Hvad er en Ideologi?
Ideologi?
En ideologi er en omfattende opfattelse, som dækker mennesket, livet og hele universet; den besvarer
hvad der var før dette liv, og hvad der kommer efter det, og den opretter også forholdet imellem dette
liv, og hvad der var før det, og hvad der kommer efter det. For at være en ideologi, og ikke blot en teori
eller forestilling, skal et system til at leve dette liv, baseres på denne omfattende tanke. Allah  siger:

 
         
”Den eneste sande Deen (ideologi, levemåde) hos Allah er Islam.” [Aal ’Imran 3:19]
På basis af denne Ayah fortæller Allah  muslimerne, at Islam er den eneste Deen (ideologi), som Allah
accepterer. Det vil sige, at det er indforstået, at der vil eksistere andre Adyan (ideologier).
Allahs Sendebud  sagde i en Hadith:
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”Den der udfører en handling, som ikke er ifølge vores sag (dvs. Islam), vil få den
afvist.” [Sahih Muslim, i kitab al-Aqdhiyah]
Med andre ord kan der ikke være nogen menneskelig handling med hensigten om at udføre noget godt,
uden at det kommer fra Deen al-Islam; ellers vil handlingen blive afvist af Allah .
Da muslimens formål i livet, er opnåelsen af Allahs  tilfredshed, bliver det afgørende at adoptere
Islam som vores Deen, og sikre at vores handlinger er baseret på Islams Deen.
Muslimerne skal også sikre sig, at de ikke er en del af andre ideologier end Islam. Dette kan kun opnås,
ved at vi underkaster os fuldt ud til Deen al-Haqq (dvs. Sandhedens ideologi), og ikke til Deen al-Batil
(dvs. Falskhedens ideologi).
Deen på arabisk kan groft oversættes til dansk som en ideologi (og ikke religion!). Og ordet ideologi
betyder en levemåde, et omfattende syn på mennesket, livet og universet og måden hvorpå folk udleder
deres løsninger på basis af ideologien, når de står overfor problemstillinger. I bund og grund skal en
ideologi besvare de spørgsmål, som har optaget ethvert menneskes sind, og de er:
-

Hvordan opstod universet?
Hvad er meningen med livet? Hvordan skal vi organisere det?
Hvad var der før dette liv?
Hvad sker der efter dette liv?

Desuden skal ideologien have en metode til at iværksætte den, få den til at fungere, og viderebringe den
til andre folkeslag og nationer. Allah  nævner i en anden Ayah, at:

,)"(;# <
  7
 (8?+ , - . /!0$ 10#2 3  4 0 ' ( 5 6 78:9    ,); # <
  1( =  4 >5 0   
 0@ )!* , - ' A B
 CD
 $ E
 FG0 8$ 78:9  6 ' (5  

”Allah er de Troendes beskytter. Han fører dem ud af mørkets dybder, og ind i lyset. Men de vantros
beskyttere er taghoot. De fører dem ud af lyset, og ind i mørkets dybder. Disse vil være ildens beboere, og
deri skal de forblive.” [Al-Baqarah 2:257]
Og det er velkendt, at Dhulumaat i ovenstående Ayah refererer til Kufr i flertalsform, hvorimod lyset
refererer til Islam i entalsform. Altså er der mange former for Kufr, såsom kapitalisme, kommunisme og
deres forskellige manifestationer (indenfor økonomi, politik, friheder osv.), men kun én form for Islam.
Altså skal muslimer afvise alle former for mørke. Den muslimske Ummah skal adoptere Islam, og kun
Islam. Kompromis imellem en ideologi med en anden, accepteres ikke af Allah .
Den muslimske Ummah skal træffe det eneste korrekte valg, og vælge den islamiske ideologi over de
andre ideologier (kapitalisme og kommunisme).

