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EFTERÅR 2017
Vi har samlet de bedste mærker, som hver står for tradition 

og kvalitet kombineret med høj forarbejdning 
og bekvemmelighed. Perfekt look til en travl hverdag,

juli åbnede en fatwa-kiosk
på én af de største metro-
stationer i Kairo, så folk
kan smutte ind og få en
fatwa-to-go på vej til eller
fra arbejde.

Fatwa’er er noget, man
tager alvorligt, og med pro-
fessor Raoufs nekrofili-fat-
wa nåede protesterne nye
højder. Dar el-Ifta tog
prompte afstand og erklæ-
rede nekrofili for en synd,
og al-Azhar universitetet
indledte en efterforskning
af professor Raouf – dog
med fokus på mediernes
rolle i kontroversen, efter-
som at det var dem, der
uden tilladelse havde vide-
rebragt hans ytringer.

Efterfølgende har det
statslige medieråd forbudt
Raouf at optræde i tv og ra-
dio. Men han har stadig
sin stilling på al-Azhar
Universitetet.

Så var straffen mere kon-
tant og ubønhørlig, da en
anden af universitetets is-
lamisk lærde, den blinde
imam og sheik, Ihab You-
nis, i sidste uge tillod sig at
optræde i et tv-program
med en af sangerinden Um
Koulthoums højt elskede
kærlighedssange.

Sheik Younis, som er én
af Egyptens prisbelønnede
og fineste religiøse sangere,
udstedte ingen fatwaer un-
der showet. Hans brøde be-
stod i, at han sang Um
Koulthums kærligheds-
sang iført sin religiøse uni-
form fra al-Azhar. Det var
nok. Efter at have været til
afhøring i Ministeriet for
Islamiske Anliggender, fik
han frataget retten til at
prædike og være bønnele-
der.

Sheik Younis har officielt
bedt om tilgivelse. Men
ministeriet fastholder, at
han har opført sig »upas-
sende og respektløst« og
har sendt sagen til under-
søgelse hos anklagemyn-
digheden.

Hvor tumpet
må en fatwa
egentlig være?

September var ikke nogen
god måned for de islamisk
lærde fra den veldædige al-
Azhar institution, der yn-
der at betragte sig selv som
sunni-islams øverste, reli-
giøse myndighed.

Først kundgjorde Abdel
Hamid el-Atrash, den tidli-
gere leder af fatwa-komite-
en i Dar al-Ifta, som hører
under justitsministeriet og
har statslig bemyndigelse
til at udstede fatwa’er, at
det er tilladt for alle egyp-
tere at grave efter antikvi-
teter og andre skatte i deres
jord, og at de har lov til at
beholde, hvad de finder,
hvis bare de giver en del af
værdierne til godgørende
formål.

Der var bare et enkelt lil-
le problem: I Egypten er
handel med antikviteter
forbudt ved lov og kan
straffes med op til livsva-
rigt fængsel.

El-Atrash’ fatwa udløste
heftige protester, ikke
mindst i ministeriet for an-
tikviteter, som frygter, at
almindelige borgere nu har
fået en religiøs tilskyndelse
til at gå på skattejagt og be-
holde udbyttet for sig selv.

Men bølgerne havde dårligt
nået at lægge sig, før end-
nu en fatwa blev dekrete-
ret.

Denne gang var det én af
al-Azhar Universitetets is-
lamisk lærde, professor Sa-
bri Abdel Raouf, der i et
talkshow forkyndte, at en
ægtemand godt kan have
samleje med sin afdøde
hustru. Den slags anses
hverken som forbudt eller
for utroskab ifølge Islam,
om end det heller ikke er
»socialt velanset eller al-
mindeligt«, sagde Raouf og
benævnte fænomenet som
»et afskedssamleje«.

Nu er fatwa’er hverken
lov eller juridisk bindende,
de er vejledende svar på
spørgsmål fra en troende
om Islams lære. Men de er
en stærkt integreret del af
folks dagligdag. Dar el-Iftar
har fatwa-kontorer i alle
landets provinser og sågar
en fatwa-mailservice, og i
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Nekro�li mellem ægte-
fæller er ingen synd,
lød en egyptisk fatwa.
Er der slet ingen græn-
ser? Og hvorfor må en
blind sheik ikke synge
en kærlighedssang?

Den slags anses 
ikke som forbudt
i Islam, om end det
heller ikke er 
»socialt velanset 
eller almindeligt«.

Brev fra Kairo

Syrien: Mindst 28 civile er
blevet dræbt ved nye luft-
angreb i en af Syriens sik-
re zoner, oplyser en ob-
servationsgruppe til AFP.
De civile blev dræbt ved
luftangreb i det nordvest-
lige Syrien, hvor en plan-
lagt sikker zone overskyg-
ges af en optrappet bom-
bekampagne mod jihadi-
ster, siger Det Syriske
Observatorium for Men-
neskerettigheder. Fire
børn er blandt de dræbte.
Overvågningsgruppen er
ikke i stand til at afgøre,
hvorvidt luftangrebene
blev udført af det syriske
luftvåben eller af alliere-
de russiske fly. Jihadister
kontrollerer stadig stør-
stedelen af Idlib. Inden
fredagens angreb havde
russiske og syriske kamp-
fly dræbt mindst 150
civile og såret snesevis af
andre på lidt over en uge
i Idlib ifølge oppositio-
nens redningstjeneste.
Under krigen, der be-
gyndte i 2011, er over
330.000 mennesker
blevet dræbt. AFP

Mindst 28 civile
dræbt ved nye
luftangreb

USA: Sundhedsminister
Tom Price er trådt tilbage.
Det oplyser Det Hvide
Hus. Det sker, efter at der
de seneste dage er kom-
met detaljer frem om
Tom Prices omfattende
brug af dyre privatchar-
trede fly til officielle rej-
ser. Ifølge det politiske
netmedie Politico har Pri-
ce 26 gange i år chartret
privatfly, når han har væ-
ret på officielle rejser som
minister. Det skal ifølge
mediet have kostet mere
end 2,5 mio. kr. Der er
desuden rejst tvivl om
det officielle i Prices rej-
ser. Price har forsøgt at
lægge låg på sagen ved at
betale penge tilbage til
statskassen, men kun en
brøkdel af beløbet. Don
Wright er blevet udpeget
som til fungerende sund-
hedsminister. /ritzau/

Dyre flyrejser
har kostet
minister jobbet

Tyskland: Politiet har an-
holdt en mistænkt i del-
staten Baden-Württem-
berg i en opsigtsvækken-
de afpresningssag, hvor
en person har afkrævet
supermarkeder millioner
af euro efter at have for-
giftet deres fødevarer i
kølerdiske i Tyskland og
andre EU-lande. Den an-
holdte var blevet optaget
af et overvågningskamera
i et supermarked, hvor
han placerede fødevarer.
Fem flasker med forgiftet
babymad blev senere fun-
det i supermarkedet. Det
giftstof, som blev fundet i
den forgiftetede babymad
var ethylenglycol. dpa

Mand anholdt 
i en sag om 
gift i madvarer


