
 

TEKST 109: Vidnesbyrd om malikitisk dogmatisme under Cordoba-kalifatet 

Den muslimske geograf al-Muqadassi (946-991), der foretog en række rejser i Middelhavsregio-

nen og i de muslimsk beherskede lande. Ud fra sine optegnelser forfattede han bl.a. værket ”Den 

skønneste opdeling af kundskab om landene” (Aḥsan al-taqāsim fī maʿrifat al-aqālīm), hvorfra 

nedenstående citat stammer. Den muslimske historiker Ibn Hayyan (987-1075) havde været le-5 

dende embedsmand ved al-Mansurs hof i Córdoba og skrev senere et historisk værk om det mus-

limske herredømme i Spanien, bl.a. under kaliffen Abd al-Rahman d. 3. Den muslimske krønike-

skriver Said al-Andalusi (1029-1070) fortæller i det nedenstående uddrag om al-Mansurs styre. 

Angående den muslimske undertvingelse af Spanien samt religiøse forfølgelser under det muslim-

ske styre, se ligeledes tekst 136, 140 samt 144-148. 10 

 

[al-Muqadassi:] 

Muslimerne erklærer her [i Andalusien]: Vi kender ikke til andet end Guds Bog [Koranen] og 

muwatta’en af Malik.1 Skulle de opdage en hanafit eller en shafi’it,2 udviser de ham, men hvis de 

afslører en mu’tazilit3 eller en shia-muslim eller en eller anden heterodoks som disse, kan de 15 

finde på at dræbe ham. 

 

[Ibn Hayyan:] 

 

[Kaliffen Abd al Rahman d. 3. brugte et netværk af spioner til at skaffe sig oplysninger om muslim-20 

ske kættere, kristne og politiske fjender, der ofte blev straffet med halshugninger og korsfæstelser. 

Om kaliffen Abd al-Rahman d.3.’s muslimske inkvisition mod kættere i Córdoba-kalifatet beretter 

Ibn Hayyan bl.a.:] Religionen blev strengt opretholdt efter profetens bud under de perfekte 

kaliffers herredømme [...], som overholdt de regler, som er nedlagt i sunna,4 idet de sikrede 

religionen, kvalte kætteriets ild, ødelagde de kætterske sekter, udviste rafidierne5, ydmygede 25 

oprørerne og fik dem til at underkaste sig, anstrengte sig6 og forsvarede Gud med Guds sværd. 

[…] 

  [De gode kaliffer] bekæmpede alle nyfortolkninger7 og de tillod ingen nye påfund at komme 

ind i nationen. Men så kom abbasidernes fordrejede regering og afvigende fraktion og der kom 

mange nyfortolkninger. [...] Gud beskyttede folket i al-Andalus og bevarede religionen fra skade 30 

takket være [...] de rettroendes fyrste8 [...] som Gud ønskede som kalif, [...] som gik i sine for-

fædres fodspor og strengt overholdt skriftens ord og udpegede sunna [...] således at intet djæ-

                                                           

1 Muwatta’en: Kitab al-muwatta: ’Den fremkommelige vej’ – en af de ældst bevarede islamiske lovtekster udarbejdet 

af Malik ibn Anas (ca. 716-795), grundlæggeren af den malikitiske retsskole. 
2 Dvs. medlemmer af to af de andre store sunni-muslimske retsskoler – den hanafittiske og den shafi’itiske retskole  
3 Dvs. en tilhænger af den mu’tazilitiske teologi, der bl.a. lagde vægt på filosofien og den menneskelige fornuft som 

erkendelsesvej. 
4 Sunna: Muhammeds sædvane og praksis. 
5 Rafidierne: dvs. dem, som afviser den muslimske vej. Her sigtes f.eks. til shiiterne. 
6 I form af hellig krig (jihad) 
7 I overensstemmelse med den malikitiske retslære og religionsforståelse. 
8 Abd al-Rahman d. 3. 
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velsk kætteri skulle opstå, som han ikke ville ødelægge, intet fortabelsens flag blev rejst, som 

han ikke ydmygede, således at Gud med ham holdt sammen på islams fællesskab, lydigt og fre-

deligt. [...] Med ham blomstrede videnskaben, folket nød velstand. […] Han forfulgte nyfortolk-

ninger og samlede i sin hovedstad den mest udmærkede kultur, som nogensinde havde eksiste-

ret, […] og han var nidkær i religiøse anliggender, idet han undersøgte muslimernes opførsel, 5 

og deres forsamlinger i moskeerne ved hjælp af spioner, som han gav ordre til at trænge ind i 

folkets mest intime hemmeligheder, således at han kunne vide alt om enhver handling, enhver 

tanke hos gode eller dårlige folk og om [...] de forskellige befolkningsgruppers åbne og skjulte 

holdninger. [...] Gud belønnede ham med gaver [...] på grund af hans opretholdelse af loven og 

hans underkastelse af mennesker, så de lovpriste ham og hans forsvar for folkets hjerter imod 10 

kætteriet [...], idet han fulgte den sande og bevidnede tradition, som føres tilbage til den største 

af alle imamer, Malik ibn Anas,9 folkets imam i Medina. [...] [Disse traditioner] har gavnet dette 

land, og renset folket fra de tendenser, som […] [Abd al-Rahman d. 3.] straffede hos dem, der 

besad dem, og han gav sin zalmedina,10 Abdallah b. Badr, ordre til at forhøre de anklagede og 

gennemføre en inkvisition imod dem, […] idet han skræmte og straffede dem hårdt. [...] 15 

 

[Ifølge Ibn Hayyan gav kaliffen Abd al-Rahman d. 3. ordre til at nedenstående erklæring skulle 

læses op i alle moskéer i Andalusien, efter at han i årene 952-957 havde gennemført en række 

forfølgelser af muslimske kættere og tilhængere af den gnostiske præst Ibn Masarra. I undertryk-

kelsen af oprør forfulgte Abd al-Rahman enhver muslim, der afveg fra den malikitiske retslære og 20 

religionsforståelse:] Kaliffen har besluttet at omfatte alle hans lande i sin beslutning og han 

sender den ud på landet og til byerne og han beder jer og de andre qadier11 og  guvernører om 

at gennemføre hans beslutning, således at erklæringen skal blive læst fra muslimernes prædi-

kestole […] [så alle nyder godt af hans] renselse og hans likvidering af denne urenhed og be-

skyttelsen af alle muslimerne imod al tvivl og grund til afvigelse, fordi nationer går tabt, byg-25 

ninger nedbrydes, folk fortjener udryddelse og Gud ødelægger nationer af den slags, som den-

ne onde gruppe af mennesker har frembragt, som krænker traditionen og angriber den store 

Koran og hadith-fortællingerne12 om den trofaste profet. […] Forfølg dem med alle midler, send 

jeres spioner mod dem, bestræb jer på at kende deres hemmeligheder og når det er klart, at 

der er nogen, der tilhører dem, så skriv til kaliffen en liste med deres navne, opholdssted, nav-30 

ne på vidner imod dem og deres anklager, således at man kan give ordrer til at bringe dem til 

al-Suddas port13 og blive straffet i deres hovedstad. […] 

 

 

[Said al-Andalusi:] 35 

 

[Af ummayadernes efterfølgere var Muhammad Ibn Abu Amir (ca. 938-1002) også kaldet al-

Mansur  eller Almanzor en af de mest brutale ledere af det muslimske Spanien. Al-Mansur brænd-

                                                           

9 Malik ibn Anas: (ca. 716-795) grundlæggeren af den malikitiske retsskole. 
10 En muslimsk dommer, der skal håndhæve sharia-loven i det offentlige rum. 
11 Qadi: Muslimsk dommer 
12 Hadith: fortællinger om Muhammeds liv, sædvane og praksis (sunna). 
13 Al-Sudda-porten var en byport med buer, der markerede indgangen til kaliffens palads ved navn Medinat al-

Zahra. I nyere tid har man ofte beundret al-Sudda-porten for dens fine arkitektur, og har sjældnere bemærket, at det 

var her kaliffen til skræk og advarsel udstillede sine fjenders halshuggede hoveder eller korsfæstede dem.  
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te kætterske bøger og plyndrede byerne Zaragoza, Osma, Zamora, León, Astorga, Coimbra og San-

tiago de Compostela. Om al-Masurs offentlige bogbrændinger af kætterske og filosofiske værker 

fra kalifatets bibliotek beretter Said al-Andalusi:] 

 

Enhver, som havde studeret disse videnskaber [filosofi] blev anset for at være forfalden til he-5 

terodoksi og de blev mistænkt for kætteri. De fleste af dem, der indtil da havde studeret filosofi, 

mistede nu deres interesse for det og holdt deres viden om emnet hemmelig. De bedst begave-

de mænd i tiden indtil ummayyadernes sammenbrud i Spanien dyrkede nu kun de videnska-

ber, som var tilladt, som f.eks. aritmetik […] medicin og lignende videnskaber. 

 10 
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