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INTRODUKSJON
KAPITTEL 1

SHARIA I EUROPA I DAG
Når du studerer islam i Europa i dag, så ser du hvordan Amerika vil være om 20 år.
Hvorfor? Handlingene utført av muslimene i Europa er basert på sharialover, de samme
sharialovene som man har begynt å implementere i dagens Amerika.
• Tidvis kan trafikken ikke bevege seg i Londons gater, grunnet at muslimer har tatt
kontroll over gaten for å be— et politisk resultat basert på sharia.
• I Europa er det hele områder hvor det ikke er mulig for ikke-muslimer å bevege seg,
dette inkluderer politiet. Dette er islamske enklaver hvor det kun bor muslimer. Denne
«kun muslimer»- polisien er basert på sharia.
• I England er det en anglisk biskop som taler for at islamske lover skal styre for muslimer.
Denne biskopen adlyder sharialover.
• I skolene kan det kun benyttes tekster som er godkjent av islam; dette er basert på
sharialover.
• Kristne kan ikke prate til muslimer om kristendommen. De kan heller ikke dele ut
litteratur om kristendommen. Dette er et politisk resultat basert på sharialover, og som
håndheves av den britiske domstolen.
• Voldtekt forekommer i så stor grad i deler av Sverige, at Sverige har lagt ned forbud for
politiet mot å innhente data i voldtektsetterforskningen som ville peke mot islam. Voldtekt
er en del av den islamske doktrinen som anvendes mot ikke-muslimske kvinner.
• I London holder muslimer massedemonstrasjoner hvor det kreves en opphevelse av
britisk lov, og at den erstattes med sharia, som skal styre alle innbyggerne i landet
uavhengig av trosretning. Denne politiske aktiviteten er basert på sharia.
• På noen engelske sykehus under ramadan (faste, en religiøs islamsk hendelse), er det
ikke mulig for ikke-muslimer å spise hvor muslimer kan se dem. At ikke-muslimer skal
underkaste seg islamske preferanser er basert på sharialovene.
• På britiske sykehus blir muslimske kvinner kun behandlet slik som sharialoven krever.
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SHARIA I DAGENS AMERIKA
Her følger aktuelle og historiske hendelser i Amerika drevet frem av sharia:
• Den 11. september 2001 angrep og ødela jihadister «World Trade Center» i New York.
Dette ondskapsfulle angrepet var i overenstemmelse med doktrinen om jihad som man
finner i sharia. Angrepet var en politisk handling, motivert av et religiøst mandat for tidløs
jihad.
• Lærebøker i Amerika må godkjennes av islamske råd. Dette er i tråd med sharia.
• Amerikanske arbeidsgivere og skoler blir møtt med krav om tid og sted til å utøve
islamsk bønn. Disse kravene er basert på sharia.
• Det amerikanske bankvesenet blir islamisert med shariafinansiering. Vårt banksystem
blir gjort forenlig med sharia innenfor finansrett, men er uvitende om hvor altomfattende
sharia er.
• Universiteter blir bedt om å tilby svømmefasiliteter som er kjønnssegregerte, samt andre
kroppsøvningsfasiliteter for muslimske kvinner.
• Sykehus saksøkes for ikke å gjøre behandling tilgjengelig som er forenlig med sharia.
• Ingen kurs på collegenivå benytter seg av kritisk tenkning angående islams historie og
doktrine. Etter sharialov kan ikke noe som omhandler islam kritiseres.
• Muslimsk veldedighet gir penger til jihadister (islamske terrorister) i tråd med sharia.
• Amerikanske skattepenger blir brukt til å betale for muslimske fotbad på
flyplassfasiliteter. Dette er i overenstemmelse med sharia.
• Amerikanske fengsler er bastioner for å omvende innsatte til islam.
• Arbeidsplasser blir omgjort til islamske tilbedelsessteder gjennom spesielle rom og
pauser for å be. Dette er i overenstemmelse med sharia.
• Islamske flyktninger tar med alle sine koner til Amerika for velferdsytelser og medisinsk
behandling. Amerikanske myndigheter foretar seg ingen ting, selv når det blir fremstilt
bevis for dette. Polygami er ren sharia.
• Vi utkjemper kriger i Irak og Afghanistan for å implementere grunnlover hvis første
paragraf sier at sharia er høyeste lov.
HVORFOR BEHØVER VI Å KJENNE TIL SHARIA?
ISLAMSKE LÆRDE HEVDER: Islamsk lov er perfekt, universell og evig. USAs lover er
midlertidige, begrensede og vil forsvinne. Det er enhver muslims plikt å adlyde Allahs
lover, sharia. USAs lover er laget av mennesker; sharialovene på den annen side er
hellige, og de kommer fra den eneste legitime gud, Allah.
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SHARIA: Sharia er basert på prinsippene man finner i Koranen og andre islamske
religiøse/politiske tekster. Det er ingen felles prinsipper i amerikansk lov og sharia.
Under sharia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er det ingen religionsfrihet
Det er ingen ytringsfrihet
Det er ingen tankefrihet
Det er ingen frihet for kunstnerisk uttrykk
Det er ingen pressefrihet
Det er ingen likhet mellom mennesker— en ikke-muslim, en kafir, er aldri likeverdig en
muslim.
Det er ingen lik beskyttelse av ulike klasser mennesker under sharia. Retten er
dualistisk, med egne lover for muslimske menn, og ulike lover for kvinner og ikkemuslimer.
Det er ingen likestilling for kvinner
Kvinner kan slås
En ikke-muslim kan ikke bære våpen
Det finnes ikke noe demokrati, siden demokrati betyr at en ikke-muslim er likeverdig en
muslim
Vår menneskeskapte Grunnlov er et dokument av ignoranse, jahiliyah, som må
underkastes sharia
Ikke-muslimer er dhimmier, tredjeklasses borgere
Alle regjeringer må styres av sharia
Ulik den engelske rettsordningen er sharia ikke tolkbar, den kan heller ikke forandres
Det finnes ingen «Gylden-regel»

LØSNINGEN
Denne boken benytter seg av en faktabasert tilnærming til kunnskap, basert på analytisk
eller kritisk tenkning. Når du er ferdig med å lese denne boken, vil du vite hva sharia er.
Enda viktigere, du vil kjenne til grunnlaget til sharia. Du vil oppnå en forståelse av islam
som de fleste i Vesten ikke har.
Du vil begynne å forstå islam.
DE TRE SYNENE PÅ ISLAM
Det er tre relative synspunkter på islam. Synspunktet kommer an på hva man tenker om
Muhammed. Hvis man tror Muhammed er Allahs profet, da er man en troende. Hvis man
ikke gjør det, er man en ikke-troende. Det tredje synspunktet er det til en forsvarstalsmann
(apologet) for islam. Forsvarstalsmenn
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tror ikke at Mohammed var en profet, men de er tolerante overfor islam, uten at de egentlig
har noen faktisk kunnskap om islam.
Her er et eksempel på de tre ulike synspunktene.
I Medina satt Mohammed en hel dag ved siden av sin 12 år gamle kone, mens de så på at
800 jøder ble halshugget med sverd.1 De ble halshugget fordi de hadde sagt at
Mohammed ikke var Allahs profet. Muslimer ser på disse drapene som nødvendige, for det
å benekte Mohammed som profet var og er et lovbrudd mot islam. De ble halshugget fordi
det var sanksjonert (påbudt) av Allah.
Ikke-troende ser på dette som et bevis på den jihadistiske volden i islam, og som en
ondskapsfull handling.
Apologeter sier at dette er en historisk hendelse; at alle kulturer har vold i sin fortid, og at
man derfor ikke skal dømme denne hendelsen. De har aldri faktisk lest noen av islams
grunnleggende tekster, men snakker med autoritet om islam.
Ifølge de ulike synspunktene var det å drepe 800 jøder:
• En tragedie (ikke-troende)
• En perfekt og hellig handling (troende)
• Nok en historisk hendelse. Vi har gjort verre ting (apologeter).
Det finnes ikke noe «rett» syn på islam, siden de ulike synspunktene ikke kan forenes.
Denne boken er skrevet ut ifra synspunktet til den ikke-troende. Hele denne boken ser
islam ut ifra perspektivet om hvordan islam påvirker ikke-muslimer. Dette betyr også at
religionen er av liten betydning. En muslim bryr seg om religionen til islam, men alle ikkemuslimer blir påvirket av islams politiske syn.
Denne boken diskuterer islam som et politisk system. Den diskuterer ikke muslimer eller
deres religion. Muslimer er mennesker og varierer fra individ til individ.
Religion er hva man gjør for å komme til paradis og unngå helvete. Det er ikke nyttig eller
nødvendig å diskutere islam som en religion.
Vi må snakke om islam i det politiske rom, fordi det er et kraftfullt politisk system.

1

!

The Life of Muhammed, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg.464
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HVA ER SHARIA?
KAPITTEL 2

Sharialov er islamsk lov. Sharia er grunnlaget for ethvert krav som muslimer kommer med
til våre samfunn.
• Når skoler blir bedt om å gi opp et rom for islamske bønner, så er det å be oss om å
implementere sharia.
• Når en muslim bærer hodesjal, så er det å være tro mot sharia.
• Når våre aviser ikke ville publisere de danske Mohammed-tegningene, så underkastet
våre aviser seg kravene til sharia.
• Når det stilles krav til våre sykehus om å behandle muslimske kvinner på spesielle
måter, så er dette sharia.
• Når våre lærebøker grundig må evalueres for feil av muslimske organisasjoner før de blir
brukt i skolene våre, så er dette i tråd med sharia.
Angrepet på «World Trade Center» ble begått i overensstemmelse med reglene for krig,
jihad, som man finner i sharia. Sharia er grunnlaget for det religiøse, politiske og kulturelle
liv for alle muslimer.
Sharia blir mer og mer implementert i Amerika, men likevel er det ingen kunnskap om hva
sharia faktisk er, siden hverken offentlige, private eller religiøse skoler underviser i det.
DE GODE NYHETENE
Den enkleste måten å lære om islam på er gjennom sharia. Gjennom å lære om sharia
introduseres man for koranen og Mohammed på en praktisk måte.
Når du kan sharia, vil islam være forståelig. De fleste mennesker tror at islam er komplisert
å forstå, men når du forstår dens prinsipper, så er islam veldig, veldig logisk. Den er basert
på ulike syn på menneskeheten, logikk, kunnskap og etikk. Når du forstår prinsippene og
logikken, så kan du ikke bare forklare hva og hvorfor noe skjer, men du kan forutse det
neste steget i prosessen.
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FORSTÅELSEN AV REFERANSENUMRENE
Før man kan forstå sharia, må man lære om tre bøker som utgjør fundamentet til sharia.
Hver domsavsigelse eller lov i sharia er basert på referanser i koranen eller i sunna, det
perfekte eksemplet av Mohammed (som man finner i to tekster—hadith og sira). Hver og
en av lovene i islam (sharia) må ha sitt opphav i koranen og i sunna.
Vi kjenner til sunna ved å ha kjennskap til de ulike detaljene av Mohammeds liv. Vi kjenner
til hvordan han renset tennene sine, og hvilken sko han tok på først. Vi kjenner til sunna
fordi vi har sira og hadith.
Du tror sannsynligvis at koranen er bibelen til islam. Det er ikke riktig. Bibelen til islam er
koranen, sira og hadith; disse tre bøkene kan kalles triologien.
Koranen er en liten del av denne, faktisk bare 14% av den totale mengden ord som utgjør
den islamske doktrinen. Teksten som er dedikert til sunna (sira og hadith) utgjør 86% av
den totale mengden tekst som doktrinen i islam består av. Islam er 14 % Allah og 86%
Mohammed.
Sharia er ikke noe mer enn en kondensering og ekstrapolasjon av koranen og sunna.
Derfor er det umulig å forstå sharia uten å ha noen forståelse av doktrinen man finner i
koranen, hadith og sira. Hvis du blar til en hvilken som helst side etter dette kapitlet vil du
finne at de fleste av avsnittene har et indeksnummer.
En klassisk shariatekst er «Reliance of the Traveller», N. Keller, Amana Publications. (Ja,
den korrekte stavelsen er Traveller, med dobbel l.) Den er veldig autoritativ, da den er
offisielt godkjent og sertifisert som korrekt av fem av de største islamske lærde av i dag.
Det er en 1200 siders bok, som ble skrevet i det 14. århundret, dedikert til emner som:
politisk kontroll av ikke-muslimer, bønn, jihad, testamenter og bo, avstraffelse, rettsregler,
og bruk av land. Den dekker lovmessighetene og teologi.
!
Her er en typisk paragraf:
!

o8.0 FRAFALLENHET FRA ISLAM

!
!

o8.1 Når en person har kommet i puberteten og er ved sine fulle fem, og frivillig
frafaller fra islam, så fortjener han å bli drept.

!
!
!

!
!
!

[Bukhari 9,83,17] Mohammed: «En muslim som har vedkjent at det ikke er
noen gud utenom Allah, og at jeg er hans profet, kan ikke bli drept bortsett fra
ved tre anledninger: som straff for drap, for utroskap og for frafallenhet.»

9

HVA ER SHARIA?
«o8.1» referansen er et indeksnummer i sharialovteksten «The Reliance of the traveller».
Teksten er delt inn i ulike deler—a,b,c.... . Dette eksemplet fra lovteksten er hentet fra del
o; seksjon 8; underseksjon 1. Med indeksnummeret o8.1 så kan man referere direkte til
kilden, «The Reliance of the Traveller».
I eksemplet ovenfor har vi ikke bare loven, frafalne (mennesker som forlater islam) bør
drepes, men vi har også den underbyggende doktrinen som man finner i en hadith, en
hellig skrift som brukes sammen med koranen. En hadith er hva Muhammed gjorde eller
sa.
Denne spesifikke hadithen er fra «Sahih al-Bukhari», en av de seks anerkjente hadith
samlingene til sunni-islam. Disse profetiske tradisjonene, eller hadith, ble innsamlet av
den muslimske lærde «Muhammed ibn Ismail al-Bukhari», omtrent 200 år etter
Mohammeds død, og ble satt sammen i bokform under hans levetid.
Det er den mest autoritative av alle samlingene. Sahih betyr autentisk eller korrekt. Legg
merke til indeksnummeret—9,83,17. Dette referansenummeret er som en kapittel- og versindeks, slik at man kan gå å lese den opprinnelige. Alle hadithene, inklusiv Bukhari, er å
finne på mange universiteters nettsider.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Her er et eksempel på en sharialov, understøttet av koranen:
o9.0 JIHAD
!
!
!
!
!
!

Jihad betyr krig mot kafirene, for å etablere islam.
Koranen 2:216 Du er befalt til å kjempe, selv om du misliker det.
Det er mulig du hater noe som er bra for deg, og elsker noe som er dårlig
for deg. Allah vet, det gjør ikke du.

Ovenfor ser vi at sharia definerer hva jihad er, videre gis den opprinnelige referansen til
den autoritative kilden. Igjen kan man verifisere nøyaktigheten til koranverset og den
opprinnelige referansen, o9.0, i «Reliance of the Traveller».
!
Det er en siste type av referanser til et støttende dokument.
!

Å HÅNDTERE EN OPPRØRSK KONE

!

m10.12 Når en ektemann legger merke til tegn til opprørskhet...

!
!

Ishaq969... Menn skulle gi en autoritær advarsel eller ordre varsomt til kvinnen, for
de var fanger til menn, og hadde ingen kontroll over sin egen person.

Ovenfor ser vi det vanlige sharia referansenummeret, m10.12,som viser til «The
Reliance of the Traveller»— den opprinnelige referansen. Indeksnummeret til Ishaq, 969,
er en referanse til en margnotis som muligjør å se

10

SHARIA FOR IKKE-MUSLIMER
i sira (Mohammed sin biografi—The Life of Muhammad, A. Guillaume), for å verifisere
referansen selv.
TROVERDIG OG AUTORITATIV
Dette er faktabasert kunnskap, basert på kritisk tenkning og analyse.
Alt du ser og leser her kan bli uavhengig verifisert.
!
Dette er en veldig annerledes tilnærming enn det å spørre en muslim eller en
«ekspert» på islam og sharia. Hvis en muslim eller en hvilken som helst ekspert sier noe
om islam som ikke stemmer overens med koranen eller sunna, så tar eksperten feil. Hvis
eksperten sier noe som er i henhold til koranen og sunna, så har eksperten rett, selv om
han er overflødig.
!
Når du kjenner koranen og sunna, så behøves ikke ytterligere informasjon.
POLITISK ISLAM
Den største delen av «Triologien» omhandler ikke hvordan å være en god muslim. Istedet
er det meste av teksten dedikert til den ikke-troende. Koranen dedikerer 64% av dens
totale ordinnhold til de ikke-troende, og «Triologien», i sin helhet, dedikerer 60 % av sin
tekst til de ikke-troende.
!
Islam er IKKE bare en religion. Det er en komplett sivilisasjon, med et detaljert
politisk system, religion og en lovkodeks—sharia. Mohammed predikerte religionen islam i
Mekka i 13 år, og fikk 150 arabere til å konvertere til islam. Han dro så til Medina hvor han
ble en politiker og krigsherre. Etter 2 år i Medina var alle jødene myrdet, tatt til slaver, eller
fordrevet. Han var involvert i en voldelig handling i gjennomsnitt hver 6. uke i de
resterende 9 årene av sitt liv 2. Når Mohammed døde var ingen av hans fiender i live.
Dette var ingen religiøs prosess, men en politisk prosess. Jihad er en politisk handling
med et religiøst motiv. Politisk islam er den doktrinen som håndterer ikke-muslimene.
!
Mohammed lyktes ikke med sitt religiøse program, men hans politiske prosess
gjennom jihad, triumferte. Sharia er den politiske implementeringen av den islamske
sivilisasjon.
Den politiske naturen til islam er det som skaper den store forskjellen mellom sharia og
den jødiske religiøse lov, halakha. Jødisk lov sier ingen ting om ikke-jøder, og sier
eksplisitt at et lands lover overstyrer halakha.

2!

The Life of Mohammed, A. Guillaume, Oxford University press, 1955, page 660.
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Sharia har mye å si om kafirer og hvordan de skal behandles, undertvinges og regjeres
over. Sharia hevder politisk overlegenhet over Grunnloven.
Det finnes intet godt for ikke-muslimer i sharia. Dette er grunnen til at enhver ikke-troende
bør kjenne til sharia, særlig de som har viet seg til politikken, politiet, regulering og
rettslære. Sharia handler om både de ikke-troende og muslimer. Islams holdninger og
handlinger overfor de ikke-troende er politiske, ikke religiøse.
!
Selv om sharia bryter med alle våre prinsipper i Grunnloven, blir den implementert i
disse dager, fordi amerikanere hverken kjenner til sharia eller dens mening.
SHARIA OG TOLKNINGER
Når man møter ubehagelige vers i koranen, blir det ofte sagt at den sanne meningen
kommer an på hvordan man tolker teksten. I over ett tusen år har sharia vært den offisielle
og normative tolkningen for hele islam. Sharia er koranen og sunna tolket av islams aller
dyktigste lærde. Det er ingen grunn til å se etter videre tolkninger; arbeidet har blitt utført i
tusen år. Nye hendelser og emner i islam må evalueres og dømmes i henhold til sharia,
den endelige og universelle moralkodeksen for hele menneskeheten til evig tid.
!
Sharia er basert på den perfekte, uforanderlige koranen og sunna. Det store
flertallet av islamske lærde argumenterer for at sharia er Allahs vilje i fortid og nåtid. Den
bør innføres av alle folk som den eneste hellige lov, i sin nåværende form.
!
Enhver forandring eller reform av sharia må være basert på koranen og sunnaen til
Mohammed, akkurat slik som de klassiske tekstene.
TEKNISKE DETALJER
Hvis du leser noe i denne boken og ønsker å vite mer om det, har de fleste avsnittene et
indeksnummer. Dette kan du slå opp.
!
!
!
!

Koranen 1:2 er en referanse til koranen, kapittel 1, vers 2.
Ishaq 123 er en referanse til Ishaqs Sira, margnotis 123.
[Bukhari 1,3,4] er en referanse til Sahih Bukhari, volum 1, bok 3, nummer 4.
[Muslim 012, 1234] er en referanse til Sahih Muslim, bok 12, nummer 1234.
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KVINNER
KAPITTEL 3

ISLAMSKE LÆRDE HEVDER AT:
• Sharialov som omhandler kvinner er den gjeldende rett når det kommer til islamske
familier.
• Islam var den første sivilisasjonen som ga og garanterte kvinners rettigheter.
• Muhammed gav verden det perfekte eksemplet på hvordan kvinner beskyttes i islam.
• Muslimske kvinner er høyt verdsatt, og som skatter må de beskyttes fra ondskapen i
kafirverdenen.
• Muslimske kvinners rettigheter kommer fra Allah.
SHARIA: Sharia har ulike lover for ulike grupper av mennesker.
Kvinner er en av dets spesielle klasser.
KVINNEMISHANDLING
Islams store visjon om kvinner er gitt i et vers i koranen:
!
!
!
!
!
!

Koranen 4:34 Allah har lagd menn overlegne kvinner, fordi menn bruker sin formue
til å forsørge dem. Derfor er kvinner av høy moralsk standard lydige, og de skal
vokte sine ikke synlige deler slik Allah har voktet dem. Når det gjelder kvinner du
frykter vil gjøre opprør, gi dem først en streng formaning, så send dem til en
separat seng, så slå dem. Hvis de er lydige etter dette, så gjør ikke noe mer; visst
er Allah opphøyd og fantastisk!

SHARIA: HVORDAN HÅNDTERE EN REBELSK KONE
m10.12 Når en ektemann legger merke til tegn på opprørskhet i sin kone, enten i ord, som
for eksempel når hun svarer ham kaldt når hun pleide å svare høflig, eller når han ber
henne om å komme til sengs og hun nekter, i motsetning til hennes vanlige vaner. Eller i
handling, når hun viser aversjon mot ham, når hun før var snill og blid. Da gir han henne
advarsler uten å trekke seg unna eller å slå henne, for det kan hende at hun har en
unnskyldning.
Advarselen kan for eksempel være å si til henne «Frykt Allah, med tanke på de
rettighetene du skylder meg». Eller det kan være å forklare henne at rebelskhet
ugyldiggjør hans plikt til å forsørge henne, og gi henne tur blant de andre konene.
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Eller det kan være å informere henne om følgende, «Det er din religiøse plikt å adlyde
meg».
Hvis hun utfører rebelskhet, så lar han være å ha sex med henne og nekter å snakke med
henne. Han kan også slå henne, men ikke på et vis som skader henne. Med det menes at
det ikke kan gi blodutredelser, brekke bein, skade henne eller få det til å flyte blod. Det er
ikke lov å slå noen andres ansikt. Han kan slå henne om hun bare er opprørsk en gang,
eller flere ganger, selv om noen hevder at han ikke kan slå henne bortsett fra når hun har
vært opprørsk flere ganger.
Ishaq969 Han [Mohammed] fortalte også at menn hadde rettigheter over konene, og at
kvinner hadde rettigheter over ektemennene. Konene skulle aldri begå utroskap, eller
oppføre seg seksuelt overfor andre. Hvis de gjorde dette skulle de plasseres i et annet rom
og slås lett. Hvis de avstod fra å gjøre det som var forbudt, hadde de rett til mat og klær.
Menn skulle advare og irettesette kvinnen forsiktig, for de var menns fanger, og hadde
ingen kontroll over sitt vesen.
!
!

[Abu David 11,2142] Mohammed sa: En mann vil ikke bli spurt om hvorfor han slo
konen sin.

!
!
!

[Bukhari 7,62,132] Profeten sa, «Ingen menn skal piske sin kone, slik han pisker
en slave, for så å ha samleie med henne senere på kvelden.» De fleste i helvete vil
være kvinner.

DOKTRINEN FOR KVINNER
Det er mange måter en kvinne ikke har full rettsstilling i sharia:
022.1 De nødvendige kvalifikasjonene for å være en islamsk dommer er:
(a) å være en mannlig frimann [...]
04.9 Kompensasjonen som betales ved en kvinnes død eller skade, er halvparten av det
som betales for en mann.
!
!
!

[Bukhari 3,48,826] Mohammed spurte, «Er ikke en kvinnes øyenvitne halvparten
verdt det til en mann?» En kvinne sa, «Ja.» Han sa, «Det er fordi en kvinnes
hjerne er mangelfull»

L10.3 De deler formuefellesskapet slik at mannen får en del tilsvarende den til to kvinner.
!
!

Koranen 4:11 Det er på en slik måte Allah kommanderer dere når det gjelder deres
barn: En mann skal motta en del som er lik den til to kvinner, [...]
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Denne hadithen likestiller kameler, slaver og kvinner.
!
!
!
!
!

[Abu Dawud 11,2155] Mohammed sa: Hvis en av dere gifter dere med en kvinne
eller kjøper en slave, bør han si: « Å Allah, jeg ber deg om det gode i henne, og i
det lynnet du har gitt henne; Jeg tar tilflukt til deg fra ondskapen i henne, og i lynnet
du har gitt henne.» Når han kjøper en kamel, bør han ta tak i toppen av pukkelen
dens, og si de samme tingene.

Kvinner er underlegne menn i intelligens og religion.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

[Bukhari 1,6,301] Når Mohammed var på vei for å be, passerte Mohammed en
gruppe kvinner og sa, «Kvinner, gi til veldedighet og donér penger til de uheldige,
for jeg har bevitnet at de fleste menneskene i helvete er kvinner.»
De spurte «Hvorfor er det slik?»
Han svarte, «Dere banner for mye, og dere viser ingen takknemlighet mot deres
ektemenn. Jeg har aldri krysset vei med noen som mangler mer intelligens, eller
som er mer uvitende om sin religion enn kvinner. En forsiktig og intelligent
mann kan bli villedet av mange av dere.»
De svarte, «Nøyaktig hva er det vi mangler i intelligens og tro?»
Mohammed sa, «Er det ikke sant at vitnesbyrdet til en mann er det samme som !det
til to kvinner?»
Etter at de hadde bekreftet at dette var sant, sa Mohammed, «Dette illustrerer at det
skorter på intelligens hos kvinner. Er det ikke også slik at kvinner hverken kan be
eller faste under menstruasjonssyklusen?»
De sa at dette også var sant.
Mohammed sa så, «Dette viser at kvinner er mangelfulle i sin religion.»

En kvinnes vitnesbyrd er halvparten verdt det til en mann.
!
!
!
!
!
!
!
!

2:282 Troende! Når du inngår et lån for en bestemt periode, skriv det ned, eller for å
være rettferdig, la en skriver skrive det ned. Skriveren skal ikke nekte å skrive, da
det er Allah som har lært ham; derfor, la skriveren nedtegne det som skylderen
dikterer, mens han er bevisst overfor hans plikt til Allah, og ikke reduserer beløpet
han skylder. Hvis skylderen er ignorant og ute av stand til å diktere, la så hans
formynder gjøre så med rettferdighet. Kall to menn inn for å bevitne dette, men hvis
to menn ikke kan finnes, kall så en mann og to kvinner som du ser skikket til å
bevitne. Dette fordi, om en av kvinnene gjør en feil, kan den andre !rette henne [...]

!
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KVINNER
KVINNELIG KJØNNSLEMLESTELSE, KVINNELIG OMSKJÆRING
Det er uheldig at ordet omskjæring blir brukt for å beskrive både fjerning av forhuden til
mannen og fjerning av klitoris til kvinnen. Det finnes ingen sammenligning.
!
!
!

[Bukhari 7,72,779] Mohammed sa, «Fem praksiser er karakteristiske for profetene
av de gamle tider: omskjæring, barbere kjønnshårene, skjære bartene korte, klippe
neglene, og fjerne hårene under armene.»

Denne hadithen refererer til kvinnelig omskjæring. Den går ut ifra at både mannen og
kvinnen er omskjært.
!
[Muslim 003,0684] [...] Abu Musa sa så, «Når er et bad obligatorisk?» Aisha svarte,
«Du har spurt den rette personen. Mohammed har sagt at et bad er obligatorisk når en
mann er omsluttet av en kvinne, og deres omskjærte genitalier møtes.»
Omskjæring er en del av sharia. Her følger den misledende oversettelsen:
e4.3 Omskjæring er obligatorisk for både menn og kvinner. For menn består den av å
fjerne forhuden på penis, og for kvinner er det å fjerne forhuden på klitoris (og ikke selve
klitoris, som noen feilaktig antar).
Hva det faktisk står på arabisk, er:
Omskjæring er obligatorisk (for alle menn og kvinner) ved å skjære bort huden som dekker
glans på penis, men omskjæring av kvinnen er å skjære bort klitoris (dette blir kalt
Hufaad).
Denne misledende oversettelsen gjør denne sharialoven uklar. Dette bedraget blir kalt
taqiyya, en form for hellig bedrag.
Ved slaget ved Badr har vi en referanse til skikken om å fjerne klitorisen.
!
I564 Hamza sa, «Kom hit du sønn av en kvinnelig omskjærer» Hans mor var Umm
Anmar, en kvinnelig omskjærer (en som har omskjært jenter) i Mecca. Så hogg Hamza
ham og drepte ham.
o12.0 STRAFFEN FOR UTENOMEKTESKAPELIG SEX
o12.6 Hvis straffen er steining, så skal de steines, uansett vær, eller om de er syke. En
kvinne som er gravid blir ikke steinet før hun har født, og barnet ikke lenger trenger å
ammes.
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[Muslim 017, 4206] ... Det kom en kvinne til Mohammed som sa: Allahs budbringer, jeg har
begått utroskap, [...] Når hun hadde født barnet, kom hun med barnet (inntullet) i en fille og
sa: Her er barnet som jeg har født. Han sa: Gå bort og amm ham til han har vendt seg til
annen mat enn morsmelk. Når hun hadde vendt ham av morsmelk, så kom hun til ham
med barnet, som nå holdt et stykke brød i hånden. Hun sa: Allahs apostel, her er han, jeg
har avvendt ham og han spiser nå mat. Han ga barnet til en av muslimene, og gav så
straffen. Hun ble begravet i et hull i bakken som rakk henne opptil brystet, han
kommanderte så folket, og de steinet henne. ....
ÆRESDRAP
Æresdrap er ikke direkte inkludert i shariadoktrinen. Sharia dikterer at kvinnen er
underlegen mannen, og tillater mishandling for å håndheve mannens regler, men den gir
ikke æresdrap lovlig status. Imidlertid er det ingen straff for å drepe en ekteskapsbryter:
o5.4 Det er ingen soning eller bot for å drepe noen som har forlatt islam, en
landeveisrøver, eller en dømt ekteskapsbryter...
e12.8 ... ikkeverdige ( de som kan bli drept ) inkluderer ... dømte ekteskapsbrytere.
Tilsynelatende gis det lik straff både for menn og kvinner, dog en mann har mange lovlige
måter å ha sex på, mens kvinnen er strengt begrenset til sin ektemann. Følgelig er det
mye mer sannsynlig at kvinnen blir drept.
!
Mannen kontrollerer kvinnen, og hans status i samfunnet avhenger av hvordan
hans kvinner ter seg. Ghira er hellig sjalusi, selv Allah har ghira. Ghira er også selvrespekt,
og er grunnlaget for æresdrap.
Legg merke til at Saeds trussel i denne hadithen om å drepe en mann som er med hans
kone ikke fordømmes, men støttes. Vold i forsvar for en muslims ghira er ren islam.
!
[Bukhari 8,82,829; Bukhari 9,93, 512] Saed bin Ubada sa, «Hvis jeg så en mann
med min kone, så ville jeg hugge ham med mitt sverds egg.» Denne hendelsen nådde
Mohammed, som så sa, «Dere folk er overrasket over Saeds ghira (selvrespekt/hellig
sjalusi). Ved Allah, jeg har mer ghira enn ham, og Allah har mer ghira enn meg, og på
grunn av Allahs gihra, har Han gjort skamfulle udåder og synder, begått i åpenhet og i
skjul, lovstridige. [...]»
De fleste æresdrap forekommer i islamske samfunn.
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FAMILIELOV
KAPITTEL 4

ISLAMSKE LÆRDE HEVDER: Den perfekte islamske familielov er hellig lov, siden den er
basert på Allahs ord i den praktfulle Koran og i Sunnaen til Mohammed. Alle andre lover er
menneskeskapte og må underkastes Allahs vilje; derfor er det kun sharialov som passer
for muslimer. Det at muslimer skal styres av kafirlover er forkastelig.
SHARIA:
m3.13 Formyndere er av to typer, de som kan tvinge sin kvinne til å gifte seg med noen,
og de som ikke kan det.
m6.10 Det er forbudt for en mann å gifte seg med flere enn fire kvinner.
m8.2 En formynder kan ikke gifte bort sin prepubertale datter til noen for mindre enn den
summen som er typisk mottatt som betaling for lignende bruder.
UTROSKAP
!
!

[Bukhari 3,38,508] Mohammed sa, «Unais, konfronter denne mannens kone, og
hvis hun innrømmer utroskap, få henne steinet til døde,»

!
!

[Bukhari 8,82,803] Ali fikk en kvinne steinet til døde på en fredag, og sa, «Jeg har
straffet henne slik Mohammed ville ha gjort»

m10.4 Mannen kan forby sin kone å forlate hjemmet. Men hvis en av hennes slektninger
dør, så er det å foretrekke at hun får reise å besøke dem.
M5.0 EKTESKAPELIGE RETTIGHETER, KVINNENS EKTESKAPSPLIKTER
m5.1 ! Det er obligatorisk for en kvinne å la hennes mann ha sex med henne umiddelbart
når:
!
(a) han spør henne
(b) hjemme
(c) og hun er fysisk i stand til det
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!
!
!
!

[Abu Dawud 11,2138; 2139] Muawiyah sa: Apostel av Allah, hvordan skal vi
tilnærme oss våre koner, og hvordan skal vi forlate dem?
Han svarte: Tilnærm deg ditt pløyde jordet («tilth»: er et pløyd jordet, en terminologi
for vagina) når og hvordan du vil, ...

!

Den viktigste delen en kvinne tilfører et ekteskap, er hennes vagina.

!
!

[Bukhari 7,62,81] Mohammed sa, «Det ekteskapsløftet som med størst rett
forventes å bli holdt, er ektemannens rett til å nyte konens vagina.»

Allah forbanner den kvinnen som gjør motstand mot sex.
!
!

[Bukhari 7,62,121] Mohammed: «Hvis en kvinne avviser mannens forespørsel om
sex, vil englene forbanne henne gjennom natten.»

Fra Sira har vi noe mer om ektemannens rettigheter.
!
!
!
!
!

Ishaq 957 Mohammed sendte Muadh til Yemen for å konvertere. Mens han var der
ble han spurt hvilke rettigheter en ektemann har overfor konen. Han svarte til
kvinnen som spurte, « Hvis du dro hjem og fant din manns nese rennende av puss
og blod, og du sugde til det var rent, så ville du enda ikke ha oppfylt din ektemanns
rettigheter.»

BARNEBRUDER
Mohammed, 51 år, fridde til Aisha når hun var 6 år gammel. Å gifte seg med et barn er
Sunna.
!
!
!

[Bukhari 7,62,18] Når Mohammed spurte Abu Bakr for Aishas hånd i giftermål,
svarte Abu, «Men jeg er din bror.» Mohammed sa, «Du er bare min bror i Allahs
religion og i hans bok, så det er lovlig for meg å gifte meg med henne.»
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KAFIREN
KAPITTEL 5

Så langt har vi sett på det store bildet av sharia, for så å se på kvinnens posisjon i sharia.
Vi kommer nå til et nytt emne—den vantro, eller ikke-muslimen. Ordet «ikke-muslim» blir
brukt i oversettelsen av sharia, men det faktiske ordet som blir brukt er «kafir». Ordet kafir
betyr noe langt mer enn ikke-muslim. Den opprinnelige meningen av ordet var «skjuler»,
en som skjuler sannheten til islam.
Koranen sier at kafiren kan bli lurt, konspirert mot, hatet, hånet, torturert eller det som
verre er. Ordet blir som regel oversatt til «ikke-troende», men denne oversettelsen er feil.
Ordet «ikke-troende» er logisk og emosjonelt nøytralt, mens kafir er det mest
fornærmende, rasistiske og hatefulle ordet i noe språk.
Det er mange religiøse navn for kafirer: polyteist, idol-dyrkere, folk av boken (kristne og
jøder), buddhister, ateister, agnostikere og hedninger. Kafir dekker dem alle, for uansett
hva det religiøse navnet er, kan de alle bli behandlet på samme måte. Hva Mohammed sa
og gjorde mot polyteister, kan bli sagt og gjort til en hvilken som helst annen kategori av
kafirer.
Islam bruker en stor mengde energi på kafiren. Brorparten av koranen (64%) er tilegnet
kafiren, og nesten alt av sira (84%) omhandler Mohammeds kamp mot dem. Hadith
(tradisjoner) tilegner 32% til kafirene3. I gjennomsnitt tilegner triologien 60% av dets
innhold til kafiren.

3

!

http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html
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Sharia vier ikke i nærheten så mye tekst til kafiren, fordi sharia i hovedsak er for muslimer.
Dessuten har kafiren veldig få rettigheter, så det er lite å forklare.
Religiøs islam er hva muslimer gjør for å komme til paradis og unngå helvete.
Det Mohammed gjorde mot kafirene var ikke religiøst, men politisk. Hvem bryr seg vel om
hvordan en muslim tilber. Derimot er alle og enhver av oss opptatt av hva de gjør mot oss
og sier om oss. Politisk islam bør oppta alle kafirer.
!

Her er to shariareferanser som omhandler kafirene:

w59.2 [...] og dette klargjør versene i koranen og hadithene som omhandler hat for Allahs
skyld, og kjærlighet for Allahs skyld, Al Walaa wa al Baraa, å være ubøyelig overfor
kafirene, harde mot dem, å avsky dem, mens man aksepterer skjebnen fra Allah Den
Høyeste, så sant det er en ordre fra Allah mektig og majestetisk.
Hat for Allahs skyld, og kjærlighet for Allahs skyld, blir kalt «Al Walaa wa al Baraa», og er
et fundamentalt prinsipp i islamsk etikk og sharia. En muslim skal hate det Allah hater, og
elske hva Allah elsker. Allah hater kafiren, derfor skal en muslim handle deretter.
!
40:35 De [kafirer] som trekker i tvil tegnene [koranversene] til Allah, som uten
autoritet har oppnådd dem, blir sterkt hatet av Allah og de troende [muslimer]. Derfor
forsegler Allah ethvert arrogant og foraktelig hjerte.
h8.24 Det er ikke tillatt å gi zakat [veldedighet] til en kafir, eller til noen man er forpliktet å
gi støtte til, slik som en kone eller et familiemedlem.
Her er noen av referansene fra koranen:
En kafir kan bli spottet—
!
83:34 På den dagen vil de trofaste spotte kafirene, mens de sitter på brudelige
sofaer og ser på dem. Bør ikke kafirene få unngjelde for det de gjorde?
En kafir kan halshugges—
!
47:4 Når du møter kafirene på slagmarken, hogg av dem hodene helt til de er blitt
ettertrykkelig beseiret, ta så fangene og bind dem hardt fast.
En kafir kan bli konspirert mot—
!
86:15 De konspirerer mot deg [Mohammed], og jeg konspirerer mot dem. Derfor
håndter kafirene rolig, og la dem være i fred for en stund.
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En kafir kan terroriseres—
!
8:12 Så talte deres Herre til englene, og sa, «Jeg vil være med dere. Gi styrke til de
troende. Jeg vil sende terror inn i hjertene til kafirene, hugge av deres hoder, ja selv
fingertuppene deres!».
En muslim er ikke venn av en kafir—
!
3:28 troende skal ikke bli venner med en kafir til fordel for andre troende.
De som gjør dette vil ikke bli gitt noe av Allahs beskyttelse, og vil kun ha seg selv som
voktere. Allah advarer dere til å frykte ham, for alt vil returnere til ham.
En kafir er ond—
!
23:97 Og si: Å min Herre! Jeg søker tilflukt hos deg mot forslagene til de onde
[kafirene]. Og jeg søker tilflukt hos deg, min Herre, fra deres tilstedeværelse.
En kafir blir vanæret—
!
37:18 Si til dem, «Ja, og du kafir, vil bli vanæret.»
En kafir blir fordømt—
!
33:60 De [kafirene] vil bli fordømt, og hvor de enn blir funnet vil de bli fanget og
myrdet. Det var den samme praksis som Allah gav dem som kom før dem, og dere vil ikke
finne noen forandring i Allahs handlemåter.
KAFIRENE OG FOLK AV BOKEN
Muslimene forteller kristne og jøder at de er spesielle. De er «folk av boken», og er brødre
i den Abrahamske tro. Men i islam er man en kristen hvis, og bare hvis, man tror at Jesus
var en profet av Allah; det er ingen tre-enighet; Jesus ble ikke korsfestet eller gjenopplivet,
og at Han vil gjenoppstå for å etablere sharia. For å være en sann jøde må man tro at
Mohammed er den siste i linjen av jødiske profeter.
Dette verset er positivt:
!
5:77 Si: Åh, Folket av Boken, gå ikke bort fra rammene av sannhet i deres religion,
og følg ikke lystene til de som har gått feil, og ført mange på villspor. De har selv gått seg
vill fra den jevne vei.
Islamsk doktrine er dualistisk, så det finnes et motsatt synspunkt. Her følger det siste
verset som er skrevet om folket av boken (Et senere vers utdyper eller erstatter et tidligere
vers. Se side 26). Dette er det siste ordet. Det kaller på muslimer til å gå til krig mot folket
av boken, som ikke tror på sannhetens religion, islam.
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!
!
!
!

9:29 Gå til krig mot de som har mottatt Skriftene [jøder og kristne], men som ikke
tror på Allah eller «Den siste dag». De forbyr ikke hva Allah og hans sendebud har
forbydd. Kristne og jøder følger ikke religionen av sannhet inntil de har
underkastet seg, betaler koppskatt [jizya] og blir ydmyket.

Setningen «De forbyr ikke...» betyr at de ikke aksepterer sharialov; «inntil de underkaster»
betyr å underkaste seg sharia. Kristne og jøder som ikke aksepterer Mohammed som den
siste profeten, er kafirer.
Muslimer ber fem ganger om dagen, og åpningsbønnen inkluderer alltid:
!
!

Koranen 1:7 Ikke veien til de som gjør deg sint [jødene] heller ikke veien til de som
har gått seg vill [kristne].

Triologien bruker mye tid på jødene. I Mekka omtales de stort sett i gode ordelag. I Medina
på den annen side, var jødene fienden til islam, fordi de benektet Mohammed som den
siste profeten. Her følger data på triologi-tekstene og jødene 4. Legg merke til at triologien
har mer jødehat enn «Mein Kampf».

SPRÅK
Siden det opprinnelige arabiske ordet for vantro var kafir, og det er det faktiske ordet som
blir brukt i koranen og sharia, så er det dette ordet som er blitt brukt her for å oppnå
presisjon og nøyaktighet.
Det er veldig enkelt: hvis du ikke tror på Mohammed og hans koran, da er du en kafir.

4

!

http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Amt_anti-Jew_Text.html
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JIHAD
KAPITTEL 6

Jihad er en del av sharia.
FRA SHARIA:
09.0 JIHAD
Jihad betyr krig mot kafirene for å etablere sharia.
!
!
!

Koranen 2:216 Du er kommandert til å sloss, selv om du misliker det. Du kan
komme til å hate noe som er godt for deg, og elske noe som er dårlig for deg. Allah
vet, og du vet ikke.

!
!
!
!

Koranen 4:89 De vil at dere skal bli kafirer som dem, slik at dere alle vil være like.
Derfor, ta ikke noen av dem som venn før de har forlatt sine hjem for å sloss for
Allahs sak [jihad]. Hvis de snur seg og vender hjem, finn dem og drep dem hvor enn
de er.

Hele verden må underkaste seg islam; Kafirene er fiender simpelthen fordi de ikke er
muslimer. Vold og terror er gjort hellig av koranen. Fred kommer kun ved underkastelse til
islam.
Politisk islam, jihad, er universell og evig.
!
!
!
!
!
!

[Muslim 001,0031] Mohammed: «Jeg har blitt beordret til å føre krig mot
menneskeheten helt til de har akseptert at det ikke finnes noen annen gud enn
Allah, !og at de tror at jeg er hans profet, og aksepterer alle åpenbaringene talt
gjennom meg. Når de gjør disse tingene vil jeg beskytte deres liv og eiendom, om
ikke annet er rettferdiggjort gjennom sharia, i så tilfelle ligger deres skjebne i Allahs
hender.»

!
!
!
!

[Bukhari 4,52,142] Mohammed: «Å krige mot kafirer gjennom jihad, for kun en dag,
er større en hele jorden og alt som er på den. En flekk i paradis, som er mindre enn
din ridepisk, er større enn hele jorden og alt som er på den. En dag eller en natts
reise i jihad er større enn hele jorden og alt som er på den.»

09.1 D!EN OBLIGATORISKE KARAKTEREN TIL JIHAD
Jihad er en samfunnsplikt. Når nok mennesker utfører den, er det ikke lenger
obligatorisk for andre.
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!
!
!

Koranen 4:95 Troende som blir hjemme i sikkerhet, andre enn de som er mentalt
eller fysisk tilbakestående, er ikke likeverdige dem som sloss med sin rikdom og sitt
liv for Allahs sak [jihad].

!
!
!

!
!
!

[Bukhari 4,52,96] Mohammed: «Alle som gir våpen til jihadister, blir belønnet
på samme vis som en kriger; enhver som gir ordentlig omsorg til en hellig
krigers behov, blir belønnet på samme vis som en kriger.

HVEM ER PLIKTIG TIL Å KRIGE I JIHAD
09.4 Alle vettige og fysisk skikkede menn som har kommet i puberteten.
MÅLENE TIL JIHAD
09.8 Kalifen (øverste leder, som er både en konge og lignende en pave) kriger mot både
jøder og kristene. Først inviter dem til islam, så inviter dem til å betale jizya (beskatning av
kafirene). Hvis de avviser konvertering og jizya, angrip dem.
!
!
!
!

Koranen 9:29 Gå til krig mot de som har mottatt Skriftene [jøder og kristene], men
som ikke tror på Allah eller «Den siste dag». De forbyr ikke hva Allah og hans
sendebud har forbydd. De kristne og jødene følger ikke religionen av sannhet før
de har underkastet seg, betaler koppskatt [jizya] og blir ydmyket.

09.9 Kalifen kriger mot alle andre folk [kafirene] inntil de blir muslimer.
KRIGSBYTTE
010.2 Alle som dreper eller immobiliserer en kafir, kan ta alt han kan.
!

[Bukhari 4,53,351] Mohammed: «Allah har gjort det lovlig for meg å ta krigsbytte.»

!
!
!

Koranen 8:41 Vit at en femtedel av deres krigsbytte [den tradisjonelle andelen var
en fjerdedel] tilhører Allah, til hans sendebud, til sendebudets familie, de
foreldreløse, !og trengende reisende.

Siden jihad kan utføres av muslimer mot en hvilken som helst kafir, med riktig motivasjon,
er tyveri fra en kafir jihad.
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Å DØ I JIHAD—MARTYRDØD
En muslimsk martyr er en som dreper for Allah og islam, men hans dreping må være ren
og kun tilegnet Allah. Hvis hans motivasjon er ren, så vil jihadisten komme til paradis, eller
bli i stand til å ta rikdommen til kafiren.
!
!
!
!

[Bukhari 1,2,35] Mohammed sa, «Den mannen som slutter seg til jihad, drevet av
intet annet enn åpenhjertig tro på Allah og hans profeter, og overlever, vil bli
belønnet i livet etter døden eller med krigsbytte. Hvis han blir drept i strid og dør
som martyr, vil han blir sluppet inn i paradis...»

Koranen 61:10 Troende! Skal jeg vise dere ett profittrikt bytte, som vil holde dere unna
grusom lidelse? Tro på Allah og hans sendebud, og kjemp tappert for Allahs sak [jihad]
med både deres formue og liv. Det ville være bedre for dere, om dere bare visste det!
EFFEKTIVITETEN TIL JIHAD
I Mekka var Mohammed en religiøs predikant som konverterte rundt 10 personer hvert år
til islam. I Medina var Mohammed en kriger og politiker, som konverterte omtrent 10.000
mennesker til islam hvert år. Politikk og jihad var tusen ganger mer effektivt for å
konvertere araberne til islam. Hvis Mohammed ikke hadde benyttet seg av politkk og jihad,
ville det bare ha eksistert noen få hundre muslimer når han døde, og islam ville ha
mislykkes. Islam som religion var en flopp, men politikk kombinert med religion var en
fullstendig suksess.
!
Grafen viser tydelig islams vekst i dens to faser.

!
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STATISTIKKEN OVER JIHAD
En stor del av triologien omhandler jihad. Jihad-vers utgjør 24% av den senere, «politiske
koranen», og omtrent 9% av koranen som helhet. Jihad utgjør 21% av Bukhari Hadithen
og Sira tilegner 67% av dens tekst til jihad5. Merk hvordan dualismen i koranen
demonstreres av innholdet i Mekka og Medina som omhandler jihad. Koranen skrevet i
Mekka inneholder intet om jihad, og det er Mekka versjonen vi ser bli referert til av
muslimer og deres forsvarere (apologeter).

TÅRENE AV JIHAD
Her er dødsfallene forårsaket av jihad over de siste 1400 årene 6:
!
!
!
!

Kristne.................... 60 millioner
Hinduister................. 80 milioner
Buddhister................ 10 millioner
Afrikanere.............. 120 millioner

!

Totalt........................ 270 millioner

Disse dødsfallene blir kalt «The Tears of Jihad».

5

http://cspipublishing.com/statistical/TriologyStats/Percentage_of_Triology_Text_Devoted_to_Jihad.html

6

!

The Submission of Women and Slaves, CSPI Publishing, page 181.
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UNDERKASTELSE OG DUALISME
KAPITTEL 7

UNDERKASTELSE
Siden sharia er basert på koranen og sunnaen til Mohammed, er det uunngåelig at
sharia vil inneholde de samme fundamentale prinsippene. Det første prinsippet i islam er
at hele verden må underkaste seg Allah og følge Sunnaen til Mohammed. Dette innebærer
at muslimer må underkaste seg sharia. Kafiren undertvinges i enhver benevnelse i sharia.
Det er ingen likestilling mellom en muslim og en kafir; kafiren er politisk underlegen.
Sharia krever at våre institusjoner underkaster seg islam. Våre skoler må underkaste
seg i måten de underviser islam på. Våre medier må presentere islam i et godt lys. Enhver
del av vår sivilisasjon må underkaste seg. Hva dette innebærer i hverdagen er at hvis
islam har et krav om for eksempel bønn i skolen, så må vi innfri.
Jihad er et krav om total underkastelse, og hvis kafiren ikke underkaster seg frivillig, så
kan man bruke makt. Dhimmien må underkaste seg politisk islam på en formell måte.
DUALISME
Kafiren og jihad er begge del av sharia. Sharia har to sett med lover—ett for muslimene
og ett for kafirene. Kafirene blir ikke behandlet som likeverdige, men som underlegne.
Dette er rettslig dualisme.
Islam har to synspunkter for nesten hvert eneste emne som relaterer til kafirene.
Her følger et tolerant eksempel fra koranen.
!
Koranen 73:10 Lytt til hva de sier [kafirene] med tålmodighet, og forlat dem med
verdighet.
Fra toleranse beveger vi oss til intoleranse:
!
Koranen 8:12 Så talte deres Herre til englene og sa, «Jeg vil være med dere. Gi
styrke til de troende. Jeg vil sende terror inn i hjertene til kafirene, hugge av dem hodene,
ja, til og med fingertuppene deres!»
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Koranen er fylt med så mange motsetninger som ovenfor, at den gir en metode for å
håndtere dette problemet, kalt opphevelse (abrogation).
Opphevelse (abrogation) betyr at det verset som ble skrevet sist er «sterkere» enn det
tidligere verset. Likevel er begge versene fortsatt sanne, siden koranen er det eksakte og
presise ordet til Allah. I de to foregående versene er det første verset skrevet tidligere enn
det andre, og er derfor «svakere». Det er alltid slik. Det tidligere, svake og «gode» verset
blir opphevet av det senere, sterke og «dårlige» verset.
«Sannheten» til de tidligere Mekka-versene kommer til uttrykk ved at det er «Mekkakoranen» som muslimer og apologeter siterer fra. De kan bli opphevet, men blir fortsatt
brukt som den hellige sannheten til koranen.
I praksis kommer dette til uttrykk ved at de tidligere versene blir brukt når islam er svak,
og de senere versene blir brukt når islam er sterk. Dette korresponderer med Mohammeds
liv.
Mohammeds karriere hadde to distinktive forskjellige faser—tidlig og sen. I Mekka var
Mohammed en religiøs predikant. Senere, i Medina, ble han en politiker og kriger, og ble
veldig mektig. Den tidlige «Mekka-koranen» gir Allahs råd når islam er svak, og den
senere «Medina-koranen» forteller hva man skal gjøre når islam er sterk. Jo mektigere
Mohammed ble, jo hardere kriget han mot kafirene. Koranen gir de riktige rådene for
enhver muslim og for hver fase.
I praksis er det to «Mohammeder», og to koraner som motsier hverandre. Den første
religiøse og fredelige koranen fra Mekka blir motsagt av den senere, politiske, «jihadkoranen» fra Medina. Men den er fortsatt sann, og kan brukes. Disse tidlige versene er de
vi hører fra støttespillerne til islam.
Siden Mohammeds handlinger utgjør det perfekte adferdselsmønsteret, så etablerer hans
handlinger islams dualistiske etikk.
Dualisme gir islam en utrolig fleksibilitet og adaptabilitet.
DUALISTISK ETIKK
Islam har ingen «Gylden Regel». At det i det hele tatt eksisterer et ord som «kafir» i de
hellige tekstene, betyr at det ikke finnes noen «Gylden Regel», fordi ingen ønsker å bli
behandlet slik kafirene ble behandlet av Mohammed. Kafirene ble myrdet, torturert,
slavebundet, voldtatt, ranet, lurt, spottet og latterliggjort.
!
[Bukhari 9,85,83] Mohammed: «En muslim er en bror til en annen muslim. Han skal
aldri undertrykke dem, og han skal heller ikke legge til rette for deres undertrykkelse. Allah
vil dekke behovene til dem som tilfredsstiller behovene til sine brødre.»

30

SHARIA FOR IKKE-MUSLIMER
Islam har ikke felles etikk for menneskeheten, istedet har den dualistisk etikk. Det er to sett
med regler: en muslim er en bror til en annen muslim. En muslim kan behandle en kafir
som en bror eller som en fiende. I islam er det også slik at noe som ikke er sant, ikke alltid
er en løgn.
!
!

[Bukhari 3,49,857] Mohammed: «En mann som bringer fred til folket ved å finne på
gode ord, eller ved å si fine ting, selv om de er usanne, lyver ikke»

En ed gitt av en muslim er fleksibel.
!
!
!
!

[Bukhari8,78,618] Abu Bakr holdt trofast sine eder inntil Allah åpenbarte for
Mohammed når det var riktig (forenlig) å bryte dem. Etterpå sa han, «Hvis jeg gir et
løfte, men ! senere oppdager et mer verdig løfte, da vil jeg utføre den rette
handling, og dermed !
foreta !en rettelse av mitt tidligere løfte.»

Mohammed sa til muslimene gjentatte ganger at de skulle svike kafirene, når det ville
gagne Islam.
!
!
!
!
!
!
!
!

[Bukhari 5,59,369] Mohammed spurte, «Hvem vil drepe Ka´b, Mohammed og Allah
sin fiende?»
Bin Maslama reiste seg å svarte, «O Mohammed! Ville det behage deg om jeg
drepte ham?»
Mohammed svarte, «Ja.»
Bin Maslama sa så, «Gi meg tillatelse til å bedra ham med løgner, slik at mitt plott
vil lykkes.»
Mohammed sa, «Du kan snakke usant til ham.»

!

[Bukhari 4,52,268] Mohammed sa, «Jihad er bedrag»

Islam har et ord for å beskrive bedrag som er til fordel for dets mål: taqiyya. Taqiyya er
hellig svik. Men en muslim må aldri lyve til en annen muslim. En løgn bør aldri fortelles,
med mindre det ikke finnes noen andre måter å oppnå målet på. Al Tabarani, i Al Awsat,
sa, «Løgner er synd unntatt når de blir fortalt for en muslims beste, eller for å redde ham
fra katastrofe.»7
VENNER
Islamsk dualistisk etikk inkluderer doktrinen som omhandler venner. Det er tolv vers i
koranen som sier at en muslim ikke er venn av en kafir.
Her følger to eksempler:
!
!

7

Koranen 4:144 Troende! Ikke ta kafirer som venner fremfor felles troende.
Vil du gi Allah en åpenbar grunn til å straffe dere?

!

Bat Ye´or, The Dimmi (Cranbury, N.J.:Associated University Presses, 2003), 392.
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!
!
!

Koranen 3:28 Troende skal ikke ta kafirer som venner til fordel for andre troende.
De som gjør dette vil ikke ha Allah sin beskyttelse, og vil kun ha seg selv som
vokter. Allah advarer dere om å frykte Ham, fordi alt vil returnere til Ham.

TRELLBINDING
Dualisme dikterer at en kafir kan bli gjort til slave, men det er forbudt å gjøre en muslim
til slave. Hvis en slave konverterer til islam, så er det en fordel i å befri han, men det er
ingen fordel i å befri en kafirslave.
!
!
!
!

[Bukhari 3,46,693] Mohammed sa, «Hvis en mann befrir en muslimsk slave, vil
Allah befri ham fra helvetes flammer på samme måte som han befridde slaven.»
Bin Marjana sa at etter han gjenfortalte denne åpenbaringen til Ali, frigjorde han en
slave som han hadde blitt tilbudt tusen dinarer for av Abdullah.

AL WALAA WA AL BARAA—HELLIG KJÆRLIGHET OG HELLIG HAT
Sharia lærer bort det dualistiske etiske prinsippet om å «elske det Allah elsker, og hate det
Allah hater» (se side 18). Dette inkluderer å ha en aversjon ovenfor det politiske systemet
til kafirene, som for eksempel Grunnloven, og å elske sharia. Dette prinsippet ligger bak
islamske krav om å implementere sharia i Amerika. Uansett hva som er kafirenes skikk,
skal den ikke imiteres, siden Allah hater alle manifestasjoner gjort av kafirene.
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KAPITTEL 8

Islamske lærde hevder: islam er en broderreligion til kristendommen og jødedommen;
under islamsk styre blir kristne og jøder som blir dhimmier tatt hånd om og beskyttet.
Når Mohammed flyttet til Medina var halve populasjonen jødisk, og han utryddet dem. Så
rettet han sin oppmerksomhet mot de rike jødene fra Khaybar. Han angrep dem uten
provokasjon, og knuste dem. De mistet all sin rikdom, og ble gitt en tredjeklasses politisk
status som dhimmier. Jødene ble underlagt sharia, mistet all sin politiske makt, men de
kunne fortsette å være jøder. Som dhimmier måtte de betale en årlig skatt kalt jizya,
halvparten av deres inntekt.
Fra sharia:
O11.0 KAFIRUNDERSÅTTER TIL DEN ISLAMSKE STAT
o11.1 En formell kontrakt (dhimma) blir inngått med kristne og jøder, men ikke
mormonere 8. De blir da dhimmier.
o11.3 Dhimmiene må følge styresettet til islam.
Betale jizya, dhimmi samfunnsskatten.
•!
Hvis
dhimmiene gjør disse tingene, da er de beskyttet av staten. De tillates å
•
praktisere sin religion, ha sine egne rettssaker, og lover.
Her er de komplette sharia-dhimmi reglene hentet fra en traktat med kristne i 637 e.kr.
Reglene er lignende for jøder og andre.
«Umars traktat»
!
!
!
!
!

8

Vi skal ikke bygge, hverken i våre byer eller i deres nabolag, nye klostre, kirker,
nonneklostre, eller munkeceller, vi skal heller ikke reparere, natt som dag, de av
dem som forfaller til ruiner eller er lokalisert i boligkvarterene til muslimene.
!
Vi skal holde portene våre vidåpne for forbipasserende og reisende. Vi skal
gi kost og losji til alle muslimer som passerer vår vei i tre dager.

Traveller ble skrevet i det 14. århundret. Mormonere ble lagt til senere.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Vi skal ikke gi beskyttelse til noen spion i våre kirker eller boliger, eller
gjemme han bort fra muslimene.
!
Vi skal hverken vise vår religion offentlig, eller konvertere noen til den.
!
Vi skal ikke forhindre noen av vårt slag i å gå inn i islam, hvis de ønsker det.
!
Vi skal vise respekt overfor muslimer, og vi skal reise oss fra våre
sitteplasser, hvis de ønsker å sitte.
!
Vi skal ikke forsøke å ligne på noen muslimer ved å etterligne deres
klesdrakt.
!
Vi skal ikke bestige sadler, eller bære sverd, eller bære noen slags form for
våpen, eller bære våpen på vår kropp.
!
Vi skal ikke inngravere arabiske tegn på våre segl.
!
Vi skal ikke selge gjæret drikke (alkohol).
!
Vi skal klippe panneluggen (ha en kort pannelugg som et tegn på ydmykhet).
!
Vi skal alltid kle oss på den samme måten hvor enn vi måtte befinne oss, og
!
vi skal knyte «the zunar» rundt våre liv. (De kristne og jødene måtte bære
spesielle klær.)
!
Vi skal ikke vise våre kors eller bøker på veiene eller på markedene til
muslimene. Vi skal bare bruke våre klokker svakt i våre kirker. Vi skal ikke heve
stemmene våre når vi tar farvel med våre døde. Vi skal ikke ta slaver som har blitt
gitt til muslimer.
!
Vi skal ikke bygge hus som er høyere enn muslimene sine.
!
En hvilken som helst person som slår en muslim med overlegg, skal miste
beskyttelsen gitt via denne pakten.
!
(fra Al-Turtushi, Siraj Al-Muluk, p. 229-30)

I tillegg kunne ikke dhimmien vitne i en shariadomstol, og av den grunn hadde han ingen
rettslig hjelp ved en uenighet med en muslim. En dhimmi kunne ikke kritisere Mohammed
eller snakke med en muslim om kristendommen.
Sharia og dhimmien forklarer hvordan de kristne nasjonene Tyrkia, Egypt, Nord-Afrika,
Libanon, Syria, Irak, og Etiopia ble islamske. Jihad gav muslimene politisk kontroll og de
etablerte sharia. Så ble alle de kristne dhimmier. Århundrer med jizya-skatt, og tredjeklasse status fikk dem til å konvertere. Det var sharia og dhimmistatusen som ødela
kristendommen i islamske land. Den vestlige sivilisasjon kan ikke overleve under sharia.
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KAPITTEL 9

SHARIA: Den nåværende versjonen av manualen for sharia, «The Reliance of the
Traveller», inneholder kun rester av islams doktrine om slaveri. Seksjon k 32.0, Frigivelse
(av slaver), av sharia er ikke blitt oversatt. Istedenfor er det en redaksjonell beklagelse
angående slaveriet, som noe som islam har satt seg fore å avskaffe så raskt som mulig.
Dette er ren taqiyya, hellig svik. Islam har vært den mektigste slavetaker av absolutt alle
ideologier. Islam ble bygd på slaveri.
MOHAMMED OG SLAVERI
Ordet slave er et positivt ord i islam. Mohammed refererte til seg selv og muslimer som
slaver for Allah. Mohammeds andre konvertitt var en slave.
Selv var Mohammed involvert i alle aspektene av slaveriet. Han fikk ikke-troende menn
drept, slik at deres kvinner og barn kunne bli tatt som slaver9 . Han gav bort slaver som
gaver10 . Han eide mange slaver, noen av dem var svarte 11. Han sendte slaver rundt med
den hensikt at de skulle ha sex med hans medsammensvorne, menn som var hans sjefsløytnanter12 . Han stod å så på, mens andre banket opp slaver13 . Han delte gleden av
tvungen sex med kvinnelige slaver etter erobringer14 . Han tok slaver til fange, og solgte
dem engros (i store kvanta) for å samle inn penger til jihad 15. En av hans foretrukne
seksuelle partnere var en slave, som gav han en sønn16 . Han fikk slaver som gave fra
andre herskere17. Selv prekestolen han talte fra ble lagd av en slave18.

9

A. Guillaume, The Life of Muhammed (London: Oxford University Press, 1982), 466.

10

Ibid., p.499.

11

Ibid. p.516

12

Ibid.,p.593

13

Ibid.,p.295

14

Ibid.,p.496

15

Ibid.,p.466

16

William Muir, The Life of Mohammed (AMS Press, 1975), 425.

17

Ibid., p.425

18

Bukhari, Hadith, Volum 1, Bok 8, Nummer 440.
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Han spiste mat som var laget av slaver19 . Han ble medisinsk behandlet av en slave 20. Han
hadde en skredder som var slave 21. Han deklarerte at en slave som rømte fra sin herre,
ikke ville få sine bønner hørt22. Han godkjente også at en eier hadde sex med sine
slaver23 .
ISLAM OG SLAVERI
Islam slavetok afrikanere, europeere (over en million), hinduer, buddhister, og alle andre
som kom i veien for jihad. Islam har slavetatt flere mennesker enn noen andre kulturer.
Muslimer hverken vedkjenner eller unnskylder sin historie i å slaveta alle raser og
trosretninger.
Et lite kjent faktum er at den høyest prisede slaven i Mekka alltid var en hvit kvinne.
Sunnaen sier at Mohammeds favoritt sexslave var en hvit kristen kvinne.
Islam praktiserer fortsatt slaveri i Afrika. Det finnes i Saudi-Arabia, Mauritania, Sudan og
andre islamske områder som ligger nær kafirene.
Historisk sett var det de politiske handlingene til kristne som endte slaveriet24.

19

Ibid., Volum 3, Bok 34, Nummer 295.

20

Ibid., Volum 3, Bok 36, Nummer 481.

21

Ibid., Volum 7, Bok 65, Nummer 344.

22

Muslim, Hadith, Bok 001, Nummer 0131.

23

Ibid., Bok 008, Nummer 3383.

24

Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East, Oxford University Press, 1990, side 79.

36

IDEFRIHET
KAPITTEL 10

PÅSTAND: Islam er en tolerant religion.
SHARIA: Frafallenhet betyr å forlate islam; for en muslim er det å forlate islam en
forbrytelse som straffes med døden.
o8.0 FRAFALLENHET FRA ISLAM
o8.1 Når en person har kommet i puberteten og er tilregnelig, og frivillig frafaller fra islam,
så fortjener han å bli drept.
I islam er muligheten for å drepe en frafallen, en som forlater islam, nedskrevet i hadithen
og i islams tidllige historie etter Mohammeds død.
Når Mohammed døde, var det hele stammer som ønsket å forlate Islam. Den første krigen
utkjempet i islams navn var mot disse frafalne, og tusener ble drept.
!
!

[Bukhari 2,23,483] Etter Mohammed sin død, ble Abu Bakr kalifen, og han erklærte
krig mot en gruppe arabere som gikk tilbake til hedenskap.

!
!
!

[Bukhari 9,83,17] Mohammed: «En muslim som har innrømmet at det ikke finnes
noen gud utenom Allah, og at jeg er hans profet, kan ikke bli drept unntatt ved tre
anledninger: som straff for mord, for utroskap, og for frafallenhet.»

Ingen straff er for stor for den frafalne.
!
[Bukhari 8, 82, 797] Noen mennesker kom til Medina og ble muslimer. De ble syke,
så Mohammed sendte dem til det stedet hvor kamelene ble huset, og fortalte dem at de
skulle drikke kamelurin og melk som kur. De fulgte hans råd, men når de ble bra, drepte de
gjeteren som passet på kamelene og stjal flokken.
Om morgenen hørte Mohammed hva mennene hadde gjort og gav ordre om å ta dem til
fange. Før middag var mennene tatt til fange og ble ført fremfor Mohammed. Han beordret
da deres hender og føtter kappet av, og øynene deres stukket ut med varme ildjern. De ble
så
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kastet på skarpe steiner, deres bønn om vann ble ignorert, og de døde av tørst.
!
Abu sa, «De var tyver og mordere som forlot islam, og gikk tilbake til hedenskap, for
på den måten å angripe Allah og Mohammed.»
Drep den frafalne.
!
!
!
!
!
!

[Bukhari 9,89,271] En viss jøde aksepterte islam, men gikk så tilbake til sin
opprinnelige tro. Muadh så mannen sammen med Abu Musa og sa, «Hva har
denne mannen gjort?»
Abu Musa svarte, «Han aksepterte islam, men gikk så tilbake til jødedommen.»
Muadh sa så, «Det er dommen til Mohammed og Allah at han blir drept, og jeg
kommer ikke til å sette meg ned igjen med mindre du dreper han.»

Ideen om religionsfrihet og tankefrihet er umulig i islam. Underkastelse er hovedidéen, og
den ideelle borgeren er en slave for Allah. All tanke må underkaste seg koranen og
sunnaen—sharia.
KUNST
Det er ingen grense for omfang og detaljer i sharialovene. Alle offentlige uttrykk av idéer
og kunst må underkaste seg sharia sine forbud.
R40.0 MUSIKK, SANG OG DANS—MUSIKKINSTRUMENTER
r40.1 Musikkinstrumenter skal ødelegges.
• Fløyter, strenginstrumenter og lignende er forbudt.
• De som hører på sangere vil få ørene fylt med bly på dommedag.
• Sanger skaper hykleri.
r40.2 Det er ulovlig å bruke musikkinstrumenter, eller å høre på mandolin, lutt, bekken og
fløyte. Det er tillatt å spille tamburin i bryllup, ved omskjæringer og ved andre anledninger,
selv om den har bjeller på siden. Å slå på trommer er ulovlig.
W50.0 FORBUD MOT Å AVBILDE ANIMERT LIV
w50.1 Man skal forstå at forbudet mot å lage bilder er ekstremt strengt.
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!
!
!
!

[Bukhari 7,72,843] Mohammed ble deprimert en dag da Gabriels lovede besøk ble
forsinket. Når Gabriel til slutt kom, klaget Mohammed på forsinkelsen. Gabriel sa da
til ham, «Engler vil ikke tre inn i et hus som inneholder en hund eller bilder.»

IMITERE SKAPERHANDLINGEN TIL ALLAH
w.50.2 Bilder imiterer Allahs skaperhandling.
!
!
!
!
!
!
!

[Bukhari 4,54,447] En gang lagde jeg [Aisha] en fylt pute til Mohammed, og
dekorerte den med bilder av dyr. Han kom inn sammen med noen andre mennesker
en dag, og jeg la merke til et uttrykk av opprømthet på ansiktet hans. Jeg spurte,
«Hva er galt?» Han svarte, «Hva gjør den puten her?» Jeg svarte, «Jeg lagde den
til deg, slik at du kunne ligge på den.» Han sa, «Er du ikke klar over at engler ikke
vil tre inn i et hus hvor det er bilder, og at den personen som lager slike bilder vil bli
straffet på dommedagen, inntil han gir liv til det som han har lagd?»

P44.0 LAGE BILDER
p44.1 De som lager bilder vil brenne i helvete.
!
!
!
!

[Bukhari 8,73,130] En gang var det en gardin med bilder av dyr som hang i mitt
[Aishas] hus. Når Muhammed så det, ble ansiktet hans fylt med sinne. Han rev det i
fillebiter, og sa, «Mennesker som maler slike bilder vil få helvetes verste straff på
dommedag.»

LITTERATUR
All litteratur må underkaste seg kravene til sharia. De som fornærmer islam kan bli
snikmyrdet, siden Mohammed fikk flere kunstnere snikmyrdet. Salman Rushdie lever med
en dødstrussel fordi han skrev en roman, «The Satanic Verses». Det var
verdensomspennende opptøyer og drap når de danske Mohammed-tegningene ble
publisert. Theo Van Gogh og Pim Fortuyn, to kunstnere, ble snikmyrdet i Europa for
«blasfemi» mot islam.
Mohammed drepte ved flere anledninger artister og intellektuelle, for eksempel Kab, en
poet, som skrev et dikt som kritiserte islam. Legg merke til bruken av svik.
!
!
!
!

[Bukhari 5,59,369] Allahs apostel sa, «Hvem er villig til å drepe Kab, han som har
såret Allah og hans apostel?»
Deretter reiste Maslama seg opp og sa, «O Allahs apostel! Ville du like om jeg
drepte han?»
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Profeten sa, «Ja.»
Maslama sa, «La meg fortelle en løgn for å svike Kab.»
Profeten sa, «Du kan gjøre det.»
Så gikk Maslama til Kab og sa, «Mohammed krever penger av oss, og jeg trenger å
låne penger.»
Deretter sa Kab, «Ved Allah, du vil gå lei ham!»
Maslama sa, «Nå som vi har fulgt ham, vil vi ikke gå fra ham. Nå vil vi at du skal
låne oss en kamellast med mat.»
Kab sa, «Ja, jeg vil låne deg maten, men du bør pantsette noe hos meg.»
De pantsatte sine våpen hos ham, og lovet å returnere samme natt. Maslama
returnerte så med to menn og sa til dem, «Når Kab kommer, vil jeg ta på håret hans
og lukte på det. Når dere ser at jeg har fått tak rundt hodet hans, drep ham.»
Kab kom ned til dem tildekket av klærne sine, og luktende av parfyme.
Masalama sa, «Jeg har aldri kjent en bedre duft enn denne. Vil du gi meg lov til å
lukte på hodet ditt?»
Kab sa, «Ja.»
Når Maslama fikk et sterkt grep rundt hodet hans, sa han til sine kompanjonger, «Ta
ham!»
Så drepte de ham, og dro så til Profeten, og informerte ham.
Abu Rafi ble drept etter Kab Bin Al-Ashraf.

Ishaq819 Mohammed hadde sagt til sine kommanderende at de bare skulle drepe dem
som gjorde motstand; utenom det så skulle de ikke være noen til bry, bortsett fra dem som
hadde snakket stygt om Mohammed. Så sendte han ut dødsfullmakter for alle de i Mekka
som hadde gjort motstand mot islam.
Listen over de som skulle drepes var:
• En av Mohammeds sekretærer. Han sa at Mohammed lot ham forbedre språket når han
nedtegnet Mohammeds koran-åpenbaringer, og dette gjorde at sekretæren mistet troen.
• To jenter som hadde sunget satirer om Mohammed.
• En muslimsk skatteinnkrever som hadde blitt en frafallen (forlatt islam).
• En mann som hadde fornærmet Mohammed.
• Alle artister og politikere som hadde vært imot ham.
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KAPITTEL 11

ISLAMSKE LÆRDE HEVDER: Sharia finansevitenskap er hellig finansevitenskap, og alle
religiøse og moralske mennesker bør investere i sharia finansinstrumenter. Pengene vil
ikke bli investert i alkohol, tobakk, gambling, svin, kunst eller noen annen uren
forretningsvirksomhet.
I dag er det en økende etterspørsel blant muslimer om å ha deres eget finansielle system,
og finansielle produkter som er i henhold til sharia. Sharia benytter seg av en egen metode
for å unngå og måtte betale renter, noe som er ulovlig i islam. Det viser seg at shariafinans
faktisk krever mer betalt for bruken av penger, men det kalles ikke renter, det er betegnet
som en lånekostnad.
SHARIA: I sharia finans må man sette deler av overskuddet inn som zakat, islamsk
veldedighet.
Zakat må bli brukt på følgende:
!
!
!
!

Koranen 9:60 Veldedighet [the zakat] skal bare gis til de fattige og trengende, til de
som samler det inn, til de hvis hjerte er vunnet til islam, til løsepenger, til skyldnere,
for å kjempe for Allah sin sak [jihad], og til den reisende. Dette er en lov fra Allah, og
Allah er altvitende og vis.

!

Sharia tilegner mange sider til zakat. Den skal betales til:
•
•
•
•
•
•

Fattige og trengende muslimer, men ikke til kafirene.
De som samler inn zakat.
Ny-konvertitter til islam (for å styrke dem i islam).
Løsepenger for fanger og slaver.
De som kjemper for Allahs sak, jihad.
Reisende.

DE SOM KJEMPER FOR ALLAH
h8.17
!
!
!

Med kategorien «kjempe for Allahs sak», menes mennesker som er deltagende i
islamsk krig, men som ikke er del av en regulær hær, og som mottar lønn. Disse
jihadistene må betales for våpen, klær, mat, reise, samt alle andre utgifter.
Deres familier skal også betales.

h8.24 Det er ikke tillatt å gi zakat til en kafir.
!
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Når vi tar del i shariafinans, støtter vi:
•
•
•
•

Veldedighet kun for muslimer, ingen veldedighet går til kafirene.
Styrking av muslimske konvertitter.
Muslimske byråkrater
Al Qaeda og andre jihadister. Dette inkluderer penger til familiene til
«selvmordsbombere», eller en hvilken som helst annen jihadist som blir drept.

Å gi zakatpenger til jihad er ikke en teori. Vi så de praktiske effektene av zakat med «The
Holy Land Foundation» og andre islamske veldedighetsorganisajoner. I 2007, i Dallas,
Texas, førte FBI med hell en straffesak mot «The Holy Land Foundation» for å ha
finansiert jihad (terrorisme).
!
Når vi deltar i shariafinans, eller noe annet aspekt av sharia, er vi moralsk delaktig i
følgende:
•
•
•
•
•
•

Misbruk og undertrykking av kvinner.
Drap på frafalne.
Snikmord på artister og forfattere.
Den etiske forbrytelsen i å ikke ha angret på slaveri.
Tredjeklasses statsborgerskap i politikk for kafirene.
Drapene på 270 millioner mennesker i «The Tears of Jihad».

VELVÆRE OG NØDVENDIGHET
Sharia har to prinsipper som kan kalles «velvære» og «nødvendighet» (se side 41). De
grunnleggende betydningene av velvære og nødvendighet, er at hvis en muslim lever
blant kafirene, kan han gjøre forretning på kafirene sin måte.
W43.0 HVORDAN HÅNDTERE RENTER I FIENDTLIGE LAND
w.43.1 Muslimer kan betale renter hvis de lever i «dar al harb», landet av krig (blant
kafirene), som betyr at sharia ikke er landets lov.
Av den grunn kan muslimer betale og motta renter i Amerika, i tråd med sharia. Så hvorfor
vil muslimer da ha shariafinansiering? Enkelt. Prinsippet om underkastelse kommer til
uttrykk. Kafirene må underkaste seg sharia på alle måter, inklusiv bankvirksomhet. I tillegg
betyr hellig kjærlighet og hellig hat (side 18, 29) at vårt kafir-finanssystem må ødelegges.
Legg merke til at Amerika ifølge sharia er et «fiendtlig land».
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KAPITTEL 12

MUSLIMSKE LEDERE HEVDER: for at vi skal kunne praktisere vår religion, må dere gi
oss vår bønn i skolen; bønn på arbeidsplassen; spesielle rom tilegnet bønn på skolene og
på arbeidsplassene, spesiell mat (halal); fridager på muslimske helligdager/ferier;
hodeskjerf på jobben og skolen, og tillate heldekkende burkaer i ulik sport. Kafirene må
aldri kritisere noen aspekter ved islam, som for eksempel polygamy, jihad og konemishandling. Kafirene må gi velferdsstøtte for våre mange koner, gi spesiell behandling til
muslimer på sykehus, etc, etc.
SHARIA
Sharia forteller om hele prosessen og strategien rundt immigrasjon til en kafirnasjon, og
hva man skal gjør for å islamisere samfunnet. Hvis du vil se fremtiden til islam i Amerika,
så les sira (Mohammeds biografi) fra 1400 år tilbake.
Når muslimer først ankommer, aksepterer de sitt nye hjem. Deres første steg er å
annonsere at islam er broderreligionen til kristendommen og jødedommen. Dialog og brobyggingsmøter blir holdt for media og i kafirsamfunnene. De hevder også at den vestlige
sivilisasjon er basert på islams «Golden Age».
Etter at disse hevdelsene er etablert og akseptert, kommer kravene om forandringer i
kafirnasjonen. De som motsier seg disse forandringene blir kalt hyklere, islamofobe og
rasister, selv om det aldri blir gjort klart hvorfor det å motsi seg politisk islam har noe som
helst med rase å gjøre.
KAFIRLEDERNE
Kafirlederne vet ingen ting om islam eller sharia. De har alle møtt hyggelige muslimer, så
de tenker at islam må være noe bra, og bråkmakerne må være ekstremister.
Kafirledere vet ingen ting om dualistisk etikk eller politisk underkastelse. Den fremste
motivasjonen til kafirlederne er å være vennlige, og spille rollen som tolerant vert for disse
nye gjestene. En annen motivasjon er å ikke si noe, eller gjøre noe, som kan få dem til å
bli stemplet som hyklere.
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Hovedplanen til kafirlederskapet er at hvis vi er snille, så vil muslimer se hvor gode vi er,
og dermed reformere islam. Men, hvis ditt mål er å innføre sharia, og prosessen med å
benytte seg av sharia har fungert i 1400 år, hvorfor reformere det som ikke er ødelagt?
Sharia kan ikke reformeres. Det er Allahs lov, og den er perfekt, universell, komplett og
perfekt.
HELLIG KJÆRLIGHET OG HELLIG HAT
Den emosjonelle motivasjonen bak islams krav er «hellig hat», al Walaa wa al Baraa (side
18,29). Allah hater kafirene, deres kultur og politikk. Av den grunn må de som elsker Allah,
også hate det Allah hater. De må derfor også ha en aversjon mot våre lover og vår
Grunnlov. Derfor må islam hele tiden stille krav om at kafirene underkaster seg sharia.
FØRSTE TILLEGG
Islam er en religion og muslimer har religiøs frihet («Freedom of Religion») under vårt
første tillegg (USA, First Amendment). Å ikke innfri noen av islams krav er grunnlovsstridig,
så vi må gjøre hva enn de spør om, hvis det er religiøst.
Men ethvert religiøst krav i islam har en politisk komponent. Her har vi Mohammeds
spesielle gaver fra Allah:
!
!
1.
2.
3.
4.
5.

[Bukhari 1,7,331] Mohammed: Jeg har blitt gitt fem ting som aldri har blitt gitt til
noen andre før meg:
Allah gjorde meg seirende ved hellig redsel, ved at Han satte frykt i fienden på en
distanse av en måneds reise.
Jorden har blitt laget for meg og mine følgesvenner, et sted for bønn og et sted for å
utføre ritualer; derfor kan hvem som helst av mine følgesvenner be hvor som helst
når det er tid for bønn.
Krigsbytte har blitt gjort lovlig for meg, enda det ikke var lovlig for noen andre før
meg.
Jeg har blitt gitt retten til forbønn på oppstandelsens dag.
Enhver profet pleide å bli sendt til kun sin nasjon, men jeg har blitt sendt til hele
menneskeheten.

Rollen til islamsk bønn er å utgjøre et politisk krav sammen med jihad og sharia. Islam
forlanger at staten tjener alle dets behov. Dette kravet er kravet om politisk underkastelse
av kafir-regjeringer.
Kafirene må lære forskjell på religion og politikk. Jihadangrepet på «World Trade Center»
var en politisk aksjon med en religiøs motivasjon.
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De uskyldige ofrene i «Twin Towers» som hoppet i sin død istedetfor å bli brent levende,
tok ikke del i noen religiøs seremoni.
Når muslimer tar over styringen i de offentlige gatene for å be, så kan det hende bønnen
er religiøs, men å ta over gaten er rent politisk.
Kravet om sharialov i alle former, inklusiv eksemplet om muslimske skolebønner, gjør at vi
må ta politiske beslutninger, gi direktiver til skolestyrene, bruke skattepenger til
møteaktivitet, etc. Selve handlingen, bønn, er kanskje religiøs, men det kreves en politisk
handling og politisk støtte fra staten for at det skal finne sted.
Islamsk bønn har en religiøs motivasjon, og et politisk resultat. Det er et krav om
underkastelse av hele samfunnet fra en ideologi som er grunnleggende i opposisjon til
amerikansk lov, kultur og tradisjon. Vi burde reagere med et politisk svar, overfor alle
islamske politiske krav.
Å GJØRE DET LETT OG NØDVENDIG
Kafirene trenger ikke gi etter for islams krav. Sharia har to prinsipper som gir råd når
muslimer ikke kan praktisere ren islam under sharia. Den tekniske benevnelsen er tayseer,
som betyr «å lette ens byrde» eller «å gjøre ting lett».
!

Koranen:4:28 Allah ønsker å lette deres byrde, for mennesket ble skapt svakt.

Når omstendighetene er vanskelige, og sharia ikke er styrende, blir byrden til en muslim
lettet. De er for eksempel pliktige til å be og å ikke håndtere gris, men hvis
omstendighetene er vanskelige, så blir kravene lettet. Dette leder til konseptet darura,
nødvendighet. Hvis det er nødvendig, tillater man det som er forbudt. Hvis en muslim er
sulten og det ikke er noe halal (godkjent av sharia) mat, så kan muslimen spise alt. Hvis
en muslim er på et sted hvor han ikke kan be, så kan bønnen gjøres senere. Hvis sharia
ikke er blitt implementert, kan en muslim for eksempel håndtere svin uten noen form for
konsekvenser.
Her er et eksempel på prinsippet om darura:
f15.17 For at en person skal kunne ha lov til å samle opp bønner som han ikke fikk gjort,
er det et nødvendig vilkår at personen er:
[...]
(5) Noen som frykter å bli skadelidende i det å tjene til livets opphold.
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I korthet betyr dette at hvis en muslim ikke kan be på skolen eller jobb, kan han gjøre opp
for det senere. Islamske krav handler om hva de vil ha, ikke hva som er nødvendig. Hvis
kravene deres ikke imøtekommes, er det til ingen skade for deres religion.
Et annet eksempel på darura, finner man ved kjøp av forsikring. Forsikring er forbudt i
sharia, men hvis det er påkrevd med bilforsikring i henhold til kafirlov, så er det grunnet en
nødvendighet tillatt for muslimen å kjøpe «forbudt-forsikring». Ved å forby sharia, blir ingen
muslimers behov krenket. Vi begrenser politisk islam, ikke religiøs islam.
!
Når vi sier nei til shariabønn på skolen, så begrenser vi ingen religiøse friheter, men
vi beskytter kafirborgere mot islams politiske krav. Hvis en muslim ikke kan be til de
fastsatte tidene, så tillater sharia å gjøre opp for dem senere. Det er ingen skade i å
utsette bønn.
Hvis islamsk bønn blir tillatt på skolen, hvor langt skal da tilretteleggingen gå? Det er
mange elementer—forberedelse, et spesielt rom, rituell vask, og spesielle dager som
krever ulike bønner og mer tid. I den endelige formen av islamsk bønn, kan rommet kun
brukes for islamsk bønn, og spesielle vaskerom må installeres for at ordentlig fotvask før
islamsk bønn kan gjennomføres.
Hva gjør så læreren mens eleven er borte fra timen for å be? Hvis læreren gir noe
informasjon som man trenger på den neste prøven, diskrimineres det da mot islam?
Hvorfor skal staten måtte betale for bønnerom og fotbad grunnet islam?
Bønnen er ikke en privat affære. Islamske organisasjoner vil måtte komme å «forklare» om
islam til elevene. Når islamsk bønn er på plass, hva skal da stoppe kravet om at kjøkkenet
på skolen blir halal (sharia godkjent)? Hvorfor skal kafirstudentene spise mens Ramadan
pågår? Siden faste svekker kropp og sinn, skal muslimer da måtte ta prøver under
Ramadan? Burde islamske kvinnelige idrettsutøvere ha på seg klær som stemmer
overens med sharia (burka, hijab,...) istedetfor klærne til skolelaget? Ikke tro at dette er et
forestilt scenario. Underkastelse til denne prosessen er igang i Storbritannia nå.
Så kommer kravet om sharia familierett. Etter det kommer kravet om at muslimer er en
«minoritet», og dermed skal ha spesiell behandling i møter, på jobb, og i forbindelse med
sivile rettigheter.
Så kommer shariadomstoler. Så snart en tynn «sharia kile» er på plass, vil det ikke være
noen ende før hele samfunnet stemmer overens med sharia, og man ikke lenger har noen
Grunnlov.
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«ARTICLE SIX»
Artikkel 6 av den amerikanske Grunnloven sier at Grunnloven er den høyeste loven i
landet, og kan ikke underlegges noen annen lovlig kodeks. Den grunnleggende påstanden
til sharia er at den er den høyeste lov, og at all annen lovkodeks må underkaste seg
islamsk lov. Det er en massiv selvmotsigelse som blir ignorert når sharia blir implimentert
under påskuddet om «Freedom of Religion».
Islams religion har alltid en politisk komponent som må tas hensyn til. Til belysning er det
et like stort antall buddhister som har kommet til USA, som muslimer. Kjenner du til et
eneste politisk krav som buddhistene har stilt til skolene, foretakene, politi eller på
sykehusene, og gjort krav om at vi skal lære oss om buddhismen og tilrettelegge for
buddhistisk praksis? Nei. Buddhisme er en religion, ikke en politisk/religiøs ideologi.
Religionen islam krever at vi gjør politiske tilretteleggelser, fordi islam er en politisk ideologi
så vel som en religion.
Sharias angrep på «Article 6» er ikke direkte, men det er et angrep på flanken.Ta
eksemplet om ytringsfriheten og pressen. Når de danske Mohammed-tegningene ble
publisert, var det ikke en eneste av de store avisene i USA som trykket dem. Dette fordi
muslimene sa det var blasfemi, og at de fornærmet islam. Resultatet var da at vi fulgte
sharia, ved ikke å trykke tegningene. Ingen politikere protesterte mot at sharia ble
implementert, og at vår Grunnlov ble svekket ved å underkaste seg den.
Ytringsfriheten blir nektet hver gang noen som kritiserer islam blir kalt en hykler og en
islamofob. Akkurat nå blir «First-Amendment» brukt for å ødelegge «Article 6». Islamsk
politisk doktrine legitimeres under dekke av religion.
Etter Grunnloven skal ikke et eneste aspekt av sharia være tillatt.
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STATISTISK STUDIE AV ISLAMSK DOKTRINE
En stor del av islamsk doktrine omhandler ikke-likestilling mellom menn og kvinner. Det
som forvirrer ikke-muslimen, er at doktrinen kan være selvmotsigende. Med islamsk
dualisme menes at det er to valgmuligheter, begge like sanne. En statistisk studie er blitt
utført, slik at hele bildet kan ses.
Ethvert vers eller hadith kan bli bedømt ut i fra kvinnens posisjon i samfunnet. Det er flere
vers som hyller moren over alle menn. Det er mange vers som sier at menn og kvinner vil
bli dømt likt ved dommedag. I mange tilfeller er det inget maktforhold i det hele tatt; det er
en nøytral referanse.
Prosessen som ligger til grunn for tabellene under, er at all teksten som inneholder en
referanse til kvinnen er valgt. Så er dataene om kvinnen blitt sortert i inn i fire kategorier:
Høy status, lik status, lav status og nøytral.
En nøytral referanse inneholder ingen hierarkisk informasjon. Et eksempel på en nøytral
referanse kan være en kvinnes navn i en liste.
Her er dataene fra koranen:
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Her er den samme dataanalysen gjort med hadith:

KORANEN
Ett av grunnlagene for sharia er koranen. Siden koranen er den mest berømte boken som
ikke har blitt lest eller forstått av kafirene, så virker dette som en enorm hindring fra å lære
om sharia.
Koranen er faktisk lett å forstå hvis du kjenner til et historisk faktum. Vi har en historie fra
Mohammeds dager, og vi ser at analfabete arabere ikke bare forstod koranen, de
diskuterte dens mening.
De kunne gjøre dette fordi de brukte en annen koran enn den du kjøper i bokhandelen i
dag. Koranen ble produsert mange år etter Mohammeds død, og den ble av ukjente
grunner satt sammen i henhold til kapittellengde. Lange kapitler ble plassert først i boken,
og de korteste kapitlene ble plassert sist. Se for deg at du tok en roman og arrangerte
kapitlene etter lengde. Romanen ville bli ødelagt, siden plottet ville ha blitt fjernet. Den
koranen man finner i bokhandelen har blitt randomisert, og gir ingen mening fordi den ikke
har noen historie eller plott.
Hvis du var en av Mohammeds følgesvenner, ville ethvert vers ha gitt mening, siden det
var som et svar til den situasjonen Mohammed var i på det tidspunktet. Ethvert vers hadde
en sammenheng, og kunne lett bli forstått.
Den historiske koranen kan bli gjenskapt. Vi har en svært detaljert biografi om
Mohammed, kalt sira. Hvis vi tar sira og setter inn de passende koranversene inn i
livshistorien hans, vil vi gjenskape den opprinnelige koranen.
Når dette er gjort, blir det klart at det er to veldig forskjellige koraner. Den tidlige koranen
fra Mekka er religiøs.
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Den senere koranen som ble skrevet i Medina er svært politisk. Det er viktig å vite at de
ofte sier ting som motsier hverandre. Dette er selve grunnlaget for islamsk dualisme.
Den historiske koranen har en fortelling. Den begynner med poesi om gud. Så erklærer
den krig mot enhver person som ikke sier seg enig med Mohammed. Den dokumenterer
utryddelsen av den til da rådende arabiske kafirkulturen av toleranse. Til slutt underkastet
alle araberne seg i minste detalj sharia. Islams politiske dominering av kafir-Arabia var
komplett.
FOR MER INFORMASJON
www.politicalislam.com
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