
Muhammedansk venskab

TROFASTE VENNER

"Tag ikke jøder og kristne som venner. De er hinandens
trofaste venner....Den af jer, der tager dem til trofaste
venner, er sandelig en af dem"

Koranen, sure 5, vers 5l (citeret i Khalifa, Kbh. 1996)

"Tag derfor ikke nogen af de vantro
de overgiver sig til Allahs Så9, men
bort, så grib dem og dræb dem."

Koranen , sura 4, vers 90

som venner, førend
hvis de vender sig

"Dræb og slagt (de
Koranen, sura 2,

vantro) hvor I end finder dem"
vers I 92

"Denne Koran er i sandhed det sidste afgørende ord, og
den er ikke tom tale."

Koranen, sura 86, vers l4- I 5
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ttsande muslimer forstår sig selv som erobrerett.

"De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et
islamisk land. For at nå målet, må vi fplge strategien: "skridt for skridt".
Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med
jihad (hellig krig), at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man
sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt,
men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det
islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?"
(Sura 4.91)..."De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod
kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem,
som vil sejre" (Sura 9.20)
(Dr. A.M.l',loqowii i clet muslim.ske blad "Morgertdcemringen" nr.7/B)

"Tiden arbejder for os. Vore kvinder har altid en tyk mave. De kristne får
stadig færre bØrn. Når vi har nået 507o, skal grundloven væk og Koranen
regere. De regerende skal være muslimer. Det må endegyldigt være slut
med de kristnes afgudstjeneste..."
"At få børn er meget vigtigt for at vi kan indtage landet. Det sker gennem
børnefødsler og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke
klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig.
Vi føder jer kaput".
( M.A. Ras soul i A. M e rtensac:ke r.' "Muslime eroberen D...", Lippstadt 1 998)

ikke nogens kulier mere...Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal
ingen blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk
og narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end
danskerne, at det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke
jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge."
(Jomahi. Abdalluh, .fmd. .for den danske " lslantic Student Organiscttion" )

"... vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende. Vi er
"Vær ikke svage overfor jeres fJender og
væro de mægtige, for Allah er med jer og
jeres gerninger i krig" (Sura 41 ..36).

.

','Væf ikke dovne i at s@ge og forf6lge de
være jer ubehageligt..." (Sura 4.57)

I

t'$andelig vi bereder jernkæder, halsslynger og helvedesild for de vantro,
(dvs.,ikke-muslimerne) " (Sura76.5)

inviter dem ikke til fred: I skal
undlader ikke at give jer løn for

vantro folk. selv om det måtte


