Khilafah
Her er et kort overblik over Khilafah staten.
•

Khilafah (Kalifatet) er en generel ledelse for alle muslimer i hele verden. Det er dens ansvar at
implementere det islamiske systems love, og bære det islamiske budskab til resten af verden.
Khilafah bliver også kaldt Imamah, fordi begge ord er blevet brugt i mange sande beretninger
(Ahadith Sahihah) med samme mening.

•

Styresystemet i khilafah har ikke nogen lighed med nogle af regeringerne i den muslimske
verden i dag, og selvom mange kommentatorer og historikere har forsøgt at fortolke Khilafah
indenfor eksisterende politiske rammer, er det i virkeligheden et unikt politisk system.

•

Khalifaen (Kaliffen) er statslederen i Khilafah. Og han er ikke en konge eller diktator, men en
folkevalgt leder, hvis autoritet til at styre, skal overdrages til ham af muslimerne, gennem en
speciel styrekontrakt kaldet Bay’ah. Uden denne Bay’ah, kan han ikke blive statens leder. Dette er
i komplet modstrid med en konge eller diktator, som pålægger sin autoritet gennem tvang og
magt. De tyranniske konger og diktatorer i den muslimske verden er klare eksempler på dette,
idet de fængsler og torturerer muslimerne og stjæler deres ejendom og resurser.

•

Denne Bay’ah-kontrakt stipulerer, at khalifaen skal være retfærdig, og styre folket med Shari’ah.
Han er ikke suveræn og kan ikke lovgive love fra sit eget sind som tjener hans personlige og
familiens interesser. Enhver lovgivning han ønsker at vedtage, skal være udledt fra de islamiske
jurakilder, gennem en præcis og detaljeret metode kaldet ijtihad. Hvis khalifaen lovgiver en
hvilken som helst lov i modstrid med dette eller begår undertrykkelse imod sit folk så kan den
højeste og mest magtfulde domstol i Khilafah staten - Højesteretsdomstolen (mahkamat ulMazalim) - anklage khalifaen og kræve at han skal fjernes fra sin post.

•

Khalifaen er af nogen blevet sammenlignet med en pave, som er det åndelige overhoved for
muslimerne, ufejlbarlig og udpeget af Allah (swt). Dette er ikke tilfældet da khalifaen ikke er en
præst. Hans post er en eksekutiv post i den islamiske regering. Han er ikke ufejlbarlig, og kan
begå fejltagelser, hvilket er derfor der eksisterer mange foranstaltninger i det islamiske system,
der sikrer at han og hans regering, forbliver regnskabspligtig.

•

Khalifaen er ikke udpeget af Allah (swt) men vælges derimod af muslimerne og tager autoriteten
gennem Bay’ah-kontrakten. Khilafah er heller ikke et teokrati. Dens lovgivning er ikke
begrænset til religiøse eller moralske foreskrifter, som forsømmer samfundets problemer. Den
islamiske Shari’ah er et omfattende system, som lovgiver i forbindelse med politiske, sociale,
økonomiske, udenrigspolitiske og retslige sager. Økonomisk fremgang, eliminering af fattigdom
og forbedring af befolkningens levestandard, er mål den islamiske Khilafah vil søge at opnå.
Dette er det komplet modsatte af de tilbagestående, middelalderlige teokratier der blev
grundlagt i middelalderen, hvor fattige blev tvunget til at arbejde og leve i kummerlige forhold
til gengæld for himlen. Khilafah var historisk set en enormt velhavende stat med en
blomstrende økonomi, høj levestandard, og en verdensleder indenfor industri og videnskabelige
studier i århundreder.

•

Khilafah er ikke et imperium, der favoriserer nogle lande over andre. Nationalisme og racisme
har ingen plads i Islam og er totalt forbudt. Khalifaen kan være fra enhver race eller farve, og
enhver skoleretning (mazhab) sålænge han er muslim. Khilafah er en ekspansionistisk stat, men

erobrer ikke de nye lande for at stjæle deres rigdom og resurser. Derimod går dens
udenrigspolitik ud på at bære det islamiske budskab udelukkende.
•

Khilafah har ingen lighed med det republikanske system, som er udbredt i den muslimske
verden idag. Det republikanske system er baseret på demokrati, hvor suveræniteten gives til
folket. Dette betyder de har retten til at nedfælde love og en konstitution. Suveræniteten i Islam
tilhører den islamiske Shari’ah. Ingen i Khilafah inklusive Khalifaen kan nedfælde love fra deres
eget sind.

•

Khilafah er ikke en totalitær stat. Den kan ikke spionere på sine muslimske og ikke-muslimske
borgere. Alle i Khilafah har retten til at udtrykke sin opposition til statens politik, uden at frygte
arrestation eller fængsling. Tortur og fængsling uden rettergang er totalt forbudt.

•

Khilafah undertrykker ikke sine ikke-muslimske minoriteter. Ikke-muslimer (ahl udh-dhimma)
beskyttes af staten, og de tvinges ikke til at forlade sine religioner og adoptere islamiske værdier.
Tværtimod beskyttes ikke-muslimske borgere, og deres hjem, ejendom, og liv må ikke krænkes.
Imam al-Qurafi, som er en af de klassiske retslærde, opsummerede Khilafahs ansvar overfor
den ikke-muslimske borger, da han sagde: ”Det er muslimernes ansvar overfor de ikke-muslimske
borgere, at tage sig af deres svage, opfylde de fattiges behov, brødføde de sultne, give tøj, tiltale dem høfligt, og
endda tolerere deres (verbale) skade, selv hvis den kom fra en nabo, skønt det er muslimerne, som dominerer (på
grund af det faktum, at det er en islamisk stat). Muslimerne skal rådgive dem oprigtigt vedrørende deres affærer,
og beskytte dem imod enhver der prøver at skade dem eller deres familie, stjæle deres ejendom, eller overtræde deres
rettigheder.”

•

Kvinder i Khilafah anses ikke for at være laverestående, eller andenrangsborgere. Islam gav
kvinden ret til penge, retten til ejendom, rettigheder over ægteskab og skilsmisse, og en status i
samfundet. Islam gav kvinden en offentlig beklædning - en khimar og jilbab - for at oprette et
produktivt samfund, som er frit for typen af negative og skadelige forhold, som er herskende i
vesten.

•

Etablering af Khilafah, og udpegelsen af en khalifah, er obligatorisk for alle muslimer i verden,
mand og kvinde. Udførslen af denne forpligtelse (fard) er ligesom enhver anden forpligtelse,
Allah (swt) har pålagt os, hvor ingen afholdenhed er tilladt. Khilafah er sandelig en livsvigtig sag
for muslimerne.

•

Fremtidens Khilafah vil utvivlsomt indlede en ny tid med fred, stabilitet, og fremgang for den
muslimske verden og videre, og sætte en stopper for undertrykkelsen fra nogle af de værste
tyranner, denne verden nogensinde har set. Dagene med kolonialisering og udnyttelse af den
muslimske verden, vil endelig være slut og Khilafah vil bruge alle sine resurser til at fremme
islam og muslimernes interesser, udover at være et alternativ til kapitalismen for verdens
befolkninger.

