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Verantwoording 
 
    Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met de website van Dr.  Bill Warner met de 
interessante naam ‘The Center for the Study of Political Islam’. Zie www.cspipublishing.com. 
Deze site geeft objectieve en wetenschappelijke voorlichting over de islam als politiek sys-
teem. De basis van deze voorlichting is het weergeven van feiten los van meningen over de 
islam. Er ging een wereld voor me open omdat ik bevestigd werd in mijn opinie over het Mo-
hammedanisme. Ik zocht contact met Bill Warner en besloot het boekje The Life of Moham-
med – The Sira uit de serie a Taste of Islam Series te vertalen in het Nederlands. Dit vertaal-
werk werd in het voorjaar van 2012 afgerond en kwam gratis ter beschikking op de website 
van Bill Warner. Ondertussen werd het gratis online boek hier en daar gelezen en ik kwam in 
contact met een enthousiaste lezeres die voorstelde om ook The Hadith uit diezelfde serie te 
vertalen in het Nederlands. Zo ontstond een fijn samenwerkingsverband en dit resulteerde er 
in dat we met een paar enthousiaste mensen aan het werk gingen. De contacten met Bill 
Warner waren weer snel gelegd en uiteindelijk is wat u nu leest het resultaat geworden. 
 
    Van groot belang is dat onze gezamenlijke drijfveer is dat we op zoek zijn gegaan naar de 
WAARHEID over de ISLAM. Er gaat geen dag voorbij of deze ´wereldgodsdienst´ is in het 
nieuws. Helaas is deze vaak negatief in het nieuws. De terreurdreiging is na 9-11 (Twin To-
wers) toegenomen. Het debat over de islam wordt moeizaam gevoerd. Het getuigenis van ex-
moslims wordt veel te weinig of vaak helemaal niet gehoord. Het is onze missie dat alle we-
reldburgers inclusief moslims zelf een goed en betrouwbaar beeld krijgen van het Moham-
medanisme. Wij hebben het beste met alle burgers voor en streven een wereld na waar in 
vrede met elkaar wordt geleefd. Dit boek is slechts een kleine bijdrage om goed zicht te krij-
gen op de bronnen van de islam. Wat deze bronnen betekenen voor vandaag is ter beoorde-
ling aan de lezer. Wij hoeven ons niet te verantwoorden voor een regering of politieke partij. 
Wij zijn wereldburgers en doen een beroep op het gezonde verstand van de mens. Wij roepen 
u dan ook op; LEES zelf de bronnen en verdiep u in de materie om tot een evenwichtig oor-
deel te komen.  
 
    Wij hechten erg veel waarde aan de getuigenissen van ex-moslims, vandaar dat we ook een 
verwijzing naar het boek van Ibn Warraq hebben opgenomen waar moslims zelf aan het 
woord komen. Maar zo zijn er meer verwijzingen naar andere bronnen die de lezer stimule-
ren kunnen om een nader onderdeel verder uit te diepen. Er is bewust gekozen om ook ver-
wijzingen op te nemen naar websites van islamitische organisaties zodat de lezer zich ook 
daar de mening of de interpretatie over de islamitische bronnen van de moslimgemeenschap 
zelf kan toe-eigenen. Zo is er naast het 1-op-1 vertaalwerk sprake van enkele bewerkingen en 
aanvullingen die het boekje extra cachet geven.  
 
   Uitgangspunt blijft echter dat dit boek in eerste instantie een vertaling is van het boek ‘The 
Hadith’ uit de serie ‘A Taste of Islam Series’ van The Center for the Study of Political Islam. 
Dit boekje is op zich weer een samenvatting van het dikkere boekwerk ‘The Political Traditi-
ons of Mohammed’ met ondertitel ‘The Hadith for the Unbelievers’ zie afbeelding 1.  
 
    Voor het citeren van teksten uit de Koran zijn een aantal bronnen gebruikt. De Soera´s die 
onder de titels van de hoofdstukken staan komen uit het boek ´De Heilige Koran´. Dit is een 
´Nederlandse Vertaling en Translitteratie van de Arabische Tekst´ zie afbeelding 2. De Soe-
ra´s die genoemd worden in de verklarende teksten binnen in de hoofdstukken zijn afkom-
stig van de websites www.altafsir.com (met de vertaling Allah van de Koran in plaats van 
God van de Bijbel) en www.koranonline.nl/koran/nl. 
 

http://www.cspipublishing.com/
http://www.altafsir.com/
http://www.koranonline.nl/koran/nl
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    Van dit boek is een online versie beschikbaar. Deze kan worden gedownload van verschil-
lende websites. In deze online versie zijn werkende links naar websites met achtergrondin-
formatie opgenomen. In de versie die geschikt is voor drukwerk zijn deze hyperlinks verwij-
derd om de leesbaarheid te vergroten.  
     
    Wij hopen dat u dit boek met veel interesse zult lezen. Wellicht komt u zaken tegen die u al 
wist, maar ongetwijfeld zult u ook met nieuwe informatie worden geconfronteerd. Het is aan 
u zelf hoe u deze nieuwe gegevens een plaats geeft in uw leven. Het was voor ons in ieder ge-
val bevredigend om dit vertaalwerk te doen. Wij doen het uit liefde voor de mensheid en haar 
talrijke en veelkleurige bewoners voor het welzijn van alle schepsels. Deze verantwoording 
wil ik eindigen met het noemen van de missie van Bill Warner waar wij ons graag bij aanslui-
ten; 
 
“My mission is to educate the world about the doctrine and history of Political Islam. I deal 
with facts, not opinions. 
My experts are Allah and Mohammed. Everything I say and write can be verified.” 

 
      Mijn dank gaat uit naar Yvette en Harry die mij taalkundig, technisch maar ook zeker in-
houdelijk geholpen en gestimuleerd hebben om tot dit product te komen.  
 
Winter 2015-2016 
 
Peter Frans Koops  
 
 

 
Afbeelding 1 

 
Afbeelding 2 
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Overzicht 
 

    De gemakkelijkste manier om over de islam te leren is om kennis op te doen over de pro-
feet Mohammed en zijn Tradities te bestuderen. Deze Tradities worden de Hadith (Islamiti-
sche overleveringen) genoemd. 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 (Soenna) genoemd.  

De Soenna zijn beschreven in twee collecties van teksten — de Sira (de biografie van Mo-
hammed) en de Hadith (de Tradities van Mohammed). In de Koran wordt 91 keer genoemd 
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 gezaghebben-
de zijn die van Sahih Al-Bukhari en Sahih Muslim. Het zijn deze die in dit boek gebruikt zijn. 
De trilogie bestaat dus uit de Sira, de Koran en de Hadith. De meeste mensen denken dat de 
Koran de Bijbel is van de islam, maar het beslaat slechts ongeveer 14% van de totale tekstuele 
doctrine. De trilogie vormt 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 (Soenna). 
    Geen enkele 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 staat dan betreft het de 
islam (Mohammedanisme). 
 
Introductie tot de Hadith 

Een Hadith, of traditie, is meestal maar een paragraaf lang en bestaat uit een daad, een 
kort verhaal, of een gesprek over of door Mohammed. De daad kan net zo fundamenteel zijn 
als Mohammeds drinken van een glas water of het aantrekken van zijn sandalen. Een collec-
tie van deze verhalen wordt de Hadith of Tradities genoemd. Kortom, de Hadith is een collec-
tie van hadiths (het echte meervoud van hadith is ahadith). 

De Hadith bevat de Soenna (de ideale spraak of daad) van Mohammed. Dat zijn de uit-
spraken die door hem gedaan zijn. De werkelijke woorden of daden, die moeten worden ge-
volgd, zijn de Soenna; het verhaal dat ons de soenna geeft, is de hadith. Er zijn vele collecties 
van hadiths, maar de twee meest gezaghebbende collecties zijn die van Muhammad Ibn Is-
mail Al-Bukhari, of Bukhari, en Abu Al-Husayn Muslim, of Muslim (Moslim). De meeste ha-
diths in dit boek komen van Bukhari. Van de 600000 hadiths, nam hij de meest betrouwbare 
6,720 en noteerde ze in Sahih van Al-Bukhari, ook bekend als Sahih Bukhari. Het werk van 
Moslim wordt Sahih Muslim genoemd. 



Pagina  7 
 

Bukhari’s Hadith omvatten 6800 hadiths. Dit is enorm, maar het grote aantal van hadiths 
is slechts een illusie. Als je door de collectie heen gaat en alle hadiths met dezelfde soort ge-
beurtenis combineert, dan resteren er waarschijnlijk minder dan duizend unieke hadiths.  

 
Wat is dit boek? 
 

Er is een selectie gemaakt van dertienduizend hadiths van Bukhari en Muslim. Deze zijn 
per onderwerp gesorteerd. Het merendeel van deze hadiths gaat over de Politieke Islam, met 
andere woorden, hoe islam de niet-moslims bedreigt. Deze hadiths vormen heilige literatuur. 
De Koran roept herhaaldelijk alle moslims op om het goddelijk model van Mohammeds da-
den en woorden te kopiëren. Voor de islam is Mohammed het rolmodel van politieke leider, 
echtgenoot, strijder, filosoof, religieuze leider en buurman. Mohammed is het ideale rolmodel 
voor mannen, geldig voor alle tijden en alle plaatsen. 

Kafir 

Het woord Kafir wordt in dit boek gebruikt in plaats van het gebruikelijke "ongelovige". 
Ongelovige is een neutrale term. De Koran definieert de Kafir en Kafir is geen neutrale term. 
Een Kafir is niet alleen iemand die het niet eens met de islam, maar een Kafir is slecht, walge-
lijk en de laagste vorm van leven. Kafirs kunnen worden bedrogen, gehaat, geknecht, gemar-
teld, 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. De term Kafir 
dekt hen allen, omdat wat de religieuze naam ook al is, ze kunnen allemaal op dezelfde ma-
nier worden behandeld. Wat Mohammed zei over en deed met polytheïsten kan worden ge-
daan met elke andere categorie Kafir. 

 Islam wijdt een grote hoeveelheid energie aan de Kafir. De meerderheid (64%) van de Ko-
ran is gewijd aan de Kafir, en bijna alle onderdelen van de Sira (81%) behandelt Mohammeds 
strijd met hen. De Hadith (tradities) besteedt 37% van de tekst aan Kafirs1. Over het alge-
meen besteedt de trilogie 51% van de inhoud aan de Kafir. 

 

 
                                                
1  http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html  
 

http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html
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    Hier zijn een paar verwijzingen uit de Koran: 
 
    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 onge-
lovigen 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 tijdje 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 geen 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 al-
len weerkeren. 

 
    Een Kafir is vervloekt— 

 
33:61 Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegre-
pen en gedood. Voorwaar, zo was Allah's handelwijze met degenen die 
voordien zijn heengegaan en in Allah's handelwijze zult gij geen verande-
ring 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 ben je een christen, dan en 
slechts dan als je gelooft dat Christus een man die een profeet van Allah was; Er is geen Drie-
eenheid; Jezus werd niet gekruisigd noch herrezen en 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 is in de lijn van Joodse profeten. 
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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 bestaat er ook een tegenovergesteld standpunt. 
Hier volgt het laatste vers dat over de mensen van het boek geschreven werd (een later vers 
vervangt een eerder vers). Dit wordt abrogatie genoemd. Dit is het laatste woord. Het wordt 
van moslims vereist om oorlog te voeren met de mensen van het boek die niet in de gods-
dienst van de waarheid, de islam, geloven. 
 

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 bood-
schapper 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 Sharia-wetgeving 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 polytheïsten en paganisten. De termen ongelovige, mensen van het boek, heide-
nen en polytheïsten zijn religieuze woorden. Alleen het woord "Kafir" toont de algemene poli-
tieke behandeling van een christen, Jood, hindoe, boeddhist, animist, atheïst en humanist.  
Wat met een heiden gedaan is kan gebeuren met een Jood of elke andere Kafir.  
   Het is eenvoudig. Als je niet gelooft dat Mohammed de profeet van Allah is, dan ben je een 
Kafir. Het woord Kafir zal in dit boek worden gebruikt 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.  

Dhimmi’s geloven niet dat Mohammed een profeet was, maar ze zeggen nooit iets dat een 
moslim zou mishagen. Dhimmi’s beledigen de islam nooit 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 terwijl ze toekeken toen 

800 Joden door het zwaard onthoofd werden.2  Hun hoofden werden afgesneden omdat ze 
hadden gezegd dat Mohammed niet de profeet van Allah was. Moslims bekijken deze sterf-
gevallen als noodzakelijk omdat de ontkenning van Mohammeds profeetschap een overtre-
ding is tegen de islam, en onthoofding is een geaccepteerde straf, gesanctioneerd door Allah 
zelf. 

                                                
2 The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464. 
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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, Dhimmi´s 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 Soenna, Mohammeds woorden en daden in het ver-
leden, 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 aanvaard-
baar blijft in het heden en de toekomst, inclusief het lot van Daniel Pearl (een verslaggever 
die gefilmd werd terwijl hij onthoofd werd). 

 
Volgens de verschillende standpunten was het doden van 800 Joden hetzij kwaad, een per-

fecte goddelijke handeling of alleen een andere historische gebeurtenis, wie van de drie is 
waar? 

 
Dit boek is geschreven vanuit het oogpunt van de Kafir en is daarom, Kafir - geconcen-

treerd. Alles in dit boek bekijkt de aspecten van de islam hoe het Kafirs, niet-moslims beïn-
vloedt. 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 direct te maken met 
de politieke opvattingen voortkomend uit de islam.  

 
Er is in dit boek geen goed en kwaad, er zijn slechts verschillende standpunten beschreven 

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 

Referentiebronnen binnen dit boek zijn: 
 
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 de uitgebreidere versie over De Hadith.   
 
Zie afbeelding 1 blz 5. 
 
The Political Traditions of Mohammed – The Hadith for the Unbelievers  
 
door CSPI Publishing. 
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Ethiek 
 

9:63 Weten zij niet dat voor degenen die Allah en Zijn 
Boodschapper tegenwerken er het Vuur van de hel is om in te 

verblijven? Dat is de vreselijke vernedering. 
 

    Buitenstaanders beoordelen een religie op zijn ethiek. Ze zijn niet bezig met kennis over de 
zaligheid of een leven na de dood, maar ze houden zich enorm bezig met wat de religie hun 
leden vertellen over buitenstaanders. De basis van deze interactie tussen aanhangers en niet-
leden vormt de ethiek. De Hadith staat vol met details over de ethiek van de islam. 

 
Broederschap 

De broer van een moslim is een andere moslim.  
    B1,2,12 Mohammed: “Het ware geloof ontstaat wanneer de persoonlijke verlangens van een 
man zijn wensen voor andere moslims weerspiegelen.”  
     
    B9,85,83 Mohammed: “Een moslim is een broer voor andere moslims. Hij zou ze nooit on-
derdrukken noch zou hij ze faciliteren in de onderdrukking. Allah zal aan de behoeftes vol-
doen van diegenen die voldoen aan de behoeftes van hun broers.” 
 
Waarheid 

In de islam is iets dat niet waar is niet altijd een leugen.  
   B3,49,857 Mohammed: “Een man die vrede brengt aan de mensen door goede woorden te 
verzinnen of door het zeggen van goede dingen, hoewel onwaar, liegt niet.” 

Een eed door een moslim is flexibel.  
    B8,78,618  Abu Bakr hield zich trouw aan zijn eden, totdat Allah aan Mohammed onthulde 
wat de compensatie was voor het breken ervan. Daarna zei hij: "Als ik een eed afleg en later 
een waardiger eed ontdek, dan kies ik de betere daad en zal ik mijn eerdere belofte compen-
seren." 

Wanneer bedrog de islam bevordert, is bedrog geen zonde.  
    B5,59,369 Mohammed vraagt, “Wie zal Ka’b, de vijand van Allah en Mohammed doden?” 
    Bin Maslama stond op en antwoordde: "Oh, Mohammed! Zou je blij zijn als ik hem dood-
de?" 
    Mohammed antwoordde: "Ja." 
    Daarop zei Bin Maslama: "Geef me toestemming om hem te misleiden, zodat mijn planne-
tje zal slagen.  
    Mohammed antwoordde: "Je mag onwaarheden tegen hem spreken." 
 
Ali was opgevoed door Mohammed op de leeftijd van tien en werd de vierde ka-
lief. Ali sprak het volgende uit over leugens en bedrog.  
    B9,84,64 Wanneer ik de woorden van Mohammed, door Allah, op jou betrek, zou ik liever 
sterven dan een valse getuige zijn van zijn leer. Echter, zal ik iets niet gerelateerd tegen de 
profeet zeggen, dan zou het misschien een leugen zijn zodat ik mijn vijand kan bedriegen. 
 
Bedrog in de oorlog. 
  

    M032,6303 Volgens Mohammed is iemand die streeft naar het bevorderen van harmo-
nie onder de gelovigen en goede dingen zegt of brengt geen leugenaar. Ibn Shihab zei dat hij 
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slechts drie uitzonderingen op de regels voor valse verklaringen had gehoord: leugens zijn 
toegestaan in de oorlog, om verschillen tussen de gelovigen met elkaar te verzoenen, en om 
een man en vrouw met elkaar te verzoenen door de manipulatie of het verdraaien van woor-
den.  

 
De naam voor bedrog dat de islam bevorderd is taqiyya (beveiliging, verzwij-
ging, vroomheid). Maar een moslim mag nooit tegen een andere moslim lie-
gen. Een leugen mag nooit verteld worden, tenzij er geen andere manier is 
voor het volbrengen van de taak. Al Tabarani, in Al Awsat, zei: "Leugens zijn 
zonden behalve wanneer ze worden verteld voor het welzijn van een moslim of 
om hem te redden van een ramp." 
 
Wet 

 De hadiths vormen de basis van de Sharia, de Islamitische wet. Hier beschrijft 
een hadith de behandeling van halsmisdaden (zware misdaden). Het doden 
van een Kafir is geen halsmisdaad.  

    B1,3,111 I [Abu] vroeg Ali, “Ken je bronnen van een wet anders dan de Koran die aan 
Mohammed waren geopenbaard?” Ali antwoordde: “Geen, behalve Allah’s wet, of de moge-
lijkheid van redenering gegeven door Allah aan een moslim, of de schriftelijke voorschriften 
die ik in mijn bezit heb.” Ik zei, “Wat zijn deze geschreven regels?” Ali antwoordde, “Ze heb-
ben betrekking op het bloedgeld dat wordt uitgekeerd door een moordenaar aan de nabe-
staanden van het slachtoffer, de methode voor het vrijkopen van het vrijlaten van een slacht-
offer van zijn vijand, en de wet dat een moslim nooit vermoord mag worden als straf voor het 
doden van een Kafir.” 

 
Behandeling van medemoslims 

Wapens zijn aanvaardbaar in de moskee. De moskee is een politiek centrum, 
evenals een buurthuis en een plaats van aanbidding.  

B1,8,443 Mohammed: "Pijlen moeten worden vastgehouden door de hoofden, als ze gedra-
gen worden door de moskeeën of markten, zodat ze een moslim niet kunnen schaden."  

     
B8,73,70 Mohammed: "Het kwetsen van een moslim is een slechte daad; het doden van 

een moslim betekent het afwijzen van Allah."  
 

Positie ten opzichte van andere religies 

Ruim voor Mohammeds begintijd, was Mekka een centrum van religieuze tole-
rantie. Veel religies gebruikten Mekka als een pelgrimsplaats. De Ka’aba was 
een tempel voor alle bekende religies, inclusief het christendom. Deze Soenna 
is ontstaan nadat Mohammed Mekka had veroverd.  

    B1,8,365 Op de dag van an-Nahr (het slachten), stuurde Abu Bakr Ali en andere mensen 
naar Mekka om deze publieke verklaring af te geven: “Na dit jaar is het voor non-moslims 
niet toegestaan om een pelgrimage naar Mekka te maken voor aanbidding, en ook zijn vanaf 
nu de oude rituelen die rondom de Ka’aba uitgevoerd werden verboden.” 

Mohammeds sterfbed wensen waren het creëren van religieuze apartheid in 
Arabië en het gebruiken van geld voor de beïnvloeding van de Kafirs voor de 
islam.  

B4,52,288 [...] "Op zijn sterfbed gaf Mohammed drie uiteindelijke bevelen om uit te dra-
gen, Als eerste, jaag de Kafirs uit Arabië. Ten tweede, geef geschenken en toon respect aan de 
buitenlandse ambtenaren zoals ik het had gedaan. 'Ik ben het derde bevel vergeten." 
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Diefstal 

    B8,81,783 Aisha zei: “Toen Mohammed leefde werd de hand van een dief alleen afgehakt 
als hij iets had gestolen dat de waarde van een schild had” 

    B8,81,791 Mohammed zei: “Allah vervloekt een dief, of hij nu een ei, een helm of een touw 
steelt. Dieven worden gestraft door het afhakken van hun handen. 

 Slavernij 

Het is verboden om een moslim gevangen te nemen en hem tot een slaaf te ma-
ken. Als een slaaf zich tot de islam bekeert, dan is het nuttig om hem te bevrij-
den. Maar er is geen voordeel in het vrijmaken van een Kafir slaaf. Islamiti-
sche slavernij is een zegen, want vroeg of laat zal de slaaf of de nakomelingen 
van de slaaf zich bekeren tot de islam om vrij te zijn.  
     
    B3,46,693 Mohammed zei: "Als een man een moslim slaaf bevrijdt, zal Allah hem bevrij-
den van de vuren van de hel op dezelfde manier dat hij de slaaf heeft vrijgelaten." Bin Marja-
na zei dat, nadat hij de openbaring aan Ali vertelde, de man een slaaf vrijliet voor wie hem 
duizend dinar door Abdullah geboden was. 
 
Ethiek van het doden van vrouwen en kinderen in de jihad 

Hier zijn twee voorbeelden die de regels van de jihad bepalen. Ze spreken el-
kaar tegen. Zo tegenstrijdig is ook het besluit om een ervan te gebruiken als 
dat nodig blijkt te zijn.  

 
    M019,4319 In één van Mohammeds gevechten, werd ontdekt dat een vrouw door moslims 
gedood was; echter het doden van vrouwen en kinderen keurde hij niet goed.  

 
M019,4321 Volgens Sa'b B. Jaththama, zei Mohammed: "Zij zijn van hen," toen hij door de 

moslims werd verteld van het doden van vrouwen en kinderen tijdens een overval. 
 

Dit is de Soenna van Mohammed 

 
Takiyya of Taqqiyya (التقيــــــــــــــــــــة - 'vrees, verdediging') (ook gespeld als Ta-

qiyya/Takiyyah/Taqiya/Tuqya) geldt in de islamitische traditie van sjiieten, ismaëlieten en 
druzen als een toegestane gedragsregel om het geloof onder bedreiging of dwang te verber-
gen. Takiyya is een theologisch concept binnen de islam, het komt voort uit het sjiisme. Ta-
kiyya betekent 'zich beschermen tegen'. Het leerstuk staat moslims toe om hun geloof te 
verbergen of loochenen als ze bedreigd of vervolgd worden. Takiyya vindt haar oorsprong 
in de Koran als een praktisch principe en komt er op neer dat liegen onder zeer bepaalde 
omstandigheden niet bestraft hoefde te worden, enigszins vergelijkbaar met het “leugentje 
om bestwil”. Het oorspronkelijke concept gaat alleen over het verhullen van het geloof dat 
iemand belijdt, hij mocht dit geloof verbergen als uitkomen voor zijn geloof hem in gevaar 
zou kunnen brengen. Later is takiyya breder uitgelegd, volgens sommige moslims is het 
zelfs altijd toegestaan om te liegen als degene tegen wie gelogen wordt een niet-moslim is. 
 
Voor meer informatie zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya  
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya
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Jihad 
 

61:11 Jullie moeten geloven in Allah en Zijn Boodschapper, en jullie 
met jullie rijkdom en jullie leven zeer inspannen langs Allah’s weg. 

Dat is beter voor jullie, wisten jullie dat maar! 
 

Het ethisch systeem van de Hadith vormt de basis van de jihad. Er zijn twee soorten ethiek. 
Er is één set van ethiek voor de moslim en een andere set van ethiek voor de Kafir. Er zijn 
twee manieren in het omgaan met Kafirs. Een daarvan is om ze als ondergeschikten te be-
handelen, maar op een vriendelijke manier. De andere is jihad. Ongeveer 21% van de Hadith 
van Bukhari gaat over de jihad. 

 
Jihad is een uitdrukking op zich. De daadwerkelijke betekenis duidt op strijd of inspan-

ning. Islam spreekt van twee soorten - de mindere jihad en de grotere jihad. De grotere jihad 
is een geestelijke inspanning of een interne strijd, bijvoorbeeld om te stoppen met roken, of 
de controle van iemands hebzucht. Echter, de term "mindere jihad" komt nooit voor in een 
gezaghebbende Hadith. Ongeveer 2% van de hadiths in Bukhari verwijzen naar andere din-
gen die gelijkgesteld zijn aan de jihad. De overige 98% van de jihad hadiths verwijzen naar 
het gewapend geweld. Het gebruik van geweld gaf de islam zijn succes en dat is de reden 
waarom in bijna iedere hadith aangeduid wordt dat de jihad de beste daad is die een moslim 
kan uitvoeren. 

 
Jihad, de gewapende strijd, wordt meestal aangeduid met "heilige oorlog", maar deze term 

is simplistisch en veel te nauw. Het beschrijft in feite het gevecht voor de zaak van Allah, en 
het omvat een hele manier van leven. De dualistische ethiek vastgelegd door de heilige 
teksten van de islam – de behandeling van moslims op één manier en de Kafirs op een ande-
re, vormen de basis van de jihad. Misschien staat de duidelijkste uitdrukking van deze duali-
teit in een zin die bekend is bij alle moslims:  

 
De wereld is verdeeld in –  
 
dar al islam, land van de onderwerping, en  
dar al harb, land van de oorlog. 

 
Het land van de oorlog is het land dat vrij is van de islam, vrij van Allah. Het land van de 

Kafir moet het land worden van de mensen en de slaven die zich hebben onderworpen aan 
Allah. De Trilogie benadrukt herhaaldelijk dat de islam zich in een toestand van constante 
druk tegen de Kafirs zou moeten verkeren. Als gevolg daarvan is de relatie tussen de islam en 
de rest van de wereld die van heilige oorlog of van tijdelijke vrede. Deze strijd is eeuwig, uni-
verseel, en verplicht voor alle moslims. De enige pauze in jihad komt door de noodzaak voor 
de islam om zich te versterken. Vrede is tijdelijk. Oorlog is permanent. Jihad is in alle drie 
van de trilogie teksten vastgelegd. 
 
Jihad in de Hadith 

De Hadith beschrijft de details van de jihad. De volgende zaken en andere details worden 
uit de ideale woorden en daden van Mohammed afgeleid: wie gedood kan worden, onder 
welke omstandigheden, op welke tijden, de werkelijke woorden die tijdens de aanval gebruikt 
mogen worden, hoe om te gaan met een nederlaag, wat je met de gevangenen doet en hoe je 
moraliteit opbouwt. De Hadith is een precies en tactisch handboek voor de jihad. De hadiths 
noemen de gewapende strijd "het gevecht voor de zaak van Allah" of "Allah's Oorzaak." Veel 



Pagina  15 
 

van de hadiths richten zich op de jihad. 
 
De fundamenten van jihad 
 

Deze hadiths geven een overzicht van alle belangrijke elementen van de jihad. (Alleen het 
vierde onderwerp, de Dag van de Wederopstanding, is puur religieus van aard). Het vertelt 
ons dat de hele wereld zich moet onderwerpen aan de islam; dat de Kafirs de vijand zijn door 
eenvoudigweg niet-moslims te zijn. Om deze dominantie te bereiken kan de islam terreur en 
geweld gebruiken. Het kan door psychologische oorlogsvoering en het toepassen van angst en 
diefstal. Het kan door de oorlogsbuit van de Kafirs af te nemen. Geweld en terreur zijn door 
de Koran heilig gemaakt.  

 
Vrede komt alleen tot stand met onderwerping aan de islam.  
 
B1,7,331 Mohammed:  
 
Ik heb vijf dingen gekregen die nog niemand voor mij heeft gekregen: 
 
1. Allah maakte me zegevierend door ontzag, doordat Hij mijn vijanden afgeschrikt had tot 

een afstand van een maand reizen. 
2. De aarde is voor mij en voor mijn volgelingen gemaakt, een plek om te bidden en een 

plek om rituelen uit te voeren; daarom kan ieder van mijn volgelingen bidden zodra het mo-
ment om te bidden zich aandient. 

3. Oorlogsbuit is voor mij wettig gemaakt, maar vóór mij was dat voor niemand anders 
wettig. 

4. Ik heb het recht van voorbede op de Dag van de Wederopstanding gekregen. 
5. Elke profeet is alleen naar zijn volk gestuurd, maar ik ben naar de gehele mensheid ge-

stuurd. 
 
Politieke islam is universeel en eeuwig. 

M001,0031 Mohammed: “Ik heb de opdracht gekregen om een oorlog tegen de mensheid 
te voeren, totdat ze accepteren dat er geen andere god is behalve Allah en dat zij geloven dat 
ik Zijn profeet ben en alle onthullingen die door mij zijn gesproken accepteren. Wanneer zij 
dit doen, zal ik hun leven en eigendommen beschermen, tenzij door de Islamitische wet an-
ders gerechtvaardigd wordt, ligt in dat geval hun lot in de handen van Allah. 
 
Verplichting 

Jihad is één van de beste daden die een moslim kan uitvoeren.  
B2,26,594 Iemand vroeg aan Mohammed, "Wat is de grootste daad die een moslim kan 

uitvoeren?" Hij zei, "Accepteer Allah als de enige god en dat ik Zijn profeet ben." Aan Mo-
hammed werd toen gevraagd: "Wat is de volgende beste daad? "Hij antwoordde:" De heilige 
oorlog voeren in de naam van Allah." Aan Mohammed werd toen gevraagd:" Wat is de vol-
gende hoogste belang? "Hij antwoordde:" Om de heilige pelgrimstocht te maken. " 
 
Om een echte moslim te zijn, moet men streven om een jihadist te zijn. 

M020,4696 Mohammed: "De man die sterft zonder de deelname aan de jihad, de man die 
nooit wenste om de heilige oorlog te voeren, sterft de dood van een huichelaar." 
 
Hier vinden we de profetische hadiths. Jihad wordt in de toekomst geoefend.  

B4,152,146 Mohammed: "Er zal een tijd komen dat de mensen de heilige oorlog gaan voe-
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ren en het zal hen worden gevraagd, 'Zijn er onder jullie die genoten hebben van de begelei-
der van Mohammed?' Ze zullen zeggen: "Ja." En dan zal de overwinning aan hen worden ge-
schonken. Zij zullen opnieuw de heilige oorlog voeren, en het zal aan hen worden gevraagd: 
'Zijn er onder jullie die genoten hebben van de metgezellen van Mohammed?" Zij zullen zeg-
gen: "Ja". En dan wordt aan hen de overwinning geschonken.  

 
M020,4712 Mohammed: "Gij zult vele landen veroveren en Allah zal in de strijd overwin-

ning over jullie vijanden verlenen, maar niemand van jullie zou moeten stoppen met het oe-
fenen voor de oorlog". 
 
Vechten in de jihad wordt van alle moslims geëist, met uitzondering van de 
zwakken en invaliden. Thuiszitten is minderwaardig aan de jihad. Jihad is van 
alle tijden en alle plaatsen een verplichting en voor alle moslims. 

B6,60,118 Nadat het volgende vers aan Mohammed werd geopenbaard, riep hij een schrij-
ver, "De gelovigen die thuiszitten en degenen die streven en vechten voor de zaak van Allah 
zijn niet gelijk." Nadat de schrijver met zijn schrijfgerei kwam, dicteerde Mohammed zijn 
openbaring. De aanwezige Ibn Um Maktum riep: "O Mohammed! Maar ik ben blind." Toen 
werd een nieuwe openbaring onthuld, die zei: 

 
4:95 Gelovigen die in veiligheid thuisblijven, anders dan degenen die gehandicapt zijn, zijn 

niet gelijk aan degenen die met hun rijkdom en hun leven voor de zaak van Allah [jihad] 
vechten. 
 
Wanneer de leider tot jihad oproept, moet elke moslim er onmiddellijk aan 
deelnemen.  

B4,52,42 Mohammed: "Na de verovering van Mekka, is er geen noodzaak meer om naar 
Medina te emigreren, maar de heilige oorlog en de bereidheid om er nog aan deel te nemen 
blijft. Als uw heerser krijgers eist, beantwoord dan onmiddellijk aan zijn oproep." 
 
Jihad is de beste daad. De kleinste handeling in de jihad wordt meer beloond 
dan het gebed en het vasten.  

B4,52,44 Een man zei tegen Mohammed: "Vertel me welke daad net zoveel wordt beloond 
als de jihad." Mohammed antwoordde: "Ik ken geen enkele." De profeet voegde er aan toe: 
"Kan een islamitische strijder, terwijl die in het gebied van de strijd is, zijn gebeden volgens 
ritueel uitvoeren of onophoudelijk vasten?" De man zei:" Niemand kan dat doen." Aboe-
Hoeraira voegde er vervolgens aan toe, "De moslim jihadist wordt door Allah beloond door 
de voetsporen van zijn paard, terwijl het vastgebonden en aan het grazen is." 
 
Een gewone jihadist is superieur aan een heilige.  

B4,52,45 Iemand vroeg: "Mohammed, wie is de beste persoon?" Mohammed zei: "Een 
moslim die al zijn kracht en middelen gebruikt in het streven van de zaak van Allah." De per-
soon vroeg toen: "Wie is de volgende beste persoon?" Mohammed antwoordde: "Een moslim 
die afgezonderd blijft van de wereld, die bidt tot Allah en die de mensen niet lastigvalt met 
dwaasheid." 
 
Een jihadist vecht zodat de islam zal zegevieren, en niet slechts voor rijkdom 
en roem. De jihadist is de zuiverste en de beste moslim.  

B4,52,65 Een man vroeg aan Mohammed, "Een man vecht voor rijkdom, een man vecht 
voor het bereiken van roem, en een andere vecht voor trots. Wie onder hen vecht voor de 
zaak van Allah?" Mohammed zei: "De man die vecht zodat de islam zou moeten domineren is 
de man die voor de zaak van Allah vecht." 
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Alle Kafirs die tegen de jihad vechten zijn gedoemd in de hel te branden van-
wege het verdedigen van hun cultuur en beschaving. 

B4,52,72 Mohammed vertelde ons dat Allah hem had geopenbaard dat "elke vermoorde 
heilige strijder naar het paradijs zal gaan." Umar vroeg de profeet, "Is het waar dat de mos-
lims die gedood worden in de strijd, naar het Paradijs zullen gaan en de Kafirs die in de strijd 
gedood worden naar de hel zullen gaan?" Mohammed zei: "Ja." 
 
Een moslim moet jihadisten op elke manier ondersteunen. Dit omvat de finan-
ciering van de strijders en het ondersteunen van hun families.  

B4,52,96 Mohammed: "Iedereen die een jihadist bewapent, zal als een strijder worden be-
loond; iedereen die de juiste zorg aan de nabestaanden van een heilige strijder geeft, wordt 
beloond zoals een strijder in de jihad." 
 
Het beoefenen van de jihad, zelfs maar voor een dag, plaatst een gelovige in 
het Paradijs en is beter dan de hele wereld.  

B4,52,142 Mohammed: "Het bestrijden van Kafirs in de jihad, zelfs voor een dag, is groter 
dan de hele aarde met alles erop en eraan. Een plek in het paradijs is kleiner dan het berij-
dend gewas, maar is groter dan de hele aarde en overal wat erop staat. Een dag of een nacht 
in de jihad te strijden is groter dan de hele wereld en alles wat erop staat." 
 
Jihad kan niet stoppen totdat allen van de wereld aan de islam zijn onderwor-
pen. Het leven en rijkdom van alle Kafirs kan en zal worden ingenomen door 
de jihad. Alleen degenen die zich tot de islam onderwerpen, zullen worden ge-
spaard.  

B4,52,196 Mohammed: "Ik ben gericht op de strijd tegen de Kafir, totdat ieder van hen zich 
overgeeft, 'Er is maar één god en dat is Allah'. Wie zegt: 'Er is maar één god en dat is Allah.', 
van hem zal zijn lichaam en bezittingen door mij worden beschermd, behalve voor diegenen 
die schendingen van de islamitische wet uitvoeren. In dat geval is zijn lot in handen van Al-
lah, om gestraft of vergeven te worden, zoals Hij het ziet." 
 
Investering van geld in de jihad 

Allah beloont degenen die aan de jihad geven, vervloekt zijn zij die dat niet 
doen.  

B2,24,522 Mohammed: "Twee engelen dalen elke dag uit het Paradijs neer. Een zei: "O Al-
lah! Beloon mensen die een bijdrage leveren aan de jihad," en de ander zei: "O Allah! Dood 
degenen die weigeren jihad te ondersteunen.'' 
 
Allah zegt dat een moslim zijn geld zou moeten besteden aan de jihad.  

B6,60,41 Hoedhaifa zei: "Het volgende vers dat over de financiële steun van de jihad gaat 
werd aan Mohammed geopenbaard."  

 
2:195 Geef uw rijkdom royaal voor de zaak van Allah [jihad] en gebruik niet uw eigen 

handen voor het bijdragen aan uw vernietiging. Doe goed, omdat Allah van degenen houdt 
die goed doen. 

 
M020,4668 Mohammed: "Een persoon die een strijder voor de jihad financieel onder-

steunt is moreel gelijkwaardig aan een echte strijder. Een persoon die voor de familie van een 
strijder tijdens zijn dienst zorgt, is moreel gelijkwaardig aan een werkelijke strijder." 
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Doelen 

Het doel van de jihad is de dominantie van de islam over alle andere politieke 
systemen en religies. 

1,3,125 Een man vroeg aan Mohammed, 'Mohammed, welke manier van strijden kan be-
schouwd worden die omwille van Allah is uitgevoerd? Sommigen strijden omdat ze boos zijn 
en sommigen voor hun trots. "Mohammed keek naar de man en zei:" De man die strijdt om 
de islam dominant te maken is de man die voor de zaak van Allah strijdt." 

 
Beloningen 

Een moslim martelaar is iemand die voor Allah en de islam gedood wordt. 
Maar zijn dood moet zuiver en alleen aan Allah gewijd zijn. Als zijn motivatie 
zuiver is, dan zal de jihadist het Paradijs bereiken of de mogelijkheid om de 
rijkdom van de Kafir over te nemen.  

B1,2,35 Mohammed zei: "De man die door niets gedwongen deelneemt aan de jihad, behal-
ve oprecht gelooft in Allah en Zijn profeten, en die overleeft, zal door Allah worden beloond 
met het toetreden in het hiernamaals of met de buit van de oorlog. Als hij wordt gedood in de 
strijd en sterft als martelaar, zal hij worden toegelaten tot het Paradijs. Waren het niet de 
moeilijkheden die voor mijn volgelingen veroorzaakt zouden worden, dan zou ik nooit ach-
terblijven terwijl mijn soldaten op weg gingen voor de jihad. Als ik kon, zou ik graag gemar-
teld worden in de jihad, weer opstaan en opnieuw en opnieuw voor Allah gemarteld worden." 
 
Ongeacht welke zonden een jihadist begaat, hij zal niet naar de hel gaan.  

B2,13,30 Ik [Abu Abs] hoorde Mohammed zeggen: "Iedereen die zelfs zijn voeten vuil heeft 
bij de uitvoering van de jihad, zal door Allah worden gered van de hel." 
 
De zuivere jihadist moet zijn leven en rijkdom wijden aan de jihad. Als hij deze 
hoogste vorm van toewijding kan bereiken, dan kan zelfs de bedevaart naar 
Mekka (de Hadj) dit niet overtreffen.  

B2,15,86 Mohammed zei: "Geen enkele goede daad tijdens de rest van het jaar is beter dan 
het vertrekken naar de Hadj." Sommige van zijn metgezellen vroegen: "Hoe zit het met de 
jihad?" Mohammed antwoordde: "Zelfs jihad is minderwaardig, tenzij een man bewust een 
riskeert en zowel het leven en eigendom verliest in het belang van Allah." 

 
M020,4649 Mohammed: "Behalve schuld, worden alle zonden van een martelaar verge-

ven". 
 
Het paradijs ligt in de schaduw van de zwaarden. 

M020,4681 Mohammed zei: "Zeker weten, de poorten van het paradijs liggen in de scha-
duw van de zwaarden." Een sjofele man stond op en vroeg Abu Musa of hij dit van Moham-
med had horen zeggen. "Ja," antwoordde hij. De armoedige man sloot zich vervolgens weer 
bij zijn vrienden aan en nam afscheid. Toen ontblootte hij zijn zwaard, brak het en gooide 
haar schede weg, bestormde de vijand, en streed tot hij werd gedood. 

 
M020,4694 Mohammed: "Een man die oprecht martelaarschap beoefent, zal zelfs als hij 

niet wordt gedood, nog steeds zijn beloning ontvangen." 
 
Een jihadist kan de islam een gunst verlenen en persoonlijk gewin bereiken.  

B3,34,313 In het jaar van de slag van Hoenain vertrokken we met Mohammed. Mohammed 
gaf me een veroverd harnas die ik verkocht. Ik [Abu Qatada] nam het geld van het harnas en 
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kocht een tuin in de buurt van de Bani Salama stam. Dat was de eerste woning die ik na het 
bekeren tot de islam kreeg. 
 
Mohammed gebruikte vaak geld om anderen te beïnvloeden met de islam.  

B4,53,374 Mohammed: "Ik geef geld aan de Quraysh om hen tot loyaliteit aan de islam te 
verleiden, omdat ze nieuw zijn in het geloof en het leven van onwetendheid op korte afstand 
ligt." 
 
Sterven in de jihad is het beste leven. 

B5,59,377 Tijdens de slag van Uhud, vroeg een man aan Mohammed, "Waar ga ik heen als 
ik gedood word in de strijd?" Mohammed zei: "Het Paradijs." De man gooide de maaltijd die 
hij vasthield weg, trad toe tot de strijd, en streed tot hij werd gedood. 
 
Jihad moest ver van Arabië gevoerd worden en dat betekende dat een snelle 
manier van transport nodig was. Aldus gebruikte Mohammed de beloningen 
van de jihad om zijn cavalerie te bouwen. Hij was een militair genie die ver 
vooruit plande.  

B5,59,537 De dag dat Khaybar viel, verdeelde Mohammed de buit door één deel aan de 
strijder te geven en twee delen aan de eigenaar van een paard. Nafi, een assistent- schrijver, 
werkte dit verder uit en zei: “Als een krijger zijn eigen paard mee had genomen, ontving hij 
drie delen van de buit; als hij geen paard had, kreeg hij maar een deel.” 
 
Het maakt niet uit hoe weinig een moslim doet, als hij sterft in de jihad krijgt 
hij de hoogste beloningen. Goede daden en moraliteit verbleken in vergelijking 
met de voordelen van de jihad.  

B4,52,63 Een man die zijn gezicht afgeschermd had door zijn helm, vroeg aan Mohammed, 
"Moet ik deelnemen aan de strijd of eerst de islam accepteren?" Mohammed antwoordde: 
"Accepteer Allah en neem daarna deel aan de strijd." De man accepteerde de islam en werd 
kort daarna gedood. Mohammed zei: "Een kleine moeite, maar een grote prijs. Hoewel hij 
niet veel deed na het accepteren van de islam, zal hij rijkelijk worden beloond. " 

 
Het tot slaaf maken van de Kafirs en de diefstal van hun eigendommen werden 
door Mohammed van een heilige status voorzien. Aangezien Mohammed in al-
le tijden en op alle plaatsen het ideale rolmodel is voor alle moslims, is het de 
bedoeling dat de rijkdom van de Kafirs door anderen in de islam zich wordt 
toegeëigend. 

B4,53,351 Mohammed: "Allah heeft het voor mij legaal gemaakt om de oorlogsbuit te ne-
men." 

Allah heeft een contractuele overeenkomst met alle jihadisten. Als ze sterven in de jihad, 
zal Allah hun boven alle mensen belonen. Als ze niet sterven, dan kunnen ze profiteren van 
diefstal. Daarmee heeft de jihadist garanties op resultaat in zowel deze wereld als het hier-
namaals.  

 
B4,53,352 Mohammed: "Allah belooft aan de moslims die de jihad met een zuivere intentie 

beoefenen een plaats in het paradijs of een terugkeer naar huis met de oorlogsbuit en de ga-
rantie van Allah's beloning in het hiernamaals." 

Seks 

Gedwongen seks met de vrouwelijke gevangenen van de jihad was een stan-
daard beoefening voor Mohammed en zijn metgezellen. Deze gevangenen wer-
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den als slaven gebruikt voor seks, en Mohammed mocht uit de meest aantrekke-
lijke nieuwe slaven kiezen. Mohammed opereerde dus als het ideale rolmodel 
van de islam.  

 
B3,34,431 Eén van de gevangenen was een mooie jodin, Safiya. Dihja had haar eerst, maar 

ze werd als volgende aan Mohammed gegeven. Mohammed aanvaarde gedwongen seks met 
de Kafirs. 

 
B3,34,432 Terwijl ik met Mohammed zat, vroeg ik [Abu Said Al-Khudri]: "Mohammed, 

soms krijgen we slavinnen als ons deel van de buit. Vanzelfsprekend zijn wij bezorgd over 
hun behoud van hun waarde [de seksslavinnen waren minder geld waard als ze zwanger wa-
ren bij verkoop]. Wat vindt u van coïtus interruptus?" Mohammed vroeg, "Doe jij dat? Het is 
beter om dat niet te doen. Het is de wil van Allah of een kind wordt geboren." 
 
Zelfmoord is een zonde in de islam, maar zelfmoord plegen in de jihad wordt 
niet als zelfmoord beschouwd; het is eigenlijk de hoogste vorm van de islam.  

B9,83,29 Ons gezelschap was samen met Mohammed op reis naar Khaybar toen iemand 
riep: "Amir, zing eens een aantal liedjes die je zingt als je op de kameel rijdt." Hij vervulde 
deze wens en zong een aantal liedjes waarvan het ritme het looppatroon van de kamelen na-
bootste. Mohammed was tevreden en vroeg: "Wie is die man? ''Amir," vertelde iemand hem. 
Mohammed zei toen: "Moge Allah genadig met hem zijn." Velen van ons zeiden: "Moham-
med, wij hopen dat u hem voor een tijdje bij ons laat blijven," maar de volgende dag vroeg 
werd hij gedood. 

We waren erg van streek. Verschillende mensen merkten op: "Het is jammer dat alle goede 
daden van Amir voor niets zijn geweest, want hij is verdoemd voor het doden van zichzelf." 
Toen ik die opmerkingen hoorde, ging ik naar Mohammed en zei: "Profeet van Allah, ik zou 
mijn vader willen opofferen voor u, maar de mensen zeggen dat Amir is verdoemd." Mo-
hammed zei: "Dan liegen die mensen. Amir zal dubbel worden beloond, omdat hij streefde 
om gehoorzaam te zijn aan Allah, en hij vocht in de jihad. Geen andere dood zou zo’n grote 
beloning brengen." 
 
In de jihad, is geduld een schone zaak.  

B4,52,210 Een keer tijdens een gevecht, sprak Mohammed tot het volk, terwijl de zon zakte 
en zei: "Ga niet gewillig de strijd in en smeek Allah om u tegen schade te beschermen. Als je 
in de strijd gaat, heb geduld en vergeet niet dat het Paradijs in de schaduw van de zwaarden 
ligt. "Mohammed zei toen:" Allah, schenker van de Koran, meester van de elementen, over-
winnaar van de heidenen, versla de Kafir en geef ons de overwinning." 
 
Moord is een tactiek van de jihad en werd door Mohammed vaak gebruikt. In 
Arabië had niemand kritiek op Mohammed, diegenen die dat wel hadden res-
teerden slechts twee opties, vluchten of zich bekeren.  

B4,52,265 Mohammed gaf het bevel aan een groep van Helpers om Abu Rafi te vermoor-
den. Iemand uit de groep, Abdullah, betrad in de nacht in zijn huis en doodde hem in zijn 
slaap." 
 
Alle Kafirs die zich op welke wijze verzetten, kunnen als een daad van de jihad 
gedood worden.   

4,52,286 Mohammed was een keer op reis toen een Kafir spion naar hem toe kwam. Na 
een tijdje met Mohammed en zijn metgezellen gezeten en gepraat te hebben, vertrok de spi-
on. Mohammed zei: "Achtervolg hem en dood hem." Dus, ik [Al Akwa] deed dat. Mohammed 
beloonde mij met de bezittingen van de spion en zijn deel van de buit. 
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Gevangenen kunnen worden gedood of vrijgekocht. 

B4,53,367 Over de gevangenen van de slag van Badr, zei Mohammed: "Als Al-Mutim in le-
ven was en als hij mij had gevraagd, zou ik die mensen voor hem hebben bevrijd." 
  
Geen dood is te pijnlijk of angstig voor de Kafir. Allah zal voor de eeuwigheid 
nog wreder in de hel zijn.  

B8,82,795 Mohammed strafte de mannen van de stam Uraina door het afsnijden van hun 
handen en voeten en hen te laten doodbloeden. 
  
Hier zien we dat Mohammed propaganda gebruikt als een van islam’s meest 
waardevolle wapens van de jihad. Allah ondersteunt propaganda en de verne-
dering van de Kafirs.  

B5,59,449 Mohammed zei tegen Hassan, "Beledig hen [de Kafirs] met uw poëzie en Gabriel 
zal je beschermen."  

 

M031,6074 Mohammed zei: "Hassan B. Thibit, hekel en bespot de Kafir; Gabriel is aan uw 
zijde." Deze hadith werd verteld in opdracht van de Shu'ba en dezelfde lijn van de zenders. 
 
Jihad is de enige zekere weg naar het Paradijs.  

B9,93,549 Mohammed zei: "Allah belooft aan iedere moslim die vrijwillig (met waar geloof 
en het verlangen om Allah te dienen) deelneemt aan de jihad, dat hij ofwel zal worden toege-
laten tot het Paradijs, ofwel met Allah's beloning naar huis zou worden gestuurd of een deel 
van de buit van de oorlog krijgt. 
  
De poëzie van deze hadith is de meest elegante uiting van de jihad. 

B4,52,73 Mohammed: "Wees ervan bewust dat het paradijs in de schaduw van de zwaar-
den ligt." 
 
Jihad moet worden gevoerd op het juiste moment. Haast mag nooit een priori-
teit zijn.  

B4,52,86 Mohammed: "Wanneer je je voorbereidt op het bestrijden van jouw vijand, neem 
dan genoeg tijd." 

 

 

 
 

Mijn jihad 
 

Is om terreur in de 
harten van de 

ongelovigen (Kafirs) te 
planten, wat is die van 

jou? 
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De tranen van de jihad 
 

De volgende cijfers geven een ruwe schatting van de doden van Kafirs, die als gevolg van de 
politieke daad van de heilige oorlog, de jihad, gevallen zijn. De grondslag hiervan vindt men 
in de Hadith. 

 
Afrikanen 

Thomas Sowell schat dat 11 miljoen slaven over de Atlantische Oceaan werden verscheept 
en dat er 14 miljoen naar de islamitische landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten3 
werden gestuurd. Voor iedere gevangen slaaf stierven vele andere slaven. De schattingen van 
de aantallen 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 ontberingen4. Kortom, voor het op de markt brengen van 
25 miljoen slaven, is de dood van ongeveer 120 miljoen mensen vereist. Men zou kunnen 
zeggen dat de islam in Afrika de marktleider was van de slavenhandel5. 

120 miljoen Afrikanen 
Christenen 

Het aantal christenen dat door de islam is gemarteld is 9 miljoen6. Een ruwe schatting van 
Raphael Moore in het boek History of Asia Minor is dat nog eens 50 miljoen stierven 
door oorlogen ten gevolge van de jihad. Samen met het aantal van 1 miljoen gedode Afrikaan-
se christenen in de 20ste eeuw komen we dan op: 

60 miljoen christenen 
Joden  

De Joden hadden in geen enkel land politieke invloed en hun dood was beperkt tot een 
paar duizend sterfgevallen tijdens rellen. 
 
Hindoes 

Koenraad Elst geeft in het boek Negationism in India7 een schatting van 80 miljoen 
Hindoes die waren vermoord in de complete jihad tegen India. Het land India is vandaag 
slechts de helft van de grootte van het oude India, als gevolg van de jihad. Het gebergte in de 
buurt van India wordt de Hindu Kush genoemd, wat "de brandstapel van de Hindoes" bete-
kent. 

80 miljoen Hindoes  
Boeddhisten  

Boeddhisten kennen in veel mindere mate een geschiedenis van oorlog. Houd voor ogen 
dat in de jihad slechts aan christenen en Joden de status van Dhimmi’s (tweederangsburgers 
onder de sharia wetgeving) werd toegekend, zodat zij konden overleven. Ieder ander moest 
zich bekeren of sterven. De jihad vernietigde de Boeddhisten in Turkije, Afghanistan, het ge-
bied langs de Silk Route, en in India. Het totaal aantal slachtoffers is ongeveer 10 miljoen8. 

10 miljoen Boeddhisten 

                                                
3 Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188. 
4 Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888. 
5 Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East, Oxford University Press, 1990. 
6 David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, 
table 4-10. 
7 Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34. 
8 David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, 
table 4-1. 
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De Dhimmi’s 
 

5:92. En wees gehoorzaam aan Allah en wees gehoorzaam aan de 
Boodschapper en wees op jullie hoede. Maar als jullie terugkeren, 

weet dan dat de taak van Onze Boodschapper slechts bestaat uit het 
duidelijk overbrengen van de boodschap. 

 
Mohammed trok honderd mijl met zijn leger op van Medina naar Khaybar en viel de Joden 

aan. De islam was aan de winnende hand. Na het ontnemen van de eigendommen van de Jo-
den als de oorlogsbuit, maakten de moslims een formeel contract, een dhimma genoemd, met 
de Joden  in-Arabië. De Joden konden op het land blijven werken als ze de helft van de op-
brengst in dienst stelde van de islam. Ze werden dan vervolgens Dhimmi’s die onder de be-
scherming van de islam stonden.  

Zo ontstond het woord Dhimmi en kreeg dit een permanente status als tweederangs Kafir 
burger in een land dat door de islam geregeerd werd. Dhimmi’s betaalden een speciale belas-
ting en hun burgerrechten en wettelijke rechten werden enorm beperkt. De enige manier om 
onder de status van Dhimmi uit te komen was bekering tot de islam of om te vluchten. De 
belastinginkomsten afkomstig van de Dhimmi’s maakten de islam rijk. 

 
Er zijn zeer weinig hadiths over Dhimmi’s, maar het was één van Mohammeds unieke poli-

tieke uitvindingen. Het beleid van het doden van alle Kafirs was bevredigend voor de strijder, 
maar het had een inherent probleem: Zodra iedereen was gedood moest de strijder ander 
werk vinden. Mohammed vond daarom de status van de Dhimmi uit met het doel om met de 
Joden om te gaan. De status van Dhimmi werd later uitgebreid voor christenen, de magiërs, 
en anderen. In feite is duale ethiek het kernconcept voor de status van Dhimmi. Politieke on-
derwerping van Kafirs kan alleen gerealiseerd worden door hen als afzonderlijk en apart van 
Allah’s ware menselijke wezens, de moslims, te zien.  

 
Een discussiepunt zou kunnen zijn dat de victorie van de islam NIET kwam van de islam 

zelf, maar van haar Dhimmi’s met haar rijkdom en kennis. De Dhimmi’s waren de geleerden. 
De Arabieren uit Mohammeds tijd waren nauwelijks geletterd en hun klassieke literatuur 
bestond slechts uit mondelinge poëzie. De seculiere kennis voor het Mohammedanisme 
kwam van de christenen, Perzen, Joden en hindoes. 

 
Het redden van de kennis van de Grieken komt op rekening van de islam te staan. Dit is 

ironisch op twee manieren. Ten eerste, was het de jihad tegen de Byzantijnse / Griekse cul-
tuur die haar instorting veroorzaakte. Ten tweede waren het de Syrische christelijke Dhim-
mi’s, die alle werken van de Griekse filosofen in het Arabisch vertaalden. 

 
Het Hindoeïstische getalstelstel werd aan de islam toegeschreven. De moslims namen de 

nul van de hindoeïstische wiskundigen over, en vandaag noemen wij onze getallen Arabische 
cijfers. Van tapijten tot architectuur namen de moslims de ideeën van de Dhimmi’s over en 
werden deze historisch aan hen toegeschreven. De namen van de grote islamitische geleerden 
omvat Dhimmi’s met Arabische namen die onder de islamitische heerschappij leefden.  

 
Na verloop van tijd, toen de Dhimmi bevolking was afgenomen, verdween de "Gouden 

Eeuw" van de islam. 
 

De Dhimmi’s waren verantwoordelijk voor de rijkdom van de islam. 
B4,53,388 Juwairiya zei tegen Umar, "Oh, kalief, geef ons uw advies." Umar zei: "Je moet 
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doorgaan met de door Mohammed gemaakte regeling over de Dhimmi’s (dhimma), omdat zij 
belasting betalen voor de toekomst van uw kinderen." 
 
Dhimmitude is ontbering. 

B4,53,380 Umar verdreef de Kafirs uit Arabië. Nadat Mohammed Khaybar veroverde, be-
schouwde hij het verdrijven van de Joden uit het land van Allah, en het bevorderen van Mo-
hammed en de moslims als zijn doel. Echter, de Joden vroegen Mohammed of ze konden 
blijven in ruil voor hun dienstbaarheid en de helft van elke oogst. Mohammed zei: "Je mag op 
die voorwaarden blijven, zolang het ons bevalt." De Joden bleven totdat kalief Umar hen uit 
Arabië verdreef. 

 
    Na jihad komt Dhimmitude. Jihad breekt de cultuur open; Dhimmitude vervangt het met 
de islam. Afghanistan was een boeddhistische natie tot het door de islam veroverd werd; Pa-
kistan was Hindoeïstisch; Egypte had de cultuur van de farao’s en was al christelijk gewor-
den; ook Noord-Afrika was christelijk.  

 
    Het was Umar II, die de normen voor Dhimmi’s had ingesteld. Zijn verdrag zegt:  
 
Wij zullen geen nieuwe kloosters, kerken, of huizen voor monniken in onze steden of in hun 
buurt bouwen, noch zullen we ze repareren, overdag noch 's nachts, ook niet als zij bescha-
digd zijn of in de wijken van de moslims gelegen zijn. 
Wij houden onze deuren wijd open voor voorbijgangers en reizigers. We zullen voor drie da-
gen kost en inwoning geven aan alle moslims die op onze weg komen.  
Wij zullen geen onderdak in onze kerken of in onze woningen aan een spion geven, noch hem 
voor de moslims verbergen.  
Wij zullen onze godsdienst niet in het openbaar vertonen, of proberen iemand tot het chris-
tendom te bekeren.  
We zullen niet beletten dat een van onze familie-verwanten zich tot de islam wil bekeren als 
zij het wensen. 
We zullen respect voor moslims tonen, en wij zullen uit onze stoelen opstaan wanneer ze wil-
len zitten. 
We zullen trachten niet op moslims te lijken door een van hun kledingstukken na te bootsen. 
Wij zullen niet op zadels rijden, noch zullen we zwaarden omgorden noch enige vorm van  
wapens dragen of op onze personen vervoeren. 
Wij zullen geen Arabische inscripties op onze zegels graveren. 
Wij zullen geen gegiste dranken (alcohol) verkopen. 
Wij zullen het haar op ons voorhoofd afknippen (we dragen een korte lok als teken van ver-
nedering). 
Wij zullen ons altijd op dezelfde manier kleden waar we ook maar zijn en wij zullen de zunar 
rond onze tailles binden. 
We zullen onze kruisen of onze boeken niet op de wegen of markten van de moslims laten 
zien.  
We zullen de klepels in onze kerken heel zacht laten klinken. 
We zullen onze stem niet verheffen als we achter onze doden lopen.  
We zullen ons geen slaven toe-eigenen die aan de moslims zijn toegewezen. 
We zullen geen huizen bouwen die hoger zijn dan de huizen van de moslims. 
 
Wie een moslim met opzet slaat, zal de bescherming van deze overeenkomst verliezen. 
(van Al-Turtushi, Siraj Al-Muluk, blz. 229-30) 
     
    Dit fragment kan echter niet de echte wereld van de Dhimmi beschrijven. Islam domineer-
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de alle openbare ruimten. De regering was islamitisch; het onderwijs was islamitisch; kleding 
was islamitisch; de literatuur was islamitisch. Alleen binnen het huis van de Dhimmi’s kan er 
geen islam zijn. Het getuigenis van een Dhimmi kan niet in de rechtbank gebruikt worden 
tegen een moslim en misdaden tegen de Dhimmi’s werden zelden vervolgd. 

 
De werkelijke houding van de islam tegenover de Dhimmi’s was meer minachting dan haat, 

en na verloop van tijd verdwenen de Dhimmi’s. Ze vertrokken of bekeerden zich. Het was te 
moeilijk om een tweederangs burger te zijn, en de extra belastingen waren een zware last. 
Naarmate de tijd verstreek, werden zowel christenen en Joden meer Arabisch in hun gedrag 
en voorkomen. Ze begonnen vrouwen te behandelen zoals de Arabieren dat deden en hun 
gewoonten werden steeds meer islamitisch. Tot slot was het makkelijker om de islam als hun 
religie te accepteren, daarmee verdween ook alle druk en minachting. 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

 
Het begrip Dhimmitude is een neologisme voor de (al dan niet vrijwillige) onderwerping 

van niet-moslims aan moslims. De term Dhimmitude, geïnspireerd op het al langer be-
staande begrip Dhimmi, is bekend geworden door de Egyptisch-joodse schrijfster Bat Ye'or. 

Dhimmitude komt volgens Bat Ye'or voort uit de strijd die sommige moslims voeren: om 
buiten schot te blijven nemen zich bedreigd voelende niet-moslims een onderdanige houding 
aan en onthoudt men zich van kritiek op de islam. Op de term 'Dhimmitude' is ook weer kri-
tiek, omdat het de negatieve zijde van de islam zou uitvergroten en een verkeerd licht zou 
werpen op de positie van groepen Joden en christenen die al honderden jaren in islamiti-
sche landen leven.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmitude 

 

 

Ali doodt de leider van de Joodse verdedigers 
 
De Slag bij Khaybar werd uitgevochten in het jaar 629 tussen moslims en de Joden van 

Khaybar, een oase gelegen 100 km van Medina in het westen van het Arabische schierei-
land (het tegenwoordige Saoedi-Arabië).    https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Khaybar  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Khaybar
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De Joden 
 

48:13. En wie niet gelooft in Allah en Zijn Boodschapper – waarlijk 
hebben Wij een brandend Vuur bereid voor de ongelovigen. 

     
    In de begintijd van de islam begon Mohammed in Mekka te prediken. Daar woonden een 
aantal Joden en een handvol christenen. Eerst had Mohammeds god geen naam, maar al snel 
werd deze Rahman genoemd en hierna Allah. Er bestond al veel eerder een maangod in Ara-
bië  die Allah genoemd werd. Allah was de oppergod van de Quraysh, Mohammeds stam, en 
Mohammeds vader heette Abdullah, slaaf van Allah. Mohammed zei dat Allah de enige god 
was en identificeerde Allah met de enige God van de Joden, Jehova. 

Mohammed beweerde dat hij de laatste was in de lijn van de Joodse profeten. De verhalen 
in de Koran weerspiegelden de Joodse verhalen van Adam, Mozes, Noach, en andere Bijbelfi-
guren in de Joodse traditie. De Mekkanen hadden veel respect voor de Joden, omdat ze een 
heilige tekst hadden. Zowel Joden en christenen werden mensen van het Boek genoemd. 
Geen een van de Arabische religies had tot dusverre een religieus boek. De inheemse Arabi-
sche religies waren verbonden met de volksstam en op basis van mondelinge overleveringen 
tot stand gekomen. 

Toen Mohammed naar Medina ging was de helft van Medina Joods. Hun leiders waren het 
er met Mohammed niet over eens, dat hij een Joodse profeet was. De openbaringen van de 
Koran namen een andere toon over de Joden aan. Hun geschriften kwamen niet overeen met 
die van Mohammed, dus waren hun geschriften verkeerd. Het was duidelijk, dat de Joden de 
geschriften hadden veranderd om zich tegen Mohammed te verzetten. Minder dan twee jaar 
later, waren er geen Joden in Medina meer over, en de moslims hadden hun bezittingen in-
genomen.  

 
Vernederende hadiths 

B1,12,749 Mohammed: "Zeg Amen wanneer de imam dit zegt: 'niet het pad van degenen 
die bij  U woede oproepen [de Joden], noch het pad van degenen die dwalen [de christenen]' 
maar voor iedereen die Amen zegt, zullen hun verleden zonden vergeven worden. " 
     
    1: 1 In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle In de naam van 
Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. 
De Barmhartige, de Genadevolle. Koning van de Dag des Oordeels. Alleen U 
aanbidden wij, en U alleen vragen we om hulp. Wij aanbidden alleen U.  U al-
leen vragen wij om hulp. Houd ons op het rechte pad. Het pad van degenen die 
u behagen; niet het pad van degenen die bij u woede oproepen [de Joden], noch 
het pad van degenen die dwalen [de christenen].  

 
[Deze soera wordt elke dag door de moslims herhaald.] 

B2,23,457 Tijdens het wandelen in het donker hoorde Mohammed een treurig huilen en 
zei: "Joden worden gestraft in het hiernamaals." 

 
Mohammed beweerde de hoogste autoriteit van alle Joodse profeten te zijn. Hij 
beweerde dat Allah Jehovah was en dat alle religieuze waarheid door Allah 
was ingegeven. Mozes zou de grootste rol in de islam gespeeld hebben. 

 
B3,31,222 Na de komst naar Medina was Mohammed getuige van de Joden die het vasten 

beoefenden op de dag van Ashura. Mohammed deed een navraag aan de Joden over het hoe 
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en waarom van het vasten. Ze zeiden: "Dit is een heilige dag. Het gedenkt de dag dat God de 
Joden van hun vijand bevrijdde. Mozes vastte deze dag." Mohammed zei tegen hen: "Mos-
lims hebben meer recht om Mozes als profeet te claimen dan jullie." Ten gevolge hiervan 
vastte Mohammed die dag en vereiste van alle moslims om op die dag te vasten.  
 
Joden liegen. 

B3,41,599 Mohammed zei dat iedereen die onder ede liegt met het doel om illegaal het ei-
gendom van een moslim te nemen, zal met Allah's woede worden geconfronteerd. Al-AshAth 
zei: "Die bewering heeft betrekking op mij. Een Jood en ik deelden gemeenschappelijke 
grond, en hij had ontkend dat ik de mede-eigenaar was van het eigendom. Ik legde het geschil 
aan Mohammed voor, en die vroeg mij of ik een bewijs van eigendom had. Ik zei dat ik dat 
niet had. Mohammed vroeg de Jood toen een eed te zweren dat hij de rechtmatige eigenaar 
van de grond was. Ik zei: "Mohammed, hij  zal een valse eed zweren en mijn land stelen." 
Daarom, openbaarde Allah dit vers aan Mohammed: 

 

3:77. Die een geringe prijs (het wereldse) in ruil nemen voor hun verbond met 
Allah en voor hun eed, voor dezen is er geen voordeel in het Hiernamaals en 
Allah zal niet tot hen spreken, noch hen aanzien op de Dag des Oordeels, noch 
zal Hij hen als rein beschouwen en er zal een smartelijke straf voor hen zijn. 

 
B4,56,662 Mohammed zei: "U zult het zondige gedrag van uw voorouders zo volkomen en 

volledig imiteren, dat als ze iets stoms deden, jullie precies hetzelfde zouden doen." 
We vroegen, "Heb je het over de Joden en de christenen?" 
Hij antwoordde: "Over wie anders dan de Joden en de christenen zou ik het hebben?" 
 
B4,56,664 Aisha verachtte de praktijk van het bidden met de handen op de flanken, want 

dat was de manier waarop de Joden gewend waren om te bidden. 
 
B4,56,668 Mohammed: "Als het hoofdhaar van een Jood of een christen grijs wordt, wei-

geren zij hun haar te verven. Jullie moeten daarom het tegenovergestelde van hun gedrag 
doen. Verf daarom je haar en baard wanneer ze grijs worden!" 

 
B6,60,157 Mohammed: "Moge Allah de Joden vervloeken! Allah beval hen om het dierlijk 

vet te eten, dus wat doen ze? Ze versmelten het, verkopen het en doen investeringen uit de 
opbrengst." 
 
Joden zijn de oorzaak van het verval en de opstandigheid van vrouwen. 

B4,55,547 Mohammed: "Als het niet voor de Joden was, dan zou het vlees niet verrotten. 
Als Eva niet ongehoorzaam was geweest, zouden vrouwen nooit ongehoorzaam aan hun 
partners zijn." 

 
B2,23,376 Toen Mohammed langs een huilende familie liep van Joden bij de begrafenis 

van hun dochter, zei hij, "Ze huilen om haar en omdat ze in het graf gemarteld is." 
M037,6666 Mohammed: "Allah zal van een christen of Jood gebruikmaken om een moslim 

in de hel te vervangen." 
 
Sommige ratten zijn getransformeerde Joden. 

M042,7135 Mohammed: "Een stam van Bani Isra'il [Joden] verdween. Ik weet niet wat er 
van hen geworden is, maar ik denk dat ze gemuteerd zijn en ratten werden. Heb je gemerkt 
dat een rat geen kamelenmelk drinkt, maar dat het wel geitenmelk drinkt?" 
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Vrouwen als oorlogsbuit. 
B5,59,512 Tijdens de nacht, net buiten Khaybar, ging Mohammed in gebed en zei: "Allah is 

groot! Khaybar zal in puin veranderen. Als we een gewaarschuwde stad aanvallen, zullen de 
bewoners een zeer slechte dag hebben. "Toen de inwoners van Khaybar de stad ontvluchtten, 
beval Mohammed de mannen te doden en de vrouwen en kinderen tot slaaf te maken. 

Safiya was onder de gevangenen. Ze was eerst de slaaf van Dahya, maar later behoorde ze 
tot Mohammed. Mohammed maakte de prijs van haar vrijheid gelijk aan haar bruidsschat.  
 
Om beschermd te worden tegen de islam, moet de Jood zich onderwerpen aan 
de islam. 

B9,92,447 We waren op een dag bij de moskee toen Mohammed naar buiten kwam en zei: 
"Laten we met de Joden gaan praten." 

Toen we bij hun dorp aankwamen, sprak Mohammed tot hen, zeggende: "Joden, onder-
werp jullie aan Allah. Word moslim en jullie zullen beschermd worden." 

Ze antwoordden: “Mohammed, je hebt het woord van Allah gebracht." 
Mohammed zei: "Dat is mijn wens, accepteer de islam en jullie zullen worden beschermd." 
Ze herhaalden: "Je hebt het woord van Allah gebracht." 
Mohammed zei voor de derde keer, "Dat is mijn wens; aanvaard de islam en u zult worden 

beschermd, eerder zei Mohammed; ‘Je moet weten dat de aarde aan Allah toebehoort, en ik 
van plan ben om u uit dit land te verdrijven. Als u onroerend goed hebt, dan moet je dat ver-
kopen; want jullie zullen weten dat dit land tot Allah en Mohammed behoort." 

 
B4,52,68 Tijdens de slag van de Trench, stopte Mohammed met het gevecht, ontdeed zich 

van zijn wapens, en nam een bad. Gabriel, bedekt met stof, richtte zich tot Mohammed en zei: 
"Je hebt je wapens neergelegd. Ik heb mijn wapens nog niet neergelegd." Mohammed vroeg, 
"Waar wil je dat ik heen ga?" 

Gabriel zei: "In deze richting," wijzend naar het joodse kamp. 
Mohammed bewapende zichzelf weer en trok ten strijde. 
Toen de Joden van Fadak hoorden wat er met de Joden van Khaybar was gebeurd, gaven 

ze zich over, voordat ze door Mohammed werden aangevallen. 
 
B4,52,153 Omdat het eigendom van de Joden, dat Allah aan Mohammed had gegeven niet 

door de moslims door het gebruik van hun paarden en kamelen gewonnen was, behoorde het 
eigendom uitsluitend aan Mohammed toe. Mohammed gebruikte het om zijn familie hun 
jaarlijkse toelage te geven en hij gebruikte de rest van de wapens en paarden voor de jihad. 
 
De laatste dagen 

B4,52,176 Mohammed: Moslims zullen met de Joden vechten totdat een aantal van hen 
zich achter de stenen zullen verbergen. De stenen zullen hen verraden en zeggen, "Slaaf van 
Allah, er bevindt zich een Jood achter mij; dood hem." 

 
 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 
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De christenen 
 

4:115. En wie zich vijandig gedraagt tegenover de Boodschapper 
nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere dan de 

weg van de gelovigen volgt, die keren Wij naar waar (hijzelf) 
naartoe keert en Wij laten hem de hel betreden; en het is een slecht 

oord. 
 
De Koran zegt dat de christenen die zich tot de islam bekeren naar het Paradijs kunnen 

gaan. Elke verwijzing naar de christenen in de Hadith is echter negatief. 
 
Een moslim herhaalt dagelijks de volgende verzen: 
 
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.   
2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.  
3. De Barmhartige, de Genadevolle.  
4. Meester van de Dag des Oordeels.  
5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.  
6. Leid ons op het rechte pad,  
7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, 
    op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. 
 
B1,12,749 Mohammed: "Zeg Amen wanneer de Imam u langs de juiste weg leidt en zeg: 

'niet het pad van de Joden die je woede verdienen, noch de weg van de christenen die zich op 
een dwaalspoor bevinden.' Alle zonden uit het verleden van een moslim zijn vergeven als ze 
Amen zeggen in overleg en samenzang met de engelen." 

 
De christenen en Joden die Mohammed afwijzen zullen naar de hel gaan. 

M001,0284 Mohammed: "In overeenstemming met de wens van Allah, zal iedere Jood of 
christen die zich bewust is van mij, maar sterft voordat die mijn voorspelling accepteert, naar 
de hel worden gestuurd." 

 
Religieuze apartheid in Arabië. 

B3,39,531 Na de dood van Mohammed, verdreef Umar de Joden en christenen uit Arabië. 
Mohammed was van plan om dat ook te doen nadat hij Khaybar had veroverd, toen het land 
in het bezit kwam van Allah, Mohammed en de moslims. Mohammed kende hun verzoek 
om te blijven toe, maar dan wel in ruil voor hun arbeid en de helft van de opbrengsten. Mo-
hammed zei: "U mag blijven onder die omstandigheden, maar wel voor zo lang als wij het 
toestaan." Zo bleven ze totdat Umar hen uit Arabië verdreef. 

 
B4,56,662 Mohammed waarschuwde de mensen, "Jullie volgen het dolende pad van de-

genen die vóór u kwamen zo volkomen, zelfs al zouden ze domme dingen doen dan volgen 
jullie ze nog." De mensen vroegen, "Mohammed, bedoel je de christenen en Joden?" Hij 
antwoordde: "wie anders zou ik bedoelen?" 

 
De gehele aarde verwerpt degenen die de islam en Mohammed bekritiseren. 

B4,56,814 Er was eens een christen die de islam aanvaardde en die de Koran bestudeer-
de, ook had hij Allah's openbaringen aan Mohammed opgeschreven. De man keerde later 
terug naar het christendom en zou zeggen: "Mohammed weet niets, behalve hetgeen ik voor 
hem had opgeschreven." 
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Nadat de man stierf en werd begraven, vonden zijn vrienden zijn opgegraven lichaam. 
Ze zeiden: "Dit is het werk van Mohammed en zijn volgelingen. Ze hebben hem uit zijn 

graf gehaald, omdat hij hen had verworpen." 
Vrienden van de man groeven een ander, dieper graf en herbegroeven hun vriend. De 

volgende dag werd echter het lichaam van de man teruggevonden, het was opnieuw uit het 
graf gehaald.  

Zijn vrienden gaven Mohammed en zijn metgezellen weer de schuld voor deze daad en zij 
gingen door met het graven van een nog dieper graf. 

In de ochtend vonden de vrienden van de man weer een leeg graf en het lichaam van de 
man was op de grond gegooid. De vrienden van de man waren er toen van overtuigd dat de 
aarde het lichaam van de man had afgewezen en dat mensen hiervan niet de schuldigen 
konden zijn, dus lieten ze het lichaam op de grond liggen. 

 
M033,6423 Mohammed: "Niemand wordt geboren die niet op basis van zijn ware aard 

geschapen is. Een ouder voedt zijn kind op als een Jood, christen of heiden, net als een dier 
een nakomeling produceert en zichzelf imiteert." Hij citeerde de Koran, "Allah schept de 
mens naar zijn natuurlijke staat. Er kan geen verandering door de mens worden aange-
bracht aan wat Allah geschapen heeft. Deze natuurlijke staat is de juiste religie."  

 
M037,6666 Mohammed: "Allah zal de plaats van een moslim in de hel opvullen met een 

christen of een Jood." 
 
Moslims geloven dat de christelijke geschriften werden vervalst om de waar-
heid over de superieure religie van de islam en Mohammeds superioriteit aan 
Christus te verbergen. 

B3,48,850 Ibn Abbas: "Moslims, waarom stellen jullie vragen aan de Joden en de chris-
tenen? De Koran die aan Mohammed werd geopenbaard bevat het laatste woord van Allah. 
Het is niet veranderd en jullie reciteren het dagelijks. Allah heeft u duidelijk gemaakt dat de 
Joden en de christenen de Schriften die aan hen werden geopenbaard veranderd hebben. 
Zij beweerden dat hun wijzigingen het woord van God zijn om hiermee materieel gewin te 
realiseren." 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

Christenvervolging neemt wereldwijd toe 
 
    Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns Amerika: bijna overal ter wereld 
hebben christenen te maken met toenemende vervolging. De oorzaken zijn 
verschillend, maar de uitkomst duidelijk: niet eerder in de zestig jaar dat Open Doors 
bestaat, signaleerden we zo’n wereldwijde toename van vervolging. 

Zie voor meer informatie: 
https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-
christenvervolging/trends-en-feiten 
http://www.raymondibrahim.com  

 

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/trends-en-feiten
http://www.raymondibrahim.com/
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Slaven 
 

4:42 Op die dag zullen degenen die niet geloofden en die de 
Boodschapper niet gehoorzaamden, wensen dat de aarde met hen 

gelijkgemaakt zou zijn. En zij zullen geen enkel feit verbergen voor 
Allah. 

De islam heeft een complete verzameling van wetten met betrekking tot de slavernij. In dit 
hoofdstuk worden enkele van de hadiths, die de basis van deze islamitische wetten vormen 
behandeld. Het ethisch systeem van de slavernij is pure duale ethiek. 

Regels, voorschriften 

De behandeling van een slaaf houdt ook in dat deze mag worden geslagen.  
B7,62,132 Mohammed: "Niemand mag zijn vrouw zo slaan als met een slaaf zou kunnen 

gebeuren en dan diezelfde nacht met haar seks hebben." 
 
M001,0131 Mohammed: "Als een slaaf zijn meester ontvlucht, verhoort Allah zijn gebed 

niet." 
  
B3,34.362 Mohammed: "Als het bewezen is dat een slavin illegale seks heeft gehad, moet 

haar eigenaar haar straffen met zweepslagen, maar hij moet niet doorgaan met de beschuldi-
ging, nadat ze is gestraft. Als opnieuw wordt aangetoond dat zij illegale seks heeft gehad, zou 
haar eigenaar haar weer moeten straffen met zweepslagen, maar na deze juridische straf mag 
zij niet meer worden aangeklaagd. Als zij de overtreding voor de derde keer uitvoert, zou hij 
haar zelfs voor de laagste prijs moeten verkopen." 

 
B3,46,723 Mohammed: "Een man die zijn slavin opvoedt, haar etiquette leert, haar de vrij-

heid verleent en dan met haar trouwt, zal een dubbele beloning in het Paradijs ontvangen. 
Elke slaaf die de overheersing van Allah en zijn eigenaar accepteert, zal dubbel worden be-
loond in het paradijs." 

 
B3,48,827 Uqba trouwde met een vrouw genaamd Um Yahya. Hij zei: "Een zwarte vrou-

wenslaaf kwam naar me toe en zei: 'Ik heb u en uw vrouw borstvoeding gegeven.'" Ik vertelde 
dit aan Mohammed en hij draaide zijn hoofd om. Ik liep er omheen en keek hem in het ge-
zicht aan en hij zei: "Hoe kan je met Um Yahya getrouwd blijven, als je weet dat jullie beiden 
aan dezelfde borst hebben gezogen?" Mohammed beval Uqba van Um Yahya te scheiden. 

 
B3,36,483 Mohammed verbood de praktijk van het gebruik van slavinnen als prostituees.  
 

    B3,46,702 Ibn Umar deed soortgelijke uitspraken in de geschillen die betrekking hadden 
op de slaven die het eigendom waren van meer dan één eigenaar, waarbij één eigenaar de 
slaaf in zijn aandeel in de gebondenheid zou willen bevrijden. In dat soort gevallen zou Umar 
zeggen: "De eigenaar die een slaaf zou willen bevrijden van zijn aandeel in de slavernij, moet 
de slaaf volledig bevrijden als hij over de middelen beschikt om de andere eigenaar(s) te 
compenseren. De andere eigenaren moeten de eerlijke prijs dan gaan accepteren en de slaaf 
bevrijden." 
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Slaven in het dagelijks leven van de islam 

Slaven zijn net zo gewoon als kamelen in de Hadith, Sira en Koran. Hier vol-
gen een aantal onderdelen, dat de alomtegenwoordigheid van slaven in het 
dagelijks leven laat zien.  

B2,15,103 Tijdens de dagen van Mina, bezocht Abu Bakr Aisha. Terwijl Mohammed neer-
lag, sloegen twee jonge slavinnen op een tamboerijn. Abu Bakr schreeuwde tegen hen dat ze 
hun geluid moesten stoppen. Mohammed kwam tevoorschijn (toonde zijn gezicht) en vertel-
de Abu Bakr, "Laat ze met rust. Het is de tijd van 'Id en de dagen van Mina [festivaldagen]." 
Aisha zei ook: " Mohammed hield mij een keer verborgen voor het publiek, zodat ik naar de 
zwarte slaven in de moskee kon kijken die hun vaardigheid met wapens toonden. Umar be-
rispte ze voor het vertonen van zichzelf in de aanwezigheid van een moslimvrouw, maar Mo-
hammed zei: "Laat ze met rust. Jullie negers mogen doorgaan; je hebt mijn bescherming." 

 
B3,27,22 Asma’s slaaf Abdullah vertelde me eens dat hij Asma kon horen als ze langs Al-

Hajun zou lopen. Ze zou zeggen: "Moge Allah Zijn boodschapper Mohammed zegenen." 
 
B3,38,500 We lieten schapen grazen in Sala. Een keer zag één van onze slavenmeisjes een 

stervend schaap. Ze brokkelde een rots af en gebruikte het voor het doden en slachten van het 
dier. Mijn vader vertelde iedereen, "Eet het vlees niet, totdat ik tot Mohammed spreek." Mijn 
vader vroeg aan Mohammed of het toegestaan was om het vlees te eten, en hij zei dat het was 
toegestaan. Ubaidullah zei: "Ik bewonder dat meisje. Ook al is ze een slaaf, ze had de moed 
om dat schaap te slachten." 

 
B3,47,743 Mohammed zocht een vrouwelijke immigrant die eigenaar was van een slaaf be-

dreven in timmerwerk. Mohammed zei tegen haar: Beveel uw slaaf om een kansel te bou-
wen." Dat deed ze, en hij bouwde een kansel van tamarisk hout. Na de voltooiing werd het 
naar Mohammed gebracht, die persoonlijk de kansel optilde en plaatste waar je het nu ziet. 

 
B5,58,262 De eerste emigrerende moslims van Mekka naar Medina waren Musab en Ibn 

Um Maktum, die de Koran aan de Helpers onderrichtten. Vervolgens kwam Umar en twintig 
andere volgers van Mohammed. Toen Mohammed naar Medina kwam, zei hij: "Ik had nog 
nooit de mensen zo blij gezien. Zelfs de slavinnen schreeuwden, 'Mohammed is hier!' 

 
    B8,73,229 Mohammed was een keer op reis en een slavin genaamd Anjasha dwong de ka-
melen om sneller te lopen. Mohammed zei: "Anjasha, laat de kamelen met het fijn glaswerk 
langzamer lopen." Met fijn glaswerk bedoelde hij de vrouwelijke passagiers. 

Mohammed en de slavernij 

De islam heeft de meest ontwikkelde religieuze houding, wettelijk kader, sociale theorie, en 
gebruiken met betrekking tot de slavernij. De term slaaf is positief in de islam. Mohammed 
noemde zichzelf en de moslims de slaven van Allah. Zijn tweede bekeerling was een slaaf.  
Mohammed was zelf betrokken bij elk aspect van de slavernij. Hij liet ongelovige mannen 
ombrengen, zodat hun vrouwen en kinderen tot slaaf konden worden gemaakt9; hij bezat veel 
slaven, waarvan sommigen zwart waren10, en hij gaf veel slaven weg als cadeautje11; hij gaf 
slaven door aan zijn metgezellen, mannen die zijn hoofdofficieren waren, om seks mee te 

                                                
9 Guillaume, Life of Mohammed, 466. 
10 Ibid., 516. 
11 Ibid., 499. 
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hebben12. Hij stond erbij wanneer anderen de slaven sloegen13; hij nam slaven gevangen en 
verkocht ze door om aan geld te komen voor de jihad14. Hij deelde in het plezier van gedwon-
gen seks met slavinnen na een verovering15. Een van zijn favoriete seksuele partners was een 
slavin, die hem een zoon baarde16. Hij kreeg slaven cadeau van andere heersers17. Zelfs de 
kansel vanwaar hij predikte was gemaakt door een slaaf18. Hij at voedsel dat door slaven be-
reid was19. Hij kreeg medische behandeling van een slaaf20. Zijn kleermaker was een slaaf21. 
Hij verklaarde dat de gebeden van een slaaf die bij zijn meester wegrende niet verhoord zou-
den worden22. En hij keurde het goed als een eigenaar seks had met zijn slaven23. Hij noemt 
zichzelf een slaaf van Allah. 

Zwarten 

Over zwarten wordt bij de beschrijvingen in de Hadith meestal op een negatieve 
manier verteld. Mohammed gebruikte vaak de term rozijnhoofd voor Ethiopiërs 
en Afrikanen. 

B1,11,662 Mohammed: "Gehoorzaam en luister naar je heerser, zelfs als hij een Ethiopiër is 
met een hoofd als een rozijn."  

De zwarten zullen in de toekomst de islam te schande maken.  
 
B2,26,661 Mohammed: "Een Ethiopische met twee magere benen zal de Ka’aba vernieti-

gen."  
 
B9,87,163 Mohammed: "In een droom zag ik een zwarte vrouw met slordig haar Medina 

verlaten om in Mahaia te wonen. Ik denk dat dit betekende dat in Medina een epidemie zou 
beginnen en zou worden verspreid naar Mahaia." 

 
B4,52,309 Mijn [Rafi's] grootvader vroeg aan Mohammed, "We kunnen de vijand morgen 

bezighouden, maar we hebben geen messen. Hoe zullen we onze dieren slachten?" Moham-
med antwoordde: "Als je vooraf Allah’s naam aanroept en je gereedschap gebruikt dat over-
vloedig bloeden veroorzaakt, dan mag je het eten. Gebruik echter niet een tand of een spijker 
om een dier te slachten. Een tand is hetzelfde als een bot, en het is verboden om met een bot 
te slachten. Je moet een spijker niet gebruiken, omdat dat is wat de Ethiopiërs (Afrikanen) 
gebruiken, en we willen ze niet kopiëren." 

 

Dit is de Soenna van Mohammed 

 

                                                
12 Ibid., 593. 
13 Ibid., 295. 
14 Ibid., 466. 
15 Ibid, 496. 
16 William Muir, The Life of Mohammed (New York: AMS Press, 1975), 425. 
17 Ibid. 
18 Bukhari, Hadith, Volume 1, Book 8, Number 440. 
19 Ibid., Volume 3, Book 34, Number 295. 
20 Ibid., Volume 3, Book 36, Number 481. 
21 Ibid., Volume 7, Book 65, Number 344. 
22 Muslim, Hadith, Book 001, Number 0131. 
23 Ibid., Book 008, Number 3383. 
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Vrouwen 
 

3:132 En gehoorzaam aan Allah en de Boodschapper, opdat jullie genaden ge-
schonken wordt. 

 
Er zijn veel verwijzingen in de Hadith naar vrouwen en hun plaats in de wereld. 

 
Hel 

De meeste van diegenen in de hel zullen vrouwen zijn. 
B1,2,28 Mohammed zei: "Ik heb de vuren van de hel gezien en de meeste van haar inwo-

ners zijn ondankbare vrouwen." Hij werd gevraagd, "Zijn ze Kafirs, of toonden ze ondank-
baarheid tegenover Allah?" Hij antwoordde: "Ze waren niet dankbaar voor hun echtgenoten 
en niet dankbaar voor de aan hen getoonde vriendelijkheid." 
 
Vrouwen zijn minderwaardig aan mannen in intelligentie en geloof. 

B1,6,301 Terwijl hij onderweg was om te gaan bidden, passeerde Mohammed een groep 
vrouwen en hij zei: "Dames, geef aan goede doelen en aan de armen, want ik heb gezien dat 
de meeste mensen in de hel vrouwen zijn.  

Ze vroegen: "Waarom is dat zo?" 
Hij antwoordde: "Jullie vloeken teveel en betonen je niet dankbaar aan jullie echtgenoten. 

Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zo weinig intelligent is of onwetend over zijn reli-
gie als vrouwen. Een voorzichtige en intelligente man zou door velen van jullie misleid kun-
nen worden." 

Zij antwoordden: "Waaraan ontbreekt het ons precies qua intelligentie en geloof?" 
Mohammed zei: "Is het niet zo dat een verklaring van een man gelijk staat aan die van twee 

vrouwen?"  
Nadat zij bevestigd hadden dat dit waar was, zei Mohammed: "Dat toont aan dat vrouwen 

tekortschieten in intelligentie. Is het tevens niet zo dat vrouwen niet bidden of vasten gedu-
rende hun menstruatiecyclus? Zij zeiden dat ook dit waar was.  

Mohammed zei daarop:" Dat toont aan dat vrouwen tekortschieten in hun geloof." 
 
Vrouwen zijn ondankbaar. 

B2,18,161 Tijdens het leven van Mohammed, vond er een zonsverduistering plaats. Mo-
hammed sprak het speciale zonsverduisteringsgebed uit en stond voor een lange tijd rechtop. 
Hij stond afwisselend gebogen en rechtop voor lange periodes, voordat hij zich op de grond 
neerwierp en zijn gebed afrondde. Toen hij klaar was, was de verduistering afgelopen.  

Mohammed zei: "De maan en de zon zijn twee tekenen van Allah. Ze zijn niet verduisterd 
vanwege de geboorte of dood van iemand. Als je naar ze kijkt, denk dan aan Allah." 

Sommige mensen zeiden: "Mohammed, we zagen je naar iets uitreiken en vervolgens te-
rugtrekken." 

Mohammed antwoordde: "Ik was getuige van het Paradijs, en ik stak mijn hand uit naar 
een aantal prachtige vruchten die daar groeien. Als ik in staat was geweest met dat fruit terug 
te keren, zou je dat tot het einde van de tijd gegeten hebben. Ik was ook getuige van de vuren 
van de hel. Nog nooit heb ik zo'n vreselijke aanblik gezien. Bovendien, waren de meeste van 
de mensen daar vrouwen." 

De mensen vroegen zich af: "Waarom is dat?" 
Mohammed antwoordde: "Door hun ondankbaarheid." Wanneer hij werd gevraagd of het 

was omdat ze ondankbaar waren met betrekking tot Allah, zei Mohammed: "Nee, het is van-
wege hun ondankbaarheid ten opzichte van hun echtgenoten en hun ondankbaarheid tegen-
over de goede dingen waar ze mee gezegend waren. Je zou vriendelijk en welwillend ten op-
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zichte van een vrouw zijn voor haar hele leven, maar als ze in jou één fout ziet, zal ze zeggen: 
'Je was nooit goed voor me geweest.'" 

Sex 

M008,3367 Mohammed: "Als een man naar bed wil met zijn vrouw en zij dit weigert, zal 
Allah ontevreden zijn over haar, totdat haar man blij is met haar." 
 
De man krijgt ballingschap en honderd zweepslagen vanwege overspel; de 
vrouw wordt vermoord.  

 
B3,49,860 Een nomade en een andere man stonden vóór Mohammed, op zoek naar zijn 

oplossing voor een geschil. De nomade zei: "Mohammed, gebruik de islamitische wet om on-
ze geschillen bij te leggen." De andere man zei: "Ja, we zullen ons houden aan Allah's wet zo-
als u het dicteert." De nomade begon, "Mijn zoon werkte voor deze man en hij had ontucht 
met de vrouw van de man. Sommige mensen zeiden dat hij moet worden gestenigd tot de 
dood; om hem te redden van die straf, betaalde ik een boete van honderd schapen en één sla-
vin. Toen vroeg ik aan sommige islamitische geleerden en die zeiden: "Uw zoon moet hon-
derd zweepslagen worden gegeven en één jaar worden verbannen.'' 

Mohammed zei: "Ik zal dit geschil bijleggen met behulp van Allah's wet. Uw zoon moet 
voor een jaar worden verbannen, en hij moet honderd keer worden gezweept. De slavin en de 
honderd schapen zullen aan u worden teruggegeven." Mohammed wendde zich vervolgens 
tot een metgezel en zei: "Unais, grijp de vrouw van deze man. Ze moeten worden gestenigd." 
Als gevolg hiervan vertrok Unais en stenigde de vrouw tot de dood. 

Schoon / vuil 

B1,4,228 Fatima vroeg aan Mohammed, "Mijn baarmoeder bloedt hardnekkig. Ik kan niet 
schoon blijven. Moet ik het bidden in de steek laten?" Mohammed zei, "Nee. Het bloeden 
wordt veroorzaakt door de bloedvaten, niet door jouw menstruatie. Wanneer uw cyclus be-
gint, stop dan met het gebed. Wanneer de cyclus voorbij is, neem dan een bad en hervat dan 
de gebeden." 

 
Inferieure status 

B2,20,192 Mohammed: "Een vrouw mag niet langer dan drie dagen reizen, tenzij ze door 
haar man wordt begeleid, of een man waarmee ze niet kan trouwen, zoals haar vader, broer of 
grootvader." 

 
M031,5966 Mohammed: "Er zijn veel perfecte mannen, maar de perfecte vrouwen zijn al-

leen Maria, de dochter van Imraan, Asiya, de vrouw van Pharaoh en Aisha (Mohammeds fa-
voriete vrouw). De superioriteit van Aisha naar andere vrouwen is als het vergelijken van 
Tharid [een onbekende referentie] met andere voedingsmiddelen." 

 
B2,20,194 Mohammed: "Een vrouw die in Allah gelooft en de Dag des Oordeels kan niet 

voor meer dan één dag reizen zonder bijzijn van een mannelijk familielid." 
 
M036,6603 Mohammed: "Nadat ik weg ben, is de grootste bedreiging die zal blijven voor 

de stabiliteit, de schade die aan de mannen door de vrouwen gedaan worden." 
 
B3,31,172 Mohammed: "Is het niet een feit dat vrouwen niet bidden of vasten tijdens de 

menstruatie? Dat is de tekortkoming in haar religie." 
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B6,60,51 De Joden hadden een oud gezegde: "Als tijdens de seks jouw vrouw van achteren 

wordt benaderd, dan zal uw kind half gesloten ogen hebben." Daarom werd aan Mohammed 
door Allah dit vers geopenbaard: 
     
    2:223 Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt 
en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede 
tijdingen aan de gelovigen. 

 
B3,48,826 Mohammed vroeg, "Is de waarde van een vrouwelijke ooggetuige bij een getui-

genis niet de helft van die van een man?" Een vrouw zei: "Ja." Hij zei: "Dat komt door de te-
kortkoming van de geest van een vrouw."  

 
B7,62,31 Mohammed "Als er iets een slecht teken zou kunnen zijn, dan zou dat een huis, 

een paard of een vrouw kunnen zijn." 
 
B7,62,33 Mohammed: "Nadat ik sterf, laat ik het grootste probleem, de vrouw, achter aan 

de man." 
 
B7,62,113 Mohammed: "Een vrouw is als een rib; als u haar probeert om haar recht te ma-

ken, zal ze breken. Om een gunst van haar te krijgen, moet je haar gebogen laten." 
Ouderdom van de vrouwen is een reden voor echtscheiding in de islam. Toen één van Mo-

hammeds vrouwen veertig werd, regelde ze om in Mohammeds harem te verblijven, omdat 
zijn vrouwen van het Paradijs werden gegarandeerd, maar ze stopte met seks.  

 
B7,62,134 betreft het vers: 4:128. Als een vrouw mishandeling of onverschilligheid van 

haar man vreest, zal het geen blaam voor hen zijn als zij een verzoening met elkander tot 
stand brengen - verzoening is het beste. De mensen zijn tot gierigheid geneigd.  

 
De verklaring van Allah heeft betrekking op de man die van zijn vrouw wil scheiden en met 

een andere trouwt. Zijn vrouw vraagt hem niet van haar te scheiden, maar haar te behouden 
om zonder enige dwang seks te hebben met haar of voor haar te zorgen. 
 
Een vrouw die misbruikt, geslagen en gekneusd was, verscheen voor Moham-
med.  

B7,72,715 Na haar scheiding van Rifaa, was een vrouw met Abdur Rahman getrouwd. Kort 
daarna ging ze, met het dragen van een groene sluier, naar Aisha, en klaagde over de brutali-
teit haar nieuwe echtgenoot, en liet de verkleurde blauwe plekken op haar huid zien. Aisha 
bemiddelde namens haar met Mohammed, zeggende: "Ik heb nog nooit vrouwen meege-
maakt die zoveel mishandeld waren als de moslimvrouwen. Kijk naar haar blauwe plekken. 
Ze is groener geslagen dan de sluier die ze draagt." Toen Abdur Rahman hoorde dat zijn 
nieuwe vrouw bij Mohammed over zijn gedrag had geklaagd, ging hij vergezeld door zijn twee 
zoons uit een eerder huwelijk naar de profeet. Zijn vrouw zei: "Ik heb geen kwaad gedaan bij 
deze man. Daarnaast is hij impotent en zo goed voor mij als deze hangende, slappe rand van 
mijn gewaad." Abdur Rahman antwoordde: "Ze liegt. Ik ben zeer potent en kan haar bevredi-
gen, maar ze gehoorzaamt me niet en zij wil met Rifaa hertrouwen." 

Mohammed zei tegen de vrouw: "Als dat uw wens is, moet u weten dat dit illegaal is voor u 
om Rifaa te hertrouwen, als je geen seks hebt gehad met Abdur Rahman. Mohammed keek 
toen naar de twee jongens bij Abdur Rahman en vroeg: "Zijn dit jouw jongens?" Abdur Rah-
man zei, "Ja." Mohammed zei toen tegen de vrouw: "Je zegt dat hij impotent is? Die jongens 
lijken sprekend op hem." 
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Wezens van plezier 

Kafir vrouwen zijn voor het plezier van de moslimmannen en gedwongen seks 
met de gevangenen is geaccepteerd.  

B5,59,459 Bij het ingaan van de moskee, zag Ibn Muhairiz Abu Said en vroeg hem of coïtus 
interruptus is geheiligd door Allah. Abu Said zei, "Bij het vergezellen van Mohammed bij de 
slag van Banu Al-Mustaliq, werden we beloond met de Arabische gevangenen, waaronder een 
aantal vrouwen dat zeer werd gewild omdat celibaat een ontbering was geworden. We had-
den gepland om coïtus interruptus te oefenen [wanneer ze later als slaven worden verkocht, 
zouden de vrouwen een lagere prijs krijgen bij een zwangerschap], maar voelden dat we eerst 
instructies moesten krijgen van Mohammed. Mohammed zei echter: "Het is beter dat je niet 
de geslachtsdaad onderbreekt om zwangerschap te voorkomen, want als een ziel is voorbe-
stemd om te bestaan, dan zal het bestaan." 

Huwelijk 
 
Het belangrijkste onderdeel van een vrouw is haar vagina. 

B7,62,81 Mohammed zei: "De huwelijksgelofte waaraan naar verwachting wordt gehouden, 
is het recht van de man om te genieten van de vagina van de vrouw." 

 
B7,62,121 Mohammed: "Als een vrouw het verzoek van haar man voor seks weigert, zullen 

de engelen haar door de nacht vervloeken." 
 

Tijdelijk huwelijk 

Een unieke gewoonte van de islam is het tijdelijk huwelijk. Voor een bepaald 
bedrag van geld, kan een man voor drie dagen slapen met een vrouw. Shia Is-
lam heeft nog steeds deze gewoonte.  

B7,62,51 Abu Jamra getuigde voor Ibn Abbas bij het vellen van een oordeel over het toe-
staan van tijdelijke huwelijken tussen jihadisten en de in aanmerking komende vrouwen. Bij 
het horen van deze uitspraak, vroeg een bevrijde slaaf van Ibn Abbas: "Dit is toch alleen toe-
gestaan als het echt nodig is en het moeilijk is om aan een vrouw te komen, toch?" Ibn Abbas 
antwoordde: "Ja." 

 
B7,62,130 Abdullah, "Terwijl we de jihad voerden met Mohammed, hadden velen van ons 

geen vrouwen bij ons. We vroegen of we gecastreerd moesten worden?" Mohammed beval 
ons om dat niet te doen, en hij gaf ons toestemming om tijdelijke vrouwen te nemen voordat 
hij dit vers reciteerde.  

 
    5:87 O, gij die gelooft, maakt de goede dingen die Allah voor u wettig heeft 
gemaakt, niet onwettig en overtreedt niet. Waarlijk, Allah heeft de overtreders 
niet lief. 

 
M008,3248 We gingen naar het huis van Jibir B. Abdullah, wanneer hij kwam om de Oem-

rah (de kleine bedevaart) te verrichten. Daar vroegen de mensen hem over veel dingen, waar-
onder het tijdelijk huwelijk. Hij zei: "Ja, we maakten gebruik van het tijdelijk huwelijk terwijl 
Mohammed leefde en ook tijdens de regeerperiode van Abu Bakr en Umar." 
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Reglement 

B7,72,815 Allah’s vloek rust op vrouwen die tatoeages maken of ontvangen; degenen die 
hun gezichtshaar plukken en die alles doen om hun natuurlijke uitstraling te veranderen. Als 
dergelijke daden door Allah en Mohammed worden vervloekt, waarom zou ik dan veronder-
stellen om zulke vrouwen anders behandelen? Dat blijkt uit de Koran:  
     
    59:7 ... neem wat de boodschapper u heeft aangeboden, en weiger wat hij u 
heeft verboden. En vrees voor Allah, want Allah is streng in Zijn bestraffing. 

 
B7,62,133 Een vrouw van de Helpers had een dochter wiens haar snel begon uit te vallen, 

nadat ze was getrouwd. De vrouw vroeg Mohammed zijn advies en zei, "De man van mijn 
dochter suggereerde dat ze een pruik moest dragen." Mohammed zei: "Laat haar dat niet 
doen. Allah vervloekt vrouwen die kunstmatig haar dragen." 

 
B3,38,508 Mohammed zei, "Unais, confronteer de vrouw van deze man en als zij toegeeft 

overspel te hebben gepleegd zorg dan dat zij gedood wordt door steniging." 
 
B8,82,803 Ali had een vrouw op een vrijdag tot de dood gestenigd en zei: "Ik heb haar ge-

straft zoals Mohammed dat zou hebben gedaan." 
 

Dit is de Soenna van Mohammed 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/45529-positie-en-rechten-van-de-vrouw-in-
de-islam-een-verkenning.html 
http://www.risallah.com/archief/artikel.php?artikelnr=58 
http://www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel.php?id=1271 
http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htm 
http://www.uitgeverijegmont.be/index.php?route=product/product&product_id=61 

  
    Anke Van dermeersch is de moeder van het Europe-
se boerkaverbod. Ze is het boegbeeld van de organisa-
tie ‘Vrouwen tegen islamisering’. De islamisering van 
de samenleving baart haar immers grote zorgen. 
Vrouwen zijn trouwens de eerste slachtoffers van de 
islam-onverdraagzaamheid. Het boek ‘Hoer noch sla-
vin – vrouwen en islam’ biedt duidelijkheid over de 
ondergeschikte positie van de vrouw in de islam. De 
islam discrimineert en vernedert vrouwen. Meer nog, 
volgens de islam zijn vrouwen niet veel meer dan een 
aan de man ondergeschikt gebruiksvoorwerp.´Hoer 
noch slavin – vrouwen en islam´ is een aanklacht te-
gen de vrouwonvriendelijke islam. Het boek is laag-
drempelig geschreven met de bedoeling toegang te 
verlenen aan zowel allochtone als autochtone vrouwen 
die ongeschoold zijn in de islamtheologie. Het bevat 
een zestal getuigenissen van vrouwen, ook van (ex-
)moslima’s, die zonder blad voor de mond hun – soms 
schokkend – verhaal vertellen. 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/45529-positie-en-rechten-van-de-vrouw-in-de-islam-een-verkenning.html
http://www.risallah.com/archief/artikel.php?artikelnr=58
http://www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel.php?id=1271
http://www.answering-islam.org/Dutch/newton/vrouweninpureislam.htm
http://www.uitgeverijegmont.be/index.php?route=product/product&product_id=61


Pagina  40 
 

Seks 
 

8:20 O jullie die geloven, gehoorzaam aan Allah en Zijn 
Boodschapper en keer jullie niet van Hem af, terwijl jullie horen. 
En wees niet als degenen die zeggen, Wij horen en zij horen niet. 

 
Regels over seks 

B1,4,143 Mohammed: "Als een man, voordat hij gemeenschap heeft met zijn vrouw, zegt: 
'In de naam van Allah, behoed ons voor Satan en bescherm de nakomelingen van onze ge-
meenschap tegen Satan. '" Dan zal het kind, als verordend is dat er een kind zal worden gebo-
ren, niet door Satan worden aangevallen omdat Satan dan machteloos zal zijn."  

 
M002,0566 Na een nachtelijk verblijf in het huis van Aisha, waste een man zijn kleren na 

het ontwaken. Aisha zei tegen hem: "Als je wat sperma ziet, volstaat het wassen van de plek 
om het kledingstuk te zuiveren. Als de plek niet zichtbaar is, dan volstaat het besprenkelen 
van wat water in de buurt van de plek. Als ik sperma zie op Mohammeds kleren, dan wrijf ik 
het er alleen maar uit en spreekt hij een gebed uit tijdens het aankleden." 

 
B1,5,280 Um Sulaim, Abu Talha's vrouw, ging naar Mohammed en vroeg hem: "Moham-

med, aangezien Allah altijd de waarheid tot u spreekt. Moet een vrouw in bad na een natte 
droom?" Mohammed antwoordde: "Ja, als ze een orgasme heeft gehad." 

 
B1,5,290 Mohammed: "Wanneer een man gemeenschap met een vrouw heeft gehad en dus 

seks met haar heeft gehad, is een ritueel bad nodig." 
 

B8,74,312 Mohammed: "Er zijn vijf dingen die profeten gemeen hebben: de besnijdenis, ge-
schoren schaamhaar, kaal geplukte oksels, een kort geknipte snor en geknipte vingernagels." 

Seksuele verminking 

M037,6676 Een man was beschuldigd van ontucht met een van Mohammeds slavinnen. 
Mohammed zei tegen Ali: "Ga en dood deze man." Ali vond de man, zichzelf koelend in een 
waterput, en zei: "Kom er uit".  Toen de man uit de put kwam, merkte Ali dat de man gecas-
treerd was. Toen hij dit zag, spaarde Ali het leven van de man. Ali ging terug naar Moham-
med en legde uit; "de man heeft geen penis".  
 
Deze hadith verwijst naar de besnijdenis van de vrouwelijke genitaliën. Vol-
gens de soenna van Mohammed (de manier waarop hij zijn leven inrichtte) 
heeft hij nooit de verwijdering van de clitoris, dat een gewoonte van die tijd 
was, verboden.  

M003,0684 Er ontstond in Medina een meningsverschil tussen een groep Helpers en Im-
migranten betreffende het baden. De Helpers geloofden dat baden na de seks alleen verplicht 
was als er een zaadlozing was geweest. De Immigranten geloofden dat een bad altijd verplicht 
was na de seks. Abu Musa zei: "Laat mij de zaak regelen." Hij ging naar Aisha en kreeg van 
haar de toestemming om een vraag te stellen. Hij zei: "Aisha, geliefde van de profeet, ik wil u 
wat vragen over een pijnlijke zaak." Aisha zei: "Wees niet verlegen. Praat tegen me zoals je 
met je moeder zou doen. " Abu Musa zei toen: "Wanneer is een bad verplicht?" Aisha ant-
woordde: "Je hebt dit aan de juiste persoon gevraagd. Mohammed heeft gezegd dat een bad 
verplicht is als een man geslachtsgemeenschap heeft gehad met een vrouw en dat hun besne-
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den genitaliën elkaar hebben aangeraakt." 

Jihad en seksueel gedrag 

B7,62,130 Velen van ons werden seksueel gefrustreerd toen zij zonder vrouwen de jihad 
beoefenden. We vroegen Mohammed of we ons zouden moeten castreren. Hij verbood ons dit 
te doen, maar hij gaf ons wel de toestemming om een tijdelijke vrouw te nemen, die we een-
voudig zouden kunnen krijgen, door het geven van een kledingstuk aan een vrouw. Abdullah 
reciteerde vervolgens de Koran: 

 
5:87. O, gij die gelooft, maakt de goede dingen die Allah voor u wettig heeft 

gemaakt, niet onwettig en overtreedt niet. Waarlijk, Allah heeft de overtreders 
niet lief. 
 
Verkrachting van een vrouwelijke Kafir gevangene is jihad. 

B7,62,137 Bij het ontvangen van slavinnen als delen van de oorlogsbuit, zouden we coïtus 
interruptus met hen beoefenen om ongewenste zwangerschap te voorkomen. We vroegen 
Mohammed om zijn mening, en hij vroeg ons drie keer, "Zou je echt jezelf terugtrekken?" 
Toen zei hij, "Er zal geen ziel worden gemaakt die niet is voorbestemd." Zie de afbeelding aan 
het einde van de hoofdstuk. 

Wetten over seks 

B3,48,817 Mohammed beval een ongetrouwde man voor een jaar te verbannen en dat hij 
honderd keer zou worden gezweept, voor het hebben van illegale geslachtsgemeenschap. 

 
    B3,49,860 Een Bedouin en een andere man gingen naar Mohammed en de Bedouin zei, 
"Los ons meningsverschil op met de wetten van Allah." De andere man zei: "Ja, laat de wet 
van Allah's onze geschillen oplossen." De Bedouin zei: "Mijn zoon werkte voor deze man en 
had illegale seks met zijn vrouw. Sommigen zeiden dat mijn zoon tot de dood zou moeten 
worden gestenigd. Om mijn zoon te redden, gaf ik de man een losgeld van honderd schapen 
en een slavin. Islamitische geleerden, zeiden echter, dat mijn zoon honderd keer moest wor-
den gezweept en voor een jaar worden verbannen." Mohammed zei: "Volgens Allah’s wet 
moet je zoon honderd keer worden gezweept en worden verbannen voor een jaar. De schapen 
en de slavin moeten aan u worden teruggegeven." Mohammed zei toen: "Unais, grijpt de 
vrouw van die man en stenig haar tot ze dood is." Unais vertrok vervolgens naar de  vrouw en 
stenigde haar tot de dood. 

Diversen 

B7,72,774 Mohammed vervloekte verwijfde mannen en mannelijke vrouwen. Hij zei: "Gooi 
zulke mensen uit uw huizen." Mohammed beval zo'n man uit te bannen en Umar beval zo'n 
vrouw te verstoten.  

 
B4,54,460 Mohammed: "Als een man zijn vrouw voor seks vraagt en ze weigert, waardoor 

hij boos gaat slapen, zullen de engelen haar de hele nacht vervloeken." 
 
M008,3363 Jabir zei dat de Joden een uitdrukking hadden die zei: "Als een man van ach-

teren seks heeft met zijn vrouw, zal hun kind half gesloten ogen hebben." Daarom werd dit 
vers geopenbaard. 
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    2:223 Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals 
het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult 
ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen. 

 
M008,3365 Mohammed: "Het is prima als een man zijn vrouw van achter wil binnengaan 

of boven op wil liggen, wel moet hij de vagina binnengaan." 
 
Een gevangen Kafir vrouw zou kunnen worden gebruikt voor seks, zelfs als ze 
getrouwd was en haar man aanwezig was.  

M008,3432 Abu Sa'id Al-Khudri vertelde dat terwijl Mohammed bij de Slag van Hoenain 
was, hij een detachement naar Autas stuurde en de vijand daar versloeg. Hoewel Moham-
med’s soldaten vele vrouwen gevangen hielden, waren ze terughoudend om ze met hen tot 
seks te dwingen, omdat hun echtgenoten polytheïsten waren. Allah openbaarde echter aan 
hen dat het was toegestaan, zodra de menstruele cyclus van een vrouw afgelopen was. 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

 

 Islamitische Seks slavernij in de hadiths 

Bron: http://sheikyermami.com/2015/08/puffho-flogs-islamic-slavery  
 
Zie voor meer informatie over het de visie van de islamitische gemeenschap op het huwelijk 
en seks: 
www.al-islam.org/islamic-marriage-syed-athar-husain-sh-rizvi  
www.ontdekislam.nl/het-huwelijk.html  
www.al-yaqeen.com   
 
 
 
 
 

http://sheikyermami.com/2015/08/puffho-flogs-islamic-slavery/
http://www.al-islam.org/islamic-marriage-syed-athar-husain-sh-rizvi
http://www.ontdekislam.nl/het-huwelijk.html
http://www.al-yaqeen.com/
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De afvalligen (ex-moslims) 
 

33:21 In de Boodschapper van Allah hebben jullie zeker een 
uitstekend voorbeeld voor degene die hoopt op Allah en de Laatste 

Dag, en die Allah vaak gedenkt. 

In de islam bestaat de mogelijkheid een afvallige te doden van, dit is iemand die de islam 
verlaat. Dit is in lijn met de Hadith, de Sira (de benaming voor de biografie van de profeet 
Mohammed) en de vroege geschiedenis van de islam na de dood van Mohammed. 
 
Toen Mohammed stierf, wilden hele volksstammen de islam verlaten. De eerste 
oorlogen die door de islam werden uitgevochten waren tegen deze afvalligen, 
en duizenden werden gedood.  

B2,23,483 Na de dood van Mohammed werd Abu Bakr de kalief en hij verklaarde de oorlog 
aan een groep Arabieren, die zich bekeerd hadden tot het heidendom.  

Umar vroeg Abu Bakr, "Hoe kun je oorlog tegen deze mannen voeren als je bedenkt dat 
Mohammed zei: 'Ik ben in opdracht van Allah aan het vechten totdat alle mensen zullen zeg-
gen: "Er is geen God dan Allah," en wie dit zegt zal zijn leven en bezittingen beschermd heb-
ben tegen mijn woede. De uitzonderingen zijn de wettelijke voorschriften die door de mens 
worden beoordeeld; Allah zal alle ‘rekeningen’ vereffenen. 

Abu Bakr zei: "Ik zal vechten tegen degenen die beweren dat er geen verschil bestaat tussen 
de belasting [de armen belasting was een moslim verplicht] en het gebed. De belasting is een 
verplichting die door Allah is opgelegd aan de mensen. Als iemand zou weigeren om me te 
betalen, zelfs de kleinste hoeveelheid die ze gewend waren om te betalen in de tijd van Mo-
hammed, dan zal ik hen bevechten om dit te doen." Umar zei toen: "Allah sprak Aboe Bakr, 
en ik weet nu dat hij gelijk had." 

 
B9,83,17 Mohammed: "Een moslim die heeft toegegeven dat er geen god is behalve Allah 

en dat ik Zijn profeet ben mag niet worden gedood, met uitzondering van drie gevallen: als 
straf voor moord, overspel, of voor een terugkeer naar ongeloof nadat de islam is geaccep-
teerd. " 

 
B9,84,57 Ali beval dat er een aantal atheïsten bij hem moesten worden gebracht om te 

worden verbrand. Toen Ibn Abbas dit hoorde, zei hij: "Als het aan mij lag, zou ik ze niet  
brengen om ze te verbranden. Mohammed vertelde ons, 'Straf geen mensen met vuur. Dat 

is Allah's straf.' Ik zou hebben gedaan zoals Mohammed had opgedragen, 'Dood diegene die 
de islam verlaat.''' 
 
Het doden van valse moslims wordt beloond door Allah. 

B9,84,64 Als ik [Ali] iets aan u vertel dat Mohammed zei: Ik zweer bij Allah, dat ik liever 
zou worden stukgeslagen dan dat ik valse woorden in zijn mond zou leggen. Echter, als ik iets 
anders dan een Hadith tegen u zou zeggen, dan kan het heel goed vals zijn, omdat ik dan mijn 
vijanden zal proberen te misleiden. 

Zonder twijfel hoorde ik Mohammed zeggen: "In de laatste dagen zullen er jonge dwazen 
zijn die alle juiste dingen zeggen, maar hun overtuiging zal niet meer dan hun woorden zijn, 
en zij zullen hun geloof laten vervliegen als een pijl uit een boog. Waar u zulke mensen vindt, 
dood ze. Wie hen doodt, zal op de dag van het oordeel worden beloond.”  
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Geen straf is te hoog voor een afvallige. 
B8,82,797 Een aantal mensen kwam naar Medina en zij werden al snel ziek, dus stuurde 

Mohammed ze naar de plaats waar de kamelen werden gehouden en vertelde hen om kameel 
urine en melk als een remedie te drinken. Ze volgden zijn advies op, maar toen ze hersteld 
waren, doodden zij de herder van de kamelen en stalen de kudde. 

In de ochtend hoorde Mohammed wat de mannen gedaan hadden en riep tot hun gevan-
genschap op. Voor de middag werden de mannen gevangen genomen en vóór Mohammed 
gebracht. Hij beval dat hun handen en voeten werden afgesneden en hun ogen met hete po-
ken werden gekerfd en uitgestoken . Zij werden vervolgens op scherpe rotsen gegooid, hun 
pleidooien voor water werden genegeerd en zij stierven van de dorst. Abu zei: "Zij waren die-
ven en moordenaars die de islam verlaten hadden en teruggekeerd waren naar het heiden-
dom, om die reden hadden zij Allah en Mohammed aangevallen." 
 
Dood de afvallige. 

B9,89,271 Een zekere Jood aanvaardde de islam, maar bekeerde zich later weer naar zijn 
oorspronkelijke geloof. Mu’adh zag de man met Abu Musa en zei: "Wat heeft deze man ge-
daan?" Abu Musa antwoordde: "Hij accepteerde de islam, maar is toen teruggekeerd naar het 
jodendom." Mu’adh zei toen: "Het is de uitspraak van Allah en Mohammed dat hij ter dood 
gebracht moet worden en ik ben niet van plan om te gaan zitten, totdat je hem gaat doden." 
[De dood is de straf voor afvalligheid, het verlaten van de islam.] 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

    In het Westen is de beslissing je geloof de rug toe te keren een per-
soonlijke keuze en het recht van elk individu. In een deel van de isla-
mitische wereld daarentegen beschouwt men afvalligheid als een on-
toelaatbare daad; orthodoxe moslims zien het zelfs als een misdaad 
die met de doodstraf bekocht moet worden. Bovendien zal de afvalli-
ge moslim niet alleen in deze, maar ook in de volgende wereld voor 
zijn trouweloze daad – desertie en verraad van de gemeenschap – 
moeten boeten. Ibn Warraq geeft een glashelder overzicht van wat er 
in de koran en hadiths over afvalligheid staat geschreven en verza-
melde aangrijpende getuigenissen. De ex-moslims die aan het woord 
komen, voelen het als hun plicht zich uit te spreken. Ze gaan de con-
frontatie aan en geven hun visie op het geloof waar ze eens toe be-
hoorden. Deze moedige afvalligen, afkomstig uit alle delen van de 

islamitische en de westerse wereld, vertellen hoe zij langzaam tot het besef kwamen dat hun 
geloof in veel opzichten bedrieglijk en soms zelfs gevaarlijk was. Hun persoonlijke aanteke-
ningen en dagboekfragmenten laten de persoonlijke weg zien die zij aflegden op zoek naar 
inzicht en intellectuele vrijheid. Ze zijn een aanmoediging voor andere ex-moslims om hun 
denkbeelden openlijk te uiten en ze geven een overweldigend beeld van de weg naar ge-
loofsvrijheid. 

Voor meer informatie bezoek:  
http://www.islam-watch.org  

http://www.ex-moslims.nl  
http://www.exmoslim.org  

'Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel'. 
 

http://www.islam-watch.org/
http://www.ex-moslims.nl/
http://www.exmoslim.org/
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Satan en bijgeloof 
 

47:33 O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de 
Boodschapper en laat jullie daden niet voor niets zijn geweest. 

Magie 

B7,71,636 Mohammed zei: "Er is geen twijfel van het bestaan van het boze oog (het terrein 
van de duivel)." Hij verbood ook het tatoeëren. 

Satan  

M023,5046 Mohammed: "Satan is met jou in alles wat je doet. Hij is er wanneer je eet, dus 
als je voedsel uit je mond laat vallen moet je het vuil van het eten wegpoetsen en het opeten. 
Laat niets achter voor Satan. Wanneer je klaar bent met het eten, lik dan je vingers schoon, 
want je weet niet waar de zegening zich in het eten bevindt." 

 
M024,5279 Mohammed: "De bel is Satan’s muziekinstrument." 
 
B4,54,492 Iemand vertelde aan Mohammed dat een man lang na de zonsopgang nog sliep. 

Mohammed zei: "Satan heeft in de oren van die man geplast."  
 
B4,54,500 Mohammed: "Houd jullie kinderen tijdens de schemering bij jullie in de buurt, 

want de duivel is op pad. Na een uur kunnen zij rondzwerven. Roep de naam van Allah op en 
sluit 's nachts de poorten van uw huis. Roep de naam van Allah aan en bedek jullie gerechten. 
Als u uw gerechten niet goed kunt afdekken, plaats dan wat hout of iets anders over de ge-
rechten heen. 

 
B4,54,509 Mohammed: "Satan veroorzaakt geeuwen. Als een van jullie gaapt, stop dan zo 

snel als je kunt. Als je aan het geeuwen bent, zal Satan voor je het weet onheil veroorzaken." 
 

    B7,69,527 Mohammed: "Houd uw kinderen tijdens de schemering binnen, want dat is de 
tijd wanneer de duivels rondzwerven. Na het eerste uur van de nacht, kunnen zij naar hun 
kamers gaan en u kunt Allah aanroepen en uw deuren sluiten. Satan kan een gesloten deur 
niet openen. Roep Allah aan en sluit de dop van uw waterfles; roep Allah op en bedek uw ge-
recht. Bedek ze hoe u het wilt, en doe uw lichten uit." 

Jinns en geesten 

Jinns zijn niet-materiële wezens die mensen kunnen helpen of bezeren. Mensen 
zijn van aarde gemaakt en de jinns zijn van vuur gemaakt. Jinns zijn ook in de 
Koran te vinden; één soera is genaamd "De Jinns." 

B4,54,533 Mohammed: "Doe deksels op de potten en pannen, bedek uw schotels, en zet ‘s 
nachts de dop op de waterfles. Sluit uw deuren en houd 's nachts een wakend oog op jullie 
kinderen, want dat is wanneer de jinns op hol slaan. Schakel bij het naar bed gaan het licht 
uit, zodat een rat geen brand in huis kan veroorzaken. 

 
B5,58,199 Masruq en ik [Abdur-Rahman] waren aan het praten en ik vroeg hem: "Wie ver-

telde Mohammed over de jinns die naar de Koran luisteren?" Hij antwoordde: "Je vader, Ab-
dullah, vertelde me dat Mohammed over hen via de stem van een boom hoorde." 
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    B5,58,200 Een keer vroeg Mohammed, "Wie bent u?" Ik antwoordde: "Abu Huraira." Hij 
zei: "Geef me een paar stenen, zodat ik mijn anus kan afvegen, en zorg ervoor dat je me niet 
gedroogde mest of een bot brengt." Later vroeg ik hem wat de betekenis van het bot en de 
mest was en hij zei: "Dat is wat jinns eten." De jinn vertegenwoordiger van Nasibin - een zeer 
charmante jinn - vroeg of ze de resten van de menselijke voeding mochten hebben. Ik bemid-
delde voor hen bij Allah, dat ze nooit honger krijgen, zolang er mest en botten waren om ze te 
voeden. 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

 
Een djinn (Arabisch: جـــن) is een 
bovennatuurlijk onzichtbaar wezen, dat 
volgens islamitische overleveringen, die aan 
bod komen in de Koran, bezit kan nemen van 
mensen. Samen met mensen en Engelen zijn 
Djinns volgens de koran de drie levensvormen 
met een bewustzijn gemaakt door Allah. De 
djinn komt ook buiten de Koran veelvuldig 
voor in verhalen, maar dan als magisch 
wezen dat wensen vervult. In deze context 
wordt de naam 'djinn' vaak vertaald als 
'geest'.In de Koran heeft de 72e soera als titel: 
Al-Djinn, maar uitspraken over deze wezens 
komen door de gehele Koran voor. Niet alle 
djinns worden tot de boze machten gerekend; 
er zijn ook djinns die bij de goede machten 
horen, hetgeen een bredere betekenis van het 
verwante begrip demon, of daimon behelst, 
dan in het westen tegenwoordig gebruikelijk 
is. In het soefisme, een afsplitsing van de 
islam die occulte in de traditie heeft, nemen de 
djinns een bijzondere plaats in. De Engelen 
zijn geschapen uit licht, daarentegen zijn 
djinns geschapen uit een rookloze vlam van 
vuur. Een djinn kan ook een geloof bezitten. 
Er zijn zelfs stromingen binnen de islam waar 
beweerd wordt dat een djinn met een mens 

kan trouwen. In de koran zijn er zowel goede als slechte djinns. Er zijn zelfs smeekbeden die 
tegen een eventuele aanwezigheid van een djinn gebruikt kunnen worden. Ze zijn vaak 
aanwezig op onreine plekken zoals vuilnisbelten en sterk verontreinigd water. Het niet in de 
djinn geloven is voor een moslim niet mogelijk, omdat de Koran heel duidelijk in vele verzen 
er over spreekt. 
 
Voor meer informatie bezoek: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Djinn_(mythisch_wezen)  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Djinn_(mythisch_wezen)
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Medicatie, gezondheid en wetenschap 
 

3:32 Zeg: Gehoorzaam Allah en de Boodschapper; maar als zij 
terugkeren, Allah houdt zeker niet van de ongelovigen. 

Wetenschap  

B4,54,421 Op een dag toen de zon onderging vroeg Mohammed mij [Abu Dhar], "Weet u 
waar de zon ’s nachts naar toe gaat?" Ik zei: "U en Allah weten dat beter dan ik." Mohammed 
zei, "de zon reist tot hij onder de troon van Allah zit, waar hij wacht op de gegeven toestem-
ming om op te rijzen . Er zal een dag komen wanneer het de zon noch toegestaan is om te rus-
ten, noch mag doorgaan op de gebruikelijke manier. Hij zal in plaats daarvan de opdracht 
krijgen terug te keren in de richting waar hij vandaan kwam en hij zal dan in het westen op-
rijzen. Dit is hoe ik Allah's openbaring interpreteer: 
     
    36:37 En een teken voor hen is de nacht waar Wij de dag aan onttrekken, 
waarop zij in duisternis zijn.  

 
B9,93,476 Mohammed: "Er zijn vijf onzichtbare sleutels, die alleen bij Allah bekend zijn: 

alleen Allah weet wat er morgen gaat gebeuren; alleen Allah weet of een kind als een man of 
een vrouw geboren wordt; alleen Allah kan het weer voorspellen; alleen Allah weet wanneer 
en waar een mens zal sterven." 

 
B8,74,246 Mohammed zei: "Allah schiep Adam in de perfecte menselijke vorm en grootte, 

bijna negentig voet lang. Toen Allah Adam geschapen had zei hij: 'Ga er op uit en stel jezelf 
voor aan de engelen die daar verblijven. Besteed aandacht aan hun begroeting, want dat is de 
manier waarop u en uw afstammelingen anderen zullen begroeten.' Adam ging naar de enge-
len en zei: 'As-Salamu Alaikum (moge vrede zijn voor u).' De engelen antwoordde, 'As sala-
mu-Alaika wa Rahmatullah (vrede en Allah's genade aan u)." Mohammed zei ook: "Iedereen 
die het Paradijs betreedt, zal dat doen in de perfecte en originele vorm van Adam, in plaats 
van hun huidige status, die voortdurend aan het afnemen is.' 

 
B4,55,549 Mohammed vertelde over de menselijke conceptie. De eerste veertig dagen na 

de bevruchting, wordt ieder van ons in de baarmoeder van een moeder gevormd. De volgende 
veertig dagen bestaat ieder als een klont bloed, en de volgende veertig als een beetje vrucht-
vlees. Dan wordt door Allah een engel gezonden om vier bepalende woorden te schrijven die 
de lot van een persoon lot bepalen: zijn daden, zijn tijd van de dood, zijn beroep, en of hij zal 
worden gezegend of vervloekt door Allah. Dan wordt een ziel doordrongen in zijn lichaam.  

 
    B4,55,546 Horende over de dreigende komst van Mohammed naar Medina, ging Abdullah 
naar hem toe en zei: "Ik heb drie vragen voor u die alleen een profeet kan beantwoorden: Wat 
is het eerste teken van de Dag des Oordeels? Wat zal de eerste geserveerde maaltijd in het 
paradijs zijn? Waarom lijkt een kind op zijn vader, en waarom zal het eruit zien als de broer 
van de moeder?" Mohammed zei: "Gabriel heeft me zojuist deze antwoorden gegeven." Ab-
dullah zei: "Van alle engelen, is Gabriel de grootste vijand van de Joden." Mohammed ver-
volgde, "Het eerste teken van het oordeel is een grote brand die de mensen van het oosten en 
het westen zal verenigen; de mensen van het Paradijs zullen eerst dineren en lever van vis 
eten; als tijdens de geslachtsgemeenschap de man als eerste klaarkomt, zal het resulterende 
kind op hem lijken, als de vrouw als eerste klaarkomt, dan zal het kind op haar lijken." 
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Genezingen 

B4,54,483 In Mekka, zat ik [Abu] vaak samen met Ibn Abbas. Op een keer had ik koorts en 
hij vertelde me, "Neem Zamzam water [uit een put in Mekka] om de koorts te verlichten, 
want Mohammed zei dat de koorts veroorzaakt wordt door de warmte van de vuren van de 
hel; verlicht het met water, of Zamzam water." 

 
B7,67,446 Aan Mohammed werd gevraagd over een muis die in wat boter vet viel en stierf. 

Hij zei de muis en het botervet dat er omheen zat te verwijderen, maar de rest van het boter-
vet te behouden en op te eten." 

 
B7,71,673 Mohammed: "Als een vlieg in een container van vloeistof valt, dompel deze dan 

in de vloeistof onder en gooi de vlieg weg. In één vleugel van de vlieg zit de ziekte, maar in de 
andere bevindt zich de remedie voor de ziekte." 

 
B7,71,591 Tijdens het reizen naar Medina werd Ghalib met ziekte bevangen. Ibn Abi Atiq 

ging naar hem toe en vertelde ons, "Behandel de ziekte met zwarte komijn. Vermaal vijf of 
zeven zaden en voeg olie toe. Doe het mengsel in beide neusgaten, omdat Aisha mij vertelde 
dat ze Mohammed had horen zeggen dat zwarte komijn elke ziekte met uitzondering van As-
Sam kan genezen. Aisha vroeg, 'Wat is As-Sam?' Mohammed antwoordde: 'Dood'." 

 
B7,71,592 Ik [Abu Huraira] was er bij toen Mohammed zei: "Zwarte komijn kan elke ziekte 

genezen, behalve de dood." 
 
B7,71,611 Mijn zoon was erg ziek en had last van zijn keelamandelen die ik [Um Qais] had 

behandeld door mijn vingers tegen zijn gehemelte en de amandelen aan te drukken. Ik nam 
de jongen met mij mee om Mohammed te zien, en hij vroeg me: "Waarom druk je op de keel 
van jouw zoon en doe je hem pijn? Behandel hem met Indiase wierook. Het geneest zeven 
ziekten, waaronder pleuritis. Om zieke keelamandelen te behandelen, wordt het opgesnoven, 
en voor het behandelen van pleuritis wordt het in één kant van de mond geplaatst." 
 
Mohammed over ziekte.  

B7,71,614 Een man zei tegen Mohammed: "Mijn broer heeft last van diarree." Mohammed 
zei: "Zeg tegen hem dat hij honing moet drinken." De man keerde terug naar Mohammed en 
zei: "Hij dronk de honing, maar het maakte zijn toestand nog erger." Mohammed zei: "Allah 
vertelt de waarheid en de maag van jouw broer vertelt een leugen." 
 

Dit is de Soenna van Mohammed 

    Zamzam of Bron van Ismaïl (Ar: ـــــــــــزم  ligt in Mekka, vlak naast de Ka'aba. De Bron (زم
is volgens de overlevering vernoemd naar het Arabische woord zam dat stop betekent, dus 
eigenlijk heet het Stop-Stop Water. Het bezoeken van de bron is een onderdeel van de hadj, 
een van de vijf zuilen van de islam. De bron is circa 35 meter diep. Over de bron is een koe-
pelvormige ruimte gebouwd, de al Koebba. Sinds 2005 kan de bron alleen nog bereikt wor-
den door een tunnel die in de Grote Moskee begint. De oude ingang naast de Ka'aba is reeds 
lang afgesloten en ook de verderop gelegen ingang op het plein rond de Ka'aba is afgeslo-
ten. Het water wordt gezien als geneeskrachtig, zoals gezegd door de islamitische profeet 
Mohammed. Veel pelgrims nemen flessen met het water mee naar huis en dompelen de kle-
ding bestemd voor hun begrafenis erin. 
Voor meer informatie bezoek: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zamzam  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mekka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ka%27aba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bron_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hadj
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_zuilen_van_de_islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Masjid_al-Haram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelgrim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrafenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zamzam
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Lichamelijke functies 
 

58:20 Degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenwerken, zij 
zullen tot de diepst verlaagden behoren. 

 
Aangezien Mohammed het ideale rolmodel van de islam is en dat het moslim zijn dan ook 

met zich meebrengt dat al zijn handelingen moeten worden nagebootst, handelt een aantal 
hadiths in detail over de lichaamsfuncties van Mohammed. Hier zijn een paar voorbeelden: 

Plassen / poepen 

M002,0504 Salman getuigde ervan dat hij kreeg te horen: "Je leert alles wat u moet weten 
van Mohammed, zelfs over uitwerpselen." Salman antwoordde: "Ja. Mohammed heeft ons 
verboden om tijdens het plassen of poepen het gezicht richting Mekka te hebben, tijdens het 
uitvegen van de anus de rechterhand te gebruiken en bij het afvegen minder dan drie steen-
tjes, dierlijke mest of een stukje bot te gebruiken." 

 
B1,4,226 Abu Musa vond de manier van plassen erg belangrijk, want hij heeft gezegd, “als 

een Jood urine op zijn kleding morst, moet hij een stuk van zijn kleding afsnijden.” Toen hij 
dat had gehoord, gaf Hudhaifa het volgende commentaar aan Abu Wail, “Ik wilde dat hij niet 
zoveel belang hechtte aan de manier van plassen.” Hudhaifa ging verder, “Mohammed zou 
gewoon staand op de stortplaats plassen.” 

 
    B1,4,215 Mohammed wandelde eens op het kerkhof toen hij de stemmen hoorde van twee 
mensen die doodgemarteld waren. Allereerst zei Mohammed, "Deze mensen zijn gemarteld 
voor een grote zonde die wij moeten voorkomen". Hij voegde er snel aan toe, "Ja ze zijn ge-
straft voor een grote zonde". De ene voorkwam nooit dat hij zichzelf vervuilde tijdens het 
plassen, en de ander was een verschrikkelijke roddelaar die problemen veroorzaakte bij zijn 
vrienden. Mohammed vroeg toen een blad van een palmboom en kreeg deze. Hij scheurde 
het blad in tweeën en legde op elk graf in kwestie een half blad. Toen gevraagd werd naar de 
betekenis van deze handeling zei hij; "Ik hoop dat hun straf zal worden verlicht gedurende 
het opdrogen van de stukken blad". 
 
Rituelen bij het doen van de behoefte 

 
B1,4,144 Wanneer Mohammed vertrok om zijn behoefte te doen, zou hij zeggen: "Allah, 

behoed mij voor de boze geesten en voor slechte daden." 
 
B1,4,146 Mohammed: "Als iemand in een open landschap zijn behoefte moet doen, mag 

zijn gezicht niet richting Mekka gericht zijn. In plaats daarvan moet het gezicht ofwel tot het 
westen of het oosten zijn gericht." 

 
B1,8,388 Mohammed zei: "Kijk niet in de richting van Mekka tijdens het doen van je be-

hoefte. Kijk in plaats daarvan uit op het westen of het oosten." Abu Aiyub zei ook: "Aangeko-
men in Sham vonden we toiletten richting Mekka. Dus, we gebruikten hen, maar richtten on-
ze gezichten zijwaarts en smeekten Allah om ons te vergeven." 

 
B1,4,147 Het wordt vaak gezegd: "Als je gebruik maakt van het toilet, richt je dan niet rich-

ting Mekka." Ik [Abdullah] zeg tot hen: 'Ik zag een keer van het dak van mijn huis, Moham-
med zittend op een paar bakstenen. Hij was bezig met het doen van zijn behoefte. Zijn gezicht 
was naar Jeruzalem gericht, maar hij werd door een scherm afgeschermd. " 
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B1,4,156 Mohammed: "Gebruik uw rechterhand niet bij het vasthouden van uw penis of het 

reinigen van uw geslachtsdelen. Bij het drinken, blaas dan niet in de beker." 
 
M003,0729 Bij binnenkomst en gebruik van een toilet, zou Mohammed zeggen: "Allah, be-

scherm me tegen 'kwade' en stinkende geuren." 
 

    B1,4,163 Mohammed: "Bij het wassen, moet men eerst water in de neusgaten doen en het 
daarna uitsnuiven. Iemand die zijn anus afveegt met stenen, moet een oneven aantal stenen 
gebruiken. Bij het ontwaken, moet een persoon eerst zijn handen wassen voor het uitvoeren 
van de rituele wassing, omdat niemand weet waar zijn handen tijdens het slapen zijn ge-
weest." 

Winderigheid 

B1,4,137 Mohammed: "Iemand die tijdens zijn gebed ofwel urineert, poept, of een wind 
laat, moet de rituele wassing herhalen, anders zal zijn gebed niet worden geaccepteerd." 

 
B1,4,139 Mohammed werd door mijn oom een vraag gesteld over een kennis die vermoede-

lijk een wind liet tijdens het bidden. Mohammed zei: "Tenzij hij iets hoort of ruikt, mag hij 
niet stoppen met bidden." 

 
B1,8,436 Mohammed: "Zolang iemand rein is tijdens het bidden en geen scheten laat, zul-

len de engelen voortdurend voor hem om Allah’s vergiffenis vragen. De engelen zeggen: "Al-
lah wees genadig. Vergeef hem.'' 

 
B8,73,68 Mohammed verbood het om iemand uit te lachen bij het laten van een wind. 
 

Spugen 

B1,8,404 Mohammed: "Niemand moet rechtstreeks vooruit of aan de rechterkant van zich-
zelf spugen, in plaats daarvan moet hij links of onder zijn voet spugen." 

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

            

Voor meer informatie bezoek: 

http://www.islam-watch.org/abulkasem/IslamicVoodoos/Part14.htm 

 

http://www.islam-watch.org/abulkasem/IslamicVoodoos/Part14.htm
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Dieren 
 

8:46. En gehoorzaam aan Allah en Zijn Boodschapper en redetwist 
niet onderling, opdat jullie niet ontmoedigd raken en jullie macht 

verdwijnt; en wees standvastig. Allah is immers met de 
standvastigen. 

Honden 
B1,4,173 Mohammed: "Het is belangrijk dat een bord zeven keer gewassen wordt als een 

hond ervan gedronken heeft." 
 
B3,39,515 Mohammed: Als iemand een hond bezit die niet jaagt of een boerderij bewaakt, 

dan zal dagelijks van de opgebouwde goede daden de beloning ter waarde van een Qirat in 
mindering worden gebracht.” 

 
B7,67,389 Mohammed: "Van iedereen die een hond louter als huisdier houdt, en niet als 

jacht- of waakhond, zal er iedere dag twee Qirat van zijn opgebouwde goede daden in minde-
ring worden gebracht."  

 

B1,9,490 Ik [Aisha] kreeg van de verschillende dingen te horen die een gebed kunnen ont-
krachten. Mij werd verteld, "Het gebed wordt nietig verklaard als een hond, een ezel, of een 
vrouw voor de mensen die in gebed zijn loopt." Ik zei: "U hebt de vrouwen gelijkgesteld aan 
honden. 

 
M004,1032 Mohammed zei: "Als iemand bij het gebed voor u staat met een object zo groot 

als de achterzijde van een zadel, een ezel, een vrouw, of als er een zwarte hond voor u loopt, 
zal uw gebed worden geblokkeerd. " Iemand vroeg: "Abu Dhar, waarom is er een groot ver-
schil tussen enerzijds een zwarte hond en anderzijds een rode of een gele hond?“ Abu Dhar 
zei, "Ik vroeg hetzelfde aan Mohammed, en hij zei: "een zwarte hond is een duivel".  

 

M010,3813 Mohammed gaf het bevel om honden te doden. We gehoorzaamden zo trouw 
dat we zelfs de hond die een vrouw uit de woestijn begeleid doodden. Mohammed herriep 
later dit bevel, maar hij zei wel: "Het is je plicht om een zwarte hond te doden, zelfs als het 
witte vlekken boven de ogen heeft, want het is een duivel." 

 
    B3,34,439 Mohammed verbood geld te ontvangen in ruil voor een hond, voor seks, of in 
ruil voor waarzeggerij. 

Slangen 

B4,54,518 Ik [Ibn Umar] was getuige dat Mohammed een preek gaf. Hij zei: "Dood slangen 
wanneer je kunt. Wees extra toegewijd om een slang met twee witte strepen op de rug, of een 
slang met een verkorte of verminkte staart te doden. Ze veroorzaken blindheid en miskra-
men." 

 
    B4,54,527 Mohammed: "Dood slangen met twee witte lijnen op hun rug; ze veroorzaken 
blindheid en miskramen." 

Dit is de Soenna van Mohammed 



Pagina  52 
 

Kunst 
 

4:170 O mensheid, de Boodschapper is inderdaad tot jullie gekomen 
met de waarheid van jullie Heer, dus geloof, het is beter voor jullie. 

En als jullie niet geloven, dan behoort al wat in de hemelen en op 
aarde is waarlijk aan Allah. En Allah is immer Wetend, Wijs. 

B7,72,843 Op een dag was Mohammed terneergeslagen, omdat het beloofde bezoek van 
Gabriel was uitgesteld. Toen Gabriel eindelijk kwam, klaagde Mohammed over het uitstel. 
Gabriel zei tegen hem: "Engelen betreden geen huis waar zich een hond of een afbeelding 
daarvan zich bevindt".  

 
B8,73,130 Er was eens een gordijn met afbeeldingen van dieren erop in mijn [Aisha's] huis. 

Toen Mohammed het zag, liep zijn gezicht rood aan van woede. Hij scheurde het aan stukken 
en zei: "Mensen die dergelijke afbeeldingen schilderen zullen op de Dag des Oordeels de ver-
schrikkelijkste straf van de hel krijgen." 

 
B4,54,447 Ooit maakte ik [Aisha] een gevuld kussen voor Mohammed en ik versierde het 

met afbeeldingen van dieren. Op een dag kwam hij met een paar mensen binnen en ik zag 
aan zijn gezicht dat hij geërgerd was. Ik vroeg: "Wat is er mis?" Hij antwoordde: "Wat doet 
dat kussen daar?" Ik antwoordde: "Dat heb ik voor je gemaakt, zodat je erop kan liggen." Hij 
zei: "Besef je niet dat engelen een huis niet zullen betreden waar dierenafbeeldingen zijn en 
dat degene die dergelijke afbeeldingen maakt op de Dag des  Oordeels gestraft wordt, totdat 
hij wat hij gemaakt heeft tot leven brengt?" 

 
 B3,34,428 Ibn Abbas en ik waren op een dag samen, toen er een man naar hem toe kwam 

en zei: "Ibn Abbas, ik ben een schilder en mijn levensonderhoud komt van deze prenten." Ibn 
Abbas zei: "Ik weet alleen wat Mohammed mij verteld heeft, en ik hoorde hem zeggen: 'Wie 
een portret schetst blijft Allah's straf ontvangen, totdat hij het portret in leven kan brengen, 
wat natuurlijk een mens niet doen kan.'" De man werd bleek en bij het horen van dit slaakte 
hij een diepe zucht. Ibn Abbas zei: "Dat is een schande. Als u prenten moet gaan maken, dan 
is mijn advies om prenten van levenloze objecten te maken, bijvoorbeeld bomen."  
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Mohammed 
 

64:12 En gehoorzaam aan Allah en gehoorzaam aan de 
Boodschapper; maar als jullie je afkeren, het is slechts de plicht 

van Onze Boodschapper om (de boodschap) duidelijk af te leveren. 
 
Zijn fysieke verschijning 

B7,72,791 Qatada vroeg Anas om Mohammeds haar te beschrijven. Anas zei, "Mohammeds 
haar bereikt bijna zijn schouders. Het was golvend. Niet recht, maar ook niet zeer krullend." 

 
B7,72,793 Mohammed had een unieke aanblik. Hij had grote voeten en handen, en zijn 

handpalmen waren zacht. 
 

B4,56,751 Mohammed was van gemiddelde hoogte en had brede schouders en lange haren. 
Ik zag hem een keer een rode mantel dragen, en toen dacht ik dat hij de meest knappe man 
was die ik ooit had gezien. 

Mohammeds blanke huid 

Er zijn vele hadiths die verslag doen van Mohammeds 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 konden zien. Ibn Bukair beschreef het als "de witheid van 
zijn oksels." 

 
B9,90,342 In de slag bij Al-Ahzab, hielp Mohammed ons met het vervoeren van het vuil. 

We konden toen het stof dat op zijn witte buik lag zien. 
 

B1,3,63 Op een dag zaten we met Mohammed in de moskee, toen een man op een kameel 
rondreed. Hij vroeg, "wie van u is Mohammed?" We antwoordden, "Die witte man leunend 
op zijn wapen…" 

Zijn boosheid  

Er zijn vele hadiths over Mohammeds  woede. 
B1,2,19 Als Mohammed een moslim vroeg om iets te doen, zorgde hij ervoor dat het ge-

makkelijk was om uit te voeren, iets dat kon worden gedaan 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 Mohammeds gezicht te lezen en hij zei: "Niemand vreest Allah meer dan ik, en ik ken Al-
lah 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 Mo-
hammed 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." 
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Zijn vrouw Aisha 

Aisha was zijn favoriete vrouw. Deze droom gebeurde toen ze zes was. 
M031,5977 Aisha citeert Mohammed: "In drie opeenvolgende nachten 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 ge-
beuren.' 

 
M008,3309 Mohammed en ik [Aisha] trouwden toen ik zes jaar was. Ik werd naar zijn huis 

gebracht toen ik negen was. We verhuisden naar Medina waar ik voor een maand met koorts 
ziek werd. Als gevolg van de ziekte viel mijn haar uit. Op een dag kwam mijn moeder, Umm 
Ruman naar mij toe, terwijl ik met sommige vrienden op een schommel 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 bin-
nen en overhandigde me aan enkele van de hulpvrouwen die me gelukwensten. De vrouwen 
wasten me en maakte me vrolijk en gelukkig. In de ochtend kwam Mohammed en ik werd 
aan hem gegeven. 

 
    B8,73,151 Mijn vriendinnen en ik [Aisha] speelden met poppen in Mohammeds aanwe-
zigheid. 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. 

Seks 

B1,5,249 Verteld door Maimuna, een vrouw van Mohammed: Na de seks waste Moham-
med zichzelf net als voor het gebed, behalve dat hij niet zijn voeten ging wassen. Hij zou het 
sperma en de vaginale afscheidingen van zijn penis afspoelen en water over de rest van zijn 
lichaam gieten. Hij zou vervolgens zijn voeten uit de badkuip halen en ze wassen. Dit was de 
manier hoe Mohammed zichzelf na het hebben van seks reinigde.  

 
B7,71,660 Magie werd bij Mohammed gebruikt. Dat deed hem denken dat hij seks met zijn 

vrouwen had, terwijl hij het in feite niet had. Op een dag zei hij tegen Aisha, "Ik heb een 
openbaring van Allah over dat probleem dat mij dwars zat. Twee mannen kwamen in een 
droom naar mij toe; één van hen zat bij mijn hoofd en de andere aan mijn voeten. De eerste 
vroeg de ander: 'Wat is het probleem van deze man?' De andere antwoordde: 'Hij is onder 
een magische spreuk.' De eerste man vroeg: 'Onder wiens spreuk is hij?' De andere man ant-
woordde, 'Labid, een hypocriet en een bondgenoot van de Joden.' De eerste man vroeg toen 
aan de andere, 'Wat werd er voor het uitbrengen van de spreuk gebruikt? Een kam met Mo-
hammeds haar erin,' kreeg hij te horen. 'Waar is deze kam?' vroeg de eerste man. 'In een van 
dadelpalm gemaakte tas. Het is verborgen onder een rots in de Dharwan put,' vertelde de an-
dere man hem."  

Mohammed ging naar Dharwan en verwijderde de tas met de kam. Hij zei: "Dat was de put 
die ik in mijn droom zag. Het water was de kleur van de henna en de dadelpalmen eromheen 
leken op de hoofden van de duivels. Ik haalde de tas met de behekste kam weg." Aisha zei 
tegen Mohammed:" Waarom liet u Nashra uw kwaal niet behandelen? "Mohammed zei:" Het 
was niet nodig. Allah had me al genezen. Trouwens, ik wil niet dat het kwaad (magie) zich 
onder de mensen ging vestigen." 

 
Gewoonten 

B1,4,169  Mohammed zou alle taken uitvoeren, door van rechts naar links te werken. Dit 
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omvatte ook het aandoen van zijn schoenen, het kammen van zijn haar, of het wassen. 
 
B1,6,298 Mohammed en ik [Aisha] baden na de seks samen in hetzelfde bad. Tijdens mijn 

menstruatie cyclus, zou hij me een jurk laten dragen die me slechts vanaf de taille bedekte en 
hij zou me strelen. Hij liet me toe zijn hoofd te wassen terwijl ik ongesteld was. 

 
B7,65,292 Mohammed had de voorkeur om de dingen vanuit de rechterkant te doen; zijn 

haar kammen, zijn schoenen aan doen, of het uitvoeren van de wassing. Hij zou deze praktijk 
volgen in elk ding dat hij deed. 

 
M023,5018 Anas zei dat Mohammed de mensen verbood 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 zijn hand niet afvegen totdat het 

door hemzelf of een ander is schoongelikt." 
 
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 een man ook om een kledingstuk te dra-
gen dat geen opening voor de armen had en een enkel kledingstuk dat te kort was, zodat de 
genitaliën konden worden gezien. 

 
M024,5238  Mohammed: "Niemand mag op zijn rug liggen met een voet boven op de an-

dere geplaatst." 
 
Mohammed lijkt buitengewoon bescheiden te zijn geweest over zijn lichaam. 

B7,72,807 Op een dag keek een man in Mohammeds huis en zag dat hij met een kam zijn 
hoofd zat te krabben. 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 de mensen toe-
stemming moeten vragen, is dat zij worden afgehouden van de dingen die zij niet mogen 
zien." 

Mohammeds slaven 

B3,34,351 Een man wilde bij zijn dood een slaaf wegdoen, 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. 

 
B7,65,344 In het huis van zijn slaaf kleermaker, at Mohammed een kalebas schotel waar hij 

van leek te genieten. Sindsdien, genoot ik [Anas] van het eten van kalebas. 
 

    B9,91,368 Umar zocht Mohammed en vond hem boven in een kamer met een zwarte slaaf 
staande 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 de islam. 
B9,90,332 Abu Huraira hoorde Mohammed zeggen, "Bij Allah, als ik een manier had om 

alle mannen die in de jihad wilden vechten te transporteren, dan zou ik geen kans missen om 
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tegen de Kafirs te vechten. Het zou een genot zijn om voor Allah te worden gemarteld, te 
worden opgewekt, en opnieuw en opnieuw te worden gemarteld." 
Humor in jihad. 

M031,5932 Amir B. Sa'd had op gezag van zijn vader gemeld, dat de apostel van Allah zijn 
ouders voor hem had opgroepen op de dag van Uhud, toen een polytheïst de moslims had 
opgestookt. Daarop zei de apostel van Allah tot hem: "(Sa'd), schiet een pijl, (Sa 'd), gebruik 
mijn moeder en vader als losgeld." Ik trok een pijl en ik schoot een veerloze pijl op de Mek-
kaanse polytheïst, met het doel hem te treffen. Hij viel en zijn geslachtsdelen werden blootge-
steld. De boodschapper van Allah lachte, 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 tussen de kamelen te blijven die verzameld waren voor 
de belastingen. Hij vertelde hen om van de kameel urine en melk te drinken, zodat zij gene-
zen zouden. De mensen echter doodden in plaats daarvan de herder en stalen de kamelen. 
Mohammed stuurde mannen om hen snel te vangen. Mohammed beval dat hun handen en 
voeten werden afgesneden, en hun ogen met hete poken werden doorboord. Zij werden verla-
ten om te sterven van de dorst op de rotsen van Harra.  

Zijn lichamelijke functies 

Eén van de vele hadiths over Mohammed en zijn behoefte. 
B1,9,479 Als Mohammed naar het toilet ging, volgde een andere jongen en ik hem met een 

stok, een staf en een emmer water. Als hij klaar was, zouden we hem het water geven. 
 

In Denemarken verscheen op 30 
september 2005 in dagblad Jyllands-
Posten een serie van twaalf cartoons 
over de profeet Mohammed, de 
spotprenten toonden of hadden 
betrekking op Mohammed of de islam. 
Deze serie spotprenten leidde tot 
woede en verontwaardiging onder 
moslims in zowel Denemarken en 
West-Europa als moslimlanden, en 
vervolgens tot ophef en woede in de 
westerse wereld over die islamitische 
woede. Veel moslims vinden dat 
Mohammed niet mag worden 
afgebeeld; andere moslims vinden dat 

Mohammed niet op een afbeelding in verband mag worden gebracht met terrorisme. De 
aanleiding tot deze serie tekeningen was dat de schrijver Kåre Bluitgen tevergeefs had 
gezocht naar een illustrator voor een kinderboek over Mohammed. Jyllands-Posten 
reageerde hierop met een verzoek aan veertig tekenaars om een karikatuur van 
Mohammed te maken als illustratie bij een artikel over zelfcensuur en vrijheid van 
meningsuiting. De cartoons werden later ook in een groot aantal andere bladen 
gepubliceerd. Naar schatting kwamen wereldwijd meer dan 100 mensen om het leven door 
rellen. Zie de link voor de Mohammed cartoons; 
https://cecilieapesland.files.wordpress.com/2011/01/mohammedcartoons.jpg  

https://cecilieapesland.files.wordpress.com/2011/01/mohammedcartoons.jpg
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Opmerkingen 
 

9:63 Weten zij niet dat voor degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegen-
werken er het Vuur van de hel is om in te verblijven? Dat is de vreselijke ver-

nedering. 
 

Dualiteit 

De Hadith verdeelt de mensheid in twee groepen, de moslims en de Kafirs. De Koran en de 
Sira presenteren ditzelfde wereldbeeld. Elke groep heeft een eigen gedeelte van toegepaste 
ethiek, dus er is sprake van zogenaamde dubbele ethiek. Er is een deel dat vertelt hoe de mos-
lims behandeld zouden moeten worden en een tweede deel dat beschrijft hoe men met de 
Kafirs moet omgaan.  

Niet-moslims kunnen vriendelijk worden behandeld of ze kunnen als de vijand van Allah 
worden behandeld. Hun goederen kunnen hun worden afgenomen; ze kunnen worden bele-
digd, ze kunnen slaven worden, en ze kunnen zelfs worden vermoord als een dergelijke be-
handeling de islam zal bevoordelen.  

Politieke dualiteit 

De Hadith is deel van de Sunna (tradities, gewoonten, handelswijze van Mohammed) met 
betrekking tot de jihad, de slavernij, Dhimmi’s en afvalligen. Dit zijn politieke kwesties met 
een ethische grondslag. Het lijden veroorzaakt door de jihad, de slavernij, Dhimmi’s, en het 
doden van afvalligen is allemaal gebaseerd op de dualistische islamitische ethiek. Het is een 
absolute ethische ongelijkheid die goddelijk geacht wordt, gesanctioneerd door de enige god 
van het heelal, Allah. Deze ongelijkheid tussen de moslims en de Kafirs is permanent en uni-
verseel. Het kan niet veranderd, hervormd of gemodificeerd worden. 

In beide delen van ethiek blijft één punt recht overeind staan. Een Kafir is nooit de gelijke 
van een moslim. Islam kan een Kafir respecteren, maar kan hem nooit als gelijke accepteren.  

De Koran, Hadith en Sira zijn nadrukkelijk of alleszeggend. De enige politiek die kan be-
staan is de politiek van de islam. De politiek van niet-moslims is onderworpen aan het geweld 
van de jihad indien de Kafirs zich niet onderwerpen. Alle regeringen moeten door de islamiti-
sche sharia-wetgeving worden geregeerd om de vrede van de islam te bereiken.  

Unitaire (Enkelvoudige) en Dualistische (dubbele) ethiek 
 
Enkelvoudige ethiek is gebaseerd op het principe dat op een fundamenteel niveau, alle 

mensen tot dezelfde mensheid behoren, hoewel ze niet noodzakelijk gelijk zijn, want niet alle 
mensen hebben dezelfde capaciteiten. Deze "gelijkheid" betekent dat we allemaal eerlijk be-
handeld willen worden. De perfecte enkelvoudige ethische verklaring is: "Behandel anderen 
zoals je zelf behandeld wilt worden." Dit is de zogenaamde Gulden Regel. "Anderen" betekent 
hier dat de hele mensheid als gelijk wordt behandeld. Dit is misschien een ideaal, maar het 
hiervan nalaten doet geen afbreuk aan het principe zelf. 
Dualistische ethiek 

Goed advies geven aan iedere moslim. 
Een moslim is een broeder van elke moslim. 
Een moslim is iemand die nadelige gevolgen voor een moslim, gedaan met zijn tong of ac-

ties altijd wil voorkomen. 
Unitaire ethiek 

Goed advies geven aan ieder mens. 
Een mens is een broeder van elke ander mens. 
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Een mens is iemand die nadelige gevolgen voor een ander mens, gedaan met zijn tong of 
acties, altijd wil voorkomen. 

De dubbele ethiek van de islam is niet zo eenvoudig als het hebben van een aparte ethiek 
voor de Kafir. Wat de politieke islam zo effectief maakt, is dat het twee fasen van ethiek voor 
de Kafir kent, de ethiek van de Mekkaanse Koran en de ethiek van de Medina Koran. Islam 
kan de Kafir goed behandelen, maar wel als een inferieur (Mekka) of hem als een vijand van 
Allah (Medina) behandelen. Beide acties worden in de Koran als heilig bestempeld. Moslims 
verwijzen meestal naar de Mekkaanse ethiek bij het spreken tot Kafirs.  

Apologeten verklaren dat het Mekkaanse ethische systeem de "echte" islam is en dat her-
vorming mogelijk is. 

Onderzoek de vergelijkingen tussen unitaire en dualistische ethiek in de tabel op de vol-
gende pagina. Deze verschillen zijn niet uitwisselbaar. Er is geen middenweg of compromis 
tussen dubbele en enkelvoudige ethiek. Ze sluiten elkaar uit. Co-existentie is tijdelijk. 

De echte islam 

Wat is de echte islam? Radicale islam? De fundamentalistische islam? Gematigde islam? 
Mekkaanse islam? Medina islam? Er is alleen de islam. Islam is als een regenboog, een poli-
tiek allesomvattend systeem. Degenen die beweren dat de echte islam gematigd is of dat de 
echte islam fundamentalistisch is zijn als diegenen die zeggen dat een regenboog rood of 
groen is. Een regenboog is niet rood, en ook niet groen. Nee, een regenboog heeft alle kleu-
ren. De islam is niet rustig, noch gewelddadig. Islam is rustig en gewelddadig. Je kunt nooit 
meer de agressie verwijderen uit de islam dan dat u de rode kleur uit de regenboog kan ver-
wijderen. Het enige echte uitzicht is om het geheel van de islam waar te nemen. De islamiti-
sche politieke doctrine heeft altijd twee keuzes, en beide keuzes zijn waar. De politieke islam 
is diep dualistisch. 

Deze tweedeling kan niet worden verwijderd. Dualisme is de kern van de Trilogie. De Tri-
logie is perfect, permanent, en universeel. Het kan niet worden veranderd. Een moslim kan 
hervormen, maar de islam kan dat niet.  

 
 

 

    Met de Arabische Lente leek de islamitische wereld aan een 
veelbelovende omslag bezig. Maar de recente aanslagen op 
Charlie Hebdo, de opkomst van de barbaarse IS en de oorlogen 
in Syrië en Irak tonen aan dat de relatie tussen de islamitische 
samenlevingen en het Westen weinig is veranderd, en een ge-
vaar vormt voor de wereldvrede. Ayaan Hirsi Ali pleit voor een 
reformatie van de islam – een gematigde islam met gelovigen 
die kunnen leven met twijfel over de Koran en kritiek op de Pro-
feet verdragen. Ayaan Hirsi Ali daagt de jihadisten onver-
schrokken uit en beschrijft wat islamieten moeten doen om hun 
religie van de 7e naar de 21ste eeuw te ‘tillen’. Het Westen moet 
ophouden concessies te doen, want islam is geen vredelievende 
religie’, zegt ze. Niet degenen die tegen de vrijheid van menings-
uiting zijn, maar hervormingsgezinde moslims verdienen onze 
steun. Ketters is geen oproep tot strijd maar een pleidooi voor 
vreedzame verandering en mondiale tolerantie.  
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TABEL ETHIEK 
 
DE MEKKAANSE IDE-

ALEN VAN DUALISME 

DE MEDINAANSE IDEALEN 

VAN DUALISME 

 

DE IDEALEN VAN 

UNITAIRE ETHIEK 

Islam is de religie van 
vrede. Een ware moslim is 
nooit gewelddadig. 

Geweld en bedreigingen worden 
gebruikt tegen Kafirs. Het geweld 
wordt veroorzaakt door de Kafirs, 
omdat zij zich niet aan de islam 
willen onderwerpen. 

Vrede is de gewenste 
toestand tussen 
verschillende groepen. 

Kunstenaars en intellectuelen 
worden onderdrukt. 

Kunstenaars en intellectuelen die 
de islam beledigen worden 
bedreigd en / of gedood. Kunst en 
ideeën moeten zich onderwerpen 
aan de islam. 

Kunstenaars en 
intellectuelen zijn vrij om 
te spreken. 

De islam is de "grote broer" 
religie van de Joden en 
christenen. 

Alle religies moeten zich 
onderwerpen aan de islam. 

Alle godsdiensten worden 
getolereerd.  

Er worden eisen gesteld 
aan de ontvangende cul-
tuur die aan de islam 
tegemoet komen. 
 

Verschillen worden beslecht door 
bedreigingen en geweld (elk 
compromis is tijdelijk). 

Verschillen worden 
beslecht door 
onderhandelingen en 
compromissen. 

Lokale wetten worden 
nageleefd buiten de 
islamitische gemeenschap. 

De islamitische wet (sharia) is 
oppermachtig. Kafirs zijn 
tweederangs burgers. 

Alle mensen zijn gelijk 
voor de wet. 

De armoede in islam wordt 
veroorzaakt door de Kafirs. 

De islam neemt toe qua 
rijkdom als gevolg hiervan. 

Rijkdom wordt 
gegenereerd en 
gecreëerd. 

 
Voor meer informatie bezoek: www.politicalislam.com  

 
Dit is de Soenna van Mohammed 

 

http://www.politicalislam.com/
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