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Den här boken är dedikerad till de miljoner offer av jihad över de senaste 
1,400 åren. Låt dig läsa detta och bli en röst för de röstlösa.
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TILL LÄSAREN

Efter attacken på Worldtrade Tornen den 11September, 2001, insåg jag att 
jag levde i en värld där nästan ingen kände till Islamiskdoktrin på riktigt. Mitt 
studerande av Islam startade tillbaka på 70-talet, så jag beslutade mig för att 
ägna mitt liv till att utbilda folk om dess politiskadoktrin. 

När du väl förstår doktrinen, så förstår du historia och vad som kommer 
hända framöver.

Få folk förstår Islam för att dess doktrin är baserad på Trilogin av texterna: 
Koranen (citat från Allah genom Mohammed), Sira (Mohammeds biografi), 
och Hadith (hans traditioner), vilka är skrivna på ett ofattbart sätt. Den här 
boken ger läsaren en simpel väg för att förstå Islamiskdoktrin. Metoden som 
används i den här boken för att förstå Islamiskdoktrin är:

• Du studerar Islamsk politisk doktrin, inte religion eller Muslimer.
• Skriften är simpel och framåtriktad. 
• Inlärningen sker gradvis och genom repetition.
• Den här boken är från perspektivet av icke-Muslimen, så religionen är 

inte av någon större betydelse. 
• Den här boken innehåller objektiv kunskap, inte åsikt. 
Alla referenser kan bli lästa och verifierade genom att använda referens 

numren som inleder paragraferna. Den här boken är grundad på faktabaserat 
resonemang. Ett vanligt avvisande av Islamiskdoktrin är att milda-Muslimer 
inte följer den. Den här boken är inte en generalisering av vad Muslimer gör, 
milda eller extrema, men istället om Islamisk-politiskdoktrin och historia.

UNOFFICIAL TRANSLATION



7

 - Till läsaren -

Du kommer bara få en subjektiv och personlig synpunkt när du frågar en 
Muslim om Islam. Och vilken typ av Muslim frågar du? Den milda/lagom eller 
jihadisten? Både milda-Muslimer och jihadister ger vika åt Sunna av Moham-
med och Koranen. 

Vi är lyckligt lottade att leva i en tid där doktrinen av Islam har blivit gjord 
simpel att förstå. Islam är ett fascinerande ämne, njut av din läsning.

Bill Warner, fil.dr.
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FÖRORD

CSPI UTLÄRNINGS METODEN

Allting du säger om politisk Islam , måste ha referenser till de Islamiska fun-
damentala texterna funnet i trilogin: Koranen, Sira, Hadith.

CSPI utlärnings metod är det lättaste och kvickaste sättet att lära sig om 
Islam.

AUKTORITÄR
Det finns bara två ultimata auktoriteter för Islam, Allah och Mohammed. 

Allah är funnen i Koranen. Mohammed är funnen i Sira (Mohammeds biografi) 
och i Hadtih (hans ord, handlingar och vanor). CSPI närmar sig dessa tre Isla-
miska texter ifrån Kafir/Kuffar (icke-Muslimsk) synpunkt. Ett referenssystem 
tillåter läsaren att verifiera bokens innehåll från den Islamiska fundamentala 
källtexten.

SYSTEMATISK KUNSKAP
Det lättaste sättet att studera Islam är att se hela bilden. Exempelvis kan inte 

Koranen ensam förstås på grund av brist på sammanhang, men när Moham-
meds liv adderas, blir det vettigt.
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 - Förord -

NIVÅER AV UTLÄRNING
Idéerna av Islam är väldigt främmande till våran civilisation. Det kräver re-

petition för att få grepp om de nya idéerna. CSPI-metoden använder fyra nivåer 
av övning för att lära ut doktrinen i djup. Första nivån är designad för en nybör-
jare och lägger ut hela fältet av Islam. Varje nivå och bok repeterar grunderna 
för att försäkra djupsinnig inlärning. Därför att varje bok kan bli läst på egen 
hand eller som en del av den fulla serien.

POLITISKISLAM, INTE RELIGIÖSISLAM
Islam har en politiskdoktrin och en religiösdoktrin. Den politiskadoktrinen 

berör alla medans religiösIslam först och främst bara angår Muslimer. CSPI 
böcker hanterar bara med politisk-Islam och Mohammed, inte Muslimer.

VETENSKAPLIGT SYNSÄTT
CSPI-metoden nyttjar ett rationellt och vetenskapligt synsätt med faktaba-

serat resonemang för att studera Islamisk-doktrin. CSPI använder simpel sta-
tistik, grafer och kategorisering för att analysera doktrinen. Vi ifrågasätter inte 
sanningen av doktrinen, vi bara granskar objektivt vad som finns där. Vi håller 
denna sanning självklar: Koran+ Sira+ Hadith (Trilogi)= Islamisk-doktrin. För 
att upprätthålla sanningen av doktrinen, betonar CSPI betydelsen av exakt be-
nämning när man diskuterar politisk Islam.

NIVÅ 1    INTRODUKTIONEN AV POLITISK ISLAM OCH 
SHARIA

En Självstuderings Kurs om Politisk Islam- Nivå 1, Sharia Lag för Icke-Mus-
limer; Mohammeds Liv- Sira; Hadith- Sunna av Mohammed; En två timmars 
Koran
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- MOHAMMEDS LIV -

NIVÅ 2    APPLICERAD DOKTRIN, SPECIALÄMNEN

En Självstuderings Kurs på Politisk Islam- Nivå 2, Faktisk övertygelse – Ändra 
sinnena av Islamiska stödjare; Den Islamska Doktrinen av kvinnor; Den Islamska 
Doktrinen av Kristna och Judar; Doktrinen av slaveri- En Islamisk Institution; En 
förkortad Koran- läsbar och begriplig.

Se också en anpassad omtryckt från 1924 av Andre Savier: Islam och Musli-
mens psykologi.

NIVÅ 3    INTERMEDIÄR TRILOGI

En Själv studerande kurs om politisk Islam- Nivå 3, Mohammed och de 
icke-troende, en Politisk Biografi; De Politiska Traditionerna av Mohammed Ha-
dith för de Icke-troende; Simpel Koran---Återkonstruerade Historiska Koranen.

Se också en anpassad omtryckning ifrån 1901 av Rev. W. StClair-Tisdall: 
Källorna från Islam-En Persisk avhandling (Översatt av Sir William Muir) Publ-
icerad av CSPI.

NIVÅ 4    ORIGINAL KÄLLTEXTERNA

Sira: Sirat Rasul Allah av Ibn Ishaq (704-770 AD) i A. Guillaume: Moham-
meds Liv (första Engelska upplagan i 1955). 

Historien om Profeter och Kungar av Muhammaed ibn Jarir al-Tabari (839-
923 AD), (första Engelska upplagan i 1879). 

Mohammeds Liv av Sir William Muir (första Engelska upplagan i 1863).
HADITH: Sahih Bukhari 9 volumer, Sahih Muslim 7 volumer, Sunan Abu 

Dawood 5 volymer. 
KORAN: Ali, Maulana Muhammad. Holy Koran. Columbus, Ohio: Ahma-

diyyah Anjuman Ishaat Islam, 1998. Arberry, A. J. The Koran Interpreted, NY: 
Tochstone, 1996.

Dawood, N. J. The Koran, London: Penguin Books, 1999.
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 - Förord -

Pickthall, Mohammed M. The Meaning of the Glorious Koran. Kuwait: Dar 
al-islamiyya.

SHARIA: Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper---The Classic 
Manual of Islamic Sacred Law, orginal titel ””Umdat as-Salik wa Uddat an-Na-
sik,” av Ahamad ibn Naqub al-Misiri (1302-1367 AD), redigerad och översatt av 
Nu Ha Mim Keller.
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INTRODUKTION
Kapitel 1

Innan omkring den här tidpunkten så har studerandet av Islamiskdoktrin 
varit av: arabiska språklärare, historiker, teologer, och studenter av Mellanös-
tern kultur. Kritiskt tänkande har använts men det har aldrig varit ett fullt veten-
skapligt tillvägagångssätt till Islamisk-doktrin. Det är två saker som du har blivit 
tillsagd om Islam som inte är sanna. Det första är att det bara är en religion. Det 
är det mest vanliga missförståndet. Generellt talat är det icke-Muslimer som vill 
kvarleva i att Islam bara är en religion. De flesta Muslimer insisterar på det fak-
tum att Islam är en komplett filosofi och ett komplett sätt att leva som inkluderar 
religion men också politik, kultur och allt annat som krävs för att driva en civi-
lisation. Det andra felet är att Islam nästan är omöjlig att förstå eller åtminstone 
att det tar en lång tid att studera i skola och helst högskola.

DEN VETENSKAPLIGA METODEN

CSPI-böckerna använder ett vetenskapligt upplägg för att det ska ge resultat 
som når längre än åsikt, för att om vi pratar om Islam behöver vi ha mer än 
åsikt. Vi har nog så det räcker och blir över med det redan. Vi behöver ett tillvä-
gagångssätt som är baserat på fakta och något som är vettigt och kontinuerligt. 
Vi behöver också en förklaring som är systematisk och visar hela historian om 
Islam på ett framåtriktat sätt.

Så om vi försöker sortera ut de olika åsikterna inom Islam och vi beslutar oss 
för att leta efter en professionell eller expert, exakt vem vänder vi oss till? Om vi 
ska fråga en Muslim i så fall frågar vi någon som är snäll eller en jihadist? Båda 
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 - Introduktion -

två påstår sig att vara Muslimer. Frågar vi en högskoleprofessor? Någon i media? 
En Muslim på jobbet eller går vi till internet? För att när vi går till internet så 
är det ett upplopp av åsikter inom Islam. Så hur sorterar man ut och begriper 
det här?

Var hittar vi faktisk information? Studerandet av Islam är också grumligt på 
grund av politisk korrekthet. Kritiserande av Islam är frekvent kallat för trång-
synthet för att vad som helst som sägs som förolämpar Muslimer räknas som 
rasism och trångsynthet. Den här politiska korrektheten stänger helt av all dis-
kussion för om någon säger något som en Muslim finner offensivt hur ska vi 
då någonsin diskutera någonting som är negativt om ämnet Islam? Det finns 
negativa aspekter inom alla trossystem och alla filosofier.

Vi måste vara kapabla att ta oss förbi det faktum att kritiskt tänkande är 
kallat för trångsynt. 

Vad är Islams sanna natur? Hur är den uppbyggd?
Vi kommer inte finna Islams sanna natur genom medias kommentarer och 

andra informella metoder. För att göra det måste vi finna ett sätt att diskutera 
Islam som är faktabaserat, vetenskapligt och bevisbart; ett sätt som tar oss längre 
än åsikt. 

Om någonting är objektivfakta eller vetenskapligt, betyder det att oavsett 
vem som gör arbetet, så finner de samma resultat. 

Vi måste ha ett objektivt sätt att studera Islam i vilket alla får samma svar. 
Genom att använda ett vetenskapligt tillvägagångssätt kommer det låta oss vara 
totalt autoritära. Vi kommer bli kapabla att uttala saker om Islam som vi vet är 
sanning och inte bara är en åsikt, utan att det har substans och fakta bakom det. 
En del av den vetenskapliga metoden är exakta definierade namn och termer. 

Vad vi ser idag är ord som är vaga och subjektiva. 
Vad är en extremist-Muslim och vad är en mild/lagom-Muslim? Namnet 

extremist-Muslim eller mild-Muslim finns inte någonstans i den Islamiska-dok-
trinen. 

CSPI-metoden är att använda namn och termer som är baserat på doktri-
nen.
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- MOHAMMEDS LIV -

START PUNKTEN

Om vi ska ha en vetenskaplig analys av Islam måste vi ha en grund som är 
oantastlig eftersom om vi startar från ett tvivelaktigt antagande kommer allt 
annat efter det att kunna utmanas. Det finns en plats att studera Islam som är 
absolut och säkert.

Det finns en punkt där vi kan börja som alla Muslimer från det förflutna, 
nu och framtiden kan hålla med om utan ett ända undantag. Det är yttrandet:

”Det finns ingen gud förutom Allah och Mohammed är hans 
budbärare”.

Den här deklarationen om Mohammed och Allah kallas för shahada och om 
detta sägs på arabiska inför vittnen som är Muslimer betyder det att du nu är en 
praktiserande Muslim.

 Men det här uttalandet om Mohammed och Allah är inte bara början av 
Islam men också grunden och till och med totaliteten av Islam. Hur kan ett så-
dant litet uttalande innehålla allt om Islam? Det pratar om Mohammed och om 
Allah. Och det visar sig att allt inom Islam utan några undantag är baserat på 
Mohammed och Allah. Det finns ingen gud förutom Allah. Så var lär vi oss om 
Allah? Nåväl det skulle vara från Koranen vilket verkar vara ett svårt ställe att 
börja för att Koranen verkar vara svår att förstå. Men som vi kommer märka kan 
Koranen faktiskt ganska lätt bli förstådd och vi kan förstå den sanna naturen om 
Allah efter vi vet vem Mohammed är.

DE TVÅ KORANERNA

Låt oss undersöka Koranen. Ofta är det en stor tjock grönbok som innehåll-
er både engelska och arabiska. När vi försöker läsa den är den rätt förbryllande.

För det första verkar det inte finnas någon tid i Koranen. När vi vänder en 
sida går vi inte framåt i tiden, vi skulle kunna gå bakåt eller kanske har tiden inte 
rört på sig överhuvudtaget. Den verkar också kaotisk. Ett ämne följer ett annat 
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 - Introduktion -

i vad som kan verka vara ett slumpmässigt mönster. Sedan när det kommer till 
motsägelser.

Vi läser en vers i Koranen som verkar snäll:

Koran 109:6 Du har din religion och jag har min religion.

Men det är andra avsnitt i Koranen vilket är väldigt våldsamma: skära av 
händer och fötter, korsfästelse, tortyr:

Koran 9:5 När de heliga månaderna är över dräp de som 
blint dyrkar var du än finner dem. Arrestera dem och ligg i 
bakhåll överallt emot dem. Om de ångrar sig och vänder sig 
till bön och betalar skatten, då kan du låta dem gå sin väg. 
Allah är förlåtande och barmhärtig.

Det här våldsamma materialet innanför Koranen producerar en motsägelse. 
Är Koranen om godhet eller är Koranen om våld? 

Det finns faktiskt två olika Koraner i samma bok. 
En tidig Koran ifrån Mecka och en senare Koran ifrån Medina. 
De två har stora kontraster och frekvent motsäger varandra. 
Den första Koranen skriven i Mecka är väldigt politisk. 
Det stämmer överens med Mohammeds karriär.
Först var han en religiös predikant därefter blev han en politiker och en 

jihadist. 
Det är så stor kontrast emellan dem att vi är kvar med en osäkerhet om 

vad Koranens sanna natur är. Men allt som verkar vara en motsägelse är fak-
tiskt nyckeln till att förstå Islams sanna natur. En annan förvirrande aspekt om 
Koranen är att det inte verkar vara tillräckligt med information i den. De flesta 
människor har hört om, de fem pelarna av Islam: uttalandet Allah och Moham-
med, välgörenhets skatt, fasta under Ramadan, vallfärd till Mecka och be fem 
gånger om dagen. Men när du läser Koranen noggrant så förklaras ingen av 
dessa fem pelare och ändå verkar varje Muslim veta hur man gör dem. 
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Hur kommer det sig? Vi kommer se att det är en stor pusselbit från Koranen 
som fattas och denna pusselbiten är Mohammed.

ATT LÄGGA TILL MOHAMMED TILLBAKA I KORANEN

Det visar sig att lärda personer har sedan Mohammeds dagar vetat den or-
dentliga ordningen av kapitlen i Koranen. Så det första steget är att förstå Kor-
anen och göra den läsbar genom att simpelt lägga allting i rätt tidsordning. Det 
viktiga steget är att gruppera liknande ämnen tillsammans. Exempelvis berättel-
sen om Moses infaller om och om igen. Och om vi grupperar alla historier om 
Moses tillsammans så blir de ganska lätta att förstå. 

Men huvudtekniken som gör Koranen läsbar är att hämta Mohammed in i 
bilden. Vilken bok som helst som är skriven av olika lärda Muslimer som hand-
lar om tolkningen av Koranen tar alltid med Mohammed in i bilden. 

Mohammed ger oss sammanhanget som vi behöver för att förstå Koranen. 
När vi lägger kapitlen i rätt tidsordning, grupperar liknande ämnen tillsammans 
och sedan introducerar Mohammed; dyker det upp en lätt förstådd episk his-
toria. Den börjar med en religiös sång med Gud och slutar med politisk triumf 
över allt folk.

Det viktiga med Mohammed är tydligt givet till oss i själva Koranen. Det 
finns över 90 verser som säger att Mohammed är den perfekta Muslimen. Alla 
Muslimer ska imitera Mohammed i varje sätt och i varje detalj av hans liv. Det 
går vidare till att säga att de som inte imiterar Mohammed kommer komma till 
helvetet. Så Mohammed är nyckeln till att förstå Koranen och Islam.

Vi vet en stor del om Mohammed för att det är två tjocka böcker som ger oss 
all information om honom. Den första är kallad Sira. Ordet sira betyder biogra-
fi. Oftast när det är ett stort S refererar det till Mohammeds biografi. Vi har en 
utförlig biografi om Mohammed vilket råder 800 sidor fint tryck. Vi vet enormt 
mycket om hans liv.

Den andra boken omfattas av Hadith vilket är traditioner, vanor och kor-
ta historier om Mohammed. Den kortaste traditionen är tre ord ”Krig är list”. 
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Men det finns andra traditioner som talar om för oss vad Mohammed gjorde, 
hur han drack ett glas vatten, hur han tog på sig skorna och vilken bedömning 
han gav en viss typ av person.

Så vi har två uppsättningar av fundamentala texter som ger oss Mohammed: 
Sira och Hadith.

DEN ISLAMISKA BIBEL-TRILOGIN

Islam definieras av ord från Allah i Koranen och ord samt gärningar ifrån 
Mohammed, Sunna.

Så Trilogin är Koranen, Sira och Hadith. De flesta tror att Koranen är Bibeln 
av Islam men den är bara 14% av textdoktrinen. Trilogin är det fundamentala 
och totala av Islam.

Relativ storlek av Trilogitexterna

Koran
14%

Sira
26%

Hadith
60%

Koran Sira

Sunna av 
Mohammed

Trilogi

Hadith

Relationer emellan Sunna och Koranen
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- MOHAMMEDS LIV -

KAFIR/KUFFAR

Det första steget att lära sig om Islam är att veta den rätta definitionen av 
ord. Språket i Islam är dualistiskt. En uppdelning av mänskligheten i troende 
och icke-troende Kafir. Mänskligheten är delad i de som tror att Mohammed är 
profeten ifrån Allah och de som inte tror det.

Kafir är det faktiska ordet som Koranen använder för icke-Muslimer. Det 
är vanligtvis översatt till icke-troende men den översättningen är falsk. Ordet 
icke-troende är neutralt. Som du kommer att märka så är attityden från Kora-
nen gentemot icke-troende väldigt negativ. Kafir är det faktiska ordet som Kor-
anen, Sira och Hadith använder för icke-Muslimer. Koranen definierar Kuffar 
på följande sätt: 

Kuffar är hatade-

Koranen 40:35 De (Kuffar) som har dispyt emot tecknen från 
Allah utan auktoritet är grovt hatade av Allah och troende. Så 
Allah försluter alla arroganta osmakliga hjärtan.

En Kafir kan bli halshuggen

Koran 47:4 När du träffar Kuffar på slagfältet, så skär av deras 
huvuden tills du verkligen har besegrat dem och sedan ta dem 
till fånga och bind fast dem ordentligt.

En Kafir kan konspireras emot

Koran 86:15 De intrigerar och listigt planerar emot dig (Mo-
hammed), och jag konspirerar och listigt planerar emot dem. 
Därför var lugn emot Kuffar och lämna dem i fred en stund.

Kuffar kan bli terroriserade

Koran 8:12 Då din herre talade för Hans änglar och sa ”Jag kommer 
vara med dig. Ge styrka till dem som tror. Jag sänder terror i Kuffars 
hjärtan hugg av deras huvuden samt till och med deras fingertoppar!”
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 - Introduktion -

Kuffar kan göras till åtlöje

Koran 9:29 Gör krig med de som har fått skrifterna (Judar och 
Kristna) men som inte tror på Allah eller på den sista dagen. 
De förbjuder inte vad Allah och hans Budbärare har förbjudit. 
De Kristna och Judar som inte följer religionen av sanning un-
der tiden, ska ge vika, och betala skatten (jizya) samt bli grovt 
förödmjukade. 

Muslimer är inte vänner med Kuffar

Koran 3:28 Troende borde inte ta Kuffar som vänner framför 
andra troende. De som gör detta kommer inte ha någonting av 
Allahs skydd och bara ha dem själva som beskyddare. Allah var-
nar dig att vara rädd för Honom för att allt kommer återvända 
till Honom i slutändan.

I Islam är Kristna och Judar hedningar ”Folk ifrån Boken”; Hinduer är poly-
teister och barbarer. Termer, Folk ifrån Boken, polyteister och hedningar är reli-
giösa termer. Bara ordet ”Kuffar” visar standard behandlande av: Kristna, Judar, 
Hinduer, Buddister, ateister och humanister. Vad som görs emot en hedning kan 
göras emot en ateist, Kristen eller annan Kafir. 

Ordet Kuffar används i den här boken istället för ”icke-troende”, icke-Mus-
lim. Icke-troende eller icke-Muslim är neutrala termer men Kafir är inte ett 
neutralt ord. Istället, definierar det: en lägrestående människa, barbar, inhuman 
person, så det är trångsynt, fördomsfullt och partiskt. Kuffar är med stor bok-
stav eftersom Muslim, Kristna och Judar är med stor bokstav. 

Det är häpnadsväckande hur mycket av den Islamiska-doktrinen som hand-
lar om Kuffar. Över halva, 51%, handlar om Kuffar.
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- MOHAMMEDS LIV -

Koran
Sira

Trilogin Totalt

Hadith

0 % 20% 40% 60% 80%

64%
81%

37%

51%

Mängd text ägnat åt Ku�ar

DE TRE STÅNDPUNKTERNA INOM ISLAM

Det finns tre ståndpunkter när man tar itu med Islam. Vilken ståndpunkt 
det är beror på vad man tror om Mohammed. Om du tror att Mohammed är 
profeten från Allah, så är du troende. Om du inte tror det här är du en Kafir. Den 
tredje ståndpunkten är den som apologeten tar. 

Apologeter tror inte att Mohammed var en profet men de säger aldrig något 
som skulle misshaga en Muslim. De förolämpar aldrig Islam och fördömer vil-
ken analys som helst som är kritisk emot Islam.

Låt oss ge ett exempel på de tre synpunkterna.
Kab bin Al-Ashraf skrev dikter om Mohammed som sårade Allah och ho-

nom själv. 
Mohammed fick en Muslim att lura och lönnmörda Kab.
• Muslimer ser den här döden som nödvändig för Kab sårade Moham-

med och Allah. 
• Kuffar ser den här händelsen som bevis av jihadism ifrån Islam och 

fördömer denna lömska och ondskefulla handling.
• Apologeter säger att det här är en historisk händelse och att all kultur 

har haft våld i det förflutna och att ingen bedömning ska behöva göras.

Enligt de olika synpunkterna var lönnmördandet av Kab antingen en perfekt 
Gudlig gärning, lömsk och ondskefull handling eller en historisk händelse välj du.

Den här boken är skriven ifrån Kuffars ståndpunkt och är därför Kafir-cent-
risk. Allt i den här boken ser Islam, ur hur det påverkar Kuffar och icke-Musli-
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mer. Det innebär också att religionen är mindre viktig. Bara en Muslim bryr sig 
om religionen i Islam men alla Kuffar påverkas av Islams politiska syn.

Lägg märke till att det inte finns något rätt eller fel här bara olika stånd-
punkter som inte kan försonas. Det finns ingen möjlig överenskommelse mellan 
synen hos en Kafir och en Muslim. Apologeten försöker bygga broar och kom-
promissa men det är inte logiskt möjligt.

CSPI-DOKTRINÄRA METODEN

Handlingarna och ord ifrån Muslimer har sin grund i doktrinen av Islam 
som finns i den Islamiska trilogin Koranen, Sira, Hadith. Den här doktrinen 
måste analyseras och förstås på en rationell basis och på sina egna meriter.

När du vet läran av Islam då kan du förstå handlingar ifrån Muslimer och rim-
ligt förutspå framtida beteenden. Den doktrinära metoden är faktabaserad och 
vetenskaplig. Den ordnar en orsak och verkan relation emellan Islams doktrin och 
beteenden samt tal ifrån Muslimer. Om en åsikt eller kommentar om Islam inte 
har en referens eller möjlig referens till Trilogin så har åsikten litet värde.

CSPI doktrinära metoden undersöker Islams historia och nutida händelser 
som frukt för doktrinen. Eftersom både det förflutna och nutida Islam är base-
rad på samma icke förändrade doktrin är det möjligt att förstå handlingar ifrån 
Muslimer idag och vad framtiden skulle kunna tillbringa.

SLUTSATS

Det är en vetenskaplig och objektiv väg att studera Islam. Den är inte bero-
ende av åsikt.

Den är baserad på trilogin som man kan jämföra med hela Bibeln båda Nya 
och Gamla Testamentet. Allting om Islam är förklarat i de tre texterna så åsikt 
behövs inte.

Det finns ingen anledning att gå och fråga någon annan. Islam är baserad på 
Sunna av Mohammed. 
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Hans ord, handlingar och detaljerade vanor är dokumenterade i Sira och 
Hadith.

Om du vet vad Mohammed gjorde så vet du hans perfekta mönster i livet 
och då behöver du inte fråga en Muslim vad en Muslim borde göra.

Det betyder också att om du någonsin diskuterar Islam med någon annan, så 
länge du baserar dina poänger på Mohammed så är du korrekt oavsett vem du 
har att göra med oavsett om det är en arabiska-lärd eller imam. Därför att när 
du kan Mohammed så vet du Islam. 

Du har tagit din information ifrån Koranen, Sira, Hadith, alltså finns det 
ingen högre auktoritet eller djupare kunskap. 

Användandet av faktabaserad kunskap tar oss ifrån den emotionella världen 
och rädslan ifrån att bli kallad trångsynt eller förarga någon. Tvärtom beger vi 
oss till dimensionerna av sinnet och hanterar fakta. Vi kan hantera Koranen och 
Sunna. Det är inget trångsynt i nummer eller Islamofobiskt att citera Moham-
med. Fobi betyder ”irrationell skräckkänsla”.

Tvärtom genom resonemang kan du tala om varför rädslan finns och borde 
finnas, inte fryser fast eller flyr ifrån ämnet Islam som kan anses som fobi i så fall.

När du läst klart CSPI-Koranen, Sira och Hadith så kommer du vara kapa-
bel till att resonera och argumentera på ett sätt som tar dig längre än något du 
någonsin tidigare kunde föreställa dig var möjligt. Du kommer att bli logisk och 
faktabaserad i ditt resonemang och bli mäktig att påverka andra. 

REFERENS SYSTEMET

Allt i CSPI böckerna och kalkylerna är kontrollerbara. Om du inte håller 
med, vill lära dig mer eller bekräfta det som står; undersök då de nedskrivna 
källorna. Den första bokstaven ifrån författarens efternamn indikerar källtex-
ten. Det liknar kapitel/verser. Exempel nedan:
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HADITH

(B) Sahih al-Bukhari av Muhammed al-Bukhari
Exempel: B1,3,4 är Sahih al-Bukhari, volym 1, bok 3, nummer 4
(M) Sahih Muslim av Muslim ibn al-Hajjaj
Exempel: M012,1234 är Sahih Muslim, bok 12, nummer 1234
(T) Historien av al-Tabari av stats Universitet i New York är en översättning av 
Historia om Profet och Kungar av Muhammed ibn Jarir al-Tabari
Exempel: T11921 är Historien om al-tabari, marginal notering 11921

SIRA

(I) Mohammeds Liv av Ibn Ishaq, översatt av A. Guillaume
Exempel: I125 är Mohammeds Liv, nummer tryckt i marginal
(T) Historien om al-Tabari av Universitetet av New York är en 
översättning på Historia om Profet och kungar av Muhammed ibn Jarir al-Tabari
Exempel: T11921 är Historien om al-Tabari, marginal notering 11921
(WM) Mohammeds Liv av W. Muir
Exempel: WM123 är Mohammeds Liv, sida 123

KORAN

(Koran) Flera. Se ”Översätt Koranen till engelska” för en lista av författare.
Koran 2:123 är en referens till Koran, kapitel (sura) 2, vers 123

SHARIA LAG

(RT) Tilliten av den Resande, av Shihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad 
ibn- an-Naqib al-Misri
Exempel: RT 08.2

UNOFFICIAL TRANSLATION



24

- MOHAMMEDS LIV -

STAVNING

Det finns brist på riktig kunskap i Väst om Islam så det finns inte någon 
standardiserad stavning av arabiska substantiv. Exempel: Muslim/Moslem, Mo-
hammed/Muhammad, Koran/Quran, Kafir/Kuffar.

UNOFFICIAL TRANSLATION



25

EN GUIDE TILL SIRA
Kapitel 2

Att läsa Sira, Mohammeds biografi, är första steget till objektivkunskap inom 
Islam. Genom att kunna Sira färdas diskussionerna bortifrån åsikter. Det är ett 
fundamentalt tillvägagångssätt: du behöver ingen expert när du väl har kunskap 
om Mohammed den ultimata experten.

Vi kommer att se Mohammed ifrån ståndpunkten av Kuffar, den icke-troen-
de. När du läser Sira handlar den väldigt mycket om världen ifrån ståndpunkten 
av Islam eftersom varje gång en Kafir: lider, dör eller förlorar, så är Sira en tri-
umf. En Kafir är ond och hens förintelse och lidande är bra.

Ordet ”sira” betyder biografi och är arabiskt men Sira med stort ”S” bety-
der Mohammeds biografi. Analysen vi kommer använda oss av, är vårat första 
steg till att lära oss om Sunna, orden och gärningarna från Mohammed som är 
dokumenterade i Sira och Hadith. Det är den perfekta vägen, av det perfekta 
exemplet Mohammed, som är den perfekta Muslimen. 

Om en Muslim kopierar Mohammed i allting som hen gör eller säger då 
behöver hen veta vad Mohammed gjorde och sa. Sira, biografin, ger oss det.

Mohammedanism förklarar Islam. En Muslim är inte någon som dyrkar Al-
lah. En Muslim är en som dyrkar Allah exakt på det sättet som Mohammed 
gjorde. Detta betyder exakt, inte nära, inte liknande, snarare 100% som Mo-
hammed gjorde. Eftersom Koranen inte ger oss tillräckligt med information hur 
man praktiserar Islam, visar det sig att varje Muslims liv är primärt baserat på 
ett perfekt exempel av Mohammed. 

För att förstå Mohammed behöver vi börja med biografin. Han etablerar ett 
mönster av Islam och riktningen av Islam samt utvecklingen av Islam så att varje 
Muslim ska imitera det. 
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När folk vill lära sig om Islam är deras första instinkt att försöka läsa Kora-
nen. De flesta människor läser aldrig klart den och förstår den inte. Udda nog 
är den här förvirringen ofta yttrad som djupt mystisk. Den rätta platsen för att 
börja lära sig om Islam är med Mohammed. Om du inte förstår Mohammed, så 
kommer du aldrig att förstå Koranen. Faktum är att du kan inte förstå Koranen 
överhuvudtaget utan Mohammed. Om du öppnar en Islam-lärds text om Kor-
anen, så kommer du snabbt upptäcka att Mohammed är vad som ger samman-
hang till alla verser i Koranen.

Varje kommentar om Koranen måste involvera Mohammed på något sätt. 
Om du inte förstår Mohammed när du försöker läsa Koranen, uppstår förvir-
ring därför att det saknas en djup bakgrunds historia som du inte har. Du har 
ingen referens punkt. Du vet också ingenting om utvecklingen inom Islam. Hur 
Islam ändras är en av de viktigaste sakerna du kommer lära dig och ha kunskap 
om efter att du läst Sira. Du kommer förstå att Islam är en process som startar 
vid en punkt och slutar vid en annan. Två utstickande faser finns men för att få 
begrepp om dessa två faser så måste du förstå Mohammeds liv. Anledningen vi 
inte kan förstå Koranen som vi får tag på i bokhandeln är för att Mohammed är 
borttagen. När du lägger till Mohammed i Koranen är den lätt att förstå. 

Det är vad CSPI-böckerna gör åt dig.
Det största övertaget berättelser och metaforer har över fakta, är att de fast-

nar i minnet mer naturligt. 
Fakta är svårt att komma ihåg men du glömmer inte en berättelse eller 

klockren metafor lika lätt. 
Så Sira är den enklaste delen att lära sig om Islam. Det är en sagolik historia 

som du aldrig kommer att glömma. Vi behöver veta att vi studerar den mest 
autoritära biografin. 

Ibn Ishaq är en suverän guldstandard för Mohammeds Liv1. Ingen professor 
och ingen imam eller klerk, kan ge dig en djupare mer grundläggande kunskap 
om Islam och Mohammed, än Sira av Ibn Ishaq; den fullbordade auktoriteten.

1 Ibn Ishaq, Mohammeds liv, översatt av A. Guillaume (Karachi: Oxford Universitet press, 1982).
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HUR MAN LÄSER SIRA

När du läser Sira så behöver du veta att det är mer än en biografi. På ett sätt 
kan den läsas som en av de magnifika biografierna av människans historia. Mo-
hammed går ifrån att vara en föräldralös till att bli den första härskaren av hela 
Arabien. Men det är mycket mer än en biografi. 

Det är en helig text som liknar gospel i det nya testamentet. 
Nedanför är 3 av 89 Koranverser som pekar ut att du behöver leva ditt liv i 

det mönster som Mohammed gjorde:

Koran 61:10 Troende! Borde jag visa dig en belönande väx-
ling som kommer rädda dig från plåga? Tro på Allah och Hans 
budbärare och kriga tappert för Allahs skull (jihad) med både 
din förmögenhet och liv.

58:5 De som hindrar Allah och Hans Budbärare blir lagda lågt, 
precis som de som kom innan dem.

3:31 Säg: Lyd Allah och Hans Budbärare, däremot de som 
nekar det, sannerligen kommer Allah ej älska dem som nekar 
budskapet.

Mohammed är det idealiska mönstret för hur man ska leva det perfekta Isla-
miska livet. Han är älskad och kan inte kritiseras. Han är perfekt på alla sätt. Varje 
Muslim ska repetera hans liv, in i minsta detalj: hur man ska dricka vatten, hur 
man sätter på sig skorna eller till och med hur man använder toaletten. Meningen 
är att varje Muslim ska vara en Mohammedan. Mohammed är reserverad.

Det må finnas skämt om Jesus och Noah samt St Peter eller Gid; men det 
finns inga skämt om Mohammed. Han må ha skrattat åt andra men ingen var-
ken Muslim eller Kafir, hade bättre skämt än Mohammed. I nutid har folk blivit 
dödade och kvarter förstörda på grund av serietidningsteckningar om Moham-
med. Sharia (Islamisk lag) har dödsstraff för blasfemi emot Mohammed. Ett an-
nat sätt att läsa Sira är att se den som en manual av hur Islam progressivt inträ-
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der i ett samhälle. Islam inträder en kultur som en religion. Allt är okej emellan 
Muslimer och den nya värdkulturen. Den kommer in i en kultur först väldigt 
mjuk, nästan sött handlingssätt, precis som vilken annan religion som helst. Så 
sant i början, första delen av sin sociala tillväxt är Islam knappt större utstick-
ande än Kristendomen. Men så snart som den börjar samla styrka ändras Islam 
och startar sätta press och krav på värdkulturen. Och dessa krav emot kulturen 
är skoningslösa, ihärdiga och pågående för alltid. Islam har alltid rätt och värd-
kulturen har alltid helt fel. Allt om Islam är perfekt och allting hos värdkulturen 
måste ändras. Sedan när Islam samlar ihop tillräckligt med styrka och makt 
startar våldet. Först är våldet nästan bara i form av hot. Sedan är våldet emot 
individer i form av lönnmord som följer exemplet av Mohammed som ofta av-
rättade intellektuella fiender och politiska samt militära motståndare. Våld är 
också använt genom att samla pengar till jihad. 

Det slutar inte förrän värdkulturen är 100% Islamiskt. För att se hur detta 
fungerar: kolla på Nordafrika,Turkiet, Irak, Syrien och så vidare. Dessa områ-
den var en gång Kristna men idag är 90-100% Islamiskt. Det kanske tar flera 
hundra år men till slut blir en nation helt Islamisk. 

Idag är det Kuffar nationerna som gränsar mellan Islamnationerna som rå-
kar ut för våld. 

Dessa blodiga gränser vid Islamnationerna är ett manifest av Mohammed. 
Han attackerade varenda granne utan undantag. 
Han skapade krig mot hedningarna, Judar och Kristna. Så snart Mohammed 

hade erövrat hans närmaste grannar, Judarna och polyteisterna; så vände han 
norr ut till den Kristna världen i Syrien. Om han hade levt längre så hade Kor-
anen varit proppat med krig emot den Kristna världen av Mellanöstern, vilket 
istället var tilldelat till Umar den andra kalifen. En kalif är Allahs vice styrande 
på jorden och liknar påven/politiker/militärledare. Mohammed var aldrig nöjd 
så länge det var en person kvar i hans liv som inte var en Muslim. Varje aspekt 
av samhällena var tvungna att underkasta sig för hans vilja. Islam är aldrig nöjd 
förrän landet är helt Islamiskt. Ironiskt nog så utförs detta samtidigt som Mus-
limer insisterar att Islam är tolerant gentemot alla religioner.
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SVÅRIGHETEN MED SIRA

Om du plockar upp originalboken Sira som har blivit översatt till engelska är 
den ungefär, åttahundra sidor i ”fint tryck”. Den är skriven i en svår akademisk 
prosa. En paragraf kan vara en och en halv sida lång. Det finns ett kapitel som 
är ingenting annat än namn. Sedan är det andra svårigheter med långa arabiska 
namn i sig självt. Det finns andra kapitel som innehåller enorma listor av namn 
med de som deltog i händelserna. En annan svårighet ifrån boken är att när du 
är klar och har läst den så upptäcker du att det finns ytterligare hundra sidor 
kvar med tekniska detaljer, vilket adderar till förvirringen. En annan överrask-
ning för västerländska läsare är hur mycket poesi det finns i Sira. 

Ja, ungefär 25% av texterna är poesi. Men det är poesi av en viss sort. Det är 
alltid ”banka sig på bröstet”och förödmjuka dina fiender samt hur du och dina 
andra allierade är mäktiga och modiga hjältar. Det är krigspoesi, äkta och sim-
pelt. Här är ett exempel: 

Min mammas son klandrar mig eftersom om jag blev beordrad 
att döda honom skulle jag slå hans nacke med ett vasst svärd.

Ett svärd vitt som salt ifrån putsning.

Min framåtsving sitter alltid mitt i prick.

Den här typen av poesi går vidare sida efter sida. Heroisk krigspoesi som 
pikar fienden och hyllar hjältar men den förbättrar inte handlingen eller berät-
telsen. Du lär dig ingenting om Mohammed. Poesin är underhållande möjligtvis 
men inte informationsrik. Poesin är användbar för avancerad inlärning men 
den behövs inte för vårt syfte att lära oss om Mohammeds liv. Därför är den inte 
inkluderad i de vanligtvis använda böckerna här. Det finns en del mirakel i Sira. 
De här miraklerna tar inte upp så mycket utrymme men de behöver rensas. Sira 
rapporterar att en av pikarna ifrån sina gemensamma medborgare var att, om 
Mohammed arbetade för Allah varför kunde han då inte utföra mirakel och be-
visa sin auktoritet. Sira beskriver senare att Mohammed svarade att han bara var 
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en budbärare inte en som utför mirakel. Så Sira säger både och att Mohammed 
inte kunde utföra mirakel och att han utförde mirakel. Koranen däremot insiste-
rar på det faktum att Mohammed inte var en mirakel utövare utan en budbärare 
istället. Vi följer Koranens exempel och inkluderar inte mirakel ifrån Sira.

Därefter är det vissa arabiska namn som ger den svenska läsaren vissa pausar 
för de är väldigt långa. Om du har en god förståelse av arabiska, kommer dessa 
namn inte slöa ner dig men för den ordinarie svenska läsaren är det nästan 
omöjligt att hänga med i handlingen. Ett arabiskt namn i Sira är långt för det 
inkluderar släkter och ättlingar. Den kulturella barriären är väldigt tjock för en 
första gångs läsare så i Sira har det blivit smidigt förberett för dig genom att 
använda ett ords namn.

Exempelvis en person som dyker upp frekvent i Sira är Umar bin al Katab. 
Vi bara kallar honom för Umar.
Och om en person inte spelar så stor roll, så är han nämnd strikt genom hans 

funktion. 
Exempelvis Abdullah bin Atik är kallad för en av Salams lönnmördare.
Slutligen är det 109 sidor av tekniska slutnoteringar. Original texten har se-

dan länge försvunnit och mannen som har gett oss den här kopian av Ishaq ad-
derade sina egna noteringar i slutet. Återigen dessa är användbara för en forska-
re men de avancerar inte handlingen eller ger oss någon ytterligare information 
om Mohammed. Här är ett exempel, slutnot 287: 

Vissa säger att Uamir var sonen av Amir eller av Zayid. 

Intressant kanske för en Filosofi doktor tes men det adderar inte till vår kun-
skap om Islam. 

Så boken som du kommer att läsa har eliminerat nästan all poesi och listor 
av namn samt simplifierat de långa arabiska namnen. Och den akademiska pro-
san har blivit omskriven till standard läslig svenska. Notera: 

Denna boken är en sammanpressning av Mohammed och de icke-troende.
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Kapitel 3

Detta [Allah kastar terror i Kuffarnas hjärtan] för att ni 
trotsade Allah och Hans budbärare. De som trotsar Allah och 

Hans budbärare kommer att bli grovt straffade av Allah  
[Koran 8:13] 

Mohammed skapade inte doktrinen Islam ifrån luften eller som en filosofisk 
övning.

Varje vers och Hadith är ett svar på händelser i Mohammeds liv. Kort sagt, 
det finns ett sammanhang och det kommer ifrån Sira, Mohammeds biografi. 
I Hadith (Mohammeds traditioner och detaljerade vanor) ser vi de små detal-
jerna men ingen större bild. Koranen har nästan ingen berättelse och väldigt lite 
referenser till någon historia. Sira ger en drivande vision av Mohammed och 
explosionen av Islam. Bara Sira ger en förklaring av hur Islam och doktrinen är 
en historisk utveckling.

Mohammed gick ifrån att vara en predikare till en politiker och krigare. Som 
predikare samlade han bara 150 följare på 13 år. Sedan ändrade han Islams stra-
tegi till en politisk form. Efter 10 år av jihad, heligt krig blev Mohammed den 
första härskaren över hela Arabien och han hade inte en ända motståndare kvar 
vid liv på Arabiska halvön. Han var komplett och totalt politiskt triumferande.

Processen tog 9 år av ansträngning med våld var sjunde vecka i genomsnitt. 
Sira handlar primärt om jihad. Över 75% av texterna handlar om politisk kamp, 
räder, strider och rån. 

Det är jihad som producerar slaveri och den politiska grund för lagligt järn-
grepp om kvinnor. 
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Sira ger ett sammanhang till Islam. Utan Sira och Hadith, finns ingen Islam. 
Utan berättelsen om Mohammed, är Koranen obegriplig och meningslös. 

Paragraferna i Sira som relaterar till kvinnor har den här symbolen. 

 Om paragraferna handlar om slavar har de den här symbolen. 

Och om den relaterar till en kvinnlig slav eller kvinnor och slaveri finns 
dubbla symboler.

BARNDOM

Mohammeds pappa var kallad Abdullah, vilket betyder Allahs slav. Allah 
var en högt uppsatt Gud av de många gudar i staden Mecka. Mohammeds pap-
pa Abdullah dog när Mohammeds mamma var gravid Mohammed. Moham-
med föddes cirka 570 efter Kristus. När Mohammed var fem år gammal så dog 
hans mamma och då tog hans farfar tog över hans uppfostran. Sedan blev Mo-
hammed föräldralös ytterligare för tredje gången när hans farfar dog och hans 
uppfostran övertogs av sin farbror Abu Talib. Alla var från Qurayshstammen. 
Denna lilla fakta är vad vi vet om hans tidiga barndom.

I115 När Mohammed var 8 år så dog hans farfar. Han var tagen till Abu Ta-
lib, hans farbror. 

Hans farbror tog honom på en affärsresa till Syrien, vilket var ganska annor-
lunda plats ifrån Mecka. Syrien var ett sofistikerat Kristet land och var väldigt 
stor del av den kosmopolitiska kulturen runt om Medelhavet. Det var syriska 
Kristna som gav araberna deras alfabet. När Mohammed var barn så hade det 
aldrig funnits en bok skriven på arabiska. Bara dikter och affärs korrespondens 
var skrivet på arabiska.

I120 När Mohammed var vuxen så blev han hyrd av en förmögen änka vid 
namn Khadija. Hon var en avlägsen kusin till Mohammed och Khadija ville 

att Mohammed skulle jobba som hennes agent för henne; med uppgift att för-
handla i Syrien. Mohammed hade ett rykte av god karaktär och affärssinne. Att 
handla emellan Mecka och Syrien var riskfullt arbete därför att det krävdes för-
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måga att hantera karavanerna och göra den bästa möjliga affären i Syrien.
I120 På en tripp tog Mohammed en av Khadijas slavar med sig. När de åter-
vände så berättade slaven en berättelse som en Kristen hade talat om, att 

Mohammeds öde var att bli en man med makt. På samma tripp lyckades Mo-
hammed dubbla Khadijas investering. Hon föreslog äktenskap till honom. De 
gifte sig och hade sex ungar, två söner som dog i barndomen och fyra döttrar 
som levde till vuxenlivet.

MECKA SOM ETT RELIGIÖST CENTER

I Mecka var det en stenbyggnad i form av en kub som kallades Kaba. Kaba 
var ett religiöst område som innehöll många idéer och bilder av stam gudar. Vi 
vet om åtminstone sex andra kuber i kvadratstenbyggnader kallade Kaba som 
var i andra städer i Arabien. Emellertid håller Islam fast vid att Kaba i Mecka var 
uppbyggt av Abraham, patriarken av Judarna. Kaba var fokuset av religiösa ritu-
aler och var också en gruppgemenskap. En av Mohammeds släktingar vid namn 
Qusayy, var en hednisk religiös ledare. Ritualer etablerade av Qusayy, inklude-
rade nedbrutenhet och cirkulera runt Kaba under tiden man bad samt dricka 
från brunnen som kallades Zam Zam. Andra ritualer inkluderade kasta stenar 
emot pelare som symboliserar djävulen. De flesta av Islams ritualer härstammar 
från inhemska arabiska religioner. Stenar spelade en viktig roll hos religionerna 
i Arabien. Kaba var gjord av sten och hade en viktig sten, ”Den Svarta Stenen”, 
inbyggt i ett hörn. 

Det var förmodligen en meteorit och var en komposit av flera stenar. Den 
var liten i storlek ungefär 17,78cm i diameter. Den här stenen var rörd bara med 
den högra handen och kysst av pilgrimer. 

Alla de här infödda ritualerna var inkorporerade i Islam. Guden, Allah, ver-
kar ha varit en manlig gud av månen och var guden ifrån Quraysh stammen, 
Mohammeds stam. Varje stam hade sina gudar. 

Det var inte så stor ordning bland gudarna om man jämför med de Grekiska 
och Romerska.
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I BÖRJAN AV LÄRANDET
Kapitel 4

Detta är gränserna uppsatta av Allah. De som lyder Allah och 
Hans Budbärare blir ledda in i Trädgårdarna bland flytande flo-
der till evigt liv. Detta är den ultimata belöningen! [Koran 4:13]

I150 Mohammed skulle ta månader av långa reträtter ensam och praktisera 
Quraysh religionen. Efter reträtten gick han cirkulerande och bad runt Kaba.

I152 Vid fyrtio års ålder började Mohammed ha sina visioner och höra rös-
ter. Hans vision visades för honom som ljus, ljust som gryningen under månad-
en vid Ramadan. Mohammed berättade att ängeln Gabriel hade kommit till ho-
nom med en brokad med skrift på och kommenderade till honom att läsa. ”Vad 
ska jag läsa?” Ängeln pressade honom och sa, ”läs.” Mohammed sa igen, ”vad 
ska jag läsa?” Ängeln pressade honom igen och sa, ”läs!” Återigen var svaret, 
”Vad ska jag läsa?” Ängeln pressade honom igen hårdare och återigen befallde 
”Läs!” Återigen svarades ”vad ska jag läsa?”

Ängeln sa: 

Koran 96:1 Recitera: I din Herres namn, som skapade männ-
iskan med klumpar av blod.

96:3 Recitera: Din Herre är den mest generöse som lärde ut an-
vändandet av pennan och lärde människan vad hen ej visste om. 

T1150 Khadija, hans fru, sände män letande efter honom och tog tillbaka 
han in i huset. Han sa till henne att han var rädd att han hade blivit galen 

eller som en extatisk poet, och hatade båda alternativen. Hon sände honom till 
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sin kusin som var en Kristen. Och kusinen talade om att Mohammed var en 
profet.

I54 Khadija talade om för Mohammed att låta henne få veta nästa gång Gab-
riel hälsade på. När han talade om för henne att Gabriel hade kommit så 

fixade hon så att, Mohammed satt bredvid henne på vänster sida. Kan du se 
Gabriel? Mohammed sa att han kunde det. Då sa hon till Mohammed att sitta i 
hennes knä och fråga om Gabriel fortfarande är där. Ja. Då tog hon av sina klä-
der och frågade om Gabriel fortfarande var där. Mohammed sa, ”Nej”. Khadja 
sa, ”Försonas, han är en ängel, inte en djävul.”

DEN FÖRSTA KONVERTERANDE

I156 Mohammeds fru var den första konverterande. Ifrån början så upp-
muntrade hon honom och trodde på honom. Hon visste att han var av god 

karaktär och tänkte inte om honom som lurad eller galen. Snart slutade han 
höra röster eller se visioner och blev deprimerad samt kände sig djupt övergi-
ven. Då startade hans visioner igen.

BÖN

I157 Mohammed började be med en ny förståelse. Först presterade han två 
nedbrytningar vid varje bön. Senare förstod han att han borde göra fyra ned-
brytningar vid bön och använda två när han reste.

I158 Därefter, när han var på ett berg, fick han en vision av Gabriel som 
visade honom hur man använder tvagning som rengöring innan bön. Han be-
gav sig hemåt och visade sin fru, Khadija, att han nu förstod hur bön ritualerna 
utfördes och hon kopierade honom.

T1162 Mohammed, frun och syskon sonen Ali, började be vid Kaba och 
inkorporerade dessa nya ritualer av tvagning och bön med nedbrytningar. 

En besökare frågade om de nya ritualerna och blev tillsagd att det var en ny re-
ligion med Mohammed som profet.
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TIDIGA ISLAM

Idén om att ha en arabisk profet var ny. Källorna från urbefolkningens religi-
oner var okända men den nya religionen Islam hade en egen deklarerad profet. 
Judarna hade profeter och nu hade även Araberna sin egen profet Mohammed. 
Religionen kallades Islam, vilket betyder ge vika/underkastelse. De som anslöt 
sig kallades Muslimer, menat de som ger vika.

I161 Ett nytt element var adderat till religionen. Varje person som nekade 
uppenbarelserna ifrån Mohammed skulle bli evigt straffad. Bara Islam var ac-
cepterat.

I166 Muslimerna rörde sig till kanten av Mecka och bad så de kunde vara 
ensamma. 

En dag närmade sig en grupp med Quraysh och började hånade dem så en 
fajt bröt ut.

Saed, en Muslim, plockade upp ett käkben av en kamel och slog en av Quray-
sherna med den så det blev blod. Våldet var det första blodet som fallit i Islam.

I167 När Mohammed först pratade om den nya religionen, störde det inte 
folket från Mecka.

Då började Mohammed fördöma de uråldriga religionerna.
I168 Vissa av Quraysherna stack till Abu Talib, Mohammeds farbror och en 

respektabel stambeskyddare och sa till honom: ”Din syskonson har förkastat 
våra gudar, förolämpat våra religioner, hånat våran väg i livet, kritiserat våran 
civilisation, attackerat våra dygder; och uttalat att våra förfäder var ignoranta 
lögnare. Du måste stoppa honom eller så låter du oss stoppa honom.

Vi vill se dig bli av med honom.”Abu Talib gav dem ett mjukt svar och skick-
ade iväg dem.

I169  Quraysherna  insåg att Abu  Talib  inte skulle hjälpa till. Mohammed 
fortsatte att predika Islam och attackerade dem i deras liv. Mecka var en små-
stad, alla kände alla.

Islam hade splittrat staden Mecka och delade upp styrandet och de präster-
liga stammarna.
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I170 Saker och ting blev värre. Snart var det öppen fientlighet i Mecka. 
Bråk ökade och argument blev väldigt heta. Totaldisharmoni dominerade sta-
den. Quraysh stammen började utnyttja de nyligen konverterade Muslimerna, 
men Mohammeds farbror, AbuTalib, var en respekterad ålderman och lyckades 
skydda de nya Muslimerna ifrån någon riktig skada. Koranen ger sådana pre-
cisa detaljer och direkta citat av deras argument så om du var en Mecka av den 
dagen, skulle du lätt känt igen personen.

Koran 111:1 Låt händerna av Abu Lahab [Mohammeds far-
bror och motståndare] dö och låt honom dö! Hans förmögen-
het och färdighet kommer inte hjälpa honom. Han kommer att 
brinna i Helvetet, och hans fru kommer att bära veden med 
palmfiber rep runt hennes nacke. 

I178 Lyckligtvis för Mohammed, så var Araberna i Medina attraherade av 
Islams meddelande. Eftersom hälften av staden innehöll Judar var Araberna av 
Medina vana vid konceptet av bara en gud.
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OFFENTLIG INLÄRNING
Kapitel 5

Säg: Lyd Allah och Hans budbärare, men om de förnekar det, då 
sannerligen gillar inte Allah de som förnekar tron. [Koran 3:32]

Först sa Mohammed bara till sina närmaste vänner och släktingar om sitt 
meddelande. Sedan började han predika mer offentligt.Koranen fördömer de 
som argumenterar emot Mohammed, därför att argumentera emot Islam är att 
vara Allahs fiende. Koranen ger en exakt redovisning av argumenten från de 
som var Mohammeds motståndare. Koranen var inte levererad hel i en del, utan 
dribblades med genom åren. Meckaborna resonerade att om allvetande Guden 
av universum Allah, var skaparen av orden i Koranen, i så fall varför gav han 
inte ut hela Koranen på en gång? 

Istället ge en bit i taget genom åren.
Mohammed började predika om domedagen, paradiset och helvetet:

Koran 43:68 Mina tjänare, det finns ingen rädsla för dig den 
dagen inte häller sorg, eftersom ni alla trott på våra tecken och 
gett upp er vilja till Allah. Du och dina fruar kommer att träda 
in i Trädgården i jubel. Brickor och bägare av guld blir passe-
rade runt dem och de kommer ha allt de önskar. De vistas där 
för evigt. Det här är trädgården som blir given till dig för dina 
goda gärningar i livet. Det finns en abundans av frukt till dig 
att njuta av.

43:74 De skyldiga å andra sidan kommer att vistas i Helvetet i 
evig plåga. Straffet minskas inte för dem och de blir överväldi-
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gade med förtvivlan. Vi behandlade inte dem orättvist. Det var 
de som behandlade oss orättvist. De ska gråta,
”Malik [en ängel som är vaktaren av helvetet] låt din Herre 
stoppa vårat lidande”.
Han svarade, ”Nej! Ni ska stanna här”. Troligen la vi fram san-
ningen men de flesta av er hatar sanningen.

43:79 Gör de listiga planer emot dig? Vi smider också planer. 
Tänker de att Vi inte hör deras intrigspel och hemligheter såväl 
som deras privata konversationer?
Vi gör det och Våra budbärare är där för att iaktta dem.

I183 Mohammed fortsatte att predika glamouren av Allah och fördömde 
Quraysh religionerna. 

Han talade om för dem att deras väg i livet var fel och deras ättlingar kom-
mer att brinna i helvetet. Han fördömde deras gudar, nedvärderade deras 
religion och delade samhället, såväl som satte ena stam medlemmen emot 
den andra. Quraysh kände att detta var outhärdligt. Tolerans hade alltid varit 
deras sätt. Det fanns många klaner, många gudar och många religioner. En 
annan religion var okej, varför behövde Mohammed förödmjuka de andra re-
ligionerna?

MER ARGUMENT MED MECKABORNA

I188, 189 En annan grupp av Meckafolk sände ut till Mohammed för att se 
om de kunde bli överens om denna smärtsamma divisionen av de olika stam-
marna. De gick över gammal mark och återigen vägrade Mohammed ta emot 
pengar och makt de erbjöd. Han sa att de behövde bestämma sig för om de vill 
lida i nästa värld och att han hade den ända lösningen. Om de förnekade honom 
och hans meddelande, så skulle Allah tendera emot dem. En av Quraysherna 
sa, ”Nåja, om du pratar och representerar den ända sanna guden, då kanske din 
Allah kan göra någonting för oss”.
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”Det här landet är torrt. Låt hans Allah skicka oss en flod bredvid Mecka.”
”De är hopträngda emellan bergen. Låt Allah öppna upp en del utrymme 

genom att flytta tillbaka bergen”. 
”Våra bästa medlemmar är döda. Låt din Allah förnya dem till liv och sänd 

speciellt tillbaka våran bästa ledare av vår stam, Qusayy. Vi kommer fråga Qu-
sayy om du talar sanningen eller inte”.

I189 Mohammed sa att han var sänd som en budbärare, inte att göra sådant 
arbete. De kunde antingen acceptera hans meddelande eller förneka det och 
vara ett offer för förlusten. Då sa en av dem, ”Om du inte använder Allah för att 
hjälpa oss, låt då din Allah hjälpa dig. Sänd en ängel för att bekräfta dig och be-
visa till oss att vi har fel. Så länge ängeln är närvarande, låt hen göra en trädgård 
och fina hem även visa dig allt guld och silver du behöver. Om du gör detta, så 
kommer vi veta att du representerar Allah och vi har fel.”Quraysherna ville ha 
mirakel som bevis.

I189 Mohammed presterade inte mirakel, för att sådana saker var inte vad 
Allah hade tilldelat honom att göra.

I189 Då sa en av Quraysherna, ”Låt himlen falla på oss bit för bit såsom du 
sagt att din Herre kan göra. Om du inte gör det tror vi inte”. Mohammed sa att 
Allah kunde om han önskade men också kan han låta bli om han önskade.

I189 Då sa de, ”Visste inte din Herre att vi skulle fråga dig dessa frågor? Då 
kunde din Herre ha preparerat dig med bättre svar. Och din Herre kunde ”talat 
om för dig vad du säger om vi inte tror”. Vi hör att du har fått denna Koran ifrån 
en man vid namn Al Rahman från en annan stad. Vi tror inte på Al Rahman. 
Vårt samvete är rent.Vi måste antingen krossa dig eller du krossa oss. Ta med 
dina änglar och vi kommer att tro på dem”.

I191 Mohammed skulle gå till Kaba och tala om för Meckaborna vilka för-
färliga straff Allah hade levererat till olika i historien som inte hade trott på 
deras profeter. Detta var nu ett av hans konstanta teman. Allah förstörde andra 
likt dem som inte lyssnade på män som Mohammed.

I206 Somliga av de första Muslimerna var slavar och Meckaborna åtalade 
dem när de kunde. Abu Bakr var en av de som var tidiga att konvertera till 
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Islam. Han skulle senare bli Mohammeds svåger och den första kalifen. Han var 
en förmögen man och köpte loss sex Muslimslavar för att stoppa hetsen ifrån 
Meckaborna.
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KAMP
Kapitel 6

Troende! Lyd Allah och Hans budbärare och vänd inte era 
ryggar bakåt nu när ni vet sanningen. Var inte de som säger, 

”Vi hör,” men vi lyder inte. [Koran 8:20]

I226 Umar var en fysiskt stark man som hade inflytande i Mecka. Hans sys-
ter och hennes man gav vika till Islam (blev Muslimer) men Umar, på den 

tiden, hatade det. Han fäste sitt svärd och gick ut och letade efter Mohammed. 
En av hans vänner såg han och sa till honom att han skulle hantera sin egen fa-
milj först. Visste inte Umar att hans syster och hennes man hade gett vika till 
Islam? 

Han stack till deras hus och när han kom dit kunde han höra verser ifrån 
Koranen bli upplästa.

Umar stormade in och krävde få veta mer om detta ”skräp” han just hört. 
Han anklagade sin syster för att vara Muslim och slog henne. När hon grät, 
mjuknade hans hjärta. Umar läste Koranverserna och blev övertygad att Mo-
hammed hade rätt och gick till Mohammed samt gav vika till Islam.

I231 Med Umars konvertering blev Islam starkare och Meckaborna bestäm-
de sig för att försöka bojkotta som ett icke våldsamt sätt att pressa Moham-

med. Så Quraysherna satte upp en lapp i Kaba att ingen Meckabo skulle gifta sig 
med en Muslimkvinna eller sälja dem mat.

I239 Vissa Meckabor närmade sig Mohammed och sa, ”Låt oss dyrka det 
du dyrkar.

Så dyrkar du det vi dyrkar. Om det du dyrkar är bättre än det vi dyrkar, så tar 
vi del av det vad du dyrkar. Men om det vi dyrkar är bättre, så tar du en del av det.” 
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Detta fick Mohammed att kompromissa sitt meddelande.

DE SATANISKA VERSERNA

T1192 Mohammed tänkte alltid på sätt att påverka alla Meckaborna att ac-
ceptera Islam. Det slog honom att de tre gudarna av Quraysherna kunde förenas 
med Allah. Mohammed sa,

”Dessa är de exalterade flygande tranor som förbön är tillåtet.” Meckaborna 
var nöjda och glada.

När Mohammed ledde bönerna vid Kaba, så var alla där. Stammen hade 
återförenats, precis som innan Islam. Då sa Mohammed att han hade blivit lu-
rad av Satan. Det fanns ingen brygga emellan Islam och de andra religionerna i 
Mecka. Återtagandet ifrån Mohammed gjorde relationerna värre emellan Islam 
och Meckaborna än de någonsin hade varit innan.

POETENS UNDERKASTELSE

I252 Al Dausi var en poet av hög status i Arabien. När han besökte Mecka, 
stack Al Dausi till moskén och hörde Mohammed predika. Han gillade vad han 
hörde och följde med Mohammed hem.

De pratade en stund sedan gav Al Dausi vika för Islam.
I253 Han gick in i sitt hem och talade om för sin fru, ”Lämna mig, jag vill 
inte ha något att göra med dig.” Hon grät, ”Varför?” Al Dausi sa, ”Islam har 

delat oss och jag följer nu Mohammed.” Hon svarade, ”Då är din religion min 
religion.”

Sedan lärde han henne om Islam. Koranen är konstant i sina varningar om 
vem en Muslim ska vara vän med.

Koran 4:144 Troende! Ta inte Kuffar som vänner över Mus-
limkamrater. Skulle du ge Allah en självklar anledning att 
straffa dig?
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I260 Det var en Kristen i Mecka som Mohammed fann intressant. Han var 
en Kristen slav som hade ett bås på marknaden. Mohammed skulle gå och 

prata med honom en längre stund. Meckaborna trodde att Mohammed hittade 
på ”uppenbarelserna ifrån Allah”. Det här ledde till att Quraysherna anklagade 
det Mohammed påstod i Koranen, i själva verket kom från den Kristna slaven.

NATT FÄRDEN

I264 En natt när han låg och sov, sa Mohammed att en ängel hade petat på 
honom med sin fot. Mohammed vaknade. De stack ut genom dörren och fann 
ett vitt djur, hälften mula och hälften åsna. Ängelns fötter hade vingar och kun-
de röra sig till horisonten med ett steg. Gabriel la Mohammed på det vita djuret 
och åkte iväg till Jerusalem där Templet låg.

I264 Där vid templet var Jesus, Abraham, Moses och andra profeter. Mo-
hammed ledde dem i bön. Gabriel hämtade Mohammed två bägare. En fylld 
med vin och den andra fylld med mjölk. 

Mohammed tog den med mjölk och drack den. Det var det rätta valet.
I265 Aisha, Mohammeds favorit fru, brukade säga att Mohammed aldrig 
lämnade sängen den natten, dock svävade hans ande. När Mohammed gick 

ut i Mecka för att berätta sin historia om sin Natt färd, skickade ägaren av hem-
met där Mohammed hade sovit hennes svarta slav för att följa Mohammed och 
se hur Meckaborna reagerade på hans historia.

I266 Mohammed rapporterade att Abraham såg ut exakt som honom själv.
Moses var lite röd och grov i ansiktet såväl lång och tunn, med dessutom 

krulligt hår. Jesus hade ljus hud med röd karaktär och fräknar samt långt hår.
I269 Sedan såg han en kvinna torteras genom att hänga från sina bröst. 
Dessa kvinnor hade fött bastarder emot sina män. Mohammed sa att Allah 

hatar kvinnor som föder bastarder. De berövar sina sanna söners arv och lär sig 
hemligheter om harem.

I270 Abraham tog Mohammed till Paradiset och där var en vacker kvinna 
med röda läppar.
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Mohammed frågade vem hon tillhörde för hon var så attraherande för ho-
nom. Hon tillhörde Zaid (Mohammeds adopterade son). När Zaid kom tillbaka, 
berättade Mohammed detta till honom.

I272 Mohammed fortsatte predika Islam och fördömde de gamla Arabiska 
religionerna.Det var vissa av Quraysherna som försvarade sin kultur och religi-
on samt argumenterade med honom.

Mohammed kallade dem hånare och kastade en förbannelse på en av dem, 
”Åh Allah gör han blind och döda hans son.”
Koranen återberättar de faktiska citaten av Mohammeds motståndare.

Koran 41:26 Kuffarna sa, ”Lyssna inte på denna Koran. Istäl-
let prata under deras läsningar så du kan få ett övertag”. Men 
vi vill säkerligen ge Kuffarna en smak av ett förfärliga straff 
och Vi vill återbetala dem för deras onda handlingar. Belöning-
en för Allahs fiender är eld. Elden kommer vara deras odödliga 
hem och en passande belöning för att neka Våra tecken.

I272 En dag stod Mohammed med ängeln Gabriel, medans Quraysherna 
gjorde ritualerna i deras religioner. Bland dem var ledare som försvarade urbe-
folknings kulturen och religionen vilket opponera sig emot Mohammed. När 
den första ledaren gick förbi, kastade Gabriel ett löv i hans ansikte som gjorde 
honom blind. Gabriel orsakade sedan vattusot till den andra som dödade ho-
nom. Gabriel orsakade den tredje mannen en infektion vilket dödade honom. 
Den fjärde mannen trampade på en tagg vilket dödade honom. Gabriel dödade 
den sista mannen som vågade att inte dyrka Allah, med en hjärnsjukdom.

MOHAMMEDS BESKYDDARE OCH FRU DÖR

I278 Mohammeds beskyddare var hans farbror, Abu Talib. När Abu Talib 
blev sjuk, kom vissa ledare av Quraysherna till hans sängsida. De sa till honom, 

”Snälla kom på någon kompromiss med Mohammed och oss.”
I278 Abu Talib kallade Mohammed till sin sida. 
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”Syskonbarn, dessa män har kommit till mig så de kan ge dig något och du 
kan ge dem något.” Mohammed sa, ”Om de vill ge mig ett ord, kan de regera 
Perserna och Araberna.

Dessutom måste de acceptera Allah som deras Herre och avsäga sig sina 
gudar.”

I278 Mohammed riktade sin uppmärksamhet mot sin döende farbror. Han 
bad honom bli Muslim för i så fall kunde Mohammed medla för honom på do-
medagen. Hans morbror dog som en Kafir.

Abu Talib hade tagit föräldralöse Mohammed in i sitt hem och uppfostrat 
honom. Han tog Mohammed på karavan handels uppdrag i Syrien och lärde 
honom hur man var en affärsman.

Abu Talib var klanhövdingen som skyddade Mohammeds liv när resten 
av Mecka ville skada honom. Abu Talib var Mohammeds livvakt men han var 
dömd till helvetet. Efter Abu Talibs död, blev pressen emot Mohammed större. 
Det nådde en punkt där en av Quraysherna kastade grus emot Mohammed. Det 
här var den värsta hetsen som hade hänt i Mecka. 

Döden av hans fru, Khadija, hade ingen politisk effekt, men var ett slag emot 
Mohammed.Hans fru var hans intima chef också Mohammeds rådgivare.

ÄKTENSKAP

WM113 Ungefär tre månader efter Khadijas död, gifte sig Mohammed med 
Sauda, en änka och en Muslim.
WM113 Abu Bakr, en tidig rik Muslim, hade en dotter, Aisha, som var sex år 
gammal. 
Snart efter Mohammed hade gift sig med Sauda, trolovade Mohammed sig 

till Aisha, som skulle bli hans favorit fru. Fullbordandet av äktenskapet skulle 
inte ske förrän hon fyllde nio.

M031,5977 Aisha berättade att Mohammed hade sagt: Jag såg 
dig i en dröm för tre nätter sedan när en ängel bar dig till mig 
i silkes tyg och Ängeln sa: 
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Här är din fru, och när jag tog bort tyget ifrån ditt ansikte, såg 
jag att det var du.

Så jag sa: Om detta är Allahs önskan, låt hans vilja gå i upp-
fyllelse.

I279 Med Abu Talibs död, behövde Mohammed politiska allierade. Moham-
med reste till staden

Talif ungefär sjuttiofem kilometer bort, med en tjänare. I Talif träffade han 
tre bröder som var politiskt mäktiga. Mohammed bjöd in dem till Islam och frå-
gade dem efter hjälp med hans kamp emot de som skulle försvara sina uråldriga 
religioner. Hans tripp var ett misslyckande och han återvände till Mecka.

BÖRJAN AV MAKT OCH JIHAD I MEDINA

Medina var ungefär tio dagars resa ifrån Mecka men sedan urminnes tider 
hade Medinabor kommit till Mecka för deras marknader. I Medina var hälften 
Judar och hälften Araber och det var en pågående spänning mellan båda två. 
Judarna jobbade som bönder och hantverkare och var litterära.

De var den förmögna klassen men deras makt minskade gradvis. Förr i ti-
den hade Araberna plundrat Judarna och de hade hämnats med att säga att en 
gång kommer en profet träda fram och leda dem till seger emot Araberna. Trots 
spänningarna så var Arab stammen Khazraj allierade med dem.

I294 På nästa marknad i Mecka, hade många av de nya Muslimerna ifrån 
Medina dykt upp. 

Under den tidiga delen av natten hade ungefär sjuttio stycken lämnat kara-
vanerna för att möta Mohammed. Han läste upp Koranen innantill och sa, ”Jag 
erbjuder er trohet under basis att ni skyddar mig som om jag vore era barn.” 
Medinaborna svor en ed. Efter eden, frågade en av dem om deras nu brutna 
band med Judarna i Medina. Om de hjälpte Mohammed med vapen och de blev 
framgångsrika, skulle han gå tillbaka till Mecka?

Mohammed log och sa, ”Nej, blod är blod, och blod som man inte betalar är 
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lod som man får betala.” Blodshämnd och dess obligation var vanligt för dem. 
”Jag kommer att kriga emot de du krigar emot och vara i fred med de du är i 
fred med.” 

I312 En av de två kvinnorna som gav ed och lojalitet var kallad Nusayaba. 
Hon tog del av striden i Yamana och blev skadad tolv gånger.
I299 En av Medinarna sa till de som gjorde löftet, ”Inser du hur långt du 

förbinder dig genom att lova den här mannen?”
Det är krig emot alla. Om du tror att du förlorar mark och dina bästa blir 

dödade, och du sedan skulle tjalla på Mohammed; i så fall lämna nu. Men om du 
tror att du kommer att vara lojal med din ed, även om du förlorar din mark och 
dina bästa blir dödade, då ta honom, för det blir belönande nu och i Paradiset.” 
De frågade vad de skulle få för deras ed, Mohammed lovade dem Paradiset. 

De alla skakade hand på överenskommelsen.

TILLBAKA I MEDINA

I304 Tillbaka i Medina, Muslimerna praktiserade nu deras nya religion öp-
pet. Men de flesta av Araberna praktiserade fortfarande stam religionerna. Mus-
limerna vanhelgade de gamla helgedomarna och ritualobjekten. De kunde till 
och med bryta sig in i hus och stjäla ritualobjekt och kasta dem in i latriner. Vid 
ett tillfälle, dödade de en hund och band fast hundens kropp med ett ritualob-
jekt och kastade hunden sedan i toan.

MIGRATION

Mohammed hade drivits ut ur Mecka och migrerat till Medina för tillflykts 
ort och ett nytt hem.

I314 Muslim Medinarna hade lovat att stödja Mohammed i krig och att hjäl-
pa Muslimerna ifrån Mecka. Muslimerna i Mecka stack och drog till Medina. 
Muslimerna ifrån både Mecka och Medina skulle bli testade.
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JUDARNA
Kapitel 7

Vet de inte att vem som helst som motsätter Allah och Hans 
budbärare förblir i Helvetets eldar, där de vistas för evigt? 

Detta är en ofantlig synd. [Koran 9:63]

När Mohammed landade i Medina så var ungefär hälften av staden Judar. 
Det var tre stammar av Judar och två stammar av Araber. Nästan inga av Judar-
na hade hebreiska namn. De var Araber till viss del. Samtidigt så innehöll vissa 
av Arab stamreligionerna Judiska element. Judarna var bönder och handelsmän 
och levde i deras egna förstärkta hem. Generellt sätt, var de mer utbildade och 
frodades mer än Araberna. Innan Mohammed trädde fram, hade det varit ont 
blod och dräpande mellan stammarna. Den sista striden hade varit emellan de 
två Arabstammarna, men varje Jude stam hade förenats med deras partikulära 
Arab allierade. Adderat till spänningarna mellan de två Arabstammarna, var 
det ansträngt mellan Judarna och Araberna. Divisionen av Judar på olika sidor 
fördömde Mohammed. Tora predikar att Judarna borde vara enade och de fal-
lerade i detta.

Dessa grälsjuka stamrelationer var en av anledningarna Mohammed var in-
bjuden till Medina men resultatet blev mer polarisering, inte enighet. Den nya 
splittringen var emellan Islam och de Araber och Judar som invände Islam.

I351 Ungefär vid den här tidpunkten, uttalade ledar Judarna sig emot Mo-
hammed.

Rabbinerna började fråga honom svåra frågor. Dubier och frågor reste sig 
om doktrinen. 

UNOFFICIAL TRANSLATION



52

- MOHAMMEDS LIV -

Fast för Mohammed, var dubier om Allah ondskefullt. Emellertid, hade två 
av de Judiska Araberna förenats med Mohammed som Muslimer. De trodde ho-
nom när han sa att han var en Judisk profet som kommit för att fullborda Tora.

DEN RIKTIGA TORA FINNS I KORANEN

Mohammed sa upprepande att Judarna och de Kristna korrumperade deras 
heliga texter för att gömma fakta att han var profet i deras skrifter. Historierna 
i Koranen liknar Judarnas skrifter, de gör bara olika poänger. Alla historier om 
Judarnas skrifter funna i Koranen, indikerar att Allah förstör de kulturer som 
inte lyssnar på sina budbärare. Enligt Mohammed, så hade skrifterna ifrån Ju-
darna ändrats för att gömma fakta om att Islam är den sanna religionen och att 
han var Judarnas sista profet.

I369 Judarnas synder är så stora att Allah har förvandlat dem till apor. 
Fortfarande lär de sig inte och vägrar Mohammed som deras profet. De vet 

sanningen fullt men lurar samt förvirrar andra. Även när de säger till Moham-
med att de tror så gömmer de sitt motstånd.

Koran 2:63 Minns ni, Barn av Israel, när Vi gjorde en pakt 
med er och reste upp för Berg Sinai innan ni säger, ”Håll tajt 
till vad Vi har visat er och håll det i sinnet så att ni skyddar er 
emot ondska”. Men sedan vände ni er väg och om det inte hade 
varit för Allahs grace och barmhärtighet, skulle ni säkert ha 
varit bland de förlorade. 
Och ni vet det bland er som syndat på Sabbat. Vi sa till dem, 
”Ni kommer att transformeras till föraktade apor.” 
”Så vi använde dem som en varning till deras folk och till de 
kommande generationerna också som läxa för Allah-rädsla.”

I370 Judarna förstod sanningen från Mohammed och ändrade skrifterna för 
att undvika erkänna att Mohammed hade rätt.
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MOHAMMED FÖLJER VERKLIGEN ABRAHAMS RELIGION

I375 En grupp rabbis kom till Mohammed och frågade, ”Varför liknar en 
pojk sin mamma om spermien kommer ifrån sin pappa?” Mohammed sva-

rade att en mans vätska är tjock och vit och en kvinnas vätska är gul och tunn. 
Barnen liknar mamman eller pappan beroende vems vätska som var ovanpå.

I394 Judarna frågade Mohammed att leverera full dom emot en gift man och 
en gift kvinna som hade begått äktenskaps brott. Mohammed levererade full 

bedömning som man finner i Tora, vilket var stening. Judarna hade slutat att 
använda dödsstraff. Så paret fördes till moskén och de stenades till döds. När 
mannen kände första stenen, böjde han sig över kvinnan tills de båda var döda.

[B3,41,596; B4,51,9;B7,63,216;B9,83,16;B9,83,18;B9,83,23;]

Under Mohammeds livstid, så attackerade en Jude, en tjej och 
tog en del silver ornament som hon hade på sig och krossade 
hennes huvud emellan två stenar. Hennes släktingar tog med 
henne till Mohammed medans hon tog sina sista andetag och 
inte kunde prata. Han frågade henne vem som dräpt henne och 
nämnde olika namn.

Hon skakade på huvudet vid varje namn, tills Mohammed 
äntligen nämnde namnet på den kriminella och då nickade 
hon. Så Juden utfrågades tills han erkände. 

Sedan ordnade Mohammed så att huvudet på den Juden kros-
sades emellan två stenar.

EN OLYCKSBÅDANDE FÖRÄNDRING

I381 I Mecka, talade Mohammed väl om Judarna, som var väldigt få. I Me-
dina var det många Judar och hans relation till dem var spänd. Tills nu hade 
Mohammed lett bön i riktning mot Jerusalem.

Nu var bönens riktning ändrad ifrån Kibla, till Kaba i Mecka. Vissa av Judar-
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na kom till honom och frågade varför han hade ändrat riktningen av bön. Trotts 
allt, sa han att han följde Abrahams religion. De förstod inte att deras förnekelse 
av hans roll som profet menade att de var fiender och saker och ting skulle för-
ändras. Eftersom Islam är efterträdaren till Judendom och Allah efterträdaren 
till Jehova. Det var faktiskt Allah som hade varit gud av Judarna och Judarna 
hade gömt undan denna fakta med flit genom att förfalska skrifterna. På grund 
av detta, tror Muslimer, att Judarna har en förbannelse.

AFFÄREN MED QAYNUQA JUDARNA

I545 Det fanns tre Jude stammar i Medina, en av dessa var Beni Qaynuqa, 
som var guldsmeder och levde i ett fort i deras kvarter. Det är sagt av Moham-
med att de bröt fredsavtalet som hade skrivits under när Mohammed kom till 
Medina. Hur detta gick till är oklart.

I545 Mohammed samlade ihop Judarna till marknaden och sa: ”Åh Judar, 
var försiktiga så Allah inte tar med sig hämnd så som han gjorde emot Quray-
sherna. Bli Muslimer. Ni vet att jag är profeten som sändes till er. Ni kommer 
finna det i era skrifter.”

I545 De svarade: ”Åh, Mohammed, du verkar tänka att vi är ditt folk. Lura 
inte dig själv. Du kanske har besegrat en del marknads män från Quraysh stam-
men, men vi är män av krig och äkta män.”

I546 En viss tid senare bestormade Mohammed Beni Qaynuqa Judarna i 
deras bostäder. Ingen av de andra två Jude stammarna kom till undsättning. Till 
slut kapitulerade Judarna och förväntade sig att bli slaktade efter att ha blivit 
tillfångatagna. Men en av Judarnas före detta allierad övertygade Mohammed 
att inte döda dem. Judarna dömdes till exil och Mohammed tog alla deras för-
mögenheter och varor.

RÄDEN TILL AL QARADA

I547 Mohammeds seger vid Badr och pågående jihad orsakade Quraysherna 
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att välja en annan väg till Syrien. De hyrde en ny guide för att ta dem genom sin 
nya rutt. Mohammed hade mottagit information om deras nya rutt och sände iväg 
ett sällskap för att plundra dem. De bar med sig en hel del silver och när karavanen 
stannade vid ett vatten hål”, överraskade Muslimerna” dem, men Quraysherna 
lyckades fly, fast Mohammeds män kunde stjäla allt karavanens gods, inkluderat 
silvret. Det stulna godset var levererat till Mohammed i Medina. 

LÖNNMORDET PÅ AL ASHRAF, JUDEN

I548 När Al Ashraf, en Jude av Medina, hörde att två av hans vänner hade 
blivit dödade vid Badr, sa han att det är bättre i graven än på jorden med Mo-
hammed. Så ”fienden av Allah” komponerade några dikter begråtande för för-
lusten av sina vänner och attackerade Islam i form av text.

T1369 Sedan skrev Al Ashraf en sexuell dikt om en Muslim kvinna.
I551 När Mohammed hörde om Al Ashrafs kritiska poesi om hans poli-

tik, uttalade han, ”Vem gör så att Al Ashraf försvinner?” En Muslim sa, ”Jag 
kommer dräpa honom åt dig.” Dagar senare, fick Mohammed reda på att hans 
torped ej gjorde någonting inkluderat åt eller drack. Mohammed tillkallade ho-
nom och frågade vad som pågick. Mannen svarade att han hade tagit på sig 
en uppgift som var för svår för honom att utföra. Mohammed sa att det var en 
plikt vilket han borde försöka göra. Lönnmördaren sa, ”Åh Apostel av Allah, jag 
kommer vara tvungen att ljuga.” Profeten sa, ”Säg vad du vill, du är fri avseende 
detta ärendet.”

I552 Genom användandet av lögner lyckades tre Muslimer mörda Al Ashraf. 
När de sedan återvände till Mohammed, bad han. De sa till honom att de hade 
mördat en fiende av Allah. Deras attack terroriserade Judarna. Det var inte en 
Jude i Medina som inte var rädd.

DÖDA VARJE JUDE SOM NI HAR MAKT ÖVER

I554 Allahs Apostel sa, ”Döda varje Jude som faller under er makt.” 
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Genom att ha hört detta, attackerade Muhayyisa en Judisk handlare som var 
en affärskollega och mördade honom. Muhayyisas bror var inte Muslim och frå-
gade hur han kunde mörda en annan man som hade varit hans vän och partner 
i många affär uppgörelser.

Muslimen sa att om Mohammed hade frågat honom att döda sin bror hade 
han gjort det omedelbart. Hans bror sa, 

”Du menar att om Mohammed sa att mitt huvud skulle huggas bort så hade 
du gjort det?” 

”Ja,” var svaret. Den äldre brodern sa då, 
”Jag svär vid Allah att om någon religion får dig till att göra detta är den 

fantastisk.” 
Och därefter där och då beslöt han sig för att bli Muslim.
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STRIDEN SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN
Kapitel 8

Så lyd Allah och Hans budbärare. Men om du vänder ryggen 
emot dem, är Våran budbärare inte till skuld, för hans plikt 

är bara att leverera Våran varning tydligt. Allah! Det är ingen 
gud förutom Honom! Låt de som tror lägga sin tillit i Allah. 

[Koran 64:12]

Mohammed var en av de sista som lämnade Mecka för Medina. I Medi-
na byggde Mohammed den första moskén. Det var nu två typer av Muslimer i 
Medina. De uråldriga Medina Muslimerna kallades Hjälpare och de nyanlända 
kallades immigranter.

I335 Ali, Mohammeds kusin, stack till Medina tre dagar efter Mohammed. 
Ali spenderade två nätter i en stad på väg till Medina. Han la märke till att 

varje natt kom en man till dörren till en ogift Muslimsk kvinna. Ali frågade 
kvinnan om detta. Hon sa till Ali att mannen hade tagit med sig stulna 

Kuffar ritualobjekt till henne och att hon skulle bränna dem.

PAKTEN

En anledning för Mohammed att gå till Medina var att skiljedoms avgöra i 
fajten emellan två Arabstammar, båda hade Judiska allierade. En av Moham-
meds första handlingar var att rita upp en politisk tavla med alla partier som in-
kluderade basis för krig. Judarna inkluderades på bilden som allierade till Mus-
limerna. Alla dispyter skulle bli lösta med Mohammeds högsta roll i omdöme.
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GIFTERMÅL

M177 Ungefär sju månader efter ankomsten till Medina, fullbordade Mo-
hammed vid femtiotre års ålder sitt äktenskap(genom sex) med Aisha, nu 

nio år. Hon flyttade ut ur sin fars hus och in i vad som skulle bli ett inhägnat 
område av lägenheter i samband med moskén. Hon var tillåten att ta med dock-
or till harem på grund av hennes låga ålder.

JUDARNA

I Mecka, delade Mohammed upp samhället i Muslimer och de som praktise-
rade de uråldriga Arabiska religionerna. I Mecka adopterade han alla klassiska 
Judiska historier för att bevisa sina profetior och pratade väl om Judarna. Emel-
lertid, var det nästan inga Judar som levde i Mecka och därför ingen att anklaga 
honom. I Medina var halva populationen Judar som lät Mohammed veta när 
de inte höll med Honom. Så i Medina argumenterade Mohammed med Judar 
likaså andra Kuffar och Araber. Även om det var väldigt få i staden som var 
Kristna argumenterade Mohammed emot dem också. Alla Kuffar var verbalt 
attackerade i Medina.

I415 Tretton år efter han startade predika och ett år efter att ha anlänt i 
Medina, började Mohammed förbereda inför krig som blivit beordrat av Allah. 
Han fajtas emot sina fiender: Kuffar.

DE FÖRSTA RÄDERNA

Idén av att plundra Mecka karavaner löste två problem för Mohammed. För 
det första skulle pengar bota Muslimsk fattigdom. Och för det andra, fick Mo-
hammed hämnd för att ha drivits ut ifrån Mecka. Iden av jihad föddes den här 
tiden.

I416-423 Mohammed skickade ut hans krigare emot sju beväpnade räder 
för att hitta en karavan på väg mot Mecka. Vid åttonde försöket hittade jiha-
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disterna karavanen. De dödade en man och tillfångatog resten. De tog fångsten 
och tog de tillfångatagna tillbaka till Medina. Det var ett litet problem. De hade 
plundrat och dödat någon i en helig månad av fred. Det här bröt emot Arabisk 
stam hyfs. Men Koranen sa att döda Kuffar i den heliga månaden var en mo-
ralisk god handling. För att Meckaborna stred emot Islam och det är offensivt 
emot Allah, så det rättfärdigade mördandet.

FAJTAS I ALLAHS SAK, BADR

Nästa Mecka karavan var stor. När Meckarna fick reda på att Muslimer skulle 
attackera, sände de ut en mindre arme för att beskydda den. Mohammed sände 
ut sina män för att attackera karavanen eller strida med den beskyddande armen.

I433 Mohammed och hans män stack ut från Medina för vad som visar sig 
en av de mest viktiga striderna i all historia, en strid som skulle förändra världen 
för evigt.

I435 Mohammed hejade. Han sa, ”Jag ser fienden död på marken.” De rikta-
de sig emot Badr och slog läger nära där för en natt. Han sände flera scouter 

till brunnen vid Badr och scouterna hittade två slavar med vatten kameler. De 
kände sig säkra att de var ifrån karavanen och togs med till Mohammed som var 
i närheten som bad vid tillfället. Mohammed ville veta vilken grupp de skulle 
möta, Qurayshernas karavan eller armén under Abu Sufyan. Männen svarade 
att de var ifrån Quraysh karavanen. Medans Mohammed bad, började hans män 
slå och tortera de tillfångatagna slavarna.

I436 Mohammed sa till sina män att slavarna hade talat sanning tills de bör-
jade slå och tortera dem. Då hade slavarna ljugit, men det var lögnen som 

Muslimerna ville höra. Mohammed frågade slavarna hur många soldater Mecka 
arméerna hade och vilka ledarna var? När de talade om, var han glad och sa till 
sina krigare att Mecka hade sänt sina bästa män för att bli slaktade.

I440-444 Meckarna marscherade framåt vid gryningen. Striden började.
I445 Vissa pilar flög och en Muslim dödades. Mohammed adresserade sin 

arme. 
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”Vid Allah, varje man som slaktas den här dagen genom att fajtas med ku-
rage och avancerar, inte retirerar, kommer träda in i Paradiset.” En av hans män 
satt och åt dadlar och sa, ”Menar du att det inte är något mellan mig och para-
diset förutom att bli dödad av Quraysherna?”

Han slängde dadlarna åt sidan, plockade upp svärdet och gav sig iväg för att 
fajtas .

Han fick vad han önskade och dödades senare.
I452 Striden gick väl för de underlägsna i antal Muslimerna. Efter bataljen 

hämtade en jihadist huvudet från Abu Jahl, Mohammeds fiende. Han sa, ”Här är 
huvudet av Allahs fiende” och kastade det emot Mohammeds fötter.

Profeten sa ”Prisa Allah.”
I455 Medans kropparna drogs till en brunn, såg en av Muslimerna kroppen 

av sin far kastas ner.
Han sa, ”Min far var ärbar, vis, snäll och kulturell man. Jag hoppades att han 

skulle bli Muslim.
Han dog en Kafir. Hans boning är helvetets eldar för evigt.”
Innan Islam, hade dödandet av ätt och stambröder varit förbjudet sedan gry-

ningen av tid. 
Men efter Islam, dödade bröder sina egna bröder och söner kunde döda sina 

fäder, kämpande i Allahs sak-jihad.
I454 Kropparna från Quraysh stammen kastades i en brunn. Apostlarna av 

Allah lutade sig över brunnen och skrek mot kropparna, ”Åh folk av brunnen, 
har ni funnit vad Allah lovade var sant?”

Muslimerna var förbryllade av hans fråga. Mohammed förklarade att de 
döda kunde höra honom.

I459 De gav sig iväg emot Medina med krigsbytet och fångarna som skulle 
begäras lösensumma, förutom en som hade pratat illa om Mohammed. Han 
fördes framför profeten för att avrättas, men innan svärdet svingades, frågade 
han, ”Vem ska ta hand om min familj?”

M230 Profeten svarade, ”Helvetet!” Han föll döende, sen sa Mohammed, 
”Icke-troende i Allah och hans Profet och Hans bok! 
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Jag ger tack till Allah Som dödade dig och gjorde mina ögon tillfredsställda.”
I481 Efter krig och seger var det krigsbytet som skulle delas ut. En femtedel 

gick till Aposteln, Allahs profet.

AFFÄREN MED MOHAMMEDS DOTTER

I465 Bland fångarna var Mohammeds svärson, Abdul-As, som också var 
nevö till Khadija, Mohammeds fru. Faktum är, att Khadija hade frågat Mo-

hammed att söka efter en fru åt hennes nevö, och det hade varit Mohammed 
som föreslog giftermål till deras dotter, Zaynab. Detta var innan Mohammed 
blev en profet och han kämpade aldrig emot Khadija på den tiden. När Moham-
med gav sig iväg emot Medina, så hade Meckaborna försökt att få Abdul-As att 
skilja sig ifrån Mohammeds dotter, men han vägrade, även fast Abdul-As aldrig 
blivit Muslim själv. Så var Mohammed förtjust i honom.

I465 Men det var en annan Meckabo, Utba, som hade gift sig med Moham-
meds andra dotter. Och när Meckaborna närmade sig honom och ville han 

skulle skilja sig med Mohammeds dotter, gick Utba med på det men med ett villkor 
att han skulle få välja emellan två kvinnor. De kom överens och Utba skiljde sig från 
Mohammeds dotter.

I466 Abdul-As fångades vid Badr. Hans fru sände pengarna för lösen och 
inkluderade ett halsband som Khadija, Mohammeds fru, hade gett henne på 

sin bröllopsdag. När Mohammed såg halsbandet, mjuknade han och frågade de 
som fångade att avstå från lösensumman och låta Abdul-As återvända till hans 
dotter. Tillfångatagarna gick med på det.

I467 Mohammed gav villkoret att hans dotter, Zaynab, skulle tillåtas att träffa 
honom. Så när Abdul-As återvände till Mecka, sa han till Zaynab att återvända 

till Medina för att träffa Mohammed. Hon förberedde sig och gav sig iväg på en 
kamel med sin svärson. Folket i Mecka beslöt sig för att jaga efter dem och fångade 
henne på vägen. En Meckabo approcherade emot henne med sitt spjut och hotade 
henne. Storyn är vag, men hon kan ha varit gravid och paniken orsakade en abort. 
Hennes svärson drog sin båge och hotade att döda alla Meckarna.
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I467 Ledaren av Meckarna Abu Sufyan, bad honom att spänna av bågen och 
prata. Han sa, ”Hör här, vi har precis blivit förödmjukade av Mohammed, 

och nu tar ni hans dotter till honom väldigt offentligt. Kom tillbaka till Mecka 
och vänta tills ilskan har dött ut sedan lämna tyst.” Det var vad de gjorde. Sena-
re tog han med sig henne under mitten av natten.

I496 Senare när Mohammed sände ut plundrare, talade han om för dem att 
om de hittade en av de två män som hotade hans dotter, skulle de elda dem till 

döds. Senare, sa han till dem att de inte skulle elda upp någon av dem, för bara 
Allah skulle straffa dem med eld. De borde bara döda dem som vanligt istället.

I470 Zaynab fortsatte att leva i Medina, medans Abul-As levde i Mecka. 
Abul-As gav sig iväg på en handels tripp till Syrien. Mohammeds krigare 

attackerade karavanen och tillfångatog alla gods, medans Abul-As flydde till 
Medina där han gömde sig med Zaynab. Mohammed höll med om att han inte 
skulle skadas, men att han och Zaynab inte kunde ha sex eftersom hon var en 
Muslim.

I470 Mohammed bemötte sedan krigarna som hade tagit Abdul-As gods 
och frågade om de kunde ge tillbaka det och de gick med på det. Abdul-As 

gav sedan vika till Islam. Han och Zaynab kunde sedan gifta sig igen.

RÄDEN PÅ STAMMEN B. SULAYM

I540-543, T1365 Sju dagar efter Mohammed återvändandet ifrån Badr, var 
det fyra ytterligare beväpnade räder, men ingen kontakt med fienden, Kuffarna. 
Mohammed hade blivit en politisk kraft som ingen hade skådat innan i histo-
rien. Fusionen emellan religion och politik med universella mandat skapade 
en permanent historisk kraft. Muslimer tror det inte kan bli någon fred förrän 
hela världen är Islamisk. Krigsbyte försörjer förmögenhet till Islam. Beundran 
av Mohammed är skräcken till Allah.

B1,7,331 Profeten sade, ”Jag har getts fem saker som ingen 
annan någonsin har fått innan mig.”
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1. Allah gjorde mig segrande med beundran, Hans skrämman-
de av mina fiender på ett avstånd av en månads färd.

2. Jorden har blivit gjord för mig och för mina följare en plats 
för bön och prestera mina ritualer, därför kan vem som helst av 
mina följare be när bönetiden är inne.

3. Krigsbytet av krig har gjorts halal (Lag rätt) för mig fastän 
ingen innan mig fick tillåtelse till det.

Mohammed lämnade Mecka som en predikare och profet. Han trädde in i 
Medina med ungefär 150 Muslimkonverter. Efter ett år i Medina så var det cirka 
250-300 Muslimer och de flesta av dem var väldigt fattiga. Efter bataljen i Badr, 
visade en ny Islam sig. Mohammed red ut ur Medina som politiker och general. 
Islam blev en armada politisk kraft med religiös motivation, jihad. Alla i hela 
Arabien skulle ge vika för Islam inom det kommande år tiondet.
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DE KRISTNA
Kapitel 9

Det är sådant som att lyda Allah och Hans Apostel samt att fruk-
ta Allah och göra rätt, som kommer att vinna. [Koran 24:52] 

I404 Medans vissa Kristna besökte Medina, argumenterade de religion med 
Mohammed. De visade fram sin doktrin av treenighet och heligheten med Kris-
tus. Mohammed la senare ut den Islamiska versionen av den Kristna doktrinen. 
Koranen talar om i detalj Islamiska storyn om Jesus, som bara var en annan av 
Allahs profeter, och de Kristnas treenighet är Allah, Jesus och Maria.

I406 Ingen har kraft förutom genom Allah. Allah gav profeten Jesus kraft 
att kalla de döda, hela de sjuka, göra fåglar av lera och ha dem till att flyga iväg. 
Allah gav Jesus tecken som markering att han var profet. Men Allah gav inte 
honom krafter till att poängtera kungar eller förmågan att ändra natt till dag. 
Den här bristen på makt visar att Jesus var en man, inte en del av treenigheten. 
Om han var en del av Gud, i så fall skulle alla krafter varit vid hans kommando. 
Då hade han inte varit i dominion av kungar. Islam håller fast i att den känner 
till den sanna naturen i alla religioner, speciellt Kristendomen och Judendomen.

MARIA MODERN AV JESUS

I407 Imran var fadern till Moses och Aaron, och Maria modern till Jesus.

Koran 19:16 Och nämn Maria i skrifterna, när hon drog sig 
tillbaka från hennes familj till en plats i Öst. Hon tog en slöja 
för att skydda sig från dem. Sedan sände Vi Vår ängel (Gabriel) 
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till henne i en perfekt form av man. Hon sa, ”Jag söker skydd 
från dig med Barmhärtige Allah. Om du fruktar honom, i så 
fall kom inte nära mig.” 

19:19 Han sa, „Jag är bara din Herres budbärare. Jag kom för 
att annonsera till dig gåvan av en helig son.” 

19:20 Hon sa, ”Hur kan jag ha en son när ingen man har rört 
mig, och jag är kysk?”

19:21 Han sa, ”Även så, när det väl händer. Din herre säger, 
det är lätt för mig. 
Vi kommer göra honom ett tecken för alla människor och 
barmhärtighet för oss.
Det är något som är bestämt.” Hon övertygade honom och hon 
drog sig med honom till ett palmträd, så sa hon, ”Om ändå jag 
hade dött innan detta.”

19:24 Men en röst nedanför mitt huvud sa, ”gräm dig inte; din 
herre har delat ut en ström inuti dig. Skaka stammen av palm-
trädet emot dig; så kommer det trilla ner färska dadlar på dig. 
Så ät, drick och torka ögonen. Och om du ser någon man, säg. 
Jag har lovat att fasta till Allah. Jag pratar inte med någon idag.”

I407-8 Kristus pratade i krubban och sedan pratade till män som en vuxen 
man. Att prata ifrån krubban var ett tecken på hans helighet. Kristus helighet 
var konfirmerad genom att få lerfåglar att flyga. Det var Allahs makt, som gav 
Kristus kraften att hela de blinda, leprasjuka, och resa de döda.

Koran 19:27 Senare, förde hon bebisen till hennes folk, bar 
honom i hennes armar. 
De sa, ”Maria, du kommer med fantastiska saker. Syster av 
Aaron, din far var inte en galen man och din mor var inte 
kysk.” Men hon bara pekade mot bäbisen. De sa, ”Hur kan vi 
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prata med ett spädbarn i en krubba?” Barnet sa, ”Jag är abso-
lut en tjänare av Allah. Han har gett mig Boken och har gjort 
mig till profet. Han har gjort mig välsignad oavsett var jag är; 
och har uppmuntrat mig att be och ge allmosan så länge som 
jag lever; Och att vara pliktfylld mot min mor; och han har inte 
gjort mig arrogant och olycklig. Freden av Allah var i mig från 
den dagen jag föddes, och kommer vara i mig tills den dagen 
jag dör; och på den dagen jag blir återuppfödd.”

19:34 Det här var Jesus, sonen av Maria; det här är ett utta-
lande av sanning om när de (Kristna) grälar. Det passar inte 
ers majestätet Allah som fader till son. Glans till Honom! När 
han dekreterar något, behöver Han bara säger, ”Är,” så är det. 
Absolut. Allah är min Herre och din Herre, så serva honom. 
Det är den rätta vägen.

I408 Kristus kommer bara genom Allah. Kristus tecken av att vara en profet 
kom bara igenom Allah. Jesus uppmanar andra att dyrka Allah, inte honom. 
Men när folk vägrade höra honom, kom lärjungarna fram för att hjälpa honom 
med sitt uppdrag. Lärjungarna var tjänare av Allah och var Muslimer precis som 
Kristus.

I409 Kristus var inte korsfäst, som skrivet i Bibeln. När Judarna smidde pla-
ner emot Kristus, fann de ut att Allah var den bäste på intriger. Allah tog upp 
Jesus direkt till honom och motsätter de som säger att han korsfästes och åter-
uppstod. På den finaldagen, Dagen av uppståndet från de döda, de som följde 
Kristus men inte tror på hans gudomlighet kommer att bli välsignade. Däremot 
de som insisterar att Kristus är Gud, och en del av Treenigheten, samt förnekar 
äkta tro kommer att straffas i Helvetet.
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JIHAD, ETT NEDERLAG 
Kapitel 10

Dock de som är olydiga gentemot Allah och “Hans” Budbä-
rare samt går längre än “Hans” gränser, kommer att bli ledda 
in i elden även leva där och det blir en förödmjukande plåga! 

[Koran 4:14]

BATALJEN I UHUD

Meckarna hade förlorat striden i Badr, men de reste en arme och återvände 
till att fajtas med Muslimerna vid Uhud, nära Medina.

I560 När de såg Meckaborna sa Mohammed, ”Låt bli att strida förrän jag 
ger ordet.” Mohammed placerade femtio bågskyttar för att skydda baksidan och 
flankerna. De får inte röra på sig och måste hålla positionen.

I562 Morgonen kom och striden började. Nu hade Meckaborna tagit med 
sig sina kvinnor för det syfte att de skulle heja på männen. Män vill inte vara 

fegisar inför sina kvinnor. Kvinnorna började slå på sina tamburiner och skan-
dera poesi:

Om ni avancerar så kommer vi krama er och placera mjuka 
filtar under er men om ni retirerar kommer vi lämna er och 
inte längre älska er.

I557 Hind, en Mecka kvinna, hade en svart slav kallad Washi, som var en 
expert med kastspjut. Hon sade till Washi att om han kunde döda Hamza, 

Islams största fajter, [Hamza hade dödat Hinds onkel vid Badr] skulle hon ge 
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honom sin frihet. På vägen till bataljen, när Hind såg Washi, sa hon, ”Kom igen, 
din far var svart, tillfredsställ din hämnd och våran.”

I557 Under bataljen hängde Washi nära kanten av fajtandet och kollade 
efter Hamza. Hamza stred som ett lejon medans Washi spejade. Medans 

Hamza stred med en av Meckarna, sa han, ”Kom här, din son av en klitoris 
skärare. ”Hamza dödade sedan mannen vars mamma presterade den kvinn-
liga omskärningen [Ta bort flickors clitoris, vanlig operation i Arabien.] Se-
dan kastade Washi sitt spjut och dödade Hamza. Washi var nu fri och läm-
nade fältet. Muslimerna förlorade för att bågskyttarna inte höll sin position, 
som beordrat, men istället sprang till Meckarnas camping och stal deras 
gods. Meckafolket vann, men de satte inte press under övertaget och lät Mo-
hammed fly.

I578 Hind och andra kvinnor gick igenom slagfältet och stympade liken. 
Hind skar av deras öron och näsor för att göra dem till armband. Hind tog 

bort Hamzas lever och tuggade den rå.

Vi har belönat dig för Badr
Fortsatt krig är våldsamt
Jag var bruten av förlusten av min far och bror 
Jag har fullföljt min hämnd
Washi har släckt branden i mitt bröst 
Tack Washi                                            -Hind

I586 De döda Muslimerna blev begravda på slagfältet. Mohammed sa, ”Jag 
vittnar att alla som är skadade i jihad (Fajtas i Allahs sak) kommer att åter-

uppstå igenom Allah med blödande sår med lukt som den finaste parfymen.” 
Mohammed hörde kvinnan gråta för de döda. 

Men ville ha jämmer för sin onkel Hamza också. Så kvinnan gnydde sig för 
Hamza och Mohammed mådde bättre. Anledningen Muslimerna förlorade var 
för att de inte löd Mohammeds order.

Så Koranen säger att från och med nu måste Muslimer lyda Mohammed i 

UNOFFICIAL TRANSLATION



69

 - JIHAD, ETT NEDERLAG  -

alltid. De skulle inte förlora kurage, eftersom det skulle finna mer möjligheter i 
framtiden att få krigsfångst.

I606 Koranen säger att framgången som Kuffar upplevde var temporär. De 
skulle växa i sin ondska och straffas. Allah skulle inte lämna de troende i det 
stadiet. Men prövningen skulle separera de veka från de starka. De som har 
förmögenheter borde spendera det på jihad.

LÖNNMORD SOM JIHAD

M276 Efter Uhud, blev flera Kafir stammar allierade under ledarskap av 
Mecka-medborgaren, Ibn Khalid. Mohammed skickade iväg en lönnmördare 
för att döda honom, för att utan ledarskap skulle samarbetet falla samman. Så 
en lönnmördare vid namn Abdullah, gick med i Sufyans styrka och väntade tills 
han var ensam med honom. När han väl var ensam med honom, mördade han 
Sufyan och skar av hans huvud och begav sig till Medina. 

M276 Abdullah begav sig sedan direkt till Mohammed. Mohammed väl-
komnade honom och fråga hur det hade gått. Abdullah presenterade Moham-
med med huvudet av fienden. Mohammed var tacksam och gav honom en 
vandrar stav. Han sa, ”Detta är en symbol för dig och mig vid dagen av återfö-
delse. Väldigt få kommer att ha sådana att luta sig på den dagen.” Abdullah la till 
det till hans svärd slida. Denna incidenten är en av många som gör halshugg-
ningar Sunna.

RÄDEN EMOT MUSTALIQ STAMMEN

I725 När Mohammed hörde att Arabstammen, Mustaliq, stred emot honom 
och samlade ihop sig , gav han sig iväg med sin arme för att attackera. Han 

fann dem vid ett vattenhål och en strid bröt ut. Islam segrade och Mustaliq, samt 
deras kvinnor, barn, och gods var tagna som krigsbyte och distribuerades bland 
männen.

I729 De tillfångatagna av stammen Mustaliq blev utdelade som byte. Det var 
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en lösensumma satt på deras huvuden. Om lösen inte var betald skulle folket bli 
behandlat som gods och slavar. Nu var, en sådan slav en vacker kvinna med högt 
pris på sig. Hon kom till Mohammed och frågade om priset kunde reduceras. 
Mohammed hade en bättre idé. Han betalade lösensumman och den vackra 
kvinnan blev fru nummer sju.

I729 Äktenskapet hade bieffekter. De tillfångatagna var stam relaterade och 
var släkt med Mohammeds nya fru. De blev alla friade utan lösensumma.

DÖDEN AV EN POET

I996 Det var en poet som skrev en dikt emot Islam. Mohammed sa, ”Vem 
ska göra mig av med Marwans dotter?” En av hans följare, en blind man, 

hörde honom och samma natt gick till kvinnans hem och dräpte henne.
M239 Den blinda lönnmördaren var kapabel till att göra jobbet i mörkret 
när kvinnan sov. Hennes andra son låg i rummet, hennes bebis låg på brös-

tet. Den smygande lönnmördaren tog bort barnet och drog kniven i henne med 
sådan kraft att hon satt fastborrad i sängen.

I996 På morgonen gick Mohammed och talade till honom. Mohammed sa, 
”Du har hjälpt Allah och hans Apostel.”

M239 Mohammed vände sig mot folket i moskén, och sa, ”Om ni önskar 
att se en man som har hjälpt Allah och hans Profet, kolla här.” Omar grät, ”Va, 
Omeir den blinde!” ”Nej,” sa Mohammed, ”kalla honom Omeir den Seende.”

I996 Poeten hade fem söner och lönnmördaren gick till dem och pikade 
dem, han sa, ”Jag dödade Bint Marwan, Åh söner. Klara av mig om ni kan; 

vänta inte.” Islam blev mäktig den dagen och många blev Muslimer när de såg 
kraften av Islam.
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JIHAD, JUDARNA GER VIKA
Kapitel 11

De som hindrar Allah och ”Hans” Budbärare blir lagda lågt. 
Allah har uttalat, ”Definitivt kommer jag att bli segrande, till-
sammans med ”mina” budbärare.” Allah är sannerligen stark 

och mäktig. [Koran 58:20]

RENSA

Mohammed attackerade den andra av de två kvarvarande Jude stammarna i 
Medina. Judarna erkände inte att han var en riktig profet och detta skulle de få 
betala för. Så Mohammed la Judarna under belägring och brände deras dadel-
palmer och plantage. De andra Judarna hjälpte dem inte.

De förlorande Judarna förhandlade så att de kunde lämna Medina levande 
med allt de kunde bära.

Eftersom det inte var någon aktuell fajt och jihadisterna inte arbetade, fick 
Mohammed allt byte.

Brännandet av dadelpalmerna gick emot den uråldriga Arabiska seden. Men 
Koranen tillät brännandet och sade att det var en moralisk akt emot Kuffar-Judar.

BATALJEN VID SKYTTEGRAVEN

Mecka folket kom tillbaka till Medina för att fajtas emot Islam. Men Moham-
med hade spioner i Mecka, så han visste när de kom. Vid förslag från en Muslim 
som hade varit i Persien, byggde Medina-Muslimen en defensiv skyttegrav.
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I677-683 Mohammed kunde använda sina agenter för att så disharmoni 
ibland de som var allierade emot honom. Skyttegravens försvar frustrerade 
Meckaborna. Vädret var dåligt och de allierade litade inte på varandra. I termer 
av faktisk strid var bara en handfull män dödade över de tjugotvå dagars beläg-
ringen. Meckarna bröt campingen och stack tillbaka hem. Det var en seger för 
Mohammed.

I680 Medans arméerna vände sig emot varandra, var Hassan tillbaka till for-
tet. En Jude var sedd gående runt fortet och Hassan var rädd att han skulle 

finna en väg in. Hassans fru sa att Hassan borde gå ner och döda Juden. Men 
Hassan var en poet som skrev satir åt Mohammed och sa till sin fru att han inte 
skulle ta till vapen. Frun tog tag i en klubba och gick ut och slog ihjäl Juden. 
Därefter stack hon tillbaka till fortet och sa till Hassan att gå ut och plundra 
kroppen. (Dödandet var en akt av jihad och mördaren fick ta godset som byte.) 
Men Hassan vägrade att göra ens det lilla.

LÖSNINGEN FÖR JUDARNA

I684 Samma dag kom ängeln Gabriel till Mohammed vid middag. Han frå-
gade om Mohammed var klar med stridandet. Gabriel och änglarna tänkte at-
tackera den sista Jude stammen i Medina.

Gabriel sa, ”Allah kommenderar dig att gå till Judarna. Jag är på väg dit nu 
för att skaka om deras högborg.”

Mohammed la Judarna under belägring. De gav upp och gav vika till omdö-
met av Saed, en gammal allierad.

I688 Judarna valde att lita på en Muslim som de trodde var deras vän, Saed, 
leverera domen, om de kapitulerade inför Mohammed. Saeds dom var sim-

pel. Döda alla män. Ta deras egendom och ta deras kvinnor och barn tillfånga. 
Mohammed sa, ”Du har gett Allahs dom”.

I690 De tillfångatagna var tagna till Medina. De grävde skyttegravar i mark-
nads platsen i Medina. Det var en lång dag, likväl blev 600-700 Judar hals-

huggna den dagen. Mohammed och hans tolvåriga fru, Aisha, satt och kollade 
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på slakten hela dagen och in i natten. Aposteln av Allah hade alla manliga Judar 
dräpta.

[B5,59,362] Bani An-Nadir och Bani Quraiza vanhelgade 
fredsavtalet med Mohammed. Han dömde exil till den första 
och den sista visade han mildhet, lät de stanna kvar vid sitt 
territorium i Medina. När Bani Quraiza slogs med Moham-
med igen, dödade han deras män och delade ut kvinnorna och 
barnslavarna ibland Muslimerna. De som kom till Moham-
med och omfamnade Islam blev givna säkerhet. Han dömde 
exil till alla Judar från Medina.

I691 Bara en av de kvinnliga Judarna var dödade. Hon satt med Aisha hela 
tiden medans Judarna blev halshuggna och skrattade samt pratade. Därefter 

ropade en röst Judens namn och Aisha frågade varför hon blev kallad. Juden sa 
att hon hade gjort något. Hon blev borttagen och halshuggen. Detaljerna är vaga 
om detta dödsfallet.

I693 Mohammed tog ägodelarna, fruarna också barnen av Judarna, samt 
delade upp dem bland Muslimerna. Mohammed tog sin femtedel av slavarna 

och skickade en Muslim med de Judiska-slavarna till en nära stad där kvinnorna 
blev sålda för nöjen. Mohammed investerade pengarna ifrån de kvinnliga sla-
varna han sålde, i hästar och vapen istället. 

I693 Det var en sista del av byte till Mohammed. Den mest vackra Jude sla-
ven blev hans nöje.
I696-7 I striden vid skyttegraven var det Allah som segrade den dagen. Al-

lah gav Muslimerna styrka och vilja. Oavsett vad Kuffarna gjorde så skulle Allah 
triumfera. Allah totalt tillåter dödandet av Judar och förslavande av kvinnor och 
barn. Det var av godhet att ge Judarnas egendom till Muslimkrigarna. Trotts allt, 
ville Allah ha det gjort och hjälpte till att göra det. 

Koran 33:25 Och Allah drev tillbaka Kuffarna i deras vrede, 
och de tjänade ingenting på det. Allah assisterade de troende 
i kriget, för Allah är stark och mäktig. Han bröt ner vissa av 
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Folket ifrån Boken (Judarna) ut ifrån deras fort och hjälpte 
de allierade att slå terror i deras hjärtan. Som du dödat, och 
andra du tog tillfånga. Han gjorde dig arvinge av deras land, 
deras hem, och deras ägodelar, även gav dig ett annat land för 
vilket du aldrig satt fot i. Allah har makt överallt. [Hundratals 
av Jude män var avrättade, deras ägodelar tagna, samt kvin-
nor också barn förslavade.]

DÖDANDET AV JUDEN, SALLAM 

I714-6 En Jude vid namn Sallam hjälpte till att planera och organisera alli-
ansen av de stammar som attackerade Mohammed i “bataljen vid skyttegraven“. 
Mohammed skickade fem Muslimska män för att lönnmörda Sallam. När män-
nen hade gjorde sitt jobb, återvände de till Mohammed och sjabblade om vem 
som faktiskt hade mördat Sallam. Mohammed krävde att få se deras svärd. Han 
undersökte dem en efter en och sen pekade på svärdet som hade varit mordvap-
net, eftersom det ännu fanns mat på det ifrån stöten emot offrets mage.
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JIHAD, DE FÖRSTA DHIMMIS
Kapitel 12

De som lyder Budbäraren, lyd Allah. För de som vänder sig 
ifrån dig, Vi har inte sänt dig för att övervaka dem. 

[Koran 4:80]

TRAKTAT AV AL HUDAYBIYA

Mohammed beslöt sig för att det var tid för Muslimerna att göra en pil-
grimsfärd till Mecka och Kaba. Men Meckaborna skulle inte låta Muslimerna 
träda in, även fast de var icke beväpnade och i pilgrims kläder. Så Mohammed 
diskuterade med Meckaborna.

I747 De drog upp ett avtal som innehöll att det inte skulle vara något krig 
på tio år, ingen fientlighet skulle ske, och ingen skulle konvertera till Islam utan 
sina beskyddares lov. Åh andra sidan skulle Muslimer få komma nästa år och 
stanna i tre dagar i Mecka, men de borde inte träda in detta året.

I748 Många av Muslimerna blev deprimerade. Mohammed hade lovat att 
de skulle få inträda i Mecka. Nu kunde de inte det. Innan de lämnade offrade 
de kameler och rakade huvudena, och gjorde många ritualer utan att ta sig in i 
Mecka.

I749 På väg tillbaka till Medina, la Mohammed till i Koranen, sura (Koran 
kapitel) kallat Seger, om traktat. Muslimerna som höll tillbaka (Öken Araberna, 
Bediouins) skulle inte få tillgång till bytet ifrån krig. Och det var mer krig som 
skulle ske i framtiden.
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I750 Det var en seger för Islam för regeringen i Mecka hanterade Moham-
med som en independent politisk makt. På grund av den här makten var mer 
Araber attraherade till Islam.

I755 Traktat visade att Mohammed skulle skicka tillbaka kvinnorna ifrån 
Medina som utvandrade ifrån Mecka. Men Mohammed beslöt sig för att ge 

tillbaka hemgiften ifrån de kvinnor som hade kommit ifrån Mecka för att bli 
Muslimer utan lov ifrån sina beskyddare. Normalt, skulle han ha behållit hem-
giften och kvinnorna. Han frågade också Meckarna att ge tillbaka de hemgifter 
ifrån de Kuffar-kvinnor som hade begett sig ifrån Medina för att leva i Mecka.

KHAYBAR

I756 Efter traktat av Al Hudaybiya, stannade Mohammed i Medina i ungefär 
två månader innan han samlade sin arme och marscherade till forten av Khay-
bar, ett samhälle av förmögna Judiska bönder som levde i en by av separata fort 
ungefär femton mil ifrån Medina.

1758 Mohammed tog över ett fort i taget. Bland de tillfångatagna var det en 
vacker Jude kvinna vid namn Safiya. Mohammed tog henne för sexuellt nöje. 

En av hans män hade först valt henne för sin egen slav av nöje, men Mohammed 
bytte henne för två av Safiyas kusiner. Mohammed fick alltid första valet på 
krigsbytet och kvinnor.

I759 Vid händelsen i Khaybar, la Mohammed fram nya ordrar om sex med 
tillfångatagna kvinnor. Om kvinnan var gravid, skulle hon inte användas för 

sex förrän barnet var fött. Inte häller skulle någon annan kvinna användas för 
sex som var oren i förhållande till Muslimlagarna angående menstruation.

I764 Mohammed visste att det var en stor skatt gömd någonstans i Khaybar, 
så han tog med sig Juden som han trodde visste mest om det och utfrågade 
honom.

Juden Förnekade att ha någon kunskap om saken. Mohammed sa till en av 
sina män, ”Tortera Juden tills du vet vad han vet.” Så Juden var pålad i marken 
och en liten eld var bygd på hans bröst för att få honom att prata. När mannen 
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nästan var död och ändå inte pratade, så lät Mohammed honom släppas och bli 
tagen till en av hans män vars bror hade blivit mördad i striden.

Muslimen tog nöje i att skära av den torterade Judens huvud.
I763 Mohammed hade sin friade slav, Bilal, att gå och hämta de två finaste 
slavarna och ta med dem till honom, eftersom han alltid fick första valet. 

Bilal tog med sig kvinnorna förbi sina döda män.
En av dem började skrika och hällde sand på hennes huvud. Mohammed sa,
”Ta den här kvinnodjävulen ifrån mig.” Sedan kastade han sin mantel över 

Safiya så att männen skulle veta att hon var hans, antingen som sexslav eller fru. 
Mohammed talade sedan om för Bilal, ”Har du ingen medkänsla, släpa med 
dessa två kvinnor förbi sina döda män?”

[B2,14,68;B3,34,431;B3,34,437;B4,52,143;B5,59,512;B5,
59,513;B5,59,522;B5,59,523] Efter att ha erövrat Khaybar, 
hörde Mohammed om Satiyas skönhet, vars man hade blivit 
krossad. Hon var en fånge, men han friade henne som en gif-
termåls gåva, och valde henne som fru. Han tog med henne 
med sin armé tills de nådde Sidda-as-Sahba, där han gifte sig 
med henne efter hon blev ren ifrån hennes menstruationscykel.

I764 Vid Khaybar införde Mohammed de första dhimmis. En dhimmi hål-
ler med om att leva under Sharia (Islamisk lag) och ge upp all sin politiska makt. 
Efter det bästa av godset var taget ifrån Judarna, lämnade Mohammed dem för 
att arbeta med landen. Eftersom hans män inte visste något om lantbruk, och 
Judarna var duktiga på det, jobbade de med landen och gav Mohammed hälften 
av vinsten.

I765 Efter Mohammed vilade, förberedde frun av Sallam en måltid åt ho-
nom. Hon frågade vilken del av köttet han föredrog och gav det till honom. 

Han tuggade en bit och spottade ut det och hävdade att det var gift. Han frågade 
Judinnan om detta och hon höll med om att det var gift. Hon sa att hon hade 
gjort likadant mot andra Judar, hon ville göra sig av med honom om han bara 
var en kung, om han var en profet, skulle han veta att han inte skulle äta det. 
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Muslimen vid bordet med Mohammed spottade inte ut köttet och dog.
I767 Det var tid för Safiyas bröllop, så hon var förskönad av en Muslim för 
hennes bröllopsnatt med Mohammed. När Mohammed vaknade på morgo-

nen fann han en ung Muslim gående runt om tältet med ett draget svärd. Han 
frågade vad han gjorde. Han sa, ”Jag var rädd för dig. Du dödade hennes man, 
torterade hennes far till döds, och krossade hennes folk.” Mohammed frågade 
Allah att skydda krigaren lika väl som Han skyddade Mohammed.

I768 Mohammed gav Jihadkvinnan en liten del av bytet. Han gav en portion 
av Khaybar till sina andra fruar också.

FADAK

I777 Judarna av Fadak fick panik när de såg vad Mohammed gjorde vid 
Khaybar. De skulle bli nästa offer, så de gav upp för Mohammed utan strid. 
Eftersom det inte var någon strid fick Mohammed all deras egendom och de 
jobbade landen och gav hälften till Mohammed varje år. De blev dhimmis likt 
de ifrån Khaybar. De kunde fortfarande vara Judar, men de gav upp all makt. 
Det här är Islams tolerans av andra religioner.
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MOHAMMEDS SLUTLIGA JIHAD
Kapitel 13

”Våran Herre! Vi tror i vad Thou har avslöjat, och vi följer 
Aposteln; därefter skriv ner oss ibland de som tål vittna.” 

[Koran 3:53]

MECKA BESEGRAT

Traktat av Hudaybiya bröts med en kamp emellan allierade med Moham-
med och allierade med Mecka. Mohammed utnyttjade detta och attackerade 
Mecka.

I810 En Muslim av Medina, Hatib, skrev ett brev till Meckaborna och sade 
att Mohammed var på väg till Mecka. Sedan betalade han en kvinna för att ta 

brevet till Mecka. Hon gömde brevet i håret. Mohammed fick information att 
hon skulle bära brevet och skickade två män efter henne. De hann ifatt henne, 
sökte igenom henne men fann ingenting. Ali beordrade henne att ta fram brevet 
annars skulle de klä av henne naken. Hon gav dem brevet.

I810 När de återvände till Medina, kallade Mohammed Hatib och krävde 
svar. Han sa att han inte var en man av stor betydelse och att han bara försökte 
ta hand om sin familj som hade flyttat till Mecka. Umar ville halshugga honom, 
men Mohammed pekade ut att Hatib hade slagits vid Badr och kunde göra som 
han ville.

I811 Som ett resultat av stridandet emellan en stamallierad med Meckar-
na och en stamallierad med honom, marscherade Mohammed emot Mecka 
med tiotusen män för att straffa dem. Folket av Mecka beslöt sig för att ge 
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sig utan en fajt. Mecka ledaren gav vika till Islam. Ledaren annonserade till 
medborgarna att Mohammeds armé var på väg. De skulle inte göra motstånd 
utan istället gå in i sina hus, hans hus eller Kaba och då skulle de vara säkra.

I819 Mohammed hade sagt till sina befälhavare att bara döda de som gjor-
de motstånd. Annars skulle de inte störa någon förutom de som hade käftat 
emot Mohammed. Listan på de som skulle dödas löd såhär:

• En av Mohammeds sekreterare, som hade sagt att när han skrev ner 
Mohammeds Koran revelationer, lät Mohammed honom ibland lägga 
till något som lät bättre. Detta gjorde så han tappade tron och han blev 
apostat (lämna Islam).

• Två sjungande flickor som hade trallat satirer om Mohammed.
• En Muslimsk skattesamlare som hade blivit apostat.
• En man som hade förolämpat Mohammed.

T1642 Hind var Mecka-kvinnan som hade stympat Hamza vid striden i Uhud. 
När hon inträdde framför Mohammed för att bli Muslim, sa han att hennes 

plikt ingick att inte döda barn. Hon svarade att hon hade uppfostrat dem och inte 
dödat dem. Men när de var vuxna hade Mohammed dödat båda dem vid Badr.

I821 Mohammed gick till Kaba, den kubformade heliga platsen, bad och 
sedan förstörde all religiös konst i Mecka. Mohammed annonserade slut på alla 
fejder, alla hämndmord, och betalning med blodpengar. Venerationen av ätt-
lingar var över.

KHALIDS EXPEDITION

I834 Mohammed sände ut Khalid till stammarna runt landsbygden om-
kring Mecka.

I837 Khalid attackerade en stam, band fast och halshögg många av dem. En 
av dessa som var fastbunden bad om att han kunde bli tagen till en tjej. Man-

nen sa, ”Farväl, emellertid är livet vid sin ände.” Sedan citerade han en kärleks 
poem till henne:
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Var jag inte en värdig älskare?
Åtog jag inte resor till dig både dag och natt?
Belöna mig med kärlek före tragedi
Belöna mig med kärlek innan distansen är för stor
Även när våran stams trubbel tog min uppmärksamhet
Till och med då fanns kärlek där.

I838 Hon svarade, ”Låt ditt liv bli förlängt i flera år.” Han togs iväg och blev 
halshuggen.
I840 Mohammed sände Khalid till ett gammalt uråldrigt tempel nära Mecka 

som hade använts för att förena stammar för dyrkan. När Khalid kom fram, 
förstörde han det helt och hållet.

BATALJEN I HUNAIN

I840 När Mohammed tog Mecka, såg Arabstammarna runt om att om han 
inte blev motarbetad, skulle han bli kung av Arabien. Hawazin Araberna beslöt 
sig för att bestrida honom och ledarskapet ifrån Malik.

I842 Mohammed sände en spion för att samla intelligens om Araberna. När han 
fick tag på informationen, började han förbereda för jihad. Han lånade först rustning-
ar och lansar ifrån en förmögen Meckabo och marscherade ut med 12,000 män.

I845 Armén splittrades över en stor yta och de fann fienden förberedd och 
gömd, väntande på att attackera. Muslimtrupperna bröts isär och sprang. Mo-
hammed stod i sina stigbyglar och skrek, ”Var ska ni? Kom till mig, Aposteln 
av Allah.” De flesta av männen fortsatte retirera förutom hans stridshärdade 
kärntrupp som omgrupperade runt om honom. En grupp av omkring hundra 
ledde anfallet för att vända situationen helt. De var pålitliga. Mohammed kolla-
de på blodbadet och sa, ”Nu är ugnen het!”

I847 En av Muslimkvinnorna stod nära Mohammed och sa om de som reti-
rerade, ”Döda de som flyr precis som ni dödar de som attackerar oss.” Åter-

igen, besegrade Islam Kuffarna.
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BATALJEN I TAIF

I872 Mohammed attackerade al Taif, en murad stad. Muslimerna satte upp 
tälten nära väggarna och slog sig ner för en belägring. Mohammed hade tagit 
med två fruar och lagt dem i två läger.

Striden gick inte väl och staden lyckades med att stå emot jihad. Mohammed 
hade soldater som förstörde alla deras vinträdgårdar.

I873 En av Muslimkvinnorna frågade Mohammed om hon kunde få juveler-
na från två av de rikaste kvinnorna i Taif. Mohammed sa att hon kunde men 

han tvekade på om de skulle lyckas.
Kort därefter avbröt han attacken. På vägen tillbaka, sa en av Muslimerna att 

han inte brydde sig så värst att de hade förlorat striden, men att han ångrade att 
han inte tog en Taif kvinna som slav. Folket av Taif var kända för sin intelligens 
och han ville avla slaven för att få en smart unge ifrån henne.

HAWAZIN

I877 Hawazin hade blivit besegrade av Muslimerna. När Mohammed kom 
tillbaka ifrån Taif, slutade han ha med dem att göra. De hade underkastat sig 
Islam och ville vara fria från deras nederlag. Ledarna påpekade för Mohammed 
att vissa av hans fångar var medlemmar av hans foster familj. Mohammed gav 
ledarna ett val. De kunde ha sina kossor och egendomar tillbaka eller sina fruar 
och barn. De valde familjerna.

I877 Mohammed frågade de varierande stamledarna i hans armé om de 
skulle släppa Hawazin fria. De flesta gjorde det, men två av stammarna sa 

nej, så Mohammed gav dem sex kameler för varje person de friade. Skulden 
skulle bli betald ifrån nästa strid. Efteråt friade de alla tillfångatagna, utom en. 
En av de som fångat slavarna hade en gammal kvinna som han ville fria för sex 
kameler. Han tänkte att hon var rik och värd mer. Hans vän sa, ”Låt henne gå. 
Hennes bröst är platta. Hon kan inte föda och hennes mun är kall. Det är inte 
precis som att hon är en oskuld i sina bästa dagar eller en fyllig medelålders 
matrona.” Han släppte lös henne för sex kameler.
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I878 Mohammed gav tre av sina kompanjoner en slavflicka var för att använ-
da till sex. Uthman tog sin sexslav och gav henne till sin son.

RÄDEN PÅ TABUK

I894 Mohammed beslöt sig för att plundra Bysantinerna. Normalt lät han 
aldrig sina män veta var han var på väg. Han annonserade inte destinationen 
förrän de var på väg, däremot annonserade han det faktiska målet. Den här 
räden var långt borta och vädret var hett, så större förberedelser var tvungen 
att göras. Männen började förbereda sig, men ingen entusiasm fanns på grund 
av hettan. Skördetiden hade nyss börjat, och de komihåg sin förra strid med 
Bysantinerna där de förlorade hårt.

I894 När Mohammed frågade en av sina bästa män om han ville gå, svarade 
mannen, ”Skulle du låta mig stanna? Du vet hur mycket jag älskar kvinnor 

och när jag ser Bysantinkvinnor, vet jag inte om jag kommer kunna kontrollera 
mig själv.” Så Mohammed lät honom stanna.

I896 Så Mohammed gav sig iväg, men det var många Muslimer som var 
långsamma att ge sig iväg eller så kom de med oro och tvivel. Efter första cam-
pingen gav vissa Muslimer sig iväg och återvände till Medina. De kallades hy-
pokriter.

1902 När de var framme i Tabuk, betalade folket där skatten, jizya (en skatt 
betalad av Kuffar). Genom att betala skatten, en per person skatt, skulle de inte 
bli attackerade, dödade eller rånade av Muslimer. De som betalade jizya var un-
der beskydd ifrån Islam. Detta är vad som menas med att vara tolerant i Islam.

I903 Mohammed sände Khalid till ett fort av en Kristen hövding. När höv-
dingen och hans bror red ut ifrån sina fort för att inspektera kalvarna, dödade 
Khalid hövdingens bror och fångade härskaren. Hövdingen höll med om att 
betala skatten till Islam. Mohammed återvände till Medina.
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EVIG JIHAD

M448 Efter alla segrar, sa vissa Muslimer att dagarna av fajter var över, 
till och med började de sälja sina vapen. Men Mohammed förbjöd detta, 
och sade, ”Mitt folk skall icke upphöra slåss engagerade för sanningen, för-
rän Antikrist uppenbarar sig.” Jihad var erkänt som det normala stadiet av 
affärer.

ABU BAKR LEDER PILGRIMEN

I919-20 Abu Bakr leder pilgrimsresan ifrån Medina till Mecka. Medan de 
var i Mecka, hade stora förändringar gjorts i avtalet av Hudaybiya, vilket är do-
kumenterat i Koranen. Traktat gällde bara i fyra månader, därefter skulle jihad 
implementeras om Kuffarna inte gav vika till Islam.

I922 Efter denna gången skulle de som praktiserade de gamla uråldriga 
religionerna från Arabien inte längre kunna gå till Mecka för pilgrimsfärd.

I924 För att Kuffarna var beaktade och orena, kunde de inte närma sig Kaba. 
Pengarna förlorade från pilgrimsfärden skulle tas hand om av Allah. Jihad skulle 
ge de förlorade pengarna.

I933 När Mohammed hade tagit Mecka och Tabuk, så började deputationer 
komma ifrån Araberna. Araberna väntade för att se vad som skulle hända emel-
lan Qurayshborna och Mohammed. När Mohammed segrade, kom Araberna i 
grupper och förenades med Honom.

I956 Kungarna av Himyar skrev till Mohammed att de hade gett vika för 
Islam. Mohammed skrev tillbaka, ”... Jag har tagit emot era meddelanden och är 
informerad av er konvertering till Islam och era dräpande av Kuffar. Allah har 
guidat er. … sänd en femtedel av krigsbytet och skatta de troende... Kristna och 
Judar som inte konverterar måste betala skatten...”

I957 Mohammed sände Muadh till Yemen för att göra proselyter. Medans 
han var där frågade en kvinna honom vilka rätter en man hade mot sina fru. 

Han svarade till kvinnan som frågade, ”Om du gick hem och fann din mans 
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näsa rinnande med var och blod och du sedan sög upp det tills den var ren, så 
skulle du fortfarande inte fullborda din mans rättigheter.”

I965 Mohammed sände ut skattesamlare till alla delar av Islam för att samla 
in skatten.
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Kapitel 14

Fast, när Allah och “Hans” Budbärare kallar de sanna troende 
för att bedöma dem, är deras svar, ”vi har hört, och vi lyder.” 

[Koran 24:51]

FARVÄL PILGRIMSFÄRDEN

I966 Mohammed tog Aisha med honom på pilgrimsfärden till Mecka. Emel-
lertid, hade Aishas menstruations period startat så hon var oren. Hon börja-

de gråta, men Mohammed sa att hon kunde observera alla av ritualerna förutom 
att gå runt Kaba.

I968 Tio år efter inträdet i Medina, så gjorde Mohammed vad som var hans 
sista pilgrimsfärd till Mecka. Där gjorde han sin farväl adress:

1969 Männen hade rättigheter över sina fruar och fruarna hade rättigheter 
över männen. Fruarna får aldrig göra äktenskapsbrott eller agera sexuellt 

gentemot andra. Om de gör det, sätt dem i separata rum och slå dem lätt. Om de 
tyglar från dessa saker, har de rätt till mat och kläder. Befall kvinnorna lätt för 
de är mäns fångar och har ingen kontroll över sig själva i person.

M473 Mata och klä på bra kläder på slavarna också.

DET SLUTLIGA STADIET FÖR KRISTNA OCH JUDAR

M453 När Mohammed först började predika i Mecka, då var hans religion 
Arabisk. Sedan blev Guden definierad i Koranen, identifierad med Guden i Tora 
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och andra Judiska element var introducerade. När Mohammed flyttade till Me-
dina, argumenterade han med Judarna när de förnekade hans status som profet 
i den Judiska linjen. Därefter krossade han Judarna.

M453 I hans sista budskap, blev Judarna och Kristna andraklass politiska 
medborgare, dhimmis.

Bara de Kristna och Judar som gav vika till Islam var beskyddade. De riktiga 
Kristna är de som förnekar treenigheten och accepterar Mohammed som den 
sista profeten. De riktiga Judarna är de som accepterar Mohammed som den 
sista profeten av deras gud, Jehova. Både Kristna och Judar måste acceptera att 
Koranen är sann skrift av Det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet är 
korrupt och felaktigt. Alla andra Judar och Kristna är felaktiga och Kuffar.

Koran 9:29 Skapa krig emot de som fick texterna (Judar och 
Kristna) men som inte tror på Allah eller domedagen. De för-
bjuder inte vad Allah och Hans Budbärare har förbjudit. De 
Kristna och Judar följer inte religionen av sanning förrän tills 
de ger vika och betalar skatten (jizya), så de blir förödmjukade.

De kristna har gömt sina profetior om Mohammed som ska komma för att 
fullborda arbetet av Kristus. Att tro i den gudomliga Jesus är att vägra ge vika för 
Islam. Precis som Judarna, är bara de Kristna som ger vika till Islam, hedrar Mo-
hammed som den sista profeten samt blir dhimmis och låter sig styras av Sharia 
(Islamisk lag); är riktiga Kristna. Islam definierar alla religioner. Alla religioner 
måste underkasta sig Islam.

SUMMERING AV MOHAMMEDS BEVÄPNADE EVENT

I973 I en nio års period tog Mohammed personligen del i tjugosju räder. Det 
var trettioåtta andra strider och expeditioner. Detta blir totalt sextiofem beväp-
nade event, som inte inkluderar lönnmord och avrättningar, med ett beväpnat 
event var sjätte vecka i genomsnitt.
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MOHAMMEDS DÖD

I1000 När Mohammed pratade med Aisha, hans favorit fru, klagade hon 
över ett huvudvärk. Mohammed sa, ”Nej, Aisha, Åh mitt huvud. Skulle det 

störa dig om du skulle dö framför mig så att jag kunde linda in dig i din slöja och 
be över dig?” Aisha sade, ”Jag tror att om du gjorde det, så skulle du återvända 
till huset och simpelt spendera natten med en av dina andra fruar.” Men smärtan 
blev värre och han hade sin sista sjukdom i Aishas hem.

I1006 Mohammed försvagades och var i stor smärta. Senare dog han med 
sitt huvud i Aishas knä. Hans sista ord var den perfekta sammanfattningen 

av Islam, politisk handling baserat på religion.

B4,52,288 Mohammed sa, ”Det ska inte vara några andra re-
ligioner förutom Islam i Arabien” och pengar borde fortsätta 
betalas för att påverka de utländska, Kuffar-ambassadörerna.

T1831 Mohammed begravdes under sängen. Sängen togs bort och en grav 
grävdes där den stod innan.
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MOHAMMED, MÄNNISKAN
Kapitel 15

Så lyd Allah och Hans budbärare. Men om du vänder ryggen 
emot dem, är “Vår” budbärare inte att skylla, för hans plikt är 

bara att leverera “Vår” varning tydligt. [Koran 64:12]

HANS FYSISKA APPARITION

B5,58,280 Hedningar hade ofta en bena, men Mohammed brukade bära sitt 
hår fallande löst precis som folket ifrån skrifterna (Judarna). Om inte instruerad 
annorlunda, följde Mohammed deras exempel. Dock, senare, började Moham-
med ha sitt hår i en bena.

B7,72,787 Mohammed var varken lång eller kort. Hans hudfärg var blan-
dad, varken blek eller bronsbrun. Hans hår var inte speciellt krulligt eller rakt. 
Han blev Allahs Apostel vid fyrtio, spenderade tio år i Mecka och tio år i Medi-
na. Han dog vid sextio års ålder.

B7,72,791 Qatada frågade Anas att beskriva Mohammeds hår. Anas sa, 
”Mohammeds hår nådde nästan till axlarna. Det var vågigt, inte rakt, men inte 
väldigt krulligt häller.

B7,72,793 Mohammed hade ett unikt utseende. Han hade stora fötter och 
händer, men hans handflator var mjuka.

B4,56,751 Mohammed var medellång och hade breda axlar och långt hår. 
Jag såg honom bära en röd kappa en gång, och tänkte att han var den mest stiliga 
mannen jag någonsin hade sett.
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MOHAMMEDS VITHET

Det finns många Hadither som rapporterar Mohammeds vithet.

B4,56,765 När Mohammed böjde sig för att be, spred han ut armarna så 
brett så att man kunde se hans armhålor. Ibn Bukair beskrev det som ”vitheten 
av hans armhålor.”

B9,90,342 Vid striden av Al-Ahzab, hjälpte Mohammed oss bära smuts till 
forten. Vi kunde se smuts som var täckt över hans vita mage.

B1,3,63 Vi satt ner med Mohammed i moskén en dag när en man plötsligt 
red upp på en kamel.

Han frågade,”Vem av er är Mohammed?” Vi svarade, ”Den där vite mannen 
som lutar sig över sin arm...”

B1,8,367 Just precis innan striden vid Khaybar, gav vi och Mohammed Fajr 
bönen innan soluppgång. Jag (Anas) red bakom Abu Talha och bredvid Mo-
hammed.Vi var så nära, att när vi red ner för huvudgatan av Khaybar, nuddade 
mitt knä Mohammeds ben. Hans klädesplagg flyttade på sig och exponerade 
vitheten av hans lår.

B4,56,747 Rabia Bin Abi Abdur-Rahman hörde Anas Bin Malik beskriva 
Mohammed såhär:

”För vårat folk, var han medellängd. Inte lång och inte kort. Han hade ing-
en utstickande hy, rosigt, inte vitblek, men inte mörkbrun häller. Hans hår var 
vågigt: inte väldigt krulligt, men inte väldigt rakt. Allah pratade först med ho-
nom när han var fyrtio. Han fick Allahs uppenbarelse i tio år medans han var 
i Mecka. Därefter stannade han i Medina i ytterligare tio år. När han dog, hade 
han kanske tjugo gråa hårstrån på sitt huvud och i sitt skägg.” Rabia sa, ”En gång 
såg jag vissa av hans hår och de var röda. Jag blev tillsagd att parfym hade gjort 
det rött.”
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HANS ILSKA

Det finns många Hadither om Mohammeds ilska.

B1,2,19 Om Mohammed beordrade en Muslim att göra någonting, gjorde 
han det tydligt så att det var någonting som var hanterbart inom deras gränser 
av styrka eller uthållighet. Fortfarande, klagade många, ”Mohammed, vi kan 
inte göra detta. Vi är inte som dig. Allah har friat dig från all synd.” Ilskan var 
tydlig på Mohammeds ansikte och han sa, ”Ingen fruktar Allah mer än mig och 
jag känner Allah bättre än någon av er.”

B1,3,90 En man sa en gång till Mohammed,
”Jag kanske inte kan gå till obligatorisk bön för att våran Imam är väldigt 

långdragen när han leder ceremonin.” Berättaren fortsätter, ”Jag har aldrig sett 
Mohammed så arg. Han sa, ”Vissa av er gör så att andra ogillar bön. Om du 
leder bönerna, så ska du hålla det kortfattat.

Vissa av folket här är sjuka, svaga, eller simpelt sagt har arbete att göra.”

HANS FÖRBANNELSER

B9,85,73 Mohammed skulle bönfalla Allah i den här bönen, ”Allah, Rädda 
de svaga Muslimerna. Och var grym emot Mudar, straffa dem med år av svält 
och hunger till folket från tiden av Joseph.”

Hans fru Aisha

Aisha var hans favorit fru. Den drömmen inträffade när hon 
var sex år.

M031,5977 Aisha citerar Mohammed: ”Tre nätter i rad såg jag dig i en dröm. 
En ängel levererade dig inlindad i silke och sa, ”Det här är din fru.” Medans jag 
vecklade upp silket, uppenbarade sig ditt ansikte. Jag sa, Om denna drömmen 
verkligen är ifrån Allah, i så fall låt det ske.” 

M008,3309 Mohammed och jag (Aisha) var gifta när jag var sex år. Jag var 
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förd till hans hus när jag var nio. Vi flyttade till Medina, där jag blev sjuk med fe-
ber i en månad. Jag tappade hår som resultat av sjukdomen. Min mamma, Umm 
Ruman, kom till mig en dag under tiden när jag gungade med några vänner. 
Jag hade ingen om idé vad hon ville, men hon höll mig i handen och hade mig 
stående vid dörren av vårat hus. Jag var andfådd, men när jag hade samlat mig, 
tog mamma med mig in och förde mig till hjälpkvinnan som fortsatte att önska 
mig lycka till. Kvinnan tvättade mig och gjorde mig söt. Mohammed kom in på 
morgonen och jag gavs till honom.

B8,73,151 Mina tjejvänner och jag (Aisha) lekte med dockor medans Mo-
hammed var i närheten.

De försökte gömma sig när han inträdde, men han kallade alltid tillbaka 
dem för att leka med mig. Leka med dockor eller något med en mänsklig fö-
reställning var förbjudet, men eftersom jag var så liten och inte kommit in i 
puberteten ännu, var det tillåtet.

HANS ANDRA FRUAR

B3,47,755 Mohammeds fruar samlade sig i två grupper. Den första innehöll 
Aisha, Haifsa, Safiya och Sauda. Den andra gruppen var bestod av Um Salama 
och hans andra fruar. Alla Muslimerna visste om att Mohammed älskade Aisha, 
så om någon hade en gåva att ge till Mohammed, väntade de tills han stannade 
till vid hennes hem. Det här gjorde att fruarna i Um Salama gruppen blev svart-
sjuka och de sände Um Salama till profeten för att be om att de skulle skicka 
gåvor oavsett i vems hus han råkade vara i. Um Salama föreslog detta till Mo-
hammed flera gånger, varje gång utan att få något svar.

Till slut, svarade han henne genom att säga, ”Försök inte att såra mig på 
Aishas bekostnad.

Allahs uppenbarelser kommer inte till mig när jag är utanför hennes säng. 
”Um Salama sa till honom, ”Jag ber om ursäkt till Allah för att skapa smärta i 
dig.” De andra fruarna fortsatte vara olyckliga, så de skickade Mohammeds dot-
ter, Fatima, till honom. Fatima sa till Mohammed, ”Dina fruar frågade om du 
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kunde behandla dem lika väl som Abu Bakrs dotter, Aisha.” Mohammed sa till 
henne, ”Älskar du vad jag älskar?”

Hon sa att hon gjorde det och när de svartsjuka fruarna frågade henne att 
medla med hennes far igen, vägrade hon. Till slut, skickade de Zainab till ho-
nom. Zainab var bitter och talade skarpt medans hon bad om att Aisha inte 
skulle visas någon favoritskap. Zainab började skrika och skälla och kalla glåp-
ord framför Aishas ansikte. Aisha svarade sedan kraftfullt till Zainabs klagomål 
tills hon blev tyst. Mohammed kollade på Aisha och sa, ”Hon är definitivt Abu 
Bakrs dotter.”

SEX

B1,5,249 Berättad ifrån Maimuna, en av Mohammeds fruar: Efter sex, 
renade Mohammed sig själv precis som när han skulle be förutom att han 
inte tvättade fötterna. Han sköljde av sperma och vaginal avsöndring från sin 
penis och sedan hällde vatten över resten av sin kropp. Därefter tog han bort 
sina fötter ifrån badkaret och tvättade dem. Det var så Mohammed tvättade 
sig efter sex.

B1,6,298 Mohammed och jag (Aisha) kunde bada tillsammans efter sex i 
samma badkar. Under min menstruation, kunde han ha mig bära en klänning 
som bara täckte mig ifrån midjan och neråt och kelade med mig. Han kunde 
också låta mig tvätta hans huvud medans jag menstruerade.

VANOR

B4,54,428 Aisha sa att Mohammed skulle bli väldigt upprörd om han såg 
ett moln i himlen.

Han kunde gå framåt tillbaka, träda in och ut ur huset konstant och hans 
ansikte kunde skifta färg.

Om det regnade, blev han dock avslappnad. Aisha kände alltid igen vilket 
humör han var i.
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När hon frågade det sa han, ”Jag vet inte varför jag är rädd. Det kanske är 
samma oro som folket av Ad refererar till i Koranen.

Koran 46:24 Därefter såg de ett moln komma in i dalen. De sa, 
”Molnet ger oss regn. ” Nej, det är gisslet du sökt, en vind som 
bär smärtsam vedergällning. Allt var förstört av herrens order. 
Morgonen reste sig ovan på tomma hus därav belöningen till 
de skyldiga.

B7,65,292 Mohammed föredrog att börja saker och ting från höger sida; 
kamma sitt hår, ta på sina skor eller vid rengöring. Han kunde följa denna öv-
ning i allt han gjorde.

M023,5018 Anas sa att Mohammed förbjöd folk att dricka medans de stod. 
Qatada relaterade:

Vi frågade honom, ”Hur är det med att stå och äta?” Anas sa, ”Det är ännu 
mer invändande.”

M023,5029 Anas relaterade till historien om att Mohammed brukade dricka 
sina förfriskningar i tre klunkar.

M023,5037 Mohammed: ”När en Muslim äter, borde de inte tvätta sina hän-
der förrän de är slickade rena, antingen av dem sjävla eller av någon annan.”

M024,5231 Mohammed: ”När någon sätter på sig sandaler, borde han sätta 
på sig den högra först.

När någon tar av sig sandalerna, borde han ta av den vänstra först. Antingen 
på det viset eller simpelt ta på eller av båda samtidigt.”

M024,5234 Mohammed gjorde det olagligt för en man att äta med sin vänst-
ra hand eller gå med bara en sandal på. Han förbjöd också en man att ha på sig 
klädesplagg som inte hade några öppningar för armarna som kunde förlänga 
eller stödja sig själv när man hade ett ända klädesplagg som kanske exponerar 
hans genitalier.

M024,5238 Mohammed: ”Ingen ska ligga på ryggen med en fot placerad 
över den andra.”
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BLYGSAMHET

B7,72,807 En dag kikade en man in i Mohammeds hus och såg honom klia 
sitt huvud med en kam. Mohammed la märke till mannen och sa, ”Om jag hade 
insett att du kikade på mig skulle jag ha stuckit kammen i ditt öga. Anledningen 
att folk måste fråga om lov är att hålla dem borta från att se saker de inte borde.”

MOHAMMEDS SLAVAR
Kvinnan som Mohammeds ”Högra hand ägde” var en fånge använd som slav 

för sexuellt nöje.
B9,89,321 Mohammed kunde bara ta löfte av lojalitet från en kvinna om 

hon först recitera denna Koran versen:

Koran 60:12 Å, Budbärare, när man tror att en kvinna kom-
mer till dig och svär en ed av lojalitet till dig och tillskriver sig 
inga andra gudar som partners med Allah...

Mohammed skulle aldrig låta hans hand nudda en kvinnas hand, om hon 
inte var en kvinna hans högra hand ägde, detta är en slav eller en av hans fruars 
slavar.

B3,34,351 En man förband sig till att fria en av hans slavar vid hans död, 
men senare behövde pengar. Mohammed tog slaven och frågade, ”Är det nå-
gon som vill köpa denna slav ifrån mig?” Nu Aim fick slaven ifrån Moham-
med efter att ha gett profeten ett visst pris.

B3,46,717 Jag, Ibn Aun, skrev till Nafi ett brev och hans svar var att krafter-
na av Mohammed hade skapat en överrasknings attack på Bani Mustaliq när 
de vattnade sina kalvar och inte var uppmärksamma. Deras män hade blivit 
slaktade och deras kvinnor och barn tillfångatagna. En kvinna, Juwairiya, gavs 
till Mohammed som krigsbyte den dagen.

Nafis brev sa att han hade hört ifrån Ibn Umars anseende, vem som var i den 
attackerande armén den dagen.

B3,47,765 Berättad av Kurib, en friad slav av Ibn Abbas: ”Mainmuna, en 
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av Profetens fruar, talade om för mig en dag att hon hade friat en av hennes 
kvinnoslavar utan att först fråga Mohammed om lov. När det var hennes tur att 
stanna med Mohammed, sa hon, ”Är du medveten om att jag friade min slav-
flicka?” Han svarade, är det sant?

”Ja,” sa hon. Mohammed sa, ”Din belöning skulle ha varit ännu större om du 
hade gett henne till en av din mammas bröder.”

B7,65,344 Medans i slavskräddarens hem, åt Mohammed en pumpa rätt 
som han verkade njuta av. Sedan dess, har jag (Anas) njutit av att äta pumpa.

B9,91,368 Umar sökte Mohammed och fann honom i ett rum uppför trap-
pan med en svart slav stående vakt vid toppen av trappan. Umar sa till slaven, 
”Informera Mohammed att Umar är här och att jag söker lov om att se honom.”

Slaven tillät mig in i rummet.

KRIG

Mohammed var ägnad åt våld i Islams sak.

B9,90,332 Abu Huraira hörde Mohammed säga, ”Vid Allah, om jag hade 
ett sätt att transportera alla män som önskade att slåss i jihad, så hade jag inte 
missat någon möjlighet att bekämpa Kuffar.

Det skulle vara ett rent nöje att bli martyr åt Allah, bli återupplivad, och 
martera om och om igen.”

B4,52,151 Mohammed och Abu Talha kunde dela en sköld i strid. Abu Tal-
ha var en exceptionell bågskytt och Mohammed kunde följa hans flygande pilar 
medans de ilade emot sina mål.

HUMOR I JIHAD

M031,5932 Amir B, Sad rapporterade med auktoriteten från sin far, att Al-
lahs Apostel samlade hans föräldrar för honom på dagen av Uhud när en poly-
teist hade satt eld på (attackera tappert) Muslimerna. Därpå sade Allahs Apostel 
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till honom: ”(Sa´d), skjut en pil, (Sa´d), må min mamma och pappa bli tagen 
som lösen åt dig.” Jag drog en pil och sköt en fjäderlös pil emot Mecka-poly-
teisten, siktande på hans sida. Han föll ner och hans privata delar exponerades. 
Allahs Profet skrattade så att jag såg hans framtänder.

GRYMHET

B2,24,577 Vissa folk kom till Medina men klimatet gjorde dem illamående, 
så Mohammed lät dem stanna med kamelerna som hade blivit plockade som 
skatt. Han sa åt dem att dricka kamel urin och mjölk, som kur för deras sjuk-
dom. Istället, mördade folket herden och stal kamelerna. Mohammed skickade 
män efter dem och de fångades kvickt. Mohammed beordrade att deras händer 
och fötter skulle skäras av och deras ögon utspetsade med heta spjut. De lämna-
des till att dö av törst på klipporna av Harra.

HANS KROPPSLIGA FUNKTION

En av många Hadiths om Mohammed och eliminering.

B1,9,479 När Mohammed gick på toa, följde jag och en annan pojk efter 
med en pinne, en stav och en behållare med vatten. När han var klar, gav vi 
honom vattnet.
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TÅRARNA IFRÅN JIHAD
Kapitel 16

Dessa siffror är en grov uppskattning på dödsfallen av Kuffar i politiskt age-
rande av jihad funnen i Koranen, Sira och Hadith.

AFRIKANER

Thomas Sowell beräknar att 11 miljoner slavar var transporterade över At-
lanten och över 14 miljoner var skickade till Islamiska nationer i Nordafrika 
och i Mellanöstern.2 För varje slav fångad, dog många andra. Uppskattningarna 
av oavsiktlig skada varierar. Den berömde missionären David Livingstone be-
dömer att för varje slav som nådde plantagerna, så dog fem andra genom att 
mördas i räder eller avlida under tvångs marscherande trotts sjukdom och um-
bärande.3 Så för 25 miljoner slavar levererade till marknaden, så har vi ett döds-
fall på 120 miljoner människor. Islam styrde grossisthandeln på slavar i Afrika.4 

120 miljoner Afrikaner 

KRISTNA

Numret av Kristna martyr dödade på grund av Islam är nio miljoner.5 En 
grov uppskattning av Raphael Moore i History of Asia Minor är att ytterligare 

2 Thomas Sowell, Race and culture (New York: Grundböcker, 1994), 188.
3 J.H. Worcester, Life of David Livingstone (Chicago: Kvinnors Presbyterium bord av Uppdrag, 

1888), 62
4 Bernard Lewis, Race and slavery in the middleeast (New York: Oxford Universitets Press, 1990).
5 David B. Barrett, Todd M. Johnson, World christian trends AD 30-AD 2200 (Pasadena: William 

Carey Library, 2001), 230, bord 4-10.
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50 miljoner dog i krig genom jihad. Räknar man med de en miljon Kristna Afri-
kaner dödade under 1900 talet så har vi: 

60 miljoner slaktade Kristna.

JUDAR

Judarna hade ingen politisk kontroll över något land, så deras dödsfall är 
begränsade till några tusen dräpta i upplopp.

HINDUER

Koenard Elst i Förhandlingar i Indien6 ger en uppskattning på 80 miljoner 
Hinduer dödade i den totala jihaden emot Indien. Landet Indien är idag hälften 
så stort än uråldriga Indien, på grund av jihad. Bergen nära Indien är kallade 
Hindu Kush, menat ”Begravnings högen av Hinduer.”

80 miljoner Hinduer

BUDDISTER

Buddister håller inte protokoll på krigens historia. Håll i sinnet att i Jihad, 
är det bara Kristna och Judar som tillåts överleva som dhimmis (andraklass 
medborgare under Sharia); alla andra var tvungna att konvertera eller dö. Jihad 
dödade Buddister i Turkiet, Afghanistan, samt längs med Silkesrutten och i In-
dien. Totalt grovt uppskattat 10 miljoner.7

10 Miljoner Buddister

TOTALT

Detta ger en grov uppskattning på 270 miljoner dödade genom jihad.

6 Koenard Elst, Negationism in India (New Delhi: Röst av Indien, 2002), 34.
7 Barrett och Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, 230, bord 4-1.
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Kapitel 17

Vår Herre! Vi tror i vad Du har uppenbarat, och vi följer Aposteln; 
därefter skriv ner oss tillsammans med de som vittnar. [Koran 3:53]

UNDERKASTELSE OCH DUBBELHET

Efter Mohammed utropade sig själv som Profet av Allah, avancerade hans 
idé att alla skulle ge vika till budbäraren. Hela hans värld blev dualistisk och 
uppdelad i de som trodde på honom och de som inte gjorde det. Troende och 
Kuffar.

DUBBELETIK

Islams framgång kom med politiken i Medina. Hans politik var baserad på ett 
dubbeletik system med en sorts etik för Muslimer och en annan etik för Kuffar. 
Ett exempel av dubbeln är att en Muslim får inte ljuga till en annan Muslim men 
vid flera tillfällen gav Mohammed tillåtelse att ljuga för Kuffar med anledning att 
avancera Allahs sak. Detta tvåfaldiga etiksystem var nödvändigt för att implemen-
tera jihad och den är fortfarande i plats tydligt idag. Tvåfaldig etik skapar en ”An-
nan” som kan bli behandlad annorlunda än en Muslim. När Mohammed blev en 
profet så ändrades han världs vy och etik. Mänskligheten blev indelad i två olika 
grupper. Mohammeds reaktion till varje person var beroende på om personen var 
Muslim. Mohammeds politiska vy var djupt och fundamentalt dubbel.

Enighet av mänskligheten skulle bara komma när hela världen gav vika till 
Islam. En Kuffar blir inte given den vanliga tänkbara moralen så som jämlike, 
brödraskap, ärlighet och medkänsla.
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Ifrån exemplen vi ser i Mohammeds liv, kan Kuffar bli hånade, förbannade, 
baktalade, hotade, torterade, mördade, rånade, lönnmördade, eller förslavade 
till att avancera Islams sak. Om en handling emot en Kuffar avancerar Islam, så 
är handlingen god. Allt som säger emot Islam är ondskefullt.

JIHAD

Jihad är dubbeletik med heligt våld. Koranen kallar jihad av svärdet, kämpa i 
Allahs sak. Men jihad är också drivet med tal, skrift och pengar. Nyckel religiösa 
elementet av dubbeletiken är att Allah uppoffrar våld för komplett dominans. 
Kuffar måste ge vika till Islam. Jihad är vanligtvis kallat ”Heligt krig” men det 
här är alldeles för trångsynt vy. Jihad betyder kamp eller ansträngning och är 
en process som är grunden i Mohammeds liv, den perfekta jihadisten. I Mecka, 
demonstrerade Mohammed den initiala övningen av jihad när Islam är svag: 
övertygelse och konversion.

När han flyttade till Medina, demonstrerade han hur jihad fungerar när Is-
lam är stark: genom immigration emot invånare, skapa politisk makt genom att 
kämpa emot världen, dominera andra religioner, använda våld, och etablera en 
regering. Alla Trilogierna har att göra med jihad.8

24%Medin Koran
67%Sira

21%Hadith

31%Trilogin Totalt

0%

Mecka Koran 0%

20% 40% 60% 80%

Andel Trilogitext dedikerad till jihad

8 För mer information om statistik och metoder använda:  
https://www.politicalislam.com/triology-project
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JIHADEN I MECKA

Från en ståndpunkt av krig, började inte jihad förrän Mohammeds första 
mord attack i Medina.

Men dess rötter går tillbaka till Mecka när Mohammed förbannade de ur-
åldriga Arab gudarna.

Jihad är en kraft som manifesterar sig själv genom omständigheter. Våldet 
kanske inte går längre än aggressiva argument, slagsmål, nedlåtande, fientlighet, 
förolämpningar eller hot, men det är alltid baserat på ett etiksystem av dubbel-
het som startade i Mecka. I Mecka lovade Mohammed sina kritiker slakt. När 
heta argument bröt ut emellan Meckarna och Muslimerna, så var det en Muslim 
som tog upp ett vapen och först drog blod. Det var en Muslim, Umar som våld-
samt protesterade över en dikt.

Mohammed var i Mecka när han signerade en blodsed med Muslimerna 
från Medina. Roten av våldet i Medina var freden i Mecka. Det var inget dö-
dande av Kuffar i Mecka men Kuffarna var lägre ställda än ett djur. Allah hatar 
Kuffar. Freden i Mecka inkluderade hat. Denna fred krävde underkastelse.

SUCCÉN AV POLITISK ISLAM OCH JIHAD

Det är möjligt att ta fakta funnen i Sira och ge en vetenskaplig grund för Is-
lams succé. Religiös Islam är definierad som doktrin och oroar sig om att kom-
ma till Paradiset och undvika Helvetet genom att följa Koranen och Sunnan. 
Delen av Islam som hanterar en ”utomstående”, Kafir, är definierad som politisk 
Islam. Eftersom så mycket av Trilogin handlar om Kafiren, är den statistiska 
sammanfattningen att Islam primärt ett politiskt system, inte ett religiöst sys-
tem. Mohammeds succé berodde på politik, inte religion. Sira, Mohammeds 
biografi, ger en mycket detaljerad redovisning av hans uppkomst till makt. Han 
predikade religionen Islam i tretton år i Mecka och samlade 150 följare. Han 
tvingades att flytta till Medina och blev en politiker och krigare. Under de sista 
nio åren av sitt liv, var han involverad i 95 våldsamma händelser. När han dog, 
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var nästan varje Arab på halvön Muslim. Mohammed lyckades genom politik, 
inte genom religion. En bedömning kan bli gjord att det var 100,000 Muslimer 
när Mohammed dog.9 Använder man den här informationen kan en graf ritas:

100,000
Muslimer

150 Muslimer

23 år
(Mohammeds 
död)
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börjar 
predika Islam
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Tillväxt av islam 

Det är två distinkta utvecklings processer i religion och politik.
Lärandet och religion växte i en takt på ungefär 12 nya Muslimer per år.
Politik och jihad växte i takt av 1000 0 nya Muslimer per år, en enorm ök-

ning. Politik var nästan tusen gånger så mer effektiv än religion. Det skulle inte 
existera någon Islam idag, om det bara var en religion. Statistik visar att Islams 
politik är vad som gav Islam framgång, inte religion. Att säga att Islam är en reli-
gion av fred missar poängen, eftersom religionen är inte kärnan av Islams kraft.

Det var politiken som bringade framgång, inte religionen. Den statistiska 
slutsatsen är: Islam är primärt en politisk ideologi.

9 The History of al-Tabari, volym XI (Albany,NY: SUNY), sida 9. Khalid, svärdet av Allah, gick 
in i strid 633 AD (Mohammed dog 632 AD), med 10,000 Muslim Arab trupper vid Striden av 
Kedjor. En nation vid full konflikt kan ha en arme på ungefär 10% av populationen. Om 10% är 
10,000, så är den totala populationen 100,000. Detta är en väldigt grov uppskattning.
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DEN SUPERBA MÄSTAREN AV CIVILISATIONS KRIG

Mohammed var en briljant mästare av civilisationskrig och har ej haft nå-
gon jämlike genom tiderna. Hans förstående av att använda makt var sofisti-
kerad och subtil. Fysiskt våld var bara en liten del av hans förståelse av krig. 
Mohammeds djupa insikt var inte simpelt drivandet av fysiskt krig men istället 
drivandet av krig emot sinnet, känslor, kultur, politik, och religion. Det var ing-
en aspekt av att vara människa som Mohammed inte använde för krig. Pengar, 
frälsning, sex, kultur, religion, öde, familj, migration, lagar, regering, makt, list, 
falskhet, rasstolthet, stamtänk, samhälle, rädsla, propaganda, diplomati, spion-
konst, filosofi, etik, och psykologi; allt användes för jihad. Jihad var inte bara 
heligt krig utan istället komplett och totalt civilisations krig.

ISLAMISERING AV EN KULTUR

Sira ger en dynamisk bild av hur Islam inträder i en kultur. När Mohammed 
började predika i Mecka, så var det ingen animositet. Islam porträtterades som 
en logisk fortsättning på de uråldriga Arabiska religionerna. Därefter gjorde 
Islam anspråk att vara en ”broder religion” till Judendomen.Sedan gjorde den 
anspråk på att inte bara vara en bättre religion men den bästa och alla andra re-
ligioner hade fel. Islam var offentligt konfronterande också attackerande i varje 
aspekt av värdkulturen. Fientlighet skapades emellan Islam och Meckakulturen 
av religiös tolerans. Meckarna försökte försona sig med Muslimerna men det 
kunde inte kompromissas. Islam ökade sitt våld som resulterade i ett traktat av 
krig med nya allierade i Medina. När Muslimerna immigrerade till Medina, så 
var invandrarna fridfulla. Men när Judarna sa att Mohammed inte var en profet 
i den Judiska traditionen, blev Islam fientlig. Islam var den bättre religionen; 
och om debatt inte visade det, dök kraftfulla argument upp.

Vid denna tidpunkt, var processen av Islam samma i Medina som i Mecka. 
I Medina fann Mohammed ett sätt att skaffa pengar och lösa gamla konflikter 
med Meckaborna som aldrig gav vika till Islam. Lösningen var politisk jihad 
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emot Meckaborna, Judarna, och deras grannar. Genom jihad, erövrade politisk 
Islam hela Arabien inom nio år.

MOHAMMED OCH JUDARNA

Relationen mellan Mohammed och Judarna tar upp en väldigt stor del av 
Sira. I Mecka, var Mohammeds relation med dem religiös. Mohammed identi-
fierade Allah med Jehova.

(Mohammed förklarade aldrig vem Allah var. Han var inte tvungen. Allah, 
månguden, var boss över de många gudarna i Kaba. Qurayhstammen svor alla 
eder vid Allah långt innan Mohammed gjorde.) Koranen adopterade Judiska be-
rättelser om Moses, Adam och andra för att göra poängen att Allah skulle straffa 
dem som inte löd Hans profeter. Han tog denna ståndpunkt när han var i Mecka 
där det var väldigt få Judar. I kontrast så var Medina ungefär hälften Judisk. Deras 
ledare var svaga debattörer men trotts detta, lät de Mohammed veta att han inte 
var en Judisk profet. Tonen ifrån Mohammed och Koranen ändrades därefter an-
gående Judarna. Den teologiska grunden var lagd för deras förstörelse.

De första två stammarna hade valet att konvertera eller exil och förlora sin 
egendom. Men den tredje stammen av Medina hade valen konvertering eller död. 
Judarna av Khaybar hade valet av konvertering eller dhimmi, en permanent an-
draklass laglig status. Trilogin är mer negativ om Judarna än Hitlers Mein Kampf.

1%

0% 10% 20%

7%Mein Kampf

9,3%Trilogin Totalt

8,9%Hadith

12%Sira

17%Medin Koran

Mecka Koran

Anti-Judisk text i Trilogin
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DHIMMIS

Relationen mellan Islam, de Kristna och Judarna formades av Mohammed. 
Relationen är dhimmi status eller dhimmiskap, som etablerades vid Khaybar 
efter att Judarna krossades. En dhimmi är en Jude eller Kristen som går med på 
att vara en andraklassmänniska politiskt, kulturellt och religiöst.

En dhimmi uppoffrar all civilrätt och betalar en speciell skatt av förödmju-
kelse. Absolut var pengaflödet av Islams imperie baserat på denna speciella 
skatt, jizya.

SLAVERI

Mohammed fångade slavar, sålde slavar, köpte slavar, friade slavar, torterade 
slavar, hade sex med slavar, gav slavar som gåvor för nöje, tog emot slavar som 
gåvor, och använde slavar för arbete.

I Islam är slaveri en välsignelse. Antingen slaven eller hens familj kommer 
en dag konvertera till Islam för att bli friad, därav skapa nya Muslimer.

ETT KRIG AV CIVILISATIONER

Islam är en civilisation av dualism och underkastelse. Våran civilisation har 
ideal av enhetlig etik och frihet. Jämlika och frihet har ingen basis i dualistisk 
och underkastelse. Du kan inte ge vika och vara fri. Det är ingen jämlikhet i 
underkastelse. I 1400 år så har Islam triumferat över Kuffar. När vi (Kuffar) väl 
förstår den absolut sanna naturen av Islam så kan vi besegra dualism och trium-
fera över underkastelse.
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ÖVERSÄTTNING AV 
KORANEN TILL ENGELSKA

Koranen innehåller en problematisk mix av skönhet, våld och grumlighet. 
En av de föreslagna lösningarna till problemen i Koranen är att en ”bättre” över-
sättning kan eliminera problemen av det förfärliga våldet. Det har varit två till-
vägagångssätt till översättningen av våldet, avslöja våldet eller mildra våldet. Du 
kan se de två synsätten på webbsidor som producerar parallell översättning.

Ett exempel är http://www.quranbrowser.com/ vilket ger tio översättningar 
eller den http://corpus.quran.com/ vilket förser en original Arabisk version. Vil-
ken översättning som nu används, så måste den matcha historien funnen i Sira, 
Mohammeds heliga biografi och Hadith, hans traditioner. Både Sira och Hadith, 
är fyllda med våldsam jihad, så den skarpa versionen av Koranen matchar den 
historiska jihaddoktrinen funnen i Mohammeds liv. CSPI-Koranen klargör ef-
fekten för Koranen emot Kuffar, icke-Muslimer. Detta betyder att subtil religiös 
doktrin är sekundär.

CSPI-synpunkt är den ur Kuffars perspektiv, den utomstående. CSPI-versio-
nen tillåter vem som helst att förstå Koranen funnen i en bokaffär. Här är en lista 
av de primära referenserna använda i skapandet av CSPI-Koranen

• Ali, Maulana Muhammed. Holy Koran (Columbus, Ohio: Ahmadihyy-
ah Anjuman Ishaat Islam, 1998).

• Arberry, A. J. The Koran interpreted (New York: Touchstone, 1996).
• Dawood, N. J. The Koran (London: Penguin Books, 1999).
• Pickthall, Mohammed M. The Meaning of the GloriousKoran (Kuwait: 

Dar al-Islamiyya).
• Rodwell, J.MThe Koran (North Clarendon, Vermont: Tuttle Pubblish-

ing, 1994).
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ÖVERSÄTTNING AV KORANEN OCH ANDRA DR. BILL 
WARNER BÖCKER IFRÅN ENGELSKA TILL ANDRA 
SPRÅK

När man översätter Dr. Bill Warners böcker, använder CSPI primärt de res-
pektive auktoritära Koranöversättningarna. I fall där det inte finns några aukto-
ritära översättningar eller när den existerande översättning skiljer sig åt signifi-
kant från citaten använda av Dr. Warner (t. ex. Den substantiellt mildrar våldet 
i texten), översättningen följer det Engelska originalet använt av Dr. Warner.
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OM FÖRFATTAREN
Dr. Bill Warner hade ett livslångt intresse i reli-
gioner, inkluderat Islam och dess effekt på his-
toria och civilisationer. Efter 9/11 New York ji-
hadattackerna, började han arbeta för att skapa 
den Islamiska politiska doktrinen, vilket påver-
kar icke-Muslimer, tillgänglig för genomsnitt-
spersonen.

Dr. Warners träning i vetenskapsteori och 
matematik formade hur han analyserade ideo-
login i Islam. Efter att inse att de Islamska fun-
damentala texterna var svåra att läsa och förstå, 
började han organisera dem så att de lätt kunde 

begripas. Medans han analyserade de Islamska texterna, blev det klart att den 
Islamska civilisationen: kultur, religion och politik, är baserad på teokrati, och 
inte konstruerad på samma civilisations principer som resten av världen. Simpla 
statistiska metoder visade att dualism och underkastelse var de fundamentala 
principerna av Islams doktrin. Dr. Warner grundade Centret för studerande av 
politiskIslam (CSPI) för att vidare studera politiskIslam och dess konsekvenser 
för västerländsk Civilisation. Han har skrivit över ett dussin böcker som under-
visar om politiskIslam och gör den Islamiska doktrinen fattbar. Han utvecklade 
också den första självstudie kursen om politisk Islam. Dr. Bill Warner har en fil.
dr. I fysik och applicerar matematik ifrån North Carolina State University. Han 
höll positioner som forskningsvetenskapsman, företagare och högskoleprofessor.
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SLUTORD

CENTER FÖR STUDERANDE AV POLITISK ISLAM 
INTERNATIONELLT (CSPI)

Center för Studerande av Politisk Islam (CSPI) är en undervisande organi-
sation dedikerad till att upplysa den generella publiken om doktrinen av politisk 
Islam baserat på arbetet av Dr. Bill Warner. CSPI internationell (CSPII) är den 
volontärbaserad, ideell, undervisnings organisation av CSPI som översätter och 
publicerar böcker, som ger träning och lektioner samt gör forskning dessutom er-
bjuder förmågan att förena gruppgemenskapen med likasinnade människor värl-
den runt som vill vara aktiva. Om intresserad att gå med, sök https://www.cspii.
org/. Islam är en: ideologi, ett komplett civilisationssystem som är av fördjupning 
med en kultur, en religion och politiskt eller lagligt system. Det är det politiska 
systemet som är intressant för det är den delen som definierar rollen av icke-Mus-
limer eller Kuffar. CSPII är bara intresserade i ideologin av politiskIslam, och inte i 
religionen eller dess medlemmar. Våran organisation värderar rationellt tänkande 
och debatterar om politiska idéer. Världen har ett nytt verktyg för att hantera Is-
lam, faktabaserat resonemang och en kunskapsrik aktiv gruppgemenskap. Om du 
gillar vårat arbete och håller med om att det är viktigt att sprida informationen om 
politiskIslam, så kan du hjälpa på ett flertal olika sätt:

• Dela informationen med din familj, vänner, kommunpolitiker,politiker, 
klasskamrater och kollegor.

• Börja prata om Islam genom att använda CSPI-metoden. Träna andra i 
att göra samma sak.
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• Stöd oss med din tid genom att volontär anmäla dig till CSPII projekt.
• Gå med oss i våra aktiviteter, så som översättning, forskning, publice-

rande, grafik, lagar, service, finansiell service, administration och myck-
et mer.

• Besök gärna https://www.cspii.org/be-active/ 
• Vi kan göra detta tillsammans,tusen tack för din läsning!
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