Muslimer måste styras av Islam
Allah den Allsmäktige, kräver att människorna dyrkar endast
Honom. Detta innebär att de endast härleder styrelsesystemet,
uppfattningarna, värderingarna och lagarna från Allah, d.v.s.
genom Koranen och Profetens (frid vare med honom) Sunnah. Att
använda sig av en annan källa för auktoritet är detsamma som att
gå emot trosbekännelsen. Bevisen för detta är följande:
De som inte styr (eller dömer) i enlighet med vad Allah
har uppenbarat, de är [i sanning] förnekare.
[Koranen - 5:44]
[TROENDE!] Vilken sak det än gäller där ni är oense, är
det Allah som har avgörandet. [Koranen - 42:10]
Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna
har avgjorts av Allah och Hans Sändebud, har dessa
inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som
sätter sig upp emot Allah och Hans Sändebud begår
ett uppenbart svårt misstag. [Koranen - 33:36]
Islam förser inte muslimen endast med övertygelse (Iman) utan ger
också lösningar på alla hans problem. Dyrkan innebär således att
man tillämpar dessa lösningar på livets problem. När muslimerna
tillämpade dessa lösningar, dvs. de islamiska reglerna, (shariah)
och handlade enligt Islam och dess styrelsesystem, ledde det till
att vi var den mäktigaste nationen och det mest civiliserade
samhälle som världen någonsin hade skådat.
När vår hängivenhet till Islam minskade ledde det till att vi förföll
både som stat och folk. När vi övergav det islamiska livssystemet
blev vårt förfall ett faktum och det islamiska samfundet blev
styckat i cirka sextio delar och muslimernas resurser plundrades.
Utveckling kan endast ske när vi återvänder till Islam, dvs. att ge liv
åt livsåskådningen genom att praktisera dess system och lagar.
När detta sker uppnår vi Allahs nöjdhet och upphöjs till vår
rättmätiga position som ledare för mänskligheten. Kom ihåg: så
länge vi tillämpar icke-islamiska lagar och system kommer vi att
hemsökas av en djup förnedring.
Vi kommer att fortsätta förslavas och exploateras av länder som
aldrig i sina vildaste drömmar hade kunnat föreställa sig att vara
likvärdiga eller överordnade oss.
Allah tillåter sannerligen inte att de troende styrs av
kuffar. [Koranen - 4:141]

I dagsläget hindrar de icke-islamiska systemen oss från att leva det
liv som Allah kräver av oss. Med anledning av detta måste
muslimerna förstå att det första steget är att röja det största
hindret, vilket är västvärldens agenter i den islamiska världen, alltså
makthavarna och deras regeringar.
Detta gör att muslimerna nu har möjligheten att återgå till den
enda korrekta formen av styre som Profeten (frid vare med honom)
och sahaba etablerade och styrde med, nämligen Kalifatstaten.
Återetableringen av den staten är en ödesfråga och en högt
prioriterad plikt för alla muslimer.

vill lyfta bort det. Därefter kommer det att finnas ett tyranniskt
styre, som kommer att bestå så länge som Allah vill att det består.
Därefter kommer Allah att lyfta bort det närhelst Han vill lyfta bort
det. Sedan kommer det att finnas ett kalifat som följer
profetskapets vägledning, sedan blev han (Profeten) tyst.” (Ahmad
och Abu Dawud i Silsilah as-Saheehah av Al-Albani, autentisk.)
Kalifen är ledaren i kalifatstaten, han är varken kung eller diktator
utan en vald ledare som endast får legitimitet att styra hela
befolkningen, muslimer såväl som icke-muslimer, då muslimerna
med samtycke ingår ett kontrakt med honom genom en process
som kallas bayah (trohetsed). Profeten (frid vare med honom) sa:

Profeten Muhammad (frid vare med honom) sa:
”En dag av rättvist styre är bättre än sextio år i dyrkan, och ett
straff som verkställs rätt är bättre än fyrtio års regn. [At-Targhib
wat-Tarhib, klassad hassan av Al-Mundhiri]”
Al-Qurtubi sa: ”Kalifatet är pelaren som alla andra pelare vilar på.”
An-Nawawi sa: ”Det rådet enhällighet bland ulama om att det är en
plikt för muslimerna att välja en kalif.”

Kalifatet definierat
Kalifatet är en allmän ledning för alla muslimer i hela världen och
ansvarar för tillämpningen av de islamiska lagarna och spridningen
av Islams budskap till resten av världen. Kalifatet är namnet på det
islamiska styrelsesystemet, som är ett unikt politiskt system olikt
alla andra former av styrelseskick som nu finns i den muslimska
världen, eftersom Kalifatet endast baserar sig på Koranen och
Profetens Sunnah. Detta system omfattar alla aspekter gällande
styre, ekonomi, samhälle, utbildning och utrikespolitik. Därför
kräver Islam att muslimerna förhåller sig endast till detta system:
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 Allahs vilja! [Koranen 16:89]
Profeten (frid vare med honom) sa:
”Profetskapet kommer att bestå bland er så länge som Allah vill
det, sedan kommer Allah att lyfta bort det (profetskapet) närhelst
Han väljer att lyfta bort det, därefter kommer det att finnas ett
kalifat, som följer profetskapets vägledning, och det kommer bestå
så länge som Allah vill det. Sedan kommer Han att lyfta bort det
närhelst Han vill lyfta bort det. Därefter kommer det att finnas ett
befläckat styre, som kommer att bestå så länge som Allah vill att
det består. Därefter kommer Allah att lyfta bort det närhelst Han

”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)
Denna person kan aldrig bli kalif om inte bayah ges till honom.
Detta är tvärtemot vad som sker då en kung eller diktator styr med
hjälp av tvång och våld. I den muslimska världen idag finns det gott
om exempel på tyranniska kungar och presidenter som fängslar
muslimer och lägger beslag på deras förmögenheter och resurser. Å
andra sidan ger den islamiska historien oss exempel på goda kalifer
som fick bayah och styrde med Islam. Både muslimer och ickemuslimer kunde identifiera sig med den rättvisa och barmhärtighet
som staten stod för. Profeten (frid vare med honom) sa:
”Den som behandlar en mu'ahid (icke-muslim som åtnjuter skydd i
den islamiska staten, vare sig bosatt i staten eller inte), illa, brister i
behandlingen av honom, överbelastar honom eller berövar honom
en sak utan hans tillåtelse så kommer jag att vara hans motpart på
Domedagen.” (Abu Dawoud)
Bayah innebär att kalifen får makten från folket för att styra dem
med shariah. Han är därför ingen envåldshärskare och kan inte
härleda lagar från någon annan källa än Islam. Alla lagar som han
adopterar måste utvinnas från de islamiska lagstiftningskällorna
genom en noggrann och detaljerad process som kallas för ijtihad.

Kalifatet är olikt alla andra statsformer
Detta eftersom kalifen inte är Allahs representant på jorden, utan
en folkvald ledare som anstränger sig till det yttersta för att
tillämpa Islams lagar. Kalifatstaten kommer att rikta in sig på att
skapa ekonomisk framgång, utrota fattigdomen och förbättra
levnadsstandarden hos människor, som den tidigare har gjort i
historien som t.ex. under kalifen Omar ibn Abdulaziz tid där statens
resurser fördelades rättvist så att fattigdomen utplånades.

Historiskt sett var Kalifatstaten en oerhört rik stat med
blomstrande ekonomi och hög levnadsstandard, och var
världsledande gällande industri och vetenskaplig forskning under
många århundraden. Detta i rak motsats till de bakåtvända
teokratier som upprättades i Europa under medeltiden där de
fattiga tvingades arbeta och leva i vidriga förhållanden i gengäld
för paradiset.
Kalifatet är inte ett imperium som favoriserar vissa landområden
framför andra. Det finns inget utrymme för vare sig nationalism,
patriotism eller rasism i Islam och de är alla förbjudna. Kalifatet är
en expanderande stat som inte erövrar nya områden i syfte att
stjäla deras rikedomar och resurser, utan dess utrikespolitik syftar
till att sprida det islamiska budskapet till hela världen. Kalifatet har
ingen som helst likhet med det republikanska systemet som
grundar sig på sekulär demokrati där suveräniteten tillhör folket,
vilket innebär att folket har rätten att stifta lagar. I Islam tillhör
suveräniteten endast shariah, och muslimerna har rätten att
utnämna sin ledare.
Kalifatet är ingen totalitär stat. Den får inte spionera på vare sig de
muslimska eller icke-muslimska medborgarna. Alla som lever i
kalifatet har rätt att uttrycka sitt missnöje med statens politik utan
rädsla för att arresteras eller fängslas. Ingen får fängslas utan att
ha fått sin sak prövad i domstolen, och all form av tortyr är strikt
förbjuden. Kalifatet förtrycker inte sina icke-muslimska invånare;
de skyddas av staten och kan inte tvingas lämna sina religioner,
gällande exempelvis dyrkan och giftermål. Deras hem, ägodelar
och liv får inte kränkas eller tas orättmätigt.

Att etablera Kalifatet och utnämna en kalif är obligatoriskt för
alla muslimer, både män och kvinnor. Att utföra denna plikt är
detsamma som att utföra andra plikter som Allah har beordrat oss.
Kalifatet är sannerligen ett livsviktigt ämne för muslimerna. Beviset
gällande plikten att välja en kalif för alla muslimer hittar vi i
Sunnah då Profeten (frid vare med honom) sa:
”Om det ges bayah till två kalifer, döda den senare av dem.”
[Muslim]
”Den som avviker från kalifens lydnad möter Allah på domedagen
utan giltig ursäkt. Den som dör utan en bindande bayah, går en
jahiliyyah-död till mötes.” [Muslim]
Det framtida Kalifatet kommer utan tvekan att leda alla sina
medborgare in i en ny period av utveckling, stabilitet och
framgång, vilket kommer att sätta stopp för det mångåriga förtryck
som världens värsta sekulära regimer har utövat.

Tiden för kolonisation och exploatering av den muslimska världen
kan äntligen då få ett slut. Kalifatet kommer att utnyttja alla sina
enorma resurser för att främja Islams intressen såväl som att
framstå som det enda alternativet till det kapitalistiska systemet för
världens alla människor.

Kan den som tvivlar på Kalifatet svara på följande frågor:
 Kan du nämna ett annat system än Kalifatet som letade
efter fattiga men inte hittade några så de överblivna
pengarna ställdes ut på gatorna och ökade?
 Har det funnits ett annat system som har skickat en hel
armé endast för att rädda en orättvist behandlad kvinna?
 Har det funnits ett system som har spridit ut frön på berg
och kullar för fåglar så att det inte ska sägas att fåglarna
flög hungriga?
 Har det funnits en president som sov på gatan utan
livvakter?
 Kan man nämna en president som fruktade att Allah skulle
ställa honom till svars om en mula snubblade på statens
vägar?
 Har det funnits ett system som likställde de styrande och
de styrda så att befolkningen kunde få sin rätt av
makthavaren?
 Har det funnits en president som hade tiotals lagningar på
sina kläder p.g.a. att han inte hade råd att köpa nya?
 Har muslimerna lyckats åstadkomma ett enda fall av ära
och stolthet efter Kalifatets fall?
Vi får inte glömma att det har funnits perioder i den islamiska
historien där kalifer har avvikit från den fullständiga tillämpningen
av Islam, det är p.g.a. att kalifer också är människor men det
islamiska systemet kvarstår perfekt och oförändrat i sin form, och
är universellt lämpligt för alla människor oavsett tid och rum.
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