
Frågan om Islams natur stöts och blöts dagligen. Är Islam 
uteslutande andlig med några få regler relaterade till 
exempelvis moral, mat och dryck, andaktshandlingar och 
giftermål? Eller är Islam oerhört mycket mer omfattande 
än så och sträcker sig bortom den individuella sfären och 
tar sig både samhällets och statens angelägenheter? Kan 
Islam existera i sin helhet utan en stat som verkställer den 
eller är en stat en nödvändighet för Islams manifestation i 
verkligheten? 
 
Islam är konstant i medias och politikers fokus. Det görs 
ständiga skillnader mellan Islam och islamism (politisk 
Islam). Islam presenteras, av icke muslimer, som en strikt 
andlig religion som kristendomen och judendomen utan 
någon politisk dimension men att extrema islamister gör 
en radikal tolkning av Islam som innefattar att Islam är ett 
livssystem. Därför ska denna radikala tolkning av Islam 
bekämpas för att Islam ska passa in i demokratins ramar. 
Är Islam bara en strikt andlig religion eller är det även en 
ideologi? 
 
För att få svaret på frågan låter vi Islams texter tala utan 
att vi skjuter in premisser och utgångspunkter som ger en 
vinklad bild. Nedan följer endast ett fåtal exempel på 
islamiska regler som organiserar samhälleliga förhållanden 
i olika områden – listan kan göras mycket längre. 
 

MARKPOLITIKEN 

1-Obegränsat ägande av mark är tillåtet: 
Budbäraren ملسو هيلع هللا ىلص sa: 

ََحٍد َفُهَو َأَحق  »  «.َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت ِلأ

”Den som upplivar/brukar mark som inte tillhör någon har 
bättre rätt till den.” [al-Bukhari] 
 
2-Förbud mot enskilt brukande av allmännyttig mark: 

« ٍ ْرٍق َظاِلأ َن اِْلَْرضأ ِفأ َغْْيأ َحقِّ ُمْسلأٍم َفُهَو َلُه، َوَلْيَس لأعأ ًتا مأ َمْن َأْحَيا َمَوا

.  «َحقٌّ

”Den som brukar obrukad mark, till vilken ingen muslim 
har rätt, äger den. Att [däremot] orättmätigt bruka mark 
ger ingen rätt.” [at-Tamhid av Ibn Abd-ul-Barr] 

GRUV- OCH MINERALPOLITIKEN 

3-Förbud mot ägande av allmännyttigheter: 

ِّ َأنَُّه » ِبأ
ْأرأ  َوَفَد إأََل َرُسولأ َعْن َأبَْيَض ْبنأ ََحَّاٍل اْْلَ

أ
ي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ذأ ْلَح الَّ

أ
َفاْسَتْقَطَعُه امل

اهُ  َب َفَأْقَطَعُه إيَّ  َفَلَّمَّ َوَلَّ َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل . بأَمْأرأ
أ
ي َماَذا َأْقَطْعَت؟ اهلل َأتَْدرأ

نُْه" . َقاَل: "َفَرَجَعُه مأ اَء اْلعأدَّ ََّم َأْقَطْعَت َلُه اْْلَ   «.إأنَّ

”Abyadh ibn Hammal berättade att han besökte Allahs 
budbärare ملسو هيلع هللا ىلص och bad honom att bli förlänad saltgruvan i 
Ma’rib och han förlänade honom den. När han hade gått 
sa en man: ’O Allahs budbärare, vet du vad du har förlänat 
honom? Du har förlänat honom outsinligt vatten. 
Budbäraren ملسو هيلع هللا ىلص återtog då den.” [Ibn Majah] 
 

ASYLPOLITIKEN 
4-Mottagande av förtryckta människor: 

 ُثمَّ َأبْلأْغُه 
أ
 َيْسَمَع َكََلَم اَّللَّ

ٰ
ْرُه َحتَّى كأنَي اْسَتَجاَرَك َفَأجأ َن امْلُْْشأ ﴿َوإأْن َأَحٌد مِّ

ُْم َقْوٌم َّلَّ َيْعَلُموَن﴾ َك بأَأَّنَّ
  َمْأَمنَُه َذٰلأ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos 
dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra 

Allahs ord; för honom sedan till en plats där han är i 
trygghet. De är nämligen människor som inte vet 

[vad Islam innebär].” [at-Tawbah: 6] 
 

EKONOMIN 

5-Förbud mot försäljning av det man inte äger: 

ٍم َقاَل » َزا يمأ ْبنأ حأ  َأتَْيُت َرُسوَل  :َعْن َحكأ
أ
ُجُل  :َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ي الرَّ

َيْأتأينأ

 ُثمَّ َأبأيُعهُ 
وقأ ْن الس 

ي َأبَْتاُع َلُه مأ نْدأ ْن اْلَبْيعأ َما َلْيَس عأ ََّل َتبأْع َما  :َقاَل  .َيْسَأُلنأي مأ

نَْدَك.  «َلْيَس عأ

Hakim ibn Hizam sa: ”Jag kom till Allahs budbärare ملسو هيلع هللا ىلص och 
sa till honom: ’Folk kan be mig sälja dem vad jag inte äger. 
Ska jag då köpa varan på marknaden och överlämna den 
[till dem]?’” Han svarade: ”Sälj inte vad du inte äger.” [at-
Tirmidhi] 
 
6-Förbud mot upptrissande av priser vid budgivning om 
personen inte avser att köpa varan: 

 «َعْن النَّْجشأ  ملسو هيلع هللا ىلصََّنَى النَّبأي  »

”Profeten ملسو هيلع هللا ىلص förbjöd najsh (upptrissande av priser vid 
budgivning när personen inte avser att köpa varan).” [al-
Bukhari] 
 
7-Förbud mot försäljning av för köparen okänt gods: 

 ََّنَى َرُسوُل »
أ
 « .اْلَغَررأ َعْن َبْيعأ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

”Allahs budbärare ملسو هيلع هللا ىلص förbjöd gharar-avtal.” [at-Tirmidhi] 
Termen gharar används om kontrakt med osäker utgång 
gällande till exempel möjligheten till leverans eller 
varuslaget. 
 
8-Förbud mot försäljningsavtal som innefattar två avtal 

 َرُسوُل ََّنَى »
أ
 « .َعْن َبْيَعَتنْيأ ِفأ َبْيَعةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

”Allahs budbärare ملسو هيلع هللا ىلص förbjöd försäljningsavtal som 
innefattar två avtal.” [at-Tirmidhi] 
 
9-Förbud mot prissättning 

ْعُر َعََل َعْهدأ َرُسولأ »  َغََل السِّ
أ
 َفَقاُلوا َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

أ
ْر َلنَا َفَقاَل إأنَّ اهلل َسعِّ

ِّنِّ َِلَْرُجو َأْن َأْلَقى َرِبِّ َوَلْيَس َأَحٌد اهلَل 
اُق َوإأ زَّ ُط الرَّ

ُر اْلَقابأُض اْلَباسأ ُهَو امْلَُسعِّ

نُْكْم َيْطُلُبنأي بأَمْظلأَمٍة ِفأ َدٍم َوََّل َماٍل.  « مأ

”Priserna gick upp på Allahs budbärares ملسو هيلع هللا ىلص tid. Folket sa: 
’Allahs budbärare, prissätt för oss.’ Han sa: ’Allah är den 
som prissätter, den som minskar uppehället, den som ökar 
uppehället och den som delar uppehälle. Jag hoppas möta 
min Herre utan att någon av er kräver mig på ersättning för 
[begången] orättvisa, vare sig mot blod eller tillgångar.” 
[at-Tirmidhi] 
 

RÄTTSVÄSENDET OCH STRAFFEN 
10-Kalifen får avgöra tvister mellan de tvistande: 

ََلَّ َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن »
ُموَن إأ ُكْم ََتَْتصأ ََّم َأنَا َبَْشٌ َوإأنَّ ْن إأنَّ تأهأ مأ َأْْلََن بأُحجَّ

يهأ َشْيًئا َفََل  ْن َحقِّ َأخأ َ َلُه َعََل َنْحوأ َما َأْسَمُع َفَمْن َقَضْيُت َلُه مأ
َبْعٍض َوَأْقِضأ

ْن النَّارأ  ََّم َأْقَطُع َلُه قأْطَعًة مأ  «َيْأُخْذ َفإأنَّ

”Jag är endast en människa, och ni kommer till mig för att 
jag ska avgöra era tvister. Några av er kanske är bättre på 
att presentera sina argument än andra, och dömer till den 
personens fördel enligt vad jag har fått höra. Har jag dömt 
till någons fördel någon av hans broders rättigheter, ska 



han inte ta den; jag har då sannerligen tilldömt honom en 
bit av Helvetet.” [al-Bukhari] 
 
11-Domaren dömer bara i en rättegångsförhandling: 

« 
أ
 َبنْيَ َيَدْي اْْلََكمأ  ملسو هيلع هللا ىلصَقََض َرُسوُل اَّللَّ

 «.َأنَّ اْْلَْصَمنْيأ َيْقُعَدانأ

”Allahs budbärare ملسو هيلع هللا ىلص har bestämt att de tvistande ska 
inställa sig inför domaren.” [Ahmad] 
 
12-Förbud mot skatter: 

ُب َمْكسٍ ََّل »  « . َيْدُخُل اْْلَنََّة َصاحأ

”En skatteindrivare träder inte in i Paradiset.” [Ahmad, 
Abu Dawoud och al-Hakim] 
 

FÖRSÖRJNINGSPOLITIKEN 
13-Staten bär det ekonomiska ansvaret för de som saknar 
medel och/eller arbete, exempelvis äldre och 
funktionshindrade: 

، َومَ »   «.ْن َتَرَك َكَلا َفإأَلْينَاَمْن َتَرَك َماًَّل َفلأَوَرَثتأهأ

”Den som efterlämnar pengar, tillfaller de hans arvingar. 
Dör man [däremot] medellös, är de vårt ansvar.” [al-
Bukhari och Muslim] 
 

SJUKVÅRDSPOLITIKEN 
14-Rätten till gratis sjukvård för alla medborgare: 

« 
أ
ُه َعَلْيهأ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسوُل اَّللَّ ْرًقا، ُثمَّ َكَوا

نُْه عأ ََل ُأَِبِّ ْبنأ َكْعٍب َطبأيًبا، َفَقَطَع مأ
 «.إأ

”Allahs budbärare ملسو هيلع هللا ىلص skickade till Ubay ibn Ka’b en läkare 
som avlägsnade en ådra och kauteriserade honom sedan.” 
[Muslim] 
 

STYRELSEN OCH STATSADMINISTRATIONEN 
15-Fler än två kalifer får inte väljas samtidigt: 

نُْهََّم » َلأيَفَتنْيأ َفاْقُتُلوا اْْلَخَر مأ  «.إأَذا ُبويأَع ْلأ

”Om två kalifer svärs trohetseden, döda den senare av 
dem.” [Muslim] 
 
16-Förbud mot att svika trohetseden: 

يَّةً »
لأ يَتًة َجاهأ هأ َبْيَعٌة َماَت مأ  «.َوَمْن َماَت َوَلْيَس ِفأ ُعنُقأ

”Och den som dör utan att ha en förpliktande trohetsed, 
går en syndfullhetens död till mötes.” [Muslim] 
 

ُموَك فأيََّم َشَجَر َبْينَُهْم﴾ نُوَن َحتََّى ُُيَكِّ
  ﴿َفََل َوَربَِّك َّلَ ُيْؤمأ

”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän 
de sätter dig [Muhammad] som domare att döma 

mellan sig i alla sina tvister...” [an-Nisa: 65] 
 
Ibn Kathir skriver i sin förklaring av denna vers: 
”Allah, Den Upphöjde, svär vid Sitt Förnäma, Heliga Väsen 
att ingen uppnår full tro förrän man tar budbäraren ملسو هيلع هللا ىلص till 
domare i alla angelägenheter.” 
 
Denna vers är otvetydig i sin innebörd och fastslår på ett 
omisskännligt sätt att Islam är allomfattande och 
innefattar alla livets områden, vare sig det rör sig om 
domstolsväsende, utrikespolitik, utbildningspolitik, 
ekonomi, etc. Islam behöver därmed onekligen en stat för 
att manifesteras i praktiken. Ibn Taymiyah sa:  
”Det är viktigt att inse att ta hand om människors 
angelägenheter är av Islams viktigaste plikter. Utan det 
existerar inte Islam.” 
 
Detta visar, bortom allt tvivel, att Islam är en 
allomfattande ideologi som vilar på en andlig grund. 
Exemplen ovan är en droppe i havet av alla regler som 
finns. Islamism existerar således inte, utan är ett 
västerländskt hjärnspöke som syftar till att slå en kil mellan 
"moderata" (läs: sekulariserade) muslimer och "radikala" 
muslimer. Det är ett försök att avpolitisera Islam och 
presentera en light-version av Islam, utan kalifatet eller 
shari'ah. Sekularismen ger utrymme för religion att 
existera i det privata. Islam, däremot, angrips, för att den 
har förmågan att lösa livets alla problem och sprida 
rättvisa på jorden. Det är anledningen till att Islam 
bekämpas. Det är för att svartmåla Islam och hindra Islams 
budskap att nå människor. Därför är det Islams politiska 
del som attackeras och därmed kommer uppdelningen 
mellan Islam och islamism. Muslimernas ansvar för att stå 
upp för hela Islam innebär att man aktivt arbetar för att 
etablera det islamiska kalifatet som manifesterar Islam i 
sin helhet och river ned dessa lömska planer.  
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