Grupper och partier i Islam
Efter tillintetgörelsen av Kalifatet och ockupationen av Palestina,
uppstod många rörelser för återuppväckelsen av den islamiska
nationen. Fokuset för dessa rörelser var bland annat att förändra
den eländiga situationen för muslimerna antingen genom att
återupprätta det islamiska livet bland muslimerna eller att hålla
muslimerna borta från de koloniala och västerländska makternas
icke‐islamiska inflytande. Många av dessa mål har krävt bildandet
av grupper och partier som än idag arbetar i den muslimska
världen medan några av dem har bleknat bort i historiens sidor.
Idag finns det ännu fler grupper som arbetar bland muslimerna
både i den muslimska och västerländska världen. Dessa grupper
har antagit olika mål och arbetssätt, och lett till att en del
muslimer hävdar att dessa grupper splittrar den islamiska nationen
och att man därför bör hålla sig borta från grupperingar helt och
hållet. Vissa gruppers bristfälliga förståelse av problemet och
lösningen av det har lett till att de har blivit utnyttjade av den
korrupta politiska miljön i de muslimska länderna. Det har i sin tur
gjort att muslimerna har tappat förtroendet för och hoppet om
politiska grupper och politiskt arbete. Därmed blir det viktigt att
man formar en korrekt islamisk förståelse om bildandet av en
grupp eller parti och hur dess arbetssätt ska se ut.

Islam och politik
Hizb betyder på arabiska ”en grupp människor" och "en persons
anhängare och följeslagare som följer hans åsikt.” En grupp
måste arbeta politiskt på grund av att Islam är politisk till sin
natur. Politik handlar om att ta hand om människor och deras
angelägenheter enligt islam. Profeten (frid vare med honom) sa:
”Israeliterna styrdes av sina profeter. När en profet dog,
efterträddes han av en annan profet. Inga profeter kommer dock
efter mig, utan kalifer, och det kommer att bli många kalifer.”
[Bukhari]
Att arbeta politiskt är att få en viss ideologi till makten så att man
kan ta hand om människor med de uppfattningar som tillhör
denna ideologi. Denna ideologi omfattar det politiska livets alla
aspekter gällande styre, samhälle, ekonomi, utbildning och
utrikespolitik.
Genom att tillämpa det islamiska systemet inser människor att
Islam är en omfattande ideologi som löser alla problem och inte
endast en religion med ett begränsat antal andaktshandlingar,
trossatser, ritualer, festivaler och moraliska föreskrifter. De
politiska makterna i hela världen arbetar för att separera Islam
från dess egentliga styrka, dvs. det politiska systemet, och djuprota
hos alla att Islam inte är mer än en religion.

Allah säger i Koranen:
Och Vi har uppenbarat denna Skrift för dig för att du
skall klargöra för dem det som de tvistar om, och som
en vägledning och en nåd för dem som vill tro.
[Koranen - 16:64]
Beviset för att en politisk grupp ska arbeta för tillämpningen av
Islam hittar man i de islamiska texterna, som när Allah säger i
Koranen:
Låt en grupp uppstå bland er, som kallar till det goda,
påbjuder det rätta och förhindrar det orätta; och dessa
är sannerligen de framgångsrika. [Koranen – 3:104]
Befallningen att påbjuda det tillbörliga och förhindra det otillbörliga
inkluderar att man ställer makthavarna och ledarna i samhället till
svars. Detta är bland de viktigaste uppgifterna för alla politiska
partier.
Förutom detta innebär det också att man håller den islamiska
nationen medveten om vad som pågår i landet och de eventuella
brister som finns i statskroppen samt att man håller ett öga på
världen för att skydda den islamiska nationen från alla hot och
ondskefulla planer som smids mot den.
När man öppnar en islamisk fiqh‐bok finner man att islam
behandlar alla ämnen som berör livet vare sig andliga eller
materiella. Dessutom måste alla grupper som vill återuppta det
islamiska livet baseras på Islam och inget annat än Islam och kalla
till att endast Islam tillämpas. Allah säger i Koranen:
Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg
för steg, med klargörande av allt, med vägledning och
nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har
underkastat sig Guds vilja! [Koranen - 16:89]
Metoden för att etablera, sprida och skydda Islams olika system är
inte något man kan avvika ifrån.

Profetens grupparbete
Profet! Du har inte behov av någon annan än Allah, och
[detsamma gäller] dem som följer dig i tron. [Koranen - 8:64]
Och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende
anhängare. [Koranen - 26:215]

Säg [Muhammad]: "Detta är min väg: jag uppmanar
[er] med klarsyn och insikt att dyrka Allah - jag och de
som följer mig. Stor är Allah i Sin härlighet - [fjärran
från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och
som jag tar avstånd från!" [12:108]
Ammar ibn Yasir sa när han låg på dödsbädden: ”Idag möter jag de
kära: Muhammad (frid vare med honom) och hans parti.”
”När Quraish såg att Budbäraren hade anhängare och följeslagare,
visste meckanerna att de troende hade fått fotfäste och blivit
starka.” [Ibn Ishaq i sin sirah-bok]
Redan från första dagen hade Profeten (frid vare med honom) som
mål att kultivera de första muslimerna med Islam och bilda en
grupp av dem. När aqidah hade djuprotats klart hos dem gick de ut
i samhället som grupp och började arbetet för förändring av
samhället.
Denna grupp arbetade i samhället, inte bara genom att kalla till
tawheed (Allahs enhet) utan den angrep även deras idéer,
traditioner, ledare, samhällssystem, hyckleriet och de öppna
orättvisor som fanns i samhället, t.ex. begravningen av levande
flickebarn:
Och när den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas
för vilket brott hon miste livet. [Koranen – 81:8-9]
Ett annat exempel är när Profeten (frid vare med honom)
kritiserade fusk vid vägning av varor:
Olyckliga är de som snålar med mått och vikt. De som
vid köp kräver fullt mått, men som vållar förlust för
andra när de säljer genom att mäta och väga upp
snålt. [Koranen – 83:1-3]
Detta var något helt nytt för araberna på den tiden. De hade sett
en del reformatorer före Profeten (frid vare med honom), som
hade predikat Allahs enhet och livet efter döden. Dock var
Profetens arbete inte bara reforminriktat utan syftade till att
förändra hela samhället från grunden med lösningar på problemen.
I tillägg till detta gick Profeten hårt mot ledarna i samhället:
Måtte Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och
hållen] förgås! Vad hjälper honom nu hans rikedomar
och allt vad han har förvärvat? Han ska brinna i en eld
som blossar högt, och hans hustru, alltid på språng
med illvilligt skvaller och förtal, skall bära ett tvinnat
rep om sin hals. [Koranen – 111:1-5]

Tawheed var inte bara ett teoretiskt ämne för Profeten (frid vare
med honom) utan han arbetade dag och natt för att omsätta den i
praktiken. Profetens (frid vare med honom) uppdrag bestod inte
bara i att sprida Islams uppfattningar och måttstockar till samhället
utan han sökte även aktivt stöd hos de inflytelserika både i Mecka
och i andra städer för att kunna tillämpa Islam.

4.

Den islamiska gruppen måste ha en utkristalliserad bild av
Islam, och inte generella slogans som ”Islam är lösningen”
som visar sig vara tomma när man granskar dem riktigt
noga.

5.

Den islamiska gruppen får inte knyta några band till de olika
kufr‐regimerna, som t.ex. att räkna med deras stöd, att ta
emot deras hjälp, att vädja till deras barmhärtighetskänsla.
Vi får inte glömma att det faktiskt var västvärlden som stod
bakom söndringen av den islamiska världen. Så hur kan
gårdagens bov vara dagens hjälte?

6.

Gruppens arbete måste koncentrera sig på att förverkliga
målet, nämligen att återuppta det islamiska livet. Gruppen
ska med andra ord inte slösa bort sina krafter på symptom
istället för den verkliga orsaken till allt elände i den
islamiska världen.

7.

Anslutningen av medlemmar måste ske efter att dessa
medlemmar har visat medvetenhet och mognad i sin
förståelse av Islam och entusiasm för att arbeta för Islam.
Dvs. medlemskap ska bygga på övertygelse och inte vem
som betalar eller inte betalar medlemsavgiften. Eftersom
gruppen ska arbeta för Islam, måste drivkraften komma
inifrån. Avgiftsmedlemmar är ingen garanti för detta. Och
svåra situationer visar att avgiftsmedlemmarna inte är att
lita på.

Grupper genom Historien
Historiskt sett har det funnits grupper och politiska partier i den
islamiska staten. Deras struktur har varit annorlunda från hur de är
idag men inte uppgiften dvs. att påbjuda det tillbörliga och
förhindra det otillbörliga. Profeten (frid vare med honom) sa:
”Mina assistenter från himlen är Jibril och Mikail, och mina
assistenter på jorden är Abu Bakr och Omar.” [at-Tarikh al-Kabir av
Bukhari]
Omar i sin tur sa en gång att han var rädd för Bilal och hans
anhängare. Dessutom fanns det på Imam Abu Hanifas tid en
person vid namn Abu Ahmed Al‐Khuzai som tillsammans med ett
antal muslimer brukade påbjuda det tillbörliga och förhindra det
otillbörliga.

Den islamiska gruppens kännetecken
Det är omöjligt för en vanlig människa att vara en del av alla
existerande grupper eller ens studera var och en av dem. Däremot
kan man sätta upp kriterier som är baserade på Profetens metod.
Därefter kan man undersöka en grupp i ljuset av dessa kriterier.
Följande är några av de kriterier som man kan härleda från
Profetens metod (frid vare med honom):
1.

Gruppen måste omfamna endast Islam, utan någon tolerans
eller kompromissvilja till att kufr‐inslag smyger sig in i dess
idéer och arbetsmetoder. Här måste gruppen alltså kunna dra
en klar gräns mellan vad som får och inte får övertas från
andra ideologier.

2.

Eftersom gruppen måste arbeta enligt Islam, måste det finnas
åtminstone en mujtahid som referens för gruppen. En
mujtahid är en person som är juridiskt och språkligt kapabel
till att härleda islamiska regler från Koranen och Sunnah.

3.

Både målet och metoden måste vara klara innan arbetet
påbörjas. Därför måste gruppen bildas efter noggrann studie
av Profetens liv för att kunna arbeta på ett korrekt islamiskt
sätt.

Slutsats
Alla grupper som gör sitt yttersta för att förändra samhället ska
härleda sin arbetsmetod från Koranen och Sunnah på samma sätt
som Profeten (frid vare med honom) arbetade med en grupp i
Mecka och lyckades förändra samhället och etablera den islamiska
staten.
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