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1. Inledning 

I mitten av juni 2014 stormade och övertog den då relativt okända islamistiska gruppen/armén 

ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām (Daesh) den irakiska staden Mosul. I slutet av 

samma månad höll gruppens ledare Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Muhammad al-Badri al-

Samarrai (numera känd som Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al-Baghdadi) ett tal i Mosuls stora 

moské och deklarerade etableringen av en islamisk stat, ett kalifat, i områden under gruppens 

kontroll i Syrien och Irak. Talet var fyllt av referenser till islams ursprungstid då muslimska 

soldater lade under sig stora områden på mycket kort tid men den refererade också till 

utsuddandet av gränserna mellan moderna stater som Irak, Syrien och Libanon.1 Med endast 

ettusen man tog Daesh kontroll över en stad beskyddad av trettiotusen amerikanskt tränade 

irakiska soldater och poliser. Totalt vann de kontroll över ett område ungefär lika stort som 

England liksom arméjeepar och pansarvagnar till ett värde av tiotals miljoner dollar. På ett par 

månader blev Daesh sedan världens mest uppmärksammade terrororganisation.  

  För närvarande kontrollerar Daesh stora delar av Syrien och Irak samt försöker etablera 

sig i Libanon. Miljontals människor har tvingats fly undan strider och övergrepp och Daesh har 

medvetet förstört antika lämningar i områden de erövrat. Attentat har också utförts i gruppens 

namn i Nordafrika och Afrika. Men Daesh är mycket mer än en terrororganisation, Daesh är en 

armé och, enligt sig själva, ett land. Omkring 20 000 personer från 90 olika länder har valt att 

ansluta sig till Daesh under de senaste två åren. En del är mer traditionella soldater med 

erfarenhet av strider i Afghanistan, Irak och Syrien, andra är unga, oerfarna pojkar och flickor 

från västländer. Enligt Anders Thornberg, generaldirektör för Säkerhetspolisen har mellan 250 

och 300 svenskar rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till Daesh.2  

  Enligt National Counterterrorism Center i USA har Daesh den mest sofistikerade 

propagandan av alla terrororganisationer3 och producerar högkvalitetsmedia som inte bara visas 

inom egna kontrollerade territorium utan också flitigt delas via sociala medier som Youtube, 

som ger nästan 550 000 träffar om man använder sig av sökorden ”Islamic State”4, men 

även Facebook och framförallt Twitter, där Daesh medlemmar postar drygt 90 000 tweets per 

                                                 
1 Abu Bakr al-Baghdadi, A message to the Mujāhidīn and the Muslim Ummah (2014), Tal, Al-Hadba Minaret, 

Mosul 2014-06-27. 
2 Robert Holender, ”Säpo: Upp till 300 svenskar kan strida för IS”, Dagens Nyheter 22/11 2014, e-artikel, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-upp-till-300-svenskar-kan-strida-for-is/ (2015-05-04). 
3 Holly Yan, ”Why is ISIS so successful at luring Westerners?”, Central News Network 07/10 2014, e-artikel, 

http://edition.cnn.com/2014/10/07/world/isis-western-draw/index.html (2015-05-04). 
4 Youtube, ”Search query: Islamic State”, https://www.youtube.com/results?search_query=Islamic+State (2015-

10-09).  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-upp-till-300-svenskar-kan-strida-for-is/
http://edition.cnn.com/2014/10/07/world/isis-western-draw/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Islamic+State
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dag.5 Det är viktigt att poängtera att majoriteten av Daeshs rekrytering inte sker genom 

offentliga tal utan snarare i stängda forum eller genom personkontakt. Daesh effektiva 

rekrytering är ett växande problem och denna uppsats ämnar undersöka och besvara vad som 

utgör deras rekryteringsfokuserade argumentation i offentliga medel samt vilka topiker dessa 

grundar sig i. 

2. Namnet 

Organisationen som uppsatsen undersöker har haft många olika namn. Vilket namn som 

används avgörs oftast av när och var det används. De har kallats för al-Qaida in Iraq (AQI), 

Islamic State of Iraq (ISI), Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL) och Islamic State (IS). Då användandet av dessa namn både stödjer och hjälper 

att legitimera dess syn på sig själv som en islamsk stat och samtidigt bidrar till att 

sammankoppla gruppens terrorhandlingar och religionen islam kommer de i uppsatsen istället 

kallas Daesh. Daesh är en adapterad akronym av deras arabiska namn Dawlat al-Islamiyah f'al-

Iraq w Belaad al-Sham men bär också negativa associationer till det arabiska ordet das (att 

krossa eller trampa ner). Namnet har för anhängarna en väldigt negativ betoning och gruppen 

påstås hata det till den grad att de hotat skära tungan av de som använder det.6 

3. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att ge en utökad förståelse av de retoriska argumentationstekniker som 

används för att rekrytera till jihad och Daesh. Detta görs genom en argumentations- och 

topikanalys av två av Abu Bakr al-Baghdadis tal.  

Frågeställningen är: vad utgör Daeshs rekryteringsfokuserade argumentation i offentlig 

media och vilka topiker utgör argumentationens grund?  

4. Bakgrund och begrepp 

4.1 Daesh 

Gruppen som idag kallar sig IS grundades 1999 av jordaniern Abu Musab al-Zarqawi och 

kallades då Jama’at al-Tawhid w’al-Jihad (Partiet för Monoteism och Jihad) och fokuserade 

främst sina terrorattentat mot shiamuslimer. Gruppen fick mycket positiv uppmärksamhet från 

                                                 
5 Jethro Mullen, ”What is ISIS’ appeal for young people?”, Central News Network 25/2 2015, e-artikel, 

http://edition.cnn.com/2015/02/25/middleeast/isis-kids-propaganda/index.html (2015-05-04). 
6 Adam Taylor, ”France is ditching the ‘Islamic States’ name – and replacing it with a label the group hates”, The 

Washington Post 17/09 2014, e-artikel, 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/17/france-is-ditching-the-islamic-state-name-

and-replacing-it-with-a-label-the-group-hates/ (2015-08-20). 

http://edition.cnn.com/2015/02/25/middleeast/isis-kids-propaganda/index.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/17/france-is-ditching-the-islamic-state-name-and-replacing-it-with-a-label-the-group-hates/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/17/france-is-ditching-the-islamic-state-name-and-replacing-it-with-a-label-the-group-hates/


3 

 

andra jihadistiska grupper och 2004 anslöt de sig till Osama Bin Ladens Al-Qaeda. De bytte då 

namn till Al-Qaida i Irak (AQI) och fortsatte i samma spår. Den stora mängden civila offer i 

deras krigföring kritiserades av vissa inom Al-Qaedas kärngrupp och 2005 skickade Bin Ladens 

andreman ett meddelande där han kritiserade Zarqawis metoder. Meddelandet ignorerades och 

under de efterföljande åren började AQI kräva att alla skulle följa deras strikta syn på 

sharialagen. De som vägrade eller talade emot, inklusive de egna medlemmarna, avrättades. 

AQI förlorade en stor del av sitt inflytande och sin makt efter att Zarqawi avled i ett amerikanskt 

flygangrepp mot hans gömställe i juni 2006 och missnöjet bland dem som tvingats leva under 

de strikta sharialagarna ökade. 

 2011 lämnade de amerikanska trupperna Irak. AQI, nu under ledarskap av Abu Bakr al-

Bagdadi, bytte namn till Islamska Staten i Irak (ISI). Bagdadi fortsatte på samma spår som 

Zarqawi, men utöver deras attacker riktade mot shiamuslimer attackerade de nu även 

polisstationer, militära baser och säkerhetskontroller. Under denna tid fick ISI ett stort tillskott 

av nya medlemmar, inklusive tidigare befälhavare och soldater i Saddam Husseins armé. Med 

de nu tusentals soldaterna började ISI utöka sitt territorium och påbörjade attacker i Syrien, de 

kallade sig nu för den Islamska Staten i Irak och Syrien (ISIS) och sedan den Islamska Staten i 

Irak och Levanten (ISIL). 

 Den 29 juni 2014 utropade ISIL officiellt ett kalifat (muslimskt rike) med namnet 

Islamska Staten (IS) och al-Bagdadi utropades av staten till ledare och Kalif (andlig och 

världslig ledare för sunniislam).7 

4.2 Jihad 

Jihad är en betydelsefull term inom islam och beskrivs ofta som en plikt för alla muslimer att 

utföra. Jihad är ett arabiskt ord som betyder kamp eller strävan (i västerländska media översätts 

jihad ofta felaktigt till ”heligt krig”). Jihad betyder inom islam att man strävar efter att vara en 

god muslim och kämpa emot frestelser och det förbjudna (haram). Med stöd från Koranen talas 

det ofta om två sorters jihad. Jihad Akbar (stora jihad) är kampen mot den inre ondskan, som 

egoism och rädsla. Det är strävan efter att vara en muslim som hjälper, gör gott och lever i frid 

och harmoni. Jihad Asghar (lilla jihad) är kampen mot det oacceptabla och orättvisa i samhället, 

exempelvis förtryck och förnedring. Jihad asghar innefattar även beskyddandet av den 

                                                 
7 Charles R Lister, The Islamic State – A brief Introduction, Washington, D.C: Brookings Institution Press 2015, 

s. 5-23. 
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muslimska religionen. Däremot är militära aktioner, det vill säga försvarskrig, endast tillåtna 

enligt Koranen om inga fredliga utvägar finns.8  

  Det finns varierande och ibland motstridande tolkningar kring vad som åsyftas med 

försvarskrig, samt vad profeten Muhammad egentligen menade med jihad. Vissa teologer, samt 

en del av de mer fundamentalistiska muslimerna, anser att jihad även omfattar väpnad kamp 

mot icke-islamistiska trosbekännare eftersom vers 9:33 i Koranen förutspår islams seger över 

de andra religionerna genom jihad.9 Det finns också en skiljelinje inom den senare gruppen om 

var väpnad jihad får utföras. Flertalet inom den grupp av islamister som tror på väpnad jihad 

anser fortfarande att denna endast kan vara tillåten inom muslimska områden som kontrolleras 

eller ockuperas av icke-muslimska ledare eller ledarna som lämnat den ”sanna vägen”. De 

tillåter inte heller terror eller attacker mot civilbefolkning. Al-Qaida och Daesh anser att även 

de som lämnat den ”sanna vägen” eller de som anses skydda islams fiender är legitima måltavlor 

för väpnad jihad. Det är den här formen av legitimering som legat till grund för attentat i 

exempelvis Paris, Stockholm, Köpenhamn och Nairobi på senare tid. Majoriteten av de som 

strider för dessa grupperingar finns fortfarande i områden där mer renodlad väpnad konflikt 

redan pågår, exempelvis Syrien, Somalia och Irak. 

4.3 Salafism 

Salafism är den inriktning inom sunniislam som Daesh bekänner sig till och den får sitt namn 

ifrån det arabiska ordet salaf som betyder företrädare eller stamfader. Salafister strävar efter en 

tillbakagång till hur de första tre generationerna av muslimer lärde och praktiserade religionen, 

en tid när muslimska soldater lade under sig ett snabbt växande rike som sträckte sig från öst 

till väst. En av salafismens grundpelare är att de religiösa texterna inte skall tolkas utan följas 

bokstavstroget, samt att sharia är den absoluta lagen.10 Salafister eller salafiya jihadister, även 

kallade militanta islamister eller radikala islamister, strävar efter att återupprätta den muslimska 

staten (kalifat) och menar att de utkämpar ett försvarskrig mot de otrogna, dit de även räknar 

muslimer av andra inriktningar.11  

  

                                                 
8Shaykh Muhammad H. Kabbani & Shaykh Seray Hendricks, ”Jihad: A misunderstood concept from Islam – 

What Jihad is, and is not”, The Islamic Supreme Council of America, 

http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/5-jihad-a-misunderstood-concept-from-

islam.html?start=9 (2015-04-09). 
9 James M. Arlandson,”Ill legal jihad in the Quran and early Islam – The truth about the rules of Islamic 

Warfare”, Answering Islam, http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/jihad.htm (2015-04-09). 
10 Nuh H. M. Keller, ”Who and What is a Salafi”, As-Sunnah Foundation of America (1995), 

http://www.sunnah.org/aqida/aqida11.htm (2015-04-11). 
11 Anicée Van Engeland-Nourai, The challenge of fragmentation of international humanitarian law regarding 

the protection of civilians -an Islamic perspective-, The Hague: Hague Academic Press 2010, s. 18. 

http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/5-jihad-a-misunderstood-concept-from-islam.html?start=9
http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/5-jihad-a-misunderstood-concept-from-islam.html?start=9
http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/contact.htm
http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/jihad.htm
http://www.sunnah.org/aqida/aqida11.htm
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5. Tidigare forskning 

Det har i media och populärvetenskaplig litteratur skrivits mycket om Daesh men då Daesh är 

en relativt ny grupp finns det inte mycket akademisk forskning tillgänglig, speciellt inom ämnet 

retorik. Det har gått att hitta en del undersökningar med fokus på Daesh, men de flesta berör 

säkerhetshot, metoder eller ekonomi. Jag har inte funnit några tidigare retoriska analyser av 

Daesh, men då extremism och terrorism är gamla forskningsområden finns det omfattande 

forskning på andra grupper som varit till hjälp. Av dessa var Kenneth Burkes analys av Hitlers 

Mein Kampf och Johnny Ryans artikel om militant islamistisk radikalisering och rekrytering 

särskilt värdefulla.  

5.1 Kenneth Burkes ”Retoriken i Hitlers ’Min kamp” 

Kenneth Burke var en amerikansk litteraturteoretiker och retoriker som 1939 skrev en retorisk 

analys av Hitlers Min Kamp som svar på de många recensioner som kom efter att den 

oredigerade versionen av Hitlers Min Kamp blev tillgänglig utanför Tyskland. Burke ansåg att 

kritiker hade en moralisk skyldighet att kritiskt granska vad han kallade för ”the well of nazi 

magic”12 för att undersöka hur Hitler lyckats manipulera och förvränga tyskarnas sociala 

samvete.13 Syftet med granskningen var en utökad förståelse för hur de skulle skydda sig mot 

liknande retorik och därigenom stoppa högerextremismens tillväxt i Amerika.14  

Burke menade i sin analys att Hitlers retorik framförallt syftade till att ena det tyska folket och 

att detta gjordes med hjälp av fem topiker: gemensam fiende, medfött värde, projektion, 

symbolisk återfödelse och kommersiell användning.  

  Hitler definierade judarna som en gemensam fiende, den som bar ansvaret för alla 

problem. Genom att skapa en gemensam fiende (situationens djävul) som bär ansvaret för alla 

problem gav han folket någonting att rikta sin ilska och sitt missnöje mot. Användande av 

topiken gemensam fiende förstärker samtidigt ”vi mot dem” -tänkande.15 

  Idén om att en grupp människor är överlägsen andra genom exempelvis etnicitet eller 

religion (ett medfött värde) är en trop som lätt känns igen i Hitlers retorik. Den grupp som anses 

överlägsen omnämns som ädel, heroisk och god medan de andra är mindre värda, lägre 

människor. I boken omnämns arierna som det rena blodet, den rena rasen, medan judar, romer 

och homosexuella beskrevs som lägre varelser.16 

                                                 
12 Kenneth Burke, ”The Rhetoric of Hitler’s 'Battle'”, The Philosophy of Literary Form, (3:e upplagan) Berkeley: 

University of California Press, Ltd 1973 (org. 1941), s. 192. 
13 Burke 1973, s. 191-220. 
14 Burke 1973, s. 191. 
15 Burke 1973, s. 194. 
16 Burke 1973, s. 202-203. 
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 Hitler sökte genom projektion flytta över problem på den gemensamma fienden, 

exempelvis skyllde han Tysklands ekonomiska problem på judarna. Problem eller utmaningar 

som kommer från en utomstående faktor kopplas genom projektion till en annan faktor (person, 

folkgrupp, religion, etcetera) som skylls för situationen.17 

 Folket strävar efter ett nytt utopiskt samhälle och när den gemensamma fienden är 

besegrad uppstår denna återfödelse. Symbolisk återfödelse kan legitimera moraliskt tvivelaktiga 

handlingar genom att de blir ett steg på vägen till det utopiska samhället. Hitler använde 

medfödd överlägsenhet i samband med en gemensam fiende och projektion för att ge tyskarna 

en känsla av att de rörde sig framåt, mot ett mål. Hitler ”återföds” på ett materialistiskt sätt 

genom att göra sig själv och sina följare till en annan ”ras” än judarna.18  

  I Min Kamp skylldes Tysklands ekonomiska problem på ”jude-ekonomin” och 

lösningen på de ekonomiska problemenen var att judarna försvann så att den ariska ekonomin 

kunde ta över. Att ge en oekonomisk tolkning av ekonomiska problem som tilltalar den grupp 

eller klass som vinner på att motståndet försvinner är en klassisk användning av tropen 

kommersiell användning.19  

  Enligt Burke var det den kombinerade användningen av dessa troper som Hitler byggde 

sin retorik på och genom dess användning möjliggjordes idén att arierna är konstruktiva medan 

judarna är destruktiva. För att möjliggöra ariernas konstruktivitet måste de förstöra judarnas 

destruktivitet. Arierna, de kärleksfulla, måste hata det judiska hatet.20 

  Burke avslutar analysen med att sammanfatta Hitlers retoriska användning som en 

”bastardization of fundamentally religious patterns of thought”21 och att det är denna sorts 

förvrängning eller perversion av religion som är det stora hotet.22 

5.2 The Four P-Words of Militant Islamist Radicalization and Recruitment 

Johnny Ryans skrev för tidskriften Studies in Conflict & Terrorism en artikel med ett teoretiskt 

ramverk som skall kunna användas för att förstå militant islamistisk retorik. Detta ramverk 

bygger på resultaten från analyser av texter skrivna av och för Al-Qaida men stärks enligt 

författaren genom att samma ramverk även är applicerbart på texter från en annan militant 

organisation, Irish Republican Army (IRA). Enligt författaren finns nästan alltid fyra vad 

författaren kallar förtematiska hörnstenar närvarande i Al-Qaidas och IRAs texter. Dessa, som 

                                                 
17 Burke 1973, s. 202-203. 
18 Burke 1973, s. 202. 
19 Burke 1973, s. 204. 
20 Burke 1973, s. 191-204. 
21 Burke 1973, s. 219.   
22 Burke 1973, s. 219. 
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av en retoriker skulle kallas topiker, är persecution (förföljelse), precedent (tidigare fall), piety 

(fromhet) och perserverance (uthållighet). 

Båda organisationerna använde sig enligt Ryan av historiska exempel på hur de blivit 

förföljda och utsatta vilket han klassar som topiken förföljelse.23 Resultaten- och betydelsen av 

dessa historiska exempel utvecklas tyvärr inte mer av författaren, men en möjlig anledning till 

användandet är att det ger ”kampen” en känsla av rättfärdighet och låter åhörarna anta rollen 

som de utsatta som måste försvara sig. 

De militanta islamisterna hävdar att de följer traditionen av att kämpa emot Guds 

fiender, en tradition som funnits sedan den förste profetens tid, detta bygger på Ryans topik 

tidigare fall.24 De hänvisar till rättfärdigat krig i syftet att skydda islam genom tiderna, att det 

är samma strid nu som då, det vill säga den eviga striden mot ondska och falskhet. Detta gör 

både att det blir en starkare vi-mot-dem känsla men det ger även en utökad legitimitet till deras 

handlingar: ”If war in defence of God’s religion and his people is justified, the actions of those 

fighting for God today are as justified as the actions of the Prophet and Islam’s early heroes.”25  

Militanta islamister strävar i sina texter efter att likna sig, och sin strid, vid de tidigare 

muslimska hjältarnas fromhet och dygder. I islams militära historia finns många dygdiga hjältar 

att identifiera sig med för att koppla samman dåtidens heliga sanktion, som enligt muslimsk 

doxa fanns, till nutida handlingar. Utnämnämnandet av de egna som dör i attentat eller strid till 

martyrer är en annan aspekt av denna teknik. De använder sig av den odiskutabla fromhet som 

dessa martyrer anses har visat för att skapa nya hjältar, och hjältars handlingar, att efterlikna 

men i förlängningen även öka andras vilja att utföra martyrdåd. Denna användning av topiken 

fromhet är enligt Ryan ett sätt att förstärka idén att de fortsätter i deras fotspår.26 

Topiken uthållighet, alltså idén om att Gud är på deras sida och att de därför oavsett 

motstånd till slut kommer att segra, stärks antingen genom historisk förankring med exempel 

på tidigare militära vinster eller genom citat ur religiösa texter.27 

Antologin ger även bevis, i form av citat från texter som den amerikanska armén 

beslagtagit från Al-Qaeda, på att användandet av dessa topiker var medvetet. I en av de 

beslagtagna texterna skriver författaren att ”Our work is rooted in Allah’s true law […] The 

slightest aspect of our work should have this imprint, […] This will calm the hearts of the 

                                                 
23 

Johnny Ryan, ”The Four P-Words of Militant Islamist Radicalization and 

Recruitment: Persecution, Precedent, Piety, and Perseverance”, Studies in Conflict & Terrorism vol. 7, 2007:3, s. 

985. 
24 Ryan 2007, s. 986-987. 
25 Ryan 2007, s. 986. 
26 Ryan 2007, s. 987-988. 
27 Ryan 2007, s. 988-989. 
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masses and the mujahadeen and make them feel well about participating in the fight”.28 I samma 

text säger en annan författare också att ”The military operations could be extremely successful 

yet if that capital is not [accompanied] with a well crafted public relations campaign we will 

only gain titles for our martyrs…. The battle is political at core”.29   

6. Teori och metod 

Perelman säger i Retorikens Imperium att ”så snart som en kommunikationsakt syftar till att 

påverka en eller flera personer, att inrikta deras tänkande, att väcka eller lugna deras känslor 

eller att styra en handling hör den till retorikens domäner”.30 

  Då Daesh kommunikation går ut på att övertyga fler att ansluta sig till deras jihad och 

kalifat så är retorikens teoretiska och metodologiska verktyg de som enligt min mening är bäst 

lämpade för att utreda hur detta första steg av rekryteringen sker. Följande avsnitt kommer att 

redogöra för de teoretiska utgångspunkter som används i analysen. 

6.1 The New Rhetoric 

Perelman och Olbrechts-Tyteca skriver i förordet till The New Rhetoric: A theory on 

Argumentation att deliberation och argumentation är tydliga bevis på en förnuftig människa 

men att logiker och epistemologiker under de senaste 300 åren har försummat att forska i de 

metoder för bevisföring som används för att skapa adherence (medhåll).31 De anser att 

retorikutvecklingen stannat upp och ämnar med sin bok utveckla och modernisera den klassiska 

retoriken. De anser att argumentationen utvecklas i relation till en publik och därför kommer 

också de argument som används att ändras beroende på publiken. De logiska argumenten är inte 

alltid de mest effektiva eftersom människan inte är helt rationell. Argument måste alltså inte 

byggas på vad som är sant, utan snarare på vad publiken föredrar.32 Argumentationens syfte är 

att förflytta det medhåll som publiken har för premisserna till ett medhåll för ståndpunkten: ”to 

induce or increase the mind’s adherence to the theses presented for its assent.”33 

  Chaïm Perelman kom att spela en central roll inom retorikens modernisering och 

utveckling. Perelman var ursprungligen en logiker men insåg i sin jakt på en värdedömenas 

logik att de verktyg som erbjöds av den traditionella logiken och filosofin var otillräckliga. 

                                                 
28 Ryan 2007, s. 988. 
29 Ryan 2007, s. 988. 
30 Chaïm Perelman, Retorikens Imperium, övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion 2004, s. 10 (fotnot 3 i boken). 
31 Chaïm Perelman & Lucile Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric – A Treatise on Argumentation, (2:a upplagan) 

övers. John Wilkinson & Purcell Weaver, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1971 (org. 1969), s. 1. 
32 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 3-9. 
33 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 4. 
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Istället använde han sig av Aristoteles dialektik och retorik genom att ”[han] omformade, smälte 

samman och utvidgade dessa båda discipliner”.34 Tillsammans med Lucie Olbrechts-Tyteca 

utvecklades detta till en filosofisk argumentationsteori.  

Denna retorik lösgjorde sig från den fasta struktur och det synsätt som funnits sedan 

Aristoteles tid och kom att transformera retoriken. Mats Rosengren beskriver denna förändring 

i introduktionen till översättningen av Perelmans Retorikens Imperium som att:  

Perelman lösgör talaren från den klassiska, typiska talarsituationen – en ensam talare som 

riktar sig till en närvarande publik – och omformar honom eller henne till vem som helst som 

skriver eller talar i syfte att övertyga eller övertala. Därmed förvandlar han också publiken 

[…] till ett auditorium som talaren eller skribenten ofta endast föreställer sig, men hos vilket 

han eller hon likväl måste söka medhåll för sina argument.35 

En stor skillnad gentemot den antika retoriken är att Perelman inte utgår ifrån verbal retorik 

utan helt bortser från på vilket sätt kommunikationen med auditoriet sker; han anser att hans 

argumentationsteori ”i första hand ägnar sig åt argumentationens struktur”.36  

Det är framförallt tre områden som Perelman utvecklar: talaren, publiken och talet i sig. 

Auditoriet är en väsentlig punkt då den klassiska synen på publiken ersattes med ett tvådelat 

auditorium. Den första delen utgår från talaren, alltså både den tänkta publik som talaren 

föreställer sig i skapandet och de som faktiskt hör talet. Den föreställda publiken är av stor vikt 

inom Perelmans teori, han anser att ”den föreställda publikens föreställda medhållande”37 är 

avgörande för hur argumenten skapas. Det är alltså hur talaren tänkt övertyga den tänka 

publiken (att få deras medhåll) som Perelman lägger störst vikt vid. Det finns alltid en möjlighet 

att den faktiska publiken inte håller med och då kan talaren hoppas på en publik som bättre 

förstår syftet och rikta sig till denna publik istället. Den andra delen av auditoriebegreppet är 

auditoriets perspektiv. Talets argumentation och giltighet kan endast bedömas av att mottagarna 

själva bildar sig en föreställning om hur det auditorium som skulle övertalats ser ut. 

Anledningen till att Perelmans auditoriebegrepp utgår ifrån argumentationen är att publiken i 

verkligheten ofta är ”något mer och något annat än de som de facto lyssnar till eller åsyftas av 

talaren”.38 Perelman har även två kategorier av auditorium. Om ett tals argument verkar riktade 

till en specifik grupp eller folk med specifika intressen (lärare, skidåkare, bilägare, etcetera) är 

                                                 
34 Mats Rosengren, ”Återkomst och transformation – Perlemans nya retorik”, Retorikens Imperium, Perelman, 

Chaïm, övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2004, s. 8. 
35 Perelman 2004, s. 8. 
36 Perelman 2004, s. 9. 
37 Perelman 2004, s. 10. 
38 Perelman 2004, s. 11. 
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det ett specifikt auditorium som åsyftas. Om argumenten däremot tycks gälla för alla överallt, 

såsom det ofta är inom naturvetenskap eller religion, så är det ett universellt auditorium som de 

riktar sig till. Argumenten är alltså tänkta att gälla för alla. 

  Dessa auditorier är dock inte konkreta ting, utan det är återigen föreställningen som 

antingen sändaren eller mottagaren har om vilka av argumenten som är förnuftiga, rimliga, 

sanna eller falska och som borde kunna övertyga alla.39 För sändaren gäller det alltså att skapa 

argument som man själv tror kan övertyga alla förnuftiga människor, medan publikens uppgift 

är att bedöma ifall argumenten hade kunnat övertyga alla förnuftiga människor. 

  Synen på ett universellt auditorium och argument som skall kunna övertyga alla överallt 

blir självfallet problematisk. Sanning och kunskap är socialt och historiskt förankrade, och det 

kan finnas två helt olika sätt att uppfatta en och samma sak utan att den ena är fel. Att avgöra 

vad som är förnuftigt och kan skapa medhåll för ett visst auditorium går inte att göra utan att 

först ta hänsyn till publikens värderingar, åsikter och sanningar eller med andra ord doxa.  

6.1.1 Argumentationstekniker 

I The New Rhetoric skriver Perelman och Olbrechts-Tyteca att argumentation utgår ifrån 

association, att man överför det medhåll som finns för en premiss till en tes, eller dissociation 

där man delar element som tidigare var sammankopplade. Det är talarens uttryck som avgör 

ifall det är en sammankoppling eller en delning som sker.40  

Det finns tre former av sammankoppling: kvasilogiska argument, argument som baseras på 

verklighetens struktur och argument som strukturerar verkligheten.41 

  Kvasilogiska argument är de argument som verkar byggas på ett logiskt eller 

matematiskt schema, trots att de förutsätter medhållande även av teser av den icke-formella 

typen. För att analysera ett kvasilogiskt argument krävs det först en förståelse av det formella 

schema som argumentationen struktureras efter.42 Sedan måste den ”reduktion” som gjort 

argumentationen möjlig presenteras. Först då de steg som författaren tagit för att få den icke-

formella argumentationen att likna en formell argumentation presenterats framkommer det hur 

argumentet är konstruerat. Kvasilogiska arguments styrka ligger i att associera argumenten med 

den formella logikens resonemang.43  

  Argument som baseras på verklighetens struktur fungerar genom att utgå ifrån en 

enighet och sedan associera dessa redan accepterade ståndpunkter med ståndpunkter talaren vill 

                                                 
39 Perelman 2004, s. 10-11. 
40 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 75-76. 
41 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 193, 261, 350. 
42 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 193-197. 
43 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 193-197. 
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få medhåll för. Dessa argument ställer stora krav på den enighet som argumentationen utgår 

ifrån; det måste vara något som inte ifrågasätts, något som är en del av doxa. 

  Argument som strukturerar verkligheten utgår ifrån ett enskilt känt fall för att sedan 

upprätta ett prejudikat, det vill säga en modell eller en regel baserad på detta fall.44 Hit hör 

exempel, analogier och modeller. Exempel och analogier tillåter sändaren att generalisera och 

modeller ger exempel att efterfölja.45 

6.2 Topikteori 

Topiker är ett mångtydigt och centralt begrepp inom retoriken. Det är svårt att tydligt definiera 

vad topikerna är men det beskrivs ofta som de ”platser” dit man kan vända sig för att finna 

ämnen, material och argument. Ordet topik kommer från grekiska (topos) och betyder just 

”plats”. Lennart Hellspång ser topikerna som gemensamma mötesplatser och säger att ”där inga 

topos finns; finns heller inget att tala begripligt om”.46  

  Patrick Mehrens skriver i Retorisk Kritik att han betraktar de moderna topikteorierna 

som en ”i modern tid kanoniserad förståelse av Aristoteles toposbegrepp”47, enligt Mehrens har 

precisering av Aristoteles begrepp varit utmärkande inom forskningen men även en strävan att 

anpassa topikteorin för användning i samtida förhållanden. 

 

6.2.1 Perelman och Olbrechts-Tytecas topikteori 

6.2.1.1 Allmänna topiker 

Till kvantitetstopiker hör argument som bygger på att något är bättre utifrån kvantitet. 

Kvantitetstopiker är exempelvis att det som flera personer tycker är bra är bättre än det som få 

tycker är bra eller att en sak med flera användningsområden är bättre än något med bara ett.48 

  Kvalitetstopiker förekommer i argument som går emot de vanliga åsikterna och de 

används främst av de som gör revolt mot gällande åsikter. Grunden i argumenten är någontings 

värde. Alltså att det ena är värt mer än det andra. Argument som är unika och nya framhävs. 

Värdet av det unika kan uttryckas genom att jämföra det med det vanliga, det ordinära, det 

vulgära. Exempelvis att det som hotas får värde just för att det riskeras att förloras.49  

                                                 
44 Perelman 2004, s. 78. 
45 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 150-351. 
46

 Lennart Hellspong, Konsten att tala: Handbok i praktisk retorik, (2:a upplagan), Lund: Studentlitteratur 2004, 

s. 2. 
47 Patrick Mehrens, ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk Kritik: Teori och metod i retorisk analys, Fischer, 

Otto, Mehrens Patrick, & Viklund, Jon (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 70. 
48 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 90. 
49 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 90. 
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Turordningstopiker utgår ifrån att det som kom först är bättre än det som kom senare. 

Exempelvis att nya lagar är bättre än gamla, att orsak är viktigare än konsekvens.50    

 Existenstopiker å andra sidan hävdar att det som är verkligt, äkta och som redan finns 

är bättre än det möjliga, idéer eller det som hade kunnat bli.51 

Väsentopiker utgår ifrån att det som bäst förkroppsligar någontings essens får ökat värde 

av detta och blir en förkroppsling av denna essens. Alltså att den kanin som bäst förkroppsligar 

de förväntningar vi har på en kanin är en ”bra” kanin.52  

Persontopiker rör en persons kvalitativa värde. Det kan exemplifieras genom en persons 

heder, självständighet eller liknande.53 

 

6.2.1.2 Specifika topiker 

I The New Rhetoric kallas de specifika topikerna för argumentationstekniker och delas in i två 

kategorier: association och dissociation. Associationstopiker bygger på att skapa ett samband 

mellan två saker för att kunna värdera och organisera dessa gentemot varandra. 

  Dissociationstopiker används genom att fokusera på delen av något som annars ses som 

en helhet. Samma tre typer av argument som Perelman tidigare presenterat i sin nya retorik 

förekommer även här, som de tre kategorier som de speciella topikerna delas in i: kvasilogiska 

topiker, topiker som bygger på verklighetens struktur och topiker som strukturerar  

verkligheten.54 

  Kvasilogiska topiker innefattar de argument som har en logisk eller matematisk grund. 

De som övertygar genom att följa den formella logikens resonemang fast de är oformella.55 

Till topiker som baseras på verklighetens struktur hör de argument som presenterar en 

tillräckligt trovärdig bild av verkligheten för att lyssnarna utifrån redan accepterade premisser 

också ska acceptera ståndpunkten.56  

  I den sista kategorin finner vi exempel, illustrationer och modeller.  Exempel låter 

talaren generalisera, illustrationer kan stödja generaliseringen och modeller uppmuntrar 

efterhärmning.57 

 

                                                 
50 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 92. 
51 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 94. 
52 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 93. 
53 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 191-192. 
54 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 191-192. 
55 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 193. 
56 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 261. 
57 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 350. 
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6.3 Toulmins analysmodell 

Toulmins analysmodell utgår från fem begrepp som tillsammans ger en överblick av 

argumentationens struktur.58 Då de svenska översättningarna av begrepp som data, warrant och 

claim varierar kommer de engelska termerna användas för att minska förvirring kring 

översättningar eller missförstånd. Då min uppsats syftar till att med Perelmans teori analysera 

argumentens struktur, typ och topikbas kommer de tre basbegreppen data, warrant och claim 

att användas. Toulmins modell är komplex och har stort användningsområde men den kommer 

i denna uppsats främst användas för att strukturera argumentationen. 

  Nedan kommer en presentation av hur jag kommer att använda och gestalta Toulmins 

modell samt en förklaring till de tre centrala begreppen. 

Data (faktatillståndet) är det som argumentationen lutar sig mot, den position som publiken 

befinner sig i.  

Claim är påståendet, åsikten eller ställningstagandet 

som det argumenteras för, den position talaren vill 

förflytta publiken till.  

Warrant är de påståenden eller underargument som 

stödjer Claim, det som hjälper förflyttningen.59  

Ett simpelt exempel på detta är Data: solen går ner. Warrant: det blir kallt när solen går ner. 

Claim: du borde ta på dig en jacka. 

För att besvara min frågeställning kommer jag först att genomföra en enkel 

argumentationsanalys enligt Toulmins modell för att se vilka argument som används för att 

uppmana till och legitimera Daeshs jihadistiska kamp. Sedan kommer Perelman och Olbrechts-

Tytecas argumentations- och topikteori att appliceras för att få en djupare förståelse för hur 

argumenten är strukturerade och vad de grundar sig i. För att ge en utökad bild av hur 

kommunikationen utförs kommer jag utöver Perelman och Olbrechts-Tytecas topiker även söka 

efter de topiker Kenneth Burke fann i Mein Kampf och de topiker Johnny Ryan frekvent fann 

inom militant islamistisk retorik.  

7. Material  

7.1 Urvalskriterier 

Min forskningsfråga ställer ett flertal krav på analysmaterialet. Eftersom jag inte talar arabiska 

blir grundkravet på alla artefakter att de är antingen på engelska eller svenska, eller med en 

                                                 
58 Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge: Cambridge University Press 2003, s. 87-105. 
59 Toulmin 2003, s. 89-93. 
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tillgänglig översättning. För att garantera att analysmaterialet är genuint och officiellt från 

Daesh kommer det uteslutande användas artefakter som är publicerade av Daeshs eget 

mediacenter, Al-Hayat Media Center. Majoriteten av de texter eller videos som Al-Hayat 

publicerar har också engelska undertexter vilket förenklat sökandet efter användbara artefakter. 

En större utmaning var att definiera och avgränsa vad som räknas som rekryterande. I 

vissa fall är det enkelt att se då publiken blir direkt uppmanade att gå med i Daesh eller att på 

annat sätt stödja dem men i andra fall är det inte lika tydligt. Materialet avgränsas ytterligare 

till objekt som, enligt mig, har ett tydligt rekryterande huvudsyfte. Detta är för att inte riskera 

att överanalysera eller finna rekrytering i artefakter där det egentligen inte förekommer. En 

annan utmaning vid materialval är att det finns olika ursprung till Daesh olika videor och texter; 

många är filmade och uppladdade självständigt av en eller flera medlemmar vilket gör det svårt 

att få bekräftat ifall det är gruppen Daesh som säger något eller bara en medlem. Därför kommer 

enbart material från Al-Hayat Mediacenter användas. 

Som en del av mitt materialsök har jag studerat ett hundratal videos och texter som 

tillskrivs Daesh. I uppsatsarbetets första fas – analys av grundmaterial – fann jag att Daesh 

huvudsakligen har fyra olika sorters artefakter: 1. Avrättningsvideor. Det är tillfångatagna 

journalister eller andra ”fiender” som genom halshuggning, sprängning eller uppeldning 

avrättas. Dessa filmer har oftast någon medlem som berättar vilka lagar offren brutit mot och 

talar lite om Daesh. 2. Tal. I dessa är det någon, oftast högt uppsatt, medlem som talar om hur 

det är att leva i Daeshs områden och att alla borde ansluta sig. 3. Musikvideor. Dessa videor har 

en bakgrundssång på arabiska (eller ibland andra språk som engelska eller tyska) och visar 

scener på marscherande medlemmar, firande medlemmar och andra scener från Daesh 

territorium varvat med klipp på avrättningar eller eldstrider. Dessa har väldigt hög 

produktionskvalité. 4. Litteratur. Daesh har flera egna tidningar, böcker och Twitter-konton, 

exempelvis Mujatweets, som beskriver hur fantastiskt det är att leva inom Daesh gränser, 

uppmanar folk att ansluta sig eller ger tips på hur man kan ansluta sig utan att bli upptäckt. En 

ytterligare artefakttyp som senare upptäcktes var ledaren Abu Bakr al-Baghdadis tal, dessa 

skiljer sig från de andra talen då han är Daesh ledare och huvudsakliga representant och genom 

att talen höll en högre retorisk kvalité.  

I korthet behövde materialet vara tillgängligt, det vill säga på rätt språk. Det måste vara 

autentiskt, alltså från al-Hayat; det måste vara representativt för organisationen samt innehålla 

rekryterande argumentation. 
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7.2 Materialsökning 

För att hitta material började jag med att googla på söktermer såsom: ”ISIS recruitment”, ”IS 

recruitment videos”, ”ISIL English”, ”IS recruitment westeners”, ”Bakr Al-Bagdadi English” 

o.s.v. Vid dessa sökningar var det huvudsakligen nyhetsartiklar om Daesh och deras rekrytering 

som kom upp, men deras källor användes för att få en bättre bild av var man kunde hitta relevant 

material samt vilka termer som var mest frekvent använda i samband med dem. Sedan vände 

jag mig till archive.org som är ett arkiv av medieobjekt på internet och med söktermen ”Al-

Hayat” och inställningarna ”image/audio/movie/text” fick jag fram 112 resultat. Därefter 

använde jag mig av sökavgränsningen ”creator” för att få allt som publicerats av Al-Hayat de 

senaste åren. Huvudsakligen användes archive.org för att söka fram analysmaterial. 

  Utifrån ovan nämnda kriterier valdes två artefakter: två tal levererade av organisationens 

ledare Abu Bakr al-Baghdadi hösten 2014 respektive våren 2015. Talen kan beskrivas som 

linjetal med rekryterande syfte. 

7.3 A Message to the Mujāhidīn and the Muslim Ummah  

På första fredagen av ramadan, 27:e juni 2014, visade sig Daesh ledare Abu Bakr Al-Baghdadi 

offentligt för första gången. Det var i en moské i Mosul (Iraks näst största stad) och han höll ett 

tal som senare fått namnet ”A Message to the Mujāhidīn and the Muslim Ummah from Amirul-

Mu’minin Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al- Baghdadi”. Talet spelades in och publicerades 

sedan på ett flertal webbsidor samt släpptes översatt i textform. Inspelningen är 17 minuter lång 

och var det första officiella meddelande sedan den Islamska Staten utropats med Abu Bakr som 

Kalif. 

  Meddelandet är en uppmaning till alla muslimer att gå med i Daesh, speciellt de som 

har medicinska, juridiska, militära eller ingenjörskunskaper. De huvudsakliga punkterna i hans 

tal är att varje muslim har en skyldighet att utföra jihad, att Daesh kommer att kämpa till sista 

man och att det nu är dags för världens muslimer att slå sig fria från förtryck. 

Finns bifogad eller på http://www.gatestoneinstitute.org/documents/baghdadi-  

caliph.pdf 

 

 

 

7.4 March Forth Whether Light or Heavy 

Efter en lång tid av tystnad och många rykten om Abu Bakr al-Baghdadis död så laddades det 

den 14 Maj 2015 upp en ljudinspelning där han höll ett tal som delades på ett flertal olika 

http://www.gatestoneinstitute.org/documents/baghdadi-%20caliph.pdf
http://www.gatestoneinstitute.org/documents/baghdadi-%20caliph.pdf
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jihadistiska webbsidor och forum. Talet är 33 minuter långt och det laddades även upp i 

textform översatt till engelska, ryska, turkiska, franska och tyska. 

  Meddelandet berör flera olika ämnen men jihad, dess betydelse och plikten att utföra 

det är en central del av talet. De huvudsakliga argumenten i talet är att jihad är en skyldighet för 

trogna muslimer, att islam är under attack av judar och kristna och att de som inte går med i tid 

kommer att dödas. 

  Talet finns bifogat eller på https://pietervanostaeyen.wordpress.com/2015/05/14/a-new-

audio-message-by-abu-bakr-al-baghdadi-march-forth-whether-light-or-heavy/ 

8. Analys 

8.1 A Message to the Mujāhidīn and the Muslim Ummah 

Efter en lång tid av strider har Daesh utropat en självständig stat med Abu Bakr Al-Husayni al-

Qurashi al-Baghdadi som kalif (andlig och spirituell ledare för det muslimska folket). Talet är 

”Islamska Statens” första offentliga meddelande och också första gången Bakr syns offentligt.   

Det är flera aspekter som påverkar den kommunikativa relationen. 1) Att Abu Bakr 

kallas Kalif är en referens till islams ursprungstid. Kalif är den högste religiöse ledaren inom 

sunniislam, men är även ledare för den Islamska Staten. 2) Namnet Abu Bakr är en annan 

referens till islams ursprung, då profeten Muhammads närmaste man och fadern till hans 

favorithustru hette just Abu Bakr. 3) Kopplingen förstärks av att Abu Bakr är klädd i en svart 

rock och turban för att efterlikna islams förste kalif Abu Bakr. 4) Vidare talar Abu Bakr al-

Baghdadi klassisk arabiska vilket ytterligare stärker koppling till islams ursprung. 5) Själva 

utropandet av ett kalifat är en referens till islams väpnade expansion, en tid då islam växte både 

till antal anhängare och yta. Tillsammans stärker namnval, klädval, språkval och 

kalifatutropande bilden av al-Baghdadi som en rättmätig ledare för auditoriet. Referensen till 

Kalifat innebär från Abu Bakrs utgångspunkt att alla sunniter redan är en del av Daesh, eftersom 

Kalifatet är deras rike. 

  Det auditorium som åsyftas är specifikt. Dels är en muslimsk tro ett grundkrav för att 

acceptera någon av ståndpunkterna, men Daesh är också en radikalislamistisk grupp och har 

inget intresse av att rekrytera icke-muslimer. Talet är även uttalat riktat till muslimer, ex. ”[w]e 

congratulate the ummah (people) of Islam, in the East and the West” och ”[s]o congratulations 

to you, O slaves of Allah”. Traditionellt vänder sig religiös argumentation till det universella 

auditoriet, men talets utformning, argumentens krav på en muslimsk tro samt vad Abu Bakr ser 

som förnuftigt, rimligt och sant för auditoriet gör det svårt att tänka sig att den skulle kunna 
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accepteras av ett universellt auditorium. Det specifika auditoriet är i detta fall alltså världens 

sunnimuslimer.  

8.1.1 Sammanfattning av talet 

Talet inleds traditionsenligt med en hyllning till Allah. Därefter gratulerar Abu Bakr al-

Baghdadi det muslimska folket eftersom ramadan har börjat.  Med stöd ur Koranen talar han 

om hur ramadan är den heligaste månaden, att de som troget fastar kommer att belönas eftersom 

de följt Allahs ord. Sedan går han direkt in på att säga hur detta gör ramadan till den perfekta 

månaden för jihad ”[a]nd there is no deed in this virtuous month or in any other month better 

than jihad in the path of Allah”. Han talar vidare om hur det världsliga livet endast är en 

förströelse och att det inte är något värt jämfört med det paradis som väntar de sanna 

muslimerna, de som utför jihad. Abu Bakr al-Baghdadi ger sedan exempel på lidande muslimer 

världen över och säger att de alla ser till Daesh strid med hopp i ögonen. Han fortsätter med att 

tala om hur det kommer att bli när Daesh segrat: ”[s]oon, by Allah’s permission, a day will 

come when the Muslim will walk everywhere as a master, having honor, being revered, with 

his head raised high and his dignity preserved.” Han beskriver hur muslimernas förra Kalifat 

besegrades och att de otrogna sedan förslavat muslimerna med vilseledande budskap om 

demokrati och fred.  

  Abu Bakr al-Baghdadi fortsätter med att tala om hur muslimerna förföljs och hur de inte 

får praktisera sin tro utan att kallas för terrorister. I kontrast till detta talar han sedan om hur 

Kalifatet är en stat för alla muslimer, oavsett etnicitet eller ursprung. Att det verkligen är 

muslimernas stat och att de troende måste skynda sig dit. Han följer upp detta med att förklara 

att det är en skyldighet för muslimer att ta sig dit, att om de inte gör det kommer de inte nå 

paradiset. Talet avslutas med att Abu Bakr hälsar Islamska Statens soldater att de inte skall vara 

oroliga för fiendens stora numerär, för svält, etcetera. Om de bara håller ihop så kommer Daesh 

seger eftersom den är garanterad av Gud. Istället är han orolig för lyssnarnas själar. Han 

påminner dem att vara goda muslimer, att följa Allahs ord, att de nu är islams beskyddare, att 

den bästa platsen för deras blod att spillas är i striden för att befria sina bröder och att om 

lyssnarna följer hans råd så kommer de med Guds hjälp erövra och äga världen. Talet avslutas 

sedan med två verser från Koranen. 
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8.1.2 Argumentationsanalys 

1A 

I talet framkommer särskilt tre rekryterande argument: jihad är vägen till paradiset, Daesh är 

vägen till upprättelse och det är en plikt att emigrera till den Islamska Staten. 

Talets första argument är att om man dör i jihad så kommer man direkt till paradiset: ”Allah has 

purchased from the believers their lives and their properties in exchange for that they will have 

paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. […] So rejoice in your 

transaction which you have contracted.”  

Data är att åhöraren vill till paradiset. Detta är den utgångspunkt som gör 

argumentationen möjlig dessutom är det doxa inom islam, och de flesta abrahamitiska 

religioner, att man vill till paradiset. 

Warrant är att dör du i jihad kommer du direkt till paradiset. Stöd för detta hittas i 

argumentets inledande citat och på samma ställen som Claim, i texten nämns jihad och belöning 

nästan alltid tillsammans.  

Claim är att alltså bör du utföra jihad. Detta utvecklas på ett flertal ställen i texten, 

exempelvis: ”[t]here is no deed in this virtous month […] better than jihad in the path of Allah”, 

”[s]upport the religion of Allah through jihad” och ”[s]o take up arms, take up arms, O soldier 

of the Islamic State! And fight, fight!” 

 

 

  Argumentet använder sig av medel-mål argumentation, målet är att komma till paradiset 

och det bästa medlet för att nå dit är jihad. De accepterade premisserna som möjliggör 

argumentationen är att det som sägs i Koranen är sant samt att lyssnaren vill till paradiset, dessa 

används sedan tillsammans för att få lyssnarna att acceptera ståndpunkten. Argumentet är en 

successionförbindelse och grundar sig i kategorin argument som baseras på verklighetens 

struktur.  

 

 

  



19 

 

1B  

Argumentet att Daesh är vägen till upprättelse tar sitt avstamp i uppradandet av de många 

muslimer som lider världen över: ”[i]ndeed you have brothers in many parts of the world being 

inflicted with the worst kinds of torture”, ”look at the scenes that have reached you from Central 

Africa, and from [– – –]”, ”Muslim’s rights are forcibly seized in China, India […].” Därefter 

presenteras argumentet att det är dags för världens muslimer att hämnas: ”[s]o by Allah, we will 

take revenge! […] every amount of harm against the ummah will be responded to with a 

multitude more against the perpetrator”, ”[s]o raise your ambitions […]! For your brothers all 

over the world are waiting.” Abu Bakrs argumentation syftar till att göra publiken känslomässigt 

upprörd och arg över de beskrivna kränkningarna för att sedan använda den ilskan som en 

rekryterande kraft. 

  Data tar sin utgångspunkt i att mottagaren känner sig förtryckt, kränkt och att han/hon 

ser att bröder och systrar utsätts för samma eller värre situation på en rad platser i världen, teman 

som Abu Bakr tydligt fokuserar på. Åhöraren/du vill ha upprättelse. Det är också den ståndpunkt 

som gör argumentationen att det är dags att hämnas möjlig. Först utlästes data till ”du vill inte 

att dina bröder skall lida”, men då Abu Bakrs inte huvudsakligen argumenterar för att de skall 

räddas utan just talar om hämnd upplevs inte detta som korrekt data. 

  Warrant utlästes från uppmaningarna till - och löftena om - hämnd och upprättelse: 

”[w]e will take revenge! By Allah, we will take revenge!” 

  Claim: Du bör gå med i Daesh. Stöd för detta finner vi i Abu Bakrs citat som ”[s]o listen, 

O ummah of Islam. Listen and comprehend. Stand up and rise. […] The time has come for you 

to free yourself” och ”[o] Muslims everywhere, […] Raise your head high for today – by Allah’s 

grace – you have a state and a khilãfah (kalifat), which will return to you your dignity”. Genom 

att ansluta dig till Daesh får du upprättelse. 

 

  Även detta argument utgörs av medel-mål. Målet är upprättelse och medlet för att få 

detta är att gå med i Daesh. Precis som det tidigare argumentet är det en successionsförbindelse 
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och kan kategoriseras under Perelman och Olbrechts-Tytecas argument som baseras på 

verklighetens struktur.  
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1C 

Det tredje argumentet tydliggörs då Abu Bakr säger ”hijrah to the land of Islam is obligatory”.  

Data är i detta fall att åhöraren/du inte vill till helvetet. Det tillhör universell 

abrahamitisk religiös doxa att helvetet är något att undvika, precis som att paradiset är något att 

eftersträva, därför behöver Abu Bakr aldrig ge stöd för detta. 

  Warrant ges genom att om åhöraren inte påbörjar hijrah till kalifatet hamnar åhöraren/du 

i helvetet. Detta påstående stärks med två citat ur Koranen. Det första berättar att om du inte 

försöker så kommer du till helvetet när du dör: ”[The angels] will say, […] ‘Was not the earth 

of Allah spacious [enough] for you to emigrate therein?’ For those [who do not emigrate] 

their refuge is Hell - and evil it is a destination.}” Att det är en riskfylld resa genom väldigt 

krigshärjade områden är en självklar anledning till att inte vilja göra det, men Abu Bakr bemöter 

detta direkt efter med ett citat som säger att om du dör under din färd så kommer du inte till 

helvetet eftersom du har påbörjat resan: ”[a]nd whoever leaves his home as an emigrant to 

Allah and His Messenger and the death overtakes him – his reward has already become 

incumbent upon Allah.”  Hotet ”helvetet väntar de som inte emigrerat” blir tillsammans med 

löftet ”men inte så länge du har påbörjat resan” väldigt effektivt eftersom det då, om vi fokuserar 

på just att komma till paradiset, inte finns någon risk.  

   

Claim är att du bör emigrera till kalifatet. Detta utläses från samma två citat som Warrant. 

 

  Detta argument grundar sig helt i auktoritetstopiken. Det enda som används för att stödja 

ståndpunkten är citat ur Koranen samt att det är en skyldighet enligt Koranen. Argumentet kan 

ses som ett medel-mål argument där målet är att inte hamna i helvetet och medlet för att undvika 

detta är migration till kalifatet; alltså tillhör även detta argument som baseras på verklighetens 

struktur. Detta är det mest direkt rekryterande argumentet; det handlar inte om att utföra Jihad 

eller om att man kan hämnas genom Daesh utan just att det är var muslims skyldighet att migrera 

till områden under Islamska Statens kontroll.  
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8.1.3 Analysdiskussion 

Ovan diskuterade argument tillhörde alla Perelman och Olbrechts-Tytecas 

argumentationsteknik: argument som baseras på verklighetens struktur. I samtliga fall var det 

association i form av medel-mål som används för att förflytta medhåll. Argument som 

strukturerar verkligheten förekom, men dock aldrig i de tre huvudsakliga argumenten. Abu 

Bakr al-Baghdadi gav däremot exempel på lidande muslimer och dessa exempel användes för 

att generalisera fram att alla muslimer utanför Daesh territorium har det dåligt.  

  Ramadans helighet användes för att ge en sorts nutidskoppling och tidsram för den jihad 

det uppmanades till. Abu Bakr får med både att ramadan är en perfekt månad för jihad, men att 

samtidigt alla andra månader också är perfekta för jihad. Det första steget kan tänkas vara extra 

effektivt på de som övervägt att gå med men inte riktigt bestämt sig än eftersom det skapar en 

upplevd tidspress, en idé om att det är som heligast nu. Genom att säga att jihad även är den 

bästa handlingen för alla andra månader blir budskapet att även om du inte går med under 

ramadan så är det aldrig försent.  

  I analysen av talet fann jag utöver de specifika topikerna följande topiknärvaro: 

Kvalité: 2  Symbolisk återfödelse: 1  Gemensam fiende: 2 

Person: 2  Förföljelse: 2 

Auktoritet: 5  Uthållighet: 2 

  Auktoritetstopiken var den som överlägset mest användes, i form av citat ur - och 

hänvisningar till Koranen. Med tanke på att det är en religiöst extremistisk grupp är den höga 

användningen av auktoritetstopiken inte förvånande; det är en naturlig del av religiös retorik att 

hänvisa till ”Guds ord”.  

  Av de allmänna topikerna användes kvalitetstopiken och persontopiken två gånger 

vardera. Kvalitetstopiken används i det första argumentet då datan är att paradiset är att föredra 

mot jordelivet. Persontopiken hittas då Abu Bakr talar om hur muslimer tvingats vända sig bort 

från islam och leva hederslöst samt då han talar om hur de snart kommer att återfå sin heder och 

sitt ledarskap.  

Abu Bakr använder sig av samma idé om en gemensam fiende som Hitler utnyttjade i 

sin retorik. Exempelvis säger Abu Bakr på sida tre “Indeed the world today has been divided 

into two camps and two trenches, with no third camp present: The camp of Islam and faith and 

the camp of kufr (disbelief) and hypocrisy – the camp of the Muslims and the mujāhidīn 

everywhere, and the camp of the jews”. 
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Abu Bakr etablerar judarna, och i förlängning alla icke-muslimer, som den 

gemensamma fienden. Det är mot dem Abu Bakr riktar missnöje, de är djävulen som bär 

ansvaret för allt som är dåligt.  

Av de andra topikerna Burke fann i Mein Kampf så är det endast symbolisk återfödelse 

som utnyttjas, detta är då Abu Bakr talar om det framtida utopiska riket: ”[…] the Muslim will 

walk everywhere as master […].” Symbolisk återfödelse kan enligt Burke användas för att 

legitimera moraliskt tvivelaktiga handlingar som ett steg på vägen till utopin. Precis så som det 

används av al-Baghdadi i talet.  

Av de fyra P:n som Ryan fann inom militant islamistisk retorik var två närvarade i talet: 

förföljelse och uthållighet. Det gavs flera historiska exempel på hur muslimer förföljts och 

förnedrats: ”so the disbelievers were able to weaken and humiliate the Muslims, dominate them 

in every region” och ”[b]ut terrorism does not include the killing of Muslims in Burma […] 

making mass graves for the Muslims […] the slaughtering of their children. […] the extreme 

torture and degradation […] the war against chastity and hijab […] the insulting of the Lord of 

Mightiness.” Det är viktigt att poängtera att det i det andra citatet är ordet terrorism som åsyftas, 

inte handlingen. Abu Bakr talar om hur en muslim har två val: antingen leva hederslöst utan att 

följa islam eller att följa islam men då ses som en terrorist och därför torteras. Han menar att 

terrorist är vad de kallar muslimer som troget följer Koranen. Användningen av förföljelse 

passar talet väl, det väcker ilska och missnöje som sedan kan riktas mot den gemensamma 

fienden samtidigt som det också kan bidra till känslan av att de behöver sin egna säkra stat och 

att de måste skydda sin religion. 

Den andra av Ryans topiker som förekommer är uthållighet: ”[a]s for the religion of 

Allah, then it will be victorious. Allah has promised to bring victory to the religion” och ”do 

not be awestruck by the great numbers of your enemy, for Allah is with you.” Föreställningen 

att segern är garanterad av Gud både stärker den rättfärdighet som auktoritetstopiken bidrar till 

men framförallt så möjliggör det en desarmering av det hot mot moral som uppstår vid 

motgångar eller misslyckanden. Oavsett hur mycket mark, makt eller trupper Daesh förlorar 

kan de alltid motivera sina kämpar med att de till slut kommer att segra. Det är också mer 

lockande ur en rekryts perspektiv att gå med i en kamp som man på förhand tror sig komma att 

vinna.  

Talets tre argument går väl i hand. Först legitimeras och uppmuntras jihad, sedan väcks 

ilska och hämndlystenhet samtidigt som Daesh utlovar den upprättelse som eftersöks och till 

slut så påpekas det att de som inte går med i Daesh, genom att resa till kontrollerat territorium, 

hamnar i helvetet. Alla tre argumenten tillhör kategorin argument som baseras på verklighetens 
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struktur, det är successionsförbindelser där argumentationen utgörs av medel-mål. Argument 

som strukturerar verkligheten användes i form av ett flertal exempel på hur muslimer lider 

världen över för att dra generaliseringen att alla muslimer lider. 

Två av argumenten förlitar sig helt på religiöst bundet stöd och det är genomgående 

auktoritetstopiken som används för att legitimera eller stödja dessa. Argument nummer två har 

däremot inget stöd från auktoritet; där grundar sig argumentationen istället i missnöje och en 

önskan om upprättelse. 

8.2 March Forth Whether Light or Heavy 

March Forth Whether Light or Heavy är namnet på det tal av Abu Bakr som den 14 maj 2015 

sändes på Radio inom Daeshs territorium och sedan laddades upp på ett flertal olika islam-

extremistiska webbsidor och forum. Meddelandet är det första från Abu Bakr sedan rykten om 

att han allvarligt skadats i en flygbombning under april månad. Trots att det har gått drygt sex 

månader sedan talet i Mosul är de kommunikativa förhållandena väldigt lika. Hans roll som 

Kalif betyder fortfarande att han talar som både en politisk och en spirituell ledare och de 

religiösa betydelserna av ett Kalifat är oförändrade. 

  Det är många saker Abu Bakr måste förhålla sig till. Bland annat medför mediet en del 

begränsningar då han endast kan använda sig av sin röst, varken kroppsspråk, gester eller andra 

visuella intryck kan användas. Att de valde just en ljudfil är väldigt intressant, framförallt i 

ljuset av rykten om att Abu Bakr allvarligt skadats som cirkulerat månaderna före talet. Ett syfte 

med talet är naturligtvis att bevisa att Abu Bakr fortfarande lever och styr Daesh, men att det är 

en ljud- och inte en videoinspelning kan betyda att Abu Bakr faktiskt är skadad och inte vill 

eller kan visa sig. Det retoriska intryck som i det förra talet gavs av att plötsligt dyka upp i en 

av Iraks största städer går förlorat eftersom det endast är en ljudinspelning. Samtidigt kan 

åhörarens lättnad över att veta att han lever överskugga detta. 

Det åsyftade auditoriet är återigen, trots det religiösa temat, specifikt. Det är endast 

muslimer som kan tänkas övertygas och det är dessutom endast muslimer som Abu Bakr kan 

tänkas vilja övertyga. Alltså är Abu Bakrs tänka publik precis som innan: all världens muslimer.  

8.2.1 Sammanfattning av talet 

Talet inleds med samma vers ur Koranen som i det förra och detta följs av fyra andra citat som 

alla, på olika vis, dels stärker idén om att jihad är en skyldighet för alla sanna muslimer men 

även att det leder till belöning: ”[a]nd he who fights in the cause of Allah and is killed or 

achieves victory – We will bestow upon him a great reward.” Själva talet börjar sedan med 

att Abu Bakr på flera sätt talar om hur alla muslimer har en skyldighet att utföra jihad. Hur de 
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som påstår sig följa Allah har en skyldighet att bevisa sin tro genom jihad och att de som följer 

profeten Muhammad också ska följa hans föredöme. Då profeten Muhammad inte själv 

stannade bakom soldaterna som stred för sin Gud, kan inte heller övriga muslimer göra det, 

argumenterar Abu Bakr.  Han refererar till att Koranen endast innehåller en vers om plikten att 

fasta medan plikten att strida behandlas i dussintals verser. Vidare ger Abu Bakr en målande 

beskrivning av skador profeten Muhammads fick under strid: ”[h]is lateral incisor tooth was 

broken in battle, his forehead was wounded […] his helmet was broken on his head, and blood 

ran down his face.” Precis som i det tidigare talet, används relevanta citat ur Koranen som 

förstärkning. Stycket avslutas med att Abu Bakr säger att jihad är Allahs test för de trogna.  

  Talet fortsätter sedan på ett nytt spår då Abu Bakr talar om hur judar och kristna aldrig 

kommer att acceptera islam, att de alltid kommer strida emot dem (muslimerna). Han talar om 

hur muslimerna egentligen är de utsatta, att Daesh utkämpar ett defensivt krig för hela islam.  

Han återvänder sedan till att tala om hur jihad är en skyldighet, att de måste skydda sin religion 

om de verkligen är muslimer och att de kan göra detta genom att emigrera till kalifatet. Abu 

Bakr åberopar återigen muslimers skyldighet till hijrah (migration) men är noga med att säga 

att det inte är på grund av svaghet eller behov som Daesh kallar på dem. Tvärtom är det av 

kärlek som de kallar på dem så att de kan byta sina liv av förödmjukelse och tomhet mot ett liv 

av stolthet och respekt.  

  Sedan säger Abu Bakr det som blivit talets mest kända del: ”Islam was never for a day 

the religion of peace. Islam is the religion of war.” Detta följs av att han säger att Muhammad 

skickades av Allah med svärd i hand, att han beordrades strida tills Allah ensam dyrkades. Sedan 

återvänder Abu Bakr till att tala om hur judar, kristna och muslimer aldrig kommer kunna 

samexistera. Talets nästa del handlar om den saudiarabiska kungafamiljen, hur de är judarnas 

tjänare och islams förrädare och hur de inte skyddar världens muslimer. Han ger exempel på 

lidande muslimska grupper och hur kungafamiljen inte hjälpt dem, att de är fega och i hemlighet 

hjälper judarna att förstöra islam (bland annat genom sin krigföring i Jemen). Abu Bakr 

fortsätter med att tala om hur det är sunniterna som är de verkligt utsatta: ”[h]as the time not 

come O Ahlus-Sunnah for you to know that you alone are the targets?” Att det krig som 

utkämpas är sunniternas strid för överlevnad, men också striden för Allah och den sanna vägen. 

Han säger - med en referens till muslimska ledare och samfund som inte accepterar salafism 

och den form av väpnad jihad som Abu Bakr förespråkar - att de skyldiga till dessa muslimers 

lidande är de onda predikanterna som förvirrat dem och porträtterar Daesh som roten till 

problemen. Dessa försöker lura dem att kalifatet inte är en bra plats. Abu Bakr bemöter deras 
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påstådda argument med att tala om hur bra det är inom kalifatets gränser, att alla lever lyckligt 

och bekvämt.  

  Abu Bakr vänder sig sedan till de muslimer som fortfarande finns i de otrognas läger 

(exempelvis poliser och militärer som jobbar för de, enligt Daesh, orättfärdiga regimerna som 

till exempel den Saudiska eller de kristna staterna) och säger att de fortfarande har chansen att 

göra rätt. Att de, trots att de hittills stridit ”emot” islam, fortfarande kan gå med Daesh och åter 

få Allahs välsignelse. Han fortsätter med att säga att det aldrig är för sent för förlåtelse men att 

de måste komma frivilligt innan ”the hands of the mujāhidīn reach you, […] and you will lose 

both the wordly life and Hereafter”. 

  Den sista tredjedelen av talet använder Abu Bakr till att hylla ”lejonen” som stridit för 

den rätta saken i Kalifatet. Han listar en rad platser i Syrien och Irak där ”lejonen” stridit för 

Daesh, men inkluderar även ”hjältarna” i Libyen, Tunisien, Algeriet och västra Afrika. Han 

talar om hur de är förebilder och islams stolthet och hur en nation byggd av dessa hjältar aldrig 

kan besegras. I denna del finns många referenser till pågående strider i områden som Daesh vid 

denna tid stred för och han upprepar också frasen ”And I commend” ett antal gånger och går 

från tredje person eller indirekt tal till första person, vilket skapar en form av crescendo. I talets 

sista del vänder han sig till Allah och ber om förlåtelse för deras synder och ”the excess 

commited in our affairs”. 

8.2.2 Argumentationsanalys 

2A 

Det första huvudsakligt rekryterande argumentet börjar på slutet av första sidan när Abu Bakr 

säger ”[s]o whoever says, ‘Allah is my Lord’, it is incumbent upon him – if he is truthful – to 

obey Allah (the Mighty and Majestic) who enjoined fighting, meaning that He made it 

obligatory upon those who believe in Him, and commanded the performance of jihad for His 

cause […]”. Det är i grunden samma argument som i 1A, det vill säga alla muslimers skyldighet 

att utföra jihad. Det som skiljer sig är vad Abu Bakr lägger fokus på, i det första talet var det 

belöningen som främst nämndes, här läggs fokus istället på att det är en order från Allah och att 

sanna muslimer följer hans ord och därför utför jihad: ”[s]o whoever says, ’Allah is my Lord’, 

it is incumbent upon him – if he is truthfull to obey Allah (the Mighty and Majestic) who 

enjoined fighting […].” Utgångspunkten för argumentationen är att lyssnaren identifierar sig 

som en trogen muslim, någon som följer Allahs ord.  

  Data: sanna muslimer lyder Allah. Stöd för detta finns på ett flertal platser i texten: 

”whoever says Allah is my lord” […]”, ”[a]nd whoever says, ’My prophet is Muhammad’ […]” 
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och ” [o] Muslim! O you who claims to love Allah […] and claims to love His Prophet […] If 

you are truthful in your claim, then obey your beloved […].” 

Warrant: Allah säger att man skall strida och utföra jihad. Detta är argumentets kärna, 

just att det är en order från Allah. Ex. ”who enjoined fighting”, ”commanded you with jihād 

and fighting in dozens of verses […]”. 

Claim: sanna muslimer strider och utför jihad, är i detta fall relativt enkelt att läsa ut. 

Det är redan känt att Abu Bakr anser både jihad och hijrah vara beordrade av Allah och det är 

framförallt det han ämnar övertyga om. Denna idé legitimeras löpande genom texten, dels i de 

citat som inledde talet, dels i ett flertal andra citat men även med Abu Bakrs egna ord: ”it is an 

obligation […].” 

 

  Argument 2A är väldigt likt 1A, skillnaden ligger i hur de försöker övertala och 

legitimera. 1A har paradiset som mål till grund, medan 2A fokuserar på vilka handlingar som 

gör en god eller dålig muslim. Perelman och Olbrechts-Tyteca kallar denna sorts argumentering 

för person och handling, i detta fall är det att vara muslim och att utföra jihad som 

sammankopplas. Det är ett argument av typen koexistensförbindelse och tillhör argument som 

baseras på verklighetens struktur.  

 

2B 

Talets andra argument finnes i första stycket på sidan tre. Abu Bakr talar om hur judar och 

kristna aldrig kommer tillåta muslimer att praktisera sin tro, att de kommer att fortsätta strida 

mot muslimerna tills de överger sin religion. Detta är en effektiv retorisk strategi, jihad 

omdefinieras och är nu istället en strid för överlevnad. Ett defensivt krig som måste utkämpas 

för att skydda islam från de judiska och kristna angriparna. Abu Bakr stärker detta med citat ur 

Koranen: ”{[a]nd never will the Jews or the Christians approve of you until you follow 

their religion}” och ”{[a]nd they will continue to fight you until they turn you back from 

your religion if they are able}.” 
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  Data: du är och vill vara muslim. Då argumentet handlar om att skydda islam och sin 

rätt att vara muslim blir det logiskt att utgångspunkten måste vara en vilja att vara muslim. Om 

åhöraren inte blir oroad eller förargad av hotet mot islam tappar argumentet sin kraft. En annan 

möjlig data hade kunnat vara exempelvis: du vill skydda islam. Detta hade uppfyllt kraven för 

argumentationen i ljuset av att Abu Bakr argumenterar att islam är under hot. 

  Warrant: Judar och kristna kommer strida mot muslimer tills det inte finns några kvar. 

Detta är kärnan i vad Abu Bakr säger och det som möjliggör länken mellan att vara muslim och 

att behöva strida för dess överlevnad. Detta legitimeras även med två citat ur Koranen:”{[a]nd 

never will the Jews or the Christians approve of you until you follow their religion}” och 

”{[a]nd they will continue to fight you until they turn you back from your religion if they 

are able}.” 

Claim: du måste strida för att beskydda islam. I detta argument kan claim sägas vara 

implicit, Abu Bakr talar om hur islam är under attack och alltid kommer att vara det men säger 

aldrig rent ut att muslimerna skall angripa sin fiende. Att detta är målet framkommer dock på 

flera sätt, dels medför idén av att vara attackerad idén att man måste beskydda sig. Men Abu 

Bakr förstärker också detta exempelvis då han säger ”[i]t is the war of every Muslim in every 

place” eller ”[i]ndeed, fighting the disbelievers, […] will remain until the establishment of the 

hour”.  

 

Argumentet bygger på orsak-verkan, förenklat så är orsaken att de är under attack och 

verkan av det är att de tvingas strida för att få vara muslimer. Idén om ett defensivt krig är ett 

vanligt och effektivt sätt att legitimera krig. Det är mer accepterat att strida för att beskydda 

något men det ger även striden en högre betydelse. Användandet av orsak-verkan visar att det 

är ett argument som baseras på verklighetens struktur och argumentet har, precis som alla Abu 

Bakrs argument, en hög användning av auktoritetstopiken. 
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2C 

Det tredje argumentet riktar sig framförallt till de muslimer, inom militären och polisen, som 

strider för grupper som motsätter sig Daesh; ”[w]e direct a renewed call towards those who 

remained in the ranks of the Rāfidah and the Crusaders in the army, police, and Sahwah.”  

  Argumentet skiljer sig mycket från de tidigare, det handlar inte om att de bör gå med i 

Daesh för att det är Guds vilja eller att för att de då kommer få ett bättre liv, tvärtom så är det 

huruvida de kommer leva som utgör argumentet. En bit in i stycket säger Abu Bakr ”[r]epent 

before the hands of the mujāhidīn reach you, for there will be no repentance for you thereafter, 

and you will lose both the worldly life and Hereafter”. Här ger han alltså sunnimuslimer som 

stridit mot Daesh eller på annat sätt motverkat deras verksamhet i muslimska länder ledda av 

ledare som inte accepterar salafism alternativt i kristna länder, ett ultimatum: gå med eller dö. 

Abu Bakr lovar att för den som går med nu kommer allt vara förlåtet: ”[i]f you repent, you will 

not find from us anything except good and kindness.” Han säger också att Daesh föredrar att du 

ångrar dig och sluter an istället för att de behöver döda dig: ”[y]our repentance is more beloved 

to us than killing you.”  

  Data: du vill inte dö. Detta är grunden till argumentet och en rätt självklar tanke, det är 

få som vill dö, särskilt för någon annans hand. En annan möjlig data är: du vill ångra dig innan 

det är försent, men då det är just att de kommer dödas som de varnas för är detta inte lika 

relevant för argumentet.  

Warrant: Daesh dödar inte de som ångrar sig i tid. Stöd för detta finns i flera citat ur 

texten: ”[r]epent before the hands of the mujāhidīn reach you”, ”[r]epent and you will find them 

merciful towards you” samt ”[i]f you repent, you will not find from us anything except good 

and kindness.” Det är viktigt att komma ihåg att det enbart är sunnimuslimer som han menar 

kan ångra sig. 

Claim: gå med i Daesh. Stöd för detta finner jag dels i att Abu Bakr säger ”[r]epent, turn 

back, and return to your people” men även i att vi redan vet att Abu Bakrs huvudsakliga syfte 

är att rekrytera fler till Daesh. 
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  Argumentet utgörs av ett hot, ofta kallat argument utifrån negativa konsekvenser. Denna 

typ av argument har varit mycket omdiskuterad och ofta setts som ett fallasi argument då hot 

inte har någon plats i en riktig argumentation. Perelman och Olbrechts-Tyteca ansåg inte att 

argument utifrån negativa konsekvenser är en fallasi i sig, utan giltigt i vissa situationer och 

ogiltigt i andra. De fann två egenskaper tillhörandes denna typ av argument, a) det kan endast 

användas då det finns ett samförstånd mellan parterna om konsekvensernas värde och b) 

mottagaren är den som väljer mellan de möjliga konsekvenserna.60 I detta fall kan vi utgå ifrån 

att det finns ett samförstånd om konsekvensens värde, det ges inte heller några andra möjliga 

konsekvenser för mottagaren. Argumentet är svårklassificerat då det enbart grundar sig på ett 

hot, men kan ses som ett medel-mål argument där målet är att inte dö och medlet för överlevnad 

är att gå med i Daesh i tid. Det tillhör alltså argument baserade på verklighetens struktur.  

8.2.3 Analysdiskussion 

Talets huvudsakliga syfte är att legitimera jihad, och i förlängning rekrytera till Daesh. De tre 

argumenten fungerar i symbios för att göra detta. Det första argumentet syftar till att styrka hur 

det är en plikt, ett test, eller till och med en belöning att utföra jihad. Att det är något du som 

sann muslim skall vilja göra. Detta förstärks sedan med att det dessutom är så att du tvingats till 

jihad av de onda. Det är inte vi som attackerar, utan vi skyddar. Idén om att jihad är något gott 

och bra förstärks. 

  Slutligen fastställs allvaret då du måste välja mellan att vara frände eller fiende. Om du 

inte gått med Daesh frivilligt innan deras svärd når dig så är du en fiende. Argumenten kan 

väldigt förenklat ses som 1. Du borde vilja utföra jihad. 2. Du tvingas utföra jihad i självförsvar 

och 3. Du måste göra det innan det är försent. 

Av Perelman och Olbrechts-Tytecas specifika topiker var det endast topiker baserade 

på verklighetens struktur som fanns i talet. Det var association som användes, exempelvis då 

                                                 
60 Douglas N. Walton, Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning, Mahway NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates 1996, s. 179-182. 
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Abu Bakr kopplar samman att vara muslim med att utföra jihad men också kopplingen mellan 

att gå med i Daesh och att inte dö. Precis som i det första talet var en muslimsk tro mycket 

viktigt för argumentens giltighet, däremot fanns det i andra talet ett argument som inte krävde 

detta: att det är bättre att gå med Daesh än att dö kräver inte en religiös tro för att acceptera. 

Att den huvudsakliga legitimeringen skedde via auktoritetstopiken är inte förvånande 

med tanke på att Daesh är en religiöst extremistisk grupp. De problem med auktoritetstopiken 

som Perelman och Olbrechts-Tyteca diskuterar, att allt utgår ifrån auktoritetens karaktär och 

hur den upplevs, finns inte för Daesh. För dem är det en självklarhet att de följer Guds väg och 

för den tänka publiken är det självklart att Allahs auktoritet är ett starkt och giltigt argumentstöd.  

 I analysen av talet fann jag utöver de specifika topikerna följande topiknärvaro: 

Kvalité: 2  Symbolisk återfödelse: 1  Gemensam fiende: 6 

Person: 2  Förföljelse: 1   Fromhet: 3 

Auktoritet: 16  Uthållighet: 4   Tidigare fall: 4 

Av de fem topiker Kenneth Burke fann i Hitlers Mein Kampf: gemensam fiende, medfött 

värde, projektion, symbolisk återfödelse och kommersiell användning var endast två närvarande 

i Abu Bakrs tal. Han använder sig av gemensam fiende men breddar fienden till att omfatta alla 

Daeshs, och islams, stora motståndare: amerikaner, judar, kristna, shiiter och House of Saud, 

under namnet disbelievers/otrogna: ”[t]his is because the battle is one between the allies of the 

Merciful and the allies of Satan” och ”the disbelievers against the Muslims.” Som tidigare 

nämnts skapar detta en stark vi-mot-dem känsla men att kalla dem för disbelievers gör även att 

de får ett lägre värde, samtidigt som det egna folket får ökat värde. Symbolisk återfödelse är den 

andra av Burkes topiker som återfinns i texten. Kalifatet är det utopiska samhälle de rör sig mot, 

det rike som uppstår då fienderna är besegrade: ”[w]e call upon you so that you leave the life 

of humiliation, disgrace, […] and poverty, to a life of honor, respect, leadership, richness, and 

another matter that you love – victory from Allah and an imminent conquest.”   

 Av Ryans fyra P:n återfanns tre. Tidigare fall användes två gånger och båda gångerna 

i samband med fromhet. Abu Bakr ger två exempel på hur Muhammad själv var en mujāhidīn: 

”[h]is lateral incisor tooth was broken in battle, his forehead was wounded, two rings from his 

chainmail cut his cheeks, his helmet was broken on his head, and blood ran down his face”, 

”[h]e fought both the Arabs and non-Arabs in all their various colors” och ”[h]e himself left to 

fight and took part in dozens of battles. He never for a day grew tired of war.” 

  Att både tidigare fall och fromhet återfinns i talet gör mycket för Abu Bakrs 

argumentation. Tidigare fall hänvisar till att det är samma strid nu som då, den eviga kampen 

mellan gott och ont. Att det dessutom är profeten Muhammads handlingar som exemplifieras 
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gör att legitimiteten ökar; att Daesh medlemmar utför samma handlingar som Muhammad själv 

visar att det är rätt sak att göra. Detta går hand i hand med fromhet, Muhammads helighet är 

odiskutabel och hans enormt viktiga roll inom islam gör honom till den ultima personen att 

efterlikna och ger uppmaningarna i talet trovärdighet.  

  Talets argument fungerar väl tillsammans, de första två syftar till att legitimera Daeshs 

syn på jihad, att stärka idén av Daesh som islams beskyddare samt att kalifatet är den enda 

trygga platsen för muslimer. Detta görs först genom att styrka hur det är Allahs vilja och en 

skyldighet för alla sanna muslimer, sedan genom idén av ett defensivt krig. Flera topiker 

användes i talet men det är främst auktoritetstopiken som argumentationen utgår ifrån. 

Det tredje argumenten är mer rekryterande än legitimerande; kärnan är att valet står mellan att 

gå med och att dö.  

9. Diskussion 
I Abu Bakrs två tal förekommer successionförbindelse i fem av de sex identifierade argumenten. 

Av de fem successionsförbindelserna utgick fyra från medel-mål, vilket kan tyda på att Abu 

Bakr vill lyfta fram de positiva följderna av ett visst handlande. Exempelvis säger Abu Bakr i 

argument 1A att följden av jihad är att man kommer till paradiset, i 1C sägs det att följden av 

att påbörja migration är man undviker helvetet och i 2C är följden av att gå med i Daesh att de 

inte dödar dig. I The New Rhetoric diskuterar Perelman och Olbrechts-Tyteca de olika sätten att 

använda medel-mål och säger att dess retoriska möjligheter beror på vilken av de två som fokus 

läggs på. Perelman och Olbrechts-Tyteca anser att medlen och målen interagerar med varandra, 

att målet progressivt blir mer precist och kan transformeras då de möjliga och accepterade 

medlen förändras. Det bästa medlet för ett mål avgörs av hur talaren definierar målet och en 

god talare kommer alltid försöka att eliminera möjligheten att mottagaren överväger principer 

eller åsikter som inte överensstämmer med målet.61 Abu Bakr nämner exempelvis aldrig några 

fredliga vägar till paradiset, dessutom är det endast väpnad jihad som åsyftas då han talar om 

jihad.  

  Vidare säger Perelman och Olbrechts-Tyteca att de mål som är generella eller vagt 

definierade är de enda som kan vara universella.62 Argument 1A och 1C är exempel på argument 

där målet är vagt definierat, det är svårt att faktiskt bevisa eller motbevisa att argumentens mål 

är möjliga. Perelman och Olbrechts-Tyteca konstaterar också att om målet är ”[…] in the vague, 

                                                 
61 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 273-279. 
62 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 273-278. 
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shadowy realm of possibilities”63 kan medlet identifieras med målet och som följd 

transformeras till ett mål. I argument 1A blir att utföra jihad, eftersom att komma till paradiset 

är ett vagt mål, auditoriets verkliga mål. På samma sätt blir medlet i argument 2C, gå med i 

Daesh, målet eftersom att undvika att dö är ett för abstrakt mål, det är inget som medvetet kan 

eftersträvas. Med andra ord blir handlingarna som för till målet kanske det primära ur ett 

teoretiskt perspektiv. Samtidigt måste man komma ihåg att Abu Bakr predikar för en publik 

som redan accepterar himlens existens. 

  Vid användning av medel-mål är målets värde av stor vikt. Ju högre värde ett mål har 

desto enklare blir det för mottagaren att acceptera medlet. Av de mål Abu Bakr presenterar har 

1A, 1C och 2C alla ett odiskutabelt högt värde: alla vill till paradiset, alla vill undvika helvetet 

och ingen vill dö. Målet i 1A medför också en legitimering av handlingar som annars skulle 

kunna uppfattas som moraliskt tvivelaktiga eftersom jihad presenteras som det enda sättet att 

nå paradiset. 

  Den andra typen av successionförbindelse som användes var i argument 2B då Abu Bakr 

presenterar sin jihad som en konsekvens av att islam är under attack. Det är svårt att tydligt 

definiera skillnaden mellan argument av typen medel-mål och orsak-verkan men skillnaden 

ligger i vad talaren vill lägga fokus på. Perelman och Olbrechts-Tyteca säger att om man vill 

minimera en effekt så räcker det att presentera den som en verkan, men om man istället vill 

förstärka den skall det presenteras som ett mål. Det är handlingens upplevda värde som 

förändras beroende på om det är en verkan eller ett mål som utgör argumentationen. I The New 

Rhetoric säger författarna att ”[t]he increase in value is ascribable, in the first case [orsak-

verkan], to the setting of the singleness of the act against the plurality of its consequenses and, 

in the second case [medel-mål], to the setting of the singleness of the end against the multiplicity 

of the means” (mina hakparantes).64 Vi kan se skillnaden exempelvis genom att jämföra hur 

Abu Bakr presenterar paradiset som ett mål i 1A, medan jihad i fallet 2B är en verkan av att 

islam är under attack. Behovet av jihad presenteras som en konsekvens och på grund av detta 

ligger fokus på självförsvar, inte på själva striden. Motsatsen ser vi i måldrivna argument som 

till exempel att nå paradiset, att undvika helvetet eller att inte dödas. I dessa fall är det något 

värdefullt som eftersträvas och medlen som tar en dit blir värdefulla genom sin association.  

  Argument 2A var det enda användandet av koexistensförbindelse som identifierades. 

Koexistensförbindelse i form av person-handling argument fungerar genom att knyta an 

specifika egenskaper eller attribut till en person. Abu Bakr utgår ifrån redan erkända attribut 

                                                 
63 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 274. 
64 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 271. 
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från muslimskt perspektiv, att vilja efterlikna profeten Muhammad eller att vilja följa Allahs 

ord i kombination med att profeten utfört jihad när han var under angrepp. Han knyter i sitt tal 

dessa attribut till att delta i väpnad jihad i nutid.  

Abu Bakr förhåller sig väl till auditoriets accepterade premisser och de principer som 

hänvisas till är alla sådana som auditoriet kan förväntas hålla med om: en god muslim följer 

Allahs ord, vill ha upprättelse för lidande, etcetera. Att Abu Bakr aldrig rör sig långt ifrån de 

redan accepterade premisserna förenklar förflyttandet av medhåll. 

Den sammanlagda topikanvändningen i talen är:  

Kvalitet: 4 Auktoritet: 16  Symbolisk återfödelse: 2 Fromhet: 3 

Väsen: 1 Gemensam fiende: 8 Förföljelse: 3   Uthållighet: 6 

Person: 4 Projektion: 2  Tidigare fall: 4 

Topikerna användes olika, en del av dem fungerade som stöd i argumenten medan andra 

fanns utanför ett visst arguments ramar som förstärkningseffekt. Av de topiker som förekom i 

argumenten var det främst auktoritetstopiken som utgjorde stödet för Daesh argumentation, 

något som är föga förvånande med tanke på att de är en religiöst extremistisk grupp. 

Auktoritetstopikens användning och effekt är omdiskuterad i The New Rhetoric då den inte 

bygger på sanning eller fakta utan enbart på den prestige en karaktär har.65 Argumentets 

retoriska effekt bygger helt på hur auditoriet upplever och respekterar den auktoritet som 

åberopats. I detta fall fungerar det väl då Koranen, eftersom den är Allahs ord, är den högsta 

auktoriteten inom salafistisk islam. Men även profetens handlingar har hög trovärdighet inom 

islam. 

I två av argumenten, 1A och 1C, används endast auktoritetstopiken för att förflytta 

medhåll. Inget annat än Guds ord används för att stärka påståendena. Avsaknaden av ytterligare 

stöd försvagar argumenten ur ett rent retoriskt perspektiv men utifrån att Daeshs tänkta publik 

inte kräver ytterligare legitimering fungerar argumenten. 

  Abu Bakr använder sig flitigt av gemensam fiende, i det första talet är det explicit judar 

och i det andra talet utvecklas idén om den gemensamma fienden då han, likt Hitler, samlar alla 

de olika grupper som motsätter sig dem till en grupp. Hitler förklarar vikten av detta i Mein 

Kampf: ”[i]t is part of a great leader's genius to make even widely separated adversaries appear 

as if they belonged to one category, because among weakly and undecided characters the 

recognition of various enemies all too easily marks the beginnings of doubt of one’s own 

                                                 
65 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 305-310. 
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rightness.”66 Idén om en gemensam fiende går hand i hand med användningen av framförallt 

tidigare fall. Det är samma strid mot samma fiende som pågått sedan islams ursprungstid, 

striden mot ondska.  

 Det går att se förändringar i hur Abu Bakr argumenterar vid en jämförelse av det första 

och det andra talet. I det första talet använde han enbart successionförbindelse i form av medel-

mål argument och topiker förekom 16 gånger. I tal nummer två använde han sig av två 

successionförbindelseargument och en koexistensförbindelse och topiker förekom 37 gånger. 

tidigare fall och fromhet var de enda topiker som enbart förekom i ett tal, därutöver var det 

endast frekvensen av användning som ökade. Det är svårt att säga vad denna ökning beror på 

eller om den ger bättre effekt, det vill säga ökad rekrytering. Det finns andra skillnader mellan 

talen, en av de mest väsentliga är skillnaden i talens första argument. I båda fallen argumenteras 

det för att lyssnaren bör utföra jihad. Däremot sker detta på två olika sätt. I 1A var argumentet 

att jihad var ett medel för att nå paradiset, i 2A var det istället en koexistensförbindelse mellan 

muslim och handlingen jihad. Legitimering skedde i båda fallen med hjälp av auktoritet, men i 

olika hög grad. Argument 2A är en mer utvecklad version av argument 1A. Det är fortfarande 

muslimers skyldighet till jihad som det argumenteras för men istället för att jihad presenteras 

som ett medel är det här både ett attribut tillhörandes ”äkta” muslimer och en väg till paradiset. 

  Argument 2C skiljer sig från tidigare argument då det utgår från hot. Att Daesh använder 

sig av ett hot kan tyda på att deras legitimitet inte är lika accepterad som önskat. Om Kalifatet 

var legitimt och det perfekta rike som presenterats hade de kanske inte behövt ”övertyga” 

sunnimuslimer genom hot.  

  Det Abu Bakr främst gör i sin argumentation är att utnyttja det missnöje som redan tycks 

finnas och erbjuda bättre alternativ. Abu Bakr har en selektiv citatanvändning, endast de verser 

som stödjer hans argumentation nämns. Han talar om hur jihad är ett tvång och att det måste 

utföras men aldrig om hur den skall utföra enligt Koranen (i första hand fredligt), eller vilka 

krav som måste uppfyllas innan strid är acceptabelt. Även idén om vad som gör en god muslim 

är smal, likaså används endast en liten del av Muhammads karaktär för att ge exempel på 

fromhet och tidigare fall som kan efterliknas. 

Det går inte att se någon egentlig utveckling mot mer avancerad användning av 

argument och topiker i det andra talet jämfört med det första. Daeshs rekryteringskraft kan ändå 

sägas vara stor eftersom rörelsen lockat tiotusentals anhängare, vilket kan tyda på att publiken 

inte kräver komplex argumentation och att rekrytering främst sker via andra medel. 

                                                 
66 Heather M. Campbell, “Fascism”, The Britannica Guide to Political and Social Movements That Changed the 

Modern World, New York: Britannica Educational Publishing 2010, s. 209. 
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10. Sammanfattning 
Analysens syfte var att nå en djupare förståelse för hur Daeshs ledare Abu Bakr offentligt 

argumenterar i rekryterande syfte samt var grunden till argument ligger.  

Efter att ha gått igenom en stor mängd av Daeshs kommunikationsmaterial har två tal 

valts ut. Dessa levererades med sex månaders mellanrum. Talen har undersökts för att finna 

argument som kan ses ha ett huvudsakligen rekryterande syfte och med hjälp av Toulmins 

analysmodell har argumentens struktur sedan ställts upp. Perelman och Olbrechts-Tytecas 

argumentationsteori med vidare stöd från Kenneth Burkes analys av Hitler Mein Kampf och 

Johnny Ryans analys av militant islamistisk argumentation har använts för att se hur 

argumenten kan kategoriseras och tolkas.  

 De två talen har lika argument och tar sitt avstamp i idén att Daesh företräder Guds vilja. 

Abu Bakr utnyttjar bilden av muslimer som missnöjda, förtryckta och olyckliga världen över. 

Denna bild förstärks även av historiska och nutida exempel på muslimers lidande. Det är detta 

upplevda missnöje som huvudsakligen möjliggör argumentationen. Argumentationen sker 

främst i formen av medel-mål där Abu Bakr målar upp en bättre framtid och värld för de som 

går med, antingen i paradiset eller i den utopi som Daesh skapar. Kvalitetstopiken, 

persontopiken och ett fåtal andra topiker förekommer i talen men auktoritetstopiken är mycket 

mer framträdande, inte helt oväntat med tanke på Daeshs grund i en extrem tolkning av islam.  

  Argumentationen utgår från en smal och av många ifrågasatt tolkning av islam och det 

Abu Bakr gör är väldigt likt den förvanskning av religiöst fundamentala tankemönster som 

Kenneth Burke fann i Hitlers Mein Kampf. Det är detta som i kombination med utnyttjandet av 

ett rådande missnöje bland världens muslimer som utgör Abu Bakrs rekryterande 

argumentation. 
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Truly all praise belongs to Allah. We praise Him, and seek His help and His forgiveness. We seek refuge 

with Allah from the evils of our souls and from the consequences of our deeds. Whomever Allah guides 

can never be led astray, and whomever Allah leads astray can never be guided. 
 

I testify that there is no god except Allah – alone without any partners – and I testify that Muhammad 

(peace and blessings be upon him) is His slave and Messenger. 
 

{O you who have believed, fear Allah as He should be feared and do not die except as Muslims} [Āl 

‘Imrān: 102]. 
 

{O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and 

dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one 

another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer} [An-Nisā’: 1]. 
 

{O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice. He will amend for you 

your deeds and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His messenger has certainly 

achieved a great triumph} [Al-Ahzāb: 70-71]. 
 

As for what follows: 
 

Allah (the Exalted) said, {O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed 

upon those before you that you may become righteous} [Al-Baqarah: 183]. 
 

{The month of Ramadan [is that] in which was revealed the Quran, a guidance for the people and 

clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights [the new moon of] the month, let him fast 

it} [Al-Baqarah: 185]. 
 

We congratulate the ummah (people) of Islam, in the East and in the West, on the advent of the blessed 

month of Ramadan, and we praise Allah (the Exalted) for allowing us to reach this virtuous month. 
 

Al-Bukhārī and Muslim reported on the authority of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) who 

narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said, ”Whoever fasts the month 

of Ramadan, having faith and anticipating a reward, will have his past sins forgiven.” He also said, 

”Whoever stands in prayer in the month of Ramadan, having faith and anticipating a reward, will 

have his past sins forgiven.” 
 

So congratulations to you, O slaves of Allah, as Allah has allowed you to reach this noble month. Praise 

Allah and thank Him for having granted you long lives, thereby giving you a chance to correct your past 

deeds. Meet the month of Ramadan with sincere repentance and truthful resolve. 
 

{O you who have believed, repent to Allah with sincere repentance. Perhaps your Lord will remove 

from you your misdeeds and admit you into gardens beneath which rivers flow [on] the Day when 

Allah will not disgrace the Prophet and those who believed with him} [At-Tahrīm: 8]. 
 

{And hasten to forgiveness from your Lord and a garden as wide as the heavens and earth, prepared 
for the righteous} [Āl-‘Imrān: 133]. 

 

And there is no deed in this virtuous month or in any other month better than jihad in the path of Allah, 

so take advantage of this opportunity and walk the path of you righteous predecessors. Support the religion 
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of Allah through jihad in the path of Allah. Go forth, O mujahidin in the path of Allah. Terrify the enemies 

of Allah and seek death in the places where you expect to find it, for the dunyā (worldly life) will come 

to an end, and the hereafter will last forever.  

 

{So do not weaken and call for peace while you are superior; and Allah is with you and will never 

deprive you of [the reward of] your deeds. This worldly life is only amusement and diversion} 

[Muhammad: 35-36]. 
 

{And this worldly life is not but diversion and amusement. And indeed, the home of the Hereafter – 

that is the [eternal] life, if only they knew} [Al-‘Ankabūt: 64]. 
 

{But the enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for [one’s] hope} [Al- 

Kahf: 46]. 
 

And blessed is the one who parts with his dunyā in Ramadan and meets his Lord on a day from amongst 

the days of forgiveness. 
 

O mujahidin in the path of Allah, be monks during the night and be knights during the day. Bring joy to 

the hearts of a believing people, and show the tawāghīt (rulers who claim Allah’s rights) what they are 

wary of. 
 

O mujahidin in the path of Allah, truly the matter is that of Allah’s religion and His commodity. You only 

have one soul, and an appointed time of death that will neither be hastened nor delayed. It is a matter of 

Paradise and Hellfire, happiness and misery. As for the religion of Allah, then it will be victorious. Allah 

has promised to bring victory to the religion. And as for Allah’s commodity, then it is precious and 

valuable. Indeed His commodity is costly. Indeed His commodity is Paradise. As for the soul, then what 

a lowly, miserable, wretched soul it is if it does not seek what is with Allah and does not support the 

religion of Allah. 
 

By Allah, we will never be mujahidin as long as we are stingy with our lives and our wealth. By Allah, we 

will never be truthful as long as we do not sacrifice our lives and wealth in order to raise high the word of 

Allah and bring victory to the religion of Allah. 
 

{Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for 

that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. [It is] a true 

promise [binding] upon Him in the Torah and the Gospel and the Quran. And who is truer to his 

covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have contracted. And it is that which 

is the great triumph} [At-Tawbah: 111}. 
 

So take up arms, take up arms, O soldiers of the Islamic State! And fight, fight! 
 

Beware of becoming deluded and losing strength. Beware, for the dunyā has come to you reluctantly, so 

kick it down, trample it, and leave it behind you. Indeed, what is with Allah is better and more lasting. 
 

Indeed, the ummah of Islam is watching your jihad with eyes of hope, and indeed you have brothers in 

many parts of the world being inflicted with the worst kinds of torture. Their honor is being violated. Their 

blood is being spilled. Prisoners are moaning and crying for help. Orphans and widows are complaining 
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of their plight. Women who have lost their children are weeping. Masājid (plural of masjid) are desecrated 

and sanctities are violated. Muslims’ rights are forcibly seized in China, India, Palestine, Somalia, the 

Arabian Peninsula, the Caucasus, Shām (the Levant), Egypt, Iraq, Indonesia, Afghanistan, the Philippines, 

Ahvaz, Iran [by the rāfidah (shia)], Pakistan, Tunisia, Libya, Algeria and Morocco, in the East and in the 

West. 
 

So raise your ambitions, O soldiers of the Islamic State! For your brothers all over the world are waiting 

for your rescue, and are anticipating your brigades. It is enough for you to just look at the scenes that have 

reached you from Central Africa, and from Burma before that. What is hidden from us is far worse. 

 

So by Allah, we will take revenge! By Allah, we will take revenge! Even if it takes a while, we will take 

revenge, and every amount of harm against the ummah will be responded to with multitudes more against 

the perpetrator. 
 

{And those who, when tyranny strikes them, they defend themselves} [Ash-Shūrā: 39]. 

And the one who commences is the more oppressive. 

Soon, by Allah’s permission, a day will come when the Muslim will walk everywhere as a master, having 

honor, being revered, with his head raised high and his dignity preserved. Anyone who dares to offend 

him will be disciplined, and any hand that reaches out to harm him will be cut off. 
 

So let the world know that we are living today in a new era. Whoever was heedless must now be alert. 

Whoever was sleeping must now awaken. Whoever was shocked and amazed must comprehend. The 

Muslims today have a loud, thundering statement, and possess heavy boots. They have a statement that 

will cause the world to hear and understand the meaning of terrorism, and boots that will trample the idol 

of nationalism, destroy the idol of democracy and uncover its deviant nature. 
 

So listen, O ummah of Islam. Listen and comprehend. Stand up and rise. For the time has come for you 

to free yourself from the shackles of weakness, and stand in the face of tyranny, against the treacherous 

rulers – the agents of the crusaders and the atheists, and the guards of the jews. 
 

O ummah of Islam, indeed the world today has been divided into two camps and two trenches, with no 

third camp present: The camp of Islam and faith, and the camp of kufr (disbelief) and hypocrisy – the 

camp of the Muslims and the mujahidin everywhere, and the camp of the jews, the crusaders, their allies, 

and with them the rest of the nations and religions of kufr, all being led by America and Russia, and being 

mobilized by the jews. 
 

Indeed the Muslims were defeated after the fall of their khilāfah (caliphate). Then their state ceased to 

exist, so the disbelievers were able to weaken and humiliate the Muslims, dominate them in every region, 

plunder their wealth and resources, and rob them of their rights. They accomplished this by attacking and 

occupying their lands, placing their treacherous agents in power to rule the Muslims with an iron fist, and 

spreading dazzling and deceptive slogans such as: civilization, peace, co-existence, freedom, democracy, 

secularism, baathism, nationalism, and patriotism, among other false slogans. 
 

Those rulers continue striving to enslave the Muslims, pulling them away from their religion with those 

slogans. So either the Muslim pulls away from his religion, disbelieves in Allah, and disgracefully submits 
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to the manmade shirk (polytheistic) laws of the east and west, living despicably and disgracefully as a 

follower, by repeating those slogans without will and honor, or he lives persecuted, targeted, and expelled, 

to end up being killed, imprisoned, or terribly tortured, on the accusation of terrorism. Because terrorism 

is to disbelieve in those slogans and to believe in Allah. Terrorism is to refer to Allah’s law for judgment. 

Terrorism is to worship Allah as He ordered you. Terrorism is to refuse humiliation, subjugation, and 

subordination [to the kuffār – infidels]. Terrorism is for the Muslim to live as a Muslim, honorably with 

might and freedom. Terrorism is to insist upon your rights and not give them up. 
 

But terrorism does not include the killing of Muslims in Burma and the burning of their homes. Terrorism 

does not include the dismembering and disemboweling of the Muslims in the Philippines, Indonesia, and 

Kashmir. Terrorism does not include the killing of Muslims in the Caucasus and expelling them from their 

lands. Terrorism does not include making mass graves for the Muslims in Bosnia and Herzegovina, and 

the slaughtering of their children. Terrorism does not include the destruction of Muslims’ homes in 

Palestine, the seizing of their lands, and the violation and desecration of their sanctuaries and families. 

 Terrorism does not include the burning of masājid in Egypt, the destruction of the Muslims’ homes there,    

the rape of their chaste women, and the oppression of the mujahidin in the Sinai Peninsula and elsewhere. 
 

Terrorism does not include the extreme torture and degradation of Muslims in East Turkistan and Iran [by 

the rāfidah], as well as preventing them from receiving their most basic rights. Terrorism does not include 

the filling of prisons everywhere with Muslim captives. Terrorism does not include the waging of war 

against chastity and hijab (Muslim women’s clothing) in France and Tunis. It does not include the 

propagation of betrayal, prostitution, and adultery. 
 

Terrorism does not include the insulting of the Lord of Mightiness, the cursing of the religion, and the 

mockery of our Prophet (peace be upon him). Terrorism does not include the slaughtering of Muslims in 

Central Africa like sheep, while no one weeps for them and denounces their slaughter. 
 

All this is not terrorism. Rather it is freedom, democracy, peace, security, and tolerance! Sufficient for us 

is Allah, and He is the best Disposer of affairs. 
 

{And they resented them not except because they believed in Allah, the Exalted in Might, the 

Praiseworthy} [Al-Burūj: 8]. 
O Muslims everywhere, glad tidings to you and expect good. Raise your head high, for today – by Allah’s 

grace – you have a state and khilāfah, which will return your dignity, might, rights, and leadership. It is a 

state where the Arab and non-Arab, the white man and black man, the easterner and westerner are all 

brothers. It is a khilāfah that gathered the Caucasian, Indian, Chinese, Shāmī, Iraqi, Yemeni, Egyptian, 

Maghribī (North African), American, French, German, and Australian. Allah brought their hearts together, 

and thus, they became brothers by His grace, loving each other for the sake of Allah, standing in a single 

trench, defending and guarding each other, and sacrificing themselves for one another. Their blood mixed 

and became one, under a single flag and goal, in one pavilion, enjoying this blessing, the blessing of 

faithful brotherhood. If kings were to taste this blessing, they would abandon their kingdoms and fight 

over this grace. So all praise and thanks are due to Allah. 
 

Therefore, rush O Muslims to your state. Yes, it is your state. Rush, because Syria is not for the Syrians, 

and Iraq is not for the Iraqis. The earth is Allah’s. {Indeed, the earth belongs to Allah. He causes to 
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inherit it whom He wills of His servants. And the [best] outcome is for the righteous} [Al-A’rāf: 128]. 

The State is a state for all Muslims. The land is for the Muslims, all the Muslims. 
 

O Muslims everywhere, whoever is capable of performing hijrah (emigration) to the Islamic State, then 

let him do so, because hijrah to the land of Islam is obligatory. 
 

Allah (the Exalted) said, {Indeed, those whom the angels take [in death] while wronging themselves 

– [the angels] will say, ”In what [condition] were you?” They will say, ”We were oppressed in the 

land.” The angels will say, ”Was not the earth of Allah spacious [enough] for you to emigrate 

therein?” For those, their refuge is Hell – and evil it is as a destination} [An-Nisā’: 97]. 
 

So rush, O Muslims, with your religion to Allah as muhājirīn (emigrants). {And whoever emigrates for 

the cause of Allah will find on the earth many [alternative] locations and abundance. And whoever 

leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him – his 

reward has already become incumbent upon Allah. And Allah is ever Forgiving and Merciful} [An- 

Nisā’: 100]. 

 

We make a special call to the scholars, fuqahā’ (experts in Islamic jurisprudence), and callers, especially 

the judges, as well as people with military, administrative, and service expertise, and medical doctors and 

engineers of all different specializations and fields. We call them and remind them to fear Allah, for their 

emigration is wājib ‘aynī (an individual obligation), so that they can answer the dire need of the Muslims 

for them. People are ignorant of their religion and they thirst for those who can teach them and help them 

understand it. So fear Allah, O slaves of Allah. 
 

O soldiers of the Islamic State, do not be awestruck by the great numbers of your enemy, for Allah is with 

you. I do not fear for you the numbers of your opponents, nor do I fear your neediness and poverty, for 

Allah (the Exalted) has promised your Prophet (peace be upon him) that you will not be wiped out by 

famine, and your enemy will not himself conquer you and violate your land. Allah placed your provision 

under the shades of your spears. Rather, I fear for you your own sins. Accept each other and do not dispute. 

Come together and do not argue. Fear Allah in private and public, openly and secretly. Stay away from 

sins. Expel from your ranks those who openly commit sin. Be wary of pride, haughtiness, and arrogance. 

Do not become proud on account of gaining some victories. Humble yourselves before Allah. Do not be 

arrogant towards Allah’s slaves. Do not underestimate your enemy regardless of how much strength you 

gain and how much your numbers grow. 
 

I also remind you to attend to the Muslims and the tribes of Ahlus-Sunnah (the Sunnis) with goodness. 

Stay awake guarding them so they can be safe and at rest. Be their support. Respond with kindness if they 

do you wrong. Be gentle with them, giving them as much pardon as you can. Persevere, endure, and remain 

stationed.  Know that today you are the defenders of the religion and the guards of the land of Islam. You 

will face tribulation and malāhim (fierce battles). Verily, the best place for your blood to be spilled is on 

the path to liberate the Muslim prisoners imprisoned behind the walls of the tawāghīt. So prepare your 

arms, and supply yourselves with piety. Persevere in reciting the Quran with comprehension of its meanings 

and practice of its teachings. 
 

This is my advice to you. If you hold to it, you will conquer Rome and own the world, if Allah wills. 



46 

 

 

{Our Lord, we have believed in what You revealed and have followed the Messenger, so register us 
among the witnesses [to truth]} [Āl ‘Imrān: 53]. 

 

{Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon 

us a burden like that which You laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that 

which we have no ability to bear. And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are 

our protector, so give us victory over the disbelieving people} [Al-Baqarah: 286]
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Bilaga B 
 

March Forth Whether Light or Heavy 
 

An Address from the Khalīfah of the Muslims, 

Ibrāhīm Ibn ‘Awwād al-Husaynī al-Qurashī 

(Hafidhahullāh) 

 

 

Indeed, all praise is due to Allah. We praise Him, seek His aid, and ask for His forgiveness. We seek refuge 

with Allah from the evils of our souls and the wickedness of our deeds. Whomsoever Allah guides, then 

none can misguide him; and whomsoever Allah leaves astray, then none can guide him. I testify that there 

is no god but Allah alone, who has no partner, and I testify that Muhammad is His slave and messenger. As 

for what follows: 

 

Allah (the Mighty and Majestic) said, {Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you} 

[Al-Baqarah: 216]. 

 

And He (the Mighty and Majestic) said, {So let those fight in the cause of Allah who sell the life of this 

world for the Hereafter. And he who fights in the cause of Allah and is killed or achieves victory – We 

will bestow upon him a great reward} [An-Nisā’: 74]. 

 

And He (the Mighty and Majestic) said, {O you who have believed, what is [the matter] with you that, 

when you are told to go forth in the cause of Allah, you adhere heavily to the earth? Are you satisfied 

with the life of this world rather than the Hereafter? But what is the enjoyment of worldly life 

compared to the Hereafter except a [very] little. If you do not go forth, He will punish you with a 

painful punishment and will replace you with another people, and you will not harm Him at all. And 

Allah is over all things competent} [At-Tawbah: 38-39]. 

 

And He (the Glorified) said, {And those who are killed in the cause of Allah – never will He waste their 

deeds. He will guide them and amend their condition, and admit them to Paradise, which He has made 

known to them} [Muhammad: 4-6]. 

 

O Muslims! O you who are pleased with Allah as your Lord, and with Islam as your religion, and with 

Muhammad (peace be upon him) as your prophet and messenger… O you who testify that there is no god 

but Allah and that Muhammad (peace be upon him) is the Messenger of Allah… Speech will not benefit you 

without action, for there is no faith without action.  

 

So whoever says, ”Allah is my Lord,” it is incumbent upon him – if he is truthful – to obey Allah (the Mighty 

and Majestic) who enjoined fighting, meaning that He made it obligatory upon those who believe in Him, 

and commanded the performance of jihād for His cause, and promised reward for those who obey His 

command, and threatened those who disobey Him. 

 

And whoever says, ”My prophet is Muhammad (peace be upon him),” it is incumbent upon him – if he is 

truthful in his claim – to follow his example (peace be upon him). And he is the one who said, ”By He in 
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whose hand is Muhammad’s soul, if it were not that I would be placing hardship on the Muslims, I 

would never stay behind when a detachment departs to fight for the cause of Allah. But I do not find 

any means so that they can accompany me, nor are they pleased with staying behind when I depart. 

And by He in whose hand is Muhammad’s soul, I would love to fight for the cause of Allah and be 

killed, and then fight for the cause of Allah and be killed again, and then fight for the cause of Allah 

and be killed again.” 

 

So where are you O Muslim in relation to the command of your Lord, who commanded you to fast in one 

verse, and commanded you with jihād and fighting in dozens of verses? Where are you in relation to your 

Prophet (peace be upon him), whom you claim to emulate, and who spent his whole life (peace be upon him) 

as a mujāhid for the cause of Allah, fighting His enemies? His lateral incisor tooth was broken in battle, his 

forehead was wounded, two rings from his chainmail cut his cheeks, his helmet was broken on his head, and 

blood ran down his face. May my father, my mother, I, and all of mankind be sacrificed for him. 

 

O Muslim! O you who claims to love Allah (the Mighty and Majestic), and claims to love His Prophet (peace 

be upon him)… If you are truthful in your claim, then obey your beloved and fight for the cause of Allah, 

and emulate your beloved (peace be upon him), and do not die except as a mujāhid for the cause of Allah. 

{Alif, Lām, Mīm. Do the people think that they will be left to say, ”We believe” and they will not be 

tried? But We have certainly tried those before them, and Allah will surely make evident those who 

are truthful, and He will surely make evident the liars. Or do those who do evil deeds think they can 

surpass Us? Evil is what they judge. Whoever should hope for the meeting with Allah – indeed, the 

term decreed by Allah is coming. And He is the Hearing, the Knowing. And whoever strives only 

strives for [the benefit of] himself. Indeed, Allah is free from need of the creation} [Al-‘Ankabūt: 1-6]. 

{Go forth, whether light or heavy, and strive with your wealth and your lives in the cause of Allah. 

That is better for you, if you only knew} [At-Tawbah: 41]. 

 

O Muslims! Indeed, Allah’s way (the Blessed and Exalted) is for the conflict between truth and falsehood to 

continue until the establishment of the Hour. {And you will not find in the way of Allah any change} [Al-

Ahzāb: 62]. 

 

And indeed, Allah (the Glorified) tested His slaves with this conflict in order to distinguish the wicked from 

the good, the liar from the truthful one, and the believer from the hypocrite. {And We will surely test you 

until We make evident those who strive among you [for the cause of Allah] and the patient, and We 

will test your affairs} [Muhammad: 31]. 

 

Indeed, your Lord has made jihād for the cause of Allah obligatory upon you and has commanded you to 

fight His enemies so that He may forgive your sins, raise you in rank, take from among you martyrs, purify 

the believers, and destroy the disbelievers. Otherwise, He Himself (the Glorified) is capable of prevailing 

over them. But it is in order to test you. {And these days [of varying conditions] We alternate among the 

people so that Allah may make evident those who believe and [may] take to Himself from among you 

martyrs – and Allah does not like the wrongdoers – and that Allah may purify the believers [through 

trials] and destroy the disbelievers. Or do you think that you will enter Paradise while Allah has not 

yet made evident those of you who fight in His cause and made evident those who are steadfast?} [Āl 

‘Imrān: 140-142]. 
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O Muslims! Whoever thinks that it is within his capacity to conciliate with the Jews, Christians, and other 

disbelievers, and for them to conciliate with him, such that he coexists with them and they coexist with him 

while he is upon his religion and upon tawhīd [monotheism], then he has belied the explicit statement of his 

Lord (the Mighty and Majestic), who says, {And never will the Jews or the Christians approve of you 

until you follow their religion} [Al-Baqarah: 120]. {And they will continue to fight you until they turn 

you back from your religion if they are able} [Al-Baqarah: 217]. {Neither those who disbelieve from 

the People of the Book nor the polytheists wish that any good should be sent down to you from your 

Lord. But Allah selects for His mercy whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty} [Al-

Baqarah: 105]. 

 

So this is the condition of the disbelievers in dealing with the Muslims until the establishment of the Hour. 

{And you will never find in the way of Allah any alteration} [Fātir: 43]. 

 

Indeed, fighting the disbelievers, hijrah [emigration], and jihād will remain until the establishment of the 

Hour. Allah’s Messenger (peace be upon him) said, ”Hijrah will not cease [to exist] until repentance 

ceases [to be accepted], and repentance will not cease [to be accepted] until the sun rises from the 

West.” He (peace be upon him) also said, ”Goodness – reward and booty – will be in the forelocks of 

horses until the Day of Judgment.” He (peace be upon him) also said, ”There will not cease to exist a 

group from my nation fighting upon the truth, manifest until the Day of Judgment. Then, Jesus son 

of Mary will descend, and their leader will say, ‘Come and lead us in prayer.’ So he will say, ‘No. You 

are leaders over one another as an honor from Allah for this nation.’” 

 

O Muslims! Do not think the war that we are waging is the Islamic State’s war alone. Rather, it is the 

Muslims’ war altogether. It is the war of every Muslim in every place, and the Islamic State is merely the 

spearhead in this war. It is but the war of the people of faith against the people of disbelief, so march forth 

to your war O Muslims. March forth everywhere, for it is an obligation upon every Muslim who is 

accountable before Allah. And whoever stays behind or flees, Allah (the Mighty and Majestic) will be angry 

with him and will punish him with a painful torment. {O you who have believed, when you meet those 

who disbelieve advancing [for battle], do not turn to them your backs [in flight]. And whoever turns 

his back to them on such a day, unless swerving [as a strategy] for war or joining [another] company, 

has certainly returned with anger [upon him] from Allah, and his refuge is Hell – and wretched is the 

destination} [Al-Anfāl: 15-16]. {If you do not go forth, He will punish you with a painful punishment 

and will replace you with another people, and you will not harm Him at all} [At-Tawbah: 39]. {And 

whoever strives only strives for [the benefit of] himself. Indeed, Allah is free from need of the creation} 

[Al-‘Ankabūt: 6]. 

 

So there is no excuse for any Muslim who is capable of performing hijrah to the Islamic State, or capable of 

carrying a weapon where he is, for Allah (the Blessed and Exalted) has commanded him with hijrah and 

jihād, and has made fighting obligatory upon him. 

 

And we call upon every Muslim in every place to perform hijrah to the Islamic State or fight in his land 

wherever that may be. And do not think that we are calling upon you to march forth out of weakness or 

incapability, for we are strong by Allah’s bounty, strong by Allah, strong by our faith in Him, our seeking 

of His aid, our seeking refuge with Him, our reliance upon Him alone without any partners, and our good 

expectation of Him, and so Allah (the Mighty and Majestic) will support His soldiers, grant His slaves 

authority, and preserve His religion, even if the days alternate between victory and loss, even if war is 



 

50 

 

competition, and even if wounds afflict both parties. We do not call upon you O Muslim out of weakness or 

inability. We call upon you out of advice for you, love for you, and compassion for you. We remind you and 

call you so that you do not attain Allah’s anger, torment, and punishment, and so that you do not lose this 

good that the mujāhidīn for Allah’s cause obtain. This good of the worldly life and Hereafter entails the 

expiation of sins, obtainment of good deeds, raising of ranks, getting closer to Allah (the Mighty and 

Majestic), and accompanying the Prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous. We call upon you so 

that you leave the life of humiliation, disgrace, degradation, subordination, loss, emptiness, and poverty, to 

a life of honor, respect, leadership, richness, and another matter that you love – victory from Allah and an 

imminent conquest. 

 

O Muslims, Islam was never for a day the religion of peace. Islam is the religion of war. Your Prophet (peace 

be upon him) was dispatched with the sword as a mercy to the creation. He was ordered with war until Allah 

is worshipped alone. He (peace be upon him) said to the polytheists of his people, ”I came to you with 

slaughter.” He fought both the Arabs and non-Arabs in all their various colors. He himself left to fight and 

took part in dozens of battles. He never for a day grew tired of war. He (peace be upon him) passed away 

during the period he was preparing the expedition of Usāmah (may Allah be pleased with him). And from 

his last instructions – peace be upon him – was, ”Dispatch the expedition of Usāmah.” 

 

His companions after him and their followers carried on similarly. They did not soften and abandon war, 

until they possessed the Earth, conquered the East and the West, the nations submitted to them, and the lands 

yielded to them, by the edge of the sword. And similarly, this will remain the condition of those who follow 

them until the Day of Recompense. Our Prophet (peace be upon him) has informed us of the Malāhim 

[bloody battles] near the end of time. He gave us good tidings and promised us that we would be victorious 

in these battles. He is the truthful and trustworthy, peace be upon him. And here we are today seeing the 

signs of those Malāhim and we feel the winds of victory within them. 

 

And if the Crusaders today claim to avoid the Muslim public and to confine themselves to targeting the 

armed amongst them, then soon you will see them targeting every Muslim everywhere. And if the Crusaders 

today have begun to bother the Muslims who continue to live in the lands of the cross by monitoring them, 

arresting them, and questioning them, then soon they will begin to displace them and take them away either 

dead, imprisoned, or homeless. They will not leave anyone amongst them except one who apostatizes from 

his religion and follows theirs. And you will remember what I now say to you, and I entrust my affair to 

Allah. 

 

O Muslims, the Jews, the Christians, and the rest of the disbelievers will not approve of you nor abandon 

waging war against you until you follow their religion and apostatize from yours. This is the word of your 

Lord (the Mighty and Majestic) and the tidings of your Prophet, the truthful and trustworthy, peace be upon 

him. America and its allies from amongst the Jews, Crusaders, Rāfidah ["those who reject", refers to those 

who, in the opinion of Daesh, reject legitimate Islamic authority and leadership.], secularists, atheists, and 

apostates claim that their coalition and war is to aid the weak and oppressed, help the poor, relieve the 

afflicted, liberate the enslaved, defend the innocent and peaceful, and prevent the shedding of their blood. 

They also claim to be in the camp of truth, good, and justice, waging war against falsehood, evil, and 

oppression, alongside the Muslims! Rather, they claim to defend Islam and the Muslims! Indeed, they lie. 

And Allah spoke the truth and His Messenger (peace be upon him) spoke the truth. 
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O Muslims, the apostate tyrannical rulers who rule your lands in the lands of the Two Holy Sanctuaries 

[Mecca and Medina], Yemen, Shām [the Levant], Iraq, Egypt, North Africa, Khorasan, the Caucasus, the 

Indian Subcontinent, Africa, and elsewhere, are the allies of the Jews and Crusaders. Rather, they are their 

slaves, servants, and guard dogs, and nothing else. The armies that they prepare and arm and which the Jews 

and Crusaders train are only to crush you, weaken you, enslave you to the Jews and Crusaders, turn you 

away from your religion and the path of Allah, plunder the goods of your lands, and rob you of your wealth. 

This reality has become as obvious as the sun in the middle of the day. No one denies this except for one 

whose light Allah has obliterated, whose foresight Allah has blinded, and whose heart Allah has sealed. 

 

Where are the jets of the Arabian Peninsula’s rulers towards the Jews who desecrate the destination of our 

Messenger’s Isrā’ (al-Quds [Jerusalem]), peace be upon him, and who afflict the people of Palestine from 

amongst the Muslims with the worst of torment? Where is the support of Āl Salūl [derogatory name for the 

Saudi royal family] and their allies for a million of the weak Muslims who are all without exception being 

exterminated in Burma? Where is their chivalry towards the barrel bombs of the Nusayriyyah [a Shiite 

extremist group] and their cannons, which demolish the Muslims’ homes upon the heads of their dwellers 

from amongst the women, the children, and the weak in Aleppo, Idlib, Hama, Homs, Damascus, and 

elsewhere. Where is the jealousy of the Arabian Peninsula’s rulers towards the noble women who are raped 

daily in Shām, Iraq, and the various lands of the Muslims? Where is the relief of the rulers of Mecca and 

Medina for the Muslims in China and the Muslims in India against whom the Hindus commit the worst of 

crimes daily, including murder, burning, rape, severing of joints, looting, plundering, and imprisonment? 

Where is their relief for them in Indonesia, the Caucasus, Africa, Khorasan, and everywhere else? The 

Arabian Peninsula’s rulers have been exposed and disgraced and have lost their supposed ”legitimacy.” Their 

treachery has become clear even to the laymen of the Muslims. And their reality thereby became apparent. 

So their masters from amongst the Jews and Crusaders had no more use for them. And so their masters began 

to replace them with the Safawī [Shiites] Rāfidah and the Kurdish atheists. 

 

When Āl Salūl realized their masters’ abandonment of them, their disposal of them like tattered shoes, and 

their replacement of them, they launched their supposed war against the Rāfidah of Yemen. And it is not a 

storm of resolve, rather it is the kick of a dying person, by Allah’s permission, as he struggles during his last 

breaths. 

 

Āl Salūl, the slaves of the Crusaders and allies of the Jews, do not wish that any good should be sent down 

to the Muslims from their Lord. They remained for decades not caring about the tragedies of the Muslims 

all over the world generally, and in Palestine particularly. Thereafter, they remained for years allied with the 

Rāfidah of Iraq in a war against Ahlus-Sunnah [Sunnis]. Thereafter, they remained observing the barrel 

bombs of death and destruction in Shām for years, enjoying and taking delight in the scenes of Muslims 

being killed, imprisoned, slaughtered, and burned, and their honor raped, their wealth plundered, and their 

homes destroyed, all at the hands of the Nusayriyyah. 

 

Today they claim to defend Ahlus-Sunnah in Yemen against the Rāfidah! Rather, they have lied, failed, and 

lost. Their war is nothing but an attempt to prove themselves once again to their masters from amongst the 

Jews and Crusaders. It is nothing but a desperate attempt to turn the Muslims away from the Islamic State 

whose voice is high everywhere and whose reality has become clear to all the Muslims and therefore the 

Muslims began to gradually rally around it. Their storm is nothing but a storm of delusion after the fire of 

the Rāfidah scorched their thrones and after the Rāfidah’s march reached the people of the Arabian 

Peninsula, a matter that will lead thereafter to the Muslim public in the Arabian Peninsula rallying around 
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the Islamic State since it defends them against the Rāfidah. This is what frightens Āl Salūl and the rulers of 

the Arabian Peninsula and makes their thrones tremble. 

 

This is the secret of their supposed ”storm,” which, by Allah’s permission, will be their imminent end, for 

Āl Salūl and the rulers of the Arabian Peninsula are not people of war nor do they have the patience for it. 

Rather, they are people of luxury and extravagance, people of intoxication, prostitution, dances, and feasts. 

They have become accustomed to the defense of the Jews and Crusaders for them and their hearts have drunk 

humiliation, disgrace, and subservience. 

 

O Muslims everywhere, has the time not come for you to realize the truth of the conflict and that it is between 

disbelief and faith? See on which front the rulers of your lands stand and to which camp they belong. Has 

the time not come O Ahlus-Sunnah for you to know that you alone are the targets? This war is only against 

you and against your religion. Has the time not come for you to return to your religion and your jihād and 

thereby bring back your glory, honor, rights, and leadership? Has the time not come for you to know that 

there is no might nor honor nor safety nor rights for you except in the shade of the Caliphate? 

 

And what saddens us and eats at our souls is to see some of the women, children, and families of Ahlus-

Sunnah seeking refuge in the areas controlled by the Rāfidah and Kurdish atheists in Iraq. They stand at their 

doors, humiliated, disgraced, and displaced in the lands. And there is no might nor strength except by Allah. 

Those who carry the blame for the displacement of these Muslims and their humiliation are the evil scholars 

from the supporters of the apostate tyrants, the callers at the gates of Hellfire, those who confuse those poor 

people and portray the Islamic State to them as being the cause of evil and the source of hardships. They say, 

”If not for them, you would live in safety, extravagance, luxury, and peace.” They portray the Crusaders, 

Rāfidah, atheists, and apostates to them as being people of good, justice, mercy, and compassion, and that 

they are the peaceful defenders of Ahlus-Sunnah! There is no doubt that these are the years of deception. 

 

O Ahlus-Sunnah in Iraq, and specifically our people in al-Anbār [Iraq’s largest province], be certain that our 

hearts are broken on account of your leaving of your homes and your lands, and your seeking of shelter in 

the territory of the Rāfidah and the Kurdish atheists, and your being forced to wander the lands. And even if 

some of your relatives are apostates waging war against the religion of Allah and allied with the Rāfidah and 

the Crusaders, then we don’t hold you accountable for their crimes. So return to your lands, and remain in 

your homes, and seek shelter – after first seeking shelter with Allah – with your people in the Islamic State, 

for you will find therein, by Allah’s permission, a warm embrace and a safe refuge. For you are our people. 

We defend you, your honor, and your wealth. We want you to be mighty and noble, we want you to be safe 

and secure, and we want your salvation from Hellfire. 

 

So seek shelter – after Allah – with the Islamic State. What do you wait for after the truth has become clearer 

than the day and after the spiteful Rāfidah exposed their reality? Here they are today slaughtering everyone 

considered from Ahlus-Sunnah in Baghdad and elsewhere. No one was saved from them, even their allies, 

supporters, aids, tails, and dogs from the apostates who had once belonged to Ahlus-Sunnah, those in the 

Sahwah, army, police, and elsewhere, those whom the evil scholars confused into fleeing the implementation 

of Allah’s law in the territory of the Islamic State. So they became homeless, humiliated, fearful, and 

worrisome of the Rāfidah’s cruelty, whereas the Muslims live in the territory of the Islamic State with might 

and honor, secure by Allah’s bounty alone, with a life of comfort, going about the affairs of their business, 

livelihood, and trade, enjoying the grace of living under the rule of their Lord’s law, and all praise and grace 

is Allah’s. Therefore, O Muslims, seek shelter – after Allah – with the Islamic State. 
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We direct a renewed call towards those who remained in the ranks of the Rāfidah and the Crusaders in the 

army, police, and Sahwah so that they repent to Allah and abandon their support of the disbelievers against 

the Muslims, and so that Allah accepts their repentance and forgives them and they are thereby saved from 

Hellfire. Rush towards repentance for its gate will not be closed until the sun rises from the West. Repent so 

that you might save your Hereafter before it is too late, for you have lost the worldly life, so do not lose with 

it your Hereafter for the sake of someone else’s worldly life. Repent before the hands of the mujāhidīn reach 

you, for there will be no repentance for you thereafter, and you will lose both the worldly life and Hereafter. 

Repent, turn back, and return to your people. Repent and you will find them merciful towards you. Your 

repentance is more beloved to us than killing you or expelling you. Repent for we do not call you out of 

weakness. Rather, we call you while our swords are at a distance of two bow lengths or nearer from your 

necks. If you repent, you will not find from us anything except good and kindness. 

 

O soldiers of the Islamic State, be firm, for you are upon the truth. Seek help through patience, for victory 

comes with patience and triumph is for those who are patient. Be patient, because the Crusaders are bleeding 

to death, the Rāfidah are faltering, and the Jews are horrified and in dread. Your enemies have become 

weaker than they were yesterday – by Allah’s grace – and are growing weaker and weaker, and all praise be 

to Allah. You have become mighty by Allah’s grace. We say this without boasting. You are growing stronger 

and stronger by Allah’s grace. So be patient, for it is one of two good outcomes, and it is just one soul, so 

sacrifice it cheaply for Allah’s cause. {Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and 

their properties [in exchange] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they 

kill and are killed. [It is] a true promise [binding] upon Him in the Torah and the Gospel and the 

Qur’ān. And who is truer to his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have 

contracted. And it is that which is the great attainment} [At-Tawbah: 111]. 

 

I will not conclude without commending the brave lions of creed, the soldiers of the Caliphate, those in 

Baghdad, in its north and south, who are holding onto hot coals, who are firmer than stone, those who 

humiliate the Rāfidah in their strongholds and their major fortresses every day. How good you are! How 

good you are! We consider one of you equal to a thousand. If the Muslims are heedless of the greatness of 

your actions and the terror you inflict, then enough for you is Allah. Indeed, nothing is hidden in the earth 

nor in the heaven from Allah (the Exalted). 

 

And I commend the valiant men of tawhīd, the heroes of Islam, the brave mujāhidīn from the muhājirīn and 

the ansār in the defiant region of Baiji, the fortress of Ahlus-Sunnah in the north, and the mujāhidīn in the 

defiant region of Kirkuk who contest the coalition of disbelieving nations against the Muslims and who 

proved that the boots of the Islamic State today are from the heaviest of boots and its voice is from the loudest 

of voices. They have presented their blood and corpses as an evidence for that, and they offered their souls 

cheaply to defend Islam and its people. They made the Jews and the Crusaders in America, Europe, Australia, 

and Canada sleep with rage filling their hearts, powerlessness burdening their backs, and fear pounding their 

beds. How good you are! How good you are! You have proven that the Muslims will not be defeated as long 

as they hold firm to the Book and the sword with which our Prophet (peace be upon him) was dispatched. 

Be firm, may I be sacrificed for you. Be firm, because your assaults on the Rāfidah and their allies in Iraq 

not only make the Crusaders bleed and strengthen the pillars of the Caliphate, but will make the Nusayriyyah 

in Shām and the Houthis in Yemen collapse. 
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And I commend the lions of walā’ and barā’ [allegiance and enmity for Allah’s sake], the predators of al-

Anbār who demolished the strongholds of the apostates, who made them swallow cups of humiliation and 

bitterness, who scattered them and expelled them, and who snatched al-Anbār from the eyes of the apostates 

and the throats of the Rāfidah, in spite of America and its allies. How good you are! How good you are! You 

have taught a lesson to the world that to Allah belongs all honor, and to His Messenger, and to the believers. 

Be firm. How good you are! Your next engagement by Allah’s permission, will be Baghdad and Karbala. 

 

And I commend the lions of the Caliphate, the muwahhidīn (monotheists) of the Sinai Peninsula, the mighty 

and defiant who disbelieved in pacifism and treaded the path of honor, dignity, and manhood. They refused 

humiliation and subservience and offered their blood and lives for their religion. How good you are! How 

good you are! We consider you to be amongst those whom the Master (the Mighty and Majestic) described 

by saying, {men who are true to what they promised Allah} [Al-Ahzāb: 23]; we consider you such and 

Allah is your judge. We ask Allah (the Glorified) to allow us to see you in al-Quds [Jerusalem] very soon. It 

is a sufficient deed for you with Allah that you have pounded the beds of the Jews with terror. 

 

And I commend the lions of the Caliphate in Raqqah, Mosul, Aleppo, Dijlah, al-Furāt, al-Jazīrah, al-Barakah, 

al-Khayr, Homs, and Hama. How good you are, O heroes of Islam! How good you are! You are recording 

the Malāhim [the great battle of Armageddon] and restoring the glories of Islam. Be patient and firm, and be 

cautious, for the enemies of Allah are mobilizing, thundering, increasing, and threatening the people of 

Mosul. We believe that their mobilization will be for Raqqah and Aleppo before Mosul. So be cautious. 

 

And I commend the lions of the Caliphate in Damascus and Diyala, the patient, the firm, the warriors. How 

good you are! How good you are! A nation with people like you can never be defeated. 

 

And I commend the soldiers of the Caliphate, the valiant heroes of Libya, Algeria, and Tunisia. How good 

you are. Be firm and be patient, for the final outcome is for you, with Allah’s permission. 

 

And I commend the mujāhidīn from the soldiers of the Islamic State in Khorasan and West Africa. We 

congratulate them on their pledge of allegiance, and we ask Allah to make them firm and grant them victories 

and consolidation. How good they are! 

 

And I commend the soldiers of the Caliphate in Yemen. We congratulate them on their advance and look 

forward to seeing more from them. How good they are! 

 

I will not forget to mention the captives in the prisons of the apostate tyrants everywhere. I say to them: We 

have never forgotten you for a day and we will never forget you, by Allah’s permission. We will not hold 

back any strength or spare any effort or miss any opportunity, until we free the last one of you, with Allah’s 

permission. So be patient and firm. I mention in particular the seekers of knowledge in the prisons of Āl 

Salūl. May Allah humiliate Āl Salūl and their supporters. 

 

O Revealer of the Book, O He who is swift to account, O Allah, defeat the parties, defeat them and make 

them tremble. O Allah, deal with America and its allies from the Jews, the Crusaders, the Rāfidah, the 

apostates, and the atheists. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts so that they do not believe 

until they see the painful torment. Our Lord, forgive us our sins and the excess committed in our affairs and 

plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people. And the last of our call is: Praise be to 

Allah, Lord of the creation.  


