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Overzicht
Hoofdstuk 1
De gemakkelijkste manier om te leren over de Islam is om te leren
over de profeet Mohammed. Zijn biografie heet de Sira, en dit boek is
hiervan afgeleid.
De islamitische ‘Bijbel’ - de trilogie
Islam wordt gedefinieerd door de woorden van Allah in de Koran, en
de woorden en daden van Mohammed, de Sunna genoemd.
De Sunna zijn beschreven in twee collecties van teksten — de Sira
(Mohammed’s leven) en de Hadith. De Koran zegt 91 keer dat zijn
woorden en daden worden beschouwd als het goddelijke patroon voor
de mensheid.
Een hadith, of traditie, is een kort verhaal over wat Mohammed
deed of zei. Een collectie van hadiths heet een Hadith. Er zijn vele
collecties van hadiths, maar de meest gezaghebbende zijn die van
Bukhari en Abu Muslim, degenen die gebruikt zijn in dit boek.
Dus de trilogie is de Sira, de Koran en de Hadith. De meeste mensen
denken dat de Koran de Bijbel is van de Islam, maar het is slechts
ongeveer 14% van de totale tekstuele doctrine. De trilogie is het
fundament en het totaal van de Islam.

De islam is gedefinieerd door de woorden van Allah in de Koran, en
de woorden en daden van Mohammed, de Sunna.
Geen één tekst van de trilogie kan op zichzelf staan; het is

onmogelijk om een van de teksten zonder de andere ondersteunende
teksten begrijpen. De Koran, Hadith en Sira zijn een naadloos geheel
en zij spreken met één stem. Als het in de trilogie is dan is het islam
(Mohammedanisme).
kafir
Het woord Kafir zal worden gebruikt in dit boek in plaats van het
gebruikelijke "ongelovige". Ongelovige is een neutrale term. De Koran
definieert de Kafir en Kafir is geen neutraal woord. Een Kafir is niet
alleen iemand die het niet eens met de Islam, maar een Kafir is slecht,
walgelijk, de laagste vorm van leven. Kafirs kunnen worden bedrogen,
gehaat, geknecht, gemarteld, gedood, voorgelogen en bedrogen. Het
gebruikelijke woord "ongelovige" weerspiegelt dus niet de politieke
realiteit van de Islam.
Er zijn vele religieuze namen voor Kafirs: polytheïsten,
afgodendienaars, mensen van het Boek (christenen en Joden),
boeddhisten, atheïsten agnosten en paganisten. Kafir dekt hen allen,
omdat wat de religieuze naam ook is, ze kunnen allemaal op dezelfde
manier worden behandeld. Wat Mohammed zei en deed over
polytheïsten kan worden gedaan aan een andere categorie Kafir.
Islam wijdt een grote hoeveelheid energie aan de Kafir. De
meerderheid (64%) van de Koran is gewijd aan de Kafir, en bijna alle
van de Sira (81%) behandelt Mohammed's strijd met hen. De Hadith
1
(tradities) besteedt 32% van de tekst aan Kafirs . Over het algemeen
besteedt de trilogie 60% van de inhoud aan de Kafir.
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Hier zijn een paar Koran verwijzingen:
Een Kafir kan worden bespot—
83:34 Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de
ongelovigen lachen, Op hoge sofa's zittende zullen zij
aanschouwen; Voorzeker wordt de ongelovigen
vergolden voor hetgeen zij plachten te doen!
Een Kafir kan worden onthoofd—
47:4 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet,
treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt,
bindt hen dan vast.
Een Kafir kan worden tegengewerkt en genegeerd—
86:15 Voorwaar zij smeden een plan. En ook Ik smeed
een (machtiger) plan. Geef derhalve de ongelovigen
voor een wijle uitstel.
Een Kafir kan worden geterroriseerd —
8:12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben
met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de
harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en
slaat alle toppen van hun vingers af."
Een moslim is niet de vriend van een Kafir—
3:28 Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden
verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft

geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen
hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah
zullen allen wederkeren.
Een Kafir is vervloekt—
33:61 Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden
zullen zij worden gegrepen en gedood. Voorwaar, zo
was Allah's handelwijze met degenen die voordien zijn
heengegaan en in Allah's handelwijze zult gij geen
verandering vinden.
Kafirs en de mensen van het boek
Moslims vertellen christenen en Joden dat zij speciaal zijn. Ze zijn
"Mensen van het boek" en zijn broeders in het geloof van Abraham.
Maar in de Islam bent je een christen, dan en slechts dan als je gelooft
dat Christus was een man die een profeet van Allah was; Er is geen
Drie-eenheid; Jezus was niet gekruisigd noch herrezen en dat hij zal
terugkeren om de Sharia-wetgeving in te voeren. Om een echte Jood te
zijn moet je geloven dat de Thora corrupt is en dat Mohammed de
laatste in de lijn van Joodse profeten is.
Dit vers is positief:
5:77 Zeg: O, mensen van het Boek, overdrijft uw godsdienst
niet ten onrechte, noch volgt de neigingen van een volk dat
voordien afdwaalde en velen deed dwalen en van het rechte
pad afweek.
De Islamitische doctrine is dualistisch, dus is er ook een
tegenovergesteld standpunt. Hier is het laatste vers geschreven over de
mensen van het boek (een later vers vervangt een eerder vers). Dit
wordt abrogatie genoemd. Dit is het laatste woord. Het vereist van
Moslims om oorlog te voeren met de mensen van het boek die niet
geloven in de godsdienst van de waarheid, de
Islam.
9:29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek,
die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor
onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor
onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst
belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen,

terwijl zij onderdanig zijn.
De zin ", noch voor onwettig houden…" betekent dat ze geen Shariawetgeving accepteren; "totdat …" ze de Sharia-wetgeving accepteren.
Christenen en Joden die Mohammed niet als de laatste profeet
accepteren zijn Kafirs.
In de Islam zijn christenen en Joden ongelovigen (heidenen) en
"Mensen van het boek"; Hindoes zijn polytheïstisten en paganisten. De
termen ongelovige, mensen van het boek, heidenen en polytheïsten zijn
religieuze woorden. Alleen het woord "Kafir" toont de algemene
politieke behandeling van de Christen, Jood, hindoe, boeddhist,
animist, atheïst en humanist.
Wat gedaan is met een heiden kan gebeuren met een jood of elke
andere Kafir.
Het is eenvoudig. Als je niet gelooft dat Mohammed de profeet van
Allah is, dan bent je een Kafir. Het woord Kafir zal worden gebruikt in
dit boek in plaats van "ongelovige", "niet-islamitische" of "ongelovige".
Ongelovige of niet-moslim zijn neutrale termen, maar Kafir is geen
neutraal woord. Het is buitengewoon onverdraagzaam en
vooringenomen.
De drie weergaven van de islam
Er zijn drie standpunten in de omgang met de Islam. Het standpunt
dat je hebt hangt af van hoe je over Mohammed denkt. Als je gelooft
dat Mohammed de profeet van Allah is, dan bent u een gelovige. Als u
dat niet doet, bent u een Kafir. Het derde standpunt is dat van een
dhimmi, een Kafir die een apologeet van het Mohammedanisme is.
Dhimmis geloven niet dat Mohammed een profeet was, maar ze
zeggen nooit iets dat een moslim zou mishagen. Dhimmis beledigen
nooit de Islam en veroordelen elke analyse die kritisch staat tegenover
de Islam.
Laten we een voorbeeld geven van de drie standpunten.
In Medina zat Mohammed de hele dag naast zijn 12-jarige vrouw
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terwijl ze keken toen 800 Joden werden onthoofd door het zwaard.
Hun hoofden werden afgesneden omdat ze hadden gezegd dat
Mohammed niet de profeet van Allah was. Moslims bekijken deze
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sterfgevallen als noodzakelijk omdat de ontkenning van Mohammed’s
profeetschap een overtreding is tegen de Islam, en onthoofding is een
geaccepteerde straf, gesanctioneerd door Allah zelf.
Kafirs kijken naar deze gebeurtenis als bewijs van het jihadistische
geweld van de Islam en als een slechte daad. Ze noemen het etnische
zuiveringen.
Apologeten (dhimmis) zeggen dat dit een historische gebeurtenis
was, dat alle culturen geweld gebruikten in hun verleden, en dat geen
enkel oordeel hieraan moet worden gegeven. Ze negeren het
islamitische geloof dat de Sunna, Mohammed’s woorden en daden in
het verleden, het perfecte model zijn voor vandaag en morgen en voor
eeuwig. Ze negeren het feit dat deze gebeurtenis in het verleden van de
onthoofding van 800 Joodse mannen aanvaardbaar blijft in het heden
en de toekomst, dus het lot was van Daniel Pearl (een verslaggever die
gefilmd werd onthoofd).
Volgens de verschillende standpunten was het doden van 800
Joden hetzij kwaad, een perfecte goddelijke handeling of alleen een
andere historische gebeurtenis, wie van de drie?
Dit boek is geschreven vanuit het oogpunt van de Kafir en is
daarom, Kafir - geconcentreerd. Alles in dit boek bekijkt de Islam van
hoe het Kafirs, niet-moslims beïnvloedt. Dit betekent ook dat de religie
van weinig belang is. Alleen een moslim heeft te maken met de
godsdienst van het Mohammedanisme, maar alle Kafirs hebben te
maken met de politieke opvattingen voortkomend uit de islam.
Er is in dit boek geen goed en kwaad, alleen verschillende
standpunten die niet verzoend kunnen worden. Er is geen mogelijke
resolutie tussen de weergave van de Kafir en de moslim. De apologeet
probeert een brug te bouwen via het compromis, maar het is niet
logisch en zelfs onmogelijk.
Grondbeginsel
Islam is vooral een politieke ideologie. Geen actie of instructie door
de Islam kan worden begrepen zonder te kijken naar de oorsprong in
de trilogie. Analyse, verklaring of advies over de Islam is onvolledig
zonder een verwijzing naar de trilogie. De trilogie is de bron en de basis
van alle Islamitische politiek, diplomatie, geschiedenis, filosofie, religie
en cultuur.

Het referentiesysteem
Dit boek is ongewoon omdat het twee dingen tegelijk doet. Het is het
eenvoudigste boek dat u lezen kunt om over de echte Mohammed te
leren. Tegelijkertijd is het een gezaghebbende biografie vanwege het
gebruik van referenties. [Maakt u zich geen zorgen over deze nummers.
Als u ze negeert maakt het geen verschil. Ze zijn er in het geval u wilt
bevestigen wat u hebt gelezen of meer wilt weten. Het nummer kunt u
opzoeken in de broncode van de tekst. Het is vergelijkbaar met een
hoofdstuk/vers.] Hier is een voorbeeld:
I125 Mohammed nam een besluit waar Solomon zich in
verheugde. Hij…
De I in “I 125” betekent dat de bron van Ishaq afkomstig is, de meest
gezaghebbende schrijver van de Sira. 125 is een referentienummer
afgedrukt in de marge van de Sira. (The Life of Muhammad, A.
Guillaume)
Andere referentiebronnen in dit boek zijn:
M123 is een paginaverwijzing naar W. Muir, The Life of
Mohammed, AMS Press, 1975.
2:123 is een vers van de Koran, hoofdstuk 2, vers 123.
B1,3,4 is een verwijzing naar Sahih Bukhari, volume 1, boek 3,
nummer 4.
M012, 1234 is een verwijzing naar Sahih Muslim, boek 12,
nummer 1234.
Dit boek is afgeleid van Mohammed and the Unbelievers door
CSPI Publishing.

In het begin
Hoofdstuk 2
8:13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn
boodschapper hebben verzet. En wie tegen
Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete)
Allah is voorzeker streng in vergelding.
Mohammed definieerde de Islam niet als gebakken lucht of als een
filosofische oefening. Elk vers en hadith is een reactie op
gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Kortom, er is een
context en die context komt uit de Sira, Mohammed's biografie.
In de Hadith zien we kleine details, maar geen groot beeld. De Koran
heeft bijna geen verhaal en zeer weinig verwijzing naar eventuele
geschiedenis. De Sira biedt een overtuigende visie van Mohammed
en de expansie van de Islam. Alleen de Sira geeft een uitleg van hoe
de Islam en zijn doctrine zich historisch ontwikkeld hebben.
Mohammed ontwikkelde zich van een preker tot een politicus en een
krijger - strateeg. Als prediker oogstte hij slechts 150 volgelingen in
13 jaar. Vervolgens verandert hij het Mohammedanisme van
godsdienst naar een politieke ideologie. Na 10 jaar van jihad —
heilige oorlog — werd Mohammed de eerste heerser van heel Arabië
en hij had geen een enkele tegenstander in leven gelaten in Arabië.
Hij was volledig en totaal politiek onoverwinnelijk. Het proces
vereist 9 jaar van inspanning met elke 7 weken een gewelddadig
evenement
De Sira gaat vooral over de jihad. Meer dan is 75% van de tekst gaat
over een politieke strijd, invallen, veldslagen en diefstal. Het is de jihad
die slavernij toestaat en de politieke basis is voor de juridische
onderwerping van vrouwen. De Sira geeft een context voor de Islam.
Zonder de Sira en de Hadith is er geen Mohammedanisme. Zonder het
verhaal van Mohammed is de Koran onbegrijpelijk en zinloos. De
onderdelen van de Sira die betrekking op vrouwen, slaven en de
combinatie hiervan hebben allen het kenmerk van jihad en
onderwerping.

Jeugd
Mohammed's vader heette Abdullah, wat "slaaf van Allah" betekent.
Allah was een hoge god van de vele goden aanbeden in de stad van
Mekka.
Mohammed was nog in de schoot van zijn moeder toen zijn vader
stierf, en toen hij vijf was stierf zijn moeder. Zijn grootvader voedde
Mohammed op en vervolgens werd hij voor de derde keer wees toen
zijn grootvader stierf. Zijn oom, Abu Talib, nam hem toen in de kost.
Allen waren van de stam Qoeraisj. Deze feiten zijn de meest bekende
van de geschiedenis over Mohammed's vroege kindertijd.
I115 Mohammed was acht jaar oud toen zijn grootvader stierf.
Vervolgens werd hij opgevoed door Abu Talib, zijn oom, die nam hem
mee op een handelsreis naar Syrië, een heel andere plaats dan Mekka.
Syrië was een christelijk land dat erg ontwikkeld en beschaafd was, het
maakte deel uit van de kosmopolitische cultuur van het MiddellandseZeegebied. Het waren de Syrische christenen die de Arabieren hun
alfabet gaven. In die periode bestond in Arabie het schrijven slechts uit
poëzie en zakelijke correspondentie. Er waren nog geen boeken en
boekdrukkunst.
Huwelijk
I120 Mohammed is opgegroeid via hulp van een verre neef die de
handels agent in Syrië was van de rijke weduwe Khadija. Mohammed
had een reputatie van onbesproken gedrag en goede bedrijfskennis.
Handel tussen Mekka en Syrië was een risicovolle aangelegenheid; het
was moeilijk om handel te drijven en de beste deals in Syrië af te
sluiten. Mohammed beheerde Khadija’s zaken goed en zij draaide een
goede winst
I120 Khadija was goed bekend onder de Quraysh stam. Na een
periode van samenwerking wilde zij met hem trouwen. Ze trouwden en
kregen zes kinderen. Hun twee zoons stierven in de kinderjaren en de
vier dochters werden volwassen.

Mekka als een religieus centrum
Er was een stenen gebouw in Mekka in de vorm van een kubus
genoemd de Ka’aba dat was een religieuze plek met afbeeldingen van
verschillende stamgoden. Er waren ten minste zes andere vierkante
stenen huizen, Ka’abas genoemd, in andere steden in Arabië; de
legende over de Ka’aba in Mekka, was echter dat Abraham, de
patriarch van de Joden, deze had gebouwd. De Ka’aba werd gebruikt
voor religieuze rituelen en diende als een communicatie centrum. De
rituelen waren door Qusayy ingesteld onder ander het neerbuigen naar
de grond, rituele gebeden, de Ka’aba al biddend omcirkelen, en drinken
uit de bron genaamd Zamzam. Andere rituelen waren het gooien met
stenen op pijlers die de duivel symboliseerde.
Stenen speelden een belangrijke rol in de godsdiensten van Arabië.
De Ka’aba was gemaakt van steen en had de belangrijke zwarte steen
ingebouwd in een hoek. Deze steen was waarschijnlijk een meteoriet ,
een composiet van verschillende samengesmolten stenen. Het was
klein van formaat, ongeveer zeven centimeter in diameter, en mocht
alleen aangeraakt worden met de rechterhand en gekust door pelgrims.
Al deze inheemse rituelen waren onderdeel van de Islam.
Elke stam had haar goden en de maangod, Allah, lijkt een
mannelijke god te zijn geweest van de Qoeraisj. Er was niet veel van
een organisatiestructuur van de Arabische goden, in tegenstelling tot
de Griekse en Romeinse goden

Beginlessen
Hoofdstuk 3
4:13 Dit zijn de door Allah vastgestelde
bepalingen en wie Allah en Zijn boodschapper
gehoorzaamt, Hij zal hem tuinen doen
binnengaan, waar doorheen rivieren stromen,
daar zullen zij in verblijven en dat is een grote
zegepraal.
I150 Mohammed zou zich maandenlang terugtrekken om de
Quraysh godsdienst in praktijk te brengen. Na zijn terugkeer zou hij
richting de Kabah gaan en deze rondgaan (cirkels en bidden).
I152 Op de leeftijd van veertig begon Mohammed visioenen te
krijgen en stemmen te horen. Zijn visioenen werden eerst getoond aan
hem in de ochtendgloren en tijdens zijn slaap in de maand van de
Ramadan. Mohammed zei dat de engel, Gabriel, naar hem toe kwam
met een opdracht om te schrijven en gebood hem te lezen. "Wat moet
ik lezen?" De engel prentte het hem in en zei, "Lees". Mohammed zei
weer, "Wat moet ik lezen?" De engel zei opnieuw streng en gebood,
"Lees!" Opnieuw was het antwoord, "Wat moet ik lezen?" De engel zei:
96:1 Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die
de mens uit geronnen bloed schiep.
96:3 Verkondig, want uw Heer is de meest
Eerbiedwaardige Die (de mens) door middel van de pen
onderwees
I150 Khadija, zijn vrouw, stuurde mannen op zoek naar
hem en zij brachten hem terug naar huis. Hij vertelde
haar dat hij bang was dat hij gek of een extatische
dichter geworden was, terwijl hij beide dingen haatte.
Ze stuurde hem naar haar neef die een christen was. De
neef vertelde Mohammed dat hij een profeet was.
I154 Khadija vertelde Mohammed haar te laten weten
wanneer Gabriel de volgende keer zou komen. Toen hij

haar vertelde dat Gabriel was gekomen, zat
Mohammed rechts naast haar. Ze vroeg: "Ziet u
Gabriel?" Mohammed zei: "Ja," zei hij. Ze vroeg hem om
naast haar te zitten op de rechter kant en vroeg of hij
Gabriel kon zien en Mohammed zei dat hij hem kon zien.
Ze vroeg Mohammed om op haar schoot te gaan zitten
en vroeg of Gabriel er nog steeds was. Ja. Ze deed haar
kleren uit en vroeg of Gabriel er nog steeds was.
Mohammed zei, "Nee" Khadija zei, "Rejoice, hij is een
engel, niet een duivel."
De eerste bekering
I156 Mohammed's vrouw was de eerste bekeerling. Vanaf het begin,
had ze Mohammed aangemoedigd en ze geloofde hem. Ze wist dat hij
van goed zedelijk gedrag was en dat hij niet gek was om iemand wilde
misleiden.
Snel nadat hij geen visioenen meer zag en stemmen hoorde, werd
hij depressief en voelde zich verlaten. Vervolgens begon hij weer
visioenen te zien.
Gebed
I157 Mohammed begon te bidden met een nieuw begrip.
Aanvankelijk deed hij twee buigingen met elk gebed. Later begreep hij
dat hij vier buigingen per gebed moest doen en twee buigingen als hij
op reis was .
I158 Vervolgens, toen hij op een berg zat, zag hij een visioen waarin
Gabriel hem toonde hoe hij rituelen moest gebruiken als een zuivering
voor gebed. Hij ging naar huis en liet zijn vrouw, Khadija, weten dat hij
nu begreep hoe te bidden met rituelen en zij deed hem na.
T1162 Mohammed, zijn vrouw en zijn neef, Ali, begonnen te bidden
op de Kabah met deze nieuwe rituelen van dienst en gebed met
buigingen. Een bezoeker vroeg over deze nieuwe rituelen en hem werd
verteld dat het een nieuwe religie was met Mohammed als haar profeet.
Vroege islam
Het idee van een Arabische profeet was nieuw. De bronnen van de
inheemse religies waren onbekend, maar de nieuwe religie van Islam

had een zelfstandige profeet. De Joden hadden profeten, en nu hadden
de Arabieren hun eigen profeet Mohammed. De godsdienst heette
Islam, wat onderwerping betekent. Degenen die toetraden tot de Islam
heetten Moslims, diegenen dus die onderworpen zijn aan de islam.
I161 Er was een nieuw element toegevoegd aan de religie. Eenieder
die de openbaringen van Mohammed verwierp zou eeuwig gestraft
worden. Alleen Islam was aanvaardbaar.
I166 De moslims gingen naar de rand van Mekka om te bidden en
om alleen te zijn. Op een dag kwam een groep van de Quraysh op hen
af en begon hen te bespotten en er begon een strijd. Saed, een moslim,
pakte het bot van de kaak van een kameel en sloeg er een van de
Quraysh mee en trof hem. Dit geweld was het eerste vergoten bloed in
de Islam.
I167 Toen Mohammed het eerst sprak over zijn nieuwe religie,
waren de inwoners van Mekka niet erg onder de indruk. Toen begon
Mohammed de oude religies te veroordelen.
I168 Sommige van de Quraysh gingen naar Abu Talib, de oom van
Mohammed en de stam beschermer, en zeiden tegen hem, "uw neef
heeft onze goden vervloekt, en onze godsdienst beledigd, en hij bespot
onze manier van leven, bekritiseerd onze beschaving, heeft onze
deugden aangevallen en gezegd dat onze voorouders onwetend en fout
waren. U moet hem tegenhouden, of u moet ons hem laten stoppen.
Wij zullen hem van u moeten afhouden." Abu Talib gaf hen een zwak
antwoord en stuurde hen weg.
I169 De Quraysh beseften dat Abu Talib niet van plan was om te
helpen. Mohammed ging door met het prediken van het
Mohammedanisme en viel hen met hun levens aan. Mekka was een
klein stadje, iedereen kende elkaar. De Islam deed de stad van Mekka
splitsen en verdeelde de rechterlijke uitspraak van de priesterlijke
stam.
I170 De zaken verslechterden. Al snel was er openlijke vijandigheid
in Mekka. Ruzies namen toe, argumenten werden zeer heftig. Volledige
disharmonie domineerde de stad. De stam begon de onlangs bekeerde
moslims te misbruiken, maar Mohammed's oom Abu Talib was een
gerespecteerde oudste en was in staat om hen te beschermen tegen
echte schade.
De Koran geeft dergelijke precieze details en directe citaten van hun
argumenten dat als je een inwoner van Mecca was van die dag, je de
persoon zo zou herkennen.

111:1 De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen
vergaan. Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet
baten.
Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden. Ook zijn
vrouw, de draagster van brandstof, Om haar hals zal
een koord van palmvezels hangen.
I178 Fortunately for Mohammed, the Arabs of Medina were attracted to Islam’s message. Since half of their town consisted of Jews,
the Arabs of Medina were used to the concept of only one god.
I178 Gelukkig voor Mohammed, werden de Arabieren van Medina
aangetrokken tot de islam. Aangezien de helft van hun stad bestond uit
de Joden, de Arabieren van Medina, zij waren gewend aan het concept
van slechts één god.

Dit is de Soenna van Mohammed

Openbaar onderwijs
Hoofdstuk 4
3:32 Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de
boodschapper", maar als zij zich afwenden,
dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.
Mohammed vertelde eerst alleen goede vrienden en familieleden
over zijn boodschap. Vervolgens begon hij meer in het openbaar te
prediken. De Koran veroordeelt die discussiëren met Mohammed. Zij
die betogen tegen de Islam zijn een vijand van Allah. De Koran geeft
een exacte omschrijving van de argumenten van de tegenstanders van
Mohammed.
De inwoners van Mecca redeneerden dat als de almachtigegod de
auteur van de Koran was, waarom hij vervolgens niet de hele Koran
tegelijk aanbood,in plaats van het aanleveren van een gedeelte op een
moment.
Mohammed ding door met het preken over de dag des oordeels,
Paradijs en hel:
43:68 "O Mijn dienaren, geen vrees zal op deze Dag over
u komen noch zult gij treuren. Die in Onze tekenen
geloofdet en onderdanig waart, Gaat het paradijs
binnen, gji en uw echtgenoten, gelukkig zijnde. Er
zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en
er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en
waar de ogen van genieten. En gij zult daarin
vertoeven. Dit is de Tuin, die u is gegeven (als beloning)
voor hetgeen gij deedt. Er is daarin een overvloed van
fruit voor u waarvan gij kunt eten."
43:74 De schuldigen zullen gewis de kastijding der hel
blijven ondergaan. En deze zal voor hen niet verlicht
worden en zij zullen daarin vertwijfelen. Wij deden hun
geen onrecht, doch zij waren tet die zichzelf onrecht
plachten te doen. En zij zullen schreeuwen: "O, Malik,
laat uw Heer een einde aan ons maken." Deze zal
antwoorden: "Gij moet blijven." Wij brachten u zeker de
Waarheid maar de meesten uwer waren er afkerig van.

43:79 Hebben zij een richting bepaald? Dan doen Wij
dat ook. Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en
hun beraadslaging niet horen? Ja zeker! Onze
boodschappers bij hen schrijven alles op.
I183 Mohammed ging door met het prediken van de glorie van Allah
en het veroordelen van de Quraysh religie. Hij vertelde hen dat hun
manier van leven verkeerd was en dat hun voorouders zouden branden
in de hel. Hij vervloekte hun goden, bracht hun religie in diskrediet en
verdeelde de samenleving, zette stamleden tegenover elkaar. De
Quraysh voelde dat dit ondraaglijk was. Tolerantie hadden zij altijd
hoog in het vaandel. Er waren veel clans, vele goden, vele religies. Een
andere godsdienst was prima, maar waarom moest Mohammed andere
religies vernederen?
Meer meningsverschillen met de inwoners van Mecca
I188, 189 Een andere groep van inwoners van Mecca zochten
contact met Mohammed om aandacht te vestigen op de pijnlijke
scheiding van stammen. Zij gingen daarbij erg ver, maar Mohammed
weigerde het geld en de macht die werden aangeboden. Hij zei dat ze
moesten beslissen of ze wilden lijden in het hiernamaals, hij had de
enige oplossing. Als ze hem en zijn boodschap zouden verwerpen, dan
zou Allah hen negeren. Een van de Quraysh zei: "Nou, als u spreekt
voor en namens de enige ware god, dan kan misschien Allah iets voor
hen doen”
"Dit land is droog. Laat zijn Allah een rivier naast Mekka maken."
"Ze woonden krap naast de bergen. Laat zijn Allah wat ruimte
openen door de bergen terug te verplaatsen."
"Onze beste leden zijn dood. Laat uw Allah hen laten opstaan om te
leven en met name de beste leider Qusayy van onze stam terug te
krijgen.
Wij zullen Qusayy vragen of u de waarheid spreekt."
I189 Mohammed zei dat hij was gezonden als een boodschapper,
niet om dergelijk werk te doen. Ze konden ofwel zijn boodschap
accepteren of deze negeren en worden onderworpen aan het verlies.
Toen zei een van hen: “als u niet uw Allah gebruiken wilt om ons te
helpen, laat dan uw Allah u helpen. Stuur een engel om u te bevestigen
en om ons te bewijzen dat wij het verkeerd zien. Zolang de engel
aanwezig is, laat hem een tuin maken en een mooi huis en laat hem u
goud en zilver geven die u nodig hebt. Als u dit doet, zullen wij weten

dat u Allah vertegenwoordigt en we het mis hebben." De Quraysh
wilden wonderen zien als een bewijs.
I189 Mohammed voerde deze wonderen niet uit, omdat dergelijke
dingen door hem van Allah niet hoefde te worden gedaan.
I189 Een van de Quraysh zei, "Laat dan de hemelen vallen op ons in
stukken zoals u zegt dat uw heer kon doen. Als u dat niet kunt laten
gebeuren dan geloven we niet." Mohammed zei dat Allah dat doen kon
als Allah wilde en niet kon doen als hij dat niet wilde.
I189 Ze zeiden toen: "Wist uw Heer niet dat we u deze vragen
zouden stellen? Dan kon uw heer u hebben voorbereid met betere
antwoorden. En uw heer kon u hebben verteld wat u ons moest
vertellen als we het niet zouden geloven. We horen dat u deze Koran
krijgt van een man genaamd Al Rahman van een andere stad. Wij
geloven niet in Al Rahman. Ons geweten is duidelijk. We moeten ofwel
u vernietigen of u moet ons vernietigen. Brengen uw engelen en wij
zullen hen geloven."
I191 Mohammed ging naar de Kabah om de inwoners van Mecca te
vertellen welke vreselijke straffen Allah had geleverd aan anderen in de
geschiedenis die hun profeten niet hadden geloofd. Dit was nu een van
zijn constante thema's. Allah vernietigt anderen als die niet luisteren
naar mannen als Mohammed.
I206 Sommige van de eerste Moslims waren slaven en de inwoners
van Mecca vervolgden hen als ze konden. Abu Bakr was een rijk man
en kocht zes Islamitische slaven om hen te bevrijden van hun
vervolging.
Dit is de Soenna van Mohammed

Strijd
Hoofdstuk 5
8:20 O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en
Zijn boodschapper en wendt u niet van hem
af, terwijl gij hoort. En weest niet zoals
degenen, die zeggen: "Wij horen," maar zij
horen niet.
I226 Umar’s zuster en man bekeerden zich tot de islam, maar Umar,
op dit moment, haatte dit. Hij nam zijn zwaard en ging op zoek naar
Mohammed. Een van zijn vrienden zag hem en vertelde hem dat hij dit
met zijn eigen familie moest bespreken. Wist Umar niet dat zijn zus en
haar echtgenoot tot de Islam waren bekeerd? Hij ging naar hun huis,
en toen hij daar was, hoorde hij dat er een vers uit de Koran werd
gereciteerd. Umar bestormde het huis en eiste meer te weten over het
"vuilnis" dat hij net had gehoord. Hij beschuldigde zijn zuster van een
moslim te zijn en sloeg haar. Toen huilde ze, en zijn hart brak. Umar
las de verzen van de Koran en raakte overtuigd dat Mohammed gelijk
had en hij ging naar Mohammed en bekeerde zich tot de Islam.
I231 Met Umar’s bekering werd het Mohammedanisme sterker en
en de inwoners van Mecca besloten om een boycot te proberen als een
niet-gewelddadige manier om Mohammed onder druk te zetten. Dus
de Quraysh lieten een bericht achter in de Kabah dat geen inwoner van
Mecca met een Moslimvrouw mocht trouwen of voedsel aan moslims
mocht verkopen.
I239 Sommige inwoners van Mecca benaderden Mohammed en
zeiden: "laten wij aanbidden wat u aanbidt. Vervolgens aanbidt u wat
wij aanbidden. Als wat u aanbidt beter is dan wat wij aanbidden, dan
zullen we uw aanbidding volgen. En als wat wij aanbidden beter is, dan
kunt u deelnemen aan onze aanbidding."
De Duivelsverzen
3

T1192 Mohammed dacht er altijd aan om de inwoners van Mecca te
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verleiden om de islam aan te nemen. Voor Mohammed gold dat de drie
goden van Quraysh met Allah konden bemiddelen. Mohammed zei:
"Dit zijn de verheven hoog vliegende kraanvogels wier voorspraak
wordt goedgekeurd." De inwoners van Mecca waren verheugd en blij.
Toen Mohammed bad in de Kabah, alle inwoners van Mecca, moslims
en Kafir namen deel hieraan. De Quraysh vonden de gecombineerde
dienst fijn en merkten hoe gelukkig ze waren. De stam was een geheel
in aanbidding, zoals vóór het Mohammedanisme.
Toen zei Mohammed dat hij was bedrogen door Satan. Er was geen
brug tussen de Islam en de godsdienst van de inwoners van Mecca. De
intrekking door Mohammed maakte de betrekkingen tussen de Islam
en de inwoners van Mecca veel erger dan het ooit was geweest.
De bekering van een dichter
I252 Al Dausi was een dichter van stand in Arabië. Toen hij Mekka
bezocht ging Al Dausi naar de moskee en hoorde Moham-med preken.
Hij hield van wat hij gehoord had en volgde Mohammed naar huis. Ze
spraken voor enige tijd en Al Dausi besloot zicht te bekeren tot de
Islam.
I253 Vervolgens ging hij naar zijn huis en vertelde zijn vrouw,
"Verlaat mij, ik wil niets meer te maken hebben met je." Ze riep:
"Waarom?" Al Dausi zei, "Islam heeft ons verdeeld en ik volg nu
Mohammed." Ze antwoordde, "dan is uw godsdienst mijn godsdienst."
Toen introduceerde hij haar in de Islam.
De Koran is constant in haar waarschuwingen over met wie een
moslim vrienden moet worden.
4:144 O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot
vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een
duidelijk bewijs tegen uzelf geven?
I260. Er was een christen in Mekka in wie Mohammed belangstelling
had. Hij was een christelijke slaaf die goed in de markt lag. Mohammed
zou uitvoerig met hem gaan spreken. Dit leidde ertoe dat de Quraysh
gingen beweren dat wat Mohammed in de Koran zei, dat dit kwam van
de christelijke slaaf.

De nachtelijke reis
I264 Op een nacht lag Mohammed te slapen, hij zei dat de engel
hem met zijn voet stootte. Mohammed werd wakker. Ze gingen naar
buiten en vonden een wit dier, half muilezel en half ezel. Zijn voeten
hadden vleugels en kon bewegen tot aan de horizon in één stap. Gabriel
zette Mohammed op het witte dier en zij gingen naar Jeruzalem naar
de plaats van de tempel.
I264 Bij de tempel waren Jezus, Abraham, Mozes en andere
profeten. Mohammed leidde hen in gebed. Gabriel bracht Mohammed
twee kommen. Een was gevuld met wijn en de andere was gevuld met
melk. Mohammed nam die met melk en dronk het. Dat was de juiste
keuze.
I265 Aisha, Mohammed's favoriete vrouw, placht te zeggen dat
Mohammed het bed nooit verlaten had die nacht, echter, zijn geest
steeg wel op. Toen Mohammed naar Mekka ging om het verhaal van
zijn nachtreis te vertellen, de eigenaar van het huis waarin Mohammed
had geslapen zond haar zwarte, vrouwelijke slaaf om Mohammed te
volgen en te zien hoe de inwoners van Mecca op zijn verhaal zouden
reageren.
I266 Mohammed meldde dat Abraham precies op hem leek. Mozes
was een rossig man, lang, dunne, en met krullend haar. Jezus had een
lichte huid met roodachtig teint en sproeten en sluik haar
I269 Toen zag hij vrouwen met opknoping van hun borsten. Deze
vrouwen hadden bastaards gebaard voor hun echtgenoten. Mohammed
zei dat Allah een hekel heeft aan vrouwen die bastaards baren. Zij
ontnemen de ware zonen van hun deel en leer van de geheimen van de
harem.
I270 Abraham nam Mohammed mee naar het paradijs en er was een
mooie vrouw met rode lippen. Mohammed vroeg aan wie ze
toebehoorde, want zij was zeer aantrekkelijk voor hem. Ze behoorde tot
Zaid. Toen hij terugkwam, vertelde Mohammed Zaid hierover.
I272 Mohammed ging door met het prediken van het
Mohammedanisme en het veroordelen de oude Arabische religies. Er
waren Quraysh die hun cultuur en religie verdedigden en voerde
discussies met hem. Mohammed noemde hen spotters en vervloekte
een van hen, "Oh Allah, verblind hem en doodt zijn zoon."
De Koran registreert de werkelijke citaten van Mohammed's
tegenstanders.

41:26 En de ongelovigen zeggen: "Luistert niet naar
deze Koran, maar maakt leven daarbij opdat gij de
overhand moogt krijgen." Maar Wij zullen zeker de
ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij
zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon
van Allah's vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een
langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij
Onze tekenen niet erkenden.
I272 Op een dag stond Mohammed met de engel, Gabriel, toen de
Quraysh de rituelen van hun religie uitvoerden. Onder hen waren de
leiders die hun inheemse cultuur en religie verdedigden tegen
Mohammed. Toen de eerste leider voorbij Gabriel kwam, gooide
Gabriel een blad in zijn gezicht en verblindde hem. Gabriel veroorzaakt
dat de tweede een aandoening kreeg die hem doodde. Gabriel
veroorzaakte dat de derde man een infectie kreeg die hem doodde. De
vierde man werd gedood door een stap op een doorn. Gabriel doodde
de laatste man die durfde niet Allah te aanbidden met een ziekte van de
hersenen.
Mohammed's beschermer en vrouw sterven allebei
I278 Mohammed’s beschermer was zijn oom, Abu Talib. Toen Abu
Talib ziek werd, kwamen sommige van de leiders van de Quraysh naar
zijn bed. En zij zeiden tot hem, "Alstublieft werk een compromis uit
tussen Mohammed en ons."
I278 Abu Talib riep Mohammed om te komen aan zijn zijde. "Neef,
deze mannen zijn gekomen zodat u hen iets geven kunt en zij u iets
geven kunnen." Mohammed zei, "als ze me een woord geven, dan
kunnen zij de Perzen en Arabieren regeren. En zij moeten Allah
aanvaarden als hun heer en afzien van hun goden."
I278 Mohammed richtte zijn aandacht op zijn stervende oom. Hij
vroeg hem een moslim te worden zodat vervolgens Mohammed kon
bemiddelen voor hem op de dag des Oordeels. Zijn oom stierf als een
Kafir.
Abu Talib had de wees Mohammed in zijn huis genomen en voedde
hem op. Hij nam Mohammed mee naar handel missies naar Syrië en
leerde hem het beroep van zakenman. Abu Talib was het stamhoofd die

Mohammed’s leven beschermde toen de rest van Mekka hem wilde
schaden. Abu Talib was Mohammed's leven en veiligheid, maar hij was
verdoemd tot de hel.
Na het overlijden van Abu Talib was de druk op Mohammed groter.
Het bereikte het punt waar een van de Quraysh stof naar Mohammed
gooide. Dit was het ergste dat gebeurde.
De dood van zijn vrouw, Khadija, had geen politieke gevolgen, maar
het was een klap voor Mohammed. Zijn vrouw was zijn vertrouweling,
en ze troostte hem.
Huwelijk
4

M113 Ongeveer drie maanden na de dood van Khadija trouwde
Mohammed met Sauda, een weduwe en een moslim..
M113 Abu Bakr had een dochter, Aisha, die zes jaar oud was.
Mohammed werd spoedig na zijn huwelijk met Sauda, verloofde van
Aisha, die was zijn favoriete vrouw geworden. De voleinding van het
huwelijk zou niet plaatsvinden totdat ze negen jaar was
5

M031, 5977 Aisha vertelde tegen Mohammed: Ik
zag je in een droom voor drie nachten wanneer u
bracht een engel voor mij in een zijden doek en hij
zei: hier is uw vrouw, en toen ik verwijderd (de
doek) van je gezicht, je was het zelf, dus ik zei: als
dit van Allah is, laat hem het uitvoeren.
I279 Na de dood van Abu Talib had Mohammed politieke
bondgenoten nodig. Mohammed ging naar de stad Taif, ongeveer
vijftig mijl afstand, met een dienaar. In Taif ontmoette hij drie broers
die politiek machtig waren. Mohammed riep hen tot de Islam en vroeg
hen om hem te helpen in zijn strijd met degenen die hun inheemse
4
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religies zouden verdedigen.
Zijn reis was een mislukking en hij keerde terug naar Mekka.
Het begin van macht en jihad in Medina
Reizen naar Medina duurde tien dagen van Mekka. In oude tijden
waren de inwoners van Medina naar Mekka gekomen voor de handel.
Medina was half joodse en half Arabisch, er was een voortdurende
spanning tussen die twee. De Joden werkten als boeren en
ambachtslieden en waren geletterd. Zij waren de rijke klasse, maar hun
macht was langzaam aan het afnemen. In het verleden hadden de
Arabieren de Joden overvallen en van ze gestolen. Zij namen wraak
door te zeggen dat op een dag een profeet zou komen en ze de
overwinning op de Arabieren zou geven. In weerwil van de spanningen,
was de Arabische stam van Khazraj geallieerd met hen.
I294 Op de volgende handelsbeurs in Mekka kwamen veel van de
nieuwe moslims van Medina opdagen. In het begin van de nacht
verlieten zeventig van hen de handelsmissie en gingen naar
Mohammed. Hij reciteerde de Koran en zei: "Ik nodig uw trouw uit op
basis dat u me bescherming biedt zoals u uw kinderen zou
beschermen." De inwoners van Medina gaven hun eed. Na de eed vroeg
een van hen over de nu – verbroken - banden met de Joden van
Medina. Als ze Mohammed hielpen met de strijd en zij succesvol waren
zou hij dan teruggaan naar Mekka? Moham-med glimlachte en zei:
"Nee, bloed is bloed, en bloed is niet te betalen voor bloed." Bloed,
wraak en haar verplichtingen waren gemeenschappelijk voor hen. "Ik
zal oorlog voeren tegen hen die oorlog tegen u voeren en houdt vrede
met degenen die in vrede met u zijn."
I312 Eén van de twee vrouwen die hun de eed gaf van trouw werd
Nusayba genoemd. Ze nam deel aan de slag van Yamama en raakte
twaalf keer gewond.
I299 Een van de inwoners van Medina zei tegen diegenen die de
belofte hadden gedaan: "Realiseert u zich wat je jezelf aandoet met het
verpanden van uw steun aan deze man? Het is oorlog tegen allen. Als u
denkt dat u uw woning verliest en uw beste kennissen worden gedood,
stop dan nu. Maar als u denkt dat u loyaal zult zijn aan uw eed en u uw
woning verliest en uw beste kennissen worden gedood, neem hem dan

nu, want het zal u voordeel geven nu en in het Paradijs." Ze vroegen
wat zij zouden ontvangen voor hun eed, Mohammed beloofde hen
paradijs. Ze schudden allen de handen op de deal.
Terug in Medina
I304 Terug in Medina beoefenden de moslims nu hun nieuwe religie
openlijk. Maar de meeste van de Arabieren beoefenden hun oude stam
religies nog steeds. De moslims zouden de oude heiligdommen en
rituele objecten ontheiligen. Ze zouden zelfs inbreken in de huizen en
stelen de rituele objecten en ze in de latrines gooien. Bij één
gelegenheid doodden zij een hond en bonden het lichaam van de hond
aan een ritueel object en wierpen het in de latrine.
Immigratie
I314 De Moslims in Medina hadden toegezegd ter ondersteuning
van Mohammed in oorlog en om te helpen de moslims van Mekka. De
moslims in Mekka verlieten de stad en gingen naar Medina. De
moslims van zowel Mekka en Medina werden getest.

Dit is de Soenna van Mohammed

De strijd die de wereld veranderd
Hoofdstuk 6
64:12 Gehoorzaamt dus aan Allah en
gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien
gij u afwendt dan berust op Onze
boodschapper alleen, de boodschap duidelijk
over te brengen. Allah! Er is geen God dan Hij;
laat de gelovigen daarom in Allah hun
vertrouwen stellen..

Mohammed was een van de laatsten die Mekka verliet voor Medina.
In Medina bouwde Mohammed de eerste moskee. Nu waren er twee
types van moslims in Medina. De inheemse Medinaanse Moslims de
Helpers werden genoemd, en de nieuwkomers die immigranten
werden genoemd.
I335 Ali vertrok naar Medina drie dagen na Mohammed. Ali bracht
twee nachten door in een stad op weg naar Medina. Hij merkte op dat
elke nacht een man kwam naar de deur van een ongehuwde
moslimvrouw. Ali ondervroeg haar hierover. Ze vertelde dat de man
gestolen rituele objecten van Kafirs bij haar bracht om te verbranden.
Het verbond
Mohammed stelde een politiek handvest op die de basis van oorlog
bevatte. De Joden werden opgenomen in het verbond als bondgenoten
van de moslims. Mohammed was als de arbiter in geschillen.
Huwelijk
M177 Ongeveer zeven maanden na zijn aankomst in Medina, Mohammed, leeftijd drieënvijftig, huwde met Aisha van negen jaar jong. In wat
zou worden een verbinding van aan elkaar grenzende appartementen
aan de moskee verhuisde ze van haar vader's huis. Ze was toegestaan
om haar poppen mee te nemen in de harem door haar leeftijd.

De Joden
In Mekka had Mohammed de gemeenschap verdeeld in moslims en
hen die de inheemse Arabische religies beoefenen. In Mekka nam hij
alle klassieke Joodse verhalen tot zich om zijn profetieën te bewijzen en
sprak goed van de Joden. Toch waren er bijna geen Joden in Mekka, en
daarom, waren er weinig om mee van mening te verschillen.
In Medina was de helft van de bevolking Joods en zij lieten
Mohammed weten dat ze het niet met hem eens waren. Zo voerde
Mohammed in Medina met zowel Joden als de Arabierse Kafirs
discussie. Zelfs al waren er zeer weinig in de stad die Christen waren
ging Mohammed ook tegen hen tekeer. Alle Kafirs werden verbaal
aangevallen in Medina.
I415 Dertien jaar nadat hij begon te prediken en één jaar na het
gaan naar Medina, begon Mohammed de oorlog voor te bereiden zoals
geboden door Allah. Hij zou tegen zijn vijanden vechten: de Kafirs.
De eerste veldslagen
I416-423 Mohammed zond zijn strijders uit naar zeven gewapende
invallen op een handelscaravan die naar Mekka trok.
Tijdens de achtste veldslag vonden de jihadisten de handelscaravan.
Zij doodden een man en veroverden de rest. De buit en de gevangenen
werden teruggebracht naar Medina. Er was een klein probleem. Ze
hadden overvallen gepleegd en iemand gedood in een heilige maand
van vrede. Dit nodigde uit tot herziening van het Arabische recht.
Maar de Koran zei dat het doden van de Kafirs in de Heilige
maanden een morele daad was. Voor de inwoners van Mecca die het
Mohammedanisme weerstonden was dit een strafbaar feit tegen Allah,
dus het doden was gerechtvaardigd.
Strijden voor de zaak van Allah—Badr
De volgende Mekkaanse handelskaravaan was groot. Toen de
inwoners van Mecca hoorden dat de Moslims zouden gaan aanvallen,
stuurden ze een klein leger om de karavaan te beschermen.
Mohammed stuurde zijn mannen naar de karavaan om een aanval te
doen of een gevecht met het kleine leger te gaan houden.
I433 Mohammed en zijn mannen trokken naar Medina voor wat zou
blijken te zijn een van de meest belangrijke gevechten in alle van de
geschiedenis, een strijd die de wereld voor altijd zou veranderen.

I435 Mohammed werd toegejuicht. Hij zei, "Ik zie de vijand dood op
de grond." Ze liepen naar Badr en kampeerden in de buurt daar voor de
nacht. Hij zond verschillende scouts naar de bron van Badr en de
scouts vonden twee slaven met kamelen bij het water. Ze wisten zeker
dat ze van de karavaan waren en brachten hen naar Mohammed. Twee
van Mohammed's mannen ondervroegen hen terwijl Mohammed in de
buurt zat te bidden. Mohammed wilde weten bij welke groep ze
hoorden — die van de Quraysh of het leger onder Abu Sufyan. De
mannen antwoordde dat ze van de Quraysh waren. Terwijl Mohammed
bad, begonnen zijn mannen hen te slaan en martelden de vastgezette
slaven.
I436 Mohammed vertelde zijn mannen dat de slaven hen de
waarheid vertelde totdat ze begonnen met het slaan en martelen van
hen. Toen hadden de slaven gelogen, omdat het de leugen was geweest
dat de Moslims wilden horen. Mohammed vroeg de slaven hoe groot
het Mekkaanse leger was en wie de leiders waren? Toen ze dit hem
vertelde was hij zeer blij en vertelde zijn krijgers dat Mekka hun beste
mannen hadden gestuurd om te worden afgeslacht.
I440-444 De inwoners van Mecca marcheerden verder bij het
aanbreken van de dag. De slag begon.
I445 De pijlen vlogen door de lucht en een Moslim werd gedood.
Mohammed liet het zijn leger weten: "Bij Allah, iedere man die deze
dag wordt gedood door aanvallend te vechten met moed en zonder zich
terug te trekken, treedt in het Paradijs." Een van zijn mannen had
hiervan gehoord en zei “Je bedoelt dat er niets tussen mij en het
Paradijs staat behalve gedood worden door de Quraysh?" Hij pakte zijn
zwaard en begon te strijden. Hij kreeg zijn wens en werd later gedood.
I452 De strijd ging goed voor de minderheid van de moslims. Na de
slag bracht een Jihadist Mohammed het hoofd van zijn vijand, Abu
Jahl. Hij zei: "Hier is het hoofd van de vijand van Allah" en gooide het
aan Mohammed's voeten. De profeet zei, "Alle lof zij Allah."
I455 Toen de lichamen naar een bron werden gesleept, zag één van
de Moslims het lichaam van zijn vader. Hij zei: "Mijn vader was een
deugdzaam, verstandig, vriendelijk en gecultiveerde man. Ik had
gehoopt dat hij een Moslim zou worden. Hij stierf nu als een Kafir. Zijn
verblijfplaats is het hellevuur voor eeuwig." Vóór het
Mohammedanisme was het doden van verwanten en stamgenoten

verboden geweest Na de Islam, zouden broers elkaar doden en zonen
hun vaderen, gevechten voor de zaak van Allah zou doden toestaan —
de jihad genaamd.
I454 De lichamen van de Quraysh werden in een put gegooid. De
apostel van Allah leunde over de put en schreeuwde tegen de
lichamen, "Oh mensen in de put, hebben jullie gevonden wat Allah
beloofde om waar te zijn?" De moslims werden verrast door zijn
vraag. Mohammed legde uit dat de doden hem konden horen.
I459 Ze gingen terug naar Medina met de buit van de oorlog en de
verloste gevangenen, behalve met iemand die tegen Mohammed in had
gesproken. Hij werd bij de Profeet gebracht om gedood te worden,
maar voordat het zwaard hem trof vroeg hij, "Wie zal zorgen voor mijn
familie?"
M230 De profeet antwoordde, "Hel!" Nadat hij doodviel, zei
Mohammed, "Ongelovige in Allah en zijn profeet en zijn boek! Ik dank
Allah, want hij eeft u gedood en maakte mijn ogen tevreden."
I481 Na de oorlog en overwinning was er de buit om verdelen. Een
vijfde ging naar de apostel, de profeet van Allah.
De affaire van mohammed's dochter
I465 Onder de gevangenen was Mohammed's schoonzoon, Abul-As, die
ook de neef was van Khadija, Mohammed’s vrouw. Khadija had
gevraagd aan Mohammed op zoek te gaan naar een vrouw voor haar
neef, en het was Mohammed die het huwelijk met hun dochter Zaynab
had voorgesteld. Dit was voordat Mohammed een profeet werd en hij
nooit Khadija tegensprak toen. Toen ging Mohammed naar Medina,
daar probeerden de inwoners van Mecca om Abul-As te laten scheiden
van Mohammed’s dochter, maar hij weigerde, hoewel Abul-As nooit
een moslim was geworden was Mohammed dol op hem.
I465 Maar er was een tweede inwoner van Mecca, Utba, die getrouwd
was met Mohammed's tweede dochter. Wanneer de inwoners van
Mecca hem benaderden te scheiden van Mohammed's dochter,
bereikte Utba overeenstemming over de voorwaarde dat hij kon kiezen
uit twee vrouwen. Zij kwamen dit overeen en Utba scheidde van
Mohammed's dochter.
I466 Abul-As werd gevangen bij Badr. Zijn vrouw stuurde het geld voor

zijn losgeld samen met een ketting die Khadija, Mohammed's vrouw,
haar op haar trouwdag had gegeven. Toen Mohammed de ketting zag,
kreeg hij spijt en vroeg de ontvoerders af te zien van het losgeld en
Abul-As aan zijn dochter terug te geven. De ontvoerders kwamen dit
overeen.
I467 Mohammed stelde een voorwaarde dat zijn dochter, Zaynab, zou
kunnen komen om hem te zien. Dus wanneer Abul-As terugkeerde
naar Mekka, vertelde hij Zaynab naar Medina te gaan om Mohammed
te zien. Ze bereidde dit voor en vertrok op een kameel met haar zwager.
De inwoners van Mecca besloten om op ze te jagen om haar gevangen
te nemen op de weg. Een van de inwoners van Mecca benaderde haar
met zijn speer en bedreigde haar. Het verhaal is vaag, maar ze was
misschien zwanger geweest en de paniek veroorzaakte een miskraam.
Haar zwager trok zijn boog en dreigde alle inwoners van Mecca te
doden.
I467 De leider van de inwoners van Mecca vroeg hem zijn boog te
ontspannen en te praten. Hij zei: "Kijk, we zijn net vernederd door
Mohammed, en nu neemt u zijn dochter af in het openbaar. Kom terug
naar Mekka en wacht totdat de woede is weggeëbd om dan vervolgens
rustig de stad te verlaten." En dat is wat ze deden. Later nam hij haar
weg in het midden van de nacht.
I469 Later toen Mohammed strijders op pad stuurde raiders, vertelde
hij hen dat als ze de twee mannen vonden die zijn dochter bedreigd
hadden, ze om het leven moesten worden verbrand. Later, vertelde hij
hen niet te verbranden, omdat dit Allah’s straf voor hen was. Ze
moeten gewoon gedood worden.
I470 Zaynab bleef in Medina wonen, terwijl Abul-As in Mekka leefde.
Abul-As had de leiding van een handel expeditie naar Syrië.
Mohammed’s krijgers vielen de karavaan aan en namen alle goederen
in bezit, terwijl Abul-As ontsnapte naar Medina waar hij zich verborgen
hield met Zaynab. Mohammed vond dat hij niet moest worden
geschaad, maar dat hij en Zaynab geen seks konden hebben omdat ze
een moslim was.

I470 Mohammed ging toen naar de krijgers die Abul-As eigendommen
hadden ingenomen en vroeg hen om deze terug te geven, wat ze deden.
Abul-As bekeerde zich vervolgens tot de Islam. Hij en Zaynab mochten
vervolgens opnieuw trouwen.
De slag om de stam van b. sulaym
I540-543, T1365 zeven dagen nadat Mohammed terugkeerde van
Badr, waren er weer vier gewapende invallen, maar er was geen contact
met de vijand, de Kafirs.
Mohammed was een politieke macht geworden die nog nooit was
voorgekomen in de geschiedenis. De fusie van religie en politiek met
een universeel mandaat maakte het tot een permanente historische
kracht. Gelovige Moslims zullen pas vrede krijgen als de hele wereld tot
de Islam is bekeerd. De oorlogsbuit zal de rijkdom van de Islam ten
goede komen. Het ontzag voor Mohammed is de angst voor Allah.
B1,7,331 De profeet zei, "Aan mij zijn vijf dingen
gegeven die niet werden gegeven aan iemand
anders vóór me.
1. Allah maakte me zegevierend door ontzag,
door
dat
mijn
vijanden
bang
zijn.
2. De aarde is geboekt voor mij en voor mijn
volgers en is een plaats voor het bidden en om uit
te voeren mijn rituelen, daarom kan ieder van
mijn aanhangers bidden wanneer het hem gepast
is.
3. De oorlogsbuit is Halal (wettige) voor mij
maar was dit niet voor iemand anders vóór me.
[...]
Mohammed verliet Mekka als een prediker en profeet. Hij kwam
Medina binnen met ongeveer 150 moslim bekeerlingen. Na een jaar in
Medina waren er ongeveer 250-300 moslims en de meeste van hen
waren zeer arm. Na de slag van Badr, een nieuwe Islam kwam naar
voren. Mohammed kwam uit Medina als politicus en generaal
(soldaat). Islam werd een gewapende politieke kracht met een
religieuze motivatie, jihad.
Dit is de Soenna van Mohammed

De Joden
Hoofdstuk 7
9:63 Weten zij niet, dat hem die Allah en Zijn
Boodschapper vijandig gezind is het Vuur der
hel wacht, waarin hij zal vertoeven? Dat is de
grote vernedering
Toen Mohammed in Medina arriveerde was ongeveer de helft van de
stad Joden. Er waren drie stammen van Joden en twee stammen van
Arabieren. Bijna geen van de Joden had Hebreeuwse namen. Ze waren
Arabieren tot op zekere hoogte. Op hetzelfde moment waren in veel van
de Arabieren religieuze praktijken elementen van het Jodendom
opgenomen. De Joden waren boeren en handelaars en woonde in hun
eigen verrijkte wijken. Ze waren in het algemeen, beter opgeleid en
meer welvarend dan de Arabieren.
Voordat Mohammed aankwam, was er bloedige strijd en moord
tussen de stammen. De laatste slag was uitgevochten tussen de twee
Arabische stammen, maar elk van de Joodse stammen deed mee met
hun bijzondere Arabische bondgenoten. In aanvulling op die spanning
tussen de twee Arabische stammen was er een spanning tussen de
Joden en de Arabieren. De tweedeling van de Joden en de strijd van
verschillende kanten werd veroordeeld door Mohammed. De Torah
predikte dat de Joden verenigd moesten worden, en dat deden ze niet.
Al deze gevechten tussen de stammen waren een van de redenen dat
Mohammed naar Medina ging, maar het resultaat was verdere
polarisatie, dus geen eenheid. De nieuwe splitsing was tussen de Islam
en de Arabieren en hun Joodse partners die zich verzetten tegen de
Islam.
I351 In deze periode spraken de leiders van de Joden zich uit tegen
Mohammed. De rabbijnen begonnen hem moeilijke vragen te stellen.
Twijfels en vragen ontstonden over zijn leer. Maar voor Mohammed
waren twijfels over Allah slecht. Echter, twee van de Joodse Arabieren
werden samen met Mohammed moslim. Zij geloofden hem toen hij zei
dat hij de Joodse profeet was die kwam om Torah te vervullen.

De echte torah is in de koran
Mohammed zei herhaaldelijk dat de Joden en christenen hun heilige
teksten misbruikten om te verhullen dat hij was geprofeteerd in hun
geschriften. De verhalen in de Koran zijn vergelijkbaar met die van de
Joodse Schriften, maar ze worden verschillend uitgelegd. In de Koran
geven alle verhalen die gevonden zijn in de Joodse schrift aan dat Allah
vernietigd die culturen die niet naar hun boodschappers luisterden
vernietigd. Volgens Mohammed zijn de geschriften van de Joden
veranderd om het feit dat de Islam de ware religie is en dat hij de
laatste profeet van de Joden was te verbergen.
I369 De zonden van de Joden zijn zo groot dat Allah hen in apen
heeft veranderd. Toch zullen ze niet leren en weigeren ze te erkennen
dat Mohammed hun profeet is. Zij weten heel goed de waarheid en
verbergen dit en verwarren anderen. Zelfs wanneer ze tegen
Mohammed zeggen dat zij geloven, verbergen zij hun weerstand.
2:63 En toen Wij een verbond met u aangingen en de
berg hoog boven u verhieven, zeiden Wij: "Houdt vast,
wat Wij u hebben gegeven en bedenkt wat het bevat,
zodat gij behoed zult worden." Maar gij wendde u af en,
had Allah u Zijn genade en barmhartigheid niet
betoond, dan zoudt gij zeker zijn ondergegaan. Gij hebt
degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath
overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte
apen." Zo maakten Wij hen tot een voorbeeld voor hen
die in die tijd leefden en voor degenen, die na hen
kwamen en tot een les voor de godvrezenden.

I370 De Joden hebben de waarheid van Mohammed begrepen en
vervolgens hun geschriften veranderd om te voorkomen dat wordt
toegegeven dat Mohammed gelijk heeft. Mohammed volgt echt de
godsdienst van Abraham.
I375 Een groep van orthodoxe rabbijnen ging naar Mohammed en
vroeg hem, "Waarom lijkt een jongen op zijn moeder als het sperma
afkomstig is van de vader?" Mohammed antwoordde dat het zaad van

een man dik is en wit en dat de vloeistof van een vrouw geel is en dun.
Het kind lijkt op de moeder of de vader afhankelijk van de sterkte van
dit zaad.
I394 De Joden vroegen Mohammed een vonnis te spreken over een
getrouwde man en een getrouwde vrouw die overspel hadden gepleegd.
Mohammed vond de volledige rechtspraak in de Thora, dit was
steniging. De Joden waren gestopt met de doodstraf. Dus het paar werd
naar de moskee gebracht en ze werden gestenigd tot de dood. Toen de
man de eerste steen voelde, beschermde hij de vrouw totdat zij beide
dood waren.
[B3,41,596;B4,51,9;B7,63,216;B9,83,15;B9,83,16;B9,83,18;B9,8
3,23;]
Tijdens het leven van Mohammed, viel een Jood
een meisje aan en nam enkele zilveren
ornamentendie ze droeg en plette haar hoofd
tussen twee stenen. Haar familieleden brachten
haar naar Mohammed terwijl ze haar laatste
adem nam en niet in staat was om te spreken. Hij
vroeg wie haar had gedood en noemde
verschillende namen. Ze schudde haar hoofd bij
elke naam, totdat Mohammed tot slot de naam
van de crimineel noemde, en zij knikte. Dus de
Jood werd ondervraagd totdat hij het opbiechtte.
Mohammed vond dat het hoofd van die Jood
verpletterd moest worden tussen die twee stenen.
Een onheilspellende verandering
I381 In Mekka, sprak Mohammed goed van de Joden, die inde
minderheid waren. In Medina waren er vele Joden en zijn verhouding
met hen was gespannen. Tot op heden had Mohammed gebeden in de
richting van Jeruzalem. Nu werd de kiblah, de richting van het gebed,
veranderd naar de Kabah in Mekka. Sommige Joden kwam naar hem
en vroegen waarom hij de richting van het gebed had veranderd. Hij
had toch gezegd dat hij de godsdienst van Abraham volgde?
Aangezien de Islam de opvolger van het jodendom is, was Allah de
opvolger van Jehovah. Het was eigenlijk Allah die de godheid van de

Joden was geweest maar de Joden hadden dit feit opzettelijk verborgen
door de Schriften te vervalsen. Voor dit feit zijn de Joden vervloekt, zo
geloven moslims.

De affaire van de Joden van qaynuqa
I545 Er waren drie stammen van Joden in Medina. De Beni
Qaynuqa waren goudsmeden en woonde in een bolwerk in hun wijk.
Het wordt gezegd door Mohammed dat ze het Verdrag braken dat zij
hadden ondertekend toen Mohammed naar Medina kwam. Het is
onduidelijk hoe zij dit deden.
I545 Mohammed bracht de Joden samen op hun markt en zei: "Oh
Joden, wees voorzichtig dat Allah geen wraak brengt op u zoals is
gebeurd met Quraysh. Wordt toch Moslims! U weet dat ik de profeet
ben die u werd verzonden. U vindt dat in uw geschriften."
I545 Ze antwoordden: "Oh, Mohammed, je lijkt te denken dat wij u
aanhangen. Hou jezelf niet voor de gek. U mag een paar handelaren
van Quraysh hebben doodgeslagen, maar we zijn mannen van oorlog
en echte mannen."
I546 Enige tijd later belegerde Mohammed de Joden Qaynuqa Beni
in hun woongebied. Geen van de twee andere Joodse stammen
kwamen hen helpen. Tot slot gaven de Joden zich over, verwacht te
worden geslacht nadat ze ingerekend waren.
Maar een van de Joodse oude bondgenoten overtuigde Mohammed
hen niet te doden. Mohammed verbande de Joden en nam al hun
rijkdom en goederen af.
De rooftocht bij al qarada
I547 Mohammed's overwinning in Badr en de voortdurende jihad
veroorzaakte dat de Quraysh een andere route naar Syrië moesten
kiezen. Ze huurden een nieuwe gids om hen te nemen over de nieuwe
route. Mohammed had kennis genomen van hun route en stuurde een
leger om hen te verslaan. Ze hadden een grote hoeveelheid zilver bij
zich toen de karavaan bij een waterbron stopte. De moslims verraste
hen en Quraysh wisten te ontsnappen maar Mohammed's mannen
waren in staat om alle goederen, met inbegrip van het zilver te stelen.
De gestolen goederen werden geleverd aan Mohammed in Medina.

De moord op al ashraf, de Jood
I548 Toen Al Ashraf, een Jood van Medina, hoorde dat twee van zijn
vrienden waren gedood in Badr, zei hij dat het beter was om in het graf
te zijn dan op aarde met Mohammed te verkeren. Dus de "vijand van
Allah" stelde enkele gedichten samen waarin hij het verlies van zijn
vrienden beweende en de Islam aanviel.
T1369 Vervolgens schreef Al Ashraf een seksueel gedicht over een
Moslimvrouw.
I551 Toen Mohammed hoorde van Al Ashraf’s kritische poëzie over
zijn politiek, zei hij, "Wie zal me ontdoen van Al Ashraf?" Een moslim
zei, "Ik zal hem doden voor u." Dagen later, ontdekte Mohammed dat
zijn moordenaar niets te doen had, met inbegrip van eten of drinken.
Mohammed riep hem en vroeg wat er gaande was. De man antwoordde
dat hij een taak op zich had genomen die te moeilijk was voor hem om
te doen. Mohammed zei dat het een plicht die hij proberen moet te
doen. De moordenaar zei, "Oh apostel van Allah, ik zal een leugen
moeten vertellen." De profeet zei, "Zeg wat je wilt, je bent vrij in deze
kwestie (om te liegen).".
I552 Door het gebruik van leugens konden drie moslims Al Ashraf
doden. Toen ze naar Mohammed terugkeerde, was hij aan het bidden.
Ze vertelden hem dat ze de vijand van Allah hadden gedood. Hun
aanval terroriseerde alle Joden. Er was geen Jood in Medina, die niet
bang was.
Doodt elke Jood die in uw macht komt
I554 De apostel van Allah zei, "Doodt elke Jood die in uw macht
komt." Dit horende viel Muhayyisa een Joodse handelaar op die een
zakenpartner was en doodde hem. Muhayyisa's broer was niet een
moslim en vroeg hem hoe hij een man kon vermoorden die zijn
vriend en partner was in veel zakelijke deals. De Moslim zei dat als
Mohammed had gevraagd zijn broer te doden dat hij dat zou hebben
gedaan onmiddellijk. Zijn broer zei, "Je bedoelt dat als Mohammed
zei dat mijn hoofd afgesneden moet worden je het zou doen?" "Ja,"
was het antwoord. De oudere broer zei vervolgens: "Door Allah, de
religie die u naar dit gedrag brengt is geweldig." En hij besloot toen
en daar om een moslim te worden.
Dit is de Soenna van Mohammed

De Christenen
Hoofdstuk 8
24:52 En wie Allah en Zijn boodschapper
gehoorzaamt en Allah vreest en godvruchtig is
jegens Hem, dezulken zullen slagen.
I404 Toen sommige christenen in Medina waren, discussieerden zij
over religie met Mohammed. Zij hielden vast aan de leer van de Drieeenheid en de goddelijkheid van Christus. Mohammed legde later de
islamitische versie uit van de christelijke leer. De Koran vertelt in detail
het waargebeurde verhaal van Jezus, die gewoon één van Allah’s
profeten is, en dat de drie-eenheid van de christenen Allah, Jezus en
Maria is.
I406 Niemand heeft macht behalve door middel van Allah. Allah gaf
de profeet Jezus de macht van de opstanding van de doden, genezing
van zieken, het maken van vogels van klei en dat zij kunnen vliegen.
Allah gaf Jezus deze vaardigheden als bewijs dat hij een profeet is.
Maar Allah gaf niet de bevoegdheden van het aanstellen van koningen,
of de mogelijkheid om te regeren over dag en nacht. Dit gebrek aan
macht toont aan dat Jezus een mens was, geen deel van de Drieeenheid. Als hij God was, dan zou hij alle macht hebben. Dan zou hij
niet onder de heerschappij van koningen hebben geleefd.

Maria, de moeder van Jezus
I407 Imran was de vader van Mozes, Aaron en Maria, de moeder
6
van Jezus .
19:16 En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van
haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende
plaats, En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij
6

. Dit is een variant op de christelijke leer. Jezus werd 1600 jaar na
Mozes geboren.

Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de
gestalte van een volmaakte man. Zij zeide: "Ik neem
mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met
rust, indien gij (Allah) vreest."
19:19 Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper
van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken."
19:20 Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl
geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin
onkuisheid heb bedreven?"
19:21 Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is
gemakkelijk voor Mij,'" opdat Wij hem tot een teken
voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is
een besloten zaak." En zij ontving hem en trok zich met
hem terug in een ver afgelegen oord. En de smarten der
bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom.
Zij zeide: "O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven
en in de vergetelheid geraakt zijn."
19:24 Dan riep (Allahs boodschapper) haar van beneden
toe, zeggende: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje
aan uw voet doen ontstaan;" En schud de stam van de
palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u
doen neervallen; Eet en drink en koel uw oog. En indien
gij iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de Barmhartige
gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met
niemand spreken.’
I407-8 De jonge Jezus sprak mensen toe als een volwassen man. Dit
spreken is een bewijs dat hij een profeet was. Jezus’ profeetschap werd
bevestigd doordat hij vogels van klei liet vliegen. Door Allah’s macht,
liet Jezus de blinde weer zien, genas hij de melaatsen, en wekte hij
doden op.
19:27 Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide:
"O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan." O Zuster van
Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw
moeder een onkuise vrouw. Dan wees zij naar het kind.
Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"
Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij

heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet
gemaakt;" Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge
bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van
aalmoezen zolang ik leef opgelegd." En dat ik
gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij
noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt.
Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met
mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag
dat
ik
ten
leven
zal
worden
opgewekt.
19: 34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is)
het ware woord waaraan zij twijfelen. Het past niet bij
Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij.
Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe
slechts: "Wees", en het wordt. Voorwaar, Allah is mijn
Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte
weg.
I408 Christus komt alleen door Allah. Christus’ wonderen van een
profeet komen alleen uit Allah voort. Jezus spoort anderen aan om
Allah te aanbidden, niet hem. Maar toen de mensen weigerden om
naar hem te luisteren, kwamen de discipelen om hem te helpen met
zijn missie. De discipelen waren dienaren van Allah en waren
moslims, net als Christus.
I409 Christus werd niet gekruisigd. Toen de Joden zich tegen
Christus keerden, vonden zij Allah aan hun kant. Allah nam Jezus
rechtstreeks tot hem en degenen die zeggen dat hij gekruisigd werd en
herrees uit de dood hebben ongelijk. Op de laatste dag, de dag van de
opstanding, zullen degenen die Christus volgen, maar niet geloven in
zijn goddelijkheid worden gezegend. Degenen die beweren dat Christus
God is, deel van de Drie-eenheid, en ware geloof weigerden zullen
worden gestraft in de hel.

Dit is de Soenna van Mohammed

Jihad, een tegenslag
Hoofdstuk 9
4:14 En wie Allah en Zijn boodschapper niet
gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal
Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin
verblijven en dit zal voor hem een
vernederende straf zijn.

De slag bij uhud
De inwoners van Mecca hadden verloren in de slag bij Badr, maar ze
organiseerden een leger en keerden terug naar de Moslims bij Uhud, in
de buurt van Medina.
I560 Toen die ze zagen zei Mohammed "Laat er niemand vechten
totdat ik het woord voer." Mohammed plaatste 50 boogschutters om
zijn achterkant en flank te beschermen. Zij moesten de grond
verdedigen.
I562 De volgende dag kwam en was de slag begonnen. Nu hadden de
inwoners van Mecca hun vrouwen meegenomen om de mannen te
helpen. Mannen willen niet worden gezien als lafaards voor de
vrouwen. De vrouwen begon te slaan op hun tamboerijnen en
begonnen poëzie te zingen:
Als u wint dan zullen wij u knuffelen
en je zachte dekens onder je plaatsen
als u verliest zullen we u verlaten
en niet meer van je houden..
I557 Hind, een Meccaanse vrouw, had een zwarte slaaf
genaamd Washi, die een deskundige was met het
speerwerpen. Ze vertelde Washi dat als hij Hamza kon
doden [Hamza had Hind’s oom gedood bij Badr.] hij
zijn vrijheid zou krijgen. Op de weg naar de slag, toen
Hind Washi zag zei ze "kom op, jij vader van de
zwarten, voldoe aan uw wraak en die van ons."

I557 Tijdens de slag was Washi druk met de gevechten
en was op zoek naar Hamza. Hamza vocht als een leeuw
toen Washi dit zag. Toen Hamza vocht met een inwoner
van Mecca, zei hij, "kom hier, jij zoon van een clitoris snijder." Hamza doodde vervolgens de man wiens
moeder de vrouwelijke besnijdenis uitgevoerd had
[verwijdering van het meisje clitoris, de normale
chirurgische ingreep in Arabie.] Vervolgens Washi
gooide zijn speer en doodde Hamza. Washi was nu vrij
en verliet het veld.
De moslims verloren omdat de boogschutters hun positie niet
konden vasthouden, in plaats daarvan liepen zij naar het kamp van de
inwoners van Mecca om te stelen van hun goederen.
De inwoners van Mecca wonnen, maar ze lieten Mohammed
ontsnappen.
I578 Hind en de andere vrouwen gingen naar het slagveld en
verminkte de lijken. Hind sneed hun oren en neuzen af om ze te
gebruiken als armbanden. Hind sneed Hamza’s lever uit zijn lichaam
en at deze rauw.
We hebben je beloond voor Badr
oorlog is gewelddadige
ik werd gebroken door het verlies van mijn vader en
broer ik heb voldaan mijn wraak
Washi heeft de branden geblust in mijn borst
dank u Washi. — Hind
I586 De dode moslims werden begraven in het
slagveld. Mohammed zei, "Ik getuig dat allen die zijn
gewond in de jihad die zal worden verhoogd door Allah
en met zijn bloedende wonden ruiken als de mooiste
parfum." Mohammed hoorde de vrouwen huilen voor
hun doden, maar hij wilde ook geweeklaag horen voor
zijn oom Hamza. Zo huilden de vrouwen om Hamza en
Mohammed voelde zich beter.
De Moslims hadden verloren omdat zij niet naar de bevelen van
Mohammed hadden geluisterd. Dus zei de Koran dat van nu af aan

Moslims Mohammed in alle dingen gehoorzamen moesten. Ze verloren
niet de van moed, omdat ze in de toekomst meer buit van de oorlog
kunnen krijgen.

I606 De Koran zei dat het succes dat de Kafirs hadden tijdelijk was.
Zij zouden groeien in hun kwaad en worden gestraft. Allah zou de
gelovigen niet in deze status laten. Maar dit proces zou de zwakken van
de sterken scheiden. Degenen die rijkdom hebben moeten het uitgeven
aan jihad.
Moord als jihad
M276 Na Uhud, spanden verschillende stammen samen onder
leiding van Sufyan Ibn Khalid. Mohammed zonden een moordenaar
naar hem om hem te doden, want zonder zijn leiderschap zou de
coalitie uit elkaar vallen. Dus de moordenaar, Abdullah, infiltreerde in
het leger van Sufyan wachtte tot hij alleen met hem was. Hij doodde
Sufyan en sneed zijn hoofd eraf en ging terug naar Medina.
M276 Abdullah ging vervolgens rechtstreeks naar Mohammed.
Mohammed verwelkomde hem en vroeg hem hoe het ging. Abdullah
presenteerde Mohammed het hoofd van zijn vijand. Mohammed was
verheugd en gaf hem met zijn wandelstok. Hij zei: "Dit is een teken
tussen u en me op de dag van verrijzenis. Zeer weinigen zullen zoiets
hebben als borg op die dag." Abdullah koppelde deze vervolgens aan
zijn zwaard schede.
De rooftocht op de stam mustaliq
I725 Toen Mohammed vernam dat de Arabische stam de Mustaliq
tegen hem gekant was en zich tegen hem verzette verzamelde hij zijn
leger om aan te vallen. Hij vond ze bij een waterplaats en de strijd
begon. De Islam won en de Mustaliq en hun vrouwen, kinderen en
goederen werden meegenomen als oorlogsbuit en gedistribueerd aan
de strijders.
I729 De gevangenen van de stam van Mustaliq werden als oorlogsbuit
verhandeld. Er was een losgeld ingesteld op hun hoofd. Indien het
losgeld niet betaald werd werden vervolgens de mensen behandeld als

bedorven waar en slaven. Er was een mooie vrouw met een hoge prijs
voor haar. Ze kwam naar Mohammed en vroeg hem om de prijs te
verminderd. Mohammed had een beter idee. Hij betaalde het losgeld
en de mooie vrouw werd vrouw nummer zeven.
I729 Dit huwelijk had een neveneffect. De gevangenen waren nu
familie van Mohammed's vrouw. Ze zijn allemaal vrijgelaten zonder
losgeld.
De dood van een dichteres
I996 Er was een dichteres, die schreef een gedicht tegen de Islam.
Mohammed zei, "Wie zal me ontdoen van Marwan’s dochter?" Een van
zijn volgelingen, een blinde man, hoorde hem en op een nacht ging hij
naar de vrouw om thuis haar te vermoorden.
M239 De blinde moordenaar kon dit werk doen in het donker toen de
vrouw sliep. Haar andere kinderen lagen in de kamer, maar haar baby
lag op haar borst. De heimelijke moordenaar verwijderde het kind en
stak het mes in haar met zo'n kracht dat hij haar aan het bed
vastmaakte.
I996 In de ochtend ging hij naar Mohammed en vertelde het hem.
Mohammed zei, "Je hebt Allah geholpen en zijn Apostel."
M239 Mohammed ging terug naar de mensen in de moskee en zei: "Als
u een man wilt zien die Allah en zijn profeet heeft bijgestaan, kijk hier."
Omar riep, "Wat, de blinde Omeir!" "Nee," zei Mohammed, "noem hem
Omeir de Ziener."
I996 De dichteres had vijf zonen en de moordenaar ging naar hen en
zei beschimpt tegen hen :"Ik doodde Bint Marwan, Oh zonen. Weersta
mij als je kan; blijf niet wachten." De Islam werd krachtig vanaf die dag
en velen werden Muslim toen zij de kracht van de Islam zagen.
Dit is de Soenna van Mohammed

Jihad, de Joden aangepakt
Hoofdstuk 10
58:20 Waarlijk, degenen die Allah en Zijn
Boodschapper tegenwerken zullen worden
vernederd. Allah heeft verordend: "Voorwaar
Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren."
Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig.

Reiniging
Mohammed viel de tweede van de twee Joodse stammen in Medina
aan. De Joden wilden niet toegeven dat hij een echte profeet was en
hiervoor zouden ze boeten. Mohammed zetten de Joden onder druk en
hun brandde hun Dadelpalm plantages plat. De andere Joden zouden
hen niet helpen. Ze maakten een deal en mochten levend vertrekken
met alles wat ze konden meenemen.
Aangezien er geen echt gevecht was en de jihadisten dus niets
deden, kreeg Mohammed alles van de buit.
Het verbranden van de dadelpalmen schond de Arabische stam
regels. Maar de Koran zei dat het een morele daad was tegen de Joden,
de Kafirs.
De slag van in de loopgraaf
De inwoners van Mecca kwamen terug in Medina om te vechten
tegen de Islam. Maar Mohammed had spionnen in Mekka, dus hij wist
dat ze zouden komen. Na een tip van een moslim die al naar Perzië was
vertrokken bouwden de moslims een defensieve loopgraaf.
I677-683 Mohammed was in staat om zijn agenten onenigheid te
laten zaaien onder de geallieerden tegen hem. De verdediging in de
loopgraaf frustreerde de inwoners van Mecca. Het weer was slecht, en
de bondgenoten werden wantrouwend tegenover elkaar. In termen van
de werkelijke strijd werden slechts een handvol mannen gedood tijdens
het beleg van twintig dagen. De inwoners van Mecca braken hun kamp
op en gingen terug naar huis. Het was een overwinning voor
Mohammed.

I680 Terwijl de legers werden geconfronteerd met elkaar, was
Hassan teruggekeerd op een fort. Een Jood was gezien rond het fort en
Hassan was bang dat hij een manier zou vinden om op het fort te
komen. Hassan’s vrouw zei dat Hassan naar beneden moest gaan om
de Jood te doden. Maar Hassan was een dichter die satire schreef voor
Mohammed en hij was niet in staat om te strijden en vertelde dit zijn
vrouw. Zijn vrouw nam een wapen en ging naar buiten en doodde de
Jood. Ze ging terug naar het fort en vertelde Hassan om zich van het
lichaam te ontdoen. [De moord was dat een daad van jihad en de
moordenaar kreeg de goederen als buit.] Maar Hassan weigerde dit ook
te doen.
De oplossing voor de Joden
I684 Diezelfde dag kwam de engel Gabriel naar Mohammed om
12.00 uur. Hij vroeg of Mohammed gevochten had. Gabriel en de
engelen gingen de laatste Joodse stam in Medina aanvallen. Gabriel
zei, "Allah geeft u opdracht om naar de Joden te gaan. Ik ben er nu
naar toe geleid om hun leiding aan te vallen." Mohammed zetten de
Joden onder het beleg. Ze gaven zich over en onderwierpen zich aan
het arrest van Saed, een oude bondgenoot.
I688 De Joden besloten een moslim waarvan ze dachten dat het een
vriend was, Saed, te laten rechtspreken als ze zich overgaven aan
Mohammed. Saed’s oordeel was eenvoudig. Doodt alle mannen. Neem
hun eigendom en neem de vrouwen en kinderen als gevangenen.
Mohammed zei, "U hebt de rechtspraak van Allah gebruikt."
I690 De gevangenen werden meegenomen naar Medina. Zij
groeven loopgraven in de marktplaats van Medina. Het was een
lange dag, maar 800 Joden werden die dag onthoofd. Mohammed
en zijn 12-jarige vrouw, Aisha, zaten en keken naar de slacht de hele
dag en in de nacht. De apostel van Allah had elke mannelijke Jood
gedood.
[B5,59,362]
De An-Nadir van Bani en Bani Quraiza
schonden hun vredesverdrag met Mohammed. Hij
verbande de eerste en behandelde de laatste met
zachtmoedigheid, zodat ze konden blijven op hun

landerijen in Medina. Toen de Bani Qura-iza weer
tegen Mohammed vochten, doodde hij hun
mannen, hun vrouwen en kinderen werden als
slaven onder de moslims verdeeld. Degenen die
naar
Mohammed
kwamen
en
het
Mohammedanisme omarmden werd veiligheid
toegekend. Hij verbande alle Joden uit Medina.
I691 Slechts een van de vrouwelijke Joden werd gedood. Zij zat
met Aisha de gehele tijd toen de mannen werden onthoofd en zij
lachten en praatten. Een stem riep haar Joodse naam en Aisha
vroeg vervolgens waarom ze was geroepen. De Joodse zei dat ze iets
had gedaan. Ze werd meegenomen en onthoofd.
I693 Mohammed nam de eigendommen, vrouwen en kinderen van
de Joden, en verdeelde het onder de moslims. Mohammed nam zijn
vijfde deel van de slaven en zond een Moslim met de vrouwelijke
Joodse slaven naar een nabijgelegen stad waar de vrouwen werden
verkocht voor plezier. Mohammed investeerde het geld van de verkoop
van de vrouwelijke slaven voor paarden en wapens.
I693 Er was een laatste deel van de buit voor Mohammed. De
mooiste Jodin werd zijn slaaf voor plezier (sex).
I696-7 Bij de slag van de loopgraaf was het Allah die die dag had
gewonnen. Allah geeft de Moslim zijn kracht en wil. Geen kwestie wat
de Kafirs doen, Allah zal zegevieren. Allah keurt het doden van de
Joden volledig goed, en ook de slavernij van vrouwen en kinderen. Het
was goed om de eigendommen van de Joden aan de islamitische
strijders te geven. Immers, wilde Allah dat dit gedaan werd en hielp
hiermee.
33:25 Allah weerhield de ongelovigen in hun woede; zij
verwierven geen voordeel. En Allah was toereikend (als
Beschermer) voor de gelovigen in de slag. Allah is Sterk,
Almachtig. En Hij deed de mensen van het Boek die hen
(de vijand) hielpen uit hun vestingen komen en vervulde
hun hart met ontzetting. Gij dooddet sommigen en gij
naamt anderen gevangen. En Hij deed u hun land,
huizen en hun rijkdommen erven en ook een land
waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft

macht over alle dingen.
Het doden van de Jood, sallam
I714-6 Een Jood genaamd Sallam had geholpen te plannen en te
organiseren bij het samenspannen van de stammen die Mohammed in
de slag van de gracht aangevallen hadden. Mohammed zond vijf
moslimmannen om Sallam te vermoorden. Toen de mannen hun werk
gedaan hadden, keerden ze terug naar Mo-hammed en hadden ruzie
over wie nu eigenlijk Sallam gedood had. Mohammed wilde hun
zwaarden zien. Hij onderzocht ze één voor één en wees vervolgens het
zwaard aan dat het dood wapen wasi geweest. Het had eten op het
zwaard uit de maag van het slachtoffer.
Dit is de Soenna van Mohammed

Jihad, de eerste dhimmies
Hoofdstuk 11
4:80 Wie de boodschapper gehoorzaamt,
gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich
afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker
gezonden.

Verdrag van al hudaybiya
Mohammed besloot dat het tijd was voor de moslims een pilgrimage te houden naar Mekka en de Kabah. Maar de inwoners van
Mecca kieten de moslims niet toe, hoewel ze ongewapend waren en in
pelgrimage kleding. Dus Mohammed bemiddelde met de inwoners van
Mecca
I747 Zij stelden een verdrag op dat er geen oorlog zou zijn voor tien
jaar, en geen vijandelijkheden, en niemand kon zich bekeren tot het
Mohammedanisme zonder toestemming van hun voogd. Op zijn beurt
konden de moslims komen volgend jaar en blijven voor drie dagen in
Mekka, maar ze konden niet een heel jaar blijven.
I748 Veel van de Moslims waren teleurgesteld. Mohammed had
beloofd dat ze Mekka in konden gaan. Nu konden ze niet. Voordat ze
vertrokken hadden ze de kamelen opgeofferd en hun hoofden
geschoren, en ze deden zo veel van de rituelen als ze konden zonder het
in Mekka te realiseren.
I749 Op de terugweg naar Medina, voegde Mohammed aan de
Koran toe de sura overwinning, over dit verdrag. Degenen die
tegengehouden waren [de woestijn Arabieren, bedoeïenen] en niet op
de bedevaart kwamen zouden geen oorlogsbuit ontvangen. En er kwam
meer oorlog in de toekomst.
I750 Dit was een overwinning voor de Islam. De regering van
Mekka behandelde Mohammed als een onafhankelijk politieke macht.
Vanwege deze macht waren veel meer Arabieren aangetrokken tot de
Islam.
I755 Het Verdrag verklaarde dat Mohammed de vrouwen van
Medina probeerde terug te halen die geemigreerd waren naar Mekka.
Maar Mohammed besloot om terug te geven de bruidsschat van die

vrouwen die uit Mekka Moslim waren geworden zonder toestemming
van hun voogden. Normaal, zou hij de vrouwen en de bruidsschat
hebben gehouden. Hij vroeg ook de inwoners van Mecca om terug te
geven de bruidsschat van Kafir vrouwen die Medina hadden verlaten
om in Mekka te wonen.
khaybar
I756 Na het Verdrag van Al Hudaybiya bleef Mohammed in Medina
voor ongeveer twee maanden voordat hij zijn leger verzamelde en
marcheerde naar de forten van Khaybar, een Gemeenschap van rijke
joodse boeren die in een dorp van afzonderlijke forten ongeveer 100
km van Medina leefden.
I758 Mohammed nam de forten in beslag één tegelijk. Onder de
gevangenen was een prachtige Jodin genoemd Safiya. Mohammed nam
haar voor zijn seksueel genot. Een van zijn mannen had haar eerst
gekozen voor zijn eigen plezier, maar Mohammed verhandelde twee
van haar nichten voor Safiya. Mohammed kreeg altijd de eerste keuze
van de buit van de oorlog en de vrouwen.
I759 Ter gelegenheid van Khaybar vaardigde Mohammed nieuwe
orders over seks met gevangen vrouwen uit. Als de vrouw zwanger was,
mocht ze niet worden gebruikt voor seks tot na de geboorte van het
kind. Noch enige vrouwen mochten worden gebruikt voor seks die
onrein waren met betrekking tot de Islamitische wetten over
menstruatie
I764 Mohammed wist dat er een grote schat ergens verborgen was
in Khaybar, zodat hij de Jood waarvan hij dacht dat hij het meest
hierover wist opdraven en ondervroeg hem. De Jood ontkende enige
kennis hierover. Mohammed zei tegen een van zijn mannen, "Folter de
Jood totdat u informatie hebt van hem" Dus was de Jood op de grond
gezet, en een klein vuur brandde voor zijn borst om te praten. Toen de
man bijna dood was en nog steeds niet praatte, liet Mohammed hem
vrij en nam hem mee naar een van de mannen wiens broer was gedood
in de strijd. Deze moslim kreeg het plezier om van de gemartelde Jood
het hoofd af te snijden.
I763 Mohammed had zijn vrijgekomen slave, Bilal, opdracht
gegeven om de twee mooiste vrouwen te halen en naar hem toe te
brengen. Bilal bracht de vrouwen voorbij lopend aan de dode Joden.
Een van hen begon te schrijen en goot stof op haar hoofd. Mohammed

zei, "Neem deze vrouwelijke duivel van me af." Toen gooide hij zijn
mantel over Safiya zodat de mannen zouden weten dat zij het was.
Mohammed vertelde vervolgens tegen Bilal, "U hebt geen mededogen,
breng deze twee vrouwen naar hun dode echtgenoten?"
[B2,14,68;B3,34,431;B3,34,437;B4,52,143;B5,59,512;B5,59,513;
B5,59,522;B5,59,523]
Na de verovering van Khaybar, werd
Mohammed verteld van de schoonheid van Safiya,
wier echtgenoot had gedood. Ze was een
gevangene, maar hij had haar als een geschenk
huwelijk vrijgelaten, en dus koos haar als zijn
bruid. Hij bracht haar met het leger tot ze Siddals-Sahba bereikten, en hij trouwde met haar
nadat ze schoon was van haar menstruele cyclus.
I764 Bij Khaybar werden de eerste dhimmis door Mohammed
ngesteld. Nadat de beste goederen werden onttrokken aan de Joden,
verliet Mohammed hen en gingen zij aan het werk op het land.
Aangezien zijn mannen niets over de landbouw wisten, en de Joden er
bedreven in waren, werkten zij op het land en gaven de helft van hun
winsten aan Mohammed.
I765 Nadat Mohammed rustte, bereidde de vrouw van Sallam een
maaltijd voor hem. Ze vroeg welk stuk van het vlees hij wilde en gaf het
aan hem. Hij kauwde en beet en spuugde het uit en verklaarde te
worden vergiftigd. Hij vroeg de Jodin hierover en ze bevestigde dat het
was vergiftigd. Ze zei dat ze na wat hij had gedaan met de andere
Joden, ze van hem af wilde ook al was hij een koning. Als hij een
profeet was, zou hij weten om niet te eten. De Moslim aan de tafel met
Mohammed spuugde zijn vlees niet uit en hij stierf.
I767 Het was tijd voor de bruiloft van Safiya, dus ze werd
mooigemaakt door een moslim voor haar huwelijksnacht met
Mohammed. Toen Mohammed wakker werd in de ochtend vond hij
een jonge moslim rond zijn tent met een getekende zwaard rondlopen.
Hij vroeg wat hij deed. Hij zei: "Ik was bang voor u. U doodde haar
echtgenoot, en haar vader heeft u ter dood gemarteld en u vernietigde
haar mensen." Mohammed vroeg Allah om de vechter te behouden net
zo goed als hij Mohammed bewaard had.

I768 Mohammed gaf de vrouwen een klein aandeel van de buit. Een
gedeelte van Khaybar gaf hij ook aan zijn vrouwen.
fadak
I777 De Joden van Fadak waren in paniek toen ze zagen wat
Mohammed in Khaybar deed. Zij zouden de volgende zijn zodat ze zich
overgaven aan Mohammed zonder een gevecht. Aangezien er geen
strijd was kreeg Mohammed al hun goederen en ze werkten ze op het
land en gaven de helft aan Mohammed elk jaar. Ze werden de dhimmis
zoals die van Khaybar.
Dit is de Soenna van Mohammed

Mohammed’s laatste jihad
Hoofdstuk 12
3:53 "Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij
hebt geopenbaard en volgen deze
boodschapper. Schrijf ons onder hen die
getuigen."

Mecca veroverd
Het Verdrag van Hudaybiya werd verbroken door een gevecht
tussen bondgenoten van Mohammed en bondgenoten van Mekka.
Mohammed profiteerde hiervan en viel Mekka aan.
I810 Een Moslim uit Medina, Hatib, schreef een brief aan de
inwoners van Mecca om te zeggen dat Mohammed naar Mekka kwam.
Vervolgens betaalde hij een vrouw om de brief naar Mekka te brengen.
Ze verborg de brief in haar haar. Mohammed ontving informatie dat ze
de brief droeg en zond twee mannen op haar af. Ze werd ingehaald
door de mannen, zij zochten en vonden niets. Ali beviel haar de brief te
geven of ze zouden haar naakt strippen. Ze gaf hen de brief.
I810 Toen ze terugkwamen naar Medina, vroeg Mohammed
aanHatib een antwoord. Hij zei dat hij een onbelangrijk man was en
dat hij gewoon voor de achtergelaten familie in Mekka wilde zorgen.
Umar wilde hem onthoofden, maar Mohammed wees erop dat Hatib
had gevochten in Badr en dus kon doen wat hij wilde.
I811 Als gevolg van de gevechten tussen een geallieerd leger met de
stam uit Mecca en een stam geallieerd met Mohammed, marcheerde hij
naar Mekka met 10.000 mannen om ze te straffen. De mensen uit
Mecca besloten zonder een strijd op te geven. De Meccaanse leider
bekeerde zich tot de Islam. De leider ging vooruit en kondigde aan de
burgers aan dat Mohammed's leger kwam. Ze waren niet te houden, ze
gingen in hun huizen zitten, en in de Kabah zodat ze veilig zouden zijn.

I819 Mohammed had zijn bevelhebbers verteld alleen te doden
degenen die weerstand boden. Anderen mochten ze niet storen behalve
diegenen die tegen Mohammed waren ingegaan. De lijst van degenen
die gedood moesten worden:

Een van Mohammed's secretarissen, die had gezegd tijdens de
opname van Mohammed in de Koran openbaringen, dat het
beter en anders moest. Dit veroorzaakte bij hem het verliezen in
het islamgeloof en hij werd een afvallige.
Twee meisjes die satires tegen Mohammed hadden gezongen.
Een moslim tollenaar die een afvallige was geworden.
Een man die Mohammed had beledigd.
T1642 Hind was de Meccaanse vrouw die bij de slag van Uhud
Hamza had verminkt. Toen ze bij Mohammed kwam om een
moslim te worden, vertelde hij haar dat haar plicht was om geen
kinderen te doden. Ze antwoordde dat ze hen had opgevoed en
hen zeker niet doodde. Maar toen ze volwassen waren doodde
Mohammed beide van haar zonen in Badr.
I821 Mohammed ging naar de Kabah, bad en vernietigd toen alle
religieuze kunst in Mekka.
Mohammed kondigde het einde van alle vetes aan, alle wraak en
doodslag, en betaling van bloedgeld. Verering van de voorouders was
voorbij.
khalid’s expeditie
I834 Mohammed stuurde Khalid naar de stammen rond het
platteland van Mecca.
I837 Khalid viel één stam aan, velen van hen werden gepakt en
onthoofd. Een van degenen die vastgebonden was vroeg te worden
overgeleverd naar zijn meisje. De man zei, "Tot ziens, het leven loopt
ten einde." Hij citeerde vervolgens een liefdesgedicht aan haar:
Was ik niet een waardig minnaar?
Gingen wij niet dag en nacht op reis?
Voordat de tragedie komt beloon mij met liefde
Voordat de afstand te groot is, beloon mij met liefde
zelfs toen onze stamproblemen mijn aandacht hadden
Zelfs toen was mijn liefde er voor jou
I838 Ze antwoordde: "Kan uw leven worden verlengd
met vele jaren." Hij was weg en werd onthoofd

I840 Mohammed stuurde Khalid naar een oude tempel
in de buurt van Mekka, die werd gebruikt door
verschillende stammen voor de eredienst. Toen Khalid
daar aankwam, vernietigde hij het volkomen.
De strijd bij hunayn
I840 Toen Mohammed Mekka innam, zagen de omringende
Arabische stammen dat als hij geen tegenstand zou krijgen, hij koning
van Arabië zou worden. De Arabieren van Hawazin besloten zich te
verzetten tegen hem onder leiding van Malik.
I842 Mohammed zond een spion om kennis over de Arabieren te
verzamelen. Toen hij de informatie ontving, begon hij jihad voor te
bereiden. Hij leende eerst legermateriaal en lansen van een rijke
inwoner uit Mecca en vervolgens marcheerde hij uit met 12.000
soldaten.
I845 Het leger daalde af in een breed gebied en ze vonden de vijand
die zich verborgen hield en klaar om aan te vallen. De Moslim troepen
braken op en vertrokken. Mohammed stond in zijn beugels en riep,
"waar gaan jullie heen? Blijf bij mij, de apostel van Allah." De meeste
van de mannen bleven bij hun vertrek behalve zijn ware strijders die
gegroepeerd om hem heen bleven. Een groep van ongeveer 100 leidde
de strijd om het tij te keren. Zij waren standvastig. Mohammed keek
naar het bloedbad en zei: "nu is de oven warm!"
I847 Een van de Moslimvrouwen was in de buurt van Mohammed
en ze zei over degenen die waren teruggetrokken, "Doodt degenen die
vluchten, net zoals u dood degenen die ons aanvallen." Nogmaals,
Islam versloeg de Kafirs.
De slag om Taif
I872 Mohammed viel
zetten hun tenten op in
een beleg. Mohammed
tenten. De slag verliep
weerstaan van de jihad.
vernietigen.

al Taif, een ommuurde stad, aan. De Moslims
de buurt van de muren en streken neer voor
bracht twee vrouwen en zette hen in twee
niet goed en de stad was succesvol in het
Mohammed liet de strijders alle wijngaarden

I873 Één van de Moslimvrouwen vroeg Mohammed of ze de

sieraden van twee van de rijkste vrouwen in Taif kon hebben.
Mohammed zei dat ze dit mocht maar hij twijfelde dat ze zouden gaan
winnen. Kort hierna brak hij de aanval af. Op de weg terug, zei één van
de Moslims dat hij het niet erg vond dat de strijd was verloren, maar
dat hij het betreurde dat hij geen vrouw van Taif als slaaf kreeg. De
mensen van Taif waren bekend om hun intelligentie en hij wilde met de
slaaf slimme kinderen krijgen.
De hawazin
I877 De Hawazin waren verslagen door de moslims. Toen
Mohammed terug kwam van Taif, stopte hij de omgang met hen. Ze
hadden zich bekeerd tot de Islam en wilde vrijstelling van hun verlies.
Hun leiders wezen Mohammed erop dat sommige van zijn gevangenen
leden waren van zijn pleeggezin. Mohammed gaf de leiders een keuze.
Ze konden hun vee en goederen terugkrijgen of hun echtgenotes en
zonen. Ze kozen voor hun gezinnen.
I877 Mohammed vroeg de verschillende stam leiders van zijn leger
of zij zou de verliezen van Hawazin wilden teruggeven. De meeste van
hen deden dit, maar twee stammen zeiden nee, dus Mohammed bood
hen zes kamelen aan voor elke persoon die ze bevrijdden. De schuld
zou worden betaald uit de volgende strijd. Ze bevrijdden vervolgens
alle van de gevangenen. Een van de gijzelaars had een oude vrouw die
wilde loslaten voor zes kamelen. Hij dacht dat ze rijk was en meer
waard was. Zijn vriend zei: "laat haar gaan. Haar borsten zijn plat. Ze
kan niet beminnen en haar mond is koud. Het is niet alsof ze een
Maagd is , het is een mollige middelbare vrouw." Hij liet haar gaan
voor zes kamelen.
I878 Mohammed gaf drie van zijn metgezellen een slaafmeisje voor
elk te gebruiken voor seks. Oethman ibn Affan nam de slavin en gaf
haar aan zijn zoon.
De rooftocht bij Tabuk
I894 Mohammed besloot de Byzantijnen te beroven. Normaal
gesproken liet hij nooit zijn mannen eigenlijk weten waar hij was
gevestigd. Hij zou een bestemming aankondigen, maar pas nadat ze op
weg waren, zou hij het werkelijke doel aankondigen. Deze inval was ver
weg en het weer was erg warm, dus grotere voorbereidingen moesten

worden gemaakt. De mannen begonnen zic voor te bereiden, maar met
geen enthousiasme in verband met de hitte. Het was tijd om met de
oogst te beginnen, en ze herinnerden zich het laatste gevecht met de
Byzantijnen waar zij verloren.
I894 Toen Mohammed een van zijn beste mannen vroeg of hij gaan
wilde, antwoordde de man: "zou u mij toestaan te blijven? U weet
hoeveel ik van vrouwen hou en als ik de Byzantijnse vrouwen zie,
weet ik niet of ik mezelf kan beheersen." Dus zei Mohammed hem te
blijven.
I896 Zo vertrok Mohammed dus, maar er waren vele moslims die
waren traag om te gaan of ze kwam met twijfels. Na het eerste kamp
vertrokken sommige van de moslims en keerden terug naar Medina.
Huichelaars werden deze genoemd.
I902 Toen ze naar Tabuk gingen, betaalden de mensen er de
belasting, jizya. Door het betalen van de belasting, een persoonlijke
tax, zouden zij niet worden aangevallen, gedood of beroofd door de
moslims. Degenen die jizya betaalden waren onder de bescherming van
de Islam
I903 Mohammed stuurde Khalid naar het fort van een christelijke
baas. Toen de chef en zijn broer uit hun fort kwamen om het vee te
inspecteren, doodde Khalid de broer van de baas en nam de heerser
gevangen. De chef kwam overeen om de belasting te betalen aan de
Islam. Mohammed keerde terug naar Medina.
eeuwige jihad
M448 Na alle overwinningen zeiden sommige Moslims dat de dagen
van gevechten over waren en zij begonnen zelfs te verkopen hun leger
attributen. Maar Mohammed verbood dit, zeggende, "Er mag niet uit
het midden van mijn volk worden gesneden , we zijn een partij
betrokken in de strijd voor de waarheid, tot de Antichrist verschijnt."
Jihad werd erkend als de normale stand van zaken
Abu bakr leidt de pelgrimstocht
I919-20 Abu Bakr leidde de bedevaart van Medina naar Mekka.
Toen zij in Mekka waren werden grote veranderingen aangebracht in
het Verdrag van Hudaybiya, die waren opgeslagen in de Koran. Het
Verdrag was alleen goed voor vier maanden, hierna zou de jihad

worden verklaard als de Kafirs niet tot de Islam waren bekeerd.
I922 Na deze periode zouden diegenen die de oude inheemse
religies van-Arabië beoefenden niet langer naar bedevaart kunnen gaan
naar Mekka
I924 Omdat de Kafirs als onrein werden beschouwd, mochten ze
niet in de Kabah komen. Het geld van hun bedevaarten zou worden
gegeven aan Allah. Jihad zou het verloren geld binnen brengen.
I933 Toen Mohammed Mekka en Tabuk had ingenomen, kwamen er
afgevaardigden van de Arabieren. De Arabieren zaten te wachten om te
zien wat er zou gebeuren tussen de Quraysh en Mohammed. Toen
Mohammed had gezegevierd, kwamen de Arabieren in groepen bij hem
samen.
I956 De koningen van Himyar schreven aan Mohammed dat zij aan
bekeerd waren tot het Mohammedanisme. Mohammed schreef ze
terug, "… Ik ontving uw bericht en ik ben op de hoogte van uw bekering
tot de Islam en het doden van Kafirs. Allah heeft u geleid. … stuur een
vijfde deel van de buit van de oorlog en laat de Christenen en Joden die
zich niet bekeren belasting betalen”.
I957 Mohammed stuurde Muadh naar Jemen om zich te bekeren.
Terwijl hij daar was vroeg een vrouw welke rechten een man over zijn
vrouw heeft. Hij gaf de vrouw een antwoord:, "Als u naar huis ging en u
vond uw echtgenoot met een neus met pus en bloed en u zoog totdat
het was schoongemaakt, u nog steeds niet zou hebben voldaan aan uw
echtgenoot’s rechten."
I965 Mohammed stuurde tollenaars naar elk deel van de Islam om
belasting te verzamelen
Dit is de Soenna van Mohammed

Mohammed’s laatste jaren
Hoofdstuk 13
24:51 Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn
boodschapper worden geroepen opdat Hij
over hen moge recht spreken, zeggen zij
slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen."

Afscheid van de bedevaart
I966 Mohammed nam Aisha mee op de bedevaart naar Mekka. Echter,
de menstruatie van Aisha was begonnen en ze was onrein. Dus ze
begon te huilen, maar Mo-hammed zei dat ze alle rituelen kon
uitoefenen behalve het rondgaan van de Kabah.
I968 Tien jaar na het bezetten van Medina, maakte Mohammed zijn
laatste bedevaart naar Mekka. Hij maakte er een bedevaart plaats van.
I969 De mannen hebben rechten over hun vrouwen en de vrouwen
hebben rechten over de mannen. De vrouwen moeten nooit overspel
plegen noch seksuele uitlatingen doen richting anderen. Als ze dit toch
doen, zet ze dan in een aparte kamer en sla ze licht. Als zij zich van deze
dingen onthouden, hebben ze het recht op voedsel en kleding. Leg
bevelen op aan de vrouwen want zij zijn gevangenen van de mannen
zijn en hebben geen controle over hun eigen leven.
M473 Voedt en kleedt uw slaven goed.
De uiteindelijke toestand van christenen en Joden
M453 Toen Mohammed begon te preken in Mekka, was zijn
godsdienst een Arabische. Toen werd Allah geïdentificeerd met
Jehovah en werden Joodse elementen ingevoerd. Toen Mohammed
naar Medina verhuisde, voerde hij met de Joden gesprekken omdat zij
weigerden zijn status als een profeet in de Judaïsche lijn te erkennen.
Hij vernietigde vervolgens de Joden.
M453 In zijn laatste verklaring, werden Joden en christenen

politieke tweederangsburgers, dhimmis. Alleen die Christenen en
Joden die de Islam erkenden waren beschermd. De echte Christenen
zijn degenen die weigeren de Drie-eenheid te aanvaarden en
Mohammed als laatste profeet. De echte Joden zijn degenen die
Mohammed als de laatste profeet van hun god, Jehova aanvaarden.
Zowel christenen en Joden moeten accepteren dat de Koran de ware
schrift is en dat het Oude Testament en het nieuwe Testament corrupt
en fout zijn. Alle andere Joden en christenen zijn vals en Kafirs.
9:29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek,
die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor
onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor
onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst
belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen,
terwijl zij onderdanig zijn.
De christenen hebben de leer verborgen dat hun profeteert
Mohammed komen zou om het werk van Christus te vervullen. Geloven
in de goddelijkheid van Christus is het afwijzen van de islam. Net als de
Joden zijn alleen die christenen die de Islam en hun laatste profeet
Mohammed eren, dhimmis geworden en zij worden geregeerd door de
Sharia (Islamitische wet). Dit zijn de werkelijke christenen. Islam
definieert alle religies. Alle religies moeten de Islam erkennen.
Samenvatting van mohammed's gewapende gebeurtenissen
I973 In een periode van negen jaar heeft Mohammed persoonlijk
aan zevenentwintig veldslagen deelgenomen. Er waren achtendertig
andere veldslagen en expedities. Dit is een totaal van vijfenzestig
gewapende gebeurtenissen, niet met inbegrip van moorden en
executies, voor een gemiddelde van één gewapende gebeurtenis elke
zes weken.
Mohammed's dood
I1000 Toen Mohammed sprak met Aisha, zijn favoriete vrouw, klaagde
ze over hoofdpijn. Mohammed zei, "Nee, Aisha, Oh mijn hoofd. Zou u
het erg vinden als u vóór mij moest sterven zodat ik u in uw lijkwade
kan kleden en voor u kan bidden?" Aisha zei, "Ik denk dat als je dat

deed, dat nadat u terug naar het huis zou gaan u gewoon de nacht zou
doorbrengen met een van uw andere vrouwen." Maar de pijn werd
erger en hij werd goed ziek in het huis van Aisha.
I1006 Mohammed verzwakte en had veel pijn. Later stierf hij met
zijn hoofd in de schoot van Aisha. Zijn laatste woorden waren de
perfecte sommatie van de Islam, politieke actie op basis van religie.
B4,52,288 Mohammed zei, “Er mogen geen
andere godsdiensten bestaan naast islam in
Arabie” en geld moet worden blijven betaald om
de Kafirs te beinvloeden.
T1831 Mohammed werd begraven onder zijn bed. Het bed was
verwijderd en een graf werd gegraven op de plaats waar het had
gestaan.
Dit is de Soenna van Mohammed

Mohammed, als man
Hoofdstuk 14
64:12 Gehoorzaamt dus aan Allah en
gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien
gij u afwendt dan berust op Onze
boodschapper alleen, de boodschap duidelijk
over te brengen.

Zijn fysieke verschijning
B5,58,280 Ongelovigen maakten een scheiding in hun haar, maar
Mohammed droeg zijn haar los net als de mensen van de Schriften. Zo
niet anders geïnstrueerd, zou Mohammed hun voorbeeld volgen. Later,
echter, begon Mohammed zijn haar in een scheiding te dragen.
B7,72,787 Mohammed was niet lang of kort. Zijn teint was ook
gedempt, noch blank noch gebronsd. Zijn haar was niet bijzonder
gekruld of recht. Hij werd de apostel van Allah op veertig jarige leeftijd,
leefde tien jaar in Mekka en tien jaar in Medina. Hij stierf op de leeftijd
van zestig jaar.
B7,72,791 Qatada vroeg Anas om Mohammed's haar te beschrijven.
Anas zei, "Mohammed's haar bereikt bijna zijn schouders. Het was
golvende. Niet recht, maar ook niet zeer krullend.
B7,72,793 Mohammed had een unieke aanblik. Hij had grote voeten
en handen, maar zijn handpalmen waren zacht.
B4,56,751 Mohammed was van gemiddelde hoogte en had brede
schouders en lange haren. Ik zag hem een rode mantel dragen één keer,
en ik dacht dat hij was de meest knappe man die ik ooit had gezien.
Mohammed’s blanke huid
Er zijn vele hadiths die verslag doen van Mohammed's
witheid.
B4,56,765 Als Mohammed zich op de grond wierp om te bidden
spreidde hij zijn armen zo wijd uit elkaar, dat we zijn oksels zien

kunnen. Ibn Bukair beschreef het als "de witheid van zijn oksels."
B9,90,342 In de slag bij Al-Ahzab hielp Mohammed ons vuil te
vervoeren We konden toen de stof zien die op zijn witte buik lag.
B1,3,63 We zaten met Mohammed in de moskee op een dag
wanneer een man rondreed op een kameel. Hij vroeg, "wie van u is
Mohammed?" We antwoordden, "Die witte man leunend op zijn
wapen…"
B1,8,367 Net voor de slag bij Khaybar deden wij en Mohammed het
Fajr-gebed voor zonsopkomst. Ik [Anas] reed achter Abu Talha en
naast Mohammed. We waren zo dichtbij, en dat terwijl we door de
belangrijkste straat van Khaybar reden, mijn knie Mohammed's been
aangeraakte. Zijn kleed verplaatste zich en de witheid van zijn dij werd
blootgesteld.
B4,56,747 Rabia Bin Abi Abdur-Rahman hoorde Anas Bin Malik
over Mohammed spreken als volgt: "hij was voor ons volk, van
gemiddelde hoogte. Niet groot, maar niet kort. Hij had een
middelmatige teint, rooskleurig, niet bleek wit, maar ook niet donker
bruin. Zijn haar was golvende: niet zeer krullend, maar niet zeer
ongecompliceerd. Allah sprak hem pas toen hij veertig was. Hij ontving
Allah's openbaringen na tien jaar in Mekka. Vervolgens verbleef hij in
Medina voor nog eens tien jaar. Toen hij stierf, had hij misschien
twintig grijze haren op zijn hoofd en zijn baard." Rabia zei, "een keer
zag ik een aantal van zijn haren en het was rood. Mij werd verteld dat
parfum het rood had gekleurd."
Zijn boosheid
Er zijn vele hadiths over Mohammed’s woede.
B1,2,19 Als Mohammed een Moslim vroeg om iets te doen, zorgde
hij ervoor dat het gemakkelijk was om te doen, iets kon gedaan worden
binnen hun grenzen van kracht of uithoudingsvermogen. Toch waren
er nog veel die klaagden, "Mohammed, we kunnen dat niet doen. We
zijn niet zoals u. Allah heeft u bevrijd van alle zonde." De woede was
duidelijk op Mohammed’s gezicht te lezen en hij zei: "Niemand vreest
Allah meer dan ik, en ik ken Allah beter dan jullie."
B1,3,90 Eens zei een man tegen Mohammed, "ik ga niet naar het
verplichte gebed omdat onze Imam zeer langdradig is wanneer hij de
ceremonie leidt." Hij zei verder, "Ik had Mohammed nog nooit zo boos

gezien. Hij zei, ' sommigen van u maken dat anderen een hekel krijgen
aan bidden. Als u de gebeden leidt, moet u het kort houden. Sommige
van de mensen zijn ziek, zwak, of hebben simpelweg werk te doen. "
Zijn vloeken
B9,85,73 Mohammed zou Allah gesmeekt hebben in gebed, "Allah,
bewaar de zwakke moslims. Wees wreed aan de Mudar en sla hen met
jaren van hongersnood en honger net als u hongersnood gaf in de tijd
van Joseph”
Zijn vrouw Aisha
Aisha was zijn favoriete vrouw. Deze droom gebeurde toen
ze zes was.
M031,5977 Aisha citeert Mohammed: "Drie nachten op een rij zag
ik je in een droom. Een engel leverde u af gewikkeld in zijde en zei: 'Dit
is uw vrouw.' Toen ik de zijde pakte, verscheen je gezicht. Ik zei, 'Als
deze droom inderdaad van Allah is, laat hem dan gebeuren.'
M008,3309 Mohammed en ik [Aisha] waren getrouwd toen ik zes
jaar was. Ik werd gebracht naar zijn huis toen ik negen was. We
verhuisden naar Medina waar ik ziek werd met koorts voor een maand.
Mijn haar viel uit als gevolg van de ziekte. Mijn moeder, Umm Ruman,
kwam naar mij toe op een dag waarop ik op een schommel met
sommige vrienden aan het spelen was. Ik had geen idee wat ze wilde,
maar ze nam me bij de hand en nam me mee naar de deur van ons
huis. Ik was buiten adem, maar toen ik was opgeknapt, nam mijn
moeder me naar binnen en overhandigd me aan enkele van de
hulpvrouwen die me gelukwensten. De vrouwen wasten me en maakte
me vrolijk en gelukkig. Mohammed kwam in de ochtend en ik werd aan
hem gegeven.
B8,73,151 Mijn vriendinnen en ik [Aisha] speelden met poppen in
Mohammed's aanwezigheid. Ze probeerden zich te verbergen toen hij
binnentrad, maar hij riep ze altijd om met mij te spelen. Spelen met
poppen of iets met een menselijke afbeelding was verboden, maar
omdat ik zo jong was, en de puberteit nog niet had bereikt, was dit
toegestaan.

Zijn andere vrouwen
B3,47,755 De vrouwen van Mohammed konden in twee groepen
worden verdeeld. De eerste groep bestond uit Aisha, Haifsa, Safiya en
Sauda. De andere groep was samengesteld uit Um Salama en zijn
andere vrouwen. De moslims wisten dat Mohammed van Aisha hield,
zodat als iemand een geschenk wilde geven aan Mohammed deze zou
wachten tot hij bij haar in huis was.
Dit maakte de echtgenotes in Um Salama’s groep jaloers en ze
stuurde Um Salama naar de Profeet om te vragen dat hij de mensen
zou vertellen om hun de geschenken te sturen naar hem onafhankelijk
bij wie hij in huis was. Um Salama verzocht dit meerdere malen aan
Mohammed, en elke keer kreeg zij geen antwoord. Tot slot,
antwoordde hij haar door te zeggen, "Probeer me niet te kwetsen op
rekening van Aisha. Allah's onthullingen komen niet naar mij toe als ik
niet in haar bed ben." Um Salama zei tot hem: "Ik verontschuldig me
aan Allah voor het veroorzaken van pijn voor u."
De vrouwen bleven ongelukkig, dus stuurden zij Mohammed's
dochter, Fatima, naar hem toe. Fatima zei tegen Mohammed, "uw
vrouwen vragen dat u hen net zo goed behandelt als u doet met Abu
Bakr dochter Aisha." Mohammed zei haar, "hou je van hetzelfde
waarvan ik hou?" Ze zei dat ze dat deed, en toen de jaloerse vrouwen
haar weer vroegen te bemoeien met haar vader deed ze dat niet.
Tot slot stuurden zij Zainab naar hem toe. Zainab was bitter en
sprak hard toen ze vroeg waarom Aisha wordt voorgetrokken. Zainab
begon te schreeuwen en schelden en sloeg van Aisha in haar gezicht.
Aisha beantwoordde krachtig de klachten van Zainab totdat ze stil
werd. Mohammed keek naar Aisha en zei: "Ze is zeker de dochter van
Abu Bakr."
Sex
B1,5,249 Verteld door Maimuna, een vrouw van Mohammed: na de
seks, zuiverde Mohammed zichzelf net als voor het gebed, behalve dat
hij zijn voeten niet ging wassen. Hij zou het sperma en de vaginale
afscheidingen van zijn penis afspoelen en water gieten over de rest van
zijn lichaam. Hij zou vervolgens zijn voeten verwijderen uit de badkuip
en ze wassen. Dit was hoe Mohammed zichzelf reinigde na de seks.

B1,6,298 Mohammed en ik [Aisha] zouden samen na de seks in de
dezelfde badkuip zitten. Tijdens mijn ongesteldheid, zou hij mij een
jurk laten dragen die me alleen vanaf de taille naar beneden zou
bedekken en hij zou me strelen. Hij zou zijn hoofd ook laten wassen
door mij, terwijl ik ongesteld was.
Gewoonten
B1,4,169 Mohammed zou alle taken uitvoeren door te werken van
rechts naar links. Dit omvatte ook het aandoen van zijn schoenen, zijn
haar kammen, of zichzelf wassen.
B4,54,428 Aisha zei dat Mohammed zeer opgewonden werd als hij
een wolk aan de hemel zag. Hij zou zijn huis in hoog tempo heen en
weer betreden en verlaten en zijn gezicht zou veranderen van kleur. Als
het regende, echter, werd hij ontspannen. Aisha herkende altijd zijn
stemming. Toen ze hiernaar vroeg zei hij "ik weet niet waarom ik bang
ben. Het is wellicht dezelfde beroering als de mensen van Ad hadden
beschreven in de Koran:
46:24 Toen zij een wolk naar hun valleien zagen
komen, zeiden zij: "Dit is een wolk, die ons regen zal
geven." Neen, dat is hetgeen gij zocht te verhaasten,
een wind, die een smartelijke straf bevat. Deze zal
alles door het gebod van zijn Heer vernietigen. En
het kwam met hen z ver dat slechts hun lege
woningen waren te zien. Zo straffen Wij het
schuldige volk.
B7,65,292 Mohammed had de voorkeur om de dingen vanuit de
rechterkant te doen; zijn haar kammen, zijn schoenen aandoen, of het
uitvoeren van de wassing. Hij zou deze praktijk volgen in elk ding dat
hij deed.:
M023,5018 Anas zei dat Mohammed verbood mensen om staand te
drinken. Qatada zei: We vroegen hem: "Mag je staand eten?" Anas zei:
"Dat is nog meer verwerpelijk."
M023,5029 Anas vertelde het verhaal dat Mohammed zijn
verfrissingen in drie slokken zou drinken.
M023,5037 Mohammed: "als een moslim eet, moet hij niet zijn
hand afvegen totdat het schoon is, het moet door hemzelf of een ander

schoongelikte worden."
M024,5231 Mohammed: "wanneer iemand zijn sandalen uitdoet,
moet hij eerste de linker uitdoen. En bij het aandoen eerst de rechter
aandoen. Of beiden dezelfde tijd aandoen “.
M024,5234 Mohammed maakte het illegaal voor een man om met
zijn linkerhand te eten of om met slechts één sandaal te lopen. Hij
verbood ook een man om een kledingstuk te dragen dat geen opening
voor de armen had en een enkel kledingstuk dat te kort was zodat de
genitaliën gezien konden worden.
M024,5238 Mohammed: "niemand mag op zijn rug liggen met een
voet geplaatst op de top van de andere."
Bescheidenheid
B7,72,807 Op een dag keek een man in Mohammed's huis en zag
hem zijn hoofd krabben met een kam. Mohammed merkte de man op
en zei, "als ik had gerealiseerd dat u mij begluurde dan zou ik deze kam
in uw oog hebben gestoken. De reden dat mensen toestemming moeten
vragen is dat zij worden afgehouden van dingen die zij niet mogen
zien."
Mohammed’s slaven
De vrouw die Mohammed's "rechterhand" was was in
gevangenschap gebruikt als een slaaf voor zijn plezier in de
seks.
B9,89,321 Mohammed zou slechts een belofte van trouw doen aan
een vrouw als ze eerst dit Koran vers reciteerde:
60:12 O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u
komen, haar eed van trouw aan u afleggende: dat
zij niets met Allah zullen vereenzelvigen…
Mohammed zou nooit toestaan dat zijn hand de hand van een
vrouw zou raken tenzij ze een vrouw was die zijn rechterhand was, dat
zijn slavin was of een van de vrouwen slaven.
B3,34,351 Een man wilde een slaaf wegdoen bij zijn dood, hij wilde
er geld voor vragen. Mohammed nam de slaaf en vroeg, "Wil iemand

deze slaaf van mij kopen?" Een man ontving de slaaf van Mohammed
na het geven van een bepaalde prijs.
B3,46,717 Ik, Ibn Aun, schreef Nafi een brief en zijn antwoord was
dat de strijders van Mohammed een verrassingsaanval deden op de
Bani Mustaliq toen zij hun vee te drinken gaven en geen aandacht
hadden bij wat er gebeurde. Hun mannen werden gedood en hun
vrouwen en kinderen werden in beslag genomen. Een vrouw,
Juwairiya, werd aan Mohammed gegeven als oorlogsbuit die dag.
Nafi’s brief zei dat het de rekening was voor Ibn Umar, die in het
aanvallende leger was die dag.
B3,47,765 Verteld door Kurib, een vrijgelatene slaaf van Ibn Abbas:
"Maimuna, een van vrouwen van de Profeet vertelde me op een dag dat
ze een van haar slaaf-meisjes had bevrijd zonder eerst toestemming te
vragen aan Mohammed. Toen het haar beurt was om te verblijven met
Mohammed, zei ze, 'Bent u zich ervan bewust dat ik mijn slaaf-meisje
heb bevrijd?' Hij antwoordde, 'Echt'? 'Ja,' zei ze. Mohammed zei, "uw
beloning zou groter zijn geweest als u haar had gegeven aan een van je
moeder's broers."
B7,65,344 In het huis van zijn slaaf kleermaker at Mohammed een
kalebas schotel die hij leek te genieten. Sinds dan, genoot ik [Anas] van
het kalebas eten.
B9,91,368 Umar zocht Mohammed en vond hem in een kamer
boven met een zwarte slaaf staand op de top van de trap. Umar zei
tegen de slaaf, "Zeg tegen Mohammed dat Umar hier is en kennis met
hem wil maken." De slaaf liet mij vervolgens toe om naar de kamer te
gaan.
Oorlog
Mohammed was gewijd aan geweld ten gevolge van Islam.
B9,90,332 Abu Huraira hoorde Mohammed zeggen, "Bij Allah, als
ik een manier had van het vervoer van alle mannen die wilde vechten in
de jihad, dan zou ik geen kans missen om te vechten tegen de Kafirs.
Het zou een genot zijn om te worden gemarteld voor Allah, te worden
opgewekt, en opnieuw en opnieuw gemarteld."
B4,52,151 Mohammed en Abu Talha zoude een schild delen in de
strijd. Abu Talha was een uitzonderlijke Boogschutter, en Mohammed

zou de vlucht van zijn pijlen volgen als ze naar hun doel vlogen.
Humor in jihad.
M031,5932 Amir B. Sa had gemeld, op gezag van zijn vader, dat de
apostel van Allah zijn ouders had verzameld voor hem op de dag van
Uhud toen een polytheist brand gestoken had (d.w.z. fel aangevallen)
bij de moslims. Daarop zei de apostel van Allah tot hem: "(Sa'd), schiet
een pijl, (Sa 'd), mijn moeder en vader kunnen als loageld voor u
worden genomen." Ik trok een pijl en ik schoot een pijl op de
Meccaanse polytheist, pogend zijn doel. Hij viel en zijn geslachtsdelen
werden blootgesteld. De boodschapper van Allah lachtte zodat ik zijn
voorste tanden zag.
wreedheid
B2,24,577 Sommige mensen kwamen naar Medina, maar het
klimaat maakte ze ziek, dus gaf Mohammed ze toestemming om te
blijven tussen de kamelen die verzameld waren voor belastingen. Hij
vertelde hen om te drinken van de kameel urine en melk, zodat zij
genezen zouden. Echter, de mensen doodden in plaats daarvan de
herder en stalen de kamelen. Mohammed beviel mannen om hen snel
te vangen. Mohammed beval dat hun handen en voeten worden
afgesneden, en hun ogen met hete poken doorboord werden. Zij
werden verlaten om te sterven van de dorst op de rotsen van Harra.
Zijn lichamelijke functies
één van vele hadiths over Mohammed en zijn behoefte.
B1,9,479 Toen Mohammed naar het toilet ging, een andere jongen
en ik volgde hem met een stok, een staf en een emmer water. Als hij
klaar was, zouden we hem het water geven.
Dit is de soenna of Mohammed

De tranen van jihad
Hoofdstuk 15

Deze cijfers geven een ruwe schatting van de dood van ongelovigen
(kafirs) veroorzaakt door de islamitische jihad

Afrika
Thomas Sowell schat dat 11 miljoen slaven werden verscheept over
de Atlantische Oceaan en 14 miljoen werden gestuurd naar de
7
islamitische landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten .
Voor iedere gevangen slaaf stierven vele andere slaven. Schattingen
van deze moorden variëren. De gerenommeerde zendeling David
Livingstone schatte dat voor elke slaaf die de plantage bereikte vijf
anderen stierven door moord in deze veldslag of door andere ziekten en
8
ontberingen . Degenen die achter bleven waren de zeer jongen, de
zwakkeren, de zieken en de ouden. Deze stierven spoedig aangezien de
belangrijkste hulpverleners voor hen ook werden gedood of tot slaaf
gemaakt. Dus om 25 miljoen slaven te krijgen waren 120 miljoen
slachtoffers nodig. Islam had het monopoly in de slavenhandel in
Afrika
120 miljoen Afrikanen
Christenen
9

Het aantal Christenen dat door de islam is gemarteld is 9 miljoen .
Een ruwe schatting van Raphael Moore in History of Asia Minor is
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62, 1888.
9

. David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD
30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10.

dat nog eens 50 miljoen stierven door jihad-oorlog. Samen met het
aantal van 1 miljoen Afrikaanse Christenen in de 20ste eeuw komen we
dan op:
60 miljoen Christenen
Hindoes
10

Koenraad Elst geeft in Negationism in India een schatting van
80 miljoen Hindoes die zijn vermoord in de totale jihad tegen India.
Het land India is vandaag slechts de helft van de grootte van het oude
India, dankzij de jihad. De bergen in de buurt van India worden de
Hindu Kush genoemd, wat betekent "de brandstapel van de Hindoes"
80 miljoen Hindoes
Boeddhisten
Boeddhisten kennen veel minder een geschiedenis van oorlog. Houd
voor ogen dat in de jihad christenen en Joden werd toegestaan om te
overleven als dhimmies (dienaars van de Islam); ieder ander moest
zich bekeren of sterven. Jihad vernietigde de Boeddhisten in Turkije,
Afghanistan, langs de Silk Route, and in India. Het totaal is ongeveer
11
10 miljoen .
10 miljoen Boeddhisten
Joden
Vreemd genoeg waren er niet genoeg Joden gedood in de jihad om
de totalen van de grote vernietiging aanzienlijk te beïnvloeden. De jihad in Arabië was 100%, maar de aantallen liepen in de duizenden, en
niet in miljoenen. Nadat de Joden waren ingelijfd werden het dhimmies (dienaars en tweederangs burgers) van de Islam. Ze hadden geen
geografische politieke macht.
Totaal
Dit geeft een ruwe schatting van 270 miljoen doden door de jihad.
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Slotopmerkingen
Hoofdstuk 16
3:53 "Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij
hebt geopenbaard en volgen deze
boodschapper. Schrijf ons onder hen die
getuigen."

Onderwerping en dualiteit
Nadat Mohammed zichzelf verklaarde als de boodschapper van Allah,
proclameerde hij het idee dat iedereen zich aan zijn boodschap moest
onderwerpen. Zijn wereldbeeld werd dualistisch, dus verdeeld in
degenen die in hem geloofden en degenen die dat niet deden —
gelovigen en Kafirs.
Duale ethiek
Islam’s succes, gemeten door lidmaatschap, kwam toen het politieke
domein door Mohammed was ingevoerd nadat hij naar Medina
verhuisde. Zijn politiek was gebaseerd op een dualistisch ethisch
systeem met één set van ethiek voor moslims en een andere set van
ethiek voor Kafirs. Een voorbeeld van deze dualiteit is dat een moslim
niet mag liegen tegen een andere moslim, maar in sommige gevallen
gaf Mohammed toestemming om te liegen tegen Kafirs om Allah te
behagen.
Dit dubbele ethische systeem was nodig voor de uitvoering van de
jihad, en het vandaag nog van kracht. Dual ethiek maakt een "ander"
die anders kan worden behandeld dan een moslim. Duale ethiek is
nodig om de dualiteit van het Islamitische wereldbeeld te maken:
dar al Islam, huis van islam, onderwerping
dar al harb, huis van oorlog
Het weinige wat we weten over Mohammed's vroege leven toont dat
hij een vriend was voor iedereen en alle mensen behandelde zoals hij
wilde worden behandeld. Maar toen hij niet langer een zakenman was

en een profeet werd, veranderde zijn wereldbeeld en zijn ethiek.
Mensheid werd in twee groepen verdeeld — moslim en Kafir, en hij
behandelde deze twee groepen anders. Mohammed's reacties op een
mens hing af of die persoon een moslim was of niet.
Mohammed's politieke opvatting was diep en fundamenteel
dualistisch. Eenheid van de mensheid zou er alleen komen wanneer de
hele wereld zich tot de Islam bekeerde.
Een persoon die in de voetsporen van Mohammed treed gelooft dat
alleen moslims zijn beschermd door de Islam. Een Kafir hoeft niet te
worden verleend de gebruikelijke overwegingen van moraal zoals
gelijkheid, broederschap, eerlijkheid en mededogen. Uit de
voorbeelden zien wij dat in het leven van Mohammed, Kafirs kunnen
worden bespot, vervloekt, belasterd, bedreigd, gemarteld, gedood,
beroofd, vermoord of geknecht in naam van Islam.
Goed en kwaad worden gedefinieerd in de trilogie. Als een actie
tegen een Kafir de Islam bevoordeeld, dan is de actie goed. Iets dat de
Islam tegenstaat is kwaad.

jihad
Dualiteit van ethiek was de basis voor Mohammed's grootste
individuele innovatie — jihad. Jihad is duale ethiek met heilig geweld.
Het belangrijkste religieuze element van de dubbele ethiek is dat Allah
geweld voor volledige overheersing heiligt. De Kafirs dienen te worden
bekeerd tot de Islam.
Jihad heet meestal "heilige oorlog", maar dit is een veel te smalle
weergave. Jihad betekent strijd of inspanning en is een proces dat
wordt belichaamd door het leven van Mohammed, de perfecte
jihadistist. In Mekka toonde Mohammed de eerste praktijk van jihad
toen de Islam zwak was: overtuigingskracht en bekering. Toen hij naar
Medina verhuisde, toonde hij aan hoe jihad werkte toen Islam sterk
was: met behulp van immigratie tegen bewoners, politieke macht
gebruiken door strijd tegen de andere politieke machten, domineren
van andere religies, en het gebruik van geweld en tot het oprichten van
een regering.
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Alles van de trilogie handelt met jihad .
De jihad van Mekka
Vanuit het oogpunt van oorlog, de jihad begon niet na Mohammed’s eerste moordaanslag in Medina. Haar wortels gaan terug naar
Mekka toen Mohammed de oude inheemse Arabische goden
vervloekte. Jihad is een kracht die zich nog steeds volgens de
omstandigheden manifesteert. Het geweld kan niet verder gaan dan
agressieve argumenten, mishandeling, aanslagen, vijandigheid,
beledigingen of bedreigingen, maar het is altijd gebaseerd op een
ethische systeem van dualiteit dat begon in Mekka.
In Mekka beloofde Mohammed zijn critici te slachten. Toen verhitte
discussies tussen de moslims en inwoners van Mecca uitbraken, was
het een moslim die een wapen pakte en bloed vergoot. Het was een
moslim, Omar, die heftig tegen een gedicht protesteerde. Mohammed
was in Mekka toen hij een bloed eed ondertekende met de moslims van
Medina.
De wortel van het geweld van Medina was de vrede van Mekka. Een
vrede die bekering eiste.
Het succes van de politieke islam en jihad
Het is mogelijk om de gegevens in de Sira te vinden ze een
wetenschappelijke basis te laten zijn voor het succes van de Islam.
Religieuze Islam is gedefinieerd als doctrine betreffende met het gaan
naar het paradijs en de hel vermijden door de Koran en de Sunna te
volgen.
Het deel van de Islam dat zich met de "outsider", de Kafir
bezighoudt, is gedefineerd als politieke Islam. Aangezien er zo veel
van de trilogie over de Kafir gaat, is de statistische conclusie
dat de Islam vooral een politiek systeem en niet een religieus
systeem is.
Mohammed's succes was afhankelijk van politiek, niet van religie.
De Sira, Mohammed's biografie, geeft een zeer gedetailleerde
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http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Percentage_of
_Trilogy_Text_Devoted_to_Jihad.html

beschrijving van zijn groei van macht. Hij predikte de godsdienst van
Mohammedanisme 13 jaar in Mekka en verzamelde 150 volgelingen.
Hij was gedwongen te verhuizen naar Medina en werd een politicus en
strijder. Tijdens de laatste 9 jaar van zijn leven was hij betrokken bij
een gebeurtenis van geweld op het gemiddelde van elke 6 weken. Toen
hij stierf, was elke Arabische een moslim. Mohammed was succesvol
door politiek, niet door religie.
13
Een schatting kan worden gemaakt dat er 100.000 Moslims waren
toen Mohammed stierf. Met behulp van deze informatie kan een
grafiek worden gemaakt:
Er zijn twee verschillende groei processen — religie en politiek.
Onderwijs en religie groeide in een tempo van ongeveer 12 nieuwe
moslims per jaar. Politiek en jihad groeide met een snelheid van
10.000 nieuwe moslims per jaar, een enorme stijging. Dit is een
verbetering van de opbrengst van het proces van meer dan 800%.
Politiek was bijna duizend keer meer effectief dan religie.
Er zou geen Mohammedanisme vandaag zijn als het alleen een
godsdienst was. Statistieken tonen aan dat het de Islamitische politiek
is wat Islam succes bracht, niet de godsdienst. Je mist het punt,
aangezien de godsdienst niet de kern van Islam is om te zeggen dat de
Islam de godsdienst van vrede is. Het is de politiek dat telt, niet de
godsdienst. De statistische conclusie: Islam is vooral een politieke
ideologie.
De opperste meester van volledige oorlog
Mohammed was de opperste meester van volledige oorlog en vanaf
deze dag heeft hij geen gelijke gehad. Zijn inzicht in het gebruik van
geweld was verfijnd en subtiel. Fysiek geweld was slechts een klein
onderdeel van zijn begrip van oorlog. Dat is waarom vergelijkingen
hem superieur maken aan militaire mannen zoals Julius Caesar.
Andere militaire genieën richtten imperiums op, maar geen van hen
had een proces van oorlog en macht dat veertienhonderd jaar duurde
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stierf in 632 AD), met 10,000 Muslim Arababieren troepen bij de slag
van Chains. Een volk in oorlog kan 10% inzetten van zijn totale
bevolking. Als 10% is 10,000, dan is het totaal 100,000.

en is nog steeds gaande is.
Mohammed's diepgaand inzicht was niet gewoon het voeren van
fysieke oorlog maar van de oorlog van de geest, emoties, cultuur,
politiek en religie. Er is geen enkel aspect van het mens dat
Mohammed niet heeft gebruikt voor oorlog. Geld, zaligheid, sex,
cultuur, religie, lot, familie, immigratie, juridische codes, regering,
macht, bedrog, raciale trots, tribalisme, Gemeenschap, angst,
propaganda, diplomatie, spionage, filosofie, ethiek en psychologie
werden allen gebruikt voor jihad. Jihad was geen heilige oorlog maar
volledige en totale ‘beschavingen’ oorlog.

Islamisering van een cultuur
De Sira geven een dynamisch beeld van hoe Islam een cultuur
invoert. Toen Mohammed begon te preken in Mekka, was er geen
vijandigheid. Islam werd voorgespiegeld als een logische voortzetting
van de inheemse Arabische religies. Vervolgens beweerde Islam een
"broeder-religie" van het Judaïsme te zijn. Vervolgens werd het niet
alleen een betere godsdienst maar het werd de beste, en alle andere
religies waren verkeerd. Islam werd publiekelijk confronterend, en
aanvallend richting elk aspect van de ontvangende cultuur.
Vijandigheid ontwikkelde zich tussen de Islam en de Meccaanse
cultuur van religieuze tolerantie. De inwoners van Mecca probeerden
de moslims te sussen, maar er kon geen compromis zijn. Islam
gebruikte steeds meer geweld dat in een Verdrag van oorlog met alle
nieuwe Bondgenoten in Medina uitmondde.
Toen de Moslims naar Medina emigreerde, waren de immigranten
vreedzaam. Maar toen de Joden zeiden dat Mohammed niet een
profeet in de joodse traditie was, werd de Islam vijandig. Islam was de
betere godsdienst; en als het debat dat niet bevestigde, dan zouden
krachtige argumenten dat wel doen. Tot op dit punt was het proces van
de Islam in Medina hetzelfde als in Mekka.
De immigranten waren zeer arm en er was weinig groei van de
religie. In Medina had Mohammed een manier gevonden om geld te
verkrijgen en zettte oude manieren in van de inwoners van Mekka die
nooit tot de Islam waren bekeerd. De oplossing was de politieke —
jihad tegen de inwoners van Mecca, de Joden en hun buren. Door

jihad, politieke Islam, werd heel Arabie veroverd in negen jaar.
Mohammed en de Joden
De relatie tussen Mohammed en de Joden neemt een zeer groot deel
van de Sira in beslag. In Mekka was Mohammed's relatie met hen
religieus. Mohammed identificeerde Allah met Jehovah. (Mohammed
heeft nooit uitgelegd wie Allah was. Hij hoefde dit niet te doen. Allah,
de god van de maan, was hoofd van de vele goden in de Kabah. De stam
van Quraysh zwoer alle Eden bij Allah lang voordat Mohammed dat
deed.) De Koran nam de Joodse verhalen over van Mozes, Adam, en
anderen door er op te wijzen dat Allah zou straffen diegenen die zijn
profeten niet zou gehoorzamen.
Hij nam dit standpunt in toen hij in Mekka was waar zeer weinig
Joden waren. In tegenstelling, Medina was half joods. Hun leiders
waren zwakke debaters, maar toch lieten ze weten dat hij niet de
Joodse profeet Mohammed was. De toon van Mohammed en de Koran
veranderde toen met betrekking tot de Joden. De theologische grond
werd gelegd voor hun vernietiging.
Toen Mohammed de eerste Joodse stam aanviel, hadden ze de keuze
van bekering of ballingschap en al hun bezittingen te verliezen. De
tweede stam had dezelfde keuze. Maar de derde stam van Medina had
de keuze van bekering of de dood. De Joden van Khaybar hadden de
keuze van bekering of dhimmitude, een permanente tweederangs
juridische status.
De Joodse stammen konden nooit echte allianties tegen de Islam
maken. Elke stam stond alleen in haar strijd tegen de Islam en elk
verloor die strijd.
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De trilogie is zelfs meer negatief over de Joden dan Hitler’s Mein
Kampf. Wat markeert het grootste verschil tussen Mein Kampf en
de trilogie is dat Hitler niet een eerste deel schreef waarin hij in detail
de Joden bewonderde. Er is een tegenstrijdigheid over hoe de Koran
Joden behandelt in Mekka en hoe ze worden behandeld in Medina.
Door zijn islamitische dual-ism, beide houdingen over de Joden zijn
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waar op hetzelfde moment.
Dhimmies
De relatie tussen de Islam de christenen en Joden werd gevormd
door Mohammed. De relatie is de status van dhimmi, van dhimmitude,
zoals vastgesteld bij Khaybar nadat de Joden werden verpletterd. Een
dhimmi is een jood of een christen die ermee instemt te worden
behandeld als een tweederangs burger politiek, cultureel en religieus.
De dhimmi offers alle burgerrechten op en betaalt een speciale
belasting van vernedering. In feite was de cash flow van het rijk van de
Islam gebaseerd op deze speciale belasting, de jizya.
Slavernij
Mohammed hield slaven gevangen, verkocht slaven, kocht slaven,
liet slaven vrij, martelde slaven, had seks met slaven, gaf slaven als
geschenken van plezier, ontving slaven als geschenk en gebruikte
slaven voor werk. De Sira is duidelijk over de kwestie van de slavernij.
In de Islam is slavernij een zegen. De slaaf of zijn familie zal op een
dag bekeren tot de Islam om te worden bevrijd, waardoor er nieuwe
moslims bijkomen.
Een oorlog van beschavingen
De islam is een beschaving van dualisme en onderwerping. Onze is
een beschaving gebaseerd op een unitair (eenheid) ethisch ideaal. We
maken misstappen, maar ons ideaal kan worden gebruikt om ons te
beoordelen en ons te begeleiden. De gouden regel leidt ons tot
gelijkheid en vrijheid. Gelijkheid en vrijheid hebben geen basis in
dualiteit en onderwerping. U kunt zich bekeren of vrij zijn. Er is geen
gelijkheid in de onderwerping. De visie dat de mensheid een
gemeenschappelijke geest heeft komt niet overeen met de visie dat de
hele wereld tot de Islam moet bekeren. De ene of de andere moet
zegevieren.
1400 Jaar heeft het Mohammedanisme gezegevierd over de Kafir, de
Christenen Kafir, de Joodse Kafir, de hindoe Kafir, de boeddhistische
Kafir, de atheïst Kafir en de Afrikaanse Kafir. Vandaag struikelt onze
cultuur in de duisternis van dhimmitude. Maar het licht van de kennis
van de doctrine en geschiedenis van de politieke Islam kan deze
duisternis wegnemen.
Zodra we de ware aard van de beschaving van de Islam begrijpen,

kunnen we ons verenigen en overwinnen van dualisme en triomferen
over verplichte onderwerping.
Aan de lezer
Neem de tijd om na te denken over wat u gelezen hebt en trek uw
eigen conclusies. Als u meer weten wilt, lees dan Mohammed and
the Unbelievers, CSPI Publishing.
Als u het origineel zou willen lezen van de Sira, Ishaq Sirat Rasul
Allah, lees dan A. Guillaume’s The Life of Mohammed.

