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INTRODUKTION
KAPITEL 1

SHARIA I EUROPA IDAG

När du studerar islam i Europa idag, så ser du hur Amerika kommer att bli om 20 år. Varför?
Handlingarna utförda av muslimerna i Europa är baserade på sharialagar, de samma
sharialagar som man har börjat att implementera i dagens Amerika.

• Tidvis kan trafiken inte röra sig på Londons gator, på grund av att muslimer har tagit
kontroll över gatan för att be — ett politiskt resultat baserat på sharialagen.
• I Europa finns det hela områden där det inte är möjligt för icke-muslimer att röra sig.
Detta inkluderar polisen och annan blåljuspersonal. Detta är islamska enklaver där det bor
en övervägande andel muslimer. Denna «endast muslimer» - policy är baserad på
sharialagen och områdena kallas ofta för No-Go-zoner.
• I England är det en anglikansk biskop som förespråkat att islamska lagar skall gälla för
muslimer. Denna biskop lyder sharialagen.
• I skolorna kan det endast användas texter om islam som är godkända av en företrädare
för islam. Detta är baserat på sharialagar.
• Kristna kan inte prata med och berätta för muslimer om kristendomen. De kan heller inte
dela ut litteratur om kristendomen. Detta är ett politiskt resultat baserat på sharialagar och
som verkställts av brittiska domstolar.
• Våldtäkter förekommer i så stor grad i delar av Sverige, att Sverige har infört förbud för
polisen att inhämta och presentera data i våldtäktsutredningar som kan peka mot
invandrare och islam. Våldtäkt är en del av den islamska doktrinen som användes mot
icke-muslimska kvinnor.
• I London håller muslimer massdemonstrationer där det krävs att brittisk lag upphävs och
att den ersätts med sharia som skall styra alla innevånarna i landet, oavsett
trosbekännelse. Denna politiska aktivitet är baserat på sharia.
• På några engelska sjukhus, under fastemånaden ramadan (fastemånaden är en religiös
islamsk händelse), är det omöjligt för icke-muslimer att äta där, eftersom muslimer då kan
se dem äta. Att icke-muslimer skall underkasta sig islamska preferenser är baserat på
sharia.
• På brittiska sjukhus blir muslimska kvinnor behandlade på sätt som sharialagen kräver. I
första hand av kvinnliga, helst då muslimska, läkare.

SHARIA I DAGENS AMERIKA

Här följer aktuella och historiska händelser i Amerika framdrivna av sharialagarna:

• Den 11:te september 2001 angrep och ödelade jihadister «World Trade Center» i New
York. Detta ondskefulla angrepp var helt i överensstämmelse med doktrinen för jihad som
man finner i sharia. Angreppet var en politisk handling, motiverat av ett religiöst mandat för
ändlös och tidlös kamp mot de otrogna, jihad.
• Läroböcker i Amerika skall godkännas av islamska råd. Detta är i linje med sharia.
• Amerikanska arbetsgivare och skolor blir konfronterade med krav om tid och plats för att
utöva islamsk bön. Dessa krav är baserade på sharia.
• Det amerikanska bankväsendet blir islamiserat med shariafinansiering. Vårt banksystem
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blir förenligt med sharia inom den befintliga finansrätten, men man är helt ovetande om hur
allomfattande sharia är.
• Universitet och skolor blir ombedda att tillhandahålla tider i badhus som är
könssegregerade, samt att även andra "kroppsövningsfaciliteter" (gymnastiksalar,
träningslokaler, ...) har tider speciellt för de muslimska kvinnorna.
• Sjukhus stäms för att de inte gör behandling tillgänglig som är förenlig med sharia.
• Ingen kurs på collegenivå använder sig av kritisk granskning angående islams historia
och doktrin. Enligt sharialagen kan inte något som handlar om islam kritiseras.
• Muslimsk välgörenhet (sakat - allmosan) ger pengar till jihadister (islamska terrorister).
Detta är i överensstämmelse med sharia.
• Amerikanske skattepengar används till att betala installation av muslimska fotbad på
flygplatstoaletter. Detta är i överensstämmelse med sharia.
• Amerikanska fängelser är starka fästen för att omvända intagna till islam.
• Arbetsplatser blir omgjorda till islamska böneplatser genom att inreda speciella rum och
ha pauser för bön. Detta är i överensstämmelse med sharia.
• Islamska flyktingar tar med alla sina fruar till Amerika för att få välfärdsfördelar och
medicinsk behandling. Amerikanska myndigheter företar sig ingenting själva när det
framställs bevis för detta. Polygami är ren sharia.
• Vi utkämpade krig i Irak och Afghanistan för att implementera grundlagar där första
paragrafen säger att sharia är högsta lag.

VARFÖR BEHÖVER VI KÄNNA TILL SHARIA?

ISLAMSKA LÄRDE HÄVDAR: Islamsk lag är perfekt, universell och evig. USA:s lagar är
tillfälliga, begränsade och de kommer att försvinna. Det är var muslims plikt att lyda Allah´s
lagar, sharia. USA:s lagar är gjorda av människor. Sharialagarna på den andra sidan är
helig lag och den kommer från den enda legitima guden, Allah.

Sharia är baserad på principerna man finner i Koranen och de andra islamska religiösa
och politiska texterna. Det finns ingen gemensam princip mellan amerikansk lagstiftning
och sharia.

Under sharia:
• Är det ingen religionsfrihet.
• Är det ingen yttrandefrihet.
• Är det ingen tankefrihet.
• Är det ingen frihet för konstnärliga uttryck.
• Är det ingen pressfrihet.
• Är det ingen likhet mellan människor— en icke-muslim, en så kallad kafir, är aldrig
likvärdig en muslim.
• Är det inte samma lagliga skydd av olika klasser av människor. Rätten är dualistisk, med
egna lagar för muslimska män och andra lagar för kvinnor och icke-muslimer.
• Är det ingen likabehandling av kvinnor.
• Man kan slå kvinnor (sin hustru).
• En icke-muslim får inte bära vapen.
• Det finns inte någon demokrati, eftersom demokrati betyder att en icke-muslim är
likvärdig en muslim.
• Vår människoskapade grundlag är ett dokument av "ignorans", jahiliyah, som måste
underkastas sharia.
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• Är Icke-muslimer dhimmies, en slags tredje klassens medborgare.
• Alla regeringar skall styras av sharia.
• Olikt den engelska rättsordningen är sharia inte tolkningsbar och den kan heller inte
förändras.
• Det finns ingen «Gyllene-regel» (”Allt ni vill människorna skola göra eder, skola ni och
göra dem.”) inom islam och i sharia.

LÖSNINGEN

Dnna lilla bok du håller i din hand använder sig av ett faktabaserat angreppssätt för att
förmedla kunskap, baserat på analytiskt och kritiskt tänkande. När du läst färdigt denna
bok, kommer du veta vad sharia är. Ändå viktigare, du kommer att känna för grunderna till
sharia. Du kommer få en förståelse för islam som de flesta i Västvärlden inte har. Du
kommer börja förstå islam.

DE TRE SYNSÄTTEN PÅ ISLAM

Det finns tre olika synsätt på islam. Synsättet kommer an på vad man tänker och tycker
om Muhammed.
Första synsättet: Om man tror Muhammed är Allah:s profet, då är man en troende muslim.
Andra synsättet: Om man inte gör det, är man en icke-troende – en icke-muslim - en kafir.
Det tredje synsättet kommer från en av islams försvarare (apologet).
Försvarare tror inte att Mohammed var en profet, men de är toleranta inför islam, utan att
de egentligen har någon faktisk kunskap om islam.

Här följer ett exempel på de tre olika synsätten.

I Medina satt Mohammed en hel dag med sin 12 år gamla hustru, medan de såg på när
800 judar blev halshuggna med svärd.1De blev halshuggna för att de hade sagt att
Mohammed inte var Allah´s profet. Muslimer ser dessa dråp som nödvändiga, för att
förneka Mohammed som profet var och är ett lagbrott mot islam. De blev halshuggna för
att det var sanktionerat (påbjudet) av Allah.
icke-muslimer ser på detta som ett bevis på det jihadistiska våldet inom islam och som en
ondskefull handling.
Apologeter säger att detta är en historisk händelse och att alla kulturer har våld i sin
historia och att man därför inte skall fördöma denna händelse. De har aldrig läst någon av
islams grundläggande texter, men talar med auktoritet om islam.

Följande de olika synsätten att dräpa 800 judar:
• En perfekt och helig handling (troende muslim)
• En tragedi (icke-troende, icke-muslim)
• Ännu en historisk händelse. Vi har gjort värre ting säger försvarare, så kallade apologeter.

Det finns inte någon «enhetlig» syn på islam, eftersom de olika synsätten inte kan förenas.
Denna lilla bok är skriven utifrån icke-muslimers synsätt och boken ser islam utifrån
perspektivet om hur islam påverkar icke-muslimer. Detta betyder också att religionen är av
liten betydelse. Enbart muslimer bryr sig om religionen inom islam, men alla icke-muslimer

1 The Life of Muhammed, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, sida 464
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blir påverkade av islams politiska syn.

Denna bok diskuterar islam som ett politiskt system. Den diskuterar inte muslimer eller
deras religion. Muslimer är människor och deras syn på islam varierar från individ till
individ. Religion är vad man gör för att komma till paradiset och undgå helvetet. Det är inte
konstruktivt eller nödvändigt att diskutera islam som en religion.
Vi skall diskutera islam i det politiska rummet, för att islam är ett kraftfullt politiskt system.
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VAD ÄR SHARIA?
KAPITEL 2

Sharialagen, eller sharia, är islamsk lag. Sharia är grunden för de krav som muslimer
kommer med till våra samhällen.

• När skolor blir ombedda att tillhandahålla ett islamskt bönerum, så är det att be oss om
att implementera sharia.
• När en muslim bär huvudsjal (hijab), så är det att vara trogen mot sharia.
• När våra tidningar inte ville publicera de danska Mohammed-teckningarna, så
underkastade våra tidningar sig krav i sharia.
• När det ställs krav på våra sjukhus om att behandla muslimska kvinnor på speciella sätt,
så är detta sharia.
• När våra läroböcker måste utvärderas grundligt, för eventuella fel, av muslimska
organisationer innan de blir använda i våra skolor, så är detta helt i linje med sharia.

Angreppet på «World Trade Center» blev utfört i överensstämmelse med reglerna för
heligt krig, jihad, som man finner i sharia. Sharia är grunden för det religiösa, politiska och
kulturella livet för alla muslimer.
Sharia blir infört i Amerika steg för steg, men likaväl finns det ingen kunskap om vad sharia
faktiskt är, eftersom varken offentliga, privata eller religiösa skolor undervisar i det.

DE GODA NYHETERNA

Det enklaste sättet att lära sig om islam är genom att läsa och studera sharia. Genom att
lära sig sharia introduceras man till koranen och Mohammed på ett praktiskt och förståeligt
sätt. När du kan sharia, kommer islam vara möjligt att förstå. De flesta människor tror att
islam är komplicerat att förstå, men när du förstår islams grundprinciper, så är islam väldigt,
väldigt logiskt. Islam är baserat på olika syn på humanitet, medmänsklighet, logik, kunskap
och etik. När du förstår principerna och logiken kan du inte bara förklara vad och varför
något sker, utan du kan också förutse det nästa steget i processen.

FÖRSTÅELSEN AV REFERENSNUMREN I TEXTEN I DENNA BOK

För att man ska förstå sharia, måste man lära sig något om de tre böcker som utgör
fundamentet till sharia. Varje regel, eller lag, i sharia är baserad på referenser till koranen
eller till sunna (sunna finner man i två skrifter — hadith och sira), som hänvisar till hur den
perfekte muslimen, Mohammed, agerade och uttalade sig i olika situationer. Var och en av
lagarna i islam måste ha sitt ursprung i koranen och/eller i sunna.

Vi känner sunna genom att känna till olika personliga detaljer i Mohammeds liv. Vi känner
till hur han gjorde rent sina tänder och vilken sko han tog på sig först. Vi känner till sunna
för att vi har sira och hadith.
Du tror förmodligen att koranen är islams bibel. Det är fel. Islams "bibel" är koranen, sira
och hadith tillsammans. Dessa tre böckerna kan kallas även trilogin och innehåller hela
islams doktrin.
Koranen är en liten del av denna. Faktiskt bara 14% av den totala mängden ord som utgör
den islamska doktrinen. Texten som är dedikerad till sunna (sira och hadith) utgör 86% av
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den totala mängden text som doktrinen islam består av. Islam är 14% Allah och 86%
Mohammed.
Sharia är inte något annat än en sammanfattning och tolkning av koranen och sunna.
Därför är det omöjligt att förstå sharia utan att ha någon förståelse av doktrinen man finner
i koranen, hadith och sira. Om du bläddrar framåt några sidor, vilken som helst, efter detta
kapitlet finner du att de flesta av avsnitten har ett indexnummer.

En klassisk sharialagtext översatt till engelska finner man i «Reliance of the Traveller», N.
Keller, Amana Publications. (Ja, den korrekta stavningen är Traveller, med dubbelt l.) Den
är väldigt auktoritativ, då den är officiellt godkänd och certifierad som korrekt av fem av de
största islamska lärde av i dag. Det är en 1200-sidig bok som skrevs under 1400-talet,
dedikerad till ämnen som: politisk kontroll av icke-muslimer, bön, jihad, testamente,
boende, fastigheter, straff, rättsregler, nyttjande av mark med mera. Sharia täcker såväl
civilrättsliga som teologiska frågor.

Här är en typisk paragraf ur sharia:

o8.0 ATT LÄMNA ISLAM

o8.1 När en person har kommit in i puberteten och är vid sina sinnens fulla bruk och
frivilligt lämnar islam, så förtjänar han att bli dödad.

[Bukhari 9,83,17] Mohammed: «En muslim som har erkänt att det inte finns någon gud
utom Allah och att Jag är hans profet, kan inte bli dräpt, bortsett från tre anledningar: som
straff för dråp, för otrohet eller för att ha lämnat islam (apostasi).»

«o8.1» Referensen är ett indexnummer i sharialagstexten «The Reliance of the Traveller».
Texten är indelad i olika delar — a,b,c, d.... . Detta exempel från lagtexten är hämtat från
del o; sektion 8; undersektion 1. Med indexnumret o8.1 så kan man referera direkt till
källan, «The Reliance of the Traveller». Det är en bok som går att köpa på, exempelvis
Amazon.com. Kan även hittas som .pdf-fil om du söker på nätet.

I exemplet ovan har vi inte bara lagen, apostaterna (människor som lämnar islam) ska
dödas, men vi har också den underliggande doktrinen som stöder detta och denna finner
man i en hadith, den heliga skriften som används tillsammans med koranen. En hadith är
kort vers behandlande vad Muhammed gjorde eller sade.

Denna specifika hadithen ovan ([Bukhari 9,83,17]) är från «Sahih al-Bukhari», en av de
sex erkända hadithsamlingar inom sunni-islam. Dessa profetiska traditionerna, eller hadith,
blev insamlade av den muslimskt lärde «Muhammed ibn Ismail al-Bukhari», omkring 200
år efter Mohammeds död och blev sammansatta i bokform under hans livstid.
Det är den mest auktoritativa av alla samlingarna. Sahih betyder autentisk eller korrekt.
Lägg märke till indexnumret — 9,83,17. Detta referensnumret är som ett kapitel- och
versindex. På så sätt kan man lätt hitta och läsa den ursprungliga texten. Alla haditherna,
inklusive Bukhari, går att hitta på många universitets hemsidor på nätet.
Här är ytterligare ett exempel på en sharialag med stöd i koranen:

o9.0 JIHAD Jihad betyder krig mot kafirerna, för att etablera islam.

Koranen 2:216 Du är kommenderad till att kämpa, även om du inte tycker om det. Det är



10

möjligt du hatar något som är bra för dig och älskar något som är dåligt för dig. Allah vet,
det gör inte du.

I exemplet ovan ser vi att sharia definierar vad jihad är. Vidare ges den ursprungliga
referensen till den ursprungliga källan. Man kan således verifiera korrektheten hos
koranversen och den ursprungliga referensen, o9.0, i «Reliance of the Traveller».

Den sista typen av referens är till ett orginaldokument:

m10.12 ATT HANTERA EN UPPRORISK FRU

m10.12 När en äkta man lägger märke till tecken på uppror hos sin hustru...

[Ishaq 969[ Män skulle ge auktoritära förelägganden/tillsägelser till kvinnan, för att de var
männens fångar och de hade ingen kontroll över sin egen person.

Ovanför ser vi shariareferensen m10.12 som hänvisar till «The Reliance of the
Traveller»— den ursprungliga referensen.
Indexnumret till Ishaq, 969, är en referens till en marginalnotis som möjliggör att själv
kontrollera och verifiera i sira, Mohammeds biografi—«The Life of Muhammad2».

TROVÄRDIG OCH AUKTORITATIV

Här presenteras faktabaserad kunskap, baserad på kritisk tanke och analys. Allt du läser i
detta häfte kan verifieras i ursprungskällan och är baserat på fakta. Detta är ett annorlunda
tillvägagångssätt än det att fråga en muslim eller en «islamexpert».
Om en muslim, eller en vilken expert som helst, säger något om islam som inte stämmer
överens med koranen eller sunna, så har experten fel.
Om experten säger något som är i överensstämmelse med koranen och sunna, så har
experten rätt, och då är han överflödig. När du känner till koranen och sunna så behövs
inte ytterligare information.

POLITISK ISLAM (Nu för tiden även kallad islamism)

Den störste delen av «Triologin» handlar inte bara om hur man är en god muslim. Istället
är det mesta av texten dedikerad till icke-muslimerna. Koranen dedikerar 64% av det totala
ordinnehållet till icke-muslimers och «Triologin», i sin helhet, dedikerar 60 % av sin text till
icke-muslimerna.
Islam är inte bara en religion - det är en komplett civilisation, med ett detaljerat politiskt
system, religion och en lagkodex — sharia. Mohammed predikade religionen islam i
Mecka i 13 år och fick 150 araber att konvertera till islam. Han reste så till Medina där han
blev en politiker och krigsherre. Efter två år i Medina hade alla judarna, antigen blivit
fördrivna, tagna som slavar, eller blivit mördade. Han var involverad i olika typer av
våldsamma aktiviteter (jihad) varje 6:te vecka, i genomsnitt, i de resterande 9 åren av sitt
liv3. När Mohammed dog var inga av hans forna fiender i livet.

2 The Life of Mohammad, A. Guillaume, Oxford University press, 1955
3 The Life of Mohammad, sidan 660.
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Detta var ingen religiös process, utan en politisk process. Jihad är en politisk handling med
ett religiöst motiv. Politisk islam är den del av doktrinen som hanterar icke-muslimerna.
Mohammed lyckades inte speciellt bra med sin religiösa mission, men hans politiska
process genom jihad, triumferade. Sharia är den politiska implementeringen av den
islamska civilisationen. Den politiska naturen hos islam är det som skapar den stora
skillnaden mellan sharia och den judiska religiöse lagen, halakha. Judisk lag säger
ingenting om icke-judar och säger explicit att ett lands lagar styr över halakha.

Sharia har mycket att säga om kafirer, det vill säga icke-muslimer, och hur de skall
behandlas, kuvas och styras över. Sharia hävdar politisk överlägsenhet över nationers
grundlagar och USA:s konstitution. Det finns ingenting bra, överhuvudtaget, för icke-
muslimer i sharia. Detta är skälet till att alla icke-muslimer bör känna till sharia, speciellt de
som arbetar inom politik, polis, rätts- och domstolsväsende och andra samhällsfunktioner.
Sharia handlar om både muslimer och om icke-muslimer. Islams hållning och handlingar
överfört på icke-muslimerna är politiska, inte religiösa, även om sharia bryter med alla våra
principer i grundlagen, blir den implementerad idag – i modern tid. Detta för att
amerikanarna varken känner till sharia eller dess mål.

SHARIA OCH TOLKNINGAR

När man träffar på och läser obehagliga och våldsamma verser i koranen, sägs det ofta att
den sanna meningen kommer an på hur man tolkar texten. I över tusen år har sharia varit
den officiella och normativa tolkningen för hela islam. Sharia är koranen och sunna tolkat
av islams allra inflytelsefullaste lärde. Det är ingen idé att leta efter andra tolkningar;
arbetet har redan blivit utfört. Nya händelser, företeelser och ämnen (exempelvis ”att köra
bil”) i islam skall evalueras och bedömas i förhållande till sharia.
Sharia är baserad på den perfekta, oföränderliga koranen och sunna. Därför är sharia
perfekt och är den allomfattande och universella moralkodexen för hela mänskligheten i
evig tid. Om alla muslimer i hela världen skulle vilja ändra en enda bokstav i koranen eller i
sunna eller i sharia, så är detta inte möjligt. Hur kan perfektion förbättras? Hur kan en text
som gäller för evigt tillåtas bli ändrad? Det stora flertalet av islamska lärda argumenterar
att sharia är Allah´s vilja i nu och i framtiden. Den bör införas av alla folk som den enda
heliga lagen i sin nuvarande form. Varje förändring eller reform av sharia måste vara
baserad på koranen och sunna.

TEKNISKA DETALJER

Om du läser något i denna bok och vill veta mer om det, har de flesta citerade avsnitten ett
indexnummer. Detta kan du själv slå upp.
Koranen 1:2 är en referens till Koranen, Kapitel 1, vers 2.
[Ishaq 123] är en referens till Ishaqs Sira, marginalnotis 123.
[Bukhari 1,3,4] är en referens till Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 3, nummer 4.
[Muslim 012, 1234] är en referens till Sahih Muslim, Bok 12, nummer 1234.
[Abu Dawud 11,2142] är en referens till Abu Dawud, Bok 11, nummer 2142.
Ett antal punkter, ....., indikerar att mer text finns i orginaldokumentet.
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KVINNOR
KAPITEL 3

ISLAMSKA LÄRDA HÄVDAR ATT:
• Sharialagen som behandlar kvinnor är den gällande rätten i islamska familjer.
• Islam var den första civilisationen som gav och garanterade kvinnors rättigheter.
• Muhammed gav världen det perfekta exemplet på hur kvinnor skyddas inom islam.
• Muslimska kvinnor är högt värdesatta och som skatter skall de beskyddas från ondskan i
kafirvärlden.
• Muslimska kvinnors rättigheter kommer från Allah.

Sharialagen har olika lagar för olika grupper (eller klasser) av människor. Kvinnor är en av
dess speciella grupper.

KVINNOMISSHANDEL – ATT SLÅ SIN HUSTRU

Islams stora vision om kvinnor finns i följande vers i koranen:

Koranen 4:34 Allah har gjort män överlägsna kvinnor, för att män brukar sin förmögenhet
till att försörja dem. Därför är kvinnor av hög moralisk standard lydiga och de skall vakta
sina icke synliga delar på samma sätt som Allah har vaktat dem. När det gäller kvinnor du
fruktar ska göra uppror, ge dem först en sträng förmaning, så skicka dem till en separat
säng, så slå dem. Om de är lydiga efter detta, så gör inte något mer; visst är Allah upphöjd
och fantastisk!

HUR HANTERA EN REBELLISK HUSTRU I SHARIA

m10.12 När en gift man lägger märke till tecken på upproriskhet hos sin hustru, antigen i
ord, som till exempel när hon svarar honom kallt när hon förutsätts svara hövligt, eller när
han ber henne om att komma till sängs och hon nekar, tvärt emot hennes vanliga vanor,
eller i handling, när hon visar aversion mot honom, när hon förr var snäll och blid, då ger
han henne en varning utan att dra undan eller att slå henne, för det kan hända att hon har
en ursäkt.
Varningen kan till exempel vara att säga till henne «Frukta Allah, med tanke på de
rättigheterna du är skyldig mig», eller det kan vara att förklara för henne att upproriskhet
omöjliggör hans plikt att försörja henne och ge henne en motsatsställning till de andra
fruarna, eller det kan vara att informera henne om följande; «Det är din religiösa plikt att
lyda mig».
Om hon är rebellisk, så låter han bli att sova (ha sex) med henne och nekar att tala med
henne. Han kan också slå henne, men inte på ett sätt som skadar henne. Med det menas
att det inte får ske blodsutgjutelser, knäcka ben, skada henne eller få blod att flyta. Det är
inte lagligt att slå någon annans (muslims) ansikte. Han får slå henne om hon bara är
upprorisk en gång, eller flera gånger, även om någon med svagare ståndpunkt hävdar att
han inte kan slå henne bortsett från när hon har varit upprorisk flera gånger.

[Ishaq 969] Han [Mohammed] berättade också att män hade rättigheter över sina hustrur
och att hustrur hade rättigheter över sina äkta män. Fruarna skulle aldrig vara otrogna,
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eller uppföra sig förföriskt mot andra män. Om de gjorde detta skulle de placeras i ett
annat rum och slås lätt. Om de avstod från att göra det som var förbjudit, hade de rätt till
mat och kläder. Män skulle varna och tillrättavisa kvinnan försiktigt, för de var mäns fångar
och de hade ingen kontroll över sin person.

[Abu Dawud 11,2142] Mohammed sa: En man vill inte bli tillfrågad om varför han slog sin
hustru.

[Bukhari 7,62,132] Profeten sa, «Ingen man skall piska sin hustru, på samma sätt som han
piskar en slav och sedan ha samlag med henne senare på kvällen.» De flesta i helvetet
kommer att vara kvinnor.

DOKTRINEN FÖR KVINNOR

Det finns många sätt på vilka en kvinna inte har full rättsställning jämfört med män i sharia.

o22.1 De nödvändiga kvalifikationerna för att vara en islamsk domare är:
(a) att vara en manlig friman […]

o4.9 Kompensationen som betalas vid en kvinnas död eller skada, är hälften av den som
betalas för en man.

[Bukhari 3,48,826] Mohammed frågade, «Är inte en kvinnas ögonvittnesmål värt hälften av
det för en man?» En kvinna sa, «Ja.» Han sa, «Det är för att en kvinnas hjärna är
otillräcklig».

l10.3 De delar universellt på så sätt att mannen får en del motsvarande den till två kvinnor.

Koranen 4:11 Det är på detta sätt som Allah befaller dig när det gäller dina barn: En man
skall mottaga en del som är lika stor som den till två kvinnor, […]

Denna hadith likställer kameler, slavar och kvinnor.

[Abu Dawud 11,2155] Mohammed sa: Om någon av er gifter sig med en kvinna eller köper
en slav, bör han säga, «O Allah, Jag ber dig om det goda i henne och lynnet du har givit
henne; Jag tar tillflykt till dig från ondskan i henne och från lynnet du har givit henne.» När
han köper en kamel, bör han ta tag i toppen av dess puckel och säga samma sak.

Kvinnor är underlägsna män i intelligens och religion.

[Bukhari 1,6,301] När Mohammed var på väg för att be, passerade Mohammed en grupp
kvinnor och sa, «Kvinnor, ge till välgörenhet och skänk pengar till de behövande, för jag
har bevittnat att de flesta människorna i helvetet är kvinnor.» De frågade «Varför är det
så?» Han svarade: «Ni svär för mycket och ni visar ingen tacksamhet mot era äkta män.
Jag har aldrig träffat på någon med en så bristande intelligens, eller som är mer ovetande
om sin religion, än kvinnor. En försiktig och intelligent man kan bli vilseledd av många av
er.»
De svarade, «Mer exakt, vad är det vi saknar i intelligens och tro?» Mohammed sa, «Är
det inte sant att vittnesmålet från en man är det samma som det från två kvinnor?»
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Efter att de hade bekräftat att detta var sant, sa Mohammed, «Detta illustrerar att det fattas
intelligens hos kvinnor. Är det inte också på så sätt att kvinnor varken kan be eller fasta
under menstruationscykeln?» De sa att detta också var sant.
Mohammed sa så, «Detta visar att kvinnor är otillräckliga i sin religion.»

En kvinnas vittnesmål är värt hälften av ett vittnesmål från en man.

Koranen 2:282 Troende! När du ingår ett lån för en bestämd tidsperiod, skriv ner det, eller
för att vara rättfärdig, låt en skrivare skriva det ned. Skrivaren skall inte neka att skriva, då
det är Allah som har lärt honom; Därför, låt skrivaren nedteckna det som gäldenären
dikterar, medans han är medveten om sina plikter till Allah och inte reducerar beloppet han
är skyldig. Om gäldenären är okunnig och inte är i stånd att diktera, låt så hans
förmyndare göra så med rättvishet. Kalla in två män för att bevittna detta, men om två män
inte kan finnas, kalla så en man och två kvinnor som du ser är skickade till att bevittna.
Detta för att, om en av kvinnorna gör ett fel, kan den andra rätta henne [...]

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING, KVINNLIG OMSKÄRELSE

Det är olyckligt att ordet omskärelse blivit använt för att beskriva både borttagande av
mannens förhud på penis och borttagande av klitoris på kvinnan. Det finns ingen
jämförelse.

[Bukhari 7,72,779] Mohammed sa, «Fem olika praxis var karakteristiska för profeterna från
de gamla tiderna: omskärelse, raka bort könshåren, klippa mustaschen kort, klippa
naglarna och ta bort håret under armarna.»

Nästa hadith refererar till kvinnlig omskärelse. Den utgår från att både mannen och
kvinnan är omskurna.

[Muslim 003,0684] [...] Abu Musa sa så, «När är ett bad obligatoriskt?» Aisha svarade,
«Du har frågat den rätta personen. Mohammed har sagt att ett bad är obligatorisk när en
man är omsluten av en kvinna och deras omskurna genitalier möts.»

Omskärelse är en del av sharia. Här följer den missledande översättningen:

e4.3 Omskärelse är obligatorisk för både män och kvinnor. För män består den av att ta
bort förhuden på penis och för kvinnor är det att ta bort förhuden på klitoris (och inte själva
klitoris, som några felaktigt antar).

Vad det faktiskt står på arabiska, är:

e4.3 Omskärelse är obligatorisk (för alla män och kvinnor) genom att skära bort huden
som täcker ollonet på penis, men omskärelse av kvinnan innebär att skära bort klitoris
(detta kallas för Hufaad).

Denna missledande översättning gör att denna sharialag tolkas felaktigt. Detta bedrägeri
kallas taqiyya, en form för heligt bedrägeri eller helig lögn. Detta förekommer på några
ställen, bland annat under avdelningen för slaveri. Detta för att sharia skall framstå i en
positivare dager, än om en korrekt översättning hade gjorts.



15

Vid slaget vid Badr finns en referens till skicket om att ta bort klitoris.

Ishaq 564 Hamza sa, «Kom hit du son av en kvinnlig omskärare» Hans mor var Umm
Anmar, en kvinnlig omskärerska (som hade omskurit flickor) i Mecka. Så högg Hamza
honom och dräpte honom.

o12.0 STRAFFEN FÖR UTOMÄKTESKAPLIG SEX, OTROHET

o12.6 Om straffet är stening, så skall de stenas, oavsett vilket väder det är, eller om de är
sjuka. En kvinna som är gravid blir inte stenad förrän hon har fött och barnet inte längre
behöver ammas.

[Muslim 017, 4206] ... Det kom en kvinna till Mohammed som sa: Allah´s budbärare, Jag
har begått otrohet, [...] När hon hade fött barnet, kom hon med barnet (inrullat) i en filt och
sa: Här är barnet som jag har fött. Han sa: Gå bort och amma honom till han har vant sig
med annan mat än modersmjölken. När hon hade vant honom av med modersmjölken, så
kom hon till honom med barnet, som nu höll ett stycke bröd i handen. Hon sa: Allah´s
apostel, här är han, jag har avvänjt honom och han äter nu mat. Han gav barnet till en av
muslimerna och uttalade så straffet. Hon blev till häften begravd i ett hål i backen som
räckte henne upp till bröstet. Han kommenderade så folket och de stenade henne. ....

HEDERSMORD

Hedersmord är inte direkt inkluderat i shariadoktrinen. Sharia dikterar att kvinnan är
underlägsen mannen och tillåter misshandel för att få henne att efterleva mannens regler,
men den ger icke hedersmord laglig status. Emellertid utgår det inget straff för att dräpa en
äktenskapsförbryterska. De allra flesta hedersmord förekommer i islamska samhällen.

o5.4 Det utdömas ingen soning eller bot för att dräpa någon som har lämnat islam, en
landsvägsrövare, eller en dömd äktenskapsförbryterska.

e12.8 ... Ickevärdiga (de som kan dräpas) inkluderar ... dömda gifta äktenskapsförbrytare.

Det ser ut som att det ges lika straff både för män och kvinnor. En man har dock flera
lovliga sätt att ha sex på, medan kvinnan är strängt begränsad till sin äkta man.
Följdaktligen är det mycket mer troligt att kvinnan blir dräpt. Mannen kontrollerar kvinnan
och hans status i samhället beror av hur hans kvinnor beter sig.
Ghira är helig avundsjuka och även Allah har ghira. Ghira är också självrespekt och är
grunden för hedersmord. Lägg märke till Saeds fundering i denna hadithen där han hotar
att dräpa en man som är tillsammans med hans (Saeds) hustru inte fördöms, utan den
stöds av Mohammed. Våld i försvar för en muslims ghira är ren islam.

[Bukhari 8,82,829; Bukhari 9,93, 512] Saed bin Ubada sa, «Om jag såg en man
tillsammans med min hustru, så skulle jag hugga honom med eggen på mitt svärd.»
Denna händelsen nådde Mohammed, som sa, «Ni folk är förvånade över Saeds ghira
(självrespekt). Vid Allah, jag har mer ghira än honom och Allah har mer ghira än mig och
på grund av Allah´s gihra, har han gjort skamfulla illdåd och synder, som han begått i det
öppna och i hemlighet. [...]»
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FAMILJERÄTT
KAPITEL 4

ISLAMSKA LÄRDA HÄVDAR: Den perfekta islamska familjelagen är helig lag, eftersom
den är baserad på Allah´s ord i den praktfulla Koranen och i Mohammeds sunna. Alla
andra lagar är skapade av människor och skall underkastas Allah´s vilja, och därför är det
enbart sharialagen som passar för muslimer. Att muslimer skall styras av kafirlagar är
förkastligt.

UR SHARIA:

m3.13 Förmyndare är av två typer, de som kan tvinga sin kvinna till att gifta sig med någon
och de som inte kan det.

m6.10 Det är förbjudet för en man att gifta sig med fler än fyra kvinnor.

m8.2 En förmyndare kan inte gifta bort sin pre-pubertala dotter till någon för mindre än den
summa som är typiskt mottagen som äktenskapsbetalning (mahr) för andra brudar. [...]

OTROHET

[Bukhari 3,38,508] Mohammed sa, «Unais, konfrontera denna mans hustru och om hon
erkänner otrohet, få henne stenad till döds,»

[Bukhari 8,82,803] Ali fick en kvinna stenad till döds på en fredag och sa, «Jag har straffat
henne på sätt Mohammed skulle ha gjort»

m10.4 Mannen kan förbjuda sin hustru att lämna hemmet. Men om en av hennes
släktingar dör, så är det att föredra att hon får resa för att besöka dem.

m5.0 ÄKTENSKAPLIGA RÄTTIGHETER OCH KVINNANS PLIKTER I ÄKTENSKAPET

m5.1 Det är obligatoriskt för en kvinna att låta sin man ha sex med henne omedelbart när:
(a) han frågar henne
(b) är hemma
(c) och hon är fysiskt i stånd till det

[Abu Dawud 11,2138 - 2139] Muawiyah sa: Allah´s Apostel, hur skall vi närma oss våra
hustrur och hur skall vi förlåta dem? Han svarade: Närma dig din plöjda jord («tilth»:
betyder plöjd jord, en terminologi för vagina) när och hur du vill, …

Den viktigaste delen en kvinna tillför ett äktenskap, är hennes vagina.

[Bukhari 7,62,81] Mohammed sa, «Det äktenskapslöftet som med störst rätt förväntas
hållas, är äkta mannens rätt till att nyttja sin hustrus vagina.»

Allah förbannar den kvinnan som gör motstånd mot att ha sex.

[Bukhari 7,62,121] Mohammed: «Om en kvinna avvisar mannens önskan att ha sex,
kommer änglarna förbanna henne genom hela natten.»
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Från Siran har vi mer om den äkta mannens rättigheter:

[Ishaq 957] Mohammed sände Muadh till Yemen för att konvertera andra till islam. Medan
han var där blev han tillfrågad vilka rättigheter en man har över sin hustru. Han svarade
kvinnan som frågade, «Om du kom hem och fann din mans näsa rinnande av snor och
blod och du slickade den tills den var ren, så kommer du ändå inte ha uppfyllt din mans
rättigheter.»

BARNBRUDAR

Mohammed, 51 år, friade till Aisha när hon var 6 år gammal. Att gifta sig med ett barn är
tillåtet och helt enligt Sunna.

[Bukhari 7,62,18] När Mohammed frågade Abu Bakr om Aishas hand (för han ville gifta sig
med henne), svarade Abu, «Men jag är din bror.» Mohammed sa, «Du är bara min bror i
Allah´s religion och i hans bok, så det är tillåtet för mig att gifta mig med henne.»



18

KAFIREN
KAPITEL 5

Så här långt har vi sett på den övergripande bilden av sharia, för att sedan gå in på
kvinnans position i sharia.
Vi kommer nu till ett nytt ämne - den icke-troende, eller icke-muslimen. Ordet «icke-
muslim» har använts i översättningen av sharia, men det faktiska ordet som är använt på
arabiska är «kafir». Ordet kafir betyder något långt mer än en icke-muslim. Den
ursprungliga meningen av ordet var «döljare», i meningen en som döljer sanningen om
islam.
Koranen säger att man kan lura, konspirera mot, förödmjuka, hata, håna och tortera
kafiren (och även göra värre saker än så). Ordet blir som regel översatt till «icke-troende»,
men denna översättning är fel. Ordet «icke-troende» är logiskt och emotionellt neutralt,
medans kafir är det mest förnedrande, rasistiska och hatfulla ordet i något språk.

Det finns många religiösa namn för kafirer: polyteister, avgudadyrkare, bokens folk (kristna
och judar – «people of the book» (syftandes på bibeln)), buddister, ateister, agnostiker och
hedningar. Kafir täcker dem alla, för oavsett vad det religiösa namnet är, kan de alla bli
behandlade på samma sätt. Vad Mohammed sa och gjorde mot polyteister, kan bli sagt till,
och gjort mot vilken som helst i någon annan kategori bland kafirer.
Islam lägger ner stor mängd kraft och energi på kafiren. Huvudparten av koranen (64%) är
tillägnad kafiren och nästan allt i sira (81%) avhandlar Mohammeds kamp mot dem. Hadith
(traditionerna) tillägnar 37% till kafirerna4. I genomsnitt tillägnar hela triologien 51% av
dess innehåll till kafiren.

Sharia innehåller inte i närheten så mycket text som handlar om kafiren, för att sharia i
huvudsak är till för muslimer. Dessutom har kafiren väldigt få rättigheter, så det är lite att
förklara. Religiös islam är vad muslimer gör för att komma till paradiset och undgå helvetet.
Det Mohammed gjorde mot kafirerna var inte religiöst, utan politiskt. Vem bryr sig väl om
hur en muslim ber? Däremot är alla och envar av oss omfattade av vad de gör mot oss
och vad de säger om oss kafirer. Politisk islam inkluderar alla kafirer.

4 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html
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Här är två shariareferenser som omfattar kafirerna:

w59.2 [...] och detta klargör verserna i koranen och haditerna som omfattar hat för Allah´s
skull och kärlek för Allah´s skull, Al Walaa wa al Baraa, att vara oböjlig inför kafirerna,
hårda mot dem, att avsky dem, medans man accepterar ödet från Allah den högsta, så
snart det är ett påbud (dekret) från Allah mäktig och majestätisk.

Hat för Allah´s skull och kärlek för Allah´s skull, blir kallad «Al Walaa wa al Baraa» och är
en fundamental princip i islamsk etik och sharia. En muslim skall hata det Allah hatar och
älska det Allah älskar. Allah hatar kafiren, därför skall en muslim handla därefter.

Koranen 40:35 De [kafirer] som ifrågasätter tecknen på Allah´s storhet [i koranverserna],
som utan auktoritet har nått dem, blir starkt hatad av Allah och de troende [muslimerna].
Därför förseglar Allah varje arrogant och föraktfullt hjärta.

h8.24 Det är inte tillåtet att ge zakat [allmosa] till en kafir, eller till någon man är förpliktad
att ge stöd till, som till exempel en hustru eller en familjemedlem.

Här är några av verserna i koranen som behandlar kafiren:

Man kan skratta åt en kafir:

Koranen 83:34 Och den dagen skola de, som tro, skratta åt de otrogna, där de blicka
omkring sig på sina troner. Skola ej de otrogna få sina gärningars lön?5

Man kan halshugga en kafir:

Koranen 47:4 När du möter kafirerna på slagfältet, hugg av dem huvudena helt tills de har
blivit eftertryckligt besegrade (...tills ni anställt blodbad bland dem6...) ta så fångarna och
bind dem hårt fast.

Man kan konspirera mot en kafir:

Koranen 86:15 De konspirerar mot dig [Mohammed] och Jag konspirerar mot dem.
Hantera därför kafirerna med ro och låt de vara i fred för en stund.

Man kan terrorisera en kafir:

Koranen 8:12 Så talade er Herre till sina änglar och sade, «Jag kommer vara med er. Ge
styrka till de troende. Jag kommer att sända terror in i kafirernas hjärtan, hugg av deras
huvuden, ja och även deras fingertoppar!».

En muslim kan inte vara en riktig vän med en kafir:

Koranen 3:28 Troende skall inte bli vänner med kafirer framför andra troende. De som gör
detta kommer inte att åtnjuta Allah´s beskydd och de kommer enbart ha sig själva som
väktare. Allah varnar dig och frukta honom, för allt kommer tillbaka till honom.

5 Översättning ur Koranen av K V Zetterstéen, Wahlström & Widstrand, Stocholm, 1917
6 Delöversättning av K V Zetterstéen
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En kafir är ond:

Koranen 23:97 Och säg: Min Herre! Jag söker tillflykt hos dig från förslagen från de onda
[kafirerna], och jag söker tillflykt hos dig, min Herre, från deras närvaro.

Man kan vanärad en kafir:

Koranen 37:18 Säg åt dem, «Ja! Och ni kafirer, kommer att bli vanärade.»

Man kan förbanna en kafir:

Koranen 33:60 De [kafirerna] kommer att förbannas och var de än blir funna kommer de
att bli tillfångatagna och mördade. Det är den samma praxis som Allah gav åt dem som
kom före dem och du kommer inte finna någon förändring i Allah´s sätt att handla.

KAFIRERNA OCH BOKENS FOLK

Muslimerna berättar för de kristna och judarna att de är speciella. De är «Bokens Folk
(People of the Book och boken är Bibeln)» och är bröder i den Abrahamitiska tron. Men i
islam är man en kristen om, och bara om, man tror att Jesus var en av Allah´s profeter. Det
finns ingen treenighet, Jesus blev inte korsfäst eller återuppstånden, och att Han (Jesus)
kommer att återuppstå för att etablera sharia. För att vara en sann jude måste man tro att
Mohammed är den siste i linjen av judiska profeter.

Denna vers är positiv till kristna och judar:

Koranen 5:77 Säg: Åh, Bokens Folk, gå inte ut ur sanningens ramar i eder religion och följ
inte lockelsen från de som har gått fel och fört många på villospår. De har själva gått vilse
från den rätta vägen.

Islamsk doktrin är dualistisk, så det finns allid ett motsatt förhållningssätt. Här följer den
sista versen som är skrivet om bokens folk (En senare vers abrogerar eller ersätter en
tidigare vers. Se kap. 7 – Dualistisk etik). Den abrogerande, sista versen är det siste ordet
och det som gäller. Detta kallar muslimer till att gå till krig mot bokens folk, som inte tror på
sanningens religion, islam.

Koranen 9:29 Gå i krig mot de som har mottagit Skrifterna [judar och kristna], men som
icke tror på Allah eller «Den sista dagen». De förbjuder inte vad Allah och hans sändebud
har förbjudit. Kristna och judar följer inte religionen, den sanna religionen förrän de har
underkastat sig [islam], betalar skyddsskatt [jizya] och blir förödmjukade.

Meningen «De förbjuder inte …..» betyder att de inte accepterar sharialagen; «förrän de
har underkastat …» betyder att underkasta sig sharia. Kristna och judar som inte
accepterar Mohammed som den siste profeten, är kafirer.
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Muslimer ber fem gånger om dagen och öppningsbönen inkluderar alltid:

Koranen 1:7 Inte vägen som förargar dig [judarna] heller inte vägen som de som har gått
vilse [de kristna].

Trilogin lägger mycket tid på judarna. I Mecka omtalas de stort sett i goda ordalag. I
Medina, å andra sidan, var judarna islams fiender Detta för att de förnekat att Mohammed
var den siste profeten. I figuren nedan ges data på trilogi-texterna och judarna7. Lägg
märke till att trilogin innehåller mer judehat än «Mein Kampf».

SPRÅK
Eftersom det ursprungliga arabiska ordet för otrogna, vantrogna, icke-muslimer mm var
och är kafir och det är det faktiska ordet som är använt i koranen och sharia, så är det
detta ord som används här för att få noggrannhet och precision i översättningen från
arabiska.
Det är väldigt enkelt: Om du inte tror på Mohammed och hans koran, då är du en kafir.

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

Jihad är en del av sharia.

FRÅN SHARIA: o9.0 JIHAD: Jihad betyder krig mot kafirerna för att etablera sharia.

Koranen 2:216 Du är kommenderad till att slåss, även om du inte tycker om det. Du kan
komma att hata något som är gott för dig och älska något som är dåligt för dig. Allah vet
och du vet icke.

Koranen 4:89 De vill att du skall bli kafir som dem, på så sätt att du och kafirerna kommer
vara lika. Därför, ta inte någon av dem som vän, förrän de har lämnat sina hem för att
slåss for Allah´s sak [jihad]. Men om de ångrar sig och återvänder hem, finn dem och dräp
dem varthän de än är.

Hela världen skall underkasta sig islam. Kafirerna är fiender helt enkelt för att de inte är
muslimer. Våld och terror är heligt i koranen. Fred kommer enbart vid underkastelse till
islam.

Politisk islam, jihad, är universell och evig.

[Muslim 001,0031] Mohammed: «Jag har blivit beordrad att föra krig mot mänskligheten
ända tills den har accepterat att det inte finnes någon annan gud än Allah och att de tror
att Jag är hans profet och de accepterar alla uppenbarelser som nedsänts till mig. När de
gjort detta kommer Jag beskydda deras liv och egendom, om inte annat är rättfärdiggjort
genom sharia, i så fall ligger deras öde i Allah´s händer.»

[Bukhari 4,52,142] Mohammed: «Att kriga mot kafirer genom jihad, för enbart en enda dag,
är större än hela jorden och allt som är på den. En fläck i paradiset, som är mindre än din
ridpiska, är större än hela jorden och allt som är på den. En dag eller en natts resa i jihad
är större än hela jorden och allt som är på den.»

JIHAD ÄR OBLIGATORISKT (o9.1)

Jihad är en samhällsplikt. När tillräckligt många människor utför den, så är det inte längre
obligatoriskt för andra.

Koranen 4:95 Troende som stannar hemma i säkerhet, andra än de som är mentalt eller
fysisk handikappade, är inte likvärdiga dem som slåss med sin rikedom och sitt liv för
Allah´s sak [jihad].

[Bukhari 4,52,96] Mohammed: «Den som ger vapen till jihadister, blir belönad på samma
sätt som en krigare; envar som ger ordentlig omsorg till en helig krigares [jihadists] behov,
blir belönad på samma sätt som en krigare [jihadist].

VEM ÄR FÖRPLIKTIGAD ATT KRIGA I JIHAD?

o9.4 Alla män som är vid sina sinnens fulla bruk och fysisk skickade och som har kommit i
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puberteten.

MÅLET MED JIHAD

o9.8 Kalifen (högste ledaren, som är både en kung och liknande en påve – såleded både
världslig och religiös) krigar mot både judar och kristna. Först inbjuder han dem till islam,
sedan så inbjuder han dem till att betala jizya (beskattning av kafirerna för de ska få islams
beskydd). Om de avvisar konvertering och jizya, angrip dem.

Koranen 9:29 Gå i krig mot de som har mottagit Skrifterna [judar och kristna], och som
icke tror på Allah eller «Den sista dagen». De förbjuder inte vad Allah och hans sändebud
har förbjudit. Kristna och judar följer inte religionen den sanna religionen förrän de har
underkastat sig [islam], betalar skyddsskatt [jizya] och blir förödmjukade.

o9.9 Kalifen krigar mot alla andra folk [kafirerna] tills de alla blir muslimer.

KRIGSBYTE

o10.2 Envar som dräper eller immobiliserar en kafir, kan ta allt han kan [från kafiren].

[Bukhari 4,53,351] Mohammed: «Allah har gjort det lovligt för mig att ta krigsbyte.»

Koranen 8:41 [Ni] vet att en femtedel av deras krigsbyte [den traditionella andelen var en
fjärdedel] tillhör Allah, till hans sändebud, till hans sändebuds familj, till de föräldralösa och
behövande resande.

Eftersom jihad kan utföras av muslimer mot vilken kafir som helst, med ”rätt” motivation, är
tjuveri från en kafir jihad.

ATT DÖ I JIHAD—MARTYRDÖD

En muslimsk martyr är en som dödar för Allah och islam, men hans dödande skall vara
rent och enbart tillägnat Allah. Om hans motivation är ren, så ska jihadisten komma till
paradiset, eller vara i stånd till att ta rikedomen från kafiren.

[Bukhari 1,2,35] Mohammed sa, «Den mannen som ansluter sig till jihad, driven av intet
annat än öppenhjärtlig tro på Allah och hans profet, och överlever, kommer bli belönad i
livet eller döden antingen med krigsbyte och om han blir dräpt i strid och om han dör som
martyr, kommer han bli insläppt in i paradiset. ...»

Koranen 61:10 Troende! Skall Jag visa dig ett lönsamt utbyte, som kommer hålla dig
undan gruvlig lidelse? Tro på Allah och hans sändebud och kämpa tappert för Allah´s sak
[jihad] med både dina tillgångar och ditt liv. Det kommer vara bättre för dig, om du bara
visste det!
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EFFEKTIVITETEN HOS JIHAD

I Mecka var Mohammed en religiös predikant som konverterade runt 10 personer till islam
varje år. I Medina var Mohammed en krigare och politiker, som konverterade omkring
10.000 människor varje år till islam. Politik och jihad var tusen gånger mer effektivt för att
konvertera araberna till islam. Om Mohammed inte hade använt sig av politik och jihad,
skulle det bara ha existerat några få, kanske hundra muslimer, när han dog och islam
skulle ha försvunnit. Islam som religion var en flopp, men politik kombinerat med religion
var en fullständig succé.

Grafen visar tydligt islams tillväxt i dess två faser – i Mecka respektive Medina.

STATISTIK ÖVER JIHAD

En stor del av trilogin behandlar jihad. Jihad-verser utgör 24% av den senare, «politiska
koranen (Medinakoranen)» och genomsnittligt 9% av koranen som helhet. Jihad utgör
21% av Bukharis Hadither och Siran tillägnar 67% av sin text åt jihad8. Märk hur dualismen
i koranen demonstreras av innehållet i Mecka och Medina som behandlar jihad. Koranen
skriven i Mecka innehåller inget om jihad och det är Mecka-koranen som vi ser blir

refererad till av muslimer och deras försvarare (apologeter).

8 http://cspipublishing.com/statistical/trilogy-jihad.html
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”THE TEARS OF JIHAD” – JIHADS TÅRAR

Här nedan finns dödstalen för olika befolkningsgrupper förorsakade av jihad över de
senaste 1400 åren9:

Kristna.................... 60 miljoner
Hinduer............... 80 miljoner
Buddister.............. 10 miljoner
Afrikaner.............. 120 miljoner
Totalt...................... 270 miljoner

Dessa dödssiffror kallas också för «The Tears of Jihad».

9 The Submission of Women and slaves, CSPI Publishing, sida 181.
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UNDERKASTELSE OCH DUALISM
KAPITEL 7

UNDERKASTELSE

Eftersom sharia är baserad på koranen och Mohammeds sunna, är det ofrånkomligt att
sharia kommer att innehålla samma fundamentala principer. Den första principen i islam är
att hela världen skall underkasta sig Allah och följa Mohammeds sunna. Detta innebär att
muslimer skall underkasta sig sharia. Kafiren tvingas att leva enligt sharia.
Muslim och kafirer är inte likvärdiga. Kafiren är politiskt underlägsen. Sharia kräver att våra
samhällsinstitutioner underkastar sig islam. Våra skolor skall underkasta sig sättet de
undervisar islam på. Våra medier skall presentera islam i en god dager. Varje del av vår
civilisation skall underkasta sig. Vad detta innebär i vardagen är att om islam har ett krav
på exempelvis bön i skolan, så skall/måste vi lyda detta krav.
Jihad är ett krav på total underkastelse och om kafiren inte underkastar sig frivilligt, så kan
man bruka våld. Kafirer måste underkasta sig politisk islam, även på ett formellt sätt.

DUALISM

Kafiren och jihad är båda olika delar av sharia. Sharia har två uppsättningar med lagar—
en för muslimerna och en för kafirerna. Kafirerna blir aldrig behandlade som likvärdiga,
utan som underlägsna. Detta är rättslig dualism.
Islam har två förhållningssätt för nästan varje ämne i relation till kafirerna.

Här följer ett tolerant exempel från koranen (skriven i Mecca):

Koranen 73:10 Lyssna till vad de säger [kafirerna] med tålmodighet och lämna dem med
värdighet.

Från tolerans flyttar vi oss till intolerans (skriven i Medina):

Koranen 8:12 Så talte deras Herre till änglarna och sade, «Jag vill vara med er. Ge styrka
till de troende. Jag skall sända terror in i kafirernas hjärtan, hugga av dem deras huvuden,
ja, till och med deras fingertoppar!»

Koranen är fylld med så många motsägelser som visats här ovanför, att den själv ger en
metod för att hantera detta problem, kallad ”upphävande” eller abrogation.
Abrogation betyder att den vers som blev skrivet senare (kronologiskt) är «starkare» än
den tidigare versen. Likväl är båda verserna fortsatt sanna, eftersom koranen innehåller de
exakta och precisa orden från Allah. I de två föregående verserna är den första versen
skrivet tidigare än den andra och är därför «svagare». Det är alltid på detta sätt. De
tidigare, svaga och «goda» verserna blir upphävda av de senare, starka och «för kafiren
onda» verserna.

«Sanningen» i de tidigare Mecka-verserna kommer till användning när det är
«Meckakoranen» som muslimer och apologeter hämtar sina citat ifrån. De kan bli
upphävda senare, men de blir fortsatt använda som den heliga sanningen om koranen.
I praktiken kommer detta till uttryck med att de tidigare verserna används när islam är
svagt (har underläge, få muslimer) och de senare verserna används när islam är starkt
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(har överläge, muslimer i majoritet). Detta förhållningssätt överensstämmer väl med
Mohammeds liv.

Mohammeds karriär hade två distinkta faser — den tidiga tiden i Mecka och den senare
tiden i Medina. I Mecka var Mohammed en religiös predikant. Senare, i Medina, blev han
en politiker och krigsherre och blev med tiden väldigt mäktig. I den tidiga «Mecka-
koranen» ges Allah´s råd när islam är svagt och den senare «Medina-koranen» berättar
vad man skall göra när islam är starkt. Ju mäktigare Mohammed blev, ju hårdare krigade
han mot kafirerna. Koranen ger de rätta och riktiga råden för varje muslim för varje fas i
etablerandet av islam.

I praktiken är det två olika «Mohammed» och två koraner som motsäger varandra. Den
första är religiös och fredlig. Koranen från Mecka blir emotsagd och ersatt av den senare,
politiska, «jihadkoranen» från Medina, men den är fortsatt sann och kan brukas. Dessa
tidiga verserna är de vi hör från islams försvarare. Då Mohammeds handlingar utgör det
perfekta livsmönstret, så utgör hans handlingar en förebild för islams dualistiska etik.
Dualism ger islam en otrolig flexibilitet och adaptionsförmåga.

DUALISTISK ETIK

Islam har ingen «Gyllene Regel». Att det överhuvudtaget existerar ett ord som «kafir» i de
heliga texterna, betyder att det inte finnes någon «Gyllene Regel», för att ingen önskar att
bli behandlad på sådant sätt som kafirerna blev behandlade av Mohammed. Kafirerna blev
mördade, torterade, förslavade, våldtagna, rånade, lurade, förnedrade, förödmjukade och
förlöjligade.

[Bukhari 9,85,83] Mohammed: «En muslim är en bror till en annan muslim. Han skall aldrig
undertrycka dem och han skall heller inte underlätta deras undertryckande. Allah kommer
täcka behoven till dem som tillfredsställer sina bröders behov.»

Islam har ingen gemensam etik för mänskligheten, istället har islam dualistisk etik. Det
finns två uppsättningar med regler: En muslim är en bror till en annan muslim. En muslim
kan behandla en kafir som en bror eller som en fiende.

SANNING

I islam är det också på så sätt att något som inte är sant, inte alltid är en lögn.

[Bukhari 3,49,857] Mohammed: «En man som bringar fred till folket genom att hitta på
goda ord, eller genom att säga fina saker, även om de är osanna, ljuger icke»

En ed given av en muslim är flexibel.

[Bukhari 8,78,618] Abu Bakr höll trofast sina eder tills Allah uppenbarade för Mohammed
när det var rätt (förenligt) att bryta dem. Efteråt sa han, «om Jag ger ett löfte, men senare
upptäcker ett mer värdigt löfte, så kommer Jag utföra den rätta handlingen och därmed
företa en rättelse av mitt tidigare löfte.»
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Mohammed sa till muslimerna upprepade gånger att de skulle svika kafirerna, om det
gagnade Islam.

[Bukhari 5,59,369] Mohammed frågade, «Vem vill dräpa Ka´b, Mohammed och Allah sin
fiende?» Bin Maslama reste sig och svarade, «O Mohammed! Kommer det behaga dig om
jag dräpte honom?» Mohammed svarade, «Ja.» Bin Maslama sa så, «Ge mig tillåtelse att
bedra honom med lögner, på så sätt att min plan kommer att lyckas.» Mohammed sa, «Du
kan tala osant till honom.»

[Bukhari 4,52,268] Mohammed sa, «Jihad är bedrägeri/förräderi/svek»

Islam har ett ord för att beskriva det bedrägeri eller svek som är till fördel för dess mål:
taqiyya. Taqiyya är heligt svek. En muslim skall dock aldrig ljuga för en annan muslim. En
lögn bör aldrig berättas, med mindre att det inte finns några andra sätt att uppnå målet på.
Al Tabarani, i Al Awsat, sa, «Lögner är synd, utom när de blir berättade för en muslims
bästa, eller för att rädda honom från en katastrof.»10

VÄNNER

Islamsk dualistisk etik inkluderar doktrinen som behandlar vänner. Det är tolv verser i
koranen som säger att en muslim inte får vara en vän med en kafir. Här följer två exempel:

Koranen 4:144 Troende! Ta inte kafirer som vänner framför troende vänner. Vill du ge
Allah en uppenbar grund till att straffa dig?

Koranen 3:28 Troende skall inte ta kafirer som vänner framför andra troende. De som gör
detta kommer inte ha Allah´s beskydd och de kommer enbart ha sig själva som
beskyddare. Allah varnar dig foch frukta Honom, för att allt kommer tillbaka till honom.

SLAVAR

Dualism kan resultera i att en kafir kan förslavas, men det är förbjudet att göra en muslim
till slav. Om en slav konverterar till islam, så är det en fördel att befria honom, men det är
ingen fördel i att befria en kafirslav.

[Bukhari 3,46,693] Mohammed sa, «Om en man befriar en muslimsk slav, kommer Allah
befria honom från helvetets eld på samma sätt som han befriade slaven.»
Bin Marjana sa att efter han berättade denna uppenbarelsen till Ali, frigjorde han en slav
som han hade blivit bjuden tusen dinarer för av Abdullah.

AL WALAAWAAL BARAA—HELIG KÄRLEK OCH HELIGT HAT

Sharia lär ut den dualistiska etiska principen om att «älska det Allah älskar och hata det
Allah hatar». Detta inkluderar att ha en aversion mot kafirernas politiska system, som till
exempel hata grundlagar och att älska sharia. Denna princip ligger bakom islamska krav
om att implementera sharia i Amerika. Oavsett vad som är kafirernas styrelseskick, skall
detta inte gälla, eftersom Allah hatar alla lagar och regler gjorda av kafirer.

10 Bat Ye´or, The Dimmi (Cranbury, N.J.:Associated University Press, 2003), sida 392.
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DHIMMIEN
KAPITEL 8

Islamska lärde hävdar att: Islam är en broderreligion till kristendomen och judendomen;
under islamiskt styre blir kristna och judar dhimmies som tas hand om och beskyddas på
shariavis. När Mohammed flyttade till Medina var halva populationen judisk och han
utraderade den. Så riktade han sin uppmärksamhet mot de rika judarna från Khaybar. Han
angrepp dem utan provokation och krossade dem. De miste all sin rikedom och blev
tredjeklassens medborgare som dhimmies. Judarna blev underställda sharia, miste all sin
politiska makt, men de kunde fortsätta att vara judar. Som dhimmies måste de betala en
årlig skatt kallad jizya, motsvarande cirka hälften av deras intäkter.

Från sharia:

o11.0 KAFIRER - UNDERSÅTAR TILL DEN ISLAMISKA STATEN

o11.1 Ett formellt kontrakt (dhimma) ingås med de kristna och med judarna, men icke med
mormonerna11. De blir då dhimmies.

o11.3 Dhimmies skall följa islams regler.
• betala jizya, skyddsskatten.
• om dhimmies gör dessa ting, då är de beskyddade av staten. De tillåts att praktisera sin
religion, och att ha sina egna domstolar och lagar.

Här följer de kompletta dhimmi reglerna hämtat från ett traktat med kristna från 637 e.kr.
Reglerna är liknande för judar och andra klasser av kafirer.

«Umars traktat eller Umars pakt» (Vi = kafirerna), följer här:

Vi skall inte bygga, varken i våra byar eller i deras närhet, nya kloster, kyrkor, nunnekloster,
eller munkkloster, vi skall heller inte reparera, natt som dag, de av dem som förfaller till
ruiner eller är lokaliserade i muslimernas bokvarter. Vi skall hålla portarna våra vidöppna
för förbipasserande och resande. Vi skall ge kost och logi till alla muslimer som passerar
vår väg i tre dagar.

Vi skall inte ge beskydd till någon spion i våra kyrkor eller hem, eller gömma spioner från
muslimerna.
Vi skall varken visa vår religion offentligt, eller konvertera någon till den.
Vi skall inte förhindra någon av vårt slag att konvertera till islam, om de önskar det.
Vi skall visa respekt för muslimer och vi skall resa oss från våra sittplatser, om de önskar
sitta ned.
Vi skall inte försöka att likna muslimer genom att efterlikna deras klädedräkt.
Vi skall inte bestiga sadlar, eller bära svärd, eller bära någon slags vapen på vår kropp.
Vi skall inte ingravera arabiska tecken på våra dörrar.
Vi skall inte sälja jästa drycker (alkohol).
Vi skall klippa pannluggen (ha en kort pannlugg som ett tecken på förödmjukelse).

11 "Traveller” skrevs på 1400-talet. Mormonerna blev tillagda i senare översättningar.
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Vi skall alltid klä oss på samma sätt, oavsett var än vi befinner oss och vi skall knyta
«zunarbältet» runt våra liv. (Kristna och judar behöver alltså bära speciella kläder.)
Vi skall inte visa våra kors eller böcker på vägarna eller på muslimernas marknader
(förbud att visa kors offentligt).
Vi skall bara låta våra klockor ringa svagt i våra kyrkor.
Vi skall inte upphäva våra stämmor när vi tar farväl av våra döda.
Vi skall inte ta slavar som har blivit givna till muslimer.
Vi skall inte bygga hus som är högre än muslimernas hus.
Vilken person som helst som slår en muslim avsiktligt, skall mista skyddet som ges av
denna pakt.12

I tillägg kan inte dhimmies vittna i en shariadomstol på grund av att de får ingen rättslig
hjälp vid en oenighet med en muslim. En dhimmi kan inte kritisera Mohammed eller prata
eller diskutera kristendom eller judendom eller någon annan religion med en muslim.

Sharia och dhimmiestatusen förklarar hur de kristna nationerna Turkiet, Egypten, Libanon,
Syrien, Irak, Etiopien och i Nord-Afrika blev islamska. Jihad gav muslimerna politisk
kontroll och de etablerade sharia. Så blev alla kristna dhimmies. Århundraden med jizya-
skatt och tredjeklass-status fick dem till slut att konvertera. Det var sharia och
dhimmistatusen som ödelade och ödelägger kristendomen och judendomen i de islamska
länderna. Den västliga civilisationen kan inte överleva under sharia.

12 Al-Turtushi, Siraj Al-Muluk, sid. 229-30.
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SLAVERI
KAPITEL 9

SHARIA: I den nuvarande versionen av manualen för sharia, «The Reliance of the
Traveller», innehåller enbart småfragment av islams doktrin om slaveri. Enbart frigivande
av slavar finns med, Sektion k32.0 i sharia som behandlar andra delar av slaveriet har inte
blivit översatt. Istället innehåller den ett redaktionellt beklagande angående slaveriet, som
något som islam har satt sig för att avskaffa så snabbt som möjligt. Detta är ren taqiyya,
helig lögn. Islam har varit den största slavanvändaren av alla ideologier och samhällen.
Islam blev byggt till stor del på slaveri.

MOHAMMED OCH SLAVERI

Ordet slav är ett positivt ord i islam. Mohammed refererade till sig själv och till muslimer
som Allah´s slavar. Mohammeds andra konvertit var en slav.
Själv var Mohammed involverad i alla slaveriets aspekter. Han fick icke-muslimska män
dräpta. På sätt kunde deras kvinnor och barn bli tagna som slavar13. Han gav bort slavar
som gåvor14. Han ägde många slavar. Några av dem var svarta15. Han sände runt slavar
med den avsikt att hans sammansvurna män som var hans chefslöjtnanter skulle ha sex
dem16.
Han stod och såg på, medan andra slog slavar17. Han delade ”glädjen” av att ha tvingande
sex (våldta) kvinnliga slavar som tagits till fånga efter erövringar18. Han tog slavar till fånga
och sålde dem "engros" (i stora kvantiteter) för att samla in pengar till jihad19. En av hans
favorit-sexpartner var en slav som gav honom en son20. Han fick slavar som gåva från
andra härskare21. Själva predikstolen han talade från blev tillverkad av en slav22.

Han åt mat som var lagad av slavar23. Han blev medicinskt behandlad av en slav24. Han
hade en skräddare som var slav25. Han deklarerade att en slav som rymde från sin herre,
inte ska få sina böner hörda26. Han godkände också att en slavägare kunde ha sex med
sina slavar27.

13 A. Guillaume, The Life of Muhammed (London: Oxford University Press, 1982), sida 466.
14 Ibid., sid.499
15 Ibid., sid.516
16 Ibid., sid.593
17 Ibid., sid.295
18 Ibid., sid.496
19 Ibid., sid.466
20 William Muir, The Life of Mohammed (AMS Press, 1975), sida 425.
21 Ibid., sid.425
22 [Bukhari 1,8,440]
23 [Bukhari 3,34,295]
24 [Bukhari 3,36,481]
25 [Bukhari 7,65,344]
26 [Muslim 001, 0131]
27 [Muslim 008, 3383]
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ISLAM OCH SLAVERI

I islams namn togs slavar, afrikaner, européer (över en miljon)28, hinduer, buddister och
alla andra som kom i vägen för jihad. Islams företrädare har tagit fler människor som
slavar än någon annan kultur. Muslimer varken erkänner eller ursäktar sin historia att
förslava alla raser och trosriktningar. Ett lite känt faktum är att den högst prisade slaven i
Mecka alltid var en vit kvinna. Sunnan berättar att Mohammeds favoritsexslav var en vit
kristen kvinna.

Islam praktiserar fortsatt slaveri i Afrika. Det finnes i Saudi-Arabien, Mauritanien, Sudan,
Libyen och andra islamska områden som ligger nära kafirområden. Historisk sett har det
alltid varit politiska handlingar och initiativ från de kristna som gjort slut på slaveriet29.

28 År 1627 tog Ottomanska pirater (muslimer) cirka 400 slavar uppe på Island.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkr%C3%A4den_p%C3%A5_Island_1627

29 Bernard Lewis, Race and slavery in the Middle East, Oxford University Press, 1990, sida 79.
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IDÉFRIHET
KAPITEL 10

PÅSTÅENDE: Islam är en tolerant religion.
SHARIA: Avfallenhet (apostasi) betyder att lämna islam. För en muslim är det ett mycket
allvarligt brott att lämna islam. Detta brott straffas med döden.

o8.0 ATT LÄMNA ISLAM

o8.1 När en person har kommit in i puberteten och är tillräknelig och frivilligt lämnar islam,
så förtjänar han att bli dräpt.

I islam är möjligheten för att dräpa en apostat (avfälling), en som lämnar islam, nedskrivet i
haditherna och i islams tidiga historia efter Mohammeds död. När Mohammed dog, var det
hela stammar som ville lämna Islam. De första krigen som utkämpades i islams namn var
mot dessa frånfallna och tusentals blev dräpta. (Riddakrigen)

[Bukhari 2,23,483] Efter Mohammeds död, blev Abu Bakr kalif och han förklarade krig mot
en grupp araber som gick tillbaka till hedningaskap.

[Bukhari 9,83,17] Mohammed: «En muslim som har medgivit att det inte finnes någon gud
utom Allah och att Jag är hans profet, kan inte bli dräpt med undantag för tre anledningar:
som straff för mord, för otrohet och för avfallenhet.»

Inget straff är för hårt för den avfallna.

[Bukhari 8, 82, 797] Några människor kom till Medina och blev muslimer. De blev sjuka, så
Mohammed sände dem till det ställe där kamelerna var inhysta och berättade för dem att
de skulle dricka kamelurin och mjölk som kur. De följde hans råd, men när de blev bra,
dräpte de herden som vaktat kamelerna och stal flocken.
På morgonen hörde Mohammed vad männen hade gjort och gav order om att ta dem till
fånga. Före middagen hade männen tagits till fånga och de blev förda till Mohammed. Han
beordrade då att deras händer och fötter skulle huggas av och ögonen deras utstuckna
med varma eldjärn. De blev så kastade på vassa stenar. Deras bön om vatten ignorerades
och de dog av törst. Abu sa, «De var tjuvar och mördare som lämnat islam och de hade
gått tillbaka till hedningatro, för att på det sättet angripa Allah och Mohammed.»

Dräp de avfallna.

[Bukhari 9,89,271] En jude accepterade och konverterade till islam, men gick så tillbaka till
sin ursprungliga tro. Muadh såg mannen tillsammans med Abu Musa och sa, «Vad har
denna man gjort?» Abu Musa svarade, «Han accepterade islam, men gick så tillbaka till
judendomen.» Muadh sa då, «Det är Mohammed och Allah´s dom att han blir dräpt och
jag kommer inte att sätta mig ned igen med mindre än att du dräper honom.»

Idén om religionsfrihet och tankefrihet är omöjlig i islam. Underkastelse är huvudidén och
den ideale medborgaren är Allah´s slav. All tanke skall underkasta sig koranen och sunnan
som förts samman till sharia.
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KONST

Det är ingen gräns för omfånget och detaljer i sharialagarna. Alla offentliga uttryck av idéer
och konst skall underkasta sig sharia med sina långtgående förbud inom detta område.

r40.0 MUSIK, SÅNG OCH DANS—MUSIKINSTRUMENT

r40.1 Musikinstrument skall förstöras.
• Flöjter, stränginstrument och liknande är förbjudet.
• De som lyssnar på sångare kommer få öronen fyllda med bly på domedagen.
• Sånger skapar hyckleri.

r40.2 Det är olovligt att bruka musikinstrument, eller att höra på mandolin, luta, cymbaler
och flöjt. Det är tillåtet att spela tamburin vid bröllop, vid omskärelser och vid andra
anledningar, även om den har bjällror på sidan. Att slå på trummor är olovligt.

w50.0 FÖRBUD MOT AVBILDNINGAR

w50.1 Man måste förstå att förbudet mot att göra bilder är extremt strängt.

[Bukhari 7,72,843] Mohammed blev deprimerad en dag då Gabriels lovade besök blev
försenat. När Gabriel till slut kom, klagade Mohammed på förseningen. Gabriel sa då till
honom, «Änglar vill inte träda in i ett hus som innehåller en hund eller bilder.»

ATT IMITERAALLAH´S SKAPELSEHANDLING

w.50.2 Bilder imiterar Allah´s skapelsehandling.

[Bukhari 4,54,447] En gång gjorde Jag [Aisha] en fylld kudde åt Mohammed och
dekorerade den med bilder av djur. Han kom in tillsammans med några andra människor
en dag och Jag lade märke till ett uttryck av upprördhet i hans ansikte. Jag frågade, «Vad
är fel?» Han svarade, «Vad gör den kudden här?» Jag svarade, «Jag gjorde den till dig, så
att du kunde ligga på den.» Han sa, «Är du inte klar över att änglar icke vill träda in i ett
hus där det finns bilder och att personen som gör sådana bilder kommer att bli straffad på
domedagen, tills han ger liv till det som han har gjort?»

p44.0 GÖRA BILDER

p44.1 De som gör bilder kommer att brinna i helvetet.

[Bukhari 8,73,130] En gång var det en gardin med bilder av djur som hängde i mitt [Aishas]
hus. När Muhammed så det, blev ansiktet hans fyllt med ilska. Han rev det i småbitar och
sa, «Människor som målar sådana bilder kommer få helvetets värsta straff på
domedagen.»
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LITTERATUR

All litteratur skall underkasta sig shariakrav. De som smädar islam kan bli avrättade,
eftersom Mohammed avrättade flera konstnärer. Salman Rushdie lever med ett dödshot
för att han skrev en roman, «The Satanic Verses». Det blev världsomspännande uppror
och dödande när de danska Mohammed-teckningarna blev publicerade. Theo Van Gogh
och Pim Fortuyn, två konstnärer, blev avrättade i Europa för «blasfemi», hädelse mot
islam.
Mohammed dräpte konstnärer, författare och intellektuella av flera anledningar, till exempel
Kab, en poet, som skrev en dikt som kritiserade islam. Lägg märke till bruket av svek.

[Bukhari 5,59,369] Allah´s apostel sa, «Vem är villig att dräpa Kab, han som har sårat Allah
och hans apostel?»
Därefter reste sig Maslama upp och sa, «O Allah´s apostel! Ville du att jag dräper
honom?»
Profeten sa, «Ja.»
Maslama sa, «Låt mig berätta en lögn för att svika Kab.»
Profeten sa, «Du kan göra det.»
Så gick Maslama till Kab och sa, «Mohammed kräver pengar av oss och Jag behöver låna
pengar.»
Därefter sa Kab, «Vid Allah, du kommer att bli trött på honom!»
Maslama sa, «Nå eftersom vi har följt honom, kommer vi inte gå ifrån honom. Nu vill vi att
du skall låna oss en kamellast med mat.»
Kab sa, «Ja, Jag vill låna dig maten, men du bör pantsätta något hos mig.» De pantsatte
sina vapen hos honom och lovade att komma tillbaka samma natt. Maslama kom så
tillbaka med två män och sa till dem, «Når Kab kommer, vill Jag ta på håret hans och lukta
på det. När du ser att Jag har fått tag runt huvudet hans, dräp honom.»
Kab kom ned till dem inlindad i kläderna sina och luktade parfym. Masalama sa, «Jag har
aldrig känt en bättre doft än denna. Vill du ge mig tillåtelse till att lukta på huvudet ditt?»
Kab sa, «Ja.»
När Maslama fick ett starkt grep runt hans huvud, sa han till sina kompanjoner, «Ta
honom!»
Så dräpte de honom och drog så tillbaka till Profeten och informerade honom.
Abu Rafi blev dräpt efter Kab Bin Al-Ashraf.

[Ishaq 819[ Mohammed hade sagt till sina styrkor att de bara skulle dräpa dem som
gjorde motstånd; utom det behövde de inte bry sig, bortsett från dem som hade talat ont
om Mohammed. Så sände han ut dödsfullmakter för alla de i Mecka som hade gjort
motstånd mot islam.

Listan över de som skulle dödas var:
• En av Mohammed´s sekreterare. Han sa att Mohammed lät honom förändra språket när
han nedtecknade Mohammeds koran-uppenbarelser och detta gjorde att sekreteraren
miste tron.
• Två unga kvinnor som hade sjungit satiriska sånger om Mohammed.
• En muslimsk skatteindrivare som hade blivit en avfälling och lämnat islam.
• En man som hade förnärmat Mohammed.
• Alla konstnärer, författare, poeter och politiker som hade varit emot honom.
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SHARIAFINANSER
KAPITEL 11

ISLAMSKE LÄRDE HÄVDAR: Shariafinanser är heliga finanser och alla religiösa och
moraliska människor bör investera i finansinstrument enligt sharia. Pengarna kommer inte
att bli investerade i alkohol, tobak, spel, svin/grisar, konst, sång och musik eller någon
annan oren affärsverksamhet.
I dag är det en ökande efterfrågan bland muslimer om att ha deras egna finansiella system,
och finansiella produkter som är i linje med sharia. Sharia använder sig av en egen metod
för att undgå och behöva betala ränta, något som är olagligt i islam. Det visar sig att
shariafinansiering faktiskt kräver mer betalt för att bruka pengar, men det kallas inte räntor.
Det är benämnt som en lånekostnad.

I shariafinanser skall man sätta av delar av överskottet som zakat, islamsk välgörenhet.
Zakat skall användas enligt följande:

Koranen 9:60 Välgörenhet [zakat] skall bara ges till de fattiga och behövande, till de som
samlar in den, till de vars hjärta är vunnet till islam, till lösenpengar, till gäldenärer, för att
kämpa för Allah´s sak [jihad] och till den resande. Detta är en lag från Allah och Allah är
allvetande och vis.

Sharia tillägnar många sidor till zakat. Den skall betalas till:
• Fattiga och behövande muslimer, men inte till kafirerna.
• De som samlar in zakat.
• Nya konvertiter till islam (för att styrka dem i deras tro på islam).
• Lösenpengar för fångar och slavar.
• De som kämpar för Allah´s sak, jihad.
• Resande.

DE SOM KÄMPAR FÖR ALLAH´S SAK

h8.17 Med kategorin «Kämpa för Allah´s sak», menas människor som är deltagande i
islams krig, men som inte är del av en reguljär här som mottager lön. Dessa jihadister skall
betalas för vapen, kläder, mat, resor, samt alla andra utgifter de har. Deras familjer skall
också betalas.

h8.24 Det är inte tillåtet att ge zakat till en kafir.

När vi tar del i shariafinanser, stödjer vi:
• Välgörenhet enbart för muslimer. Ingen välgörenhet går till kafirerna.
• Muslimska konvertiter stärks i sin tro.
• Muslimska byråkrater
• Al Qaeda och andra jihadister. Detta inkluderar pengar till familjerna till
«självmordsbombare», eller en vilken annan jihadist som helst som blir dödad. Att ge
zakatpengar till jihad är inte bara teori – det är verklighet. Vi såg de praktiska effekterna av
zakat med «The Holy Land Foundation» och andra islamska välgörenhetsorganisationer. I
2007, i Dallas, Texas. Där förde FBI med framgång ett åtal mot «The Holy Land
Foundation» för att de hade finansierat jihad (terrorism).
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När vi deltar i shariafinanser, eller någon annan aspekt av sharia, är vi moraliskt delaktiga i
följande:

• Missbruk och undertryckande av kvinnor.
• Dråp på avfällingar.
• Avrättningar av artister, konstnärer, författare med flera.
• Det etiska brottet att ha slavar och slaveri.
• Tredje klassens medborgarskap för kafirerna.
• Dödandet av 270 miljoner människor i «The Tears of Jihad».

LÄTTHET OCH NÖDVÄNDIGT
Sharia har två principer som kan kallas «lätthet» och «nödvändighet». Den grundläggande
betydelsen av lätthet och nödvändighet är att om en muslim lever ibland kafirerna, kan han
göra affärer på kafirernas vis.

w43.0 HUR HANTERA RÄNTOR I FIENTLIGA LAND

w.43.1 Muslimer kan betala och erhålla räntor om de lever i «Dar al harb», krigets land
(bland kafirerna), som betyder att sharia inte är landets lag.

Tack vare detta kan muslimer betala och erhålla räntor i Amerika, i linje med sharia. Så
varför vill muslimer då ha shariafinansiering? Enkelt. Principen om underkastelse kommer
då till uttryck. Kafirerna skall underkasta sig sharia på alla sätt, inklusive bankverksamhet.
I tillägg betyder helig kärlek och heligt hat att vårt befintliga finanssystem måste försvinna.
Lägg märke till att enligt sharia är Amerika och Sverige «fientliga länder».
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KRAV
KAPITEL 12

MUSLIMSKA LÄRDE HÄVDAR: För att vi skall kunna praktisera vår religion, skall ni ge
oss tillfälle för vår bön i skolan, bön på arbetsplatsen, speciella rum ämnade för bön på
skolorna och på arbetsplatserna, speciell mat (halal), ledigt på muslimska helgdagar, hijab
på jobbet och i skolan och tillåta heltäckande burkor i olika sporter. Kafirerna får aldrig
kritisera någon aspekt av islam, som till exempel polygami, barnäktenskap, jihad och
hustrumisshandel. Kafirerna skall ge välfärdsstöd för våra många fruar, ge speciell
behandling till muslimer på sjukhus, etc, etc.

SHARIA

Sharia innefattar hela processen och strategin runt immigration till en kafirnation och vad
man skall göra för att islamisera samhället. Om du vill se framtiden för islam i Amerika, så
läs sira (Mohammeds biografi) från 1400 år tillbaka.
Når muslimer först ankommer, accepterar de sitt nya hem (oftast). Deras första steg är att
annonsera högt att islam är kristendomens och judendomens broderreligion. Dialog och
brobyggnadsmöten hålls för media och i kafirsamhällena. De hävdar också att den västliga
civilisationen är baserad på islams «Golden Age».
Efter att dessa påståenden är etablerade och accepterade av kafirerna, kommer krav om
förändringar i kafirsamhället. Den som motsäger sig dessa förändringar blir kallad hycklare,
islamofob eller rasist, trots att det aldrig blivit klargjort hur politisk islam har något som
helst med ”ras” att göra.

KAFIRLEDARNA

Kafirledare vet i allmänhet ingenting om islam eller sharia över huvud taget. De har alla
mött hyggliga muslimer, så de tänker då att islam är något bra och bråkmakarna är
extremister. Kafirledare vet ingenting om dualistisk etik eller politisk underkastelse. Den
främsta motivationen för kafirledare är att vara vänliga och spela rollen som tolerant värd
för dessa nya gäster. En annan motivation är att inte säga något, eller göra något, som
kan få dem att bli stämplade som hycklare, islamofober eller rasister.

Huvudplanen kafirledarskapet har, är att om vi bara är snälla, så kommer muslimer se hur
goda vi är och därmed kommer de reformera islam. Men, om ditt mål är att införa sharia
och processen med att använda sig av sharia har fungerat i 1400 år, varför reformera det
som inte misslyckats? Sharia kan inte reformeras. Det är Allah´s lag och den är universell,
komplett, perfekt och evig.

HELIG KÄRLEK OCH HELIGT HAT

Den emotionella motivationen bakom islams krav är «heligt hat», al Walaa wa al Baraa.
Allah hatar kafirerna, deras kultur, levnadssätt och politik. På grund av detta skall de som
älskar Allah, också hata det Allah hatar. De skall därför också ha en aversion mot våra
lagar och vår grundlag. Därför skall islam ställa krav att kafirerna underkastar sig sharia
hela tiden.
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FÖRSTA TILLÄGGET

Islam är, eller anses vara, en religion och muslimer har religiös frihet («Freedom of
Religion») under vårt första tillägg (USA, First Amendment). Att inte infria något av islams
krav strider mot grundlagen, så vi måste göra vad än de ber om, så länge det är religiöst.
Men religiösa krav i islam har oftast en politisk komponent. Här har vi Mohammeds
speciella gåvor från Allah:

[Bukhari 1,7,331] Mohammed: Jag har blivit given fem ting som aldrig har blivit givna till
någon andra före mig:
1. Allah gjorde mig segerrik genom awe (Helig rädsla), genom att Han satte fruktan i
fienden på en distans av en månads resa.
2. Jorden har blivit skapad för mig och mina följeslagare, ett ställe för bön och ett ställe för
att utföra ritualer. Därför kan vem som helst av mina följare be var som helst när det är tid
för bön.
3. Krigsbyte har gjorts lovligt för mig, även om det inte var lovligt för någon annan före mig.
4. Jag har givits rätten till förbön på uppståndelsens dag.
5. Varje profet var ämnade att bli sända till enbart sin nation, men Jag har blivit sänd till
hela mänskligheten.

Islamsk böns roll är att utgöra ett politiskt krav tillsammans med jihad och sharia. Islam
kräver att staten tjänar alla dess behov. Detta är ett krav på politisk underkastelse av kafir-
regeringar. Kafirerna måste lära sig se skillnad på religion och politik. Jihadangreppet på
«World Trade Center» var en politisk aktion med religiös motivation.

De oskyldiga offren i «Twin Towers» som hoppat mot en säker död istället för att bli brända
levande, tog inte del i någon religiös ceremoni. När muslimer tar över kontrollen/utrymmet
på offentliga gator och platser för att be, så kan det hända att bönen är religiös, men att ta
över en plats/gata är rent politiskt. Kravet om införandet av sharialagen i alla former,
inklusive exemplet om muslimska skolböner, gör att vi måste ta politiska beslut, ge direktiv
till skolstyrelser, använda skattepengar till mötesaktviteter, etc. Själva handlingen, bönen,
är kanske religiös, men det krävs en politisk handling och politiskt stöd från staten för att
den skall genomföras.
Islamsk bön har en religiös motivation och ett politiskt resultat. Det är ett krav om
underkastelse av hela samhället från en ideologi som är i grundläggande opposition till
amerikansk och västerländsk lag, kultur och tradition. Vi borde reagera med ett politiskt
svar, en gång för alla, på och inför alla islamska politiska krav.

ATT GÖRA DET LÄTT OCH NÖDVÄNDIGT

Kafirerna behöver inte ge efter för islams krav. Sharia har två principer som ger råd när
muslimer inte kan praktisera ren islam under sharia. Den tekniska benämningen är tayseer
eller tayasur, som betyder «att lätta ens börda» eller «att göra ting lätt».

Koranen 4:28 Allah önskar att lätta deras börda, för människan blev skapad svag.

När omständigheterna är svåra och sharia inte är styrande, lättas muslimens börda. Det är
till exempel en plikt att be och att inte hantera gris (i alla dess former), men om
omständigheterna är svåra, så blir kraven lättade. Detta leder till konceptet darura,
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nödvändighet. Om det är nödvändigt, tillåter man det som är förbjudet. Om en muslim är
utsvulten och det inte finns någon halalmat (godkänt av sharia), så kan muslimen äta allt
(inklusive griskött). Om en muslim är på ett ställe där han inte kan be, så kan bönen göras
senare. Om sharia inte har blivit implementerad, kan en muslim för exempel hantera svin
utan någon form av konsekvenser.
I korthet betyder detta att om en muslim inte kan be på skolan eller på jobbet, kan han
göra upp för detta genom att be senare.
Islamska krav handlar om vad de vill ha, inte vad som är nödvändigt. Om kraven deras
inte tillmötesgås, är det till ingen skada för deras religion.

Ett annat exempel på darura, finner man vid köp av försäkringar. Försäkringar är
förbjudna i sharia, men om det är krav att ha bilförsäkring i en kafirlag, så är det i grunden
en nödvändighet som tillåter muslimen att köpa «förbjudna försäkringar». Genom att gå
förbi sharia, blir ingen muslims behov kränkt. Vi begränsar politisk islam, inte religiös islam.

När vi säger nej till islamska böner i skolan, så begränsar vi ingen religiös frihet, men vi
skyddar kafirmedborgarna mot islams politiska krav. Om en muslim inte kan be de
fastställda tiderna, så tillåter sharia att göra upp för dem senare. Det är ingen skada i att
senarelägga bön.
Om islamsk bön blir tillåten på skolan, hur långt ska då anpassningen gå? Det är många
element - förberedelse, ett speciellt rum, rituell tvättning och speciella dagar som kräver
olika böner och mer tid. I den slutgiltiga formen av islamsk bön, kan rummet enbart
användas för islamsk bön och speciella tvättrum måste installeras för att ordentlig fottvätt
inför den islamska bönen kan genomföras.
Vad gör då läraren medan eleven är borta från lektionstimmen för att be? Om läraren ger
någon information som man behöver på nästa prov, diskrimineras det då mot eleven eller
islam? Varför skall staten behöva betala för bönerum och fotbad med religiös grund i islam?
Bönen är då inte en privat affär. Islamska organisationer måste komma för att «förklara»
islam för eleverna.

När islamsk bön väl är på plats, vad skall då stoppa kravet om att köket på skolan måste
blir halal (shariagodkänt)? Varför skall kafirstudenterna äta medans Ramadan pågår?
Eftersom fasta försvagar kropp och sinne, ska muslimer då behöva ha prov under
Ramadan? Borde islamska kvinnliga idrottsutövare ha på sig kläder som stämmer överens
med sharia (burka, hijab,...) istället for skollagets kläder? Tro inte att detta är ett påhittat
scenario. Underkastelse till denna process är redan igång i Storbritannien.

Sedan så kommer kravet om familjerätt enligt sharia. Efter det kommer kravet om att,
eftersom muslimer är en «minoritet», få speciell behandling på möten, på jobb och i
förbindelse med civila rättigheter. Då kommer krav på shariadomstolar. Så snart en tunn
«sharia kil» är på plats, kommer det inte vara någon ände på kraven innan hela samhället
stämmer överens och har anpassat sig till sharia och man inte längre har någon egen
grundlag kvar.

«ARTIKEL 6»

Artikel 6 i den amerikanske grundlagen säger att den är den högsta lagen i landet och kan
inte underlägges någon annan laglig kodex. Det grundläggande påståendet i sharia är att
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den är den högsta lag och att all annan lagkodex skall underkasta sig islamsk lag. Det är
en massiv självmotsägelse som ignoreras när sharia blir implementerad under
förevändning om «Freedom of Religion».
Islams religion har alltid en politisk komponent som möste tas hänsyn till. För att belysa
detta, så är det ett lika stort antal buddister som har kommit till USA, som muslimer.
Känner du till ett enda politiskt krav som buddisterna har ställt på skolorna, företagarna,
polis eller på sjukhusen och krävt om att vi skall lära oss om buddismen och lägga oss till
med buddistisk praxis? Nej. Buddismen är en religion, inte en politisk/religiös ideologi.
Religionen islam kräver att vi gör politiska eftergifter, för att islam är en politisk ideologi, så
väl som en religion.
Sharias angrepp på «Artikel 6» är inte direkta, men det är ett angrepp på flanken. Ta
exemplet om yttrandefriheten och pressen. När de danska Mohammed-teckningarna blev
publicerade, var det inte en enda av de stora tidningarna i USA som tryckte dem. Detta för
att muslimerna sa det var blasfemi och att de förnärmade islam. Resultatet blev då att vi
följde sharia, genom att inte trycka teckningarna. Ingen politiker protesterade mot att
sharia blev implementerad och att vår grundlag blev försvagad genom att vi underkastade
oss den.
Yttrandefriheten förnekas varje gång någon som kritiserar islam blir kallad en hycklare och
islamofob. Precis nu blir «First-Amendment» använt för att ödelägga «Artikel 6». Islamsk
politisk doktrin legitimeras under ett religiöst täcke. Enligt grundlagen (i USA) ska inte en
enda aspekt av sharia vara tillåten.
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STATISTIK
KAPITEL 13

STATISTISK STUDIE AV DEN ISLAMSKA DOKTRINEN

En stor del av den islamska doktrinen behandlar förhållandet (ojämlikheten) mellan män
och kvinnor. Det som förvirrar icke-muslimen, är att doktrinen kan vara självmotsägande.
Med islamsk dualism menas att det alltid finns två valmöjligheter, båda lika sanna. En
statistisk studie har utförts, på så sätt att hela bilden kan ses.

Varje vers eller hadith kan bli bedömd utifrån kvinnans position i samhället. Det är flera
verser som hyllar modern över alla män. Det är många verser som säger att män och
kvinnor kommer att bli dömda lika vid domedagen. I många fall finns det inget
maktförhållande mellan män och kvinnor och då är det en neutral referens.
Processen som ligger till grund för tabellerna nedan, är att all text som innehåller en
referens till kvinnan är vald. Sedan är datan om kvinnan sorterats i in i fyra kategorier: Hög
status, lika status, låg status och neutral status.
En neutral referens innehåller ingen hierarkisk information. Ett exempel på en neutral
referens kan vara ett kvinnonamn i en lista.

Här är data från koranen:

Här är samma dataanalys gjort för haditherna:
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KORANEN

En av grunderna för sharia är koranen. Eftersom koranen är den mest berömda boken
som inte har blivit läst eller förstådd av kafirerna, så verkar detta som ett enormt hinder för
att lära sig om sharia.
Koranen är faktiskt lätt att förstå om du känner till ett historiskt faktum. Vi har historien från
Mohammeds dagar och vi ser att de analfabetiska araberna inte bara förstod koranen, de
diskuterade också dess mening.

De kunde göra detta för att de använde en annan koran än den du köper i bokhandeln i
dag. Koranen blev producerad många år efter Mohammeds död och den blev av okänd
anledning sammansatt i förhållande till kapitlens längd. Långa kapitel blev placerade först i
boken och de kortaste kapitlen blev placerade sist. Tänk dig att du tog en roman och
ordnade kapitlen efter deras längd. Romanen och handlingen skulle bli helt obegriplig,
eftersom handlingen hade blivit fördärvad. Den koran man finner i bokhandeln har blivit
slumpmässigt ihopsatt och ger ingen mening i sin helhet, eftersom den inte berättar någon
historia eller har en handling.

Om du var en av Mohammeds följare, var en vers meningsfull, eftersom den var ett svar
på den situation Mohammed befann sig i vid just den tidpunkten. Versen hade ett
sammanhang och kunde lätt förstås.

Den historiska koranen kan återskapas. Vi har en mycket detaljerad biografi om
Mohammed, kallad sira. Om vi tar sira och sätter in de passande koranverserna in i
Mohammed´s livshistoria, kommer vi kunna återskapa den ursprungliga koranen. När
detta är gjort, blir det klart att det handlar om två väldigt olika koraner.

Den tidiga koranen från Mecka är religiös. Den senare koranen som blev skriven i Medina
är mycket politisk. Det är viktigt att veta att muslimer ofta säger ting som motsäger
varandra. Detta är själva grunden för islamsk dualism. Den historiska koranen berättar en
historia. Den inleds med poesi om gud. Så förklarar den krig mot varje person som är
oenig med Mohammed. Den dokumenterar utraderandet av den då rådande toleranta
arabiska kafirkulturen. Till slut underkastade alla araberna sig sharia in i minsta detalj och
islams politiska dominans av kafir-Arabien var avslutad.
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MER ATT LÄSA
KAPITEL 14

SIRAN

Mohammed and the Unbelivers, CSPI Publishing, www.cspipublishing.com

HADITHERNA

The Political Traditions of Mohammed, CSPI Publishing.

KORANEN

A Simple Koran eller An Abridged Koran, CSPI Publishing.

DEN BÄSTA ”ONE SOURCE” BOKEN FÖR KRISTNA OCH JUDAR

The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom av Mark Durie. Finns på amazon.com

KVINNOR OCH SHARIA

Cruel and Usual Punishment: The Terrifying Global Implications of Islamic Law,
av Nonie Darwish. Finns på amazon.com

ALLMÄN INFORMATION

Stealth Jihad, Robert Spencer
Why I Am Not a Muslim, Ibn Warraq
They Must Be Stopped, Birgitte Gabriel

FIGURER SOM FINNS I BOKEN KAN LADDAS HEM FRÅN:
http://cspipublishing.com/statistical/charts.html

FÖR MER INFORMATION

www.politicalislam.com
www.cspii.org/en (På engelska)
www.cspii.org/sv (På svenska - under uppbyggnad med start 2020)
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ABOUT CSPI

DR. BILL WARNER

Because political Islam has subjugated 

other civilizations for 1400 years, Dr. 

Bill Warner founded the Center for the 

Study of Political Islam (CSPI) to further 

the analysis of its doctrine and the 

ramifications for Western Civilization. Its 

mission is to educate the world about 

the doctrine of Islamic politics through 

his work and CSPI research.  He has 

written over a dozen books that make 

the doctrine of political Islam easy to 

understand. He also developed the first 

self-study course on political Islam. 

The CSPI Group consists of the 

CSPI Publishing Company; CSPI 

International, a non-profit educational 

and teaching organization based in 

the Czech Republic with affiliate 

countries around the globe; and 

politicalIslam.com, Dr. Bill Warner’s 

website with commentary about 

the influence of political Islam on current 

events.

BILL WARNER, Ph.D. is a highly respected expert on political Islam. In 2006, he 

founded the Center for the Study of Political Islam (CSPI) to further the study of 

the politics of the ideology of Islam and its ramifications for Western Civilization. 

Warner defines political Islam as that part of Islamic doctrine which concerns the 

non-Muslim.

Warner is the author of fifteen books, including the Amazon bestseller, Sharia 

Law for Non-Muslims, which is published in 20 languages. His Simple Koran is the 

first Koran that can be easily understood by integrating Mohammed’s life into the 

Koran verses. This method gives a context to the book which makes the meaning 

transparent.  All his books are concise and easy to understand.

Warner has published numerous articles on the topic of Political Islam and 

is a prolific video blogger with over 150 videos dedicated to commentary 

and education on this subject. His video, “Why We Are Afraid”, has over four 

millions views.

Warner has led seminars and given public talks throughout the United States 

and Canada, and internationally in Central Europe and the Balkan countries.

In 2013, he established CSPI International (CSPII), a volunteer, non-profit 

organization, based in Brno, Czech Republic, with affiliates around the globe. CSPII 

translates & publishes Warner’s books world-wide, provides trainings & lectures, 

and does research on political Islam.

Warner created the first self-study courses on political Islam. His books give 

an overview of the complete Islamic doctrine and address how the doctrine is 

applied to world events. CSPI books are also available as a web-based community 

learning platform.

Bill Warner holds a PhD in physics & applied mathematics from North Carolina 

State University. He has been a research scientist at the Sarnoff Princeton Labs, 

a business owner of an energy efficiency company and a university professor.

https://www.politicalislam.com/
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TESTIMONIALS “I was a Muslim convert for ten years, I studied Islam in Yemen, North Africa and 

Europe…Everything [Bill Warner] conclude[s] about Islam is 100% correct, I can 

testify on that.”

MORTEN STORM
Author of Agent Storm: My Life Inside of Al Qaeda and the CIA

“Dr. Warner knows his Islam. So much so, that when he was challenged by several 

Muslims at the Arlington (TX) Public Library, where I’d asked him to speak in May, 

2009, as part of my ACT! for America information series, he was not only able to 

answer, but to prove his answer using quotes from the Qur’an and the Hadith. His 

knowledge is deep, but his delivery is also superb. If I could have Dr. Warner with 

me at every one of my presentations, it would be like having a talking encyclopedia 

on hand.”

DORRIE O’BRIEN
National Mentor ACT! for America

“You are so riveting in your knowledge and experience that I couldn’t take my 

eyes off of you and what you were saying, and your delivery is beyond belief, as a 

professional it was astounding to me, and why more haven’t ppl haven’t watched 

this and understood it…you do things in a very calm way, you don’t yell and scream, 

you get your point across with history, with knowledge, with reason…”

CHUCK WOOLERY
Actor & Radio Show Commentator

“Dr. Bill Warner is a leading scholar on Islam whom I am proud to call my friend. Dr. 

Warner has revolutionized and simplified our knowledge of the complicated topic 

of Islam.”

NONIE DARWISH
Egyptian-American, ex-Muslim, Human Rights Activist, Author,

Founder of Arabs for Israel and Director of Former Muslims United
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TESTIMONIALS “I have known and worked with Dr. Bill Warner for over 10 years during which time I 

have published his works and done extensive video interviews with him.”

JAMIE GLAZOV
Author & Managing Editor of FrontPage Magazine 

“I was a Muslim convert for ten years, I studied Islam in Yemen, North Africa and 

Europe. I was a fundamentalist (Salafi) throughout my ten years…however it was 

not in vain, as when I apostated, this knowledge became very useful in my crusade 

against Islamic Terrorism.

In spite of having studied Islam already, I can’t stop watching your [Bill Warner’s] 

online lectures as they still teach me something new. Everything you [Bill Warner] 

conclude about Islam is 100% correct, I can testify on that.”

MORTEN STORM
Ex-Jihadist, Author of Agent Storm: My Life Inside of Al Qaeda and the CIA.

“Dr. Warner has made the three essential Muslim scriptures, the Koran, the Sira and 

the Hadith, accessible to both Muslims and non-Muslims, who want to understand 

the teachings of Mohammed, and how a good Muslim is supposed to live, according 

to the one real authority on the subject, Mohammed.”

RICHARD SACKS
Radio host, Lost Arts Radio

“Dr. Bill Warner is one of the most knowledgeable experts on the political aspects 

of Islam that I have ever met.  I became aware of Dr. Warner through a terrorism 

expert that I had been associated with in the past.  That person advised me to 

research Dr. Warner’s credentials and, if I thought him credible, make contact with 

him.  That I did and I was so impressed with his knowledge that I brought him to 

my Rotary Club (100 members) to make a presentation for them.  That presentation 

was extremely well received as few of the Club members knew very much about 

the political goals of Islam and how true believers are commanded to follow its 

tenets.  I highly recommend that you take some time to explore political Islam with 

Dr. Warner.  You will be very surprised at how little you know.”

JOHN MILLER
Major General (retired), US Airforc
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METHODOLOGY

Dr. Warner holds that the totality of the true nature of Islam is found in the 

Trilogy of the Koran, the Sira (the biography of Mohammed) and the Hadith 

(the traditions of Mohammed). All evaluation of Islamic history and current 

activity is caused by the doctrine found in this Trilogy. Therefore, it is impossible 

to understand any Islamic action without knowing the doctrine that is 

its cause.

Warner postulates that there are three independent views of Islam that are 

not reconcilable. The three views are believer-centric, apologist-centric and Kafir-

centric. The believer-centric view is the view of a Muslim. Apologist-centric is based 

upon the apologetic view of non-Muslims. Kafir-centric is the view of the non-

Muslim. A comprehensive knowledge of Islam must include all three. These views 

cannot be resolved, but each must stand alone.

Warner’s training in scientific theory and mathematics shaped how he analyzed 

Islamic doctrine. Realizing that the Islamic texts had been made deliberately 

difficult to read and comprehend, he set out to organize the doctrine in a manner 

that would be easily understood by the average per-son.  As he analyzed the 

foundational Islamic texts, it became clear that Islam is not constructed on the 

same civilizational principles as the rest of the world. Simple statistical methods 

revealed that dualism and submission were the foundational principles of 

Islamic doctrine.

STATISTICAL METHODS APPLIED TO
THE ISLAMIC TEXTS SHOWED THAT:

  •  Islam is far more of a political system than a religion.

  •  There is no unmitigated good in Islam for the Kafir (non-Muslim).

  •  Islam’s ethical system is dualistic and is not based on the Golden Rule.

  •  Islamic doctrine cannot be reconciled with our concepts of human rights 

and our Constitution.

  •  The great majority, 96%, of all Islamic doctrine about women subjugates them.

  •  The Sunna (what Mohammed did and said) is more important than the Koran 

in a Muslim’s daily life.
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SPEAKING TOPICS & VIDEOS

AREAS OF EXPERTISE:
“ History of Jihad: Why We Are Afraid”
“Islam’s Impact on Christianity”
“ What is Political Islam and 
Why Should We Care?”

“ Hijra, Islamic Immigration 
and Its Implications”

“ What Islamic Sharia Law 
Means for the Non-Muslim”

“ Is Sharia compatible with 
Western principles?”

These are the additional suggested 
interview and speaking topics that 
Dr. Warner is prepared to address. 
We ask that you refrain from 
stepping outside of these 
topics without prior notice.

  •  The CSPI Method
  •  What is Political Islam?
  •  The Dangers of Sharia
  •  Why We Are Afraid
  •  True Nature of Islam
  •  Why Muslims Kill for Islam
  •  Jihad vs the Crusades
  •  Winning the Infowar with 

Precise Words
  •  Objective Islam, Subjective Islam
  •  The Evil of Good Deeds
  •  What is Civilizational War?
  •  Islam Coexists?
 •  Political Islam, a Totalitarian Doctrine

TELEVISION:
ABN Network

Blesk (Czech Republic)

Czech National Television 

Echo24 (Czech Republic)

Hospodarske Noviny (Slovakia)

Hungarian National Television

PIJN News

Radio Maryja, Poland

Reflex (Czech Republic)

Rubin Report with Dave Rubin

Television Republic, Poland

What Would Muhammad Do? (film)

RADIO:
Michael DelGiorno Show,

   WWTN FM 99.7

Infowars with Alex Jones

PUBLIC SPEAKING:
Opened for Geert Wilders 
“A Warning to America”

Islamic Attack on Chattanooga: 
Why It Happened and What to Do

“Hijra, Islamic Migration”

Why we are afraid

What is political Islam and 
why should we care?

PRESS:
American Thinker

Breitbart

Fox News

Front Page Magazine

New English Review

BLOGS & PODCASTS:
Babylon Thought

Blunt Force Truth with Chuck Woolery

   and Mark Young

Caravan to Midnight (John B Wells)

Creeping Sharia

Gates of Vienna

Gatestone

The Glazov Gang

Hagmann Report

Investment Watch

Israel, Islam & End Times

Jihad Watch

Just Right Media (Robert Vaughn)

Lost Arts Radio; TradCatKnight

Rebel Media

Red Ice TV 

Saad Truth Podcast with Gad Saad

The Scott Helmer Show

Skeptic Fence Show

The Still Report (Bill Still)

VladTepes

Voice of Europe

World Net Daily

My mission is to educate the world about the doctrine and history of Political Islam. 

I deal with facts, not opinions. My experts are Allah and Mohammed. Everything I 

say and write can be verified.

DR. BILL WARNER

If you would like to book
Dr. Bill Warner for talks about
Political Islam, contact us.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/427823/muslimove-chteji-ovladnout-svet-zavadi-u-nas-tise-pravo-saria-varuje-expert.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000371006/
http://echo24.cz/a/itRJ6/kdyz-vidim-hidzab-vidim-sariu-fyzik-chce-cechy-chranit-pred-islamem
http://dennik.hnonline.sk/svet/521801-mohamed-vrazdil-vsetkych-svojich-odporcov-inspiroval-tym-aj-hitlera
https://www.youtube.com/watch?v=5QUc6fZFnHQ
https://youtu.be/U0wy_IJM1Cc
http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/71127/expert-na-islamismus-dobyvani-mecem-je-jen-jeden-aspekt-dzihadu.html
http://www.wwmd-tv.com/
https://vimeo.com/24059616
https://vimeo.com/24059616
https://youtu.be/cmyGC96ClcE
https://youtu.be/cmyGC96ClcE
https://youtu.be/94PkbuULFdM
https://youtu.be/t_Qpy0mXg8Y
https://www.youtube.com/watch?v=jqN5A--G0AQ&list=PLVz0izv59c9XsAH9_P3cI78kbm5OS5h1a
https://www.youtube.com/watch?v=jqN5A--G0AQ&list=PLVz0izv59c9XsAH9_P3cI78kbm5OS5h1a
http://www.americanthinker.com/author/bill_warner/
http://www.breitbart.com/national-security/2017/10/28/zumwalt-islams-link-terrorism-saudis-recognize-wont/
http://www.foxnews.com/us/2017/10/03/iran-dumps-chess-champ-who-wont-wear-hijab-now-shes-on-us-team.html
http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm?frm=5207&sec_id=5207
https://www.politicalislam.com/contact-us/
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BOOKS BY DR. BILL WARNER

Sharia Law for Non-Muslims

A Two Hour Koran

A Simple Koran: The Reconstructed Historical Koran

An Abridged Koran: The Reconstructed Historical Koran

Factual Persuasion

The Political Traditions of Mohammed: The Hadith for the Unbelievers

The Doctrine of Slavery

The Islamic Doctrine of Women

A Self-Study Course on Political Islam, Level 1, Level 2 & Level 3

Mohammed and the Unbelievers: The Sira, a Political Biography

The Life of Mohammed: The Sira

The Islamic Doctrine of Christians and Jews

The Hadith: The Sunna of Mohammed

FIND OUT MORE AT

PODCAST

LEARNING PLATFORM

VIDEO BLOG

ARTICLES & 
NEWSLETTERS

WIKI:

www.politicalislam.com 
www.cspipublishing.com  
www.cspii.org/en

https://soundcloud.com/user-460569656 

learn.politicalislam.com

www.youtube.com/PoliticalIslam

politicalislam.com/category/newsletter

wikiislam.net/wiki/Bill_Warner

en.wikipedia.org/wiki/Bill_Warner_(Political_Islam)

https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00E0TDZE0&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_K8lLzbBDHN407&reshareId=ESDN74VT39ZHXC161RN8&reshareChannel=system
https://www.amazon.com/Two-Hour-Koran-Taste-Islam/dp/1936659026/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513032160&sr=1-1&keywords=two+hour+koran
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00E0TDPEA&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_k7lLzb8RRHZ4S
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00DXPR1Q0&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_47lLzbXAMT5P7&reshareId=HFNCDS7KMJ3Z7TQHG135&reshareChannel=system
https://www.amazon.com/Factual-Persuasion-Changing-Islams-Supporters/dp/193665914X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513032192&sr=1-1&keywords=factual+persuasion
https://www.amazon.com/Political-Traditions-Mohammed-Unbelievers-Islamic/dp/0978552873
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00DYBRBDQ&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_abmLzbABQM875&reshareId=2QS2JS882J11QC026WZB&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00DYFWIZI&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_mdmLzbG5CVGT6&reshareId=HWD44SJR19V4X02G0CD7&reshareChannel=system
https://www.amazon.com/Self-Study-Course-Political-Islam-Level/dp/1936659093/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513032278&sr=1-1&keywords=self+study+course+on+political+islam
https://www.amazon.com/Self-Study-Course-Political-Islam-Level/dp/1936659107/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1513032278&sr=1-3&keywords=self+study+course+on+political+islam
https://www.amazon.com/Self-Study-Course-Political-Islam-Level/dp/1936659115/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1513032278&sr=1-2&keywords=self+study+course+on+political+islam
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00DXXB3KM&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_oYlLzb543FDKX&reshareId=NXVXSJQ20Y34BJ5TVN3B&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00E0TDV0I&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_Z3lLzbYEHGJHH&reshareId=K236H432Q6HZT2W1QWJ5&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B00DYB8Q0S&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_OcmLzb5BDG3T4&reshareId=8AGTMQRH7Z4RH55JSZQV&reshareChannel=system
https://www.amazon.com/Hadith-Taste-Islam-5/dp/1936659018/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1513032034&sr=1-1&keywords=the+hadith+bill+warner
https://www.politicalislam.com/
http://www.cspipublishing.com/
https://www.cspii.org/en
https://soundcloud.com/user-460569656
https://learn.politicalislam.com/#/
https://www.youtube.com/PoliticalIslam
https://www.politicalislam.com/category/newsletter/
https://wikiislam.net/wiki/Bill_Warner
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Warner_(Political_Islam)
https://vid.me/political_islam
https://soundcloud.com/user-460569656
https://vimeo.com/user40284186
https://www.youtube.com/channel/UC0Uu4XnRS1hiz3JCpNFIuUg
https://twitter.com/politicalislam
https://www.facebook.com/billwarnerauthor

