Islams svar
på vor tids spørgsmål

Af

Hazrat Mirza Tahir Amad
Khalifatul Masih IV
Overhovedet for Ahmadiyya-bevægelsen

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

1

ISLAMS SVAR PÅ VOR TIDS SPØRGSMÅL
Originaltitel: Islam’s Response to Contemporary Issues
Udgivet på engelsk i 1992 – genoptrykt i 1993 og 1997
 Islam International Publications Ltd.
 Dansk udgave 2004 Islam International Publications Ltd.
1. udgave, 2. oplag 2009
oplag 100
Udgiver:
Islam International Publications Ltd.
Islamabad, Sheephatch Lane
Tilford, Surrey GU 10 2AQ
England
Trykt hos Nusrat Djahan Moske
Eriksminde Allé 2
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 35 02

Kopiering fra denne bog eller dele deraf samt enhver anden udnyttelse
er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.
ISBN 87-88194-42-62

2

Om forfatteren
Hazrat Mirza Tahir Ahmad ( 1928 - 2003 ) var overhovedet for den
verdensomspændende, dynamiske missionerende retning – Islams
Ahmadiyya-bevægelse. Han har givet utallige foredrag om religiøse
emner og besvaret tusinder af spørgsmål i forbindelse med vor tids
centrale spørgsmål. Hans bog, Mord i Allahs navn, er udkommet på
adskillige sprog.
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Forord
Ahmadiyya-bevægelsen blev grundlagt i 1889 af Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad fra Qadian, som proklamerede, at han var de sidste tiders
forjættede Messias og verdensreformator, hvis komme var blevet profeteret i alle de store verdensreligioner.
I 1989 fejrede dette muslimske samfund dets første hundrede års
jubilæum. Den sidste hovedbegivenhed i festligholdelsen var en tale
den 24. februar 1990, holdt i Queen Elisabeth den 2.s konferencecenter
i London af overhovedet for Ahmadiyya-bevægelsen, Hadrat Mirza
Tahir Ahmad, Khalifatul Masih (den fjerde efterfølger efter den forjættede Messias ).
Denne betydningsfulde tale blev overværet af otte hundrede gæster,
hvor der var politikere, arabister, journalister, professorer, lærere,
mænd og kvinder fra andre professioner samt højtstående religiøse
lærde tilstede. Aftab A. Khan, den nationale amir for Ahmadiyyabevægelsen i Storbritannien bød gæsterne velkommen. Edward Mortimer ledede mødet, og medlem af Parlamentet Hugo Summerson
takkede. Efter talen var der en kort runde med spørgsmål og svar.
Da det ikke var muligt at yde et så omfattende emne fuld retfærdighed på den tid, som traditionelt er til rådighed til sådanne offentlige
taler, var kun en delvis gennemgang af emnet mulig. Men foranlediget
af talrige opfordringer fra deltagerne og fra dem, der ikke kunne
deltage, er denne bog, der er baseret på det originale manuskript, blevet
udgivet separat. Da talens originale tekst var dikteret af taleren, blev
alle anstrengelser gjort for trofast at holde sig til denne. Ved den første
gennemgang opdagede man her og der mindre fejl, som omhyggeligt
blev rettet af taleren selv. Senere blev det fundet passende at få dele af
teksten gennemgået af en englænder, således at denne kunne påpege
eventuelle steder, hvor teksten behøvede yderligere bearbejdning, eller
såfremt der skulle være udtryk, som for et engelsk øre måtte synes
fremmed. Vi udtrykker vor tak til Barry Jeffries fra Queensbury,
Yorkshire, og til Muzaffar Clarke fra Stirchly, Birmingham, som
skænkede deres værdifulde arbejde og på beundringsværdig måde
fuldførte dette. Også deres råd med hensyn til det vestlige sinds
overfølsomhed vedrørende nogle kulturelle forskelle mellem øst og vest
var til stor hjælp. Selvfølgelig har enhver ret til at have en anden
mening end andre, men uoverensstemmelser på grund af misforståelser
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bør i videst muligt omfang undgås. Det er her, begge disse herrer har
ydet en stor hjælp.
Da vi blev en smule forsinket med trykningen af bogen, er vi yderst
bevidst om, at en række af emnerne heri har fået en central rolle. En
lang række af muligheder, anskuet af talerens fremsynethed, har på
mirakuløs vis vist sig at være sande. Der har for eksempel været
betydelig debat vedrørende interreligiøs harmoni set i lyset af det
fornyede fatwa vedrørende blasfemi. Enorme forandringer har fundet
sted efter kommunismens sammenbrud i de østeuropæiske lande. FN’s
sikkerhedsråd har fået en ny rolle. I Storbritannien har renteniveaupolitikken fremskyndet den økonomisk tilbagegang. Disse emner – og
mange andre – er fuldt og helt, før begivenhederne fandt sted, blevet
behandlet her. Det er derfor beklageligt, at bogen ikke blev trykt
tidligere.
Alt hvad der er tilbage at sige er sagtmodigt at erindre læseren om, at
teksten til denne bog blev dikteret af taleren tidligt i 1990, da tegnene
på disse begivenheder endnu var i deres spæde begyndelse. Sjældent er
en advarsel fremsat i så klare vendinger. Budskabet er tidløst og peger
frem mod udsigten til fred i hele verden. Såfremt taleren får ret i de
fleste af sine forudsigelser, som han allerede har fået det i nogle, vil det
være passende for lederne i verden at tage denne tale alvorligt og gøre
en ægte anstrengelse for at uddrage det maksimale af den i skabelsen af
den nye verdensorden.
Må Gud gøre dem i stand til dette. Amen.
Mansoor A. Shah
London, juli 1992.

Udgiverens kommentarer
Ifølge vor tællemetode bliver verset Bismillah irrahman irrahim
(i Allahs, den Nådiges, den Barmhjertiges navn) talt som første vers i
det kapitel af den hellige Koran, som det indleder. Nogle udgivere af
Koranen begynder imidlertid at tælle efter Bismillah irrahman irrahim. Såfremt læseren ikke finder det relevante vers under det nummer,
som er anført i denne bog, rådes denne til at trække 1 fra tallet. Det vil
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sige, at i denne bog citeres kapitel 2, Al-Baqarah: vers 286, som i nogle
udgaver af den hellige Koran kan findes under kapitel 2: Al-Baqarah:
vers 285.
Hvor det har været nødvendigt, er oversættelsen af den arabiske tekst
udvidet med tilføjelser for at forklare meningen. Sådanne ord er skrevet
i parentes. Ordet og i begyndelsen af et oversat vers er udeladt. I
betragtning af det stor antal udgaver af Hadith (traditioner) er kun
navnet på den, der har samlet traditionerne, angivet, og for at gøre det
kort er bind og kapitelhenvisninger udeladt. Navnet Muhammad, den
hellige Profet eller Islams grundlægger følges generelt af bogstaverne
(sa), der står for hilsenen sallallaho alaihi wasallam eller må Guds fred
og velsignelse være med ham. Andre af Guds profeters og sendebuds
navne følges af bogstaverne (as), der står for alaihi salato wassalam,
der betyder fred være med ham. Disse hilsener er ikke med undtagelse
af få tilfælde skrevet fuldt ud for at tilpasse teksten til ikke-muslimske
læsere.
Den muslimske læser bør benytte den fulde hilsen som er underforstået i teksten. Formen ibn er blevet brugt både i begyndelsen og
midt i personnavne for at være i overensstemmelse med almindeligt
brug, skønt bin også forekommer midtstillet i nogle originale tekster
(sædvanligvis forkortet som b.). Lokale geografiske omskrivninger af
Makkah og Madinah er brugt.
Koranversene er oversat direkte fra den engelske udgave.
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Introduktion
Overhovedet for Islams Ahmadiyya-bevægelse, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad, åbnede sin tale med den traditionelle islamiske recitation og
åbningskapitlet i Koranen, sura al-Fatiha. Derefter holdt han følgende
foredrag:
Edward Mortimer (ordstyreren), ærede gæster, mine damer og herrer!
Tillad mig for det første at give udtryk for den dybe taknemmelighed,
som jeg føler ved, at De er til stede her i eftermiddag. Jeg må også
tilstå, at foredraget, som jeg skal holde her, er en stor udfordring for
mig. Emnet er omfattende, og det er med dyb ærefrygt, at jeg indleder
det. Men lad mig begynde med at stille to helt fundamentale spørgsmål:
Hvilke udfordringer står verden af i dag overfor? Og hvilke løsninger
giver religion på disse spørgsmål i vor moderne tid?

Mangel på fred
Den mest fremherskende sygdom, som verden i dag lider af, er manglen
på fred. Takket være en rivende videnskablig og teknisk udvikling i
menneskets dagligdag inden for alle områder har menneskeheden for
nærværende nået et meget højt niveau af materiel velstand. De mere
heldige dele af verdenssamfundet, de vi kalder den første og den anden
verden, har uden tvivl høstet de fleste af frugterne af vor moderne
verdens videnskabelige fremskridt, men den tredje verden har også til
en vis grad draget nytte deraf. Endog i de fjerneste og mørkeste afkroge,
hvor mennesker fortsat lever som i en fjern fortid, har dette fremskridt
glimtvis fundet vej. Alligevel er mennesket ikke lykkeligt og tilfreds.
Der er stigende rastløshed, frygt, forudanelse og manglende tro på
fremtiden og utilfredshed med det, som man har arvet fra fortiden.
Dette er meget vigtige problemstillinger, som udfordrer selve strukturen i vor moderne verden. Dette skaber i sig selv en dyb utilfredshed
hos mennesket, hvad enten det gælder fortiden eller nutiden; i særlig
grad påvirker det de skabende tankeprocesser hos den unge generation.
− Mennesket søger efter fred.
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Islams bidrag til verdensfreden
Den egentlige betydning af selve ordet ISLAM er fred. På en præcis og
smuk måde udtrykker dette ord hele islams lære og alle denne religions
holdninger. Islam er en fredens religion. Islams lære garanterer mennesket fred og fremgang på alle livets områder. I dette foredrag har jeg
udvalgt nogle områder, hvor verden af i dag har behov for råd og
vejledning:
1. Interreligiøs fred og harmoni
2. Generel social fred
3. Socialøkonomisk fred
4. Økonomisk fred
5. Fred i national og international politik
6. Fred for den enkelte.
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I
Interreligiøs fred og harmoni
1. Religiøse værdier gøres overflødige
2. Profetdømmet er universelt
3. Alle profeter er lige
4. Samme autoritet - forskellig rang?
5. Ingen religion har monopol på frelse
6. Fremme af harmoni og gensidig respekt mellem
religionerne
7. Begrebet universalitet
8. Islam - en universel religion
9. Midler i kampen - ingen tvang
10. Den naturlige udvælgelse
11. Talefrihed
12. Frihed og frigørelse i vor tids samfund
13. Blasfemi
14. Interreligiøst samarbejde
15. Konklusion
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Vi har sandelig sendt dig med sandheden, som en forkynder af glædeligt nyt og som en advarer. Og der findes intet folk på jorden uden, at
en advarer (på et eller andet tidspunkt) er kommet til dem fra Gud.
(Sura 35, Al-Fatir: 25)
Sandelig, de som tror (på Muhammad som Guds Sendebud), og jøderne
og sabierne og de kristne − som tror på Allah og den yderste dag og
handler retfærdigt, over dem skal der ikke komme frygt, og de skal ikke
sørge. (Sura 5, Al-Ma’ida: 70)
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Religiøse værdier gøres overflødige
Ser man ud over hele det religiøse scenario, kan man ikke undgå at
lægge mærke til, at der synes at herske en fuldstændig paradoksal
tilstand med hensyn til religion i vor tid. Generelt set mister religionen
taget i folk, medens den dog nogle steder samtidig strammer grebet. I
visse dele af samfundet, og næsten i alle religioner, synes der at ske en
voldsom drejning tilbage i retning af gamle dogmer, middelalderlig
strenghed og intolerance over for anderledes tænkende.
På det moralske område er religionen på tilbagetog; kriminalitet
florerer, ærlighed og sandfærdighed er for nedadgående, lighed og
udøvelse af retfærdighed er på kanten af udslettelse, det sociale ansvar
over for samfundet ignoreres, og i stedet styrkes den personlige egoisme. Dette sker endog i lande, som ellers hævder at være religiøse.
Disse og mange andre sociale onder, som alle er klare tegn på et
samfund i moralsk forfald, er nu dagens orden. Eftersom selve religionens liv og sjæl er dens moralske værdier, vil en fortsat udryddelse af
disse uundgåeligt føre til, at selv om religionens legeme er ved at blive
genetableret, så er sjælen fortsat ved at forlade legemet. Med hensyn til
religionen er det, vi er vidne til i dag − nemlig religionens såkaldte
genfødsel, derfor ikke sammenligneligt med andet end liv til døde
kroppe, således at de vil fremtræde som zombier.
Andre steder skaber langvarig stilstand og en mangel på spænding og
udvikling ligegyldighed blandt religiøst interesserede mennesker. De
mirakler, som de forventer, udebliver. Det bizarre fænomen med usædvanlige og overnaturlige indgreb, som de forventer skal ændre verden
til deres egen fordel, opfyldes ikke. De forventer, at mærkelige profetier
skal opfyldes for netop at gøre deres tro til noget særligt. Alligevel sker
der intet. På ruinerne af disse menneskers forventninger og på grund af
deres frustrationer vokser nye religiøse kulter frem. Trangen til at flygte
fra fortiden skaber også et ønske om at erstatte det opståede tomrum
med noget nyt. Samtidig med denne destruktive udvikling spirer der
også et nyt og urovækkende fænomen frem. Det har tydeligt forbindelse
til genopvækkelse af gamle religiøse dogmer og truer verdensfreden i
dag. Dogmernes genoplivning skaber en forgiftet atmosfære, som tager
livet af enhver sund dialog samt fri meningsudveksling. Oven i dette
findes der altid skruppelløse politikere, som forsøger at udnytte omskiftelige situationer til egen fordel, og som med glæde udnytter de
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muligheder, som tilbyder sig, for at ødelægge ethvert godt indtryk af
religionen. Vi erfarer endnu en gang, at interreligiøse stridigheder
blusser op. Desuden er de såkaldte “frie” medier ikke så frie, at de kan
spille en fuldstændig neutral rolle med hensyn til forholdene i verden,
men er styret af usynlige hænder. Når derfor medierne i et land med en
speciel fremherskende religion går ind i kampen for at skade en
konkurrerende religions image, bliver billedet meget sammensat. Det
første offer i en sådan strid er uden tvivl religionen selv.
Jeg er dybt bekymret og urolig for, hvad der i dag sker i den religiøse
verden. Der er et skrigende behov for, at de forskellige religioner gør en
helhjertet og oprigtig indsats for at fjerne de misforståelser, som
eksisterer dem imellem. Jeg mener, at islam på en god måde kan tilbyde
det, som vi behøver, og således opfylde vore behov og stilne vor trang.
For at lette forståelsen af emnet har jeg yderligere delt det op i
forskellige kategorier. For eksempel er det min opfattelse, at såfremt en
religion på en værdifuld måde skal kunne bidrage til freden i verden, er
det afgørende nødvendigt, at denne religion i sig har et potentiale til at
forene hele menneskeheden. Det vil sige, at religionen selv skal acceptere sin universalitet således at forstå, at alle mennesker uanset
farve, race eller geografisk tilhørsforhold er skabt af én og samme
Skaber. Derfor har alle lige stor ret til at modtage guddommelig
vejledning − såfremt menneskeheden i det hele taget modtager guddommelig vejledning. Dette synspunkt fjerner grundlaget for den opfattelse,
at en speciel religion skulle have monopol på sandheden.
Enhver religion har, uanset navn eller doktriner og uanset hvor den
findes, eller i hvilken tidsalder den hører hjemme, ret til at hævde, at
den rummer en guddommelig sandhed. Indrømmes må det også, at på
trods af at religionerne har forskellige doktriner og læresætninger, er
det mest sandsynligt, at de har en fælles oprindelse. Den samme
guddommelige autoritet, som skabte denne eller hine religion et eller
andet sted i verden, har med sikkerhed også taget sig af andre menneskers religiøse og åndelige behov andre steder på jorden og til andre
tider.
Netop dette er budskabet i den hellige Koran, islams hellige bog.
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Profetdømmet er universelt
Vedrørende dette siger den hellige Koran:

Vi oprejste i sandhed et sendebud hos ethvert folk (med budskabet):
Tilbed Allah og nær afsky for alt ondt (enhver oprører). (Sura 16,
Al-Nahl: 37)
For det andet erklærer den hellige Koran: “O, du Guds Profet, du er
ikke den eneste profet i verden”.

Vi sendte (visselig) sendebud før dig; blandt disse har Vi nævnt nogle
for dig, og andre har Vi ikke nævnt for dig. (Sura 40, Al-Mu’min: 79)
Den hellige Koran minder islams hellige Profet (sa) om at

Du er blot en advarer. Vi har i sandhed sendt dig med Sandheden, som
en forkynder af et glædeligt budskab og (som) en advarer; og der er
ikke noget folk, som ikke har fået sendt en advarer. (Sura 35, Al-Fatir:
24-25)
I lyset af det just citerede er det helt tydeligt, at islam ikke monopoliserer sandheden, så andre religioner elimineres. Erklæringen er netop,
at Gud til alle tider og i alle egne af verden har opfyldt menneskehedens
åndelige og religiøse behov ved at oprejse sendebud som forkyndere af
det guddommelige budskab til de folk, blandt hvem de var oprejst, og
som de var sendt til.
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Alle profeter er lige
Spørgsmålet er da: Hvis der er så mange profeter sendt af Gud til alle
verdens folkeslag, i forskellige egne af verden og til forskellige tider,
har de så den samme guddommelige autoritet? Ifølge den hellige Koran
tilhører alle profeter Gud og har som sådan med hensyn til guddommelig autoritet samme styrke og autoritet. Ingen har ret til at sætte noget
skel mellem en profet og en anden. Vedrørende autenticiteten af
profeternes budskab, så er alle profeter lige. Islams holdning kan her i
forholdet til andre religioner og deres grundlæggere og mindre profeter
virke som en forenende og betydningsfuld faktor. Dette princip med
hensyn til autenticiteten, at enhver profets åbenbaring skal nyde samme
status, kan bruges som et meget stærkt forenende instrument til at
bringe forskellige religioner sammen. Det omformer fjendtlige holdninger til profeternes budskab i andre religioner til respekt og ærbødighed. Dette er altså det klare og logiske standpunkt i den hellige
Koran:

Dette Sendebud (den hellige Grundlægger af islam) tror på det, som er
åbenbaret til ham fra hans Herre, og således gør også de troende; alle
tror (de) på Allah og på Hans engle og på Hans bøger og Hans
sendebud, idet de siger: Vi gør ingen forskel mellem nogle af Hans
sendebud. Og de siger: “Vi har hørt, og vi adlyder ...”. (Sura 2,
Al-Baqarah: 286)
Dette emne er gentaget i andre af Koranens vers, fx:
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I sandhed, de som ikke tror på Allah og Hans sendebud, og som søger
at skabe skel mellem Allah og Hans sendebud, og siger: ”Vi tror på
nogle, men ikke på andre”, og som søger en mellemvej, de er sandelig
de vantro, og Vi har beredt de vantro en ydmygende straf. Og de som
tror på Allah og på alle sendebudene, og som ikke skaber skel mellem
nogen som helst af dem, disse vil Han snart give deres belønning. Og
Allah er Den mest Tilgivende, Den Barmhjertige. (Sura 4, Al-Nisa:
151-153)

Samme autoritet - forskellig rang?
Hvis alle profeters autenticitet er den samme, er det samme da også
tilfældet med hensyn til rangorden?
Svaret på dette spørgsmål er, at profeter på mange måder kan have
forskellige personlige kvaliteter og måder, som de udøver deres ansvar
på. Vedrørende deres nærhed til Guds og deres stilling i Hans øjne, kan
sendebud og profeter adskille sig fra hinanden. Et studium af profeterne
på grundlag af den hellige Bibel, den hellige Koran og andre skrifter
underbygger denne konklusion. Den hellige Koran lærer, at der ikke på
nogen måde er sådanne forskelle, at det skulle kunne true freden
mellem mennesker. Den samme hellige Koran, som forklarer, at der
ikke er forskelle med hensyn til de guddommelige budskabers autenticitet fra den ene profet til den anden, erklærer:

Disse budbringere har Vi ophøjet, nogle over andre; blandt dem er
nogle, som Allah (ofte) har talt til, og nogle af dem har Han ophøjet i
rangorden ... (Sura 2, Al-Baqarah: 254)
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Efter at have accepteret dette udsagn kan man tænke over, hvem der
blandt profeterne skulle betragtes som indehaver af den højeste rang.
Dette er et følsomt emne; alligevel kan man ikke lukke øjnene for
vigtigheden af spørgsmålet.
Tilhængere af næsten alle religioner gør krav på, at grundlæggeren af
deres religion er den højeste, og at ingen anden kan sammenlignes med
ham i ophøjethed, værdighed, ydmyghed og gudsfrygt, kort sagt alle de
kvaliteter, som kendetegner en profet. Hvorledes kan islam så hævde, at
Muhammad, islams hellige Profet (må Guds fred og velsignelse være
over ham), er den mest ophøjede over alle profeter? Ja, islam erklærer
klart, at alle de ophøjede kvaliteter, som var blevet den hellige Profet
(sa) til del, gør ham til den største frem for resten af verdens profeter.
Alligevel er der en tydelig forskel mellem islam og andre religioner i
forhold til dette krav.
For det første skal man huske på, at ingen anden religion end islam
anerkender profetdømmets universalitet. Når og hvis jøderne hævder, at
Moses (as) var den største profet, sammenligner de ikke Moses (as)
med Buddha (as), Krishna (as), Jesus (as) eller Muhammad, må Guds
fred og velsignelse være over dem alle, i og med at de ikke anerkender
ovennævnte andre store religiøse grundlæggeres krav som ægte og
værdige til accept. Således er der ikke i den jødiske række af profeter
inkluderet andre end dem, som specielt er nævnt i Det Gamle Testamente; selv muligheden for, at der skulle være profeter andre steder, er
utænkelig. I lyset af denne holdning bliver deres påberåbelse af enhver
jødisk profets overhøjhed ikke sammenlignelig med islams forståelse.
Profeter uden for Bibelen eksisterer simpelthen ikke. Af nøjagtig
samme natur er de lignende krav fra buddhismen, Zoroasters lære,
hinduismen, etc. Dog er der en anden forskel, som må huskes. Når vi
taler om deres profeter, skal vi altid være opmærksomme på, at de ikke
altid ser på deres hellige skikkelser som værende profeter. Opfattelsen
af profeter og budbringere, som dette er forstået i jødedommen, kristendommen og islam, deles ikke på nøjagtig samme måde af de fleste
andre religioner. I stedet for behandler de stiftere af deres religioner og
hellige mænd som hellige personligheder, eller reinkarnationer af Gud,
eller som Gud selv − eller som noget, der nærmer sig dette. Måske skal
Jesus Kristus (as) også forstås som en undtagelse − ud fra kristendommens fordelagtige stilling. Men ifølge islam er alle disse såkaldte guder
18

eller reinkarnationer af Gud, eller de såkaldte sønner eller børn af Gud
blot profeter og budbringere, som er blevet guddommeliggjort af deres
tilhængere på et langt senere tidspunkt. I virkeligheden er det for at
være mere nøjagtig ifølge islam således, at guddommeliggørelsen af
hellige personer i forskellige religioner er en yderst gradvis proces og
ikke en spontan reaktion hos en profets samtidige generation. Men dette
skal vi senere vende tilbage til.
Når islam imidlertid hævder, at den hellige grundlægger er den
største blandt profeterne, er det med det udgangspunkt, som det er
forstået i den jødisk-islamiske opfattelse af profeter. Det er på sin plads
at minde om, at ifølge islam betragtes alle grundlæggere af alle åbenbarede religioner som mennesker, der af Gud fik pålagt profetværdigheden. Der er ingen undtagelse i dette universelle forhold. For eksempel
erklærer den hellige Koran:

Hvorledes (vil det gå med dem,) når Vi bringer et vidne fra ethvert folk,
og bringer dig (Muhammad) som et vidne mod disse! (Sura 4, Al-Nisa:
42)
Efter denne væsentlige afklaring fortsætter vi nu med at studere den
status, som den hellige Profet i islam, Allahs fred og velsignelse være
over ham, har ifølge den hellige Koran. Det mest tydelige og ugendrivelige udsagn vedrørende islams hellige Profet (sa) foreligger i det
velkendte og meget diskuterede vers i den hellige Koran:

Muhammad er ikke far til nogen af jeres mænd, men (han er) Allahs
Sendebud og (Khataman Nabiyyin) Profeternes Segl og Allah har fuldt
kendskab til alle ting. (Sura 33, Al-Ahzab: 41)
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Det arabiske ord Khatam i dette vers har mange betydninger, men
essensen af titlen Khataman Nabiyyin er uden skygge af tvivl: at være
den absolut bedste, den enestående, det sidste ord, den sidste autoritet,
den som omslutter eller indbefatter alt og bevidner om andres sandhed.
(Leksikon over det arabiske sprog, F.W. Lane, Aqrab al-Muwarid,
Mufradat af Imam Raghib, Fath og Zurqani). Et andet vers, som taler
om ophøjetheden hos den hellige Grundlægger af islam (sa), erklærer,
at den lære, som den hellige Profet (sa) formidler, er fuldkommen og
endelig. Versets ordlyd er følgende:

... I dag har Jeg fuldkommengjort jeres religion for jer og fuldendt Min
nåde mod jer og valgt islam som jeres religion ... (Sura 5, Al-Maidah:
4)
Den logiske konklusion af dette udsagn må være, at af alle verdens
lovgivende profeter, og i og med at verden dermed blev skænket den
mest fuldkomne vejledning, så har han den højeste status blandt profeterne.
Temaet underbygges yderligere ved, at den hellige Profet (sa) i klare
vendinger bliver forsikret om, at den Bog, som er blevet ham åbenbaret,
vil blive beskyttet og sikret mod forfalskninger. Således er indholdet
ikke alene erklæret for fuldkomment, men vil endvidere være evigtvarende − forblive rent og uændret med hensyn til selve de ord, som
den blev åbenbaret i til islams hellige Grundlægger (sa). De sidste
fjorten århundreder har tydeligt vidnet om dette udsagns sandhed.
Følgende vers er i denne sammenhæng relevante:

I sandhed, Vi har Selv nedsendt denne formaning, og Vi vil i sandhed
selv beskytte den. (Sura 15, Al-Hijr:10)

20

I sandhed, dette er den strålende Koran på en velbevaret tavle. (Sura
85, Al-Buruj: 22-23)
I lyset af det ovenstående er det klart, at den hellige Grundlægger af
islam (sa) ikke alene er erklæret som den øverste, men også som den
sidste lovbærende Profet, hvis autoritet fortsat vil være gældende til
tidens ende.
Når dette er sagt, kan nogle måske begynde at undre sig over, om
islams hellige Grundlæggers (sa) overhøjhed skulle kunne være baggrund for strid og misforståelse mellem andre religioners tilhængere. Så
hvorledes kan man forene denne holdning med temaet for dette foredrag, nemlig at islam garanterer fred i alle menneskelige anliggender,
hvoraf religion da ikke er det mindst vigtige?
Det var med dette spørgsmål i tankerne, at jeg besluttede at uddybe
emnet. Dette spørgsmål kan på mere end en måde besvares tilfredsstillende for dem, som har et fordomsfrit og søgende sind. Som det
tidligere er nævnt, er lignende udsagn også kommet fra tilhængere af
mange andre religioner. Det er kun klogt, at man undersøger disse kravs
forskellige indhold uden at blive særligt ophidset over det. I sig selv bør
sådanne udsagn ikke støde følelserne hos andre religioners tilhængere,
som har lignende krav. Men islam går et trin videre med hensyn til at
lære tilhængerne ydmyghed og værdig opførsel, således at deres tro på
islams hellige Grundlæggers (sa) ophøjede stilling ikke skal støde andre
utilsigtet.
De to følgende traditioner vedrørende islams hellige Grundlægger
(sa) er enestående med hensyn til at afklare dette forhold.
(i) En tilhænger af islams hellige Grundlægger (sa) blev indblandet i en
temmelig ophedet diskussion med en overbevist tilhænger af profeten
Jonas, som var i fisken (eller hvalen). Begge diskussionens parter
erklærede, at deres respektive profet stod over den anden i værdighed.
Det syntes, som om at den muslimske debattør var så hårdnakket, at
følelserne hos tilhængeren af Jonas (as) blev sårede, så han henvendte
sig derfor til Profeten Muhammad, Allahs fred og velsignelse være over
ham, for at klage over den pågældende muslim. I en generel henvendelse til menigheden belærte Profeten (sa) med følgende ord:
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Sig ikke, at jeg er større end Jonas (Yunus, as), søn af Mattah.
(Bukhari: Book of Prophets)
Nogle muslimske kommentatorer er forvirrede over denne tradition, da
den tilsyneladende er i modsætning til Koranens budskab om, at
Muhammad, Allahs fred og velsignelse være over ham, ikke alene er
overordnet Jonas (as) men alle profeter. Men de synes at overse det
centrale, nemlig at hvad han sagde var ikke, at han var underordnet
Jonas (as) (eller overordnet Jonas), men kun dette, at hans tilhængere
ikke skulle proklamere hans overhøjhed på en sådan måde, at det kunne
såre andres følelser. I denne sammenhæng må den eneste lære som kan
drages heraf være, at Profeten (sa) belærte muslimerne om god
opførsel. Han instruerede dem i ikke at blive involveret i praleri. De
skulle undgå at deltage i diskussioner om hans status, som kunne skabe
modvilje. Ved diskussioner af en sådan art ville man skade islam i
stedet for at vinde menneskers hjerter og sind for islams budskab.
(ii) Profetens holdning, Allahs fred og velsignelse være over ham,
rummes endvidere i en anden tradition, i hvilken en muslim kom i en
lignende diskussion med en jøde. Begge argumenterede for hver sin
religiøse leders respektive overhøjhed. Endnu engang var det den ikke
muslimske deltager, som mente sig nødsaget til at klage over sin
muslimske modpart. Den hellige Profet, Allahs fred og velsignelse være
over ham, svarede med sin sædvanlige ydmyghed og klogskab og
belærte venligt og høfligt muslimen ved at sige:

Sig ikke, at jeg er større end Moses (Bukhari: Profeternes bog)
Det korte og det lange i dette er, at det er Guds sag at beslutte og
erklære de forskellige profeters forholdsmæssige rang med hensyn til
nærhed til Sig. Det er højst sandsynligt, at Gud i en bestemt tidsalder og
med hensyn til en særlig religion i så stærke vendinger har udtrykt Sin
velvilje vedrørende den tids profet, så han er erklæret som værende den
bedste. Superlativer kan, når alt kommer til alt også bruges begrænset
og relativt i lyset af tid og sted.
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Dette kan let have fået tilhængere af en sådan hellig person til at tro, at
han var den bedste og mest hellige i alle tidsaldre, også de kommende.
Oprigtig tro på dette bør ikke betragtes som en fornærmelse af andre.
En civiliseret holdning hertil vil medføre, at sådanne emner ikke skal
misbruges til at skabe gnidninger mellem religionerne. Dette er den
nøjagtige mening med førnævnte henstilling fra den hellige Profet,
Allahs fred og velsignelse være over ham. Såfremt efterlevelsen af dette
princip vedrørende ydmyghed og god opførsel blev anvendt af alle
religioner, ville verdens religiøse forskelle få det bedre.

Ingen religion har monopol på frelse
Uanset hvor uskyldigt spørgsmålet om frelse må synes at være ved en
overfladisk betragtning, så er det en potentiel fare for freden i den
religiøse verden. Et er når en religion erklærer, at de som søger at blive
frelst fra satan og opnå frelse skal søge til den pågældende religions
trygge havn; det er her de skal finde frelse og evig frihed fra synd. Men
en helt anden sag er det for den selvsamme religion i næste åndedrag at
erklære, at de som ikke søger beskyttelse her vil blive evigt forbandede
hver og en. Uanset om de lever et liv til Guds velbehag, hvor meget de
end elsker deres Skaber og Hans skabelse, hvor meget de end lever et
rent og fromt liv, så vil de med stor sikkerhed blive dømt til den evige
ild.
Når en sådan streng, snæversynet og ikke tolerant holdning bliver
udtrykt i et provokerende sprog, som sædvanligvis bruges af religiøse
fanatikere, er det velkendt, at dette medfører voldelige optøjer. Der
findes mange slags mennesker. Nogle er uddannede, oplyste og kulturelle, og således reagerer de også, når de mødes af krænkelser.
Alligevel er der et stort antal af religiøst indstillede mennesker, det
være sig uddannede eller det modsatte, som reagerer voldeligt, når
deres religiøse følelser såres. Uheldigvis synes dette at være tilfældet
med præsteskabet i næsten alle religioner over for dem, som ikke passer
ind i deres tro. Selv islam bliver af de mest middelalderlige lærde
præsenteret som den eneste dør til frelse, i den forstand at siden islams
opståen er alle Adams efterkommere, som har levet og er døde uden for
islam, nægtet frelse. Kristendommen har det samme syn, og mig
bekendt har alle andre religioner det også. Men lad mig forsikre mine
tilhørere om, at denne blinde og snæversynede holdning ikke har noget
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grundlag i islam. Vedrørende dette har Koranen noget andet at berette.
Ud fra den hellige Koran kan en enkelt af verdens religioner ikke have
monopol på frelse. Selv om ny viden er åbenbaret, og der skænkes nyt
lys, vil de uden egen skyld stadig leve et liv i uvidenhed, og de, som i
almindelighed forsøger at leve et liv i sandhed, selv om de har arvet
falske ideologier, vil ikke blive nægtet Guds frelse. Det følgende vers
fra den hellige Koran kaster yderligere lys over dette:

For ethvert folk har vi indstiftet former for gudsdyrkelse, som de følger,
så lad dem ikke strides med dig i denne sag (den islamiske tilbedelse),
og kald du (mennesker) til din Herre, for i sandhed du er på den rette
vej. (Sura 22, Al-Hajj: 68)
I et andet af Koranens vers siges der i denne sammenhæng også:

I sandhed, de som tror på (Muhammad) og jøderne og sabierne og de
kristne − hvem som tror på Allah og den yderste dag og som gør gode
gerninger, over disse skal der ikke komme frygt, ej heller skal de sørge.
(Sura 5, Al-Ma’idah: 70)
Lad mig erindre om, at skønt udtrykket Bogens folk særligt henviser til
jøder og kristne, har det en langt videre betydning. Vurderer man i
denne sammenhæng Koranens udsagn “at der ikke er noget folk i
verden, uden at Vi har sendt dem en advarer” og lignende vers
(tidligere citeret), er der ingen som helst tvivl om, at det ikke blot var
Det Gamle Testamentes (Toraens) og Det Nye Testamentes (Injeels)
folk, som fik åbenbaret Bogen, men andre bøger er ligeledes blevet
åbenbaret til gavn for menneskeheden. Således vil alle religioner, som
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tilskriver deres grundlag guddommelig åbenbaring, være at regne
blandt Bogens folk.
Endvidere bruger den hellige Koran ordet sabi, hvilket yderligere
tydeliggør problemstillingen og fjerner enhver tvivl. Sabi er en terminologi, som brugtes af araberne som henvisning til tilhængerne af alle
ikke-arabiske eller ikke-semitiske religioner, som havde egne åbenbarede bøger. Som sådan er tilhængere af alle åbenbarede religioner
blevet forsikret, at de, såfremt de ikke fornægter en ny religions lys,
men i ærlighed og sandhed holder sig til værdierne i den fædrene
religion ikke har noget at frygte fra Gud, og de vil ikke blive nægtet
frelse.Den hellige Koran taler om hvem som helst mellem de troende:
jøder, kristne og sabier og lover, at de

... skal få deres belønning hos deres Herre, og ingen frygt skal komme
over dem, ej heller skal de sørge. (Sura 2, Al-Baqarah: 63)
Og:

Hvis de havde fulgt Torahen og Evangeliet, og hvad der nu er blevet
sendt ned fra deres Herre, så ville de sandelig have spist af de gode
ting fra oven og af, hvad der er under deres fødder. Blandt dem er der
mennesker, som er mådeholdende, men mange er sådan, at de bedriver
det onde. (Sura 5, Al-Ma’idah: 67)
For at afskære muslimer fra uretfærdigt at diskriminere alle, som ikke
hører til islam, fastslås det klart i Koranen:
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De er ikke alle ens. Blandt Bogens folk er der dem, som (er ydmyge og
gudfrygtige, og som) står (ved deres pagt); de reciterer Allahs ord i
nattens timer og kaster sig ned (for Ham). De tror på Allah og den
sidste dag, og de påbyder det gode og forbyder ondt, og de kappes med
hinanden i gode gerninger. De er blandt de retfærdige. Hvad de gør af
godt, skal de ikke nægtes tilsvarende belønning for, og Allah kender
dem, som står vagt mod det onde. (Sura 3, Al-Imran: 114-116)
I vor tid er der ud af de nuværende politiske rivaliseringer mellem jøder
og muslimer opstået den store misforståelse, at jøderne ifølge islam er
bundet til evig fortabelse. Dette er fuldstændig forkert set i lyset af,
hvad jeg netop har citeret fra den hellige Koran, samt i lyset af følgende
vers:

Og af Moses’ folk er der en gruppe, som vejleder med sandhed, og som
herved udøver retfærdighed. (Sura 7, Al-A’raf: 160)

Fremme af harmoni og gensidig respekt mellem
religionerne
I den hellige Koran er det i utvetydige vendinger erklæret, at det ikke
alene er muslimerne, som står fast ved sandheden og opfordrer til og
udøver retfærdighed blandt tilhængere af andre trossamfund. Der er
også andre troende, som gør det samme. Dette er den holdning, som
hele den religiøse verden i dag må antage for at forbedre det kvalitative
forhold til andre trosretninger. Religiøs fred kan ikke opnås uden ved at
dyrke forståelse, storsind og medmenneskelig forståelse i forholdet til
tilhængerne af andre trosretninger. Koranen erklærer med henvisning
til alle verdens religioner:
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Af dem, som Vi har skabt, er der et folk, som vejleder med sandhed, og
som udøver retfærdighed derved. (Sura 7, Al-A’raf: 182)

Begrebet universalitet
Gennem umindelige tider har filosoffer drømt om det øjeblik, da
menneskeheden kan samles som en stor familie under et flag. Dette
enhedens begreb er blevet fremsat ikke blot af politiske tænkere, men
også i lige så høj grad af økonomer og sociologer. Men intet sted er
denne ide fremsat med større inderlighed end på det religiøse område.
Skønt islam også deler dette synspunkt med andre religioner (nogle
har store ambitiøse programmer om verdensdominans), vil islam inden
for denne tilsyneladende enighed alligevel forholde sig klart anderledes
til det netop nævnte ambitiøse krav. Der er ingen grund til at behandle
dette kontroversielle emne yderligere og at indgå ind i en debat om,
hvilken religion der egentlig er blevet udvalgt af Gud til at samle
menneskeheden under et guddommeligt banner. Men det er meget
vigtigt for os at forstå, hvad sådanne krav fra mere end én verdensreligion indebærer. Hvis to, tre eller fire magtfulde religioner med lange
historiske traditioner samtidig gør krav på at være universelle religioner, vil dette så ikke skabe enorm forvirring og usikkerhed hos alle
mennesker verden over? Vil deres gensidige rivalisering og kamp for
dominans ikke udgøre en virkelig og substantiel trussel mod verdensfreden?
Sådanne verdensomspændende religiøse bevægelser er i sig selv
årsag til stor bekymring. Men når man så tilføjer den fare, der er ved, at
sådanne bevægelser kan falde i hænderne på en uansvarlig, fanatisk og
intolerant ledelse, så mangfoldiggøres risikoen og bliver mere reel end
akademisk. Uheldigvis er der vedrørende islam en udbredt propaganda,
som går ud på, at islam, hvor det er muligt, støtter brugen af vold til at
sprede sin lære. Sådanne udsagn stammer ikke blot fra islams modstandere, men også fra middelalderligt tænkende muslimske “præster”.
Det er klart, at såfremt en religion går i offensiven, da vil de andre
have ret til at forsvare sig selv med de samme midler. Selvfølgelig
bifalder jeg ikke og afviser på det stærkeste den påstand, at islam
forsvarer brugen af magt til at sprede ideologier − men jeg vil senere
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vende tilbage til dette aspekt. Lad os først undersøge det fornuftige i et
sådant krav, uanset hvilken af verdensreligionerne det kommer fra. Kan
nogen religion − islam, kristendommen eller hvilken som helst, der kan
nævnes − blive universel i sit budskab i den forstand, at budskabet vil
passe til alle mennesker i hele verden uanset farve, race eller nationalitet? Hvad med den store mængde af forskellige racemæssige,
stammemæssige, nationale traditioner, sociale vaner og kulturelle mønstre?
Det universalitetsbegreb, som religionerne kan tilbyde, bør ikke
alene overskride de geografiske og nationale grænser, men skal også
kunne virke gennem tiderne. Spørgsmålet vil således være: Kan en
religion være tidløs? Det vil sige, kan en religions budskab tale med
samme styrke til mennesker i denne tidsalder såvel som for tusinde år
siden og i tusinde år fremover? Selv om en religion på verdensplan blev
godtaget af hele menneskeheden, hvorledes vil en sådan religion i
fremtiden være i stand til at opfylde kommende generationers behov?
Det er opgaven for enhver religions tilhængere at udlægge, hvorledes
deres religion skal forholde sig til de netop nævnte problemstillinger.
På islams vegne vil jeg imidlertid tillade mig at give en kort oversigt
over det islamiske svar på disse spørgsmål.

Islam - en universel religion
Gentagne gange klargør Koranen, at islam er en religion, hvis lære er
relateret til den menneskelige natur. Islam understreger, at enhver
religion, som er forbundet med den menneskelige natur overskrider tid
og rum. Den menneskelige natur vil være uforandret. Derfor bliver den
religion, som er fast forankret i den menneskelige natur, uforanderlig,
forudsat at den ikke involverer sig for meget med menneskets midlertidige forhold i forskellige skiftende tidsaldre. Såfremt religionen fastholder de principper, som udspringer fra den menneskelige natur,
rummer en sådan religion det logiske potentiale til at blive en universel
religion. Islam går et skridt videre. I sin enestående forstående holdning
karakteriserer islam alle verdens religioner som værende i besiddelse af
en vis grad af universalitet. Som sådan er der altid i enhver guddommeligt åbenbaret religion en central kerne, som er bundet til den
menneskelige sjæl og til evig sandhed. Denne religiøse kerne forbliver
uforandret, selvfølgelig under den forudsætning, at religionens tilhæn28

gere ikke på et senere tidspunkt forfalsker dens lære. Følgende vers
belyser netop dette:

De (Bogens folk) blev kun påbudt at tilbede Allah, at være Ham
hengivne i lydighed og oprigtighed og at holde bøn og betale zakat.
Dette er religionen for mennesker på den rette vej. (Sura 98, AlBayyinah: 6)

Ret således dit ansigt mod (at tjene) religionen i oprigtighed som én
(der er) hengiven (til Gud). (Og følg) naturen skabt af Allah − den
natur, i hvilken Han har skabt menneskene. Der er ingen ændring i
Allahs skabelse. Det er den rette religion. Men de fleste mennesker ved
det ikke.
(Sura 30, Al-Rum: 31)
I lyset af ovennævnte vil spørgsmålet måske rejses, om visdommen i at
sende den ene religion efter den anden med den samme lære. Endvidere
kan man undre sig over, hvorfor islam på forskellige måder gør krav på
at være mere universel end tidligere religioner, såfremt alle havde det
samme uforanderlige universelle budskab, der var anvendeligt for
mennesker til alle tider.
1) Som svar på det første spørgsmål gør Koranen os mennesker
opmærksomme på dette indiskutable historiske faktum, at de bøger og
skrifter, der er åbenbaret før Koranen, er blevet forandret. Deres lære
blev forvansket gennem en gradvis omskrivning, eller nye elementer
blev tilføjet, indtil disse bøgers og skrifters pålidelighed og autenticitet
blev tvivlsom. Ansvaret for at bevise, at der slet ikke har fundet
forandringer sted, ligger selvfølgelig på skuldrene af disse religioners
29

tilhængere. Hvad Koranen angår, indtager den en enestående og særegen stilling blandt alle religiøse bøger og skrifter. Selv nogle af de
hårdeste modstandere af islam, som ikke tror på Koranen som Guds
ord, indrømmer, at der ikke er skygge af tvivl om, at den hellige Koran
er forblevet den nøjagtige og uforandrede Bog, som Muhammad,
Allahs fred og velsignelse være over ham, hævdede var Guds åbenbarede ord. Som eksempler kan anføres:
Der er på den anden side al mulig sikkerhed for internt såvel som
eksternt, at vi her har den tekst, som Muhammad selv videregav og
brugte. (s. xxvii)
Vi kan med stor sikkerhed bekræfte, at ethvert vers i Koranen er
Muhammads egen oprindelige og uforandrede komposition. (s. xxviii, ”Life of Mohamet” af Sir William Muir, London 1878).
Der kan have forekommet mindre ubetydelige skrivefejl, men Uthmans
Koran har et ægte uforandret indhold, skønt dets orden undertiden
synes mærkelig. Europæiske lærdes forsøg på at påvise senere forandringer og tilføjelser i Koranen er slået fejl. (Professor Noeldeke i
”Encyclopaedia Britannica”, 9. udgave, under: Koran)
Det er et helt andet kontroversielt område, hvem der har autoriseret de
forskellige bøger. Men den selv samme Bog, hvis guddommelige
autoritet bliver betvivlet af de andre af Bogens folk, bærer vidnesbyrd
om den kendsgerning, at ikke alene Torah’en og Injeel (som sammen
udgør Det Gamle Testamente og Evangelierne) delvis er givet af Gud
Selv; men andre bøger, tilhørende andre religioner i andre dele af
verden, er også blevet skænket af den samme Gud. Det er blot de
modsætninger, man finder i dem, som er menneskeskabte. Det er
unødvendigt at sige, at den hellige Korans opfattelse er langt mere
realistisk og fremmende for fred mellem religionerne.
2) Vedrørende det andet spørgsmål, henleder den hellige Koran
vores opmærksomhed på den evolutionære proces inden for alle områder af det menneskelige fællesskab. Nye religioner var nødvendige
ikke blot for at opretholde de ældre religioners grundlæggende lære30

sætninger, som er forvansket i menneskers hænder, men også i forhold
til samfundsudviklingen, således at yderligere lære kan blive tilføjet til
det tidligere for at være på højde med udviklingen.
3) Ikke nok med det. Endnu en faktor i denne forandringsproces var
de underordnede, tidsbegrænsede læresætninger, som kun blev åbenbaret for at imødekomme behovene hos et specielt folk eller i en særlig
periode. Dette betyder, at religionerne ikke blot består af fundamentale
og uforanderlige principper, men også indeholder perifere, underordnede og endog tidsbegrænsede forordninger.
4) Sidst men ikke mindst blev mennesket ikke med ét slag uddannet
i og tillært de guddommelige anvisninger, men det blev trin for trin
båret frem til et stadie af mental modenhed, så det var rede til at
modtage alle vejledningens grundlæggende principper, som behøvedes
for dets færd. Ifølge Koranens lære blev en anden men uadskillelig
vejledning baseret på helt grundlæggende og evige principper også
åbenbaret som en del af den endelige, fuldkomne og fuldbyrdede
religion, det vil sige Islam. Det, der var af særlig lokal og midlertidig
karakter, blev forkortet eller udeladt; det, der var behov for, blev fortsat
skænket og bibeholdt. (Se den hellige Koran, Sura 5: 14-16)
Dette er det grundlæggende i den islamiske opfattelse af religiøs
universalitet, således som islam hævder at besidde den. Det er op til
mennesket at vurdere og dømme mellem de forskellige religioners
sandhedsværdi. Endnu engang vender vi os til spørgsmålet vedrørende
de religioner, som for sig selv har sat det globale herredømme som mål.
Islam fremfører tydeligvis disse holdninger. Gennem profetier erklærer
den hellige Koran, at islam er bestemt til at fremstå som menneskehedens eneste religion.

Han er det, Som har sendt Sit Sendebud med vejledning og sandhedens
religion, så Han kan lade den sejre over alle religioner, selv om også
afgudsdyrkerne ikke kan lide det. (Sura 61, Al-Saff: 10)
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Selv om islam forpligter sig til at fremme fred og harmoni mellem
forskellige religioner, imødegår islam ikke, at man forsøger at vinde
andre trosretninger ved frit at konkurrere og sprede budskaber og
ideologier i det håb at vinde over andre. Faktisk er islams overhøjhed
over andre trosretninger et ædelt mål, som islams tilhængere skal
stræbe efter.
Den hellige Koran siger om den hellige Grundlægger af islam (sa):

Sig, O menneskehed! Jeg er i sandhed et Sendebud til jer alle fra Allah,
Han Som himlenes og jordens rige tilhører. Der er ingen Gud undtagen
Ham. Han giver liv og forårsager død. Tro derfor på Allah og Hans
Sendebud, Profeten, den rene, som tror på Allah og Hans ord; og følg
ham, så I må blive vejledt på rette vis. (Sura 7, Al-A’raf: 159)
Men for at forebygge gnidninger og misforståelser foreskriver islam
klare og utvetydige regler, som garanterer fairplay for alle med hensyn
til absolut retfærdighed, talefrihed, ret til at udtrykke sig og til at være
uenig.

Midler i kampen - ingen tvang
Hvorledes kan en religion om sig selv påstå, at den er universel,
international eller global, og alligevel ikke skabe stridigheder. Ingen
religion med et universelt budskab og globale ambitioner med hensyn
til at forene menneskeheden under ét flag kan selv for et øjeblik gå ind
for at bruge magt for at sprede dens budskab.
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”Sværd kan vinde territorier, men ikke hjerter.
Magt kan bøje hoveder, men ikke sind.”
Islam tillader ikke brugen af magt som et middel til at udbrede budskabet. Der siges:

Der må ikke være tvang i religionen. Sandelig, sandheden er visselig let
at skelne fra løgnen ... (Sura 2, Al-Baqarah: 257)
Derfor er der intet behov for tvang. Overlad det til menneskets
afgørelse, hvor sandheden findes. Når Gud henvender sig til den hellige
Profet (sa), advares denne klart mod at anvende nogen som helst tvang
for at reformere samfundet. Hans status som reformator er meget
tydeligt klargjort i de følgende vers:

Forman derfor, for du er kun en advarer, du har ingen autoritet til at
tvinge dem. (Sura 88, Al-Ghashiyya: 22-23)
Det samme tema uddybes yderligere ved, at profeten Muhammad, må
Guds fred og velsignelse være over ham, bliver mindet om følgende:

Men om de vender sig bort, så har Vi ikke sendt dig som en vogter over
dem. Din opgave er kun at overbringe (budskabet. Overlad det til Gud
at fuldbyrde budskabet). (Sura 42: Al-Shoora: 49)
Selv hvis der under udbredelsen af den nye ideologi skulle opstå
voldelige reaktioner, formaner islam på det kraftigste sine tilhængere til
at udvise tålmodighed og udholdenhed og i videst muligt omfang undgå
konflikt. Derfor er det, at der er pålagt en muslim klare regler i
udbredelsen af islam. Af de mange vers, der behandler dette emne,
citeres følgende få vers for at illustrere dette:
33

Kald til din Herres vej med visdom og god formaning, og strides med
dem på den bedste måde. I sandhed, din Herre ved bedst, hvem der er
faret vild fra Hans vej, og Han kender de retledede. (Sura 16, Al-Nahl:
126)
Og:

Afværg det onde med det, som er bedst. Vi kender særdeles godt deres
beskyldninger. (Sura 23, Al-Mu’minun: 97)
Her betyder ‘Ahsan’ det bedste, mest attraktive og det smukkeste.
Idet den hellige Koran beskriver de troendes adfærd i deres udbredelse
af budskabet, siges der:

(Vi kalder til vidne) den tid, da mennesket (generelt) vil være i (en
tilstand af) tab, undtagen de som tror og handler retfærdigt og overbringer sandheden (ved sandfærdig fremfærd). De opfordrer til udholdenhed (mens de også selv er udholdende). (Sura 103, Al-Asr: 2-4)
Endvidere:

Og så skulle han have været en af de troende, som opfordrer hinanden
til at udvise udholdenhed (idet de selv udviser det samme) og opfordrer
hinanden (til omtanke og) barmhjertighed (mod andre mens de selv
viser omtanke og barmhjertighed). (Sura 90, Al-Balad: 18)
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Den naturlige udvælgelse
Ifølge den hellige Koran afhænger et budskabs overlevelse og endelige
sejr udelukkende af dets argumenters styrke og ikke af den materielle
styrke, som det kan rejse. Den hellige Koran er yderst klar og detaljeret
vedrørende dette forhold. Den erklærer, at selv om den størst mulige
materielle styrke mobiliseres for at udslette sandheden og støtte løgnen,
så vil sådanne anstrengelser ufravigeligt blive overvundet og kuldkastet. I den hellige Koran er det for fx sagt:

... Men de, som med vished vidste, at de (en dag) skulle møde Allah,
sagde: “Hvor ofte har en lille flok ikke vundet over en stor skare ved
Allahs befaling! Og Allah er med de udholdende.” (Sura 2, Al-Baqarah:
250)
Opfattelsen af islams overherredømme må på denne baggrund forstås
ud fra det just nævnte guddommelige budskab. I en del af et andet vers
fra den hellige Koran siges der:

... Allah har velbehag i dem, og de har velbehag i Ham. De er Allahs
parti. Vær opmærksomme, det er Allahs parti, som vil have fremgang.
(Sura 58, Al-Mudjadila: 23)
I slaget ved Badr (det første slag i islams historie) blev de mekkanske
afgudsdyrkeres styrke afprøvet mod et lille antal muslimer, som var
dem totalt underlegne både med hensyn til soldater, våben og udstyr,
men som alligevel var nødt til at kæmpe en forsvarskrig for at bevare
deres tro i højere grad end for personligt at overleve. Den hellige Koran
siger om dette:
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Så lad ham gå til grunde, som den klare fornuft har (besluttet) at lade
gå til grunde, og lad ham leve, som ifølge den klare fornuft er fundet
værdig dertil. I sandhed, Allah er Althørende, Altvidende. (Sura 8,
Al-Anfal: 43)
Dette er det evigtvarende princip, som i menneskehedens udvikling har
spillet en afgørende rolle. Essensen af dette budskab er overlevelse af
de bedst egnede. Faktisk er dette baggrunden for livets evolution.

Talefrihed
Talefrihed og frihed til at udtrykke sin mening er afgørende for at
udbrede et budskab i samklang med, at menneskets værdighed genoprettes. Ingen religion kan eller bør tages alvorlig, med mindre den i
sin udfoldelse opretholder og beskytter den menneskelige værdighed.
I lyset af, hvad der her er udtrykt, må det være klart, at det for en
religion som islam er umuligt at være imod tale- og ytringsfrihed.
Tværtimod støtter islam dette princip på en sådan måde og med en
sådan styrke, at noget lignende sjældent er set i nogen anden ideologi
eller religion i verden. Fx siger den hellige Koran:

De siger: ”Ingen skal træde ind i Himlen, med mindre han er jøde eller
kristen”. Dette er deres forfængelige håb. Sig: ”Bring beviser, om I er
sandfærdige.” (Sura 2, Al-Baqarah: 112)
Og ligeledes:
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Har de taget guder ved siden af Ham? Sig: ”Frembring jeres bevis.
Her er Bogen for dem, som er med mig og for dem, som var før mig!”
Nej, de fleste af dem kender ikke sandheden, så de vender sig bort fra
den. (Sura 21, Al-Anbiya: 25)
Og:

Og Vi skal udtage et vidne fra hvert folk, og Vi skal sige til dem: ”Bring
jeres bevis.” Da vil de vide, at sandheden tilhører Allah, og det, som de
plejede at opdigte, vil blive tabt for dem. (Sura 28, Al-Qaqas: 76)
Og:

Eller har I en klar fuldmagt? Så frembring jeres bog, om I taler sandt.
(Sura 37, Al-Saffat: 157-158)

Frihed og frigørelse i vor tids samfund
Frihed og uafhængighed er to vigtige slogans, som påvirker hele verden
med varierende intensitet og forskellig betydning i forskellige områder
af verden. Men der er ingen tvivl om, at mennesket erhverver stadig
større opmærksomhed og bevidsthed om frihedens vigtighed og værdi.
Overalt i verden er der et stadigt større ønske om frigørelse, men fra
hvad? Er det åget fra fremmedherredømmet, fra diktatur, fascisme,
teokrati eller andre totalitære regimers filosofier, undertrykkende
demokratier og korrupte bureaukratier, de rige landes økonomiske
kvælertag på de fattige lande, uvidenhed, overtro eller fetichisme?
Islam forsvarer frihedens sag mod alle disse sygdomme, men ikke på
en måde, så der skabes uorden eller kaos og vilkårlig gengældelse, som
medfører uskyldiges lidelse.

Dette er islams budskab: Allah holder ikke af ufred. (Sura 2, AlBaqarah: 206)
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Som enhver anden religion lægger islam vægt på et afbalanceret forhold
vedrørende frihed i en ånd, hvor man både giver og tager. Opfattelsen
af den absolutte frihed er hul, sælsom og urealistisk i samfundsmæssig
sammenhæng. Til tider er opfattelsen af begrebet frihed så misforstået
og misbrugt, at skønheden i talen om frihedens ædle princip bliver
forvandlet til en hæslighedens frihed, hvor man krænker, udslynger
fornærmelser og blasfemiske holdninger.

Blasfemi
Islam går længere end nogen anden religion med hensyn til at skænke
mennesket tale- og ytringsfrihed. Blasfemi er fordømt uden tvivl ud fra
moralske og etiske sammenhænge, men der er i islam ikke omtalt nogen
fysisk afstraffelse vedrørende blasfemi, på trods af at dette påstås i
verden i dag.
Efter vidtgående og gentagne studier i dyb koncentration af den
hellige Koran er det ikke lykkedes for mig at finde et eneste vers, som
beskriver blasfemi som en forbrydelse, der skal straffes af mennesker.
Skønt den hellige Koran meget stærkt misbilliger usømmelig opførsel
og usømmelig tale, eller det at såre andres følelser med eller uden årsag,
så advokerer islam ikke straf for blasfemi i denne verden − ej heller
gives der autoritet til nogen overhovedet med hensyn til dette. Blasfemi
er nævnt fem gange i den hellige Koran:
1) Emnet er fx nævnt generelt:

Han har allerede åbenbaret for jer i Bogen, at når I hører Allahs tegn
blive fornægtet eller bespottet, så sid ikke sammen med dem, indtil de
hengiver sig til anden tale end denne; for i dette tilfælde vil I blive som
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dem. I sandhed, Allah vil samle hyklerne og de vantro i helvede, alle
som én. (Sura 4, Al-Nisa: 141)

Når du ser dem, som taler forfængeligt vedrørende Vore tegn, så vend
dig bort fra dem, indtil de hengiver sig til anden tale end denne. Og
hvis satan forårsager, at du glemmer, så sid ikke sammen med de
uretfærdige folk, efter at du har erindret dette. (Sura 6, Al-An’am: 69)
Hvilken smuk holdning til blasfemiens ondskabsfulde udsagn! Islam
tillader end ikke, at noget menneske skulle tage straffen for blasfemi i
sine hænder, men erklærer, at man skal vise sin protest mod blasfemi
ved at forlade den forsamling, hvor religiøse værdier bliver hånet og
nedværdiget. Der er ingen forslag til modforanstaltninger, ikke engang
permanent boykot er foreskrevet for blasfemi i den hellige Koran.
Tværtimod fastslår den hellige Koran med lysende klarhed, at en sådan
boykot kun må udstrækkes til den periode, hvor blasfemien bliver
begået.

2) Blasfemi nævnes igen i sura (kapitel) Al-An’am, hvor spørgsmålet
vedrørende blasfemi hypotetisk diskuteres som ikke blot rettet mod
Gud, men også mod afguder og andre imaginære idoler, der tilbedes
ved siden af Gud. Man bliver overvældet ved skønheden i Koranens
lære, når man læser:

Tal ikke nedsættende om dem, som de påkalder ved siden af Allah,
således at de i fjendskab skulle tale ilde om Allah i deres uvidenhed.
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Således har Vi for ethvert folk gjort deres handlemåde smuk for dem.
Deres tilbagevenden vil være til deres Herre, og Han vil meddele dem,
hvad de plejede at gøre. (Sura 6, Al-An’am: 109)
Dette vers henvender sig til muslimerne. De forbydes på det
strengeste at tale blasfemisk om afgudsdyrkernes afguder og indbildte
guder. Det påpeges også, at hvis man ytrer sig blasfemisk, kan andre
gøre gengæld og ytre sig blasfemisk mod Gud. I denne hypotetiske
diskussion vedrørende blasfemi i forhold til Gud og afguder foreskrives
der ingen fysisk straf i nogen af tilfældene. Denne læres moral er rig på
dyb visdom. Hvis nogen krænker ens spirituelle følelser, har den
forurettede part retten til at betale tilbage med samme mønt uanset
indholdet af hans tro, eller om han har ret eller uret. Ingen har tilladelse
til at gengælde på anden vis. Man kan med sikkerhed ud fra dette
konkludere, at åndelige krænkelser skal imødegås åndeligt og fysiske
krænkelser med fysisk gengældelse − men uden overdrivelse.
3) Blasfemi er i den hellige Koran nævnt i forbindelse med Maria og
Jesus, fred være over dem:

For deres vantro og for deres grove bagvaskelse om Maria. (Sura 4,
Al-Nisa: 157)
Dette vers henviser til jødernes historiske holdning på Jesu’ Kristi
tid. Ifølge dette vers begik jøderne grov blasfemi ved at beskylde Maria,
fred være over hende, for at være ukysk, hvilket også indebar, at Jesus,
fred være over ham, skulle være af tvivlsom herkomst. Det arabiske ord
Buhtanan ‘Adheena (ovenstående oversat som ‘en grov bagvaskelse’)
udtrykker stærk fordømmelse af jøderne. Alligevel er der overraskende
nok ikke foreskrevet nogen fysisk straf.
4) Det er interessant at bemærke, at mens jøderne af Koranen er
blevet fordømt for at opføre sig blasfemisk i forhold til Maria og Jesus
(fred være over dem), er de kristne samtidig under anklage for at begå
blasfemi mod Gud ved at påstå, at der blev født en søn til Gud ved
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hjælp af et menneske, en kvinde. I det følgende vers benævner den
hellige Koran dette som noget forfærdeligt. Alligevel tilskrives der
ingen som helst form for straf, ej heller gives der nogen menneskelig
autoritet fuldmagt til at straffe blasfemi mod Gud.

De har ingen viden derom, ej heller havde deres forfædre. Forfærdeligt er det ord, som udgår fra deres munde. De taler kun usandhed.
(Sura 18, Al-Kahf: 6)
5) Lad mig til slut vende mig til det mest følsomme område − mest
følsomt i den forstand, at vor tids muslimer er mere følsomme med
hensyn til blasfemi mod den hellige Grundlægger af islam (sa) end
blasfemi mod noget som helst andet − selv mod Gud!
Dog er der en sag vedrørende blasfemi, der er så grov, at den er
nævnt i selve den hellige Koran, som omtaler Abdullah bin Ubayy bin
Salul, kendt i islams historie som hyklernes leder. Da man vendte
tilbage fra en ekspedition, erklærede Abdullah bin Ubayy i andres
nærvær, at i det øjeblik, hvor man vendte hjem til Medina, ville den
ædleste drive den mest foragtede ud.

De siger: ”Hvis vi vender tilbage til Medina, så vil den mest ærefulde
af os drive den mest foragtede ud.” Men al (sand) ære tilhører Allah og
Hans Sendebud og de troende, men hyklerne ved det ikke.
(Sura 63, Al-Munafiqun: 9)
Alle opfattede den skjulte fornærmelse mod Profeten, må fred og
velsignelse fra Allah være over ham. De kogte af indignation og vrede
i en sådan grad, at de, hvis tilladelse havde været givet, havde overgivet
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Abdullah bin Ubayy til sværdet.
Gennem pålidelige kilder er det fortalt, at vreden var så stor vedrørende denne hændelse, at ingen mindre end Abdullah bin Ubayys
egen søn henvendte sig til den hellige Grundlægger af islam (sa) med
anmodning om med egne hænder at dræbe sin far. Sønnen argumenterede med, at såfremt en anden udførte handlingen, så ville han
selv måske senere i uvidenhed komme til at hævne sig på sin fars
morder. Gennem århundreder var det skik og brug blandt araberne at
hævne selv den mindste fornærmelse rettet mod dem eller deres
nærmeste familie. Måske det var denne skik, sønnen havde i tankerne.
Men den hellige Profet, må fred og velsignelse fra Allah være over
ham, nægtede at imødekomme hans anmodning eller at tillade nogen
anden af sine ledsagere at straffe hykleren Abdullah bin Ubayy på
nogen måde. (Overleveret af Ibn Ishaq: Al-Seera tun Nabawiyya af Ibn
Hashim, del III, s. 155)
Efter at være vendt tilbage til Medina fra ekspeditionen fortsatte
Abdullah bin Ubayy med at leve i fred. Da han til sidst døde en naturlig
død, gav den hellige Profet (sa) til alles overraskelse sin skjorte til
Abdullahs søn, således at han kunne iklæde sin faders legeme denne til
begravelsen − en virkelig enestående velsignelsens handling, som må
have indgydt et ønske hos andre om at kunne have fået den i bytte fra
sønnen for alt, hvad de ejede. Men dette var ikke det eneste; den hellige
Profet (sa) besluttede også at lede begravelsesbønnen. Denne beslutning må have oprørt mange af hans tilhængere dybt, som aldrig ville
kunne tilgive Abdullah den tidligere nævnte fornærmelse. Dog faldt det
i Umars lod, som senere fulgte Profeten (sa) som den anden kalif, at
sætte ord på deres undertrykte uro.
Det fortælles, at da den hellige Profet (sa) var undervejs til begravelsen, stod Umar frem og stoppede Profeten (sa), idet han tryglede
ham om at ændre sin beslutning. Mens han gjorde dette, mindede Umar
Profeten (sa) om verset i den hellige Koran, hvor der refereres til en
kendt hykler, på hvis vegne ingen forbøn vil blive hørt, selv ikke hvis
den hellige Profet (sa) bad for ham halvfjerds gange. Naturligvis skal
antallet halvfjerds ikke tages bogstaveligt, idet man her ifølge arabisk
sprogbrug blot antyder et stort antal.
Imidlertid smilede den hellige Profet (sa) blot og svarede: “Gå til
side, Umar. Jeg ved bedst. Hvis jeg vidste, at Gud ikke ville tilgive
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ham, selv hvis jeg bad om tilgivelse for ham halvfjerds gange, så ville
jeg bede om tilgivelse for ham flere end halvfjerds gange.” Derefter
ledede Profeten (sa) begravelsesbønnen. (Buhkari II, Kitab Al-Janais, s.
121, og ibid Bab-al-Kafn, s. 95 – 97). Dette er et passende svar til dem,
som skriger sig hæse i kravet om dødsdom for den, der vover at
fornærme den hellige Grundlægger (sa) af islam. En sådan religion
må kunne hævde at være i stand til at skabe interreligiøs fred i verden.

Interreligiøst samarbejde
Vedrørende interreligiøse forhold går islam et skridt videre ved at
erklære:

... Og lad ikke fjendskabet mod et folk, som forhindrede jer i at komme
til Den hellige Moske, forlede jer til at (behandle dem) uretfærdigt.
Hjælp i stedet for hinanden i gode (ting i livet) og (i alt som har) sit
udspring i gudsfrygt for Allah. Men undgå at støtte hinanden i syndige
handlinger og overtrædelse ... (Sura 5, Al-Maidah: 3)
Koranen tillader ikke muslimer at handle uretfærdigt selv over for de
fjender, som har udvist fjendskab mod dem i religiøse anliggender. Vi
vender os nu til den del af de ikke-troende, som ikke er kendte for aktivt
at have deltaget i fjendtligheder mod muslimer. Når disse omtales, siges
der i den hellige Koran til de troende:

Det kan være, at Allah vil skabe kærlighed mellem jer og disse blandt
dem, som I nu er fjender med. Allah er Almægtig, og Allah er den mest
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tilgivende, barmhjertige. Allah forbyder jer ikke at respektere dem, som
ikke har kæmpet mod jer vedrørende jeres religion, og som ikke har
uddrevet jer fra jeres hjem, således så I er venlige og retfærdige mod
dem; i sandhed, Allah elsker de retfærdige. (Sura 60, Al-Mumtahanah:
8-9)
Muslimer læres også at invitere Bogens folk til samarbejde om at
sprede budskabet om Guds enhed − en tro, som de deler. Betydningen
af nedenstående vers er at understrege fællesskabets betydning og at
skitsere et fælles program til glæde for menneskeheden snarere end at
fremhæve områder med forskelle, der kan resultere i stridigheder.

Sig: ”O I Skriftens folk! Kom til en ligelig overenskomst − at vi tilbeder
ingen anden end Allah, og at vi ikke sætter nogen eller noget lig med
Ham, og at ingen af os tager andre end Allah til Herre.” Men om de
vender sig bort, så sig: “Bevidn da, at vi er hengivne (mod Gud).”
(Sura 3, Al-Imran: 65)

Konklusion
Før en undersøgelse af, om verdens ægte religioner spiller nogen som
helst meningsfuld rolle med hensyn til skabelsen af fred inden for alle
menneskelige handlinger, er det i høj grad vigtigt kritisk at granske,
hvilken rolle religionerne spiller vedrørende fred mellem forskellige
grupper af deres egne tilhængere. Vigtigt er det ligeledes at bedømme,
om religioner − så længe de eksisterer − nogen sinde lærer at leve i fred
med hinanden. Idet man dømmer ud fra den stigende materialisme og
betydningen af, at samfundet som sådan ændres fra spirituelle til
kødelige og sensuelle fornøjelser, kan man ledes til at tro, at religion vil
blive kasseret og ignoreret som en uvæsentlig faktor.
Jeg beklager at måtte erklære mig uenig i en sådan konklusion, for
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med mindre vi reformerer de religiøse holdninger både internt og
eksternt, vil religionen i højere grad fortsat spille en meget stærkt
negativ rolle snarere end en positiv i vore bestræbelser på at opnå
global fred. Religionen − som skulle have spillet en hovedrolle i
fredsskabelse, i at fjerne misforståelser mellem tilhængere af forskellige sekter og religioner, i at opdyrke anstændighed og fremme princippet om at leve og lade leve − har i vor tid desværre spillet en meget lille
og ubetydelig rolle, om nogen overhovedet med hensyn til at fremme
freden noget sted i verden. Dog er den i forhold til at skabe uro og
blodsudgydelse, elendighed og umådelig lidelse stadig en stærk og
dynamisk kraft, som slet ikke bør undervurderes. Man kan ikke
forestille sig global fred uden at beskæftige sig med dette afgørende
problem og at ændre på dens fejl.
Internt kan religiøse følelser blive stærkt opildnede og aktiverede i en
sådan grad, at elendighed og lidelse bliver en gruppe af dens tilhængere
til del, som uheldigvis tilhører en mindretalssekt inden for den
pågældende religion. Hele den muslimske historie er fyldt med sådanne
grimme og frastødende episoder, hvor islam, fredens religion, selv er
blevet misbrugt til at ødelægge freden for uskyldige troende, som
selvfølgelig troede på islam, men ikke på den måde, som andre forlangte af dem. Faktisk vil et studium af islams historie uden den
mindste skygge af tvivl bevise, at islam er blevet misbrugt til forfølgelse af muslimer. De “hellige krige”, som muslimer udkæmpede mod
korsfarerne, bliver langt overgået af de “hellige krige”, som muslimer
har udkæmpet mod muslimer gennem de sidste fjorten hundrede år.
Dette er ikke et afsluttet kapitel. Det, som er hændt i Pakistan mod
Ahmadi-muslimer og ikke så sjældent mod den shia-muslimske minoritet, viser tydeligt, at dette ødelæggende problem, som forlængst
burde være forbi, lever i bedste velgående.
I kristenheden synes kristnes forfølgelse af andre kristne forlængst at
være begravet under reminiscenserne af europæisk og amerikansk
historie, men ser man på billedet af den politisk-religiøse strid på
Irland, synes dette at være modbevist. Der er også en potentiel fare for
sekteriske stridigheder blandt kristne andre steder i verden, som for
nærværende er optaget af andre fejder og ufred.
Vedrørende interreligiøse forhold er optøjerne mellem hinduer og
muslimer i Indien, ufreden mellem muslimer og kristne i Nigeria eller
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kampene mellem jøder og muslimer i Mellemøsten og andre steder
samt det ømtålelige politiske og økonomiske forhold mellem jøder og
kristne tegn på latente farer, som kan sammenlignes med slumrende
vulkaner i den religiøse underbevidstheds verden.
Vigtigheden af at ændre holdningen til sådanne problemer kan ikke
overdrives. For at rekapitulere den islamiske holdning til sådanne
problemers løsning kan vi som konklusion pege på:
1) Alle verdens religioner, enten de tror på islam eller ej, må tilslutte
sig det islamiske princip om ikke på nogen måde at tillade vold eller
magt som virkemidler til at løse intersekteriske eller interreligiøse
stridigheder. Valget af religion, friheden til at bekende denne religion,
forkynde, praktisere og udøve den, eller at fornægte den eller ophøre
med at tro, samt at ændre sin tro må være absolut beskyttet.

2) Selv hvis andre religioner ikke kan enes om det islamiske syn på
universalitet, og selv hvis fx jødedommen, kristendommen, buddhismen, konfucianismen, hinduismen, zoroastrismen og andre religioner
alle er falske, og intet har at gøre med Gud, så må alle religioner til
trods for denne benægtelse af sandhed andetsteds holde sig til det
islamiske princip om at vise respekt og ærbødighed over for andre
trosretningers grundlæggere og hellige personer. I iagttagelsen heraf
behøver man ikke at gå på kompromis med egne principper. Dette er et
simpelt og enkelt spørgsmål om grundlæggende menneskerettigheder.
Ethvert menneskes ret til ikke at få sine religiøse følelser og meninger
krænket og overtrådt må fastholdes.
3) Det bør erindres, at ovennævnte princip ikke kan gennemtvinges
af nogen national eller international lov. Dette skal forstås i sammenhæng med det princip, at blasfemi ikke er underlagt menneskeskabt
straf, men at det bør nedvurderes og bekæmpes ved at fremme den
folkelige opinion med hensyn til at fordømme sådanne handlinger som
uanstændige, uforskammede og afskyelige.

46

4) Interreligiøse konferencer efter det mønster, som Islams
Ahmadiyya-bevægelse introducerede i begyndelsen af dette århundrede, bør opmuntres og støttes. Sjælen og ånden i sådanne konferencer
kan opsummeres således:
a) Alle talere bør opmuntres til at belyse de gode sider og
tiltrækkende og særlige træk ved deres egen tro uden at tale nedsættende om andres.
b) Talere fra de forskellige trosretninger skal indgående prøve at
undersøge andre trosretningers gode sider, tale om disse og redegøre
for, hvorfor de har gjort indtryk på dem.
c) Talere fra forskellige trosretninger bør vise respekt for andre
trosretningers ledere. En jødisk taler kunne fx tale om de specielle træk
ved den hellige Profet Muhammad (sa), noget som kan værdsættes af
alle mennesker uden at gå på kompromis vedrørende egne religiøse
dogmer. På lignende måde kan en muslim tale om Krishna (as), en
hindu tale om Jesus Kristus (as), en buddhist om Moses (må Guds fred
og velsignelse være over dem alle) − og så fremdeles. Gennem
1930’erne blev sådanne konferencer med stort udbytte og stigende
popularitet afholdt af Islams Ahmadiyya-bevægelse for at forbedre
forholdet mellem hinduer og muslimer i Indien.
d) Uden at være forudindtaget med hensyn til det, der er foreslået (i
punkt c), må ukrænkeligheden vedrørende den religiøse dialog være
beskyttet mellem sekter og trosretninger. Interreligiøs udveksling af
synspunkter bør ikke fordømmes som forsøg på at sabotere religiøs
fred. Det er dialogens form og ikke dialogen selv, som skal fordømmes,
hvis noget går galt. Ideernes frie strøm er den vigtigste og mest
grundlæggende af menneskerettighederne, en nødvendighed for at den
bedst egnede kan overleve. Dette må ikke under nogen omstændigheder sættes over styr.
e) For at indsnævre forskellene og fremme muligheden for forståelse
er det særdeles nødvendigt, at alle religionerne accepterer det princip at
begrænse deres samtaler med andre trosretninger til kilderne af deres
respektive religion. Erklæringen i Koranen, om at alle religioner er ens
i udgangspunktet, bør man ikke tage let på. Den indeholder en verden af
visdom, som bør undersøges og udforskes af alle religioner til deres
eget bedste og for menneskeheden i det hele taget.
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5) Samarbejde om alle gode tiltag og planer til menneskehedens
fælles gavn skal fremmes og opmuntres. For eksempel kunne kristne,
muslimer, hinduer og jøder med flere gå sammen om velgørende
projekter.
Kun da kan vi forhåbentlig realisere en tidsalder, det Utopia, som
forgangne vismænd og tænkere har drømt om, hvor menneskeheden og
dens mangeartede aktiviteter forenes under ét flag − uanset om de måtte
være religiøse, sociale, økonomiske eller politiske eller andet af
afgørende betydning.
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Sandelig, Allah påbyder retfærdighed og det at gøre godt mod andre,
som mod slægtningene; og forbyder det skændige og det onde og
uretmæssig overtrædelse. Han formaner jer, så I må tænke jer om.
(Sura 16, Al-Nahl: 91)
Vid, at livet i denne verden blot er leg og tidsfordriv, og en pryd og en
kilde til gensidigt praleri, og en kappestrid om at mangfoldiggøre
rigdomme og børn. Dette liv er som en regn, vegetationen skabt derved
glæder dyrkeren af jorden. Derpå tørrer den, og du ser den gulne, for
derefter at blive til knækkede strå. I det kommende liv er der streng
straf men også tilgivelse og velbehag fra Allah. Og denne verdens liv
er intet andet end midlertidig nydelse af bedrageriske ting. (Sura 57,
Al-Hadid: 21)

50

Lad os nu vende os mod spørgsmålet vedrørende islams rolle med
hensyn til at skabe social fred i vor tids samfund.

Den sociale orden i vor tid
Uheldigvis er den religiøse indflydelse på den moralske adfærd i
samfundet hurtigt svindende. Hvad der yderligere forværrer situationen
er, at der er et stærkt stigende ønske om at frigøre sig fra religiøse
pligter, hvilket får mangeartede impulser fra det meste af verden i dag.
Dog skabes der også panik på grundlag af den stadigt stigende mangel
på sikkerhed og den uorden i det sociale adfærdsmønster, der løber
parallelt med de trends, som ikke respekterer religiøse og etiske begreber. Troen på en levende Gud, Som ikke alene har skabt menneskenes
skæbne, men Som også har ret til at fastlægge mønstrene i deres daglige
liv, er hastigt svindende. Den hellige Koran opsummerer forholdet
således:

Uorden har dækket land og hav (Sura 30, Al-Rum: 42)
Kristendommen, som er Vestens dominerende religion, havde indtil
overgangen til det 20. århundrede et stærkt og effektivt greb om sine
tilhængeres moralske adfærd. Desværre er det ikke længere således.
I stedet for har en civilisation udviklet sig i samspillet mellem videnskabelig socialisme, hastig videnskabelig udvikling og materiel fremgang,
som skridt for skridt har tvunget kristendommen på retræte og til at
antage en forholdsmæssig stadig mindre rolle med hensyn til påvirkningen af den sociale adfærd.
I Vesten er den moralske adfærd lige så lidt eller meget kristen i sin
karakter, som den moralske opførsel i de fleste muslimske lande er
islamisk. Det samme gælder desværre den sociale og moralske adfærd
over alt i verden. Der er mange buddhister, konfucianere og hinduer i
verden i dag, men desværre kan der kun iagttages meget lidt buddhisme, konfucianisme og hinduisme.
Vand, vand overalt, men ikke en dråbe at drikke.
51

Såfremt de traditionelle etiske værdier mangler i et samfund, vil moral
ikke have nogen som helst relevans for en generation, som ikke længere
blindt accepterer det traditionelt nedarvede som sundt og værdifuldt. En
sådan generation må nødvendigvis gennemgå en kritisk overgangsperiode med fuldstændig tomhed. Dette vil til gengæld skabe et nyt søgende
behov. Denne søgen vil måske, måske ikke, føre til opdagelsen af et
bedre og mere tilfredsstillende livsmønster. På den anden side kan det
også ende i det totale kaos og en tilstand af moralsk anarki. Som jeg ser
tingene, er det uheldigvis den sidste mulighed, som synes at være det
moderne samfunds valg. En forandringens vind synes at blæse hen over
verdens samfund, det være sig de østlige eller vestlige, religiøse eller
verdslige. Dette er en ond vind, som forurener hele det globale klima.
Den moderne verden synes at være meget mere opmærksom og
bevidst om på den stigende forurening på det materielle område end
den hurtigt omkring sig gribende forurening i vore sociale sammenhænge.
Om en sådan tid taler den hellige Koran sit tydelige sprog:

(Vi kalder til vidne) den tid da mennesket (som sådan) vil være i (en
tilstand af) tab, undtagen de (få), som tror og gør gode gerninger og
(med sandhed) opfordrer andre til at acceptere sandheden, og (med
udholdenhed) tilskynder andre til at være udholdende. (Sura 103,
Al-Asr: 2-4)
Udbytning, falskhed, hykleri, egoisme, undertrykkelse, grådighed, vild
søgen efter nydelse, mangel på disciplin, korruption, tyveri, ran,
krænkelse af menneskerettighederne, bedrageri, forræderi, mangel på
ansvarlighed og ønsket om gensidig respekt og tillid er blevet de
moderne samfunds kendetegn. Civilisationens tynde fernis kan ikke
længere skjule de uhyrligheder, som i stigende grad bliver synlige.
Imidlertid vil det være forkert at påstå, at disse truende tegn på
menneskelige fejl ikke var til stede i forgangne tidsaldre. I virkeligheden har mange af de tidligere civilisationer også lidt af disse plager, før
deres kapitler i menneskehedens historie blev endeligt lukkede. Det vil
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være forkert at udpege et specielt område i verden, som er særligt
moralsk fordærvet.
Overalt er samfundene begyndt at smuldre på samme måde. I modsætning til de lande, som styres efter totalitære filosofier, har den
stigende bevidsthed om den enkeltes frihed i den såkaldte frie verden i
sig selv skabt en holdningsløshed, som i vidt omfang er ansvarlig for
det stigende sociale forfald.
I de totalitært styrede samfund er denne voldsomme stigning i søgen
efter individuel frihed for tiden optaget af en uhyggelig befrielseskamp
for den enkelte mod den fuldstændige totalitære kontrol. Med mindre
der kommer en modrevolutionær rejsning hos de ekstreme venstrekræfter i de væbnede styrker, vil denne udvikling frem mod større
frihed med stor sandsynlighed meget snart vinde slaget. Hvad der
herefter kan ske, lover ikke godt for de frigjorte unges moralske
udsigter i de tidligere kommunistiske lande. Næsten to generationer er
vokset op i det gudløse samfunds tomhed uden nogen til at vejlede den
moralske adfærd. Bortset fra manglen på et indbygget moralsk kodeks
bygget på religiøse holdninger er faren, at de tomme nydelsessyge og
uansvarlige holdninger, som tilflyder ungdommen i USSR og Østeuropa fra Vesten, kan forårsage ødelæggelse af dens moralske adfærd i
de kommende år. Samtidig kan man ikke undgå at bemærke, at erfaringen gennem mange tiår med at leve uden religion ikke blot har været
skadeligt for samfundet, det har også givet nogle klare fordele. Den
socialistiske revolution i Rusland afskar ikke blot båndene til religionen
men også til religiøse dogmer og synspunkter, som i sig selv var
korrupte og fordrejede. Hvad enten det drejede sig om kristendommen
eller islam med tilhørende sekter, var der i de respektive religioner
middelalderlige opfattelser, som skabte religiøse antagelser, der var i
modstrid med naturens virkelighed. Begge kunne ikke samtidig være
sande. Der skulle en særlig træning af sindet til for ikke at blive
foruroliget og for at forstå uoverensstemmelserne mellem de religiøse
synspunkter og naturens virkelighed. At leve med paradokser er sikkert
ikke let, undtagen når man er opfostret med dem gennem generationer.
Gradvist nås det punkt, hvor religiøse samfund på en eller anden måde
kan leve med paradokser uden at bemærke deres tilstedeværelse.
Blandt de påvirkninger, som den socialistiske revolution påførte folk,
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var bl.a. at renvaske dem for ideologiske dogmer og helbrede dem fra at
skele til disse med andre synsforstyrrelser til følge. Dette gav dem
yderligere en slags uskyldens gave, som kun kan opnås ved, at der slet
ikke er noget hykleri. Det er for tidligt at sige, om denne uskyldighedens tilstand kan vendes til deres moralske fordel i den svære kamp,
som ligger forude. Men én ting er sikker. De er langt bedre til at
modtage sandhedens budskab og til at acceptere det uden fordomme
end andre folk i verden i dag. Desværre kan man ikke sige det samme
om de voksende individualistiske holdninger hos de såkaldte “frigjorte”
mennesker i vor tid. Man kan næsten tillade sig hvad som helst, blot
man retfærdigør det i den individuelle friheds navn. Som førende i
denne holdning påvirker Amerika i stor udstrækning og på en gennemgribende måde ikke blot de europæiske lande i den første verden men
også folkene i den anden og tredje verden. Ekkoet af dette forvanskede
individuelle frihedsbegreb, der frigør én fra det moralske livs disciplin,
genlyder langt bag den videnskabelige socialismes ideologiske
forhæng.
Homofile, lesbiske, narkomaner, skinheads, punkere og alle slags
kriminelle vokser fortsat i antal og styrke. Deres frække forsvar for
deres livsform er ganske enkelt at spørge deres kritikere: “Hvorfor
ikke?”, hvilket er blevet den uheldssvangre udfordring til det nuværende samfund.

To forskellige klimaer i det sociale system
Den hellige Koran beskriver to former for socialt klima eller orden.
a) et hvor det onde har frihed til at udvikle sig og
b) et andet, hvor ondskaben på det kraftigste forhindres i sin vækst.
Dersom man forsøger at vurdere den islamiske lære vedrørende moral
punkt for punkt, vil det være svært efter vestlig tankegang at forstå
filosofien bag dens budskab. Årsagen til dette er, at en moralsk lære
nødvendigvis bør forstås i sammenhæng med det sociale klima. Der bør
her vurderes ud fra et helhedssyn. Man kan ikke forstå efteråret blot ved
at se et tørt blad eller noget løv skifte farve. Man er nødt til at opfatte og
føle hele atmosfæren og efterårets sjæl for at forstå, hvad efteråret er i
sig selv og betyder for det kommende liv. På samme måde gør én svale
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ingen sommer. Ligesom efteråret nedtoner livet, således lader foråret
det blomstre. Det er ikke blot en ændring i temperatur men en forvandling i hele atmosfæren, når selve vinden synes at ånde liv. Sociale
systemer er som årstider med deres egne kvaliteter og påvirkninger.

Det materialistiske samfunds tomhed og dets endelige skæbne
På nøjagtig samme måde behandler islam dette emne. Lad mig først
beskrive et samfund, som ifølge Koranen er uislamisk.

Vid at livet i denne verden kun er leg og tidsfordriv og en pryd og en
kilde til gensidigt praleri og en stræben efter gensidig rivalisering for
at få flest rigdomme og børn. (Det er) som med regnen − vegetationen,
som frembringes herved, glæder den, som dyrker jorden. Derefter
visner den, og du ser den blive gul; derefter bliver den (værdiløst strå).
Og i det hinsides er der streng straf (for de onde) men (også) tilgivelse
fra Allah og (Hans) velvilje (for de retfærdige). Denne verdens liv er
kun flygtig nydelse af bedrageriske ting. (Sura 57, Al-Hadid: 21)
Koranen har endvidere følgende at sige med hensyn til det materielle
livs forfængelighed:
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Vedrørende de vantro, så er deres handlinger som luftspejlinger i
ørkenen. Den tørstige tror, at det er vand, indtil han kommer det nær,
så er der intet. Og han finder Allah nær ved sig, Som i fuldt mål afgør
hans regnskab, og Allah er hurtig til at afregne. (Sura 24, Al-Nur: 40)
Den hellige Koran skildrer en luftspejling, som vækker falske forhåbninger hos den tørstige ved altid at fjerne sig fra ham, indtil han bliver
så udmattet, at han ikke kan klare mere. Da oplever han straffen. Han
tvinges til at forstå, at det har været tomhedens mål, som han hele tiden
har fulgt. Pludselig standser luftspejlingen sin flugt og lader ham
indhente sig blot for at lade ham forstå den bitre sandhed af intet at
have opnået. Dette er den straf, som tildeles dem, der stræber efter
livets forfængelige tomhed, og som ifølge den hellige Koran bliver alle
sådanne samfund til del.Som dettes modsætning fremsætter religionen
den lære, at livet på denne jord ikke er altings slutmål − men at der er et
liv efter dette.
Såfremt vi ikke dør en evigt varende død her på jorden, men
fortsætter med at leve i en eller anden form, som islam og mange andre
religioner vil have os til at tro, og såfremt livet på denne jord ikke skal
forstås som adskilt fra det næste, og såfremt begge liv skal forstås som
en fortsættelse fra det ene til det andet, da vil det være yderst uklogt af
en person at ignorere betydningen af de sociale forhold på denne jord.
Ondskab, umoral og usund indflydelse må nødvendigvis føre til en
usund sjæl i det kommende liv.

Afvisning af det kommende liv
Dette er ikke stedet til at diskutere den islamiske filosofi vedrørende
livet efter døden i enkeltheder. Men lad det være tilstrækkeligt her at
nævne, at ifølge islam påvirker det vore sjæle, hvorledes vi levede vort
liv her på jorden, ligesom en gravid moders sygdomme somme tider
påvirker barnet i fosterstadiet. Barnet kan måske have så mange medfødte handicaps, at det er et helvede at leve i hjælpeløs tilstand med
sine mangler mellem sunde børn. Jo mere dets bevidsthed udvikles, jo
mere bitter og alvorlig vil pinen blive for det. Det er i en nøddeskal
ifølge islam, hvorledes vi skaber vor egen himmel eller vort eget
helvede.
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I denne sammenhæng må det synes klart, at et hvilket som helst
socialt system, som fremmer uansvarlig og ond adfærd og forstyrrelse
af den offentlige ro og orden skal forkastes, uanset hvor tiltrækkende
eller fristende det ved en overfladisk betragtning måtte være. Det er
plausibelt for de troende at komme med udsagn vedrørende det hinsidiges natur. Hvem er trods alt vendt tilbage fra den såkaldte anden
verden for at bevidne sådanne udsagn og synspunkter eller det modsatte? Hvorfor ikke være tilfreds med en fugl i hånden end ti på taget?
Dette er det materialistiske svar til den islamiske lære med hensyn til,
hvorledes samfundet bør være udformet, og hvilke principper det bør
være baseret på.
Den islamiske filosofi anskuer livet på jorden og det kommende liv
som en kontinuerlig strøm afbrudt af døden, som i virkeligheden kun er
et overgangsstadie fra det ene liv til det andet. I modsætning til dette
forestiller den materialistiske filosofi sig livet blot som et kort, tilfældigt øjeblik af bevidsthed, der i dødens øjeblik synker ned i intethed.
Derfor skal det sociale system kun tage sig af behovene i dette korte liv.
Den enkelte er kun ansvarlig i forhold til samfundet, så længe han lever,
og kun vedrørende de aspekter i livet, som er synlige og påviselige. Det,
som er skjult i form af tanker, intentioner, planer, konspirationer og
onde forbrydelser udøvet i det skjulte, bliver ikke opdaget og således
ikke ansvarliggjort.
I øvrigt kan man kun dømmes for en forbrydelse mod samfundet,
dersom det er hævet over enhver tvivl, at forbrydelsen er blevet begået.
Det er ikke altid, at retfærdigheden sker fyldest. I et sådant socialt
system bliver udøvelsen af retfærdighed ikke blot overfladisk og begrænset, men vil også bidrage til overgreb mod samfundet. Det fremmer
jagten på egeninteresser og opmuntrer til ekstrem egoisme hos den
enkelte. Det er også interessant at bemærke, at man i et gudløst eller
halvvejs gudløst samfund, hvor opfattelsen af ansvarlighed efter døden
afvises eller opfattes så let, at det praktisk taget gør den meningsløs,
virkelig har meget svært ved at finde en definition på forbrydelse, som
fuldt og helt er støttet af en sund morallære. Det er meget svært at
tænke sig, at medlemmer af et gudløst samfund vil være virkeligt
overbevist om det forkerte i det begåede, når de bryder loven. Når alt
kommer til alt, hvad er så loven? Er det en despots eller en eneherskers
ord, et totalitært regimes beslutning eller majoritetens afgørelse eller
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diktat i et demokrati? Hvilke af de netop nævnte systemer vil for det
almindelige menneske være retfærdigt og bygge på en sund moralsk
filosofi? Og er det i det hele taget en moralsk filosofi?
Dersom han ikke skylder noget væsen sin eksistens, og såfremt han
ikke i det kommende liv frygter at blive stillet til regnskab for sine
gerninger i denne verden, eftersom han ikke tror på noget liv i det
hinsidige, så vil svaret på disse spørgsmål ud fra hans udgangspunkt
blive ganske anderledes, end hvad der kræves i et ansvarligt samfund.
Han lever kun dette korte liv. Samfundet er kun til for hans skyld. Han
underkaster sig samfundets højeste autoritet kun af ren og skær nødvendighed. Såfremt han kan tiltuske sig nogle fordele og få nogle korte
øjeblikke med fornøjelser her og der, samtidig med at han er klog nok
til ikke at blive opdaget, så hvorfor ikke? Hvilke såkaldte moralske
hæmninger skulle forhindre ham i dette?
I gudløse og materialistiske samfund vil denne psykologiske holdning til kriminalitet begynde at udvikle sig og blive stærkere i tidens
løb. I den hellige Koran nævnes netop dette som essensen af det
materialistiske samfund.
De vantro siger:

Der er intet liv undtagen det nærværende liv; vi (skal) dø (her) og (det
er kun her) vi(skal) leve, og vi vil ikke opstå igen (det vil sige, at vi
afviser opfattelsen af et liv efter døden og liv andetsteds). (Sura 23,
Al-Mu’minun: 38)
Således spotter de vantro tidligere profeters udsagn ved at spørge dem:

De siger: Når vi er blevet til knogler og blevet til støv, skal vi så
virkelig igen oprejses i en ny skabelse? (Sura 17, Bani-Israel: 50)
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De siger: Hævder du virkelig, at når vi er døde og blevet til støv og
knogler, at vi så virkelig igen skal oprejses? (Sura 23, Al-Mu’minun:
83)
Dette er ifølge Koranen centralt for alle onder i et materialistisk
samfund. Derfor er det, at der lægges så stor vægt på det kommende liv
og regnskabets dag.
I en af traditionerne beretter Ibn Masud, at den hellige Profet (sa)
tegnede et rektangel, og midt i dette tegnede han på langs en linie, som
fortsatte ud over rektanglet. På tværs af denne midterlinie tegnede han
flere korte linier. Han forklarede, at figuren forestillede mennesket, at
det omliggende rektangel var døden, midterlinien var menneskets
ønsker og de korte linier på tværs var livets prøvelser og trængsler. Han
sagde: “Dersom man undgår en af disse, så vil man falde som offer for
en af de andre. (Bukhari). I en anden tradition er døden beskrevet som
glædens afslutning. (Tirmidhi).

Fire karakteristiske træk i det materialistiske
samfund

Hvad har bragt jer ind i helvedes ild? De vil svare: ”Vi var ikke blandt
dem, som tilbad Gud, ej heller bespiste vi de fattige. Og vi hengav os til
forfængelig tale sammen med dem, som finder behag heri. Og vi
plejede at fornægte dommens dag.” (Sura 74, Al-Muddaththir: 43-47)
Det gudløse og materialistiske samfunds kendetegn kunne ikke være
beskrevet mere præcist og forståeligt. Disse kendetegn er:
1. Man tilbeder ikke Gud
2. Man sørger ikke for de fattige
3. Man forfalder til tomme gøremål
4. Man benægter opstandelsens eller regnskabets dag.
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Før vi går videre, bør vi udrydde en forvirrende misforståelse, som gør
det vanskeligt fuldt og helt at give en sand diagnose af et samfunds
tilstand. Selv i samfund, hvor troen på Gud synes stærk og fremtrædende, og troen på det kommende liv er en integreret del troen, kan
sådanne onder florere, som ikke logisk set burde kunne eksistere
mellem mennesker, som ufravigeligt tror på Gud og livet efter døden.
Derved rejses spørgsmålet, hvorledes sådanne samfund kan tro på
Gud og et liv efter døden, når det i bund og grund er materialistisk.
Såfremt vi tilbundsgående undersøger dybden af deres tros natur, er
svaret ikke svært at finde. I realiteten kan en svag teosofisk gudstro ikke
påvirke sådanne troendes sociale adfærd. Dette er, fordi en sådan tros
natur blot er akademisk, og den aldrig er blevet omdannet til ansvarlig
gudhengiven opførsel. Hvorledes kan en ægte tro på Gud være i
overensstemmelse med løgne, falskhed, ekstrem egoisme, undertrykkelse af andres rettigheder, korruption og grusomhed? Forståelsen
af Gud i sådanne samfund er kun kosmetisk og for uvirkelig og luftig til
at spille en aktiv rolle vedrørende udformningen af den menneskelige
adfærd. På samme måde er troen på det kommende liv og regnskabets
dag reduceret til en bleg skygge af en fjern mulighed. I ethvert valgs
øjeblik vil de umiddelbare interesser altid dominere og vanskeliggøre
enhver betragtning om det kommende liv.
Når vi taler om materielle samfund, behøver det ikke blot at være
samfund, som åbent har forkastet troen på Gud og livet efter døden. De
fleste religiøse og ateistiske samfund synes at fremtræde i diametral
modsætning til deres ideologier. Alligevel har de med hensyn til deres
praktiske livsførelse meget store lighedspunkter.

Ansvarlighed
Den hellige Koran erklærer på den anden side:
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Alt (hvad du finder) i himlene eller på jorden tilhører Allah. (Han er
Herren. Han har retten til at skabe jeres skæbner og jeres sociale
adfærd.) Hvad enten I skjuler hvad der er i jeres hjerter eller åbner for
det, så vil Han holde jeres regnskab (og udspørge jer vedrørende jeres
onde tanker eller gerninger), derpå vil Han tilgive enhver, som Han
finder egnet (til tilgivelse) og straffe enhver, som Han finder egnet (til
straf), og Allah har magten til at gøre, hvad Han vil. (Sura 2, AlBaqarah: 285)

Følg ikke det, om hvilket du ikke har viden. I sandhed så skal øret, øjet
og hjertet alle blive kaldt til regnskab. (Sura 17, Bani-Israel: 37)
Med hjertet menes her selve livskraften, som er grundlaget for enhver
menneskelig handling. I den hellige Koran betyder Fu’wad den ultimative menneskelige vilje, som dirigerer hjernen, ligesom man styrer
computere. Således er den ultimative vilje kilden til alt ondt og godt, og
det er den vilje, som i skikkelse af et nyt liv sammen med ører og øjne
vil skulle stå til ansvar efter døden.
Lad os nu undersøge de gudløse samfunds træk på nærmere hold. Det
forholder sig således, at ateisme og manglende tro på livet efter døden
ligger slumrende og ubemærket i det underbevidste. Vedrørende tro kan
man tilsyneladende fortsat holde sig til Guds eksistens og det hinsidige
liv, men når det gælder praktiske forhold, synes denne tro ikke at
eksistere. Til tider er det gennem en krise, at disse skjulte realiteter
bliver erkendt i sindet. Undertiden kan selv generationer leve, uden at
de erkender vankelmodigheden og svagheden i deres tro. Når en æra
svinder bort og gradvis giver plads for en ny, er samfundet som sådan
nødt til at tage de nedarvede traditioner op til en ny vurdering. Det er
under sådanne forhold, at ateisme og manglende tro på det hinsidige,
som har ligget skjult, begynder at vise sig. I et samfund, hvor man
allerede hengiver sig til uansvarlige og negative vaner vedrørende
forlystelser, vil den bevidste fornægtelse af Gud og det hinsidige
bevirke, at processen i forbindelse moralsk forfald og nedbrydningen af
værdier hastigt vil blive forstærket.
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Civilisationens retning vil, uanset hvor og hvornår, gå fra det grovere
til det finere. De grundlæggende psykologiske behov, der fungerer som
underliggende kræfter i den menneskelige adfærd, forbliver uforandrede. Forandringen ligger i den måde, som man møder disse behov på.
Man kan fx stille sin sult ved at spise kød eller grøntsager. Friskhed og
kvalitet er forskellig vedrørende både kød og grøntsager. Man kan koge
dem og tilberede dem på mange måder eller spise dem rå, hvis man
foretrækker dette. Som samfundet udvikler sig, således begynder
kravene at udvikles og bliver mere og mere raffinerede og sofistikerede.
Denne proces gentager sig, skønt hastigheden i høj grad bestemmes af
menneskers økonomiske og politiske forhold. Men samfundets avantgarde fortsætter altid − somme tider langsomt og til andre tider i et
hurtigere tempo. Når et samfund modnes og udvikles, vil det oversofistikerede og andre skadelige fænomener begynde at gå imod denne
positive udvikling. I dekadente samfund vil udviklingen altid gå i
modsat retning fra det forfinede til det grove.
Dette er et stort og omfattende emne, som kræver et omhyggeligt
studium. Jeg beklager, at tiden i dag ikke tillader yderligere uddybelse,
men jeg vil dog gerne berøre enkelte punkter. Når samfund begynder at
degenerere eller kommer ud af balance og bliver oversofistikerede, vil
de nedbrydes og vende tilbage til den dyriske måde for opfylde deres
behov. Dette viser sig måske ikke i enhver social eller kulturel handling, men det er næsten altid udtalt i menneskers samvær og stil med
hensyn til underholdning og fornøjelser. En mindre undersøgelse af
menneskets forhold til sex vil understrege dette forhold.
Vedrørende det grundlæggende instinkt at reproducere gennem seksuel adfærd er det i hele dyreriget forbundet med naturlig nydelse.
Hvad vi her finder forskelligt vedrørende det menneskelige samfund er
en gradvis ændring bort fra den oprindelige tilfredsstillelse til en
tilsvarende gradvis mere raffineret holdning til opfyldelsen af sine
behov. Naturen har aldrig haft sex som et ultimativt mål. Dette har altid
været arternes reproduktion og udbredelse − med sex som det
sekundære. Når samfundene bliver dekadente, bliver rollerne næsten
modsat.
Den gradvise udvikling af ægteskabet som institution, de dermed
forbundne riter og tabuerne i samspillet mellem det mandlige og
kvindelige køn vil måske af en sociolog blive betragtet som et
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fænomen, der er resultatet af samfundets udvikling og ikke har med det
religiøse at gøre. Men uanset om dette forhold er styret af en højere
magt, eller om det er et tilfældigt forhold styret ved sig selv, kan man
ikke nægte, at måden at tilfredsstille dette fundamentale behov på
bliver mere og mere sofistikeret og indviklet.
Stigende promiskuitet i forholdene mellem mænd og kvinder er
symptomer på det samme onde. Dette er ikke kun blot en særlig liberal
holdning til seksuelt samvær, men der er virkelig meget mere, som er
forbundet med dette, og som forandrer hele atmosfæren omkring dette
yderst vigtige område for mennesket. Der ses ned på debatten vedrørende det tilladelige i sådanne forhold som noget fortidigt. Selvfølgelig er der mange standhaftige religiøst indstillede grupper, som
fortsat drøfter dette emne. Men gennem deres diskussion i medierne
kan man ikke undgå at lægge mærke til, at sådanne gammeldags,
ubøjelige religiøse grupper i stigende grad bliver reduceret til en
minoritet uden betydning. Det er i Vesten blevet meget mere moderne
at betragte sex som et naturligt behov, som må tilfredsstilles uden
nogen begrænsninger. En traditionel tilbageholdenhed, når kvinder
taler om emnet, hører fortiden til. Nøgenhed, stillen til skue, ligefremme diskussioner og bekendelser bliver blot betragtet som offentlige udtryk for sandhed.
Ingen synes i samme grad at ulejlige sig med at anvende de samme
argumenter, når det gælder andre naturlige menneskelige behov. Er det
ikke et naturligt dyrisk behov, også fælles for mennesker, at ønske sig
det, som man kan lide? Er det ikke også et naturligt behov hos dyr at
blive vred og ophidset og at lade disse følelser frit udfolde sig uden
restriktioner. En svagere hund vil have de samme behov som den, der er
stærkere, men hvor den stærkere ville bide, vil den svagere i det
mindste gø.
Hvad er de samfundsmæssige tabuer − de regler for samfundsmæssig
adfærd, begrebet anstændighed osv. - som griber ind i den frie naturlige
udfoldelse? Hvorfor skal det seksuelle område være det eneste, som
gives frit spillerum til at udtrykke sig uden hensyntagen til traditioner,
normer, anstændighed, og hvad der er passende, og spørgsmålet om
tilhørsforhold eller lignende?
Det, som vi i dag er vidne til, er et forhold, som omhyggeligt og
skarpsindigt må analyseres. Hvad vi kalder tolerance med hensyn til
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seksuelle forhold, finder også sted i andre menneskelige forhold, fx i en
stigende tendens til at stjæle og røve samt at såre og skade andre. Denne
ubegrænsede jagen efter nydelse, som perverterer holdningerne, udspringer fra de samme dekadente bevæggrunde, som ødelægger civilisationens ædleste bygningsværker og rykker livskvaliteten tilbage til
nulpunktet.
Vi er ikke blot vidne til en frodig forøgelse af riter, tabuer og “skal skal ikke”, som fra samfundets side er pålagt den enkelte, men vi ser
også, at overbærenheden vedrørende romantik og bejlen spiller en stor
rolle på dette område. Poesi, litteratur, kunst, musik, mode, stil og
adfærd, glæden ved vellugt samt dyrkelsen af en anstændig og kultiveret adfærd er alle biprodukter − om ikke helt så dog i nogen
udstrækning − af det samme fundamentale behov vedrørende social
adfærd.
Der kan komme et tidspunkt, hvor den kommende generation begynder at gøre oprør og kaste de landvindinger over styr, som samfundet
har opnået gennem tusinder af års fremgang. Dette oprør behøver ikke
at blive den fuldkomne fornægtelse af alt. Alligevel kan et granskende
blik ikke undgå at se bevægelsen i denne retning. Hippie- og bohemetilværelsen, sadisme, den stigende vold forbundet med sex og den seksuelle adfærds tilbagevenden til dens oprindelige dyriske, primitive og
rå aspekter er blot få eksempler på en tilbagevenden til de tidligere
nævnte tilstande. Man behøver blot bevæge sig ud for at iagttage en
gruppe oprørske, lurvede unge, som lever i egne cirkler, for at forstå,
hvad der sker med den yngre generation. Snavs og stank synes at være
trådt i stedet for renhed og vellugt. En pletfri påklædning synes at være
afløst af luvslidte, sløsede klæder. De dage er borte, da en mindre rift
på tøjet kunne forårsage, at man blev utilpas eller flov. Slidte jeans,
specielt skåret i stykker, så man kan se den bare hud gennem tøjet, er
blevet mere eftertragtede end et par nye bukser. Selvfølgelig udviser
ikke alle i samfundet sådanne ekstreme tegn på utilfredshed med
fortiden eller det nedarvede, men når en sygdom sætter ind, så bliver
den ikke altid synlig overalt på legemet. Nogle få sår eller pletter viser
sig her og der, og disse vidner om en underliggende sygdomstilstand
eller lidelse. Ansvarsløsheden begynder at brede sig. Manglende disciplin og uorden bliver dagsordenen. Adskillige tegn på forfald begynder
at vise sig i forskellige menneskelige forhold.
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Trangen til nydelse i alle livets forhold kræver forandring og adspredelse for at opnå et endnu større “kick”. Det, som førte til tilfredsstillelse tidligere, gør det ikke mere. Rygning og de traditionelle rusmidler
giver ikke mere “det rette kick”, som et rastløst samfund i forandring
har behov for. Alle slags rusmidler melder deres ankomst, og ingen
foranstaltninger er i stand til at stoppe denne truende udvikling. Alligevel kræver den stofafhængige et endnu større “kick”. Derfor bliver
et stærkere og mere afhængighedsskabende stof som crack udviklet.
På det musikalske område har de samme forhold gennem de sidste få
årtier af det 20. århundrede gradvist gjort sig gældende. Et studium af
musikkens udvikling gennem de sidste århundreder sammenlignet med
de hastige decibel- og grænseoverskridende forandringer, som de sidste
årtier har været vidne til, giver grundlag for en interessant og fængslende sammenligning.
Personligt ved jeg ikke tilstrækkeligt om musik og beder derfor om
tilgivelse, såfremt nogle af mine kommentarer skulle virke fremmede
vedrørende virkeligheden i musikkens verden. Imidlertid får min intuition mig til at tro, at den progressive udvikling af Vestens musik
gennem de sidste århundreder har været i retning af det sublime, det
udsøgte og noble. En sådan musik bragte på samme tid hvile både i
sindet og i hjertet. Den bedste musik var den, som harmonerede med
den latente musik i menneskets sjæl og sind. Harmoni og fred blev de
endelige mål, som var eftertragtede i musikkens udvikling. Selvfølgelig
var der passager i store komponisters og kunstneres værker, som skabte
forestillinger om vulkaners udbrud, tyfoner, lyn og en følelse af uro,
som gav indtryk af naturens forhold og udfoldelse. Erindringerne om
dette blev uudsletteligt bevaret som en del af tilværelsen. Til tider
kunne det nå sådanne højder, at det syntes, som om hele universet
skulle sønderrives. Alligevel sad publikum ubevægeligt i hengivelse til
musikken uden at bevæge en muskel eller et øjenlåg indtil det øjebliks
stilhed, hvor man kunne høre en knappenål falde til jorden. Først da var
det, som om koncertlokalet eksploderede i et voldsomt bifald. Selv den
stærkeste og mest følelsesladede form for musik ville aldrig kunne
omskabe tilhøreren til en aggressiv, destruktiv og oprørsk skabning.
Hele musikkens budskab var ophøjet, fredfyldt og harmonisk. Det
bedste i mennesket blev bragt frem og vækket til live; det slette blev
drevet bort. Men ak! Gennem de sidste årtier har vi kunnet se et andet
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mønster. Den nuværende generations ører er gjort døve af musik, som
er i stand til at vække primitive og rå følelser. En forstyrret og rastløs
ungdom identificerer sig blot med en musik, som gør dem vanvittige. Jo
mere voldelig musikken er, desto mere populær er den. Endnu engang
vil jeg undskylde på grund af min for ringe viden om klassisk og
populær musik, men én ting ved jeg med sikkerhed, og det er, at vold,
oprør, vanvid og vandalisme osv. hastigt er ved at ødelægge menneskets
ædle egenskaber.
Den amerikanske professor Allan Bloom, som har en del viden om
vestlig musik, synes i sin bog Historien om vestens intellektuelle forfald
(1991) at være enig med mig. Her beklager han, at den opvoksende
generation i vor tid får sit følelsesliv ødelagt og forstyrret, ved at den
brutaliseres gennem den konstante påvirkning af rockmusikken, som
han afviser som værdiløs føde for sjælen. Der er mange synlige og klare
tegn på samfundets sygdomstilstand, som gradvist medfører, at
tilværelsen for mennesket bliver mere urolig med mangel på tilfredshed, fred og sikkerhed. Mennesket kan, om det vil, benægte Guds
eksistens, men det kan ikke betvivle eksistensen af mægtige
naturkræfter, som fuldt ud ved, hvorledes at forbrydelser mod naturen
straffes. I alle materialistiske samfund vil de fremherskende faktorer
vedrørende det ondes vækst og fremgang være næsten de samme. Noget
er allerede belyst her. Derfor skal vi kort opsummere de grundlæggende
faktorer:
a) voksende ateisme
b) svækkelse af troen på, at der findes en virkelig mægtig Gud, som
levende interesserer sig for menneskelige anliggender.
c) en stadig svagere tro på traditionelle etiske værdier og
d) en stigende tendens til at glemme målet og vurdere midlerne, som var
de målene selv.
Dette er den fremherskende situation i alle såkaldte “civiliserede”
eller “udviklede” samfund i verden. I takt med at de moralske og etiske
værdier svinder, vil dette også gradvis påvirke regeringerne både ved66

rørende den lovgivende og den udøvende proces. Når der ikke mere er
en gud-given lov at holde sig til, og grundlæggende og ædle værdier og
traditioner dagligt udfordres og trodses, vil lovgivningen vedrørende
disciplin og moralsk opførsel blive svag og mere lempelig. Selve det
grundlag, som alle moralske forhold er bygget på, begynder at smuldre
bort.
En sammenligning af lovgivningen gennem de sidste få århundreder
på dette område vil virkelig bevise dette faktum. Oskar Wildes dage er
forbi, hvor homoseksualitet blev betragtet som en forbrydelse af samfundet, som uden nåde straffede den. Borte er de dage, da anstændighed
ikke blot var en dyd, men også et samfundskrav, som medførte straf,
såfremt man forbrød sig. Denne opblødning vedrørende forbrydelser
anses ikke mere for alarmerende. Dette er problemet.
Definitionen i sig selv på, hvad en forbrydelse er, har undergået en
fundamental forandring. Det, som i går blev betragtet som en forbrydelse, er det ikke længere. Det, som blev skjult på grund af frygt for
skammen og reaktionerne, bliver åbent vist frem med stor stolthed.
Såfremt denne filosofi var sund og værd at støtte, måtte alle religiøse,
etiske og moralske holdninger være at betragte som forældede og
uønskede. De ville ikke tjene noget formål i den nuværende tidsalder.
Naturens drivende kraft, fælles for både den besjælede og
ubesjælede verden, er det universelle og magtfulde princip vedrørende
overtrædelse og straf samt godhed og belønning. I den døde verden kan
dette princip beskrives som værende aktivt gennem naturkræfternes
ubevidste virke. I den levende verden blev udviklingen frem til menneskets første skabelse drevet af det samme princip for at nå frem til et
hvilende stadium af bevidsthed. Når man bevæger sig gennem de første
udviklingsstadier mod mennesket, synes rejsen at gå fra det mindre
bevidste til det mere bevidste. I evolutionens vendinger er princippet
vedrørende forbrydelse og straf samt godhed og belønning beskrevet
som den stærkestes overlevelse. Dette bliver gennem hele den evolutionære proces den drivende og motiverende kraft, som konstant skubber udviklingen fremad og opad. Det er ufatteligt, at når mennesket −
skabelsens fuldbyrdelse − gennem denne proces har nået bevidsthedshorisonter ud over de vildeste af forfædrenes fantasier, så skulle
pludselig princippet om forbrydelse og straf ophæves og blive forældet.
Såfremt skabelsen har et højere mål, må der nødvendigvis være en form
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for forklaring − hvis ikke, ville hele øvelsen forekomme meningsløs.
Det er utroligt overraskende, at nogle af de største intellektuelle og
visionære skikkelser undertiden ikke formår at se en klar og selvindlysende sandhed som denne. Således forholder det sig med Albert Einstein, relativitetsteoriens arkitekt, som siger:
Jeg kan ikke forestille mig en Gud, som belønner og straffer sin egen
skabning, hvis mål er skabt efter vore egne - kort sagt en Gud, som blot
er et billede på menneskelig skrøbelighed. (Albert Einstein).
Såfremt der findes en Gud, en Skabningens Herre, Hvis eksistens
Albert Einstein ikke kan benægte, og hvis alle videnskabelige love, som
opererer i Hans skabelse, er udtænkt, blevet skabt og fremdeles styres
af det samme skabende Højeste Væsen, så vil det være utænkeligt for
Ham at fornægte den højeste af Sine skabninger ved at afskaffe princippet om forbrydelse og straf for at lade mennesket vandre i et kaos af
udisciplineret og uansvarlig adfærd.
Hvad angår den anden del af hans overvejelser, er det tydeligt, at han
mangler forståelse for ikke blot betydningen af forbrydelsens og straffens rolle i samspillet med skabelsens udvikling. Han har også fuldstændig misforstået betydningen af, at mennesket er blevet skabt i Guds
billede.
Mennesket er skabt i Guds billede, men vi er ikke en perfekt model
af Ham på jorden. Var dette således, ville verden blive mere end en
himmel på jorden, og alle mennesker ville være nøjagtig ens. Det kan
selvfølgelig diskuteres, om et sådant sted var værdigt til at blive kaldt
en himmel eller blot et kedsommelighedens sted − idet der ikke ville
være forskel på dufte, farver og nuancer − det ville i stedet for være et
roligt, mangfoldigt hav af identiske dråber. Det er ikke meningen og
formålet med, at mennesket er skabt i Guds billede.
Dette udsagn er rigt på dyb indsigt og omtaler de muligheder, som
mennesket er blevet begavet med. Det omtaler det højeste, ædle mål,
som mennesket altid må stræbe efter. Dette mål er at blive så fuldkomment, som et menneske nu kan blive, ved at få del i de guddommelige
attributter og derved til stadighed at nærme sig Gud. Dette er ikke et
bestemt mål, som man kan nå, for derefter at sole sig i at være blevet
“Guds billede lig”. Da Gud i Sine egenskaber er ubegrænset og
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grænseløs, forbliver enhver rejse til Ham grænseløs. Det fuldkomne i
denne forbindelse betyder blot at bevæge sig fra et lavere stadie til et
højere. Gud er den absolut Fuldkomne, den mest Retfærdige, den mest
Nådige, den evigt Barmhjertige, den Altseende, den Alvidende, skabningens Herre, Herskeren på dommens dag. Al pris og ære tilkommer
Gud. Den hellige Koran siger:

Han er Allah, der er ingen gud undtagen Ham. Han kender det usete og
det åbenbare. Han er den Mest Nådige, den Altid Barmhjertige. Han er
Allah, der er ingen gud undtagen Ham, Herskeren, den Mest Hellige,
Fredens Kilde, Giveren af tryghed, Beskytteren, den Almægtige, den
Stærke, den Ophøjede. Hellig er Allah, (højt) hævet over alt dette, som
de sammenligner (Ham med). Han er Allah, Skaberen, den der Frembringer, Formgiveren. De mest perfekte navne er Hans; Alt hvad der
er i himlene og på jorden lovpriser Ham. Og Han er den Mægtige, den
Alvise. (Sura 59, Al-Hashr: 23-25)
Sådan en Gud er det, Som skabte dette univers. Han lider ikke af
menneskelig skrøbelighed. Koranen beder gang på gang de troende om
at reflektere over Hans tegn. For eksempel:
-
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Velsignet er Han, i Hvis hånd herredømmet er, og Han har magt over
alle ting, Han som skabte død og liv, for at Han kan prøve jer − hvem
af jer som handler bedst; og Han er den Mægtige, den Mest Tilgivende,
Som har skabt syv himle i balance, den ene over den anden. Du kan
ikke finde nogen mangel i den Nådiges skaberværk. Se da igen: Ser du
nogen fejl? Se igen og endnu engang, dit blik vil frustreret og udmattet
vende tilbage til dig.
(Sura 67, Al-Mulk: 2-5)
Dersom man virkelig forstår betydningen af ordene Guds billede,
samtidig med at man ser tilbage på den samlede kraft i universets
skabelse - fra the Big Bang til vor tid - er hele rejsen fra det ubevidste
til det bevidste i sandhed en rejse, for at mennesket skulle kunne blive
Guds billede og udvikle de guddommelige egenskaber.

Islams sociale klima
På den anden side går islam ind for at skabe et klima, som er lige så
forskelligt fra det tidligere beskrevne som foråret er fra efteråret.
Inden for det islamiske samfunds rammer modereres, disciplineres
og beskæres de naturlige behov, som − hvis de var ukontrollerede −
ville være ødelæggende for hele den menneskelige følelsesskala. Islam
opmuntrer ikke til eller forbyder opfyldelsen af de behov, som i den
endelige vurdering fører til mere ulykke end glæde i samfundet. Samtidig skaber islam nye vaner og udvikler muligheden for at opleve
glæde og tilfredsstillelse ved ting, som for det ukultiverede og utrænede
blik må synes at være både farveløse, tamme og uinteressante. Smag og
behag ændres, og primitive sensuelle begær udvikles til at blive til en
længsel efter det sublime. Men spørgsmålet vil da være, hvorledes vi
kan begrunde og definere, at de nuværende forhold i samfundet er
skadelige? Ud fra mit synspunkt synes svaret at være enkelt. Man bør
bedømme samfundets sundhedstilstand på lignende måde, som man
bedømmer sundhedstilstanden hos en person. Når nogen har smerter, er
rastløs, har symptomer som tyder på ændringer eller svækkelse, eller
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der er reaktioner forbundet med ængstelse og frygt i sjæl og sind,
kræver dette ikke en højt uddannet læge til at stille diagnosen for at
forstå, at en sådan person er alvorligt syg. Alle disse symptomer er en
del af vort nuværende samfund.
Hvor sande er Jesu’ (as) ord ikke, da han sagde:
I skal kende dem på deres frugter. Kan mennesker samle druer fra
tornebuske eller figner fra tidsler? Således bærer ethvert godt træ gode
frugter, men ethvert dårligt træ bærer dårlige frugter; et godt træ kan
ikke bære dårlig frugt, ej heller kan et dårligt træ bære god frugt.
(Matthæus 7: 16-18)
Nutidens mennesker skriger sig hæse i protest mod tidens bitre frugt,
men de ønsker alligevel ikke at udskifte den bitre frugts træ med et
bedre. De evner ikke at se, at det er træet, som er problemet, og ikke den
frugt, som det bærer. Islams sociale system betyder, at det dårlige træ
skal rykkes op med rod, og et sundere træ skal plantes i dets sted.
Ifølge den hellige Koran var dette præcis meningen, da Adam (as)
blev forbudt at spise af træets frugter:

Har du ikke set, hvorledes Allah fremsætter lignelsen om et godt ord?
Det er som et godt træ, hvis rod er fast og hvis grene når (ind) i
himmelen. Det frembringer til enhver tid frugt på sin Herres bud. Og
Allah fremsætter lignelser for mennesker, så de vækkes til eftertanke.
(Sura 14, Ibrahim: 25-26)
Her er træet blot et symbol. Koranen taler tydeligt i det samme
symbolske sprog om en usund livsfilosofi i modsætning til en sund. Det
dårlige træ og de vantros tilstand bliver beskrevet i de to følgende vers:
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Og lignelsen om det dårlige ord er som den vedrørende et dårligt træ,
som er rykket op af jorden, og som mangler fæste. Allah styrker de
troende med et ord, som står fast, (både) i det nuværende liv og i det
kommende, og Allah lader de uretfærdige fare vild. Og Allah gør, hvad
Han vil. (Sura 14, Ibrahim: 27-28)
“Ordet” er i denne forbindelse brugt i betydningen en filosofi, et
system, en orden, på nøjagtig samme måde som det bruges i en videre
betydning i åbningsverset i Johannes Evangeliet:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
(Johannes Evangeliet, 1:1)
Onde filosofier og systemer vil nødvendigvis lide samme skæbne som
det dårlige træ, som ikke klarer prøven vedrørende den naturlige
udvælgelse. Det bliver fuldstændigt rusket op og af uvejret kastet fra
sted til sted. På den anden side ser vi eksemplet med et sundt og
velordnet system ligesom et sundt træ, der står fast plantet i jorden, men
som med sin ædle stamme og sine grene rækker ind i en ren himmelsk
atmosfære. Det næres af himmelsk lys, og det bærer gode og sunde
frugter til alle tider. Koranen omtaler de troende som dem, der har en
fast tro på Gud; deres etiske og moralske udvikling er fuldt og helt
grundlagt på denne tro. Dette skænker islams moralske og etiske
principper den ypperste kvalitet, hvor der ikke tillades diskrimination
på noget socialt, religiøst eller racemæssigt plan. Det ledende princip
vedrørende al menneskelig aktivitet er udtrykt i det følgende vers fra
den hellige Koran:
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De usynlige ting i himlene og på jorden tilhører Allah, og til Ham skal
alting vende tilbage. Så tilbed Ham, og sæt din lid til Ham alene. Og
din Herre er glemmer ikke, hvad du gør. (Sura 11, Hud: 124)
.
Og ligeledes:

…Sandelig, Hans er skabningen og befalingen. Velsignet er Allah,
verdenernes Herre. (Sura 7, Al-Araf: 55)
Al islamisk tænkning og filosofi begynder og slutter med Guds absolutte autoritet, universets Herre og Skaber.

De grundlæggende værdier i et islamisk samfund
I denne sammenhæng står følgende vers fra Koranen som det centrale:

Sandelig, Allah påbyder retfærdighed - (og mere end retfærdighed, for
at give menneskene mere, end de har fortjent) - og at tjene menneskeheden med godhed, som tilhørte den jer (ligesom jeres slægtninge og
nære familie), og Gud forbyder at foretage og opvise det onde –
(således som det så ofte i vor tid fremstilles i tv, i radioen og på
gaderne i mange af verdens samfund) − og forbyder alt hvad der er
forkert (ikke blot ud fra religionerne men ud fra menneskelig samvittighed), og alt som fører til oprør og kaos. Gud formaner jer − måtte I
drage nytte af denne formaning. (Sura 7, Al-Nahl: 91)
Den første del af dette vers henviser mere til det økonomiske område
end til den sociale orden. Her klargøres det islamiske syn på retfærdighed, fairplay og omsorg i behandlingen af de mindre begun73

stigede i samfundet. Den anden del henviser til det sociale system, som
islam samfundsmæssigt har til opgave at skabe.
Her forbyder Gud alt som er at betragte som forkert udfra universelle
vurderinger, såsom uanstændig opførsel, uforskammethed, krænkelser
og i sandhed alle sociale onder, som uden baggrund i nogen religiøse
læresætninger fordømmes af menneskeheden ved samstemmende
enighed.
Tilsvarende forkaster islam strengt og forbyder enhver tendens,
opførsel eller holdning, som måtte føre til uorden, oprør og vold. Ordet
’oprør’ skal forstås i betydningen af et ubegrundet forsøg på at
forstyrre den etablerede orden. Men dette er ikke alt. Hvor end det
arabiske ord BAGHY i den hellige Koran er brugt, henviser det ikke
blot til væbnede eller politiske oprør, men også til oprør i samfundet
mod dets ædle traditioner, etiske forhold, religiøse læresætninger og
moralske værdier.
Til slut mindes et samfund klart om, at formaningen er til menneskets eget bedste. Dette fuldstændiggør billedet af de grundlæggende
træk i det islamiske sociale system. Et samfund, som forholder sig
ligegyldigt til andre menneskers lidelser, og som ikke altid er rede til at
tjene menneskehedens sag, kan ikke beskrives som et islamisk samfund
på trods af, at det på andre områder følger sider af islams lære.
Lad os nu vende os til andre sider af det islamiske samfund, således
som vi i Koranen møder disse. Islam understreger betydningen af
retskaffenhed, loyalitet og trofasthed og hjælper til med at fremme træk
som disse for at skabe fred i sjæl og sind. Der tages forholdsregler mod,
at samfundet skal komme ind på en glidebane i dets trang til adspredelse og nydelse. Derfor misbilliges enhver handling, hvor uskyldig den
i begyndelsen end måtte forekomme, som klart kan føre til ukontrolleret
frihed og løsluppethed i samfundet. Skaderne i samfundet vil være store
og mangfoldige. Sådanne samfund må nødvendigvis ende i en tilstand
af uanstændighed, som vi finder i verden i dag.
I sådanne samfund vil den ubegrænsede tendens til at søge fornøjelser bl.a. føre til nedbrydningen og den endelige ødelæggelse af
familiebånd. I modsætning hertil vil islam styrke familiebåndene og
nidkært vogte over alle fædres, mødres, brødres, søstres og børns
forhold. Islam ønsker at fremme og understøtte venskaber, som er af
mere platonisk end fysisk karakter.
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Ærbarhed
Når kvindernes stilling i samfundet skal planlægges, er det af yderste
vigtighed ifølge islam at iagttage alle forhold, som fremmer ærbarhed,
trofasthed samt tilbageholdenhed og ren livsførelse.
En understregning af et liv i ærbarhed godt beskyttet mod farerne,
som ligger i den kortvarige tilfredsstillelse af de seksuelle behov, er et
vigtigt træk i et islamisk samfund. Dette forhold i den sociale islamiske
holdning er yderst vigtigt til beskyttelse af familiesystemet og dets
overlevelse. Dette forhold er vor tids mest påtrængende behov.
Islam forsøger at udvide familiesystemet i stedet for at indskrænke
det til det absolutte minimum for at skabe en familie, hvor de menneskelige muligheder for at elske og blive elsket ikke blot indskrænkes
til blot at dække de seksuelle behov, men også til et mere sofistikeret og
forfinet venskab, som naturligt udvikles mellem nære og fjerne slægtninge. Det er overraskende, hvorledes de vise mænd i det moderne
samfund ikke formår at se den menneskelige svaghed, når seksuelt
relaterede forlystelser får muligheder for at spille en uhæmmet rolle i
samfundet; de blomstrer i sandhed på bekostning af ædlere værdier,
hvoraf de suger blod som parasitter. Sigmund Freud var uden tvivl et
produkt af dette samfund. Han begyndte at studere ethvert menneskeligt
motiv gennem seksualitetens farvede briller. For ham var det mest rene
mor barn forhold sexrelateret. Selv forholdet mellem fader og datter var
ikke ukrænkeligt, men var sexorienteret eller fremkaldt af sex. Så godt
som alt hvad mennesket gjorde bevidst eller ubevidst var udtryk for
dybe underbevidste seksuelle behov. Jeg tvivler på, at samfundet på
Freuds tid havde nået den grad af promiskuitet, som hersker i dag, men
der var tilstrækkeligt til at føde den totalt sexdominerede forståelse af
den menneskelige psyke. Såfremt Freud har ret, er det endnu mere
nødvendigt ikke at tillade, at et samfund leger ansvarsløst med sådanne
farlige kræfter, som kan føre til en kortslutning. Men ak! Det nuværende klima i de moderne samfund forsøger end ikke at forstå det
islamiske sociale systems natur og grundlæggende træk. Om mennesket
er enigt eller uenigt i forståelsen af, at Gud spiller en rolle vedrørende
menneskelige forhold og menneskets skæbne, og om mennesket er
villig til at forme sin sociale adfærd i overensstemmelse med Guds
åbenbarede ord eller ej, så er ét sikkert − mennesket kan hverken
besejre Guds skaberværk (dvs. naturen) eller Guds Ord (den åben75

barede Sandhed). Både Skaberværket og Ordet må være i harmoni for
at blive anset for gyldige. Enhver social adfærd, som mennesket antager, der er i direkte modstrid med Guds Ord, må nødvendigvis ende i
en katastrofe.
Mennesket kan ikke, uanset hvor meget det ønsker det, have ubegrænsede fornøjelser og ureguleret adfærd. Alt hvad det kan gøre er at
vælge visse værdier og muligheder. Et samfund, som forsøger at slippe
for ansvar eller livets realiteter ved brug af medikamenter og narkotika,
et samfund, som er besat af sex, tomme forlystelser samt overdreven og
tom nydelse, et samfund, hvor sanserne forsætligt perverteres for at
tjene et kunstigt skabt marked for nye muligheder for adspredelse, som
er skabt kun med den hensigt at skabe ophidselse og tørst efter mere, et
marked, som styres af magtfulde syndikater, hvis eneste hensigt er at
ophobe rigdom − sådan et samfund vælger alt dette på bekostning af
ædlere menneskelige værdier, indre fred og fuld samfundsmæssig
sikkerhed. Det er ikke muligt at få begge samtidig. Man kan ikke både
blæse og have mel i munden.
Islam lægger vægt på det helt modsatte. Så sandelig skal man glædes
og fornøjes - men ikke på bekostning af den indre fred og samfundets
sikkerhed som sådan. Alle sådanne uregulerede tiltag vil uden tvivl føre
til en gradvis opløsning af familielivet og fremme egoisme, uansvarlighed, vulgaritet, forbrydelse og vold og bliver derfor stærkt fordømt.
Disse to filosofiske systemer er fuldstændig modpoler. Det slår mig,
hvorledes nogle mennesker glemmer, at det at opbygge forventninger
og give frit løb for ønsker og begær i samfundet aldrig kan skabe håb
for en sindets fred. Intet samfund i verden kan, uanset hvor økonomisk
velfunderet det måtte være, støtte ubegrænset tøjlesløs udvikling og
tilfredsstillelse af vellystigt behov. Selv i verdens rigeste samfund er
der altid dem der har, og dem der intet har. De, som er berøvet de mest
nødvendige livsfornødenheder, udgør til sammenligning en langt større
samfundsmæssig gruppe end de, som kan betale for det de ønsker. Selv
dette rejser spørgsmål, fordi der med den stigende velstand også opstår
større ønsker, således at selv de rigeste ikke i fuldt mål kan realisere
deres drømme. Men forholdet vedrørende det forholdsmæssigt fattigere
flertal er værre. De har end ikke adgang til de mest fundamentale
livsfornødenheder, for ikke at tale om de luksusting, som det mere
velstillede samfund kan tillade sig. Det er de fattiges følelser og ønsker,
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som de moderne medier leder på afveje. Dag efter dag overvældes deres
fattige hjem med rosenrøde drømme om et strålende liv med paladsagtige hjem, fantastiske haver, en række af luksusbiler, helikoptere,
private fly og en hær af tjenere. Hollywood’s og Beverly Hill’s livsstil
med rivaliseren, dans, lystige selskaber eller casinolivet og spillehusene
eller alt det, som sæbeoperaer kan opvise, er fristelser, som de fattigste
har adgang til. Selv blandt de rigeste kan kun få drømme om at få
adgang til denne himmel på jorden. Sådanne mennesker vil ganske
sikkert miste interessen for deres egne fattige og usle omgivelser.
Hjemmet og familien vil ikke sige dem noget mere. Mangel på kultur
og civilisation vil stå i grel modsætning til denne rosenrøde vision, og
set i denne sammenhæng så vil deres egne livs virkelighed begynde at
blive meningsløs. Hvis dette bliver det endelige resultat af et samfund,
der er fodret med tomme fornøjelser og urealistiske visioner, så vil
hygge og hjemmets og familiens fred i stadig stigende grad blive
illusorisk. Derfor vil der ikke være noget livsgrundlag for dem i
fremtiden.
Der skal mere end en kraftanstrengelse til for at genetablere den
traditionelle familiestruktur, der er så væsentlig for at knytte familiemedlemmerne sammen i gensidig tillid, tryghed og lunende ro. Men
måske er vi allerede for sent ude til at tale om dette. Islam har et klart
budskab og en veldefineret plan til beskyttelse og bevaring af det
universelle familiesystem eller til genopbygning, hvor det må være helt
nedbrudt. Ifølge islam må disciplin indskærpes gennem overbevisning
og forståelse i alle sociale forhold, og den tabte balance i samfundet må
nødvendigvis genoprettes.

Adskillelse af kønnene
I Vesten misforstår folk fuldstændig det sociale system i islam vedrørende PARDAH (der betyder slør) og opfatter det som adskillelse af
de to køn. Denne misforståelse opstår delvis ved det misbrug af islams
sande lære, som finder sted i mange dele af den muslimske verden, og
den negative rolle, som vestlige medier spiller. Det er blevet en regel i
vestlige medier at forbinde dårlig opførsel med islam, hvor den end
forekommer, men at undlade at gøre det, når det gælder jødisk, kristen,
buddhistisk eller hinduistisk opførsel vedrørende de respektive religioner. Islams påbud vedrørende adskillelse er bestemt ikke skabt ud
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fra en snæversynet holdning fra forgangne mørke århundreder. Det er et
faktum, at spørgsmålet om promiskuitet eller ej i et samfund intet har at
gøre med spørgsmålet, om vi er langt fremme i tid eller langt tilbage.
Gennem historien har samfundene enten redet på bølgetoppene eller
været nede i de sociale eller religiøse bølgedale.
Opfattelsen af kvindefrigørelse er overhovedet ikke en progressiv
trend i samfundets udvikling. Der er stærke beviser på, at både tilbage i
historien men også i den nyere del af historien har kvinder som klasse
haft en meget magtfuld og dominerende position i samfundet i forskellige egne af verden.
Frit og ubegrænset samvær mellem mænd og kvinder er ikke noget
nyt og moderne. Civilisationer er kommet og forsvundet. Adfærdsmønstre har svinget fra den ene stil til den anden. Et utal af sociale mønstre
er forsvundet og nye har slået rod i forskellige egne af verden, hvor de
har gennemgået nye eksperimenter og udformninger ved hver drejning
af kaleidoskopet. Dog har det ikke været muligt ud fra nogen form eller
holdning med sikkerhed at konkludere, at samfund har bevæget sig fra
adskillelse til promiskuitet eller fra undertrykkelse til frigørelse og
frihed for kvinderne.

Den gryende ny æra for kvinders rettigheder
Det er nærliggende her at fokusere på den mørke tidsalder i Arabiens
historie, da islam blev skabt gennem guddommelig vejledning, således
som vi muslimer tror, eller ved Muhammads (sa) personlige lære,
således som ikke-muslimer vil forstå det. Hvad nogle teologers syn end
måtte være, så repræsenterer islams lære vedrørende kønnenes adskillelse overhovedet ikke arabisk adfærd.
Samfundet i Arabien var på denne tid ekstremt modsætningsfyldt
vedrørende holdningen til kvinder. På den ene side var seksuel løssluppenhed, fri omgang mellem mænd og kvinder og vilde orgier med vin,
kvinder og sang kendetegnende for det arabiske samfund. På den anden
side blev en piges fødsel betragtet som vanærende og en stor skam. Det
siges om nogle ‘stolte’ arabere, at de begravede deres nyfødte døtre
med egne hænder for at undgå denne vanære.
Kvinder blev behandlet som løsøre og var frataget retten til at være
af en anden mening end deres mænd, fædre eller andre mandlige
familiemedlemmer. Imidlertid var der undtagelser fra reglen. Til tider
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kunne en kvinde med et enestående talent for ledelse spille en
afgørende rolle i stammens forhold.
Islam ændrede alt dette, ikke som en naturlig udviklingsproces på
grund af de spændinger, som fandtes i samfundet, men ved en fastsættelse af normer og værdier. Et socialt system blev dikteret fra det
Højeste, som ikke var relateret til de normale samfundsskabende
kræfter.
Ved læren om kønnenes adskillelse blev det seksuelle anarki med ét
stoppet. Der blev skabt orden i forholdet mellem mænd og kvinder på
grundlag af tungtvejende moralske principper. Samtidig blev kvindernes status hævet i en sådan grad, at de ikke længere kunne behandles
som hjælpeløse brugsgenstande. De kunne på lige fod deltage i
tilværelsens forhold. Tidligere havde de kunnet arves ligesom løsøre;
nu kunne de selv arve ikke blot deres fædres ejendom men også deres
ægtemænds, børns og nært beslægtedes. De kunne nu klare sig over for
deres mænd og tage til genmæle. De kunne diskutere med dem og var
selvfølgelig i deres fulde ret til at være uenige. De kunne ikke blot blive
skilt, men de havde lige rettigheder til at lade skille sig fra deres
ægtefælle, hvis de ønskede dette.
Som mødre blev de i islam behandlet med en så dyb respekt, at det i
andre samfund i verden er svært at finde tilsvarende eksempler. Det var
den hellige Grundlægger (sa) af islam, som under guddommelig
vejledning skulle forsvare kvindernes rettigheder ved at erklære, at
Paradis ligger under jeres mødres fødder. Han refererede ikke blot til
et løfte, som skulle opfyldes i livet efter døden, men til det sociale
paradis, som var lovet til et folk, som udviste dybtfølt respekt og
ærbødighed til deres mødre, og som i hengivenhed ville gøre alt muligt
for at glæde dem og drage omsorg for dem.
På denne baggrund er det, at læren om adskillelse skal forstås. Dette
er ikke et udslag af mandlig overlegenhed, men blev etableret som et
udtryk for hjemmets ukrænkelighed for at skabe større tillid mellem
mand og hustru, indføre mådehold i grundlæggende menneskelige
behov, skabe fælles trit og disciplin hos dem, så de i stedet for at være
som ustyrlige dæmoner i samfundet ville kunne spille en konstruktiv
rolle på samme måde som tøjlede kræfter spiller en rolle i naturen.
Adskillelse er fuldstændigt misforstået, når dette bliver opfattet som en
restriktion pålagt kvindelige medlemmer af det muslimske samfund,
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således at de ikke fuldt og helt kan deltage i alle områder af menneskelige aktiviteter. Dette er ikke sandt.
Den islamiske opfattelse af adskillelse skal blot forstås i en sammenhæng, som har til formål at beskytte ukrænkeligheden af den kvindelige
ærbarhed og kvindernes ære, således at faren for krænkelser af disse
forhold bliver minimeret. Den frie omgang kønnene imellem og hemmelige forhold mellem mænd og kvinder bliver stærkt modarbejdet.
Mænd og kvinder bliver opfordret til ikke blot at undlade at sende
hinanden upassende blikke, men at afstå fra sådan øjenkontakt eller
fysiske forbindelser, som måtte lede til ukontrollerede fristelser. Det
forventes, at kvinder klæder sig ærbart, og de bliver opfordret til ikke at
opføre sig på en måde, så de skaber upassende opmærksomhed hos
tvivlsomme mænd. Brugen af kosmetik og smykker er ikke forbudt,
men dette bør ikke bæres offentligt, så man tiltrækker sig opmærksomhed.
Vi forstår fuldt og helt, at i forhold til den nuværende holdning i
samfundene over den ganske verden vil denne holdning forekomme
temmelig streng, restriktiv og farveløs. Et yderligere studie af hele det
islamiske sociale system vil imidlertid føre til den erkendelse, at denne
dom er hastig og overfladisk. Denne lære bør derfor forstås som en
integreret del af hele det sociale klima i islam. Den rolle, som kvinder
har i det islamiske sociale system, har i sandhed intet at gøre med
konkubiner i harem, ej heller med et samfund, hvor de er stængt inde
mellem hjemmets fire vægge, forhindret i udvikling og unddraget
lærdommens lys. Dette hæslige billede af det sociale system i islam er
kun malet af interne eller eksterne fjender af islam eller af lærde, som i
højeste grad har misforstået den islamiske livsform.
Den eneste ting, som islam ikke godtager, vil være dette, at kvinder
gøres til legetøj, at de bliver udnyttet eller overladt til mændenes nåde
og vulgære holdninger. Islam fremmer ikke sådanne holdninger til
kvinder. Blot fordi samfundet som helhed er blevet mere og mere
krævende, er det ren og skær grusomhed over for kvinderne, hvis det
medfører, at de altid skal være bevidste om deres udseende, fremtræden
og den måde, hvorpå de er klædt og sminket. Kvindelig skønhed er altid
stillet til skue. Selv dette at sælge levnedsmidler eller daglige fornødenheder som et vaskepulver kræver reklamer med kvindelige modeller.
Kunstige, smarte og dyre livsformer præsenteres som nødvendige for
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en kvinde for at realisere hendes drømme. Sådan et samfund kan ikke
forblive i balance eller rent og sundt i længere tid.
Ifølge islam skal kvinder hæves over udnyttelse og med hensyn til
blot at spille en rolle som genstande til underholdning. De bør have
mere tid til sig selv, så de kan varetage deres ansvar vedrørende deres
hjem og menneskehedens kommende generation.

Lige rettigheder for kvinder
Man hører så meget om kvinders frigørelse og rettigheder osv. Islam
taler om et omfattende grundlæggende princip, som dækker alle
situationer.

... Og de (kvinderne) har de samme rettigheder (som mændene: dvs.
kvinderne har nøjagtig de samme rettigheder over for mændene som
mændene har over for dem. Der er altså ingen forskel i det hele taget,
men fuld lighed, når det gælder mænds og kvinders grundlæggende
rettigheder). Men mændene har en vis forrang over dem. Og Allah er
Mægtig, Viis. (Sura 2, Al-Baqarah: 229)
En del af et andet vers i den hellige Koran lyder:

Mændene er (gjort) ansvarlige for kvinderne med det, som Allah har
udmærket nogle af dem med frem for andre, og på trods af det, som de
giver ud af deres rigdom ... (Sura 4, Al-Nisa: 35)
Det arabiske ord QAWWAMUN (vogtere, som er ansvarlige for dem,
som de har i deres varetægt, og som de skal holde på den rette vej)
tolker nogle middelalderligt tænkende ulema’er (doktorer i religion)
som en påstand om mænds overlegenhed over for kvinder, mens verset
kun henviser til det ansvar, som forsørgeren har over for dem, som er
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afhængige af ham. Dette er baggrunden for, at forsørgeren er bedre
kvalificeret til at udøve moralske anvisninger over for den, som han har
ansvaret for, således at denne vil forblive på den rette vej. Hvad angår
grundlæggende menneskerettigheder, refererer det på ingen måde til, at
kvinder ikke skulle være ligestillede, eller til mænds overhøjhed over
kvinder. Den sidste del af verset refererer til ovennævnte ansvar og gør
det soleklart, at på trods af dette ansvar er kvindernes rettigheder
nøjagtig lige med mændenes. De arabiske bogstaver WA skal oversættes med ‘på trods af’ eller ‘medens’, og i denne sammenhæng synes
det ovennævnte at være den eneste korrekte oversættelse.

Polygami
I Vesten er det meget almindeligt at konfrontere en, der taler over
emnet islam, med følgende spørgsmål: Tillader islam, at man gifter sig
fire gange, og at man har fire koner samtidig? Jeg har stor erfaring i at
tale i mange offentlige og udvalgte, intellektuelle forsamlinger i den
vestlige verden. Jeg husker sjældent nogen lejlighed, hvor dette
spørgsmål ikke er blevet rejst. Tit og ofte har en dame rejst sig op og
selvfølgelig med velvalgte undskyldninger uskyldigt spurgt, om islam
tillader fire koner eller ej. Det er tydeligt, at alle kender svaret. Men
måske er dette den eneste side af islam, som kendes vidt og bredt i
Vesten. Det andet velkendte aspekt er terrorisme, men terrorisme har
intet at gøre med islam. (Se bogen: ‘Murder in the Name of Allah’ af
foredragsholderen).
Hvilken slags lighed mellem mand og kvinde opstiller islam, når
manden har tilladelse til at have fire koner, og en kvinde blot kan have
én mand? Dette er en vinkel på det samme spørgsmål, som kun - tror jeg
- bliver brugt som et redskab til at fjerne ethvert godt indtryk af islam,
som måtte være skabt af taleren. I mindre formelle forsamlinger, hvor
dannelse og civiliseret opførsel ikke tages så nøje, vil den samme
forespørgsels natur være præget af hån frem for at være et redeligt
spørgsmål.
For mange årtier siden, da jeg var ved SOAS (School of Oriental and
African Studies) ved Londons Universitet, blev en pakistansk student
plaget af en engelsk medstuderende med det samme gentagne
spørgsmål, og på en eller anden måde slog det aldrig fejl, at det
fremkaldte latter. Jeg husker en gang, at han blev trængt, måske for
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langt, og pludselig svarede igen ved at spørge den unge englænder:
“Hvorfor har du noget imod, at vi har fire mødre (eng.: four mothers),
når du ikke har noget imod at have forfædre (eng.: forefathers)?” Et
ordspil, som effektivt vendte op og ned på situationen. Tilsyneladende
var det en spøg. Men ved nærmere eftertanke vil du finde mere end en
spøg, idet den fører hen til en tragisk situation, som er fremtrædende i
samfundet og giver en god mulighed for at sammenligne den islamiske
holdning med den i et moderne samfund. Det er ikke blot noget, vi
oplever i forsamlinger af løsslupne studerende, men selv mere alvorligt
tænkende højt respekterede medlemmer af samfundet anser det ikke for
upassende og uhøfligt at udtrykke deres misbilligelse over denne
tilladelse med en morsomhed.
For ikke så lang tid siden modtog jeg et brev fra en højesteretsdommer i Frankfurt, som jeg personligt vidste var en meget klog, fordomsfri, høflig og velmenende person. Også han argumenterede mod den
islamiske tilladelse til begrænset polygami og kunne ikke modstå
fristelsen til forsøge at få et billigt point ved hjælp af en grov vittighed.
Sådan opfattede jeg det i hvert fald. I et flygtigt øjeblik overvejede jeg
at give igen af samme skuffe ved at bruge vittigheden om forfædrene,
men jeg besindede mig. Det korte svar, som jeg sendte ham, gik ud på
dette, at tilladelsen til at gifte sig med mere end én ikke skal betragtes
som noget generelt. Udgangspunktet er specielle situationer, når det er
nødvendigt for at bevare et sundt samfund og samtidig kvindernes ret til
forsørgelse.
Den hellige Koran er en logisk bog. Ud fra denne baggrund ville den
aldrig kunne have instrueret muslimerne i at nå det umulige. Gud har
skabt mænd og kvinder i et næsten lige antal - med få plusser og
minusser her og der. Hvordan ville en rationel religion som islam, som
til stadighed understreger den kendsgerning, at der ingen uoverensstemmelser er mellem Guds skaberværk og Guds ord, lære noget så fuldkommen unaturligt og urealistisk, som, hvis det blev gennemført, ville
skabe alvorlige situationer af ubalance, uoverskuelige vanskeligheder
og frustrationer i samfundet. Lad os forestille os et lille land med 1
million mænd i den giftefærdige alder og omkring det samme antal
kvinder. Hvis denne tilladelse blev ført ud i livet fuldt og helt som en
lov for alle, så ville i bedste fald 250.000 mænd gifte sig med 1 million
kvinder og 750.000 mænd ville ikke have nogen mulighed for at få en
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kone.
Dog står islam blandt alle verdens religioner fast på understregningen af ægteskab for hver eneste mand og kvinde. Den hellige Koran
beskriver forholdet mellem mand og kvinde som værende fra naturens
hånd baseret på kærlighed og på, at de er en kilde til fred for hinanden.

... og (tilladt for jer er) de kyske kvinder blandt de troende og de kyske
kvinder blandt dem, som skriften før jer blev givet til, såfremt I giver
dem deres brudesum og tager dem til ægte og ikke begår utugt og ikke
tager hemmelige elskerinder ... (Sura 5, Al-Maida: vers 6)
Samtidig afviser Koranen cølibat, idet den erklærer det for at være en
menneskeskabt institution (se sura 57, vers 28). Der opnås intet ved at
afskære sig fra resten af verden eller ved at straffe sig selv ved
fornægtelse af naturlige behov. Ægteskabet som institution er
veletableret i islam, men tiden tillader mig ikke at gå dybere ind i de
forskellige forhold som det at vælge partnere eller vedrørende de
muligheder, som er til stede med hensyn til skilsmisse osv.
For at vende tilbage til polygami er det tydeligt ud fra et studie af den
hellige Koran, at det er en speciel efterkrigssituation, der bliver
diskuteret. Det er en tid, hvor et samfund står med et stort antal
forældreløse børn og unge enker, og balancen mellem den mandlige og
kvindelige befolkning er alvorligt forrykket. En lignende situation
opstod i Tyskland efter den 2. verdenskrig. Islam var ikke nogen
dominerende religion i Tyskland. Tyskland stod uden nogen mulighed
for at løse problemet. Kristendommens strenge lære om monogami
kunne ikke skabe nogen løsning. Som sådan måtte det tyske folk bære
konsekvenserne af denne ubalance. Der var et stort antal af unge piger,
ugifte modne kvinder og unge enker, hvor hvem det var umuligt at blive
gift.
Tyskland var ikke det eneste land på det store europæiske kontinent,
som oplevede sådanne sociale problemer af yderst farligt og voldsomt
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omfang. Ligeledes var det en stor udfordring for efterkrigens vestlige
samfund at dæmme op for væksten af moralsk forfald og promiskuitet,
som naturligt trivedes på grund af den overvældende mangel på balance. Det er tydeligt for enhver fordomsfri person, at det eneste svar på
sådanne problematiske forandringer er en tilladelse for mænd til at ægte
mere end én. Dette er ikke foreslået for at tilfredsstille deres sensuelle
behov, men for at imødekomme de naturlige behov hos et stort antal af
kvinder. Såfremt denne meget logiske holdning bliver fornægtet, vil
degenerering af samfundet hurtigt medføre stigende korruption og
mangel på moral. Men ak, dette synes at have været den vej, som
Vesten har valgt.
Når man mere realistisk og fordomsfrit vurderer de to holdninger,
kan man ikke undgå at lægge mærke til, at det ikke er et spørgsmål om
lighed mellem mænd og kvinder, men det er simpelthen et valg mellem
ansvarlighed og mangel på ansvarlighed. Islam tillader kun ægteskab
med mere end én med det forbehold, at mænd accepterer udfordringen
med hensyn til sådanne specielle svære situationer med fuldstændig
ansvarlighed, og at de i fuldt omfang giver rettigheder og lige behandling også til den anden, tredje eller fjerde hustru.

Og hvis I frygter, at I ikke vil være i stand til at handle retfærdigt mod
forældreløse, så gift jer med kvinder, som måtte behage jer, to eller tre
eller fire; men hvis I frygter, at I ikke vil handle retfærdigt (og ligeligt)
mellem dem, så (gift jer kun med) én eller med en af dem, som I har
myndighed over. Dette er den bedste måde for jer til at undgå uret.
(Sura 4, Al-Nisa: 4)
Alternativet er meget mere uhyggeligt. Et stort antal kvinder uden
mulighed for ægteskab kan ikke klandres for at forsøge på at lokke og
friste gifte mænd i samfund, som ikke er dybt religiøse. Trods alt er
kvinder også mennesker. De har deres egne følelser og utilfredsstillede
behov. Men krigens psykologiske traumer har forstærket behovet for
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nogen at holde sig til, et liv uden ægteskabets sikkerhed og et hjem
uden nogen livsledsager og intet håb for børnene er et liv, som er tomt.
Fremtiden er ligeså tom som nutiden, der intet håb. Hvis sådanne
kvinder ikke bliver tilpasset inden for lovens rammer og assimileret ud
fra betragtningen giv og tag, kan dette medføre uro i samfundet. De vil
på en eller anden måde illegalt komme til at dele mænd med de gifte
kvinder. Resultatet må nødvendigvis blive forfærdeligt med splittet
loyalitet. Gifte kvinder vil begynde at miste tiltroen til deres mænd.
Mistænksomheden vil vokse. Den tiltagende mangel på gensidig tillid
mellem mand og kone vil få grundlaget i mange hjem til at vakle. For
utro mænd vil nemlig leve med en følelse af forbrydelse og skyld,
hvilket yderligere vil forstærke deres psykologiske komplekser og
tilbøjelighed til yderligere overtrædelser. Kærlighedens og loyalitetens
ædle princip vil være blandt de første ofre. Romantikken vil miste det
sublime og blive hverdagsagtig og overfladisk forelskelse.
De, som taler om lighed på ethvert plan, glemmer, at udtrykket
lighed bliver irrelevant på de områder, hvor mænd og kvinder er skabt
forskelligt. Det er kun kvinder, som kan føde børn. Det er kun dem
alene, som kan gennemgå et ni måneders svangerskab og bære kimen til
den fremtidige generation. Det er kvinder, som kan passe deres spædbørn, i det mindste i den første tid mens de er helt små, på en måde, som
ingen mand nogensinde vil være i stand til. På grund af det lange og
yderst nære blodets bånd med deres afkom er det kvinder, som har langt
stærkere magtfulde og psykologiske bindinger til deres børn sammenlignet med mænd.
Såfremt sociale og økonomiske systemer overser denne grundlæggende forskel mellem mand og kvinde og den medfølgende forskel i de
to køns rollemønstre i samfundet, så vil et socioøkonomisk system ikke
være i stand til at skabe en tilstand af sund balance. Det er i hovedsagen
på grund af disse grundlæggende forskelle mellem mand og kvinde, at
islam foreslår tilsvarende forskellige roller for hvert køn. En kvinde
skal friholdes så meget som muligt for det ansvar at være familieforsørger. I princippet bør dette ansvar lægges på mændenes skuldre.
Alligevel bør der ikke væren nogen grund til, at kvinder skulle afholde
sig fra at spille deres rolle i samfundets økonomi, forudsat at de finder
sig selv frie til at gøre det, hvilket betyder, at de ikke må tilsidesætte
deres første ansvar med hensyn til barnefødsel, omsorg for familien og
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sociale engagementer. Dette er nøjagtig, hvad islam lærer.
Endvidere har kvinder i almindelighed en svagere og forholdsvis
mere skrøbelig konstitution. Dog er det overraskende, at de af Gud er
blevet forsynet med stærkere psykisk potentiale. Disse egenskaber
skyldes hovedsagelig tilstedeværelsen af et ekstra halvt kromosom i
deres celler, som er grundlaget for forskellen mellem mænd og kvinder.
Dette er tydeligvis givet for at imødekomme den ekstra udfordring, som
er til stede under svangerskab, fødsel og amning. Alligevel gør dette
potentiale udvendig set ikke en kvinde stærkere og mere udholdende.
De skal ikke tildeles hårdt manuelt arbejde inden for den produktive
økonomi blot i lighedens eller noget andets navn. Dette betyder også, at
de bør behandles med større hensyntagen og venlighed. Kvinder skal i
det daglige have mindre byrder og bør ikke blive tvunget til at bære
samme byrder som mændene i offentligt regi.
Det fremgår af det ovenstående, at hvis opgaven med hensyn til at få
et hjem til fungere er et specielt ansvarsområde, som kan tildeles enten
manden eller kvinden, så har kvinden tydeligvis langt større forudsætninger end en mand for at udføre sådanne opgaver. I tilgift har kvinderne fra naturens hånd fået det ansvar at tage sig af børnene. Et sådant
ansvar kan kun delvis deles med mænd.
Kvinder bør tildeles retten til at være hjemme i langt højere grad end
mænd; såfremt de samtidig er fritaget for ansvaret for at tjene til livets
opretholdelse, må de bruge den tid, som er til rådighed på sig selv eller
på samfundet som helhed. Dette er årsagen til, at begrebet “en kvindes
plads er i hjemmet” er opstået. Dette er ikke et spørgsmål om, at en
kvindes skal være lænket til køkkenbordet eller stængt inde mellem
hjemmets fire vægge. Islam griber på ingen måde ind i, at kvinderne i
deres fritid udfører en eller anden opgave eller deltager i enhver god
aktivitet, som de måtte ønske, igen forudsat at de ikke bringer den
kommende generations interesser og rettigheder i fare, som er blevet
dem betroet. Dette er en årsag blandt flere til, at islam ikke opfordrer til
overdreven selskabelighed eller til fri omgang mellem kønnene. Når
islam lærer, at hjemmet er centret for en kvindes aktiviteter, er dette en
meget klog og praktisk anvisning til at imødegå de fleste af den
moderne tids problemer. Når kvinder fjerner deres interesse fra hjemmet, må dette nødvendigvis blive på bekostning af familien og børnenes
omsorg. At opbygge et familieliv med moderen som den centrale
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skikkelse kræver, at båndene til andre familiemedlemmer styrkes, og at
man genopbygger et virkeligt fællesskab med alle familiemedlemmer.
Selv om hver familieenhed lever for sig selv, bliver det større familiefællesskab fremmet af islam ud fra flere årsager. Nogle af dem er:
1. Det bevarer balancen i samfundet.
2. Såfremt stor kærlighed og hengivenhed bliver fremmet i familien
mellem brødre og søstre, fader og døtre, moder og sønner osv., vil det
naturligvis føre til en styrkelse og beskyttelse af en sund familie. Disse
naturlige bånd bliver styrket yderligere gennem et system af omgivende
slægtskaber i form af en dyb hengivenhed og nærhed mellem tanter,
onkler, niecer, nevøer, kusiner, børnebørn og bedsteforældre. Nye veje
til at søge varm og sund glæde udspringer af bevidstheden om at høre
til, og denne nærhed fremmer udviklingen af det større familiesystem.
3. Familien som institution bliver i sådanne tilfælde mindre udsat for at
blive splittet. At leve sammen i en så omfattende familie vil ikke
længere forekomme så meningsløst, som vi i almindelighed opfatter det
i vort samfund. Familiens ældste vil altid være et centrum, som resten
af familien kredser om. De vil være selve aksen i de fleste familieaktiviteter. Der vil ikke være ensomme individer, udstødte, forladte, som
er blevet marginaliseret i det sociale system, eller er udelukket fra
familierne som unyttige genstande.
Dette er nøjagtig den islamiske opfattelse af hjem og familier, som
bliver betragtet som den mest vigtige og centrale enhed i samfundet.
Det er i hovedsagen grundet på denne forskel i holdninger, at vi i dag i
det moderne verdenssamfund finder et meget større antal af forladte
gamle eller besværede forældre, som bliver betragtet som en byrde for
familierne.

Omsorg for de ældre
Ansvaret for omsorg for de ældre er gradvist lagt over til staten.
Ældreomsorgen udgør en tung byrde for nationaløkonomien. På trods af
hvad et samfund er parat til at yde, kan det aldrig tilvejebringe dem fred
og tilfredshed. Den frygtelige følelse af at være udstødt, udelukket og
forladt og den smertefulde erkendelse af en stigende ensomhed er
problemer, som overstiger den grænse, som de fleste kan klare.
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Tanken om en forholdsvis fjern slægtning, som familien skulle tage
hånd om, synes at være næsten uoverstigelig.
I sådanne samfund vil behovet for hjem for ældre med tiden stige.
Dog er det ikke altid muligt for staten at tilgodese dem med tilstrækkelige midler, så man derved kan dække deres behov for et passende liv.
Fysiske skavanker er langt lettere at kurere eller afhjælpe, men de svære
psykiske traumer, som et betragteligt antal af ældre i det moderne
samfund lider af, er langt mere vanskelige at behandle.
I lande, som i overvejende grad er muslimske, vil disse forhold i de
nuværende samfund være utænkelige, selv på baggrund af de mange
smuldrende værdier. Det bliver betragtet som en skam og en mangel på
respekt over for de gamle og ældre, hvis de behandles med så stor
nedladenhed og ufølsomhed. Det anses for skændigt af de fleste muslimer at overlade ansvaret for ældre slægtninge til staten, selv om staten
er villig til at tage sig af dem. Set i lyset af dette er en muslimsk kvindes
opgave vedrørende hjem og familie langt fra forbi, når børnene er
vokset til. Hun vil altid være dybt forbundet med det forgangne såvel
som med fremtiden. Hendes milde menneskelige omsorg og hendes
iboende evne til at tage sig af dem, som trænger til pleje, bliver
samfundets ældres redning. De forbliver lige så værdifulde og respekterede som før og fortsætter med at være integrerede medlemmer af
familien. Moderen spiller en vigtig rolle med hensyn til at tage sig af
dem og holde dem med selskab, ikke som en tung og kedelig pligt, men
som et udtryk for et levende naturligt slægtskab. Således kan hun, når
hun selv bliver gammel, være forvisset om, at et sådant samfund ikke
vil fornægte hende eller forlade hende som et levn fra fortiden.
Selvfølgelig er der i ethvert samfund undtagelser, og der er gamle,
som i nogle muslimske familier bliver tunge byrder under indflydelse af
den såkaldte moderne tankegang. Men som helhed er muslimske samfund relativt fri for hjem med forladte forældre i modsætning til andre
samfund. Dette minder mig om en vittighed, som måske får nogle til at
le, men får andre til at græde. Engang var et barn med megen smerte og
ubehag vidne til sin faders dårlige behandling af bedstefaderen. Gradvis
blev han flyttet fra et stort veludstyret og komfortabelt soveværelse til
mindre bekvemme forhold, indtil det til slut blev besluttet at flytte
bedstefaderen til tjenestefolkenes afdeling. Under en usædvanlig hård
vinter klagede bedstefaderen over, at hans værelse var for koldt, og at
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hans tæppe var for tyndt til at holde ham varm og vel tilpas. Faderen
begyndte at lede efter et ekstra tæppe i en bunke af gamle slidte laser.
Da barnet så dette, vendte det sig til sin fader og bønfaldt ham: “Vil du
ikke nok lade være med at give alle laserne til bedstefader. Behold
nogle af dem til mig, så jeg kan give dem til dig, når du bliver gammel.”
Denne uskyldige beretning om et barns ubehag rummer hele den
ældre generations smerte i vor tid. I muslimske samfund er det svært at
finde sådanne undtagelser, lige såvel som det er sjældent og bliver mere
sjældent at finde undtagelser i moderne samfund med hensyn til slægtninges behandling af de gamle. Muslimer bliver belært om:

Din Herre har påbudt: Tilbed Ham alene og (udvis) godhed mod
forældre. Hvis en af dem eller de begge når en høj alder sammen med
dig, undlad da altid at sige et misbilligende ord, stød dem ej heller fra
dig, men tiltal dem altid på bedste vis. Og sænk over dem barmhjertighedens og ømhedens vinge. Og sig: Min Herre, hav barmhjertighed
med dem ligesom de opfostrede mig(, da jeg var) et lille barn.
(Sura 17, Bani Israel: 24-25)
Disse vers er de vigtigste vedrørende dette emne. Alle mennesker bør
næst efter troen på Guds Enhed ved kærlig holdning, hengivenhed og
venlighed frem for alle andre ting prioritere deres forældre, som har
nået en høj og svær alder. Endvidere taler versene om situationer, hvor
den ene eller begge forældres opførsel bliver en voldsom prøvelse og af
og til aggressiv. I forhold til dette bør selv et mildt udtryk af mishag
eller misbilligelse aldrig komme over ens læber. De skal derimod
behandles med den dybeste respekt.
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Understregningen af dette enestående forhold mellem én generation
og en anden, som langsomt er ved at forsvinde, er garantien for, at der
ikke opstår nogen generationskløft. Sådanne afstande vil altid få de
traditionelle moralske bånd til at briste. Den islamiske filosofi lærer os
således, at ingen generation bør tillade, at der opstår nogen generationskløft hverken i forhold til den uddøende generation eller til den
kommende. Generationskløfter er begreber, som ikke findes i islam.
Som tidligere sagt er islams familiebegreb ikke begrænset til en enkelt
husstand. Følgende vers pålægger muslimerne ikke bare at bruge af
deres midler for at hjælpe forældrene, men også til at hjælpe slægt og
familie, som nævnes efter forældrene i en rangorden, således at deres
værdighed ikke bliver krænket, og det fremmer gensidig kærlighed.

Tjen Allah og sammenlign ingen med Ham, og udvis godhed mod
forældre, og mod slægtninge, forældreløse, de fattige og naboen, som
er i familie, og til naboen, som er fremmed, og fællen ved din side og
den vejfarende og de, som er i din varetægt. Sandelig, Allah elsker ikke
den arrogante og den pralende. ... (Sura 4, Al-Nisa: 37)
Den hellige Koran siger, at vi altid skal udvise venlighed over for
forældre. Dersom det nuværende samfund lærte denne lektie ud fra
disse udsagn, ville mange problemer, som vi i dag står ansigt til ansigt
med, og som udgør en skamplet i et udviklet samfund, forsvinde.
Der ville ikke være behov for specielle ældreboliger eller hjem for
ældre undtagen for nogle ældre, som uheldigvis ikke har nære slægtninge til at drage omsorg for dem. Men i et islamisk samfund, hvor
kærligheden mellem forældre og børn til stadighed understreges, er det
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umuligt for et barn at svigte sine forældre, når de bliver gamle, til fordel
for dets egne behov.

Fremtidens generation
Når det gælder den kommende generation, giver den hellige Koran
samfundet enestående anvisninger. Den lærer, at for at opnå de bedste
forbindelser mellem jer og jeres børn er det absolut vitalt, at forholdene
mellem jer og jeres ægtefælle også skulle være godt. I denne forbindelse lægger det tidligere citerede vers (Sura 4, Al-Nisa, vers 35), som
henviser til vogtere (QAWWA-MUN) et meget stort ansvar på en
ægtemands skuldre. Dersom hans opførsel ikke bidrager til at skabe den
ideelle atmosfære for en god og sund familie, har han svigtet sit ansvar
som vogter eller værge (QAWWAM). Man bør erindre, at det bedste
eksempel på QAWWAM var den hellige Grundlægger af islam (sa).
Han var hverken barsk eller diktatorisk, ej heller på nogen måde
aggressiv eller selvhævdende i forhold til sin familie. At holde dem på
den rette vej var et tungt ansvar, men måden, hvorpå han udøvede dette
ansvar, tjener som et strålende levende eksempel til alle tider for alle
dem, som ønsker at fordybe sig i og virkelig forstå den sande mening af
ordet QAWWAM. I en berømt tradition fortæller Abu Hurairah, at den
hellige Profet (sa) sagde:
Den mest fuldkomne af de troende med hensyn til tro er den, hvis
opførsel er bedst: Og de bedste af jer er dem, som opfører sig bedst
over for deres hustruer. (Tirmidhi)
Såfremt forældre virkelig ønsker, at deres børn skal vokse op som
medlemmer af et retskaffent samfund, bør de erindre, at gensidighed
mellem ægtemænd og hustruer spiller en vigtig rolle i skabelsen eller
nedbrydningen af deres børns karakter. Den hellige Koran lærer:
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De, som ikke bærer falsk vidnesbyrd, og når de passerer noget tomt og
forfængeligt, gør de det med værdighed; og de, som når de bliver
mindet om deres Herres tegn ikke falder døve og blinde ned derover:
Og de, som siger: Vor Herre, skænk os af vore hustruer og vore børn
(vore) øjnes fryd og gør os til et forbillede for de retfærdige. (Sura 25,
Al-Furqan: 73-75)
Denne bøn indeholder en enestående skønhed og er fuld af den dybeste
visdom. Begge parter i et ægteskab bliver belært om at bede for
hinanden og for deres børn om, at Gud altid må forsyne dem med dyb
tilfredsstillelse og lykke fra hinanden såvel som fra børnene, og at gøre
børnene til foregangsmænd og ledere for en gudfrygtig, retfærdig
generation. Man behøver blot at overføre denne lære til sig selv for
fuldt ud at forstå betydningen af disse vers. Når man vagt ønsker sig
noget, behøver det ikke at påvirke ens opførsel væsentligt, men såfremt
man i dyb alvor beder om det, så vil ens handlemåde blive bundet og
påvirket af bønnen. For yderligere at illustrere dette er der blandt os
mange, der ønsker at være sandfærdige, men dette ønske bliver sjældent
bragt ud i livet. De, som inderligt beder til Gud om, at Han vil gøre dem
sandfærdige, bliver langt mere påvirket i deres opførsel gennem deres
bøn end de, som blot ønsker det vagt. De gør en enestående anstrengelse for at skabe en bedre adfærd. En person vil opføre sig virkelig
slet, hvis han efter en sådan bøn behandler sin kone og sine børn på en
måde, som ikke er i overensstemmelse med bønnen. Koranen henvender sig specielt til den yngre generation vedrørende dennes rettigheder
og forpligtelser og advarer om:

O I som tror! Frygt Allah og lad enhver sjæl skue hvad den sender
forud til morgendagen. Og frygt Allah: I sandhed Allah er vel vidende
om, hvad I gør. (Sura 59, Al-Hashr: 19)
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Koranen advarer forældre om, at såfremt de ikke opfylder forpligtelsen
over for deres børn og efterlader en generation, som ikke har nogen
regler vedrørende deres opførsel, da vil forældrene over for Gud blive
holdt ansvarlige. Endvidere bliver forældrene advarede om ikke at
dræbe deres egne børn i den forstand, at forældrene bliver redskaber og
på en måde ansvarlige med hensyn til at ødelægge deres børns karakter.
(Se fx sura 6, Al-An’am, vers 152)
Det er ikke blot ens egne børn, men den yngre generation som
helhed, der skal behandles med kærlighed, venlighed og respekt. Dette
er den kraftige henstilling, som er givet af den hellige Profet i islam,
måtte Allahs fred og velsignelse være over ham.

Vær altid venlig mod jeres børn. (Ibn Majah: ‘Adab, kap. Birul Walad)
Man kan ikke undlade at se, at dette nøjagtig er, hvad vor tid behøver i
dag. Der foregår en alvorlig debat i Storbritannien i dag vedrørende en
mulig lovgivning, som i lovens bogstav skal gøre forældrene direkte
ansvarlige for forbrydelser begået af børn, og de skal derfor i retten
vedrørende ungdoms-forbrydelser. Der er en stærk følelse af, at såfremt
forældrene havde taget deres ansvar alvorligt mht. at opdrage deres
børn strengere, ville der være meget mindre kriminalitet i Storbritanniens gader. Men spørgsmålet er, hvor meget man kan forbedre
kvaliteten i samfundet ved straf og restriktive tiltag, når der ikke er
noget religiøst etisk grundlag at bygge på i dagligdagen.

Modarbejdelse af tomt tidsfordriv
Den hellige Koran udvikler dette samfundsemne ved at sige:

I sandhed, fremgangen er de troendes, som er ydmyge i deres bønner
og som afskyer alt som er tomt. (Sura 23, Al-Mu’minun: 2-4)
De, som er vise, undgår tabet af deres energi i unyttige og ligegyldige
handlinger. At bruge tid på let underholdning er hverken skadeligt eller
forbudt i islam. Men hvis underholdningen begynder at påvirke samfun94

det negativt som helhed, bliver det med sikkerhed ikke anbefalet.
Dersom underholdningen i stedet for at give afslappelse i et stresset liv
bliver målet i sig selv, vil den blive forbudt som LAGHW (tomhed og
spild) i Koranens terminologi. Når underholdningen begynder at berøre
livets daglige gøremål eller lægge beslag på ens tid, som kunne være
udnyttet bedre, vil det også blive regnet som tomt og i overensstemmelse med det arabiske ord LAGHW. Fjernsyn har været et stort gode
for samfundet. Men mange børn sidder hele dagen limet til skærmen.
Efter at være kommet hjem fra arbejdet fortsætter mænd med at sætte
sig foran skærmen, uanset hvilket tv-program der måtte være.
Ved at gøre dette forsømmer de deres ansvar over for deres børn,
koner, venner og samfundet som helhed. Tv er virkelig blevet en
moderne forbandelse. Der spildes så megen tid i denne tidsalder på at se
tv, at det vil være temmelig vanskeligt og udfordrende at foretage en
fuldstændig afvejning af tv’s fordele og ulemper. Men dette er ikke det
hele.
Ved at vise kriminalfilm præsenterer tv ofte synet på kriminalitet på
en måde, som i stedet for at skabe en følelse af afsky hos børnene
skaber det modsatte. Selv i særlige børneprogrammer er det ikke
usædvanligt at finde populære karakterer, som gør noget forkert og
finder på snedige løjer, som ødelægger freden og roen i hjemmet.
Uanset hvor morsomme og underholdende sådanne programmer kan
være, skaber de i hvert fald ingen god opdragelse. Der skabes uden tvivl
mangt et vanskeligt barn ved at lade det se sådanne programmer. Det
skaber potentielt kriminelle børn.
I programmer for voksne opfindes der ustandselig nye måder at begå
kriminalitet på. Et liv i sus og dus portrætterer, hvad livet skulle være,
og gør det så rosenrødt, at det efterlader dette falske indtryk. Men ak, de
forstår kun lidt af den afstand, som er mellem fantasi og virkelighed, og
hvordan tingene i virkeligheden forholder sig. At bruge tilværelsen på
tomme, unyttige forlystelser, som den hellige Koran forbyder, er ikke
så ubetydelig en ting og uden konsekvenser, som det måske kan synes.
Dette sammen med andre forskellige former for underholdning spiller
en vigtig rolle der, hvor der fortsat er mulighed for at skabe yderligere
frustrationer. Man kan spørge, hvornår mætningspunktet bliver nået.
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Kontrol med lyster og begær
Den hellige Koran påbyder os at styre vore lyster. Man må ikke tillade,
at misundelse skaber grobund for overdrevent umætteligt begær. Denne
lære indeholder et meget vigtigt budskab vedrørende disciplin og
styringen af begæret. Islam er selvsagt ikke en religion, som dyrker
eskapisme eller fornægtelse ved hjælp af munkevæsen og askese,
hvorved mennesket skal fornægte alle sine naturlige behov for at opnå
Nirvana eller frelse fra materialismens lænker. Ifølge filosofien om
Nirvana er det begæret, som lænker os til tingene og gør os til materialismens slaver. Det enkle svar er at nægte sig selv alle behovs opfyldelse. Islam imødegår denne filosofi som menneskeskabt, unaturlig
og ude af stand til at løse problemer. Opfattelsen af Nirvana er nærmere
ved død end fred. Islam giver en fuldkommen anden løsning. At dræbe
sit begær er ifølge islam ikke noget svar på løsningen af livets gåde.
Blandt de mange foreslåede forholdsregler for at skabe social fred er
formaningen om, at mennesket bør disciplinere og beherske sine behov
og holde dem i ave. Hvis ikke, vil det være umuligt for mennesket at
opnå fred gennem tilfredsstillelsen af dem. Som tidligere fastslået løber
behovet altid stærkere end man kan opfylde det. Hvor små disse
forholdsregler end er, er de potentielt meget betydningsfulde og vigtige.
Den hellige Koran siger fx:

Og lad ikke dine øjne vandre efter det, som Vi har forsynet nogle
klasser af dem med som en prøvelse (i en kort tid) − nemlig denne
verdens glans og herlighed, så Vi kan prøve dem derved. Og din Herres
forsyning er bedre og mere varig. (Sura 20, Ta-Ha: 132)

Den hellige Koran forbyder os at tænke dårligt om andre, stikke næsen
i andres sager og være nyfigne og bagtale.
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O I troende, undgå megen mistænksomhed, for mistænksomhed er i
nogle tilfælde en synd. Og udspioner ikke (hinanden) og bagtal ikke
hinanden. Mon nogen af jer vil bryde sig om at spise sin døde broders
kød? Du ville i sandhed hade det. Og frygt Allah, for Allah vender Sig
(til jer med tilgivelse og) er Barmhjertig. (Sura 49, Al-Hujurat: 13)

Indgåelse af aftaler - og aftalers og kontrakters
ukrænkelighed
Ukrænkeligheden af traktater og internationale overenskomster bliver
betragtet som grundlæggende forhold i det islamiske samfund. Troende
bliver i den hellige Koran beskrevet som:

... de, som er opmærksomme på deres overenskomster og aftaler ...
(Sura 23, Al-Mu’minun: 9)

Udryddelsen af det onde - et kollektivt ansvar
Ansvaret for at uddanne mennesker er ikke blot overladt til regeringer,
men kollektivt til mennesker selv med hensyn til at gøre gode gerninger
og at afstå fra det onde. I mere udviklede samfund er det renovationsarbejdernes job at samle uønsket affald fra hjemmene og gaderne til
deponering. I fattige lande kaster husmoderen affaldet ud på gaderne,
indtil disse er fyldt med affald og ikke længere kan bruges til færdsel.
Selvfølgelig er det indbyggernes ansvar at gøre rent i husene, men der
må nødvendigvis også være et system til at holde gader og fortove rene.
Det er tragisk, at skønt man i Vesten har indset vigtigheden af dette
sociale ansvar med at holde offentligt befærdede pladser rene, så har
man endnu ikke indset nødvendigheden af at påtage sig det ansvar, det
er at rense samfundet vedrørende det kriminelle menneskelige tab, som
dagligt spildes fra hjemmene ud på gader og offentlige steder.
Islam behandler dette spørgsmål mere omfattende. Det største ansvar
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ligger på de ældre i familien med hensyn til at minimere det sociale tab,
så man skænker mere godt end ondt til samfundet. For det andet
fastsætter islam samfundets ansvar for den enkelte såvel som for
kollektivet, dvs. en hellig krig mod det onde, ikke ved hjælp af sværdet
og ved restriktiv lovgivning, men snarere ved konstante advarsler,
rådgivning og fornuftige aftaler. Advarsel og tålmodig overtalelse er
ifølge Koranen det bedste instrument til at rense samfundet for sociale
onder.

Og blandt jer skal der være en forsamling, som (altid er optaget af at
opfordre mennesker til at gøre godt, og som (inviterer til godhed, og
som opfordrer) folk til det rette og forbyder (det onde). Og det er disse,
som vil have fremgang (dvs. at sådanne samfund vil overleve. Ordet
‘MUFLIHOON’ kan her oversættes ved de, som er bedst egnede til at
overleve). (Sura 3, Al-’Imran: 105)
Man bør ikke ud fra dette vers slutte, at den islamiske holdning er den,
at opretholdelse af en offentlig god almentilstand fuldt og helt er et
ikke-offentligt anliggende, således at staten ikke spiller nogen rolle
vedrørende dette. Selvfølgelig er lovgivningsområdet og udøvelsen af
dette først og fremmest staternes ansvar. Men hvad jeg har prøvet at
understrege, er den kendsgerning, at statsmaskineriet alene ifølge islam
ikke er tilstrækkeligt til at undertrykke, misbillige eller minimere
kriminalitet. Når kriminelle tendenser én gang har fået mulighed for at
slå rod og blomstre i hjemmene og samfundene generelt, er det bedste
en regering kan gøre fra tid til anden at fjerne symptomerne. Det ondes
grundlæggende årsag er langt mere rodfæstet, end lovens lange arm kan
nå. Det er familiernes, de religiøse lederes og opinionsdannernes fornemste opgave at udrydde det onde i ethvert samfund.
Med dette og mange andre lignende vers i erindring erklærede den
hellige Profet (sa) en gang, at mennesker før jer fik en tragisk skæbne,
fordi de var ulydige mod autoriteten og hengav sig til overtrædelse. De
hjalp ikke hinanden med at undgå al den uret, som de begik. Derpå
fortsatte han:
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I sandhed ved Gud, du må gøre det gode og forbyde det onde; gribe
overtræderens hånd og overbevise ham om at handle ret, og grundfæste
ham på det, der er sandt. Ellers vil Allah sætte lighed mellem hjerterne
hos nogle af jer med deres hjerter og vil forbande jer, som han
forbandede dem. (Abu Daud Tirmidhi: Riadhus Saleheen 198, s. 50)
Ifølge Profeten (sa) er et af de mere alvorlige tegn på et folks forfald, at
de taber modet til at vise deres misbilligelse over den offentlige
uanstændighed og dårlige opførsel, som kommer til udtryk. Den hellige
Profet (sa) drager en parallel mellem et sådant samfund og en båds
passagerer i den følgende tradition:
Nu’man ibn Bashir fortæller, at den hellige Profet (sa) sagde: Tilstanden for dem, som iagttager de grænser, som Allah har sat, og de
som er skødesløse med dem, er som passagererne på et skib, som
kastede lod om, hvem der skulle være på det øverste dæk og hvem som
skulle være på det underste dæk, og derefter slog sig ned efter det, som
blev bestemt. De, som var på bådens øverste dæk, havde ikke direkte
adgang til vand. For at få vand måtte de gentagne gange klatre ned og
således forstyrre det nederste dæks passagerer. På et tidspunkt foreslog de passagererne på det nederste dæk, at såfremt de ikke havde
noget imod det, så kunne de bore et hul gennem skibets bund for at få
direkte adgang til vand. Såfremt passagererne på det nederste dæk
tillod de andre at udføre planen, så ville alle forlise, men hvis de kunne
forhindre dem i det, ville alle blive frelst. (Bukhari: Riadhus Saleheen
189, s. 48)
Jeg er bange for, at dette billede passer udmærket på store dele af den
nuværende verdens samfund.

Skal - skal ikke
Andre vers fra den hellige Koran vedrørende andre sociale ansvar, som
fremmer freden, er:
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Den Nådige Guds tjenere er de, som vandrer i ydmyghed på jorden, og
når de uvidende tiltaler dem, siger de: ‘fred’. (Sura 25, Al-Furqan: 64)

Og når I mødes med en hilsen, så hils igen med en bedre, eller gengæld
den i det mindste. I sandhed, Allah holder regnskab med alle ting. (Sura
4, Al-Nisa: 87)

Og vend ikke stolt dit ansigt bort fra mennesker og gå ikke hovmodige
på jorden; visselig, Allah elsker ikke nogen arrogant pralhals. Og gå
med passende skridt og sænk din stemme, for den mest afskyelige lyd er
i sandhed et æsels skryden. (Sura 31, Luqman: 19-20)
Den karakter, som islam forsøger at bibringe muslimerne, er i sig selv
en forhindring for væksten af uansvarlighed og kriminalitet. Islam
skaber en sund grobund, som ikke tillader forekomsten af parasitter og
ukrudt. Dette formål opnås ved en yderst detaljeret og hensigtsmæssig
lære med hensyn til forholdet ‘skal - skal ikke’, som løber op i mange
hundreder. Det centrale i denne lære er almindeligt i næsten alle
religioner. I stedet for at fremhæve forskelle i læresætninger mellem én
religion og en anden vil jeg remse nogle af dem op for jer med de
relevante Koranhenvisninger:
”Skal”
Dyd: 17:33; 23:6-8; 24:31,34,61; 25:69; 33:36; 70:30-32.
Renlighed: 2:223; 4:44; 5:7; 22:30; 74:5-6.
Beherske vrede: 3:135.
Samarbejde: 5:3.
Mod: 2:178; 3:173-175; 9:40; 20:73-74; 33:40; 46:14.
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Handle godt: 2:196; 3:135; 5:94; 7:57.
Påbyde godt og forbyde ondt: 3:111.
Kappes om at handle godt: 2:149.
Trofast opfyldelse af aftaler: 2:284; 4:59; 23:9; 70:33.
Bespise de sultne: 76:9; 90:15-17.
Tilgivelse: 2:110; 3:135,160; 4:150; 5:7, 90; 14:8; 39:8, 67; 46:16.
Aflægge sandt vidnesbyrd: 4:136; 5:9; 25:73.
Behandle ansatte godt: 4:37.
Behandle naboer godt: 4:37.
Behandle slægtninge godt: 2:178; 16:91; 30:39.
Taknemlighed: 2:153, 173,186,244; 3:145; 5:7,90; 14:8; 39:8,67;
46:16.
Ydmyghed: 6:64; 7:14,56,147; 16:24,30; 17:38; 28:84; 31:19-20;
40:36.
Retfærdighed: 5:9; 6:153; 16:91; 49:10.
Stifte fred mellem mennesker: 4:115; 49:10.
Tålmodighed: 2:46,154,156,178; 11:12; 13:23; 16:127-128; 28:81;
29:61; 39:11; 42:44; 103:4.
Udholdenhed: 13:23; 41:31-33.
Kyskhed: 2:223; 5:7; 9:103,108; 24:22; 33:34; 74:5; 87:15; 91:10-11.
Selvkontrol: 4:136; 7:202; 18:29; 30:30; 38:27; 79:41-42.
Oprigtighed: 39:3-4; 98:6; 107:5-7.
Sandfærdighed: 4:136; 5:120; 9:119; 17:82; 22:31; 25:73; 33:25, 36,71;
39:33.
Uselviskhed: 2:208,263; 11:52; 59:10; 64:17; 76:9-10; 92:20-21.

”Skal ikke”
Ægteskabsbrud: 17:33
Arrogance: 2:35,88; 4:174; 7:37 m.fl.
Sladder: 49:13.
Praleri: 57:24.
Ærekrænkelse: 49:12.
Spot: 49:12.
Frygt: 39:54.
Misundelse: 113:6.
Ødselhed: 7:32; 17:27-28.
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Følge det, man ingen viden har om: 17:37.
Hovmod: 17:38; 23:47; 31:19.
Give mindre vægt: 83:2-4.
Give øgenavne: 49:12.
Nærighed: 4:38; 47:39; 57:2-5; 59:10; 64:17.
Falskhed: 4:106, 108; 8:28, 59.
Mistro: 49:13.
Fortælle løgne: 22:31; 25:73.
Tyveri: 5:39.
Islam inviterer ledere fra alle religioner til at række hinanden hånden i
bestræbelsen på at fremme og indprente godhed og for at advare mod at
begå onde gerninger. Hvis det var således, kunne verden blive et meget
bedre sted at leve.

Afvisning af racisme
Af alle de forbandelser, som hjemsøger verden i dag, er racismen den,
som er den største fare for verdensfreden. Den hellige Koran minder
ikke blot muslimen, men hele menneskeheden om:

O I mennesker! Frygt jeres Herre, Som skabte jer fra en enkelt sjæl og
derfra skabte dens fælle, og fra de to spredtes mange mænd og kvinder;
og frygt Allah, i Hvis navn I anmoder hinanden om noget, og (frygt
Ham især med hensyn til) de familiemæssige bånd. I sandhed, Allah
vogter over jer. (Sura 4, Al-Nisa: 2)
Ingen har overhøjhed over andre. Tilsvarende siger den hellige Koran:
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O menneskehed, Vi har skabt jer fra mand og kvinde; og Vi har gjort
jer til folk og stammer for at I må kende hinanden. I sandhed, den mest
ærede blandt jer i Guds øjne er den mest retfærdige blandt jer. I
sandhed, Allah er Alvidende og kender alle ting.
(Sura 49, Al-Hujurat: 14)
Og:

O I troende! Lad ikke et folk spotte (et andet) folk, måske måtte det
være bedre end dem. Lad ej heller en gruppe af kvinder spotte andre
kvinder, måske er de bedre end dem. Og nedgør ikke jeres eget folk og
kald ikke (hinanden) ved øgenavne. Det er (i sandhed) dårligt (at falde
tilbage) til uvidenhedens dages uskik efter at have troet; og de som
ikke angrer er synderne. (Sura 49, Al-Hujurat: 12)
Tilsyneladende er dagens samfund på vej bort fra racisme og apartheid
og er blevet mere bevidst om de grusomheder, som er forbundet
hermed. Men hvis man går dybere ind i problemstillingen, vil man
opdage, at racismen eksisterer overalt. En af de store vanskeligheder er
definitionen på ’racisme’. Den kan forekomme forskellig ud fra forskellige synspunkter. Det er svært at drage tydelige og faste grænser
vedrørende racisme, klassebevidsthed eller religiøs dominans, stammetilhørsforhold, fascisme, imperialisme og nationalisme. Den mest
tragiske og inhumane behandling af jøderne fra kristen side i Vesteuropa gennem mere end 1000 år er måske nok begravet i fortiden. Men
den nærværende afskyelige behandling af jøderne gennem 30’erne og
40’erne fra nazisternes side er for tydelig i vor erindring til at blive
glemt. I det øjeblik, vi hører ordet racisme, vendes vore sind derfor
uvilkårligt mod antisemitisme og den lange historie om de ikke-jødiske
folks dårlige behandling af semitterne. Dette er selvfølgelig en meget
begrænset forståelse af racisme. Den er så begrænset, at vi er uopmærksomme på de andre sider af den samme sag. Vi tænker knapt nok på, at
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ekstremister blandt jøderne ser på ikke-jøder med de samme skrækkelige fordomme, som jøderne selv har været udsat for. Men ikke nok
med det. Racisme rummer meget andet end det, øjet ser. Racisme
eksisterer under forskellige forklædninger, skønt dette ikke umiddelbart
kan identificeres som sådan; nationalisme er én af dem. Endvidere er
religiøse, stammemæssige og regionale fordomme kun få eksempler på,
hvor racismen er virksom under forskellige navne. Den hvide races
fordomme mod ikke-hvide er også former for racisme, men det er ikke
retfærdigt kun at dømme de hvide med hensyn til at skabe fordomme
mod mennesker, som ikke har deres farve og udseende. Der eksisterer
også sort racisme, gul racisme og racisme fra mennesker, som ikke klart
kan defineres som hvide, sorte eller gule, men som ligger et eller andet
sted derimellem.
Racismens kerne er klassefordomme. Måske er dette den bedste
definition på racisme. Når som helst folk begynder at handle forudindtaget mod andre befolkningsgrupper til fordel for deres egen gruppe,
begynder racismen at udfolde sig og rejse sit grimme og giftige hoved.
Der bliver ikke udvist nogen tilbageholdenhed i et sådant hads udtryk;
der tages ingen individuelle hensyn, og generaliseringer bliver loven.
For ikke mange århundreder siden var den vestlige halvkugle hovedsagelig delt mellem kristendommen over for islam. Det er relativt
uklart, hvilken rolle jøderne spillede i dette tidsrum med stærke religiøse fordomme mod det muslimske Østen. Hvad der imidlertid er
kendt, er den kendsgerning, at jøderne var en del af det kristne Europa,
som hadede og mistroede muslimske nationer omkring Middelhavet og
nærede frygt for muslimsk ekspansion mod vest.
Gennem den periode af intense fjendtligheder mellem kristne og
muslimer blev der tilføjet et element af racisme med baggrund i
forskellen på hudfarve. På dette tidspunkt forblev muslimerne i Indonesien, Malaysia, Kina og Indien fuldstændig upåvirkede. Konflikten
synes mere at være en tyrkisk arabisk akse mod det kristne Europa
generelt. Skønt historien vedrørende dette synes at være begravet og
glemt, kan jeg dog se, at den stikker hovedet frem igen. Menneskelige
problemer synes aldrig at dø fuldstændig, hvor meget de end synes at
være begravede. For at vende tilbage til den nuværende tidsalder synes
det at være således, at mens verden var polariseret mellem de to
supermagter og deres allierede, var det af vital interesse for vestlige
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interesser ikke at skabe yderligere problemer og tillade dem at blusse
op. Men siden begyndelsen af den nye æra i den øst-vestlige forbindelse
kaster en mørk ridder fra middelalderen sin dystre skygge over os. Der
er en reel fare for genoplivelse af den historiske kristne muslimske
religiøse og politiske rivalisering som følge af det nye klima, som er
skabt ved de øjeblikkelige forandringer i USSR og Østeuropa. Dette
kan yderlige forstærkes ved begge siders hævdvundne interesser. Jeg er
bange for, at præsteskabet både i kristendommen og islam sandsynligvis vil spille en uhyggelig rolle mht. yderligere at forværre situationen og dermed ødelægge mulighederne for fred og harmoni mellem
muslimer og kristne. Hvis dette sker, vil det i sandhed tjene Israels sag.
Israel kan ikke betragtes som en udenforstående og uinteresseret
tilskuer.
Yderligere er der politisk økonomiske skillelinier, som danner basis
for en ny type af racisme, dvs. racismen mellem det rige nord og det
fattigere syd og mellem øst og vest, - noget som måske bedst kan
udtrykkes ved: “Øst er øst og vest er vest, og de to skal aldrig mødes.”
Den nylige tilnærmelse og politiske afspænding mellem stormagterne
kan genoplive de historiske religiøst politiske uoverensstemmelser
mellem den kristne occident og den muslimske orient. Det bør overhovedet ikke overraske, hvis øst og vest yderligere fjerner sig fra
hinanden som et resultat af den nye imperialisme og den omfattende
racisme, som nødvendigvis vil vokse frem af den nylige afspænding
mellem supermagterne.
Ifølge den generelt accepterede terminologi synes det, som om jeg
træder ved siden af definitionen af racisme og udvider det til områder,
som ikke anses for at have racemæssige konsekvenser. Men min
opfattelse er grundet på indgående og dybe studier af menneskelige
motiver, som giver næring til racisme. Så længe som de underliggende
motivers kræfter forbliver de samme, så har det ingen betydning, om
man kalder den ene eller den anden forkrøblede menneskelige adfærd
for racisme eller kalder den ved et mere passende civiliseret navn.
Sygdommen forbliver grundlæggende den samme. I en bredere forstand
må racisme forstås som en samling af fordomme, som er i modsætning
til fuldkommen retfærdighed og fairplay.
Den hastigt aftagende polarisering mellem den amerikanske og russiske blok har kastet os ind i en fuldkommen ny æra, i hvilken vi
105

bevæger os mod globale tilpasninger, snarere end at forskellene bliver
eliminerede. Når disse ideologiske forandringer blegner, vil de skillelinier, som allerede oprindeligt eksisterede på forskellige planer,
nødvendigvis vokse og blive mere klart definerede. Den ældgamle
traditionelle forskel mellem occidenten og orienten var reduceret til
forholdsvis ubetydelig andenrangs størrelse gennem den højspændte
rivalisering mellem kapitalisme og socialisme. Således er det ikke
mere. Adskillelsen mellem øst og vest vil endnu en gang fremtræde som
den mest udtalte skillelinie mellem de udviklede nationer i vest og de
underudviklede nationer i øst. De frigjorte østeuropæiske lande såvel
som Rusland vil gradvist forandres for til slut at forenes med de
kapitalistiske ved at antage de samme holdninger mht. den tredje
verden. Skønt nye rivaliseringer vil resultere i en udvikling fra konkurrence til monopol vedrørende udenlandske markeder, så vil Vesten som
helhed glide over i en meget større politisk økonomisk enhed end
nogensinde før med sammensmeltningen med den østlige blok. Dette
vil skærpe og fremhæve den traditionelle skillelinie mellem occidenten
og orienten. Oven i købet kommer fremvæksten af neosocialismen,
hvor nationerne vil overtage individets og de individuelle klassers
plads. Polariseringen mellem dem, som har alt, og de, som intet har, vil
derfor ikke være mellem rige i én nation i forhold til fattige i et andet
land. I nogle år fremover vil denne katastrofale polarisering sikkert
kunne undertrykkes, men en endelig konfrontation i stor skala kan ikke
for altid undgås.
Jeg nærer dyb frygt for, at vi er ved at komme ind i en æra med
global racisme af den mest modbydelige type, som måske yderligere
bliver fremmet og tilskyndet af det zionistiske politiske lederskab.
Dersom Benjamin Beit-Hallahmi ved Haifas Universitet, forfatteren af
bogen “The Israeli Connection: Whom Israel Arms and Why” (udgivet
i 1988 af I.B. Tauris & Co. Ltd., London ) skal tages alvorligt, og
dersom de vidnesbyrd, han har fremskaffet angående zionisternes
velformulerede og veldefinerede politiske filosofi, skal anses for autentiske, så lover det i sandhed ilde for verdensfredens fremtid.
Følgende billede vedrørende den rolle, som Israel har spillet, og som
det stadig spiller i globale forhold, dukker frem:
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David Ben-Gurion, Israels grundlægger, sagde i januar 1957: “Med
tanke på vores eksistens og sikkerhed er et europæisk lands venskab
mere værdifuldt, end hvad hele befolkningen i Asien måtte mene.”
(Medzini 1976, s. 75) s. 5.
“... Israels egen interesse for at genvinde sit tabte herredømme over
araberne er kommet til at spille sammen med det amerikanske ønske om
at stoppe imperialismens sammenbrud.” (s. 205)
“Det, den moderne højremand elsker, er israeleren - høj, stærk, bevæbnet med en uzzi, der dræber mørkhudede indfødte i triumf over de
radikale kræfter i den tredje verden. Det er derfor, at argentinske
generaler, paraguanske oberster og afrikanske brigadechefer er kommet
til at elske israelerne.” (s. 218)
“Den nye retorik ned med den tredje verden, som er udviklet i De
Forenede Stater siden 1970’erne, var knyttet til Israel. Dets foregangsmænd såsom Daniel Patrick Moynihan og Jean Kirkpatrick anså
Israel for at være en allieret og en inspirationskilde.” (s. 222)
“Lederen af den zionistiske højrefløj før den 2. verdenskrig, Vladimir
Jabotinsky, var meget ligefrem vedrørende alliancen mellem zionismen
og imperialismen. “Zionismen har det urokkelige fortsæt at holde hele
Middelhavsområdet på europæiske hænder ...
... I enhver øst vest konflikt vil vi altid være på Vestens side, fordi
Vesten gennem de sidste 1000 år siden mongolerne knuste kalifatet i
Bagdad har repræsenteret en kultur, som er Østen helt overlegen, og vi
er i dag de mest fremstående og trofaste bærere af denne kultur. ... Vi
vil aldrig støtte den arabiske bevægelse, som for tiden er i opposition til
os, og vi glæder os af hjertet over enhver ulykke, som rammer denne
bevægelse. ...” (Brenner, 1984, s. 75-77) s. 227.
“Tanken om frihed for den tredje verden er en trussel mod selve
zionismens grundlag. Begrebet om menneskerettigheder er alt for
farligt for Israels politiske system. ... Uretten øvet mod palæstinenserne
er så klar og iøjnefaldende, at den ikke kan diskuteres åbenlyst, og
enhver diskussion om, hvad Israel har foretaget sig i den tredje verden,
vil uden tvivl også føre til, at en undersøgelse af palæstinensernes
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rettigheder tages op. ... (Israelerne) er hurtige til at fordømme resten af
verden som hyklerisk, når emner vedrørende menneskerettigheder og
global retfærdighed bliver diskuteret. På dette felt er de i fuldstændig
overensstemmelse med de hvide sydafrikanere.” (s. 236-37)
“Fra Manilla på Filippinerne til Tegucigalpa i Honduras og til Windhoek i Nanibia har israelske udsendinge kontinuerligt været indblandet
i krig, en krig, som i virkeligheden er en verdenskrig. Og hvilken fjende
bekæmper israelerne? Det er befolkningen i den tredje verden, som ikke
må få lov til at vinde sin revolution.” (s. 243)
“Israels fremtid er kun god, så længe den arabiske verden og resten af
den tredje verden forbliver splittet og svag. Enhver forandring i dette
billede er et dårligt tegn”. (s. 247)
”Hvad Israel har eksporteret er undertrykkerens logik, det verdenssyn,
som er bundet til en vellykket dominans. Det, som er eksporteret, er
ikke blot teknologi, krigsudstyr og erfaring, men et særligt tankesæt.”
(s. 248)
Man kan meget håbe på, at stemmen fra den mere fornuftige del af
den israelske ledelse vil blive fremherskende og overdøve kampråb fra
zionismen. Af alle de israelske forfattere, som måske kan beskrives som
moderate og logiske, synes Harkabi at være et typisk eksempel. Han
misbilliger ikke blot den høgeagtige holdning, som zionistiske ekstremister har, men anser det i bund og grund for at være selvmorderisk for
zionistiske interesser i sig selv. Harkabis synspunkter deles ikke som
helhed af andre jødiske tænkere og intellektuelle. For eksempel har
Harkabi en mere pragmatisk og realistisk holdning til det samme
problem. Især åbner hans forslag om ‘land for fred’ et nyt og større håb
for araberne.
Jeg tror fuldt og fast på, at diskrimination og ethvert forsøg på at
splitte menneskeheden på et hvilket som helst plan godt kan bringe
kortvarige fordele for nogle, men i det lange løb må konsekvenserne
nødvendigvis blive af det onde for alle implicerede parter. På denne
moderne verdensscene har islam et meget positivt budskab at bringe og
en virkningsfuld rolle at spille.
Islam fordømmer racisme og klassehad på det stærkeste. At skabe
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nogen som helst form for uorden og uro er en afskyelig ting. De
tidligere citerede vers fra Koranen er nogle få ud af mange om dette
emne. Den hellige Profet i Islam (sa) beskrives som:
Guds lys, som hverken ejes af øst eller vest, dvs. det tilhører i samme
grad dem begge.

Allah er himlenes og jordens lys. Hans lys kan sammenlignes med en
(strålende) niche, hvori der er en lampe inden i en krystal(kuppel).
Kuplen er så klar, som var den en funklende stjerne. (Lampen) tændes
med olien fra et velsignet oliventræ, som ikke hører hjemme hverken i
øst eller vest. Olien gløder næsten uden at ild kommer den nær. Lys
over lys! Gud leder dem, Han vil, til Sit lys. Han skaber lignelser for
menneskene. Gud kender alle ting til fuldkommenhed.
(Sura 24, Al-Nur: 36)
Han kaldes også:
En barmhjertighed (og kilde til velsignelse) for hele verden (og hele
menneskeheden). (Sura 21, Al-Ambija: 108)
Det overrasker mig at se mange middelalderligt tænkende muslimske
lærde, fejlagtigt benævnt som fundamentalister, som bekender sig til
det synspunkt, at muslimer skal konfrontere ikke-muslimer i en væbnet
kamp og forblive på krigsfod med dem, indtil de er udryddet eller har
accepteret islam. Islam, som vi finder i den hellige Koran, har intet at
gøre med en så fordrejet og korrupt opfattelse af begrebet “hellig krig”.
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Da mange vers er citeret i afsnittet om religiøs fred, er der ingen grund
til at gentage dem.
Lad mig konkludere med igen at forsikre, at islam i sandhed slår til
lyd for og foreslår midler til at bringe menneskeheden sammen ved en
fredelig proces med den hensigt at etablere verdensfred og skabe en
enhed af menneskeheden. For så vidt angår islams hellige Grundlægger
(sa), vil følgende uddrag fra hans sidste prædiken (kendt som Afskedsprædikenen), som han holdt før sin død for en stor forsamling, være
tilstrækkelig:
O I mennesker, lyt med opmærksomhed, for jeg ved ikke om jeg igen vil
stå foran jer i denne dal og tale til jer, som jeg taler til jer nu. Jeres liv
og jeres ejendele har Gud skærmet mod jeres gensidige angreb indtil
Dommens Dag. Gud har fastsat en bestemt del af arven for enhver.
Intet testamente, som går mod en retmæssig arvings interesser, skal
regnes for gyldigt. Et barn født i et hjem skal regnes for at være et barn
af faderen i huset. Den, som betvivler faderskabet vedrørende et sådant
barn, skal være henfalden til straf i overensstemmelse med den islamiske lov. Enhver som lægger ansvaret for sin fødsel på en andens
far, eller som løgnagtigt påstår at en eller anden er hans herre, vil
blive forbandet af Gud, Hans engle og hele menneskeheden.
O I mænd, I har nogle rettigheder over jeres hustruer, men jeres
hustruer har også nogle rettigheder over jer. Jeres ret over for dem er,
at de skal leve anstændigt og ikke bringe skam over deres ægtemænd
…Såfremt dette er tilfældet, er det jeres pligt at forsyne dem med føde,
klæder og husly i overensstemmelse med jeres egen levestandard.
Husk, at I altid skal behandle jeres hustruer godt. Gud har givet jer
ansvaret for dem. Kvinden er svag og ude af stand til beskytte sine
rettigheder. Da I blev gift, blev I udpeget af Gud til at være garanter
for disse rettigheder. Under Guds lov bragte I jeres hustruer til jeres
hjem. Derfor må I ikke misbruge det ansvar, som Gud har lagt i jeres
hænder.
O I mænd, I har fortsat nogle krigsfanger i jeres varetægt. Jeg råder
jer derfor til at føde dem og klæde dem på samme måde, som I føder og
klæder jer selv. Såfremt de foretager sig noget forkert, som I har svært
ved at tilgive, så overlad dem til andre. De er en del af Guds skaberværk. At påføre dem smerte eller lidelse kan aldrig være det rette
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...
O I mænd, hvad jeg siger til jer, må I høre og huske. Alle muslimer
er hinandens brødre. Alle er I lige. Alle mennesker, uanset hvilken
nation eller stamme de tilhører, eller hvilken stilling de måtte bestride,
er lige. (Han løftede hænderne, og satte fingrene fra den ene hånd mod
den andens hånds fingre og fortsatte:) Sådan som fingrene på de to
hænder er lige, således er menneskene lige. Ingen har nogen som helst
ret til at kræve overhøjhed over en anden. I er som brødre.
O I mennesker, jeres Gud er Én, og jeres forfader er én. En araber
har ingen overhøjhed over en ikke-araber, ej heller har en ikke-araber
overhøjhed over en araber. En hvid mand står på ingen måde over en
sort, og for den sags skyld står en sort mand ikke over en hvid, men kun
i den udstrækning hvor de respektivt opfylder deres forpligtelse mod
Gud og mennesket. Den mest ærede iblandt jer i Guds øjne er den, der
er mest retfærdig blandt jer. ... På samme måde som denne måned er
hellig, er dette land ukrænkeligt og denne dag hellig, således har Gud
gjort ethvert menneskes liv, ejendom og ære helligt. At tage et menneskes liv eller hans ejendom eller at angribe hans ære er lige så
uretfærdigt og forkert som at vanhellige denne dag, denne måned og
dette sted. Hvad jeg påbyder jer i dag, er ikke kun ment for i dag. Det
gælder for altid. Det forventes af jer, at I husker det og handler
derefter, indtil I forlader denne verden og går til den næste for at møde
jeres Skaber. ...
Hvad jeg har sagt til jer, skal I bære videre til verdens ende. Måske
vil de, som ikke har hørt mig, få mere gavn af det end dem, som har
hørt det. (Sihah Sita, Tabari, Hisham, Khamis og Baihaqi)
Afsnittet er meget stærkt og indlysende. Men i særdeleshed er det
vigtigt at bemærke, at den hellige Profet (sa) erindrer om, at vi alle er
børn af den samme fader. Denne kendsgerning har den klare betydning,
at forskellige religioner ikke skulle have lov til at splitte menneskehedens universelle broderskab, da den stammer fra det samme ophav.
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Forholdet med hensyn til dem, som giver ud af deres ejendom for at
søge Allahs velbehag og styrke deres sjæle, er at ligne med en have på
ophøjet grund. Styrtregn rammer den, så den giver frugt to gange. Og
såfremt styrtregnen ikke falder på den, så er let regn tilstrækkelig. Og
Allah ser, hvad I gør. (Sura 2, Al-Baqarah: 266)
Forskønnet for mænd er kærligheden til de attråede ting - kvinder og
børn, og ophobede skatte af guld og sølv, og velopdrættede heste og
kvæg og afgrøder. Dette er forsyningen i det nærværende liv, men hos
Allah er det ypperste hjem. (Sura 3, Al-Imran: 15)
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Introduktion
Islam rummer også vejledning vedrørende de områder, hvor de samfundsmæssige og økonomiske horisonter mødes. Såfremt disse anvisninger bliver gennemført, vil de forandre vor skumring og daggry til
overgangsperioder af enestående skønhed.

Økonomisk retfærdighed under kapitalismen, socialismen og islam
Økonomisk retfærdighed er et smukt slogan. Hvor end der er gjort
forsøg på at tage monopol på det på andres bekostning, så er det blevet
et slogan fælles for både det kapitalistiske samfund med fri markedsøkonomi så vel som for den videnskabelige sociale doktrin vedrørende
dialektisk materialisme: begge taler om retfærdighed. Men med behørig
beklagelse må jeg udtrykke min forfærdelse over, at begge har fejlet
med hensyn til at leve fuldt og helt op til retfærdighedens gyldne
princip om økonomisk retfærdighed, men mere om dette senere.
Den islamiske opfattelse af absolut retfærdighed er altoverskyggende
og altgennemtrængende. Den dækker ethvert aspekt af islams lære.
Men dette er ikke alt. Islam går et skridt videre. I den videnskabelige
socialisme gøres der forsøg på at udjævne den økonomiske jordbund så
fuldstændigt og perfekt, at alle ujævnheder er fjernet. Ved vanding vil
en sådan jordbund blive vandet ligeligt. Der forekommer ingen krav fra
de mindre besiddende, ej heller nogen trussel mod de besiddende fra de
mindre heldige grupper i samfundet om, at de med magt vil ‘frarøve’
dem deres ‘ekstra goder’. I det kapitalistiske samfund tales der mere om
lige muligheder, frit spillerum og frie økonomier end om ligelig fordeling af goderne. Således vil der altid være plads til krav om rettigheder
og til skabelse af pressionsgrupper som fagforeninger osv., som
forsøger at få mest muligt ud af staten eller andre kapitalister til fordel
for de ansatte og arbejderne, som altid lever med følelsen af udbytning.
Dersom den videnskabelige socialisme bliver gennemført efter idealet,
er der ingen grund til, at nogen samfundsgruppe skulle stille yderligere
krav. Enten vil det samfund være rigt nok til, at det ligeligt vil kunne
fordele de nationale goder efter behov, eller det vil være så fattigt, at
man ikke evner at tilvejebringe det, som er nødvendigt. Dette efterlader
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ethvert medlem af samfundet i en samfund, hvor udbud og efterspørgsel
ikke længere spiller en meningsfuld rolle. På den anden side er det
kapitalistiske system efterspørgselsorienteret. Den mindre heldige del
af samfundet skal have ret til at udtrykke sin misfornøjelse, og der skal
være frihed til at blive hørt. Derfor er det nødvendigt at skabe pressionsgrupper, strejker, ufred inden for industrien, lockouts osv. Islam
forsøger at skabe en holdning, hvorved regeringer og de velstående
konstant bliver mindet om, at det i højeste grad er i deres egen interesse
at skabe et retfærdigt økonomisk system. De opmuntres også til at være
opmærksomme på andres rettigheder. De svage og de fattige må ikke
nægtes deres grundlæggende økonomiske rettigheder såsom frihed til at
vælge erhverv, lige adgang til muligheder og til tilværelsens fundamentale livsbetingelser.
Manglen på denne særlige holdning har allerede skabt megen
elendighed, smerte og uro i historien om menneskets kamp for at
overleve. Derfor lægges der i islam mere vægt på at give end at tage
eller at beholde. Regeringerne og de velstående bør konstant være på
vagt, således at der ikke er nogen del af samfundet, der bliver berøvet
deres fundamentale rettigheder til at leve et værdigt liv. En sand
islamisk stat ville have følt behovene og taget tilbørlige skridt til at
opfylde dem. Før fortvivlelsen bliver til skrig og protester, og før nøden
truer fred og orden, må årsagen til fortvivlelsen fjernes og behovene
være dækket.
Tilsyneladende er islam i denne forbindelse af samme karakter som
det socialistiske samfund, men når alt kommer til alt, er ligheden blot
overfladisk. Islam fuldfører sit mål men ikke med de samme tvangsmidler, som den videnskabelige socialisme foreskriver. Tiden tillader
mig ikke i detaljer at redegøre for, hvorledes islam når dette høje mål,
men vi kan kort nævne, at den islamiske holdning hertil ikke er livløs
eller mekanisk som den dialektiske materialismes filosofi. Islams sociale system er dybt forbundet med den menneskelige psykes inderste
væsen. Blandt andet skaber islam en atmosfære, hvor kravet om ens
egne rettigheder træder i baggrunden for andres. Graden af opmærksomhed og medfølelse for ens medmennesker er udviklet til en grad,
hvor samfundets medlemmer som helhed er mere optaget af, hvad de
kan gøre for samfundet, end hvad samfundet kan gøre for dem.
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‘Giv arbejderen mere, end han har krav på (er en af den hellige Profets
(sa) stadige påmindelser til sine tilhængere). Betal ham, hvad han har
fortjent, før hans sved er tør. Sæt ikke nogen i din tjeneste til noget, som
du ikke selv kan udrette. Så langt det lader sig gøre, skal du bespise
dine tjenere på samme måde, som du bespiser din familie. Forsyn dem
med tilsvarende beklædning. Begå på ingen måde overgreb mod de
svage, ellers vil du blive holdt ansvarlig over for Gud. For at du ikke
skal blive et bytte for falsk stolthed, skal du fra tid til anden lade dine
tjenere sidde ved det samme bord som du og opvarte dem.’ (Forskellige
hadith)

At give ud til en god sag selv i vanskelige tider
Den menneskelige værdighed understreges på det stærkeste i alle livets
forhold. De følgende vers fra den hellige Koran giver de etiske regler
med hensyn til de fattiges og nødlidendes behov, og hvorledes disse
skal opfyldes. Guds belønning for tilgivelse er til:

…dem, der giver ud i fremgang og i modgang, og dem, som undertrykker vrede og tilgiver mennesker, og Allah elsker dem, som gør det
gode. (Sura 3, Al-Imran: 135)

At give til de fattige
Begrebet almisse, som det almindeligvis forstås i verden, er tveægget.
På den ene side vidner det om giverens ædle kvaliteter. På den anden
side skaber dette et prekært om ikke nedværdigende billede af modtageren. Selve dette at modtage almisse sænker hans status. Islam
revolutionerer denne opfattelse. En fascinerende analyse af, hvorfor
nogle mennesker er meget fattige og andre rige, gives i det følgende
vers fra den hellige Koran:
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Og i deres rigdom er der en del, (som retmæssigt tilhører) den, som
beder om hjælp (tiggeren), og den, som intet kan (den fattige uden
muligheder i livet). (Sura 51, Al-Dhariyat: 20).
Det udsagn, som almindeligvis overses, er ordet HAQ (der betyder ret),
som tydeligt taler om holdningen hos den, som giver almisser, såvel
som hos den, som modtager almisser. Giveren erindres om, at det som
gives til fattige i virkeligheden ikke tilhører én selv. Der må være noget
helt galt med en økonomi, hvor nogle mennesker er overladt til fattigdom eller henvist til tiggeri for at overleve. I et sundt økonomisk system
bør der ikke være nogen, som er ludfattige. Der bør ikke være nogen
egentlig grund til at tigge for at overleve. Det påbud, som er givet til
modtageren af almisser, erindrer ham om, at der ikke er nogen grund til,
at han bliver skamfuld eller lider af nogen som helst komplekser, fordi
Gud i sandhed har skænket ham den fundamentale rettighed at overleve
passende og ordentligt. Så uanset hvad din tilsyneladende velgører
giver dig, er det din ret, som på en eller anden måde er blevet overført
til giveren. Som det allerede tidligere er sagt, er Guds lære direkte
forbundet med den menneskelige natur. Ethvert pålæg, som sandsynligvis kan føre til misforståelser, opvejes ved korrigerende anvisninger.

Taknemmelighed
I ovenstående tilfælde var der selvfølgelig en overhængende fare for, at
nogle mennesker kunne blive utaknemmelige over for deres velgørere:
I stedet for at udtrykke taknemmelighed for det, de måtte modtage fra
andre, kunne de komme til at sige, at det, som er givet os, var vores ret.
Der er ingen grund til, at vi overhovedet skal være taknemmelige mod
en sådan person. Hvis denne holdning fremmes, vil det ske på bekostning af høflig og passende opførsel. Idet den hellige Koran henvender
sig til modtageren af gaver, mindes denne gentagne gange om pligten til
at være taknemmelig og udtrykke taknemmelighed for selv den mindste
ting, han modtager. Den troende bliver gentagne gange mindet om, at
Gud ikke elsker de utaknemmelige, for eksempel:
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Hvis I er utaknemmelige, er Allah i sandhed Selv-tilstrækkelig, (for
Han er Uafhængig) af jer; og Han er ikke tilfreds med utaknemmelighed hos Sine tjenere; men hvis I er taknemmelige, er Han tilfreds
med jer. Ingen skal bære hinandens byrde. Så I skal vende tilbage til
jeres Herre; og Han vil fortælle jer, hvad I plejede at gøre. I sandhed,
Han er Vidende om alt, hvad I tænker på. (Sura 39, Al-Zumar: 8)
Islams hellige Profet (sa) understreger yderligere over for de troende
vigtigheden af at være taknemmelig:

Den, som ikke er taknemmelig mod mennesker, er heller ikke taknemmelig mod Gud.
Betydningen er, at enhver, som er utaknemmelig over for sine medmennesker, selv om han over for Gud skulle være taknemmelig, ikke vil få
sin taknemmelighed accepteret af Gud. Således er passende opførsel,
høflighed og taknemmelighed ikke i modstrid med den hellige Korans
budskab, som det fremgår af det tidligere vers (Al-Zumar, vers 8). Det
er kun et stilfærdigt budskab til den, der modtager gaver, om at han ikke
bør lide af noget kompleks, og at hans værdighed kan forblive ukrænket. Konklusionen må være den, at det at udtrykke taknemmelighed
ikke er imod menneskets værdighed. Tværtimod udvikles den yderligere derved.
Over for giveren indskærper islam en helt anden holdning. Det
betragtes ikke som nogen ære eller beskedenhed at modtage taknemmelighed, som om man fortjener den. Denne tendens er en del af den
civiliserede opførsel overalt i verden, men der er én fundamental
forskel mellem denne universelle opførsel og islams lære om passende
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opførsel. Islam påpeger over for giveren, at man skal tjene menneskeheden for en højere og ædlere sag end blot for at tilfredsstille et naturligt
behov eller få et godt omdømme ved godgørende handlinger. Islam
minder gentagne gange mennesket om at være godgørende for Guds
skyld og kun for at vinde Hans velbehag og modtage Hans nåde. Ud fra
dette bliver det klart, at når en muslim skænker noget til én, der er i nød,
så gør han det i sandhed ikke for sin egen eller andres skyld, men kun
for at glæde sin Skaber, Som fra begyndelsen skænkede ham alt, hvad
han ejer. I dette perspektiv bliver alt, hvad han giver ud, på en måde et
udtryk for taknemmelig mod hans Herre og på ingen måde en gunstbevisning til nogen som helst andre. Denne ophøjede holdning har sine
rødder i et af den hellige Korans tidligste vers, som minder de troende
om:

... ud af det, som vi havde forsynet dem med, giver de (noget) ud for Vor
skyld. (Sura 2, Al-Baqarah: 4)
Derfor er det ikke af ren høflighed, at en sand troende afviser taknemmelighed, men han tror i bund og grund, at såfremt en modtager af hans
gaver skylder taknemmelighed til nogen, er det kun til Gud og ikke til
ham. Sande troende, som virkelig forstår troens inderste væsen, føler
sig meget pinligt berørt, når deres gaver gengældes med tak.
Den hellige Koran siger:

De bespiser ud af kærlighed til Ham den fattige, den forældreløse, den
tilfangetagne, endog hvis de selv mangler noget(, idet de siger): ’Vi
bespiser jer (kun) til Allahs glæde. Vi ønsker ingen belønning eller tak
fra jer.’ (Sura 76, Al-Dahr: 9-10)
Blot dette at bespise mennesker er ikke tilstrækkeligt, men det vil sige
at bespise dem, når du selv kender til sult og lidelser og du deler deres
smerte uden at forvente nogen belønning eller tak til gengæld. Skønheden af dette vers er slående. Hvis de troende skulle belæres om blot
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at udvise en overfladisk og nedladende holdning i form af ikke at
acceptere taknemmelighed og fremstille sig som ydmyge, ville der være
stor fare for, at dette ville fremme hykleri. Når vi siger ”ingen tak”, er
vi i virkeligheden vidende om den kendsgerning, at ved at gøre dette
bliver vores image yderligere hævet i den persons øjne, som modtager
hjælp.
Den islamiske lære er meget mere sublim. Giveren mindes om, at han
ikke kan sælge sine varer to gange til forskellige købere. En god
gerning kan enten udøves for at vinde Guds velbehag eller for at
modtage god omtale hos mennesker. Ifølge dette vers kan man ikke
nære begge intentioner på en og samme tid. Når den ædle troende Guds
tjener fortæller den trængende, at hans intentioner i virkeligheden var at
behage Gud, minder det også samtidig denne om, at Gud er hans
virkelige velgører. Så derfor bliver ethvert mindreværdskompleks, som
han måtte have haft, fjernet.

Ingen menneskelig belønning
I islam er dette at opføre sig høfligt mod andre ikke en overfladisk vane
skabt ud af civilisationens værdier, men skal være en dybt rodfæstet tro
på Gud. Alle almisser, som gives til de trængende, skal gives uden
noget som helst motiv om at få noget som helst til gengæld fra
modtageren.

Skænk ikke noget med den hensigt at få mere (igen).
(Sura 74, Al-Muddaththir: 7)
Når en tjeneste er udvist mod nogen, beder islam ham om at glemme
det, som intet var sket. At juble over sine gode handlinger og fremhæve
sine gode gerninger er at regne for selvmorderisk og tilintetgørende for
enhver god handling. I modsætning hertil opfører den sande troende sig
som beskrevet i følgende vers, der meget detaljeret sammenligner den
korrekte opførsel med den ikke korrekte.
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De, som giver ud af deres ejendom for Allahs skyld, er at ligne ved et
sædekorn, som sætter syv aks, og i hvert aks (er der) 100 korn. Og
Allah mangfoldiggør det yderligere for hvem, Han vil. Allah er
Gavmild, Alvidende. De, som giver deres ejendom ud for Allahs skyld,
og som ikke følger det, som de har givet ud, op med rethaveriskhed, har
deres belønning hos deres Herre. Og de skal være uden frygt, ej heller
skal de sørge. Et venligt tilgivende ord er bedre end almisse fulgt op af
bebrejdelse. Og Allah er Uafhængig, Tilgivende, Tålmodig. O, I troende, gør ikke jeres almisser til intet ved rethaveriskhed og uret som
den, som giver ud af sin ejendom for at blive set af mennesker, og som
ikke tror på Allah og den yderste dag. Han er at ligne ved en glat klippe
dækket med jord, hvorpå der falder voldsom regn, (som renvasker den
og ) efterlader den nøgen, glat og hård. Sådanne mennesker skal ikke
have nogen sikkerhed vedrørende det, de har erhvervet sig. Og Allah
vejleder ikke det vantro folk. (Sura 2, Al-Baqarah: 262-265)
Ligeledes:

Irettesæt ikke ham, der søger (din hjælp). (Sura 93, Al-Duha: 11)
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Tiggeri
Selv tiggere bør behandles med respekt. Tal ikke vredladent til en
tigger. Skønt man ikke bør tigge, har man ret til at tigge af den rene nød.
Og ikke blot dette − ingen må krænke selvrespekten hos dem, der er
tvunget til tiggeri. I islams tidligste tid var der i samfundet − til trods for
at endog en tiggers selvrespekt fuldt ud var sikret − som helhed en
forståelse for, at ikke at tigge var bedre end at tigge. Engang kastede
islams hellige Grundlægger yderligere lys over dette forhold ved at
fastslå:

Giverens hånd er bedre end modtagerens.
Ud fra denne baggrund foretrak et betragteligt antal af muslimer at dø i
fattigdom frem for at tigge for at overleve. For at imødekomme deres
behov minder den hellige Koran samfundet som helhed om, at iblandt
jer er der mennesker, som stræber på Allahs vej, men som ikke ser
nogen udvej ud af deres fattigdom.

(Disse almisser er til) de fattige, som holdes tilbage for Allahs sag og
derfor er ude af stand til at bevæge sig rundt i landet. Den uvidende
betragter dem, som om de ikke mangler noget, (blot) fordi (de) afholder
sig fra at tigge. Du skal kende dem på deres ydre; de tigger ikke
uforskammet af mennesker. Og hvad du giver ud af din velstand (til
sådanne mennesker), det er Allah vel vidende om. (Sura 2, Al-Baqarah:
274)
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Dette princip bliver meget klart i det følgende vers:

Hvad end Allah har givet til sit Sendebud som bytte fra byens folk,
tilhører det Allah og Sendebudet og de nære slægtninge og de forældreløse og de nødlidende og den vejfarende, således at det ikke (blot)
kan cirkulere mellem dem af jer, som er rige. Og hvad end Sendebudet
giver jer, tag det; og hvad han end forbyder jer, afstå fra (det). Og frygt
Allah; i sandhed, Allah er streg til gengælde. (Sura 59, Al-Hashar: 8)
Islams hellige Profet (må Allahs fred og velsignelse være over ham)
nævner også dette princip i en tradition delvis oversat som:

Hakim bin Hizam beretter: Den hellige Profet (sa) sagde: ”Den øverste
hånd er bedre end den nederste (det vil sige, at den som giver almisse
er bedre end den, som modtager den). Man bør begynde med først at
give til dem, som er afhængige af en selv. Den bedste form for
velgørenhed er den, som ydes af en rig (fra den rigdom, som er tilbage,
efter at hans udgifter er betalt). Hvem der end afstår fra at bede andre
om økonomisk hjælp, ham vil Allah støtte og frelse ham fra at spørge
andre, Allah vil gøre ham selvhjulpen.”
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Du har et ansvar, når du er i tjeneste, det vil sige med hensyn til at give
almisser og tjene andre og ikke være blandt dem, som modtager
almisser og hjælp.

Hvad kan der gives til velgørenhed?
Bortset fra den måde, på hvilken du giver ud, er det også vigtigt, hvad
du giver. Hvis du giver noget, som du selv ville skamme dig over at
modtage fra nogen, vil dette ifølge den hellige Koran ikke kunne regnes
som almisser. Det vil mere være ligesom at kaste noget i affaldsspanden.

O I, som tror, giv ud af de gode ting, som I har tjent, og af det, som Vi
har bragt frem fra jorden til jer; og vælg ikke det ud af det, (som er
værdiløst) (til almisse), som du selv ikke ville tage uden stor
(forlegenhed og en følelse af) skam. Og vid, at Allah er Uafhængig,
Værdig til den højeste lovprisning. (Sura 2, Al-Baqarah: 268)

Kødet (fra de ofrede dyr) når ikke Allah, ej heller deres blod, men det
er jeres retfærdighed, som når Ham ... (Sura 22, Al-Hajj: 38)

At give åbenlyst og skjult
Islam åbner for begge muligheder: at give både offentligt og privat. Den
hellige Koran lærer:
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Hvad I end giver ud for Allahs sag eller giver som et løfte, i sandhed
Allah har (godt) kendskab til det; og de uretfærdige skal ingen hjælpere
have. Hvis I giver almisser åbenlyst, er det virkelig godt, men hvis I
giver dem i det skjulte til de fattige, er det (endnu) bedre for jer; derved
vil Han fjerne (mange af) jeres dårligdomme. Og Allah ved, hvad I gør.
(Sura 2, Al-Baqarah: 271-272)

Sociale forpligtelser
I islam betragtes det som yderst vigtigt, at de, som har myndighed, skal
være så opmærksomme på folks situation, at det ikke er nødvendigt
med pressionsgrupper. Ifølge den hellige Koran bliver regenten til
stadighed holdt ansvarlig over for Gud for tingenes tilstand hos dem,
som er under ham, og som er sat i hans varetægt. I en tradition af islams
hellige Grundlægger (sa) kan vi læse:

Enhver af jer er som en hyrde, der ikke ejer fårene. (Han har fået
ansvaret for at tage vare på fårene.) I vil blive holdt ansvarlige.
Denne tradition nævner de forskellige forhold, hvor man kan have
ansvaret for andre mennesker, fx herre og tjener; hustruen, som er
husets frue, og faderen, som er familiens overhoved, der begge er
ansvarlige for hele familien; og arbejdsgiveren, som er ansvarlig for de
ansatte under ham og så fremdeles. Og hver gang gentog den hellige
Profet (sa): Husk, I vil blive holdt ansvarlige og må stå til regnskab.
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Et eksempel fra den tidlige islam
Engang vandrede Umar, islams 2. kalif, gennem en gade i udkanten af
Madina ved nattetide. Det var hans sædvane at vandre inkognito
gennem gaderne for med egne øjne at få et førstehåndsindtryk af, hvad
situationen var for folk i hans varetægt. Fra et hus hørte han gråd fra
børn, som syntes at lide nød. Hans forespørgsel afslørede, at der var ca.
3 børn, som sad omkring et ildsted, hvor en kedel eller gryde kogte, og
deres moder sad sammen med dem. Han spurgte, hvad der var sket. Hun
sagde: ‘Mine børn er sultne. Jeg har ingen mad til dem. Det er kun for
at berolige dem, at jeg har kommet noget vand og sten i kedlen eller
gryden, for at give det indtryk, at der er ved at blive lavet mad. Det er
det, som du ser.
Dybt fortvivlet og rystet vendte Umar øjeblikkelig tilbage til sit
hovedkvarter. Han samlede noget mel, smør, kød og dadler og lagde det
i en sæk. Han spurgte en slave, som stod nærved, om at løfte sækken op
på hans ryg. Slaven spurgte med forbavselse, hvorfor han ønskede at
bære den selv, og at han gerne ville anmode om at bære sækken i stedet
for. Umar svarede: Der er ingen tvivl om, at du kan bære denne byrde
for mig i dag, men hvem vil bære min byrde på dommens dag? Han
mente, at på dommens dag ville slaven ikke være i stand til at svare på
Umars vegne med hensyn til, hvordan han udøvede sit ansvar. Han
måtte nødvendigvis gøre det selv. Det var altså en selvpålagt bod, fordi
Umar følte sig ansvarlig for den nød hos en hjælpeløs kvinde og hendes
børn, som han lige havde været vidne til. Han følte rent faktisk, at hele
byen og dens anliggender var hans særlige ansvar − et ansvar, han måtte
bære helt alene.
Det er umuligt for noget som helst statsoverhoved fysisk at udføre,
hvad Umar gjorde, men både i ånd og holdning forbliver Umar et
enestående eksempel. Det er den ånd, som bør følges af de moderne
samfund overalt. Hvis regeringer bliver opmærksomme på folks tilstand
og lidelser, vil de ansvarlige, endog før folk højlydt begynder at gøre
opmærksom på deres smerte og mangler, blive tvunget til at foretage de
rette foranstaltninger ikke på grund af frygt, men tilskyndet af deres
egen samvittighed.
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Udvidede grænser for det at give ud
Den hellige Koran udvider grænserne for, hvad man bør give ud for
Allahs sag, til uhyre dimensioner. En ofte gentaget sætning i den hellige
Koran, som man vanskeligt finder tilsvarende andetsteds, er:

(Og de sande troende) giver ud for Vores sag af det, som Vi (selv) har
forsynet dem med. (Sura 2, Al-Baqarah: 4)

Dette omfatter alle vore evner, kvaliteter og selvfølgelig også enhver
form for materiel ejendom, menneskelige forbindelser og bånd. Sætningen dækker også sådanne værdier som ære, fred, støtte osv. Kort sagt
falder intet tænkeligt uden for det arabiske udtryk WA MIMMA
RAZAQNAAHUM.
Igen er det slående, hvordan brugen af ordet MIN (som betyder:
noget af, heraf) gør, at det omfatter alle mennesker. Det betyder ikke, at
du skal give alt eller en bestemt andel af, hvad Gud har givet dig for
Hans sag. Alt, hvad der forlanges, er, at du skal give noget af det, som
Gud har skænket dig. Betydningen af ‘noget’ er så varieret, at selv
almindelige svage mennesker, som ikke har styrken til at yde store ofre,
i det mindste kan deltage i den udstrækning, de kan. Det er i social
henseende den atmosfære, som islam søger at fremme. Det drejer sig
delvis om menneskets sociale opførsel og delvis om dets økonomiske
aktiviteter. I en økonomi, hvor hele samfundet er materialistisk orienteret, og hvor det kun stiler imod, hvad det kan få i gevinst, er det meget
vanskeligt og umuligt at trække en skillelinje mellem ret og uret. Et
sådant samfund vil snarere overskride andres rettigheder end holde sig
inden for dets egne grænser.
På den anden side vil et samfund, som konstant bliver mindet om og
trænet i at give mere til andre end det, der er dets pligt, være i front mht.
ikke udnytte andres rettigheder. Man kan næsten ikke forestille sig,
hvordan udnyttelse af andre vil kunne blive et stort problem i et sådant
samfund.
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At tjene andre
Princippet i det islamiske begreb vedrørende det at tjene beskrives i et
enkelt vers på en meget smuk og omfattende måde. Der siges:

(O islams folk!) I er det bedste folk, som nogensinde er oprejst for
menneskehedens skyld (fordi I er oprejst for at tjene andre); I påbyder,
hvad der er godt, og forbyder ondt og tror på Allah ... (Sura 3,
Al-Imran: 111)
I vil vedblive med at være de bedste, så længe I ønsker at tjene. Hvis I
ikke længere tjener andre, så vil I ikke længere have ret til at prale af
islams og den muslimske ummas (menigheds) overhøjhed.

Forbud mod at drikke og spille
Når nogen taler om afhængighed, er det sædvanligvis narkotika, man
har i tankerne. Der er en anden og videre betydning vedrørende
afhængighed, som sjældent bliver forbundet med udtrykket. Jeg henviser til samfundets syn på visse former for forlystelser, nærmere
bestemt drikkeri og spil, som for ingens vedkommende bærer noget
godt i sig for samfundets fred og velstand. Spil er institutionaliseret i
næsten alle udviklede lande i verden. Men selv i nogle tredje verdens
lande, hvor det ikke er institutionaliseret i så høj grad, er spil på ethvert
plan en individuel fritidsbeskæftigelse. Drikkeri er det andet forhold,
som verdenssamfundet ligger under for. Den hellige Koran forbyder
både spil og drikkeri:
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O I som tror! Vin og lykkespil og gudebilleder og pile (til lodkastning)
er ikke andet end urenhed, et satans værk. Så undgå det, så at I må
blive fuldkomne. Satan ønsker kun at skabe fjendskab og had imellem
jer ved hjælp af vin og lykkespil og vende jer bort fra ihukommelsen af
Allah og fra bønnen. Men vil I afholde jer fra det? (Sura 5, Al-Maida:
91-92)
Den hellige Profet (må Guds fred og velsignelse være over ham) udtalte
vedrørende drikkeri:

Alle onders moder.
De to former for afhængighed er så udbredte og af så universel karakter,
at det er svært at trække en skillelinie. Politisk set vil øst og vest måske
aldrig forenes. Men måske har øst og vest og nord og syd i en større
sammenhæng allerede mødt hinanden i forholdet til drikkeri og spil.
Både drikkeri og spil er samfundsøkonomiske onder. Det beløb, som
bruges til alkohol i Storbritannien på en dag, er tilstrækkeligt til at føde
Afrikas sultramte skarer i mange uger. Alligevel anser man ikke en
gang i de fattigste lande i Afrika og på andre kontinenter drikkeri som
en luksus, som folk ikke har råd til. På trods af at det ikke er lykkedes at
fremskaffe de basale livsnødvendigheder og sørge for børnenes uddannelse, er der millioner af afrikanere, som alligevel er i stand til at skaffe
sig alkohol. I det fattige Sydindien, hvor fabriksfremstillet vin ikke kan
fås, bliver hjemmebrygget toddy serveret i stedet. Men trods alt forhindrer fattigdommen til en vis grad ‘alle onders moder’ i at sprede sig.
Hvis den personlige indkomst forøges, stiger det beløb, der bruges på
drikkeri. Ingen bryder sig om det, før nogen til sidst bliver alkoholiker.
Man kan undre sig over, hvorfor drikkeri og spil behandles som
problemer i den moderne verden, eftersom det er en kendsgerning, at de
er lige så gamle, som menneskehedens historie rækker. Vin og spil har
virkelig været at finde i ethvert århundrede og i enhver del af verden.
Men i og med at de er tidløse af natur, kan de betragtes som et problem
for enhver tidsalder. Økonomisk set er spil mere negativt end drikkeri.
Når der spilles, skifter pengene hænder uden at være med til at drive det
økonomiske hjul, på samme måde som der veksles penge på penge129

markederne, uden at der samtidig sker en vareudveksling. Med hensyn
til spil skifter pengene ejere, uden at de tager del i den proces, som
skaber økonomisk udvikling og rigdom. Skønt der er et vist formål med
pengemarkederne, tjener spil så godt som intet formål. Ved frihandel og
i det industrielle miljø skifter penge ikke hænder uden at tjene
økonomien. Ved køb og salg vil udvekslingen af værdier næsten altid
være til fordel for alle involverede parter. Det er utænkeligt, at de fleste
handlende for det meste skulle tabe på deres virksomhed. I spil om
penge ser vi derimod, at reglen er, at de allerfleste det meste af tiden
taber penge. Der er fx ikke mange kasinoer, der går konkurs. Til gavn
for nogle få må hundreder af tusinder af mennesker lide tab. Det eneste,
de får igen for de penge, de taber, er den spænding og ophidselse, de
oplever, indtil det går op for dem, at de har mistet det, de har satset. Så
satser de videre, igen med en lille chance for at vinde det tilbage, som
de tidligere har tabt, indtil stresset og den psykiske belastning langt
overskrider den spænding og glæde, de får. Problemerne og kvalerne
bliver i længden heller ikke blot den enkeltes; efterhånden begynder
hele familien at lide. I samfundets fattigere lag må hele familiens
daglige behov ofres på spillets alter. Når den hellige Koran forbyder
alkohol og spil, så indrømmer den alligevel, at der findes nogle mindre
goder ved det. Men de onder, som følger med, vil altid overstige
goderne.

De spørger dig vedrørende alkohol og spil. Sig (til dem): Der er stor
skade i begge og også (nogen) gavn for mennesker, men deres skade er
større end deres gavn. Og de spørger dig (også), hvad de skal give ud.
Sig (til dem): Det, som er til overs. Således gør Allah sine bud klare for
jer, for at I må tænke jer om. (Sura 2, Al-Baqarah: 220)
Nogle vil nok hævde, at det at bruge sine penge på fornøjelser ikke
kommer andre ved: lad enhver more sig som han lyster. Samfundet har
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ingen ret til at blande sig i den enkeltes frihed i en grad, så man får
fortalt, hvorledes man skal bruge sine indtægter. Men man skal huske
på, at de fleste religioners lære indeholder retningslinier med hensyn til
formaninger og advarsler. Brug af tvang i denne verden har ingen plads
i nogen religiøs lære, undtagen hvor der er tale om specielle forbrydelser mod andre - forbrydelser, som regnes som sådanne også set fra et
ikke religiøst synspunkt. Mord, tyveri, svindel, korruption og undertrykkelse af andres rettigheder hører til denne kategori. Men der er
andre sociale forbrydelser, som ifølge religionerne forgifter samfundet
som helhed. Selv om der ikke er nogen individuel straf for disse
forbrydelser, så lider hele samfundet som sådan. Dommen over dem
kommer til udtryk i de bredere sociale love.
Det varer ikke længe, før mennesker, som er forfaldne til alkohol og
spil, bliver et problem for hele samfundet. Men det er ikke nogen
overraskelse. Oven i købet bliver sådanne samfund altid forholdsvis
mere kostbare at opretholde. En betydelig mængde af den nationale
velstand bliver hele tiden skyllet ud i rendestenen. I denne atmosfære
vokser frustrationen. Kriminalitet går hånd i hånd både med alkohol og
spil. Elendighed og tragedier i mange hjem, hvor familiefreden er
rystet, er et stadigt stigende biprodukt af drikkeri og spil. Mangt et
brudt hjem og ødelagt ægteskab er det direkte resultat af disse. Alkoholisme har alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser, som det
kan læses i Scientific American. Ud over vold i hjemmet er der
børnemishandling, incest og voldtægt, der er en følge af manglende
hæmninger under indflydelse af alkohol. Fosterskader kan også være
blandt alkoholens følger.
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Dødsstatistik for alkoholikere (Scientific American)
- 10 års kortere forventet levealder for alkoholikere.
- To gange højere dødelighed blandt mænd, tre gange højere dødelighed
blandt kvinder.
- Seks gange så mange selvmord blandt alkoholikere.
- Alkohol er hovedfaktoren i de fire største dødsårsager hos mænd i
alderen 25-44; ulykker (50%), drab (60%), selvmord, skrumpelever.
Økonomisk tab pr. år
- Produktionstab
- Udgifter til sundhedsvæsen
- Tab ved ulykker
- Tab ved brand
- Udgifter ved voldskriminalitet
- Samfundsudgifter vedr. voldskriminalitet
Samlede udgifter til alkoholmisbrug

$ 14,9 mia.
$ 8,3 mia.
$ 4,7 mia.
$ 0,3 mia.
$ 1,5 mia.
$ 1,9 mia.
$ 31,6 mia.

Drikkeri, spil, musik, dans og andre forlystelser bliver i det store og
hele regnet for at være uskyldige beskæftigelser i de fleste af verdens
samfund. De fremstilles som væsentlige dele af forskellige kulturer.
Selv om de forskellige ting finder forskellige udtryksformer i de
forskellige samfund, så er hovedtrækkene de samme. Til forskel fra
billedhugning, maleri osv. bliver de fleste af de udtryksformer, som
tidligere er nævnt, ikke længere uskyldige kulturelle træk, men udvikler
sig til hårdere slavefogeder, som sommetider overbebyrder og knuser
samfundets rygrad. Samfundet er ikke længere herre over sin udvikling.
Drikkeri, spil, musik, dans osv. begynder givet at tiltrække en stadig
større del af samfundets opmærksomhed. Det varer ikke længe at vinde
ungdommen, så det hurtigt udvikler sig til en massebevægelse. Når man
betragter sådanne samfund, fristes man til at tro, at det at søge tomme
fornøjelser og fuldkommen underkastelse for sanselige behov i sandhed
er formålet med menneskets skabelse.
Således er det ikke ifølge islam.
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I himmelens og jordens skabelse og i nattens og dagens vekslen er der
i sandhed tegn for de forstandige. De, som husker Allah stående,
siddende og liggende på deres sider og som reflekterer over himlenes
og jordens skabelse, siger: “Vor Herre, Du har ikke skabt dette
forgæves; nej, hellig er Du; frels os fra ildens straf.” (Sura 3, Al-Imran:
191-192)
Denne erklæring givet af den hellige Koran til Allahs vise tjenere, som
efter at have reflekteret over skabelsens og livets gåde spontant udbryder, at uanset hvad formålet med skabelsen er, så er det ikke tomhed.
Disse vers fra den hellige Koran minder os om Archimedes’ store
glædesudbrud, da han råbte: “Eureka!” Vi ser således, at der er tale om
to fuldstændig forskellige forhold. Ifølge den hellige Koran er mennesket skabt for at nå det ædle mål at stræbe på den vej, som leder til dets
Skaber. Med hensyn til den udvidede betydning af tilbedelse erklærer
den hellige Koran:

Jeg har ikke skabt jinner og mennesker, undtagen for at de skal tilbede
Mig. (Sura 51, Al-Dhariyat: 57)
Når man ser på det enkelte udtryk med hensyn til at søge adspredelse,
finder man måske ikke så meget negativt, at det begrunder dets totale
forbud. I særdeleshed er det i verdens frie samfund meget svært for
mennesker at forstå, hvorfor islam er så puritansk, at det grænser til
livløshed. Islam er overhovedet ikke livløs og kedelig. På trods af at den
måtte synes at være således set på afstand. For det første opnår de, som
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har smag for godhed, også at lære og opnå den største glæde af en
handling, som måtte synes at være grå og kedelig for en udenforstående. For det andet vil de mest heldige af dem, som får lov til at
opleve Guds sande kærlighed, løftes op til en strålende tilstand, fra
hvilken de verdslige glæder vil forekomme ringe, simple, meningsløse
og uden varig værdi. For det tredje og set i en bredere sammenhæng vil
et samfund, som ikke er underkastet trangen til fornøjelser, ikke sidde
tomhændet tilbage ved dagens ende. Ved nærmere analyse viser det sig,
at det blot drejer sig om at skifte værdier, - spænding, ophidselse,
intense sanselige oplevelser og voldsom ekstase byttes med fred og ro,
ligevægtighed, voksende tryghed, værdighed og tilfredshed, - noget,
som i sig selv er den ædleste af alle belønninger. Når de to sociale
atmosfærer og klimaer som helhed sammenlignes, er det ikke svært at
forstå, at træet, som bærer Guds kærlighed og hengivenhed til Ham,
sjældent slår rod i det materialistiske klima i et forlystelsessygt samfund. Selvfølgelig er der undtagelser, men undtagelserne skaber ikke
reglen. De to klimaer er meget forskellige.

134

IV
ØKONOMISK FRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kapitalismens, kommunismens og islams
økonomiske filosofier
Kapitalisme
Videnskabelig socialisme
Den islamiske opfattelse
Fire karakteristika i det kapitalistiske samfund
Kapitalisme fører i yderste konsekvens til ruin
Den skiftende økonomiske orden
Det islamiske økonomiske system
Zakat
Forbud mod renter
Højt renteniveau i Storbritannien
Andre onder som følge af rente
Rente som trussel mod fred
Forbud mod ophobning af værdier
Enkel livsstil
Udgifter ved indgåelse af ægteskab
Modtag de fattiges invitationer
Tilbageholdenhed mht. spisevaner
At låne penge
Økonomiske klasseforskelle
Islamisk arvelov
Forbud mod bestikkelse
Handelsetik
Fundamentale behov
Gudsdyrkelse som et middel til økonomisk enhed
Internationale forpligtelser

135

Allah vil tilintetgøre rente og mangfoldiggøre almisse. Allah elsker ikke
nogen, som er en inkarneret vantro og ærkesynder. (Sura 2, AlBaqarah: 277)
Nej, men I ærer ikke den forældreløse, ej heller tilskynder I hverandre
til at bespise de fattige, og I opæder de fattiges arv, og I elsker rigdom
med overstrømmende kærlighed. (Sura 89, Al-Fatir: 18-21)
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Kapitalismens, kommunismens og islams
økonomiske filosofier
Islams økonomiske orden er hverken i overensstemmelse med kapitalisme eller den videnskabelige socialisme. Islams økonomiske filosofi
er videnskabelig uden at være mekanisk. Den er disciplineret uden at
være restriktiv. Den tillader den private ejendomsret og privat virksomhed, men den opmuntrer ikke til grådighed og til akkumulation af
rigdom på få hænder, således at en stor del af samfundet bliver gjort til
subsistensløse livegne og slaver under et hårdt og ubarmhjertigt udbytningssystem. Der er tre fundamentale forskelle i kapitalismens, kommunismens og islams økonomiske filosofier.

Kapitalisme
I det kapitalistiske system bliver kapital belønnet med renter. Det er
grundlæggende og i princippet accepteret, at kapital har ret til at vokse.
Rente er den centrale drivkraft til at samle kapital, som derpå kanaliseres som en energi, der skaber og holder produktionens samlebånd i
bevægelse. Kort sagt fungerer rente som drivkraften, der får kapitalen
til at cirkulere.

Videnskabelig socialisme
På trods af, at der ikke er nogen renter til at føre kapitalen ind i
produktionsapparatet og føre den tilbage igen, har staten i den videnskabelige socialisme monopoliseret kapitalen. Derfor er der ikke brug
for motivation. I en privat virksomhed vil ens personlige ejerskab,
uanset om man betaler eller ikke betaler rente, være tilstrækkeligt til at
skabe et ønske om, at ens kapital skal vokse hurtigst muligt. Hvis man
skal betale rente for lånte penge, fungerer renteniveauet som et sammenligningsgrundlag. Det virker som et vindue, hvorigennem man kan
kontrollere kapitalens forholdsmæssige vækst eller formindskelse. I det
socialistiske økonomiske system er der imidlertid ikke dette ønske, da
de, som anvender kapitalen, ikke er ejere af den; ej heller er der nogen
muligheder for sammenligning, således at man kan vurdere, om vækstniveauet er tilstrækkeligt eller ej.
I det videnskabelige socialistiske system vil statens monopol med
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hensyn til kapital i sig selv gøre rentesystemet fuldstændig irrelevant og
meningsløst. Faren er, at når man ikke er under pres for at tjene mere
end den rente, man måske skal betale, så mister man alt incitament og
enhver form for ansvarlighed. Dersom man fx kunne vurdere hele den
kapital, som er i omløb i en kommunistisk stat, ud fra de renter, man
ville opnå, hvis den blev placeret i en bank, ville man få en del af det
økonomiske billede frem. Den anden side af billedet kunne anskues ved
at vurdere økonomien på basis af tab og fortjeneste. Selvfølgelig ville
dette indebære mange komplikationer som fx fastsættelse af lønninger
osv. Men hvis finanseksperter undersøger det nærmere, vil sådanne
hindringer kunne overvindes. Sammenholder man disse to holdninger,
vil det give meget interessante muligheder.
Det er mere end sandsynligt, at de virkelige syndere vedrørende
nedgangen i levestandard nøjagtigt kunne udpeges på denne måde. Selv
uden en sådan gigantisk øvelse er det overhovedet ikke svært at
bestemme årsagerne for en sådan nedgang. Jeg tror, at når staten selv
bliver kapitalejer, berøves den det styringssystem, der kontrollerer
fejlgreb, sløseri og fadæser med hensyn til den måde, hvorpå staten
håndterer sine finanser, fordi den ikke har nogen finansielle mål at
opfylde og kan anvende kapital uden at aflægge regnskab for det. En
sådan situation har indbyggede farer. Mangel på personlig interesse og
på et varslingssystem med hensyn til fortjeneste eller tab som følge af
den økonomiske forvaltning forvrænger hele forholdet mellem, hvad
der sættes ind af midler og hvad der tages ud. Tabene bliver bare større
og større.
Altså findes der ingen kontrol med, hvor eller hvordan kapitalen
kanaliseres. Der er fx ikke noget spejl, gennem hvilket de socialistiske
regeringer kan bedømme den virkelige udvikling af økonomisk vækst i
sammenligning med de frie markedsøkonomier i verden omkring dem.
Et yderligere problem er, at kommunistiske lande bruger langt større
midler til forsvar, overvågning og håndhævelse af love inden for det
enkelte lands grænser. Andre udgifter bliver på samme niveau, og
udgifterne til forsvar og håndhævelse af lov og orden bliver derfor til
sammenligning uforholdsmæssigt store. Disse og andre tilsvarende
faktorer lægger et stort pres på økonomien. Det endelige økonomiske
sammenbrud kan naturligvis blive udsat, men kan som helhed ikke
undgås.
138

Den islamiske opfattelse
Mens der i kommunismen ikke er noget, som direkte ansporer den
enkelte til at gå ind produktionsapparatet, opfordrer islam til dette på
trods af, at rente er forbudt. Islam gør op med systemet med rente og
åger uden at dele den kommunistiske verdens specielle problemer. I
fravær af renter, som trækker kapitalen gennem samfundets ikkeproduktive kanaler, kontrollerer islam ledig kapital. Denne kontrol er
en slags skat kaldet zakat, som ikke lægges på indtægt eller profit, men
på kapitalen selv. Forskellen er meget tydelig. I kapitalistiske samfund
er kapitalen af grådighed samlet i hænderne på få for så at blive øget
yderligere ved hjælp af renter. Når den sendes tilbage til den produktive
økonomi, er det med det formål at tjene endnu mere, end hvad der til
enhver tid er det rådende renteniveau. Hvis dette slår fejl, er økonomisk
nedgang ikke til at undgå. I islam vil situationen være, at dersom zakat
ikke gradvis skal fortære den ekstra kapital, som man har sparet op, må
den gøres produktiv og ikke være død kapital, således at den giver et
afkast.
Ifølge islam er svaret på verdens økonomiske problemer hverken at
finde i den videnskabelige socialisme eller i kapitalismen. Det er
umuligt at redegøre yderligere for dette emne her, men vi må have et
tidstypisk billede af den økonomiske ubalance skabt af kapitalismen for
at lære en lektie for fremtiden.

Fire karakteristika i det kapitalistiske samfund
Indikationen af, at samfundet virkelig er kommet i en sådan ubalance,
bliver tydeligt omtalt de følgende vers fra den hellige Koran:

Nej, men I ærer ikke den forældreløse. Ej heller tilskynder I hverandre
til at bespise de fattige. Og I opæder (andre folks) arv helt, og I elsker
rigdom med overstrømmende kærlighed. Sura 89, Al-Fajr: 18-21)
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I korthed er disse træk følgende:
1. Dårlig behandling af de forældreløse.
2. Forsorg for de fattige bliver ikke fremmet.
3. Uretmæssig bemægtigelse af andres arv.
4. Uendelig ophobning af rigdom.

Kapitalisme fører i yderste konsekvens til ruin
Uden at sanktionere den videnskabelige socialismes filosofi afviser
islam nogle af kapitalismens sider:

Indbyrdes kamp om (flere verdslige goder) fjerner jer fra (Gud), indtil
I når gravene. Men nej, I skal snart kende (sandheden).
(Sura 102, Al-Takathur: 2-4)

Den skiftende økonomiske orden
Udnyttelse af de fattige på grundlag af rente baseret på kapitalismen,
som fører til socialistisk oprør, synes at høre historien til. Men et
nærmere studium vil åbenbare, at der blot er tale om nye udtryksformer.
Verden som helhed er allerede delt mellem dem, som har noget, og dem
som intet har, i hovedsagen takket være udnyttelsen fra de udviklede
kapitalistiske landes side. Følg denne situation op med den østlige
bloks kryben tilbage til kapitalismen. Man gyser ved tanken om, hvor
meget mere blod der nu vil blive suget ud af de allerede afkræftede og
blodfattige 3. verdens nationer. Men kapitalismens vampyrer synes
stadig at behøve mere blod.
Det er klart, at tiden for en konfrontation mellem de to store modsatrettede filosofier, kapitalisme og videnskabelig socialisme, er over.
Det økonomiske system baseret på marxisme-leninisme har trukket sig
bukkende tilbage fra menneskehedens scene. På den anden side synes
Vestens såkaldte “frie” økonomi at fryde sig over sin tilsyneladende
sejr. Med undtagelse af Kina kæmper Østbloklandene for at lindre
massernes elendighed og mangler i deres respektive lande i kølvandet
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på deres nyvundne frihed. Det økonomiske svælg mellem øst og vest er
ikke så stort, som det er mellem nord og syd. Den 1. verdens lande i
nord er delt på en anden måde fra 3. verdens landene i Afrika og
Sydamerika. Skønt den økonomiske forskel med hensyn til svælget
mellem Nord- og Sydamerika i sandhed er smerteligt, så nærmer det sig
ikke svælget mellem Europa og Afrika. Afrika, som geografisk set er
Europa så nær, er i økonomiske termer fjernt fra Europa.
Følelsen af sikkerhed, som en gang kunne nydes af de svagere lande
i verden grundet rivaliseringen mellem supermagterne og de fattige
nationers mulighed for at drage fordel af den kolde krigs tøbrud, vil
snart forsvinde. Der vil blive meget større og alvorligere konkurrence
mellem USA, Rusland og resten af Europa for at vinde, monopolisere
og sikre sig markederne i den 3. verdens lande. Japan vil ikke længere
være den eneste alvorlige rival til Amerika. Et nyt Europa vil rejse sig
ved hjælp af den hastige vækst i det Europæiske Fællesskab, og
Østeuropas fremtidige deltagelse i et større fælles marked vil fremstå
som en langt mere formidabel konkurrent til Amerika end Europas
rivaliserende stater. Østeuropas og Ruslands utallige millioner ser frem
til og har også virkelig behov for at hæve deres levestandard. Oven i
købet vil genrejsningen af et lukket marked ikke være tilstrækkeligt til
at imødekomme den enorme efterspørgsel, som sandsynligvis vil vokse
sig endnu større i tidens løb. Den store nødvendighed af eksterne
markeder for at støtte den stigende levestandard i Østeuropa og Rusland
vil måske blive dækket af EU, Amerika og Japan. Dette levner kun lidt
håb for den 3. verdens lande − et virkelig dystert billede for den 3.
verden - i særdeleshed for Afrikas ulykkelige folk. Politikerne fra de
økonomisk og politisk udviklede nationer i verden bliver i stadig
stigende grad mere optaget af den kapitalistiske økonomiske revolution,
som finder sted i det fjerne Østen - Japan, Sydkorea, Formosa,
Hongkong og Singapore. Det synes, som om der er slået bro mellem det
fjerne Østen og Vesten hen over hovederne på mange mindre heldige
asiatiske lande - Indonesien, Malaysia, Cambodia, Thailand, Burma,
Bangladesh, Indien, Sri Lanka og Pakistan.
Det er også muligt, at andre lande i det fjerne Østen ikke længere vil
få hjælp af amerikansk knowhow og kapital for at imødegå den stadige
udfordring fra den gigantiske japanske økonomi og holde en vis kontrol
med dens hurtige ekspansion. På den anden side er det også muligt, at
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Amerika måske vil støtte sig mere til sine fjernøstlige allierede for at
imødegå de nu parallelle udfordringer fra Japan og et økonomisk og
meget større forenet Europa. Dette lover ikke godt for menneskehedens
fremtid og kan måske definitivt ryste mulighederne for fred på et
fuldstændig andet plan end de ideologiske rivaliseringer mellem kapitalisme og kommunisme.
Det er for tidligt at forudsige, hvorledes forandringerne i Østeuropa
og Rusland vil påvirke verdens økonomiske balance, og om deres
tilbagevenden til kapitalisme vil være fuldstændig eller delvis, langsom
eller hurtig. Hvad der end sker, er en ting sikker, nemlig at disse
forandringer yderligere vil influere negativt på økonomierne i den 3.
verden. En sådan tingenes tilstand kan ikke vare evigt. Verden har
allerede kurs mod en global katastrofe. Islam har et råd til de nuværende triumferende kapitalistiske lande, der bygger på et hult fundament af åger og rente. De er definitivt bestemt til at styrte i grus.
Kapitalismens såkaldte nuværende sejr over socialismen vil kun skabe
en flygtig fred. Kapitalistiske filosofier vil af sig selv fremelske magtfulde dæmoner, som hurtigt vil vokse til gigantisk størrelse i fraværet af
socialistiske rivaliseringer. Det endelige udbrud fra den kapitalistiske
vulkan vil til slut komme med en sådan kraft, at hele verden vil ryste i
sin grundvold.

Det islamiske økonomiske system
Ligesom med det sociale system, som islam er fortaler for, forudsætter
det økonomiske system i islam, at alt i himlen og på jorden er blevet
skabt af Gud, som har udnævnt mennesket til forvalter i mange sammenhænge. Som forvalter vil mennesket blive draget til ansvar for
udøvelsen af denne opgave. Besiddelse af og mangel på rigdom er
prøvelsens veje, således at man både i overflod og modgang kan skelne
dem, som erindrer deres ansvar, fra dem, som er hårdhjertede og
ligegyldige vedrørende resten af menneskehedens lidelser. Den hellige
Koran minder os gentagne gange om:

Himlenes og jordens Kongedømme tilhører Allah; og Allah har magt
over alle ting. (Sura 3, Al-Imran: 190)
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Endvidere lærer den også, at hvis alt er blevet skabt af Gud til alle, bør
noget af det deles blandt menneskene:

Har de nogen andel af Riget? Så ville de (end) ikke give menneskene så
meget som den lille fordybning på bagsiden af en dadelkerne. (Sura 4,
Al-Nisa: 54)

Allah har begunstiget nogle af jer over andre med verdslige goder.
Men de, som er rigere belønnet, vil ikke give (nogen del) tilbage af
deres (verdslige) gaver til dem, de har i deres varetægt, således at de
får en lige (andel) i disse. Vil de da fornægte Allahs gaver. (Sura 16,
Al-Nahl: 72)
Menneskets ansvar er at varetage goderne med oprigtighed og retfærdighed.

I sandhed, Allah befaler jer at give den betroede myndighed til dem,
som er den værdig, og at I, når I dømmer mellem mennesker, dømmer
retfærdigt. Hvad Allah formaner jer med, er visselig fortræffeligt!
Allah er Althørende, Altseende. (Sura 4, Al-Nisa: 59)

Den kendsgerning, at materiel velstand er en prøvelsens kilde, er
udtrykt i den hellige Koran som følger:
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I sandhed, jeres rigdom og jeres børn er en prøvelse; men hos Allah er
der en umådelig belønning. (Sura 64, Al-Taghabun: 16)
Et vigtigt aspekt vedrørende den islamiske opfattelse af ejendomsret er,
at visse ressourcer fjernes fra den private ejendomsret for at blive
placeret i hænderne på menneskeheden som helhed. Således bliver de
mineralske ressourcer og søers og haves rigdomme ikke den enkeltes
eller en gruppe af menneskers ejendom.

Zakat
Zakat er en af islams fem søjler. De andre er: bekendelsen, at der ikke
er nogen, der er værdig til tilbedelse uden Allah, og at Muhammad (sa)
er Hans Sendebud, bøn, faste gennem måneden ramadan, og pilgrimsfærden til Allahs hus i Mekka. For eksempel pålægger den hellige
Koran os, at:

Hold bøn, betal zakat og adlyd Sendebudet, således at du måtte blive
vist barmhjertighed. (Sura 24, Al-Nur: 57)
Den bogstavelige mening af det arabiske ord, zakat, er at rense noget, i
denne sammenhæng et obligatorisk påbud, således at den resterende
rigdom, efter fradrag af zakat, er blevet renset og gjort lovligt for de
troende. Den sættes normalt til 2,5% af den disponible formue, som
overstiger bestemte tærskler, og som har været i hænderne på ejeren i
over et år. Skønt meget er blevet sagt vedrørende procenten af denne
”skat”, finder vi ingen henvisning til nogen fastsat procent i den hellige
Koran. I denne sammenhæng tillader jeg mig at afvige fra de middelalderlige lærdes dogmatiske syn. Jeg tror, at spørgsmålet om procentsats skal være fleksibel og bør blive fastsat i overensstemmelse
med det enkelte lands aktuelle økonomi. Eftersom zakat er en speciel
afgift, som lægges på den kapital, som overstiger visse tærskler, kan
den kun benyttes til visse typer af udgifter. Disse er forklaret i det
følgende vers i den hellige Koran:
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Almisser er kun til de fattige og de trængende og til dem, som er
ansvarlige i forbindelse med (deres indsamling og fordeling), og til
dem, hvis hjerter skal beroliges, og til (løskøbelse af) slaver og til de
gæld(sbundne) og til (dem, som stræber for) Allahs sag og for de
vejfarende. Dette er Allahs forordning − Allah er Alvidende, Viis.
(Sura 9, Al-Tauba: 60)
Ansvaret for denne forordning og fordeling af midlerne påhviler i
denne forbindelse administrationen. I islams tidlige historie blev Hazrat
Abu Bakr og Umar, de to første kaliffer, kendt for deres personlige
medvirken til den hastige fordeling af almisser i det, som blev kendt
som den første velfærdsstat. Dette system fungerede med stor succes
gennem århundreder i den abbassinske periode (750-1258).
Som det allerede er blevet forklaret, erstattes rentens motiverende
virkning med den drivkraft, som ligger i zakat. Når vi undersøger dette
system i funktion, kommer mange andre forskelle mellem det islamiske
økonomiske system og andre økonomiske systemer frem i lyset.
Trækkene af en fuldstændig anderledes økonomi begynder at tone frem.
Ingen kapital − uanset om den er stor eller lille − vil kunne overleve
i længden, dersom den ikke vokser hurtigere end med den rate,
hvormed den bliver beskattet. Dette er præcis måden, hvorigennem
zakat bliver den økonomiske drivkraft i en sand islamisk stat. Tænk på
den situation, hvor en person med en lille kapital er ude af stand til
direkte at deltage i handel, og der ikke er nogen banker, som giver ham
renter af hans indestående. Men hvis hans kapital er tilstrækkelig stor
til, at der skal betales zakat, vil der være skatteopkrævere, som banker
på hans dør hvert år for at indkræve en procentdel af hans kapital. Zakat
overskrider ikke den fastlagte tærskel. Sådanne personer har kun to
muligheder. Enten personligt at investere deres penge gunstigt eller at
slå sig sammen med andre og oprette små eller større foretagender.
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Dette vil opmuntre til joint-venture, partnerskaber, dannelse af små
selskaber eller offentlige aktier i større selskaber udelukkende med
udgangspunkt i tab eller fortjeneste. Sådanne selskaber vil ikke være
afhængige af finansielle institutioner, som de er nødt til at tilbagebetale
gæld med renter til. Hypotetisk set vil man ved at sammenligne sådanne
selskabers forhold med tilsvarende i kapitalistiske økonomier finde, at
de vil befinde sig i en helt anden situation i perioder med prøvelser og
kriser. Såfremt handels- og industriforetagender må se tilbageslag i den
kapitalistiske økonomi i øjnene, vil nedgangen i produktionen på grund
af den svindende efterspørgsel skubbe dem hen til fallittens rand.
Renterne, som de er nødt til at betale i forhold til deres gæld, vil
nådesløst fortsætte med at stige, indtil det ikke længere vil være muligt
for sådanne selskaber at holde sig oven vande.
Hvis økonomien køres efter islamiske principper, vil der på den
anden side ske det ved en tilbagegang i forretningslivet, at handel og
industri blot vil gå i en form for dvale. Det er på den måde, at naturen
sikrer den stærkestes overlevelse på et tidspunkt med alvorlige problemer og modgang. Når energien, der investeres, går ned, må selve
produktet formindskes, ellers vil den økonomiske energi falde under det
kritiske niveau, som er nødvendigt for overlevelse. Det islamiske
økonomiske system kan overleve langt større pres og udfordringer i
nedgangstider, fordi der her ikke er nogen ubønhørlig gældsbyrde.

Forbud mod renter
Det islamiske økonomiske system fungerer helt uden rente. Alligevel er
der ingen historiske eller nuværende vidnesbyrd om, at resultatet af
ikke at have rente betyder, at inflationens dæmon går amok og derved
hæver priserne i en ukontrolleret spiral. I vor tid har vi en meget
interessant lejlighed til at drage sammenligninger med hensyn til
renters betydning eller mangel på betydning vedrørende inflationen.
Mao Zedongs styre i Kina foretog mange eksperimenter med
økonomien. Nogle slog fejl. Andre skabte udmærkede resultater. Men
under hele Mao Zedongs regeringsperiode fik renter ikke lov til at spille
nogen rolle hverken indenrigspolitisk eller internationalt. Alligevel var
der i denne periode ikke nogen særlig vækst i inflationen. Rent faktisk
var det sådan, at når produktionsniveauet steg generelt, registreredes
der et fald i priserne. Sammenlignet med dette har staten Israel, måske
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verdens mest kapitalistiske land, haft en inflation, som har været blandt
de hurtigst voksende, der er registreret noget sted i verden, selvfølgelig
med undtagelse af de latinamerikanske lande og mellemkrigstidens
exceptionelle inflationsfænomen i Europa, i særdeleshed i Tyskland.
Men dengang var det heller ikke normale tider. Alt andet lige spiller
renten i enhver økonomi en rolle, som ikke kan beskrives anderledes
end som inflationsskabende.

Højt renteniveau i Storbritannien
Den nærværende hede debat i Storbritannien vedrørende fordele og
ulempe ved høje renteniveauer leverer et interessant studieobjekt. I lang
tid har det konservative styre nu holdt renten på et faretruende højt
niveau med det ene erklærede formål at dæmpe det private forbrug og
således holde inflationen nede. Økonomien knager og stønner allerede
under det tryk, som denne politik har skabt.
Mangen en lektie kan læres ved et studium heraf. Blandt andet viser
dette et passende eksempel på særdeles vigtige økonomiske beslutninger, som er truffet på grundlag af en teori, som i sig selv er
diskutabel. Troen på at jo højere renteniveauet er, desto mere vil
inflationen blive reduceret, synes at være den eneste årsag til at retfærdiggøre opretholdelsen af renten på et unaturligt højt niveau i så
lang tid. I det aktuelle tilfælde med Storbritannien har det aldrig været
renteniveauet, som har været den virkelige synder, når det gjaldt
tendensen til inflation. Der må have været dårlig styring på mange
økonomiske områder og en totalt fejlslagen økonomisk politik, som har
resulteret i det nuværende relativt høje inflationsniveau. Forhøjelsen af
rentesatsen har kun været en syndebuk, der har tjent til at bortlede
opmærksomheden fra de grundlæggende årsager. Denne strategi vil
muligvis i starten kunne skabe succes med hensyn til bekæmpelse af
inflationen, men den har allerede sat mægtige faktorer i bevægelse, som
vil skabe sideeffekter. Landet vil blive skubbet ud i en ukontrollabel
nedgang, og arbejdsløsheden vil stige stærkt.
Det er umuligt at tro, at råd fra førende økonomer, erfarne økonomiske planlæggere, centrale bankfolk og andre eksperter ikke er til
rådighed for den konservative regerings tænketank. Der må være en
eller anden årsag til den bevidste forlængede udsættelse af rentesænkningen ud fra den tomme påstand, at det er nødvendigt for natio147

naløkonomiens overlevelse at sænke inflationen ved at hæve renteniveauet. Er det måske muligt, at tidspunktet for sænkning af renten
ikke er politisk passende for den nuværende regering? Hvis den måske
bliver udsat indtil tæt på det næste parlamentsvalg, ville den umiddelbare følelse af lettelse ved en rentesænkning i alle dele af samfundet
kunne vendes til Toryernes politiske fordel. Hvis dette skete for tidligt,
kunne de bivirkninger, som jeg hentydede til tidligere, begynde at vise
sig og ødelægge mange af de forbigående forbedringer, som et lavere
renteniveau ville medføre.
Nogle af de faktorer, som kan slippe dette uønskede fænomen løs, er
følgende:
a. Det høje renteniveau har ikke blot været kvælende for almindelige
folks købekraft, men har også presset industriens hovedpulsåre.
b. Dette har med sikkerhed skadet en stor gruppe af den britiske
offentlighed med hensyn til behovet for basale livsfornødenheder. De,
som har lånt store summer for at få tag over hovedet, har omhyggeligt
kalkuleret, før de har optaget lån. De er gået så langt, de kunne, for at
tilbagebetale lånene og har nedsat deres daglige forbrug for at klare
tilbagebetalingerne. Sådanne mennesker har allerede været tilbageholdende med hensyn til unødvendige og ufornuftige udgifter. De har i
hvert fald ikke mulighed for yderligere stramninger. Denne gruppe i det
britiske samfund har bestemt ikke været ansvarlige for inflationsudviklingen. Men ironisk nok er det den gruppe, som bliver straffet
hårdest ved regeringens såkaldte antiinflationsindgreb under dække af,
at det er for offentlighedens skyld, at man ville reducere priserne. I
mellemtiden er deres huspriser begyndt at dykke, og de befinder sig i et
uløseligt dilemma ude af stand til at kunne klare de høje afdrag og ude
af stand til at finde en køber til deres ejendom.
c. Inflation er et komplekst fænomen. Det er ikke formålet med
denne tale at bruge unødig lang tid på dette emne, men af årsager, som
senere vil blive tydelige, må jeg bede om tilhørernes tålmodighed.
Inflationsmøllen kan bl.a. blive sat i gang, når købernes overskydende
kapital skaber en kunstig efterspørgsel, mens vareudbuddet forbliver
lavt. For mange penge til for få varer. Der er større efterspørgsel, end
der er udbud. Men med hensyn til den britiske økonomi vil situationen
måske ikke fortsætte. Den større pengemængde, som var i cirkulation,
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støttede i stor udstrækning den britiske industri ved at forøge efterspørgslen på hjemmemarkedet. Læg hertil virkningen af skattenedsættelser og de moderate vekseltransaktioner med hensyn til den britiske
valuta på de internationale markeder. Dette moderate kursniveau for det
britiske pund tiltrak oversøiske købere af britisk fremstillede varer til
glæde for den britiske industri, der allerede som helhed var blevet
hjulpet ved det ekspanderende hjemmemarked.
Den mest logiske følge ville have været et fald i priserne på de
producerede varer. En produktionsforøgelse burde have dækket de
øgede udgifter, således at kun de marginale udgifter skulle dækkes af
fabriksprisen for disse varer. Selv en større overskudsmargin skulle
have begunstiget producenterne med tilstrækkelig fortjeneste til at
sænke priserne. Det fortsatte høje renteniveau har sat den naturlige
vækst i den britiske økonomi tilbage med alvorlige konsekvenser for
fremtiden. I mellemtiden vil de udenlandske markeder, som de mister,
blive svære at erobre tilbage.
d. Ændringerne i Europa gør, at Vesttysklands i forvejen robuste
økonomi får en blodtransfusion − eller man skulle måske sige Tyskland. Den anden negative effekt, som tidligere er omtalt, varsler ilde for
den britiske økonomi. Den nuværende britiske regering vil måske uden
held manipulere med tidspunktet for det nødvendige fald i renteudviklingen, men den næste regering vil − hvis den er konservativ − arve
kolossale problemer fra den foregående regering. Pointen af alt dette er
en meget vigtig lektie for alle politikere over hele verden. Brugen af
renter som et redskab til kontrol af den nationale økonomi indvirker på
selve opfattelsen af, hvad der er fri markedsøkonomi. Ingen økonomi,
der køres efter filosofien med renterelateret kapital, kan helt siges at
være fri, når regeringen har magten til at hæve eller sænke rentesatsen.
Det islamiske økonomiske system giver ingen regering mulighed for en
sådan udnyttelse.

Andre onder som følge af rente
Måske vil det ikke være malplaceret at nævne nogle få andre aspekter
vedrørende rente. Den aktuelle udlånsrente betales kun på store en gros
transaktioner bankerne imellem og ikke på den gennemsnitlige indskyders sparepenge. Til trods for den begrænsede virkning af renter er det,
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man ved mindre indskud opnår, langt under den sande købekrafts
værdi. Skønt de kortfristede satser på lang sigt er svingende, er renten
tjent på indskud under inflationsniveauet. Hvis man på den anden side
investerer en lignende sum i et eller andet forretningsforetagende, vil
der være mulighed for en reel fortjeneste.
I et rentemotiveret samfund vil kapitalejerne altid være parate til at
udlåne penge uden at undersøge lånernes muligheder for at betale
tilbage. På låntagernes side er der kun få, som alvorligt overvejer deres
mulighed for at betale tilbage. De er så godt som uvidende om, at lån
optaget hos lånehajer, ågerkarle og prestigefyldte finansvirksomheder
og banker er næsten lige som at låne af deres egne fremtidige indtægter.
Det opmuntrer blot til den vane at leve over evne. Resultatet kan være
et overforbrug og en stadig større vanskelighed ved at tilbagebetale ens
udestående. Sådanne samfund skaber et urealistisk pres på produktionen for at imødekomme forbrugernes behov.
Dette ødelæggende aspekt med en rentebaseret økonomi skal
yderligere forklares og illustreres.
I et samfund, hvor det at sammenligne sig med naboen bliver en
besættelse, bliver denne besættelse i det store og hele understøttet
gennem reklamer for de sidste modeller af det ene eller andet. Almindelige mennesker bliver gjort bekendt med de riges luksuriøse livsstil
ved udstilling af de sidste modeller inden for fx møbler, luksuriøse
feriehuse udstyret med de mest moderne køkken- og badefaciliteter og
alskens moderne påfund. Folk, som har mindre økonomisk formåen til
at købe alt hvad de ønsker, er om de vil det eller ej tvunget til at købe
for lånte penge for at opfylde deres behov. Dette betyder tydeligvis, at
de køber for langt mere, end de tjener. Hvis disse penge skulle betales
tilbage selv uden rente, ville det være det samme som at øge sin
nuværende købekraft på bekostning af den fremtidige økonomi.
Hvis en mand tjener 1.000 dollars om måneden og køber dyre varer
ved hjælp af lånte penge, fx op til 40.000 dollars, så vil hans tilbagebetalingsevne blive bestemt af hans nettoopsparing pr. måned. Lad os
antage, at han kan få det til at hænge sammen ved beløbet 600 dollars.
Dette vil netto betyde 400 dollars om måneden. Han vil være nødt til at
holde sig inden for det stramme budget i de næste 100 måneder for at
kunne tilbagebetale lånet, som opstod på grund af hans udgift på 40.000
dollars uden rente. Hvad han derfor har gjort er at låne penge fra de
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kommende 100 måneder (dvs. 8 år og 4 måneder), som han har brugt i
begyndelsen af denne periode. Den eneste fordel han har opnået er at
tilfredsstille sin utålmodighed og få opfyldt sit ønske i stedet for at
vente omkring 8 år. Men hvis han også skal betale renter af de lånte
40.000 dollars, vil hans finansielle situation blive langt værre end i det
foregående eksempel. Ved en gennemsnitsrente på fx 14% ville lånet
som helhed ud fra hans tidligere indkomst vise sig at blive langt større
end det faktiske lånte beløb. Dette vil mindske hans evne til at betale
tilbage og betragteligt forlænge det tidsrum, hvor der skal betales
tilbage. En sådan person skal i omkring 20 år lide tålmodigt som en
straf for sin utålmodighed, idet han skal betale omkring 500 dollars
tilbage om måneden, dvs. alt i alt 120.000 dollars for at betale lånet
tilbage med renters rente.
Tabet hviler i sandhed på låneren og ikke på udlåneren. Udlåneren er
en del af et meget magtfuldt udnyttelsessystem, som garanterer
udlåneren at få flere penge i lommen, selv efter at man har taget
inflationen og tab vedrørende lånet i betragtning. Hvis vi inddrager
inflationen, vil låntagerens situation blive stadig værre; hans købekraft
vil stadig formindskes, så hvis det var svært at leve med omkring 600
dollars, vil det være umuligt at klare sig med dette som tiden går. Der er
kun få, der er så heldige at få øget deres årlige indkomst i takt med
inflationsraten.
For at gøre situationen endnu værre er der i samfundet mennesker,
som er så forlystelsessyge, at det er umuligt for dem at klare en længere
spartansk periode, som deres selvforskyldte stramme budget kræver af
dem, efter nogle få måneder med et ansvarsløst forbrug. Der lånes flere
penge med større ansvarsløshed, og udgifterne overstiger langt indkomsten. Faktisk betyder det, at årtiers fremtidige indkomst bliver lovet til
udlånsbanker og finansielle institutioner med deraf følgende gældsforpligtigelsesproblemer. Som helhed styrer sådanne økonomier
uvægerligt mod en alvorlig krise. Man kan ikke ubegrænset tage
forskud på fremtiden uden at nå den finansielle krises afgrund, som har
sin baggrund i uansvarligt forbrug, som så også hæver inflationsniveauet. At bekæmpe inflationen ved at hæve renteniveauet i håb om
at gøre pengemængden mindre tilgængelig til forbrug vil nødvendigvis
sætte en kædereaktion af begivenheder i gang, som kulminerer med
økonomisk tilbageslag.
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Det er slemt nok på det nationale plan, men når de samme faktorer
skaber et tilbageslag i de fleste af verdens lande, så truer et globalt
tilbageslag menneskeheden. Sådanne globale tilbageslag baner vejen
for verdenskrige og gigantiske katastrofer. Antallet af bankerotter og
afviklinger af virksomheder begynder at stige. Handels- og forretningslivet kommer i uføre. Den hermed forbundne arbejdsløshedskurve
begynder at stige. Ejendomsmarkedet bryder sammen. Resultatet af den
alt omsiggribende frustration fører til hjemløshed, nød, falskhed og
kriminalitet. Såfremt dette sker, bør det ikke overraske nogen, mindst af
alt kapitalismens stærke forkæmpere.
I den kapitalistiske økonomi er situationen ikke blot begrænset til
private enkeltpersoner, som finansieres ud over deres evne til at betale
tilbage. I virkeligheden er hele fremtidens industri fuldstændig sat på
spil for en øjeblikkelig vindings skyld. I begyndelsen vil landets industri i stor udstrækning drage fordel af det. Dette hjælper med til at
sænke priserne på hjemmemarkedet. Den enkeltes større pengebeholdning sætter ikke alene hans købekraft i vejret, men dette har også en
indflydelse på den nationale industris produktivitet. En større efterspørgsel efterfølges af øget produktion, og med denne opnås der lavere
omkostninger. Dette giver den nationale industri konkurrencefordele på
internationale markeder. Alt forekommer rosenrødt. Så kommer tømmermændene.
Når et samfund på grund af utålmodighed og overdrevent forbrug ud
over alle grænser som helhed bliver fuldstændig gældsat til bankerne,
så vil samfundets samlede købekraft gradvist nå sin grænse. En sådan
industri har intet andet alternativ end at søge større udenlandske
markeder for at kunne holde sig oven vande og konkurrencedygtige. Jo
mindre landets økonomiske grundlag er, desto hurtigere når det vejs
ende. Jo større det økonomiske grundlag er, desto længere vil der gå,
før man indser den truende krise. Lad os vende os til USA for at se,
hvordan tingene fungerer der. Uden tvivl er det det land med det største
hjemmemarked til støtte for dets industri i sådan udstrækning, at nogle
økonomer mener, at såfremt Amerika skulle blive afskåret fra det
internationale samfund, ville det store hjemmemarked garantere industriens overlevelse. Men sådanne økonomer har ikke taget andre
beslægtede forhold i betragtning. Hvis man fx sammenligner det
tidligere behandlede eksempel med det amerikanske scenario, vil man
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med sikkerhed indse, at der ikke kan være nogen anden logisk konklusion end den, der tidligere er draget. Det er kun et spørgsmål om tid.
Med et stort budgetunderskud og med milliarder af dollars i udestående
har USA som sådan allerede brugt meget mere, end det har til rådighed
og gældsat det amerikanske folk langt ind i fremtiden. Nationens
købekraft som helhed må nødvendigvis tones ned, ellers vil finansieringsselskaberne gå fallit. Det er kun et spørgsmål om størrelse. Men
naturens uundgåelige lov vil træde i kraft og gælde alle lignende
situationer.
I en hed sommer opvarmes vande og damme hurtigt i forhold til
omgivelserne, men det tager en smule længere tid for søerne. På samme
måde bliver mindre have hurtigere varmet op end de større. Alligevel
følger de den samme uundgåelige lov. Det varer så længe for Stillehavet at varme op, at når dette tidspunkt er nået, er vinteren allerede
begyndt i landene, der omgiver denne gigantiske vandmasse. Det er
årsagen til, at klimaet er mere tempereret dér end i lande, som grænser
op til de mindre have. Dette er også tilfældet med de økonomiske
farvande. Filosofien bag dette at forbruge på baggrund af lånte penge er
i bund og grund så skæv, så hvis man venter klare og ærlige resultater
heraf vil det være galskab.
En anden vigtig faktor bør også blive taget i betragtning. Når industri
og nationaløkonomi når sit kvælningspunkt, vil fattige og mindre
udviklede lande stå over for en stadig stigende fare for at lide under
følgevirkninger af den eksplosive situation i de udviklede og
avancerede lande. Det begynder med større bestræbelser hos de industrialiserede landes politiske ledere for at sælge flere varer på markederne for at forhindre industriens nedtur og opretholde levestandarden
hos befolkningen. Det problem, de står ansigt til ansigt med, er dobbelt:
a. Folk er vant til moderne komfort; og
b. For sin egen overlevelses skyld fortsætter industrien med at lokke
dem med nye opfindelser og påfund, som skal gøre livet mere behageligt og komfortabelt i deres hjem. Ingen regering kan overleve
presset fra en offentlighed, som fortsat ønsker højere levestandard.
Økonomien må holdes oven vande uanset omkostningerne.
Det er tydeligt, at den 3. verdens lande må bløde mere end tidligere
for opretholdelsen af den kunstigt høje levestandard i de udviklede
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lande. Hvad med den nye udfordring fra den russiske økonomi og den
østeuropæiske økonomi, som nu skal genopbygges, og hvad med de
øgede behov for udenlandske markeder hos de nye kapitalistiske stater,
som vokser frem af den tidligere kommunistiske verden? Ydermere,
hvad er det spil, som de vestlige medier allerede spiller med hensyn til
de fattige og næsten ubemidlede almindelige menneskers ønsker og
ambitioner i de socialistiske og den 3. verdens lande? Set i sammenhæng vil alle disse faktorer bestemt ikke ændre verden til det bedre.

Rente som trussel mod fred
Dette er betydningen af den advarsel, som så magtfuldt blev skænket
menneskeheden for 1400 år siden med den hellige Koran med hensyn
til det holocaust, som den rentebaserede økonomi til slut ville lede
menneskeheden ud i.
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De, som fortærer rente, står som den, satan har slået med vanvid. Det
er således, fordi de vedblivende siger: “Dette at købe (og sælge) er
(også) lig med (at låne penge ud mod) rente, hvor Allah har gjort
handel lovlig og (det at tage rente) ulovligt. (Husk derfor, at) den, som
afstår på grund af sin Herres formaning, må beholde det han har
modtaget tidligere; og hans sag er hos Allah. Men de som vender
tilbage (til denne praksis), de skal være ildens beboere. Deri skal de
blive. Allah vil tilintetgøre rente og mangfoldiggøre almisse. Og Allah
elsker ikke åbenbar vantro og ærkesyndere. I sandhed, de, som tror og
handler ret og forretter bønnen og betaler zakat, skal have deres
belønning hos deres Herre. Ingen frygt (skal komme) over dem, ej
heller skal de sørge. O, I som tror! frygt Allah og lad det hvile, som
endnu resterer af rente, hvis I er troende. Og om I ikke gør dette, så
modtag en krigserklæring fra Allah og Hans Sendebud. Såfremt I
angrer, da skal I have jeres oprindelige sum, idet I ikke skal gøre uret
eller skal lide uret. Og hvis en skyldner er i vanskeligheder, så giv ham
udsættelse til der er lettelse. Og det, som I giver som almisse, er bedre
for jer, om I blot vidste det.(Sura 2, Al-Baqarah: 276-281)
Den advarsel om krig fra Gud, som nævnes i de lige citerede vers
betyder, at naturens love, som er styret af Gud, begynder at straffe det
kapitalistiske samfund, når de faktorer, som tidligere er omtalt,
uvægerligt fører til økonomisk ubalance og krigstilstand. Uorden, uro
og krige er altid følgevirkninger af de riges udnyttelse og åger mod de
fattiges rettigheder. “Modtag en krigserklæring fra Allah og Hans
Sendebud” betyder, at det forhold som bygger på rente uvægerligt vil
ende i en situation, hvor nationerne vil gribe til våben mod hinanden.
Tiden tillader mig ikke at uddybe denne side af rente. I den hellige
Koran følges vers vedrørende forbud mod rente altid af vers om krig.
Dette indikerer det indbyrdes forhold mellem rente og krig. De som har
kendskab til første og anden verdenskrigs historie ved, at kapitalismen
spillede en katastrofal rolle ikke blot vedrørende krigenes udbrud men
også med hensyn til deres lange forløb.

Forbud mod ophobning af værdier
Islam afviser enhver form for udbytning og uretfærdig fordeling så som
at ophobe værdier, penge, varer og forråd, som forårsager stigende
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priser og som ender i generel inflation. Den hellige Koran siger:

O, I som tror. Mange af præsterne og munkene fortærer sandelig
menneskers rigdom ved falskhed og vender (mennesker) bort fra Allahs
vej. Giv det budskab til dem, som ophober guld og sølv og ikke giver
dette ud for Guds sag, om en smertelig straf. På den dag, hvor helvede
skal blive ophedet og deres pander og deres sider og deres rygge skal
blive brændemærkede derved (og det skal siges til dem):”Dette er de
skatte, som I samlede til jer selv; smag nu, hvad I plejede at ophobe.”
(Sura 9, Al-Tauba: 34-35)
Alligevel giver islam frihed for den enkelte til at tjene penge ved enhver
lovlig aktivitet inden for det islamiske økonomiske system. Således er
der frihed og ret for den enkelte til at besidde ejendom og gå ind i
private foretagender.
I udformningen af landenes økonomier vil de fleste regeringer fokusere på, hvorledes den enkelte samfundsborger tjener til livets opretholdelse. Der lægges skat på omsætning, på fortjeneste ved handel og
forretning og på lønindtægter. Ud over dette blander man sig ikke så
meget i den enkeltes pengesager. Stort set er den nationale interesse
begrænset til indkomstsiden, men hvordan og hvorledes den enkelte
bruger sine tjente eller opsparede penge, kommer ikke staten ved.
Såfremt han ønsker det, kan den enkelte smide sin indkomst eller sine
værdier i rendestenen. Han kan foretrække en overdådig og ødsel
livsstil eller på trods af sin velstand leve i fattigdom, hvis han ønsker
det. Det er ikke statens ærinde at blande sig i, hvordan han ønsker at
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bruge eller investere sine penge.
Dette er ikke desto mindre et område, hvor religionen kommer ind
ved at vejlede eller rådgive ikke alene ved at fortælle den enkelte,
hvordan han bør tjene til sit daglige brød, men også ved at vejlede ham
i, hvorledes han bør eller ikke bør bruge de penge, som han har tjent.
De fleste anvisninger i forbindelse med udgifter er hovedsagelig af
moralsk og åndelig karakter. Når islam fx forbyder udgifter til drikkeri,
spil og overforbrug med hensyn til forskellige fornøjelser, er dette ikke
primært på baggrund af økonomien, men biprodukter af religionens
moralske og åndelige lære. I kapitalistiske økonomier bliver sådanne
påbud betragtet som indgreb i privatlivet og et indgreb i den enkeltes ret
til at forbruge, hvad han eller hun ønsker. Men denne holdning er ikke
ny for mennesket.
Ifølge den hellige Koran udviste tidligere folk og civilisationer
nøjagtig den samme holdning med hensyn til religionen, hvilket til tider
resulterede i en diskussion af religionens ret til at blande sig i menneskers personlige anliggender. Da Shuaib (as), en svunden tids profet,
forsøgte at belære Medians folk om, hvorledes de bedst kunne bruge
deres rigdomme, og hvad de skulle afholde sig fra, blev han bebrejdet
af sit folk:

De svarede: “Å Shu’aib, påbyder din bøn, at vi skal forlade det, vores
fædre tilbad, eller at vi skal holde op med at gøre det, som vi ønsker
med vores rigdom? Du er (visselig) meget intelligent og retfærdig.
(Sura 11, Hud: 88)

Enkel livsstil
Islam anbefaler en enkel livsstil. Den forbyder overdådighed og opmuntrer til gavmildhed:
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Og hold ikke din hånd lænket til din hals og stræk den (heller) ikke ud i
sin fulde længde, så du ikke skal sidde blameret eller tomhændet (for
midler). (Sura 17, Bani-Israel: 30)

Og giv slægtningen hans andel og den fattige og den vejfarende og
bortød ikke (din rigdom) ved at være ekstravagant. I sandhed, de
ekstravagante er satans brødre, og satan er utaknemmelig over for sin
Herre. (Sura 17, Bani-Israel: 27-28)

Udgifter ved indgåelse af ægteskab
Bryllupsarrangementer mellem rige og fattige familier kan være et
følsomt område, som kan skabe frygtelige kvaler og sorger for fattige
forældre med giftefærdige døtre. Overdådige bryllupsreceptioner med
stor opvisning af pomp og pragt er generelt forbudt i islam. Faktisk ser
vi i den tidlige islamiske historie, at bryllupsceremonier var så enkle, at
de virkede farveløse i manges øjne. Skønt mange skikke og traditioner
fra de omkringliggende samfund med mange nye påfund og dårlige
vaner har sneget sig ind hos de rige med hensyn til praksis i muslimske
ægteskaber, er den grundlæggende formelle ceremoni nøjagtig den
samme − enkel, simpel og uden særlige udgifter for rig såvel som for
fattig.
Ægteskabets bekendtgørelse, dvs. nika, offentliggøres sædvanligvis i
moskeerne for alle og enhver, hvor rige såvel som fattige er forsamlede.
Moskeen er et bedested og ikke et sted, hvor man viser overdådighed.
Hvad receptioner og andre lignende fester angår, bliver de rige meget
alvorligt advarede om, at fester, hvortil de fattige ikke er blevet inviteret, er forbandede i Guds øjne. Derfor vil man blandt de bedst
klædte og rigeste medlemmer af samfundet finde at de beskedent
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klædte fattige mennesker frit omgås de rige. Dette kan tjene til at åbne
de riges øjne, samtidig med at der er en særlig mulighed for de fattige
til at smage de riges delikatesser, frugter og gode retter.

Modtag de fattiges invitationer
De rige og de mere højt placerede mennesker i den sociale orden bliver
stærkt tilskyndet til at modtage invitationer fra de fattigste, såfremt man
skulle blive inviteret til et sådant hjem. Selvfølgelig er det ikke en tvang
for de rige, som har deres egne forpligtigelser og vanskeligheder, men
det var en fast praksis hos den hellige Grundlægger (sa) af islam at tage
imod indbydelser fra selv de fattigste. Alle dem, som elsker ham og ser
ham som deres hellige Mester, er meget stolte af at følge denne
påmindelse. Skønt vi i vort samfund ikke kan imødekomme alle sådanne invitationer, idet de rige da ikke ville kunne foretage sig andet
end at spise sammen med de fattige, så kan ånden i denne opfordring
alligevel holdes levende ved fra tid til anden at sige ja tak til sådanne
invitationer.
Vi har allerede fastslået at vin og spil er forbudt. Derved undgår man
at ødsle penge bort på et udsvævende liv. Denne generelle opfordring,
som fordømmer ødselhed og ekstravagant livsstil, er ikke blot forbundet med bryllupper - men med alle livets områder. Denne læres skønhed
ligger i dette, at den ikke er påtvunget, men at det er en kærlig
påmindelse.

Tilbageholdenhed med hensyn til spisevaner

O Adams børn! Se efter jeres prydelser på ethvert ( tidspunkt og ) sted
for tilbedelse, og spis og drik men overskrid ikke grænserne, i sandhed
Han elsker ikke dem, som overskrider grænserne.(Sura 7, Al-Araf: 32)
Tiden tillader mig ikke at dvæle ved nødvendigheden af at føre krig
mod sult, hvori dette at undgå spild af madvarer er et vigtigt trin på
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vejen. Ikke desto mindre vil jeg kort omtale dette emne senere.

At låne penge
Med hensyn til at låne penge til grundlæggende livsfornødenheder,
understreger islam kraftigt og til stadighed, at lån til kritiske situationer
og nødssituationer skal friholdes fra rente. De, som er besiddende, bør
hjælpe dem, som trænger til økonomisk hjælp. Det er også klart slået
fast, at såfremt en låner ikke i rette tid kan tilbagebetale sin gæld på
grund af vanskeligheder, da må han gives længere henstand. Nære
slægtninge kan hjælpe en skyldner. Gæld kan betales fra et dødsbo.
Zakat kan også tages i anvendelse for at lette byrden vedrørende
finansielle forpligtigelser for en, der er tynget af gæld. Såfremt den rige
ser sig i stand til at eftergive lånet, så er det i Guds øjne det bedste.
Såfremt en skyldner kan betale det lånte tilbage, så må han opfylde sit
løfte inden for den aftalte tid og lægge et beløb til som tak. Dette er
imidlertid ikke obligatorisk eller noget på forhånd bestemt, da dette i så
fald vil komme ind under den bredere definition af rente. Den hellige
Koran siger:
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O, I som tror, når I tager et lån fra hinanden for en periode, skriv det
så ned, og lad en skriver i jeres nærvær nedskrive (det) omhyggeligt.
Og ingen skriver skal nægte at skrive (det ned), fordi Allah har lært
ham, så han kan skrive. Og lad skyldneren diktere, og han skal frygte
Allah, sin Herre, og ikke fratrække noget. Men såfremt skyldneren er
enfoldig eller umyndig eller ude af stand til at diktere, så lad hans
værge diktere omhyggeligt. Og fremskaf to vidner fra jeres mænd, og
hvis to mænd ikke er (til stede), så en mand og to kvinder, der falder i
jeres behag som vidner, så hvis en af de to (kvinder) skulle være i fare
(for at glemme), så kan den anden opfriske hendes hukommelse. Og
vidnerne må ikke afslå at vidne, når de anmodes (om det). Uanset om
transaktionen er stor eller lille, så undlad ikke at skrive den ned i
forbindelse med den fastlagte tid (for tilbagebetaling). Dette er retfærdigst i Allahs øjne og sikrer vidnesbyrdet og udelukker tvivl. Vedrørende øjeblikkelige handler, når varer (og penge) går fra hånd til
hånd, så skal det ikke være syndigt for jer at skrive det ned. Og hav
vidner når I køber og sælger. Og lad ingen skade ramme en skriver
eller et vidne, og såfremt dette sker, er det i sandhed ulydighed fra jeres
side. Og husk altid jeres forpligtigelser over for Allah. Og Allah
skænker jer kundskab, og Allah kender alle ting helt. Og såfremt I er på
rejse og ikke finder en skriver, så er alternativet, at der stilles
sikkerhed. Når en af jer betror noget (som pant) til en anden, så lad
den, som er blevet det betroet, give det betroede tilbage (når han bedes
om det), og huske sin forpligtigelse mod Allah, hans Herre. Og skjul
ikke vidnesbyrd, og den, som skjuler det, er en, hvis hjerte i sandhed er
161

syndigt. Husk, Allah ved (alt), hvad I gør.(Sura 2, Al-Baqarah: 283284)
Det er meget vigtigt at huske, at disse vers fuldstændig er blevet
misbrugt og brugt fuldstændig ude af sammenhæng af middelalderligt
tænkende lærde, som insisterer på, at én kvindes vidnesbyrd ifølge
islam ikke er tilstrækkeligt. De siger, at der i enhver retslig henseende
kræves to kvindelige vidner, hvor der ellers kun kræves én mand. Ved
fuldstændig at have misforstået betydningen af disse vers, har de udlagt
mænds og kvinders rolle i islamisk retslære på et falsk grundlag. De
mener, at når den hellige Koran forlanger en mand som vidne, så vil
vidneudsagnet fra to kvinder stå i forhold hertil; hvor to mænd er
nødvendige, da vil kravet til kvinder være fire, og såfremt fire mænd er
forlangt som vidner, så skal otte kvindelige vidner forlanges for at
bevidne det samme.
Denne opfattelse er så urealistisk og fremmed for Koranens lære, at
man kan blive vred over at se sådanne middelalderlige holdninger
vedrørende dette vigtige juridiske emne. Følgende punkter vedrørende
disse vers bør bemærkes:
1. Versene forlanger overhovedet ikke, at begge kvinder skal vidne.
2. Den anden kvindes rolle er klart udtrykt og begrænset til at
assistere.
3. Såfremt den anden kvinde, som ikke vidner, opdager manglende
forståelse hos vidnet, som måske ikke helt har forstået selve ånden i
sagen, kan hun gøre opmærksom på dette og assistere vidnet med
hensyn til yderligere forståelse eller opfriske hendes hukommelse.
4. Det er fuldt og helt op til den kvinde, som vidner, om hun er enig
eller uenig med sin assistent. Hendes vidneudsagn står fast som et
enkeltstående og uafhængigt vidnesbyrd, og såfremt hun er uenig med
sin partner, så vil hendes ord være det endelige.

Lad os efter denne korte afvigelse fra hovedemnet vende tilbage til
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dette. Låneaftaler skal nedskrives efter diktat fra skyldneren i nærvær af
vidner, som overvåger handelen, idet man er absolut ærlig ihukommende Gud vedrørende overholdelsen af ens forpligtigelser, samt i
egenskab af betroede værger, som ærligt fordeler det betroede på
baggrund af islams holdninger med hensyn til kontraktlige forpligtigelser.
Det skal erindres, at i en økonomi, hvor lån er rentefrie, vil udlånere
ikke unødigt oversvømme markedet med lån og kreditter. Derfor vil
samfundets købekraft forblive inden for visse realistiske grænser og
forholde sig til det givne tidspunkt. Tendensen til at låne af fremtiden
vil automatisk blive forhindret. En industri, som er grundlagt på denne
platform, vil forblive solid og være i stand til at overleve det økonomiske spils omskiftelser. Offentlig velstand bør ikke cirkulere på et
højere plan hos de velstillede, men strømme mod de fattiges lavere
niveau.
Islam dyrker en enkel livsstil, som dog på ingen måde er streng, ej
heller pralende og vidtløftig på en måde, så den støder de fattige dele af
samfundet, og der skabes misundelse og stadig større afstand mellem de
to grupper af samfundet.

Økonomiske klasseforskelle
Her bør det forstås, at klasser ikke blot er noget, der skabes, ved at
rigdom samles på færre hænder men ved fordelingen af værdierne
mellem kapitalejere og arbejdere eller mellem jordejere og dem, som
dyrker jorden.
Der skal meget mere til at skabe et klassesamfund. Det er ikke muligt
her at nævne alle faktorerne og hvorledes de sammen og hver for sig
bidrager til dette at skabe klasser. Et studium af traditionel indisk kultur
udgør et glimrende eksempel på eksistensen af en klassestruktur, der er
udviklet gennem tusinder af år. Den retning, udviklingen tog, blev ikke
påvirket af fordelingen af velstand, men af racemæssige, sociale, religiøse og politiske faktorer. En lang historie med invasioner, indre
strid, kamp for overlevelse og dominans har overlevet i Indiens
kastesystem , som har skabt så mange klasser.
Marx tog denne situation alvorligt. I en række breve til New York’s
Herald Tribune fastslog han, at det indiske samfundssystem var helt
forskelligt fra den videnskabelige socialisme. Han konkluderede, at
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eksistensen af dette kastesystem ville være årsag til, at Indien absolut
ikke ville vende sig til kommunismen. Fra et islamisk synspunkt, så
begynder skabelsen af klasser i et samfund først at smerte, når der ikke
er etiske regler for, hvorledes penge bør bruges. Man kan forestille sig
et samfund, hvor folk lever et enkelt liv, uden dyre vaner med hensyn til
beklædning, føde eller bekvemmeligheder, og hvor forskelle i livsstil
ikke er så store. Om der er aldrig så mange penge på få hænder, så er
det forbruget som smerter, og ikke dette at pengene er på få hænder.
Det begynder først at smerte, når de bliver anvendt på en uretfærdig og
skamløs måde eller spildt. Det er de riges luksuriøse livsstil og alle dets
følgevirkninger, stillen til skue, pomp og pragtudfoldelse, som når dette
bliver betragtet fra de mindre heldigt stillede, der lever i armod, og de
fattige, som kæmper for at overleve, så skaber denne ulige fordeling af
værdierne uoverstigelige kløfter mellem de to grupper.
Derfor blander islam sig nødigt i den enkeltes ret vedrørende denne
frihed til at optjene og beholde fortjenesten. Tværtimod fremmer og
opmuntrer den den private sektor mere end den offentlige. Der fremlægges veldefinerede regler for en livsstil, som, hvis den følges i både
bogstav og ånd, som helhed vil gøre livet forfriskende enkelt for alle.
Da denne side af islamisk økonomisk filosofi tidligere er blevet omtalt,
behøver vi ikke yderligere at opholde os ved dette.

Islamisk arvelov
Den islamiske arvelovgivning spiller også en vigtig rolle vedrørende
fordelingen af værdier fra den afdøde til hans nærmeste. Foreskrevne
andele skal fordeles mellem forældre, ægtefæller, børn, familie, slægt
og venner. Man kan ikke fratage dem disse rettigheder vedrørende arv,
som er skænket dem af Gud, medmindre der er en god grund, hvis
lovlighed vil blive afgjort ved domstolene i en islamisk stat og ikke af
enkeltpersoner. Det meste en person kan testamentere ud fra eget valg
til personer eller foreninger er en tredjedel af sine besiddelser som
maksimum. (Al-Nisa: 8-13). På denne måde forhindres det effektivt, at
værdierne samles på få hænder.
Ifølge den islamiske arvelovgivning sættes der en stopper for førstefødselsretten og andre regler, som forhindrer, at en arv opdeles, hvilket
også betyder, at arvingerne ikke er underkastet arveladers skiftende
luner. Både løsøre og fast ejendom deles til stadighed i hver generation,
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således at selv store ejendomme i løbet af tre eller flere generationer vil
være delt op i mindre dele, hvilket medfører, at der ikke opstår en
permanent opdeling mellem folk ved en monopolisering af landområderne.

Forbud mod bestikkelse

Fortær ikke hinandens ejendom gennem falskhed, og skænk det ikke
(som bestikkelse) til øvrigheden, således at I med fortsæt fortærer en
del af (andre) menneskers ejendom uretfærdigt (Sura 2, Al-Baqarah:
189)
Igen må jeg udelade dette emne, som især ses i den tredje verdens lande
i form af korruption og bestikkelse, men jeg vil vende tilbage til dette
under emnet individuel fred.

Handelsetik
Islam er ikke imod kapitalisme, ej heller forkastes den videnskabelige
socialisme fuldstændigt, idet begges gode sider bibeholdes. Følgende er
nogle eksempler på, hvorledes islam for 1400 år siden anviste et sæt
sunde etiske regler for handel, som det moderne menneske endelig har
måttet lære gennem bitter erfaring.
( 1 ) Islamiske handelsforhold baseres på absolut pålidelighed og
ærlighed. (Al-Baqarah: 283-284)
( 2 ) Islam forbyder brugen af falsk vægt og mål. (Al-Tatfif: 2-4)
( 3 ) Det er forbudt de handlende at sælge defekte varer eller varer, som
er fordærvede eller er blevet værdiløse. En handlende må ikke prøve at
skjule skader på varer, som han vil sælge. (Muslim) Såfremt en sådan
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vare sælges uden køberens viden om manglerne, har denne ret til at
returnere det købte og få pengene tilbage, når fejl eller defekter
opdages. (Hadith)
( 4 ) Det er forbudt en sælger at tage forskellige priser for en vare hos
forskellige kunder, skønt han har lov til efter eget skøn at fastsætte
priser og rabat.
(Bukari og Muslim)
( 5 ) Islam forbyder uærlig konkurrence og karteldannelse, som skaber
falsk konkurrence. Det forbydes også, at priserne ved en auktion hæves
ved falske bud, eller at falske tilbud gives for at narre en eventuel
køber. (Bukari og Muslim)
( 6 ) Ligeledes anbefaler islam også, at køb og salg af varer skal foregå
åbent og helst i nærvær af vidner, og at køberen er opmærksom på, hvad
han erhverver sig. (Al-Baqarah: 283-284)
For at gøre en lang historie kort, vælger islam den strategi at mindske
svælget mellem de rige og de fattige ved at gøre følgende:
( a ) indføre visse forbud, som allerede er nævnt tidligere fx vedrørende
drikkeri og spil osv.
( b ) forbud mod at samle og udvikle kapital på grundlag af rente
( c ) ved at opmuntre til privat foretagsomhed
( d ) at fremme værdiernes cirkulation i samfundet
( e) at bruge stadig opmuntring, overtalelse og instruktion, som appellerer til det ædle i mennesket med hensyn til frivilligt at leve et ydmygt,
stilfærdigt og enkelt liv, som ikke ligger alt for fjernt fra det fattige
menneskes rækkevidde. Målet med dette er at gøre mennesket mere
opmærksom på andres følelser og at undertrykke og dræbe de bestialske
og sadistiske impulser. En hellig krig i ordets rette betydning er
bekæmpelse af forfængelighed, hykleri, overfladiskhed, snobberi,
stolthed og arrogance. Alt, hvad der er fint og ædelt i mennesket,
kommer til syne og gør, at man vedrørende andres lidelser bliver så
følsom, at man til tider føler det som en forbrydelse at leve i luksus og
komfort, mens andre lider og møjsommeligt tjener til et liv i fattigdom
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og elendighed. Selvfølgelig vil mennesker med stor indsigt, som udgør
avantgarden med hensyn til de ædleste menneskelige egenskaber, altid
kun udgøre et lille mindretal, men den overordnede bevidsthed for
andres ve og vel når et så enestående niveau, at det bliver dem umuligt
kun at beskæftige sig med egne behov og behageligheder og glemme
den elendige forfatning, som er den mindre heldige del af samfundets
lod. De forbliver ikke blot optaget af sig selv. De lærer at leve med en
større opmærksomhed vedrørende det omgivende liv. De føler det
ubehageligt, såfremt de ikke på det materielle plan deltager i at lette
andres lidelser og forbedre deres levestandard. Det karakteristiske ved
et sådant samfund af troende er beskrevet i et af de tidligste vers i den
hellige Koran og er citeret tidligere i dette foredrag:

Og giv ud af det, som vi har forsynet dem med. ( Sura 2, Al-Baqarah: 4)

Fundamentale behov
Vi har tidligere i afsnittet vedrørende den socialøkonomiske fred set,
hvorledes islam har revolutioneret selve begrebet nødhjælp til de fattige
og trængende. Med hensyn til den enkeltes ret til at få del i den
“nationale kage” formulerer den hellige Koran visse kriterier, ud fra
hvilke vi kan bedømme, hvor stor en del af almindelige menneskers
værdier der er endt på nogle få kapitalisters hænder.

De, i hvis rigdomme der indeholdes en anerkendt ret for den, der beder
(om hjælp), og (for den) som ikke gør det. (Sura 70, Al-Ma’arij: 25-26)
Disse vers henvender sig til de rige og erindrer dem om, at en del af
deres rigdom omfatter det, som retmæssigt tilhører tiggeren og den
subsistensløse. Hvorledes kan vi finde ud af, om samfundet er kommet
i ubalance, i og med at der er overført rettigheder fra de fattige til nogle
få rige mennesker? Målestokken med hensyn til dette er visse sikrede
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rettigheder. Ifølge islam er der fire grundlæggende behov for mennesket, som skal opfyldes. Den hellige Koran siger:

Der er (skaffet) dig forsyninger, så du ikke skal lide sult dér, ej heller
skal du være nøgen. Du vil ikke skulle tørste dér. Ej heller vil du blive
udsat for solens brand. (Sura 20, Ta’ha: 119-120)
Derved fastsætter islam minimumsrettigheder i form af fire punkter ved
at definere de grundlæggende behov, som en stat bør opfylde.
1. Føde
2. Klæder
3. Vand
4. Husly
Selv i England og i USA er der hundrede tusinder af mennesker uden
husly og de, som er nødt til at søge i skraldespandene for at finde noget
spiseligt affald for at stille deres sult.
Sådanne smertelige scener viser den indbyggede svaghed i det kapitalistiske samfund og bringer symptomerne på de alvorlige underliggende problemer frem. Ekstrem materialisme skaber egoisme og
for-hærdelse og en svækkelse af den menneskelige forståelse vedrørende andre menneskers lidelser. Selvfølgelig er der værre scener
vedrørende elendighed i det meste af den 3. verdens lande skabt af dyb
fattigdom, men dér er samfundet som helhed fattigt, og landene i sig
selv styres af de samme kapitalistiske principper. Derfor er det ikke
spørgsmålet, om hovedparten af befolkningen i sådanne lande er
kristne, jøder, hinduer, muslimer eller hedninger − systemet er i bund
og grund i sin natur kapitalistisk.
Kriminalitet blomstrer og ondskab har fremgang i de ghettoer, som er
en skamplet på det humanistiske ansigt i de såkaldte udviklede nationer
i verden. Der er områder i Afrika og i andre lande, hvor selv drikkevand
ikke er tilgængeligt for store grupper af samfundet. Selv om du kun får
et enkelt måltid om dagen, betragter du dig som heldig. Vand bliver et
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dagligt problem. Der er lande i verden, som har potentialet og
ressourcerne til at forandre disse fattiges skæbne på nogle få år uden
derved selv at lide. Dog er sådanne lande ligeglade med at skænke deres
ressourcer for at mildne lidelserne hos de hundreder af millioner af
mennesker i fattige lande.
Fra det islamiske synspunkt er dette spørgsmål meget vigtigt. Ifølge
islam er samfundet i et land ikke blot ansvarligt over for det enkelte
menneskes lidelse i dets eget samfund: man er ansvarlig for ethvert
lidende menneske i ethvert samfund. Her er altså tale om et medmenneskeligt ansvar uden tanke på hverken geografiske grænser, farve, tro
eller politiske skillelinier. Menneskeheden er som helhed ansvarlig, og
mennesker som sådan står til ansvar for Gud. Hvor end sult, underernæring eller lidelser forårsaget af en eller anden naturkatastrofe
rammer et samfund, bør det behandles som hele menneskehedens
problem. Alle samfund og stater i hele verden må deltage i at hjælpe
med til at mildne lidelserne.
Det er en skamplet, at på trods af alle videnskabelige og tekniske
fremskridt har fjernelsen af tørst og sult ikke opnået den fornødne
opmærksomhed. Der skal være et system, hvorved summen af den
samlede menneskelige rigdom hurtigt og effektivt kan blive kanaliseret
til de områder, hvor sulten rammer, eller hvor hungeren forvolder
ødelæggelser for menneskeheden, eller hvor end mennesker må være
nødlidende og hjemløse. Regeringer har både nationale og internationale ansvar. Disse nationale ansvar er at opfylde de grundlæggende
behov for hvert af samfundets medlemmer ved at sikre, at alle er
forsørget på passende vis, har klæder og er forsynet med vand og husly.
Det internationale ansvar, som der yderligere vil blive refereret til
senere, består i fuldt ud at deltage i at samle ressourcer for at imødekomme udfordringerne fra omfattende naturkatastrofer eller menneskeskabte ulykker og at hjælpe sådanne lande, som selv er ude af
stand til at klare krisen på en passende måde. Således er det statens pligt
at sætte tingene på plads ved at tilbageføre til tiggere og fattige
mennesker, hvad der i sandhed tilhører dem. Derved vil de fire
grundlæggende behov som føde, beklædning, vand og husly have et
fortrin frem for alle andre hensyn. Med andre ord kan der i en sand
islamisk stat hverken være en tigger eller en nødlidende uden føde,
klæder, vand eller husly. Når disse grundlæggende behov er garanteret,
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er statens ansvar opfyldt. Men det forventes, at samfundet som helhed
gør langt mere end dette.
At mennesket ikke kan leve af brød alene, er en dyb sand. Tilføj
hertil tilstedeværelsen af rent vand, passende klæder og tag over
hovedet. Dog kan alle disse fornødenheder som et hele ikke fuldstændiggøre tilværelsen. Mennesket vil altid søge efter noget mere end
livets basale fornødenheder. Således må der nødvendigvis gøres noget
mere af samfundet for at fjerne de fattiges grå hverdag, tilføre livet
mere farve og lade dem dele nogle af de velhavendes goder.
Det er altså ikke nok, at samfundets mere heldige medlemmer deler
deres velstand med de mindre heldige. Men det er også nødvendigt, at
de deler de problemer, som er en følge af fattigdommen, som påvirker
et meget stort antal mennesker. Det er nødvendigt med et system,
hvorved de rige og de fattige frivilligt omgås hinanden, således at
samfundets øverste lag blandes med mennesker fra de lavere lag for
derved personligt at opleve, hvad det betyder at leve i fattigdom. Islam
har mange tiltag, som gør det umuligt for de forskellige klasser at lukke
sig inde og isolere sig i deres egne sfærer. Vi har tidligere kort nævnt
nogle af disse forholdsregler.

Gudsdyrkelse som et middel til økonomisk enhed
1. At begynde med at bekende, at der ikke er nogen anden Gud end den
ene Gud, fastslå Guds Enhed og Hans skabelse, som derved forener
menneskeheden under den Almægtige Skaber.
2. De fem daglige bønner, som bør siges i en forsamling, er måske
noget af det mest effektive i denne forbindelse. Den rige og den fattige,
den høje og den lave er uden undtagelse forpligtet til at sige deres
bønner i moskeerne, hvis det er muligt. Om ikke alle, så i det mindste
en stor del af det muslimske samfund er ansvarlig for at adlyde dette
påbud. Procenten af dem, som fast beder fem gange om dagen er måske
lavere i nogle lande og højere i andre, men det er en fælles oplevelse,
som i større eller mindre grad deles af flertallet af muslimer.
Systemet vedrørende bøn er i sig selv et storslået budskab med
hensyn til lighed mellem mennesker. Den, som først kommer til
moskeen, finder sig en plads ud fra sit eget valg, og ingen, uanset hvor
højt i samfundet han måske er, kan nogen sinde tænke på at fjerne ham.
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Under bønnen står alle tæt sammen − skulder ved skulder − uden
mellemrum. Den mest velklædte kan ved siden af sig have én stående
klædt i laser og pjalter. Den svage og blege, den sunde og robuste
mødes alle dagligt på lige fod, hvor budskabet til stadighed gentages:
Gud er Større.
At være øjenvidne til den elendighed, som nogle medlemmer i et
samfund lever under, og møde dem dagligt efterlader et meget stærkt
indtryk i hjertet på det menneske, som i sammenligning hermed lever
nogenlunde behageligt. Budskabet er højt og tydeligt, nemlig at du må
gøre noget for at mildne deres lidelser og hæve deres levestandard eller
selv blive betragtet som mindre værdig i Guds øjne såvel som i din egen
agtelse.
Området for denne kontakt bliver hver fredag udvidet, når muslimer
forsamles i en central moske, således at mennesker fra rigere områder
møder dem fra fattigere nabolag. Dette bliver yderligere udvidet i
forbindelse med de halvårlige fester, hvor der også forud betales
fitrana, en fond rejst ved frivillige bidrag til hjælp for de fattige.
3. Den muslimske fastemåned bringer også lighed mellem den rige og
den fattige. Den rige lider tørst og sult for at blive mindet om den
fattiges kår, for hvem tørst og sult er den normale måde at leve på.
4. Zakat er et middel til at overføre den fattiges retmæssige del fra de
velhavendes kapital.
5. Endelig er den femte søjle i islam valfarten, der ofte beskrives som
den største opvisning af menneskelig enhed. De kvindelige pilgrimme
har tilladelse til at bære enkelt syede klæder. De mandlige pilgrimme er
klædte i to usømmede tøjstykker − en klædning for både de rige og de
fattige. Men ikke nok med det. Foruden ovennævnte former for tilbedelse er der introduceret mange andre forholdsregler i et muslimsk
samfund, som til stadighed slår bro over svælget mellem forskellige
grupper i samfundet, og som sørger for den meget nødvendige regulering og vekselvirkning for et sundt miljø, i hvilket det er tilladt for den
rige at vedblive med at være forholdsvis rig, idet han samtidig bliver
gjort ansvarlig for at tage sig af den fattige. Et lignende princip blev
fremsat af Jesus, fred være over ham, da han sagde, de sagtmodige skal
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arve jorden. Det er en stor skam, at kapitalismen på trods af dette
moralske pålæg har handlet ualmindelig forkert med hensyn til at tage
sig af de fattige og sagtmodige medlemmer af samfundet.

Internationale forpligtelser
Når man diskuterer det alternative handlingsforløb, som bør følges
under enhver naturkatastrofe eller stor ulykke, som rammer et hvilket
som helst samfund (se “Fundamentale behov”, der tidligere er nævnt),
beskriver Koranen, hvad der er det rette at gøre i følgende vers:

(Det er) at frigive en slave eller at bespise en nært beslægtet forældreløs på hungerens dag eller en fattig mand (som ligger) i støvet.
(Sura 90, Al-Balad: 14-17)
Med andre ord er de rette valg:
1. Den ægte og sande medmenneskelige handling, som er blevet accepteret af Gud, er blevet beskrevet her. De, som trænger mest til hjælp,
er de, som er i en tvangssituation. Enhver hjælp, som er imod denne
opfattelse, anses af Gud for værdiløs. Set i dette lys er det moderne
systems anstrengelser og finansielle hjælp til mindre udviklede lande
med forhåndsbetingelser og bindinger til hjælpen fuldstændig afvist.
2. Det næste valg ligger i dette at føde en forældreløs, selv om han eller
hun har en værge, som er ansvarlig for vedkommende.
3. Det sidste valg er dette at føde en fattig, som er så hjælpeløs, at han
næsten ligger i støvet. Selv om dette vers (v. 15) er holdt i entalsformen,
beskriver det tydeligvis en omfattende krise. Betydningen af ordet
yaum (som betyder dag) og hele sprogbrugen er så klar. Når man tænker
efter, giver følgerne, som dette vers tegner, et meget klart billede af,
hvorledes store, velhavende og magtfulde nationer truer de fattigere,
som er i ekstrem nød i tider med fuldstændig hjælpeløshed. De gives
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hjælp, men til hjælpen er der knyttet betingelser. Således er hele
formålet og ånden i dette at hjælpe andre ødelagt. De bliver
tilsyneladende befriet fra en lidelse for blot at blive lokket ind i en
anden fælde. Hele det nuværende system af international hjælp med
tilhørende betingelser bliver her beskrevet i få ord. Det siges til de
troende, at de ikke må udnytte hjælpeløse mennesker ved at lindre
lidelser for de fattige og for de enkelte nationer, samtidig med at de
bliver berøvet deres frihed.
Ordet forældreløs bliver her brugt i en bredere betydning, således at
det omfatter både det enkelte menneske såvel som nationer, som er
afhængige af andre. Sådanne nationer, der er som forældreløse, der har
velhavende forbindelser, men som er blevet forladt af deres slægtninge
og venner, må ikke efterlades uden hjælp, fordi man mener, at de burde
være hjulpet af andre, som primært er ansvarlige for dem. Eksemplet
med oliestaterne er rammende. Hvis blot nogle få af Golfstaterne var
gået sammen for at afhjælpe menneskehedens umådelige lidelser som
sådan, kunne de have løst sult- og tørkeproblemet i Afrika uden
problemer for sig selv. De bjerge af penge, som de har indestående i
banker og i udenlandske aktiver i vestlige lande, giver sådanne afkast
og renter, at de i sig selv vil være tilstrækkelige til at afhjælpe
elendigheden og lidelserne i Afrika. Under alle omstændigheder forbyder islam dem at bruge sådanne renter på sig selv.
Det enorme hav af sult, elendighed og nød, som er resultatet af
utallige ulykker i Bangladesh, er et andet slående eksempel, som bør
studeres i denne sammenhæng. De er blevet overladt til deres skæbne af
resten af verden. Den hjælp, om der er nogen, som finder vej til dem, er
i realiteten ineffektiv med hensyn til at lette deres elendighed. Sådanne
nationer må anses for at være forældreløse nationer i henhold til den
bredere definition af ordet. Når sådanne forældreløse nationer bliver
forladt af deres egne slægtninge og venner, er det en alvorlig forbrydelse i Guds øjne.
Folk har en meget naiv, ja endog uærlig holdning vedrørende Gud og
arten af de fattige nationers lidelser, medens det i høj grad er mennesket
selv, som bør klandres for dets store ligegyldighed og mangel på
interesse. Såfremt vi fylder menneskers hjerter med den specielle
egenskab at kunne lide for andres skyld, kan verden stadig omdannes til
et paradis. Uden for den islamiske verden hersker den samme egoistiske
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holdning. Hvis Etiopien fx skulle have tætte bånd til Sovjetunionen, så
burde hjælpen ikke holdes tilbage ud fra den baggrund, at det er
Sovjetunionen, som skal udøve sit ansvar som dets støtte. Hvis millioner af muslimer dør af sult i Sudan, skal deres anmodning om hjælp
ikke ignoreres, fordi velhavende nationer som Saudi Arabien og andre
olierige muslimske lande, som i realiteten er deres slægt og venner,
skulle have det afgørende ansvar for at brødføde dem. Dette er den
sande betydning af det arabiske udtryk yateeman za maqrabate (dvs. en
nært beslægtet forældreløs). Igen understreges der i dette vers, at
enkeltpersoner eller nationer, som lider på grund af individuelle eller
nationaløkonomiske kriser, skal hjælpes for at få dem til at stå på egne
ben. Dette forhold gælder mange tredje verdens lande, hvis økonomi
hurtigt smuldrer, fordi omfattende hjælp ikke ydes i tide.
Det tredje valg er au miskeenan za martabate, som hentyder til
sådanne økonomier, som er lagt i støvet, idet hele nationens
økonomiske system er brudt sammen. Ifølge den hellige Koran er det at
brødføde folk i disse lande ikke nok. Det er menneskets ansvar at finde
midler til at genoprette og rehabilitere deres økonomier.
Desværre repræsenterer nutidens handelsinteresser fuldstændig det
modsatte. Strømmen af velstand løber altid i retning af de rigere og
mere udviklede lande, mens de fattige landes økonomier synker dybere
ned i gæld. Jeg er ikke økonom, men forstår i det mindste så meget, at
det er umuligt for den tredje verdens lande at få gensidige handelsaftaler med de udviklede lande og dog forhindre strømmen af velstand fra
deres lande til de rige lande ved at sikre sig, at eksportindtægter og
importudgifter balancerer.
En anden vigtig faktor, som bør huskes, er, at i alle økonomisk
udviklede lande er der et konstant behov for at hæve levestandarden. De
fattigere nationer bliver opmuntret til at låne penge for at måle sig med
den stigende levestandard i de udviklede lande. Trykknapteknologien
fører til et lettere og mere behageligt liv, selv om denne afhængighed af
moderne bekvemmeligheder i sidste ende kan føre til en nedsættelse af
evnen til at klare modgang. Men hvis mennesker i de udviklede lande
ønsker at bevare sundheden og at genoprette deres eget fysiske helbred,
hvordan kan rigere lande så forventes at ville lette de fattigere lande ud
af deres dødbringende anamæiske tilstand, når deres egen trang til
større blodtilførsel ikke kender nogen grænse, og når deres levestandard
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nødvendigvis må fortsætte med at stige og alt det, som man kan købe
for penge, konstant bliver overført til deres egne økonomier?
Denne vanvittige kamp for at opnå en højere levestandard koste hvad
det koste vil berøver ikke blot de fattige nationer deres chance for
overlevelse, men berøver også sindets og hjertets fred hos de udviklede
nationer selv. Hele samfundet er optaget af en stræben efter kunstigt
skabte behov, så alle lever i en konstant tilstand af at ønske noget for at
holde trit med naboerne. Det kan på sin side føre til en tilstand, som
potentielt kan føre til krig. Denne tendens bliver stærkt fordømt i islam.
Islam frembyder et samfundsbillede, i hvilket folk lever inden for deres
rammer, og der er nogen opsparing til dårlige tider − ikke blot på det
individuelle plan eller familieplanet, men også på det nationale plan.
For fattige lande er en sådan situation fuld af farer, da de udviklede
lande har nye problemer på grund af konkurrence fra nye stærke
økonomier og deres egne økonomiers begyndende stagnation; så bliver
de mere ufølsomme i deres forhold til den tredje verden eller de
fattigere lande. Dette er uundgåeligt, da regeringerne i den rige verden
på den ene eller anden måde må opretholde en acceptabel levestandard
for de mennesker, som er blevet afhængige af dette. I yderste konsekvens bliver situationen alvorligere og fører til faktorer, som skaber
krige. Det er sådanne krige, islam søger at afværge.
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for alle
De Forenede Nationers rolle

I sandhed, Allah påbyder jer at give den betroede myndighed til dem,
som er den værdig, og når I dømmer mellem mennesker, så døm med
retfærdighed. Sandelig, hvad Allah formaner jer om er godt! Allah er
Althørende, Altseende. (Sura 4, Al-Nisa: 59)
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Politisk fred
Politisk fred er noget, som omhyggeligt må studeres både på det
nationale og det internationale plan. Hvad det nationale politiske system angår, er det vigtigste emne, hvorvidt det politiske system er godt
eller dårligt for mennesker. Endvidere bør vi finde ud af, om politiske
systemers fejl ligger indbygget som fejl i selve systemet, som dermed er
årsagen til et folks problemer og skuffelser, eller det er noget andet. Er
det systemet, der skal klandres, eller de, som styrer det? Kan et
umoralsk, egoistisk, grådigt eller korrupt politisk lederskab, som kommer til magten ved demokratiske metoder, virkelig være bedre og tjene
samfundet end fx et godartet diktatur?
For at etablere og garantere international fred har islam et godt råd til
dagens politikere. Islam understreger det vigtige i den absolutte moral
på alle områder vedrørende menneskets handlinger − politik er her ikke
nogen undtagelse.

Ingen total fordømmelse af noget politisk system
Vi vil indlede med den bemærkning, at intet politisk system ifølge
islam er fremhævet som det bedste system frem for alle andre. Der er
ingen tvivl om, at den hellige Koran taler om et demokratisk system,
hvor herskerne kan blive valgt af folket, men det er ikke det eneste
system, som anbefales af islam. Ej heller kan det være et grundlæggende princip i en universel religion at vælge et enkelt regeringssystem uden hensyntagen til den kendsgerning, at det ikke er praktisk
muligt kun at anvende ét system i alle verdens egne og samfund.
Demokrati har ikke udviklet sig tilstrækkeligt, selv ikke i de mest
udviklede nationer i verden, til et niveau, som er demokratiets ultimative politiske vision. Med kapitalismens opståen og opbygningen af et
magtfuldt maskineri i kapitalistiske lande kan sande demokratiske valg
ikke finde sted nogen steder. Tilføj hertil det voksende problem med
korruption og eksistensen af mafiaen og andre pressionsgrupper. Man
kan med sikkerhed konkludere, at demokrati ikke er i sikre hænder, selv
ikke i de mest demokratiske lande i verden. Så hvorledes kan det være
brugbart i den tredje verden?
Det vil være urealistisk og helt uden grundlag at hævde, at den
vestlige form for demokrati kan benyttes i afrikanske, asiatiske og
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sydamerikanske lande eller i verdens såkaldte islamiske stater. Min
opfattelse er, at den islamiske lære ikke forkaster noget politisk system
i verden, men islam overlader det til folkets valg og til de historiske
traditioner, som er fremherskende i det pågældende land. Hvad islam
lægger vægt på, er ikke styreformen, men hvorledes styret udøves.
Når landet bliver styret efter visse islamiske idealer, således at
befolkningens rettigheder bliver varetaget, kan forskellige styreformer
som fx feudalisme, monarki, demokrati osv. tilpasses under islam.

Monarki
Begrebet monarki nævnes gentagne gange i den hellige Koran uden at
blive fordømt som institution. En israelsk profet minder israelitterne
om Talut:

Deres profet sagde til dem: “Allah har indsat Talut som konge over
jer.” De (var betænkelige) og sagde: ”Hvordan kan han have overhøjhed over os, når vi er mere værdige til denne myndighed end han, og
han er ikke en gang blevet skænket overvældende rigdom?” Han
svarede: “I sandhed, Allah har skænket ham overhøjhed over jer og
har givet ham en omfattende viden og styrke. Og Allah skænker
overherredømme til hvem, Han vil. Allah er uhyre Gavmild, Altvidende.” (Sura 2, Al-Baqarah: 248)
Monarki bliver også nævnt i en bredere forstand, idet folket selv bliver
kaldt regent:
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Kom i hu, da Moses sagde til sit folk: “O mit folk, ihukom den nåde,
som Allah skænkede jer, da Han udpegede profeter blandt jer og gjorde
jer til konger og skænkede jer det, som Han ikke havde givet til nogen
andre folkeslag.” (Sura 5, Al-Maidah: 21)
Endvidere nyder kongedømmer, som er skabt eller udvidet gennem
erobring, generelt set ikke noget godt omdømme, således som vi finder
det i verset, hvor dronningen af Saba henvender sig til sine rådgivere.
Dronningen af Sabas beslutning lyder som følger:

Hun sagde: “I sandhed, når magtfulde konger invaderer et land,
ødelægger de det og ydmyger dets ledere. Og dette har været deres
skik.” Sura 27, Al-Naml: 35)
Konger kan naturligvis være gode eller dårlige, ligesom demokratisk
valgte statsministre og præsidenter også kan være det. Men den hellige
Koran nævner en kategori af konger, som var udpeget af Gud. De var af
en type som kong Salomon (as), som ikke blot var en konge, som
forstået af jøder og kristne, men også en Guds profet ifølge den hellige
Koran. Dette viser, at sommetider er profetdømmet og kongedømmet
forbundet i én person, og denne er en hersker direkte udpeget af Gud.
Den hellige Koran nævner også en anden type lederskab, nemlig en
profets autoritet. Følgende vers illustrerer denne kendsgerning.
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O, I som tror, adlyd Allah, og adlyd (Hans) Sendebud og dem iblandt
jer, som har autoritet. Såfremt der er meningsforskelle iblandt jer, så
henvis disse til Allah og Hans Sendebud, hvis I tror på Allah og Hans
Sendebud og den yderste dag. Dette vil være det bedste og til slut det
mest anbefalelsesværdige. (Sura 4, Al-Nisa: 60)
Vi har udvalgt disse vers ikke blot for at opremse de forskellige former
for lederskab, men for at understrege, at ifølge den hellige Koran er
demokratiske valg ikke nødvendigvis de rette. Det er højst sandsynligt,
at et overvældende flertal af befolkningen ikke er i stand til at indse de
væsentlige kvaliteter vedrørende en persons lederevner, og de
protesterer derfor mod valget af ham, såfremt det er påtvunget dem.
Ifølge alle politiske vurderinger vil hans udnævnelse blive beskrevet
som diktatorisk. Valget er måske imod den offentlige mening, men er
bestemt ikke imod offentlighedens interesse. Den indbyggede svaghed
i den demokratiske valgform er, at masserne afgør deres valg på
grundlag af overfladiske indtryk og de sidste vurderinger, og de er ude
af stand til selv af vurdere, hvilket lederskabs der bedst vil tjene deres
sag. Det ser ud til, at i Guds udvalgte folks historie har der været tider,
hvor den politiske overlevelse har krævet guddommelig indgriben. På
sådanne tidspunkter tager Gud valget af en konge, hersker eller leder i
Sine egne hænder. På denne baggrund bør man ikke få den opfattelse, at
alle konger eller ledere er guddommelig udvalgte eller velsignet af
Ham. Denne forkerte opfattelse, som har været fremherskende i det
middelalderlige kristne system, deles ikke af den hellige Koran. For
eksempel klager Kong Richard:
“End ikke alle havets oprørte vande kan bortvaske salven på en salvet
konge.” (Shakespeare)

Definitionen på demokrati
Forståelsen af demokrati er, trods sin græske oprindelse, baseret på
Abraham Lincolns korte Gettysburg definition, nemlig at styre ved
folket, af folket, for folket. Det er virkelig en meget interessant kliche,
men den anvendes sjældent i sin helhed noget som helst sted i verden.
Tredje del af denne definition for folket er meget vag og rummer
farer. Hvad kan med fuld overbevisning siges at være for folket? I et
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system, hvor majoriteten hersker, kan det meget ofte ske, at hvad der
anses for at være for folket blot er for majoriteten og ikke for den
resterende minoritet. I et demokratisk system er det også muligt, at
vitale beslutninger tages blot på basis af den absolutte majoritet. Når
man imidlertid dissekerer videre og analyserer tallene, opdager man, at
det i virkeligheden var en minoritetsbeslutning, der blev demokratisk
vedtaget og pålagt majoriteten. En af de utallige muligheder er, at
partiet med regeringsmagten bliver stemt til magten, ved at det vinder
de fleste valgkredse − noget som ikke nødvendigvis betyder, at det har
det reelle flertal. Men hvis resultatet på valgdagen er temmelig lavt,
bliver det tvivlsomt, om regeringspartiet i det hele taget nyder flertallets
støtte. Og selv om det skulle vise sig, at partiet har et befolkningsflertal
bag sig, kan mange ting ske i løbet af den periode, hvor det sidder ved
magten. Den offentlige mening kan skifte drastisk, så den siddende
regering ikke længere er en sand repræsentant for flertallet. Når alt
kommer til alt, er det jo en gradvis ændringsproces hos den enkelte
vælger selv, som skal til ved ethvert regeringsskifte. Selv om en
regering forbliver populær hos sine tilhængere, er det ikke usandsynligt, når visse centrale beslutninger tages, at der er et betragteligt antal
af regeringspartiets medlemmer, som inderst inde ikke er i overensstemmelse med majoriteten, men som måske har stemt på baggrund
af partiloyalitet. Dersom uenigheden står mellem det regerende parti og
oppositionspartiet eller -partierne, vil vi ofte opleve, at en såkaldt
flertalsafgørelse i virkeligheden er besluttet af et mindretal, og som
følge deraf er det en mindretalsbeslutning, som er blevet påtvunget
folket.
Det er også bemærkelsesværdigt, at opfattelsen af hvad der synes at
være godt for folket ændrer sig fra tid til anden. Hvis en beslutning ikke
tages ud fra absolut principielle grunde men udfra hvad man mener, at
der er godt for folket - eller hvad i det mindste partiet mener er godt - så
vil dette føre til et konstant skifte i politikken fra tid til anden. Det er
også værd at bemærke, at hvad der synes at være godt i dag, vil være
dårligt i morgen og godt den næste dag.
For manden på gaden kan dette være en vanskelig situation. Kommunismens eksperiment, som strakte sig over mere end et halvt århundrede, var trods alt baseret på det samme slogan for folket. Og ikke alle
socialistiske stater var diktaturer. Det bør også tages i betragtning, at
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skillelinien mellem de socialistiske stater og de demokratiske stater, når
det gælder folkestyre, er meget vag og til tider ikke-eksisterende.
Hvordan kan man påstå, at ingen af de valgte regeringer i de socialistiske lande er kommet til magten ved folket? I en totalitær stat har
staten selvfølgelig en mulighed for at vælge kandidater på en sådan
måde, at vælgerne ikke har de store valgmuligheder, når de går til
stemmeurnerne. På lignende måde kan andre diktatoriske styringsmodeller også tages i brug i lande med demokratiske regeringssystemer
med undtagelse af nogle få i den vestlige verden.
Det er et faktum, at demokratiet i de fleste dele af verden ikke er frit,
og at valgene sjældent er foretaget af folket. Gennem valgmanipulation,
studehandler, frygtskabende politiindgreb og andre lignende korrupte
tiltag bliver demokratiets ånd og indhold svækket i en sådan grad, at
der kun bliver en smule demokrati tilbage i verden.

Den islamiske definition på demokrati
Ifølge den hellige Koran har mennesker et frit valg med hensyn til at
vælge det regeringssystem, der passer dem. Demokrati, kongedømme
eller stamme- eller feudalsystemer er brugbare forudsat, at de accepteres af folket som den traditionelle arv i deres samfund. Men det
synes som om, at demokrati bliver foretrukket og stærkt anbefalet i den
hellige Koran. Muslimerne anbefales at have et demokratisk system,
dog ikke en tro kopi af det vestlige demokratiske system.
Islam anviser ikke noget sted i den hellige Koran en hul definition på
demokrati. Den tager sig blot af grundlæggende principper og overlader
resten til folket. Følg dem og nyd frugterne, eller vend dig fra dem og
tag følgerne.

To grundpiller i islams opfattelse af demokrati
Der er kun to grundpiller i den islamiske opfattelse af demokrati. Disse
er:
1. Den demokratiske valgproces må baseres på tillid og ubestikkelighed. Islam lærer, at uanset hvornår du afgiver din stemme, så gør det
med bevidstheden om, at Gud våger over dig og vil holde dig ansvarlig
for din beslutning. Stem på dem, som er bedst egnede til at varetage de
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nationale anliggender og som i sig selv er troværdige. Det er indeholdt
i denne lære, at af dem, som har stemmeret, forlanges der, at de må
afgive deres stemme i oprigtighed, såfremt der ikke er omstændigheder
uden for deres kontrol, eller at der er forskellige indskrænkninger i
udøvelsen af denne ret.
2. Regeringer skal handle ud fra princippet om absolut retfærdighed.
Den anden grundpille i islams opfattelse af demokrati er, at når der
træffes beslutninger, så skal de træffes ud fra princippet om absolut
retfærdighed. Hvad enten det drejer sig om et spørgsmål af politisk,
religiøs eller økonomisk art, må der aldrig gås på kompromis med
hensyn til retfærdigheden. Når en regering er dannet, skal afstemninger
inden for partiet også altid foregå med udgangspunkt i retfærdighed.
Således må ingen særinteresser eller politiske hensyn øve indflydelse
på beslutningsprocessen. I det lange løb vil enhver beslutning der
træffes ud fra dette princip i sandhed være af folket, ved folket og for
folket.

Gensidig rådslagning er at foretrække
Hvad demokrati er diskuteres meget klart i den hellige Koran, og hvad
angår dens råd til muslimerne − selv om monarki aldrig er blevet
udelukket som en areligiøs og ugudelig institution − så er demokrati så
afgjort at foretrække frem for alle andre regeringsformer. I beskrivelsen
af det ideelle muslimske samfund påpeger den hellige Koran:
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Hvad du end skænkes i dette liv er kun en midlertidig forsyning, men
det som er hos Allah er bedre og mere varigt for dem, som tror og som
stoler helt og fuldt på deres Herre. Og de, som skyr de alvorlige synder
og skændigheder, og som er tilgivende, når de er vrede, og de, som
svarer deres Herre, og holder bønnen, og hvis forhold (administreres)
ved gensidig rådslagning, og som giver ud af det, som Vi har skænket
dem, og de, som når de bliver forurettede, forsvarer sig selv. (Sura 42,
Al-Shura: 37-40)
De arabiske ord AMRO HUM SHOORA BAINAHUM (hvis forhold
bliver administreret ved gensidig rådslagning) henviser til det politiske
liv i det muslimske samfund, hvor det klart fastslås, at i regeringsforhold bliver beslutninger taget ved gensidig rådslagning, som selvfølgelig minder om den første del af definitionen på demokrati, dvs.
regering af folket. Folkets fælles vilje bliver ved gensidig rådslagning
folkets styrende vilje. Den anden del af definitionen på demokrati
henviser til ved folket. Dette bliver der klart refereret til i den følgende
del af verset:

Allah påbyder jer at overgive myndigheden til dem, der er bedst
egnede til at udføre den. (Sura 4, Al-Nisa: 59)
Dette betyder, at hvornår I end giver udtryk for at ville vælge jeres
ledere, så placér tilliden der, hvor den retmæssigt hører til. Folkets ret
til at vælge deres ledere bliver selvfølgelig kun nævnt antydningsvist.
Den virkelige vægt lægges på, hvordan man bør udøve denne ret.
Muslimerne bliver mindet om, at det ikke blot er et spørgsmål om deres
personlige ønske, som de kan udøve på en måde som de ønsker, men
langt vigtigere end dette er: det er et spørgsmål om nationalt ansvar. I
forhold, der vedrører ansvar, har man ikke mange valg. Man skal udøve
dette ansvar i dyb ærlighed, integritet og i en uselvisk ånd. Ansvaret må
placeres, hvor det virkelig hører hjemme. Mange lærde muslimer
anfører dette vers for simpelthen at angive, at islam anbefaler det
demokratiske system og teorien bag, således som det er forstået i den
vestlige politiske filosofi. Men dette er kun delvis sandt. Systemet med
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rådslagning, som nævnes i den hellige Koran, levner ikke plads til de
nuværende vestlige demokratiers partipolitik. Ej heller godtager den
stil og ånd, der hersker under de politiske debatter i demokratisk valgte
parlamenter og i repræsentativt valgte forsamlinger. Da dette forhold
allerede er indgående behandlet, behøver vi ikke uddybe det yderligere
her. Det bør også bemærkes med hensyn til anden del af definitionen på
demokrati, at ifølge denne forståelse af gensidig rådslagning tilhører
stemmeretten vælgerne, næsten uden at der er nogen forpligtelser eller
betingelser, som begrænser denne ret.
Ifølge de vedtagne demokratiske normer kan vælgeren afgive sin
stemme på en stråmand eller ødelægge eller smide sin stemmeseddel i
en skraldespand i stedet for i stemmeboksen. Vælgeren kan ikke drages
til ansvar, ej heller kan han klandres for at sætte de demokratiske
principper ud af kraft. Ifølge den hellige Korans definition er det
imidlertid således, at en vælger ikke blot er den absolutte herre over sin
stemme, men en betroet. Som en betroet person skal han udøve den ham
givne tillid retmæssigt og fuldt ud, hvor han mener, at den i sandhed
hører til. Han skal være årvågen og klar over, at han vil blive holdt
ansvarlig for sin handling i Guds øjne.
I lyset af den islamiske opfattelse er det således, at såfremt et politisk
parti har nomineret en kandidat, som et enkelt partimedlem mener ikke
vil udøve den ham givne tillid, så bør medlemmet hellere forlade partiet
end at stemme på nogen, som ikke lever op til ansvaret. Partiloyalitet
må ikke øve indflydelse på hans valg. Altså bør ansvaret udøves i god
tro. Derfor skal enhver vælger fuldt og helt bruge sin stemme og deltage
i valget, medmindre han er ude af stand til at gøre det. Ellers vil han
have svigtet med hensyn til at have udøvet sit eget ansvar. Holdningen
med at lade være med at stemme, som det er tilfældet i USA, hvor der
rapporteres om, at næsten halvdelen af de stemmeberettigede faktisk
ikke gider stemme, har ikke nogen plads i det islamiske demokratibegreb.

Forvirringen vedrørende det islamiske styres
sande natur
I vor tid er det blevet populært blandt muslimske politiske tænkere at
erklære, at islam står for demokrati. Ifølge deres politiske filosofi er
Gud den absolutte autoritet, herredømmet tilhører Ham.
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Guddommelig autoritet
Det absolutte herredømme tilhører Gud. Den hellige Koran sammenfatter Hans magt i det følgende vers:

Ophøjet være da Allah, den sande Konge. Der er ingen gud undtagen
Ham, den strålende trones Herre. (Sura 23, Al-Muminun: 117)
Det grundlæggende princip, at den absolutte ret til at styre tilhører Gud,
og at Han er Herskeren over alle styreformer, nævnes på forskellige
måder i den hellige Koran, hvoraf ovennævnte vers blot er et eksempel.
Med hensyn til udøvelsen af politiske forhold, er Guds overherredømme beskrevet på to måder:
a) Loven (sharia), således som den udledes af den hellige Koran, den
hellige Profet (sa) i islams måde at leve på og også fra de anerkendte
traditioners fremstilling af dette, således som de er gengivet af de
tidlige muslimer, står over alt andet. De er grundlæggende retningslinier for lovgivningen, og ingen demokratisk valgt regering kan blande
sig i Guds udtrykte vilje.
b) Ingen lovgivende proces kan have gyldighed, såfremt den er i
modstrid med dette ovennævnte princip. Men desværre er der ikke
enighed mellem de lærde inden for islams forskellige sekter med
hensyn til, hvad lovgivningen (sharia) klart siger. Alle de lærde er
enige om, at lovgivningen fuldt og helt er Guds område, og at Han har
udtrykt Sin vilje gennem Koranens åbenbaring til islams hellige
Grundlægger (sa). Når man vurderer den måde, som muslimske lande
bør styres på, er den gængse opfattelse vedrørende den daglige administration, opgaver og forholdsregler den, at regeringen − som folkets
repræsentant − bliver instrument for Guds udtrykte vilje. Og da
herredømmet tilhører folket, fordi det er blevet delegeret til det af Gud,
så er dette system demokratisk.
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Mullahisme
Dette er det strenge syn hos den såkaldte ortodoksi, som kunne komme
til en forståelse med de moderne demokratiske strømninger i den brede
muslimske befolkning − blot ud fra den betingelse, at mullahen (i
oversættelse nærmest en muslimsk “skriftklog”) skulle få den øverste
myndighed med hensyn til at vurdere gyldigheden af demokratiske
beslutninger på grundlag af sharia. At acceptere dette ville være det
samme som at placere den endelige lovgivende autoritet − ikke hos
Gud − men enten hos de ortodokse eller hos en eller anden skoles
præster. Når man overvejer den frygtindgydende magt, som lægges i
deres hænder på baggrund af fundamentale forskelle, som findes inden
for det muslimske præsteskab som sådan med hensyn til forståelsen af,
hvad der er og ikke er sharia, så synes konsekvenserne at være
skræmmende. Blandt de ortodokse er der vældig mange juridiske
skoler. Selv inden for den enkelte juridiske skole er de lærde ikke altid
enige om alle spørgsmål. Endvidere har deres holdning været skiftende
i forskellige perioder af historien med hensyn til, hvad der er udtrykt i
den islamiske sharia som værende Guds vilje.
Dette udgør i vor tid et omfattende problemkompleks i islam, som
stadig synes at søge efter sin sande identitet. Det bliver stadig mere
tydeligt for muslimske intellektuelle, at præsteskabets eneste fælles
platform er deres kompromisløse krav med hensyn til tvungen indførelse af sharia.
Den iranske revolution har yderligere skærpet mullahernes appetit i
lande, hvor sunnimuslimerne er i flertal. Tanken er: Når Khomeini
kunne klare det, hvorfor kan de så ikke? Bag denne tankegang ligger
deres illusion − deres drømmeland. Masserne er forvirrede. Skal man
foretrække Guds ord og islams hellige Profets ord (sa), eller skal man
hellere foretrække et gudløst og gudsfornægtende styre, der leder og
skaber ens politiske grundlag? Dette spørgsmål er yderst vanskeligt for
et almindeligt menneske, som befinder sig i en tilstand af forvirring og
usikkerhed. Masserne i mange muslimske lande elsker islam og vil
være rede til at dø for Guds vilje og for den hellige Profet i islams ære
(må Allahs fred og velsignelser være over ham). Alligevel er der noget
i hele billedet, som gør, at de er forvirrede, forstyrrede og meget
foruroligede. Til trods for deres kærlighed til Gud og den hellige Profet
(sa) bringer det mange blodige erindringer frem hos dem om tidligere
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regeringer, som enten var under mullahernes indflydelse eller som
udnyttede mullahismen for deres egen politiske vindings skyld.
Hvad de muslimske politikere angår, synes de at være splittede og
ubeslutsomme. Nogle kan ikke modstå fristelsen til at udnytte denne
situation ved at slå sig sammen med mullaherne og beskytte dem.
Imidlertid nærer de det lønlige håb, at når valgdagen kommer, er det
ikke mullaherne men dem selv, som vil blive valgt til sharias trofaste
forkæmpere. Masserne vil foretrække at tro på dem som sharias
forsvarere frem for mullaherne. Livet vil blive lettere og mere jordnært
i deres hænder end under den stive og kompromisløse kontrol fra
“himlens vogtere”. De mest samvittighedsfulde politikere er de fremsynede, som mener, at dette er et farligt spil. Men ak, de er hurtigt ved
at blive et mindretal. Politik og hykleri, sandhed og samvittighedsfuldhed eller for den sags skyld enhver ædel dyd synes ikke at kunne gå
hånd i hånd. I det store og hele hælder de intellektuelle mere og mere
mod demokrati. De elsker islam, men er bange for et teokratisk styre.
De anskuer ikke demokratiet som et alternativ til islam, men tror ærligt
og oprigtigt, at det er den hellige Koran selv, som forkynder demokratiet ligesom en politisk filosofi:

De, som lydige lytter til deres Herre og opretholder bønnen, og hvis
anliggender bliver besluttet ved gensidig rådslagning, og som giver ud
af det, som Vi har forsynet dem med. (Sura 42, Al-Shura: 39)

Og spørg dem vedrørende ledelsen, og når du har besluttet dig, så sæt
din lid kun til Allah. I sandhed, Allah elsker dem, som sætter deres lid
til Ham.(Sura 3, Al-Imran: 160)
Som det endelige resultat af dette livtag mellem forskellige grupper
befinder unge muslimske stater som Pakistan sig i et virvar af forvirring
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og modsætning. Psykologisk set er vælgeren imod, at mullaherne i
særlig stort tal vender tilbage til de lovgivende forsamlinger. Selv på
sharia-feberens højdepunkt var der næppe mere end 5-10 % af mullaherne, som det lykkedes at blive valgt. Når politikerne har bundet sig til
Guds Lov til gengæld for mullahernes støtte, befinder de sig bestemt
ikke i nogen særlig misundelsesværdig position. Dybt i deres indre er
de helt overbevist om, at dette at acceptere sharia i virkeligheden er en
modsætning til princippet om, at lovgivningen skal foregå gennem de
demokratisk valgte parlamentsrepræsentanter.
Hvis Gud er lovens højeste autoritet, hvilket en muslim ikke kan
benægte, vil den logiske konsekvens være, at det er de hellige og
mullaherne, som har førsteretten til at forstå og definere sharialoven. I
det lys vil hele øvelsen med at vælge lovgivende forsamlinger være
unyttig og meningsløs. Når alt kommer til alt, består parlamentsmedlemmernes opgave ikke blot i at skrive under på de stiplede linier,
som det bliver dikteret af mullaherne. Det er temmelig tragisk, at
hverken politikere eller intellektuelle nogensinde fuldt ud har forstået
de styreformer, som den hellige Koran virkelig anviser.

Loyalitetskonflikt mellem stat og religion
Der er ingen modsætning mellem Guds ord og Guds handlemåde. I
islam er der ingen loyalitetskonflikt mellem stat og religion. Men dette
spørgsmål vedrører ikke blot islam. I menneskehedens historie er der
mange episoder, hvor mangen en etableret stat er blevet konfronteret
med dette spørgsmål.
Gennem de første tre århundreder af den kristne tidsregning, anklagede Det Romerske Imperium i særdeleshed kristendommen for at
have delt loyalitet mellem imperiet og kristendommen. Denne beskyldning fra statens side resulterede i ekstremt barbarisk og umenneskelig
forfølgelse af de tidlige kristne i deres hjem ud fra påståede forbrydelser som forræderi og illoyalitet over for kejseren. En sådan kamp
mellem kirken og staten har altid været en vigtig faktor vedrørende
skabelsen af europæisk historie. Napoleon Bonaparte anklagede for
eksempel den romerske katolicisme for delt loyalitet og hævdede, at
loyaliteten først og fremmest skulle gælde i forhold til det franske folk
og Frankrigs regering, og at ingen pave fra Vatikanet skulle regere over
katolikkerne i Frankrig − ej heller skulle katolicismen kunne gribe ind i
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statens forhold.
For kort tid siden måtte min egen menighed, ahmadi-muslimerne, i
Pakistan se lignende problemer i øjnene af tilsvarende årsager. Da de
middelalderlige skriftkloge begyndte at vinde indflydelse under general
Muhammad Zia-ul-Haqs beskyttelse, den længst regerende militærdiktator i Pakistan, blev ahmadi-muslimer i stigende grad yndede ofre
for de ældgamle beskyldninger om delt loyalitet. Den pakistanske
regering under general Zia udstedte endog en slags “hvidbog” imod
ahmadierne, hvor det blev bekendtgjort, at ahmadi-muslimerne hverken
var loyale mod islam eller i forholdet til den pakistanske stat.
Det var den samme galskab, som fik tag i nye mennesker − eller som
man siger: gammel vin på nye flasker. For nylig konfronteredes muslimer i England og andre steder i Europa med et lignende problem
vedrørende beskyldninger om delt loyalitet under den berygtede
Salman Rushdie sag. Skønt den ikke nåede de helt store højder, skal de
mulige skader med hensyn til sameksistens ikke undervurderes.

Bør religion have særlig lovgivningsmæssig autoritet?
Dette er et universelt fænomen, der aldrig er blevet grundigt undersøgt.
Hverken politikere eller religiøse ledere har nogensinde trukket den
usynlige linje mellem religion og stat.
Vedrørende de kristnes holdning skulle problematikken have været
løst én gang for alle, da Jesus (fred være over ham) gav sit historiske
svar til farisæerne:
“Da sagde han til dem: Giv derfor kejseren, hvad kejserens er, og Gud,
hvad Guds er.” Matt. 22.21. Disse få ord indeholder stor visdom. Alt er
hermed sagt. Religion og statsmagt er to af de mange hjul på samfundets vogn. Det er faktisk irrelevant, om der er to, fire eller otte hjul, så
længe de holder den rette kurs og bliver i deres bane. Der kan ikke blive
tale om gensidig konflikt eller konfrontation.
I fuldkommen overensstemmelse med tidligere guddommelige budskaber videreudvikler Koranen dette tema ved klart at markere aktivitetsområderne for hvert eneste af samfundets dele. Det vil være at
forenkle forholdet, hvis man har den opfattelse, at der ikke er noget
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mødested eller fælles område, som religion og stat deler med hinanden.
De overlapper virkelig hinanden, men kun i en samarbejdets ånd. Der er
intet ønske om monopolisering. For eksempel er en stor del af religionens morallære en integreret del af enhver stats lovgivning i verden. I
nogle stater vil den måske udgøre en lille del, i andre en relativt større
del af lovgivningen. De foreskrevne straffe kan være milde eller
strenge, men den religiøse fordømmelse af de forskellige strafbare
forbrydelser er altid mærkbar, uden at der er direkte reference til
religion. Selv om man kan være uenig i mange sekulære love, vil
tilhængerne af forskellige religioner vælge at undgå at komme i konflikt
med den etablerede regeringsmagt vedrørende sådanne emner.
Dette gælder ikke blot for muslimer eller kristne, men fuldt og helt
for alle verdens religioner. Selvfølgelig er den rene hindulovgivning
vedrørende Manusmarti fuldstændig forskellig fra Indiens sekulære
politiske styreform. Alligevel ser det ud til, at folk på en eller anden
måde lever i en form for kompromis. Hvis religiøse love for alvor blev
påberåbt imod de eksisterende politiske systemer i forskellige lande,
ville verden efter al sandsynlighed ende i et blodbad. Men heldigvis for
mennesker forholder det sig ikke således. Hvad islam angår, skulle der
ikke være et sådant problem, eftersom det højeste og afgørende princip,
som islam påbyder i denne forbindelse, er princippet om absolut
retfærdighed. Dette princip vil altid være grundlæggende og centralt for
alle regeringer, som hævder at efterleve islams ånd. Desværre er dette
centrale punkt med hensyn til forståelsen af den islamiske opfattelse af
styreformen ringe − hvis den overhovedet bliver forstået af islamiske
politiske tænkere. De mangler at trække skillelinien mellem den almindelige kriminallovgivning, som omhandler forbrydelser af universel
natur, og som ikke har nogen religiøs baggrund, og sådanne overtrædelser, som specifikt er imod særlige religiøse påbud i den pågældende religion. Derfor er det kun tilhængere af de respektive
religioner, som kan tiltales.
Disse to kategorier er ikke klart definerede. Der er en betydelig
gråzone, hvor almindelig kriminalitet kan dømmes på religiøst eller
moralsk grundlag, ligeså vel som overtrædelsen kan stride imod almindelige menneskelige normer. For eksempel er det at stjæle en forbrydelse, som fordømmes og straffes forskelligt. Ligeledes er der
spørgsmålet om mord, druk og offentlig uorden, som delvis eller
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fuldstændig er forbudt i mange religioner. Nogle religioner har foreskrevet specielle straffe for disse overtrædelser.
Spørgsmålet rejses nu, hvorledes en stat skal forholde sig til sådanne
forbrydelser? Dette spørgsmål rejser yderligere det spørgsmål, om
islam i det hele taget giver et tydeligt og veldefineret regelsæt, som kan
følges af en muslimsk såvel som en ikke muslimsk regering. Såfremt en
muslimsk regering er blevet defineret ud fra et islamisk grundlag, rejser
der sig andre vigtige spørgsmål, fx. vedrørende grundlaget for enhver
stat, som definerer sig selv ud fra særlige religiøse forhold, og som
påtvinger alle sine borgere netop disse religiøse regler, uanset om de
tilhører eller ikke tilhører denne religion.
Religionerne har en opgave i at gøre lovgiverne opmærksomme på
moralske forhold. Det er ikke nødvendigt, at al lovgivning bliver
underlagt religionernes jurisdiktion. Med så mange sekter og afskygninger af forskellighed i tro mellem den ene eller anden sekt eller
den ene eller anden religion vil resultatet ikke blive andet end fuldstændig forvirring og anarki. Tag for eksempel straffen vedrørende
alkohol. Skønt dette er forbudt ifølge den hellige Koran, er der heri ikke
fastsat en bestemt straf. Man forholder sig til bestemte traditioner, som
der stilles spørgsmål ved inden for forskellige juridiske skoler. I ét
område eller land vil straffen være én ting, og et andet sted vil den være
helt anderledes. Uvidenhed vedrørende loven vil være tydelig. Hvad
der er sandt for islam, er også sandt for andre trosretninger. Den
jødiske lov (Talmud) vil være fuldstændig uigennemførlig. Det samme
kan siges om kristendommen.
En troende inden for en hvilken som helst religion kan praktisere sin
tro selv under en sekulær lov. Han kan forholde sig til sandheden, uden
at nogen statslig lov blander sig i hans muligheder for at sige sandheden. Han kan bede og foretage sine religiøse handlinger, uden at nogen
speciel statslig lov giver ham tilladelse til dette. Dette spørgsmål kan
også vurderes ud fra en anden interessant vinkel. Såfremt islam vedrørende spørgsmålet om islamisk styre lærer, at der bør være en
muslimsk regering i de lande, hvor muslimerne er i flertal, så skal man
ud fra det samme retfærdighedssyn anerkende andre regeringers ret til
at styre ud fra det synspunkt, som dikteres ud fra det religiøse flertal
her. Ud fra dette vil Pakistan være nødt til at acceptere, at den nærmeste
nabo, Indien, vil kunne betragte hinduistisk lovgivning som værende
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gældende for alle borgere. Såfremt det blev således, ville det virkelig
blive meget tragisk for mere end hundrede millioner indiske muslimer,
som ville miste alle rettigheder med hensyn til en anstændig tilværelse
i Indien. Såfremt Indien skulle styres på grundlag af Manusmarti,
hvorfor skulle så ikke staten Israel have ret til at regere jøder og ikke
jøder på grundlag af Talmud. Såfremt dette skete, ville tilværelsen blive
yderst vanskelig ikke blot for resten af Israels befolkning, men også
selv for et stort antal jøder.
Men dette forhold vedrørende forskellige religiøse tilstande i forskellige lande kan i islam kun have gyldighed, såfremt man vil have, at
islamisk sharialov skal indføres ved tvang gennem lovgivningen i lande
med muslimsk flertal. Dette vil igen skabe en paradoksal situation, idet
alle lande på den ene side ville få ret til at påtvinge befolkningen
flertallets religion. På den anden side ville enhver handling fra de
religiøse mindretals side i alverdens lande blive underlagt det strenge
religiøse styre, som de ikke tror på. Dette vil være en krænkelse af
begrebet fuldkommen retfærdighed.
Dette dilemma er ikke blevet behandlet eller forsøgt løst af forkæmperne af den islamiske lov i de såkaldte muslimske stater. Ifølge min
forståelse af den islamiske lære, bør alle stater styres efter samme
principper vedrørende fuldstændig retfærdighed, og således vil enhver
stat blive en muslimsk stat. I lyset af disse argumenter og det overordnede princip, at der ikke må være tvang vedrørende tro, behøver
religion ikke at være den øverste lovgivende myndighed i statens
politiske forhold.

Islamisk statsmandskunst
Mine studier har fuldt og helt gjort det klart for mig, at den hellige
Koran behandler emnet vedrørende det at regere uden at gøre nogen
som helst forskel mellem en muslimsk og en ikke muslimsk stat.
Vejledningen vedrørende hvorledes en stat skal styres er fælles for
menneskeheden, skønt det er de troende, som den hellige Koran først
og fremmest henvender sig til. Den hellige Koran taler om statsmandskunst, som er lige tilgængelig for hinduer, sikher, buddhister, konfucianere, kristne, jøder, muslimer osv. Essensen af denne vejledning er
indeholdt i verset, som tidligere er citeret, og i andre lignende vers, som
her citeres.
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Men nej, ved din Herre, de vil ikke tro fuldt ud, før de gør dig til
dommer vedrørende alt, hvad de strides om, og de finder ikke i deres
hjerter nogen uvilje mod det, du beslutter, og underkaster sig fuldt og
helt. (Sura 4, Al-Nisa: 66)

O, I som tror, vær omhyggelige med at opretholde retfærdighed ( og
vær ) vidner (blot) for Allah(s skyld), selv om det er mod jer selv eller
forældre eller beslægtede. Uanset om personen er rig eller fattig, så er
Allah ( i hvert tilfælde ) mere hensynsfuld mod ham ( end I kunne være).
Følg derfor ikke forfængelige begær, så I måtte handle uretfærdigt. Og
hvis I skjuler ( sandheden ) eller undgår den, (husk) da (at) Allah er vel
vidende om, hvad I gør. (Sura 4, Al-Niza: 136)
På dette område er den hellige Profets (sa) traditioner meget klare. Han
holder enhver hersker og alle, som har autoritet over andre, direkte
ansvarlige over for Gud for den måde, som han behandler sine undergivne på. Men dette emne er allerede tidligere blevet behandlet. Konklusionen er, at islam anbefaler en fuldstændig neutral central regering,
hvor styreformen tilgodeser alle i staten, og det skal ikke tillades
religiøse forskelle at spille nogen rolle heri. Islam opmuntrer i sandhed
muslimer til at følge lovgivningen i alle verdslige anliggender.
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O, I som tror, adlyd Allah og adlyd (Hans) Sendebud og de, som har
myndighed iblandt jer. Såfremt I strides om noget, så henvis det til
Allah og (Hans) Sendebud, såfremt I tror på Allah og den yderste dag.
Dette er det bedste og sluttelig det mest anbefalelsesværdige. (Sura 4,
Al-Nisa: 60 )
Men vedrørende forholdet mellem mennesket og Gud, er det et område,
som er forbeholdt religionen, og staten har ikke nogen ret til indblanding. I trosforhold er der fuldstændig frihed for sindet og hjertet. Det er
en grundlæggende menneskeret, ikke blot at tro på hvad man vil, men
også at tilbede Gud eller afguder alt som hans religion eller hedenske
tro foreskriver. Ifølge islam så har religionen ingen ret til at blande sig
i forhold, som er forbeholdt staten, ej heller har staten ret til at blande
sig i områder vedrørende religiøse forhold. Rettigheder og ansvar er så
klart definerede i islam, at ethvert sammenstød er forebygget. Vedrørende dette emne er mange vers allerede blevet citeret i afsnittet
vedrørende religiøs fred.
Desværre er der en tendens i mange sekulære stater til nogle gange at
udstrække sækulariseringen ud over de naturlige grænser. Det samme
gør sig gældende i teokratiske stater, hvor det religiøse hierarki har for
megen indflydelse. Selv om man ikke sympatiserer med dem, kan man
til en vis grad forstå disse staters ensidige synspunkter, der styres af
religiøse fanatikere. Men når man også er vidne til lignende umodne
synspunkter hos såkaldte udviklede og oplyste folk i sekulære lande,
har man vanskeligt ved at tro det. Dette er ikke det eneste, der er
vanskeligt at forstå vedrørende menneskets politiske opførsel.
Så længe politik er vævet så tæt sammen med nationale interesser og
støtter deres filosofi, kan der ikke være noget, som man kan kalde
absolut moral. Så længe politiske holdninger styres af nationale fordomme, og sandhed, ærlighed, retfærdighed og fairplay bliver kasseret,
når de støder imod den nationale opfattelse, og så længe dette er
definitionen på loyalitet mod ens land, så vil menneskets politiske
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fyldt. Den hellige Koran nævner en regerings og et folks respektive
ansvar. Noget af dette ansvar er tidligere blevet nævnt i dette foredrag
− fødevareforsyning, beklædning, husly og befolkningernes grundlæggende fornødenheder, principperne for international hjælp,
ansvarlighed over for både regering og folket, deres indbyrdes forhold,
fuldkommen retfærdighed og lydhørhed over for folkets problemer,
således at det ikke behøver at hæve stemmen for at opnå deres rettigheder. I et sandt islamisk regeringssystem er det regeringens ansvar
at være på vagt, således at folk ikke er nødt til at ty til strejker,
arbejdskampe, demonstrationer, sabotage eller har grund til at klage for
at opnå deres rettigheder. Lad os kort vende os til nogle andre forpligtelser. Den hellige Koran siger:

Og hvis du frygter forræderi fra et folk, som har indgået en aftale med
dig, så afslut (pagten og aftalen) ligeligt og fordomsfrit. I sandhed,
Allah elsker ikke de forræderiske. (Sura 8, Al-Anfal: 59)
De, som har regeringsmagten, bør ikke styre på en måde, så de fremmer
uorden, kaos, lidelse og smerte, men de bør arbejde flittigt og effektivt
for at etablere fred inden for ethvert område af samfundet.

Eller hvem svarer den nødlidende, når han kalder på Ham, og fjerner
det onde, og vil gøre jer til arvtagere på jorden? Mon der er en gud ved
siden af Allah? Det er kun lidt, I er opmærksomme på. (Sura 27,
Al-Naml: 63)
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Internationale forbindelser og princippet om absolut retfærdighed for alle
Selv nutidens politikere og statsmænd har behov for islams lære. Det er
en tro, hvis hjørnesten er absolut retfærdighed i internationale anliggender.

O I troende! Vær standhaftige for Allahs sag, idet I vidner med
retfærdighed, og lad ikke et folks fjendskab anspore jer til at reagere på
anden måde end med retfærdighed. Vær altid retsindige. Det er
nærmere ved retfærdighed. Og frygt Allah. I sandhed, Allah er vidende
om, hvad I gør.
(Sura 5, Al-Maidah: 9)
Jeg kan ikke hævde at have læst alt om alle verdens store religioner,
men jeg er heller ikke fuldstændig uvidende om, hvad de lærer. Imidlertid har jeg gennem mine studier aldrig fundet en tilsvarende opfordring
som i det nys anførte vers i deres skrifter. Selv omtale af internationale
forbindelser er sjældent. Såfremt en tilsvarende lære også kan findes i
en anden religion, lad mig da forsikre jer om, at islam er i fuld
overensstemmelse med denne lære, thi deri ligger nøglen til verdensfred.
Verden som helhed er i dag bekymret ved de fremtidige udsigter med
hensyn verdensfreden. De betydningsfulde og epokegørende forandringer i den socialistiske verden og den stadig forbedrede forbindelse
mellem supermagterne giver et glimt af håb. Verden er på et forventningsfuldt stadie. Den overvejende holdning hos ledende politikere
synes at være yderst optimistisk, ligefrem euforisk på baggrund af, hvad
der måtte komme ud af de betydningsfulde revolutionære forandringer,
som vi i dag er vidne til.
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Specielt Vesten synes at være ovenud fuld af tillid og triumferende.
Det bliver stadig mere og mere vanskeligt for amerikanerne at undertrykke deres triumf over, hvad de ser som en storslået sejr over den
kommunistiske del af verden, en sejr, som af nogle bliver anset som det
godes sejr over det onde − eller ret over uret.
Dette er ikke stedet til i enkeltheder at analysere den nuværende
geopolitiske situation og dens resultater.

De Forenede Nationers rolle
Af de mange diskussioner, som omhandler udsigterne til en fremtidig
verdensfred på baggrund af de aktuelle hændelser, er der en, som
særligt bør nævnes. Den handler om den rolle, som De Forenede
Nationer vil komme til at spille med hensyn til at sikre og opretholde
(dvs. skabe og bevare) fred i verden langt mere effektivt end tidligere.
I og med at den kolde krig mellem de to supermagter er ophørt,
hedder det sig, at der er en reel mulighed for at slå bro over hidtidige
forskellige opfattelser med færre vetoer i Sikkerhedsrådet, således at
man i større samdrægtighed kan enes om, hvorledes globale problemer
skal løses. Dette vil måske skabe et helt nyt syn på Sikkerhedsrådet i
fremtiden. Indtil nu er den eneste fare Kina, der indtager en særstilling.
Men med tanke på Kinas enormt komplicerede økonomi og politiske
problemer skulle det ikke være umuligt at overbevise Kina om fordelene ved en fælles forståelse. Om denne drøm bliver realiseret eller ej er
ikke pointen. Om Sikkerhedsrådet så vel som De Forenede Nationer
skulle blive det mest magtfulde instrument i verden til at påvirke
begivenhederne og tvinge mindre nationer til at underkaste sig verdenssamfundets øverste vilje, så ville noget sådant have været utænkeligt før
Berlinmurens fald. Men spørgsmålet er stadig − eller rettere det tegner
sig større end tidligere på den politiske horisont − om De Forenede
Nationer kan eller ikke kan kombinere den nye rolle som juridisk og
udøvende magt i et sådant omfang, så man virkelig er i stand til at skabe
global fred.
Jeg beder om tilgivelse, hvis jeg forekommer overpessimistisk, men
mit svar til dette spørgsmål er et meget definitivt: nej. Krig og fred er
ikke blot afhængigt af forholdet mellem supermagterne. Det er et dybt
og komplekst spørgsmål med rødderne dybt fæstet i de politiske
filosofier og moralske holdninger hos verdens nationer. Endvidere
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spiller økonomiske problemer og det stadig større svælg mellem dem,
der besidder noget, og de ubemidlede en stadig større rolle i fremtidige
verdensbegivenheder. Nogle af disse virkninger er allerede blevet
behandlet tidligere i dette foredrag. Medmindre princippet om absolut
retfærdig med hensyn til økonomiske forhold mellem landene bliver
accepteret og strengt efterlevet, og uretfærdige markedsforhold, som
udnytter de fattiges ressourcer bliver fjernet en gang for alle af medlemmerne af De Forenede Nationer, kan fred aldrig blive garanteret eller
stillet i udsigt for verdens nationer. Så længe forholdet mellem De
Forenede Nationers organisationer i forholdet til de enkelte medlemsstater ikke er mere tydeligt defineret end for nærværende, vil udsigterne
til verdensfred være utydelige.
Der er et behov for at udtænke nogle muligheder for at forhindre
regeringer i brutalitet over for deres egne borgere. Der må nødvendigvis
tilvejebringes instrumenter for De Forenede Nationer, så man retfærdigt kan bekæmpe uretfærdighed, hvor den findes. Indtil da kan man
ikke drømme om fred i verden.
Hvor langt De Forenede Nationer kan blande sig i et lands såkaldte
interne forhold, er et meget følsomt spørgsmål og alligevel af stor
betydning for opnåelse af fred i verden. Men hvis De Forenede Nationers politik i den endelige analyse ikke bliver styret af princippet om
absolut retfærdighed, og der sættes forskellige standarder for de enkelte
nationer, vil det skabe flere problemer end det vil løse, dersom De
Forenede Nationer får større adgang til at gribe ind i landenes interne
anliggender. Derfor kræver dette emne et indgående, nøgternt og upartisk studium. Hvad der er sket indtil nu er simpelthen, at Sovjetunionen
og østbloklandene er blevet tvunget til at indrømme den videnskabelige
socialismes fallit med hensyn til at øge livskvaliteten i Sovjetunionen
og i de omkringliggende østeuropæiske lande. Dette har skabt stor
forvirring.
Tågen må først lette, før vi kan se omridset af de kommende
begivenheder. Vil det være den videnskabelige socialismes endelige
nederlag efterfulgt af et brutalt ryk tilbage til den fuldkomne kapitalisme - eller vil der komme et nyt eksperiment med blandede
økonomier? Vil der ske et fuldstændigt sammenbrud med hensyn til den
centrale kontrol i de totalitære stater, eller vil den totalitære kontrol i
sig selv gå i stumper og stykker næsten med anarki til følge? Eller vil
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der ske en gradvis overgang fra den totalitære statskontrol til et nyt og
mere kompromisvilligt system, hvor forholdet mellem stat og borger
baseres på både at give og at tage, således at der med tiden gradvist vil
blive indført borgerlige rettigheder, og at de grundlæggende menneskerettigheder bliver genoprettet?
Det er vigtigt at vente på det resultat, som vil komme ud af kampen
mellem Gorbatjovs ideer vedrørende glasnost og perestrojka på den
ene side og det strenge ortodokse kommunistiske hierarki på den anden.
Efter hvad jeg ved, deltes de fleste af goderne i USSR’s klasseløse
samfund mellem partihierarkiet, statsadministrationen og forsvarsstyrkerne. Det vitale spørgsmål vil være, hvilken rolle disse kommer til at
spille i denne kritiske indledende fase af den ublodige kontrarevolution,
som nu tager form. Disse og lignende spørgsmål må nødvendigvis
besvares, før man fornuftigvis kan forestille sig virkningen af disse
forandringer med hensyn til udsigten til en verdensfred.
Blot en aftale mellem de to supermagter i sig selv bringer ikke noget
håb om fred. Derimod vil den skabe mange lurende farer i særdeleshed
for den tredje verdens lande. På en måde var det mistroen mellem de to
supermagter og deres indbyrdes jalousi, som faktisk skabte ligesom en
slags beskyttelse for svagere lande. Det var altså de svagere nationers
mulighed for at skifte side og alliancer fra vest til øst eller vice versa,
som gav dem en beskeden grad af manøvredygtighed og handlefrihed.
Men dette er ikke længere tilfældet. Hvilket håb kan disse svage
nationer vel nære om hver for sig at overleve som uafhængige nationer
i fremtiden?
For nærværende går tankerne til FN, en fredens bastion og håbets
eneste fakkel med hensyn til etableringen af en ny verdensorden. I det
mindste kunne man håbe på det. Ved en nøjere granskning er det
imidlertid sådan, at et fuldstændig mørkt, forstemmende og endog
truende billede toner frem.
Er det ikke sådan, at FN i den netop opståede magtbalance praktisk
taget bliver styret af én supermagt? Dette giver ingen chance til de
mindre og svagere nationer for at undslippe deres skæbne som jagede
dyr.
Det nuværende FN har igen og igen vist sig at være en magtfuld
organisation, som ikke arbejder for retfærdighed, men for de politiske
mål, som den nation har, der besidder den største lobbyvirksomhed.
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Opfattelsen af, hvad der er rigtigt eller forkert, har aldrig spillet en rolle
med hensyn til beslutningsprocessen i FN, så langt vi kan huske tilbage,
ej heller kan dette med den nuværende situation komme til at spille en
meningsfuld rolle i fremtiden. Politik og diplomati har alt for dybe og
sammenfiltrede rødder i den moderne politiks jord til, at der kan blive
plads til, at den absolutte retfærdighed kan slå rod og få en fair chance
for at overleve. Det er bitter sandhed, som intet menneske med respekt
for sandheden kan benægte, at denne store og overvældende institution
er blevet reduceret til en arena for indviklede diplomatiske aktiviteter,
lobbyvirksomhed, hemmeligt samarbejde og magtkampe – alt sammen
foretaget i verdensfredens navn.
Hvad verden behøver er derfor, ifølge den hellige Koran, en institution, som selv sætter sig målet for at etablere retfærdighed. Uden
absolut retfærdighed er freden uopnåelig. Man kan føre krig i protest i
fredens navn, underkue samvittigheden og stadig være uenige om at
etablere fred. Men alt hvad man kan opnå er død og ikke fred. Ak, der
er kun få af verdens store politikere, der forstår forskellen mellem død
og fred.
Døden fødes af de mægtiges uretfærdighed, tyranni og forfølgelse.
Freden er retfærdighedens barn.
Den hellige Koran taler ofte om fred, men altid i forbindelse med
retfærdighed. Fred bliver ofte omtalt som forudsætningen for retfærdighed. I en situation, som udvikler sig til aggressivitet og aktiv
fjendtlighed mellem to muslimske enkeltpersoner eller to muslimske
nationer, foreslår den hellige Koran følgende:
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Hvis to partier blandt de troende, (hvad enten det er individer eller
nationer) strides, så skab forsoning mellem dem. Hvis én af dem
(imidlertid) stadig begår (uretfærdighed og) overgreb mod den anden,
så bring (jeres samlede) styrke mod den, som overtræder, (for at tvinge
ham indtil) han samtykker i (at løse konflikten) i overensstemmelse
(med Allahs ord). Hvis så begge partier (derefter således har underkastet sig,) så skab forsoning mellem dem (og lad dem løse deres
uoverensstemmelse) med retfærdighed, og (Vi tilråder udøvelse af
absolut retfærdighed). Handl retfærdigt. Husk på, at Allah elsker den
retfærdige. (Alle) troende er brødre, så stift fred mellem jeres brødre
og ihukom (jeres pligt over for) Allah, så I må vises barmhjertighed.
(Sura 49, Al-Hujurrat: 10-11)
I ovenstående vers bliver ikke-muslimer ikke nævnt af den naturlige
grund, at de ikke kan forventes at underkaste sig Koranens lære.
Alligevel tjener verset som et strålende eksempel til efterfølgelse for
resten af verden.
Mens verdens øjne vender sig mod FN og Sikkerhedsrådet i håbet
om opnåelse af en mere aktiv, bredere og meningsfuld rolle med hensyn
til at løse internationale problemer og omforme verden til et mere
sikkert, trygt og fredfyldt sted, er der kun meget lidt i den foregående
periode af FN’s virke, der giver baggrund for denne ønsketænkning. En
verdensarena af lobbyisme, intriger, intens diplomatisk aktivitet vedrørende skabelse af pressionsgrupper og forsøg på at få overtaget over
sine modstandere med alle til rådighed stående midler, hvor dårlig
samvittighed ikke spiller nogen rolle, og menneskelig samvittighed ikke
kan trænge ind - dette kan selvfølgelig kaldes et nationernes hus, men
da med konflikter og uorden som grundlag. Hvis dette er opskriften på
enhed, vil jeg for min del hellere risikere overlevelse i et samfund af
nationer, som nok er splittede, men er forenede i sandhed og retfærdighed.
Viljen til at være i stand til at regere og knuse modstand og gøre
enhver protest tavs er et meget afgørende spørgsmål, som enhver nation
må forholde sig til og løse. Man kan med dyb sorg undre sig over, hvor
længe medlemsnationerne af dette ærede Nationernes Hus fortsat vil
lukke øjnene og undlade at åbne sindet for de farer, der er indbygget i
den måde, hvorpå verdens nationers problemer bliver behandlet. Ver203

densfreden hænger i en særdeles tynd tråd af håb med hensyn til, om
retfærdighed vil blive fremherskende, og om den vil ske fyldest.
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VI
Individuel fred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

At have fred med sig selv
Kappes med hinanden i gode gerninger
Kærlighed med slægt og venner
At tjene andre
At søge Guds velbehag
Altid at tage hensyn til andre
Mere kærlighed og omsorg
Hensigten med menneskets skabelse
Uden Gud ingen fred
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De, som tror og hvis hjerter har fundet fred i ihukommelse af Allah,
sandelig, det er i ihukommelsen af Allah, at hjertet kan finde fred. (Sura
13, Al-R’ad: 29)
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At have fred med sig selv
Lad mig så sidst men ikke mindst understrege den meget afgørende
betydning de enkelte menneskers egenskaber og holdninger har, når det
gælder om at skabe enten et fredfyldt eller et kaotisk samfund. Vi har
indtil nu diskuteret arkitekturen og udformningen af det religiøse,
sociale, økonomiske og politiske bygningsværk, som islam søger at
opføre. Med hensyn til murstenene i denne bygning lægger islam stor
vægt på det enkelte menneskes karakter og egenskaber.
Dette er et stort emne, der går på kryds og tværs af den hellige Koran.
I det følgende opridses de grundlæggende træk, som islam ifølge min
forståelse forsøger at indprente ethvert medlem af samfundet.

Kappes med hinanden i gode gerninger
Ifølge islam bliver både ønsker og ambitioner aktiveret og indskrænket
under guddommelig vejledning, således at der opnås en fuldkommen
balance. Uden en sådan balance er det umuligt at opnå social fred.
Islam fremmer sådanne ønsker og ambitioner, som stort set er
uafhængige af ens finansielle niveau, og som ved ingen eller minimale
omkostninger er tilgængelige for den enkelte på alle niveauer.
Ambitionen om at hæve sig over det almindelige niveau og skille sig
ud fra andre er kun naturlig. Imidlertid kan dette naturlige behov for at
udskille sig og hæve sig over andre blive skadeligt, såfremt det er
udisciplineret og ubeskedent. Jalousi og urent spil kan fx forgifte den
frie konkurrences ånd i en grad, så hele samfundet begynder at lide ved
det snarere end ved at få fordel af konkurrencemomentet.
Tendensen til at bruge stoffer i sportsverdenen er kun et lille eksempel, men konkurrencen inden for industri, handel og forretningsliv i
nationale såvel som i internationale sammenhænge giver os yderst
skræmmende eksempler på fraværet af lige chancer og muligheder.
Eksemplerne på urent spil afviger i den tredje verdens lande fra det,
som foregår i de mere udviklede nationer. I den tredje verden er
korruption, forfalskning, aftalebrud, svig og bedrageri blot nogle få af
de midler, der bliver brugt for at opnå en hurtig økonomisk gevinst.
Derfor er det således på alle menneskelige områder, at der er behov for
religiøs og moralsk uddannelse. Manglen på en sådan uddannelse kan
medføre alvorlige konsekvenser.
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Islam giver os detaljerede instruktioner, som dækker hele området
med hensyn til indbyrdes opførsel. Men ak! Selv i de muslimske lande,
hvor man hører så meget om islamisering og islamisk fundamentalisme,
møder man sjældent et alvorligt forsøg på at islamisere industri, handel,
forretningsliv og økonomiske relationer. Dette er virkelig en stor
tragedie. Det følgende vers fra den hellige Koran giver grundlaget for
den islamiske lære på dette område:

Enhver har et (ultimativt) mål at stræbe efter, som er dominerende. (Vi
sætter det mål for jer,) kappes derfor med hinanden i godhed. Hvor I
end er, vil Allah bringe jer sammen. Sandelig, Allah har magten til at
gøre alt, hvad Han vil. (Sura 2, Al- Baqarah: 149)
I dette korte udsagn er uendelig visdom udtrykt, samlet og bevaret. Det
tjener som et vejledende princip, der dækker al slags kappestrid på alle
områder. Godheden er det højeste. Det må være det ultimative mål. Det
må i sig selv være målet for al bestræbelse og kappestrid. Al falskhed
og ondskab bliver med ét slag udslettet.
Hvis tiden tillod det, kunne vi uddybe dette yderligere og give mange
eksempler fra den islamiske lære på, hvorledes kappestrid bør være
sund, ren og korrekt. Sjældent indser mennesker, at en virkelig hjertets
og sindets fred ligger i virkeliggørelsen af ens egen godhed og ikke i en
fantastisk bedrift opnået ved dårlige eller urene metoder. Sådanne
mennesker har aldrig fred hverken med samfundet eller med sig selv.
For en tilfældig beskuer har de opnået storslåede præstationer og
virkelig tilfredshed derved, men dette er mere en falsk sejr end virkelig
triumf.
En nær ven til en tidligere multimillionær fra Pakistan fortalte mig en
gang en overraskende historie, som gav udtryk for dyb fortvivlelse. Han
komplimenterede en gang sin ven for dennes succes. I stedet for at blive
glad var multimillionærens spontane reaktion meget overraskende. Han
knappede sin skjorte op og bevægede sin hånd som om han var ved at
rive sit bryst op, idet han brugte sine negle lige som et dyrs kløer.
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Han udbrød: Ve denne succes! Hvis man kunne åbne mit bryst og se ind
i det, ville man ikke finde andet end fortærende ild.
Nogle indrømmer, at dette er den hårde virkelighed; nogle gør ikke.
Ingen kan overvinde den menneskelige natur. Man kan have held til at
ophobe kolossal rigdom og have adgang til al slags luksus og komfort.
Men der er ingen grund til at betvivle det faktum, at der er få rige
mennesker, om nogen overhovedet, som er virkelig lykkelige og tilfredse. Deres tilstand er beskrevet i den hellige Koran på følgende
måde:

Ve over enhver urostifter og bagtaler, som samler rigdom og vedblivende holder regnskab med den. Han tror, at hans rigdom vil gøre
ham udødelig. Nej, han skal i sandhed blive kastet ind i den knusende
pinsel. Og hvad skal få jer til at forstå, hvad den knusende pinsel er?
(Det er) Allahs antændte ild, som rejser sig over hjerterne. Den
omslutter dem som (brede) ildsøjler. (Sura 104, Al-Humazah: 2-10)
I sandhed vil virkelig lykke dog vedblivende være fjernt fra os, medmindre vi tilfredsstiller den indbyggede længsel i den menneskelige
natur efter at gøre godt, være god og leve et retfærdigt liv.

Kærlighed mellem slægt og venner
Under afsnittet om social fred har det at fremme kærligheden mellem
slægt og venner for at bygge et stærkt familiesystem allerede været
behandlet. Her bliver det nævnt for at understrege nødvendigheden af
den enkeltes udvikling, som spiller en rolle ligesom en sten i samfundets bygningsværk. Uden at forbedre stenens kvalitet kan en bygnings
kvalitet ikke blive forbedret.
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At tjene andre
Islam vægter det at være i stand til at glædes ved at hjælpe andre frem
for, at hjælp skal være gensidig. Følgende del af et vers fra Koranen
giver dette budskab:

I er de bedste blandt menneskene ved at være til tjeneste (og) skabt til
gavn for menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det onde og
tror på Allah. (Sura 3, Al-Imran: 111)

Dette indikerer, at en muslim ikke uden videre har fået forrang frem for
andre. Blot det at være muslim vil ikke automatisk indebære, at han
eller hun er bedre end andre. For at gøre sig fortjent til denne titel må
man handle, således at strømmen af gode gerninger skal komme fra én
selv til andre. For at definere betydningen af KHAIR, som betyder
bedre og bedst, sagde den hellige Profet (sa) en gang:
Den øverste hånd er bedre end den underste, de øverste hænder tjener
og giver ud, den underste tigger og modtager.
(Fortalt af Ibn Umar: Bukhari og Muslim)
I den hellige Koran og i den hellige Profets (sa) traditioner er dette
aspekt så stærkt understreget, at nogle af den hellige Profets (sa) fæller
viste nye og strålende eksempler på dette område. De gjorde ikke blot
deres yderste for at tjene andre, men var tilbageholdende med at
modtage og bede om tjenester fra andre. Auf ibn Malik Aschj’ai
fortæller:
Syv, otte eller ni af os var sammen med den hellige Profet (sa), da han
sagde: Vil I ikke indgå en pagt med Allahs Sendebud? Vi havde kort
forinden afgivet vores pagt, så vi sagde: Vi har indgået vores pagt med
dig, Allahs Sendebud. Den hellige Profet (sa) gentog sit spørgsmål, og
vi gav det samme svar, idet vi tilføjede: Hvilken pagt skal vi nu indgå
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med dig? Han sagde: At I vil tilbede Allah og ikke vil sætte noget ved
siden af Ham, og at I vil overholde de fem obligatoriske bønner, adlyde
Allah og ikke bede nogen om noget. Derefter er jeg blevet opmærksom
på, at såfremt en af dem tabte en ridepisk, ville han ikke bede nogen om
at tage den op for ham. (Muslim)
Understregningen af det at tjene er ikke blot en tør og streng handling,
men et forsøg på at forfine menneskelige holdninger og at indgive
mennesket en smag for mere ophøjede værdier. Når smagen herfor
udvikles, bliver mennesker trænet i at nyde det at være til tjeneste for
andre mere end dette blot at være modtager af tjenester fra andre. Den
ene halvdel af troen består i at tjene det af Gud skabte.
Islams udsagn synes at være dette, at det at handle godt er en
belønning i sig selv. Det ligger uden for sprogets muligheder. Det kan
kun erfares.

At søge Guds velbehag
Vedrørende udviklingen af højere værdier i den menneskelige opførsel
stopper islam ikke blot her. Blandt sine tilhængere skaber islam en
bevidsthed om, at Guds anerkendelse af al ens godhed er det, som
betyder noget, og som bør betyde noget. Dette fjerner behovet for at
vise sine gode handlinger for at få anerkendelse fra andre mennesker.
Det er mere end tilstrækkeligt for en troende, at alle hans gerninger,
gode eller dårlige, er i den Altseende Guds bevidsthed.

På den dag vil (jorden) fortælle sin beretning, for din Herre har
bestemt det således. På den dag vil mennesker komme frem i forskellige
grupper, således at de vil blive vist konsekvenserne af deres hand211

linger. Den, der således har gjort en god handling, (selv så lille og
ubetydelig) som et støvgran, vil se, at den (er blevet set af Gud,) og den,
som har foretaget en ond handling, (så lille og) ubetydelig som et
støvgran, vil (også) erfare, at den (er blevet set af Gud). (Sura 99,
Al-Zilzal: 5-9)
Det bør bemærkes, at dette er et vigtigt trin med hensyn til menneskehedens reformering. Det er den eneste effektive kur mod menneskets
trang til at vise sig og hovere. I en videre betydning af næstekærlighed
inkluderede den hellige Profet (sa) følgende handlinger, som indebærer
belønning fra Gud: At næstekærlighed er mulig fra ethvert af menneskets lemmer hver eneste dag, hvorover solen stiger op. At øve retfærdighed mellem to personer er næstekærlighed, at hjælpe en person
op på hesten eller at løfte hans bagage op på den er godgørenhed, at
rense en vej for urenheder er også næstekærlighed. (Fortalt af Abu
Hurairah: Bukhari og Muslim)
Hvis en muslim planter et træ, så er alt hvad der spises fra det
næstekærlighed fra ham, og hvad der end stjæles fra det, er næstekærlighed, og alt der er uddraget af det er næstekærlighed. (Fortalt af
Jabir: Muslim)
Skærm jer selv mod ilden, selv om det består i at give en halv dadel
bort i næstekærlighed, og såfremt at denne skulle mangle, så ved at sige
et venligt ord. (Fortalt af Adiyy ibn Hatim: Bukhari)
Hvis en person intet ejer, så bør han arbejde med sine hænder til sin
egen gavn og også skænke almisser. Hvis han ikke er i stand til at
arbejde, bør han hjælpe en trængende hjælpeløs person. Hvis han ikke
en gang kan gøre dette, skal han anspore andre til godhed. Såfremt han
heller ikke kan gøre dette, bør han afholde sig fra at gøre ondt. Dette er
også næstekærlighed. (Fortalt af Abu Musa Ashari: Bukhari og Muslim) Selv en bid mad puttet i din hustrus munds fortjener Guds
kærlighed.

Altid at tage hensyn til andre
Islam udvikler følsomhed og opmærksomhed vedrørende andres
smerter og lidelser. Vi har allerede behandlet dette emne i kapitlet om
samfundsøkonomisk og politisk fred.
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Mere kærlighed og omsorg
Islam udvider ens sfære og evne til ikke blot at elske sine medmennesker men også hele Guds skaberværk. Da islam hævder at være den
sidste åbenbarede religion, givet ikke blot til et folk, men til hele
menneskeheden, skulle man normalt forvente, at islams Profet (sa)
skulle være beskrevet som en kilde af lys og velsignelse for hele
menneskeheden. Men man bliver overrasket over i stedet for at læse, at
den hellige Profet (sa) i den hellige Koran er beskrevet som:

en velsignelse for hele universet. (Sura 21, Al-Anbiya: 108)
Ordet ‘ALAM’ betyder på arabisk en verden eller hele verden. Ordet,
som imidlertid er brugt her, er ‘AL-ALAMEEN’, som er flertal af alam
(hele verden). Ud fra dette har vi her oversat det med ‘hele universet’.
En skeptiker bliver måske ikke overbevist om holdbarheden af en sådan
ophøjet benævnelse. Men en dybere forståelse af forbindelsen til det
universelle profetdømme, som den hellige Profet uden tvivl besad, kan
åbenbare visdommen i titlen en velsignelse for hele universet.

Hensigten med menneskets skabelse
Ifølge Koranens opfattelse af skabelse ville filosofien med hensyn til
skabelsen af blot et sjælløst univers kun have tjent et ringe formål og
kun været (Gud forbyde dette) en meningsløs handling fra Skaberens
side. Hvem ville vide og hvem ville dele denne viden med Skaberen om
alle tings eksistens? Det ville være ensbetydende med, at ingenting var
skabt.
Formålet med skabelsen var at skabe en bevidsthed og til det yderste
at udvikle, øge og forstærke kvaliteten af denne bevidsthed om skabelsens formål. Dette er ikke noget let emne og kræver en separat
dybtgående diskussion, som ligger uden for denne tales rammer. Det
relevante i dette er − for at sige det enkelt − at skabelsens højeste mål
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var at skabe det mest ædle og bevidste væsen, der ikke blot frivilligt
ville underkaste sig Guds fuldkomne skønhed, som den direkte bliver
reflekteret i Hans skaberværk, men som også ville lede den ædleste
medskabning (dvs. menneskeheden) til dette skabelsens ultimative mål
− eller i det mindste gøre det muligt for dem blandt dem, som ønsker at
følge Ham.
Hypotetisk set kan man for en stund fjerne dette skabelsens højeste
formål, og pludselig falder hele eksistensberettigelsen bort, både med
hensyn til at skabe og opretholde universet. Som et simplificeret
eksempel kan vi sige, at årsagen til at plante et frugttræ, at gøde, at
vande, at beskære og passe det, er den frugt, det vil frembringe. Hvis
der ikke var nogen frugt, ville der ikke være noget træ. Alt arbejdet med
at plante og passe frugttræet uden at forvente nogen frugt som resultatet
ville være totalt meningsløst. Hele frugttræet som sådan inklusive dets
rødder, stamme, grene, kviste, blade og knopper står faktisk i taknemmelighedsgæld til frugten. Alle træets dele står − selv om de går forud
for denne i tid − i taknemmelighedsgæld til den, som var den ultimative
hensigt med dem. Det er velsignelsen ved formålet, som er drivkraften
i skabelsen.
I lyset af denne forbindelse mellem skabelsens højeste mål og resten
af universet vil man ved at studere islams lære blive overrasket ved at
opdage, at islam ikke blot omfatter relationerne mellem mennesket og
Gud og Gud og mennesket, men også menneskets relationer til
dyreriget og til den sjælløse verden omkring det. Alt eksisterende bliver
helligt, ikke på grund af at det er mennesket overlegent, men fordi det
er skabt specielt af skabelsens Herre til mennesket, direkte eller indirekte. Intet i universet er længere uden mening eller fjernt eller uden
sammenhæng. Selv de fjerneste stjerner har deres betydning og plads i
planen for den menneskelige skabelse. Dette er, hvad der gentagne
gange bliver behandlet i den hellige Koran ud fra forskellige vinkler,
hvoraf følgende blot er få eksempler:
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Vi kalder solen og dens tiltagende lys til vidne, og månen (når den)
følger efter, og dagen (når den) åbenbarer sin glans, og natten (når
den) drager et slør over den, og himlen og (formålet med) dens
skabelse, og jorden (og formålet med) dens skabelse, og jorden og
formålet med dens udbredelse, og sjælen og dens fuldkommengørelse,
og Han åbenbarede for alting, hvad der var sandt og forkert; - han,
som renser det, har i sandhed fremgang, og han, som fordærver det,
har tab. (Sura 91, Al-Shams: 2-11)

Han har underlagt jer alt, hvad der er i himlene, og hvad der er på
jorden, alt er fra Ham. I det er der i sandhed tegn for et folk, der tænker
sig om. (Sura 45, Al-Jathiyah: 14)

Han har givet natten og dagen og solen og månen og (også) stjernerne
til jeres tjeneste ved Sin befaling. I sandhed, i (alt dette) er der tegn for
et folk, som bruger (deres) forstand. (Sura 16, Al-Nahl: 13)

Har I ikke set, at Allah til jeres tjeneste har skænket, hvad der er i
himlene og hvad der er på jorden og overøst jer med Sine
nådegerninger, både tydelige og skjulte? Alligevel er der nogle blandt
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mennesker, som strides om Allah uden viden eller vejledning eller
(med autoritet fra) en strålende Bog. (Sura 31, Al-Luqman: 21)

I sandhed, Vi har skabt mennesket i den mest fuldkomne form.
(Sura 95, Al-Tin: 5)
Mange andre vers og selv korte kapitler i den hellige Koran er fuldkommen viet til dette emne og forklarer, at mennesket er et mikrounivers,
som er blevet influeret af alle former for skabelse. Selv den fjerneste
stjerne har medvirket til dette menneskets mikrounivers. Men forholdet
er ikke som en tjeners forhold til sin herre, men som en herres forhold
til sin tjener. Herskerne bøjer sig ikke og underkaster sig ikke dem, som
tjener dem. Mennesket fremtræder derfor som herre over hele universet
og som tjener for den Ene, Som er Herre og Skaber af universet.
Hvor forskellig er denne filosofi ikke fra mange andre religioners,
som lærer ikke blot afgudsdyrkelse, men også naturtilbedelse i så
mange former. Inden for deres filosofier fremtræder månen,
stjerne(rne), solen, havene, træerne, regnen, lynene, tordenvejr eller
selv dyr såsom køer, slanger eller fugle alle på en måde som overordnet
mennesket. Fordi de siges at være hævet over mennesker på en eller
anden måde, læres mennesket at tilbede dem som guder. Kort sagt
bliver mennesket placeret på det laveste trin i rangstigen og underlægges alt det, som i virkeligheden blot var skabt for at tjene mennesket. Ud fra den islamiske forståelse af tingene er det sandt at sige
mennesket, der er herre over hele skabelsen. Derfor står mennesket i
den største taknemmelighedsgæld til Skaberen, fordi det er mennesket,
som mest har nydt godt af Guds skabelse, da Han har tvunget alt i
menneskets tjeneste. Med andre ord er mennesket løst fra alle bånd ved
kun at acceptere én forbindelse, nemlig den til sin Skaber. Mennesket er
det personificerede symbol på hele universets samvittighed og bevidsthed. Når mennesket bøjer sig og kaster sig ned for sin Skaber, bøjer
hele kosmos sig med det og underkaster sig. Når mennesket vender
tilbage til Skaberen, er det på en måde, som om hele universet vender
tilbage til Skaberen. Denne højeste realisering og dette at forme sit liv i
overensstemmelse med dette mål er ifølge islam den højeste fred. En
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sætning i den hellige Koran, der ofte gentages af muslimer, indeholder
i få ord denne filosofi:

Vi tilhører Allah, og til Ham skal vi til slut vende tilbage. (Sura 2,
Al-Baqarah: 157)
Kun få forstår, at meningen her med tilbagevenden ikke er fysisk, men
åndelig. Dette er ikke kun en konstatering af faktum, det minder os også
om selve hensigten med menneskets skabelse. Ligesom laksen ikke
finder fred, før den finder tilbage til sit oprindelsessted − til gydepladsen, kan menneskets hjerte heller ikke finde fred, før det åndeligt set
vender tilbage til sin skabnings kilde. Dette er betydningen af verset:

De, som tror og hvis hjerter finder ro i ihukommelse af Allah - fordi det
er kun i Allahs ihukommelse, at hjerterne kan finde fred. (Sura 13,
Al-Rad: 29)

Uden Gud ingen fred
Mennesket kan ikke leve i fred med sig selv eller med samfundet uden
denne formulerede erkendelse. Ingen anden holdning kan fungere. Det
er kun Guds kærlighed, der kan bringe sand respekt for Hans skabelse.
Jo højere skabelsens orden er, desto nærmere kommer den til Skaberen,
og desto stærkere vokser båndet mellem det skabte og Skaberen.
Mennesket begynder at respektere andre mennesker ud fra en ædlere
tankegang, dvs. ud fra sin respekt og taknemmelighed mod sin Skaber,
mennesket begynder at respektere menneskeheden. Man kan derfor
sige, at essensen i dette er Guds kærlighed, som bliver forvandlet til
kærlighed til Hans skabelse. Hvis vi hypotetisk set fjerner Gud for en
stund fra scenen, får menneskelige forhold pludselig et fuldstændig
andet perspektiv. Det vakuum, der ville blive skabt ved Guds fravær,
bliver pludselig fyldt af menneskets ego. Det er en meget naiv og
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ekstremt uvidende filosofi at tro, at mennesket kan leve uden Gud.
Hvad ateismen i yderste konsekvens opnår er ikke blot den ene Guds
død, men den bringer pludselig myriader af guder til live. Ethvert
eksisterende bevidst væsen forlanger pludselig selv rollen som gud.
Selvoptagethed og egoisme og den fuldstændige hengivelse til at tjene
sig selv vokser sig stærk og almægtig. Samfund, som opbygges med
sådanne individer som byggesten, vil altid være egoistiske og selvcentrerede. Der er ingen logik i at være godgørende over for andre, uden at
der er et skjult motiv. Der er ikke noget ydre referencepunkt tilbage i
form af en barmhjertig Gud, Som er det eneste samlings- og mødepunkt, hvor al skabelse mødes og sammenknyttes.
Dette er den sande islamiske filosofi. Uden at vende tilbage til Gud
kan man ikke finde fred, og uden den fred kan der ikke skabes fred i
samfundet. Alle menneskelige anstrengelser for at skabe fred ud fra
selviske skjulte motiver er dømt til at mislykkes og blive til intet. Hvis
der ikke er nogen Gud, er der ingen fred. Det er den højeste visdom.
Tak
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Islam’s Response to Contemporary Issues
Islam’s Response to Contemporary Issues is a lecture delivered at the
Queen Elizabeth II Conference Centre (London) by Hazrat Mirza Tahir
Ahmad, Khalifatul Masih IV, the previous supreme head of worldwide
Ahmadiyya Muslim Community.
Based on Quaranic teachings, the speaker argues that
Swords can win territories but not hearrts; force can bend
heads but not minds.
The role of woman is not of concubines in harems nor a
society impriosned in the four walls of their homes.
Richer nations provides aid with strings attached and yet
the flow of wealth continues to be in the direction of the
rich while the poorer sink deeper in the red.
Religion does not need to be predominant legislative
authority in the political affairs of a state.
Irrespective of the thawing of the cold war, the issue of
war and peace does not only hang by the thread of super
power relationship.
Without God there can be no peace.
The book also contains comprehensive discussion of interest; financial
aid; International relations; and the role of Israel, America and the
United Kingdom in the new world order.
Its message is timeless and relates to the future prospects for peace. If
the speaker is proved right in most of his predictions, as he has already
been proved right in some of them, no one can afford to ignore this
message.
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