Da'wah, er
begrænset til at udføre og sprede løsningen; og ikke at lovgive i den.
Kaldet til gradvis implementering giver den, der bærer Da'wah, en særdeles korrupt
tænkningsmetode, som han inviterer folk på basis af. Når personen, han kalder til
gradvis implementering, påvirkes af den, korrumperer det hans tænkningsmetode,
som skal ændres, ligesom de fejlagtige tanker skal ændres. Dette er hvis vi ved, at
tænkningsmetoden kommer i begyndelsen af ændringsprocessen, eftersom den er
vigtigere end ændringen af tanker. Vi kan ikke sikre en pålidelig ændring af denne
Ummah, indtil vi ændrer dens tænkningsmetode, ikke engang på en generel måde.
Denne korrupte metode, hvormed han tænker og kalder folk, vil tage plads i stedet
for den korrekte metode.
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Kapitel 11: Forholdelse til ideologien som ide og metode
Mens det ikke-muslimske (Kaafir) Vesten formåede at påtvinge sin levemåde, som
den vej, folket skulle efterfølge, så levede muslimerne under intellektuelle, sociale,
økonomiske og politiske vilkår, ingen misundede dem for. Muslimerne levede efter
tanker, der modstred deres 'Aqeedah. Altså mistede de den korrekte orientering og
deres personlighed, for de prøvede at forlige deres tanker, der udspringer fra deres
'Aqeedah, med de vestlige tanker om livet, der udspringer fra en fremmed tanke,
som Ummah ikke havde taget imod. Denne falskhed trængte ind i deres sinde på
grund af deres uvidenhed og manglende evne til tage sager fra deres fundamenter.
De forligede imellem det uforligelige; imellem Islam og det, der modstred den. Og
de gjorde den forestillede gavn til formålet med Shari'ah. De var tilfredse med at
acceptere enhver fortolkning og retfærdiggøre forfalskning. På grund af dette, blev
folks økonomiske og sociale liv fyldt med modsigelser. De politiske kræfter ville
cementere de fremmede tanker, på bekostning af muslimernes oprindelige tanke.
Det var i skyggen af denne meget dårlige situation, at islamiske grupper og partier
begyndte at opstå for at behandle disse myriader af fejlagtige tanker og opfattelser,
afvigende følelser og politiske vilkår, som blev skabt af den fremmede. Og det var
meningen, partiet eller gruppen skulle have modgiften eller den helende olie. Det
var meningen, den skulle fremvise den rette linje, folket skulle følge under dens
vejledning, fjernt fra den skæve linje, hvis ild vil brænde folket. Så den skulle have
sagt til folket:

﴾ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ ُ ْ َ ِ ً َ ِ ُ ُه َو َ َ ِ ُ ا ا ُ َ َ َ َ َق

ِ ﴿وان َ ٰ َ ا ِ َ ا
َ

“Og at dette sandelig er Min lige Vej, så følg den. Og følg ikke (de andres) veje,
fordi det vil aflede jer fra Hans Vej.” [MOQ Surah Al-An'am 6:153]

Gruppen eller partiet skulle have haft karaktertræk, som ville gøre den i stand til at
opnå målet. Og disse karaktertræk er klarhed i tanken, viljen til at opnå deres mål,
forberedelse af en bevidst gruppe af mennesker, forberedelse af denne Ummah og
forholdelse til metodens regler.
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Hvad angår ideen, så er det meningen, at den skal tage højeste position i gruppen.
I gruppens øjne er ideen sandheden, som hele folket skal vende sig mod og det er
den retledning der vil oplyse vejen for menneskeheden. Det er den barmhjertighed
Allah  gav til Sine tjenere. Det er lyset, som tager menneskeheden ud af lysternes
mørke; det er den, der passer til mennesket og stemmer overens med den naturlige
disposition, overbeviser forstanden og giver hjertet ro. Det er den, der giver lykke i
livet og skaber håb. Den har en dybde og omfattethed, som gør den kapabel til at
besvare alle menneskets spørgsmål om det liv, det lever og forbinder det ordentligt
til det, der kom før livet og hvad der kommer efter. Den forbinder det ordenligt til
sin Skaber  således, at det forstår sit formål og bringer det lykke indtil enden.
Gruppen eller partiet, som er overbeviste om denne ide, er også overbeviste om, at
når den ikke er fremherskende, vil Munkar og falskhed sprede sig frit; og lyster vil
blive efterfulgt, korruption vil ske og mørke vil sprede sig. Et snævert besværligt liv
vil gøre folk søvnløse; man vil aldrig se dem tilfredse. Ej heller vil deres natur være
i ro eller deres sinde i en tilstand af overvejelse.
Det allerførste, gruppen skal behandle, er at komme frem til den grundlæggende
Fikrah (ide), som vil forme dens ånd og eksistensgrundlag. Den vil varetage den,
bevare dens renhed og se bort fra det, som ikke kommer fra den. Og den vil ikke
tillade, at den sammenblandes med fremmede tanker og den vil ikke afgøre sin
holdning til andre fremlagte kald og ideer, på et fremmed grundlag. Ideens renhed
vil også kræve, at gruppen har klarhed i sit syn. Dette klarsyn vil ske gennem en
forståelse af den shariamæssige regel, via en korrekt udledning og reglen skal være
baseret på den islamiske 'Aqeedah.
Når ideen mister sin klarhed, renhed, krystallisering og kendetegn, så vil den have
mistet sin helt særlige karakter og den vil ikke længere være et lys, retledning eller
barmhjertighed. Den vil have mistet sit eksistensgrundlag og i stedet blive ligesom
de andre bevægelser; overvundet af realiteten, som påvirkede den fremfor, at den
havde påvirket realiteten og ændrede den i stedet for, at den ændrede realiteten til
hvordan, den burde se ud.
Jo mere, denne ide er krystalliseret i sit folks sinde, desto mere vil dens praktiske
leveringsmetode blive krystalliseret. Formålets klarhed kommer direkte fra tankens
klarhed. Og metoden for opnåelse af formålet, består af regulerede shariamæssige
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regler, ligesom alle andre shariamæssige regler.
Den ideologiske gruppe eller parti forholder sig til ideologien i enhver situation.
Det er derfor, at den ideologiske Fikrah afholder den, der er overbevist om den og
kalder til den, fra at tage imod noget fra en anden kilde, medmindre denne Fikrah
godkendte det. Eftersom dette er en fundamental ide, så begynder den med studiet
af sager fra bunden af og den giver et særegent svar til meningen med menneskets
eksistens i dette univers. Enhver perifær tanke tages fra denne fundamentale tanke
og udspringer fra den. Derefter vil menneskets tanker om livet, opfattelser om ting
og bedømmelse på handlinger være af samme type som den fundamentale tanke.
Islams struktur er fuldkommen og mangler intet, end ikke en enkelt mursten. Alt i
den er i komplet harmoni med alt andet, netop fordi det udspringer fra et konstant
intellektuelt grundlag, der stemmer overens med livets normer og skabelsens natur.
Så for den person, der erkender Islam, vil Halaal og Haraam blive kriteriet for hans
handlinger og hans synspunkt om ting og ikke gavnen. Dette er fordi opfattelsen
om gavn, er i harmoni med ideen om, at mennesket er den, der lovgiver og ikke
Allah . Lykken for en muslim, er opnåelsen af Allahs  Tilfredshed og ikke den
størst mulige mængde af nydelse. Så hans liv bliver et af lydighed til Allah  og
underkastelse til Hans  befaling og ikke et liv baseret på ideen om friheder, som
ville gøre ham fri for enhver indskrænkning. Den, der accepterer et grundlag, må
acceptere det, som udspringer fra det. Den, der ønsker ændring, må starte med
grundlaget og overholde harmonien imellem perifere tanker og grundlaget. Dette
er den ideologiske Fikrah og ideologiske Da'wah, som gruppen skal starte udfra.
Altså er det ikke acceptabelt, at muslimerne, deres systemer eller grupper, blander
Islam med noget andet. Det er heller ikke acceptabelt fra de nuværende regimer, at
de gør Islam til en af lovgivningskilderne, sammen med de ikke-shariamæssige
kilder, såsom traditioner og skikke, eller at de gør Islam til en primær kilde blandt
andre. Derudover er det ikke acceptabelt, at de islamiske grupper tager imod en
sammenblanding af tingene, såsom at være etableret på basis af Islam, såvel som
andre vestlige tanker, som er fremmede for Islam. For dette er intet andet end et
nederlag, som Allah  og Hans Troende tjenere ikke accepterer.
Det er derfor, alle de islamiske grupper, hvis 'Aqeedah er etableret på basis af, ”Laa
ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah” - der er ingen anden end Allah , som
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fortjener tilbedelse eller lydighed og Muhammad er Allahs Sendebud - ikke har lov
til at gå mod øst eller vest, for at adoptere deres regler om livet. Man skal sikre sig,
at enhver tanke udspringer fra denne 'Aqeedah og at den tages fra de autentiske
shariamæssige kilder og udledes fra deres detaljerede beviser.
Hvordan kan ”Laa ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah” være i harmoni med
udtalelsen om, at socialismen er fra Islam, selvom den er etableret på ideen om, at
”der er ingen gud og livet består kun af materie”? Hvordan kan det være i harmoni
med udtalelsen om, at demokratiet er fra Islam, når det blev etableret på ideen om
”religionens adskillelse fra livet”, eller denne holdning om, at nationalismen og
patriotismen er fra islam, selvom de er baseret på stammebinding, som Islam har
påvist, er afskyelig?
Hvordan kan ”Laa ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah”, som betyder, at det
udelukkende tilkommer Allah  at lovgive, være i harmoni med holdningen om, at
vi burde deltage med andre, eller de burde deltage sammen med os, i nedfældelsen
af love?
Hvordan kan ”Laa ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah”, som er etableret på
ydmyghed, underdanighed og tilbedelse af verdnernes Herre, være i harmoni med
ideen om frihed, som er tilstede i de vestlige systemer, når den giver mennesket
suverænitet i alting? Han underkaster sig ikke til en Gud, men kun i forhold til,
hvor meget dette stemmer overens med hans indfald, lyster og gavn.
Beskyttelse af den islamiske 'Aqeedah, vil sige beskyttelse af det, der udspringer fra
den. For ellers vil gruppens karakter gå tabt i forligelsens greb, hvilket Allah  og
Hans tjenere ikke godkender. For at bevare ideen i forhold til klarhed, renhed,
tydelighed og krystallisering, så skal den være fjern fra påvirkning af realiteten og
overgivelse til dens vilkår og skal desuden være distanceret fra enhver fabrikation,
forandring og forhandling.
Ligesom Da'wah bæreren vil ændre samfundet med sin vision, har samfundet sine
fejlagtige tanker og opfattelser, politiske omstændigheder og samfundsorden. Dette
ligger pres på den, som bærer Da'wah og gruppen, han arbejder sammen med for
ændring.
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Agtpågivenhed overfor afvigelse eller kompromis
Når gruppen er etableret på den ideologiske Fikrah (ide) og kommer til realiteten,
vil vindene blæse på den og forsøge at trække den ud fra dens rødder. Regimernes
behandling af denne gruppe, vil være anderledes, end deres behandling af andre
bevægelser. Dette er fordi, de andre bevægelser fremlægger delvise tanker, der ikke
skader regimerne overhovedet. Derimod vil de udfylde de huller og mangler, som
regimerne har skabt. Hvorimod den radikale Da'wah, på basis af den ideologiske
Fikrah, behandler sager fra deres grundlag og ikke ved at acceptere lappeløsninger
eller følge status quo, som den er. Ej heller accepterer den halve løsninger eller en
reformering af problemer, som blev skabt af regimerne. Den vil ikke acceptere at
forlade sin Da'wah til komplet ændring. Og den vil heller ikke acceptere at behandle
perifere sager og se bort fra grundlaget, som disse perifere sager er baseret på. Det
er naturligt, at sådan en gruppe eller parti vil blive konfronteret på en hidtil uset
måde. Jo mere, gruppen forholder sig til den radikale ændring, desto mere vil disse
regimer være fjendtlige overfor den og konfrontationen vil vokse.
Omfanget af konfrontationen vil måske have den konsekvens, at Da'wah bæreren
føler, at han ikke er i stand til at bære det. Han vil lægge pres på gruppen, så den
nedsætter styrken i sit kald. Han vil måske finde det besværligt for sig selv og hans
beslutsomhed vil blive svækket, når han bliver afvist af folket og efterladt alene.
Han vil måske hviske til sig selv og forsøge at holde sig fra at deltage i Da'wah, når
hans verdslige interesser støder sammen med nye situationer, som vil opstå fra
arbejdet med gruppen. Han vil begynde at påføre et pres på sin gruppe og kalde
dem til at vende sig bort fra at kræve ændring, til istedet for at kræve reform. Hvis
gruppen tog imod forslagene, vil han blive sammen med gruppen. I dette tilfælde
vil han have formået at arbejde for sin Deen og Dunya og tilfredsstille både Allah 
og Kongen; det vil ihvertfald være hans påstand. Hvis gruppen afviste hans pres
og insisterede på sit radikale og fundamentale arbejde, vil han vende sig bort fra
den. Her vil gruppen således stå overfor to farer; en intern fare fra sine Shabaab,
hvis beslutsomhed blev svækket af de hårde slag og en ekstern fare fra regimerne,
som ikke tolererer folk med disse radikale holdninger.
Forhandlingskampe vil dernæst begynde mellem gruppen og regimerne. Gruppen
vil begynde at blive overdænget med tilbud. Og strategien, ”gulerod eller stok”, vil
blive iværksat. Det er velkendt, at forhandlinger finder sted i køb og salg af varer;
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så når gruppen indtræder forhandling(sprocessen), er det blevet til en handel, hvor
salget af ansvar og ydmygelse af nationerne finder sted. Fordi ellers vil den blive
brændt af regimets ild eller i det mindste skoldet af flammerne.
Følgelig kræver den korrekte ideologiske Fikrah en ideologisk gruppe eller parti,
hvis ledelse og medlemmer bekymrer sig om Shari'ah til den grad, at den bliver det
ypperste for dem. Og de kerer sig også om klarhed, renhed, tålmodighed, ofring,
altruisme og selvfornægtelse. Så de er blottet for enhver fristelse af deres egne
formuer, således at de ikke afviger og deres beslutsomhed bliver ikke svækket. For
at gruppen kan gå fremad på en forvisset måde, som beskytter dens arbejde og gør
den fri for enhver ændring, eller at folk laver numre med den, så skal den forbinde
enhver ide eller shariamæssig regel nøjagtigt til den islamiske 'Aqeedah. Selv hvis
der opstod en konflikt imellem Da'wah bærernes individuelle selviske interesser og
deres standhaftighed og tålmodighed med at bære Da'wah, for at opnå dens formål,
skal præferencen altid være Da'wahs interesser. Denne kobling ville således være en
uoverkommelig barriere imod Shaytans hvisken og en hvisken fra menneskets egen
Nafs (indre), der kalder til det onde.
For at redde partiets skib fra at synke ned i det pløre, som udgør den forfærdelige
realitet, så skal det have (nogle) regulerende principper, som definerer tankerne og
tænkningsmåden. Dette vil forbinde gruppen til det, den har udledt. Det er ikke
tilladt, at afvige fra disse principper til enhver tid, under påskud om fortolkning
eller berettigelse.
God anvisning, efterligning og forståelse vil således føre til en rensning af gruppen
og dem, der arbejder i den, for enhver defekt eller legemsfejl, der kan have ramt
dem og dette vil rense deres sjæle og styrke deres Imaan.
På denne [omvæltende] vej kan ingen fortsætte med at være standhaftige overfor
dens besværlighed, udover dem med en robust beslutsomhed. De trængsler dem,
der påtager sig arbejdet, har mødt, vil rense dem ligesom ilden renser guldet.
Hvis gruppen mistede sine regulerende principper, ville gruppen lide af afholdelse
(fra arbejdet), forandring, tilbagetrækning og uoverensstemmelse. Tvetydigheder i
metoden og formålet og manglende krystallisering, vil drive gruppen til at forandre
ting, når den finder arbejdet besværligt, eller det vil føre den til at retfærdiggøre
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ting eller bortforklare sager, når gruppen bliver bedt om at bringe beviser.
Hvis gruppen giver efter for kompromis og accepterer sandheden i dele og ikke
fuldstændigt og forlader den radikale tilgang og fundamentale arbejde, så mister
den, den eneste styrke, den besad. Den vil ikke være en unik gruppe, eller tiltrække
folks opmærksomhed til sin unikke og særegne karakter. Den ville have fejlet i den
intellektuelle kamp og sejren ville gå til dens fjende, selvom den blev ved med at
kalde til Islam og foreslå Islam som løsningen. Og dette er fordi, dens tilgang er
blevet forvrænget; (hvilket er) til systemets gavn. Ved at gøre det, ville den blive en
forhindring for ændring, fremfor at være det modsatte. Dette er hvad Allah  har
advaret os om, da Han  sagde til Sit Sendebud  og til hans Ummah efter ham:

﴾ َ ْ َ ِ﴿وا ْ َ ْر ُ ْ ا ْن َ ْ ِ ُ َك َ ْ َ ْ ِ َ ا ْ َ َل ا ُ ٕا
َ

”Og tag dig i agt for, at de får dig til at afvige fra en del af det, Allah sendte ned til
dig.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:49]
Vores mester 'Umar Ibn Al-Khattab  sagde også til sin dommer Shurayh (Ibn
Al-Harith): ”Lad ingen distrahere dig fra det.”
Det skarpeste våben gruppen besidder, er dens Fikrah (ide). Hvis den kan bevare
den og holde den væk fra sfæren af kompromis, forblive standhaftigt på den, til
trods for omstændighederne og følge i Sendebuddets  fodspor, så vil den formå
at forberede, hvad han  forberedte, efter noget tid; det er en Troende gruppe og
at få Ummah til at acceptere styret med det, Allah  har åbenbaret. Efter at have
forberedt det, vil den være istand til at vende balancen i Da'wahs favør og etablere
Staten.
Islams tanker er en begunstigelse til folket af den sande Da'wah, hvilket kræver af
dem, at de konfronterer presset med Islams tanker, som er i harmoni med den
oprindelige fundamentale ide. Det er ikke passende for gruppen, at møde presset
med en mentalitet, som siger, ”tag (lidt) og kræv (mere),” ”foreslå det, der passer til
realiteten,” ”foreslå kun noget af kravet,” og, ”accept af delvise løsninger.” Denne
Gruppe blev etableret, for at ændre disse tanker og ikke arbejde ved at anvende
dem. Dette er Vestens tænkningsmåde, som de invaderede vores sinde med. Det
adskiller sig radikalt fra Islams natur, der afviser alt det og arbejder for at udrydde
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det og fokusere på Islam og dens metode for tænkning. Så den, der ønsker at skabe
ændring og arbejde for den, skal starte med sig selv først.
Efter at have fremlagt, hvad denne gruppe skal karakteriseres med, i forhold til sin
insisteren på renhed og klarhed i gruppens Fikrah og vedligeholdelsen af den, så
fremlægger vi nu to af de tanker, som det ikke-muslimske Vesten har foreslået. Og
det er ideer, de loyale regimer har knyttet sig til og bruger til at presse muslimerne.
Desværre har visse grupper, der arbejder for Islam og nogle muslimske skribenter,
som altid fremmer de vestlige tanker, taget imod disse ideer hurtigt. Disse to ideer
er følgende; den første er ideen om, at demokratiet er fra Islam og at det egentlig
er Shura. Og en skribent kaldte det, ”Shura-krati”, gennem forsoning af ord og
intellektuel falsificering. Den anden ide er deltagelsen i et uislamisk (Kufr) styre, der
er blevet fremmet af visse muslimer og bevægelser.
For nu at gå videre i studiet, ifølge de førnævnte principper i begyndelsen af denne
diskussion, vil vi studere den realitet, hvori demokrati anvendes, selve realiteten af
demokratiet og om der forefindes noget i Shari'ah, som ligner demokratiets realitet,
for dermed at (kunne) godkende accepten af det.
Demokrati
Vesten er bygget på ideen om religionens adskillelse fra livet. Ifølge denne ide eller
grundlag, bandlyste Vesten enhver religion fra folks liv. Dens opfattelser om livet
begyndte at blive bedømt på basis af den. I overensstemmelse med det, udviklede
vesterlændinge tanker fra dette grundlag, af samme type, som denne fundamentale
tanke. Altså gjorde ideen om demokrati, mennesket til herre over sig selv, i stedet
for at give det herredømme til Allah . Således blev ideen om gavn til kriteriet for
deres handlinger og definitionen af lykke, blev opnåelsen af højest mulig mængde
af nydelse. Det var denne ide om individets helliggørelse, som førte til ideen om
helliggørelse af frihederne. Vesten etablerede et samfund på basis af disse tanker
og var samtidig imod enhver tanke, som modstred det. Resultatet af disse tanker
var, at den vestlige befolkning oplevede elendighed, i stedet for den lykke, de søgte
efter. Dette er naturligt eftersom mennesket er mangelfuldt; altså er det ikke i stand
til at lovgive for sig selv eller andre. Og et samfund, hvor egoismen hersker og
frihederne dominerer, vil kun blive animalistisk, hvor jungleloven styrer suverænt.
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Derefter gav Vesten frie tøjler til forstanden. Den begyndte at opdage og opfinde
ting; altså fik den store videnskabelige og teknologiske gennembrud; den formåede
at tilegne sig magtmidlerne, hvilket gjorde den istand til at dominere verden med
magtens logik og ikke sandhedens logik. Så begyndte den at tvinge sig selv over
verden, først materielt og derefter intellektuelt. Med andre ord, efter at den havde
kontrolleret landet, plejede den at indsætte regenter, som ville tjene dens interesser
og påføre de systemer, der passede den. Medie- og uddannelsespensa blev etableret
for at skabe propaganda for Vesten, dens tanke og dens levemåde. Og den forsøgte
at overbevise dem om, at årsagen til dens styrke, er dens synspunkt om livet.
Derefter opdelte den verden, så det passede med dens interesser. Altså har vi stater
der er industrialiserede, producerende, magtfulde, dominerende og kolonialistiske,
som Vesten beskriver som progressive og fremskredne. Og andre stater er fattige,
forbrugende, svage og kontrollerede og Vesten kalder dem tilbagestående. Så den
arbejdede for at fokusere på denne opdeling og forhindrede enhver ændring i disse
staters omstændigheder eller uoverensstemmelse med status quo.
Derefter gav den frie tøjler til frihederne i sit eget land og lod folket glæde sig over
politisk stabilitet. Den gjorde folket istand til at sikre deres basale behov og nyde
godt af en del af den tilstedeværende luksus på en adspredt måde. Samtidig forbød
den fattige lande i at gøre fremskridt, da den holdt videnskaben tilbage fra dem,
hvilket ville have givet dem materiel styrke. Den forhindrede dem i at etablere de
primære industrier, så de til stadighed har hårdt brug for dem. Den udpinte disse
lande og gjorde dem til markedspladser for sine egne varer. Den afholdte deres
befolkninger fra at have en politisk stabilitet og sikkerhed. Dette er fordi, at de rige
industrielle nationer kæmpede indbyrdes om at kolonisere disse fattige nationer.
Men kampen er ikke længere direkte, hvor krige erklæres mod hinanden. Derimod
finder kampen sted, ved at få befolkningen til at kæmpe indbyrdes, eller ved at
igangsætte revolutioner og uroligheder i landet, som det ikke har kontrol over.
Således forstyrres sikkerheden og stabiliteten og hadet blusser op mellem folk. For
ikke at nævne, opilden til racisme, stammebinding og nationalisme blandt et lands
befolkning. Derudover forsynede den vestlige stat sin befolkning med sygesikring,
såsom medicin, uddannelse, arbejdsløshedsbidrag og pensioner, mens folk i andre
nationer stadig mangler dette.
Ved at sprede sine koloniseringsmidler, etablerede den også verdensmyndigheder,
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såsom Den Internationale Domstol i Haag, FNs Sikkerhedsråd, Verdensbanken og
Amnesty International. Den etablerede styrker af forskellige nationaliteter, til at
intervenere for at stoppe kampe, der finder sted mellem andre nationer, eller for at
beskytte nødhjælpen til de fattige nationer. Den etablerede også organisationer og
myndigheder, til at intervenere på en skjult måde i de fattige nationers affærer og
desuden købe deres troskab, såsom Red Barnets nødhjælpsorganisation og Læger
Uden Grænser (Medicins Sans Frontiers).
Ideen om religionens adskillelse fra livet og begrebet om gavn, som opstår fra den,
har ført til ideen om kolonisering i Vesten. Men denne kolonisering viser sig ikke i
sin primitive form, ligesom den så ud førhen. Derimod har dens tanker, tilgange
og midler udviklet sig og er blevet til en skjult kolonisering. På overfladen er det en
nåde, men indeni er det tortur. Således begyndte Vesten at falsificere fakta og virke
som om, den er det ideelle eksempel, folk bør stræbe efter at emulere og at det er
den Qiblah, muslimerne burde vende deres ansigter mod. Der findes intet større
bedrag og hykleri, end at hævde, at den favør, de besidder, skyldes demokratiet og
ideen om friheder. De er et tilflugtsted og hjælp til den, der ønsker at leve i det, de
mener er deres paradis. Samtidig skjulte de den sande natur af kolonisering; nemlig
at den udnytter befolkninger og plyndrer deres resurser, udpiner dem og holder
dem tilbagestående, teknologisk og økonomisk og bevarer dem som et permanent
marked for sine resurser og handel og grunden til sin kontrol over verden. Vestens
historie og dens kolonisering er lang; vi har blot nævnt en kort optegnelse af den,
som gavner vores diskussion.
Ja, Vesten har sandelig fordrejet fakta, vendt sager på hovedet og fordunklet folks
reelle opfattelser, med ting, de ville have dem til at se. Så falske generelle tanker er
blevet etableret i livet, hvor opfattelsen om, at ”magt er ret,” er herskende. Dette
slogan er baseret på princippet: ”den stærkes argument er stærkt og den svages
argument er svagt.”
Den ideologiske gruppe eller partis rolle kommer her, for at vende sager tilbage til
deres oprindelige tilstand, korrigere synspunktet og sætte en stopper for bedraget.
Hvis gruppen påvirkes af realiteten, vil den miste sin korrekte opfattelse og foreslå
de samme løsninger, dens fjender foreslår. Men hvis den nåede frem til den rigtige
forståelse af realiteten og refererede til Shari'ah på den korrekte måde, for at finde
løsningen, vil den bringe den sande løsning til folket og være istand til at tage folk
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væk fra den vestlige tankes korruption, til Islams retfærdighed.
Fra denne introduktion kan vi se, at årsagen til, at Vesten har overhånden, er fordi
den gav komplet frihed til intellektet indenfor videnskab og teknologi, medens den
samtidig forhindrede andre folk i at besidde midlerne til materiel styrke. Og denne
overdrevne velstand, som de har, skyldes kolonisering; at de har spildt forskellige
folkeslags blod og plyndret deres resurser; men det er ikke på grund af demokrati.
Hvad demokrati er og hvad resultatet af dets implementering er, så er det en anden
historie.
Ideen om ”religionens adskillelse fra livet” opstod i Vesten efter lidelsen, som blev
forårsaget af kirkens indblanding i folkets affærer i livet. Indblandingen fandt sted
i religionens navn, skønt deres religion faktisk var uden skyld i det. Dette er fordi,
der i den kristne religion, ikke findes nogen lovgivning til verdslige anliggender. I
religionens navn, nedfældede gejstligheden undertrykkende love, som førte til visse
reaktioner; den første reaktion var, at benægte religion fuldstændigt. Den anden
reaktion var, at anerkende religionen, men den skulle adskilles fra livet. På basis af
den første ide, blev tanker etableret, som gav anledning til regimer, kendt som de
socialistiske stater, der kollapsede efter nogle årtier var gået og befolkningen havde
lidt under deres implementering. På basis af den anden ide, blev tanker etableret,
som gav anledning til regimer, kendt som de kapitalistiske stater, der er på vej mod
en ruinering. Dette indikeres af tanken og realiteten.
Ideen om ”religionens adskillelse fra livet”, har givet mennesket retten til at lovgive
og forhindrede religionen i at have denne rettighed. Selvom de anerkender Guds
eksistens, gjorde de det til en individuel sag, som intet har at gøre med samfundet
og den har ingen påvirkning på det. For dem er der intet galt, hvis guddommen er
Allah, Jesus, Buddha eller noget helt andet. Der er intet forkert i at have en tro,
som ikke er fra nogen religion. Men mennesket er altid den eneste, som varetager
livets affærer. For dem er denne ide ikke åben til forhandling eller fortolkning. I
deres optik er det mennesket, der skal varetage sine affærer, administrere dem og
organisere tilfredsstillelsen af sine instinkter. Det var på grund af det, at ideen om
demokrati blev født; en ide, som betyder, ”folkets styre, af folket og for folket.”
”Folkets styre” betyder, at folket er sin egen herre, altså er det dem, der nedfælder
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love, dvs. det er dem, der lovgiver.
”Af folket” betyder, at det er folket, som styrer med det, de har lovgivet.
Og ”for folket” betyder, at det er folket, der bliver regeret med det, de har lovgivet.
I deres optik giver dette tre myndigheder:
1- Den lovgivende magt (parlamentet / folketinget). Det er den myndighed, som
nedfælder love og kanoner, ændrer i dem, afskaffer dem og fører opsyn med deres
eksekvering.
2- Den udøvende magt (regeringen, politiet m.m.). Og det er det organ, som vil
eksekvere den generelle lov, eller folkets generelle vilje og alle de love, som blev
nedfældet af den lovgivende magt.
3- Den dømmende magt (domstolene). Det er det organ, der dømmer alt det, der
fremlægges for det, ifølge de love og kanoner, som blev udstedt af den lovgivende
magt.
Disse er de fundamentale kendetegn ved demokratiet. Og det er muligt at sige, at
ethvert system, der beskriver sig selv med disse basale elementer, er et demokratisk
system. Ethvert system, som mangler et af disse elementer, kaldes ikke for et
demokrati. Det mest fremtrædende af disse kendetegn, er opfattelsen af folkets
suverænitet. Det betragtes som den primære opbakning til den demokratiske tanke
og de demokratiske systemers rygrad.
Er der så demokrati i Islam? Er denne realitet, som hedder demokratiet, tilstede i
Islam? Hvis det er tilstede i Islam, kan vi sige, at ”demokrati er fra Islam,” og ”de
retskafne Khulafaa´ var de første til at anvende demokrati,” og at, ”demokratiet er
vores tabte ejendom, som er blevet returneret til os.”
Hvis denne realitet ikke er tilstede, så er det slet ikke fra Islam. Altså skal vi kende
Islams holdning til demokrati.
Ideen om demokrati er i harmoni med den grundlæggende ide, som er religionens
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adskillelse fra livet. Og det ene udspringer fra det andet og får derfor samme dom.
Det er fordi, at det er en forgrening af et afvist grundlag og den, der er overbevist
om det, bliver betragtet som ikke-muslim (Kaafir). For det er velkendt, at ideen om
religionens adskillelse fra livet, modsiger muslimernes fundamentale ide, som er,
”laa ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah.” Ideen, der udspringer fra den og er i
harmoni med muslimernes 'Aqeedah, er:

ِ ٰ َ ُ ا ْ َ ُ َو

﴿إِ ِن ا ْ ُ ْ ُ إِ ِ ِ ۚ ا َ َ ا َ ْ ُ ُوا إِ إِ ُه ۚ َ ٰذ ِ َ ا
﴾س َ َ ْ َ ُ َن
ِ ا ََْ ا

”Sandelig, lovgivningen (Hukm) tilkommer udelukkende Allah. Han har befalet, at
I ikke tilbeder andre end Ham, dette er den (sande) lige Deen, men de fleste
mennesker ved det ikke.” [MOQ Surah Yusuf 12:40]
Og Hans  udtalelse, ”... og de fleste mennesker ved det ikke,” betyder, at majoritetens
mening ikke bliver taget i betragtning, overfor verdnernes Herres beslutning og at
lovgivningen udelukkende skal tilkomme Allah .
Følgelig ligger det endelige ord i det islamiske system hos Allah . Selve påbuddet
og forbuddet, at tillade og forbyde, tilkommer altså den Eneste Ene, den Højeste,
den Mægtigste, den Altvidende og den Altinformerede og ikke en simpel skabning.
Intet individ eller gruppe, har den mindste andel i lovgivningen ved siden af Allah
.
Allah  er den Eneste, som afsiger dom;

﴾ ِ ِ ِٕ﴿إِ ِن ا ْ ُ ْ ُ ا

”Sandelig, lovgivningen (Hukm) tilkommer udelukkende Allah.”
[MOQ Surah Yusuf 12:40]
Ingen har retten til at afvise (eller rette i) Allahs  dom;

﴾ِ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ﴿
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”Og ingen kan afvise (eller rette i) Hans dom.” [MOQ Surah Al-Ra'ad 13:41]
Så hvordan kan demokratiets mørke nat sammenlignes med Islams skinnende dag?
Allah  siger klart og tydeligt i sine tydelige Ayaat (vers);

ض ُ ِ َك َ َ ِ ِ ا ِ ۚ إِن َ ِ ُ َن
ِ ﴿وإِن ُ ِ ْ ا ْ َ َ َ ِ ا ْ ْر
َ
﴾ٕاِ ا َوإِ ْن ُ ْ إِ َ ْ ُ ُ َن

”Og hvis du adlyder majoriteten af dem på jorden, vil de vildlede dig væk fra
Allahs Vej. De følger udelukkende et gæt og de gør intet andet end at lyve.”
[MOQ Surah Al-An'am 6:116]
Og Han  siger;

َ ُ ﴿ َو َ َ ان َ ْ َ ُ ا َ ْ ً َو ُ َ َ ْ ٌ ُ ْ ۖ َو َ َ ان ُ ِ ا َ ْ ً َو
﴾َ ُ ْ َوا ُ َ ْ َ ُ َوا ُ ْ َ َ ْ َ ُ َن

”... det kan være I hader noget, der er godt for jer og det kan være, I elsker noget,
der er dårligt for jer. Allah ved (bedre) og I ved ikke.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:216]
Hvad er Taghoot?
Islam har afgjort, at referencen i domme til andet end Allah , udgør en reference
til Taghoot. Han  sagde;

َ ِ َْ ِ
ُ ِ ُ َو

َ َ إِ َ ا ِ َ َ ْ ُ ُ َن ا ُ ْ ٓا َ ُ ا ِ َ ا ِ َل إِ َ ْ َ َو َ ا ِ َل
ِ ِ ُو َن ان َ َ َ َ ُ ا إِ َ ا ُ ِت َو َ ْ ا ِ ُ وا ان َ ْ ُ ُ وا
﴾ا ْ َ ُن ان ُ ِ ُ ْ َ َ ً َ ِ ًا

ْ َ ﴿ا

ُِ

”Har du ikke set dem, der hævder at Tro på det, som er blevet nedsendt til dig og
det, der blev nedsendt før dig? De ønsker at referere i domme (mht. deres
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stridigheder) til Taghoot, skønt de er blevet befalet at benægte den. Men Satan
ønsker at vildlede dem i en fjern vildfarelse.” [MOQ Surah Al-Nisaa 4:60]
Dommen fra Taghoot, er en dom fra Jaahiliyyah. Det er enhver dom, der modstrider
dommen fra Allah  og Hans Sendebud . Ibn Qayyim (Al-Jawziyyah) siger i sin
bog, A'laam Al-Muwaqqi'een;

ّ ُ  ف َ َطاغُوت،ٍﰻ َما َ َﲡاوز ِب ِه ال َﻌ ْب ُد د ُه ِم ْن َم ْﻌ ُبو ٍد أَو َم ْ ُبوعٍ أَو ُم َطاع
ّ ُ :الطاغُوت
ﰻ ق َ ْو ٍم َمن
 أَو ي َ ِ ُﻌون َ ُه َ َﲆ َ ْ ِﲑ ب َ ِصﲑَ ٍة ِمن،ون ﷲ
ِ  أَو ي َ ْﻌ ُب ُدون َ ُه ِمن ُد، ون ِإل َ ْي ِه َ ْﲑ ﷲ َو َر ُسو
َ ُي َت َ َاﳈ
ون أَن ُه َطا َ ٌة
َ  أَو ي ُ ِطي ُﻌون َ ُه ِفﳰَا َﻻ ي َ ْﻌل َ ُم،ﷲ

”Taghoot er alt det, hvormed tjeneren overtræder grænserne, i forhold til noget, der
bliver tilbedt, efterfulgt eller adlydt. Så Taghoot i ethvert folk, er den, de refererer til
i deres domme, som ikke er Allah og Hans Sendebud. Eller den, de tilbeder ved
siden af Allah, følger uden et klart bevis fra Allah, eller adlyder vedkommende i
noget, hvor de ikke ved, om det er lydighed til Allah (eller ej).”
Den der refererer til Taghoot; vedkommendes Imaan bliver i Qur´anen betragtet som
en påstand eller forstillelse og ikke som en realitet. Qur´anen gjorde også Taghoot til
Imaans rival, idet Han  sagde;

﴾ َ ْ ُ ْ ُ ِت َو ُ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ َو ِة ا

ِ ُْْ َ َ َ﴿

”Så den, der benægter Taghoot og har Imaan på Allah, har taget fat i det mest sikre
håndgreb.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:256]
Følgelig skal den islamiske Ummah være et vidne over menneskeheden efter Allahs
Sendebud  indtil Opstandelsesdagen. Og den islamiske Ummah burde sige til hele
menneskeheden, hvad Qur´anen har sagt;

﴾ُ َت

﴿ا ِن ا ْ ُ ُوا ا َ َوا ْ َ ِ ُ ا ا

”Tilbed Allah (udelukkende) og undgå (eller hold jer helt væk fra) Taghoot.”
[MOQ Surah Al-Anfal 16:36]
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Derfor er ideen om religionens adskillelse fra livet og de tanker, der udspringer fra
den, såsom demokrati, intet andet end Taghoot tanker. Og Islam har befalet os, at
forkaste og afvise dem.
Dette er demokrati og dette er Islams holdning til det. Hvad angår de producerede
resultater fra anvendelsen af alt dette på jorden; er det så et hæderligt og smukt
system, vi ønsker at leve under, eller er det (i virkeligheden) et ondt system, der
brænder befolkningen med sin ild, imedens de lever et liv af tomhed og tab, på
grund af dets anvendelse?
Frihederne i Vesten
Ved at omfavne ideen om religionens adskillelse fra livet, har Vesten givet sig selv
retten til at lovgive. Den tager holdningen, at mennesket skal leve sit liv, som det vil
og ikke som andre måtte ønske; i overensstemmelse med sine egne indfald og ikke
andres vilje. De tog holdningen, at mennesket ikke kan praktisere denne ret, indtil
det nyder sin egen frihed. Det har medført, at friheden er repræsenteret i følgende
fire friheder; religions-, ejendoms-, ytrings- og personlig frihed. Den betragtede sin
ide om friheder som hellig. Disse friheder har specifikke tekniske betydninger.
Religionsfriheden giver individet lov til at tro på den religion, han vælger. Eller den
tillader ham at rykke fra den ene livsopfattelse til en anden, selv hvis dette var en
daglig hændelse. Den tillod ham også at afvise alle religioner fuldstændigt.
Ejendomsfrihed tillader individet at eje det, han vil og gennem ethvert middel han
ønsker. Han har også retten til at bruge sine penge på den måde, som han finder
passende. Hvis han vil give dem som gave til sin hund og afholde sine arvinger fra
dem, så kan ingen stoppe ham i at gøre det.
Ytringsfrihed giver ham lov til at sige det, han vil uanset om det er sandt eller falsk,
uden hindring eller overvågning. Han kan krænke eller kritisere enhver holdning,
der går imod hans forståelse eller indfald.
Personlig frihed tillader individer at lede deres personlige affærer, uden betragtning
til værdier, etiske barrierer eller åndelige begrænsninger.
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Denne ide om friheder, der er basale forudsætninger for demokrati, har forårsaget,
at dem der fremmer den; deres værdier er faldet til et niveau lavere end dyrs.
Religionsfriheden har fået religionen til at miste sin vigtighed i de kapitalistiske
samfund. Fordi den bagatelliserede religionen i høj grad, da den tillod individer at
skifte religion, som de skifter tøj. Med udbredelsen af den materialistiske tanke og
begrænsningen af den religiøse tanke, er de fleste etiske, humanitære og åndelige
værdier stort set forsvundet. Befolkningens sjæle er (derfor) blevet nådesløse og de
er begyndt at leve som ulve, hvor den stærke underkuer den svage.
Ytringsfrihed har tilladt befolkningen, at sige hvad de vil og kalde til hvad end de
ønsker. Man kan finde enhver falsk, underlig og tosset mening i deres samfund; de
er foruden sandheden og ethvert kriterie for den. Man kan også høre en almindelig
person, komme med blasfemiske udtalelser om Sendebuddet , uden nogen lov til
(reelt) at forhindre ham i det; ligesom Salman Rushdi, som brugte religionsfrihed
som påskud og gemte sig bag ytringsfriheden.
Hvad angår ejendomsfrihed og kriteriet om gavn, så har det skabt dette uhyre, som
er kapitalismen, der har taget kolonialisme som sin metode til at kontrollere folks
fremtid, tage deres resurser, udnytte deres rigdomme og spilde deres befolkningers
blod. Dette er for at konkurrere med andre om den illegitime (Haraam) fortjeneste,
handle med muslimernes blod, opildne til borgerkrige og krige imellem nationer,
for dermed at sælge deres produkter og dem fra deres militærindustrier, som har
opnået en enorm profit. Disse kapitalistiske stater har frakastet sig enhver åndelig,
etisk eller humanitær værdi. Derimod bruger de religion, hvis de bliver nød til det,
til at dække over deres interesser og hævde, at de har etiske og humanitære værdier,
for at skjule deres grimme ansigt og rådne stank.
Med hensyn til personlig frihed, så har den forvandlet samfundene i demokratiske
lande til dyriske samfund. De er sunket ned til et niveau af væmmelige udskejelser,
som dyrene endda ikke har nået. Deres lovgivning har tilladt anormale og fejlagtige
seksuelle relationer. Man ser aktiviteter iblandt dem, som man ikke ser blandt dyr.
Nogle praktiserer gruppesex og incest med deres mødre, døtre eller søstre. Nogle
praktiserer sex med dyr. Altså opstår der sygdomme iblandt dem, som aldrig har
eksisteret før. Opløsning af familier kan også ses i deres samfund og den gensidige
respekt blandt medlemmerne i en enkelt familie, vil måske gå tabt fuldstændigt. Så
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den personlige frihed er friheden til at fravriste sig alle restriktioner; tillade alle
former for værdier og friheden til at ødelægge familier. Og det er i frihedens navn,
alle de store synder bliver begået og alle ulovlighederne bliver gjort tilladt.
Så friheden til hor, homoseksualitet, nøgenhed og alkohol og jagten efter enhver
handling, uanset hvor lav eller afskyelig den måtte være, udføres altsammen med
den største frihed, uden pression eller tvang.
Disse er effekterne af demokrati. De er produktet af menneskets indfald og ikke
fra Allah  og de er ikke udledt fra den åbenbaring, som er kommet fra Himlene.
De har intet at gøre med nogen religion overhovedet.
Hvis vi vender tilbage til det, som etablerede demokrati i sindene på dens fortalere
og tænkere og de omstændigheder, hvori ideen blev undfanget, så vil det stå meget
klart, at den blev oprettet på et Kufr (uislamisk) grundlag og den blev etableret som
svar på udtalelser, såsom følgende fra Kong Louis XV; ”Vi modtog ikke kronen fra
nogen andre end Gud,” og fra Kong Louis XIV; ”Kongernes autoritet udspringer
fra Guds delegering. For Gud er den eneste kilde og ikke folket. Kongerne er ikke
regnskabspligtige for, hvorledes de praktiserer deres autoritet, men kun foran
Gud.” Og de intellektuelle beskrev Jean-Jacques Rousseau's teori om Den Sociale
Kontrakt som, ”den franske sekulære revolutions Bibel.”
Udfra alt dette står Islams totale modsætning til demokrati klart for os, i forhold til
kilden, som det kom fra, livssynet det udsprang fra, grundlaget det bygger på og de
tanker og systemer, det har bragt med sig.
- Kilden, som det kom fra, er mennesket. Og det er dommeren, som der refereres
til i bedømmelsen på handlinger og ting, med hensyn til om de er Husn (attraktive)
eller Qubh (frastødende). Og dette er intet andet end at følge ens indfald og lyster.
Rødderne til skabelsen af demokrati ligger hos Europas filosoffer.
Hvad angår Islam, så er den imod dette. Islam er fra Allah . Han  åbenbarede
den til Sin Profet Muhammad, Hans Tjener og Sendebud . Regenten i Islam
refererer til Shari'ah i udstedelsen af regler og ikke til forstanden. Forstandens rolle
er begrænset til forståelsen af de shariamæssige tekster.
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- Hvad angår det livssyn, demokrati udspringer fra, så er det religionens adskillelse
fra livet, som er et livssyn, baseret på en kompromisløsning. Dette livssyn afviste
ikke religionen, men forkastede dens rolle i livet og staten og gav således selve
mennesket, retten til at nedfælde sit eget system. Og det var dette grundlag, dens
civilisation blev grundlagt på og dens intellektuelle orientering blev defineret på
basis af. Hvad angår Islam, så er den også imod dette. For den er baseret på den
islamiske 'Aqeedah, som foreskriver, at alle affærer i livet og staten, skal dirigeres
ifølge Allahs  påbud og forbud. Med andre ord skal livet leves ifølge alle de
shariamæssige regler, som udspringer fra den islamiske 'Aqeedah. Det var derfor
dette grundlag, dens civilisation blev grundlagt på og dens intellektuelle orientering
blev defineret på basis af.
- Grundlaget, demokratiet er baseret på, er at suveræniteten tilhører befolkningen.
Folket er kilde til magten. Altså skabte de demokratiske systemer tre myndigheder;
den lovgivende, udøvende og dømmende magt, for dermed i praksis at give udtryk
for sin suverænitet og autoritet.
I Islam gives suveræniteten til Shari'ah og den islamiske Ummah besidder ikke retten
til at lovgive. Derimod har Islam pålagt muslimerne, at eksekvere Allahs  påbud
og forbud og den manifesterede det gennem etableringen af Khilafah Staten, som
blev defineret af de shariamæssige tekster.
Demokrati kom med systemer og tanker baseret på gavn og det at følge indfald,
hvorimod Islam er baseret på at følge teksterne og udlede de shariamæssige regler
fra dem, dvs. den er baseret på forholdelse til og efterfølgelse af retledningen.
Udtalelsen om, at demokrati har nogle gode elementer, som Islam kan få gavn af,
er ubegrundet og er ikke baseret på noget bevis. Vi har set nogle af effekterne af
demokrati; det har skabt en modbydelig situation, som ikke indeholder noget godt.
Den bedste Ummah frembragt til menneskeheden har ikke brug for at tage noget
som helst fra demokrati. Findes der en mangel i Islam, som der skal kompenseres
for, ved at komme med sådan en påstand?
Videnskab og teknologi er ikke resultater af den vestlige Hadharah (dvs.
civilisation)
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Der findes også en holdning om, at det videnskabelige og teknologiske fremskridt i
Vesten, er blandt frugterne af demokratiet. Men dem, der er fortalere for sådan et
synspunkt, kender ikke til sagens fakta. Og dette er fordi, at opfindelser baseret på
videnskabelige eksperimenter er ting, som Allah  har givet menneskets forstand
evnen til at opnå og de er ikke forbundet til et livssyn. Vi ser dette hos kapitalister,
kommunister og muslimer og hos enhver, der giver forstanden frie tøjler. Og ingen
religion eller ideologi, har nogen påvirkning på dette, men kun udfra et perspektiv,
som er, om ideologien tillader videnskab og brugen af forstanden, eller står i vejen
for det, ligesom kirken gjorde før? Det er velkendt, at den islamiske ideologi ikke
kun tillader undersøgelse og forståelse af ting, men forpligter den, med hensyn til
forberedelse af den materielle styrke, der er nødvendig for ideologiens suverænitet.
Vesten har præsenteret os for dens onde goder, såsom demokrati, hvilket Shari'ah
har forbudt os at adoptere, men har forbudt os at tage andre goder fra den, såsom
videnskab og opfindelser, som Shari'ah ikke forbyder os tage imod. Det er fordi, de
ikke tillader os at få de magtmidler, vi har brug for. Vestens handlinger indikerer, at
den er bevidst om hvad den gør. Skulle nogle af de islamiske grupper så acceptere
at forblive blinde overfor det?
Dette viser, at den der siger, demokrati er fra Islam, er en person, som ikke forstår
Islam og som heller ikke har forstået demokrati.
Demokrati er ikke (bare) Shura
Man ved næsten ikke, om man skal grine eller græde, når man hører udtalelser fra
de folk, som hævder at have viden, mens de siger, Islam begynder med demokrati
og ender med diktatur. De citerer Allahs  udtalelse som bevis;

﴾ ِ ﴿و َ ِو ْر ُ ْ ِ ا ْ ْ ِ ۖ َ ِٕ َذا َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ا
َ

”Og rådfør dig med dem om (deres) affærer. Og når du har besluttet dig, så sæt din
lid til Allah.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:159]
En ide, der er relevant for vores emne, mangler stadig at blive diskuteret og det er
deres holdning om, at Islam godkendte demokrati, da Qur´anen og Sunnah pegede
på emnet om Shura. Og de siger, at demokratiet ikke er andet end Shura. Ligesom
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demokrati bygger på det at tage imod folks mening, så har Islam også befalet os at
tage imod andres meninger. Han  sagde;

﴾ ِ ْ ْ ﴿و َ ِو ْر ُ ْ ِ ا
َ

”Og rådfør dig med dem om (deres) affærer.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:159]
Han  sagde også;

﴾ ْ ُ َ ْ َ ﴿وا ْ ُ ُ ْ ُ َرى
َ

”Og deres affærer (varetages via) et gensidigt samråd.” [MOQ Surah Al-Shura
42:38]
I sit praktiske, politiske og militære liv, så plejede Allahs Sendebud  hele tiden, at
konsultere sine ledsagere og adoptere deres holdninger. Eftersom det er Qur´anens
befaling og realiteten af det, han  gjorde, så burde muslimerne følge det. De siger
også, at forskellen på Shura og demokrati blot er semantik (dvs. ordleg). Forskellige
navne er ikke et problem, sålænge betydningen er den samme.
Vi ved, dem der kalder til demokrati, er forskellige typer og grupper. Iblandt dem
har man den ondskabsfulde bedrager, men også den oprigtige, der er uvidende om
realiteten af demokratiet. De oprigtige grupper opfordres til at holde sig langt væk
fra den slags ideer, for ellers vil de være ligesom den, der tilbeder Allah  ud af
uvidenhed og dette vil føre ham til at begå synd. Og det er den oprigtige persons
natur at angre, beherske sig og reflektere.
Disse personer sagde engang, at socialisme er fra Islam og Sendebuddet  er deres
Imam. Nu hvor socialismens rådne stank er forsvundet, hvad vil de så svare? Det
samme gælder for demokratiet der befinder sig i sine sidste dødskvaler. Hvilket håb
har fortalerne for dette kald så? Sådan en ide er ikke til Islams gavn, men derimod
til demokratiets gavn. I stedet for at afsløre dens falskhed, så adopterer de den som
deres højeste tanke. Og de bærer den til folk, i stedet for at knuse den under deres
fødder.
Realisering af Allahs  befaling sker ved at gøre Allahs Kalimah (ord) til det
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højeste og lade hele Deen (levemåden) være for Allahs  skyld. Dette vil kun ske
med en gruppe, der er vejledt i sin forståelse, bevidst i sin oprettelse, oplyst i sit
livssyn og dyb i sin forståelse af de shariamæssige regler og som afviser de
fremmede tanker og definitioner. Denne gruppe vil ikke acceptere at bukke under
for realiteten, eller blive påvirket af omstændighederne.
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Kapitel 12: Deltagelse i et Kufr system
Islams Deen er blevet gjort fuldkommen og Nåden er blevet fuldendt. Og Han 
sagde;

﴾ ُ ِ َ ْ ُ َ َل ِ َ ِ َ ِ ِ ۚ َو ُ َ ا ِ ُ ا

ۚ ً ْ َ ﴿و َ ْ َ ِ َ ُ َر َ ِ ْ ً َو
َ

”Og din Herres Ord er fuldkomment i sandhed og i retfærdighed. Ingen kan
ændre i Hans Ord. Og Han hører og ved alting.” [MOQ Surah Al-An'aam 6:115]
Det er en Nåde fra Allah  til Sine tjenere, at Han  har fuldkommengjort deres
Deen og fuldendt Sin Nåde over dem. Og at Han  har vogtet over Qur´anen og
beskyttet den imod ændringer og tilpasning. Han  sagde;

﴾﴿إِ َ ْ ُ َ ْ َ ا ْ َ َوإِ َ ُ َ َ ِ ُ َن

”Det er uden tvivl Os, der nedsendte Påmindelsen (dvs. Qur´anen) i intervaller og
Vi vil sandelig beskytte den (imod forvanskning).” [MOQ Surah Al-Hijr 15:9]
Allah  har bevaret den, for at den kan udgøre et bevis for menneskeheden, indtil
Dommedagen.
Lige siden Sendebuddet  var det gode øre, som tog imod den sidste åbenbaring
fra himlene til jorden, er muslimerne pålagt at tage fat om Profetskabet på bedste
vis; ved at holde fast i Qur´anen og 'bide sig fast i' hans  Sunnah med deres
kindtænder, som de blev befalet at gøre. Så vil de være på det, som Sendebuddet 
og hans Sahabah  var på. Adskillige beviser er kommet for at påvise dette punkt.
Siden muslimerne, ved at bære Da'wah, kom i kontakt med andre nationer, som de
tilbød den rene Deen - den rationelle og naturlige Deen - plejede de andre nationer,
som besvarelse eller forsvar, at tilbyde deres (egen) religion til muslimerne.
Somme tider blev nogle muslimer påvirket af deres ideer, uden at vide det. Og det
havde en negativ effekt på deres forståelse og på Da'wah. Men efter et stykke tid, så

Da’wah til Islam – side 257

begyndte de retslærde at advare muslimerne; disse 'Ulema, som Allah  gjorde til
minareter og milepæle, hvormed sandheden ville blive genkendt. Altså fjernede de
det fra Islams Deen, der var blevet sammenblandet med den og oprindeligt ikke var
en del af den. De forhindrede fabrikationer og afkræftede bedragerierne, så Islams
Deen vendte skinnende tilbage. Følgelig bevægede muslimerne sig imellem det gode
og det dårlige, indtil ondskaben i vores tid i dag. Hvordan redder vi os selv fra det?
Vores situation i dag kræver, at vi vender tilbage til årsagerne til sagens gode start,
så vi kan bringe Islam tilbage til udgangspunktet med sin rene kurs. For at vi kan
rense Islam for enhver tvivlsom ting, afvise enhver fabrikation og afkræfte ethvert
bedrageri, skal vi først befri os selv fra denne korrupte mentalitet, vi har arvet fra
Vesten.
Denne mentalitet, som får os til at vurdere Da'wahs affærer med kriteriet om gavn,
indfald og lyster; hvor det, der stemmer overens med vores indfald og lyster, tager
vi imod og det, der måtte stå i modsætning til dem, forlader vi. Derefter fortolker
vi de shariamæssige tekster, så det stemmer overens med vores synspunkt. Og så
citerer vi tekster, for at påvise korrektheden af dette synspunkt, vi har taget imod.
Men den korrekte islamiske mentalitet, er baseret på det faktum, at befalingen
udelukkende tilkommer Allah . Når vi vil forstå Allahs  regel, er det slet ikke
tilladt, at involvere vores personlige præferencer eller tilbøjeligheder i processen. Ej
heller skal vi lade vores lyster dominere. Ligesom vi heller ikke skal være ængstelige
overfor vores fjender, eller fremmedgørelsen fra folk, regenternes afvisning af
vores Deen, eller disse omstændigheder og de omgivende vilkår.
Det er også ligesom, at bruge fraværet af gavn som begrundelse, så dem, der bærer
Da'wah kan mindske deres byrde og lette sagen for muslimerne. Allah  ved og er
informeret om alt. Han  kender til naturen af menneskeheden, hvad de behøver
og hvad de er i stand til, den realitet, som de lever i, hvem fjenderne er og hvordan
de skal håndteres og meget mere end det.
Den eneste korrekte metode for Ijtihaad, som vi har forklaret før, er baseret på
først, at forstå den realitet, som man ønsker at behandle og derefter løse problemet
med de shariamæssige tekster, ifølge deres indikationer. Dette fører til viden om
Allahs  regel, udelukkende til denne realitet. Med andre ord, når vi følger denne
metode, er det ligesom at sige, at dette er Islams Hukm til realiteten, som vi lever i,
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inklusive dens omgivende vilkår og omstændigheder, besvær og trængsler og den
interesse, vi har til formål at opnå i den. Angående denne sag, så siger Allah ;

﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا َ ُ َ ُ ا َ ْ َ َ َ ِي ا ِ َو َر ُ ِ ِ ۖ َوا ُ ا ا َ ۚ إِن
﴾ٌ ِ َ ٌ ِ َ َ ا

”O I Troende! Fremstil ikke jer selv (med jeres erklæringer) foran Allah og Hans
Sendebud; og frygt Allah; sandelig Allah hører og ved alting.”
[MOQ Surah Al-Hujuraat 49:1]
Og Han  siger;

ُ ُ َ َو َ ُ ْ ِ َ ٍ إِ َذا َ َ ا ُ َو َر ُ ُ ُ ا ْ ً ا ان َ ُ َن
﴾ ً ِ ً َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َو َ َ ْ ِ ا َ َو َر

ٍ ِ ْ ُ ِ ﴿و َ َ َن
َ
ِ ِ ْ ا ْ ِ َ َ ُة ِ ْ ا

”Det sømmer sig ikke for en Troende mand og kvinde, når Allah og Hans
Sendebud har afgjort en sag, at de skal et valg vedrørende deres afgørelse. Og den,
der er ulydig mod Allah og Hans Sendebud, er visselig faret vild i en åbenbar
vildfarelse.” [MOQ Surah Al-Ahzaab 33:36]
Forskellen på de to mentaliteter er det, der førte til denne vide forskel i forståelsen
af reglerne, hvormed muslimerne ønskede, at deres situationer skulle behandles.
Men denne mentalitet, som er blevet påvirket af den vestlige tanke, er ansvarlig for
suspendering af nogle absolutte tekster og forladelsen af dem for andre, hvilket
der ikke er noget bevis for, under påskud af omstændighederne, omgivende vilkår,
gavn og forebyggelse af skade. Reglen om renter, er eksempelvis et absolut forbud
med et tydeligt udtryk, som ikke er åbent for tolkninger og er helt foruden nogen
Ta'leel (dvs. begrundelse). Realiteten, omstændighederne, de omgivende vilkår og
ideerne om tilegnelse af gavn og forebyggelse mod skade, kom for at påvirke deres
tænkning og det fik dem til at komme med forskellige regler vedrørende tilladelsen
til at handle med renter.
Visse grupper er blevet etableret på basis af denne mentalitet og de er kommet
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med regler, der ikke har nogen opbakning i Shari'ah. Derimod modsiger de Shari'ah
på en streng måde. Det er derfor de hævdede, at demokratiet er fra Islam, mens
sagen er det stik modsatte, som vi har forklaret før. De hævdede også, at deltagelse
i Jaahil regimer, er tilladt ifølge Shari'ah og at dette er den eneste vej, som er til
rådighed for den islamiske bevægelse, der arbejder for at etablere Allahs  Styre.
Men det modstrider Ayaat i Qur´anen og Hans Sendebuds  Sunnah totalt.
Da vi forklarede denne korrupte ide om gradvis implementering af Islam, eller i
kaldet til den, så forklarede vi samtidig korruptionen i de tanker, som er relaterede
til den, såsom deltagelse i et Kufr styresystem. Dog er vi nød til at standse lidt her,
for at tilbagevise den tvivl, som vedrører sagen, så der ikke er nogen undskyldning
tilbage for den, som taler for disse ideer.
Vi ved også, at så længe disse gruppers mentalitet i deres forståelse af Shari'ah ikke
korrigeres, så vil et Nasihah (råd) ikke være til nogen nytte. Dette er fordi, at hvis vi
var istand til at overbevise dem om magtdelingens korruption og de stadig havde
denne mentalitet, så ville vi se dem søge efter et alternativ til dette, ved at bruge
selvsamme mentalitet. Derfor skal vi være meget omhyggelige med denne type
mentalitet, som Shari'ah ikke godkender. Denne type mentalitet er den jord, hvori
disse vildledte tanker gror.
Hvad betyder magtdeling i dag og hvilke argumenter er det, der bliver fremlagt af
dens fortalere?
Magtdeling betyder, at muslimerne deltager i et styre, som ikke er baseret på Islam
og styrer med andet end Islams regler. Dette gøres ved at spille det demokratiske
spil og indtræde parlamentet, med det formål at bære dem og deres holdning til
magten og med tiden, tiltræde den højeste magtposition. Det vil ske via en gradvis
implementering eller i stadier, hvilket Islam har godkendt ifølge deres synspunkt.
Begrundelserne, ifølge deres synspunkt, som tillader magtdeling, er rationelle og
ifølge Shari'ah. Med hensyn til de rationelle begrundelser, så er det følgende:
* Det historiske billede af Islam, der tager magten, ser ikke ud til at være muligt i
dag. Dette er fordi, alle regioner i den islamiske verden, kontrolleres af magtfulde
centrale myndigheder, som opbakkes af flere internationale magter, der besidder
utrolige materielle og immaterielle styrker (respekt, indflydelse osv.). De overvåger
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bevægelserne fra dem, der arbejder for Islam og forsøger at standse dem og hindre
deres succes. Og det er derfor - ifølge deres synspunkt - at en analogi til fortiden,
er ikke-eksisterende.
* Den islamiske Da'wah plejede at være organiseret til at inkludere alle muslimerne,
som plejede at være et fællesskab for muslimerne, medens den nuværende Jama'ah
kun inkluderer en gruppe fra muslimerne. Dette er, hvad der stiller den nuværende
Jama'ah i en besværlig position, eftersom der er en bred base af muslimer, som ikke
er underlagt dens lederskab. Og Jaahil regimerne opnår mange forskellige fordele
fra dette. Det er derfor, den moderne islamiske bevægelse må placere sig selv på
partivejen, som følges af de moderne partier, hvis den vil opnå magten.
De moderne politiske partiers metode baseres på tilgange, hvormed de får magten.
De tilgange sker enten gennem det demokratiske spil, eller via et militærkup eller et
folkeligt væbnet oprør.
Dørene er blevet lukket for den moderne islamiske bevægelse således, at den ikke
vil kunne opnå en militær styrke fra hærene i deres lande, der ville gøre den i stand
til at foretage et militærkup. Døren til et folkeligt oprør er også blevet lukket under
skyggen af de nuværende despotiske regimer. Det er kun den tredje mulighed, som
er til rådighed for den moderne islamiske bevægelse, som er vejen for det politiske
partiarbejde, hvilket fører til deltagelse i et uislamisk styre.
De tilføjer: I processen med at opnå dette formål, som den islamiske bevægelse
blev oprettet for, er det ikke muligt at argumentere imod formålet, ved hjælp af
delvise sager, der går imod det (formålet). Dette er fordi, i tilfælde af, at der er en
konflikt imellem Al-Juz´i (det delvise) og Al-Kulli (det hele), så vejer helheden altid
tungere. Fleksibiliteten i den islamiske Shari'ah sammen med dens anvendelighed,
ville ikke være mulig, hvis realisering af de store formål, blev forhindret på grund
af delvise konflikter. Ligeledes er det ikke rigtigt at kaste muslimerne i besvær og
begrænse dem til at tage magten gennem én vej, skønt denne vej er umulig i visse
omstændigheder og situationer. I tilfælde af, det var umuligt at gennemføre den
første måde, så er det muligt at gå videre til den anden, tredje eller fjerde måde.
Det kan endda være godt (for Maslahah) på et tidspunkt, at man bevæger sig med
disse fire måder, parallelt med hinanden, indtil til sidst, hvor en af dem afgøres til
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at være bedst.
Diskussion vedrørende de nævnte rationelle begrundelser
Ud fra deres præsentation af de rationelle begrundelser, som tillader afvigelse fra
de shariamæssige regler, ser det ud til disse menneskers kultur ikke er en islamisk
kultur, selvom de anvender nogle Usooli og shariamæssige udtryk. De besidder ikke
den regulerede tænkningsmetode i Islam, med hensyn til hvordan man kigger på
realiteten i udledningen af den shariamæssige regel, eller i selve synet på den. De
skelnede ikke mellem metoden og tilgangen i deres arbejde. Det kan være, at den
dominerende ide om 'Shari'ahs fleksibilitet' har gjort dem selvtilfredse i forhold til
de shariamæssige regler og erstatningen af dem med de ikke-shariamæssige regler,
under påskud om at følge med tiden.
Synspunktet, der tillader os, ikke at tage fra Sendebuddets  metode og reglerne
fra Shari'ah, så længe flere ting har ændret sig, er ukorrekt og indikerer, at et dybt
studie af den realitet, de vil ændre, ikke har fundet sted. Dette er fordi, det vigtige
ved realiteten, er dens fundamentale karaktertræk og ikke dens forskellige former.
Med hensyn til bestanddelene (dvs. folk, tanker, følelser og systemer), så forbliver
samfundet, som det er, uden ændring, selvom det vil antage forskellige former,
såsom at være stammemæssigt, en simpel eller kompleks stat og om end det er
demokratisk eller et diktatur. Altså tages de fundamentale træk i betragtning og de
vekslende former har ingen effekt på ændringsmetoden. Eksempelvis udfordring
af de fejlagtige tanker, ukorrekte opfattelser og de dårlige skikke og traditioner i
samfundet, med det formål at ændre dem, er en shariamæssig regel, som Allahs
Sendebud  handlede efter, så det er et etableret og islamisk begrundet arbejde.
Det, som vil variere, er samfundets tanke, som kunne være snæver patriotisme,
overfladisk nationalisme eller ideologisk kapitalisme eller kommunisme. Det er
velkendt, at den ideologiske tænkning er stærkere end enhver anden tænkning og
undergravning af den, kræver en enorm indsats. Mangfoldigheden af tanker vil
måske gøre arbejdet mere besværligt eller nemmere, men det vil ikke ændre på
metoden. Om systemet er stammemæssigt, som det var i Sendebuddets  tid, eller
om det er en simpel eller kompleks stat, som er tilfældet i vores tid, ændrer ikke på
metodens regler, skønt det måske vil hæmme eller gøre arbejdet lettere. Om end
systemet, som søger ændring, afhænger af hærene eller de væbnede stammer til sin
beskyttelse og konsolidering, så er der en styrke, den er afhængig af. Og Allahs
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Sendebuds  arbejde fokuserede på at søge Nusrah (støtte) fra den type af styrke,
for at etablere den islamiske stat. Da Sendebuddet  arbejdede, for at etablere et
nyt samfund, koncentrerede han sig om samfundets (grundlæggende) bestanddele.
Altså producerede han  folk, der havde en stærk Imaan, folk der var villige til at
bære Da'wahs byrde (Al-Muhajireen) og etablere staten og han skabte det folkelige
grundlag, som ville omfavne Da'wah og dem, der bar den og accepterede, at staten
blev etableret iblandt dem (Al-Ansaar). Søgen efter Nusrah er derfor metoden til at
nå magten. Sendebuddet  blev ved med denne metode, trods de forhindringer og
besværligheder, han mødte, medens han søgte Nusrah (støtte). Den, der studerer
Sendebuddets  arbejde i Makkah, vil opdage, at ændringsmetoden tager sig af de
grundlæggende søjler. Vedkommende vil opdage, at hans  metode ikke ændrede
sig i takt med ændringer i tid og sted og den ændrede sig heller ikke fra region til
region. Dette er fordi, at forskellene i de forskellige regioner og karaktertrækkene i
samfundene, vedrører formen og ikke essensen. Og naturen af disse karaktertræk
er det, der enten gør arbejdet svært eller nemt.
Synspunktet, at Shari'ah er fleksibel, tillader ikke, at muslimers sinde og personlige
indfald ændrer den, under et påskud om fleksibilitet. Allah  har gjort Sin Shari'ah
fuldkommen således, at den er bred nok til at løse alle livets problemer, om end de
er gamle eller nye. Men alt dette ligger indenfor de regulerede Usool (principper),
der udspringer fra det faktum, at lovgivningen udelukkende tilkommer Allah .
Det er slet ikke tilladt at suspendere teksterne med holdningen om, at Shari'ah er
omfangsrig, eller at udvide den til at inkludere det, som ikke kommer fra den. Visse
muslimske lærde har suspenderet de shariamæssige straffe under dette påskud. Og
de sagde, at fordi formålet med straffene i Shari'ah er, at de er et afskrækkende
middel, vil alt det, der afskrækker forbrydelser, kunne anses for at være i henhold
til Shari'ah. Eftersom de shariamæssige straffe ikke bliver betragtet som noget, der
passer til tidens ånd og de er blevet forkastet og afvist af folkets hjerter og sinde,
er det muligt at bevæge os mod noget andet, så længe det opnår formålet. Havde
Shari'ah ikke været fleksibel og konstant i udvikling, ville vi ikke kunne gøre det.
De sagde også, at formålet med Jihaad Fi Sabeelillah er at sprede Islam. Da det er
muligt at sprede Islam, ved hjælp af andre midler end Jihaad, med disse moderne
civiliserede midler, som er til vores rådighed såsom radioen, fjernsynet og andre
typer medier, er det muligt at erstatte Jihaad med disse midler. Havde Shari'ah ikke
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været fleksibel og konstant i udvikling, ville vi ikke kunne gøre det.
Hvad angår metoden for opnåelsen af det islamiske styre, siger de, det er muligt at
følge enhver metode, som vil opnå dette. Det er ikke nødvendigt, at holde sig til en
måde og ikke gå udover den. Det er en stivhed og stramhed, som modsiger Islams
natur, som er venlig, fleksibel og altid i udvikling, hvor Allah  ikke har lagt noget
besvær.
Udtalelsen om, at ”Shari'ah er fleksibel”, er i denne sammenhæng Haraam, for den
suspenderer lovene fra Islams Deen og den er i konflikt med Islams natur. Den er
påvirket af den vestlige tænkning og følger tæt efter den.
Hvad angår deres synspunkt, at når den delvise (regel) støder sammen med den
omfattende (regel), vejer den omfattende (regel) tungere; det er en udtalelse, som
kræver en forklaring og det virker som om, at der er en lighed imellem de udtryk,
som de brugte og de Usooli lærdes udtryk; men de har ikke de samme regulerede
betydninger, som Usooliyeen brugte. Det viser også en ustabilitet i deres koncepter
og kriterier. Hvis Shari'ah var overbærende i et emne, eller blød i en bestemt sag, er
det nok til, at de generaliserer det til ethvert emne og sag.
I denne kontekst, er der et punkt tilbage. Og det er, at de rationelle begrundelser
ingen effekt har på fastsættelsen af den shariamæssige regel. De retslærde i Usool
har sagt, at realiteten former reglens Manaat (håndgribelige realitet), men hverken
forpligter eller forbyder. Derimod forstås realiteten udelukkende, som den er. De
shariamæssige beviser, hvormed reglen fra Shari'ah fastlægges, kommer bagefter.
Følgelig har de rationelle begrundelser principielt ingen værdi. Med hensyn til de
shariamæssige begrundelser, så er de baseret på det faktum, at det i sin oprindelse
ikke er tilladt at deltage i en regering, som styrer med en anden Shari'ah end Allahs
 Shari'ah. Dette skyldes adskillige faktorer.
* Det generelle i teksterne, der nævner dem, som ikke styrer med det, Allah  har
åbenbaret og karakteriserede dem med Kufr (hedenskab), Dhulm (tyranni) og Fisq
(oprørskhed). Han  siger;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ و َن

َ ﴿ َو
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”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt, disse er de vantro.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:44]
Og Han  siger;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َ ٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt, disse er tyrannerne.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:45]

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har nedsendt, disse er de oprørske.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:47]
* Suveræniteten skal udelukkende tilkomme Allah . Han  sagde;

﴾﴿إ ِِن ا ْ ُ ْ ُ إِ ِ ِ ۚ ا َ َ ا َ ْ ُ ُوا إِ إِ ُه

”Det tilkommer udelukkende Allah at lovgive. Han har befalet, at I ikke tilbeder
andre end Ham.” [MOQ Surah Yusuf 12:40]
* Allah  forbød også de Troende, at referere til en anden lovgivning end Allahs
Shari'ah og Han  gjorde det ensbetydende med en annullering af Imaan, da Han
 sagde;

﴿ َ َ َو َر َ َ ُ ْ ِ ُ َن َ ُ َ ُ َك ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ِ ُوا
﴾ ً ِ ْ َ َ َ ْ َ َو ُ َ ُ ا
ًََ ِْ ِ ُِ ا

”Men nej, ved din Herre, de har ikke Imaan, før de gør dig til dommer i alt, hvad de
strides om og derefter ikke har nogen modstand i deres indre overfor det du har
afgjort, men accepterer det med en fuld underkastelse.”
[MOQ Surah Al-Nisaa 4:65]
* Han  kritiserede også hyklerne, for at referere til andet end det, Allah  har
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åbenbaret; Han  siger;

ِ آ َ ُ ا ِ َ ا ِ َل إِ َ ْ َ َو َ ا ِ َل
ا ُ ِت َو َ ْ ا ِ ُ وا ان َ ْ ُ ُ وا
﴾ُ ِ ُ ْ َ َ ً َ ِ ًا

ْ ُ ُ َن ا
َ َِ ُ ا ٕا
ْ َ ُن ان

ُ َْ َ ِ ا
َ َ َ ُو َن ان
ِ ِ َو ُ ِ ُ ا

َ ِٕ﴿ا َ ْ َ َ ا
ِ ُ َ ِ َْ

”Har du ikke set de (hyklere), som påstår, at de har Imaan på det, der blev nedsendt
til dig og på det, der blev nedsendt før dig? De ønsker at referere til Taghoot (i deres
domme), selvom de blev befalet at benægte den. Men Shaytaan ønsker at vildlede
dem langt væk.” [MOQ Surah Al-Nisaa´ 4:65]
* Det er ikke tilladt, at forlade Allahs  Hukm (dom) for noget som helst andet.
Den, der gør det, vil have givet præference til regler fra Jaahiliyyah, frem for Allahs
 Hukm. Han  siger;

﴾﴿ا َ ُ ْ َ ا ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ َن ۚ َو َ ْ ا ْ َ ُ ِ َ ا ِ ُ ْ ً َ ْ ٍم ُ ِ ُ َن

”Er det da et styre i uvidenhed, de ønsker? Og hvem er bedre end Allah som
dommer, for et folk med Yaqeen (absolut overbevisning)?” [MOQ Surah AlMa´idah 5:50]
Dette er den oprindelige regel, men deltagelse i parlamentet er tilladt (ifølge deres
synspunkt), som en undtagelse til det oprindelige, der blev udledt fra følgende:
1. Yusuf's  deltagelse i et styre.
2. Al-Najaashis (Kongen af Etiopien) holdning.
3. Al-Maslahah (interessen).
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Kapitel 13: Sayyiduna (vores mester) Yusuf og
spørgsmålet om at styre i et Kufr system
De siger om Yusuf , at samfundet han levede i, var et Jaahil (uvidende)
samfund, hvor livssynet om Shirk (afgudsdyrkelse) var fremherskende. I det
samfund var den moralske korruption udspredt og Yusuf  var udsat for
fristelser og korruption i det, til den grad, at folket besluttede sig for at fængsle
ham, da de så tegn på hans uskyld. Men kongen tog ham dog ud af fængslet, da
han indså, hvor godt Yusuf  kunne fortolke drømme og indså Yusufs 
hæderlighed. Kongen valgte ham altså og holdte ham i nærheden af sig.
Senere bedte Yusuf  kongen om at give ham ansvaret for landets lagerhuse og
kongen accepterede hans anmodning. Altså tog Yusuf ansvaret for et ministerium i
et Jaahil styre og system, som var kendt for at modstride Banu Isra´eels Shari'ah. I
forhold til selve implementeringen, så fulgte Yusuf ”kongens Deen (system)”, dvs.
hans autoritet og styre; til den grad, at han var nød til at bruge tricket, at referere til
Profeten Ya'qoobs lov, for at beholde sin bror hos sig. Det var der, han planlagde
et trick for sin bror, ved at anklage ham for tyveri, fordi tyven bliver gjort til slave
ifølge Ya'qoobs Shari'ah.
De tilføjer, man ikke skal sige, at det var specifikt for Yusuf, fordi en specificering
kræver et bevis. Dette er - oprindeligt - fordi, at alt hvad der nævnes om Profeterne
og deres vejledning, skal man efterligne og følge. Derudover siger de, at ingen skal
påstå, dette er fra en Shari'ah til dem før os, fordi emnet om styring er ikke fra
Shari'ahs furu´ (forgreninger), hvor der måske vil være forskelle i lovene; derimod er
det fra Usool, som der er enighed om. Dette er også fordi, at Yusuf  anerkendte
det;

﴾ ِ ِ ِ﴿إِ ِن ا ْ ُ ْ ُ ٕا

”Det tilkommer udelukkende Allah at lovgive.” [MOQ Surah Yusuf 12:40], men på
trods af sin anerkendelse, deltog han alligevel i styret.
Den, der studerer disse Ayaat fra Surah Yusuf, som vedrører emnet, vil bemærke, at
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holdningen, der tillader deltagelse i Kufr systemer, er baseret på følgende to Ayaat;

﴾ ُ ﴿ َ َ َن ِ َ ٔ ْ ُ َ ا َ ُه ِ ِد ِ ا ْ َ ِ ِ إِ ان َ َ َء ا

”Han kunne ikke tage sin bror (som slave) ifølge Kongens Deen, medmindre Allah
ville det.” [MOQ Surah Yusuf 12:76]

﴾ض
ِ َ َ ا ِ ِ ا ْ ْر

ََ

ِ ْ َ ْ ﴿ َ َل ا

”Han (Yusuf ) sagde: Giv mig ansvaret for landets lagerhuse.”
[MOQ Surah Yusuf 12:55]
De forklarede dem på en måde, der stemte overens med deres holdning. De glemte
alle principper, som Islam bygger på, der står i modsætning til deres holdning og
ignorerede de Ayaat, som modstred denne forståelse. De tilsidesatte endda emnet
om Profeternes ufejlbarlighed (dvs. ’Ismah). Hvis deres forståelse af disse to Ayaat
kollapsede, ville alt det, de byggede på sagen om Yusuf , ligeledes kollapse.
Profeterne er Allahs  purrene blandt Hans skabelse og Hans udvalgte. Og Han
 vælger dem til at sprede Sin Deen. De er eksempler og rollemodeller for deres
folk. Og de er ægte eksempler på underkastelse og forholdelse, fordi de påtog sig
Hans befaling på den bedste måde. Allah  har beskyttet dem imod synd og
fristelser og Han  gjorde dem rodfæstet ovenpå sandheden og gav dem Sin
Hjælp. Yusuf  er blandt denne udvalgte gruppe. Allah  har lovprist ham og
gav ham en blændende ros i mere end en Ayah. Han  sagde;

﴾ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ِ ِ ُ ﴿و َ َ ٰ ِ َ َ ْ َ ِ َ َر َ َو ُ َ ُ َ ِ َ ْٔ ِو ِ ا ْ َ ِد ِ َو
َ

”Og således vil din Herre vælge dig og lære dig om fortolkning af drømme og
fuldende Sin Nåde over dig...” [MOQ Surah Yusuf 12:6]

﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ﴿و َ َ َ َ ا ُ ُه آ َ ْ َ ُه ُ ْ ً َو ِ ْ ً ۚ َو َ َ ٰ ِ َ َ ْ ِي ا
َ

”Og da han (Yusuf) nåede sin fulde mandighed, gav Vi ham visdom og viden;
således belønner vi dem, der udfører godt.” [MOQ Surah Yusuf 12:22]
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Og Han  sagde;

﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ ِف َ ْ ُ ا َء َوا ْ َ ْ َ َء ۚ إِ ُ ِ ْ ِ َ ِد َ ا
َ ْ َ ِ َ ِ َٰ َ ﴿

”Således var det, for vi ville distancere ham fra ondskab og illegitimt samleje. Han
var sandelig en af Vores oprigtige tjenere.” [MOQ Surah Yusuf 12:24]
Og Han  sagde;

ُ ِ ُ ۚ َ ْ ُ َ َ ُء
﴾َ ِ ِ ْ ُ

َ ْ ِ َََ ا
ُْ ا ْ َ ا

ض
ِ ﴿و َ َ ٰ ِ َ َ ِ ُ ُ َ ِ ا ْ ْر
َ
ِ ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ُء َو

”Således etablerede vi Yusuf i landet, til at slå sig ned, hvor end han ønskede. Vi
giver Vores Nåde til hvem end, Vi vil og Vi lader ikke Muhsineens (dem, der handler
godt) belønninger gå tabt.” [MOQ Surah Yusuf 12:56]
Han  var en Da'ee (kalder) til Allah  af allerhøjeste type. Og Qur´anen
nævner, at da hans medfanger i fængslet, spurgte ham om fortolkningen af deres
drømme, så sagde han;

َ َ ِ َ ِ ا ْ ِ اا ْر َ ٌب َ َ ُ َن َ ْ ٌ ا ِم ا ُ ا ْ َ ا ِ ُ ا ْ َ ُر
ُ ُو َن ِ ُدو ِ ِ إِ ا ْ َ ًء َ ْ ُ ُ َ ا ُ ْ َوآ َ ُؤ ُ ا َ َل ا
َ ِ ِ ُ ْ َ ٍن إِ ِن ا ْ ُ ْ ُ إِ ِ ِ ا َ َ ا َ ْ ُ ُوا إِ إِ ُه ۚ َ ٰذ
﴾س َ َ ْ َ ُ َن
ِ ا ُ ا ْ َ ُ َو َ ٰ ِ ا ْ َ َ ا

َ﴿
َُْ
َِ

”O medfanger! Er flere forskellige Herrer (dvs. Guder) bedre, eller er Allah, den
Eneste Ene og Uimodståelige? Det I tilbeder ved siden af Ham, er ikke andet end
navne, I har fundet på - I og jeres fædre - som Allah ikke har givet nogen autoritet
til. Befalingen (eller lovgivningen) tilkommer Allah udelukkende. Han har befalet
jer, at tilbede Ham Alene, dette er den (sande) retlinede Deen, men de fleste
mennesker ved det ikke.” [MOQ Surah Yusuf 12:39-40]
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Han  var kysk, instrueret af Allah  og søgte Hans beskyttelse. Allah  vendte
ham væk fra kvindernes list og fra Al-Aziz's kone, hvis udtalelse er blevet nævnt;

ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ۖ َو َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ آ ُ ُ ُه
َ ِ َ َِٕ َ َل َرب ا ْ ُ ا َ ا
ْ َ ْ َ ُ ا ْ ُ إِ َ ْ ِ َوا ُ َ ا
﴾ ُ ِ َ ْ ف َ ْ ُ َ ْ َ ُ ۚ إِ ُ ُ َ ا ِ ُ ا
َ ََ

َ َ ْ َُ
َِ ُ ْ
َ ِِ َ

َ ُ ﴿ َو َ َ ْ َر َاود
ِ ِ َو َ َ ُ ً َ ا
َ ْإِ َ ْ ِ ۖ َوإِ َ ْ ِف
َ ُ َ ْ َ َ َب َ ُ َر
ْ

”Og jeg forsøgte visselig at forføre ham, men han afviste. Men hvis han ikke gør,
som jeg har befalet ham, vil han blive smidt i fængsel, så han måske vil være blandt
de vanærede. Han sagde: O min Herre! Fængsel er mere min smag end det, de
kalder mig til. Men hvis Du ikke vender mig væk fra deres plan imod mig, så vil jeg
føle mig draget til dem og blive en af de uvidende. Så hans Herre besvarede hans
påkald og holdte ham væk fra deres plan. Han hører sandelig og ved alting.”
[MOQ Surah Yusuf 12:32-34]
Folk bevidnede hans  kyskhed, godhed og hæderlighed. Og hans to medfanger
sagde til ham;

﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ﴿ َ ْ َ ِ َ ْٔ ِو ِ ِ ۖ إِ َ َ ا َك ِ َ ا

”Informer os om dens fortolkning, vi ser dig som en af Muhsineen (dem, der
handler godt).” [MOQ Surah Yusuf 12:36]
En af de to medfanger, der blev løsladt, efter Kongen så sin drøm, sagde til Yusuf;

﴾ُ

﴿ُ ُ ُ ا َ ا

”O Yusuf, sandfærdige mand!” [MOQ Surah Yusuf 12:46]
Efter han nægtede at komme ud af fængslet, medmindre hans uskyld blev erklæret,
så sagde kvinderne;

َ َ ْ َ ِ ا ْ ٓ َن
﴾َ

ِ َ ْ ُ ٍء ۚ َ َ ِ ا ْ َ ا ُت ا
ِ ْ ِ ِ َوإِ ُ َ ِ َ ا ِد
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ِ ِ َْ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ش
َ َ َ ُْ﴿
َ ُ ا ْ َ ا َ َر َاود

”De sagde: Må Allah forbyde det! Vi kender ikke til noget ondt imod ham! Al'Aziz's kone sagde: Nu er sandheden kommet for dagen! Jeg forsøgte at forføre
ham og han er sandelig en af dem, der siger sandheden.”
[MOQ Surah Yusuf 12:51]
Idet han var imponeret over Yusuf , så sagde kongen;

﴾ ِ ْ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ ﴿ا ْ ُ ِ ِ ِ ا

”Kom med ham, så jeg kan holde ham i nærheden af mig.”
[MOQ Surah Yusuf 12:54]
Efter han besluttede at tage sin (lille)bror, sagde hans brødre til ham;

﴾ َ ِ ِ ْ ُ ْ ﴿ َ ُ ْ ا َ َ َ َ َ َ ُ ۖ إِ َ َ ا َك ِ َ ا

”Tag én af os i stedet for. For vi ser dig sandelig som en af Muhsineen (dem, der
handler godt).” [MOQ Surah Yusuf 12:78]
Yusuf  anerkendte, det Allah  havde skænket ham, var på grund af hans
Taqwa og standhaftighed i sin lydighed og afholdelse fra synd. Han  sagde;

َ ﴿ َ َل ا َ ُ ُ ُ َو َ ٰ َ ا ا ِ ۖ َ ْ َ ا ُ َ َ ْ َ ۖ إِ ُ َ َ ِ َو َ ْ ِ ْ َ ِٕن ا
﴾َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ ِ ُ ا ْ َ ا

”Han sagde: Jeg er Yusuf og dette er min bror. Allah har sandelig været nådig over
os. Den, der frygter (Allah ) og er tålmodighed (skal vide, at), Allah vil ikke lade
Muhsineens belønninger gå tabt.” [MOQ Surah Yusuf 12:90]
Hvordan er det muligt for visse muslimer, at anklage nogen med så høj en status,
som Allah  har vidnet om og som ikke blev anklaget af nogen, der mødte ham?
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Dette er til trods for, at der intet er, ikke engang en eneste indikation i Qur´anen som påviser, at han styrede med kongens love. Og der nævnes ikke en eneste regel,
hvormed han (muligvis) styrede, bortset fra følgende;

﴾﴿ َ ُ ا َ َ ا ُؤ ُه َ ُو ِ َ ِ َر ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ا ُؤ ُه

”De sagde: 'Gengældelsen bør være, for den, hvis taske den bliver fundet i, at
vedkommende skal holdes ansvarlig (i form af sin frihed).”
[MOQ Surah Yusuf 12:75]
Denne regel var ifølge Ya'qoobs  Shari'ah. Der findes ingen indikation på, at
han styrede med andet end det, som Allah  har åbenbaret. Deres suspekte
argument kommer fra følgende Ayah;

﴾ ُ ﴿ َ َ َن ِ َ ٔ ْ ُ َ ا َ ُه ِ ِد ِ ا ْ َ ِ ِ إِ ان َ َ َء ا

”Han kunne ikke tage sin bror (som slave) ifølge Kongens Deen, medmindre Allah
ville det.” [MOQ Surah Yusuf 12:76]
Når denne Ayah forklares med den korrekte Tafseer (fortolkning), vil denne Shubhah
(mistanke) blive fjernet og deres påstand vil falde fra hinanden.
Den Ayah var tvetydig for dem, som talte for denne indfaldsvinkel, så de forklarede
den på en måde, der stemte overens med deres holdning.
Deres forklaring var følgende:
Efter årene med hungersnød indtraf, begyndte folk at komme til Yusuf  fra alle
vegne, for at han kunne give dem en del af de afgrøder, han havde gemt ifølge sin
administrering og hvis fordeling, kongen havde overdraget ham ansvaret for. Hans
brødre kom og han genkendte dem, men de genkendte ham ikke. Han fortalte sin
lillebror, at han var hans bror, så han ikke ville være bedrøvet. Han planlagde et
trick for sine brødre og lagde drikkebægeret (Siqayah) i sadlen på sin brors kamel,
da ingen kiggede. Så sagde han, at han havde mistet det og andre bekendtgjorde, at
ejerne af kamelkaravanen havde stjålet. Og de udlovede et kamellæs som dusør til
den, der måtte finde det. Yusufs  brødre afviste anklagen heftigt. Dem, der
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førte opsyn med fordelingen blandt Yusufs  assistenter, sagde;

﴾ َ ِ ﴿ َ ُ ا َ َ َ َ ا ُؤ ُه إِن ُ ُ ْ َ ِذ

”Hvad skal gengældelsen være for ham, hvis (det bevises, at) I er løgnere?”
[MOQ Surah Yusuf 12:74]
Yusufs  brødre sagde;

﴾﴿ َ ُ ا َ َ ا ُؤ ُه َ ُو ِ َ ِ َر ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ا ُؤ ُه

”De sagde: 'Gengældelsen bør være, for den, hvis taske den bliver fundet i, at
vedkommende skal holdes ansvarlig (som slave).” [MOQ Surah Yusuf 12:75]
Det betyder, at tyven mister sin frihed og tages som slave for sin forbrydelse. Dette
skete ifølge Ya'qoobs  Shari'ah. Yusuf  begyndte at gennemsøge deres
bagage, før hans lillebrors bagage. Derefter tog han det ud af sin lillebrors bagage
og hans straf var at blive taget som slave. Så kom følgende Ayah, der sagde om
Yusuf ;

﴾ ِ ِ َ ْ ﴿ َ َ َن ِ َ ٔ ْ ُ َ ا َ ُه ِ ِد ِ ا

”Han kunne ikke tage sin bror ifølge kongens Deen.”
[MOQ Surah Yusuf 12:76]
Nogle af dem forklarede, at ordet betød kongens Shari'ah eller Nidhaam (system).
Dette skulle så betyde, at Egyptens konge havde en Shari'ah og et system og Yusuf
styrede med kongens Shari'ah og system. I pågældende problemstilling planlagde
han et trick, hvormed han kunne beholde sin bror ved sin side. Så han tyede til en
harmløs handling, for at få dem til selv at udtrykke den straf, som de ville dømmes
med. Men han  fortalte dem ikke, at tyvens straf var således, ifølge kongens lov.
Derimod fik ham dem til at afsige dom ifølge Ya'qoobs lov, for dermed at beholde
sin bror hos sig. Deres forklaring til ovenstående Ayah [12:76] på denne måde, fik
dem til at komme frem til deres forståelse. Hvis vi refererer til ordet ”Deen” på
arabisk, så vil vi opdage, at det er blandt de ord, som indeholder mere end en
betydning. Og i værket, Lisaan Al-'Arab, fortælles det, at ”Deen” betyder tvang og
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lydighed. Så ”Dintuhum, Fa Danoo” betyder, at, ”Jeg tvang dem til at adlyde.” Deen
betyder også belønning eller præmie. Man siger, ”Dintuhu Deenun,” hvilket betyder,
at, ”Jeg belønnede ham med en præmie.”
Og ”Yawm Al-Deen” betyder, ”Gengældelsens Dag.” Deen betyder også regnskab,
ligesom i Hans  udtalelse;

﴾ِ

﴿ َ ِ ِ َ ْ ِم ا

”Ejeren af Regnskabets Dag.” [MOQ Surah Al-Faatihah 1:4]
Deen betyder ydermere Shari'ah og Sultaan, som i Hans  udtalelse;

﴾ِ ِ ُ ُ ُ

َ َ ُ َن ِ ْ َ ٌ َو َ ُ َن ا

َ ْ ُ ُ ِ َ ﴿و
َ

”Og bekæmp dem, indtil der ikke er mere Fitnah (forfølgelse) på jorden og hele
Deen (autoriteten) er til Allah alene.” [MOQ Surah Al-Anfaal 8:39]
Deen betyder også ydmygelse og slaveri; en ”Madeen,” er en slave og ”Al-Madeenah”
er den besatte nation (eller by), ligesom i Hans  udtalelse;

﴾﴿ا ٕاِ َ َ ِ ُ َن

”Er vi virkelig Madeenoon?” [MOQ Surah As-Saffaat 37:53], dvs. ejet.
Og ligesom i Hans  udtalelse;

﴾ َ ِ ﴿ َ َ ْ َ إِن ُ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ُ َ َ إِن ُ ُ ْ َ ِد

”Hvis I ikke er Madeeneen, så bring den (sjælen) tilbage, hvis I er sandfærdige?”
[MOQ Surah Al-Waqi'ah 56:86-87]
Her betyder ”Madeeneen” også ejet. Og der er andre betydninger af ordet Deen.
Hvilken en af disse betydninger, hentyder Allah  til i denne Ayah? Valget af en
af disse betydninger, ville kræve en Qareenah (indikation), som lader os tage imod
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den bestemte betydning. Det vil afsløre den, der tager en betydning, som behager
ham og passer til hans forudindtagede mening; altså bruger han sine personlige
indfald som dommer over Shari'ah.
Hvorimod den, der tager imod den betydning, som blev reguleret og dirigeret af
de shariamæssige Qara´in (indikationer); han bruger Shari'ah som dommer og har
overholdt sin Herres befaling. Så hvilken af disse betydninger hentydes der til?
Hvis vi siger den tilsigtede mening med ordet Deen er Shari'ah, finder vi ud af, at de
shariamæssige indikationer forbyder forståelsen, hvis det fører til, at Yusuf dermed
deltog i et Kufr styre. Dette er Haraam for Profeterne og de Troende og i konflikt
med budskabets natur, som er grundlagt på at lade tilbedelse og lydighed være til
Allah  udelukkende og at retten til at lovgive tilkommer Ham alene. Han siger;

ِ ُ ْ َ َ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ر ُ ٍل إِ ُ ِ إِ َ ْ ِ ا ُ َ إِ َ ٰ َ إِ ا
﴾ُون
َ

”Og før dig sendte Vi udelukkende et Sendebud, som Vi åbenbarede (ordene): Laa
ilaaha illa ana [ingen har retten til at blive tilbedt foruden Mig (Allah)], så tilbed Mig
(alene og ingen andre).” [MOQ Surah Al-Anbiyaa 21:25]
Altså var det Yusuf , der plejede at sige til folket;

ٰ
َ َ ْ ُ ا ْ َ ُ َو َ ِ ا

﴿إ ِِن ا ْ ُ ْ ُ إِ ِ ِ ۚ ا َ َ ا َ ْ ُ ُوا إِ إِ ُه ۚ َ ٰذ ِ َ ا
﴾َس َ َ ْ َ ُ ن
ِ ا

”Lovgivningen tilkommer Allah udelukkende. Han har befalet jer, at tilbede Ham
alene. Dette er den (sande) retlinede Deen, men de fleste mennesker ved det ikke.”
[MOQ Surah Yusuf 12:40]
Så det er umuligt, at han ville gå imod dem i sagen og acceptere et styre med flere
guder. Vi finder ligeledes Sayyiduna Shu'ayb , sige til sit folk;

َ
َ ﴿و َ ا ِر ُ ا ْن ا َ ِ َ ُ ْ إِ َ َ ا ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ۚ إِ ْن ارِ ُ ٕاِ ا ْ ِٕ ْ َ َح
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﴾ ُ ِ ا ْ َ َ ْ ُ َو َ َ ْ ِ ِ إِ ِ ِ ۚ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ َوإِ َ ْ ِ ا

”Jeg ønsker ikke at modsige jer i noget, jeg har forbudt jer. Jeg ønsker kun at gøre
godt, såvidt jeg er i stand til. Og min vejledning kommer ikke fra andre end Allah;
jeg sætter min lid til Ham og Han er den Eneste, jeg angrer til.”
[MOQ Surah Hud 11:88]
Fortolkningen af den Ayah er ifølge Imam Al-Qurtubi; Jeg forbyder jer ikke noget,
som jeg gør selv, ligesom jeg ikke forlader noget, som jeg har befalet jer at udføre.
Hvis vi siger, at den tilsigtede mening med ordet Deen, er slaveri og hans bror ville
blive Madeenan, dvs. en slave; så ville denne betydning stemme fuldstændig overens
med det, som blev nævnt tidligere i denne Ayah om udtalelsen fra Yusufs 
brødre vedrørende det faktum, at en tyv bliver gjort til slave. Altså vil denne Ayah
betyde; han kunne ikke tage sin bror som slave af kongen, dvs. ved at gøre ham til
Madeen (slave), medmindre Allah  ville det. Denne mening er tættere på
sandheden. Der findes ingen shariamæssig indikation til at forhindre sådan en
mening. Derimod passer den med det, der kom før i pågældende Ayah og den
bekræfter, at Yusuf  var en af Muhsineen (dem, der handler godt) og Mukhliseen
(de oprigtige), som Allah nævnte. Den bekræfter også, hvad folket vidnede om.
Derfor vil en Tafseer, som modstrider Profeternes ufejlbarlighed, deres immunitet
mod synd, eller antyder, at de siger, hvad de ikke gør selv, blive afvist. Hvad angår
selve Tafseer af Yusufs ord til kongen;

﴾ٌ ِ َ ٌ ِ َ

ِٕض ۖ ا
ِ َ َ ا ِ ِ ا ْ ْر

ََ

ِ ْ َ ْ ﴿ا

”Giv mig ansvaret for landets lagerhuse; jeg vil varetage dem med en dyb viden.”
[MOQ Surah Yusuf 12:55]
De sagde dette betød, at han bad om skatteministeriet eller finansministeriet; mens
han var udpeget til denne position, så anvendte han ikke Ya'qoobs Shari'ah, men
derimod kongens system, som ikke var baseret på retfærdighed. Dette er en enorm
forvrængning og en tydelig afvigelse fra sandheden.
Det er vigtigt, at vi gør os bekendte med visse sager, for at kunne belyse emnet.
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* Realiteten af styret i den periode var, at det var monarkisk. Historisk set, har det
monarkiske styre antaget to former:
1- Monarkiets autoritære system, hvor kongen styrer med sin egen befaling og
holdning. Hvad han ser som passende, skal folket følge og ingen kan ændre hans
dom. De lovgivende, udøvende og juridiske myndigheder, er alle sammen under
hans kontrol. Han udpeger sine assistenter og fjerner dem, når han vil. Han vil
måske vælge dem, grundet deres loyalitet eller nærhed til ham, eller grundet deres
velfunderede dømmekraft eller gode planlægningsevner. Og det er nok for disse
assistenter at være loyale og lydige, for at få helt frie beføjelser; så de vil styre ifølge
deres egne ordrer og være despotiske i deres holdning. Altså bliver hver af dem, en
konge i mindre forstand.
2- Et monarki med begrænset autoritet. Kongen i dette system blev en figur, frem
for at være en rigtig konge; så her bliver hans absolutte beføjelser taget fra ham.
Suveræniteten i dette system, ligger hos grundloven og kanoner (love) og ikke hos
kongen. De lovgivende instanser tager sig af nedfældelsen af love, i stedet for
kongen. Der findes også de udøvende instanser, som implementerer grundloven
og kanoner i stedet for kongen. Og der findes nogle juridiske instanser, som afgør
stridigheder og konflikter imellem folk, i stedet for kongen. Den form for monarki
blev udbredt, efter at ideen om demokratiet spredte sig. Og det er det begrænsede
(konstitutionelle) monarki. Hvilken en af disse to monarki-former var det system,
der blev adopteret i Egypten på Yusufs  tid?
Ingen kan forestille sig, at kongen af Egypten på Yusufs  tid, var bundet af en
grundlov og et system. Udtrykket, ”Deen Al-Malik”, betyder ikke kongens lov, som
de påstår, det gør. Holdningen, som ser en analogi imellem det monarkiske system
på Yusufs  tid og systemerne i dag, der kontrollerer regenternes handlinger, er
en holdning, som afviger fra den korrekte holdning og det er en fejlagtig analogi.
Yusufs  anmodning til kongen om at give ham ansvaret for (landets) lagerhuse
og kongens accept af hans anmodning, betyder ikke, at den anmodning havde
noget med styret at gøre. Det, Qur´anen nævnte, handlede om drømme og ikke
noget som helst andet. Og det vedrører produktionen af afgrøderne, årene med
høst og årene med tørke og hvad man skulle gøre i forhold til dem. Så han gav

Da’wah til Islam – side 277

Yusuf  tilladelse til at tage ansvaret for opbevaring af mel og organisere
fordelingen af det i årene med høst, for således, at kompensere for årene med
tørke, uden at begå overskridelser i sit foretagende, eller svigte den tillid, som han
havde fået. Det er en vanskelig opgave, som ikke kunne udføres af andre end en,
som er kompetent og troværdig, nøjsom og klog, ligesom Yusuf . Hvad der
fandt sted imellem Yusuf  og hans brødre, var specifikt relateret til emnet. Vi
har ikke lov til at afvige fra konteksten, eller udvide omfanget af Yusufs ansvar. Og
vi har ingen berettigelse til at sige, at hans opgave handlede om at tage imod penge
og bruge dem på kongens følge, familie, hær eller borgerne og at dette måtte være
sket ifølge kongens system og ikke Ya'qoobs Shari'ah.
En udvidelse af teksten til at omfatte disse detaljer, kræver et bevis.
Det virker som om, kongen var imponeret over Yusufs  fornuftige dømmekraft
og hans evne til at opveje ting og hans integritet. Det var det, der fik kongen til at
beholde Yusuf  i nærheden af sig og give ham myndighed til at varetage denne
mægtige opgave, som havde optaget ham, lige siden han så sin drøm. Det var
derfor vigtigt, at Yusuf  fik mulighed for at gøre det, uden indblanding fra
nogen som helst.
Man kan se, at Yusuf  ikke kun fortolkede kongens drøm. Derimod tilbød han
ham løsningen og den nødvendige organisering. Dette gav kongen mulighed, for at
få tillid til Yusufs  evne til at tage sig af lagerhusene og give ham frie beføjelser
til det. Og kongen sagde ikke til Yusuf , at han havde en Shari'ah eller et system,
som Yusuf skulle anvende. Derimod accepterede kongen Yusufs  fortolkning
af sin drøm og hans løsning. Efterfølgende gav kongen ham  jobbet, at
opbevare og fordele høsten, som han fandt det passende.
Det var uundgåeligt, efter årene med tørke, at Yusuf  blev den person, som folk
ville vende sig til, for at redde dem fra hungersnød. Det var også uundgåeligt, at
hans berømmelse spredte sig vidt og bredt, på grund af hans retfærdighed og fair
fordeling. Dette styrkede hans position hos kongen og gjorde ham endnu tættere
på ham. Måske var det årsagen til, at han kunne gå fra at være Al-'Aziz, som hans
brødre tiltalte ham [Surah Yusuf 12:88], til at blive konge, efter hans egne forældre
kom fra ørkenen. Han lavede Du'a til sin Herre og sagde;

﴾ ِ ْ ُ ْ ﴿ َرب َ ْ آ َ ْ َ ِ ِ َ ا
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”Min Herre! Du har sandelig skænket mig en del af suveræniteten...”
[MOQ Surah Yusuf 12:101]
Og Allah  sagde;

﴾ش
ِ ْ َ ْ ﴿و َر َ َ ا َ َ ْ ِ َ َ ا
َ

”Og han løftede sine forældre op på tronen...” [MOQ Surah Yusuf 12:100]
Det betyder, at han  fik autoriteten til sidst. Og den eneste lov, Qur´anen
nævner, som Yusuf  implementerede, var at tage sin lillebror som slave ifølge
Ya'qoobs  Shari'ah. Hvorfor tog han så ikke fra kongens system til forbrydelsen,
hvis kongen havde et fastlagt og specifikt system?
Det er ikke muligt at forestille sig, at Yusuf  begik en overtrædelse af Shari'ah.
Og det er fordi, han er Ma'soom (ufejlbarlig) og hans Herre  beskrev ham som
Muhsin (dvs. retskaffen), oprigtig og gudfrygtig. Og han var den, som nægtede at
forlade fængslet, uden at få bevist sin uskyld. Og han var den, der blev beundret af
Kuffaar i samfundet, på grund af sin hæderlighed og integritet, fra kongens kone, til
byens kvinder, medfangerne i fængslet, kongen og endda hans brødre, før de
opdagede hans identitet.
Det er også værd at nævne, at en hvilken som helst Tafseer af Yusufs  situation
og kongens stat, er en Tafseer Dhanni (tvivlsom fortolkning). Det er lige meget,
hvilken vinkel, de er lavet ud fra.
Om kongen omfavnede Islam, eller forblev ikke-Troende, eller om autoriteten blev
givet til Yusuf efter kongens død eller abdicering, eller om Yusuf  blev Al-'Aziz
efter fjernelsen af den tidligere Al-'Aziz, eller efter hans død; og forklaringen til
disse udtalelser, ”Han kunne ikke tage sin bror ifølge kongens Deen,” [MOQ Surah
Yusuf 12:76], eller fortolkningen af Allahs  ord, ”Giv mig ansvaret for landets
lagerhuse...” [MOQ Surah Yusuf 12:55]
Svarene til disse spørgsmål, er intet andet end spekulative fortolkninger. Og det er

Da’wah til Islam – side 279

fordi, Qur´anen ikke gav os de nødvendige detaljer til at besvare dem på en absolut
måde. Derudover er deres detaljer ikke nødvendige for os at følge som lovgivning.
Hvad vi har nævnt, er heller ikke nogen undtagelse, da det er spekulativt, ligesom
de andre fortolkninger. Den er dog anderledes fra andre meninger, i den forstand,
at den er i harmoni med det, der sømmer sig for Profeterne, i form af Taqwa og
Imaan og det modsiger ikke deres ufejlbarlighed, som er grundlagt i fundamenterne
for vores Deen. Hvor fjernt kan en forklaring komme fra sandheden, når den går
imod en klar udtalelse fra Yusuf selv, da han forbød andre at følge en 'Aqeedah af
Shirk og give referencen i domsafsigelse til Allah  udelukkende, som vi har læst
tidligere? Ved at gå til værks på denne måde, hvor vi opklarer Yusufs  situation,
så ønsker vi ikke at bringe en anden holdning, for at støtte op om forbuddet mod
deltagelse i disse Kufr systemer. Fordi vores holdning er Shari'ahs Hukm og ikke en
spekulativ shariamæssig Hukm. Den er absolut i sin mening og autenticitet.
Måske vil nogen sige, at Yusuf  plejede at styre med kongens lov, med Allahs
tilladelse og gik således ikke imod sin Herre. Svaret er, at enten var denne tilladelse
specifikt til Yusuf, eller det var en generel tilladelse til alle, dvs. styret med Kufr love
var tilladt på det tidspunkt.
Hvis det er en specifik tilladelse til Yusuf , er det ikke tilladt for andre at handle
efter denne tilladelse. Altså må vi hverken følge eller bruge dette som et bevis. Og i
det andet tilfælde, hvis det var tilladt på deres tid, så ville det komme til os som en
lovgivning fra dem, som kom før os. Så er spørgsmålet, om en Shari'ah fra dem,
som kom før os, er en Shari'ah til os? En gruppe retslærde i Fiqh og Usool har
nedfældet følgende princip;

 ﴍ ًا لَنَا
ْ َ ﴍعِ َم ْن قَ ْلَنَا ل َ َْس
َْ 

”En Shari'ah til dem før os, er ikke en Shari'ah til os.”
Som bevis herfor, citerer de mange tekster, som viser, at det Muhammad  bragte,
har ophævet de tidligere love og ophævede visse dele af dem i detaljerne, for at
fremhæve det punkt. Hvis vi adopterer holdningen fra denne gruppe af retslærde,
vil det ikke være tilladt for os, at følge eller citere Yusufs  situation, eller enhver
anden Profets situation, som bevis. En anden gruppe af retslærde i Fiqh og Usool
har nedfældet et andet princip;
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 ْﴍعٌ لَنَا َما ل َ ْم يُ ْ َسخ
ْ َ ﴍعِ َم ْن قَ ْلَنَا
َْ 

”En Shari'ah til dem før os, er en Shari'ah til os, så længe det ikke er blevet
ophævet.”
Disse retslærde har også deres juridiske begrundelser. De siger, at hvis de tidligere
love ikke skulle have nogen funktion for os, ville Qur´anen ikke have nævnt dem.
Og de siger, at det Muhammad  bragte, ikke ophævede alt det, der kom før os,
med det samme. De siger, at det, der bliver nævnt af love fra de tidligere Profeter i
Qur´anen og Sunnah, anerkendes som love til os; med undtagelse af det, Qur´anen
har ophævet af disse love og erstattet med nye.
Når vi anvender princippet over emnet, hvad finder vi så? Er der tekster i vores
Shari'ah, som forbyder at styre med andet end det, Allah  har åbenbaret? Og er
noget blevet nævnt i Muhammads Shari'ah eller den Shari'ah, som Qur´anen bragte,
som advarer os imod at afvige bare en hårsbredde fra Muhammads  Shari'ah?
Muhammads  Shari'ah har sandelig forbudt os, at referere til noget som helst
andet, for at behandle vores stridigheder. På en absolut måde, forbød den os, at
tage en hvilken som helst regel fra Kufr eller Jaahiliyyah. Hvis det påstås, at dette var
tilladt på Yusufs tid, så siger vi til dem, at hvis I formoder, det var tilladt dengang,
så er det sandelig blevet forbudt (dvs. ophævet) af Qur´anens Shari'ah nu.
Holdningen om, at styret med det, Allah  åbenbarede, er fra Usool (principperne)
og ikke fra Furoo' (forgreningerne), er en ukorrekt holdning. Det er fordi, bostedet
for Imaan, er hjertet og bostedet for de shariamæssige regler, er kroppens lemmer.
Den islamiske 'Aqeedah er grundlaget for de shariamæssige regler, medens reglerne
er frugterne af 'Aqeedah.
Den shariamæssige regel, relateret til tjenerens handlinger, har to aspekter.
1- Det intellektuelle og trosmæssige aspekt, som skal accepteres.
I dette aspekt vedrører det selve 'Aqeedah. Manglende accept af det, vil enten føre
til frafald eller synd, i forhold til om det er Qat'i (absolut) eller Dhanni (spekulativt).
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2- Aspektet, som er praktisk, relateret til udførsel.
Altså er Salah (bøn) Fardh (forpligtet) og skal accepteres som Fardh. At undlade, at
acceptere den som Fardh, fører til Kufr (frafald).
Salah er Fardh og skal udføres som Fardh. At undlade, at udføre den som en Fardh
fører til synd.
Alkohol er Haraam (forbudt) og dets forbud skal accepteres; at sige det er tilladt,
kan og vil føre til Kufr.
Alkohol er Haraam og at drikke det, er forbudt. At drikke alkohol vil føre til synd.
Ligeledes er det Fardh at styre med det, Allah  har åbenbaret. Og accepten af det,
er forbundet til Imaan, på grund af de absolutte tekster, som vedrører dette emne.
Hvad angår udførslen, så er det Ta'ah (lydighed) og den manglende udførsel, er en
Ma'siyah (synd). Den, der ikke styrer med det, Allah  har åbenbaret, anklages for
Kufr, hvis han slet ikke tror på det, at styre med Allahs åbenbaringer, eller hvis han
afviser det. Han vil have begået en synd (uden Kufr), hvis han accepterer det, men
ikke iværksætter det. Udtalelsen om, at styre med det, Allah  har åbenbaret, er fra
den godkendte Usool og refererer til det første aspekt. Dette er korrekt.
Hvad angår det andet aspekt, så vedrører det Furoo' (forgreningerne) og ikke Usool
(fundamenterne). Udfra dette perspektiv bliver det en del af spørgsmålet, om det
kommer fra en Shari'ah før os eller ej.
Ud fra den vinkel, har vi konkluderet, at Yusuf  ikke deltog i styret og det er
ikke tilladt at forklare situationen på den måde. Og udtalelser fra de folk, der
mener det modsatte, bliver afvist, selv ud fra deres egne argumenter. Og dette er
fordi, at de retslærde havde to holdninger til princippet om Shar'i Man Qablana (en
Shari'ah til dem før os). Den ene holdning er, at en Shari'ah før os, ikke er en
Shari'ah til os. Ifølge denne forståelse afvises tilladelsen til at deltage i et Jaahil
system. Den anden holdning er, at en Shari'ah til dem før os, er en Shari'ah til os, så
længe det ikke blev ophævet. Mange Ayaat, selve 'Aqeedah, Muhammads 
handlinger - som viste os metoden til, hvordan man etablerer styret med det, Allah
 har åbenbaret - og alle principperne for styret, har indikeret, at det ikke er tilladt
at deltage i Kufr systemer. Altså afviser Islam i sin helhed, sådan en forståelse. Med
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andre ord, hvis deltagelse i Jaahil systemer, var legitimt i en Shari'ah før os, så er det
noget, som vores Shari'ah har ophævet, grundet de adskillige beviser, der forbyder
det.
Synspunktet om, at alt det, der nævnes om Profeternes liv og deres vejledning, skal
efterlignes og følges, kræver en forklaring. Fordi alle Profeterne tager del i emnet
om 'Aqeedah. De inviterede alle sammen til Imaan på Allah, Al-Waahid (den Eneste
Ene), Al-Khaaliq (Skaberen) og Al-Mudabbir (Organisatoren). Og de kaldte folk til
Imaan på Englene, Bøgerne, Sendebuddene og Den Sidste Dag. Han  sagde;

ِ ُ ْ َ َ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ر ُ ٍل إِ ُ ِ إِ َ ْ ِ ا ُ َ إِ َ ٰ َ إِ ا
﴾ُون
َ

”Og før dig sendte Vi udelukkende et Sendebud, som Vi åbenbarede (følgende):
Laa ilaaha illa ana [ingen har retten til at blive tilbedt foruden Mig (Allah)], så tilbed
Mig (alene og ingen andre).” [MOQ Surah Al-Anbiyaa 21:25]
De tager også alle sammen del i emnet om formidling, trængsler for Da'wahs skyld,
dens følgeskader og besværligheder, at have Sabr (tålmodighed) for Allahs skyld og
opofrelse på Hans Vej. Han  sagde;

ْ ُ َ ُر ُ ٌ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ وا َ َ َ ُ ُ ا َواو ُذوا َ ا
﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َل ِ َ ِ َ ِت ا ِ ۚ َو َ َ ْ َ َء َك ِ َ ِٕ ا

ْ َ ُ ْ َ َ ﴿و
َ
َ َ ْ ُ َ َو

”Og (mange) Sendebudde blev benægtet før dig (O Muhammad ), men de holdt
ud overfor benægtelsen og de blev gjort fortræd, indtil Vores Hjælp nåede dem; og
ingen kan ændre i Allahs Ord (dvs. beslutninger). Og informationer om
Sendebuddene har allerede nået dig.” [MOQ Surah Al-An'am 6:34]
Og Han  sagde;

﴾ َ ِ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ ِ ْ َ َ ِٕ﴿ َ ُ َ ُل َ َ ا

”Det, der bliver sagt til dig, er også blevet sagt til Sendebuddene før dig.”
[MOQ Surah Fussilat 41:43]
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De var fælles om at kalde deres folk til forholdelse og lydighed. Han  sagde;

﴾ ِ ﴿ َو َ ا ْر َ ْ َ ِ ر ُ ٍل إِ ِ ُ َ َع ِ ِٕ ْذ ِن ا

”Og Vi sendte udelukkende Sendebudde, for at blive adlydt, med Allahs Billigelse.”
[MOQ Surah Al-Nisaa 4:64]
De var fælles om at blive afvist af deres folk og latterliggjort for deres Da'wah. Han
 sagde;

﴾َ ُ ا ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ َن

ِٕر ُ ٍل ا

ِ ِ ْ ٔ َ َ ۚ ﴿ َ َ ْ َ ًة َ َ ا ْ ِ َ ِد

”Hvor bedrøveligt (eller sørgeligt) for menneskeheden! Hver gang, et Sendebud
kom til dem, plejede de at latterliggøre ham.” [MOQ Surah Ya-Seen 36:30]

َ ِ ِ ِ ُ ْ ا ْر ِ َ ا ْو َ َ ُ ُدن
ْ ِ ِ َْ ِ ض
َ َ َو َ ُ ْ ِ َ ُ ُ ا ْ ْر
﴾ ِ ِ ف َو
َ َ ِ َو

ِ ِ ُ ُِ
َ ِ ْ َُ
ََ ف
َ َ ْ َِ
َ ِ ْ َُ ْ
ِِ ا

﴿و َ َل ا ِ َ َ َ ُ وا
َ
ْ ُ َ ْو َ إِ َ ْ ِ ْ َر
َ ِ َ ٰذ

”Og de vantro sagde til deres Sendebudde: Vi vil sandelig udvise jer fra vores land,
eller I vil vende tilbage til vores levemåde. Så deres Herre inspirerede til dem: Vi vil
sandelig destruere tyrannerne. Og Vi vil sandelig bosætte jer i landet efter dem.
Dette er til den, der frygter at stå foran Mig (på Dommedagen) og frygter Min
Trussel.” [MOQ Surah Ibrahim 14:13-14]
De er fælles om det faktum, at Allah  gav dem sejr til sidst. Han  sagde;

َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ٓ َء
﴾َ ِ ِ ْ

﴿ َ ٓ إِ َذا ٱ ْ َ ْ ـ َ ٱ ُ ُ َو َ ٓ ۟ا ا ُ ْ َ ْ ُ ِ ُ ۟ا
ُ ْ َ َ ٓ ُء َو َ ُ َ د َ ٔ ْ ُ َ َ ِ ٱ ْ َ ْ ِم ٱ

”Indtil da Sendebuddene mistede håbet og mente, at de var blevet afvist (af deres
folk), så kom Vores Hjælp til dem og den, vi ønskede skulle reddes, blev reddet.
Og Vores Straf bliver ikke afværget fra et folk, som er forbrydere.”
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[MOQ Surah Yusuf 12:110]
På denne måde plejede alle Profeternes Da'awaat (budskaber) at have mange ting til
fælles og vi har blot nævnt nogle af dem. De tidligere Profeters holdning er blevet
nævnt. Allah  nævnte dem for os, så vi kan lære af dem, reflektere og tage imod
formaning fra de ting, som vil styrke vores Imaan, vores beslutsomhed og forøge
vores tålmodighed. Og de forsikrer os om, at kæden af Da'wah er den samme i sin
'Aqeedah, kaldet til at forholde sig til Den Alvidende og Velbekendtes  Minhaaj
(vej) og dens endelige udfald. Ayaat er kommet for at oplyse vejen med Da'wah for
muslimerne og informere dem om selve naturen af folks modstand, intensivering
af dette fjendskab imellem Kufr og Imaan og kampen, som aldrig vil stoppe. Dette
påmindede os også om Walaa´ (loyalitet) til Allah  og at være Bari´ (fri) for Shirk,
den guddommelige intervention efter afprøvningen af Imaan og mange andre ting
udover dem, som vi har nævnt.
Men Profeternes liv følges i de standpunkter, som de påtog sig. Og de følges ikke i
lovgivningen. Dette er fordi, Allah  har givet et forskelligt system til hver Profet.
Han  sagde;

﴾ ً َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ ً َو

ُ ِ﴿

”Til enhver af jer (Profeter) gav Vi en Shari'ah og en Minhaaj (vej).”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:48]
Og dette er fordi, enhver Profet blev sendt til sit folk, medens Sendebuddet  blev
sendt til alle folk; hans  budskab var det allersidste budskab. Og Allah  befalede
tilhængerne af andre religioner, at følge den og forlade det, de havde fulgt før. Han
 sagde;

﴾َ ِ َ ا ِ ا ْ ِٕ ْ َ ُم

﴿إِن ا

”Den eneste Deen hos Allah, er Islam.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:19]
Og Han  sagde;
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﴾ َ ِ ِ َ ْ ﴿و َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ا ْ ِٕ ْ َ ِم ِد ً َ َ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ َو ُ َ ِ ا ْ ٓ ِ َ ِة ِ َ ا
َ

”Og den, der søger en anden Deen end Islam, så vil den aldrig blive accepteret fra
ham og i det Hinsides, vil han være blandt taberne.” [MOQ Surah Aali 'Imran 3:85]
Og Han  sagde;

﴾ ِ ْ َ َ ً ِ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ا ْ ِ َ ِب َو

َ ْ ِ ﴿وا َ ْ َ إِ َ ْ َ ا ْ ِ َ َب
َ

”Og Vi nedsendte Bogen med Sandheden (dvs. Qur´anen) til dig (O Muhammad
), for at bekræfte Skriften, der kom forud for den og for at dominere over den.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:48]
Derudover adskiller naturen af Muhammads  budskab sig fra andre, i og med det
er det sidste og er omfattende. Den islamiske stat repræsenterer en af de vigtigste
dele, fordi den bliver betragtet som den shariamæssige metode til at beskytte,
iværksætte og udbrede Islam. Med andre Profeter ser vi, at deres Da'wah var rettet
specifikt mod et bestemt folk og de kom udelukkende til dem og ingen andre. Det
betyder, at deres Da'wah var begrænset til en bestemt tid og sted. Og dette står i
modsætning til Islam, hvis shariamæssige regler, er egnede til enhver tid og sted.
Denne forskel tillader ikke en analogi imellem Islam og noget som helst andet. Og
det overlader muslimerne til at begrænse sig, således at de kun adopterer fra Islam,
fordi dens regler er forbundet til hinanden på en måde, der stemmer overens med
dens natur.
Lad os tage eksemplet med Budskabet fra 'Isa . Det er tydeligvis anderledes end
Muhammads  Budskab, fordi det egentlig kun er et moralsk og åndeligt budskab,
som ikke indeholder et kald til at etablere en stat. Og det var også specifikt til Banu
Isra´eel. Hvordan kan man så sammenligne de shariamæssige regler?
Vi ærgrer os over, at vi er nødsaget til at diskutere sager, som burde være soleklare
i Islams Deen. Dette indikerer blot til hvilken grad, disse kaldere i dag er sunket. Alt
hvad vi kan sige, er det, som Qur´anen fortalte Muhammad ;

﴾ ِ َ َ ﴿ ُ ْ َ ٰ ِ ِه َ ِ ِ ا ْد ُ إِ َ ا ِ ۚ َ َ َ ِ َ ٍة ا َ َو َ ِ ا
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”Sig: dette er min vej; jeg kalder til Allah på basis af sikker viden, (det gør) jeg og
den, der følger mig.” [MOQ Surah Yusuf 12:108]

﴾ ُ ﴿ َ َ َن ِ َ ٔ ْ ُ َ ا َ ُه ِ ِد ِ ا ْ َ ِ ِ إِ ان َ َ َء ا

”Han kunne ikke tage sin bror (som slave) ifølge Kongens Deen, medmindre Allah
ville det.” [MOQ Surah Yusuf 12:76]

﴾ٌ ِ َ ٌ ِ َ

ِٕض ۖ ا
ِ َ َ ا ِ ِ ا ْ ْر

ََ

ِ ْ َ ْ ﴿ا

”Giv mig ansvaret for landets lagerhuse; jeg vil varetage dem med en dyb viden.”
[MOQ Surah Yusuf 12:55]

ِ ُ ْ َ َ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ر ُ ٍل إِ ُ ِ إِ َ ْ ِ ا ُ َ إِ َ ٰ َ إِ ا
﴾ُون
َ

”Og før dig sendte Vi udelukkende et Sendebud, som Vi åbenbarede (følgende):
Laa ilaaha illa ana [ingen har retten til at blive tilbedt foruden Mig (Allah)], så tilbed
Mig (alene og ingen andre).” [MOQ Surah Al-Anbiya´ 21:25]

ْ ُ َ ُر ُ ٌ َ ْ ِ َ َ َ َ ُ وا َ َ َ ُ ُ ا َواو ُذوا َ ا
﴾ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َل ِ َ ِ َ ِت ا ِ ۚ َو َ َ ْ َ َء َك ِ َ ِٕ ا

ْ َ ُ ْ َ َ ﴿و
َ
َ َ ْ ُ َ َو

”Og (mange) Sendebudde blev benægtet før dig (O Muhammad ), men de holdt
ud overfor benægtelsen og de blev gjort fortræd, indtil Vores Hjælp nåede dem; og
ingen kan ændre i Allahs Ord (dvs. Beslutninger). Og informationer om
Sendebuddene har allerede nået dig.” [MOQ Surah Al-An'am 6:34]

﴾ ِ ﴿و َ ا ْر َ ْ َ ِ ر ُ ٍل إِ ِ ُ َ َع ِ ِٕ ْذ ِن ا
َ

”Og Vi sendte udelukkende Sendebudde, for at de skulle adlydes, med Allahs
Billigelse.” [MOQ Surah Al-Nisaa´ 4:64]

﴾َ ُ ا ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ َن

ِٕر ُ ٍل ا

ِ ِ ْ ٔ َ َ ۚ ﴿ َ َ ْ َ ًة َ َ ا ْ ِ َ ِد

”Hvor bedrøveligt (eller sørgeligt) for menneskeheden! Hver gang et Sendebud
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kom til dem, så plejede de at latterliggøre ham.” [MOQ Surah Ya-Seen 36:30]

َ ِ ِ ِ ُ ْ ا ْر ِ َ ا ْو َ َ ُ ُدن
ْ ِ ِ َْ ِ ض
َ َ َو َ ُ ْ ِ َ ُ ُ ا ْ ْر
﴾ ِ ِ ف َو
َ َ ِ َو

َ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ﴿و َ َل ا ِ َ َ َ ُ وا
َ
ِ ِ َ ْو َ إِ َ ْ ِ ْ َر ُ ْ َ ُ ْ ِ َ ا
ََ ف
َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ٰذ

”Og de vantro sagde til deres Sendebudde: Vi vil sandelig udvise jer fra vores land,
eller I vil vende tilbage til vores levemåde. Så deres Herre inspirerede til dem: Vi vil
sandelig destruere tyrannerne. Vi vil sandelig bosætte jer i landet efter dem. Dette
er til den, der frygter at stå foran Mig (på Dommedagen) og frygter Min Trussel.”
[MOQ Surah Ibrahim 14:13-14]

َ ٓ ُء

َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ٓ َء
﴾َ ِ ِ ْ

ُ َو َ ٓ ۟ا ا ُ ْ َ ْ ُ ِ ُ ۟ا
ُ ْ ُ َ د َ ٔ ْ ُ َ َ ِ ٱ ْ َ ْ ِم ٱ

ُ ﴿ َ ٓ ٕاِ َذا ٱ ْ َ ْ ـ َ ٱ
َ َو

”Indtil da Sendebuddene mistede håbet og mente, at de var blevet afvist (af deres
folk), så kom Vores Hjælp til dem og den, vi ønskede skulle reddes, blev reddet.
Og Vores Straf bliver ikke afværget fra et folk, som er forbrydere.”
[MOQ Surah Yusuf 12:110]
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Kapitel 14: At tillade Haraam under påskud af en
Maslahah (interesse)
Den islamiske Shari'ah har forpligtet nogle ting og forbudt andre. Den tillod ikke,
at folk kommer med ændringer eller fordrejninger. Men den Alvise Lovgiver  gav
Rukhas (undtagelser), hvor Han  vidste, at der ville være behov for dem. Han 
tillod ikke folk at flygte fra en Hukm, selvom deres lyster og Shayateen gjorde denne
flugt attraktiv for dem, under titlen 'gavn'. Den, der tillader, at man forlader, hvad
Allah  gjorde obligatorisk og tillader overtrædelsen af det, Allah har forbudt osv.,
uden en Rukhsah fra Allah , er enten Kaafir eller en uvidende Faasiq.
Nogle har brugt Maslahah (interessen) som bevis, til at godkende deltagelse i styret.
De nævnte definitionen af Maslahah, som den handling, hvorfra noget godt eller
gavnligt, altid eller ofte kan opnås, om end for offentligheden eller individer. De
siger, at 'Ulema undersøgte Shari'ah og blev dermed vejledt til holdningen om, at
den islamiske Shari'ah blev nedsendt, for (at opfylde) tjenernes interesser i dette liv
og i det Hinsides.
De citerede eksemplet med Al-Masaalih Al-Mursalah (de udefinerede interesser) og
sagerne, som de er baseret på. De sagde, at deltagelse i styret ikke tillades via AlMasaalih Al-Mursalah, fordi flere klare tekster har indikeret på en absolut måde, at
den, der deltager i et Jaahil styre, er syndig. Derimod refererer udledningen her til
opvejningen af den bedste af to gode ting og den værste af to onde ting; og selve
tilegnelsen af den største af de to interesser, ved at ignorere den mindste af dem
og undgå den største af de to skadelige ting, ved at acceptere den mindste af dem.
De sagde, at denne Maslak (vej) i Shari'ah har nogle tydelige kendetegn. Så Islam
har forbudt alkohol og chancespil, selvom den sagde, at der findes en gavn i dem
til folk, men at dette er en lille gavn, der blev opvejet af den store skade, som de
indeholder. Shari'ah har befalet kamp, trods det faktum, at de Troende vil gå til
grunde og miste deres ejendom, fordi der i selve kampen er en kæmpe gavn, som
påskønnes af Herren  og er til stor gavn for tjenerne.
I den islamiske historie plejede regenter og retslærde, at følge denne metode i deres
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forholdelse til Islam. Altså afholdte Sendebuddet  sig fra at nedrive Al-Ka'bah og
genopbygge den på basis af de fundamenter, som Ibraheem  grundlagde, trods
den religiøse gavn ved at gøre det. Dette er fordi den skade, det ville indebære, var
større end gavnen, ved at korrigere strukturen i Al-Ka'bah. Og han  sagde til sin
hustru, 'Aishah - må Allah  være tilfreds med hende;

(()) ل َ ْو َﻻ أَن ق َ ْو َم ِك َ ِديثُو َعهْ ٍد ِ لْ َ ا ِه ِلي ِة لَه ََد ْم ُت ْال َك ْﻌ َب َة َو َج َﻌلْ ُت لَهَا َ ب َ ْ ِﲔ

”Havde det ikke været fordi, at dit folk er tæt på tiden, hvor uvidenhed (herskede),
havde jeg revet Al-Ka'bah ned og givet den (nye struktur) to døre.”
[Berettet af Al-Tirmidhi og Al-Nasa´i]
De bringer mange andre eksempler udover disse. Fra det perspektiv siger de, at der
ikke hersker nogen tvivl om, at deltagelse i en Jaahil regering, ville indebære en stor
skade. Fordi disse regeringer implementerer et Taghoot styre og afviger fra Hans 
befaling og bestrider Hans afgørelse;

﴾ ِ ِ ِ﴿إ ِِن ا ْ ُ ْ ُ ٕا

”Afgørelsen (retten til at lovgive) tilkommer udelukkende Allah.”
[MOQ Surah Yusuf 12:40]

﴾ُ ْ ِ ِ ا َ ًا

ِ ﴿و َ ُ ْ ِ ُك
َ

”Og Han lader ikke nogen tage del i Hans afgørelse (eller Styre).”
[MOQ Surah Al-Kahf 18:26]
Trods dette siger de, at bevægelsen måske vil se, at deltagelse i styret i visse tilfælde
kan realisere en stor gavn for Islam, muslimerne og den islamiske bevægelse. Og
dette kan medføre fjernelsen af Taghoot og en anerkendelse af sandheden. Lad os
citere nogle af deres udtalelser om dette, for at forstå deres holdning i sin sande
natur. Når deres tænkningsmetode og holdning dermed er blevet tilbagevist, vil vi
forstå, hvor meget, de har distanceret sig fra den shariamæssige tænkningsmetode.
De siger selv følgende;
- Muslimens deltagelse i et Jaahil styre, vil sætte ham i et kæmpe dilemma. Fordi en
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muslim er pålagt at bekæmpe Taghoot staterne; hvordan er det så muligt for ham, at
være den, der (reelt) etablerer et Taghoot styre?
Allah  fremlagde Sit syn på dem, som hævder at have Imaan og derefter refererer
til Taghoot i deres domme;

َ ِ ْ َ ِ ِ َ ا ِ َل إِ َ ْ َ َو َ ا ِ َل
ِ ِ ِت َو َ ْ ا ِ ُ وا ان َ ْ ُ ُ وا
﴾ُ ْ َ َ ً َ ِ ًا

﴿ا َ ْ َ َ إِ َ ا ِ َ َ ْ ُ ُ َن ا ُ ْ آ َ ُ ا
ُ ُ ِ ُو َن ان َ َ َ َ ُ ا إِ َ ا
ِ ُ َو ُ ِ ُ ا ْ َ ُن ان

”Har du ikke set dem, der lader som om, at de har Imaan på det, der blev åbenbaret
til dig og det, der blev åbenbaret før dig. De ønsker at referere til Taghoot, selvom
de blev påbudt at benægte den. Og Shaytaan ønsker at vildlede dem i en fjern
vildfarelse.” [MOQ Surah Al-Nisa 4:60]
- At adlyde Tawagheet (fl. Taghoot), der lovgiver det modsatte af Allahs  befaling,
vil sige, at man tager dem som herrer, i stedet for at tage Allah som Herre, ligesom
Han  sagde om Bogens Folk;

َ ِ َوا ْ َ ِ َ ا ْ َ َ ْ َ َ َو
﴾ًا

ِ ُد
ون ا
ِ ُوا إِ َ ٰ ً َوا

ً َ ﴿ا َ ُ وا ا ْ َ َر ُ ْ َو ُر ْ َ َ ُ ْ ا ْر
ُ ْ َ ِ ِٕا ِ ُ وا ا

”De tog deres rabbinere og munke som herrer foruden Allah og (ligeledes med)
Messias, Mariams søn, selvom de var blevet befalet, at tilbede én Gud (Allah).”
[MOQ Surah Al-Tawbah 9:31]
Sendebuddet  forklarede 'Adiy Ibn Haatim, at meningen med at tage dem som
herrer er, at man adlyder dem, når de tillader det, Allah  har forbudt og forbyder
det, Allah  har tilladt.
- I dag er vi vant til at se regenterne bruge de oprigtige muslimer, der udpeges som
dekoration, for at udsmykke deres grimme styre og bedrage de naive og masserne.
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Derefter siger regenterne, at hvis de fulgte falskheden, havde vedkommende ikke
accepteret, at deltage i styret med dem.
- Noget, der gør tingene værre; efter de har vedtaget uretfærdige og tyranniske love
via den muslimske minister og lovene har opnået deres onde formål, så kasserer de
ham, ligesom man ville smide en daddel sten væk.
- Deltagelse i styret er en indikation på, at man tenderer mod dem, som begår uret.
Og Allah  har advaret os imod det, da Han sagde;

﴾ُ ُ ا ُر

َ َ َ ﴿و َ َ ْ َ ُ ا إِ َ ا ِ َ َ َ ُ ا
َ

”Og lad være med at tendere mod dem, der begår uret, for ellers vil Ilden ramme
jer.” [MOQ Surah Hud 11:113]
Desuden vil deltagelsen forlænge dette Jaahil styres levetid.
- Det er tilstrækkeligt for os at vide, at den, der deltager i styret, vil blive inkluderet
blandt dem, hvorom Allah  sagde;

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُو َن

َ
َ ﴿و

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

﴾ْ َ ْ ُ ِ َ ا َ َل ا ُ َ و َـٰ ِ َ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ َن

َ
َ ﴿و

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, disse er de vantro.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:44]
Og;

”Og den, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, disse er tyrannerne.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:45]
Og;
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”Og den, der ikke styrer med det, Allah har åbenbaret, disse er de oprørske.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:47]
Alle disse punkter er ikke skjulte for lederne af disse bevægelser og dem, der bærer
deres kald.
Den tydelige natur af disse Ayaat med deres indikationer, er slet ikke obskure for
den, der undersøger dem.
Trods alt det, har de selv sagt, at de tilføjer, at bevægelsen i visse tilfælde tager det
synspunkt, at deltagelse i styret vil realisere en mægtig gavn for Islam, muslimerne
og den islamiske bevægelse. At det kan føre til fjernelsen af Taghoot og en styrkelse
af sandheden.
Og vi kan opsummere gavnen, som opstår fra den islamiske bevægelses deltagelse i
styret, under følgende punkter:
01- Det forhindrer komplotter imod den islamiske bevægelse, ved at man kan gøre
sig bekendt med, hvad der sker bag lukkede døre og arbejde for at afværge dem.
02- Det vil give et eksempel på, at gruppen er i stand til at lede folket og ikke bare
er en gruppe stakler.
03- Det restaurerer tillid til Islam, at den er i stand til at organisere livets offentlige
og private affærer.
04- Det forøger gruppens erfaring med varetagelse af styret.
05- Bevægelsen bliver bekendt med det eksisterende regime, så det kan beskytte sig
selv imod dets ondskab.
06- Den kan træne og uddanne særlige islamiske korps via de stipendier, som bliver
organiseret af regeringen.
07- Den vil producere en samling af individer fra den islamiske gruppe, som vil
have en høj status blandt folk. Det vil være dem, som løser problemstillinger for
gruppen og dens medlemmer.
08- Det forøger de islamiske centre og bekæmper Kufr centre.
09- Det træner de islamiske korps i politik og hvordan man afværger dens lege og
spin.
10- Den får gavn af myndighedernes omdømme, til gavn for gruppen.
11- Hvis gruppen afholdte sig fra at deltage, kunne alternativet blive, at nogle andre
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personer, som valgte at deltage, er fjender af Islam, som bruger alle deres kræfter
på at angribe den islamiske bevægelse og destruere Islam og muslimerne.
Vi har omtalt deres holdning med en del detaljer, selvom vores omtale vedrører en
tilbagevisning af den og ikke citation alene. Det var for at forstå dens sande natur,
på en tydelig måde, så man kan se, hvor langt de vil gå, i deres uforskammethed
overfor Allahs  Deen, når de udsteder Fatawa, som gør Skaberen af himlene og
jorden Vred og vækker stor væmmelse blandt de Troende, uden respekt for Allahs
 Ret eller en forholdelse til Hans  befaling.
Desuden var det for at lade muslimen se, hvor meget deres holdning modsiger de
absolutte shariamæssige regler, som man ikke kan lave om på og hvor langt væk, de
egentlig er fra, at overholde Islams korrekte metode til Istinbaat (dvs. udledning); og
fremlægge deres opfindelse af en ny metode - hvis kendetegn dukkede op under
muslimernes forfald og blev påvirket af den vestlige tænkningsmetode - dermed
kan vi følge deres tanker i detaljerne og tilbagevise dem; og følge deres metode for
tænkning og ligeledes tilbagevise den. En af de klare og absolutte shariamæssige
regler - hvori Ijtihaad ikke tillades - er, at det ikke er tilladt at handle med renter.
Allah  har forbudt det klart og tydeligt, da Han sagde;

﴾ َ ﴿وا َ ا ُ ا ْ َ ْ َ َو َ َم ا
َ

”Og Allah tillod handel, men forbød Riba (renter).”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:275]
Det er nogle absolutte shariamæssige indikationer, som er blevet formuleret på en
streng måde, såsom da Han  sagde;

﴾َ َ ِت

﴿ َ ْ َ ُ ا ُ ا َ َو ُ ْ ِ ا

”Allah vil destruere Riba og give forøgelse for Sadaqaat (almisser).”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:276]
Allah  advarede også dem, som handler med Riba og gav dem en erklæring om
krig. Han sagde;

ْ ِ ِ َ َ ِٕ ن

ُ ُ َ ا َ إِن
﴾ ِ ِ ُ ِ َو َر
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ِ ِ َ َ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا ا ُ ا ا َ َو َذ ُروا
َ
ْ َ ْ َ ُ ا َ ٔ ْ َذ ُ ا ِ َ ْ ٍب َ ا

”O I Troende! Frygt Allah og opgiv, hvad der er tilbage af Riba, hvis I (virkelig) er
Troende. Hvis I ikke gør det, har I hermed erklæret krig imod Allah og Hans
Sendebud.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:278]
Han  beskrev dem, der spiser (beskæftiger sig med) Riba;

﴿ا ِ َ َ ٔ ْ ُ ُ َن ا َ َ َ ُ ُ َن ٕاِ َ َ َ ُ ُم ا ِ ي َ َ َ ُ ُ ا ْ َ ُن
﴾ َ ِْ َ ا

”Dem, der spiser Riba, vil (på Dommens Dag) stå ligesom en person, der er blevet
drevet til vanvid af Shaytaans berøring.” [MOQ Surah Al-Baqarah 2:275]
Allahs Rasool  inkluderede den blandt de største synder og forbandt den med at
begå Shirk mod Allah , da han sagde;

ِ َ)) ا ْج َ ِن ُبوا الس ْب َع الْ ُمو ِبق
 َوالس ْح ُر، ِ ِ ﴩ ُك
ْ ات قَالُوا َ َر ُسو َل ا ِ َو َما ُهن قَا َل ال
ُ ْ َ َوأ،َوقَ ْ ُل الن ْف ِس ال ِﱵ َحر َم ا ُ إِﻻ ِ لْ َحق
ُ ْ َ َوأ، َ ﰻ الر
 َوالت َوﱄ،ﰻ َم ِال الْ َي ِ ِﲓ
ِ َ ات الْ ُم ْؤ ِم
ِ َ َوق َ ْذ ُف الْ ُم ْح َصن،ي َ ْو َم الز ْح ِﻒ
((ات الْغَا ِف َﻼ ِت

”Afhold jer fra de syv Mubiqaat (store synder). De sagde, hvad er de, O Allahs
Rasool? Han sagde: at begå Shirk mod Allah, Sihr (magi), drabet på en sjæl, som
Allah har gjort ukrænkelig, medmindre det var berettiget; at spise Riba, spise den
forældreløses ejendom, flygte fra kampbanen og fornedrelse af de Troende,
oprigtige og kyske kvinder.” [Berettet af Al-Bukhari]
Trods alt dette, ser vi dem komme ud - i overensstemmelse med deres metode - og
sige, at handel med Riba er tilladt!? Hvad skete der med det utvetydige og absolutte
forbud? Hvor blev advarslen og truslen af ?
Med den metode forandrer og ændrer de på Allahs regler, slører den shariamæssige
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regel og gør forsømmelse i sager, som vedrører Islams Deen, til en naturlig ting og
et af muslimens kendetegn.
At styre med det, Allah  har åbenbaret, er ligeledes Fardh. Og ifølge deres egen
udmelding, er det obligatorisk at gøre Allah  til den eneste reference i Hans styre.
Trods det - ifølge deres innoverede metode - er de begyndt at tillade muslimen, at
deltage i et Kufr styre. Kig engang på det, vi lige har citeret, for at se, hvor meget
dem, der beskriver sig selv som ledere og retslærde, for den islamiske bevægelse, er
afveget fra sandheden, selvom det ikke er meningen, at lederne lyver for deres folk.
De har selv sagt:
- Der er ingen tvivl om, at deltagelse i et Jaahil styre, indeholder en overordentlig
skade. For disse regeringer implementerer et Taghoot styre og afviger fra Allahs 
befaling og modsætter sig Hans Styre.
- Muslimens deltagelse i et Jaahil styre, sætter ham i et kæmpe dilemma. Muslimen
er pålagt, at bekæmpe disse Taghoot stater; hvordan er det så muligt for ham at være
blandt dem, der etablerer et Taghoot styre?
- Lydigheden til disse Tawagheet, som lovgiver i modstrid med Allahs befaling, er lig
med at tage dem som herrer, i stedet for at tage Allah  som Herre.
- I dag bruger regenterne dem, de udpeger blandt de oprigtige muslimer, som en
udsmykning, for at pynte på deres grimme styre.
- I dag vedtager regenterne uretfærdige og tyranniske love, gennem den muslimske
minister.
- Efter at de nuværende regenter har opnået deres ondsindede formål med denne
muslimske minister, så smider de ham væk ligesom daddel stenen.
- Deltagelse i styret er lig med at tendere mod dem, som begår uret.
- Deltagelse i styret forlænger et Jaahil styres levetid.
- Dem, der deltager i styret, vil blive inkluderet blandt dem, hvorom Allah  har
sagt, at de er; ”... vantro.” [5:44], ”... tyranner.” [5:45], ”... oprørske.” [5:47].
Trods alt dette de har nævnt, kommer de alligevel med sådan en holdning. Sikke en
uforskammethed, disse mennesker viser overfor Allahs  Deen! Men hvad der gør
tingene værre, er, at de ikke kun overtræder Allahs befaling, de inviterer også folk
til at overtræde den. Dette er sandelig en mægtig synd!
Efter at have fremlagt alle disse shariamæssige overtrædelser, så spørger vi; hvad vil
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de opnå, ved at deltage i et Kufr styre? Efter deres præsentation af forholdsreglerne
mod denne Da'wah, troede vi, at de ville nævne nogle enorme interesser, som var
blevet ignoreret af Shari'ah, men de var kloge nok til at bemærke dette, som - ifølge
deres afviste logik og uproduktive tænkningsmetode - fortjener denne overtrædelse
af Shari'ah og opbakning af Allahs  fjender. Deres ”unikke” tænkning, som tog
rollen, at lovgive i emnet, har bragt muslimerne resultater, der ikke gavner Da'wah
og heller ikke har bragt muslimerne tættere på sandheden, ej heller tættere på sejr
og har ikke ændret realiteten det mindste. Derimod kan udkommet have været det
modsatte. Og realiteten har vist sig at bevidne dette faktum. De nævnte 11 punkter
og sagde, disse var mægtige fordele, som kan realiseres gennem deltagelse i et Jaahil
styre. Men ved Allah! Kig engang på dem og se, hvor trivielle de er, når de bliver
sammenlignet med de kæmpe synder, som bliver begået. Lad os undersøge nogle
af dem og så kommentere på dem.
- Forøge gruppens erfaring med varetagelse af styret.
- Træne de islamiske korps i politik og hvordan man afværger dens tricks.
- Træne og uddanne de særlige islamiske korps via de stipendier, som organiseres
af regeringen.
Tre punkter, som vedrører ét emne. Det var mere passende, at de skrives som et
enkelt punkt, medmindre man ønsker at citere mange støttende argumenter til ens
holdning. Dette sker selvom man ved, at det ikke handler om, hvor meget man kan
tale, men derimod om holdningens reelle korrekthed. Men berettiger disse punkter,
at muslimer er ulydige overfor deres Herres befaling, for at realisere nogle fordele?
Er der ikke en anden vej, hvormed man ikke vækker Allahs vrede, som bevægelsen
kan træne sine Shabaab med og dermed forøge deres erfaring? For mangler den
shariamæssige metode sådan en forberedelse? Den islamiske bevægelse, som kaster
sig ud i det politiske arbejde på en legitim måde og forholder sig til Sendebuddets
 metodologi, vil forøge sin erfaring og bekendtskab med regenternes realitet og
omfanget af deres bånd til Kaafir staterne, deres tricks og udspekulerede tilgange.
Er den, der bærer Da'wah, kun i stand til at kalde den, som drikker alkohol, til at
forlade det, hvis han selv går ind på en bar, drikker alkohol foran vedkommende
og derefter forlader det, som metode til at overbevise personen om, at han også
kan forlade det? Ved Allah! Sikke et svagt sind, der er kommet frem til disse tanker!
Hvordan kan de tillade sig at ændre Allahs Lov?!

Da’wah til Islam – side 297

De nævnte også følgende tre punkter:
- Den islamiske bevægelses bekendtskab med det eksisterende regime, for dermed
at beskytte sig imod dets ondskab.
- Afværge komplotter mod den islamiske bevægelse, ved at gøre sig bekendt med,
hvad der foregår bag lukkede døre og arbejde for at modarbejde det.
- Hvis gruppen afholdte sig fra at deltage, kan alternativet blive, at andre individer,
der valgte at deltage, er fjender af Islam, som bruger alle kræfter på at angribe den
islamiske bevægelse og destruere Islam og muslimerne.
Her har vi tre andre punkter, der omhandler ét emne, som er beskyttelsen af en
selv fra regimernes ondskab og afværge komplotter mod Islam og muslimerne. Så
vi vil præsentere realiteten, som de selv nævner - uden at være enige med dem - og
bedømme dem, ifølge deres egne principper. Følgelig spørger vi; har de egentlig
afværget faren fra Ummah og dem selv, ved at deltage i styret med det, Allah 
ikke har åbenbaret? Og de siger endda selv, at regenten udpeger muslimen som sin
minister, for at forlænge regimets levetid, gennemføre sine planer og forbedre sit
omdømme foran folket. Når det så har opnået, hvad det ville, vil det spytte dem ud
som en daddel sten. Hvor er beskyttelsen mod ondskab og sammensværgelser? Og
regimet, muslimerne indtræder, vil ikke have forbedret sit omdømme. Tværtimod
vil deres eget omdømme blive forvrænget og folk vil lave den samme bedømmelse
på regimet og dem, som deltager i det. De nævnte også følgende to punkter, som
kan formuleres bedre i ét punkt:
- Give et eksempel på, at gruppen er i stand til at lede folket.
- Restaurere tilliden til Islam; at den er i stand til at organisere livets private og
offentlige affærer.
Gruppen vil ikke kunne give sådan et eksempel. Derimod har den fremlagt et
dårligt eksempel og en model, man ikke kan efterfølge. Og realiteten er det største
bevis herpå. Havde der ikke været oprigtige og bevidste islamiske bevægelser, som
modsatte sig disse kald og oprigtigt bekymrede muslimske retslærde, ville Islam
være faldet fra folks sjæle, på grund af dem, der kalder til disse synspunkter, som
en opbakning til regimerne. Se hvor mægtig forskellen er i Allahs  syn og i Hans
tjeneres syn, på bevægelsen eller den retslærde, som lever i regimernes komfort, er
omringet af storheden af deres falske lederskab og ånder samme luft som dem,
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der består af pralende arrogance; eller en bevægelse eller retslærd, som erklærer
sandheden og påtager sig den, uden at frygte nogen som helst, alt dette for Allahs
 skyld. Selv hvis han blev placeret i regentens fængsel og huskede Allahs  Ord;

﴾ ِ ُ ﴿ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ او ُ ا ْ َ ْ ِم ِ َ ا

”Hav derfor tålmodighed, ligesom Sendebuddene med en stærk vilje, havde
tålmodighed.” [MOQ Surah Al-Ahqaf 46:35]

﴾ َ ِ ُ ْ ِ َ ِٕ َ َ ﴿ َوا ْ ِ ْ ِ ُ ْ ِ َر

”Vent tålmodigt på din Herres Afgørelse (dvs. fortsæt din bestræbelse), for du er
sandelig under Vores Åsyn.” [MOQ Surah Al-Tur 52:48]

﴾ َ ِ ﴿ َ ْ ِ ْ إِن َو ْ َ ا

”Hav (derfor) tålmodighed og hold ud; Allahs Løfte er visselig sandt.”
[MOQ Surah Ghafir 40:55]
Ligner disse to i eksemplet hinanden?
De nævnte fire andre punkter, som ligeledes kan opsummeres i ét punkt. De sagde:
- Producere en samling af individer fra den islamiske gruppe, som vil have en høj
status blandt folk. Det vil være dem, som løser problemstillinger for gruppen og
dens medlemmer.
- Forøge de islamiske centre og bekæmpe Kufr centre.
- Træne de islamiske korps i politik og hvordan man afværger dens lege og spin.
- Få gavn af myndighedernes omdømme, til gavn for gruppen.
Punkterne demonstrerer trivialiteten af de drømme, fortalerne af disse holdninger
har. Berettiger disse resultater, selve risikoen for, ikke at opnå Allahs tilfredshed og
i stedet blive beskrevet som uretfærdige, oprørske og støttere af disse tyranner? Og
hvorfor gør bevægelsen ikke, hvad den kan, uden at komme i den situation? Vi er
ikke enige i, at bevægelsen vil opnå disse resultater, hvis den var ulydig mod Allah
og deltog i et Jaahil styre; derimod vil resultatet være det modsatte for den gruppe,
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men også for Da'wah og Islam generelt.
Hvis denne holdnings fortalere kan nævne 11 punkter eller årsager, som har drevet
dem til at handle på denne måde, kan vi - ifølge deres forbudte tænkningsmetode nævne rigtig mange punkter, som er risikofaktorer og forhindringer, overfor disse
handlinger. Eksempelvis:
- Ved at følge denne metode, vil de ansvarlige for bevægelsen og dens Shabaab lære
hykleri. Når de står foran regenterne, som lader dem deltage i styret, siger de, hvad
der vil behage dem. Når de er alene med folk, siger de noget andet og forsøger at
bilde dem ind, at de kommer regenten og styret nærmere, for at overtage styret og
tage initiativet fra regenten.
- Gruppens reformer bliver udtyndet, selvtilfredse og milde, på bekostning af den
radikale reform og ændring.
- Regimet fører opsyn med gruppens aktiviteter og tilhængere, afdækker de skjulte
ting og finder frem til deres hemmeligheder. Og regimet kan opdage uenigheder
blandt gruppens medlemmer og arbejde, for at styrke disse uenigheder, for dermed
nemmere, at kunne kontrollere gruppen og dele den op, hvis behovet opstår.
- Sådan en gruppes Da'wah vil være indskrænket til de regler, som ikke udgør en
trussel for regimet og den forholder sig tavs om de vitale emner, hvilket giver et
ukorrekt syn på Da'wah og Islam.
- Når regimet giver den islamiske bevægelse, der arbejder med den, tilladelse til at
etablere diverse institutioner, hvormed gruppen kan udføre sit arbejde, vil gruppen
være bundet til institutionerne og frygte, at regimet vil få fat i dem og konfiskere
dem. Følgelig vil de ikke bedømme ting, som vil gøre regimet ophidset og dermed
tænker de slet ikke over at bryde fri fra det.
- Når den islamiske bevægelse accepterer at deltage i et Jaahil system, så berettiger
den regimerne til at slå ned på de islamiske bevægelser, som arbejder for ændring
efter Sendebuddets  metode, ved at betragte dem, der arbejder mod regimet, som
fundamentalister og ekstremister. Og dem, der samarbejder med regimet, bliver
derimod betragtet som moderate og oplyste. Det er en underlig ting og fortalerne
for disse milde tilgange, har skrevet studier, hvori de har indikeret, at på grund af
deres metodologi, er de blandt de moderate, som regimerne kan samarbejde med,
medens de andre er ekstremister.
- Disse islamiske gruppers opfattelser har ændret sig, for at tilpasse sig de aktuelle
omstændigheder. Eksempelvis, ikke at ville tage Jizyah fra ikke-muslimske borgere,
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ikke at kalde dem Dhimmi folk, så deres afsky ikke bliver vækket. Deres synspunkt,
at demokratiet er deres ejendom, som er blevet returneret til dem eller tilladelsen
til at handle med Riba. Deltagelse i styret med andet end det, Allah  åbenbarede,
er et andet eksempel.
- Det forlænger regimets levetid.
- Det pynter på regimets image.
- Islam forsvinder fra folks sinde, når de ser, at Islam ikke har givet dem noget via
disse regimer, specielt efter fortalerne for disse synspunkter, havde lovet dem AlManna Was Salwa (Manna grød og fjerkræ), dvs. alle slags rigdomme. Det viser, at
de ikke er istand til at løse deres problemer på den korrekte måde. Altså kan denne
bevægelse ikke fremvise sig selv som et (godt) eksempel, der skal efterlignes; den
giver derimod et dårligt eksempel.
- Dens Shabaab bliver korrupte, når deres eneste bekymring i Da'wah, bliver at
forsvare det, deres gruppe foretager sig, hvis ikke det handler om (disse) regimer
og en retfærdiggørelse af deres gerninger.
- Bevægelsen er tavs med hensyn til, at regenten griber ind overfor og arresterer
dem, som bærer Da'wah, eller endda angriber dem, for at behage regenterne, eller
efter deres anmodning, ligesom det er sket (eksempelvis) i Egypten.
- Denne tilgang gør gavnen til et kriterium for gruppens handlinger, frem for, at
den forholder sig til den shariamæssige regel. Hvis en handling bringer gavn med
sig, vil den blive udført, selv hvis den tydeligt modsiger Shari'ah. I muslimens optik
bliver gavnen mere kær for ham end Shari'ah. Altså er der mange andre årsager, der
har en ødelæggende effekt på Islams Deen og Da'wah.
Vi har omtalt alt dette via realiteten og ikke de shariamæssige beviser, så vi kan sige
til dem, at deres tænkningsmetode og endda deres orientering, ikke vil bringe andet
end onde resultater for Islam og Da'wah. Dette er en uproduktiv tænkningsmetode,
som Shari'ah ikke godkender.
Det er normalt ikke vores praksis, ud fra det, vi har erfaret fra Shari'ah, at forklare
korruptionen ved en ide, ud fra realiteten, eller afvise en shariamæssig regel med
forstanden. Vi begyndte diskussionen ifølge deres metodologi, for dermed at
kritisere dem for det, der kom ud af deres munde og tilbagevise, hvad de har sagt,
ved at bruge deres eget kriterium. Men vi ved, ligesom alle de bevidste og oprigtige
muslimske aktivister, at den eneste faktor, når man skal acceptere eller afvise en
udtalelse eller handling, er Islams Shari'ah. Og da dette er tilfældet, så betragtes de
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shariamæssige beviser, som de har nævnt - og de siger, de kender dem og at de ikke
er skjulte fra andre - som tilstrækkelige til at tilbagevise deres holdning og denne
forståelse, selv hvis de havde flere eksempler, de kunne citere. Dette handler altså
ikke om flere eksempler, men derimod om tænkningsmetoden.
Vi vil ikke lytte til dem sige, at de ved det. Der er ikke behov for at minde dem om
det. Trods det, at have viden om disse shariamæssige beviser, så fulgte de dem ikke,
på grund af de årsager, som de nævnte. Men dette er ikke tilladt; desuden er det
uforskammet overfor denne Deen og en forsømmelse af dens absolutte og korrekte
regler. Og hvad angår deres citation fra visse retslærde, som de bruger til at støtte
deres ide; udover det faktum, at de er eksempler, som ikke gælder for realiteten af
det, de kalder til, så er mænds udtalelser ikke et shariamæssigt bevis. Det, der tæller,
er selve beviset og korrektheden af deduktionen (Istidlaal). Hvis de siger, at ”den
og den retslærd sagde,” så siger vi til dem, at Allah  og Hans Sendebud  har
sagt noget, som er korrekt, absolut og Muhkam (tydeligt og ikke ophævet).
Ideen om gavn, dominerede fortalerne for denne tilgang, til den grad, at det ville
være korrekt at kalde dem, ”handelsmænd i Da'wah”. Men handelsmanden udfører
sin forretning, for at opnå en profit og ikke for at opnå et tab.
Korruptionen i deres tænkning viser sig også fra en anden vinkel, som er, at de
læner sig opad den illegitime Qiyaas, som afhænger af en rationel vurdering af den
shariamæssige tekst, på basis af en opvejning af interesser. Det fører dem til at
komme med en ny Instinbaat (udledning), som ikke var kendt af den islamiske
Ummah eller dens retslærde førhen. Altså forlod de den korrekte metode til Istinbaat
(udledning), som blev fremlagt af Sendebuddet og efterfulgt af alle retslærde fra
Ummah blandt Salaf Al-Saalih (retskafne forgængere) og alle dem, der fulgte dem i
Ihsaan (godhed). Og der er intet spor af denne regulerede, korrekte shariamæssige
metode i nogen af deres diskussioner. De fulgte vestens metode i rationel analogi
og søgen efter gavn. Følgende Hadeeth gælder reelt for dem;

 َو ِإ ُ ْﰼ َو ُم ْ َد َ ِت ْ ُاﻷ ُم ِور فَإِن ُﰻ، )) إِن ُه َم ْن ي َ ِﻌ ْش ِم ْ ُ ْﲂ فَ َس َﲑَى ا ْخ ِ َﻼفًا َكثِﲑًا
((ٌ َ  َو ُﰻ ِبدْ َ ٍة ﺿَ َﻼ، ُم ْ َدث َ ٍة ِبدْ َ ٌة

”Den af jer, som vil leve (længe nok), vil se mange kontroversielle ting. Og tag jer i
agt for enhver nyligt opfundet sag, fordi enhver nyligt opfundet sag er en Bid'ah
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(innovation) og enhver Bid'ah er en vildledning.”
[Berettet af Al-Tirmidhi og Abu Dawud]
De siger; Islam forbød alkohol og chancespil, til trods for, at den udtalte, at de er
til gavn for folket, selvom det kun er en lille gavn. Altså vejede den store skade
tungere, med hensyn til alkohol og chancespil.
Shari'ah har befalet kamp, trods tab af de Troendes liv og tab af ejendom. Dette er
fordi, at kampen indeholder en kæmpe interesse og gavn, som Herren  har kært
og desuden en kæmpe interesse og gavn for menneskeheden.
Sendebuddet  forlod sagen om nedrivning af Al-Ka'bah og genopbygning af den
på Ibraheems  fundamenter, trods den religiøse gavn og interesse i det. Dette er
fordi skaden, det ville have påført, var større end den gavn, det ville medføre, at
korrigere strukturen i Al-Ka'bah.
Baseret på dette siger de, at der ikke er nogen tvivl om, at deltagelse i et Jaahil styre,
indebærer en stor skade. Men bevægelsen kan i visse tilfælde vurdere, at magtdeling
vil opnå en stor gavn for Islam, muslimerne og den islamiske bevægelse. Det kan
endda føre til, at Taghoot fjernes og sandheden etableres. De fremlagde deres ide fra
en anden vinkel, som vil indikere, at deres tænkningsmetode er solidt forankret i
deres sinde.
At forstå teksterne på denne måde og derefter komme med nogle regler, som
modsiger Islam, er en smertefuld sag. Og vi har set smerten forøge sig i vores tid,
en tid, hvor påvirkningen fra den vestlige kultur, er fremherskende, på basis af
interesser via analogi. De første retslærde plejede at følge de regulerede principper,
der kommer fra Islam, som er baseret på forholdelsen til Allahs lovgivning i enhver
sag, uden den mindste indblanding fra mennesket i lovgivningen, hvilket vi vil
forklare snart, insha Allah. På den anden side finder vi muslimer, som ifølge denne
nye og innoverede metodologi, åbnede en dør til lovgivning og trådte ind ad den.
Altså tillod de deres lyster og indfald, at evaluere den gavn og skade, som enhver
påtænkt handling indeholder. Når gavnen fra en rationel vinkel opvejede skaden, så
blev ordren, at man skulle udføre handlingen. Når skaden opvejede gavnen, så blev
de pålagt, at afholde sig fra handlingen. Ifølge denne nye og innoverede metode,
blev muslimen til lovgiver, fordi han evaluerede interessen, på basis af sine egne
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lyster og rationelle indfald.
For at komme frem til handlingens regel, så lænede de sig opad et ræsonnement af
teksterne på førnævnte måde. Og dette er den samme metode, som tages i brug i
Vesten. Vesten er afhængig af sådan en mentalitet.
Men denne metode gør gavnen til det, som er midlet til tilbedelsen og ikke Allahs
befaling. Dette tydeliggøres i en situation, hvor interessen støder sammen med den
shariamæssige regel, der er klar i sin mening; altså forlades den shariamæssige regel
og erstattes med en anden regel, som baseres på gavn. Brugen af de shariamæssige
tekster, reguleres af definerede principper. Muslimen, der følger disse, er Allahs 
tjener og lydig overfor Hans  befaling. Og reglen, som han udleder ifølge den
korrekte udledningsmetode, vil være Allahs  regel. Men det vil ikke være muligt,
medmindre han i sin Qiyaas, læner sig opad den 'Illah (begrundelse), som er nævnt i
Shari'ah.
For det tilkommer udelukkende Allah  at definere, hvad der er Khayr (det gode)
og Sharr (det onde), Husn (det attraktive) og Qubh (det frastødende) og Halaal og
Haraam. Dette er aldrig blevet skænket mennesket. Hvis mennesket havde den ret,
havde det fået autoritet til at lovgive i begyndelsen. Shari'ah ville ikke have blandet
sig i reglernes detaljer. Og muslimen ville kun være pålagt at erkende, at Allah  er
Skaberen, uden at skulle erkende, at Han  er Den, der varetager hans affærer og
organiserer hans liv.
Tusindevis af bøger, som blev skrevet gennem den muslimske historie, læner sig
opad den shariamæssige metode for Instinbaat (udledning). Og vores fremtrædende
jurister var i stand til at løse alle deres problemer ifølge denne metode. Og det er
en praktisk og nem metode for den, som har fået viden om den og har begrænset
sig til dens principper.
Men korruptionen ved den innoverede metode, illustreres af det faktum, at den
producerede regler, som er i konflikt med de tydelige shariamæssige regler. Hvis
metoden var korrekt, ville dens regler være i overensstemmelse med reglerne fra
Shari'ah. Og dette indikerer i sig selv, at det er en fejlagtig metode, ligesom den
påvirkning, den skaber.
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Måske vil nogle af de følgende eksempler bidrage til en opklaring af sagen.
- At bære Da'wah på den legitime måde, kræver oprigtighed i sin optræden, mod,
styrke og tænkning. Dette kræver, at man udfordrer alt, hvad der modstrider Islam
og konfronterer det, for at kunne opklare dets falskhed, uden at tage konsekvenser
eller omstændigheder i betragtning. Dette kræver også, at den absolutte suverænitet
tilhører den islamiske ideologi, uagtet om det stemmer overens med folk og deres
skikke og uagtet om de accepterer, afviser eller opponerer mod det. Den, der bærer
Da'wah, smigrer ikke folk eller dem, der har autoriteten. Sådan var Sendebuddet  i
sin Da'wah, hvor han erkendte den sandhed, som han kaldte til og udfordrede hele
verden, uden hensyn til skikke og traditioner, livsanskuelser, religioner, regenter
eller masserne. Han  fokuserede ikke på andet end Islams budskab. Ibn Hisham
fortalte, at da Allahs Rasool  udfordrede Quraysh, så nævnte han deres guder og
benægtede dem, nedgjorde deres forstand og han anså deres forfædre, for at være
vildledte. De benægtede ham  (som en konsekvens heraf) og forenedes i deres
opposition og fjendskab. Sådan skal muslimernes Da'wah være i dag. Hvis man vil
emulere det beærede Sendebud , for at overholde Allahs  udtalelse;

﴾ ِ َ َ ﴿ ُ ْ َ ٰ ِ ِه َ ِ ِ ا ْد ُ إِ َ ا ِ َ َ َ ِ َ ٍة ا َ َو َ ِ ا

”Sig: Dette er min vej; jeg kalder til Allah på basis af sikker viden. Således gør jeg
og dem, der følger mig.” [MOQ Surah Yusuf 12:108]
Og Sendebuddets  udtalelse;

((اب ا ِ َو ُس ن َة ن َ ِ ِه
َ َ ِكت،  أَ ْم ًرا ب َ ًا، )) قَدْ َ َر ْك ُت ِف ُ ْﲂ َما ْإن ا ْعتَ َص ْم ُ ْﱲ ِب ِه فَلَ ْن ت َِضلوا أَب َ ًدا

”Og jeg har efterladt jer noget; hvis I holder fast i det, vil I aldrig blive vildledte.
Det er en klar og tydelig sag: Allahs Bog og Hans Profets Sunnah.”
[Seerah Ibn Hisham]

Hvis man vil følge samme vej som Salaf Al-Saalih fulgte og deres udtalelse; ”enden
på sagen vil kun blive forbedret med det, sagen blev forbedret med i begyndelsen,”
så skal man engagere sig i denne type af Da'wah.
I dag finder vi dem, der siger noget, ifølge denne nye og innoverede metode, som
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Shari'ah ikke har godkendt; den fremtrædende interesse indikerer, at det er mere
passende og bedre, at vi gransker sager med Hikmah (visdom) og inviterer med det,
som er bedst. Dette er dog ifølge deres metode og ikke den shariamæssige metode.
De siger; hvad er gavnen for Da'wah, hvis vi udfordrer alt det, som går imod den?
Vil vi åbne andres hjerter, eller vil vi lukke dem? Hvorfor så vise, at hvad vi har,
modstrider, hvad andre har? Er det ikke mere passende, at vi viser andre, at vi er
fælles om sager, hvilket kan agere som et middel til at påvirke deres hjerter og
sinde, især når det virker som om, at der ikke er stor forskel på dem og os? Er det i
Da'wahs interesse, at man opponerer mod regenterne, afslører deres komplotter
mod Ummah og dermed blotlægger deres planer? Dermed bliver de ophidsede og
deres ondskab nærmer sig; eller er det bedre, at vi forsøger at nærme os dem og
blive deres venner? Så vil de måske komme os nærmere og give os positioner, som
vil gavne Da'wah og gavnen vil måske ramme os alle sammen. Måske kan vi nå
magten på den måde. Det er derfor, at vi er nød til at bekræfte overfor dem, at de
ikke har nogen grund til at frygte os og at der ikke er noget farligt ved, at lade os
komme tættere på dem.
Herfra begynder (deres) rejse, bestående af ros, smiger og udtalelser, som er fjernt
fra sandhedens metode. Dette er også begyndelsen til at behage regenten og give et
falsk vidnesbyrd om hans handlinger; og forholde sig tavs overfor falskheden og
beskæftige sig med og tale om trivielle sager, som ikke vækker regentens vrede og
forsømme de vitale sager, Ummah skal advares om og mange andre udtalelser og
handlinger, som vil kompromittere sandheden. Bagved denne ændring, ligger en
ændring i tænkningsmetoden.
- Det er også Allahs  ret over den retslærde, der har arvet sin viden fra Profeten
, at han påtager sig opgaven og er i fronten af Mujahideen, siger sandheden altid
og holder fast i den, konfronterer regenterne og afslører deres planer. Med andre
ord, skal han være en Imam med sin viden, når han står i en Mihraab (bede niche)
og i krig. Dette er, hvad Salaf Al-Saalih fulgte. Vi kan se ud fra denne innoverede
metode, at en ny forståelse er opstået, som modsiger det, vores store retslærde var
vant til.
Deres forståelse afspejles i deres udtalelse, at hvis den retslærde sagde sandhedens
ord og blev arresteret eller dræbt, hvem skulle så tage hans plads? Den skade, som
Ummah ville blive forvoldt, ved hans arrestation eller mord, er mange gange værre
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end gavnen, han vil opnå ved det. Hvorfor afholder vi så Ummah fra den retslærdes
godhed?
- Ligeledes, med hensyn til deltagelse i de parlamentariske valg, så er dette tilladt,
endog med visse betingelser: Kandidaten skal være muslim og overholde Islams
regler. Han skal ikke acceptere Kufr-lovgivningen, derimod skal han afvise den og
fremlægge den shariamæssige regel som et alternativ. Han har ikke lov til at vælge
en ikke-muslimsk præsident, eller en regering, som ikke er baseret på Islam. Og det
er ikke tilladt for ham at give regeringen et tillidsvotum; derimod skal han afsværge
sin tillid til den, netop fordi regeringen ikke er etableret på basis af Islam. Dette er
den klare og tydelige shariamæssige regel.
Men vi har set dem komme ud, ifølge denne innoverede metode, med en holdning,
som tillader en muslim at stemme på en kandidat, der ikke forholder sig til Shari'ah
i lovgivningen, regnskabsstilling og valget af regenten. Derimod tillader de, at man
stemmer på kristne kandidater og accepterer en opskrivning på valglister sammen
med dem, under påskuddet om, at loven har fastsat antallet af MP'ere i hvert
område. Altså vil den kristne kandidat vinde, uanset om muslimen stemte på ham
eller ej. Derfor er det i denne situation bedre, at stemme på en der i vores optik, vil
være til stor gavn for muslimerne, end at lade hans folk stemme på ham, mens han
er en af vores modstandere.
Følgelig går fortalerne for denne mentalitet, videre i deres tilgange, som kommer
længere og længere væk fra sandheden, jo flere tilgange, der er.
Lad fortalerne for den innoverede og nye mentalitet og de tilgange, som er fjerne
fra den korrekte forståelse af Islam, være forsikret om, at deres mentalitet og disse
tilgange, intet har med Islam at gøre. Hvad de etablerer, kræver en oprigtig Tawbah
(anger) fra dem. Da'wah til Islam har brug for dem, men uden denne mentalitet og
uden disse tilgange, så de bliver støttere af Islam og ikke regimer, der styrer med
andet end det, Allah  har åbenbaret.
Den absolutte definition af gavn eller skade tilkommer Allah, verdenernes Herre.
Ingen ved, hvad der bringer os gavn eller afværger skade fra os, foruden Allah .
Hvis det var muligt for mennesket at gøre, var han blevet en lovgiver og der ville
ikke være behov for en Deen fra Allah, som varetager livets affærer for mennesket.

Da’wah til Islam – side 307

Det er derfor, at Islam anser det for at være obligatorisk for muslimen at overholde
sin Herres Shari'ah. Så hvad end Shari'ah beordrer os til at gøre, er i vores interesse
og hvad end Shari'ah beordrede os til at forlade, er til skade for os. Vi ved ikke om
en ting er i vores interesse eller til skade, indtil en lov bliver åbenbaret om den. Før
det, er vi slet ikke i stand til at finde ud af det selv. Og dette er fordi, at forstanden
mangler et kriterium, den kan sondre imellem Khayr (godt) og Sharr (ondt) og Husn
(attraktivt) og Qubh (afskyeligt) med. Altså har vi det shariamæssige princip: ”Der,
hvor vi finder Allahs lov (Shari'ah), findes gavnen.” Altså er princippet, der siger:
”Der, hvor interessen er, findes Allahs lov,” forkert. Det er, hvad følgende beærede
Ayah vejleder os til;

ُْ ٌَْ
﴾َن

َ ُ ﴿ ُ ِ َ َ َ ْ ُ ُ ا ْ ِ َ ُل َو ُ َ ُ ْ ٌه ُ ْ َو َ َ ان َ ْ َ ُ ا َ ْ ً َو
ُ َ ْ َ َ ْ ُ َو َ َ ان ُ ِ ا َ ْ ً َو ُ َ َ ُ ْ َوا ُ َ ْ َ ُ َوا

”Kamp er jer foreskrevet, men I kan ikke fordrage det. Det kan være, I ikke kan
fordrage noget, men det er godt for jer og det kan være, I kan lide noget, men det
er dårligt (ondt) for jer. Og Allah ved (bedre) og I ved ikke.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:216]
Ud fra dette perspektiv, kan vi bedre forstå Allahs  udtalelse;

﴾ َ ِ َ َ ْ ﴿و ُ ِ َ ُ ُ ا َ ِت َو ُ َ ُم َ َ ْ ِ ُ ا
َ

”Og Han gør Tayyibaat (de gode ting) Halaal for dem og Han gør Khabaa´ith (de
dårlige ting) Haraam for dem.” [MOQ Surah Al-A'raf 7:157]
Tayyib er det, Allah  gjorde Halaal og vi vidste ikke, at det var godt, før Allah 
tillod det. Og Khabeeth er det, som Allah gjorde Haraam og vi vidste ikke, at det var
dårligt, før det blev forbudt for os. Det betyder altså ikke, at vores sinde definerer,
hvad der er godt og så gjorde de det Halaal, eller at vores sinde afgør, hvad der er
ondt og så forbød de det.
Dette er, hvad de mente, da de sagde; at opveje den bedste af to gode ting og den
værste af to onde ting og opnå den største af de to interesser, ved at forlade den
mindste af dem og afværge den største af to skader, ved at tillade den mindste af
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dem. Men denne udtalelse er forkert og udgør en fare for Shari'ah. Den er værre
end holdningen om Masaalih Mursalah (udefinerede interesser). Dette er fordi disse
Masaalih kræver, at man tyr til dem, når realiteten mangler en klar shariamæssig
tekst; medens vi ser dem vove at ændre i Allahs  regler - ifølge denne udtalelse og tillade deres sinde, at ophæve dem. Dermed tillader de Haraam og forbyder
Halaal. Dette er skadeligt for Islams Deen og en meget farlig metodologi. Det er
årsagen til, at deres holdninger og synspunkter er så langt væk fra sandheden.
På grund af det, vi allerede har fremlagt, kan vi se, at deres Usool er i harmoni med
hinanden og de er villige til at blande sig i Allahs  lovgivning, fordi de lader deres
sinde og indfald bruge rationelle principper - i stedet for shariamæssige principper
- og en rationel tænkningsmetode - i stedet for en shariamæssig tænkningsmetode for at kunne konkludere, hvad de vil have; men ikke, hvad Shari'ah vil have. Det er
derfor, at den rationelle analogi på basis af gavn, var deres vejledende princip i
enhver diskussion. Dette er trods det faktum, at den rationelle analogi er en af de
vigtigste ting, som Lovgiveren  har afvist for muslimerne, fordi det indebærer
opposition overfor Allah  og deltagelse i styret og fordi det er en afvigelse fra det
rette og hvad der er sandheden og er lig med at følge ens lyster og tilbøjeligheder.
Deres diskussion er baseret på at give Taghoot muligheden for at dømme, hvilket vi
er blevet beordret til at benægte. Og dette er fordi, at Taghoot dømmer med andet
end det, Allah  har åbenbaret.
Som en afsluttende bemærkning, må vi opklare forskellen på den rationelle analogi
og den shariamæssige analogi, for at forklare hvor korrupt den rationelle analogi er
og hvor vigtigt det er, at referere til den shariamæssige analogi, så vi kan redde os
selv, vores Ummah og hele menneskeheden.
Disse muslimer brugte metoden, med en rationel opvejning af interessen, relateret
til den shariamæssige regel. De sammenlignede interesser, som den shariamæssige
regel sikrede og den skade, som var et resultat af den, ud fra et rationelt perspektiv.
Hvis skaden ifølge deres synspunkt var større, ville de forlade den shariamæssige
regel - dvs. Allahs  regel til emnet - til gavn for den rationelle regel, hvis interesse
var større. Hvis interessen var større i den shariamæssige regel, handlede de efter
den; ikke fordi, Allah  beordrede dem til det, men fordi forstanden accepterede
det. Dette er en farlig kurs, som man ikke må være tavs om. Dette er fordi, at det
giver sindet og deres indfald råderetten over Shari'ah og giver sindet mulighed for
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at dømme over Allahs  Lov og placerer sindet over Shari'ah. Og dette er præcis
det, vi kalder menneskeskabt lovgivning. Og dette forklarer deres holdninger, som
modstrider de shariamæssige regler, især i dette emne. Altså vedrører uenigheden
ikke, om det er tilladt, at deltage i styret med andet end det, Allah har åbenbaret.
Derimod handler dette om den tænkningsmetode, hvormed de kommer frem til
reglen, som ikke er shariamæssig; men som er en rationel regel, der er styret med
andet end det, Allah  har åbenbaret og et styre med Taghoot, hvilket de er blevet
beordret til at benægte.
Det er derfor vi siger, at denne tænkningsmetode omgår og ikke stemmer overens
med den korrekte forståelse. Og dens realitet indikerer dens falskhed. Det er ikke
korrekt, at være afhængig af den, eller komme frem til regler ifølge den. Dette er
fordi, at den absolutte definition af gavn og skade tilkommer Allah ,
verdenernes Herre. Hvad der bringer os gavn eller afværger skade, er ikke kendt
for andre end Allah . Fordi hvis dette var muligt for mennesket, ville det være
lovgiveren. På grund af dette behov for en åbenbaret Deen, som skal varetage livets
affærer for mennesket, har Islam afgjort, at muslimen er forpligtet til at overholde
sin Herres Shari'ah. Hvad Shari'ah har beordret os til at gøre, betragtes som en
interesse for os og hvad Shari'ah har beordret os til at forlade, er til skade for os. Vi
ved ikke, om en ting er en interesse eller harmfuld, før en lov er blevet åbenbaret
om den. Forud for det, er vi ikke i stand til at definere det selv.
Når mennesket lovgiver, følger han den rationelle analogis tilgang, som foreskriver,
at man tager sager af samme slags og giver dem ensartede regler. Den foreskriver
også, at man skelner mellem sager, som er forskelligartede og giver dem forskellige
regler. Når vi kigger på den islamiske Shari'ah, som blev lovgivet af Den Alvidende
og Velinformerede, ser vi, at den giver forskellige regler til mange sager af samme
slags og har givet ensartede regler til mange forskelligartede sager. Og dette står i
modstrid med den rationelle analogi. Den har også givet regler, hvor forstanden
ikke spiller en rolle overhovedet. Dette burde være nok i sig selv, til at afvise denne
innoverede metode, som disse folk har opfundet.
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Kapitel 15: Man når ikke frem til Halaal gennem
Haraam (målet helliger ikke midlet)
Nogle muslimske sinde er blevet ført ind på stien af den rationelle analogi. Og den
afhænger ikke af en indikation fra Shari'ah til at påvise, at en bestemt analogi skal
tages i betragtning, dvs. en 'Illah (årsag), der bliver nævnt i en specifik shariamæssig
tekst. For dem forstås den rationelle Qiyaas af forstanden, ud fra Shari'ah som en
helhed, uden en specifik tekst til at indikere den. Den kan også forstås, ved at lave
analogi imellem en Hukm og en anden Hukm, blot på grund af en lighed, deres
forstand lagde mærke til, uden tilstedeværelsen af en årsag til den Hukm, som blev
nævnt af Shari'ah. Den kan også forstås ud fra en rationel præference / opvejning
(Tarjeeh) af en interesse, som kan findes i den shariamæssige regel og alle de andre
shariamæssige regler.
Intet af dette er tilladt overhovedet. Efter deres opfattelse, har Shari'ah i sin helhed
indikeret en bevarelse af (menneskets) religion, liv, forstand, stamtræ og ejendom.
Hvad end, der efter deres opfattelse, fører til en beskyttelse af disse fem ting, blev
forordnet af Shari'ah, selv hvis den shariamæssige tekst ikke har indikeret det, eller
der ikke findes en shariamæssig 'Illah til at indikere synspunktet. Dette gør de kun
på grund af en lighed, som kan findes i de to sager. De tænkte også, at Shari'ah har
tilladt muslimen at spise Haraam eller drikke alkohol i et nødstilfælde, så hvis en
muslim føler sig tvunget til at handle med Riba, er der intet galt i det, på grund af
ligheden imellem de to sager.
Denne måde, at forstå tingene på, omgår og modstrider den korrekte forståelse.
Og selve realiteten af denne metode, indikerer dens falskhed og den er ikke egnet
til at blive adopteret og brugt.
Det er fordi, den rationelle analogi kræver, at man bringer ensartede ting sammen
og differentierer mellem de forskelligartede ting; til trods for, at vi ser Shari'ah har
differentieret mellem ensartede ting i mange tilfælde og bragte forskelligartede ting
sammen i mange tilfælde. Den kom med regler, hvori forstanden ikke spiller nogen
rolle.
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Det er nok til at tilbagevise den metode fra dens fundament.
Adskillelse mellem ensartede ting
Hvad angår differentieringen mellem ensartede ting, så har Shari'ah differentieret
mellem visse tidspunkter, som virker ensartede for muslimen, i forhold til deres
ærværdighed. Altså gav den præference til Laylat Al-Qadr over andre nætter. Den
skelnede også på steder i forhold til deres ærværdighed, som Makkahs præference
over Madinah og Madinah over andre byer. Den har gjort forskel på bønnerne,
med hensyn til, hvornår de kan forkortes, så bønnen, der består af fire Raka'aat,
bliver forkortet, medens bønnen på tre og to Raka'aat ikke bliver forkortet. Og
Shari'ah skelnede på Maniy (sæd) og Madhiy (præ-ejakuleret væske). Så den sagde, at
Maniy er rent og Madhiy er urent, selvom de udspringer fra samme sted. Og den
forpligtede individet at tage Ghusl (bad), på grund af Maniy (sæd) og ugyldiggjorde
personens faste, hvis den var blevet udløst med vilje, men ikke hvis det var Madhiy,
selvom de har deres udspring fra samme sted. Shari'ah forpligtede, at tøjet skulle
vaskes, på grund af urinen fra en lille pige (baby), men kun at det skulle sprinkles
med vand, hvis det var på grund af urinen fra en lille dreng.
Og Shari'ah forpligtede den menstruerende kvinde at gøre op for fasten, (som hun
ikke måtte udføre, medens hun havde menstruation), men ikke bønnen. Shari'ah
foreskrev at skære hånden af den, der stjal tre Dirham (eller værdien af tre Dirham),
men ikke den, der var kommet i besiddelse af store mængder rigdom på illegal vis.
Shari'ah gjorde den fraskilte kvindes 'Iddah (ventetid) til tre menstruationsperioder,
medens enkens 'Iddah er fire måneder og ti dage, selvom livmoderens tilstand er
den samme. Således finder vi mange sager, som er ensartede og kan kombineres.
Så hvis man overlod det til forstanden, at give regler til disse sager, ville den have
begået fejl. Den ville have bragt en regel, som modstrider, hvad Shari'ah har bragt.
Og Shari'ah har givet en særskilt regel til hver enkelt, hvilket indikerer falskheden af
denne innoverede metode for analogi.
Kombinering af forskelligartede ting
Hvad angår kombinering af ting, som er forskelligartede, gav Shari'ah ensartede
regler til forskellige sager, selvom den rationelle analogi ikke accepterer dette. Så
Shari'ah kombinerede vand og jord, da den tillod individet at rense sig med dem,
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selvom vand renser og jord, gør ting beskidt. Den forbød Riba Al-Fadhl (ekstra
mængder) i guld og hvede, selvom realiteten af dem, er forskelligartet. Shari'ah har
også pålagt dødsstraf til den frafaldne og den, der begår utroskab, selvom straffens
udførsel er forskellig, trods forskellen på de to handlinger. Shari'ah beskyttede både
muslimer og ikke-muslimske borgere (Dhimmi), trods det faktum, at de adskiller sig
i forhold til deres Deen. Den pålagde firs piskeslag til den, der løgnagtigt anklager
kvinder for Zina og den, der drikker alkohol, selvom realiteten af de to handlinger
er forskelligartet. Altså findes der mange regler, hvis realitet tydeligvis er forskellige
og intet kan bringe dem sammen, men Shari'ah har givet dem samme regel. Hvis
det var overladt til forstanden at lave analogi, ville den komme med en anderledes
regel og den ville ikke have været i stand til at give ensartede regler, på grund af de
forskellige realiteter. Det indikerer også ugyldigheden af denne metode for analogi.
Derudover har Shari'ah givet regler, hvori forstanden ikke spiller en rolle. Den har
tilladt handel, men forbudt Riba (renter), selvom de begge er en handel og ligner
hinanden. Shari'ah stipulerede fire mandlige vidner med hensyn til hor, men to
vidner er nok, når det vedrører mord, selvom drab er mere brutalt end hor. I en
skilsmisse, som kan tilbagekaldes, stipulerede Shari'ah, at vidnet er en muslim, men
den tillod vidnesbyrdet fra en Kaafir vedrørende testamenter. Den pålagde kyskhed,
dvs. at man skal sænke blikket, overfor en fri utiltrækkende kvinde, med hensyn til
hendes hår og hud, selvom man ikke føler nogen tilbøjelighed til hende, men den
pålagde det ikke overfor en Jaariyah (smuk kvindelig slave), som man vil føle en
stærk tilbøjelighed til.
Shari'ah forpligtede, at man stryger med vand ovenpå lædersokkerne (Khuffain) og
ikke nedenunder, selvom det rationelt er mere passende at stryge undersiden. 'Ali
 sagde om det; ”Hvis (reglerne indenfor vores) Deen, skulle tages via analogi (dvs.
rationelt), så burde strygning under sokkerne være mere anset, end at stryge dem
ovenpå.” Det var det, der fik den kendte poet, Abul 'Alaa Al-Ma'arri til at sige;

«»ي َ ٌد ِ َﲞ ْم ِس ِم ِﲔٍ ع َْس َ ٍد ُو ِدي َ ْت

”En hånd kompenseres med fem hundrede mønter;”

«» َما َ لُهَا ُق ِط َﻌ ْت ِﰲ ُربْع ِ ِدينَا ِر

”Hvordan kan den så skæres af (amputeres) for en kvart dinar?”
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Med andre ord, blodpengene (Diya) for en beskadiget hånd, er 500 dinarer, så
hvordan kan hånden blive amputeret for en kvart dinar? Forstanden finder det
upassende, at en hånd skal hugges af for en kvart dinar. Forstandens bedømmelse
afviser således dommen fra Shari'ah. Hvis forstanden fik retten til at forstå en 'Illah
ud fra Shari'ah som en helhed, eller fra tekstens mest åbenlyse aspekt, eller forstå
eksistensen af Qiyaas ud fra ligheden mellem to Ahkaam, ville den forbyde meget
af det, Allah  har tilladt og tillade meget af det, Allah  har forbudt; altså
tillades Qiyaas udelukkende ifølge den metode, som Shari'ah har godkendt.
Den legitime Qiyaas kan med andre ord ikke finde sted uden en 'Illah, som er blevet
nævnt i teksten. Og Qiyaas foretages ikke i teksten, hvis den ikke indeholder en
shariamæssig 'Illah. Så der gives ikke nogen rationel Qiyaas til den og vi giver den
ikke en shariamæssig 'Illah, så længe den ikke er blevet nævnt eller tilskrevet. Det er
derfor, at Fuqahaa (juristerne) har defineret, hvordan man finder en 'Illah, ved at
granske teksterne. De sagde, en 'Illah enten skal indikeres tydeligt (Saraahatan) af
teksten, meningsmæssigt (Dalaalatan), ved hjælp af udledning (Istinbaatan) eller
gennem analogi (Qiyaasan). *Check venligst bøger om Usool for flere detaljer om
dette*
Da Allahs Sendebud  godkendte brugen af Qiyaas, fastsatte han også dens type.
Imam Ahmed og Al-Nasa´i berettede via 'Abdullah Ibn Al-Zubair, som sagde;

ِ )) َ ا َء َر ُ ٌل ِم ْن َخ ْ َﻌ ٍم إ َِﱃ َر ُس
ول ا ِ َصﲆ ا ُ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ فَقَا َل إِن أَ ِﰊ أَد َْر َك ُه ْاﻹ ِْس َﻼ ُم
وب َل َ ْي ِه أَفَ َأ ُحج َع ْن ُه قَا َل
ٌ ُ وب الر ْ لِ َوالْ َحج َم ْك
َ َو ُه َو َش ْي ٌخ كَبِﲑٌ َﻻ َْس َت ِطي ُع ُر ُك
َ أَن َْت أَ ْك َ ُﱪ َو َ ِ ِه قَا َل ن َ َﻌ ْم قَا َل أَ َرأَيْ َت ل َ ْو َﰷ َن َ َﲆ أَب
ِيك َد ْ ٌن فَقَ َض ْيتَ ُه َع ْن ُه
((أَ َﰷ َن َذ ِ َ ُ ْﳚ ِزئُ َع ْن ُه قَا َل ن َ َﻌ ْم قَا َل فَا ْح ُج ْج َع ْن ُه

”En mand fra Khath'am kom til Allahs Rasool  og sagde; Min far har omfavnet
Islam, men han er meget gammel og kan ikke ride på en kamel; og Hajj er en
forpligtelse over ham; må jeg lave Hajj for ham? Han  sagde; Er du den ældste
søn? Han svarede; Ja. Han  sagde; Forestil dig, at din far havde en gæld og du
betalte den for ham, ville det så undtage ham? Han sagde; Ja. Han  sagde; Så lav
Hajj for ham.” [Berettet af Ahmed]
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Hajj er en 'Ibaadah (tilbedelse) og at give et lån, er en Mu'amalah (transaktion) og de
er forskellige fra hinanden. Men at udføre forpligtelsen om Hajj, ligner betaling af
lånet i den forstand, at de begge er en gæld. Årsagen bag tilladelsen til sønnen til at
udføre Hajj på vegne af sin far, er fordi det er indfrielse af en gæld. Sendebuddet
 forbandt gælden til Allah  med gælden til mennesker, i forhold til forpligtelsen
om dens indfrielse og gavn. Hvis Sendebuddet  ikke havde lovgivet dette, så ville
vores forstand ikke være istand til at lave sådan en afgørelse.
Selve Ta'leel (begrundelsen) til reglerne, er et bevis, som opklarer den sag, hvortil
Shari'ah har lovgivet en regel. Og dette forpligter, at man følger 'Illah, hvor end den
findes. Dette er Qiyaas. Da han  sagde om katten;

(()) إِﳖَا ل َ َْس ْت ِبنَ َج ٍس

”Den er ikke Najas (beskidt eller uren).”
Derefter opklarede han  årsagen ('Illah) til, at den ikke betragtes som uren, da han
 sagde;

ِ َﱔ ِم َن الطوا ِف َﲔ َل َ ْي ُ ْﲂ أَ ِو الطواف
((ات
َ ِ )) إِن َما

”Fordi den (enten hankøn eller hunkøn) går rundt om jer i hjemmet (dvs. er blevet
domesticeret).” [Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Ethvert dyr, der færdes i hjemmet, er derfor ikke urent, så længe der ikke findes en
undtagelse, som er kommet via et Daleel (bevis).
Sendebuddets  udtalelse;

((ﴫ
ِ َ )) ُج ِﻌ َل ِ ْس ِ ْ َذ ُان ِم ْن أَ ْ لِ الْ َب

”Kravet om at søge tilladelse (ved døren), er på grund af synet.”
[Berettet af Al-Bukhari og Muslim]
Det betyder, at muslimen skal søge tilladelse, før han indtræder et hus, fordi huset
har sin egen ukrænkelighed og betragtes som en 'Awrah. Og grunden til at lovgive
kravet om at søge tilladelse, er for at forhindre, at man kommer til at kigge på det,
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som blev forbudt at kigge på. Så hans  ord, ”på grund af synet,” er en 'Illah, dvs.
årsagen til kravet om at søge denne tilladelse. Muslimen, der vil indtræde sit hjem,
behøver ikke en tilladelse til at gøre det. Det er fordi, at reglens 'Illah er fraværende
og derfor bliver reglen også fraværende. Men reglen eksisterer, hvis han har gæster
(boende) og lignende. Så når reglens 'Illah vender tilbage, vil reglen også gøre det.
Følgelig er en Hukm og dens 'Illah forbundet til hinanden, i forhold til eksistens og
fravær.
Det er derfor, at Qiyaas er et af de mest delikate emner. Det burde være velkendt,
at Qiyaas er for de intelligente mennesker, som forstår tekster, regler og hændelser.
Og den er ikke gyldig for alle og enhver, som anvender den ifølge sine egne indfald
og lyster. Den skal tilkomme folk, som Allah  har givet indsigt og forståelse, for
ellers vil den blive et middel til ødelæggelse og en afgang fra Allahs  sande regel.
Og Imam Al-Shafi'i (må Allah  være nådig over ham) sagde; ”Det sømmer sig
ikke for nogen at lave Qiyaas, indtil vedkommende får viden om de forhenværende
Sunan (veje), Salafs udtalelser og det arabiske sprog. Han skal have en god forstand,
hvormed han kan skelne mellem sager, som er tvivlsomme (eller tilsyneladende
ensartede) og ikke forhaste sig i sine udtalelser; han bør ikke afvise at lytte til den,
som er uenig med ham, fordi dette kunne henlede hans opmærksomhed til noget,
han har glemt, eller påpege en fejl i det, han mente var korrekt.” Brugen af Qiyaas
kræver præcis forståelse. Brugen af Qiyaas, for at udlede en regel, er udelukkende
tilladt for en Mujtahid.
I alt det, vi har nævnt indtil videre, har vi blot citeret beviserne fra dem, der taler
for deltagelse i et Kufr styre, fremlagt en tilbagevisning af dem og vi påviste, at de
ikke kan være beviser til emnet. Hvad er så Islams absolutte og entydige holdning,
som (egentlig) ikke kræver Ijtihaad i dette emne?
Islams Shari'ah, sammen med sin 'Aqeedah, er etableret på basis af Imaan på Allah
 Den Eneste Ene og at tilbedelsen udelukkende skal tilkomme Ham. Udtalelsen,
”Laa Ilaaha” (der findes ingen gud), er en afvisning af enhver guddommelighed,
tilbedelse og lovgivning, til andet end Allah . Og udtalelsen, ”Ill Allah” (foruden
Allah), er en bekræftelse af, at disse ting tilkommer Allah  udelukkende. Han 
er Al-Ilaah, Den Ultimative Sandhed og Den Eneste Ene, som fortjener at blive
tilbedt og (har retten til at) lovgive. Tilbedelsen af og underkastelsen til Ham  og
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kendskab til Hans Shari'ah, kommer gennem Sendebuddet . Det er, hvad anden
del af de to erklæringer betyder; at Muhammad  er Allahs Rasool. Følgelig er det
ham, man udelukkende skal efterfølge og emulere i lovgivningen.
Selv Usool Al-Fiqh bygger på definitionen af lovgivningskilderne, så lovgivningen
ikke tages fra andre end disse kilder. Og den søger at regulere principperne for
Istinbaat (udledning), så alt hvad der ikke er fra Shari'ah, ikke kan indgå i den. Det er
derfor, at den første diskussion, som Usool Al-Fiqh påtager sig, er, at Al-Haakim
(Lovgiveren) er Allah , at lovgivningen udelukkende tilkommer Ham  og at der
ikke er nogen Hukm før Shari'ahs åbenbaring til et emne, eller udenfor Shari'ah.
Bagefter kommer Fiqh (juraen), for at repræsentere den praktiske forklaring af
denne tilbedelse af Allah  udelukkende og underkastelse til Ham og afvisning af
enhver lovgivning fra andre end Ham , udover denne reference i domme til
Hans Lovgivning udelukkende. Deltagelse i Kufr systemer betyder, at den der
kalder til det, accepterer menneskets lovgivning ved siden af den guddommelige
lovgivning. Så han accepterer tilstedeværelsen af en lovgiver af ikke-shariamæssige
regler, ved siden af Lovgiveren af de shariamæssige regler. Det betyder ligeledes en
accept af flere kilder til lovgivning. Hvor er enheden i det tilbedte (Wahdaniyyah AlMa'bood), som nødvendiggør enhed i tilbedelsen (Wahdaniyyah Al-'Ibaadah), både
åbent og skjult?
Forbuddet mod at lave Shirk mod Allah , nødvendiggør ligeledes et forbud mod
et partnerskab i Hans styre. Således indikerer Shari'ah i sin helhed, et forbud mod
deltagelse i Jaahil systemer.
Selve Seerah om Sendebuddet  i hans Da'wah, indikerer uden skyggen af tvivl, at
hans tilgang var radikal og fri for enhver påvirkning fra realiteten. Og arbejdet, der
påvirker realiteten, er det, som vil skabe den nødvendige ændring; i sin Da'wah
ænsede Sendebuddet  ikke realiteten af Shirk i Makkahs Kuffaar. Han var ligeglad
med deres skikke og traditioner; han  tog heller ikke folks accept eller afvisning
af ham i betragtning. Han smigrede ikke dem, der havde autoriteten, selvom Allahs
Sendebuds situation og Da'wah i Makkah var fyldt med trængsler. Han  erklærede
offentligt, at ”Laa ilaaha ill Allah, Muhammadur Rasool Ullah,” ”Der findes ingen
Gud foruden Allah og Muhammad er Hans Sendebud,” hvilket er hele Islam i sin
essens og den komplette afvisning af enhver anden livsanskuelse eller Shari'ah. På
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dette grundlag blev Shahaadah afvist af Abu Jahl og de andre Kufr ledere i Makkah.
Ligeledes på det grundlag, så proklamerede han  Shahaadah offentligt foran den
sorte og den hvide, den frie person og slaven, den rige og den fattige, araberen og
ikke-araberen, afgudsdyrkeren og Skriftens folk. Og han konfronterede dem alle,
opponerede imod dem og udfordrede dem, ved at nævne deres guder; derfor
svarede de igen med fjendskab, forsøgte at forhandle med ham og bad ham være
tavs om dem, så de kunne være tavse om ham. Og de ønskede, at Sendebuddet 
gik på kompromis, så de kunne gøre det samme.
Han accepterede det ikke, men var tålmodig med deres chikane mod Da'wah og
tortur af hans  ledsagere og de Troende var tålmodige med dem. Tålmodigheden
hos dem alle, var et af tegnene på sandfærdighed og selve tonen i deres Da'wah, til
den grad, at han afviste betingelsen fra Banu Sa'sa'ah, da han stod foran dem og
inviterede dem til at støtte hans Deen, på det mest besværlige tidspunkt for Da'wah
og manglen på støtte og opbakning. Og de var klar til at give ham Nusrah, på den
betingelse, at de fik autoriteten efter ham. Han  sagde ikke, at nu havde han fået
en mulighed præsenteret for sig, som han kunne få gavn af, efter at så mange døre
var blevet lukket for ham. Derimod fortalte ham  dem og os, i sin egenskab som
lærer, leder, Da'ee og vejleder;

(()) ْ َاﻷ ْم ُر َإﱃ ا ِ يَضَ ُﻌ ُه َح ْ ُث ََشا ُء

”Sagen tilkommer Allah, der placerer den, hvor Han vil.” [Seerah Ibn Hisham]
Med dette mente han, at autoriteten udelukkende tilhører Allah  og ingen andre
kan tage del i det. Det er kun Allah, der giver den til hvem Han vil og ingen andre
har noget at sige sagen. Han  forsatte sin Da'wah uden at sætte sin lid til andet
end ideens styrke og Allahs hjælp. Og han  realiserede formålet med Da'wah ved
etableringen af Dar Al-Islam i Madinah, efter Allah åbnede hjerterne og sindene i
dem, der støttede Muhammad  og hjalp ham. Altså kommer succesen fra Allah
. Dem, som afhænger af Allah , søger Hans hjælp og vedligeholder renhed i
ideen, klarhed i forståelsen, vejens rigtighed og aktivitetens korrekthed, er dem,
som har gjort sig fortjent til den.
Som en afslutning på denne diskussion om deltagelse i regimerne, som styrer med
andet end det, Allah  har åbenbaret, vil vi nu fremlægge realiteten af styret i de
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nuværende regimer og hvordan deltagelsen finder sted. Derefter vil vi fremlægge
de Ayaat og Ahadeeth, som forbyder, at man følger denne vej og sætte en stopper
for enhver retfærdiggørelse eller fortolkning, fordi disse Ayaat er absolutte i deres
mening og betydning.
Grundloven i enhver stat, skal være etableret på et specifikt intellektuelt grundlag.
Den kan være demokratisk eller islamisk, således at der ikke kan være nogen regel,
som ikke er udsprunget fra dens livsanskuelse og grundlag.
Følgelig skal reglerne i de demokratiske systemer, være i harmoni med grundlaget,
som siger, at selve suveræniteten tilhører folket, dvs. det er folket, som skal vedtage
lovene gennem en forsamling, de vælger til formålet og dette kaldes et parlament
(eller folketing). Når det beslutter noget, gennemfører den udøvende myndighed
det, som blev lovgivet af den lovgivende myndighed i folkets navn. Og for at holde
regeringen fast på folkets styre, har parlamentet fået magten til at give regeringen
et tillidsvotum, hvilket betyder, at det kun bliver legitimt efter et tillidsvotum. Det
har fået magten til at overvåge, granske og regnskabsstille regeringens handlinger.
Altså kan det trække sit tillidsvotum tilbage fra hele regeringen eller en bestemt
minister, hvis han begår overtrædelser, eller ikke holder sig til grundlovens regler.
Følgelig er grundlaget for handlinger, som kommer fra regeringen, demokratiet og
ikke Islam. Som vi har forklaret i en tidligere diskussion, så accepterer Islam ikke
en handling, der ikke er baseret på et åndeligt grundlag, som er Imaan på Allah .
Systemerne har én integreret struktur, ligesom de har ét grundlag og den politik,
de vil gennemføre, er én og de arbejder for at fuldføre den via alle ministerierne.
Politikken for hvert ministerium, skal være i harmoni med de andre ministeriers
politik. Regeringen er fælles om at formulere denne politik. Den enkelte muslimske
ministers stemme, vil ikke være andet end en enkelt stemme, blandt samlingen af
stemmer, hvormed regeringens leder formulerer politikken, i lyset af grundloven
og det grundlag, den er etableret på basis af. Dette er ud fra et juridisk perspektiv.
Men der er en kæmpe forskel på ideen og dens praktiske udførelse.
Fordi landets leder og hans team vil allerede have optegnet regeringens politik, når
ministeren vælges ind i regeringsstaben. Altså har ministeren intet andet valg end at
tilslutte sig staben, på basis af den optegnede politik, eller afvise den. Og han har
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ingen ret til selv at nedfælde politikken i sit ministerium.
Derudover er ministernes ansvar et fælles ansvar. Det betyder, at når regeringen vil
implementere den planlagte politik og tager de nødvendige beslutninger, så tages
majoritetens beslutninger. Og det betyder, at hver minister blander sig i andre
ministeriers affærer og fremlægger sine holdninger til regeringens beslutninger. Og
det gør den muslimske minister ansvarlig for alt det, der kommer fra eller vedrører
hans eget ministerium og de andres. I sådan en situation er han pålagt at forsvare
regeringens politik og afgørelser udadtil og foran folket, selvom han indenfor sit
ministerium er modstander. Her vil man måske antage, at den muslimske minister
vil tage en modsættende holdning til alt, hvad der modstrider Islam. Sådan en tale
indikerer overfladisk tænkning. Ministeren adskiller sig fra den, der er medlem af
parlamentet. Hvad angår selve loven og ikke dens gennemførelse, så repræsenterer
et medlem af folketinget dem, der valgte ham. Han repræsenterer måske muslimer
i et demokratisk system, eller de venstreorienterede kapitalistiske systemer. Men
hvad angår ministeren, så bringes han ikke ind i regeringen, for at opponere imod
den, fordi så vil han blive ekskluderet.
Den, der opponerer imod regeringen eller styret, vil i de demokratiske systemer
forblive udenfor og vil ikke få tilladelse til at indgå i den. Og hvis han kommer ind
ved en fejltagelse, så vil han ryge ud igen, hvis han insisterer (på sin modsætning).
Regeringen er kommet for at styre og implementere. Den har en politik, som den
vil implementere. Og den er ikke kommet for at samle på modsigelser. Så enhver,
der går imod dens politik, vil forlade den på anmodning fra premierministeren
eller alle ministrene. Medlemmerne af parlamentet vil ikke give ham et personligt
tillidsvotum og regeringen vil fortsat fungere.
Her er det afgørende at nævne, at når den muslimske minister accepterer at deltage
i styret, så betyder det, at han har accepteret den eksisterende grundlov i landet og
det grundlag, som den er etableret på basis af. Oppositionen, vi nævnte her, er ikke
opposition overfor systemets grundlag, men opposition indenfor systemet, dvs. en
opposition, der indikerer uenigheder i forgreningerne, medens alle og enhver har
accepteret grundlaget. Og ethvert adopteret dekret fra et ministerium, bliver ikke
gældende og gennemført, før det er blevet godkendt af tre parter og har fået deres
underskrift. Og disse tre er; statsoverhovedet, premierministeren og den relevante
minister. Dette betyder også, at den muslimske minister ikke er fri til at styre sit
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ministeriums affærer og udstede de praktiske dekreter selv.
Dette gør følgende punkter tydelige:
- De regler, som regeringen regerer med, er ikke etableret på et åndeligt grundlag
(som er Imaan på Allah), men på demokratiets grundlag, hvor retten til at lovgive
tilkommer folket og ikke Allah .
- Regeringen er den udøvende myndighed. Og det er en myndighed, som styrer og
gennemfører grundlovens regler. Og regeringen og alle dens ministre, er ikke
berettiget til at gå imod grundlovens regler, for så vil de blive anklaget for at have
overtrædet den.
- Ingen minister, inklusive den minister, som er muslim, nedfælder politikken for
sit departement. Derimod gennemfører han den politik, som er blevet nedfældet
af staten som en helhed, inklusive dens overhoved.
- Enhver minister er ansvarlig for alle beslutninger og handlinger, som udstedes af
regeringen. Og dette er fordi loven siger, at stabens ansvar er kollektivt og et fælles
ansvar.
Kort sagt, reguleres sagen i disse systemer således, at ingen har retten til at handle,
isoleret fra staben og på egen hånd.
Dette er realiteten af disse regeringer. Og mange Ayaat vidner om forbuddet for
muslimen, at deltage i dem.
- Følgelig forpligtede Allah , at dommen udelukkende tilkommer Ham, som et
grundlag, hvorfra alle love skal udspringe. Han  sagde;

﴿ َ َ َو َر َ َ ُ ْ ِ ُ َن َ ُ َ ُ َك ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ِ ُوا
﴾ ً ِ ْ َ َ َ ْ َ َو ُ َ ُ ا
ًََ ِْ ِ ُِ ا

”Men nej ved din Herre, de har ikke Imaan, indtil de gør dig til dommer i alt, hvad
de strides om og ikke har nogen modvilje overfor dine afgørelser og accepterer
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dem med en komplet underkastelse.” [MOQ Surah Al-Nisaa 4:65]
Og Han  sagde;

ُ َو َر ُ ُ ُ ا ْ ً ا ان َ ُ َن
﴾ْ

َ ا
ِ ِْْ ا

َ ُ ْ ِ َ ٍ ٕاِ َذا
ِ ُ ا ْ ِ َ َ ُة

َُ

َ ﴿و َ َ َن ِ ُ ْ ِ ٍ َو
َ

”Og det sømmer sig ikke for en Troende mand eller kvinde, når Allah og Hans
Sendebud har afgjort noget, at de skulle have noget valg i sagen.”
[MOQ Surah Al-Ahzab 33:36]
- Allah  har befalet, at regenten skal være muslim. Han  sagde;

﴾ ْ ُ ِ ِ ْ ْ ﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا ا ِ ُ ا ا َ َوا ِ ُ ا ا ُ َل َواو ِ ا

”O I Troende, adlyd Allah, adlyd Sendebuddet og dem, der har myndigheden
iblandt jer.” [MOQ Surah Al-Nisaa 4:59]
- Allah  har forpligtet den muslimske regent til at styre med Islam. Han  sagde;

﴾ ُ ﴿وا ِن ا ْ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ا َ َل ا
َ

”Og styr iblandt dem med det, Allah har åbenbaret.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:49]
Og Han  advarede den muslimske regent ift. at vende sig bort fra en del af
Islam, om det så var en enkelt regel. Altså sagde Han ;

﴾ َ ْ َ ِٕ﴿وا ْ َ ْر ُ ْ ان َ ْ ِ ُ َك َ َ ْ ِ َ ا َ َل ا ُ ا
َ

”Og tag dig i agt for, at de afleder dig fra en del af det, Allah har åbenbaret til dig.”
[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:49]
Han  befalede, at vi trækker vores sværd mod den, som styrer med en Kufr
Suraah (tydelig Kufr). Det skyldes Sendebuddets  udtalelse om regenten, som er
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Faajir, da han blev spurgt; ”Skal vi ikke bekæmpe ham med sværdet, O Allahs
Rasool?” Han  sagde;

(( ِع ْن َد ُ ْﰼ ِم َن ا ِ ِف ِه ُ ْره ٌَان،)) إِﻻ أَ ْن َ َر ْوا ُك ْف ًرا ب َ َوا ًا

”(Jo, hvis) I ser en Kufr Bawaah (åbenlys Kufr), hvorom I har et Burhaan (klart bevis)
fra Allah.” [Berettet af Muslim]
Han  forbød regentens rådgivere og ledsagere, at følge andet end Islam. Han 
sagde;

﴾ ْ ُ ِ ُدو

ً َ َ ِ ﴿ َ َ ِ ُ وا

”Tag ikke dem, der er udenfor jeres rækker (Deen) som Bitaanah (rådgivere,
hjælpere, beskyttere).” [MOQ Surah Aali 'Imraan 3:118]
- Allah  beordrede muslimerne til at referere til Islam og Han  forbød dem, at
referere til Taghoot. Han  forklarede, at hvis en person gør det, er vedkommendes
Imaan blot en påstand og ikke reel. Han  sagde;

َ ِ َْ ِ
ُ ِ ُ َو

ْ آ َ ُ ا ِ َ ا ِ َل إِ َ ْ َ َو َ ا ِ َل
ِ ِ ُ ِت َو َ ْ ا ِ ُ وا ان َ ْ ُ ُ وا
﴾ُ ِ ُ ْ َ َ ً َ ِ ًا

ُ َ َ إِ َ ا ِ َ َ ْ ُ ُ َن ا
ُو َن ان َ َ َ َ ُ ا إِ َ ا
ا ْ َ ُن ان

ْ َ ﴿ا

ُِ

”Har du ikke set dem, der lader som om, at de har Imaan på det, der er blevet
åbenbaret til dig og det, der blev åbenbaret før dig. De ønsker at referere til
Taghoot, selvom de blev påbudt at benægte den. Og Shaytaan ønsker at vildlede dem
i en fjern vildfarelse.” [MOQ Surah Al-Nisaaa 4:60]
- Allah  forbød muslimer at tage allierede og hjælpere fra andre, end iblandt dem
selv;

﴿ َ ا َ ا ِ َ آ َ ُ ا َ َ َ َ ْ ا َ ْ ً َ ِ َ ا ُ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ا ِ َ ا ْ ٓ ِ َ ِة
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﴾َِ َ َ ِ َ ا ْ ُ ُر ِ ْ ا ْ َ ِب ا ْ ُ ُ ر

”O I Troende! Tag ikke et folk som allierede, når Allah er vrede på dem. De har
mistet håbet om det Hinsides, ligesom Kuffaar har mistet det om dem, der gæster
gravene.” [MOQ Surah Al-Mumtahinah 60:13]
Og Han  sagde;

ٍ ْ َ َد َوا َ َرى ا ْو ِ َ َء َ ْ ُ ُ ْ ا ْو ِ َ ُء
َ ِ َ َ َ ْ ِ ي ا ْ َ ْ َم ا ِ ِ َ َ َ َ ى ا
َ َ َ َ ُ ُ َن َ ْ َ ان ُ ِ َ َ َدا ِ َ ٌة

ُ َ ْ آ َ ُ ا َ َ ِ ُ وا ا
ُ ْ َ ِٕ ُ ِ ْ ُ ْ ٕاِن ا
ْ ِ ِ ض ُ َ ِر ُ َن
ٌ َ
ْ ِ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ ا ْو ا ْ ٍ ْ ِ ِ ِه َ ُ ْ ِ ُ ا َ َ َ ا َ وا ِ ا
﴾ َ ِ َ ِد

َ ِ اَ ا
ُ َََ
ِِ ُُ
ْ
َ ِ ٔ َ ُ ان
ِ

َ﴿
َ َو
ا

”O I Troende! Tag ikke Jøderne og de Kristne som allierede. De er hinandens
allierede. Den af jer, der allierer sig med dem, vil blive en af dem. Og Allah
vejleder ikke et tyrannisk (uretfærdigt) folk. Så du vil se dem, der har en sygdom i
deres hjerter, skynde sig til dem. De vil sige: 'Vi er bange for, at en ulykke vil
ramme os.' Men Allah vil måske bringe erobring eller en afgørelse og de vil komme
til at fortryde, hvad de skjulte i deres indre.”[MOQ Surah Al-Ma´idah 5:51-52]
Her kan der opstå et spørgsmål med hensyn til, at regenterne i dag, ikke er Jøder
eller Kristne. Men sandheden er dog, at de er loyale overfor Jøderne og de Kristne.
Så loyaliteten fra den, som er loyal overfor dem; hans loyalitet vil (i praksis) være til
dem, som regenterne er loyale overfor.
Og Han  sagde;

ض َو َ َ ٌد
ِ ﴿وا ِ َ َ َ ُ وا َ ْ ُ ُ ْ ا ْو ِ َ ُء َ ْ ٍ ٕاِ َ ْ َ ُ ُه َ ُ ِ ْ َ ٌ ِ ا ْ ْر
َ
﴾ٌ ِ َ
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”Dem, der er Kuffaar, er hinandens allierede. Hvis I ikke gør det samme, vil der
opstå Fitnah og stor korruption på jorden.” [MOQ Surah Al-Anfal 8:73]
Her er det værd at nævne, at hensigten bag, ikke at alliere sig med Jøderne eller de
Kristne, ikke er, at man i stedet, kan være loyal overfor andre end dem. Derimod
var det hensigten, at det er forbudt, at være loyal overfor noget eller nogen, som
modsiger Islam.
Forbuddet mod at vise loyalitet til dem, gør det nødvendigt, at man afskærer sig fra
dem, i forhold til ideer og adfærd og ikke accepterer en sag fra dem, så længe deres
grundlag er etableret på basis af Kufr. Og Han  sagde via Ibraheem ;

ِ َ ْ ُ ُو َن ِ ُد
ُ ُ َ ْ َ ون ا ِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َو َ َا َ ْ َ َ َو
﴾ََاو ُة َوا ْ َ ْ َ ُء ا َ ًا َ ُ ْ ِ ُ ا

َْا

ِ ﴿ ٕاِ ُ َ ا ُٓء ِ ُ ْ َو

”Vi er frie fra jer og det, I tilbeder foruden Allah. Vi har fornægtet jer og imellem
os er der påbegyndt et fjendskab og had for altid, indtil I erkender.”
[MOQ Surah Al-Mumtahinah 60:4]
Al-Walaa (loyalitet) skal være til Allah , Hans Sendebud  og de Troende. Han
 sagde;

﴾﴿و َ َ َ َ ل ا َ َو َر ُ َ ُ َوا ِ َ آ َ ُ ا َ ِٕن ِ ْ َب ا ِ ُ ُ ا ْ َ ِ ُ َن
َ

”Og den, der allierer sig med Allah, Hans Sendebud og dem, der har Imaan, (skal
vide, at) Allahs Parti vil være de sejrrige.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:56]
Et andet spørgsmål, der kan opstå her, er (påstanden om), at man ved at acceptere
at deltage i styret, ikke (nødvendigvis) har til hensigt at være loyale overfor dem. Vi
viser kun loyalitet, ved at følge modellen (vi viser vores underkastelse, indtil vi får
indflydelse), men vores hjerter afviser det, de gør. Men sandheden er, at loyalitet er
noget, som vores organer (en metafor for handlinger) og hjerter deles om. Vi er
forpligtede til at afvise, hvad regenten gør, med vores hånd, tunge og hjerte, når
han styrer med andet end det, Allah  har åbenbaret. Det mindste, man kan gøre,
er at afvise med hjertet og der er ingen Imaan efter det, som fortalt af Al-Mustafah
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. Dem, der tog holdningen om den svageste Imaan, deres handlinger og udtalelser
bør ikke bifalde eller støtte styret med andet end Islam. For dem, der gør det, er
ulydige mod Allah  og begår synd, selvom deres hjerter afviser det. De anklages
for Kufr, hvis deres hjerter godkender det.
Det mindste, man kan sige om den, som deltager i styret med andet end det, Allah
 har åbenbaret, er, at han er Faasiq (oprørsk), en Dhaalim (tyran eller uretfærdig)
og 'Aasi (ulydig) overfor Allah .
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Kapitel 16: Lappeværks-reform og radikal ændring
I denne smertefulde tilstand, som muslimerne lever i, er der opstået flere islamiske
bevægelser, som vil arbejde for at ændre tilstanden og etablere det gode alternativ,
hvilket i alle folks øjne, er etableringen af den islamiske stat. Og disse islamiske
bevægelser har to tilgange; den første læner sig opad den reformistiske metode i
Da'wah, for at etablere det islamiske samfund. Derfor begyndte de at arbejde, for at
restaurere det ødelagte og reformere det, der var blevet korrupt. Den anden læner
sig opad en omvæltende ændring og de tager det synspunkt, at der ingen gavn er i
reformer, i en realitet, hvor korruptionen har nået fundamenterne; så lappeværksmåden eller en simpel reform blev ubrugelig.
Disse to tilgange har forskellige måder at tænke på og det har medført forskelle i
måden, hvorpå de betragter realiteten og deres arbejde for at behandle den. Som
en konsekvens er der opstået forskellige arbejdsmetoder og strategier for Da'wah.
Hvad er så den shariamæssige regel til emnet?
For at kunne finde frem til den shariamæssige regel, skal vi anvende den islamiske
tænkningsmetode. Og dette er fordi, at det slet ikke er muligt, at få viden om den
shariamæssige regel, på basis af andet end den.
At følge den shariamæssige metode, er afgørende, hvis vi vil forstå den realitet, vi
ønsker at arbejde med og frembringe de shariamæssige beviser, der vedrører denne
realitet og derefter forstå dem på en legislativ måde.
Det er velkendt, at Islam, den komplette Deen, indikerer hvordan man reformerer,
når realiteten kræver reform og hvorledes man ændrer, når realiteten kræver en
ændring. Hvad kræver Shari'ah så i dag? Er det reform, eller er det den radikale
ændring?
Afgørelsen til begge tilstande tilkommer Allah  og er baseret på de
shariamæssige beviser. Men det, der definerer typen af Da'wah (om det er reform
eller ændring), er realiteten af det, man ønsker at ændre eller reformere.
Hvad angår ændringen, om det er en ændring af individers sinde, deres tilstand,
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samfund eller ændringen af folk og nationernes tilstand, så skal den begynde med
grundlaget, hvorpå mennesker, samfund og tilstande etableres. Dette er fordi, alle
delvise tanker og opfattelser, der definerer menneskets adfærd i livet, udspringer
fra grundlaget. Det er derfor ifølge dette grundlag og de tilknyttede delvise eller
perifere tanker, at menneskets lykke eller elendighed opstår og nationer rejser sig
eller falder.
Selve grundlaget, som en muslim eller det islamiske samfund er bygget på, er den
islamiske 'Aqeedah. Ingen handling fra muslimen eller den islamiske stat, bør afvige
fra den 'Aqeedah og dens krav. Angående Islaah (reform), så indebærer det Taghyeer
(ændring), men den behandler kun forgreningerne og ikke grundlaget, netop fordi
grundlaget er intakt, eller det kan være for at korrigere dette grundlag og rense det,
hvis vi antog det eksisterede.
Hvis dette grundlag eksisterede, men der kom noget uklarhed over det, eller nogle
tanker påvirkede det og det blev domineret af dette, så vil arbejdet være reform og
ikke ændring. Og arbejdet ville være for at returnere grundlaget til sin oprindelige
renhed og dermed styrke det, så dets påvirkning viser sig i forgreningerne, når de
bliver iværksat.
Eksempelvis skal man arbejde med den muslim, der blev påvirket af vestlig kultur,
for at korrigere hans retningssans og rette hans adfærd. Man skal også arbejde med
muslimen, som begår synder, for at styrke hans Imaan, for dermed at frembringe
den drivkraft, der fører ham til at have Taqwa og det afskrækkende middel, som
hindrer og beskytter ham mod synder. Og det, som gælder for den individuelle
muslim, gælder også for den islamiske stat. Når vi eksempelvis vil kalde en Kaafir til
Islam, så vil vores Da'wah være en ændring. Det er fordi, hans grundlag og alt det,
der er etableret på basis af det og udspringer fra det, er falsk. Altså skal vi erstatte
det med det korrekte grundlag. Derfor kalder vi ikke en Kaafir til at bede og forlade
det Kufr grundlag, som han bygger sit liv på. Det var det, Sendebuddet  gjorde og
det indikeres af tingenes realitet. Allah  informerede os, at Han ikke vil acceptere
nogen handling fra Kuffaar, uanset hvor god den måtte være og ingen vantro vil få
adgang til Jannah på grund af sin handling, medmindre den var baseret på den
Imaan, som Islam er kommet med. Han  sagde;
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﴾﴿و َ ِ ْ َ إِ َ َ َ ِ ُ ا ِ ْ َ َ ٍ َ َ َ ْ َ ُه َ َ ًء ُ ًرا
َ

”Og Vi vil vende Os mod det, de (vantro, afgudsdyrkere) har gjort og Vi vil
forvandle det (hele) til spredte støvpartikler.” [MOQ Surah Al-Furqan 25:23]
Ligeledes den muslim, som frafalder og forlader sin Imaan; alle hans handlinger vil
være forgæves. Altså skal Imaan være grundlaget for alle handlinger.
I forhold til, når vi vil invitere en muslim, så er vores Da'wah dirigeret i retning af
reform. Det er fordi, hans grundlag er korrekt, men han skal befris fra alle defekter
og alt det, der har svækket hans retningssans og forholdelse. Så længe grundlaget
findes i sin oprindelige form, så behøver det, hvad der vil udvikle det, styrke det,
gøre det produktivt og rense det. Og når dette sker, vil han besidde den korrekte
retningssans og den solide forholdelse igen.
Så hvis muslimen drikker alkohol, begår Zina, stjæler, handler med Riba, eller
undlader at bære den islamiske Da'wah, for at genoptage den islamiske levemåde, så
vil en behandling af hans Imaan, behandle ham (som person). Han påmindes om
Allah , Skaberen og Den, der varetager menneskets affærer, som han skal tilbede
og adlyde. Og han bør ikke kigge på, hvor lille hans synd er, men derimod hvor
mægtig Skaberen  er. Når Skaberen  beordrer ham eller forbyder ham noget, så
gør Han det udelukkende for menneskets bedste, i dette liv og i det Hinsides. Han
påmindes også om den dårlige konsekvens af synder, hvilket vil lade ham indtræde
Ilden og den gode konsekvens af lydighed, hvilket han vil indse på Dommedagen
og det vil gøre ham fortjent til sin Herres Barmhjertighed. Så man skal koncentrere
sig om, at fortælle individet om Dommedagens skræk, trængslerne i Jahannam og
lyksaligheden i Jannah. Således vil hans Imaan blive vækket, så han skynder sig hen
mod lydighed og afholder sig fra synder. Dette bør være den eneste måde, hvorpå
man korrigerer muslimens adfærd. Det er derfor vigtigt, at vi i vores Da'wah til
individuelle muslimer i dag, tager i betragtning, at de er muslimer og deres tanker
skal korrigeres og deres adfærd skal reformeres.
Hvad angår stater hvis systemer er etableret på basis af grundlove; deres grundlove
er etableret på basis af kilder og disse kilder er etableret på et grundlag. Det kræver
en undersøgelse. Er staten etableret på basis af den islamiske 'Aqeedah og har den
efterfølgende taget Bogen og Sunnah og det, de har vejledt os til, som de eneste
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lovgivningskilder? Er grundlovens regler udledt fra dem, således, at ingen regel
afviger fra åbenbaringen? Hvis den gør dette, er staten i dette tilfælde islamisk.
Hvis det skete, at der indtraf stor korruption og fejlagtig iværksættelse i sådan en
stat, så kræver den reform og ikke ændring, ligesom det var tilfældet i den islamiske
stat, i den sidste periode under Osmannerne. Staten krævede en reform og det var
ikke tilladt at gøre oprør imod den og samarbejde med de vestlige Kuffaar, for at
nedlægge den, hvilket blev gjort af den såkaldte Shareef Hussein.
Med hensyn til, når staten ikke er etableret på basis af den islamiske 'Aqeedah, som
er grundlaget for grundloven, systemerne og love, så er man pålagt at ændre den
og ikke reformere den, hvilket er tilfældet med de stater, hvori muslimerne lever i
dag. De er uislamiske stater, fordi deres systemer ikke udspringer fra den islamiske
Shari'ah - selvom de siger statens religion er Islam - fordi det, der har betydning, er
selve iværksættelsen og ikke udtalelser; betydningen og ikke navnet.
Eftersom staternes systemer, som regerer muslimerne i dag og deres grundlove,
ikke er etableret udelukkende på basis af Bogen og Sunnah, så forpligter realiteten
os til at påtage os arbejdet for ændring, som er etableret på den radikale ændring af
regimets søjler og grundlag, fordi denne realitet ikke kan behandles, baseret på en
lappeværks-reform; derimod skal den baseres på en omfattende, radikal ændring,
som er revolutionær. Og at behandle den på et hvilket som helst andet grundlag, er
ikke tilladt, da det er en indirekte anerkendelse af den og er et ikke-shariamæssigt
krav, med hensyn til realiteten og fordi selve realiteten, er et styre med andet end
det, Allah  har åbenbaret.
Det er derfor, at vi oplever de grupper, som beskæftiger sig med de eksisterende
regimer, for at reformere dem, faktisk sameksisterer med dem og arbejder for at
infiltrere deres rækker og deres tilgang er delvis i forhold til realiteten, som de vil
reformere, fordi deres program (simpelthen) er delvist. De arbejder for at skabe
almene intellektuelle kommunikationskanaler, der betragtes som et udgangspunkt
for dialog imellem dem og systemet. Altså farves deres tilgang efter det land, de
arbejder i. Og de forsøger at male landet med den islamiske farve - altimedens de
bibeholder det skrald, der bevarer dets uislamiske essens - for dermed at give det
en islamisk klædedragt, dog uden at farven når ind til essensen.
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Vi ser også dem, der kalder til (radikal) ændring, er fuldtud fremtrædende i alting, i
forhold til deres tilgang overfor den realitet, de arbejder for at ændre. Det er fordi,
de kobler deres tanker med det grundlag, som de er overbeviste om. Og de afviser
den aktuelle realitet med hensyn til grundlaget. Så længe grundlaget er anderledes,
afvises alt det, der udspringer fra det, netop fordi man afviser grundlaget, selv hvis
der er visse ligheder i nogle delvise sager.
Det er derfor, at fortalerne af denne tilgang lever, imedens de i deres sinde, har et
overordnet billede af den model, som de ønsker at overføre folket til. Og denne
model tager dem tilbage til tiden med Sendebuddet  og hans Sahabah . Så de
kritiserer den realitet de lever i, inklusive dens grundlag. Derfor er denne gruppes
tilgang, den samme i hvert eneste land og fordi de tilstande, som den ikke-Troende
kolonialist har placeret muslimerne i, er den samme og fordi løsningen til disse
tilstande, også er den samme.
Helt fra begyndelsen af sin kolonisering af muslimerne, har vesten arbejdet for at
fjerne Bogen og Sunnah, som de eneste lovgivningskilder i vores liv. Den gjorde
dette, da den arbejdede for at adskille den islamiske Deen fra realiteten af vores liv
og dens organisering af det og fik succes med dette. Og dens succes var en ond
konsekvens for os. I dag er det underligt at se islamiske bevægelser agere med disse
kunstige entiteter, Vesten skabte med sit design, når de agerer med dem angående
reform og ikke (den radikale) omvæltning. Uanset, hvor meget den bliver udført,
vil lappeværks-reformen aldrig kunne korrigere realiteten. Den, der ikke opfatter
realiteten af tingene, som de er, vil ikke opfatte deres regel, så han vil overse og gå
glip af det korrekte arbejde og dermed den gode efterligning af Sunnah. Den, der
ønsker at kalde folk til Allah  i disse dage, må ikke glemme følgende Hadeeth fra
Allahs sendebud ;

((ون ِ َﻼفَ ٌة َ َﲆ ِم ْﳯَاجِ الن ُبو ِة
ُ )) ُﰒ َ ُك

”... Derefter vil der være en Khilafah ifølge Profetskabets metode.”
[Berettet af Imam Ahmed]
Den, der ønsker at ændre realiteten til en retskaffen Khilafah ifølge Profetskabets
metode, har intet andet valg, end at efterligne det bedste menneskes Seerah; hvis
bestræbelser bar frugt med Allahs  Billigelse og frembragte den bedste Ummah,
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der nogensinde er blevet sendt til menneskeheden. Og det er en sammenhængende
kæde; Profeternes liv og dem, der fulgte i deres fodspor. Vi beder Allah  om at
være et af ledene i kæden. Således efterligner vi Al-Mustafas (den udvalgte) Seerah
og folk følger os og vi samles om den største handling og den sandeste tilbedelse.
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Kapitel 17: Accepterede Sendebuddet, at Najaashi - som
havde omfavnet Islam - styrede med en Kufr lovgivning?
Den, der bærer Islam sandfærdigt og arbejder med oprigtighed, for at genetablere
den i livet og styret, som et individ eller kollektivt i en gruppe, kan ikke deltage i et
Kufr styre, alt imens han hævder, han arbejder for at afskaffe det. Dette er fordi, at
deltagelse i et Kufr styre, der iværksætter Kufr systemer og love, er en konsolidering
af Kufr systemerne og ikke en afskaffelse af dem. Beviset, nogen vil komme med,
for at retfærdiggøre deres deltagelse i et Kufr styre, er intet andet end selvbedrag,
før forsøget på at bedrage Allah  og de Troende. Især, når dette bevis er i direkte
konflikt med de shariamæssige beviser, der er absolutte i mening og autenticitet.
Det er sandelig en alvorlig prøvelse og en mægtig synd for den, der bærer Da'wah,
at tage imod en Maslahah (interesse), hans eget sind har udledt, men som Shari'ah
ikke tog i betragtning, som et bevis, for at retfærdiggøre sin egen modsætning til
teksten, der er absolut i sin mening og autenticitet. Eller at han tyr til noget, som
ikke udgør et Shubhat Al-Daleel (dvs. noget, der ligner et bevis), for at retfærdiggøre
sin deltagelse i et Kufr styre, som styrer med andet end det, Allah  åbenbarede;
selvom deltagelse i et Kufr styre modstrider beviser, som er absolutte i mening og
autenticitet. For disse beviser forpligter, at styre med det, Allah  åbenbarede og
forbyder styret med andet end det, Allah  åbenbarede.
Og de tager historien om Najaashi - hvis død Allahs Sendebud  bekendtgjorde til
Sahabah  den dag, han døde og derefter bedte Salah Al-Janaazah over ham - som
et bevis, for at retfærdiggøre deltagelse i et styre, som styrer med andet end det,
Allah  har åbenbaret. De tager holdningen, at Najaashi havde omfavnet Islam på
Sendebuddets  tid og fortsat styrede med det system, han plejede at styre med,
før han tog imod Islam, skønt det var et uislamisk system. For at bevise det, citerer
de seks Ahadeeth, som blev berettet af Imam Al-Bukhari, relateret til Najaashis død
og Bønnen, som blev udført over ham. Tre af dem blev berettet af Jaabir Ibn
'Abdullah Al-Ansaari  og de andre tre blev berettet af Abu Hurayrah . Dette er
til trods for, at disse seks beviser ikke kan stå alene som bevis, for at retfærdiggøre
deltagelse i et Kufr styre, der styrer med Kufr systemer og love.
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Følgende punkter vil gøre dette mere klart.
1- Da Al-Bukhari berettede disse Ahadeeth, så placerede han de fem af dem under
overskriften, ”Bab Mawt Al-Najaashi” (Kapitlet om Najaashis død) og berettede den
sjette Hadeeth i ”Bab Al-Janaa´iz” (Kapitlet om begravelsesbønner). Disse Ahadeeth
omhandler Najaashis død; at Sendebuddet  informerede Sahabah  om hans død;
at han var en retskaffen mand og var deres bror; derefter sagde han , at de skulle
bede Allah  om at tilgive ham og bede Janaazah over Najaashi sammen med ham
. Alt dette indikerer, at han var muslim.
2- I værket, ”Fath Ul-Baari” (fortolkning af Saheeh Al-Bukhari), kommenterede Ibn
Hajar Al-Asqalaani Al-Bukharis beretning (om hændelsen) under titlen, ”Najaashis
død”, i stedet for at berette om hans konvertering til Islam. Og han sagde; ”Der
var forvirring om, at Imam Al-Bukhari ikke berettede om hans konvertering til
Islam, som er det rette sted (at gøre det), men i stedet berettede om hans død. Det
var fordi, historien om hans konvertering til Islam, ikke var bevist for ham, mens
det blev tydeligt efter hans død. Han berettede historien om hans død, for dermed
at lade det være forstået, at han omfavnede Islam, da man bedte Janaazah bønnen
over ham.”
3- Selve ordlyden i de Ahadeeth, som blev berettet af Al-Bukhari, indikerer for os,
at Sendebuddet  kendte til Najaashis død og omfavnelse af Islam, via åbenbaring,
på dagen, hvor han døde. Det indikerer desuden, at Sahabah  ikke kendte til hans
omfavnelse af Islam eller hans død, undtagen efter Sendebuddet  informerede
dem om det.
Altså sagde han i beretningen fra Jaabir;

َ ْ َ فَ ُقو ُموا فَ َصلوا َ َﲆ أَ ِخ ُ ْﲂ أ،ات الْ َي ْو َم َر ُ ٌل َصا ِل ٌح
َ )) َم
((ﲱ َم َة

”En retskaffen mand er død i dag, så rejs jer og bed over jeres bror, Ashamah.”
[Saheeh Al-Bukhari]
I beretningen fra Abu Hurayrah nævnes det, at;

َ )) أَن َر ُسو َل ا ِ َصﲆ ﷲُ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ ن َ َﻌى الن َ ِاﳾ ِﰲ الْ َي ْو ِم ا ِ ي َم
((ات ِف ِه
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”Allahs Rasool  informerede (folk) om Najaashis død, på selve dagen, hvor han
døde.” [Saheeh Al-Bukhari]
Dette indikerer tydeligt, at Sendebuddet  blev underrettet om Najaashis død og
hans omfavnelse af Islam via åbenbaring, den dag han døde. Og Sendebuddets 
udtalelse til hans Sahabah, som det blev berettet af Jaabir Ibn 'Abdullah , at;

َ )) َم
((ات الْ َي ْو َم َر ُ ٌل َصا ِل ٌح

”En retskaffen mand er død i dag,”

َ ْ َ)) فَ ُقو ُموا فَ َصلوا َ َﲆ أَ ِخ ُ ْﲂ أ
((ﲱ َم َة

”Så rejs jer og bed for jeres bror Ashamah.”
Dette indikerer, at de ikke kendte til hans omfavnelse af Islam, fordi hvis de havde
vidst det, havde der ikke været behov for, at Sendebuddet  brugte disse udtryk;

(()) َر ُ ٌل َصا ِل ٌح

”En retskaffen mand,”

(()) أَ ِخ ُ ْﲂ

”Jeres bror.”
Dette er fordi, han  ikke plejede at bruge disse udtryk, når han kaldte dem til en
Janaazah (begravelsesbøn), når en blandt Sahabah  døde.
4- Disse Ahadeeth indikerer, at Najaashi havde omfavnet Islam, kort før sin død,
men de forklarede ikke, hvornår han omfavnede Islam. Selve ordlyden indikerer, at
Allahs Sendebud  blev underrettet om hans død og omfavnelse af Islam gennem
åbenbaring den samme dag, han døde, som nævnt tidligere. Og der findes ingen
autentisk beretning, som nævnte, at han  blev informeret om hans omfavnelse af
Islam, på noget andet tidspunkt.
5- Disse seks Ahadeeth indeholder ikke noget, som indikerer, at den Najaashi, hvis
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død, Sendebuddet  havde informeret Sahabah om, var den samme Najaashi, som
var regenten i Habashah (Etiopien), da muslimerne emigrerede til landet. Ligeledes
er der intet til at indikere, at han var den samme Najaashi, som Sendebuddet 
sendte et brev, hvori han inviterede ham til Islam. Dette er fordi, ordet ”Najaashi”
ikke er et rigtigt egenavn til en specifik person. Derimod var det en Laqab (titel),
som blev givet til enhver regent over Habashah, hvilket blev forklaret af Imam AlNawawi, i andet bind af værket, ”Sharh Saheeh Muslim” og som det blev forklaret af
Ibn Hajar Al-'Asqalaani i tredje bind af værket, ”Al-'Isaabah”.
6- I tolvte bind af Saheeh Muslim, kommenterede Al-Nawawi, at den Najaashi, som
Sendebuddet  sendte et brev og inviterede til Islam, i slutningen af det sjette år
efter Hijrah, efter han  var vendt tilbage fra ekspeditionen til Hudaybiyah, ikke var
den samme Najaashi, som Profeten  bedte Salah Al-Janaazah over. Beretningens
tekst er følgende;

ﴫ َوإ َِﱃ
ُ  أَن ن َِﱯ ا ِ َصﲆ،)) ع َْن أَ َ ٍس
َ َ ْ َﴪى َوإ َِﱃ ق
َ ْ ﷲ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ َكتَ َب إ َِﱃ ِك
ُوﱒ إ َِﱃ ا ِ ت َ َﻌ َاﱃ َول َ ْ َس ِ لن َ ِاﳾ ا ِ ي َصﲆ
ْ ُ الن َ ِاﳾ َوإ َِﱃ ُﰻ َج ا ٍر يَدْ ع
((ﷲ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ
ُ َل َ ْي ِه الن ِﱯ َصﲆ

”Anas berettede, at Profeten  skrev til Kisra, Qaysar, Najaashi og til enhver tyran
og inviterede dem til Allah den Ophøjede. Men det var ikke den samme Najaashi,
som Profeten  bedte over.” [Berettet af Muslim]
Fra denne Hadeeth står det klart, at den Najaashi, som Profeten  bedte over, ikke
er den Najaashi, som muslimerne emigrerede til, for at leve under hans beskyttelse
og han er ikke den Najaashi, til hvem Profeten  skrev et brev i det sjette år efter
Hijrah, for at invitere ham til Islam. Derimod er han den Najaashi, som kom til
magten, efter dødsfaldet af den Najaashi, til hvem Profeten  sendte 'Amru Ibn
Umayyah Al-Damri med et brev, for at invitere ham til Islam. Han tog ikke imod
og omfavnede ikke Islam, for hvis han tog imod og omfavnede Islam, ville Allahs
Sendebud  have informeret sine Sahabah om det og bedt over ham og Ja'far Ibn
Abi Taalib  og emigranterne ville have kendt til hans konvertering. Og de vendte
tilbage til Sendebuddet  i det syvende år, efter erobringen af Makkah, dvs. efter
Sendebuddet havde sendt brevet til Najaashi. Hvis han havde omfavnet Islam, ville
dette have været grund til glædesudbrud og fejring blandt muslimerne, især efter
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erobringen af Khaybar. Og Allahs Sendebud  ville have informeret dem om hans
konvertering og ikke blot begrænset sine ord til at omtale Ja'fars tilbagevenden, på
følgende måde;

(()) َما أَ ْد ِري ب َِأ ِﳞ َما أَ َ ُأ َﴎ ِب َف ْ ِح َخ ْ َ َﱪ أَ ْم ِب ُق ُدو ِم َج ْﻌفَ ٍر

”Jeg ved ikke, hvad der giver mig mere glæde; erobringen af Khaybar eller Ja'fars
ankomst.” [Seerah Ibn Hisham]
Han  burde have tilføjet, ”eller Najaashis konvertering.” Men han  nævnte ikke
Najaashi i denne Hadeeth, selvom situationen ville have været en anledning til det,
hvis han virkelig havde taget imod hans  Da'wah og omfavnet Islam.
7- Dem, der tog holdningen, at den Najaashi Sendebuddet  bedte Janaazah over,
var den selvsamme Najaashi, som muslimerne emigrerede til og kom under hans
beskyttelse; og den samme Najaashi, til hvem Sendebuddet  sendte brevet, hvori
han kaldte ham til Islam i slutningen af sjette år efter Hijrah; de tog synspunktet
fejlagtigt, fordi den Najaashi, muslimerne lavede Hijrah til, var den Najaashi, som
Sendebuddet  roste, lovpriste og beskrev på følgende måde for dem, der ønskede
at emigrere til ham;

((ﱔ أَ ْر ُض ِصدْ ٍق
َ ِ )) فَإِن ﲠِ َا َم ِل ًﲀ َﻻ يُ ْظ َ ُﲅ ِع ْن َد ُه أَ َ ٌد َو

”Der findes en konge der, hvor ingen vil blive undertrykt og hans land er et
sandhedens land.” [Seerah Ibn Hisham]
Dette er fordi, at han gav den bedste beskyttelse til dem, som emigrerede til ham
blandt muslimerne og gav dem beskyttelse, så de fik mulighed for at tilbede Allah
, uden at frygte andre. Han nægtede også, at overgive dem til de to udsendte fra
Quraysh, som krævede dette imod patriarkernes ønske. Og han forhindrede dem i
dette, men beskyttede dem og fortalte dem; ”I er i sikkerhed i mit land; den, der
mishandler jer, vil blive idømt en bøde (straf).” Det skyldes også hans kommentar
til Ja'fars  svar, da han spurgte om, hvad Sendebuddet  havde bragt; ”Sandelig,
dette og hvad 'Isa bragte, udspringer fra samme lampe,” udover hans kommentar
til Ja'fars  svar næste dag, da han spurgte ham om deres syn på 'Isa, hvorefter
han tog en gren fra jorden og sagde; ”Ved Allah, 'Isa Ibn Maryam overgår ikke det,
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du sagde, mere end (bredden på) denne gren her.” [Seerah Ibn Hisham] Ud fra alt
dette mente de, at han havde omfavnet Islam, selvom Allahs Sendebud  ikke
havde bekendtgjort, at han havde omfavnet den.
Og Profetens  kone, Umm Salamah, som var blandt emigranterne til Habashah,
nævnte heller ikke, om han havde omfavnet Islam, da hun talte om ham og hvad
der skete i landet. Hun sagde; ”Da vi (endelig) ankom til Habashah, havde vi den
bedste nabo, selveste Najaashi. Vi følte os sikre med hensyn til vores Deen, tilbedte
Allah , uden at blive skadet og vi hørte ikke noget hadefuldt...” Hun sagde også;
”Ved Allah, vi var i denne tilstand, indtil der kom en mand til Habashah, som
udfordrede hans autoritet.” Og hun sagde; ”Vi havde ikke oplevet så stor en
bedrøvelse, som den, der hændte for os på det tidspunkt, hvor vi frygtede, den
mand ville overvinde Najaashi og der ville komme en mand, som ikke anerkendte
vores rettigheder, ligesom Najaashi gjorde.” Hun sagde; ”Efter Allah gav sejren til
Najaashi imod hans fjende og styrkede ham i sit land, har vi - ved Allah - aldrig
oplevet så stor glæde, som vi gjorde på det tidspunkt.” Og hun sagde; ”Najaashi
vendte tilbage (fra slagmarken), da Allah destruerede hans fjende og styrkede ham i
sit land og sagen om Al-Habashah blev bragt i orden. Så vi blev i hans nabolag i det
bedste hjem, indtil vi ankom til Allahs Rasool , mens han var i Makkah.” [Seerah
Ibn Hisham] Denne Hadeeth fra Umm Salamah indikerer ikke, at Najaashi havde
omfavnet Islam.
Dette er fra en vinkel. Fra en anden vinkel; om dem, der siger, at den Najaashi, som
Sendebuddet  bedte over, er den samme Najaashi, som Sendebuddet  sendte
muslimerne til og den samme Najaashi, som fik tilsendt et brev, hvori han blev
inviteret til Islam. Det virker som om, at de ikke er bekendte med denne Hadeeth
fra Anas Ibn Malik, som blev berettet af Imam Muslim i hans Saheeh samling;

ﴫ َوإ َِﱃ
ُ  أَن ن َِﱯ ا ِ َصﲆ،)) ع َْن أَ َ ٍس
َ َ ْ َﴪى َوإ َِﱃ ق
َ ْ ﷲ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ َكتَ َب إ َِﱃ ِك
ُوﱒ إ َِﱃ ا ِ ت َ َﻌ َاﱃ َول َ ْ َس ِ لن َ ِاﳾ ا ِ ي َصﲆ
ْ ُ الن َ ِاﳾ َوإ َِﱃ ُﰻ َج ا ٍر يَدْ ع
((ﷲ َل َ ْي ِه َو َس َﲅ
ُ َل َ ْي ِه الن ِﱯ َصﲆ

”Anas berettede, at Profeten  skrev til Kisra, Qaysar, Najaashi og til enhver tyran
og inviterede dem til Allah den Ophøjede. Men det var ikke den samme Najaashi,
som Profeten  bedte over.”
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Hvad angår de to breve, som blev nævnt af Muhammad Hamidullah i hans bog,
(med den engelske titel), ”Political Documents of the Prophetic Era;” Disse breve
fortæller, at denne Najaashi skrev et brev til Sendebuddet , hvori han fortæller
om sin konvertering til Islam og hans villighed til at komme til Sendebuddet, hvis
han skulle bede ham om det; og at han havde sendt sin søn Arha Ibn Al-Asham
Ibn Abhar og dette brev blev sendt, mens Sendebuddet var i Makkah. Angående
det andet brev, så nævnes det, at Najaashi sendte det med Sahabah, der vendte
tilbage fra Habashah, mens han  var i Madinah.
Der er ikke blevet nævnt noget om disse to breve i de bekræftede Hadeeth værker.
Forfatteren af, ”Political Documents of the Prophetic Era”, nævnte, at han tog
disse dokumenter fra historiebøger skrevet af Tabari, Qalqashandi, Ibn Kathir og
andre. Han nævnte ikke, at han tog nogen af dem fra Hadeeth værkerne. Men disse
historiebøger er ikke autentiske, fordi de beskæftiger sig ikke med overlevering af
beretninger, ligesom Hadeeth værkerne gør. De samler alle beretninger ligesom den,
der samler brænde om natten; og han ved ikke, om hans hånd tager fat i en gren
eller en slange. Altså har disse to breve ingen værdi, udover at de modsiger den
Hadeeth fra Anas, som blev berettet af Muslim og beretningen fra Umm Salamah i
hendes omtale af Najaashi og Muhajireen i Habashah; og Ja'far var iblandt dem og
han nævnte heller ikke noget om, Najaashi omfavnede Islam, selvom Ja'far vendte
tilbage til Allahs Sendebud i det syvende år, efter erobringen af Khaybar og efter
Sendebuddet  sendte breve til kongerne og regenterne. Derfor er disse to breve
ikke korrekte og udledning fra dem, er heller ikke korrekt; altså afvises de. Følgelig
er det tydeligt ud fra alt dette, at den Najaashi, som omfavnede Islam og Profeten
 bedte begravelsesbønnen over, ikke er den samme Najaashi, som Muhajireen
emigrerede til. Han er heller ikke den samme Najaashi, som Sendebuddet  sendte
et brev til, med 'Amru Ibn Umayyah Al-Damri, hvori han inviterede ham til Islam,
imellem slutningen af det sjette år og begyndelsen af det syvende år efter Hijrah.
Han er derimod den Najaashi, som fik magten i Habashah, efter dødsfaldet af den
Najaashi, som Sendebuddet  sendte et brev til, hvori han inviterede ham til Islam.
Den Najaashi, som omfavnede Islam, havde taget magten i det syvende år. Det er
fordi, at Sendebuddet  havde sendt sine budbringere til kongerne og regenterne,
inklusive Najaashi, efter han  vendte tilbage fra sin ekspedition til Hudaybiyah. Og
dette var i slutningen af det sjette år efter Hijrah, i Dhul Qa'dah måneden. Denne
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Najaashi døde i det syvende år, hvor dén Najaashi, som omfavnede Islam, overtog
magten og det var ham, Profeten  bedte Salah Al-Janaazah over. Og han døde før
erobringen af Makkah i det ottende år efter Hijrah, hvilket blev nævnt af Imam AlBayhaqi i hans, ”Dalaa´il Al-Nubuwwah”.
Følgelig var tidsperioden for hans overtagelse af magten, konvertering og dødsfald
ganske kort. Han omfavnede Islam i hemmelighed og ingen kendte noget til hans
konvertering, selv ikke Allahs Sendebud . Han  blev informeret om hans død
og konvertering via åbenbaring, den dag han døde, som indikeret af ordlyden i de
seks Ahadeeth fra Al-Bukhari, hvor han berettede om hans død. Og den korte tid,
han havde som muslim, før han døde, gjorde ham ikke i stand til at kende Islams
regler. Og Profetens  manglende viden om dette betød, at han  ikke skrev til
ham angående, hvad han skulle gøre.
Det er derfor, at det ikke kan bruges som et bevis for dem, som tillader deltagelse i
en Kufr regering, som styrer med andet end det, Allah  har åbenbaret.
Deres argument er derfor ugyldiggjort.

Da’wah til Islam – side 340

Kapitel 18: Moderation og ekstremisme
Vestens krig mod Islam antager forskellige beklædninger og den inkluderer mange
sfærer, der kan opsummeres med påtagelsen af alt det, som vil distancere Islam fra
livets realitet. Og kampagnen blev ikke begrænset til at forvrænge dens image eller
destruere dens Khilafah, fordømme dens regler og skildre Islam som noget, der er
gammeldags. Derimod fokuserer kampagnen sit angreb på alt, hvad der kan bringe
den tilbage til lederskabet af hele verden. De frygter Islam konstant. Det er derfor,
at deres planlægning aldrig hører op af frygt for, at tæppet bliver hevet væk under
deres fødder og at muslimerne vender tilbage til deres forhenværende storhed.
Vesten betragter muslimerne som en nation, der lever ifølge sin Islam, deres Deen
er en universel Deen, som er passende og egnet til menneskeheden og deres sjæle
søger konstant efter at blive forenet. Og de forskellige strategiske områder af deres
stat, vil blive stedet for en strategisk stat, som vil holde fast i alle kontinenterne og
hæve sig over dem. De sidder ovenpå enorme resurser, som er mere end rigeligt
for en supermagt, hvilket vil gøre den til en førende stat. Deres antal er tæt på en
tredjedel af verdensbefolkningen. Deres bekymring og anliggende, hvis Allah 
giver dem sejr, er ikke drab og plyndring af resurserne i de lande, som de åbner;
derimod er det åbning af hjerter og at bringe folket - hele menneskeheden - fra
hedenskabens (Kufr) dunkle og mørke vildmark til Islams retledning. Det skyldes
overbevisningen i enhver af dem, at hvis en af dem bringer en person til Islam, så
er det mere værdifuldt for vedkommende end hele verden og alt, hvad den
indeholder.
Det er derfor, at Islam har bevidnet mange planer imod sine regler og de oprigtige,
som arbejder for fjerne Vestens påvirkning på dens tilhængere og andre. Og denne
planlægning finder sted i forhold til den fare, som de fornemmer fra den.
Havde Islam ikke været Allahs  sande Deen, så var den blevet udslettet, ødelagt
fuldstændigt og svundet bort. Men Allahs  Iraadah (vilje i skabelsen) fortsætter
og Hans  Mashee´ah (vilje i naturlovene) dominerer. Og muslimerne har været
loyale overfor deres Deen i den værste periode af deres nedgang, selvom Vesten har
haft succes med at forfejle deres kriterium, forvrænge deres opfattelser og
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korrumpere deres mentalitet. Det er fordi, den indså fra sit første korstog, at Islam
er grundfæstet i muslimernes hjerter og er langt stærkere end ethvert forsøg på at
udrydde den. Det var derfor, de ændrede deres planer i deres andet korstog, hvis
kvaler vi stadig lider af; den byggede sine planer på at distancere muslimerne fra
deres Deen og sprede sine opfattelser, overbevisninger og intellektuelle kriterium,
for at sikre sig materiel kontrol. Altså skabte den først den intellektuelle
underdanighed og fulgte den op med den materielle dominans. Derefter
installerede den regenter og omkredsede dem med et korrupt intellektuelt og
politisk medium. Så begyndte den at forbinde staterne med den, ved at lade
staternes politik i verden gå i en retning for at realisere dens interesser og
forvandle verden til et stort selskab, hvori Vesten er kassereren og producenten,
imens de andre stater udgør den arbejdende og forbrugende klasse. Efterfølgende
dækkede den verden med store medienetværk, hvor andre staters medienetværk
var afhængige af deres. Altså tilsigtede den, at vi kun læser hvad den skriver, hører
hvad den transmitterer, ser hvad den udspreder og kun taler om og forstår sager i
lyset af hvad den ønsker. Det er en ny kolonialisme i udvikling. Den er mere
alvorlig og værre end den gamle kolonialisme. Den gamle kolonialisme gik ud på at
besætte mennesket udenpå, mens den nye besætter hans indre halvdel og hans ydre
halvdel, for at gøre underdanigheden komplet, uden at være truet af noget som
helst.
Selv når det vedrører vores Deen, vil Vesten have, at vi forstår den på en måde, som
de fastlægger. Den, der afviger fra dette synspunkt, så vil den mobilisere sine
medier imod ham. Følgelig skildrer den Islam på en unormal måde, for at
overtræde dens traditioner, modstride normerne og bryde enigheden. Og den
stempler Islam med ekstremisme, terrorisme, fundamentalisme og intolerance.
Den beskriver Islams Deen som en fjende for menneskeheden, der foretrækker
mørke og at leve i mørke. At den er aggressiv og i sin tilgang, ansporer den
fjendskab og had. Efter at have forvrænget billedet og ændret på fakta, begyndte
regimerne at angribe den, med holdningen om, at den fortjener det. I alt dette
formoder de, at folket er uvidende om fakta og de får hjælp fra nogle retslærde,
som lovpriser alt hvad Vesten gør. Men opvågningen vi ser i dag, er begyndt at
strømme i Ummahs krop, hvilket har gjort deres bestræbelser mod Islams Deen
besværlig og har fået Ummah til at betragte Vesten, regenterne og disse 'Ulema som
værende ens; nemlig som en Shaytaan og disse regenter er Shaytaans tilhængere og
disse retslærde ville ikke have nået deres positioner, hvis ikke de havde ødelagt og
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vanæret Islams Deen foran regenterne; de er nedgangens lærde og deres tid vil
ende, når nedgangen ender. Perioden med den korrekte islamiske vækkelse har sine
egne retslærde, som kan være sjuskede i deres fremtræden, men gudfrygtige og
oprigtige.
I dag er vi på et stadie, hvor Vesten og regenterne lever i reel frygt for, at Islam
vender tilbage. Det er derfor, vi ser dem være følsomme overfor, at ethvert
islamisk kald skal udgøre en fare for dem og de arbejder for at standse det og rette
alle mulige anklager imod det, ved at bruge medietricks og propaganda imod det
og bruge deres 'Ulema til at angribe det. Dermed har de betegnet enhver islamisk
bevægelse, der udelukkende kalder til Islam, som ekstremistisk og terroristisk.
Muslimske retslærde, nationalistiske og patriotiske skribenter har skrevet bøger og
holdt foredrag, hvor de kaldte til, at man kaster ekstremisme væk og i stedet
inviterer til moderation. Alle sammen starter ud fra et standpunkt til sagen og det
standpunkt kommer udelukkende fra Vesten. Hvis der ikke var nogle muslimske
retslærde, der deltager i kampen og forsøger at give legitimitet og et acceptabelt
image til Vestens holdning, ville vi ikke have påtaget os opgaven at besvare den.
Og dette er fordi, disse mennesker ikke har nogen værdi i Ummahs øjne og de har
samme position som regenterne. Deres angreb kan endda give bagslag. Disse
retslærde begyndte endda selv at blive isoleret fra Ummah og Ummah vendte dem
ryggen, på grund af deres hyppige retfærdiggørelser, som ikke bærer noget præg af
sandhed og deres Fatawa, som afviger fra de regulerede shariamæssige principper
og i deres sidste stadier, begyndte de ikke kun at modsige en islamisk forståelse,
men også at suspendere de shariamæssige tekster, hvis autenticitet og forholdelse (i
handling), Ummah er enig om. Og nogle af disse Fatawa har nået punktet, hvor de
påbyder Munkar (slet) og forbyder Ma'roof (ret), må Allah  frelse os fra det! Den
nidkærhed, disse retslærde udviser, når de fremlægger deres tanker, som er
fremmede og usædvanlige for Islam, er ikke for at behage Allah , men for at
behage regenterne og deres mestre. Og når de viser deres bekymring for
muslimerne og den islamiske Da'wahs interesser i deres diskussioner, så har Ummah
allerede indset disse tankers fejlagtighed og afvigelsen i dem, der taler for dem.
Efter denne indledning, som var nødvendig for at forstå sandheden bag forslaget
til spørgsmålet om ”ekstremisme og moderation”, skal vi diskutere emnet fra et
islamisk synspunkt, så muslimerne kan forstå sandheden uden nogen vaghed, fordi
følelser alene er ikke nok til at fastlægge den korrekte holdning. Som sædvanlig vil
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vi behandle dette emne efter de shariamæssige principper, for at være i harmoni
med Islams grundlag, som er den islamiske 'Aqeedah.
Islam er kommet for at behandle mennesket som en helhed. Altså behandler den
hans forhold til sig selv via Akhlaaq (moral og etik), Mat'umaat (føde og drikke) og
Malboosaat (klæder). Og den har behandlet hans forhold til andre mennesker via
Mu'amalaat (transaktioner) og 'Uqubaat (straffe). Den har også behandlet hans
forhold til sin Skaber via 'Aqaa´id (Trosartikler) og 'Ibadaat (tilbedelse). Det er
derfor, at Islam er omfattende i sine løsninger til enhver handling, som mennesket
vil udføre. Og det er en omfattende tanke, der kan give et svar til alt det, som
vedrører livets affærer.
Derudover er Islams struktur komplet og integreret; den er etableret på et
grundlag, som enhver løsning udspringer fra og enhver tanke er bygget på basis af.
Så det er derfor, at Islams opfattelser, overbevisninger og kriterier, alle er af
samme natur som den grundlæggende tanke. Som forklaring herpå, så er Islam
etableret på basis af muslimens Imaan på Allah, som er Al-Khaaliq (Skaberen) og
Al-Mudabbir (Den, der varetager livets affærer); at mennesket er svagt, afhængigt,
mangelfuldt og begrænset og ude af stand til at give (korrekte) løsninger. Og det er
derfor, at Han  sendte Sit sendebud  for at lære folk, hvem Allah  er, dvs. AlMa'bood (Den, der fortjener at blive tilbedt) og hvordan Han  skal tilbedes og
hvad tilstedeværelsen eller fraværet af den 'Ibaadah indebærer, i forhold til Thawaab
(belønning) eller 'Iqaab (straf) i det Hinsides. Dette resulterer i, at muslimen får et
kriterium for alle sine handlinger, som er Halaal og Haraam. Altså fungerer hans
forstand ikke som dommer over de legislative tekster og heller ikke til at lovgive
sammen med teksterne; den skal udelukkende bruges til at forstå, hvad teksterne
indikerer. Og disse tekster, som giver løsninger, er fra Allah . Menneskets opgave
er at forstå teksterne, som han skal forholde sig til. Og han kan ramme rigtigt eller
begå fejl i sin forståelse af, hvad Allah  vil have, men i begge tilfælde belønnes
han, på den betingelse, at han overholder den shariamæssige metode til Ijtihaad.
Dette forklarer muslimernes store omhu i bekræftelsen af teksternes autenticitet,
hvilket resulterede i 'Ilm Al-Hadeeth (Hadeeth videnskaben); og deres grundige
beskæftigelse med forståelsen af teksterne, som har resulteret i Usool Al-Fiqh
(fundamenterne for islamisk jura). Nogle af dens principper blev fastlagt, såsom, at
”Allah er Al-Haakim (Lovgiveren)”, ”Grundlaget for handlinger er forholdelsen til
den shariamæssige regel” og ”Husn (attraktivt) er det, som Shari'ah siger er Husn og
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Qubh (grimt) er det, som Shari'ah siger er Qubh”, ”Khayr (godt) er det, der behager
Allah  og Sharr (ondt) er det, der gør Allah vred”. Vi ser ligeledes, at en muslim
er overbevist om, at hans lykke er opnåelsen af Allahs  tilfredshed og at hans
sindsro og stabilitet hviler på tilfredsstillelsen af hans instinkter og organiske
behov, ifølge hans Imaan på Allah  og forholdelsen til Hans Shari'ah. Altså ser vi
Islams struktur er komplet og perfekt, hvor alle dens tanker er i harmoni og
etableret på et enkelt grundlag. Hvad end dette grundlag godkender, tager man
imod, ellers bliver det afvist.
Hvad der gælder Islam som en ideologi, gælder ligeledes for den kapitalistiske
tanker, fordi det er en ideologisk tanke og dens intellektuelle struktur er homogen,
så enten tages den som en helhed, eller afvises som en helhed. Ideen om
adskillelsen af Deen fra livet, repræsenterer selve grundlaget hvorfra dens løsninger
udspringer og hvorpå alle dens tanker er bygget. Ideen om adskillelsen af Deen fra
livet, som er etableret på basis af en kompromisløsning, førte til overbevisningen
om, at mennesket er sin egen herre. For at han kan være sin egen herre, må ethvert
værgeskab over ham fjernes, noget der ikke kan opnås uden at lade ham praktisere
de fire friheder selv. Følgelig opstod ideen om friheder, som har en specifik
betydning for ham; at være sin egen herre betyder, at han vil stræbe for at sikre sig
sine fundamentale behov, ifølge sine egne synspunkter, uden kontrol fra et eksternt
synspunkt, fra en religion eller andet. Dette resulterede i ideen om demokrati. Den,
der omfavner ideen om adskillelsen af Deen fra livet, anser sin lykke for at være
opnået, når han tilegner sig et maksimalt niveau af sanselig tilfredsstillelse. Så det
hans forstand opfattede som en interesse (fordi den er dommeren), blev formålet
bag hans handlinger.
Når tanken er homogen, accepterer den ikke, at noget andet bliver sammenblandet
med den. Og i en shariamæssig kontekst, så er denne sammenblanding lig med
Shirk, uanset om det er Kufr eller en synd.
Ligesom Islam ikke accepterer demokratiet, for demokrati er folkets styre,
hvorimod dommen i Islam tilkommer Shari'ah; på samme måde accepterer den
kapitalistiske tanke ikke, at Islam tager magten, fordi det ville være ensbetydende
med afskaffelsen af demokratiet og alle de tanker, som udspringer fra det. Altså ser
vi Vesten bekæmpe radikale islamiske kald og islamiske bevægelser, som arbejder
for at overtage magten. Vesten anser disse for at være til fare for den, fordi det ville
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destruere den fra roden af. Fra dette standpunkt bekæmper Vesten dem og begår
aggressioner imod dem og betragter dem som sin dødsfjende og stempler dem
med forskellige mærkater. Den giver dem mærkater såsom, at de er
fundamentalistiske, for de bygger på principper, som reelt ikke anerkender dens
eksistens; og ekstremistiske, fordi de nægter at have noget med den at gøre, da der
ikke findes et fælles ståsted imellem dem; og ganske snæversynede, fordi de ikke
ænser dens kald og heller ikke tager dens eksistens i betragtning. Hvis vi
undersøger sagen, vil vi se, at det, den stempler andre med, er det, den selv er fuldt
ud engageret i og den kan beskrives med det, den beskriver andre med.
Med hensyn til Vestens standpunkt, så betragtes det som fundamentalistisk, fordi
det bygger på et grundlag, som den er overbevist om og den accepterer ikke, at et
andet grundlag er dens rival, selvom det demokrati, som de taler for, tillader andre
at tage magten, hvis folket vil have det. Den betragtes også som ekstremistisk,
terroristisk og snæversynet, fordi den ikke respekterer eksistensen af politisk Islam
eller vekselvirker med den og det er heller ikke muligt at mødes med den om fælles
anliggender. Og hvor mange gange har Vesten ikke modsagt sin egen ideologi og
kastet sig ud i det, den beskrev andre med? Hvilket slags demokrati er det, som
aflyser valgprocessen, for i stedet at påføre regenternes diktaturer, når det afspejler
folkets ønske?
Så når vi ønsker at bedømme en ide som korrekt eller fejlagtig, skal vi referere den
tilbage til sit grundlag, undersøge den og bedømme den med dette grundlag. Det
er ikke muligt at undersøge en delvis tanke med grundlaget for en anden ide. Så vi
kunne eksempelvis ikke sige, at lykke i Islam skal baseres på opnåelsen af optimal
sanselig tilfredsstillelse. Vi kan heller ikke sige, at muslimen kan adoptere (tro på)
frihederne, som Vesten har adopteret, for Islam hverken godkender eller stemmer
overens med dem. Den, der accepterer Islam som grundlag, skal acceptere hvad
end der udspringer fra den og tage Islam som en helhed, fordi at forlade en del af
den, er ligesom at forlade helheden. Han  siger;

َ ِ ﴿ا َ ُ ْ ِ ُ َن ِ َ ْ ِ ا ْ ِ َ ِب َو َ ْ ُ ُ و َن ِ َ ْ ٍ ۚ َ َ َ َ ُاء َ َ ْ َ ُ َ ٰذ
ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ٕاِ ِ ْ ٌي ِ ا ْ َ َ ِة ا ْ َ ۖ َو َ ْ َم ا ْ ِ َ َ ِ ُ َ دو َن إِ َ ا َ ا
﴾اب

”Har I Imaan på en del af Bogen, men benægter en (anden) del? Hvad er da
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gengældelsen for den, som gør det iblandt jer, andet end vanærelse i det jordiske liv
og på Opstandelsesdagen vil de blive henvist til den strengeste straf.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:85]
Fra dette standpunkt må vi afvise de vestlige staters holdning om, at Islam er en
moderat Deen og at den afviser ekstremisme. Det er da et sandt ord, men med et
ondt formål, fordi Vesten griber det an ud fra sit eget korrupte grundlag.
Altså er Tatarruf (ekstremisme), Ghuloo (umådeholdenhed), Israaf (ødselhed) eller
Ifraat (vidtgåenhed) ord, der har shariamæssige betydninger; og hvis en muslim var
uenig med dem, ville han falde i synd. Ligeledes har I'tidaal (moderation), Iqtisaad
(dvs. adoptering af en middelvej), Istiqaamah (retlinethed) og Wasatiyyah (mådehold)
deres egne shariamæssige betydninger, som muslimen skal overholde. Det samme
gælder for Tafreet (forsømmelse) og Tasaahul (skødesløshed). Når vi vil vide, hvad
Islams Shari'ah siger til dem, kan vi ikke gribe det an, ud fra opfattelser og kriterier,
kapitalisten tror på, for at bedømme dem. Dette er Haraam. Dette tjener Vesten og
dens tanke og udgør reference til andet end Islam, når man vil bedømme Islam og
dens opfattelser.
Der er mange shariamæssige regler, som muslimen skal påtage sig; og han vil være
syndig, hvis han forlader dem; Vesten betragter dem som ekstremisme, fanatisme
og terrorisme. Ting såsom Jihaad for Allahs  skyld, arbejdet for etableringen af
Khilafah, at påbyde Ma'roof og forbyde Munkar, hvilket inkluderer regenterne;
modstand overfor Kufr, at bære Da'wah, afvise demokratiet, at forbyde handel med
Riba (renter), at kvinder skal bære Hijaab og mange andre deslige forpligtelser, som
muslimen skal forholde sig til. Har vi lov til at bedømme disse sager via den rådne
og korrupte vestlige tanke, når den ikke kan bringe noget godt til sine tilhængere?
Hvordan kan den så bringe noget godt til andre? Har muslimerne følgelig lov til at
kalde til det, som Vesten kalder til? Altså skal vi afvise Vestens ide om ekstremisme
og moderation. Og vi skal afvise Vestens indblanding i affærer, som vedrører vores
Deen. Det er derfor, at denne diskussion ikke tog udgangspunkt i et shariamæssigt
standpunkt fra starten af. Men det var et politisk ståsted, der er blevet brugt til at
fastsætte en bestemt retning i Ummah, som var til gavn for Vesten. Altså er dette en
diskussion, som vedrører den fortsatte kolonisering af folks sinde.
I dag skal vi forstå Islams holdning til emnet, ud fra et shariamæssigt standpunkt,
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der vil tjene Da'wah og drage os tættere på Allah .
Al-Mughaalaah (ekstremismen) eller Ghuloo (umådeholdenhed) betyder forøgelse og
overdrivelse. Og Mughaalaah i religiøsitet er strenghed og stivhed i overskridelse af
den grænse, som blev befalet og fastlagt af Shari'ah. Det kaldes også Ifraat. Modsat
Mughaalaah er Tafreet (forsømmelse), som blev udledt fra ordet ”Farrata” i sagen
”Fartan”, hvilket vil sige at falde tilbage, forspilde og vise svaghed i den. Og Tafreet i
Islams Deen er forsømmelsen af dens regler, at forspilde dens rettigheder og vise
svaghed i udførslen af dens pligter. Fra dette opstår sætningen, ”Laa Ifraat Wa Laa
Tafreet Fil Islam,” hvilket betyder, at der hverken er overdrivelse eller forsømmelse i
Islam.
Hvad angår Iqtisaad (mæglingsposition), så betyder det Tawassut (middelvej), I'tidaal
(moderation), Rushd (oprigtighed) og Istiqaamah (retlinethed). Den der er Mu'tadil i
Islams Deen, er den der forholder sig til Allahs  befaling og ikke afviger fra den,
hen imod Ifraat eller Tafreet. Han  sagde;

﴾﴿ ْ ُ ْ ا ٌ ْ َ ِ َ ٌة ۖ َو َ ِ ٌ ْ ُ ْ َ َء َ َ ْ َ ُ َن

”Iblandt dem er der et fællesskab, der følger en middelvej (dvs. praktiserer Iqtisaad),
men mange af dem begår onde gerninger.” [MOQ Surah Al-Ma´idah 5:66]
Selve Tafseer (fortolkningen) af det, er en Ummah Mu'tadilah, som følger sin Herres
befaling, dvs. forholder sig til den middelvej, som Allah  har befalet. Al-Fayoomi
sagde i sit værk, ”Al-Misbaah Al-Muneer”; at, ”Qasada Fil Amri Qasdan, betyder, at
han tog middelvejen, søgte efter det mest relevante og gik ikke over grænsen”.
Den, der undersøger disse definitioner vil forstå, at muslimen er pålagt at
overholde Allahs Hudood (grænser) og ikke overskride dem. Han skal også være
Mu'tadilan dvs. Mustaqeeman (retlinet) på Hans  befaling. Allahs sendebud 
sagde;

(()) ُق ْل آ َم ْت ِ َ ِ ُﰒ ْاس تَ ِق ْم

”Sig: Jeg har Imaan på Allah og derefter, Istaqim (hold dig lige) på vejen.”
[Berettet af Muslim og andre]
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Det vil sige, overhold hvad Allah  har påbudt og afhold dig fra det, Han har
forbudt dig. Istaqim betyder her, Ittaqi (frygt [Allah ]) og derefter kom Allahs 
udtalelse for at opklare meningen;

﴾﴿وا ْ َ ِ ْ َ َ ا ِ ْ َت
َ

”Og Istaqim (stå retlinet), som du er blevet befalet.” [MOQ Surah Al-Shura 42:15]
Altså er Allah  Den, der befaler og muslimen er den, som er lydig og overholder
befalingen. Og han er ikke i stand til selv, at kende vejen til Taqwa og retlinethed.
Og hvis han følger sig selv, har han fulgt sine egne indfald og den, der fulgte sine
indfald, har afveget.
Derfor er der ingen Istiqaamah, uden at følge, hvad Allah  har påbudt og kun
begrænse sig til det og ikke overskride det, om end ved at gøre mere end hvad der
forventes af en, eller ved ikke at leve op til det. For at forstå dette punkt, skal vi
som altid, referere til grundlaget.
Muslimen erkender Allah  og erkender alt, hvad Islam har bragt, i forhold til
løsninger, der stemmer overens med hans Fitrah (naturlige disposition), som Allah
 skabte i ham. Dette er fordi, denne Fitrah er fra Skaberen, som skabte den,
foreskrev dens attributter og skabte, hvad der er godt for den. Samtidig erkender
han, at det andre religioner og ideologier har, med hensyn til deres løsninger, er
defekte, fejlagtige og afvigende; de forårsager lidelse og bringer ikke mennesket
lykke. Det er enten fordi, de er menneskets håndværk; mennesket, der er uegnet,
afhængigt, svagt, forhastet og begrænset, hvis sind ikke er i stand til at omfatte sin
egen realitet som menneske og er uegnet til at komme med løsninger; eller de er
oprindeligt guddommelige, men de kom til et specifikt folkefærd og ikke til alle;
udover det faktum, at menneskets handling nåede dem i fabrikeret og ændret form.
Det er derfor, Islam er anderledes end andre ideologier og religioner; den er en
guddommelig Deen, som behandler alle menneskets handlinger og giver løsninger
på en måde, der vil sikre lykke i begge verdener. Allah  siger;

ً َ ِ َ ُ َ ض َ ِذ ْ ِي َ ِٕن
َ َ ْ ﴿ َ َ ِ ا َ َ ُ َا َي َ َ َ ِ َو َ َ ْ َ َو َ ْ ا
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ْ َ ِ ا ْ َ َو َ ْ ُ ُ َ ِ ً ا
﴾ َ ُ َ ا ْ َ ْ َم

َ َ
ِ َٰ َ

َ ِ َ ِ ا ْ َ َ َل َرب
ا َ ْ َ آ َ ُ َ َ َ ِ َ َ َو

َ ِ ْ َ ً َو َ ْ ُ ُ ُه َ ْ َم ا
َ ِ ٰ َ َ َ َل

”Den, der følger Min Retledning, skal hverken fare vild (i Dunya) eller lide overlast
(i det Hinsides). Men den, der vender sig bort fra Mit Budskab, skal få et elendigt
liv og på Opstandelsesdagen vil Vi vække ham blind. Han vil sige: Herre, hvorfor
har du vækket mig blind, når jeg før kunne se?' Han (Allah ) vil sige: Ligesom
Vores Ayaat (tegn og påmindelser) kom til dig og du tilsideså dem; ligeledes vil du i
dag blive tilsidesat (og smidt i Ilden).” [MOQ Surah Taha 20:123-126]
Så den, der ikke følger Allahs  retledning i denne verden, er blind og har afveget
fra den rette vej og forladt sandheden. Allah  har også bevaret denne Deen for os,
så den ikke går tabt og Han har forhindret hånden i at ændre og fabrikere dens
tekster. Han sagde;

﴾﴿إِ َ ْ ُ َ ْ َ ا ْ َ َوإِ َ ُ َ َ ِ ُ َن

”Det er sandelig Os, der nedsendte Påmindelsen (Qur´anen) i stadier og Vi vil
sandelig bevare den.” [MOQ Surah Al-Hijr 15:9]
Men Han  forhindrede ikke folks forståelse i at afvige. Bevarelsen og
beskyttelsen af teksterne er et bevis fra Allah  mod menneskeheden. Hvad angår
menneskerne, så kan de sagtens fare vild og afvige. De kan fortolke teksterne med
meninger, som teksterne ikke accepterer, de kan tilføje og tage ting væk; men dette
er i forståelsen og ikke i Qur´anens tekst. Altså skal muslimen have en god Imaan,
stærk forholdelse (til de shariamæssige regler) og stå solidt og retlinet på Allahs 
befaling, som den Troende ikke vil afvige en millimeter fra. Det er Islam, der afgør
og muslimen erkender hvad Islam har afgjort. Mennesket som helhed, er ikke i
stand til at lovgive, uanset hvor intelligent det er, eller hvor dyb en erfaring det har,
eller hvor stærk menneskets Imaan er. I lovgivningen skal mennesket underkaste sig
teksterne også selvom det er Abu Bakr Al-Siddeeq , vi taler om. Det var måske
det, han mente, da han sagde følgende i sin første tale, efter at have taget tøjlerne
til Khilafah; ”Adlyd mig, så længe jeg adlyder Allah angående jer, men hvis jeg ikke
adlyder (Allah), så har jeg ingen ret til jeres lydighed. Jeg er blot en følger og ikke
en fornyer,” for dermed at overholde, hvad Sendebuddet  sagde;
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(()) ات ِب ُﻌوا َوﻻ ت َ ْ َ ِد ُعوا فَقَدْ ُك ِف ُ ْﱲ

”Følg og vær ikke fornyere, for I har allerede fået, hvad der er nok for jer.”
[Marfu'ah via Ibn Mas'ood]
Dette er noget, vi finder i muslimen og ikke noget, vi finder i andres tanker; dem,
der forsøger at løse menneskets problemer selv; fordi Islam er grundlæggende set
anderledes end dem. Følgelig er muslimerne pålagt at overholde (Islam) og ikke
lide nederlag og de skal følge og ikke innovere. Hvis vi kigger på muslimernes
standpunkt overfor denne Deen, fra begyndelsen af åbenbaringen over det noble
sendebud  indtil i dag, vil vi opdage, at kærligheden i visse muslimer til Islam, har
overgået alt andet. Nogen foretog en vurdering af sig selv, at de er istand til at
tilbede Allah  på en stærkere måde. De vil måske se ned på andres korrekte og
regulerede tilbedelse, fordi de anser sig selv for at kunne påtage sig mere, end det
Shari'ah krævede af dem. Følgelig tog de sig selv til ekstremerne i forhold til
mængden af tilbedelse. De vil måske også opfinde en ny metode (for tilbedelse),
hvortil der ikke er kommet et Daleel (bevis), fordi det var noget, deres Nafs (indfald
og lyster) førte dem til. Det vil måske overskride grænserne, således at han vil
påtvinge det over andre og beskriver den, der ikke tager imod hans kald, som
mangelfuld (i sin tilbedelse). Og vi ser den person læne sig opad de shariamæssige
beviser i alt hvad han siger og gør, med en vis strenghed i sin forståelse og stivhed i
sin holdning. Det er Haraam, selvom det tager udgangspunkt i kærlighed til Allah
 og Hans Deen, fordi det er lig med ændring af Islams Deen og overskridelse af
grænsen, som blev fastsat af den Evigt Vise Lovgiver. Altså er Allah Den, der
skabte os og vi kan ikke omfatte Ham i viden og vi kender heller ikke realiteten af
Hans Essens og vi ved ikke, hvilken tilbedelse, der er blevet pålagt os; derimod er
det Ham , der omfatter alting. Eftersom vi søger Allahs Velbehag, er der intet,
som behager Ham, medmindre vi står solidt og retlinet på Hans befaling. I forhold
til denne sag, så siger Han , med hensyn til Sin Viden;

﴾ ُ ِ َ ْ ﴿ا َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َو ُ َ ا ِ ُ ا

”Skulle Ham, der skabte, ikke have viden? Og Han er Den Mest Venlige og
Betænksomme, Den der er Bekendt med alting.” [MOQ Surah Al-Mulk 67:14]
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Al-Bukhari berettede via 'Aisha, at Allahs Rasool  gjorde noget, der var et udtryk
for hans  overbærenhed (dvs. en Rukhsah), men nogle mennesker fulgte ham ikke
i det. Da profeten  fik det at vide, lovpriste han Allah  og sagde;

(( ف َ َوا ِ إِﱐ أَ ْلَ ُمه ُْم ِ ِ َوأَ َشد ُ ْﱒ َ ُ َخ ْش َي ًة،ُالﴙ ِء أَ ْصنَ ُﻌه
َ )) َما َ ُل أَ ْق َوا ٍم يَتَ َﲋ ُه
ْ ون ع َِن

”Hvad er der galt med visse mennesker, som afviser (føler sig hævet over) noget
jeg gør? Ved Allah, jeg er mere vidende om Allah end dem og har større frygt for
Ham end dem.”
Her kommer advarslen mod overdrivelse og påbuddet om at indtræde Islam og
drikke (dvs. tage) nænsomt fra den. I Saheeh Al-Bukhari berettede Abu Hurairah ,
at Allahs Rasool  sagde;

ْﴩوا
ُ ِ َ ف َ َسد ُدوا َوقَ ِاربُوا َوأ،ُ َول َ ْن َُشاد ا َن أَ َ ٌد إِﻻ َل َ َبه،ُﴪ
ٌ ْ )) إِن ا َن
((ﳽ ٍء ِم َن ا لْ َ ِة
ْ َ َوا ْس تَ ِﻌي ُنوا ِ لْغَدْ َو ِة َوالر ْو َ ِة َو

”Denne Deen er nem. Og den, der overbebyrder sig selv i den, vil blive udmattet
(overvundet) af den. Så følg den så nøje som overhovedet muligt og spred den
gode nyhed (om belønning). Og søg hjælp (når I beder eller laver Du'a) om
morgenen, eftermiddagen og sent om natten.”
I en anden beretning;

(( َوالْقَ ْص َد الْقَ ْص َد ت َ ْبلُ ُغوا،ﳾ ٌء ِم َن ا لْ َ ِة
ْ َ  َو،)) َوقَا ِربُوا َوا ْ ُدوا َو ُرو ُحوا

”Kom tættere (på den rette vej), rejs tidligt og vend tilbage om aftenen og brug den
sene nat. Følg middelvejen og I vil nå målet.” [Adab Al-Mufrad, Al-Bukhari]
Hvad angår den gode hensigt, som former selve drivkraften bag strenghed og
overdrivelse, så fortalte både Al-Bukhari og Muslim fra Anas , om en gruppe
mennesker, der blev informeret om Sendebuddets  tilbedelse og anså deres egen
for at være mangelfuld. Så de sagde, ”Hvor fjernt er vi ikke fra Allahs sendebud ,
fordi Allah  har tilgivet alle hans synder.” Så de indgik et løfte indbyrdes om at
bruge natten i Qiyaam (nattebøn), faste alle dage og isolere sig fra (deres) kvinder.
Sendebuddet  sagde til dem;
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 لَ ِكﲏ أَ ُصو ُم، ُ َ )) أَن ُ ُْﱲ ا ِ َن قُلْ ُ ْﱲ كَ َذا َوكَ َذا أَ َما َوا ِ إِﱐ َﻷ ْخ َش ُ ْاﰼ ِ ِ َوأَتْقَ ُ ْاﰼ
(( َو ُأ َصﲇ َوأَ ْرقُ ُد َوأَ َ َزو ُج ال َسا َء،َو ُأفْ ِط ُر

”Var det jer, der sagde alt det? Ved Allah, jeg er sandelig den, der frygter Allah
mere end jer og jeg adlyder Ham også mere. Men jeg faster og jeg bryder den. Og
jeg beder og hviler mig (om natten). Og jeg gifter mig med kvinder.”
Og han  endte sin udtalelse med ordene;

(()) فَ َم ْن َر ِغ َب ع َْن ُس ِﱵ فَل َ َْس ِمﲏ

”Så den, der vender sig bort fra min Sunnah (vej), han er ikke en del af mig.”
Det indikerer, at Allah  ikke accepterer andre handlinger end dem, som Han har
nedfældet. Det man tilføjer eller opfinder, betragtes ikke som at nærme sig Allah
. Abu Dawud fortalte i sin Sunan om en mand, som spurgte Allahs sendebud ;
”Allahs sendebud, hvad siger du til en mand, der faster hele tiden?” Sendebuddet
svarede;

(()) َﻻ َصا َم َو َﻻ أَفْ َط َر

”Han har hverken fastet eller brudt den.”
Ahmed berettede i sin Musnad, at Allahs Rasool  sagde til den, der fortalte ham, at
hans søster havde svoret (Nadharat), at lave Hajj til fods;

(( ِل َ ْﱰكَ ْب, )) إِن ا َ ت َ َﻌ َاﱃ لَغ َِﲏ ع َْن َم ْش ﳱِ َا

”Allah den Ophøjede har ikke brug for, at hun går. Lad hende ride...”
Al-Bukhari berettede også via Ibn 'Abbas , som sagde; ”Mens profeten  holdte
Khutbah (tale), så de en mand stå under solen. Profeten  spurgte om ham. Så
sagde de, 'Dette er Abu Israeel, som har svoret, at han vil stå og ikke sidde; at han
hverken vil søge skygge eller tale; og at han vil faste.' Profeten  sagde;
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(( َولْ ُي ِﱲ َص ْو َم ُه،)) ُم ُرو ُه فَلْ َي َت َﳫ ْم َولْ َْس َت ِظل َولْ َي ْق ُﻌ ْد

”Befal ham til at tale, søge skygge og sidde. Men lad ham gøre sin faste færdig.”
Det der indikerer, at overdrivelse fører til ødelæggelse, er denne udtalelse fra Allahs
Sendebud , som blev berettet af Muslim;

((ون
َ )) َه َ َ الْ ُم َتنَط ُﻌ

”De ekstreme vil blive ødelagt (han gentog det tre gange).”
Ahmed, Al-Nasa´i og Ibn Majah berettede via Ibn 'Abbas , at Profeten  sagde;

(()) َ أَﳞَا الن ُاس ِإ ُ ْﰼ َوالْ ُغلُو ِﰲ ا ِن فَإِن َما أَ ْه َ َ َم ْن َﰷ َن قَ ْ لَ ُ ُﲂ الْ ُغلُو ِﰲ ا ِن

”O folk! Tag jer i agt for Ghuloo (overdrivelse) i (jeres forholdelse til) denne Deen.
Fordi det, der ødelagde folk før jer, var deres overdrivelse i deres Deen.”
[Berettet af Ibn Majah]
Hvad der er blevet sagt om strenghed, gælder også den, der forsømmer sine pligter.
Altså erkender han Islams Deen, men forsømmer sine pligter, læner sig opad sine
ønsker, begår de store synder og lover sig selv at angre før sin død, som om han
kender Ghayb (det usete) med hensyn til sin Ajal (levetid). Dette er Haraam. Det
forventes derimod af muslimen, at han adopterer Islam fuldt ud og hurtigt og ikke
accepterer andet end den bedste lydighed; ellers betragtes hans adfærd som en
afvigelse fra Allahs  lige vej.
Ligesom Allah  og Hans sendebud  advarer muslimerne om umådeholdenhed
og overdrivelse som individer, så advares de også som grupper, stater og 'Ulema. I
dag ser vi mange muslimer blandt dem, der bærer Da'wah og deres retslærde, som
griber det hele an ud fra kærlighed til Islam og med et ønske om at skildre Islams
Deen som noget sublimt, nemt og overkommeligt; men de går for langt i denne
henseende. De overskrider grænserne og afviger fra den lige streg, som blev tegnet
(i sandet) af Sendebuddet , de forsømmer mange af Islams Ahkaam og kommer
med holdninger, som ikke har nogen forbindelse til Islams tekster. De gjorde alt
dette, for at give et billede af Islam, at den stemmer overens med tiden og bevæger
sig sammen med realiteten, indtil de tog denne sag til punktet, hvor de
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suspenderede shariamæssige tekster, som den muslimske Ummah er enige om at
overholde. For ikke at nævne, at de bortfortolkede andre tekster. De kom frem til
en holdning om, at den frafaldne (Murtadd) ikke skal dræbes, til trods for
sendebuddets  udtalelse;

(()) َم ْن بَد َل ِدينَ ُه فَا ْق ُلُو ُه

”Den, der ændrer sin Deen, så dræb ham.” [Al-Bukhari og Ahmed]
De sagde dette under påskud om, at de omstændigheder og realiteten, hvori han 
sagde det, var anderledes end vores omstændigheder og realitet. Det blev gjort for
at tilpasse holdningen med Vestens holdning, der taler for religionsfrihed. De kom
også frem til holdningen, at det er tilladt for en kvinde at blive regent, selvom han
 sagde i en Hadeeth;

(()) ل َ ْن يُ ْف ِل َح قَ ْو ٌم َول ْوا أَ ْم َر ُ ْﱒ ِا ْم َرأَ ًة

”Et folk, der udpeger en kvinde til at lede dem, vil aldrig få succes.”
[Berettet af Al-Bukhari, Ahmed, Al-Tirmidhi og Al-Nasa´i]
De sagde dette under påskud om, at denne Hadeeth vedrørte en specifik hændelse
og derfor ikke kan generaliseres. Dette gjorde de, for at give det indtryk, at Islam
respekterer kvinder; dvs. i forhold til Vestens synspunkt. Derudover tillod de
handel med renter, under påskud om, at dette ikke kan undgås under disse
presserende omstændigheder med de internationale forhold.
Alt dette fører til tabet af Islams rettigheder og viser, at Islam ikke kan håndtere
livets affærer. Denne svaghed, som de fremviser, er faktisk deres egen svaghed og
ikke Islams svaghed. Hvad der ligger til grund bag Tafreet (forsømmelse), er det
samme, som ligger til grund bag Ifraat (umådeholdenhed); nemlig uvidenhed om
Islams Deen og om mennesket. Det er derfor disse to typer mennesker, vil
ødelægge sig selv (den ene type er umådeholden og den anden type er
forsømmende) og begge typer styres af deres lyster. Den første type vil opfylde
sine ønsker og den anden følger sig selv, for at behage folk, fjernt fra at søge
Allahs  tilfredshed.
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Overfor disse to standpunkter, er vi pålagt at forholde os til Allahs  befaling
uden overdrivelse eller forsømmelse. Det er ud fra dette synspunkt, at vi forstår
Allah  udtalelse;

س َو َ ُ َن ا ُ ُل
ِ ﴿ َو َ َ ٰ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ا ً َو َ ً َ ُ ُ ا ُ َ ََاء َ َ ا
﴾َ َ ْ ُ ْ َ ِ ًا

”Og således gjorde Vi jer til en afbalanceret nation, så I kan være vidner over
menneskeheden og Sendebuddet kan være et vidne over jer.”
[MOQ Surah Al-Baqarah 2:143]
Allah  har med andre ord gjort Muhammads Ummah til et retfærdigt vidne over
menneskeheden, ligesom Sendebuddet er et vidne over Ummah. På grund af dette
bliver Ummah den bedste og mest ærefulde Ummah. Og dens position blandt hele
menneskeheden, er ligesom toppen af et bjerg, hvor den har den højeste og mest
centrale position. Vi forklarer ikke denne Ayah, som Vesten forklarer den, ud fra
dens opfattelser, som er baseret på en kompromisløsning. Dette er Haraam, som vi
har forklaret før. Islams 'Aqeedah kan ikke baseres på kompromisløsningen. Dette
er lig med Kufr. Dette handler om Kufr eller Imaan, lys eller mørke og vejledning
eller vildledning. Hvad angår spørgsmålet om den shariamæssige regel, så har vi
tidligere fastlagt, at der ikke er nogen lovgiver eller Haakim (dommer) udover Allah
 og at der ikke er nogen til at reversere Hans dom, for Han er den bedste
Dommer.
Dette er Vestens forståelse af emnet om moderation og ekstremisme. Og dette er
den islamiske forståelse. Synes I, at de kan mødes (stemme overens)? For Vestens
hensigt med holdningen, er at destruere, hvad den ser som en fare for sin
tilstedeværelse og kolonisering. Skal vi hjælpe Vesten og give dem magten over
muslimerne? At hjælpe Vesten vil sige at hjælpe dem mod de muslimer, der
arbejder for Islam. Han  sagde;

﴾ ْ ُ ﴿ َ ِ َ ٰ ِ َ َ ْد ُع ۖ َوا ْ َ ِ ْ َ َ ا ِ ْ َت ۖ َو َ َ ِ ْ ا ْ َ َاء

”Kald derfor til dette (O Muhammad ) og Istaqim (stå fast og retlinet), som du
blev befalet og følg ikke deres indfald og lyster.” [MOQ Surah Al-Shura 42:15]
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Og Han  sagde;

ٌ ِ َ َ ْ َ ْ ا ۚ إِ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َن
ِ ون ا
ِ ُد
ُ َ َ ا ُر َو
﴾َ ُ و َن

َ َ َب َ َ َ َو
ُ ُ َ ََ ََ ُ ا
ُ َ ُ ْ ا ْو ِ َ َء

َ َ َ ا ِ ْ َت َو
َ ِ َ ُ ا إِ َ ا
ِ

ْ َِ ْ َ﴿
ْ َ َ َو

”Stå derfor fast og retlinet, som du blev befalet, sammen med dem, der angrer og
overskrid ikke (Allahs grænser). Han ser sandelig alt, hvad I gør. Og vis ikke
tilbøjelighed mod dem, der begår uret, for så vil Ilden ramme jer; og foruden
Allah, vil I ikke have nogen beskyttere og I vil heller ikke blive hjulpet.”
[MOQ Surah Hud 11:112-113]
Vores hjerter bærer på godhed overfor denne Deen og higer efter dens sejr. Med
Allahs  hjælp og Tawfeeq, vil hjerter og sinde blive åbnet for at støtte denne Deen.
Den godhed, vi værdsætter til os selv, værdsætter vi også til andre. Og vi beder
Allah  om at gøre vores rådgivning ligesom regnen, hvormed Han  genopliver
hjerter og sinde, fordi kun Allah  kan vise mennesker den Rette Vej.

