Sharia
(islamisk lag)
Om du gillade Jim Crow kommer du att älska Sharia.
Sharia är islamisk lag. Det är det religiösa rättssystem som reglerar trogna muslimers politiska,
sociala och moraliska skyldigheter. Det är vad som menas med "Guds lag".
Sharia bygger på Sunnah - Mohammeds livsstil som finns nedtecknad i Hadith (traditioner). Det är
ett organiserat regelverk som refererar från koranverser och historiska berättelser.
Sharia är inte frivilligt, utan föreskrivs för troende (5:48). Även om muslimer som individer ofta
bestämmer vilka delar de ska följa eller ignorera, säger Koranen (33:36) att det inte är lämpligt
för en troende att själv välja (dvs. ignorera) en fråga som redan har beslutats av Allah.
På samma sätt är en regering som på något sätt begränsar Guds lag en fiende till Allah och måste
bekämpas. Införandet av sharia är ett grundläggande mål för alla islamiska terrorgrupper. När en
islamisk stat väl är på plats gör Koranen (9:29) och sharia (o9.8) det obligatoriskt för muslimerna
att bekämpa de judar och kristna som inte vill konvertera eller acceptera lägre status.
Denna verklighet utelämnas av förespråkarna för sharia i västvärlden, som gömmer sig bakom
religionens täckmantel och bara avslöjar de mer välvilliga personliga reglerna (t.ex. de som rör bön
och hygien). Detta för att få det att framstå som om de som kritiserar sharia är religiösa fanatiker
vars verkliga problem är intolerans mot en annan uppsättning trosuppfattningar om Gud och
gudstjänst.
Sharia motsätter sig faktiskt uttryckligen religionsfrihet, samvetsfrihet och fritt utbyte av idéer. Den
är våldsam, öppet bigott mot icke-muslimer, diskriminerande och oblygt sexistisk. Stora delar
handlar om slaveri. Inget av detta förändras genom att man sätter en "fobi"-märkning eller på annat
sätt förolämpar sina motståndare.

--Det bör nämnas att islamisk lag kan vara nyanserad och komplicerad. Den kodifierades flera
århundraden efter Mohammed och mer än en "skola" eller version har utvecklats. Även om man är
överens om det väsentliga finns det en viss variation i detaljerna. Sunniterna har fyra lite olika
versioner att välja mellan, och shiiterna har ett helt eget system.
Följande avsnitt belyser vad sharia faktiskt säger om viktiga frågor. Hänvisningarna är till den
klassiska handboken Reliance of the Traveller, som anses vara en av de bästa översättningarna av
islamisk lag. Den ingår i Shaf'i-skolan, som är mer moderat än vissa - grundaren mördades faktiskt
av anhängare till en rivaliserande grupp.
Länkar till Reliance of the Traveller: (1)
(2) (Den ordagranna texten från Reliance är kursiv).

Samvetsfrihet och fritt utbyte av idéer
(o8.1) - När en person som har nått puberteten och är frisk frivilligt avstår från islam, ska han
förtjäna att dödas.

(o8.4) - Det finns ingen ersättning för att döda en avfälling (eftersom det är att döda någon
som förtjänar att dö).
Lagar som definierar "att lämna islam" och som är föremål för avrättning förtecknas i o8.7. De
omfattar följande:
-2- att ha för avsikt att begå otro, även om det är i framtiden.
-3- att förneka Allahs existens... eller någon av hans egenskaper.
-6- att vara sarkastisk om Allahs namn, hans befallning, hans förbud... eller hans hot.
-7- att förneka någon vers i Koranen
-8- att hånfullt säga: "Jag vet inte vad tro är".
-17- att tro att saker och ting i sig själva eller genom sin egen natur har ett kausalt
inflytande oberoende av Allahs vilja.

Heligt krig (Jihad)
(o9.0) - Jihad betyder krig mot icke-muslimer och kommer etymologiskt från ordet mujahada som
betyder krigföring för att etablera religionen...
Den skriftliga grunden för jihad... är sådana koranverser som:
-1- "Det är föreskrivet för er att slåss" (Koranen 2: 216);
-2- "Döda dem var ni än hittar dem" (Koranen 4:89);
-3- "Bekämpa avgudadyrkare helt och hållet" (Koranen 9:36);
och sådana hadither som den som Bukhari och Muslim har berättat om att Profeten (Allah välsigne
honom och ge honom frid) sade:
"Jag har fått order att bekämpa människor tills de vittnar om att det inte finns någonannan
gud än Allah och att Mohammed är Allahs budbärare, och att de utför bönen
och betalar zakat. Om de säger det har de räddat sitt blod och sina ägodelar från mig,
förutom islams rättigheter över dem. Och deras slutliga uppgörelse är med Allah";
(o9.1) - Jihad [mot icke-muslimer i deras egna länder] är en gemensam skyldighet... "Den som
tillhandahåller utrustning för en soldat i Jihad har själv utfört Jihad."
(o9.7) - Kalifen för krig mot judar, kristna och zoroastrier tills de blir muslimer eller betalar en
icke-muslimsk skatt i enlighet med Allahs högsta ord:
"Bekämpa dem som inte tror på Allah och den yttersta dagen och som inte förbjuder
det som Allah och Hans budbärare har förbjudit - som inte praktiserar sanningens
religion och som tillhör dem som har fått boken - tills de betalar röstskatten utan
vidare och blir ödmjuka" (Koranen 9.29)).
(o9.9) - Kalifen bekämpar alla andra människor tills de blir muslimer.

Homosexualitet
(s17.3) - Profeten (Allah välsigne honom och ge honom frid) sade: "Döda den som sodomiserar
och den som låter det ske med honom."

Kvinnor
I m3.4 - 3.7 står det att en kvinna inte får "genomföra sitt eget äktenskap", vilket innebär att hon
inte är fri att gifta sig efter eget val. Det krävs en manlig förmyndare för att godkänna
äktenskapsavtalet.
I m3.8 står det att en kvinna inte fritt kan välja sin förmyndare. Den tilldelas av familjen. När hon
väl är gift blir hon ansvarig för sin mans förmyndarskap.
En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en icke-muslimsk man (Koranen 2:221). En oöversatt del
av sharia förbjuder till och med en arabisk kvinna att gifta sig med en icke-arabisk man (källa).
(m13.4) - En kvinna har ingen rätt till vårdnad om sina barn från ett tidigare äktenskap när hon
gifter om sig.
(m5.1) - Det är obligatoriskt för en kvinna att låta sin man ha sex med henne omedelbart när
han ber henne... och hon kan uthärda det fysiskt.
(m10.11-2) - Det är inte tillåtet för en hustru att lämna huset utan makens tillstånd.
(m10.11) - När en man märker tecken på upproriskhet hos sin hustru varnar han henne med ord.
Om hon begår uppror, håller han sig från att sova med henne utan ord, och han får slå henne,
men inte på ett sätt som skadar henne, vilket innebär att han inte får bryta ben, såra henne eller få
blod att rinna.
(o4.9) - Ersättningen vid kvinnors dödsfall eller skada är hälften av den ersättning som betalas för
män.
(L10.3) - Dela upp den universella andelen så att mannen får två kvinnors andel (Arvsregel
baserad på Koranen 4:11).
(m2.3) - Det är olagligt för kvinnor att lämna huset med oskyddade ansikten.

Icke-muslimer
(Bigotteri mot dem som inte tillhör den islamiska tron)
(o4.9) - Den ersättning som betalas för en jude eller kristen är en tredjedel av den ersättning som
betalas för en muslim. Ersättningen för en zoroastriker är en femtondel av ersättningen för en
muslim.
(h8.24) - Det är inte tillåtet att ge zakat till en icke-muslim.
(e2.3) - Det är stötande att använda icke-muslimernas kärl eller bära deras kläder.
e8.3 säger att en icke-muslim inte får röra Koranen.
I f21.2 står det att icke-muslimer inte får "blanda sig" med muslimer vid vissa evenemang.
g1.2 säger att det är tillåtet för en muslim att besöka en icke-muslim som är sjuk,men det
rekommenderas inte. (Samma sak med att besöka en icke-muslimsk släktings grav-g5.8).

(L5.2) - en icke-muslim får inte ärva efter en muslim. (eller tvärtom)
o1.2 anger att det inte finns något straff för en muslim som dödar en icke-muslim.
o11.0-11 säger att icke-muslimska personer i en islamisk stat kan leva fritt från skada om de
- betala en särskild "röstskatt" (jizya)
- följa vissa islamiska regler, särskilt straffet för äktenskapsbrott (stening) och stöld
(amputation)
- skilja sig från muslimer genom att klä sig annorlunda
- hålla sig på sidan av sidan av gatan när muslimer passerar
- acceptera en mindre form av hälsning
- samtycka till att inte bygga nya kyrkor eller ringa i kyrkklockor
- inte bygga högre hus än muslimers hus
Avtalet bryts om icke-muslimen bryter mot reglerna, underlåter att betala röstskatt, "leder en
muslim bort från islam", "nämner något otillåtet" om islam eller gifter sig med eller har sex med
en muslimsk kvinna. Om detta händer behandlas icke-muslimen som en fånge och kan bli lynchad förutsatt att han eller hon inte först "konverterar" till islam innan domen avkunnas (o11.11; o9.14).
(o22.12) - Domaren behandlar två parter opartiskt, sätter båda på lika hedersamma platser, tar
hand om var och en och så vidare, såvida inte den ena är en icke-muslim, i vilket fall han ger
den muslimske en bättre plats.
Se även Icke-muslimernas rättigheter i en islamisk stat

Sex och hedersmord
(o1.2) - Följande är inte föremål för vedergällning: ... -4- en far eller mor (eller deras fäder eller
mödrar) för att ha dödat sin avkomma eller sin avkommas avkomma.
o12.2 - Straffet för äktenskapsbrott är stening. Straffet för ogift sex (otukt) är 100 piskrapp.

Slaveri
En stor del av sharia är ägnad åt att kodifiera slaveriet (k32.0). I The Reliance of the Traveller
utelämnas dessa regler i den engelska översättningen, kanske för att dölja det bekväma
förhållandet mellan islam och slaveri. Delar från andra avsnitt tar dock upp både tillfångatagande
av slavar och sanktionering av tvångskonvertering under uppenbart tvång.
(o9.13) - När ett barn eller en kvinna tas till fånga blir de slavar i och med att de tas till fånga,
och kvinnans tidigare äktenskap ogiltigförklaras omedelbart.
(o9.14) - När en vuxen man tas till fånga överväger kalifen Islams och muslimernas intressen(O:)
och beslutar mellan fångens död, slaveri eller frigivning utan att betala något, eller att ge sig själv
lösensumma i utbyte mot pengar eller mot en muslimsk fånge som hålls av fienden. Om fången blir
muslim (O: innan kalifen väljer) får han inte dödas, och ett av de treandra alternativen väljs.

(o9.12) Den som träder in i islam innan han blir tillfångatagen får inte dödas, hans egendom
konfiskeras eller hans små barn tas till fånga.
o4.9 är en av flera regler som fastställer att slavar är egendom som kan bytas som en form av
gottgörelse. o20.2 klargör att en slav som befrias som en metod för gottgörelse måste vara en "sund
muslim".

Stöld
(o14.1) - En persons högra hand amputeras, oavsett om han är muslim eller icke-muslim och
tillhör den islamiska staten.

Tillåten lögn (Taqiyya)
(r8.2) - Profeten sade: "Den som löser meningsskiljaktigheter mellan människor för att
åstadkomma något gott eller säger något berömvärt är ingen lögnare.
Kulthum tillade: "Jag hörde honom inte tillåta osanning i något som folk säger, förutom tre saker:
krig, att lösa meningsskiljaktigheter och att en man pratar med sin fru eller hon med honom (för
att jämna ut meningsskiljaktigheter)".
Detta är ett uttryckligt uttalande om att det ibland är tillåtet att ljuga för ett visst intresse...
Att tala är ett medel för att uppnå mål. Om ett lovvärt mål kan uppnås både genom att tala sanning
och genom att ljuga, är det olagligt att uppnå det genom att ljuga eftersom det inte finns något
behov av det. När det är möjligt att uppnå ett sådant mål genom att ljuga men inte genom att säga
sanningen är det tillåtet att ljuga om det är tillåtet att uppnå målet och obligatoriskt att ljuga om
målet är obligatoriskt....
Oavsett om syftet är krig, att lösa en meningsskiljaktighet eller att vinna sympatier hos ett offer
som har laglig rätt att vidta vedergällning mot en person så att denne avstår från att göra det, är
det inte olagligt att ljuga när något av dessa mål endast kan uppnås genom att ljuga. Men det är
religiöst sett mer försiktigt att i alla sådana fall använda ord som ger ett vilseledande intryck,
vilket innebär att man med sina ord avser något som bokstavligen är sant, och i fråga om vilket
man inte ljuger, medan ordets yttre innebörd vilseleder åhöraren...
Man bör jämföra de negativa konsekvenserna av att ljuga med de negativa konsekvenserna av att
tala sanning, och om konsekvenserna av att tala sanning är mer skadliga har man rätt att ljuga...

Konst och musik
I r40.1 står det att musikinstrument är förbjudna.
(r40.3) - Man bör veta att det är stötande att sjunga eller lyssna till sång (med undantag för
sånger som uppmuntrar till fromhet).
(s44.1) - Varje bildkonstnär kommer att gå till elden, där en varelse kommer att sättas på honom
för varje bild han gjort, för att plåga honom i helvetet.
(w50.2) - Bilder imiterar Allahs skapande handling (när de är av levande varelser).
(o17.9)-Det är olagligt att dekorera väggar med bilder (iallmänhet tolkade som bilder av
levandevarelser).

(o17.9) - Det är olagligt att dekorera väggar med bilder (i allmänhet tolkade som bilder av
levande varelser).

Ytterligare notiser
Sharia är extremt specifik på vissa ställen (t.ex. instruktioner om hur man tvättar sitt anus).
Den tar dock ofta inte hänsyn till det moderna livets många rutiner och nyanser. Grupper av
islamiska lärda (fiqh) utvidgar därför lagen genom fatwas, där tillåtligheten av en fråga
formellt fastställs genom att man tillämpar andan i den befintliga lagen.
Apologeter utnyttjar ibland detta och försöker framställa sharia som flytande och personlig.
Detta är i bästa fall oärligt. Sharia är kanonisk lag.
Själva existensen av shariadomstolar, som är vanliga i den islamiska världen och även i
Storbritannien, bekräftar att detta är mer än en uppsättning personliga regler. Domstolar
behandlar konflikter mellan olika parter och påtvingar vanligtvis en av dem ett beslut som de
annars inte skulle ha valt.

Ytterligare läsning
Sharialagar för icke-muslimer (CSPI)
Kartläggning av sharia: sanktionerat våld (Beyond Reliance)
Jihad in Islamic Law (En djupgående avhandling från Center for Security
Policy) 5 sanna saker om sharia
Sharia i USA: Från en överlevande
kartlägger sharia
Sharia vs. den amerikanska konstitutionen
Fullständiga shariastatyer och -straff enligt Brunei

