Overzicht teksten geschreven of vertaald door
Mohammed B.
Opgesteld door R.Peters als bijlage bij het
deskundigenrapport “De ideologische en religieuze
ontwikkeling van Mohammed B.)
1) Inleiding
Dit is een lijst van alle teksten die geschreven of vertaald zijn door Mohammed B.. De
oudste tekst dateert van 13 februari 2002, de laatste werd geschreven enige dagen voor de
moord op van Gogh. De lijst is chronologisch gerangschikt.
Ik heb de teksten als volgt geselecteerd uit het mij voorgelegde digitale materiaal
a. De teksten ondertekend door Abu Zubair of B. (met uitzondering van documenten met
als auteur B. op Item 1\C\Documents and Settings\Aziz\Mijn documenten\, aangezien die
kennelijk geschreven zijn door een broer)
b. NederlandsL teksten die vlgs Documenteigenschappen als eigenaar Muwahhid,
Saifuddien al-Muwahhied of Saifuddien al-Battar hebben.
(N.B. Er zijn ook documenten die als auteur Muwahid hebben, dit is waarschijnlijk
Ahmed Hamdi (PC 04-092-1 en 04-092-4))
Ik heb de documenten gedateerd op grond van de documenteigenschappen. Daarbij ben
ik afgegaan op het document dat de vroegste datum van aanmaak (created) aangaf, tenzij
de datum waarop het document het laatst gewijzigd is (last written), ouder is. In dat geval
geef ik aan dat de datum van aanmaak voor datum van wijziging ligt.
De lijst is chronologisch gerangschikt.
Oudere documenten Hassan B.

2) Jongerendebat.doc
Documenteigenschappen:
Auteur: Hassan B.
Gemaakt: 13-2-02
1 p., 332 woorden
Auteur niet genoemd in tekst
Gepubliceerd in Over ’t Veld
Politiek Jongerendebat
Pfff…daar hadden we een hele kluif aan op zondag 10 februari jl. Er kwam heel wat
kijken bij het organiseren van een politiek jongerendebat.
De werkgroep jongeren kwamen een aantal weken geleden bij elkaar met als doel om wat
te gaan betekenen voor de buurt. In samenwerking met Eigenwijks is toen ook besloten
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om een politiek jongerendebat te organiseren, met als doel: de jongeren bewust maken
van de politiek en de politiek van de jongeren.
Er is heel hard gewerkt door de werkgroep om het debat tot een succes te brengen.
Weken van tevoren is de werkgroep bij elkaar gekomen om te vergaderen op welke
manier het debat georganiseerd moest worden. Het viel in het begin niet echt mee om
iedereen in de werkgroep op één lijn te krijgen. Uiteindelijk is de werkgroep
onderverdeeld in taakgroepen.
Elk groep had zijn eigen taak: catering, organisatie van de zaal en een andere groep hield
zich bezig met de communicatie tussen politiek en jongeren.
Zaterdag, een dag voor het debat, is de groep bij elkaar gekomen om de zaal waar het
debat plaats zou vinden in te richten. Alle stoelen en tafels werden onder leiding van de
taakgroep in de juiste opstelling gezet.
En zondag was het zover. Om een uur of één kwam de eerste groep om de catering te
verzorgen bijeen. Er moest nog even snel boodschappen worden gedaan en een paar
bestellingen worden opgehaald. Half vier: de eerste gasten werden opgevangen. En om
een uur of vier begon het debat…en ja hoor het resultaat mocht er wezen: politici en
jongeren met elkaar in discussie.
De gasten van de verschillend politieke partijen waren lovenswaardig over het debat,
temeer omdat de politiek heeft gemerkt dat jongeren wel degelijk betrokken zijn bij hun
buurt en dat ze over alles en nog wat mee kunnen praten.
Ik wou nog even iedereen van de werkgroep bedanken voor het feit dat ze dit tot een
succes hebben gebracht en natuurlijk Eigenwijks die de werkgroep heeft begeleid.

3) Normen en waarden.doc
Documenteigenschappen:
Auteur: Hassan B.
Gemaakt: voor 4-8-02
1 p. , 415 pp.
Auteur niet genoemd in tekst
Gepubliceerd in Over ‘t Veld ?
normen en waarden!?
Een steeds terugkerend item in onze maatschappij zijn de voortdurende klachten over
normvervaging. En vooral klachten over de jeugd die bijna voor niets of niemand respect
lijkt te hebben. Er hebben zich de afgelopen jaren tal van sociologen en psychologen het
hoofd over dit onderwerp gebroken. De vraag is of deze klachten gegrond zijn ja of nee?
En of het een maatschappelijk of opvoedkundig probleem is. Of is het een nieuw
verschijning dat het product is van de huidige maatschappij? Het schijnt dat de meeste
mensen vergeten zijn wat normen en waarden betekenen. Nou heb ik voor mezelf eens
precies opgezocht wat precies deze twee termen betekenen:
Normen: maatstaven waaraan gedragingen worden afgemeten en zijn gebaseerd op
opvattingen over wenselijk gedrag.
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Waarden: duurzame opvattingen over wat sociaal wenselijk is.
De kern van deze twee termen zit in het woord opvatting, met name over wenselijk
gedrag in de maatschappij.
In een complexe samenleving als de onze kunnen dus deze normen en waarden per regio,
per groep en zelfs per individu verschillen. Desondanks zijn er universele normen en
waarden die op het principe:” behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden”
gestoeld zijn.
In onze buurt is vooral de “hang” problematiek in sommige straten door jongeren bij veel
bewoners een heikel punt. De vooral oudere mensen voelen zich niet op hun gemak
wanneer ze een grote groep tegenkomen. Ik weet uit eigen ervaring dat de meeste
jongeren behoefte hebben om samen bij elkaar op straat te komen. Maar als moslim zou
ik er naar willen streven om dit in overeenstemming met mijn geloofsrichtlijnen te doen,
zoals de volgende islamitische overlevering:
Aboe Sa’ied al-Khoedrie verhaalt dat de profeet (vrede zij met hem) zei: “Weerhoud
jullie ervan in de straten te zitten. ‘Zei zeiden: “O Boodschapper van Allah, wij hebben
geen alternatief, wij hebben geen andere plaats waar wij kunnen zitten en spreken.”
Daarop zei de Boodschapper van Allah: “Als dat het geval is geef dan de straat haar
recht.” Zij zeiden: “Wat is het recht van de straat, O Boodschapper van Allah?” Hij
zei:”Het neerslaan van de ogen, het weghalen van obstakels, het beantwoorden van de
Salaam (= de islamitische vredesgroet), het gebieden van het goede en het tegengaan van
het slechte.”
Nou vindt ik dat wanneer ik ergens op straat “hang”, ik mij de klachten van degenen die
last van mij hebben op dat moment mag aantrekken. Maar helaas heeft niet iedereen dit
verantwoordelijkheidsbesef en dat zijn nou net diegenen die voor excessen zorgen.

4) Amsterdam.doc
Auteur niet genoemd in tekst
Documenteigenschappen:
Auteur: Hassan B.
Gemaakt: 27-10-2002
7 pp. 2391 woorden
Werkgroep Jongeren: Jihad in Amsterdam West
Strategisch rapport over buurtactiviteiten, met opvallend veel koranverzen, hadiths en
religieuze redeneringen. Uitleg dat jihad inspaning betekent. Onder meer aanbevelingen
om moskeeen en imams meer bij activiteiten te betrekken.

5) Islam en integratie.doc
Documenteigenschappen
Auteur: boer johnny
Gemaakt: voor 13-2-03
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2 pp, 816 woorden
Islam en integratie
Door M. B.
Geschreven namens de Werkgroep Jongeren als antwoord op het verwijt dat zij geen
vrouwen bij hun werk betrekken.
“De jongeren in de werkgroep proberen andere jongeren aan te spreken die bereid zijn
een positieve bijdrage te leveren voor elkaar en anderen in de buurt. Het sociale netwerk
van dezelfde jongeren wordt vooral gebruikt om andere jongeren aan te spreken en te
betrekken. Persoonlijk streef ik er naar om dit zoveel mogelijk te doen vanuit mijn
islamitische overtuiging. Dit betekent dus dat ik de islamitische richtlijnen probeer te
volgen. Dat deze soms tegenstrijdig zijn met de algemeen heersende opvattingen betekent
niet dat ik op enigerwijze van de “mijne” zou moeten afstappen. Dit geld dus ook ten
aanzien van het benaderen van vrouwen om deze te betrekken bij activiteiten op de
manier zoals sommigen dat voor de werkgroep in gedachten hebben.
Het voorgaande betekent overigens niet dat de werkgroep vrouwen bewust uitsluit, maar
dat ze zoveel mogelijk vanuit “haar” eigen opvattingen werkt en daar waar dat wenselijk
of nodig is, op gepaste wijze deze groep aanspreekt en eventueel betrekt. Deze gepaste
wijze kan bij anders denkenden tot verkeerde interpretaties leiden omdat dit een gevolg is
van het feit dat verschillende mensen verschillende belevingswerelden hebben. Een
vertaling van een norm in de ene belevingswereld kan anders worden geïnterpreteerd dan
in de andere.”
“ Aangezien we het nu toch over deze groep vrouwen hebben kan ik het niet laten om de
islamitische deel bij deze toe te spreken:
De maatschappij heeft jullie meegesleurd in allerlei discussies over integratie en jullie
zijn zelfs inzet geworden van allerlei valse personen die in jullie naam politieke
campagnes voeren, zichzelf opwerpend als de bevrijders van de islamitische vrouw. Jullie
mannen zijn van allerlei misdaden tegen jullie beschuldigd en ondanks deze enorme
maatschappelijke druk zijn jullie standvastig in jullie principes, als een rots in de
branding de beukende golven trotserend. Jullie opoffering, jullie stille lijden, jullie
standvastigheid en jullie vastberadenheid is niet voor niets. Het zal jullie ziel naar
ongekende hoogte leiden terwijl de maatschappij in haar eigen arrogante zelfzuchtige
lusten en lage passies verdrinkt en denkt dat dit vermaak is en een bevrijding van ketenen
en beperkingen.”

6) Alleen wetten.doc
Documenteigenschappen:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 3-4-2003
11 pp., 3276 woorden
Tekst heeft geen titel en vermeldt geen auteur
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Zoals het heelal geregeerd wordt door (natuur)wetten, en als ze er niet zouden zijn, tot
chaos zou vervallen, zo moet ook de menselijke samenleving door Gods wetten
geregeerd worden. Mensen moeten Gods wetten volgen. Zij die andere rechters nemen
dan Allah, zijn moeshrikien (polythe”isten).
Bevat ook een soort kabbalistisch gegoochel met de nummers van aya’s en soera’s.

7) Attahakum.doc
Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakt 29-7-03
7 pp., 1270 woorden
Titel: ‘Aya’s over oordeel en oordeel zoeken. Tawhid al-hakimiya en shirk
attahakum’
Bevat koranteksten met vertaling over het feit dat je alleen maar mag oordelen op grond
van Gods wet.
Scholing?

8) Verwerping.doc
Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakt: 29-7-03
3 pp, 547 woorden
Titel: Ayats over Taghut verwerpen
Bevat koranverzen met vertaling
Scholing?

9) De verwerping en aanname.doc
Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakts: 31-7-03
2 pp., 482 woorden
De verwerping en ongeloof in de getuigenis
Bevat zes aya’s in het Arabisch met vertaling over tawhid en shirk
Scholing?

10)

Voorwoord.doc

Documenteigenschappen:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt 10-8-03
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Niet afgemaakte tekst, maar interessant, want toont pogingen van B. om Koran via
getallenmystiek te begrijpen:
“De Heilige Qor’aan is niet zomaar een boek zoals iedereen kent, dit Heilige Boek is een
wonder in de menselijk taal. Wie het niet kent, die zal denken dat het een ouderwetse
Boek is van 14 eeuwen oud dat niet meer in onze tijd te gebruiken is. Dat is een hele
grote vergissing. De Heilige Qor’aan onthult voor elke tijdperk een nieuwe soort wonder
wat goed gepast is aan dat tijd om te tonen onder anderen dat het zichzelf steeds
vernieuwd. Tot aan de vorige eeuw hadden de Arabieren genoeg aan de taal wonderen in
de Heilige Qor’aan om in te zien dat het een Goddelijke Boek is. En nu dat de wereld
klein is geworden door mede de radio, televisie, vliegtuigen etc. etc is de Boek over de
hele wereld verspreid en bij wel iedereen bekend geworden. De Heilige Qor’aan is dan
weliswaar geprobeerd te vertalen naar iedere andere taal, maar het blijven maar
vertalingen van één van de vele voorbeelden van Dat Heilige Boek dat zwaar onderhevig
is aan menselijke fouten, misverstanden etc. Buiten dat de mensen dit Heilige Qor’aan
mede door de wonderen wat het bezit proberen bekend te maken heeft Allah (S.w.T) een
nieuw wonder daaruit onthuld in de taal wat de hele wereld in het geheel begrijpt. Deze
taal is de wetenschap en rekenkunde. Over de wetenschap begint men zich nu wel zich
bij neer te leggen maar over de rekenkunde ziet men het nog niet in.”

11)

Wat betekent islam.doc

Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakt: 23-8-03
7 pp, 2856 woorden
Soort algemeen overzicht van de islam.
Scholing?
Herkomst onduidelijk

12)

Al Qiyaama.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 17-9-03
5 p. , 937 woorden
Voorstellingen van de Dag der Opstanding in de Qor’aan.
Bevat koranteksten en hun vertalingen over de Dag der Wederopstanding
Scholing?

13)

Van Abu Ghaled.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 25-9-03

6

16 pp., 2231 woorden
Bestaat geheel uit losse Arabische koranverzen met vertaling
Scholing?
Themas’s:
Tawhid (p.1010)
Jihad, p. 11 (Soera 9:5, 11)
Het volk van Nuh (Noach)
Het volk van Hud

14)

Van Abu Ghaled2.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 28-9-03
15 pp., 2676 woorden
Bestaat geheel uit losse Arabische koranverzen met vertaling
Scholing?
Het onderwerp is het feit dat er mensen zijn die de boodschap van de koran niet
begrijpen.
P.: 2: (titel) Belemmering voor het gebruik van de hersenen
1. Gewoonte, cultuur en traditie (p. 2)
2. Het blindelings opvolgen van de geestelijke geleerden en monniken. (p. 9)
3. Vrees voor de macht van de wereldse leiders. (p. 10)

15)

Van Abu Ghaled3.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 28-9-03
18 pp., 4372 woorden
Bestaat voornamelijk uit Arabische koranverzen met vertaling. Maar in tegenstelling tot
Van Abu Ghaled.doc en Abu Ghaled2.doc, staat hier vrij veel commentaar bij. Gaat over
tawhid en shirk en is duidelijk geïnspireerd door Mawdudi (zie Grondwet van de
fundamentalist, dl 1)

16)

Democratie.doc

Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakt: 13-10-03
18 pp. 10774 woorden
Democratie en islam
Door: Abu Zubair
Een deel van dit stuk komt van de website www.expliciet.nl
Democratie is in strijd met de islam, is kufr en het eraan meewerken is haraam.
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Autoriteit van kuffaar over moslims is ongeldig
Beweren dat je het recht hebt wetten te maken is shirk
Het is verboden om vriendschap, hulp en loyaliteit te sluiten met degenen die de Islam
verwerpen en vooral met degenen die openlijk de Islam tegenwerken en de Moslims
onderdrukken. Degenen die dit wel doet wordt een kaafir
Het is verboden kuffaar te gehoorzamen.
“Zij spreken het geloof tegen door te verklaren dat het een mens behoort om om als
wetgever op te treden en dat hij zijn eigen levensweg kan bepalen en dat religie
gescheiden dient te zijn van educatie, politiek en maatschappij. Zij hebben tot in details
alcohol, riba, pornografie, abortie, ontucht, overspel, homosexualiteit, publiekelijke
onfatsoenlijkheid etc. Halaal gemaakt”
“We zijn met stomheid geslagen door sommige moslims die het lef hebben om tegen het
wetgeverlijk oordeel in, moslims toestaan activiteiten te ondernemen met deze kufr
partijen, sterker nog, deelname als plicht beschouwen! Wij vragen hen dan ook op welk
wetgeverlijk oordeel uit de Quran of de soenna van de profeet (SAW) hun toestemming
of verplichting om deel te nemen aan politieke partijen in het westen, baseren? En wat
doen zij met de honderden wetgeverlijke oordelen die het verbieden de moslim kufr en
haraam te adopteren, ertoe op te roepen, en ervoor activiteiten te ondernemen, en de
moslim verplichten zich tegen kufr en haraam in al hun vormen en soorten te verzetten?
De moslim die wil deelnemen aan westerse politieke partijen staat voor twee keuzes; of
hij neemt deel aan deze partijen en is overtuigd van haar ideeën en adopteert haar
meningen. Het minste wat over deze moslim gezegd kan worden is dat hij fasik is, als hij
al niet tot kufr is gekomen wat God verhoede. Of hij neemt deel aan deze partijen om
bepaalde doelen voor de moslims te bereiken en doet voor of hij in de ideeën van de
partij gelooft terwijl hij ze van binnen afkeurt, wat dus bedrog is, wat dus haraam
(verboden) is. Hoe wil de moslim de westerling op deze manier de ware aard van de
Islam overbrengen terwijl hij hem bedriegt in de hoofdzaken voor de bijzaken?”
“Aangezien het regeren in het westen gebaseerd is op verboden wetten, en het parlement
de taak heeft om wet te geven, en daarbij de wetgeverlijke macht niet aan Allah de
verheven toe laat komen, dus wetten van ongeloof hanteert, en de gemeenteraden
verboden handelingen toestaat, is het deelnemen aan verkiezingen in het westen,
gemeenteraadsverkiezingen, parlementsverkiezingen, en presidentsverkiezingen, absoluut
verboden.”

17)

Al-zomar.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 15-10-03
2 pp., 392 woorden
Bevat een aantal aya’s (in het Arabisch) uit de soerat al-zoemar, met pijlen en bepaalde
woorden in kleur. Niet duidelijk wat ermee is bedoeld

18)

De fundamenten.doc

Documenteigenschappen:
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Auteur: B.
Gemaakt: 16-10-03
24 pp., 11627 woorden
De fundamenten van de islam
Door: Abu Zubair
“ Dit is een kleine compilatie van de meest belangrijke fundament van de Islam, namelijk
over de inhoudelijke betekenis van de Getuigenis dat geen ilah het recht heeft aanbeden
te worden behalve Allah. Een getuigenis die velen vandaag de dag met hun tongen
uitspreken, maar helaas de inhoud niet tenvolste beseffen. De informatie in dit werkje is
niet nieuw, maar zal desondanks voor sommigen vreemd lijken. Onze Profeet (saas) heeft
geprofetteerd dat de Islam op aarde zal terugkeren net als bij het begin van haar
openbaring, namelijk als iets vreemds.
Dit werkje bestaat uit drie gedeeltes. Het eerste is een kleine introductie over de
noodzaak van het begrip van Tawheed. Het tweede gedeelte gaat over de religieuze
fundamenten die elk moslim behoort te weten. Het zijn de drie fundamenten van de grote
geleerde Muhammad Abdul Wahhab. Het derde gedeelte gaat over het Islamitische
concept van walaa en baraa. Het laatste gedeelte is een thema die lijkt te zijn bedolven
onder het stof van Jahiliyyah. De tijd waarin we leven geeft de noodzaak aan om dit
thema nieuw leven in te blazen, omdat de praktische toepassing van dit thema ons
voortbestaan als islamitische gemeenschap garandeerd.”
Sommige pagina’s komen van het internet: “ Deze pagina is gehaald
uit:http://moslimjongeren.tripod.com en is aangevuld met een pagina uit
http://www.muslims-unite.com” (p. 16)

19)

Instelling.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 23-10-03
1 p. 190 woorden.
Kort document waarin B. uiteenzet welke doelen bereikt worden door vrome daden (b.v.
op tijd bidden Æ discipline; hadith bepraten, begrijpen en uit het hoofd leren Æ kennis
vergroten door de praten met Dah’lil [d.w.z. gids, RP; el Issa?]

20)

Doe-aa.com

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 9-11-03
5 pp., 754 woorden
Verzameling vertaalde koranverzen over het aanbidden van dingen naast God\
Scholing?
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21)

Tahakumshirk.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 13-12-03
13 pp, 7664 woorden
Titel: 25 uitspraken van islamitische geleerden: shirk in tahakum.
Afkomstig van: www.muslims-unite.com
Met inleiding van Abu Zubair:
“Ondanks dat veel lezers overtuigd zullen raken van het feit dat het oordelen bij iets
anders dan de Shariah Grote Kufr is, zullen zij desondanks van mening blijven dat in
deze tijd en in een Westers land als Nederland er geen andere mogelijkheden zijn dan een
oordeel te zoeken bij deze Thaghoet rechtbanken. Veel zullen als argument aanhalen dat
ze geen oordeel zoeken, maar slechts hun “recht” verdedigen of halen. En dit is natuurlijk
een valse manier van denken die de geloofsgetuigenis ondermijnd.
En voor degenen die een beetje op de hoogten zijn van de hedendaagse actualiteiten,
kunnen niet anders van mening zijn dat het Westers rechtssysteem niks anders is dan een
systeem die het onrecht in de wereld overeind houdt. We hebben gezien hoe een premier
van een land (Mr. Berlusconi van Italië) zichzelf van rechtsvervolging beschermt door
zelf wetten te laten maken die in zijn voordeel werken. Dezelfde rechters die hem zouden
moeten berechten zullen op basis van deze wetten hem met rust moeten laten, omdat zij
slechts een vertolking zijn van deze wetten.
We hebben ook gezien (en nog steeds zien) hoe America allerlei wetten en strafhoven in
het leven roept, waarbij zij het vaandel van rechtvaardigheid opheist, en tegelijkertijd er
alles aan doet om deze wetten en strafhoven voor haarzelf niet te laten gelden. Aangezien
de leugen en de leugenaar zichzelf op zo een vernederende manier hebben verraden. Zou
het dan niet voor de kritisch zelfstandig denkende mens, die zijn rechtvaardigheidsgevoel
niet is verloren, niet logisch zijn om zich aan de leugen en de leugenaar te ontrekken?
“Maar wat is het alternatief?”; zullen veel mensen denken. Het alternatief is de Shariah
die Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw) voor de gehele mensheid hebben
geopenbaard.”
“Wellicht zullen een paar mensen denken: “dit systeem vereist van mij dat ik veel moet
inleveren. Dan zou ik graag kritisch willen aankaarten: is dit niet een valse manier van
denken? Is het niet veel rechtvaardiger en oprechter om een manier van denken te
ontwikkelen die je tot de vraag leidt: “In hoeverre ben ik bereid om offers te brengen
voor de toepassing van dit systeem ( Islam)”
Stuk gaat er verder over dat moslims ongelovig worden als zij een beroep doen op
rechtbanken van ongelovigen.

22)

Hoe de Thaghoet te verwerpen.doc

Documenteigenschappen:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 20-12-03
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4 pp. 1059 woorden
Hoe de Thaghoet te verwerpen? (uit Miratul Anbia)
Auteur niet vermeld. Is een fragment van de Mirat al-Anbiya (door Shaykh Abu `Umar, i
het Eng. Vert. door Ibn Adam en Abu Yusuf) met aan het eind een paar toevoegingen van
B..
Gaat over taghut, d.w.z. iets of iemand dat/die aanbeden wordt maar niet God is.
“ Een paar voorbeelden van Thaghoet:
De koning van Marokko, want hij laat mensen voor hem buigen (roekoe) doen, dit mag
alleen voor Allah (swt).
Het is een aanbidding en Allah (swt) zegt:
56. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschappen. (Az-Zaari
jaat)
De koningin/regeering van Nederland is ook Thaghoet, want zij maken wetten en regels
die tegen die van Allah gaan en als je hen gehoorzaamt behoor je tot ongehoorzamen,
Allah (swt) zegt hierover:
45. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het die de
onrechtvaardigen zijn! (Al-Maidah)
Allah zegt ook:
121. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner
zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam(AlMaidah)
Mensen waar jij op Stemt, omdat jij je stem geeft om mensen regels te laten veranderen,
dus laat jij mensen oordelen met een andere oordeel dan die van Allah(swt), Allah (swt)
zegt:
44. En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen. (AlMaidah)
Rechtbank, omdat niemand over ons mag oordelen Behalve Allah, want wie is de beste
der Rechters? Allah zegt zelf in de volgende aya:” [Hier eindigt de tekst, aya wordt niet
meer geciteerd]

23)
Op welke manier de Thaghoet te
verwerpen.doc
Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 8-1-04
6 pp, 1322 woorden
Overgenomen van: Al Kufru Bi Thaghoet Ruknu Attawhid van Dr. Diyaaud-deen AlQudsee
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Bevat onder meer citaten van Muhammed ibn Abd al- Wahhab.
Aan het eind staat een lijste vanArabische termen met Nederlandse vertaling

24)

Khawaarij en jihaad.doc

Documenteigenschappen
Auteur: B.
Gemaakt: voor 16-1-04
56 pp., 27971 woorden
Afkomstig van www.shareeah.org
Dit is de Nederlandse vertaling van Khawarij and Jihad door Abu Hamza al-Masri
Van deze tekst zijn ook kortere fragmenten in omloop, met als titels ‘Khawaarij.doc’ ,
Khawarij.doc’ en ‘Geschiedenis van de Khawaarij.doc en Vertaaldeboek Shaykh Abu
Hamza_Wie zijn de Khawaaridj.doc’. Bij de laatst genoemde bestanden staat op de
titelpagina: ‘ Vertaald door Abu Zubair’, terwijl bij de Documenteigenschappen als
auteur Muwahhid wordt vermeld.
Weerlegging van de beschuldiging dat de mujahidin khawarij zijn.
In de volledige versie staat ook een lang stuk over de hedendaagse khawarij.

25)

Kufrdunakufr.doc

Documenteigenschappen:
Auteur: B.
Gemaakt: 22-1-04
24 pp, 10.447 woorden
Dezelfde tekst is ook in bestand “VertaaldeBoek Shaykh Abu Hamza Heersen met
gemaakte wetten van de mens is dat kleine of grote kufr.doc” en “Gemaakte wetten van
de mens is dat kleine of grote kufr.doc.
Heersen Met Gemaakte wetten van de Mens:
Is het Kleine of Grote Kufr?
Uitleg van de woorden van Ibn Abbas
Door Abu Hamza al-Masri
Vertaald door en met inleiding van B..
Uit de inleiding:
“Sinds het keerpunt in onze geschiedenis, beter bekend als de elfde september; is er een
David en Goliath strijd uitgebroken tussen de aanhangers van de waarheid en die van de
leugen. We zien dagelijks de vele beelden en uitspraken uit onze beeldbuizen en boxen
komen, wat na blijft galmen in de hoofden van mensen. Die zich weer vervolgens op
deze gemixte vloedgolven van leugens en waarheden laten meevoeren, zonder zelf
kritisch zelfstandig te denken. De vragen waar wij vandaag de dag zijn belandt zijn de
volgende: “In hoeverre zijn onze opinies, gedachtes, gevoelens en handelingen ingegeven
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door wat erop ons afkomt uit onze omgeving?”. “Kunnen wij daadwerkelijk als mens
uitmaken wat goed en slecht is?”.
Misschien zou iemand nu kunnen vragen: “Is het goede van de mensheid dan niet het
criterium?” De vraag die de Islam zichzelf stelt en beantwoord is: “Weet u het beter of
weet Allah het beter?” en “Allah weet het en u weet het niet.”
“We zien vandaag de dag dat de strijd met de dag steeds dichter bij ons komt. De
gecontroleerde preken van de Imam’s die in dienst preken van kwaadaardige tirannen (al
dan niet onder bedreiging), waarin zij aan de waarheid een hele andere betekenis geven.
En de aanhangers van de waarheid in een kwaad daglicht probeert te stellen.
Ondanks dat de waarheid fysiek en mentaal wordt onderdrukt, hoop ik met mijn kleine
bijdrage van deze vertaling het zaad van de ware getuigenis (La ilaha illa Allah) te
zaaien. Die vervolgens (hopelijk) wortel zal schieten in elk oprechte ziel.”
De tekst van Abu Hamza gaat over het volgende onderwerp:
In de eerste burgeroorlog van de islam (tussen Mu`awiya en `Ali), beweerden de
kharidjieten dat Ma`awiya en `Ali en hun aanhangers ongelovig waren omdat ze
scheidsrechter hadden aangesteld ter beslechting van het geschil en niet het oordeel van
god hadden afgewacht. Dat was vlgs de kharidjieten in strijd met het koranvers “En wie
niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen!” (5: 42) Ibn
`Abbas zei toen kufr duna kufr, d.w.z. het is ongeloof, maar geen echt ongeloof. Dit is
later vaak geinterpreteerd alsd bewijs voor het feit dat moslims die niet rechtspreken op
grond van Gods openbaring, geen ongelovigen zijn.
“De belangrijkste reden voor het schrijven van dit werk is dat vandaag de dag het woord
van Ibn Abbas wordt gebruikt door kwaadaardige en onwetende mensen om de Shariah te
doen aftakelen en in de plaats daarvan dit te doen vervangen door menselijk gemaakte
wetten. Ondertussen worden degenen die zich tegen dit kwaad verzetten Khawaarij
genoemd en wordt ze verweten dat ze ongehoorzaam zijn aan de heersers.
Het is echter verkeerd om het woord van Ibn Abbas te ontkennen, zoals veel oprechte
broeders proberen te doen door het woord van Ibn Abbas van de weg te duwen of haar
authenticiteit proberen te bestrijden.” (p.6)

26) NoodzaakvanShariah.doc
Documenteigenschappen:
Auteur: B.
Gemaakt 22-1-04
17 pp, 8.756 woorden
Afkomstig van www.shareeah.org
Zelfde tekst zit ook in bestand: VertaaldeBoek van Shaykh Abu Hamza Noodzaak van de
Sharia.doc
Noodzaak van de shariah
Door Abu Hamza al-Misri
Met voorwoord van de vertaler Abu Zubair
Uit het voorwoord:
“Moge Allah met de vertaling van dit werkje zijn ware licht doen schijnen op de huidige situatie
waarin onze Ummah zich al jaren in bevindt.
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Men behoeft weinig uitleg te geven in wat voor een staat de Islamitische gemeenschap zich
bevind. We horen en zien elke dag om ons heen hoe de vijanden van de Islam allerlei regeltjes en
wetten in het leven instellen om de ontwaking van vooral de Islamitische jeugd tegen te houden.
En dit gebeurd zogenaamd allemaal onder het mom van scheiding van kerk en staat en van de
bescherming van het individue tegen onderdrukking (wat dat ook volgens hen ook moge
inhouden).”
De verhandeling van Abu Hamza gaat over de ‘ echte’ sharia:
“Daarom bestaat de Shariah tegenwoordig uit drie hoofd takken:
De originele Shariah van wettelijke regelement dat geopenbaard is aan Moehammad (saw) via
de Qoran en de Sunnah. Dit is degene die wij proberen te beschermen en te implementeren.
De geïnterpreteerde Shariah, die gebaseerd is op de originele tekst. Deze heeft twee elementen:
De geïnterpreteerde Shariah gebaseerd op de Qoran, Sunnah en Consensus van de
gerespecteerde denkscholen van Ahl us-Sunna walJama`ah.
De geïnterpreteerde Shariah die het resultaat is van onwetendheid, menselijke begeertes, de
vastklamping aan doctrines en rituelen die niet van Ahl us-Sunna walJama`ah afkomstig zijn.
Wij zijn verplicht dit soort Shariah te bevechten, ons ertegen te verzetten en mensen hierover in te
lichten; zolang dit niet met het zwaard wordt opgedrongen. Wanneer haar mensen daarentegen dit
met het zwaard probeert op te leggen, wordt het verplicht om haar te bevechten met hetzelfde
zwaard, zich op alle fronten te verzetten tegen haar en andere mensen tegen haar aansporen.
De vervangde Shariah: die gemaakte wetten van de mens die onverenigbaar en onacceptabel
zijn met de Wetten van Allah (swt). Vandaag de dag is dit soort Shariah de belangrijkste veldslag
van Hakimiyyah (Allah als Wetgevende Macht) en ons belangrijkste gevecht is om het
polytiësme in dit systeem (die de macht en recht van Allah tegenspreekt) te verwijderen. Het is
overal op de wereld aanwezig in verschillende vormen, maar met een uniform principe.“(p. 3-4)
Verdediging van het sharia strafrecht
Verwerping van door mensen gemaakte wetten
Tegen de slechte islamitische godsdienstgeleerden (Pentagon Moslims)
“Een portie van de broeders die in Jihad streven (alhoewel goed bedoeld); zijn de Jihad die thuis
bestaat vergeten. Terwijl wij zeker blij zijn dat ze voor de waarheid staan, heeft de waarheid ook
haar prioriteiten. De eerste prioriteit voor ons nu is om eerst de afvalligen en hypocrieten te
bestrijden en dan pas ons bezighouden met de ongelovigen. Maar wat er gebeurd is is dat er een
concentratie op de ongelovigen is, wat geleidt heeft tot de uitsluiting van de afvalligen in ons
eigen huis. Een inbreker binnenshuis is zeker gevaarlijker dan één buitenshuis zoals Allah (swt)
ons waarschuwd:
ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر
O jullie die geloven, bevecht de kuffar (ongelovigen) in jullie naaste omgeving. (9:123)” (p. 10)

27)
De ware moslim groot.pdf / de ware moslim
klein.
Twee identieke bestanden
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 24-2-04
PDF bestand: 49 pp.
Wordbestand: 81 pp, 16.697 woorden
Vertaling door Abu Zubair van ‘The true muslim’ door Dr. Diyaaud-deen Al-Qudsee
Gedownload van
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: www.hakyayinlari.com/ www.hakyayinlari.net/ www.darulhak.com
Sommige versies bevatten een inleiding van Abu Zubair
Uit deze inleiding:
“De afgelopen jaren is er veel veranderd en het lijkt alsof de hele wereld op haar kop
staat. We zien de vijanden van de Islam beetje bij beetje en stap voor stap werken aan de
zichtbare destructie van de Islam. En degenen die zogenaamd namens de Islam en
Moslims spreken laten dit oogluikend toe. Zij, die zich door middel van allerlei
instellingen opwerpen als de belangenbehartigers van de Islam: als we goed naar hen
kijken en luisteren dan kunnen we geen andere diagnose stellen dan dat zij het grootste
kankergezwel in de Islamitische Ummah zijn. Zij, die het nodig vinden om de betekenis
van de Islam te verdraaien en zich in allerlei bochten en wegen wringen om de ware
betekenis van de Islam niet te hoeven uit te leggen. Moge Allah hen vervloeken.”
“Ja! De Islam is inderdaad gekomen om de wereld te domineren. De Islam is inderdaad
gekomen om haar minaretten op elke straathoek te plaatsen en de woorden ALLAHU
AKBAR door niet alleen de huiskamers te laten doordringen, maar ook tot in de botten
van de mensen. De Islam is inderdaad gekomen om de leugen en haar aanhangers
desnoods met het zwaard te onderwerpen aan de Waarheid.”
“Wij, die ervan beschuldigd worden dat we de jeugd en anderen hersenspoelen; bij Allah,
niets is minder waar: wij hebben inderdaad onszelf van de leugen gespoeld en sporen
anderen om ook voor deze hersenspoeling te kiezen. Wij, die ervan beschuldigd worden
dat we geweld (Jihaad) propageren; bij Allah, moge Allah ons eren om het bloed van de
onrechtvaardigen te laten vloeien. Moge Allah onze lichamen uit elkaar scheuren en ons
bloed over het zaad van het fundamentalisme (Tawheed) gieten.”
“Het democratische stelsel is niets anders dan een systeem dat tot doel heeft de mensen
een slaaf van zichzelf te maken, zodat een paar bloedzuigers hierop in kunnen spelen en
deze mensen aan hen onderwerpen. De media is één van die middelen om de mensen als
kuddes vee een bepaalde richting op te drijven. Het grootste middel in deze tijd van Satan
om het gedrag van de massa te manipuleren.”
“Wij Moslims (die vaak onder de noemer van het woord allochtoon worden geplaatst)
krijgen vaak te horen dat we ons moeten integreren zonder maar ooit een duidelijk
concept van deze schreeuwlelijkerds te krijgen. Hierbij daag ik mr. Bush, mr. Blair, mr.
Chirack, mr. Balkenende en trawanten uit: kom met een integratie concept dat maar
enigszins tipt aan de Islamitische. En als jullie dit niet kunnen (en jullie zullen dit nooit
van je lang zal ze leven kunnen); integreer dan met de rest van het universum en
onderwerp je aan de Islam. Zoniet, doe dan een stap opzij en leef je waardeloos zielig
leventje maar achter gesloten deuren en maak plaats voor de Islam om te regeren. Al
jullie politieke beslissingen, militaire macht en geheime diensten die dit geloof een halt
willen toeroepen: waarlijk, jullie zullen falen zoals Allah (s.w.t) beloofd heeft. Allah zal
jullie in dit leven en in het Hiernamaals de beproeving van de vernedering doen
ondergaan
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DE tekst van al-Qudsee gaat over het verwerpen van de Taghoet en de ware betekenis
van het geloof in God
Uit de tekst van al-Qudsee (ik citeer uit het word doc. Van 81 pp)
Een ander voorbeeld die de betekenis van de Thaghut verduidelijkt:
“Allah azza wa jalla zegt:
En zegt tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken,
en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers
over hun boezems dragen… (24:31)
In dit vers gebied Allah (swt) de gelovige vrouw om haar sluier over haar boezems en
schouders te dragen. Als een heerser een wet maakt, die de vrouw toestaat om onbedekt
rond te lopen en zegt dat het een zaak van de keuze is; ieder die zich wil bedekken mag
dit doen en ieder die dat niet wil is hierin vrij om dat niet te doen; dan heeft deze heerser
door zijn uitspraak en zijn actie een wet gemaakt naast die van Allah subhana wa ta'la.
Hij heeft het gebod van Allah verworpen door een wet te maken dat tegen de wet van
Allah ingaat. Door deze daad van hem, heeft hij zichzelf als wetgever naast Allah
geplaatst. Deze heerser heeft zijn grenzen overschreden en is een Thaghut geworden,
zelfs als hij bidt, vast, de hajj verricht en claimt dat hij een Moslim is. Door zijn acties
heeft hij zichzelf een recht toegeschreven dat alléén aan Allah toebehoort, de schepper
van de hemelen en de aarde. Dit recht is het recht van het maken van wetten voor de
mensen.
Ieder wie dit soort type heerser gehoorzaamt; of steunt; of hem niet als een ongelovige
beschouwt en geen takfeer doet op degenen die geen takfeer op hem doen, dan heeft hij
ongeloof gepleegd; omdat hij niet de voorwaarde van ongeloof in de Thaghut heeft waar
gemaakt (wat Allah als een fundamentele voorwaarde voor de binnentreding van de Islam
heeft gemaakt).”(p. 34)
“Soms kan een persoon (die beweert dat hij een Moslim is) zeggen: "Het land waarin we
leven regeert niet met de Islamitische wet, als we daarom niet naar de rechtbanken van
deze Thaghuts (die met iets anders oordelen dan wat Allah heeft geopenbaard) gaan voor
een oordeel dan zullen we onze rechten verliezen. Het is dus noodzakelijk voor ons, ten
einde onze toegeëigende rechten te behouden, om naar deze rechtbanken te gaan voor
onze klachten. Wij geloven niet met onze harten in deze rechtbanken en wij beschouwen
hen zeker als een Thaghut, maar wij worden gedwongen om naar deze rechtbanken te
gaan: zodat wij niet onze rechten verliezen. Dus hoe kunnen wij ongelovigen worden
door dit te doen terwijl onze intenties zuiver zijn en onze harten oprecht voor Allah zijn
en er zit geen shirk in noch acceptatie van iets anders dan de wet van Allah."
Wij vragen jou het volgende: Als iemand jouw recht heeft gestolen en tegen jou zegt dat
het enige wat je hoeft te doen om jouw recht weer terug te krijgen je je gebeden naar mij
moet richten en slechts moet vasten voor mijn welbehagen. Zou je dit dan doen? En als je
dit zou doen, zou je dan nog steeds een Moslim zijn? Je zult zeker 'NEE' zeggen, omdat
de gebeden en het vasten een vorm van aanbidding zijn en deze mogen aan niemand
gericht worden, behalve aan Allah alléén. Ieder die zijn gebed richt naar iemand anders
dan Allah, dan heeft hij deze persoon of object aanbeden en heeft hiermee dus shirk
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gepleegd. Ieder wie zijn gebed naar een persoon richt, ongeacht wie die persoon ook
moge zijn, dan heeft hij hem tot het niveau van een god verheven.
Heb je niet nagedacht waarom Allah (swt) het heeft verboden om met iets anders dan
Zijn wet te regeren; en het vonnis van ongeloof heeft uitgesproken op degene die het
oordeel zoekt bij iets anders dan de Qor'an en Sunnah en hem heeft beschreven als
iemand die de Thaghut heeft aanbeden? Inderdaad is de acceptatie van Allah (swt) als de
enige heerser op deze wereld en het Hiernamaals; en het zoeken van een oordeel bij de
Qor'an en Sunnah: aanbidding, zoals bidden, vasten en de hajj. Vandaar dat ieder wie
deze aanbidding of een deel van deze aanbidding voor iets of iemand anders dan Allah
doet; dan is hij als iemand die zijn gebed en zijn vasten gericht heeft aan iets of iemand
anders dan Allah (swt). Het gebed is aanbidding en het zoeken van een oordeel is ook
aanbidding.
Allah (swt) vertelt ons dat wetgeving, regeren en oordelen alléén aan Hem voorbehouden
zijn en dat Hij (swt) daarin geen deelgenoot accepteert, noch in grote zaken noch in
kleine zaken.” (p. 38-39)
“Er is een andere kwestie dat behandelt moet worden en dat is de kwestie van Democratie
en politieke partijen.
Er zijn mensen die beweren dat zij terug willen naar het regeren met de Islamitische
wetten, maar door middel van het opzetten van politieke partijen, het meedoen met
verkiezingen en het verkrijgen van zetels in de parlementen van ongelovige regimes. Zij
maken hierbij gebruik van hun positie als een middel in het veranderen van de wetten en
het dominant maken van de Islam in deze landen. Zij hopen hiermee dat het op een dag
een Islamitische staat zal worden, zonder Moslimbloed te vergieten; zoals zij beweren.
Ieder die beweerd dat het toegestaan voor hem is om een politieke partij op te zetten of
om hiervan lid te worden en de wetten van ongeloof (van een democratische staat of een
staat die niet met de Shariah regeert) volgt en aanhangt; bewerend dat zijn daad in het
voordeel van de Moslims en de Islam is, is of onwetend over de Islam of is bezig aan de
vernietiging van de Islam en wil de mensen van Islam drogeren en misleiden, zodat de
Thaghut wetten stevig kunnen worden gevestigd. Zulke daden zijn duidelijke kufr die een
Moslim nooit onderneemt, zelfs als het doel van deze daden het vestigen van de
Islamitische wet is.
Een kandidaat van een kaafir regering worden, niet met de Islam regeren door het
opzetten van een politieke partij dat de wetten van het land volgt en aanhangt, betekent
het accepteren van de wetten van deze landen die de Islam vijandig zijn. Een persoon die
deze wetten accepteert en ermee oordeelt heeft ongeloof gepleegd, ongeacht zijn vele
beweringen dat hij de Islam en de implementatie van de Shariah wil. Islam wordt niet
gevestigd door het begaan van kufr.
Degenen die de wetten van kufr implementeren of accepteren, bewerend dat deze
acceptatie een tijdelijke acceptatie is teneinde de Islamitische wetten te implementeren of
ten einde de Islam en Moslims te helpen; is óf onwetend en begrijpt het Credo van de
Islam niet óf begrijpt niet hoe een bestuur in de Islam tot stand wordt gebracht. Het kan
ook zijn dat het opportunisten zijn die tot doel hebben de mensen (die de Islam en haar
wetten willen) te misleiden, teneinde een wereldlijk voordeel te behalen door de liefde
voor de Islam van de mensen en hun onwetendheid ervan te exploiteren. Ieder persoon
die dit doet heeft de kudde van de Islam verlaten, ondanks de vele beweringen van deze
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persoon dat hij Islaam en Imaan heeft en ongeacht zijn vele gebeden, vasten en
beweringen dat hij de Shariah van de Islam wenst te vestigen. Degenen die zo'n een
persoon helpen, of dit nou uit onwetendheid of welbewustheid is, heeft deze persoon
naast Allah (swt) aanbeden.” (p. 54-56)
“Het is verplicht voor een persoon om zich van de ongelovigen terug te trekken en hen te
bestrijden, dood of levend. Zodat de woorden Laa ilaha illa Allah voor een persoon van
nut kunnen zijn en zodat hij een Moslim kan worden.
Zich terugtrekken van de ongelovigen betekent: hen haten, hen vijandschap tonen, hen
verafschuwen, een afkeer van hen hebben en hen bestrijden. Als daarentegen een persoon
van Laa ilaha illa Allah getuigt en trouw is aan de verplichtingen, zoals: bidden, vasten,
zakaat, hajj en jihad en de mensen oproept tot het goede en het slechte verbiedt alsmede
andere aspecten van de religie; maar hij voelt geen haat tegen de vijanden van de Islam,
dan is hij ongelovig geworden; zelfs als hij maar van één van hen heeft gehouden en deze
persoon een verwant van hem is.
Ieder wie zich verzamelt met de mushriks en met hen samenleeft; van deze persoon wordt
niet het oordeel gegeven dat hij zich in de Islam bevindt, behalve wanneer hij zich
compleet van hen heeft afgewend en laat zien dat hij ontevreden is met de kufr (ongeloof)
en de dwaling waarin zij zich bevinden.” (p. 73-74)

28)

Dit is de weg.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 5-3-04
22 pp, 9313 woorden
Dit is de weg!
Bevat Ned. Vertaling van Sayyid Qutb, Dit is de weg, hfst 12, en een fragment uit Mufti
Khubiab Sahib, Zaad-e-Mujahid: Essential provisions of the Mujahid
Inleiding door Abu Zubair
Uit deze inl.:
“De strijdt tegen de Waarheid is al sinds het bestaan van de mensheid in volle gang,
alleen is het in deze eeuw en tijdperk nog nooit zo fel en massaal geweest als ooit
tevoren. Het leger van de Satanische krachten hebben vandaag de dag overal hun
monsters klaar staan om de mensen, die oproepen tot de compromisloze waarheid, op te
pakken en levend te begraven in hun beestachtige kerkers. Sommige monsters gaan zelfs
zo ver om de oproepers tot de waarheid in hun eigen woning te vermoorden. De massa,
die gehypnotiseerd en verdoofd lijkt te zijn door het grote media offensief dat door de
vijanden van de Islam is losgelaten op de geesten en zielen van de mensen, maken ook
deel uit van een van de grote (on)zichtbare strijd. De massa die op zo een manier wordt
bespeeld en voorgelogen met als gevolg dat zij zich maar al te graag achter het beleid van
de regeringen scharen. Een beleid met allerlei nieuwe in elkaar geknutselde wetten die
worden ingevoerd om zogenaamd het terrorisme en extremisme tegen te gaan.
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En zoals we om ons heen merken heeft de Satanische media haar werk gedaan. Deze
grote Satan presenteert zich al meteen bij het ontwaken van de slaap. Onder het mom van
nieuws- en actualiteitenmedia worden de leugens aan de massa opgedrongen. In
Nederland gaat het zelfs zover dat deze leugens voor niets op de haltes en treinstations
worden aangeboden. En ziet: de mens wordt op geen enkele manier een adempauze
gegund om zich van zijn leugenachtige gijzelnemer te bevrijden.”

29)

To catch a wolf.doc

Word gegevens
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 16-3-04
6 pp., 3125 woorden
To catch a wolf
Door Saifu addien Albattar (het scherpsnijdende zwaard van de religie)
Het staat er slecht voor met de islamitische umma. Zie b.v. Marokko:
“Omdat ik zelf een Marokkaanse achtergrond heb, wil ik graag even stil blijven staan bij
dit land en specifiek bij de koning. Deze koning, die zich in de media voordoet als de
vernieuwer en modernisator van Marokko, heeft onlangs nog een pluim van zijn grootste
pooier Bush gekregen. Deze Marokkaanse hoer, die het ernaar schijnt ook nog eens een
poot te zijn, heeft (samen met zijn familie) het vaderland verkocht dat met het bloed,
zweet en tranen van de Mujahideen bevrijd is van de Westerse slavendrijvers en totaal
onderworpen aan de Satan. Deze koning, die de democratie met het zwaard wil opleggen
is niets anders dan een beestachtige tiran die zichzelf graag in Armani pakjes hijst om
zijn pooiers tevreden te stellen.
Koning Miep de zesde (je bent de naam Mohammed niet waard), mocht je deze brief ooit
onder je ogen krijgen, weet dat je met je beleid een grens bent overschreden door onze
geleerden, broeders en zusters gevangen te nemen en hen in je kerkers te werpen.” (p.2)
Nederland:
“De koffieshops, die zogenaamd een uiting zijn van het gedoogbeleid, is een voorbeeld
van zo'n foplollie. De vijanden van de mensheid hebben ze ingesteld als ruimtes om de
geesten en zielen te doden.. Gedreven door geldwellust en een officiële vergunning van
de "democratische vampiers", zijn zij in elke hoek van de grote steden geplaatst. Het kan
geen toeval zijn dat tevens in deze steden de concentratie van de Islamitische jeugd het
grootst is.”
Mondiaal:
“Ik wil graag de volgende vragen aan deze vampiers stellen, via de persoon van mr.
Bush, mr. Blair, mr. Chirack, mr. Balkenende en anderen:
Hoe komt het toch dat jullie bankkluizen vol zitten met goud, terwijl er bijna tot geen
goudmijn in jullie landen te vinden is?
Hoe komt het toch dat een rijk werelddeel als Afrika straatarm is? Hoe komt het toch dat
al die geweren, landmijnen, tanks en ander vernietigend oorlogsmateriaal, die in jullie
Democratische landen geproduceerd zijn, een weg vinden naar deze arme slachtoffers?
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Hoe komt het toch dat jullie meteen diegenen de oorlog verklaren, die jullie valse kleed
van beschaving optillen om de mensen te laten zien wat voor duisternis en ranzige
rottigheid zich daarachter bevindt?
Waarom zeggen jullie niet gewoon dat jullie een stelletje plunderaars zijn? Waarom
zeggen jullie niet gewoon dat jullie jezelf in de geesten van de mensen hebben genesteld,
zo diep zelfs, dat de gewone "zombiemens" zich de verkeerde vragen stelt?” (p. 4)
Maar het zal goed komen!
“Aangezien de Nederlandse politiek haar burgers (vooral allochtonen = moslims)
stimuleert om actief deel te nemen aan maatschappelijke vraagstukken en de burgers
stimuleert om haar verantwoordelijkheid hierin te nemen; zijn er inderdaad mensen
opgestaan die deze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen. Deze
mensen hebben zich niet alleen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Nederland
aangetrokken, maar die van de hele wereld en het tot hun taak gemaakt om deze te
bevrijden van vooral de democratische slavernij.” (p.5)
“Mr. Remkes, we zijn inderdaad opgestaan om de mensen aan te sporen en uit te nodigen
voor de Jihaad. Waarom? Omdat we het onrecht niet langer kunnen verdragen. Dat de
moskeeën ook oproepen tot de Jihaad is een grove leugen! Waarom? Omdat deze
moskeeën de Islam hebben verkocht en de waarheid achter hun ruggen hebben
verborgen.” (p.5)
“Deze volgende woorden zou ik graag aan de arrogante zelfverzekerde mr. Wilders
willen richten: Het is inderdaad ons doel om de leugen en haar aanhangers te terroriseren
met: LA ILAHA ILLA ALLAH. Het is inderdaad ons doel om het zwaard van LA
ILAHA ILLA ALLAH tegen het leugenachtige kankergezwel te gebruiken. Het is
inderdaad ons doel om met LA ILAHA ILLA ALLAH een revolutie op gang te zetten,
die uw rotte democratische rechtsgang omverwerpt. En insha Allah zullen we jou en je
companen, inclusief mevrouw Verdonk, op jullie knieën laten gaan voor de Heer der
Werelden. En bij deze doe ik inderdaad nog een oproep om de jeugd voor de Jihaad te
recruteren: “ (p. 5)
“WORDT WAKKER! KIJK OM JE HEEN! DE MOSLIMS WORDEN AFGESLACHT
EN JIJ KAN HELEMAAL NIKS DOEN, OMDAT JIJZELF AAN HET
DOODBLOEDEN BENT! Bevrijdt jezelf! Kom uit die koffieshop, kom uit die bar, kom
uit die hoek. Geef gehoor aan de oproep van LA ILAHA ILLA ALLAH. Sluit je aan bij
de karavaan van de Martelaren. Rijst op uit jullie diepe slaap, rijst op en schudt het stof
van de vernedering van je af. Rijst op en geef gehoor aan de roep van HAJJA AL
JIHAAD.” (p.5)
“Er zal met de Genade van Allah inderdaad een generatie opstaan die de dood als schild
rondt onze Ummah met haar eigen bloed en zielen tot leven zal wekken. Het is slechts
een kwestie van tijd voordat de ridders van Allah het Haagse Binnenhof naar binnen
marcheren en in het middenplein de vlag van TAWHEED zullen ophijsen. Ze zullen
(insha'Allah) het parlement omdopen tot Shariah rechtbank en de voorzitters hamer zal
het Islamitische vonnis bekrachtigen. Uit het torentje van Kok zal (insha'Allah) LA
ILAHA ILLA ALLAH klinken en deze woorden zullen door de wind gedragen worden
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en zich mengen met andere woorden van lofprijzing, die van alle richtingen en
windstreken samenkomen. Deze lofprijzingen zullen vervolgens onze Meester op Zijn
Troon bereiken en de Islamitische Ummah zal zich als één lichaam neder werpen voor de
Heer der werelden.” (p. 6)

30)

De vereiste tawheed.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 29-4-04
12 pp, 9236 woorden
Auteur: M. Qutb & Abu Hamza El Misri
Verzameling: Abu Nawwaar An'najdi & Mohammed El Iyaazi
Uitgegeven door: Ibn Omar
Vertaling: Abu Zubayr

31)

Grondwet van een fundamentalist / Gvf

Documenteigenschappen:
auteur: Muwahhid
Gemaakt: dl. 1 (ook onder de titel Mustalahat, 11-4-04), dl 2: 10-5-04; dl 3: 14-5-04; dl
4: 20-5-04; dl 5 (31-10-04). Delen 2-4 niet aangetroffen op pc/usb stick van B.
dl. 1: 22 pp, 7,658 woorden
dl. 2: 35 pp, 12.254 woorden
dl. 3: 21 pp., 6,547 woorden
dl. 4: 30 pp., 10,162 woorden
dl 5: 15 pp, 4297 woorden
Dl 1-3 bewerking van een Engelse vertaling van een boek van Mawdudi. Deze Engelse
vertaling (zonder titelpagina, voorwoord en introductie) is van het internet gehaald en
bevindt zich op de USB stick van B.. Er bevindt zich ook een Arabische vertaling van
het boek (al-mustalahat al-arba` a, d.w.z. de vier termen) in de bestanden.
Deel 1-3 bestaat ook als een document met de titel ‘De vier basistermen.doc’ en als een
pdf-ddocument met de titel ‘De vier mustalahaat’ en met titelpagina:
“ De vier mustalahaat door A.A.Mawdudi. Vertaalt vanuit het Engels door Abu Zubair”
“ Als laatste: een persoon die de status van wet aan de geboden van iemand anders dan
Allah verleent en de geboden of verboden van die persoon gehoorzaamt, verleent hiermee
het Oppergezag aan deze persoon.” (dl 1)
Dl. 4 is van B. zelf, met verwijzing naar NL en de campagne tegen de islam
Deel 4
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“In Nederland wordt deze strijd vooral op intellectuele niveau gestreden met de media als
voornaamste middel. In de rest van de wereld is deze fase allang voorbij gestreefd door
de vijanden van de mensheid en bestrijden zij de Islam fysiek te zwaard en te vuur.
Aangezien de propaganda duidelijk van haarzelf heeft laten zien dat zij slechts leugens
verkondigt en dus een spreekbuis is van de LEUGEN, moet het voor de zelfstandig
denkende mens duidelijk genoeg zijn dat de leugen de WAARHEID als grootste vijand
heeft.” (p. 3-4)
“Zoals Allah ons inlicht zijn onze vijanden dus de Joods-zionistische kliek en Christenen
aangevuld met hun Munafiq honden zoals Abdel Gawad en tal van andere gesubsidieerde
instellingen en personen die zogenaamd namens de Islam spreken. Moge Allah hen allen
vervloeken!
“Zoals minister Verdonk al stap voor stap heeft aangekondigd, is zij bezig met een
integratiebeleid voor allochtonen (lees: een nieuwe campagne om de Moslims te doen
afvallen van hun Deen) om hen in de "Nederlandse" samenleving te laten integreren.
Veel van haar plannetjes, die zij samen met haar Munafiq honden heeft samen gesteld,
bevatten kenmerken om de Islam uit te hollen. Nederland heeft wat dit betreft heel goed
de oppervlakkige geest van degenen die zich met de Islam identificeren begrepen.
Zij strefen met hun beleid een holle Islam te creëren met slechts uiterlijke Islamitische
kenmerken. Men is nu zelfs bereidt om haar eigen "staatsimams" op te leiden.” (p.4)
“ Wat is de shirk van deze tijd?
De specifieke shirk van deze tijd is het wetgevendeoordeel (wat een specifiek recht van
Allah is), dat aan anderen dan aan Allah wordt toegekend.”
Allah (swt) zegt:
ﺣ ْﻜ ِﻤ ِﻪ َأﺣَﺪًا
ُ ك ﻓِﻲ
ُ ﺸ ِﺮ
ْ َوﻟَﺎ ُﻳ
ك ِﺑ ِﻌﺒَﺎ َد ِة َر ﱢﺑ ِﻪ َأﺣَﺪًا
ْ ﺸ ِﺮ
ْ َوﻟَﺎ ُﻳ
Hij laat niet één deelgenoot in Zijn Oordeel toe (18:26)
En laat Hem bij de 'ibadah van zijn Rabb niet één deelgenoot toekennen (18:110)
Deze twee ayat laten ons duidelijk zien dat het zoeken van een wetgevendoordeel een
vorm van 'ibadah is. Een andere aya waarin deze twee ayat samen worden gevoegd is het
volgende:
ﻻ ِإﻳﱠﺎ ُﻩ
ﻻ َﺗ ْﻌ ُﺒﺪُو ْا ِإ ﱠ
ﻻ ِﻟّﻠ ِﻪ َأ َﻣ َﺮ َأ ﱠ
ﺤ ْﻜ ُﻢ ِإ ﱠ
ُ ن ا ْﻟ
ِ ِإ
Het oordeel is slechts aan Allah. Hij beveelt jullie dat jullie je 'ibadah aan niemand dan
Hem geeft. (12:40)
Nu bewezen is dat een oordeel zoeken een vorm van 'ibadah is, zoals bidden, vasten enz.,
is het duidelijk dat Hamdy Abdel Gawad een oordeel wil gaan zoeken, buiten de Qor'an
en Soennah. Hiermee heeft Abdel Gawad shirk gepleegd en is hiermee dus een Mushrik
en dus een ongelovige. Het bewijs:
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ﺴﻠِﻴﻤ ًﺎ
ْ ﺴﱢﻠﻤُﻮ ْا َﺗ
َ ﺖ َو ُﻳ
َ ﻀ ْﻴ
َ ﺣﺮَﺟًﺎ ﱢﻣﻤﱠﺎ َﻗ
َ ﺴ ِﻬ ْﻢ
ِ ﺠﺪُو ْا ﻓِﻲ أَﻧ ُﻔ
ِ ﻻ َﻳ
َ ﺠ َﺮ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ ُﺛﻢﱠ
َﺷ
َ ك ﻓِﻴﻤَﺎ
َ ﺤ ﱢﻜﻤُﻮ
َ ﻰ ُﻳ
َ ﺣ ﱠﺘ
َ ن
َ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
َ ﻚ
َ ﻼ َو َر ﱢﺑ
َ َﻓ
Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van
mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en
zij aanvaarden (het dan) volledig. (4:65)” ( p.6)
“De consequenties van de verwerping van de Thaghut (La ilaha) betekent dus dat wij als
Moslims het hele systeem (anders dan de Islam) moeten verwerpen en alleen de Islam,
die door Allah voor ons is gekozen, (illa Allah) moeten accepteren.
Dit staat dus gelijk aan een oorlogsverklaring aan alle huidige ideologiën die op de aarde
zijn ingesteld, die tot doel hebben om mensen aan andere mensen te onderwerpen. Dit
betekent dus ook dat wij de democratische manier van leven moeten verwerpen,
aangezien dit de grootste HUBAL van deze tijd is.
La ilaha illa Allah is een vrijheidsverklaring voor alle mensen. Wanneer slechts het
vaandel van Tauwhied overal ter wereld wappert, dan pas zullen alle mensen werkelijk
vrij zijn en zal er RECHTVAARDIGHEID over de hele wereld heersen.” (p. 8)
“Sommige onnozele zielen zullen waarschijnlijk als argument naar voren brengen dat de
Islamitische wetgeving verouderd is en het dus daarom niet in deze tijd kan worden
toegepast.
Een antwoord hierop is: de huidige wetten zijn pas werkelijk "oud" en een achteruitgang.
Kijk maar om je heen, elke dag worden er nieuwe wetten in het leven gemaakt die de
Islam zouden moeten tegenwerken. Elke dag worden er nieuwe definities en termen
toegevoegd om de Islam en Moslims meet te "etiquetteren". Elke dag onstaan er, door de
zogenaamde vrijheid van deze wetten, "oudere soorten mensen" (alle soorten
Mushrikeen, mensen van Lot enz.) die Allah (swt) heeft vernietigd.
Kijk dan naar de Islam zelf (de meeste van ons hebben geen flauw benul van de Shari'a,
behalve het valse beeld dat ons door de Democratische slavendrijvers is ingegeven): Haar
eeuwig theoretische en praktische wijsheid, haar wetten die niet veranderen met de
grillen van de mens, haar systeem dat iedereen op gelijke voet stelt, namelijk allemaal
slaven van de Heer van het Universum.
En natuurlijk zullen anderen weer als tegenargument inbrengen: waar is al dat mooist dat
je beschrijft? Er heerst in alle Islamitische landen Chaos, corruptie en ellende. Waar heb
je het over?
Als eerste moet er worden verteld dat de Islam een eigen weegschaal heeft waarin alle
dingen in worden afgewogen. En deze weegschaal dient eerst in iemands intellect te
worden gedefinieerd en verankerd met een ferme overtuiging dat het de Waarheid is. Dit
vereist dus een intellectuele revolutie die leidt tot een Islamitische manier van denken.
Deze weegschaal is het fundament van het hele bestaan: La ilah illa Allah. De sleutel tot
het universum en alles daarin.
Wanneer je La ilaha illa Allah kent en accepteert (zie de Erfenis der Profeten) en je een
hele nieuwe weegschaal hebt waarmee je alles in afweegt, dan zul je merken dat al die
zogenaamde Islamitische Landen helemaal niet Islamitisch zijn. De ellende, chaos en
corruptie is te danken aan het feit dat we het Islamitische systeem niet toepassen.
De ultieme loskoppeling en verloochening van deze Kufr systemen is natuurlijk het NIET
zoeken van een oordeel bij deze systemen. Dit betekent dus dat je de wetten die
voortkomen uit deze systemen niet over je laat gelden.” (p. 9)
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“Prima, zullen we dan antwoorden, maar dit geloof zal pas aan het licht worden gebracht
als je door Allah beproeft zult worden. Wat als er van je inderdaad geld wordt gestolen?
Ga je dan een oordeel zoeken bij een Thaghut (en als gevolg hiermee deze Thaghut naast
Allah aanbidt)? Of zul je werkelijk geloven dat Allah je het geld heeft gegeven en je
beproefd, om te zien of je daadwerkelijk in Hem (swt) gelooft en Hem (swt) niet in ZIJN
RECHT schaadt?” (p. 11-12)
“ Allah heeft de mens geschapen en Hij zou dus Degene moeten zijn die de mens bestuurt
met Zijn bevelen.
Aangezien de mens begiftigd is met een eigen keuze (anders dan de Engelen en
hemellichamen), is het voor hem dus een persoonlijke keuze om zich al dan niet aan de
bevelen van de Almachtige over te geven (Moslim). En ieder ziel zal zich moeten
verantwoorden bij de Ware Rechter voor zijn keuzes die hij/zij heeft gemaakt.” (p. 12)
Dl. 5: ook zelf geschreven door B. (en niet verspreid bij anderen)
Betoogt dat grondwet en hjet nederlandse staatsbestel kufr is, aan de hand van de vier
begrippen van Mawdudi (zie Grondwet, 1). Dit is voor zover ik kan nagaan het laatste
wat B. geschreven heeft voor de moord op vG.

32)

Geloof in de eenheid van God.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 26-5-04
10 pp., 4175 woorden
Vertaald fragment uit De Boodschap van de Islam door A. A. Maududi

33)

Wat is tawhid al-haakimiyyah.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 26-5-04
7 pp., 2781 woorden
Vertaling van het hoofdstuk ‘Tawhid al-haakimyyah bid`a or not? Uit Abu Hamza,
Allah’s governance on earth,
Gedownload van www.shareeah.org
De tekst behandelt het begrip tawhid al-haakimiyyah (eenheid van soevereiniteit), d.w.z.
dat alleen God het recht bezit om wetten te maken en dat de rechtspraak en de uitvoering
van vonnissen alleen volgens Gods wetten mogen plaats vinden. Dit ontkennen of ertegen
handelen is shirk en kufr.
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34)
Het concept van de islam en ons begrip
ervan.doc
Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 26-5-04
3 pp., 909 woorden
Vertaald uit het Engels
HEt CONCEPT VAN DE ISLAM EN ONS BEGRIP ERVAN
Sheikh Moehammad Qutb, Samengevat door Umm Moehammad van Prof.
Moehammad Qutb's "Hal Nahnu Muslimoon"
“ Hoe is een Moslim tot het idee gekomen dat hij de leerstellingen van zijn Heer tegen kan
werken en Zijn vertrouwen verraden; dat hij kan liegen, bedriegen en misleiden; dat hij kan
weigeren wat wettig is en voorkeur heeft voor wat onwettig is; dat hij nederigheid en vernedering
kan accepteren teneinde zijn status in de maatschappij te behouden, dat gebaseerd is op
immoraliteit en onderdrukking…en nog steeds loyaliteit aan de Islam claimen?
Hoe kan een Muslimah tot het idee komen om te denken dat zij de leerstellingen van haar Heer
kan tegen werken en Zijn vertrouwen verraden; dat zij kan liegen, bedriegen, misleiden, begeren
en lasteren; dat zij uit kan gaan; haarzelf aan elke oog kan blootstellen; dat zij haar kinderen
bereidwillig kan opvoeden als tevreden leden van een on-Islamitische maatschappij…en toch nog
denken dat de "goede intenties" in haar hart alles zou kunnen opheffen voor Allah (swt)?”
Oproep tot actie om de boodschap van de islam te implementeren.

35)

Shaykh Abu Muhammad al.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 6-6-04
14 pp., 5370 woorden
Geen titel
Bevat een niet complete vertaling van een theologische verhandeling van Shaykh Abu
Muhammad `Asim al-Maqdisi, met de titel Hadhihi `Aqidatuna (Dit is onze theologie).
Zie b.v. 04-82-65\maktabakubra\Abu Muhammad al-Maqdisi\hadihi `aqidatuna. Maar via
een Engelse vertaling.

36)

De waarheid over de Talmoed.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 29-6-04
10 pp. 3187 woorden
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Het is een stuk of een fragment van een boek geschreven door Michael A. Hoffman en
Alan R. Critchley,
Vertaald door B.
Gedownload van
www.IslamicAwakening.com
Christelijk Antisemitisch

37)

Het slagveld.doc

Documenteigenschappen:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 29-6-04
10 pp, 4709 woorden
Vertaald
Het slagveld: De veiligste plek op aarde
Door Amir Sulaymaan
Gedownload van www.clearguidance.com
De ummah wordt aan vele kanten aangevallen en moet verdedigd worden. Sterven op het
slagveld is niet erg.
“ Er zijn echter zeven speciale dingen door Allah aan de martelaar gegeven, die aan
niemand anders zijn gegeven:
1. Al zijn zondes worden bij de eerste druppel van zijn bloed vergeven,
2. Hij is gered van de straf van het graf,
3. Hij zal de Sirat oversteken met de snelheid van het licht (de Sirat is de brug over het
Hellevuur, die elke mens moet oversteken op de Dag des Oordeels; sommigen zullen het
halen en sommigen zullen in het vuur vallen),
4. Hij zal tweeëzeventig vrouwen in het Paradijs ontvangen,
5. Hij zal in het Paradijs een speciale kroon en speciale kleding krijgen, zodat iedereen
hem als een martelaar zal herkennen,
6. Hij zal de eer krijgen om voorspraak (met de toestemming van Allah) voor zeventig
van zijn familieleden te doen.
7. Zijn ziel zal in de lichamen van groene vogels worden gehouden, die rond vliegen in
het Paradijs.
“ De Mujahid op het slagveld is in de veiligst mogelijke positie, omdat degene die
lichamelijk ter wille van Allah vecht niet sterft. Dit is het dichtstbijzijnde aan
onsterfelijkheid, die Allah aan de kinderen van Adam (vzmh) heeft geschonken.” (p.6-7)
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“De reden waarom in de jihad wil vechten, is niet omdat mijn iman sterk is. Ik wil eerder
in de jihad vechten, omdat mijn iman zwak is en ik verschrikkrlijk bang ben wat mijn
boeken over mijn daden zeggen. De toevlucht voor mijn kwaad, is het slagveld; het
beschermen van de slaven van Allah en het doden van de vrienden van Shaytaan. Ik voel
een warme mantel van veiligheid in het zetten van mijn leven in de frontlinie voor Allah,
omdat ik weet dat er geen pijn zal zijn in mijn dood en ik kan niet sterven als ik voor
Allah vecht. Er is geen gevaar op het slagveld voor de Mu'min (gelovige). Er is slechts
gevaar voor de kufar en huurlingen.” (p. 10)

38)

Verplichting.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 2-7-04
1 p. 343 woorden

VERPLICHTING VAN HET DODEN VAN DEGENE
DIE DE PROFEET (SALLALLAHU ALAIHIE WA
SALLAM) UITSCHELD.
Het is verplicht om degene die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld,
Moslim of kafir, te doden.
Dit is de Madhab waar de geleerden in het algemeen over eens zijn. Ibn alMondir heeft
gezegd: "De geleerden zijn het erover in het algemeen eens dat de straf van het
uitschelden van de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) de dood is. Van die geleerden
zijn: Malik ibn Anas, Layth ibn Sa3d, Ahmad ibn Hanbal, Ishak ibn Rawajh en dat is de
madhab van Ashafi3i."
Ahmad ibn hanbal heeft daar meerdere malen opgewezen. Ahmad heeft gezegd: "Ik heb
Abu Abdillaah horen zeggen: "Ieder die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam)
uitscheld of kleineert, Moslim zijnde of Kafir, zijn straf is de dood en de persoon krijgt
geen gelegenheid om berouw te tonen. Ik (Ahmad ibn Hanbal) heb ook Abu Abdillaah
horen zeggen: "Ieder persoon die een verdrag verbreekt (dhimmie) en zoiets begaat: zijn
straf is de dood. Want zij hebben hiervoor geen veilgheidsgarantie en verdrag
gekregen.""
Zo heeft Abu Safra gezegd: "Ik heb Abu Abdillaah gevraagd over een persoon van de
mensen van het verdrag, die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) heeft
uitgescholden: Wat te doen met deze persoon?" Hij zei: "Als er bewijs is is zijn straf de
dood of deze persoon een Moslim of Kafir is."" (Beiden overgeleverd door al Gallaal)
In een overlevering van Abdullaah en Abi Talib, die werden gevraagd over het
uitschelden van de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam). Hij zei: "Zijn straf is de dood."
Er werd hem gevraagd zijn er overleveringen van de Profeet (Sallallahu alaihie wa
Sallam)? Hij zei: "Ja, de hadith van de blinde man die de vrouw dood maakte en zei: "Ik
hoorde haar de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitschelden." En de hadith van
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Hisseen dat Ibn Umar zei: "Wie de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, zijn
straf is de dood.""

Vertaald uit het boek: As Sarim alMasloel 3la Satmie Arrasoel; Ibn Taymiyyah; Dar
alKitab al3lmiyyah; Beiroet, Libanon.

39)

De nieuwe leiding.doc

Dpcumentgegevens
Auteur: Muwahhid
Gemaakt 3-7-04
1 p. 278 woorden
Kort fragment uit Sayyid Qutb, Mijlpalen, waarin uiteengezet wordt dat het tijdperk van
het westerse stysteem voorbij is, dat de islam een nieuwe rol moet vervullen door leiding
te geven aan de mensheid. Maar dat kan alleen door naar de oorspronkelijke islam terug
te gaan.

40)

Oorlogsverklaring.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 4-7-04
6 pp., 3183 woorden
Oorlogsverklaring:
door Shaykh Ahmad Shaakir
Dit is een jihadverklaring tegen de Britten door een Egyptische Moslim Broeder rond
1950 (strijd om de evacuatie van het Britse leger uit Suezkanaalzone). Alle moslims waar
ook ter wereld moeten de Britten en hun bondgenoiten aanvallen. Hun bloed en
bezittiungen zijn halaal. Vrouwen en minderjarigen die meevechten mogen ook gedood
worden. Wanneer moslims samenwerken met d Britten, zijn ze afvallig en vrouwen die
met zulke afvalligen trouwen zijn ook afvallig.
Overgenomen uit Ahmad Shaakir, Kalimaat al-haqq, 2e dr. (1408 AH), via
www.clearguidance.com

41)

God, Heer, Godsdienst en aanbidding.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt 5-7-04
19 pp, 4441 woorden
Wrsch zelf geschreven verhandeling over oeloehiya, roeboebiya, dien en `ibada,
geinspireerd door Mawdoedi (zie Grondwet van de fundamentalist, dl 1)

28

42)

Is de Secularist een ongelovige.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: vóór 26-7-04
2 pp., 718 woorden
Bevat Nederlandse vertaling (wrsch. via het Engels) van een fatwa van een zekere
Haamed al-`Ali met het oordeel dat Yasser Arafat een ongelovige is omdat hij een
seculiere staatsinrichting voorstaat. Ned. tekst gedownload van http://salafiyahjadeedah.tripod.com/

43)

AlBaraa1.com

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 8-8-04 (maar gezien alBaraa2 gemaakt is voor 19-2-04 neem ik aan dat
dat ook geldt voor alBaraa1)
4 pp., 1580 woorden
Is een vertaling van:
Al-Walaa' wal-Baraa' in Surah aal-Imraan
Br. Khalid El Gharib
Nida ul-Islam Magazine, Issue 20, 2
Gedownload van
www.islamicawakening.com

“Het is verboden voor de Moslim om Muwalat te geven aan de ongelovigen en de
gelovigen in de steek te laten. Er is geen enkel verband of verwantschap tussen Iman en
Kufr. De voorgaande nobele Ayat waarschuwt ons van te voren van Muwalat al-Kafireen
en waarschuwt ons voor de consequenties van zo'n daad, met één uitzondering: van het
zijn in een extreme noodzaak wanneer een persoon zichzelf moet beschermen tegen
kwaad of letsel dat toegediend kan worden door ongelovigen. Dit is het laten zien van een
uiterlijke verschijning dat wat een persoon van binnen verbergt tegenspreekt. Dit is
bekend als Taqiyyah en is slechts onder zulke omstandigheden toegestaan.”

44)

AlBaraa2.com

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor19-7-04
5 pp., 1892 woorden
Al-Walaa' wal-Baraa' in Surah aal-Imraan
Br. Khalid El Gharib
Nida ul-Islam Magazine, Issue 20, 2/2
Gedownload van
www.islamicawakening.com

Vervolg op AlBaraa1.
“De rechten van al-Baraa':
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Om een Mu'min te worden is het niet voldoende voor de Moslim om slechts de rechten
van al-Walaa' t.o.v. de Islam te vervullen. Hij moet ook oprecht de rechten van al-Baraa'
t.o.v. Kufr en Kuffar vervullen. De belangrijkste van deze rechten omvatten:
- Het verachten van Kufr, Shirk en hun mensen; en om je vijandschap t.o.v. hen te
behouden, zoals Allah (swt) in Zijn woorden zegt:
Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrahim en degenen die met hem
waren, toen zij tot hun volk zeiden: "Wij zijn vrij van jullie en van wat jullie naast Allah
aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat
ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven. (60:4)
- De Kuffar niet als Awliya (steuners, helpers, etc.) nemen en hen met genegenheid
behandelen, omdat Allah (swt) in Zijn woorden zegt:
O jullie die geloven, neemt niet Mijn vijanden en jullie vijanden als Awliya, aan wie
jullie genegenheid tonen. (60:1)
- Migreren van hun landen en er niet naartoe reizen, behalve in noodzaak. Overgeleverd
door Samurah bin Jundub (raa): De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "Ieder (Moslim)
die (met) een Mushrik ontmoet, bij elkaar komt, leeft en (permanent) blijft en het eens is
met zijn manieren, opinies, etc. en zijn leven met hem (Mushrik) prettig vindt, dan is hij
(Moslim) net als hem (Mushrik)." [Abu Dawud]
- De Kuffar niet hun religieuze rituelen imiteren of hun manier van leven; zoals door de
Profeet (vzmh) gezegd is: "Ieder die een volk imiteert, dan is zo een persoon één van
hen." De Profeet (vzmh) heeft ons geleerd: "Joden en Christenen verfen hun haar niet,
dus moeten jullie het tegenovergestelde doen van wat zij doen." [Bukhari]
- Het vermijden van hun gezelschap en vriendschap, zoals door Allah vermeld is:
En neigt niet tot degenen die onrecht pleegden, anders zal de Hel jullie aanraken en is er
voor jullie naast Allah geen beschermer. Dan zullen jullie niet worden geholpen. (11:113)
Dit geldt vooral voor degenen die de Islam bespotten en ridiculeseren.
- In de omgang met de Kuffar moet men hen geen enkel compromis worden gesloten
m.b.t. de religie. Allah (swt) zegt:
Zij wensen dat jij toegeeflijk zal worden, dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden. (68:9)
Verder mag de Monotheïst niet Allah om vergiffenis en genade vragen voor de Kafir,
zoals bevolen door Allah:

30

Het past de Profeet en degenen die geloven niet dat zij voor de Mushrikun (bij Allah) om
vergeving vragen. Ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij
de bewoners van de Hel zijn. (9:113)
Er moet worden opgemerkt dat onze vijandschap voor de Kuffar (zoals door al-Baraa'
voorgeschreven is) niet betekent dat de Moslim onrechtvaardig is tegenover de Kuffar die
niet een overschrijder is of hen beledigd. Allah (swt) beveelt rechtvaardigheid en
liefdadigheid:

45)

Subha.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 19-7-04
6 pp. 2505 woorden
Document heeft geen titel en noemt geen auteur
Zeer waarschijnlijk vertaling.
Tekst gaat over takfir. Wahhabitische opvattingen

46)

De Sharia.doc

Documenteigenschappen:
Auiteur: Muwahhid
Gemaakt: 19-7-04
4 pp., 1470 woorden
Afkomstig van: 'Allah's Governance On Earth' door Abu Hamza
www.shareeah.org
De Shari’ ah en de mensheid
Allahs heerschappijis tweeer;ei:
De heerschapij als schepper over de schepping (natuurwetten)
De heerschappij over de mensheid dmv wetgeving.
De mens moet strijden tegen de Sjaitan, dwz ongeloof.
Strijd om macht om de goddelijke wetgeving in te voeren en toe te passen. Dit is zo
omdat:
1. De wet van Alla moet de hoogste zijn anders regeert shirk.
2. Allah de mensheid bevolen heeft hem te aanbidden
3. Anders de mensen de islam zullen verlate al zij onder de heerschappij van de kuffaar
leven

47)

Wat volgt.doc

Documentgegegevens:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 20-7-04
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3 pp., 1384 woorden
Vertaald fragment uit Muhammad Qutb, Islam, de onbegrepen leefwijze.
“ Goedbeschouwd lijkt de opleving van de Islam onvermijdelijk. De Islam is
voorbestemd om net zo'n glorieuze rol te spelen in de wereld van nu als hij speelde in de
eerste dagen van de Islamitische geschiedenis. Hij belooft vrede en rust aan de wereld die
volledig opgaat in materiële zaken en als gevolg daarvan vol is van conflicten. De Islam
brengt harmonie tussen materie en geest en is zodoende de enige hoop voor de mensheid
om uit de nu heersende ellende te komen. Het kan niet anders of de wereld zal vroeger of
later het belang van de Islam inzien en de beginselen ervan accepteren, ook al wordt de
godsdients niet in zijn geheel aangenomen.
Wat onszelf betreft, de werkers voor de Islam, we zijn ons er volledig van bewust dat de
weg voor ons niet over rozen gaat. Wij Moslims moeten ons ontberingen getroosten,
grote offers zullen we moeten brengen om de wereld te overtuigen van de diepgaande
goedheid en waarheid van de Islam. Laten we ons altijd goed realiseren dat de enige weg
naar de voleindiging van deze taak ligt in zelfopoffering.”

48)

Nederland.com

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 12-8-04

Open Brief aan het Nederlandse Volk
In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Alle lof aan Degene Die de Moslims heeft opgedragen met het bevel: "Doodt hen:
Allah zal hen zeker bestraffen doormiddel van jullie handen en Hij zal hen
vernederen en Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de harten van een gelovig
volk genezen." Vrede en zegeningen op Zijn Boodschapper Moehammad Rasoeloe
Allah, Salla Allahu 3laihie wa Sallam, die heeft gezegd: "Ik ben bevolen om de mensen
te doden totdat zij getuigen dat er geen ilah is dan Allah"; zijn familie en
metgezellen die deze Boodschap aan hun vijanden met de volgende woorden kenbaar
maakten: "Onze Profeet, de Boodschapper van onze Rabb, heeft ons bevolen jullie
te doden totdat jullie Allah alleen aanbidden of Jizyah betalen" en op ieder die
dit zelfde pad oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Het volgende,
Dit is een open brief aan het ongelovige volk van Nederland.
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt,
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Deze oproep is gericht aan u, die zichzelf tot het Nederlandse volk rekent. Sinds de
gezegende elfde september zijn de spanningen tussen de Moslims en de ongelovigen
enorm toegenomen. De wereld regeerders hebben onder leiding van één van de
grootste onderdrukkers uit de menselijke geschiedenis, Amerika, een coalitie gevormd
voor een beslissende strijdt tussen tirannie en rechtvaardigheid; tussen ongeloof en
geloof.
In deze strijdt, die zich al jaren voordoet, zijn er over de hele wereld miljoenen
onschuldigen gevallen onder de expansiedrift van de "democratische plunderaars". Het
opvallendste is dat de meeste slachtoffers aan de zijde van de Moslims vallen. Miljoenen
en miljoenen Moslims zijn als beesten verkracht en afgeslacht en hier lijkt geen einde
aan te komen.
U, als ongelovige Nederlander, moet weten dat uw regering hier mede aan schuldig is. U
moet ook weten dat dit allemaal plaatsvindt onder de regie van de Zionistische Joden
die Nederland in hun macht hebben. Uw land verleent al jaren haar hulp aan de
Israëlische Zionisten en is een coalitie partner van Amerika in haar strijdt tegen de
Moslim Ummah. Hiermee bent u en uw land een doelwit geworden voor de Mujahideen.
Omdat het beleidt van uw regering door uw stembiljet wordt ondersteund en zij namens
u regeren is uw bloed en bezittingen voor de Islamitische Ummah halaal geworden.
Deze brief is niet geschreven om u alleen op uw verantwoordelijkheden te wijzen, maar
ook om u in te lichten dat het bloed van onze Moslim broeders en zusters gewroken zal
worden met uw bloed. De Meest Verhevene heeft hierover gezegd:

ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ ﻋ َﺘﺪَى
ْ ﻞ ﻣَﺎ ا
ِ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ِﻤ ْﺜ
َ ﻋ َﺘﺪُو ْا
ْ ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ
َ ﻋ َﺘﺪَى
ْ ﻦا
ِ َﻓ َﻤ
Wie dan tegen jullie overtreedt, overtreedt dan tegen hem in dezelfde mate waarin
hij tegen jullie overtreedt. (2:194)

De duistere wolken van de dood pakken zich samen boven uw land. Bereidt u dus voor
op datgene waar u nooit op voorbereidt kunt zijn. De dood en martelingen van onze
broeders en zusters zult u met uw eigen bloed moeten aflossen. U bent overal een
doelwit geworden: in de tram, bus, trein, winkelcentrum enz. Het zal slechts een fractie
van een seconde wezen en u zult zich tussen de dood bevinden. De ondraagelijke
stank van de dood zal uw maag ondersteboven doen keren. U zult zichzelf onder de
ingewanden en stukken vlees vinden. U zult de pijn van verlies en de pijn van
verminking proeven. Mocht de dood u respijt geven dan zal de tijd voor u blijven stilstaan
en zult u de gebeurtenis steeds opnieuw herleven. Het leven zal voor u in een Hel
veranderen en u zult pas rust kennen als onze broeders en zusters dat ook kennen.
Uw regering, die namens u regeert, heeft ervoor gekozen om haar beleid van destructie
tegen onze Islamitische Ummah voort te zetten. De enige verantwoordelijken voor uw
welzijn bent u zelf en uw regering.

Vrede en zegeningen op de lachende doder, Moehammadan
Rasoeloe Allah (Sallahoe 3laihie wa Sallam).
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Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Saifu Deen alMuwahhied

49)

Open brief aan Hirshi Ali.doc

Word gegevens
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 17-8-04

OPEN BRIEF AAN HIRSHI ALI
In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.
Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed
Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen
die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.
Er is geen agressie behalve tegen de agressors.
Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.
Dit is een open brief aan de ongelovige fundamentalist, Ayaan Hirshi Ali, van de
Thaghoet partij VVD.
Geachte mevrouw Hirshi Ali,
Sinds uw aantreden in de politieke arena van Nederland bent u constant bezig om de
Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en
zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam.
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U heeft met uw afvalligheid niet alleen de Waarheid de rug toegekeerd, maar u
marcheert ook nog eens in de ranken van de soldaten van het kwaad. U steekt uw
vijandigheid tegen de Islam niet onder stoelen of banken en hiervoor bent u door uw
meesters beloond met een zetel in het parlement. Zij hebben in u een medestander
gevonden in hun kruistocht tegen de Islam en Moslims. Een medestander die hen alle
"kruit" aanreikt zodat zij hun handen zelf niet vuil hoeven te maken. Aangezien uw
verblindt bent door de brandende ongelovigheid die in uw woedt, bent u niet in staat om
in te zien dat uw slechts een instrument bent van de ware vijanden van de Islam.
U wordt gebruikt om allerlei vijandigheden over de Islam en de meest edele mens,
Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), uit te spuien.
Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u
slechts uw werk.
Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan u zelf te danken, maar aan
de Islamitische Ummah. Zij heeft haar taak van verzetten tegen het onrecht en het
kwaad laten liggen en ligt haar roes uit te slapen. Al uw vijandelijkheden tegen de Islam
is dus alleen de Islamitische Ummah kwalijk te nemen.
Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad eens en voor altijd het zwijgen te
doen opleggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten
vallen.
Ik zou graag willen beginnen bij uw onlangs opgegooide voorstel om de Moslims te
screenen op hun ideologie bij sollicitaties.
Uw voorstel is zeer interessant, temeer omdat de invoering hiervan het rotte gezicht van
uw politieke meesters tevoorschijn laat komen (wanneer het natuurlijk eerlijk op hen zou
worden getoetst en zij openlijk hun ware ideologie kenbaar maken).
Het is een feit dat de Nederlandse politiek gedomineerd wordt door vele Joden die een
produkt zijn van de Talmud leerstellingen; zo ook uw politieke partijgenoten.
Aangezien u altijd "de hand in eigen boezem" propageert, zullen we dus uw voorstel in
uw eigen politieke omgeving toetsen. Dezelfde politiek die met haar beleid zich heeft
aangesloten bij het terrorisme tegen de Islam en Moslims.
Ik zou u graag de volgende vragen willen stellen:
Wat vindt u van het feit dat van Aartsen een ideologie aanhangt waarin niet-Joden als
niet-mensen worden gezien?
Baba Mezia 114a-114b: Alleen Joden zijn mensen ("Alleen jullie zijn mensen genoemd"). Zie ook Kerithoth
6b onder sub-kop ("Oil of Anointing") en Barakoth 58a, waarin Gentile (niet-Joden) vrouwen dieren worden
genoemd ("Vrouwtjes-Ezels").
Yebamoth 98a: Alle Gentile kinderen zijn dieren.

Wat vindt u van het feit dat er een burgemeester in Amsterdam aan het roer staat, die
een ideologie aanhangt waarin Joden tegen niet-Joden mogen liegen?
Baba Kamma 113a: Joden mogen leugens ("listen") gebruiken om een Gentile te misleiden.
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Wat vindt u van het feit dat u deel uitmaakt van een regering die een Staat steunt met
een ideologie dat genocide bepleit?
Soferim 15, regel 10 (Minor Tarctates): Dit is de uitspraak van Rabbijn Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim
harog ("Zelfs de beste van de Gentiles zouden gedood moeten worden")

Aangezien u een voorvechtster bent voor gelijke rechten, zult u waarschijnlijk (nadat
deze kennis tot u is gekomen) bij uw Joodse meesters in de kamer pleiten om de
leerstellingen van de Talmud te verwerpen. U zult er waarschijnlijk ook meteen werk van
maken om dit ook bij de Joodse gemeenschap van Nederland te bepleiten.
Uw optreden verraadt zo nu en dan uw laffe moed waarmee u aandacht vraagt voor uw
strijdt. Zo heeft u de laffe moed gehad om islamitische kinderen op school te vragen om
een keuze te maken tussen hun Schepper en de grondwet. Het antwoord van deze
jonge reine zielen heeft u meteen gebruikt om argumenten te bedenken om uw
kruistocht te rechtvaardigen. U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang
losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw
lot zal bezegelen.
U krijgt de kans echter, mevrouw Hirshi Ali, om uw gelijk voor eens en altijd in de
bladzijdes van de geschiedenis in te kerven:
Er is één zekerheid in het hele bestaan van de schepping; en dat is dat alles zijn einde
kent.
Een kind dat ter wereld komt en met zijn eerste levenskreten zijn aanwezigheid in dit
universum vult, zal uiteindelijk met een doodskreet deze wereld verlaten.
Een grasspriet die uit de donkere aarde zijn kop opsteekt en die vervolgens door het
zonlicht wordt gestreeld en door het neervallende regen wordt gevoed, zal uiteindelijk
verwelken en tot stof vergaan.
De dood, mevrouw Hirshi Ali, is het gemeenschappelijke thema van alles wat bestaat.
U, ik en de rest van de schepping kunnen ons niet aan deze waarheid loskoppelen.
Er zal een Dag komen waarop de ene ziel de andere ziel niets kan baten. Een Dag dat
gepaard gaat met verschrikkelijk martelingen en kwellingen. Een Dag dat de
onrechtvaardigen afschuwlijke kreten uit hun longen persen. Kreten, mevrouw Hirshi Ali,
die rillingen over iemands rug zullen veroorzaken; dat de haren op de hoofden
rechtovereind doet staan. Mensen zullen dronken worden gezien (van angst), terwijl zij
niet dronken zijn. Angst zal op die Grote Dag de atmosfeer vullen.
Wanneer de zon opgerold wordt.
En wanneer de sterren vallen.
En wanneer de bergen bewogen worden.
En wanneer de drachtige kamelen achtergelaten worden.
En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden.
En wanneer de zielen verenigd worden.
En wanneer het levend begraven meisje ondervraagd wordt.
Voor welke zonde zij gedood werd.
En wanneer de bladen opengeslagen worden.
En wanneer de hemel afgestroopt wordt.
En wanneer de Djahim (de Hel) ontstoken wordt.
En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt.

36

Dan weet een ziel wat zij verricht heeft. (81:1-14)
Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder.
En van zijn moeder en zijn vader.
En van zijn vrouw en zijn kinderen.
Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.
Gezichten (van de gelovigen) zullen op die Dag stralen.
Lachend, verblijd.
En gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn.
En een duisternis zal hen omhullen.
Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn. (80:34-42)

U als ongelovige extremist gelooft natuurlijk niet in de bovenstaande beschreven scène.
Voor u is het bovenstaande slechts een verzonnen dramatisch stukje uit een Boek zoals
velen. En toch, mevrouw Hirshi Ali, durf ik mijn leven ervoor te wagen om te beweren dat
het angstzweet u uitbreekt wanneer u dit leest.
U, als ongelovige fundamentalist, gelooft natuurlijk dat er geen Oppermacht is die het
hele universum bestuurt.
U gelooft niet dat uw hart, waarmee u de waarheid verwerpt, vóór elke tik toestemming
moet vragen aan deze Oppermacht om te kloppen.
U gelooft niet dat uw tong waarmee u de Leiding van deze Oppermacht ontkent,
onderhevig is aan Zijn wetten.
U gelooft niet dat leven en dood door deze Oppermacht wordt geschonken.
Als u daadwerkelijk in dit alles gelooft, dan moet de volgende uitdaging voor u helemaal
geen belemmering zijn.

Ik daag u met deze brief dan ook uit om uw gelijk te bewijzen. U hoeft er niet veel voor te
doen:
Mevrouw Hirshi Ali: wenst de dood als u werkelijk van uw gelijk overtuigd bent.
Neemt u deze uitdaging niet aan; weet dan dat mijn Meester, de Meest verhevene, u
heeft ontmaskerd als een onrechtpleegster:

ﺖ َأ ْﻳﺪِﻳ ِﻬ ْﻢ وَاﻟّﻠ ُﻪ
ْ ﻦ َوﻟَﻦ َﻳ َﺘ َﻤ ﱠﻨ ْﻮ ُﻩ َأﺑَﺪًا ِﺑﻤَﺎ َﻗ ﱠﺪ َﻣ
َ ت إِن آُﻨ ُﺘ ْﻢ ﺻَﺎ ِدﻗِﻴ
َ َﻓ َﺘ َﻤ ﱠﻨ ُﻮ ْا ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
ﻦ
َ ﻋﻠِﻴ ٌﻢ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻴ
َ
"Wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn." Maar zij zullen hem (de dood)
nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht. En
Allah is Alwetend over de onrechtplegers. (2:94-95)
Om te voorkomen dat mij hetzelfde zou kunnen worden verweten als u, zal ik deze
wens vóór u wensen:
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Mijn Rabb, schenk ons de dood om ons te verblijden met het martelaarschap.
Allahoemma Amien
Mevrouw Ayaan Hirshi Ali en de rest van de extremistische ongelovigen: de Islam heeft
de vele vijandigheden en onderdrukkingen in de Geschiedenis doorstaan. Telkens
wanneer de druk op de Islam werd opgevoerd is hierdoor slechts het vuur van het geloof
aangewakkerd.
De Islam is als een afgestorven plant, die door de jarenlange druk en extreem hoge
tempraturen tot een diamant wordt gevormd. Een afgestorven plant dat door de grillen
van de tijd gevormd wordt tot de sterkste edelsteen op deze aarde. Een edelsteen
waarop de hardste moker zich kapot slaat.

Ayaan Hirshi Ali je zal jezelf stuk
slaan op de Islam!
U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant
is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de
Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden,
integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen.
De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden
in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard
terugdrijven naar zijn duistere hol.
Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige
fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze
eindigen.
Er zal geen genade voor de onrechtplegers zijn, slechts het zwaard wordt tegen hen
opgeheven. Geen discussies, geen demonstraties, geen optochten, geen petities;
slechts de dood zal de Waarheid van de Leugen doen scheiden.

ﺐ
ِ ن ِإﻟَﻰ ﻋَﺎِﻟ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ
َ ن ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﻓِﺈ ﱠﻧ ُﻪ ُﻣﻠَﺎﻗِﻴ ُﻜ ْﻢ ُﺛﻢﱠ ُﺗ َﺮدﱡو
َ ت اﱠﻟﺬِي َﺗ ِﻔﺮﱡو
َ ن ا ْﻟ َﻤ ْﻮ
ﻞ ِإ ﱠ
ْ ُﻗ
ن
َ ﺸﻬَﺎ َد ِة َﻓ ُﻴ َﻨ ﱢﺒ ُﺌﻜُﻢ ِﺑﻤَﺎ آُﻨ ُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤﻠُﻮ
وَاﻟ ﱠ
Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden,
daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het
onwaarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen."
(62:8)
En zoals een groot Profeet ooit heeft gezegd:

ن َﻣ ْﺜﺒُﻮرًا
ُ ﻚ ﻳَﺎ ِﻓ ْﺮﻋَﻮ
َ ﻇ ﱡﻨ
ُ َوِإﻧﱢﻲ َﻟَﺄ
"En ik weet zeker dat jij, O Pharao, ten onder gaat." (17:102)
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Zo zullen wij ook gelijknamige woorden gebruiken en deze voor ons uitsturen, zodat de
hemelen en de sterren dit nieuws op zullen pikken en dit als een vloedgolf over alle
uithoeken van het universum zullen verspreiden:
"Ik weet zeker dat jij, O Amerika, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Europa, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Nederland, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O Hirhi Ali, ten onder gaat."
"Ik weet zeker dat jij, O ongelovige fundamentalist, ten onder gaat."

Hasboena Allah wa ni3ma alwakeel
Ni3ma alMawla wa ni3ma anNasseer
Saifu Deen alMuwahhied
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Open brief aan de wethouder van Amsterdam

Word gegevens:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: 17-8-04

Open Brief aan de Wethouder van
Amsterdam: Abou Taleb
In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Alle lof aan Allah. Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende
doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam) zijn familie en
metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.
Er is geen agressie behalve tegen de agressors.
Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgen.
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Dit is een open brief aan de Thaghoet Abou Taleb, Wethouder van Amsterdam.
Geachte Zindiq,
Het is uitermate verbolgend op de manier waarop u in Amsterdam uw functie uitoefend.
De manier waarop u zich zogenaamd als een "seculiere Moslim" (=KAFIR) profileert is
nog meer aanstootgevender.
U en velen van de zogenaamde Marokkaanse "migrantenvertegenwoordigers", wiens
intellect vervuild is door de communistische leerstellingen, hebben geen enkel recht om
zich op te werpen als de vertegenwoordigers van de Moslims.
U en zoals vele zogenaamde Moslims met u, die het concept van scheiding van kerk en
staat onderschrijven hebben of helemaal geen benul van het Islamitische concept of zijn
gewoon hardnekkige ongelovigen.
Hoewel ik u tot de laatste groep reken, kan het denk ik geen kwaad om u een korte
beschrijving van het Islamitische concept te geven:
De mens, meneer Abou Taleb, is samen met het hele universum een schepping van de
Meest Verhevene. Het hele universum wordt gedomineerd door wetmatigheden. De
schepping is gewillig of ongewillig onderhevig aan de wetten van de Almachtige. Zo ook
de mens, die begiftigd is met een eigen keuze. Fysiek gezien is de mens, die met zijn
lichamelijke functies de wetten van Allah gehoorzaamd, Moslim. U en de rest van uw
extremistische ongelovige collega's zijn wat dit betreft Moslim.
Als we het hele leven van een mens in beschouwing nemen, dat voor het grootste
gedeelte onderhevig is aan deze wetten, dan moet het logisch zijn dat de mens ook de
wetten volgt die de Almachtige voor zijn keuze heeft gemaakt.
Het is zelfs zo dat Allah niet alleen voorschriften voor onze uiterlijke daden heeft
gegeven, maar ook voorschriften heeft gegeven om ons innerlijk gedrag aan te passen
aan deze wetten.
Aan de Islam valt niet te sleutelen, meneer Aboe Taleb. Als een gebod of verbod van de
Almachtige afkeer in de mens opwekt, dan ligt het probleem bij de zelfzuchtige mens en
niet aan de Islam. Degenen die geloven dat zij een schepping zijn van een Alwijze
Oppermacht, twijfelen niet aan de Wijsheid en Goedheid van al deze voorschriften, zelfs
als dit tegen hun eigen zelfzuchtige ego ingaat. Wat betreft de fundamentalistische
ongelovigen, is de bron van al hun ergernissen hun hoogmoed. Deze hoogmoed zal hun
ondergang in dit leven en in het Hiernamaals zijn. Ware geloof houdt totale overgaven
aan de WIL van deze Alwijze Oppermacht.
In het licht van het bovenstaande zou ik graag uw laatste optreden, wat betreft de
Amsterdamse Moskee Tawheed, willen aanhalen.
In deze zaak heeft u een paar uitspraken gedaan die een ware Moslim nooit zou kunnen
hebben uitgesproken. Omdat deze uitspraken alleen geboren kunnen zijn in een kufr
hart, verraadt het uw ware overtuiging. U als ongelovige, neem het u echter niet zozeer
kwalijk als de leiding van deze Amsterdamse Moskee.
Hun hele optreden getuigde van een zwakte die hun ware verslagen geest blootlegde. In
tegenstelling tot vele Munafiqeen zijn zij echter niet zo ver gegaan dat ze afstand van de
inhoud van het boek 'de weg van de Moslim' hebben gedaan. Zo hebben ze echter wel
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geprobeerd om het "probleem" af te schuiven op de uitgever of vertaler van het boek. Dit
is zeker geen kenmerk van een ware Moslim.
Zij hadden echter moeten zeggen: "Wij zullen nooit en te nimmer u gehoorzamen in iets
wat tegen onze deen ingaat. Wij zullen ons best doen om de deen van Allah op aarde te
doen bewerkstelligen, desnoods offeren wij onze levens ervoor op. Het zou ons
uitermate verheugen wanneer wij de Shari3a zouden inluiden met het te pletter laten
neervallen van meneer Wilders van de Euromast. Tevens zullen wij gebruik maken van
deze aangelegenheid om de Euromast met het bloed van meneer Wilders om te dopen
tot executiegebouw voor deze misdadigers… totdat er een hoger gebouw wordt
gebouwd."
Dit is de ware geest van de onverslagen Moslim, die niet buigt voor de Kufr van
misdadigers die Allah in de loop van de menselijke geschiedenis heeft weggevaagd.
Meneer Abou Taleb, u en uw politieke collega's moeten weten dat de Nederlandse
Politiek een grens heeft overschreden. Zij probeert het licht van onze zielen met haar
beleid te doven. Het is niet verwonderend dat al die zogenaamde politieke besluiten, die
in de schaduw van het integratiedebat worden genomen, de Islam uit te doven als
hoofddoel hebben.
Deze brief is opgesteld om u en andere "lintjedragers" van de ongelovigen te
waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van uw optreden en om u te informeren
over uw status in de Islam. Allah (swt) zegt:

ن
ِ ﻦ َأ ْوِﻟﻴَﺎء ﻣِﻦ دُو
َ ن ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ﺨﺬُو
ِ ﻦ َﻳ ﱠﺘ
َ { اﱠﻟﺬِﻳ138} ﻋﺬَاﺑًﺎ َأﻟِﻴﻤًﺎ
َ ن َﻟ ُﻬ ْﻢ
ﻦ ِﺑَﺄ ﱠ
َ ﺸ ِﺮ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
َﺑ ﱢ
ب
ِ ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ل
َ { َو َﻗ ْﺪ َﻧ ﱠﺰ139} ﺟﻤِﻴﻌًﺎ
َ ن اﻟ ِﻌ ﱠﺰ َة ِﻟّﻠ ِﻪ
ن ﻋِﻨ َﺪ ُه ُﻢ ا ْﻟ ِﻌ ﱠﺰ َة َﻓِﺈ ﱠ
َ ﻦ َأ َﻳ ْﺒ َﺘﻐُﻮ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ﺚ
ٍ ﺣﺪِﻳ
َ ﺣﺘﱠﻰ َﻳﺨُﻮﺿُﻮ ْا ﻓِﻲ
َ ﻼ َﺗ ْﻘ ُﻌﺪُو ْا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
َ ﺴ َﺘ ْﻬ َﺰُأ ِﺑﻬَﺎ َﻓ
ْ ت اﻟّﻠ ِﻪ ُﻳ َﻜ َﻔ ُﺮ ِﺑﻬَﺎ َو ُﻳ
ِ ﺳ ِﻤ ْﻌ ُﺘ ْﻢ ﺁﻳَﺎ
َ ن ِإذَا
ْ َأ
ﻦ
َ { اﱠﻟﺬِﻳ140} ﺟﻤِﻴﻌًﺎ
َ ﻦ وَا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن اﻟّﻠ َﻪ ﺟَﺎ ِﻣ ُﻊ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
ﻏ ْﻴ ِﺮ ِﻩ ِإ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ إِذًا ﻣﱢ ْﺜُﻠ ُﻬ ْﻢ ِإ ﱠ
َ ﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ
َ ﻦ ﻓِﻲ
َ
ﺐ
ٌ ﻦ َﻧﺼِﻴ
َ ن ِﻟ ْﻠﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ ﻗَﺎﻟُﻮ ْا َأَﻟ ْﻢ َﻧﻜُﻦ ﱠﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َوإِن آَﺎ
َ ﺢ ﱢﻣ
ٌ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ْﺘ
َ ن ِﺑ ُﻜ ْﻢ َﻓﺈِن آَﺎ
َ َﻳ َﺘ َﺮ ﱠﺑﺼُﻮ
ﻞ اﻟّﻠ ُﻪ
َ ﺠ َﻌ
ْ ﺤ ُﻜ ُﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َوﻟَﻦ َﻳ
ْ ﻦ ﻓَﺎﻟّﻠ ُﻪ َﻳ
َ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﻧ ْﻤ َﻨ ْﻌﻜُﻢ ﱢﻣ
َ ﺤ ِﻮ ْذ
ْ ﺴ َﺘ
ْ ﻗَﺎﻟُﻮ ْا َأَﻟ ْﻢ َﻧ
{ ِإ ﱠ141} ﻼ
ﻋ ُﻬ ْﻢ َوِإذَا
ُ ن اﻟّﻠ َﻪ َو ُه َﻮ ﺧَﺎ ِد
َ ﻦ ُﻳﺨَﺎ ِدﻋُﻮ
َ ن ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
ً ﺳﺒِﻴ
َ ﻦ
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻦ
َ ِﻟ ْﻠﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
ﻦ
َ { ﱡﻣ َﺬ ْﺑ َﺬﺑِﻴ142} ﻼ
ً ﻻ َﻗﻠِﻴ
ن اﻟّﻠ َﻪ ِإ ﱠ
َ ﻻ َﻳ ْﺬ ُآﺮُو
َ س َو
َ ن اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻼ ِة ﻗَﺎﻣُﻮ ْا ُآﺴَﺎﻟَﻰ ُﻳﺮَﺁؤُو
َﺼ
ﻗَﺎﻣُﻮ ْا ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
{ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ143} ﻼ
ً ﺳﺒِﻴ
َ ﺠ َﺪ َﻟ ُﻪ
ِ ﻞ اﻟّﻠ ُﻪ َﻓﻠَﻦ َﺗ
ِ ﻀِﻠ
ْ ﻻ ِإﻟَﻰ هَـﺆُﻻء َوﻣَﻦ ُﻳ
َ ﻻ ِإﻟَﻰ هَـﺆُﻻء َو
َ ﻚ
َ ﻦ َذِﻟ
َ َﺑ ْﻴ
ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ ﺠ َﻌﻠُﻮ ْا ِﻟّﻠ ِﻪ
ْ ن أَن َﺗ
َ ﻦ َأ ُﺗﺮِﻳﺪُو
َ ن ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ِ ﻦ َأ ْوِﻟﻴَﺎء ﻣِﻦ دُو
َ ﺨﺬُو ْا ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
ِ ﻻ َﺗ ﱠﺘ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮ ْا
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ُ
ﺠ َﺪ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻧﺼِﻴﺮًا
ِ ﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوﻟَﻦ َﺗ
َ ﻞ ِﻣ
ِ ﺳ َﻔ
ْﻷ
َ كا
ِ ﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺪ ْر
َ ن ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
{ ِإ ﱠ144} ﺳ ْﻠﻄَﺎﻧًﺎ ﱡﻣﺒِﻴﻨ ًﺎ
ﻚ َﻣ َﻊ
َ ﺧَﻠﺼُﻮ ْا دِﻳ َﻨ ُﻬ ْﻢ ِﻟّﻠ ِﻪ َﻓُﺄ ْوﻟَـ ِﺌ
ْ ﺼﻤُﻮ ْا ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َوَأ
َ ﻋ َﺘ
ْ ﺻَﻠﺤُﻮ ْا وَا
ْ ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮ ْا َوَأ
َ ﻻ اﱠﻟﺬِﻳ
{ ِإ ﱠ145}
ﺷ َﻜ ْﺮ ُﺗ ْﻢ
َ ﻞ اﻟّﻠ ُﻪ ِﺑ َﻌﺬَا ِﺑ ُﻜ ْﻢ إِن
ُ { ﻣﱠﺎ َﻳ ْﻔ َﻌ146} ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َ ﻦ َأﺟْﺮًا
َ ت اﻟّﻠ ُﻪ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ِ ف ُﻳ ْﺆ
َ ﺳ ْﻮ
َ ﻦ َو
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
ﻋﻠِﻴﻤ ًﺎ
َ ن اﻟّﻠ ُﻪ ﺷَﺎآِﺮًا
َ وَﺁﻣَﻨ ُﺘ ْﻢ َوآَﺎ
Waarschuw de huichelaars dat er voor hen een pijnlijke bestraffing is. Degenen
die de ongelovigen in plaats van de gelovigen als Awliya nemen: is het de Izza
(eer) die zij bij hen zoeken? En voorwaar alle Izza is bij Allah. En Hij heeft jullie in
het Boek (Koran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen en zij
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worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij
op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah
zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen. (Zij zijn) degenen
die een afwachtende houding tegenover jullie aannemen en als jullie een
overwinning van Allah ten deel valt, zeggen: "Wij waren toch met jullie?" Maar als
die de ongelovigen ten deel valt zeggen zij: "Hebben wij jullie niet geholpen en
hebben wij de gelovigen niet van jullie afgehouden?" Allah zal onder hen recht
spreken op de Dag der Opstanding. En Allah zal nooit aan de ongelovigen een
weg tegen de gelovigen geven. Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te
misleiden en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in de shalat staan, staan
zij er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts
weinig. Zij bewegen zich onzeker heen en weer, niet naar die (de gelovigen) en
niet naar die (de ongelovigen). En wie door Allah tot dwalen gebracht wordt: voor
hen zal jij nooit een weg vinden. O jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen
tot Awliya in plaats van de gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk bewijs
tegen jullie zelf geven?. Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping
van de Hel zijn: jij zult nooit een een helper voor hen vinden. Behalve degenen die
berouw hebben en zich beteren en zich aan Allah vasthouden en hun deen voor
Allah zuiveren: zij zijn degenen bij de gelovigen. En Allah zal de gelovigen een
geweldige beloning geven. Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie
dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend. (4:138-147)

Saifu Deen alMuwahhied
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OPEN BRIEF AAN DE LIEGENDE 'AALIM EN
IMAM
In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Voorzeker, alle lof is aan Allah. We prijzen Hem en vragen Zijn hulp. We vragen Zijn
vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen
en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die
hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is de
enige, Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn
boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over de Boodschapper
Moehammed (vzmh) zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die
hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels. De beste woorden zijn die van Allah
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en de beste leiding is die van Mohammed (salla Allaho alaihie wa sallam). Het ergste
kwaad is de innovatie in de religie; elke innovatie is een dwaling; en elke dwaling eindigt
in de hel.
Het volgende:
Vrede en zegeningen op degenen die de Leiding volgen,
Dit is een open brief aan de liegende en bedriegende 'aalim en imam van de Islamitische
Ummah.
Geachte imam,
Met veel pijn in mijn hart heb ik moeten constateren dat de imams van onze Ummah, de
leiders van onze natie, gezwicht zijn onder de druk van de omstandigheden waarin de
Moslim Ummah zich vandaag in bevindt. Wat mijn ogen met nog meer tranen vult is uw
respectloze behandeling van de Minbar van de meest edele mens, Moehammad
Rasoeloeallah (Salla allahoe 3laihie wa Sallam). Onze zielen bloeden wanneer wij zien
hoe u uw verantwoordelijkheid vanaf deze Minbar- die gebouwd is op de zielen en het
bloed van de eerste generatie Moslims- misbruikt. Elk zichzelf respecterende Moslim
zou overmand moeten worden met schaamte. Het schaamrood zou zijn gezicht moeten
kleuren wanneer hij merkt dat deze Minbar verraden wordt door de leugens die er vanaf
schalmen (wala hawla wa la qoeata illa biAllah).
Leest u de Woorden van uw Heer niet, de Heer van de hemelen en aarde?:

ن ﻓِﻲ
َ ﻚ ﻣَﺎ َﻳ ْﺄ ُآﻠُﻮ
َ ن ِﺑ ِﻪ َﺛ َﻤﻨًﺎ َﻗﻠِﻴﻠًﺎ أُو َﻟ ِﺌ
َ ﺸ َﺘﺮُو
ْ ب َو َﻳ
ِ ﻦ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ن ﻣَﺎ َأ ْﻧ َﺰ َل اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻣ
َ ﻦ َﻳ ْﻜ ُﺘﻤُﻮ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻦ
َ ﻚ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ب َأﻟِﻴ ٌﻢ أُو َﻟ ِﺌ
ٌ ﻋﺬَا
َ ُﺑﻄُﻮ ِﻧ ِﻬ ْﻢ ِإﻟﱠﺎ اﻟﻨﱠﺎ َر َوﻟَﺎ ُﻳ َﻜﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َوﻟَﺎ ُﻳ َﺰآﱢﻴ ِﻬ ْﻢ َو َﻟ ُﻬ ْﻢ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻧ ﱠﺰ َل
ﻚ ِﺑ َﺄ ﱠ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر َذ ِﻟ
َ ﺻ َﺒ َﺮ ُه ْﻢ
ْ ب ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة َﻓﻤَﺎ َأ
َ ﻀﻠَﺎ َﻟ َﺔ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻬﺪَى وَا ْﻟ َﻌﺬَا
ﺷ َﺘ َﺮوُا اﻟ ﱠ
ْ ا
ق َﺑﻌِﻴ ٍﺪ
ٍ ﺷﻘَﺎ
ِ ب َﻟ ِﻔﻲ
ِ ﺧ َﺘ َﻠﻔُﻮا ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ ﻦا
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ﻖ َوِإ ﱠ
ﺤﱢ
َ ب ﺑِﺎ ْﻟ
َ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
Voorwaar, degenen die verbergen wat Allah heeft neergezonden van de Schrift en
die het verruilen voor een geringe prijs, zij zijn degenen die in hun buiken niets
anders dan vuur verteren. En Allah zal niet tot hen spreken op de Dag der
Opstanding en Hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Zij zijn degenen die de Leiding hebben verruild voor de dwaling en de vergiffenis
voor de bestraffing. Hoe geduldig zijn zij met de Hel! Dat is zo omdat Allah de
Schrift met de Waarheid heeft neergezonden. En voorwaar, degenen die van
mening verschillen over de Schrift verkeren in vergaande verdeeldheid. (2:174176)
U weet als geen ander op wie deze verzen slaan. Het lot van degenen die de Waarheid
voor de mensen verbergen wordt erin beschreven, wat voor een lot staat u te wachten?
U die de Waarheid niet alleen maar verbergt, maar ook een heel andere betekenis geeft
om de mensen te doen dwalen (wala hawla wa la qoeata illa biAllah).
Er was een tijd waarin ik u en uw gelijken blindelings zou hebben vertrouwd, ware het
niet dat Allah ons Zijn gunst heeft verleend en ons het Licht van Zijn Leiding heeft
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gegeven: La ilaha illa Allah. Alle Lof komt Hem (swt) toe, Degene die ons heeft bevrijdt
van alle soorten 'ibadah aan anderen behalve Hem (swt); Alhamdoe Lillah.
Ik vraag me werkelijk af wat u in de spiegel ziet wanneer u de volgende Woorden van
uw Meester leest:

ﻦ َو َﻟ ْﻮ
َ ﻦ ا ْﻟﻐَﺎوِﻳ
َ ن ِﻣ
َ ن َﻓﻜَﺎ
ُ ﺸ ْﻴﻄَﺎ
ﺦ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﻓ َﺄ ْﺗ َﺒ َﻌ ُﻪ اﻟ ﱠ
َ ﺴ َﻠ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻧ َﺒ َﺄ اﱠﻟﺬِي َﺁ َﺗ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ َﺁﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻧ
َ وَا ْﺗ ُﻞ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺤ ِﻤ ْﻞ
ْ ن َﺗ
ْ ﺐ ِإ
ِ ض وَا ﱠﺗ َﺒ َﻊ َهﻮَا ُﻩ َﻓ َﻤ َﺜُﻠ ُﻪ َآ َﻤ َﺜ ِﻞ ا ْﻟ َﻜ ْﻠ
ِ ﺧَﻠ َﺪ ِإﻟَﻰ ا ْﻟَﺄ ْر
ْ ﺷ ْﺌﻨَﺎ َﻟ َﺮ َﻓ ْﻌﻨَﺎ ُﻩ ِﺑﻬَﺎ َو َﻟ ِﻜ ﱠﻨ ُﻪ َأ
ِ
ﺺ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ
َ ﺼ
َ ﺺ ا ْﻟ َﻘ
ِ ﺼ
ُ ﻦ َآ ﱠﺬﺑُﻮا ِﺑ َﺂﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻗ
َ ﻚ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺚ َذ ِﻟ
ْ ﺚ َأ ْو َﺗ ْﺘ ُﺮ ْآ ُﻪ َﻳ ْﻠ َﻬ
ْ َﻳ ْﻠ َﻬ
ن
َ َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
En lees hen de geschiedenis voor van degenen die aan wie Wij Onze Verzen
gaven. Vervolgens maakte hij zich daarvan los, waarop de Satan hem
achtervolgde zodat hij één van de dwalende werd. En als Wij het hadden gewild,
dan zouden Wij hem daarmee (met Onze Verzen) hebben verheven, maar hij
neigde naar de aarde en volgde zijn begeerte. Zijn gelijkenis is als de gelijkenis
van de hond: als je hem wegjaagt, dan hijgt hij; en als je hem met rust laat, dan
hijgt hij. Dat is de gelijkenis van het volk dat Onze Verzen loochent, vertel daarom
de geschiedenissen. Hopelijk zullen zij nadenken. (7:175-176)

ﺲ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم
َ ﺳﻔَﺎرًا ِﺑ ْﺌ
ْ ﺤ ِﻤ ُﻞ َأ
ْ ﺤﻤَﺎ ِر َﻳ
ِ ﺤ ِﻤﻠُﻮهَﺎ َآ َﻤ َﺜ ِﻞ ا ْﻟ
ْ ﺣﻤﱢﻠُﻮا اﻟ ﱠﺘ ْﻮرَا َة ُﺛﻢﱠ َﻟ ْﻢ َﻳ
ُ ﻦ
َ َﻣ َﺜ ُﻞ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻦ
َ ت اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟَﺎ َﻳ ْﻬﺪِي ا ْﻟ َﻘ ْﻮ َم اﻟﻈﱠﺎ ِﻟﻤِﻴ
ِ ﻦ َآ ﱠﺬﺑُﻮا ِﺑ َﺂﻳَﺎ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
De gelijkenis van degenen aan wie de Taurat is opgedragen en zich er vervolgens
niet aan houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt. Slechts is de
gelijkenis van het volk dat de Verzen van Allah loochent. (62:5)

Wat een vergelijking en wat een vernedering! En dit is allemaal omdat u zich schuldig
maakt aan het volgende:

ب
ِ س ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
ِ ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻣَﺎ َﺑ ﱠﻴﻨﱠﺎ ُﻩ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ْ ت وَا ْﻟ ُﻬﺪَى ِﻣ
ِ ﻦ ا ْﻟ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
َ ن ﻣَﺎ َأ ْﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎ ِﻣ
َ ﻦ َﻳ ْﻜ ُﺘﻤُﻮ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ن
َ ﻋﻨُﻮ
ِ ﻚ َﻳ ْﻠ َﻌ ُﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َﻳ ْﻠ َﻌ ُﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠﺎ
َ أُو َﻟ ِﺌ
Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke
bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen duidelijk hebben gemaakt in
de Schrift: zij zijn degenen die Allah vervloekt en die door de vervloekers
vervloekt worden. (2:159)
Deze brief is geschreven om u eraan te herinneren dat u nog de tijd heeft om al uw
leugens recht te zetten. Allah (swt) zegt na het bovenstaande vers:

ب اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
ُ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َوَأﻧَﺎ اﻟ ﱠﺘﻮﱠا
َ ب
ُ ﻚ َأﺗُﻮ
َ ﺻ َﻠﺤُﻮا َو َﺑ ﱠﻴﻨُﻮا َﻓﺄُو َﻟ ِﺌ
ْ ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا َوَأ
َ ِإﻟﱠﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
Behalve degenen die berouw hebben getoond, zich gebeterd hebben en (de
Waarheid) duidelijk hebben gemaakt. Diegenen zijn het van wie Ik berouw
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aanvaard. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.
(2:160)
Zolang u nog een ziel in uw lichaam heeft zitten en de doodsgeroggel uw keel niet heeft
bereikt; en zolang de koers van de aarde zich niet in de tegengestelde richting beweegt,
heeft u nog de tijd om uw fouten recht te zetten. Doet u dat niet, dan heeft Allah (swt) het
volgende voor u in petto:

ﻦ
َ ﺟ َﻤﻌِﻴ
ْ س َأ
ِ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻟ ْﻌ َﻨ ُﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻤﻠَﺎ ِﺋ َﻜ ِﺔ وَاﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ
َ ﻦ َآ َﻔﺮُوا َوﻣَﺎﺗُﻮا َو ُه ْﻢ ُآﻔﱠﺎ ٌر أُو َﻟ ِﺌ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ن
َ ﻈﺮُو
َ ب َوﻟَﺎ ُه ْﻢ ُﻳ ْﻨ
ُ ﻋ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ َﻌﺬَا
َ ﻒ
ُ ﺨﻔﱠ
َ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻟَﺎ ُﻳ
َ ﺧَﺎ ِﻟﺪِﻳ
Voorwaar, degenen die ongelovig waren en stierven terwijl zij ongelovig waren, op
hen rust de vloek van Allah en van de Engelen en de mensen tezamen. Eeuwig
levenden zijn zij daarin (de Hel). Voor hen zal de bestraffing niet verlicht worden,
noch zal hen uitstel gegeven worden. (2:161-162)
En dit is het eeuwige lot van iedere valse 'aalim die tegen de volgende leerstelling
preekt:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
ُ ﺣ َﻤ
ْ ﺣ ٌﺪ ﻟَﺎ ِإ َﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ُه َﻮ اﻟﺮﱠ
ِ َوِإ َﻟ ُﻬ ُﻜ ْﻢ ِإ َﻟ ٌﻪ وَا
En jullie ilah is één Ilah. Geen ilah
is er dan Hij, de Erbarmer, de
Meest Barmhartige. (2:163)
Saif uDeen alMuwahhied

52)

Koefr en iemaan.doc

Wordgegegevens:
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 4-9 2004
8 pp., 3.762 woorden
Het belang van het onderwerp Imaan en Kufr
Auteur of vertaler niet genoemd.
Zeer waarschijnlijk vertaald
Inhoud
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Ieman en kufr zijn belangrijk en hebben consequenties voor de oolitiek:
“Het is verplicht voor elke moslim om de volgende punten te kennen:
A) Dat de leiders van deze landen [i.e. “landen waar ‘gevaarlijke’ wetten heersen”, RP}
kufaar zijn; de grote kufr die hen afvallig maakt.
B) Dat de rechters van deze landen kufaar zijn; de grote kufr, wat betekend dat iemand
dit beroep niet mag uitoefenen.
Bewijs dat deze leiders en rechters kufaar zijn:
En wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard heeft zij zijn de ongelovigen!
(5: 44)
C) Je mag geen rechtsoordeel halen bij de rechtbanken van deze landen. Je mag ook niet
in deze rechtbanken werken.
Degene die een rechtsuitspraak is gaan halen volgens deze kufr wetten en hij accepteert
dat (oftewel niet Mukrah= zonder dwang), deze persoon is ook een ongelovige.
D) Dat leden van het parlement (diegenen die de wetten maken) ongelovigen zijn. Omdat
zij het mogelijk maken dat die wetten van kracht worden.
E) Degenen die stemmen op de leden van het parlement zijn kufaar, de grote kufr.
Doordat zij stemmen op die leden, nemen zij hen als heren (wettenmakers) naast Allah.
Degenen die oproepen tot stemmen of de mensen motiveert om er aan mee te doen, zijn
ook kufaar.
F) Je mag geen eed afleggen aan zulke leiders, opdat zij de macht niet in handen kunnen
nemen of verder gaan met regeren. Omdat met de aflegging van deze eed er een 'wil' is
om de kufr voort te zetten. Degenen die dit 'willen', begaan de grote kufr. Zie alfaroek
van alkarafie deel 4. blz 118.
G) Dat de soldaten, die deze situatie verdedigen, kufaar zijn. De grote kufr, omdat zij
strijden voor de thagoet. Allah heeft gezegd.
H) Er bestaat geen gehoorzaamheid voor een moslim aan de leiders van dit land. Het is
hem niet verplicht om zich aan de regels van dit land te houden. Hij hoort het
tegenovergestelde te doen met twee voorwaarden: dat het niet in tegenstrijd is met de
Shariaa en dat hij moslims geen onrecht aandoet.
I) Dat een land dat geregeerd wordt volgens niet islamitische wetten dar alkufr is.
Als een land ooit met de islamitische wet werd geregeerd en daarna met niet islamitische
wetten en er leven nog moslims in dat land dan heet het dar alharb (land van oorlog) .” (p.
2)
Verder hebben iamaan en kufr consequenties voor andere rechtsregels, b.v. huwelijk,
erfrecht, procesrecht, oorlogsrecht, recht op bescherming van leven, etc.

53)

Gedoopt in bloed.doc

Documenteigenschappen
Auteur: muwahhid
Gemaakt: voor 23-9-04
In bloed gedoopt
Gedicht
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IN BLOED GEDOOPT
Dit is dan mijn laatste woord…
Door kogels doorboord…
In bloed gedoopt…
Zoals ik had gehoopt.
Ik laat een boodschap achter…
Voor jou…de vechter…
De boom van Tawheed is afwachtend…
Naar jouw bloed smachtend…
Ga de koop aan
En Allah geeft je ruimbaan…
Hij geeft je de Tuin
In plaats van het aardse puin.
Tegen de vijand heb ik ook wat te zeggen…
Je zal zeker het loodje leggen…
Al ga je over de hele wereld op Tour…
De dood is je op de Loer…
Op de hielen gezeten door de Ridders van de DOOD…
Die de straten kleuren met Rood.
Tegen de hypocrieten zeg ik tenslotte dit:
Wenst de DOOD of hou anders je mond en… zit.
Beste broeders en zusters ik nader mijn einde…
Maar hiermee is het verhaal zeker niet ten einde.

54)

Millat.doc

Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 7-10-04
10 pp., 3444 woorden
Millat Ibrahim, door Abu Zubair
“Een vaak gehoorde beschuldiging die geuit wordt tegen de ware Moslims, is dat zij zich
weigeren te integreren en zich afzetten tegen de maatschappij waarin zij leven. De massa,
waaronder ook degenen die zich met de Islam identificeren, neemt deze beschuldiging als
maatstaf om de ware Moslims in het "hokje" te stoppen waar de vijanden van de Islam
hen graag wil hebben. Zij identificeren de Muwahhidien als Takfiri's, Khawaarij,
revolutionisten enz.
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Wat is hiervan allemaal waar? Wat is het gedrag van de Muwahhidien ten opzichte van
hun omgeving? Is hun gedrag vanuit het Islamitisch perspectief laakbaar?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen gaan wij een duik nemen in de geschiedenis
van de mensheid. De geschiedenis die Allah (Soebhanahoe waTa3la) met Zijn eigen
woorden aan de mensheid heeft geopenbaard in de Qor'an.
Als wij de woorden van Allah (Soebhanahoe waTa3la) bestuderen, dan zie wij dat er
altijd een tegenstelling bestond tussen de Boodschappers en hun volgers enerzijds en de
ongelovigen anderzijds. Dit spanningsveld is vandaag de dag op geen enkele manier
veranderd tussen de ware gelovigen en de ongelovigen.
Het probleem van vandaag de dag echter, is dat de Waarheid door de vijanden van Allah
(Soebhanahoe waTa3la) op zo'n manier veranderd is, dat het bijna onmogelijk lijkt om de
leugens van deze vijanden op een doeltreffende manier voor de mensen met
oppervlakkige geesten te weerleggen.” (p. 1)
Gericht tegen mosims die islam willen moderniseren zoals “een voorzitter van
bijvoorbeeld een organisatie als 'Islam en Burgerschap”. (p.2) Zij zijn kuffar.
“In het volgende gaan we proberen om onderzoek te doen naar de tegenstelling van
Imaan en Kufr. Dit zullen we dan proberen te vertalen naar de huidige maatschappijen
om zodoende de juiste weegschaal te krijgen waarmee men instaat is om de
leugenachtige propaganda tegen de Ware Deen te weerleggen. Moge Allah ons Leiden,
Amien” (p. 3)
Voorbeeld vabn Ibrahim die zich tegen het polytehisme van zijn vader en zijn omgeving
keerde.
“De sterkste band is dus de geloofsband. Deze band overstijgt de domme Nationalistische
en chauvinsitische gevoelens, alsmede relaties die gebaseerd zijn op het
bloedverwantschap. Een maatschappij kan alleen zijn zuiverheid behouden indien zij haar
onderlinge relaties op deze geloofsband baseerd. Alleen hierdoor kan de rechtvaardigheid
niets in de weg staan om te worden toegepast. Om deze maatschappij te kunnen
bewerkstelligen, is het dus noodzakelijk om alles wat in haar weg staat te verwerpen;
inclusief degenen die tegen zo'n maatschappij streven.” (p. 5-6)
Kritiek op “kwade tiran geleerden” die het onderwerp Walâ’ wa-barâ’a niet aan de orde
stellen.
“Vandaag kunnen we een soortgelijke parallel met de democratische samenlevingen
trekken. Een uiterst verdorven samenleving waarin de duistere menselijke lusten als de
hoogste ilah worden genomen.
De grootste Shirk van deze samenlevingen zijn de instituten en instellingen die allerlei
wetten bedenken om daarmee de samenleving te leiden. Hiermee werpen deze instituten
zich als een directe tegenstander van de Meest Verhevene.
Als Minister President Balkende beweerd dat de ware identiteit van de Europese
samenleving op Christelijke en Joodse wortels gestoeld zijn, dan is het dus niet moeilijk
om te begrijpen wat ze bedoelen met integratie.” (p. 7)
“Wij, als Muwahhidien zullen (Insha Allah) het Pad van onze Profeten blijven volgen.
Moge Allah ons standvastig hierin maken. En als het kabinet regeltjes bedenkt om de
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zogenaamde "terroristische extremisten" van Nederland te vervolgen en het land uit te
zetten tenzij zij integreren met hun Kufr en Shirk, dan zeggen we slechts: "Allahu
Akbar!".” (p. 7)
“Wij, daarentegen, zullen het volgende gebod van Allah (Soebhanahoe waTa3la) naar
vermogen proberen te volgen:
En doe de Jihad ter wille van Allah volgens de Jihad waar Hij recht op heeft. Hij heeft
jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de Deen niet moeilijk gemaakt: (volgt) de
millat van jullie vader Ibrahim. Hij is degenen die jullie Moslims genoemd heeft, vroeger
en hierin (de Qor'an): opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en opdat jullie
getuigen zijn voor de mensen. Onderhoudt dus de shalat en geeft de zakat en houdt jullie
vast aan Allah, Hoea Mauwlakoem: fani3ma alMauwla wa ni3ma anNasseer. (22:78)
Het gebod van onze Rabb volgend; verklaren wij zonder terughoudendheid en zonder
vrees onze vijandschap en haat aan:
Alle Tawaghiet op elke plaats en van elke tijdstip…
Alle regerende Tawaghiet: tirannen, dictators, presidenten, keizers, monarchen enz…
Al hun helpers en hun geleerden die de massa doen dwalen…
Al hun Awliya', hun legers, hun politie, hun inlichtingendiensten en hun bewakers…
Aan allen zeggen wij:
"Wij zijn vrij van jullie en van wat jullie naast Allah aanbidden."
Vrij van jullie wetten, vrij van jullie methodologiën, vrij van jullie valse concepten, vrij
van jullie vieze stinkende grondbeginselen…
Vrij van jullie rechtsorde, vrij van jullie leuzen, vrij van jullie rotte vaandels, vrij van
jullie manieren, vrij van jullie ideologiën…
Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor
altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven.
… totdat jullie je integreren aan de wil van Allah, totdat jullie denken zoals Allah
wil dat jullie denken, totdat jullie voelen zoals Allah wil dat jullie voelen, totdat
jullie je gedragen zoals Allah wil dat jullie je gedragen…
Het uur is nabij…
Zet je ziel dus vrij..
Open voor haar de deuren van het Paradijs…
Leven voor de dood, deze ruil is zeker wijs…
Gooi je ziel in de strijdt…
Zodat jouw Ummah wordt bevrijdt…
Ruil lafheid in voor moed…
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Dit brengt rust voor je gemoed…
Geen gemaar of gezeur…
Rood is de enige kleur…
Jihad is ons verplicht…
Ook al worden we door de huichelaars beticht…
(p. 8-9)
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Documenteigenschappen:
AuteuR: Muwahhid
Gemaakt: voor 13-10-04

OPEN BRIEF AAN DE ISLAMITISCHE JEUGD
In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Voorzeker, alle lof is aan Allah. We prijzen Hem en vragen Zijn hulp. We vragen Zijn
vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen
en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die
hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is de
enige, Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn
boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over de Boodschapper
Moehammed (vzmh) zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die
hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels. De beste woorden zijn die van Allah
en de beste leiding is die van Mohammed (salla Allaho alaihie wa sallam). Het ergste
kwaad is de innovatie in de religie; elke innovatie is een dwaling; en elke dwaling eindigt
in de hel.
Het volgende:
Assalamoe 3laikom beste broeders en zusters,
Deze brief schrijf ik aan jullie, de toekomst van onze Ummah. Weet, moge Allah jullie
leiden, dat de Islam vandaag de dag op de rand van de afgrond staat. De vijanden van
de Islam plannen een laatste alles beslissende slag om het vaandel van Laa ilaha
illallah neer te halen.
Alhamdoe lillah dat er nog steeds mannen en vrouwen zijn die de lichttoren van
Tawheed ten koste van henzelf en hun familie brandend houden. Moge Allah hun zielen
met de hoogste grade van het Paradijs belonen. Waren deze nobele zielen er niet
geweest, dan dwaalden wij nog steeds in de grote oceaan van Kufr en Shirk.
Beste broeders en zusters, jullie zullen waarschijnlijk veel valse dingen over onze
Mujahideen horen van de Munafiqeen en Kuffar. Ik schrijf jullie deze brief niet om onze
Mujahideen van al deze aantijgingen te verdedigen, want Allah (Soebhanahoe waTa3la)
is hen voldoende.
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Waar ik wel deze brief om schrijf is om jullie uit te dagen een zoektocht naar de
Waarheid te beginnen. Er zijn natuurlijk velen die claimen dat zij het pad van de
Waarheid bewandelen; en toch hoe ver zijn zij daarvan afgedwaald. Terwijl ik deze
woorden opschrijf, ben ik mij ervan bewust dat sommigen zich dit ook (oprecht) van mij
kunnen afvragen. Alhamdoe lillah, dat de Alwijze ons niet in duisternis heeft achter
gelaten, Hij (Soebhanahoe waTa3la) zegt:

ﻦ
َ ﺴﻨِﻴ
ِ ﺤ
ْ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ َﻤ َﻊ ا ْﻟ ُﻤ
ﺳ ُﺒ َﻠﻨَﺎ َوِإ ﱠ
ُ ﻦ ﺟَﺎ َهﺪُوا ﻓِﻴﻨَﺎ َﻟ َﻨ ْﻬ ِﺪ َﻳ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ
َ وَاﱠﻟﺬِﻳ
En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken
op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. (29:69)

ﺳ ﱢﻴﺌَﺎ ِﺗ ُﻜ ْﻢ َو َﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﻠﱠ ُﻪ
َ ﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
َ ﺠ َﻌ ْﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ُﻓ ْﺮﻗَﺎﻧًﺎ َو ُﻳ َﻜ ﱢﻔ ْﺮ
ْ ن َﺗ ﱠﺘﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳ
ْ ﻦ َﺁ َﻣﻨُﻮا ِإ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻀ ِﻞ ا ْﻟ َﻌﻈِﻴ ِﻢ
ْ ذُو ا ْﻟ َﻔ
O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen, zal Hij jullie een
onderscheidingsvermogen geven en jullie slechte daden uitwisselen en jullie
vergeven. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst. (8:29)

ﺠ َﻌ ْﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ ﻧُﻮرًا
ْ ﺣ َﻤ ِﺘ ِﻪ َو َﻳ
ْ ﻦ َر
ْ ﻦ ِﻣ
ِ ﻦ َﺁ َﻣﻨُﻮا ا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﺁ ِﻣﻨُﻮا ِﺑ َﺮﺳُﻮ ِﻟ ِﻪ ُﻳ ْﺆ ِﺗ ُﻜ ْﻢ ِآ ْﻔ َﻠ ْﻴ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻏﻔُﻮ ٌر َرﺣِﻴ ٌﻢ
َ ن ِﺑ ِﻪ َو َﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﻠﱠ ُﻪ
َ َﺗ ْﻤﺸُﻮ
O jullie die geloven, vreest Allah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie
dubbel van Zijn Barmhartigheid geven een jullie een licht geven waarmee jullie
(recht) zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeving schenken. En Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (57:28)
Allah (Soebhanahoe waTa3la) zal de oprechten onder ons Leiding schenken, mits ons
streven gericht is voor het behalen van Zijn welbehagen. Ik daag jullie dan ook uit om
een begin te maken met jullie zoektocht. Een zoektocht dat leidt naar de diepste diepte
van je eigen ziel, daar waar de ware aard van de ziel zich zetelt. Eénmaal daar belandt,
zal zich de werkelijkheid van alles openbaren. De sleutel en licht tot het begrip van de
voorgaande woorden is La ilaha illallah. Om deze woorden is het hele universum
geschapen; om deze woorden zijn de jinn en de mens geschapen; om deze woorden is
de Hel en het Paradijs geschapen; en om deze woorden zal uiteindelijk elke ziel bij zijn
Meester en Heer op de Dag des Oordeels om worden gestraft of beloond.
Nogmaals, deze brief is niet geschreven om de Mujahideen tegen verwijten te
verdedigen, maar om jullie aan te sporen om ZELF de Waarheid te achterhalen en deze
niet te linken aan personen, groepen enz., maar aan de Waarheid zelfe: namelijk de
Qor'an en Sunnah. Allah (swt) zegt:

ﻦ ُﻣ ﱠﺪ ِآ ٍﺮ
ْ ن ﻟِﻠ ﱢﺬ ْآ ِﺮ َﻓ َﻬ ْﻞ ِﻣ
َ ﺴ ْﺮﻧَﺎ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ َﺁ
َو َﻟ َﻘ ْﺪ َﻳ ﱠ
En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan
iemand die er lering uit trekt?

اﻦ َو ُﺗ ْﻨ ِﺬ َر ِﺑ ِﻪ َﻗ ْﻮﻣًﺎ ُﻟﺪ
َ ﺸ َﺮ ِﺑ ِﻪ ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ
ﻚ ِﻟ ُﺘ َﺒ ﱢ
َ ﺴ ْﺮﻧَﺎ ُﻩ ِﺑ ِﻠﺴَﺎ ِﻧ
َﻓ ِﺈ ﱠﻧﻤَﺎ َﻳ ﱠ
Voorwaar, Wij hebben hem gemakkelijk in jouw taal (O Moehammad) gemaakt,
opdat jij er goede tijdingen mee brengt aan de Moettaqoen en het twistende volk
er mee waarschuwt. (19:97)
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ن
َ ﻚ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ َﺘ َﺬ ﱠآﺮُو
َ ﺴ ْﺮﻧَﺎ ُﻩ ِﺑ ِﻠﺴَﺎ ِﻧ
ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻳ ﱠ
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) gemakkelijk gemaakt in jouw taal. Hopelijk
zullen zij er lering uit trekken. (44:58)
Weest dus niet als degenen die op de Dag des Oordeels het volgende excuus zullen
maken:

ﺎ َوﻟَﺎ َﻧﺼِﻴﺮًان َو ِﻟﻴ
َ ﺠﺪُو
ِ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأ َﺑﺪًا ﻟَﺎ َﻳ
َ ( ﺧَﺎ ِﻟﺪِﻳ64) ﺳﻌِﻴﺮًا
َ ﻋ ﱠﺪ َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﻦ َوَأ
َ ﻦ ا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ َﻌ
ِإ ﱠ
(66) ﻃ ْﻌﻨَﺎ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮﻟَﺎ
َ ﻃ ْﻌﻨَﺎ اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأ
َ ن ﻳَﺎ َﻟ ْﻴ َﺘﻨَﺎ َأ
َ ﺐ ُوﺟُﻮ ُه ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﻳﻘُﻮﻟُﻮ
ُ ( َﻳ ْﻮ َم ُﺗ َﻘﻠﱠ65)
ﻦ
َ ﻦ ِﻣ
ِ ﺿ ْﻌ َﻔ ْﻴ
ِ ( َر ﱠﺑﻨَﺎ َﺁ ِﺗ ِﻬ ْﻢ67) ﺴﺒِﻴﻠَﺎ
ﺿﻠﱡﻮﻧَﺎ اﻟ ﱠ
َ ﻃ ْﻌﻨَﺎ ﺳَﺎ َد َﺗﻨَﺎ َو ُآ َﺒﺮَا َءﻧَﺎ َﻓ َﺄ
َ َوﻗَﺎُﻟﻮا َر ﱠﺑﻨَﺎ ِإﻧﱠﺎ َأ
ب وَا ْﻟ َﻌ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻟ ْﻌﻨًﺎ َآﺒِﻴﺮًا
ِ ا ْﻟ َﻌﺬَا
Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen
voorbereid. Daarin zullen zij voor lange tijd vertoeven en zullen noch vriend of
helper hebben. De Dag waarop hun gezichten in het Vuur zal wentelen zullen zij
zeggen: "O, hadden Wij slechts Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamd.!" En zij
zullen zeggen: "Onze Rabb, wij gehoorzaamden onze leiders en onze grote
mannen maar zij deden ons van de Rechte Weg afdwalen. Onze Rabb, geef hun
een dubbele straf en vloek hen met een zware vloek."

Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Alaa hal ballaght, Allahoemma Fashad
Saifu Deen alMuwahhied
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Word gegevens
Auteur: Muwahhid
7 pp.
Gemaakt: voor 13-10-04
“Hoe kan het toch dat jullie nog lachen en dansen? Horen jullie soms de doodskreten en
het hulpgekrijs van jullie verkrachte en mishandelde broeders en zusters niet?
Hoe kan het toch zijn dat je je tegoed doet aan allerlei voedsel zonder bij elke hap die je
keel doorglijdt te denken aan de verkrachte zusters die gedwongen worden om de stink
kwakjes van de Amerikaanse honden in te slikken? Hoe kunnen jullie dansen zonder
overmand te worden door een intens schaamte gevoel? Hebben jullie niet gehoord van
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die ene vader en zijn gezin? Hebben jullie niet gehoord hoe de vader, de moeder, de
dochters en zonen in elkaars aanwezigheid van al hun kleren zijn gestript? Hebben jullie
niet gehoord hoe deze vader zijn vrouw en dochter in zijn aanwezigheid verkracht heeft
zien worden? Hebben jullie niet gehoord hoe hij zelf gedwongen werd om zijn dochters
één voor één te verkrachten?”( p.2)
“Hoe kunnen we nog lachen en dansen? Hoe kunnen we nog onze geweten sussen bij het
slapen gaan?
Is het niet tijd geworden om ons eigen lot te bepalen? Is het niet tijd dat we halt roepen
aan alle vernedering en onderdrukking? Is het niet tijd voor WRAAK? Is het niet tijd
voor OPOFFERING?
Bij Allah het is tijd om duidelijk een streep te trekken tussen Kufr en Imaan; tussen de
leugen en waarheid; tussen hypocrisie en oprechtheid; tussen lafheid en moed.
Of zijn dit de woorden van één van de lafaards die deze Ummah zo rijk is? Wij, die
allemaal getuigen zijn van al deze afschuwelijke scènes en niet eens één van onze vingers
uitsteken om onze broeders en zusters te helpen en in plaats daarvan mooie holle
woorden op papier schrijven. Wij, voor wie het voelen van de warmte van rollende tranen
over onze wangen, voor onze broeders en zusters, een zeldzaamheid is. We zouden
eigenlijk als eerste om onze eigen gevoelloze zielen moeten janken. Zielen die zelfs te laf
zijn om te erkennen dat zij dit zijn.” (p. 2)
“De hoofdkenmerken van dit volk (dat van Allah houdt en waarvan Allah houdt) zijn: zij
zijn nederig tegenover de gelovigen en streng tegenover de ongelovigen, zij doen Jihad
op de Weg van Allah en zij zijn niet bang voor degenen die verwijten maken.
Onze Ummah vandaag mist al deze drie kenmerken (behalve degenen die Allah heeft
begunstigd). Wij zien vandaag dat de "Moslims" streng tegenover elkaar zijn en nederig
(op een slaafse manier) tegenover de ongelovigen. De Jihad van vandaag wordt uitgelegd
als de Jihad van de nafs om zo de lafheid van deze Ummah te camoufleren door het in
een religieuze jasje te stoppen. Wat betreft de verwijten van degenen die verwijten
maken, ook hier zien we weer dat het grootste deel van de Ummah er altijd als de kippen
erbij is om te "verdedigen" en om dingen van de Islam "goed te praten". Het komt over
alsof de Islam de verdediging van deze onnozele en verslagen zielen nodig heeft. Deze
soort mensen zijn degenen die de Islam de slechtste dients bewijzen!
Ondanks alles waait er, Alhamdoe Lillah, een frisse wind (van Tawheed) die een nieuwe
generatie tot leven wekt. Een generatie die vastbesloten is om het stof van de
vernedering van de Ummah af te schudden.” (p. 3)
“De Ummah moet dus de oorzaken van haar vernedering bij haarzelf zoeken. De
oorzaken en oplossingen zijn allemaal opgesomd in de Qor'an en Sunnah. De enige
manier om uit onze vernederende positie te komen is dus door ons te laten leiden door de
Shari'a; dit is onze ENIGE redding van de barbaarse ongelovigen.
Allah (Soebhanahoe waTa3la) heeft Zijn belofte aan ons gedaan:” (p.6)
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Documenteigenschappen
Auteur: Muwahhid
Gemaakt: voor 13-10-04

OPEN BRIEF AAN WILDERS
In Naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.
Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed
Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen
die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.
Er is geen agressie behalve tegen de agressors.
Het volgende:
Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgt.
Dit is een open brief aan de smerige poot: Wilders.
La3anaka Allah ayyoeha algabieth,
Nadat ik laatst je laatste uitspraken in de krant heb gelezen, voelde ik een enorme drang
om je de volgende brief te schrijven.
Er zullen zich een paar waarheden in deze brief openbaren over het soort rotte ziel van
het soort mensen die Allah's wraak verdienen. Ik herinner jou en alle Hansen en Miepen
aan jullie vernietigde gelijksoortigen met de volgende verzen van Allah, de Meest
Verhevene:

( ِإﻧﱢﻲ َﻟ ُﻜ ْﻢ161) ن
َ ط َأﻟَﺎ َﺗ ﱠﺘﻘُﻮ
ٌ ( ِإ ْذ ﻗَﺎ َل َﻟ ُﻬ ْﻢ َأﺧُﻮ ُه ْﻢ ﻟُﻮ160) ﻦ
َ ﺳﻠِﻴ
َ ط ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ
ٍ ﺖ َﻗ ْﻮ ُم ﻟُﻮ
ْ َآ ﱠﺬ َﺑ
ي ِإﻟﱠﺎ
َ ﺟ ِﺮ
ْ ن َأ
ْ ﺟ ٍﺮ ِإ
ْ ﻦ َأ
ْ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
َ ﺳ َﺄُﻟ ُﻜ ْﻢ
ْ ( َوﻣَﺎ َأ163) ن
ِ ( ﻓَﺎ ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴﻌُﻮ162) ﻦ
ٌ َرﺳُﻮ ٌل َأﻣِﻴ
ﻖ َﻟ ُﻜ ْﻢ
َ ﺧ َﻠ
َ ن ﻣَﺎ
َ ( َو َﺗ َﺬرُو165) ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟﻌَﺎ َﻟﻤِﻴ
َ ن ِﻣ
َ ن اﻟ ﱡﺬ ْآﺮَا
َ ( َأ َﺗ ْﺄﺗُﻮ164) ﻦ
َ ب ا ْﻟﻌَﺎ َﻟﻤِﻴ
ﻋﻠَﻰ َر ﱢ
َ
(166) ن
َ ﺟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻞ َأ ْﻧ ُﺘ ْﻢ َﻗ ْﻮ ٌم ﻋَﺎدُو
ِ ﻦ َأ ْزوَا
ْ َر ﱡﺑ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
Het volk van Loeth loochende de Boodschappers. (Gedenk) toen hun broeder
Loeth tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet? Voorwaar, ik ben voor jullie een
betrouwbare Boodschapper. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. En ik vraag
jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Rabb der
Werelden. Waarom benaderen jullie van de wereldbewoners de mannen? En
verlaten jullie hen die jullie Rabb voor jullie als echtgenotes geschapen heeft?
Jullie zijn beslist een overtredend volk!" (26:160-166)
Je moet weten Wilders, dat Allah de Boodschapper Moehammad (Salla Allaho alaihie
wa Sallam) heeft gestuurd met de Qor'an om jou en al jouw gelijksoortigen te
waarschuwen voor de gevolgen van jullie verwerpelijke daden. Jouw voorstel om (zoals
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jullie dat zeggen) "radicale" Imams de vergunning of nationaliteit af te pakken (zodat ze
terug kunnen worden gestuurd naar hun land van herkomst) dezelfde woorden zijn als
jullie vroegere soortgenoten:

(167) ﻦ
َ ﺨ َﺮﺟِﻴ
ْ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ
َ ﻦ ِﻣ
ط َﻟ َﺘﻜُﻮ َﻧ ﱠ
ُ ﻦ َﻟ ْﻢ َﺗ ْﻨ َﺘ ِﻪ ﻳَﺎ ﻟُﻮ
ْ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻟ ِﺌ
Zij zeiden: "Als jij er niet mee ophoudt, behoor jij zeker tot de verdrevenen."
(26:167)
Om je nog maar eens onze haat voor jullie verwerpelijke daden te benadrukken, maken
wij het vers af:

(168) ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟﻘَﺎﻟِﻴ
َ ﻗَﺎ َل ِإﻧﱢﻲ ِﻟ َﻌ َﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
Hij zei: "Voorwaar, ik behoor tot hen die jullie daden verachten." (26:168)
De vernietiging van jouw soort en jouw eigen vernietigende einde is vervat in de
volgende verzen:

ﻚ
َ ن ﻓِﻲ َذ ِﻟ
( ِإ ﱠ173) ﻦ
َ ﻄ ُﺮ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﺬرِﻳ
َ ﻄﺮًا َﻓﺴَﺎ َء َﻣ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣ
َ ﻄ ْﺮﻧَﺎ
َ ( َوَأ ْﻣ172) ﻦ
َ ﺧﺮِﻳ
َ ُﺛﻢﱠ َد ﱠﻣ ْﺮﻧَﺎ ا ْﻟ َﺂ
(175) ﻚ َﻟ ُﻬ َﻮ ا ْﻟ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
َ ن َر ﱠﺑ
( َوِإ ﱠ174) ﻦ
َ ن َأ ْآ َﺜ ُﺮ ُه ْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨِﻴ
َ َﻟ َﺂ َﻳ ًﺔ َوﻣَﺎ آَﺎ
Toen vernietigden Wij de anderen. En Wij deden een (vulkanische) regen op hen
neerstromen, hoe slecht was de regen voor de gewaarschuwden! Voorwaar,
daarin is zeker een Teken, maar de meeste van hen geloven niet. En voorwaar,
jouw Rabb is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Barmhartige. (26:172-175)
Deze boodschap wordt zeker niet allen door jou en jouw soort geloochend, maar ook
door degenen die gegrepen zijn door wat zij zelf noemen: "keuze vrijheid". Het is
werkelijk opzienbarend dat de mens en zijn reactie in het tijdsbestek van de menselijke
geschiedenis niet is veranderd. Zo ook van degenen die meteen in de bres voor jullie
criminelen springen en de boodschappers van de Waarheid slechts met de volgende
argument weerspreken: "Als jullie het niet aanstaat, dan ga je toch gewoon terug naar
waar je vandaan komt." Is dit niet hetzelfde als: "Als je je niet integreert, dan rot je toch
op?"
Alle Lof aan Allah die de onrechtvaardigen zal vernietigen. De onrechtvaardigen die in
de menselijke geschiedenis niet zijn veranderd:

ﺿﻨَﺎ َأ ْو َﻟ َﺘﻌُﻮ ُدنﱠ ﻓِﻲ ِﻣﱠﻠ ِﺘﻨَﺎ َﻓ َﺄ ْوﺣَﻰ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َر ﱡﺑ ُﻬ ْﻢ
ِ ﻦ َأ ْر
ْ ﺟ ﱠﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻣ
َ ﺨ ِﺮ
ْ ﺳ ِﻠ ِﻬ ْﻢ َﻟ ُﻨ
ُ ﻦ َآ َﻔﺮُوا ِﻟ ُﺮ
َ َوﻗَﺎ َل اﱠﻟﺬِﻳ
(13) ﻦ
َ ﻦ اﻟﻈﱠﺎ ِﻟﻤِﻴ
َﻟ ُﻨ ْﻬ ِﻠ َﻜ ﱠ
En degenen die ongelovig waren, zeiden tot hun Boodschappers: "Wij zullen jullie
zeker uit ons land verdrijven (wij zullen zeker jullie vergunning, nationaliteit
afpakken…), of jullie moeten zeker terugkeren tot onze Millat (leefwijze) (of jullie
moeten je integreren…)" Toen openbaarde hun Rabb aan hen: "Wij zullen de
onrechtplegers zekers vernietigen. (14:13)

Wilders; moge Allah je vernietigen!
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De vlag van Tawheed zal ook op jouw zetel, met de wil van Allah, wapperen. Het is
slechts een kwestie van tijd voordat Allah Zijn belofte aan Zijn dienaren waar maakt.
Allah, de Meest Verhevene zegt:

(14) ف َوﻋِﻴ ِﺪ
َ ف َﻣﻘَﺎﻣِﻲ َوﺧَﺎ
َ ﻦ ﺧَﺎ
ْ ﻚ ِﻟ َﻤ
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ِه ْﻢ َذ ِﻟ
ْ ض ِﻣ
َ ﺴ ِﻜ َﻨ ﱠﻨ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟَﺄ ْر
ْ َو َﻟ ُﻨ
En Wij zullen jullie na hen in het land vestigen. Dat is voor wie Mijn plaats (macht)
vreest en Mijn aanzegging vreest." (14:14)
Dit zal de realiteit worden en geen enkele maatregel zal dit tegen kunnen houden.
Als deze gedachte in jouw (en ieder met jouw) woede opwekt, dan zeg ik slechts wat
Allah, de Meest Verhevene, mij heeft opgedragen te zeggen:

ﺼﺪُو ِر
ت اﻟ ﱡ
ِ ﻋﻠِﻴ ٌﻢ ِﺑﺬَا
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ﻈ ُﻜ ْﻢ ِإ ﱠ
ِ ُﻗ ْﻞ ﻣُﻮﺗُﻮا ِﺑ َﻐ ْﻴ

Sterft in jullie woede, voorwaar, Allah kent het binnenste

Zegt: "
van de harten." (3:119)

Saifu Deen alMuwahhied
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