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Oversætterens forord
Dette hæfte handler om iihad. Ikke jihad som et abstrakt begreb, men jihad,
som det har været praktiseret og stadig bliver praktiseret af islamiske personer
og organisationer gennem historien og alle steder i verden.

Der har været f6rt mange diskussioner om, hvad jihad egentlig betyder, og
hvad begrebet omfatter. Et par af de mest kontroversielle punkter er, om jihad
omfatter brug af vold eller ej, og om jihad kan forstås som en indre anstren-
gelse, overvindelse af negative tendenser i personligheden.

Det kan i sagens natur være svært at give endelige svar på disse spØrgsmåI,
så her skal blot nævnes to forslag: Jihad omfatter brug af vold, når det er nØd-
vendigt. Hvis islamisk herredømme kan fremmes uden brug af vold, er det
også en form for jihad, og endda en vigtig form. At indføre islamisk levevis,
f.eks. kostregler, faste, tilslØring af kvinder etc. er også jihad, uanset om det
gØres med vold eller ej.

Hvad angår den indre anstrengelse, overvindelse af negative personligheds-
træk, udgØr Muhammeds livshistorie et vigtigt eksempel. Her er der mange
eksempler på den ydre jihad, udført gennem intriger, traktater og forskellige
former for kamp.

I sammenligning med andre store religioner har islam kun få beskrivelser
af, hvordan man overvinder negative personlighedstræk, og knap nok en klar
definition af, hvilke personlighedstræk, der er negative. Man b6r dog ikke un-
derkende, at islamisk tradition siden Muhammed har gjort mere ud af dette,
muligvis efter kristen inspiration.

, I dette hæfte vil vi lade islamiske ledere få ordet i sammenhænge, hvor
de ikke har været hæmmet af hensyn til verdslige regeringer eller andre, der
kunne straffe dem for fundamentalistiske eller ekstremistiske synspunkter. De
taler rent ud af posen om deres ambitioner i islams navn, og hvordan jihad skal
udvide islamisk herredømme til stadigt nye lande.45Udvalgte korancitater om jihad



Et vigtigt spØrgsmål er så, om disse ledere virkelig repræsenterer islam,
eller om deres tolkning er en misforståelse af islam. De citerer selv koranen,
hadith og sirat (Muhammeds livshistorie) som rØdderne til deres ideologi,
hvilket giver dem en legitimitet, der kun for alvor kan udfordres af andre og

mere moderate islamiske lærde, der tager udfordringen op og demonstrerer, at

Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri, Sayyid Qutb og andre islamister ikke
har begrebet religionens principper.

Heldigvis findes der et effektivt middel for moderate, islamiske lcdcrc. dcr
vil dokumentere, at de radikale tager fejl: De moderate kan udstede en erklæ-
ring, en fatwa, der erklærer, at de radikale ikke længere er muslimer, men er at

regne som frafaldne. Sker det, er der en mulighed for at standse brug af trusler
og vold i religionens navn.

Indtil det sker, er det væsentligt for os i Vesten at fbrstå jihad, så vi kan

identificere og im6degå tendenser til religiøs fanatisme. Det er formålet med

dette hæfte.

Målet for jihad er verdensdominans
Målet.for jihad er at dominere hele verden - at indt''øre en global stcrt styret uf
islanisk lov.
Jihad er ikke, som nogle vestlige apologeter hævder, blot en stræben efter indi-
viduel perfbktion. Jihad er heller ikke bare en samling tilfældige sammenstØd
med islamistiske grupper med forskellige måI. Jihad er derimod en radikal,
ekspansionistisk og totalitær ideologi, hvis mål er at etablere en global isla-
misk stat styret af islamisk lov, sharia. Tilhængerne af denne ideologi er villige
til - og i stand til - at bruge vold fbr at opnå deres måI. De bruger også deres
demokratiske friheder i Europa og USA til at fremme deres mål - typisk vecl at
agitere for særrettigheder til'undertrykte minoriteter'.

Målet for jihad beskrives i detaljer i de
islamiske tekster og af islamiske lærere.
Osama bin Laden og andre ledere inden-
fbr jihad har gentagne gange forklaret, at
deres mål er at etablere en ny verdensor-
den, en islamisk verdensorden. Som Irans
præsident Mahmoud Ahmadinejad for-
udså: "B6lgen af islamisk revolution vil
snart nå hele verden." Den sydafrikanske
mufti Ebrahim Desai forklarede fornylig,
at "en af de vigtigste pligter for islamiske
herskere er at udbrede islam til hele verden
(...) Hvis et land ikke tillader islams frem-
trængen blandt sine borgere, eller hvis det
skaber hindringer for det, vil en islamisk
hersker have ret til at udØve jihad mod det-
te land..."
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Det faktum, at jihad retfærdiggØres af
koranens mange opfordringer til, at de

troende skal bekæmpe de vantro, gør for-

handlinger med jihadister fuldkommen
nyttelgse. Som Osama bin Ladens næst-

kommanderende, Dr. Ayman al-Zawahiri
sagde i sommeren 2006: "Krig mod Isracl

kan ikke indstilles på grund af traktatcr.

våbenhviler, Sykes-Picot aftaler, patriotis-

NæstkommanderenrJe i Al-Qaetla, me eller grænsestridigheder, men er jihad
Ayman alZawahiri for Allahs skyld, indtil al religion er hans

alene. Jihad har til formål at befri Palæstina, hele Palæstina, og at befri ethvert

land som har tilhørt islam, fra Spanien til Irak.
Pakistaneren Syed Abul Ala Maududi, grundlægger af det radikale parti

Jamaat-e-Islami, stØttede dette synspunkt: "Islam er en revolutionær ideologi

og et program, der s6ger at ændre den sociale orden i hele verden, og at rekon-

struere den i tråd med sine egne principper og idealer.

Islam søger at gdelægge alle stater og re-

geringer overalt på jorden, hvis de er imod
islams program og ideologi, uanset hvilkct
land eller nation, der regerer der..." Maud-

udi havde en vision om en forenet islamisk
stat, der stØt ville brede sig ud fra det pa-

kistanske subkontinent: "Det Muslimske
Parti vil uundgåeligt udvide sin invitation
til borgere i andre lande, så de også kan

komme til den tro, der lover sand frelse og

ægte velfærd. Og i det tilfælde, at det Mus-

limske Parti har tilstrækkelige ressourcer,

vil det eliminere ikke-islamiske regeringer

og erstatte dem med de islamiske regeringers magt." Dette var, ifplge Maudu-

di, nBjagtigt hvad Muhammed og de første kaliffer gjorde. "Det er den sarlnrc

politik, der blev fulgt af den Hellige Profet (må Allahs fred være over ham) og

hans efterf6lgencle, de store kaliffer (må Allah være glade for dem). Arabicn,

hvor det første Muslimske Parti blev grundlagt, var det første land der blev

undertvunget og bragt under islams styre.r

Genoprettelse af kalifatet - den islamiske enhedsregering, der styrer det isla-

mistiske samfund under ledelse af en kalif, Muhammeds efterfølger, er et nøg-

lemål for dagens jihadister, for kun en kalif har myndighed til at f6re krig mod

ikke-muslimske stater for at underlægge dem islamisk lov. Denne id6 er ikke en

bpfindelse eller en vild fantasi blandt marginaliserede jihadister, men er en del

af den traditionelle fortolkning af islamisk lov. For eksempel beskriver en bog

om islamisk lov, udgivet i l99l af det store Al-Azhar universitet i Cairo, begre-

bet jihad som "krig mod ikke-muslimer".t Og den beskriver i detaljer, hvordan

denne krig konkret skal udføres: "Kaliffen fører krig mod jøder og kristne ...

indtil de bliver muslimer eller betaler kopskatten for ikke-muslimer (jizya)."

Jihad-bevægelsen har som mål at underlægge hele verden Allahs religion og

fortsætter med alle tænkelige midler, indtil dette mål er nået.

Et hovedmål for jihad: Død over Amerika
Råbet "Død over Amerika" har genlydt i den islamiske verden siden Ayatol-

lah Khomeinis islamiske revolution i Iran i 1979. På grund af de amerikanske

fors@g på at etablere demokratier i den islamiske verden, og fordi USA er den

mest markante opposition til islamisternes vision om en verden styret af sha-

ria, regnes USA for at være deres stØrste hindring for, at de kan nå deres måI.

Islamistcrne lægger ikke skjul på deres in-

tentioner:'Amerika", erklærede Al-Qaeda tals-

manden Suleiman Abu Gheith, "repræsenterer

den hpjeste form for vantro i vores moderne

verden, og fderfor] ... har vi ret til at dræbe fire
millioner amerikanere - to millioner af dem

børn - at sende dobbelt så mange i eksil og at

gØre hundredetusinder af dem til kr6blinge.
Desuden har vi ret til at bekæmpe dem med

biologiske og kemiske våben."
Den saudiske sheik Nasser ibn Hamed angav

således i 'Afhandling om afgørelser vedrØrende

brug af masse6delæggelsesvåben mod vantro"
et endnu hpjere tal for passende amerikanske

dødsfald: "Hvis en bombe kastes mod dem [amerikanerne], som ville dræbe

l0 millioner mennesker og brænde deres lande på samme måde, som de har

brændt islamiske lande - ville dette være tilladt..."

2. Ahmecl ibn Nuqib al-Misri, Reliunce o.f'the Truveller ('Umdat ul-Salik): A Classic Manual

rf Islamir: Sut'rctl Lutv, rn'ersut u.f Nuh Ha Mim Keller (Amanu Publications, 1999) o9.0'l

Sved Abul Ala Muududi,
opfinde r af S h ur i u1finun s

Den rnagtJulde

Ayatollah Khomeini

l. Syed
I 939.

Abul Ata MaudurJi "Jihad in Islont", tale givet t'ed rådhuset, Lahore, 13. upril
()clgit,et online på http:l/ltost06.ipowerweb.c'oml-ymofmdr:lbooksliihadinislunt
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osama bin Laden skrev i sin "Erklæring om Jihad mod Jøder og Korsfa-
rere" (1998), at "drab på amerikanere og deres allierede - både civile og unifor-
merede - er et påbud for alle individuelle muslimer, som kan gøre det i ethvert
land, hvor han kan gØre det..."

Irans præsident Ahmadinejad talte åbent
om @delæggelse af Amerika i en tale holdt
i oktober 2005: "Til dem, der tvivler. til
dem, der spØrger, om det er muligt, eller
dem, der ikke tror, siger jeg dette: En ver-
den uden Amerika og Israel er både mu-
ligt og opnåeligt." Hans allierede, Hassan
Nasrallah, leder af Hizbollah, forklarede i
2002, at dette formål ikke stod til at ændre:
"Vores fiendtlighed mod Den Store Satan

IUSAI er absolut... 'Død over Amerika' vil
forblive vores gennemtrængende og kraft-
fulde slogan: D6d over Amerika!"

Disse ord kan desværre ikke affejes som
en afvigelse fra islamisk tradition; de er et

nyt udtryk for en gammel impuls. Det blev forklaret af Sheik Abd Al-Aziz
Qari, der i sin prædiken i Kaaba-moskeen i Medina sagde: "Når vi siger, at
det er et guddommeligt påbud at eliminere de vantro, vil det sige, at det er
en uforanderlig, gyldig lov, et konstant princip, der ikke forandres efter tid,
personer eller omstændigheder. ... Det vil sige, at ligesom landene Thamoud,
Aad, Midian m.fl. blev elimineret, således vil også Amerika og jØdernes land
blive elimineret."

Jihad kræver drab på vantro, konvertering til islam
eller underkastelse under islamisk lov
Målet for krigsf6relse er ikke at tvinge de vantro til at konvertere til is-
lam, men i høj.t. grad at udvide området under islamisk lov og at få van-
tro til at underkaste sig som mindreværdige. Islamisk historie og jurisdikti-
on - helt fra Muhammeds tid - har givet tre muligheder for ikke-muslimer
i konfrontationen med jihad: at konvertere til islam, at underkaste sig isla-
misk styre eller døden. Islamiske jurister har udviklet en lovmæssig traditi-
on om dette, der er uden lige i nogen anden religion: Et omfattende og de-
taljeret lovkompleks om underkastelsen af ikke-muslimer i Allahs navn.

En lærebog om islamisk lov (Hidayah) insisterer på, at mennesker skal in-
viteres til islam, før der kan åbnes krig mod dem. Men, "hvis de vantro, efter

at have fået invitationen, hverken accepterer den eller accepterer at betale den
islamiske kopskat (jizya), vil det være en pligt for muslimer at påkalde sig Al-
lahs hjælp og erklære krig mod dem."3

Målet for jihad er at indlemme ikke-muslimer i det islamiske samfund, en-
ten ved konvertering eller underkastelse. Islamisk lov regner ikke-muslimer
for dhimmier ('skyldige'), fordi de ikke bare har afvist Muhammed som pro-
fet, men også har forvrænget de åbenbaringer, de siges at have modtaget fra
Allah.

Selvom jøder, kristne og andre ikke-muslimer kan tillades at udØve deres re-
ligion inden for den islamiske samfundsorden, skal de gØre dette under stærkt
begrænsede forhold, der løbende minder dem om deres andenklasses status i
samfundet. Alt dette er stadig en del af den sharia-lov, som islamisterne s@ger

at indføre i verden.

Jihad og kvinder
Jihad-ideologien krctver undertrykkelse af kvinder.
Koranen er et manifest for kvindeundertrykkelse. Den siger:
. Kvinder er mænd underlegne og skal regeres af dem.

"Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for
andre." (4:34)

. Kvinders vidnesbyrd har kun den halve vægt af mænds.
"Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd,
så 6n mand og to kvinder, som I kan godtage for vidner, således at hvis
den ene af de to skulle fejle, kan den anden påminde hende." (2:282)

' En mand kan gifte sig med op til fire kvinder og have sex med slaver.
"Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældrelØse retfærdigt, så

gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange
for ikke at kunne behandle dem ligeligt, så kun med 6n, eller de slavin-
der, I ejer. Dette er det nærmeste til ikke at komme på afveje." (4:3)

. En søns arv skal være dobbelt så stor som en datters.
Allah pålægger jer for jeres bgrn: Et af hankøn skal have samme lod som
to af hunkøn. (4:ll)

. En mand skal slå ulydige koner.
"De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Allah

. vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade
alene i sengen og slå." (4:34)

3. Fru Hidat'ah, yol.ll..s. 140, t'iteret iThomas P. Hughes,
(W.H. AIlen, I 895), "Jihad", s. 243-248.

I ran s I srae I -.fje ndtli ge præ s itle nt
Mahmoud Ahmadineittd
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Pakistans Medicinske Institut har fastslået, at over halvfems procent af alle
kvinder har oplevet at blive slået, tævet eller misbrugt seksuelt for forseelser
så små som at have lavet et dårligt måltid. Andre blev straffet for ikke at have
født drengeb6rn.a

Det koraniske krav om at kvinder skal "lægge deres hovedslgr hen over de-
res halsudskæring." (24:31) har også konkrete fglger.I marts 2002 blev femten
piger fanget af en brand i deres skole. De lagde deres ydre klæder fra sig for
at overleve flugten gennem flammerne. Men Saudi-Arabiens religipse politi,
Muttawa, ville ikke lade pigerne slippe ud af bygningen, uden at de var fuldt
tilslørede. Muttawa gik i kamp med politi og brandfolk, der s@gte at åbne sko-
lens d6re. Alle pigerne døde.5

Koranen tager også b6rneæg-
teskaber for givet. Det skyldes
muligvis, at Muhammed selv
havde en mindreårig kone. Han
"giftede sig med Aisha, da hun
var en pige på seks år og fuld-
byrdede ægteskabet, da hun blev
ni år gammel."6 Dette har haft
konsekvenser for millioner af
kvinder og piger i de samfund,
hvor koranen regnes for en ab-
solut sandhed og Muhammed et
forbillede for alle menneskers
opf6rsel. Mere end halvdelen af
teenage-piger i Afghanistan og

Bangladesh er således gift.? Ayatollah Khomeini fortalte de muslimske tro-
ende, at det er 'en guddommelig velsignelse' at gifte sig med en pige f6r hendes
første menstruation.

Såkaldte 'æresdrab' (der rettelig burde kaldes familiehenrettelser) er, selvom
de ikke er foreskrevet i koranen eller islamisk lov, et dybt rodfæstet element
i islamisk kultur og derfor i jihad. Den skam, som seksuel urenhed hos en
kvinde eller pige i familien medfører, herunder at være offer for voldtægt, bli-

4. Se Amnesty Internationul: "Media brieJing: Violence again,st women in Pakistan", t7.4.02,
http://web.Amnestr-.orglai.nsfllndex/A5A33010002?OpenDoument&of:THEMES\WOMEN.
5. Christopher DickeylRod Nortlland: "The Fire That Won't Die Out", Newsweek,22.7.2002, s. 34-37.
6. Bukhari, vol.5, bog 63, nr.3896; wtl.7, bog 67, nr.5158. Bukhari regnes.for enJbjlfri hadith-sam-
ling.

7. FN (UNICEF): "Child marriages must stop", 7.3.2001, http:llwv;w.unicef.orglnewslinel0lp12l.htm.

Saud i- Arab ie ns st re ng,e,

re ligirytse politi, M utawa

ver udrenset ved at dræbe hende. Som eksempel
har det relativt moderate Jordan denne passus i
straffelovens paragraf 340 "en ægtemand eller
en anden nært beslægtet, der dræber en kvinde
efter bestyrket mistanke om hor, vil blive frita-
get for straf i fuldt omfang."

Som følge af den islamiske indvandring til
Europa er denne tradition også kommet til Ve-
sten, som det er set i Danmark f.eks. ved det
dramatiske mord på Ghazala Khan i Slagelse.
Med den voksende islamiske indflydelse kan vi
forvente at se mange flere sager som disse.

Ghazala Khan
drnbt i Slagelse sept.2005

Den anti s e mit i s ke H izbo Lla - le de r
Hassan Nasralkth

Jihad ønsker jøderne udryddet
Jødehadet er bredt og stærkt i den islamiske verden. Sheik Ahmad Abu Hala-
biya opsummerede den generelle holdning i en prædiken fra Sheik Zayedbin
Sultan Aal Nahyan moskeen i Gaza, transmitteret direkte på den officielle tv-
kanal for Palestinian Autority (PA) med denne opfordring: "Vis ikke jøderne
nogen nåde, uanset hvor de er, i ethvert land. Kæmp mod dem, hvor end du
er. Hver du end mØder dem, dræb dem. Hvor end du er, dræb jøderne og de
amerikanere, der er som dem..."

Irans præsident Ahmedinejad går endnu længere i sin dehumanisering af
jøder: "De fjøderne] har ingen grænser, forbehold eller tabuer, når det drejer
sig om at dræbe mennesker. Hvem er de? Hvor kom de fra? Er de mennesker?
'De er som kvæg, trej, mere vildledte.' En samling blodt@rstige barbarer. Sam-
menlignet med dem er alle kriminelle i verden gode eksempler."

Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, udtrykker sin modstand mod Israel i
rent teologiske termer ud fra koranens anti-semitisme: "Enhver, der læser Iko-

ranenl, kan ikke forestille sig sameksistens
med dem, fred med dem, eller nogen form
for accept af deres tilstedeværelse ... for de
er som en kræftsvulst, der kan sprede sig
igen når som helst." Nasrallah kalder jøder-
ne "b6rnebørn af aber og svin" (jfr. koranen
2:62-65, 5:59-60 og 7 :166).

Islamister citerer ofte den islamiske tra-
dition, hvor islams grundlægger, Muham-
med, taler om de sidste dage: "Tiden skal
ikke komme, før muslimer går i kamp mod

l3t2



jøderne (og dræber dem); fgr jgderne gem-
mer sig bag klipper og træer, som vil råbe:
'Oh, muslim! Der gemmer sig en jøde bag

mig, kom her og dræb ham"'8 Dette vers
citeres i charteret for Hamas, den Islamiske
Modstandsbevægelse.

Ifglge de radikale islamiske præster
retfærdiggØr koranens holdning til jøder
endda selvmordsangreb mod civile. Middle

East Media Research Institute rapporterede, at en hjemmeside fra Egyptens
Al-Azhar Universitet fØrst i2002 skrev: "Den store imam fra Al-Azhar, Sheik
Muhammad Sayyed Tantawi, kræver, at det palæstinensiske folk af alle ret-
ninger forstærker martyroperationerne [selvmordsangreb] mod den zionistiske
fjende." Han beskrev martyroperationerne som den højeste mulige form for
handling.

Jihad handler ikke om Israel
Jihad handler hverken om USA's politik overfor Israel eller om Israels politik
ov erfor p alæ s t i ne ns e r ne.

USA's stØtte til Israel er en af de mest almindelige forklaringer på den volde-
lige form for jihad. Mange, ikke mindst på venstreflpjen, tror, at en mindskelse
af USA s stØtte til Israel, kombineret med yderligere israelsk afståelse af land,
vil standse volden. Men dette synspunkt er ahistorisk; for eksempel kan man
konstatere, at den første islamiske terrororganisation, Det Muslimske Broder-
skab, blev grundlagt i 1928, tyve år f6r grundlæggelsen af staten Israel. Orga-
nisationens formål har ikke ændret sig væsentligt siden da.

Grundlæggelsen af Det Muslimske Broderskab var ikke en reaktion på zionis-
men, men på, at den sekulære, tyrkiske regering havde afskaffet kalifatet i 1924.e

Den islamistiske gruppe Hizb-ut-Tahrir tilskriver således ikke dagens pro-
blemer i den islamiske verden til israelsk eller amerikansk ondskab i Irak eller
andre steder, men til kalifatets ophævelse: "Siden den dag har den islamiske
ummah [nation/fællesskab] levet et liv af ulykker; den blev brudt op i små mi-
nistater, der på enhver måde blev styret af islams fjender."rO

8. Sahih Muslim, bog 41, nr.6985
9. Oversæt.anm.: Det er dog værd at bemærke, at Det Muslimske Broderskab var en.for-
holdsvis lille gruppe, indtil den startede den store op.stand i 1936-1939. Opstctnden skete med
betydelig materiel st@tte fra det nationalsocialistiske regime i Tyskland.
10. James Georg,e Jatras: "ls There u Khilajhh in Your Ftrture? The Coming Islamic Revolu-
tion", Cltronicles, .februar 2005

Selvom amerikanske og europæiske repræsentanter stadig s@ger at fremme
initiativer til at give palæstinenserne land for fred, har der aldrig været nogen
antydning fra den anden side om, at den slags indrØmmelser vil medføre den
længe Ønskede indstilling af fjendtligheder. Faktisk har mange islamister ofte
og klart afvist forhandlingsvejen og enhver mulighed for kompromis.

Sheik Yousef Al-Qaradhawi i Qatar, der
har international indflydelse i islamiske
kredse og som vestlige analytikere anser
for moderat, har sagt det lige ud: "Der er
ingen dialog mellem os [muslimer og jØ-

der] andet end med sværd og riffel."
Mahmoud Zahar, udenrigsminister for

Hamas, har gentaget denne holdning: "Selv
hvis USA ville give os alle deres penge til
gengæld for at anerkende Israel og opgive
selv det mindste stykke af Palæstina, ville
vi aldrig gøre dette, om det så ville koste
os livet."

Irans Ahmadinejad har erklæret sine folkemorderiske intentioner mod Israel
ved mange lejligheder: "Vores kære imam [Ayatollah Khomeini] har beordret,
at besættelsesregimet i Jerusalem skal fjernes fra jordens overflade. Det var
meget klogt sagt. ... Det zionistiske regime er falsk og illegitimt og kan ikke
overleve. ... Stormagterne har skabt dette falske regime og tilladt det at begå
alle mulige forbrydelser for at sikre deres interesser."

På samme måde skriver Hamas, som vestlige ledere bliver ved med at in-
vitere til forhandlinger, i sit charter et citat af Det Muslimske Broderskabs
grundlægger, Hassan Al-Banna: "Israel vil eksistere og vil fortsætte med at

eksistere, indtil islam udsletter det..."
"Der er ingen anden lgsning på konflikten i regionen," siger Hizbollahs le-

der, Hassan Nasrallah. end den totale udslettelse af Israel."

Jihad skyldes ikke aktuelle problemer
Årtogn, tit Jihad er ikke islamisternes nuværende utilfrertshecl omkring Af-
ghanistan, Irak eller andre brcendpunkter i MellemØsten.
Den italienske journalist Magdi Allam noterede for nylig, at "Vesten tror, at
den terrorisme, der ramte New York, London og Madrid er en reaktion, en

form for opr@r blandt de fattige mod de rige."rr

ll. Assaf Uni, "Hamas' terror is not a reaction to the occupation", Haaretz.,23. maj 2006

Muhamm ad S ayy e d Ta ntaw i,
AI-A:.hctr Universitetet i Cttint

Den indflytlelsesrige
YouseJ Al-Qaratlhawi
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Jihadisterne ligger ikke under for en sådan illusion. De har en klar forståelse
for, hvordan de kan påvirke den offentlige mening i Vesten, og deres ven-
streorienterede allierede i USA og Europa har lært at fremstille sig selv som
ofre, og deres handlinger som et fors@g på at slå igen mod undertrykkelse fra
kolonitiden.

Et andet bevis for, at jihad stammer fra teologiske påbud i selve islam, ikke
fra politisk utilfredshed, er det faktum, at jihadisterne er aktive overalt i ver-
den. De internationale medier fokuserer på konflikterne i Israel, Irak og Af-
ghanistan, men jihad foregår også på et lavere plan og stort set uden daglig
opmærksomhed i Indonesien, Filippinerne, Thailand, Kashmir, Tjetjenien,
Balkan, Nigeria for ikke at tale om den 'stille jihad', der forgår i Europa.

Samuel Huntington skrev i "Civilisationernes Sammenst6d": "Uanset, hvor
man ser på islams grænser, vil man se, at muslimer har problemer med at leve
i fred med deres naboer ... Muslimer udgØr en femtedel af verdens befolkning,
men i 9O'erne har de været involveret i langt flere voldelige konfrontationer end
nogen anden civilisation. ... I de tidlige 90'ere har muslimer været involveret i
flere voldelige konfrontationer end alle ikke-muslimer tilsammen. mellem to tred-
jedele og tre fjerdedele af krige mellem fbrskellige civilisationer har været mellem
muslimer og ikke-muslimer. Islams grænser er blodige, ligesom dets indre."r2

Tilsvarende har jihad alle religigse
grupper som måI. Historisk har jihad væ-
ret mere voldsom mod hinduer og buddhi-
ster i Indien end mod de kristne i Europa:
Hinduer og buddhister betragtes nemlig
ikke som "Bogens fblk", den koraniske
betegnelse for kristne og jøder, og deres
islamiske erobrere behandlede dem derfor
betragteligt værre.

Der er ingen steder i verden, hvor man
kan undslippe jihad. Overalt, hvor der er

muslimer, og det vil sige i stort set ethvert land i verden, er der også tilhængere
af jihad-ideologien og fortalere fbr sharias overlegenhed. Fredelige muslimer
har endnu ikke gjort noget st@rre, velorganiseret fors6g på at definere en al-
ternativ udgave af islam, en tolerant udgave der 6nsker ubegrænset fredelig og
ligeværdig sameksistens med ikke-muslimer, frihed for tro, tanke og tale, eller
for at fjerne de elementer i sharia, der er uforenelig med de ellers universelt
accepterede men neskerettigheder.

12. Suntuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations", Toucltstone 1997, side 256-258.

Den stille jihad
Jihad sker gennem undertrykkelse af demokratiske institutioner.
Baseret på deres religigse bud om at overvinde de vantro og bringe islam til
at dominere i verden, arbejder jihadisterne gennem alle muslimske samfund
'i Vesten med det formål at underminere demokrati og forfatningsmæssig lov.

De bruger de demokratiske institutioner og deres egen status som 'undertrykt
mindretal' frataget lighedens glæder til at undertrykke selve den demokratiske
proces.

Ved at udnytte Vestens respekt for mindretalsrettigheder og kultur søger
jihadisterne at gennemfgre sharia bid for bid, først i deres egne samfund og

derefter i hele Europa.
Oussama Cherribi, medlem af det hollandske parlament, bemærkede denne

udtalelse fra en imam i Holland: Sharia (islamisk lov) har intet behov for at
tilpasse sig den moderne verden, for det er guddommelige love. Mennesker
skal i stedet tilpasse sig sharia.'3

At forsvare sharia indebærer at forsvare
dødsstraf ved stening. Hani Ramadan, en

fremtrædende islamisk leder i Schweiz,
bror til den kendte Tariq Ramadan, blev af-
skediget fra en lærerstilling i Geneve, efter
at han havde udgivet en artikel i det fran-
ske blad Le Monde, hvori han forsvarede
stening som straf for hor.ra Han tog sagen i

retten, der lod sig overbevise af argumenter
om "demokratisk pluralisme", og gav ham
meclhold to gange.rs Danske imamer, f.eks.

den kendte Abdul Wahid Petersen, har udtrykt tilsvarende holdninger.
Mens nogle muslimer i Vesten tilpasser sig vestlige værdier, er der mange andre,

der har et helt andet måI, ikke mindre end at skabe islamiske stater i Europa.

Giuseppe Bernardini, romersk-katolsk ærkebiskop i Tyrkiet, siger: "Domi-
nansen er allerede begyndt." Han bemærker at saudiske oliepenge "ikke bru-
ges til at skabe arbejdspladser i det fattige Nordafrika eller MellemØsten, men

derimod til at bygge moskeer og kulturcentre i kristne lande med islamisk
indvandring, herunder Rom, Kristendommens hjerte ...

'13. Otrssama Cherribi: "lmams an issues: The Politic's o.f Islam in Eurutpean Publit' Spot:e
prt:senteret vetl American Politic'ul Sc'ience Assot:icttion, Sun Francisco, Culifornien, 30.

aLtg,Ltst til 2. septentber 2001.
14. Hani Ramadan, "Lu charia inr:om1trise", LeMonde 10. september 2002
15. "Controversial Muslim scholar wins in coLtrt", Swisslnfo,2l. maj 2005

De n mocle rute (i kke -vo lde I i ge)

i slami st Hctni Rumadttn

Professor Somue I H untington :
"lslams grrcnser cr blotliga"
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D e n tlu ns ke .fund a m e n tal is t
Abdul Wuhid Petersen

Hvordan kan vi ignorere mønsteret i dette, et
mønster, der handler om ekspansion og genero-
bring?"

Bernadini fortalte om en samtale, han havde
haft med en islamisk leder, som havde sagt:
"Takket være jeres demokratiske love vil vi in-
vadere jer. Takket være vores religi6se love vil
vi dominere over jer."'u

Jihadister i Europa har været ganske lige-
fremme om deres intentioner. I England pralede
sheikh Omar Bakr Muhammad længe af, hvor-
dan han udnyttede misforholdet mellem ytrings-
friheden og demokratiets behov for at beskytte
sig selv og erklærede åbent, at hans mål var at
'forvandle Vesten til Dar Al-Islam.' Han forlod
Storbritannien efter de jihad-inspirerede terror-
angreb i London 7. juli 2005.

Muhammed selv tog kontakt til
sine naboer. Han sendte breve til
lederne i Persien, Byzans og Abys-
sinien (Ethiopen) med denne opfor-
dring: "Omvend jer til islam, så vil
I være sikre."l7

Det var der ikke nogen af dem,
der gjorde, og Muhammeds advar-

sel var alvor! Ingen af dem var sikre.
I år 635, blot tre år efter Muham-
meds død, faldt Damaskus for de

invaderende muslimer. Året efter faldt Antiokia. Det var Jerusalems tur to
år senere, i år 638. Mange kristne blev dræbt, mange andre taget som slaver.
MØnsteret gentog sig, da muslimerne nåede frem til Cilicia og Caesaerea i
Cappadocia i år 650.

Jihadisterne gik hurtigt fremad i Nord-
afrika, og i år J ll var de klar til at invadere
Spanien, så Europa nu var angrebet både
fra Øst og fra vest. I år l15 var muslimerne
godt i gang med at erobre Spanien, hvorfra
de først blev endeligt fordrevet over 700 år
senere. De fortsatte derfra ind i Frankrig,
hvor Karl Martell, 'Hammeren', stoppede
dem i slaget ved Tours 132.

Edward Gibbon, der skrev "Romerrigets
Storhed og Fald", bemærkede, at hvis det
islamiske erobringsforsgg i Frankrig var
lykkedes, "ville korantolkning sikkert væ-
ret et emne i Oxfords skoler, og dets kate-
dere ville demonstrere overfor et omskåret
folk, hvor hellige og sande Muhammeds
åbenbaringer var."

M tr hamme d oplb rdre r mu s I i me rne t i I
at anstrenge sig i Allahs sag

Kctrl Martell stoppede
de islamiske invasioner

En forvandling af Storbritannien til en isla-
misk stat kunne ske ved en 'invasion udefra'. "I så fald," siger Bakri, ',vil vi
være dens hær og soldater indefra. Men hvis ingen sådan islamisk stat kommer,
vil muslimerne bringe Vesten til islam gennem en ideologisk invasion..."

Jihad og 'korsfarere'
Jihad-bevægelsen hævder at bekæmpe 'korsfarere', men store dele af dagens
islamiske verden har i sin tid været kristne lande, der var mål for jihad-bevæ-
gel sens erobringstogter.

Jihad er en fast del af islamisk historie og en pligt, der stammer fra koranen
og Muhammed. Fra islams tidligste dage har muslimer fulgt denne pligt. F'ørst
forenede Muhammed den arabiske halvØ og dikterede, at alle andre religioner
end islam skulle være forbudt der. Så fortsatte muslimerne ud i den st@rre,
ikke-islamiske verden. Arabien var på det tidspunkt omgivet af store, kristne
lande, især det Byzantinske Kejserriges provinser Syrien, Palæstina og Egyp-
ten. Fire af de fem vigtigste byer i kristendommen - Konstantinopel, Alexan-
dria, Antiokia og Jerusalem - var indenfor rækkevidde for de arabiske hære.
også byzantinernes ærkerival, Persien, lå på de hellige krigeres vej.

Da Gibbon skrev i slutningen af det 18. århundrede, syntes jihad-bevægelsen
i de store islamiske imperier ikke at være andet end et fiernt minde. I dag er
jihad genfØdt med en vildskab, som Gibbon næppe kunne have forestillet sig.
Og igen forsøger bevægelsen at bestemme hele verdens skæbne.

17. Muhammed lbn Ismaiel Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari: "The Translations of the Meanings"
oversat af Muhammad M. Kahn, Darussalam, 1997. Vol. 4, bog 56, nr. 2911.

16. John L. Allen, Jr.:
oktober 1999

"Europe's Muslims worrr- bishops", National Catholic Reporter, 22.

l8 T9



Jihad i historisk belysning
Ordet Jihad' betyder, direkte oversat, 'indsats' eller 'anstrengelse'. Ordet blev
brugt af Muhammed i sin tid i Medina, når han skulle motivere muslimer til at
yde noget ekstra for islams sag. Det blev kombineret med hyppig fordømmelse
af 'hyklere', der blot erklærede sig som muslimer for deres sikkerheds skyld,
men i praksis foretrak at passe deres hjem og deres familie i stedet for at ofre
liv og ejendom for islam skyld.

Jihad har engang været regnet for en af islams s@jler, men udgØr i dag ikke en
af de officielle fem (trosbekendelse,bøn, pilgrimsrejse, faste og den hellige skat,
zakat). Der findes citater fra Muhammed, hvor kun trosbekendelsen er vigtigere
end jihad, da denne anstrengelse fra de troendes side var fundamentet for at etab-
lere Muhammeds magt over Medina, senere Mekka, og derefter for udbredelsen
af islam til det @vrige Mellemøsten.

Jihad er den eneste egentlige nyskabelse i islam i forhold til de religioner, der
eksisterede i Arabien på Muhammeds tid. Trosbekendelse, b6n og pilgrims-
rejse (til Mekka) var centrale elementer i arabisk polyteisme, faste (specielt As-
hura, der stadig praktiseres af Shia-muslimer) blev indført efter eksempel fra
jøderne. Endelig er den hellige skat zakat en kombination af Mekkas klassiske
skat til fordel for fattige pilgrimme og den andel på 20 procent, Muhammed
modtog af krigsbytte. Jihad har ingen direkte forløber. F'ør Muhammeds tid
havde araberne forskellige religioner og omgikkes ellers hinanden på vanlig
vis med handel, intriger, slagsmål om kameler og oaser.

Der findes ingen klar definition af 'jihad', så man skarpt kan adskille, hvad
der er lovlig jihad, og hvad der ikke er. Den korteste definition er, atjihad er
gnhver form for aktivitet, der gavner og udbreder islam. Det har været disku-
teret, om jihad indebærer vold. Det bedste svar på det spørgsmål er: "Når det
er nØdvendigt." Anstrengelsen kan udfolde sig på mange forskellige planer. At
presse muslimske kvinder til at gå indhyllet eller at tvinge børntil bøn og faste
er således også jihad, uanset om der indgår vold eller ej.
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Det Islamiske Universitet i Medina har i deres engelske koranoversættelse,
The Noble Quraan, denne definition af jihad som fodnote til sura 2:190, hvor
ordet nævnes første gang, ud af i alt 164 forekomster ikoranen:

Jihad er hellig krig Jbr Allahs sag med fuld mobilisering uf ntctndskab og
vciben. Det har den hqjeste betydning i islum og er en crf dens sqtjler. Jihutt
etoblerer islams magt, gQr Allahs ord suverænt (dvs. kun Allah har ret til
at hlive tilbedt), og uclbreder islam. Opgives jihad, bliver islam @delagt, og
mLtslimer vil Jalde til luv status; deres cere er tabt, deres land stjæles, og cleres
autoritet forsvinder. Jihad er en.forpligtelse i islam frtr hver enkelt muslim.
Enhver, der undslår sig denne pligt eller undlader at opfl,lde den, vil ckTt som
hykler.

Jihad er også den forskel, der gør krig 'hellig'. Her stØder vi på en væsentlig
forskel mellem arabisk og vestlig kultur, for bortset fra i korstogenes tid regner
vi ikke krig for hellig i Vesten. E,n krig kan være nØdvendig, men den bør føres
til ende så hurtigt som muligt for at genskabe fredelige tilstande. lslam regner
krig for hellig, herunder muligheden for at blive dræbt for islams skyld. Aktiv
deltagelse i krigen er et konkret bevis på dyb religi6s overbevisning.

Her er det også værd at forstå begrebet 'shahid' (staves også 'shahccd'), clcr
som regel (fejlagtigt) oversættes til det kristne ord 'martyr'. Der er den væsent-
lige forskel på de to begreber, at selvom de begge handler om at dø for sin tro,
vil den kristne martyr ikke aktivt søge døden, men blive dræbt af andre for sin
tros skyld. En shahid, derimod, ops@ger eller skaber bevidst situationer, hvor
han vil blive dræbt.

Selvmordsbombere udgØr den mest ekstreme fbrrn af dette, og man kan kun
gisne om folks egentlige motivertion for at sprænge sig selv og andre i luften
på denne måde. Det ikke specielt troværdige løfte omT2jomfruer i paradis er
næppe hele svaret, også da det i sagens natur ikke er muligt at bekræfte denne
bel6nning. En mulig forklaring er den religi@se prestige, der i fundamentalisti-
ske kredse er forbundet med denne 'l6sning' på verdens problemer.

Voldelig jihad udgØr dog ikke den eneste form, og nogle mener, at den an-
den form, den stille jihad, faktisk er den farligste. Den udfoldes i dagligdagen i

form af indførelse af islamiske skikke, regler og traditioner, og udgØr en stille
islamisering, der ikke umiddelbart imgdegås af almindelige love om krimina-
litet og terrorisme. Stille jihad fjerner frihed og valgmuligheder ved at erstatte
sund fornuft og fri vilje med religi6st dikterede regler, der er kombineret med
et de facto forbud mod at diskutere eller kritisere reglerne.

De to former for jihad er ikke adskilte, og den voldelige jihad vil ofte blive
bru-et som middel til at fremme den stille islamisering. Mange i Vesten bøje.
sig i frygt for vold, terror eller opt@jer for tilsyneladende banale krav fra isla-
misk side, såsom at fjerne svinekød fra kosten, indføre islamiske helligdage og

'undlade at debattere kontroversielle emner. Den berygtede 'selvcensur' er et
sådant udtryk fbr, at medier og kunstnere frygter fbr deres sikkerhed og der-
for undlader at beskæftige sig med emner, der kan provokere islamisk vrede.
Desværre udgØr denne eftergivenhed en belgnning af trusler og vil motivere
fundamentalistiske muslimer til at stille krav om yderligere islamisering.

Da der ikke foreligger en skarp definition af, hvad jihad betyder i praksis, er
den bedste vej til at forstå begrebet den historiske. Ved at se, hvordan jihad har
været udøvet af Muhammed, får vi en forståelse af, hvordan islamiske bevæ-
gelser fungerer i dag og tår nemmere ved at forstå, hvad der bliver sagt mellem
linjerne med reference til den historiske baggrund, og vi bliver beclre i stanrd til
at tage de nødvendige forholdsregler til at forsvare vores frie og demokratiske
samfund.

Derfbr vil vi nu dykke ned i Muhammeds livshistorie til nogle centrale si-
tuationer, hvis rØde tråd er anstrengelsen fbr at gøre islam til clen herskende og
altdominerende rel igion.

Bemækning om kilderne:
Muhammeds livshistorie er fortalt kronologisk i to islamiske værker, tbn Is-
haqs Muhammed-biografi og al-Tabaris store historiske krønike i 39 bind. De
to forfattere dækker i hovedtræk det samme materiale, som i engelsk oversæt-
telse udgØr ca. 600 sider. Da al-Tabari har den beclste oversættelse, er uddrage-
ne fra dette værks bind VI-IX. Beretningerne har en del gentagelser og uved-
kommende småhistorier, som er sprunget over for at holde opmærksomheden
på historiernes hovedtema. Overspringelser i teksten er markeret med [...].
Tilsvarende er mindre væsentlige fodnoter udeladt, nye fbdnoter markeret som
'Oversætterens anmærkning: (O.a.). Endelig er de omstændelige henvisninger
til beretningernes oprindelse, de såkaldte 'isnad', skåret ned til et enkelt navn
hver. Interesserede kan finde de komplette isnad i al-Tabaris b6ger.

SE i øvrigt forskellen i skriftbilledet herunder.
Passager oversat fra al:Tabari er sat i Palantino,
mens kommentarer til teksten er sat i Times.
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Troskabseden til Muhammed ved al-Aqabah
Blandt de mange hændelser i islams oprindelse er det andet løfte ved al-Aqa-
bah et af de vigtigste. Personlige løfter givet under hgjtidelige omstændigheder
har stor kraft og vil ofte være afgørende for menneskers handlinger i kritiske
situationer. Den slags løfter binder vore politikere til at overholde Grundlo-
ven, vore soldater til at forsvare vort land og munke og nonner til at forsage
materialisme og verdslig magt i røg"n efter hØjere måI. Desværre misbruges
disse løfter også af falske religiBse ledere til at vinde verdslige goder på andres
bekostning.

De første muslimer afgav deres løfte til Muhammed ved al-Aqabah (i nær-
heden af Mekka) i to omgange. Specielt det andet løfte er interessant, for ikke
alene er det beskrevet langt mere udfgrligt, det er også her, at krig blev gjort til
en hellig pligt for muslimer. Løftet blev afgivet ved et natligt mØde, hvor musli-
merne sneg sig bort fra deres klansfæller for at sværge troskab til Muhammed.

Det er bemærkelsesværdigt, at loyaliteten blev sværget til Muhammed per-
sonligt, ikke til islam eller Allah. Denne loyalitet er selv i dag stærk blandt
muslimer, der hævder at elske Muhammed hgjere end alt andet, herunder deres
familie og ejendom.

Det andetlØfte ved al-Aqabah
(Al-Tabari bind VI, side 130-l3U)

Abdallah b. Muhammad berettede:
Nogle af muslimerne i Medina drog på pilgrimsfærd sammen med

polyteistiske pilgrimme fra deres stamme. Da de kom til Mekk a, af-
talte de at møde Allahs budbringer ved al-Aqabah. Således ønskede
Allah at ære dem, at hjælpe sin profe t, at gøre islam og dens tilhængere
mægtige og at ydmyge polyteismen og dens tilhængere.

t...1

Kab b. Malik berettede:
Så drog vi på pilgrimsfærd og enedes om at møde Allahs budbrin-

ger ved al-Aqabah midt i måneden al-tashriq. Da vi var færdige med
pilgrimsritualerne, kom den nat, hvor vi havde aftalt at møde Allahs
budbringer. Vi havde Abdallah b. Amr b. Haram Abu jabir med os.
Vi havde skjult vores hensigt for polyteisterne i vort folk, som rejste
sammen med os, men vi fortalte Abu Jabir om mødet og sagde dette til
ham: "-Lbu Jabir, du er en af vores ledere og en af vores adelige, og vi
ønsker ikke at du skal forblive i din nuværende tilstand, som vil gøre
dig til brændsel for Helvedes flammer en dag i fremtiden."r

Så inviterede vi ham til at konvertere til islam og fortalte ham om det
møde, der var arrangeret med Allahs budbringer ved al-Aqabah. Han
accepterede islam og var til stede ved al-Aqabah sammen med os. Han
blev en naqib (stammerepræsentant).

' Vi tilbragte natten i lejr med vore folk, men da en tredjedel af natten
var gået, forlod vi vores lejr for at mødes med Allahs budbringer2. Vi
listede bort i hemmelighed så stille som en sandh Øne og mødtes i en
kløft ved al-Aqabah. Vi var halvfjerds mænd og to kvinder. Vi samle-
des i kløften for at vente på Allahs budbringer. Han kom sammen med
sin fædrene onkel al-Abbas b. Abd al-Muttalib, der på det tidspunkt
stadig bekendte sig til sit folks religion, men som ønskede at være til
stede, når hans nevØ forhandlede, så han kunne sikre, at aftalerne var
klare. Da han havde sat sig, var al-Abbas den første, der tog orde t, og
han sagde: "Folk fraKhazraj,Ikender Muhammeds positionblandt os.
Vi har beskyttet ham mod dem fra vort folk, der har samme religiøse
holdning som os selv. Han æres af sit eget folk og er i sikkerhed i sit
eget land3. Han er fast besluttet for at forlade dem og slå følge med jer,
så hvis I mener at kunne opfylde deIøfter,I gav ved at inviteie ham, og
er i stand til at forsvare ham mod hans fjender, tag da den forpligtelse,
I har pådraget jer. Tænker I derimod, at I vil forlade ham og sendå ham
tilbage, efter at han er kommet til jer, så forlad ham nu, for han er æret
af sit folk og i sikkerhed i sit eget land."

vi sagde til ham: "vi har hørt, hvad du har sagt. Tal, Allahs budbrin-
ger,, og sig, hvad du ønsker for dig selv og din Herre." Allahs budbringer
talte, reciterede koranen, kaldte os til Allah og fik os til at begære islam.
så sagde han: "Jeg vil indgå en kontrakt om troskab med jea hvis I vil
beskytte mig, som I ville beskytte jeres koner ogbørn." Så tog al-Bara
b. Marur hans hånd og sagde: "ved Ham, der sendte dig med sandhe-
den, vi vil forsvare dig, som vi ville forsvare vores kvindfolk. Giv os
troskabseden, oh, Allahs budbringer, for vi er folk af krig og mænd af
panser; dette har vi arvet fra generation til generation."

l. JJr..flere koranvers, bl.a.: 37:19, 37:63,67:7,69:27,74:15,74:26,74:31 suntt specielt 72:15,
Itvor tle vantros kntppe angirc.s ut vd'rc bræntl,selJrtr Heh,ecles.flummer, og 104:4, hvor Allalt
Jsersonligt tænder op under ilden. (O. a.)
2. Mødet har dermed J'undet sted cirka ved midnat. (O. a.)
3. Dette var ikke sandt,.ifr. tidligere i al-Tttbari og de ældre dele af'koranen. Mttharnmecl
hctt'de i.flere år været på kunt med sin slu:gt i Mekka,.fordi han hånede tleres gutler og.fornær-
mede deres religion,.jJr. ul-T'abari VI s. l0l. (O. tt.)
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Han blev afbrudt af Abu al-Haytham b. al-Tayyihan, udsending fra
Banu Abd al-Ashhal stammen, der sagde: "Oh Allahs budbringer, der
er bånd mellem os og andre folk (dvs. jøderne) som vi ville være nødt
til at bryde. Hvis vi gør dette, og Allah giver os sejren, vil du da vende
tilbage til dit eget folk og forlade os7"a Allahs budbringer smilede og
sagde: "Blod er blod, og blod udgydt uden gengældelse er blod udgydt
uden gengældelse. I er af mig, og jeg er af jer. Jeg vil kæmpe mod en-
hver, I kæmper imod, og indgå fred med enhver, I indgår fred med." Så

sagde han: "Udpeg tolv repræsentanter (naqib) fra jer overfor mig, som
skal tage vare om jeres folks anliggender." De udpegede tolv repræsen-
tanter, ni fra Kazrai og tre fra Aws.

Abdallah b. Abi Bakr berettede:
Allahs budbringer sagde til repræsentanterne: "I skal tage vare om

jeres folks anliggender; I er deres sikkerhed, som disciplene var for Je-
sus, Marias søn, og som jeg er for mit folk."s Det enedes de om.

Asim b. Umar berettede:

Da de samledes for at sværge troskab til Allahs budbringer, sagde al-
Abbas B. Ubadah: "Folk fra Khazraj, er I klar over, hvad I forpligter jer
til ved at sværge troskab til denne mand?" - "Ia", svarede de. Han fort-
satte: "Ved at sværge troskab til ham forpligter I jer til at føre krig mod
hele menneskeheden. Hvis I formoder, at I, når jeres formue er udtømt
af modgang og jeres adelige decimeret af død, vil opgive denne mand,
stop da nu. For ved Allah, det er en skam i denne verden og den næste
at opgive harn senere. Men tror I, at I vil være trofaste ide løfter,I gav
ved at invitere ham, selv når jeres formue er udtømt og jeres ledere
adelige er dræbt, tag da imod ham, for ved Allah, han er det bedste for
jer i denne verden og den næste." De svarede: "Vi vil tage ham, om det
så fører til tab af vores rigdom og død for vores adelsmænd. F{vad vil
vi få til gengæld for dette, oh, Allahs budbringer, hvis vi er trofaste?"
Han svarede: "Paradis". - "Stræk hånden ffem," sagde de. Han strakte
sin hånd frem, og de svor troskab til ham.

1. Et godt spqlrgsmå1, ikke tnintlst ibctrugtning uf, ut Muhatnrnetl her er i./tcrtl med at.forlude
.sirt egert sturnnre. (O.u.)
5. Dette råtl hur, så vitlt t,itle.s, ultlrig.f'ungeret i pruksis. Den til^sigtetle lighetl metl Jesus og

rtltosllene ltur muligt'i.s.forqt,qet Muhummetls stutus i qljeblikkct, nlen tle l2 har i r,tvrigt ikke
.spillel nogen vte.sertlig rolle i i.slum. (O.u.)
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Asim b. Umar berettede:
Al-Abbas sagde kun dette for at gøre kontrakten mere bindende for

dem, men ifølge Abdallahb. Abi Bakr var det for at trække det natlige
møde lidt ud i håb om, at Abdallah b. Ubayy b.Salul6 ville nå frem,
'hvilket også ville give yderligere vægt til folks beslutning. Allah ved,
hvilken udgave, der er sand. Folk fra Banu al-Najjar siger, at Abu Uma-
mah Asad b. Zurarah var den første, der gav hånd, mens Banu Abd al-
Ashaal derimod hævder, at det vare Abu al-Haytham b. al-Bayyihan.

Kab b. Malik berettede:
Den første, der trykkede hånd med Allahs budbringer var al-Bara

b. Marur, og derefter kom den ene efter den anden for at trykke hånd
med ham. Da vi alle havde sværget vores troskab til Allahs budbrin-
ger, råbte Satan fra det højeste punkt ved al-Aqabah i den mest gen-
nemtrængende stemme, jeg nogensinde har hørt: "Folk fra Minas sta-
tionerT, ønsker I virkeli1, at en dadelværdig persons og de frafaldne
med ham skal føre krig mod jer?" Allahs budbringer sagde: "Hvad er
det, Allahs fjende siger? Dette er [djævelen] Azabb fra al-Aqabah, søn
af djævelen Azyab.e IHør, du fjende af Allah! Ved Allah, jeg skal tage
mig af dig!"

Allahs budbringer bad alle om at sprede sig og vende tilbage til deres
lejre, og al-Abbas b. Ubadah sagde til ham: "Ved Ham, der har sendt
dig med sandheden, hvis du ønsker det, vil vi overfalde folket fra Mina
med vores sværd i morgen!" Allahs budbringer svarede: "Det har vi
ikke fået befaling om; drag tilbage til jeres lejre."

Vi vendte tilbage til vores senge og sov indtil det blev morgen. Da
lederne fra Quraysh-stammen kom til vores lejr og sagde til os: "Mænd
fraKhazraj, vi har hørt at I er draget til denne vor fælle for at tage ham
fra os og sværge troskab til ham om at førekrig mod os. Ved A11ahr0,

der er ingen anden arabisk stamme end os, der er mere imod, at der
skulle udbryde krig mellem os." Polyteisterne iblandt os svor omgå-
ende til dem ved Allah, at intet af den slags havde fundet sted, og at de

6. Denne nrattd blev et år eller to letlcr uf tle stikultlte hyklere ('tnuttu.fitlurt'), tler rutkuccepte-
retle islum, men ikke Multunttrtcds lederskub.
7. Det sted, hvrtr ntuverne.fru olfertltrene blav spretlt.
8.'Dutlelvrcrdig' er en lttinentle måde at hetn,ise til Muhununetl, hvis rruvrt også betyder "Ro.r-

vrrrtlig".'F'nt.l'uldrte' henvi.str til tlern, der ltur.skiftat religion.
9. Der./indes ingen vtlerligere beretninger otn tlettc.
10. Bemcrk, ut båtle muslinter og ikke-nu,ylimer.\vrcrg,er yetl Alluh. (O.u.)



ikke vidste noget om det. Og de fortalte sandheden, for de vidste ikke
noget.rr

Vi skævede til hinanden, og folkene fra Quraysh rejste sig, blandt dem
al-Harith b. Hisham, som havde et nyt par sandaler på. 1eg (rau b. Ma-
lik) sagde nogle ord, som om jeg ville forbinde alle vores iolk med det,
polyteisterne havde sagt: 'Abu Jabir, kan du ikke få sandaler som disse,
den unge mand fra Quraysh bærer, du er jo en af vore høvdinge?"

Al-Harith hørte disse ord og tog sandalerne af sine fødder. Han
kastede dem mod mig, idet han sagde: -ved Allah, tag dem på dine
fødder!" Abu Jabir sagde: "Rolig! ved Allah, du har generet den unge
mand! Giv ham hans sandaler tilbage." jeg svarede: "ved Allah, det
vil jeg ikke! Det er et godt tegn. Og hvis dette tegn taler sandt, vil jeg
plyndre ham."12 Dette var Kab b. Maliks beretning om al-Aqabah,-oå
hvad han så der.

t.l
Efter dette begyndte Quraysh-stammen at behandle muslimerne

hårclt, og Allahs budbringer beordrede sine fæller til at udvandre til
Medina. Dette var den anden prøvelse, hvori Allahs budbringer gav
sine fæller besked om at emigrere og han også selv emigrerede. bet var
angående dette, at Allah åbenbarcdc: Og bekæmp dem, indtil der ikke
er mere forfølgelse, og al religion er for Allah.l3

Loyaliteten sættes på prøve
Da Mr-rhammed og de første muslimcr var udvandret (flygtet) til Medina, opstod
der snart situationer, der satte muslimernes loyalitet til Muhammed på prøve,
så muslimerne kunne anstrenge sig fbr at vise cleres religigse hengivenhed. Der
var ikke mange muslimer i den store og driftige by, og hvad de har lavet for at
tjene til føden, vides ikke, da det ikke er nævnt i de historiske beretninger.

Der har der næppc været basis fbr at leve af de religi6se skatter, og der er flere
beretninger om, at Muhammed sendte ekspeditioner ud for at plyndre de han-
delskaravaner, der passeredc gennem området. Men loyaliteten til Muhamntecl
har tilsyneladende været skrBbelig, fbr fØrst da han gav udvalgte muslimer hem-
melige instrukser om ekspeditionen, lykkedes det at gennemfgre en plyndring.

ll. Lø./tet til Muhununed.fungcrcr ulIerctlc: Da bruger li.st.lrtr ur .skjule /et brud pci stutlltclp-
t'uliteten, sont ntqttlet og troskubsedcn til Muhumrned utlg.jorcle.(o.u.)
12. Det l),tler nok brutult, men bsrr ikke tn,arlrtrtulke.s. plvntlring vur en
Arubien på tlen tid. (O. u.)
13. Dette vers (8:-J9) er muligvis ikke tTbcnltaret.fQr.slagct y,ed Butlr. Det
vers 2:193 krn .f orntodentlig tluteres til kort /hr erobringen ul'Mekka.

udbretlt uktiyitt,t i

nrcslatr attslvd<,ttde
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Det skabte dog nye problemer, da plynclring uden grund var upopulært
blandt de mange ikke-muslimer i Medina, og deltagerne i ekspeditionen fryg-
tede at blive udstødt på grund af deres ekstreme loyalitet. Muhammed an-
strengte sig for at finde en løsning på problemet, hvilket hurtigt kom i form af

'nye koran-åbenbaringer, der gjorde clet lovligt at tage krigsbytte i islams navn,
blot Muhammed fik en f'emtedel af uclbyttet ('Khums'). Dette er beskrevet i
koranens sura 8, Krigsbytte.

Ekspeditionen til Nakhlahra
(AI-Tabari VII s. lll-21)

Abu Jafar berettede:
Da Allahs budbrilger kom tilbage til Medina fra hans forfølgelse

af Kurz b. Jabir al-Fihri, udsendte han i måneden Rajab Abd All;h b.
Jahsh med otte muslimer fra Mekka, ingen fra Medina.

Urwah berettede:
Allahs budbringer skrev et brev til Abd Allah med ordre om ikke at

læse det, før han havde rejst i to dage. Derefter skulle han læse det og
gØre' som han blev befalet, men uden at tvinge nogen af hans rejsefæl--
ler til at gøre noget, der var dem imod. Da Abd Åttun havde rejst i to
dage, åbnede han brevet og læste det, og der stod:

"Når du læser mit brev, skal du marchere til Nakhlah, mellem Mek-
ka og al:Taif. Hold øje med medlemmerne af euraysh-stammen, og
meld tilbage, hvad de foretager sig."

Da Abd Allah havde læst brevet, udbrød han: "Iegforstår og adly-
der." Så sagde han til sine rejsefæller:

'Allahs budbringer har beordret mig til at drage til Nakhlah og ob-
servere Quraysh, så jeg kan bringe nyt om dem. Han har forbudt mig at
tvinge nogen af jer mod jeres vilje så lad kun crem, der virkelig rr-rrk",
og begærer martyrdomrs komme med mig, mens de, der ikk; gØr, er
frie til at vende hjem. For mit eget vedkommende vil jeg udføie den
ordre, Allahs budbringer har givet."

Han drog afsted, og hans fæller drog med ham, ingen blev tilbage.
De rejste gennem Hijaz-området, indtil de kom til minerne over al-Fur.

14. At ortlrert wtr.frtrseglct t'ur.fonnotlentlig.frtr ut undgti, ut.sltioner.l'rtt Mekka.fik eplv.srtirt-
,qcr, rler kunna bruges tilul utlwtt'e orn tlcn.frtre.stticntla ekspeditiprt. Ht.rtr Nuktuh lti,itlas ikke
rttctl .yikkerlted.
15. Der er en mrttl'sa'lning mcllcm rtrclren ont blot ul obsert,et'e og./orv,etttningen orrt kuntp 69

tltul.lor tlern' tler druger t'itlere. Mun mti.forrnotle, ut nogel er redigeret utl u.f'beretningen. (O.a.)
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Her blev en kamel væk for Sad og Utbah" og de blev der for at søge ef-
ter den. Abd Allah og resten af ekspeditionen fortsatte, indtil de nåede
Nakhlah.

Her mødte de en Quraysh-karavane, der fragtede rosiner, læder og
andre varer, som Quraysh handlede med. I karavanen var blandt andre
Amr b. al-Hadrami, Uthman b. Abd Allah, hans bror Nawfal b. Abd
Al1ah16 fra Makhzum-klanen, samt en slave al-Hakam b. Kaysan. Da
de mødte muslimerne, blev de bange for dem, for de havde slået lejr
lige i nærheden. Men da Ukkashah b. Mihsan kom til syne, bemær-
kede de hans glatragede hoved, slappede af og sagde: "De er på vej til
at foretage Umrah (den lille pilgrimsrejse), der er ikke noget at frygte
fra dem."

Muslimerne rådslog indbyrdes om, hvad de skulle foretage sig med
dem, for det var den sidste dag i den hellige måned Rajab, og de sagde:
"Ved Allah, hvis vi lader disse mennesker i fred i dag, vil de nå ind i
Haram-området (det hellige område ved Mekka) og være ude af vores
rækkevidde der; og hvis vi dræber dem i dag, vil vi have dræbt dem i
den hellige måned." De tøvede og var bange for at kaste sig over dem,
men fattede mod, og blev enige om at dræbe så mange af dem som mu-
ligt og at tage det gods, de havde medbragt.

Waqid b. Abd Allah al:Tamini skød en pil mod Amr b. al-Hadrami
og dræbte ham, hvorefter Uthman b. Abd Allah og al-Hakam b. Kay-
san overgav sig. Nawfal b. Abd Allah undslap og muslimerne var ude
af stand til at fange ham. Derefter tog Abd Allah b. Jahsh og hans fæller
karavanen og de to fanger tilbage til Allahs budbringer i Medina.

Spørgsmål efter tilbagekomsten
Abd Allah b. Jahsh berettede:

'Allahs budbringer skal have en femtedel af det krigsbytte, I har ta-
get." Det var før Allah gjorde det til en pligt at afgive en femtedel af
krigsbyttet. Han satte en femtedel af byttet til side til Allahs budbrin-
ger og delte resten mellem ekspeditionens deltagere.

Da de kom til Allahs budbringer, udbrød han: "Ieghavde ikke givet
ordre til at kæmpe i den hellige måned!" Han beslaglagde karavanen
med de to fanger og nægtede at modtage noget fra den. Da Allahs bud-
bringer sagde dette, blev de skrækslagne og troede, det var ude med

16. Bemærk slægtsnavnet Abd Allah, der betyder "Allahs Slave"
bredt på Muhammeds tid. (O.a.)

dem, og de andre muslimer skældte dem ud, for hvad de havde gjort,
og sagde: "rhar gjort noget, I ikke fik ordre til. I har kæmpet i den hel-
lige måned, selvom I ikke havde fået ordre til det.,,

Quraysh-stammen sagde: "Muhammed og hans fæller har brudt'freden i den hellige måned, de har udgydt biod og taget bytte i den,
og de har taget folk til fange ." De muslimer, der stadfu ,rui i Mekka,
benægtede dette og sagde: "De tog deres bytte i den følgende måned,
Shaban."

Jøderne så i hændelsen et dårligt tegn for Allahs budbringer og sag-
de: 'Amr b. al-Hadrami blev dræbt af waqid b. Abd Allahl ,Aå', Jg
det betyder, at krigen blomstre r, 'al-Hadrami' betydea at krig e. foi
hånden, 'waqid b. Abd Allah' betyder, at krigen er iændt."

Men Allahs budbringer vendte dette til at være til deres ulempe,
ikke deres fordel, og da stadig flere sagde disse ting, gav Allah iin
budbringer denne åbenbaring: "De spørger dig om it tår" krig i den
hellige måned..."I7 Da koranens ord om problemerne blev åbenbaret,
og Allah fjernede frygten fra muslimerne, overtog Allahs budbringer
karavanen og de to fanger.

- Quraysh-stammen sendte bud for at få frigivet fangerne, men Mu-
hammeds budbringer sagde: "vi vil ikke frfiive dem mod betaling,
medmindre vores to fæller (sad b. Abi waqqas og utbah b. Ghazwai)
kommer tilbage for vi er bange for, atlvil gøredem ondt. Hvis I dræber
dem, vil vi dræbe jeres folk." så kom sad og utbah tilbage, og Allahs
budbringer løslod 9" to fanger mod løsepenge. Al-Hakam b."Kaysan
blev en fremragende muslim, der forblev tro mod Allahs budbringer,
indtil han døde som martyr i kampen ved Bir Maunah.

Efter denne ekspedition og de tilknyttede koran-åbenbaringer foretog Mu-
hammed og muslimerne et stigende antal ekspeditioner, der især havde karava-
ner og jødiske bosættelser som måI. Det nØjagtige antal ekspeditioner er ikke
klart, men det ligger formodentlig i intervallet 70 til 90. Deraf var 26 såkaldte
'Ghazwa', anført af Muhammed personligt.

Dette ledte også til en permanent krigstilstand mellem muslimer og deres
omgivelser, ikke mindst Muhammeds slægt i Mekka, der led et særlig alvor-
ligt nederlag i det brutale slag ved Badr. Da deres indtægter primært kom fra
karavaner og pilgrimsrejser til Mekka, gav situationen alvorlige problemer for
deres handel og indtægter. Det sØgte de forskellige l6sninger på.

17. Koranen 2:217
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Fredsaftalen ved Hudaybiyah
En afgØrende begivenhed i Muhammeds liv var fredsaftalen ved Hudaybiyah.
Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimer-
nes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år
tidligere, var stort. De blev im6degået af Mekkas indbyggere, og efter nogle
kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en

tiårig fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens
slutdokument.

Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med van-
tro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis musli-
merne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.

Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser
Arafat fbrpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten [s-
rael, fjerne anti-semitisk materiale fra deres skoler og gennemf6re andre til-
lidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forberedelse til en endelig
fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne.
Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybaiah til
at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nØdvendigvis skal overholdes.
Den dag i dag er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinen-
sisk side.

Pilgrimsrejser og fredsaftalen ved Hudaybiyahr8
(Al-Tabari Vlll. sicle (r7)

Abu al-Hajjaj Mujahid berettede:
Muhammed foretog tre mindre pilgrimsrejserre, alle i måneden Dhu

al-Qadah, og efter hver af dem vendte han tilbage til Medina.

Ibn Ishaq berettede:
Muhammed drog på den mindre pilgrimsrejse i måneden Dhu al-

Qadah uden dermed at ville starte en krig. Han havde tilkaldt andre
arabere og beduiner omkring Medina, så de kunne hjælpe ham på
rejsen, for han frygtede, at Quraysh-stammen ville standse ham med
magt eller holde ham borte fra Kaaba'en - hvilket de også gjorde.

18. Hutluvbil'uh vur en lille bt ni dugsre.jser.f'ru Metlirta, cn tlug,sra.jse.f'ra Mekku, i utlkurttctt
u.l' tlet fretlhellige ontrride omkring Mekku.
19. Umra, som tlet huvtle vrcret urubisk skik i århuntlreder. Denne hedenske trutlitiort ltlt'y
overtagel ucndret u.f'Multuntrned, og Jrtretuges tlen dug i tlug. (O.u.)
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Mange af beduinerne tøvede med at slutte sig til ham. Allahs bud-
bringer, muslimer fra Mekka og Medina og de arabere, der var mødt
op, drog af sted.2i) Muhammed tog offerdyr med og iførte sig pilgrims-
dragt, så folk ikke ville forvente kamp fra hans side og tro,Tihin blot
var kommet for at besøge og ære Kaaba'en2r.

Al-Zuhri berettede:
Allahs budbringer drog af sted. Da han kom til Usfan, mødte han

Bishr b. sufyan al-Kabi, der sagde: 'Allahs budbringeq, euraysh-stam-
men har hørt om din ekspedition og er draget ud med deres køer og
kalve. De har iført sig leopardskind og sværget ved Allah, at du aldri[
skal trænge ind i deres by mod deres vilje.

Kamp
Ibn Abza berettede:

Da Allahs budbringer drog af sted med offerdyr og nåede Dhu al-
Hulayfah2-2, sagde Umar til ham: 'Allahs budbring"., ,ril du rejse uden
våben og heste til de menneskers område, du er i krig med?,, Så sendte
Muhammed bud til Medina, hvor ikke en eneste hest eller et eneste
våben blev efterladt.

Da Muhammed nærmede sig Mekka, forbød de ham at rejse videre;
derfor marcherede han til Minat' og slog lejr der. Hanr rpior-t bragte
efterretninger: "Ikrimah B. Abi Jahl er draget mod dig med fem hun-
drede mand." Allahs budbringer sagde til Khalid b. al-Walid: ,,Khalid,
her er din fædrene onkels sØn, der kommer imod dig med ryttere.,,
Khalid sagde: "Ieger Allahs sværd og Hans budbring"ir sværdi,' - han
fik denne dag tilnavnet 'Allahs sværd"24 - "Allahs-budbringer, send
mig derhen, du Ønsker."

Han fik kommandoen over et rytterkorps, hvormed han mødte Ik-
rimah i slugten og jog ham på flugt, så Ikrimah blev presset tilbage til

20. Den sumlede slvrke, Muhctntmed hav'tlc metl til Mekku, urtgit,e.s (tt r,rcrc mellent 700 og t900
tttttntl.l unleclning rtf'ekspeditionen cr.flugtlc cle cn.frtrnt,et troskrtbsed til Muhuntmed. (O.a.)
21. Selvom dette kan.r,)'/?e^r at udgØre tilbetlelse, er det vigtigt ut understr.ege, ot det, il6tlge islu_
trtisk teologi, ikke er tilfrcldet. Ht'is det vur, v,ille i.slant jo vrere en pohteistisk religiort. (O.a.)
E. Cirka l0 kilometer.f'ra Medinrt.
2-1. En snutver rlulc'irku 8 kilomeler Qst.for Mekka. Benttcrk suntmenhrcngen metl de advurende
rtrd ved al-Aqubah, at troskabseden til Multamrned ville.fpre til krig.
21. Denne titel lildeles og.iri i dag tit muslinter, der gEtr en su:rlig in4sat,s.frtr at Lrtlltrecle Lslrtm,
l.cks. aJ Libyens dikruror Khadffi.(O.a.)
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haverne i Mekka, der var omgivet af mure. Ikrimah kom ud igen og
Khalid sendte ham igen på flugt ind i Mekkas haver. Ikrimah kom ud
en tredje gar.g,og Khalid jog ham atter på flugt ind i Mekkas haver.
Allah åbenbarede dette om dem: "Det er Ham, der holdt deres hånd fra
jer, og jeres hånd fra dem, i Mekkas dyb da Han havde givet jer sejren
over dem." - frem til "smertefuld straf". Efter at have givet Muhammed
sejren over dem, holdt Allah deres hånd tilbage af hensyn til de mus-
limer, der stadig var i Mekka, for Allah ønskede ikke, at muslimerne
skulle trampes ned af heste i kampens hede.2s

Ibn Ishaq berettede:
Allahs budbringer sagde: "stakkels Quraysh! Krigen har fortæret

deres styrke! Hvad ville de miste, hvis de overlader det til mig at tage
mig af de øvrige arabere? Hvis araberne skulle besejre mig, kunne de
gØre med mig, hvad de ønsker. Hvis Allah giver mig sejren over ara-
berne, kan Quraysh gå over til islam i massevis; eller hvis de ikke gør,
kæmpe igen med fornyet styrke. Hvad tænker Quraysh på? Ved Allah,
jeg vil ikke standse min kamp mod dem for den sag, Allah har givet
mig, indtil enten Allah giver mig sejren, eller jeg bliver dræbt.'ito Så
sagde han: "Er der en mand, der vil føre os frem ad en anden vej end
den, de [Quraysh] er på?"

Abdallah b. Abi Bakr berettede:
En mand fra Aslam sagde: "Det vil jeg, oh Allahs budbringer." Han

ledte dem ad en hård og vanskelig vej gennem kløfterne. Da de nåede
frem efter den udmattende vandring og nåede et plateau for enden af
dalen, sagde Allahs budbringer: "Sig: 'Vi beder Allah om tilgivelse, og
vi fortryder overfor ham."' Det gjorde de. 'Allahs budbringer sagde:
"Ved Allah, dette er en bøn om at lægge en stor byrde af synd [fra sig].
Den blev tilbudt jøderne, der ikke ville sige denraebØn."27

I]

25. De indletlentle benuarkninger om ut Muhununctt ikke y'ur udc påut.fqre krig, er i motlstritl
ntotl tlertrtc tletul.jeretle beratning, ltvrtr Mekkus irttlbrggere .forsvurer de rcs bt' motl mu,sli-
nterne. (O. u.)
26. Kuntp .for Alluhs skt'kl - Jihutl - utlsbves ogsti u.f'nutitlens islumister med .forblp/'fentte
tlods.forugt.(O.u.)
27. Frtrrnotlentlig ert henvisning til ut.jqldarne iMetlinu nu:gtetle otJqrlge Muhumnratl. (O. u.)
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Fredsforhandlinger
Marwan b. al-Hakam berettede:

Allahs budbringer gjorde holdt ved udkanten af Hudaybiyah ved et
vandhul med en smule vand. Muslimerne fik ikke meget vand fra den,

'og de klagede til Allahs budbringer over deres tørst. Han tog en pil fra
sit kogger og befalede, at den skulle sættes i vandhullet, der derefter
gav rigeligt vand, indtil de drog videre.28

Mens de var der, kom Budayl b. Warqa til dem med mænd fra Khu-
zaah-stammen. Han sagde: "Ieg forlod Kab b. Luayy og Amir b. Luayy,
der har slået lejr ved de dybe brønde i Hudaybiyah sammen med deies
kvinder ogbørn. De har i sinde at bekæmpe dig og holde dig borte fra
Kaaba'en." Muhammed sagde: "Vi er ikke kommet her for at kæmpe
med nogen, vi er her på den lille pilgrimsfærd. Krigen har udmatiet
og skadet Quraysh-stammen. Hvis de ønsker det, vil vi give dem cn
pause/ så jeg i mellemtiden kan tage mig af de andre folk2e. Hvis jeg sej-
rer over dem, og hvis de vil tilslutte sig islam, kan de gøre deU i modsat
fald vil de have hvilet og genopbygget deres styrke. Hvis de afviser
pausen, vil jeg ved Ham, der holder min sjæl i Sin hånd, bekæmpe
dem for min sag30, indtil jeg bliver dræbt, eller Allahs vilje er udført."
Budayl sagde: "Ieg vil bringc dem dette budskab."

[Her f6lger forskellige udvekslinger og mindre konfrontationer. Muhammed
fbrbereder sig på at genoptage kampene og lader muslimerne sværge troskab
igen, da Quraysh accepterer forslaget om våbenhvile.l

Fredsaftalen
(Al-l'abari Vlll side 134)

Al-Zuhri berettede:

Quraysh sendte så Suhaylk b. Amr til Allahs budbringer med denne
besked: "Gå til Muhammed og slut fred med ham. Den eneste betin-
gelse skal være, at han skal drage bort fra os i dette år; for, ved Allah,
araberne skal ikke kunne sige, at han trængte ind på vores territorium
med magt."

Da Allahs budbringer så Suhayl komme, sagde han: "Folket [euraysh]
ønsker fred, siden de sender denne mand." Da Suhayl kom til Allahs

28. Dette er et uf'de.lLi mirukler', tler tilskrives Multuntmed. (O. u.)
)(). Qvrige uruhare, der ikke hur untlerkuster sig Muhtrntmetls .yryre. (o.u.)
.i0. l"lorrrrult ville man lter sige 'Alluhs sug', også kultlet'Jihutl'. (o. u.)
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budbringer, talte han længe. De to forhandlede med hinanden, og der
blev stiftet fred mellem dem. Da alt var aftalt, og de kun manglede at
skrive dokumentet, sprang LJmar b. al-Khattab op gik til Abu Bakr, og
sagde: "Abu Bakr, er han ikke Allahs budbringer?" - "1o", svarede han.
"Oger vi ikke muslimer?" spurgte han. "1o",1ød svaret. "Og er de ikke
polyteister?" spurgte han."Jo", svarede Abu Bakr. "Hvorfor," spurgte
Umar, "skulle vi indgå en aftale, der er skadelig for vores religion?" TII
det sagde Abu Bakr: "lJmar, hold fast i, hvad han siger, forjeg bevidner,
at han er Allahs budbrirrger." Umar svarede: "Iegbevidner også, at han
er Allahs budbringer."3r

Ali b. Abi Talib berettede:
Så tilkaldte Allahs budbringer mig og sagde: "Skriv: 'I navn af Al-

lah, ar-Rahman og ar-Rahirn."'tz Suhayl sagde: "Dem anerkender jeg
ikke. Skriv i stedet: 'I Dit navn, oh Allah."' Så sagde Allahs budbringer:
"Skriv: 'I Dit navn, oh Allah"' - og det skrev jeg. Så sagde han: "Skriv:
'Hermed har Muhammed, Allahs budbringer, aftalt fred med Suhayl.
b. Amr."'. Suhayl b. Amr sagde: "Hvis jeg mente, at du var Allahs bud-
bringer, ville jeg ikke bekæmpe dig. Skriv i stedet dit og din faders
navn." Så sagde Allahs budbringer: "Skriv: 'Hermed har Muhammed
b. Abdallah aftalt fred med Suhayl b. Amr. Parterne er enige om disse
betingelser: At krigen skal standses i ti år. I denne periode skal folket
leve i sikkerhed og afholde sig fra at angribe hinanden; at enhver, der
kommer til Allahs budbringer uden tilladelse skal sendes tilbage; at
ingen, der kommer til Quraysh fra Allahs budbringer, skal sendes til-
bage; at der eksisterer et bånd mellem os for at overholde aftalen; at
der ikke vil være skjult tyveri eller bedrag; at det står enhver frit for at
indgå alliance med Allahs budbringer; og at det står enhver frit for at
indgå alliance med Quraysh."

tl
Marwan b. al-Hakam berettede:

Da Allahs budbringer havde indgået fredsaftalen, sagde han til sine
fæller: "Rejs jer, gør jeres ofre og barb6r jeres hoveder.'33 Ved Allah,

J1. Dls. tle gtir utl./'ru, ut Muhununetl yetl betlre entldem. (O.u.)
32. Dette er Basmala, den indletlende linja iulle korunens suruer untltagen numLner 9, tler er
det sitlste slørre kupitel af'korunen. Ar-Ruhntun og Ar-Rultim optrtidtc sont egennut,ne i de
tidlige sLtruer, og tliverse persotlnuvne -.f.cks. Abtl Ar-Rahman tyder på, at ordene oprindeli,qt
er gudenuvne, ikke ad.jektiver. (O.a.)
-13. De traditionelle ritualer.t'rtr pilgrintnte til Mekka igenerutionerJqtr Muhutnmed. (O. u.)
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ingen rejste sig, selvom det blev sagt tre gange. Da ingen rejste sig, gik
han selv til Umm Salamahs telt og fortalte hende, hvå han havdå "*ret ude for. Umm Salamah sagde til ham: 'Allahs profet, kan du accep-
tere dette? Gå ud, og sig ikke noget til nogen af dem, før du har ofret'din opfedede kamel og har fået din barberer til at barbere dig!' Han
stod op gik ud og talte ikke til nogen, før han havde gjort dette. Han
slagtede sin opfedede kamel og tilkaldte sin barber, som barberede
ham. Da de andre så det, rejste de sig også, slagtede deres kameler og
barberede hinanden, indtil de næsten dræbte hinanden i frustration..i

Som antydet af Muhammed blev fredsafialen til stor fordel fbr muslimerne.
Med fred i fbrhold til sin slægt i Mekka kunne han nu arbejde på ar uclbrede
sin magt til andre arabiske stammer gennem kamp og i stadig hØjere grad gen-
nem et aktivt diplomati, hvor fremrnede ledere blev 'inviteret' til islam ('un-
derkastelse') som alternativ til åben krig. Disse invitationer til islam bruges af
islamister den dag i dag. Få er klar over, at denne overfladisk betragtet h6flige
invitation også dækker over en trussel om krig, hvis invitationen bliver afslået.

Denne kombination af voldelig og ikke-voldelig anstrengelse for Allahs sag
vzrr eff-ektiv, og i løbet af to år havde Muhammed kontrol over alle jødiske
bosættelser i området, mange alliancer med arabiske stammer og en stadig til-
strØmning af personer, der gik over til islam og tilsluttede sig hans kampagner.
Dermed kunne han stille med stadig stØrre styrker til yclerligere erobringer,
og blot to år efter fredsaftalen kunne Muhammed simpelthen ignorere den og
erobre Mekka uden væsentlig kamp.

Udover at fredsaftalen til enhver tid kunne brydes fra muslimsk side, hvis de
frygtede svig fra modparten, er det også vigtigt at lægge mærke til, at aftalen
var midlertidig, en såkaldt 'hudna', der giver mulighed fbr at omgruppere som
fbrberedelse til at kæmpe videre senere. Det står som et eksempel fbr islamisti-
ske ledere i dag, der jævnfØr Muhammeds eksempel ikke tilbycler permanenre
fredsaftaler, højst tidsbegrænsede våbenhviler på op til ti år.

Sekulært orienterede arabiske ledere, der indgår permanente fredsaftaler
med ikke-muslimer, gør det med livet som indsats, da islamiske ledere ofte op-
fatter den slags aftaler som forræderi mod islam. Således havde Omar Abdel-
Rahman, der senere blev kendt fbr det første angreb på World Trade Center,
Lrdstedt en fatwa mod Anwar Sadat fbr at have indgået frecl med Israel. Det gav
religi6s retfærdiggØrelse af at myrde ham, hvilket skete i oktober 1981.

-11. Fru's'trnlionen gik ikke hktt pti f'retl,su.ftulen.sortt stidun, og.sti pti Multuntmeds u.fskri,nirtg
t t I,s i n profetv,rcrtlighetl. ( O. u.)
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Muslimerne mØder kristne
Under udvidelse af Muhammeds 'arbejdsområde' kom muslimerne fbr f-ørste

gang i kontakt med kristne, hvilket gav anledning til en vis fbrbløffelse. Ved
plyndring af slagne kristne så muslimerne nemlig for første gang mennesker,
der ikke var omskårne, som det ellers var fast tradition for både mænd og kvin-
der i Arabien. Kort efter fulgte ekspeditionen til Mutah, hvor muslimerne for
f-Ørste gang mødte en regulær hær - og blev slået eftertrykkeligt. Beretningen
er et kort og meget klart eksempel på den intense offervilje, der gennemsyrede

det muslimske samfund på den tid, og som stadig inspirerer til at ofre liv og
ejendom for Allahs sag.

Ekspeditionen til Mutah3s
(Al-Tabari VIII. side 1,52)

Ibn Ishaq berettede:

Efter at Allahs budbringer (Muhammed) vendte tilbage til Medina
fra Khaybar36, blev han i Medina i to måneder, og i måneden Jumada
(ca.27. august) sendte han den ekspedition til Syrien, der endte i kata-
strofen ved Mutah.

Ibn Humayd berettede:
Allahs budbringer (Muhammed) sendte sin ekspedition til Mutah i

måneden Jumada i år 8 efter flugten til Medina. Han gav Zayd b. Ha-
rithah kommandoen over styrken og sagde: "Hvis Zayd b. Haritah bli-
ver dræbt, overtager Jafar b. Abi Talib kommandoen; hvis Jafar bliver
dræbt, overtager Abdallah3T b. Rawahah kommandoen."

Mændene samlede deres udstyr og gjorde klar til afgang. Der var
3.000 i alt. Da det blev tid til afgang, tog folk afsked med Muhammeds
befalingsmænd, ønskede dem en sikker rejse og sagde farvel.

Abdallah b. Rawahah græd, da han sagde farvel til Muhammed
sammen med de andre befalingsmænd. De andre spurgte: "Hvad får
dig til at græde, Ibn Rawahah?" Han svarede: "Ved Allah, jeg har in-
gen kærlighed til denne verden eller særlig kærlighed for jer, men jeg
hørte Muhammed citere et vers fra koranen, hvor han nævnte [Helve-

35. Cu.20 kilometer r,tst.for dcn sttlligc entle a.f dct Dqtdc Hav.
36. Stor iØdisk hosct:ttelse cu. 100 kilonteter nrtrtl.for Metlinu, tler her lige er erohret u.f'Mu-
Iturnmed og muslimerne. Rtibet Kltctt'bar Khuyhar v"a Yahild,.lat.sh Muhammacl sayu'tld
(Kltat'har, Khut'har: Oh,.jader, Muhamntecls her vil vende tilbage) bruges hrypigt yed anti-
israe l.ske tlemon strationer,.f.e ks. i Kobe nhuvn 1 0. .januctr 2009. ( O. a.)
37. Nuvnet Abdallah betycler "Allahs slorle". (O.a.)
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c-lesJ- ild og citerede "Der er ikke en af jer, der ikke skal bes øge det, for
det har jeres Herre befalet"3t - og jeg ved ikke hvordan jeg skal slippe
rrd, når jeg er kommet dertil." Muslimer svarede: "Må Allah vejlede
dig, forsvare dig og bringe dig uskadt tilbage til os." Så reciterede Ab-
dallah b. Rawaha:

Men jeg beder den Barmhjertige [ar-Rahman] om tilgivelse
og om et sværdslag, der skaber et stort sår, der skummer af blod;
Eller et dødeligt stød af den tørstende
fra en lanse, der trænger lige gennem indvoldene og leveren;
Så folk, der passerer min grav, vil sige:
'Allah ledte dig ret, oh kriger, der fulgte den rette vej."

Så gjorde folk klar til afgang. Abdallah b. Rawahah gik til Muham-
med og tog afsked med ham. Mændene drog afsted, og Muhammed
gik ud for at føl4e deres afgang. Han vendte tilbage efter at have sagt
clem farvel. Abdallah b. Rawahah reciterede:

Må [Ham der er] fred give pladsen [fra de afrejste]
til en mand, jegbød farvel
mellem palmetræerne - den bedste fælle og ven!

Ekspeditionen rejste videre og slog lejr ved Muan i Syriens land. Her
fandt de ud af, at Heraklit havde slået lejr med 100.000 byzantinere
ved Maab i al-Balqa:'r. sammen med ham var arabiske hjælpestyrker
fra Lakhm, Judham, Balqyan, Bahra og Bali, i alt 100.000 manda. under
kommando af en mand fra Bali-stammen af grenen Irashah ved navn
Malik b. I{afilah.

Da muslimerne hørte dette, blev de i Muan i to nætter, mens de over-
vejede, hvad de skulle gØre. De sagde: "Lad os skrive til Muhammed
og fortælle om vores fjendes styrke. Han vil enten sende flere soldater
cller give os ordre til at vende om."

Abdallah b. Rawahah talte til mændene: "Mænd, ved Allah, hvad I
frygter er netop det, I sØger - martyrdom. Vi bekæmper ikke fjenden
rned tal, styrke eller overlegenhed; vi bekæmper dem kun med denne

l,\. Krtrunen, Suru l9:71.
jt). (-u. l2 kilometer nod.for Kttruk i nutidens Jortlun.
lo. Tullet cr Jormodentlig en tlel oy,erdrevet. (O. u.)
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religion, som Allah har beæret os med. Gå fremad, for der er kun to
muligheder, og begge er gode: sejr eller martyrdom." Folk sagde: "Ved
Allah, Ibn Rawahah har sagt sandheden." Så drog mændene videre.
Om deres tøven reciterede Abdallah b. Rawahan disse vers:

Vi pressede vores heste frem fra fortene i Qurhal,
med oppakningen fyldt med græs.
På grund af flinten skoede vi dem med skind,
så glat som var overfladen af læder.
De standsede for to nætter i Muan,
hvor ny energi erstattede udmattelsen.
Så drog de frem med frie tøjler til dyrene,
mens den hede vind bed dem i næserne.
Nej, ved min fader! Maab - vi vil komme til det
selvom der er arabere og romere.
Vi satte tøjlerne i orden, og de kom
bistre i ansigtet, som var støvet deres farve.
Som bar de en støjende [hær], som havde de hjelme,
var stjernerne da de dukkede op.
Et liv i fred og fordragelighed
har vores spyd forhindret, om de ønskede det eller ej.
Derefter drog folk videre.

Ibn Humayd berettede:

Jeg var et forældreløst barn under beskyttelse af Abdallah b. Rawa-
hah. FIan drog af sted den dag og lod mig ride bag ham på hans kamels
saddel. Jeg sværger ved Allah, at han citerede disse vers, mens hans
rejste om natten:

Når du har båret mig og min saddel
fire dages rejse efter al-Flisaa2
Må dit liv blive let og beskyldninger ikke ramme dig
og må jeg ikke vende tilbage til min familie bagude.
Må muslimerne komme og efterlade mig
i Syriens land, hvor jeg ønsker at blive.
Må du blive ledt tilbage af mænd som med tæt forhold til

41. Nrtrtl lrtr Medinu.
42. Ved tle n ,st'tllige entle u.f'Det Dqttle Huv.
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Den Barmhjertigea3 er afskåret fra deres slægt.
Derfor vil jeg hverken bekymre mig om palmer vandet af regn
eller palmer med overrislede rødder.

Da jeg hørte ham fremsige disse vers,, græd jeg. Han prikkede til mig
med pisken og spurgte: "Hvorfor græder du, lille ven?" Allah vil be-
lønne mig med martyrdom44, og du kan ride tilbage mellem kamelsad-
c'lelens to horn. Så fremsagde Abdallah et af sine digte på Raja z-forrn:

Oh, Zayd, Zayd, på de hurtige, slanke kameler
Natten er blevet lang, så stig af - må du være retledt!
Mændene fortsatte rejsen. Da de var kommet over grænsen til al-

I3alqaa5, blev de mødt af Heraklits styrker af romere og arabere i nær-
heden af en landsby ved navn Masharif. Da fjenden nærmede sig, trak
rnuslimerne sig tilbage til en landsby ved navn Mutah, hvor de to styr-
ker mødtes. Muslimerne fordelte deres tropper: højre fløj stod under
kommando af Quthab b. Qatadah fra Udhrah-stammen; venstre fløj
Lrlev anf ørt af en muslim fra Medina ved navn Abayah b. Malik.

De to sider mødtes og kæmpede. Zayd b. Harithah kæmpede under
Muhammeds banner indtil han blev dræbt af deres lange spyd. jafar b.
Abi Talib overtog banneret og kæmpede under det. Da kampen bragte
lram i en krribe, han ikke kunne undslipp e fra, sprang han ned fra iin
rødbrune hoppe og lemlæstede dena6 og bekæmpede så fjenden, indtil
lran blev dræbt. Jafar var den første, der lemlæstede sin hest i islams
rid.

lbn Humayd berettede:
ved Allah, j"g har det, som kunne jeg stadig se Jafar, da han sprang

fra sin rødbrune hoppe, lemlæstede den og kæmpede indtil han faldt.
Da Jafar var dræbt, tog Abdallah b. Rawahah banneret op og drog frem
på hesteryg. Han blev ved med at bede sin sjæl om at adlyde. Han tø-
vede lidt og sagde så:

Jeg sværger, min sjæI, at jeg skal gøre dig lydtg,,
om du giver dig frivilligt eller skal tvinges til det.

"r, 
o,l oonrtun. (O. u.)

ll. Egentlig'Shaltid', en tler.faltler i uktiv kuntp.for Atluh. (O. a.)
li. Otrttrent nutidens Jrtrtlun.
l(t. l:or ut vise, ut hun nu y'ille ktrntpe til tlptlen. (O.u.)

4l



Når mænd brøler i kor og råber højt,
hvorfor er du dog så tøvende overfor Paradis?
Alt for længe har du været i ro!
Er du noget andet end en dråbe fugt i et tørt skind?

Han sagde også:

Min sjæl, medmindre du bliver dræbt, vil du dø
dette er dødens skæbne, som du er dømt til.
Du har fået dit ønske opfyldt:
Hvis du gør som de to før digl7,
vil du være ledt ad den rette vej.

Derefter steg han af hesten. Så bragte en af hans fætre ham et ben
med kød og sagde: "styrk dig på dette, for du har tålt meget i disse
dage." Han tog det fra fætterens hånd og bed et stykke af. Da hørte
han larmen fra hæren og udbrød: "og du er [stadig] i denne verden?"
Han kastede kødet fra sig, trak sit sværd, kastede sig ind i kampen og
kæmpede til han blev dræbt.

Så løftede Thabit b. Aqram fra al-Ajhan stammen banneret. Han
sagde: "Oh, muslimer, vælg en mand blandt jer!" De svare de: "Dig!,,
Han sagde: "Jeg kan ikke gØre det." Så valgte folk Khalid b. al-walid
i stedet. Da han løftede banneret, slog han fjenden tilbage og søgte at
afværge deres angreb. Så trak han sig tilbage, og fjenden trak sig også
tilbage, så han kunne slippe bort med sine soldater.

Al-Qasim b. Bishr berettede:
Abdallah b. Rabar al-Ansari, som muslimerne fra Medina havde in-

strueret i religiøse emncr, kom til os. Folk samledes omkring ham, og
han fortalte, at han havde hørt fra Abu Qatadah, Muham-ådr heste-
passer, der berettede om ekspeditionen:

Muhammed har udsendt AnfØrernes Hærrs og sagde: "Jeres anfører
er Zayd b. Harithah; hvis han bliver dræbt er det Jafar b. Abi Talib; og
hvis Jafir bliver dræbt, er det Abdallah b. Rawahah". Jafar sprang op
og udbrød: 'Allahs budbringer, hvis du giver Zayd kommandoen over
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rttig, tager jeg ikke med!" "Tug med", svarede han, "for du ved ikke,
Irr,.rd der er bedst."

Sai drog de afsted. Da de havde været borte nogen tid, besteg Mu-
lrammed prædikestolen. Han gav ordre til at kalde til fællesbøn, og folk

'sarnledes for at høre ham tale. Han sagde: "En port til lykken! En port
til lykken! En port til lykken! Jeg bringer nyt fra hærens kampagne. De
t'r'clraget ud og har mødt fjenden. Zayd er død som martyr" - han bad
orrr tilgivelse for ham. "SåIøftede Jafar banneret og angreb fjenden ind-
t il lran døde som martyr" - han bekræftede, at Jafar var blevet martyr
os bad om tilgivelse for ham. "Så overtog Abdallah b. Rawahah ban-
ncret og stod fast, indtil han døde som marty(' - han bad om tilgivelse
tor ham. "Så tog Khalid b. al-Walid bann"r"i' Han var ikke udpåget til
.rt tage kommandoen, men viste sig som en rigtig leder."

Så sagde Muhammed: "Oh, Allah, han er et af Dine sværd, og Du vil
lri.r'lpe ham." Fra den dag blev Khalid kaldt 'Allahs sværd". så sagde
Muhammed: "Skynd jer at komme jeres brødre til undsætning. Lad
insen blive tilbage." Så drog de ud for at kæmpe, til fods såvel som til
lrt'st. Det var en ekstremt varm periode.

Ibrr Humayd berettede:
Da Muhammed hørte om Jafars død, sagde han: "sidste nat kom

l.riar forbi med to vinger indsmurt i blod, sammen med en samling
t'nule, der alle var på vej mod Bishar." Bishar er et sted i Yeman.

Quthab b. Qatadah al-Udhri, anfører for muslimernes reservestyr-
lrcr, årlgreb Malid b. Rafilah, anfører for de arabiske reservestyrker, og
tlr;ebte ham.

Er-r sandsigerske fra Hadas, der havde hørt, at Muhammeds hær var
1r.i vej, sagde til sit folk, en klan fra Hadas ved navn Banu Ghanm: "Jeg
.rrlvarer jer mod et folk med snævre øjne, der skuer mistroisk, rider
Pii l-reste med klippede haler og som udgyder masser af blod." De tog
lrt'trcles advarsel alvorligt og tog afstand fra den øvrige del af Lakhm.
Sic.len forblev de den rigeste Hadas-klan. Dem, der denne dag virkelig
Iolte' kampens hede, var Hadas-klanen Banu Thalabah, der siden for-
l,lcv fåtallig.

lrfter Khalid b. al-Walid trak sig tilbage med soldaterne, kom han
t ilbage med dem.



Ibn Humayd berettede:
Da de kom tilbage til Medina, blev de mødt af Muhammed og musli-
merne. De unge drenge løb ud for at møde dem, og Muhammed red ud
sammen med mændene. "Tag drengene opi' sagde han, 'bg lad dem
ride- Giv mig Jafars sØn." Abdallah b. Jafar blev hentet, og Muhammed
tog ham og lod ham ride foran på sin hest.

Folk begyndte at kaste støv på hæren og råbte: "I er flygtet fra Allahs
sag!" Men Muhammed sagde: "De er ikke flygtet. om Allah vil, er det
dem, der vil vende rundt og kæmpe igen."

Ibn Humayd berettede:
Umm salamah spurgte salamah b. Hishams kone: "Hvorfor ser jeg

ikke Salamah gå til bøn ved Muhammed sammen med de andre -rrr-limer?" - "ved Allah," udbrød hun, "harl kan ikke forlade huset! Hver
eneste gar.g,han går ud, råber folk: 'Flygtede du fra Allahs Sag?' Så
han bliver i sit hus og går ikke ud."

Samme år [A.D. 630] drog Muhammed på ekspedition mod folket i
Mekka.

Konklusion
Jihad er anstrengelsen fbr at etablere islamisk styre, uanset om det fbregår mecl
vold eller ej. Ikke-voldelig Jihad vil typisk være stØttet af en underforstået trus-
sel om vold eller udstØdelse, hvis ikke kravene bliver opfyldt, mens voldelig
Jihad vil gå efter symboler for frihed og uafhængighed i forhold til islamisk
styre på en måde, der vil skræmme flest muligt fra at moclsætte sig krav om
indf'ørelse af islamiske regler i samfundet.

Islam som politisk system er detaljeret i sin styring af almindelige menne-
skers hverdag, men angiver ikke klare grænser for, hvad den herskende klasse
må foretage sig. Et fuld udfoldet islamisk styre er totalitært i sin detailstyring
af alle fbrhold i livet og autokratisk ved at tillacle herskerne at opfgre sig. som
de finder det fbr godt, blot det kan retfærdiggØres ud fra de modsigelsesfylclte
islamiske skrifier.

Politisk islam er ikke forenelig med demokrati, som vi kender det og holcler
af det, og derfor har vi enhver tænkelig grund til at modsætte os, at alminde-
lige borgere gennem politisk korrekt lovgivning fratages retten til at skelne
mellem rigtigt og fbrkert, at islamiske regler og skikke indføres i vores lancl,
at vi aftvinges respekt for en fremmed religion eller tvinges til at give de mus-
limske indvandrere nogen form for særrettigheder.
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Udvalgte korancitater om jihad
l'.llcrl WulffS oversættelse, dog med det korrekte ord Allah i stedet fbr Gud.

l:190: Kæmp for Allahs sag mod dem, der kæmper mod jer! Men I må ikke
bcsir overtrædelser! Allah elsker ikke dem, der begår overtrædelser.

l:l9l: Dræb dem, hvor I mØder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har for-
tlrcvet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det
lrcdhellige bedehus, medmindre de vil kæmpe mod jer d6r! Men hvis de gØr
rlct. skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro.

).192: Hvis de holder inde, så vil Allah være tilgivende og barmhjertig.

l:193: Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald, og incltil
rcligionen er Allahs! Men hvis de holder inde, skal der intet fjendskab være
rrndtagen mod dem, der handler uret.

):216 Jeres fbrskrift er atføre krig selv om det skulle være jer imod.

-l:ll9: De (vantro) ville 6nske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således
:tt I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvanclrer fbr Allahs
slrs! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder
rlcm.

4:97: "Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre dertil?"

-l:100: "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde talrige
tilflugtssteder i landene og stor overflod".

-5:33: Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans uclsending og stræ-
bcr efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller korsf'æstet eller
llir deres hænder hugget af i modsat sicle eller bliver fordrevet fra landet. Såclan
cr det!

8:112-14: Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nak-
kcn (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For cle satte sig op mod Allah
,rs hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De
\ iultro har ildens straf i vente.



8:17: Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,
når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig cler kastede, men Allah,
der kastede.

8:59-60: De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke und-
drage sig. Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I
formår, for dermed at sætte en skræk i Allahs og jeres fjende og i andre...

8:65-66: Profet! Anspor de troende til at f6re krig. Hvis der er 20 udholdende
mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der 100 af jer, vil de besejre 1000 af
dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en pro-
fet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

9:3: Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

9:5: Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre
ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem,
ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver mus-
limer), holder b6n og giver almisse, så lad dem frit gå.

9:13: Kæmp mod dem! Så vil Allah straff.e dem ved jeres hånd og gøre dem ril
skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

9:20: De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom
og deres liv fbr Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det
er dem, der vil sejre.

9:29: Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke
forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået
skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion
(islam). indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger "Mes-
sias er Guds sgn!" Det er de ord, de tager i deres mund. De efterligner, hvad
de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem." Hvor kan de
være så forløjede?

9:38-39: I, som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til
jer: "Ryk ud for Allahs sag!" er I som tynget mod jorden... Hvis I ikke rykker
ud, vil han tildele jer en pinefuld straf...
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't: I I : Ryk ud med let oppakning eller med tung og f6r krig med jeres ejendom
, 'r liv for Allahs sag. Det er bedste fbr jer, hvis I har viden.

t) (r2: Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har
' llclvcdcs ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

():73: Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg
blivcr helvede. Hvilket ondt endeligt!

():7-l: De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de,
tlcr sav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

():123: I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af
ye r'! I-ad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige
tnruslimer).

\\.26-21: Han (Allah) fik dem af skrifiens folk (jøderne og de krisrne) ... til
;rt ktlmme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet
I tlnebte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og
tlct'cs ejendom i arv, og desuden jord, som I cndnu ikke havde betrådt. Allah
t'r i stand til alt..

/:-16: Bed ikke om fred, når I har overtaget, Alrah er med jer.

lfi:20-21: Allah lovede jer meget bytte, som I skulle tage, og dette lod han
lrtrrtigt ske fbr je.... Og noget andet bytte, som I enclnu ikke har bemægtiget
jcr. har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt. Hvis de. der er van-
tro. havde taget kampen op mod jer, ville de snart have venclt ryggen til. Siden
linder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig. Allah giver muslimerne meget
bytte og fuldstændig magt over alle vantro.

-59:6: Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle
I llverken transportere på heste eller kameler fbr at få fat i. Allah giver sine
rudsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.


