Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde
Af Taimullah Abu-Laban

Abu Hanifa (må Allah være tilfreds med ham) havde en stærk holdning om
nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde maruuf (det rette)
og forbyde munkar (det slette). Følgende begivenhed fandt sted efter, at Abu
Hanifas ven, Ibrahim al-Saaigh (må Allah være tilfreds med ham), blev dræbt
af guvernøren Abu Muslim al-Khurasani.
Ibn al-Mubarak er beretningsmanden:
»Da Abu Hanifa hørte om drabet på Ibrahim al-Saaigh græd han så meget, at
vi troede han (Abu Hanifa) ville dø (af gråd). Så jeg sad alene med ham, hvor
Abu Hanifa fortalte mig: ”Han (Ibrahim) var ved Allah en forstandig mand og
jeg frygtede sandelig, at en sådan sag (drab) ville ramme ham!” Jeg spurgte:
”Og hvad var grunden til det?”
Abu Hanifa svarede: ”Han plejede at komme forbi og spørge mig, og han var
meget stræbsom i sin adlydelse af Allah. Og han besad meget wara’ (arabisk:
wara’ = én som undlader tvivlsspørgsmål). Når jeg fremlagde noget for ham,
så ville han spørge mig ind til det. Nogle gange ville han hverken acceptere
eller smage det (kunne ikke lide mit svar), og nogle gange accepterede han
det og spiste det (kunne lide mit svar).
Så han (Ibrahim) spurgte mig (Abu Hanifa) om påbud af maruuf (det rette)
og forbud mod munkar (det slette), hvor vi var enige om, at det var en fard
(pligt) fra Allah den Ophøjede. Så sagde han (Ibrahim) til mig: ”Ræk mig din
hånd, så jeg giver dig mit lydighedsløfte.” Derefter formørkede verdenen
mellem mig og ham (Abu Hanifa og Ibrahim al-Saaigh mødtes ikke længere).”
Så spurgte jeg (Ibn al-Mubarak spørger Abu Hanifa): ”Og hvorfor det?”
Abu Hanifa svarede: ”Han (Ibrahim) kaldte mig til en af Allahs pligter, men
jeg undgik ham. Jeg sagde til ham (Ibrahim): ”Hvis en enkelt mand alene
udfører det (påbud af maruuf og forbud mod munkar) bliver han dræbt,
hvorefter folks tilstand ikke forbedres. Men man skal finde retskafne hjælpere
og en leder over dem, som er sandfærdig i sin deen og ikke går imod
(sandheden)”.
Abu Hanifa fortsætter med at fortælle Ibrahim: ”Hver gang han (Ibrahim)
kom til mig, så var det som en insisterende modpart i en retssag, der konstant
vil bringe mig for en dommer (altså Ibrahim tilbød hele tiden at give Abu
Hanifa lydighedsløftet)”.

Abu Hanifa fortsætter med at fortælle Ibrahim: ”Denne sag (påbud af maruuf
og forbud mod munkar) kan ikke klares af en enkelt mand, da profeterne ikke
kunne klare den foruden pagten fra Himlen, som blev indgået med dem. Og
dette er en fard (pligt), som er anderledes fra andre pligter. Fordi de andre
pligter udføres individuelt. Men når en enkelt mand påbyder det (maruuf) så
er hans blod truet, og han udsætter sig selv for livsfare. Så jeg frygter, at han
smider sig selv mod døden. Og hvis manden dør, så vil andre ikke have modet
til at udsætte sig selv for samme fare, men de vil være passive.”«
Kilde: ”Ahkaam al-Quraan”, skrevet af al-Jasaas i kapitlet ”Baab fard al-amr
bil-maruuf wal nahi an al-munkar” (den oprindelige arabiske tekst er placeret sidst i
artiklen).

Visdommen bag Abu Hanifas ord
Beretningen forklarer, at Ibrahim al-Saaigh tog til Abu Hanifa (må Allah være
tilfreds med dem begge), fordi han ville tage ham med for at stille guvernøren
Abu Muslim al-Khurasani til regnskab. Lydighedsløftet, som Ibrahim al-Saaigh
tilbød Abu Hanifa, var udtryk for hans velvilje om at arbejde med Abu Hanifa,
og give ham det sidste ord.
Abu Hanifa prøver derefter at forklare Ibrahim al-Saaigh, at et sådant arbejde
– påbud af maruuf og forbud mod munkar – er et partimæssigt arbejde og
ikke et individuelt anliggende. Fordi selv profeterne formåede ikke at klare
denne opgave uden hjælp fra Himlen.
For hvis dette arbejde overlades til en enkelt mand, så vil det være let for
tyrannen at udrydde modstanden ved blot at dræbe denne enkelte mand.
Dette vil medføre håbløshed, da drabet på denne mand, vil skabe frygt og
efterlade en følelse af magtesløshed hos befolkningen.
Læser man beretningen nøje finder man, at Abu Hanifa stillede følgende krav
til dette parti, som skal påbyde maruuf og forbyde munkar overfor
magthaverne:
1.

Hjælperne, altså medlemmerne af dette parti, skal være retskafne
muslimer.

2.

Partiets ledelse skal være sandfærdige muslimer og de må ikke gå
imod sandheden. Altså skal deres metode være udledt fra Islam,
og de må ikke indgå kompromiser med fjenden.

3.

Partiet skal arbejde for at realisere sanselige resultater, og det er
derfor ikke tilstrækkeligt, at gruppen arbejder for Allahs skyld.

4.

Det partimæssige arbejde er et politisk arbejde, centreret omkring
påbud af maruuf og forbud mod munkar overfor magthaverne.

Islamiske tekster, der bekræfter Abu Hanifas mening
Allah (swt) siger i surat Ali-Imraan:

”Og lad der være en gruppe iblandt jer (muslimer), som kalder til det gode
(Islam) og de påbyder det rette og forbyder det slette,
og disse er de succesrige.” [03:104]

Allah forpligter muslimerne her til etableringen af mindst én gruppe, fordi
verset kortlægger gruppens arbejde som værende:
a) kaldet til det gode (Islam)
b) påbud af maruuf og forbud mod munkar.

Mange andre entydige tekster i både Quran og Sunnah fortæller os, at kaldet
til Islam er fard (pligt) og det samme er påbud af maruuf og forbud mod
munkar. Dette er en qareenah (indikation) på, at etableringen af denne
gruppe er fard, fordi gruppens arbejde er fard.
Ydermere er det fard for denne gruppe at have én ameer (leder). Dette er
fordi shari’ah har forpligtet enhver gruppe på tre mennesker og opefter, at
disse skal udpege en leder over dem:

”Det er ikke tilladt for tre (personer), som befinder sig i en vildmark på jorden,
ikke at udpege en leder over dem.” Berettet af Ahmad

Denne hadith taler om tre personer, som rejser sammen . Men da det
gruppemæssige arbejde er større og mere kompliceret end en rejse, og da
antallet af personer i en gruppe er højere end tre, så gælder denne pligt over
ethvert parti ud fra princippet om mafhuum al-muwafaqa (den harmoniske
betydning).
Abi Amamah beretter følgende om Profeten (saws), hvilket understreger
mægtigheden af dette partis arbejde, hvad angår udfordring af magthaverne:

”En mand kom til Profeten (saws) ved kastet af den første sten (under hajj),
så spurgte han: ”O Allahs sendebud. Hvilken jihaad er bedst?” Så svarede han
(saws) ham ikke. Da han (saws) kastede den anden sten, spurgte manden
igen. Så svarede han (saws) ham ikke. Efter han (saws) kastede ’aqabastenen, lagde han (saws) sine ben ved sadlen for at ride. Han (saws) sagde:
”Hvor er spørgeren?” Han svarede: ”Jeg er her o Allahs sendebud.” Han (saws)
sagde: ”Et sandt ord overfor en tyrannisk regent.” Berettet af Ibn Majah

