Udvalgte korancitater om jihad
l',llcrr wulffs oversættelse, dog med det korrekte ord Allah i stedet for Gud.
2:190: Kæmp for Allahs sag mod dem, der kæmper mod jer! Men
Allah elsker ikke dem, der begår overtrædelser.

I

må ikke

bcgå overtrædelser!

2:l9l: Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fortllcvet jer! Fristelse til frafald er værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det
licdhellige bedehus, medmindre de vil kæmpe mod jer d6r! Men hvis de gØr
tlct. skal I dræbe dem! Sådan er gengældelsen for de vantro.
l:

192: Hvis de holder inde, så

vil Allah være rilgivende og barmhjertig.

l:193: Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald, og indtil
rt'ligionen er Allahs! Men hvis de holder inde, skal der intet fjendskab være
rrrrtltagen mod dem, der handler uret.

':l

l(r: Jeres forskrift er at fØre krig selv om det skulle være

jer imod.

l:li9: De (vantro) ville 6nske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således
I varr lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs
'rrs! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder

;rt

t['tIl.

l:()J: "Er Allahs land ikke stort nok

til at I kunne

udvandre dertil?"

'1:l(x): "Han, som udvandrerfra sit hjemland forAllahs sag, skal finde talrige
t i I ll ugtssteder i landene og stor overflod".

for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræbcr cfter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller korsfæstet eller
I å r deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet
fra landet. Sådan

-5:33: Gengældelsen

cr det!
8:12-14: Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakkcn (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah
,
hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De
's
r rrrrtro har ildens straf i vente.

45

jer. der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel.
når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah.
8:17: Det var ikke

der kastede.
8:-59-60: De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe: de kan ikke unddrage sig. Udrust imod denr så stor en styrke og så mange kampheste, som I
fbrmår. fbr derrned at sætte en skræk i Allahs og jeres fjende og i andre...

8:65-66: Profet! Anspor de troende til at fbre krig. Hvis der er 20 udholdende
mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der 100 af jer. vil de besejre 1000 af
dem, der er vantro, for de er fblk, der intet fbrstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.
9:3: Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf'.

9:5: Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem. der sætter andre
ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal _rlribe dem, belejre dem,
ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslirner). holder bøn og -qiver almisse, så lad dem fiit
-qå.

9:13: Kæmp mod dem! Så vil Allah stratfe dem ved jeres hånd og gøre dem
skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende fblk hånd.

til

9:20: De. som tror (på Allah) og udvandrcdc o-q kærnper med deres ejendom
og deres liv fbr Allahs sag, dc belindcr sig på ct højere rarrgtrin hos Allah. Det
er dem. der

vil

sejre.

9:29: Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke
tbrbyder, hvad Allah og hans udsending fbrbyder; og blandt dem, derharfået
skriften. skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion
(islam), indtil de et kuet o_c betalt skat (til muslimerne). De kristne siger "Messias er Guds søn!" Det er de ord, de tager ideres mund. De efterl igner, hvad
de, der var vantro. sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem." Hvor kan de
være så fbrløjede'?

9:38-39: I. som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer'? Når man siger til
jer: "Ryk ud for Allahs sag!" er I som tynget mod jorden... Hvis I ikke rykker
ud, vil han tildele jer en pinefuld straf...

't I I
,

liyk ud med let oppakn ing eller med tung og f6r krig med jeres ejendom
lor Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

'r, lir

():(rl: Vcd

I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har
llclvcdcs ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

():7-l: Prof'et! Bekæmp
de vantro. Vær skånselsl6s mod dem! Deres herberg
blivcr helvede. Hvilket ondt endeligt!
9:74: De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de,
der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

9:123: l, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af
.ier! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige
(rnuslimer).
33:26-27: Han (Allah) fik dem af skritiens folk (j6derne og de kristne) ... til
rut komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet
I dræbte en delog tog en deltilfange. Han gav jerderes jord, deres boligerog
cleres ejendom

cr i stand

i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah

til alt..

7:36: Bed ikke om fred, når I har overrager, Allah er med jer.

f8:20-21: Allah lovede jer meget bytte, som I skulle tage, og dette lod han
jer... og noget andet bytre, som I endnu ikke har bemægtiget
har
Allah
allerede
indkredset. Allah er i stand til alt. Hvis de. der er van.jcr.
tro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden
linder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig. Allah giver muslimerne meget
byttc og fuldstændig magt over alle vantro.
hLrrti-9t ske fbr

llvad Allah gav sin udscndins som bytte fra dem (fra de vantro) skulle
på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine
urlscrrdinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.
.5t):(r:

I lrvcrkcn transportere
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