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WSTĘP
Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem w jakiej formie stworzyć
tego e-booka. Miałem tylko jeden pomysł – aby pójść na rękę
zwolennikom religii pokoju i tolerancji i nigdy nie użyć słowa na „i”
aby się przypadkiem nie poczuli dotknięci :-) Oczywiście religia ta
nie jest religią ani pokoju, ani tolerancji, ani sprawiedliwości, ani
humanizmu jednak mniemam, iż zestawienie takich określeń z
materiałami źródłowymi wywoła co najmniej duży dysonans u tych
którzy mają jeszcze jakieś złudzenia. W tej publikacji nie
znajdziecie żadnego rzucania gromami, żadnego obrażania z mojej
– niewiernego – strony. Byłoby to na szkodę wartości
merytorycznej. Dlatego skupiłem się tylko na tym co
najważniejsze: na źródłach religii pokoju i tolerancji oraz
publikacjach wydawanych w ramach tejże religii. Moim celem było
pokazanie rzeczy absurdalnych, śmiesznych ale także tych które
zagrażają nam samym. Dlatego w jednym miejscu przeczytasz o
zamachach a chwilę później o naukowych banialukach Muhammada
Ibn Abd Allaha. W publikacji tej nie zajmowałem się aktualnymi
wydarzeniami (od tego są takie miejsca jak www.eurojihad.org)
tylko źródłami. Nie interesowały mnie także interpretacyjne
wybielania, wypowiedzi domorosłych obrońców religii pokoju ale
źródła, podstawy tejże religii w jej najczystszej formie. Formie
obłudnie skrywanej przed całym światem...
Cały materiał został podzielony na poszczególne lekcje... To
oczywiście żart, ale ktoś musiał wydać taki podręcznik, jeśli sami
wyznawcy religii tolerancji fałszują jej niewygodne fragmenty
tudzież dokonują żenujących pseudointelektualnych akrobacji. Jeśli
ktoś zapyta Cię: czy religia pokoju i tolerancji zezwala na ataki
samobójcze, czy kobiety mają niższy status, czy wolno słuchać
muzyki itp. itd. - to tutaj, w tym skromnym podręczniku dla
początkujących, znajdziesz wszystkie odpowiedzi... Nie moje
wymysły, ale źródła w najczystszej postaci...
Antoni Ibrahim Alkud

Autentyczność większości zaprezentowanych materiałów możesz od ręki sprawdzić
w Koranie tudzież w sunnie (http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/)

TEN E-BOOK ZOSTAŁ ŚCIĄGNIETY ZE
STRONY
HTTP://RELIGIAPOKOJU.BLOX.PL

„ISLAMSKA INWAZJA”
ROBERT MOREY
http://islam.own.pl/

Koniecznie odwiedź
HTTP://WWW.EUROJIHAD.ORG

„Prawdziwą bronią masowej zagłady jest pożądanie męczeństwa.
Miliony z was już są szahidami. Pół miliona męczenników wystarczy
muzułmanom do kontrolowania całej ziemi raz na zawsze. W końcu
dni islam musi kontrolować ziemię, czy nam się to podoba czy nie”
szejk Abu Hamza al-Masri
„Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie
dokona całkowitego podboju ziemi”
Koran 8:67
„Wiedz, że Raj jest w cieniu mieczy”
Bukhari, V4, B52, Nr73
Prorok powiedział "Walczcie aż nie będzie żadnego buntu, i religią
będzie tylko religia Allaha. Allah nie może mieć żadnych
konkurentów"
Ibn Ishaq:324
W badaniach sprzed dwóch lat (2003) ponad 90 procent młodych
muzułmanów mieszkających na Wyspach zadeklarowało, że nie
wzięłoby udziału w wojnie w obronie Wielkiej Brytanii. To ogromna
różnica z pokoleniem ich ojców, którzy dość mocno identyfikowali
się z przybraną ojczyzną. W tym samym sondażu blisko 40
procent wyrażało gotowość walki pod przywództwem
Osamy ben Ladena.
Gazeta Wyborcza
Opanujemy ziemię watykańską; opanujemy Rzym i zaprowadzimy
tam islam.
szejk Muhammad bin Abd al-Rahman al-Arifi

Jeden, trzy, pięć, siedem - wszyscy nasi męczennicy
idą do nieba!
Dwa, cztery, sześć, osiem - jesteśmy męczennikami,
nie możemy czekać!
Jeden, trzy, pięć, siedem - wszyscy nasi męczennicy
idą do nieba!
Jeden, trzy, pięć, siedem - wszyscy nasi męczennicy
idą do nieba!
Dwa, cztery, sześć, osiem - jesteśmy męczennikami,
nie możemy czekać!
Dwa, cztery, sześć, osiem - jesteśmy męczennikami,
nie możemy czekać!
(...)
Allahu Akbar!
Allahu Akbar!
Allahu Akbar!
Piosenka śpiewana na demonstracjach fundamentalistów religii pokoju

Vimal Patak, hinduista z Bangladeszu, złapany przez wyznawców
religii tolerancji i miłości a następnie pobity na śmierć przy
krzykach „Zabić niewiernego!” oraz „Allahu Akbar”.

LEKCJA 1 – Podstawy religii pokoju i tolerancji
Muhammad - Był członkiem plemienia Kurajszytów z rodu Haszymidów (ród Banu Haszim)
zamieszkującego i handlującego w Mekce. Miał trudne dzieciństwo. Urodził się jako
pogrobowiec - ojciec, Abd Allah, zmarł w trakcie wyprawy handlowej do Syrii zanim Mahomet
przyszedł na świat. Natomiast matka Amina - gdy miał 6 lat. Wychowanie przejęli wtedy:
najpierw dziadek Abd Al-Muttalib, a następnie stryj Abu Talib, który był zamożnym kupcem.
Z czasem gdy dorastał, zaczął pełnić funkcję pomocnika karawan. Został zauważony i
zatrudniony przez Chadidżę, zamożną kobietę, która handlowała na szlaku między Mekką i
Syrią. Po jakimś czasie, już jako wdowa, ale wciąż zamożna kobieta, zaproponowała o 15 lat
młodszemu Mahometowi ślub. W wieku 40 lat postanowił zostać prorokiem, politykiem,
przywódcą wszystkich Arabów...
Koran - (Al-Quran - oznacza czytanie, recytację) święta księga islamu, którą Allah miał
objawić Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela; podzielona na 114 sur
(rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Sury ułożone są od najdłuższej do
najkrótszej, z wyjątkiem pierwszej - otwierającej (Al-Fatiha). Według muzułmanów powstał w
VII wieku naszej ery. Jednak część naukowców postuluje późniejszą datę kodyfikacji Koranu.
Najstarsze znane egzemplarze Koranu znalezione w 1971 w meczecie w Sanaa w Jemenie
wskazują, że w VII wieku Koran wciąż jeszcze nie istniał w obecnej formie.
Hadis - opowieść o życiu proroka Mahometa lub jego wypowiedź. Hadisy tworzą sunnę
(Tradycję) - najważniejsze po Koranie źródło muzułmańskiego prawa szarii. Początkowo były
one przekazywane ustnie poprzez łancuch przekazicieli. Przyczyniło się to do powstania wielu
fałszywych hadisów, które miały wspierać interesy poszczególnych grup i w 300 lat po śmierci
proroka było ich już około 200 tys. Uczeni arabscy przystąpili więc do wnikliwego badania tych
przekazów, sprawdzając łańcuch przekazicieli każdego hadisu. Na podstawie owych badań
stworzyli zbiory hadisów uznawanych za autentyczne. Jeden z najbardziej popularnych
zbiorów, autorstwa Al-Buchariego, zawiera 1762 przekazy.
Sunna to zbiór obyczaju i praktyk islamu, opartych na słowach i czynach Mahometa (hadisy),
oraz uzupełnienia i egzegeza Koranu.
Mufti to muzułmański prawnik i teolog wydający oficjalne interpretacje w sprawach życia
państwowego i prywatnego, związanego z islamem. Swoje decyzje ogłasza w formie fatwy.
Obecnie mufti działają w ramach urzędów państwowych, tzw. domów wydawania fatwy (dar alifta). Cieszą się znacznym autorytetem prawnym i politycznym w świecie muzułmańskim.
Szariat (szar'ia(t) - droga prowadząca do wodopoju) to prawo kierujące życiem wyznawców
sunnickiej jak i szyickiej odmiany islamu. Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego i
religijnego, i dlatego reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej jak i
codzienne życie muzułmanina.
Kalifat – organizacja polityczno-religijna, na której czele stał kalif. Na początku obejmowała
wszystkich muzułmanów. Kilkakrotnie zmieniały się ośrodki władzy kalifów: pierwsi rządzili z
Medyny, dynastia Omajjadów wybrała Damaszek, Abbasydzi - Bagdad (przez pewien czas
panowali z Samarry. W czasie rządów tych ostatnich państwo zwane było kalifatem
bagdadzkim. Na skutek wojen domowych nastąpiło rozbicie polityczne i podział kalifatu.
Za Wikipedia
W religii pokoju hadisy mają taką samą wartość jak ewangelie w chrześcijaństwie.
Dlatego w tym podręczniku przedstawione zostały wypowiedzi Muhammada ze
zbiorów sunnickich hadisów sahih („pewnych”), uznawanych przez 90% wyznawców
religii pokoju na całym świecie... Czasami podaję nie kontrowersyjne hadisy szyickie.
Nie mniej ciekawe są również fatwy sunnickich uczonych i pozostałe materiały...

„We want Khilafah!”
LEKCJA 2 - KTO WALCZY NA DRODZE ALLAHA?
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 65: Narrated Abu Musa:
A man came to the Prophet and asked, "A man fights for war booty; another fights for fame
and a third fights for showing off; which of them fights in Allah's Cause?" The Prophet said, "He
who fights that Allah's Word (i.e. Islam) should be superior, fights in Allah's Cause."
Mężczyzna przyszedł do Proroka i zapytał „Jeden mężczyzna walczy dla łupów wojennych, inny
dla chwały a trzeci walczy dla pokazu... który z nich walczy na drodze Allaha?” Prorok
powiedział „Ten kto walczy o to, aby słowo Allaha (np. Islam) było nadrzędne, ten walczy na
drodze Allaha”
ĆWICZENIE
Czy warto zostać zabitym na drodze Allaha?
„Jeśli zabijesz nas, [wtedy będzie wiadomo że] prawdziwą religią jest nasza religia. I zostać
zabitym dla prawdy jest wielką życzliwością Allaha. Jeśli myślisz, że jesteśmy głupcami, wiedz,
że opinia przeciwników islamu jest błędna. Jesteśmy ludźmi wojny którzy najwięcej z niej
czerpią. Zadajemy najbardziej bolesną karę tym którzy sprzeciwiają nam się. Jeśli znieważasz
Apostoła Allaha – Allah zabije Cię. Jesteś przeklęty, prymitywny rywalu! Jesteś kupą gnoju
rzucaną na czysto ubranego, pobożnego i oddanego Jednego [Proroka]” (Ibn Ishaq:414)

LEKCJA 3: TWÓJ WRÓG ŻYD, TWÓJ WRÓG CHRZEŚCIJANIN
Zastanów się nad swoim stosunkiem do niewiernych...
Prorok Muhammad niedługo przed swoją śmiercią powiedział: "NIECH ALLAH PRZEKLNIE
ŻYDÓW I CHRZEŚCIJAN ZA TO, ŻE BUDUJĄ ŚWIĄTYNIE NA GROBACH SWOICH PROROKÓW"
Za Bukhari, vol.1, księga 8, hadis nr. 427
Koran 5:51 Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla
drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich.
Posłaniec Boży powiedział: "Zabijajcie każdego Żyda, który znajdzie się w waszej mocy!"
Słysząc to Muhajjisa ibn Masud rzucił się na ibn Sunajnę, żydowskiego kupca, z którym mieł
stosunki towarzyskie i handlowe, i zabił go. Huwajjisa, jego starszy brat, nie był wtedy jeszcze
muzułmaninem. Kiedy Muhajjisa zabił żyda, Huwajjisa zaczął go bić, wołając: "Ty bezbożniku,
jak mogłeś zabić swojego żywiciela!" Muhajjisa odpowiedział: "Gdyby ten, kto mi go kazał
zabić, kazał zabić i ciebie, odciął bym ci głowę." (...) Tamten odparł: "Na Boga! Gdyby
Mahomet kazał ci mnie zabić, ty byś mnie zabił?" Ten odpowiedział "Na Boga, gdyby kazał mi
obciąć ci głowę, zrobiłbym to." Tamten zawołał: "Na Boga, religia która do tego może
doprowadzić, jest wspaniała!" i przyjął islam. Opowiedział mi tę historię klient klanu Harisa,
któremu opowiedziała to córka Muhajjisy, jej zaś opowiedział to sam Muhajjisa. Za Sirat Rasul
Allah, Oxford Press 1955, tłumaczenie Włodka Fenrycha
szejk Abu Hamza al-Masri: „Wszyscy Izraelczycy są wojownikami. Dlatego każdy Żyd
powyżej 15 roku życia jest wojownikiem i powinien zostać zabity” „To jest o demaskowaniu
syjonistycznych Żydów, którzy wykonują robotę Hitlera przeciwko nam i naszemu narodowi”

Blood-money za Żyda i chrześcijanina to ½ blood-money za śmierć wyznawcy religii
pokoju:
Sunan Abu-Dawud Book 39, Number 4527: Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As: The value of
the blood-money at the time of the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) was eight hundred
dinars or eight thousand dirhams, and the blood-money for the people of the Book was
half of that for Muslims. He said: This applied till Umar (Allah be pleased with him) became
caliph and he made a speech in which he said: Take note! Camels have become dear. So Umar
fixed the value for those who possessed gold at one thousand dinars, for those who possessed
silver at twelve thousand (dirhams), for those who possessed cattle at two hundred cows, for
those who possessed sheep at two thousand sheep, and for those who possessed suits of
clothing at two hundred suits. He left the blood-money for dhimmis (protected people)
as it was, not raising it in proportion to the increase he made in the blood-wit.
Z pakistańskiej uczelni Jamia Binoria:
Co uczeni ulemowie mają do powiedzenia o następującym hadisie: INALLAH YA'OODU HAAZAD
DEEN BE RAJAL AL FAJIR Chcę znać jego znaczenie, czy Hitler zrobił taqviat zabijając 600000
Yahodies (Żydów)?
Odpowiedź: Tradycja wspomniana w tym pytaniu oznacza, że ktoś kto nigdy nie przejmował
się nakazami Allaha i może w swoich działaniach być grzeszny i nieposłuszny, ale czasami
zdarza mu się zrobić dobry uczynek, który może być użyteczny dla islamu. Jednak nie ma
dowodu, że ów uczynek zostanie zaakceptowany przez Allaha. Należy wyjasnić, że Hitler zabił
600000 Żydów jako wyraz religijnych uprzedzeń a nie w celu wzmocnienia islamu. Jego celem
było ocalenie narodu przed knowaniami i spiskowaniem Żydów. Z tego powodu należy założyć,
iż nie jest poprawne twierdzenie, że Hitler zrobił Taqwiat zabijając 600000 Żydów.
***
5:72 Certainly they disbelieve who say: "Allah is Christ the son of Mary." But said Christ: "O
Children of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord." Whoever joins other gods with
Allah,- Allah will forbid him the Garden, and the Fire will be his abode. (tłum. Yusuf Ali)
5:72 Zaprawdę nie wierzą ci którzy mówią „Allah jest Chrystusem, synem Marii” Lecz powiedz
Jezu „O Synowie Izraela! Czcijcie Allaha, mojego Pana i Waszego Pana” Ktokolwiek dodaje
Allahowi bogów, temu Allah zakaże wstępu do Ogrodu i Ogień będzie jego siedzibą... (tłum.
Ibrahim Alkud)
40:72 In the boiling fetid fluid: then in the Fire shall they be burned; Then shall it be said to
them: "Where are the (deities) to which ye gave part - worship- "Besides Allah? (tłum. Yusuf
Ali)
40:72 W gotującej, cuchnącej cieczy, następnie w Ogniu będą paleni... Wtedy zostanie
powiedziane do nich „Gdzie są (bóstwa) które czciliście poza Allahem?” (tłum. Ibrahim Alkud)

LEKCJA 4: RELIGIA POKOJU I TOLERANCJI A ZAMACHY
SAMOBÓJCZE
Koran 2:207 Z pośród ludzi jest taki, który sprzedaje swoje życie, poszukując zadowolenia
Boga. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich poddanych.
Koran 9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich życie i ich majątki, w zamian za co
otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani

Skrót za Al-Muhala, z forum polskich wahabitów:
Al Bara Ben Malek w bitwie Al yamama, został wyrzucony przez mur do wroga, aby otworzyć
bramę. Wszyscy sahaba akceptowali jego czyn chociaż było dużo prawdopodobieństwo że
zginie. (Zrodlo : sunan al. bayhaki 9/44)
Salma Ibn Al Akw'a, Al Ahram Al Asady i Abu Kutada atakowali sami całą armię Oieina ben
Hesn. Prorok Muhamed (saał) pochwali ich działanie i powiedział "najlepszy z naszych
mężczyzn to Salamah"
Czyn Hisham Ben Amer Al Ansary, kiedy rzucił sie między dwa szeregi żołnierzy wroga.
Niektórzy muzułmanie kiedy to widzieli krytykowali jego czyn, mowiac " Popełnił samóbójstwo
"; Omar Ben Al Khatab i Abu Hureira poprawili wtenczas błedne zrozumienie muzułmańow
pochwalając ten czyn i recetując (wspomniany w dowodach z Koranu jak 1) werset z Koranu
Zródło (Musanaf ben abi shayba 5/303, 322), sunan Al Bayhaki (9/46).
Abu Hadr Al aslamy wraz z dwoma muzułmanami atakowali sami wielką armię. Zródo: Iben
Hisham i ibn al nahas w książce Al mashare' (1/555) Al Bayhagi pisał w "Al sunan" o męczyżnie
który słyszał werset, który oznacza : "Raj jest pod cieniami mieczy" skoczył sam i zaatakował
wroga, aż zginął. (9/44). Anas Ben Al Nadr w bitwie Uhud krzyczał "czuję zapach raju" i
skoczył do kuffar - walczył - aż zginął.
1- Ibn Al Nahas powiedział " Przyjaciele Proroka byli zgodni 'idżma' , że wolno spowodować
(wlasna) śmierci w dzihadzie" zródło "Maszar" Al Ashłak (1/588).
2- Al Gazali powiedział "Nie ma kontrowersji, iż muzułmanin indywidualnie może atakować
szereg kuffar (w wojnie) nawet jeśli wie, że zginie".
3- Al Nałały powiedział "Jest zgodność opini, że można zabić siebie w dzihadzie" zródło
(12/187)
Jest w religii pokoju i miłości cos co zwiemy "Al. Tatarus" oznacza to sytuacje, w której kuffar
zabierają zwolenników religii pokoju i miłości jako żywe tarcze. W tej sytuacji jeśli muzułmanie
muszą atakować wroga i nie mogli dokonać tego bez zabijania muzułmanów to mogą to czynić.
To jest opinia Ibn Taymeya w Fatale (20/52).
Jeśli zatem muzułmanie mogą zabić muzułmanów używanych jako żywe tarcze, jeśli jest taka
konieczność to tym bardziej muzułmanin może zabijac siebie podczas dzihad, jeśli jest taka
konieczność. (na marginesie , muzułmanie w palestynie - podczas wojny w zatoce perskiej,
kiedy doszły informacje, że Sadam planuje atakować Izrael bombą chemiczną, wyszli na ulice
ciesząc się, chociaż wiedzili, że zginią razem z izraelczykami.)
Podobnie jest, iż generalnie nie wolno zabijac cywilów, kobiet, dzieci i starców, zwierzat, nie
wolno palić roślin (podczas dzialan wojennych). Natomiast jeśli tego nie da się unikać w
sytuacjach wyjątkowych to Fukahaa dozwolili to.
Prorok i przyjaciele używali "mandżanik" (sprzęt do strzelania kulami ognistymi za mury),
chociaż było prawdopodobieństwo, że ktoś niewinny zginie. Jest to dowodem, że w
wyjątkowych sytuacjach można cos takiego stosować jeśli inne metody nie są możliwe do
zrealizownia.
Kto z naukowców mówił o tych akcjach, że są dozwolone ? : Wszyscy Salaf (poprzedni) i
teraźniejsi naukowcy.
***
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 256: Narrated As-Sab bin Jaththama:
The Prophet passed by me at a place called Al-Abwa or Waddan, and was asked whether it was
permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women
and children to danger. The Prophet replied, "They (i.e. women and children) are from them

(i.e. pagans)." I also heard the Prophet saying, "The institution of Hima is invalid except for
Allah and His Apostle."
Prorok minął mnie w miejscu zwanym Al-Abwa lub Waddan i został zapytany czy można nocą
atakować pogańskich wojowników, kiedy jest możliwość narażenia ich kobiet i dzieci na
niebezpieczeństwo. Prorok odrzekł „Oni (kobiety i dzieci) są z nich” Kiedy indziej słyszałem
Proroka mówiącego „Instytucja Hima (schronienia) jest nieprawidłowa, chyba że dla Allaha i
jego apostoła”
Tak więc religia pokoju i tolerancji toleruje ofiary wśród cywili...
Sunan Dawood - Book 14, Number 2482: Narrated Thabit ibn Qays
Kobieta zwana Umm Khallad przyszła do Proroka będąc zasłoniętą. Kobieta szukała swojego
syna który został zabity (w bitwie). Niektórzy towarzysze Proroka powiedzieli do niej: Przyszłaś
pytać o swojego syna mając zasłoniętą twarz? Ona odpowiedziała: Jeśli zostałam dotknięta
stratą syna, nie będę cierpieć z powodu utraty skromności. Apostoł Allaha powiedział:
Dostaniesz nagrodę dwóch męczenników za Twojego syna. Ona zapytała: Dlaczego tak,
Apostole Allaha? On odpowiedział: Ponieważ ludzie Księgi zabili go...
Z telewizji palestyńskiej, program dla dzieci
Host: "Opisałaś Szahadę jako coś pięknego. Czy myślisz, że jest piękna?"
Walla: "Shahada jest bardzo, bardzo piękna. Każdy tęskni za Szahadą. Co może być lepsze od
pójścia do Raju?"
Host: "Co jest ważniejsze - pokój i pełnia praw dla Palestyńczyków czy Szahada?"
Walla: "Szahada! Osiągnę swoje prawa kiedy zostanę Szahidką"
Yussra: "Oczywiście Szahada jest dobrą rzeczą. Nie lubimy tego świata, chcemy życia
pośmiertnego. Oczekujemy korzyści nie z tego świata, ale z życia pośmiertnego. Dzieci
palestyńskie zaakceptowały pomysł Szahady i to, że śmierć przez Szahadę (śmierć męczeńska)
jest bardzo dobra. Każde palestyńskie dziecko, dajmy na to dwunastoletnie, mówi "Och Boże,
chciałbym zostać Szahidem/Szahidką"
Piosenka z telewizji palestyńskiej
Tytuł: Jestem Szahidem, moja matko!
"Jestem Szahidem, och moja matko! Zapisałem swoje imię krwią"
"Modliłem się do ojczyzny..."
"I odpowiedziałem na obietnicę"
"I jeśli nie wrócę - nie płacz moja matko"
"Dźwięk płaczu radości, dźwięk płaczu radości, moja matko!"
"Jestem Szahidem, och moja matko! Zapisałem swoje imię krwią"
ĆWICZENIE
Przeczytaj słowa imama Abu Hassana i odpowiedz pisemnie jaki jest cel światowego
dżihadu?
Imam Abu Hassan (meczet as-Sahaba, Sudan) (Nasze wezwanie do działania) "podkreśli
konieczność zjednoczenia słowa Ummy, polegania na jej Panu, tak że będzie mogła zmienić
rządzących oraz zapowie przewodnika (przyszłego Kalifa) dając mu przysięgę słuchania i
podporządkowania w kwestii Księgi Allaha i Sunny jego posłańca, tak że będzie rządzona przez
słowo Allaha, i zbierze wszystkie jednostki w jednym państwie, to jest w państwie Kalifatu, i
zadeklaruje Jihad przeciwko państwu Żydowskiemu, aby wymazać go do korzeni, i zakończyć
Amerykańską dominację i dominację innych państw kafirskich (niewiernych) nad islamskimi
państwami, aby nieść islam jako przesłanie przewodnictwa i światła dla całego świata"

LEKCJA 5 - WALKA NA DRODZE ALLAHA
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 41: Narrated Abdullah bin Masud:
I asked Allah's Apostle, "O Allah's Apostle! What is the best deed?" He replied, "To offer the
prayers at their early stated fixed times." I asked, "What is next in goodness?" He replied, "To
be good and dutiful to your parents." I further asked, what is next in goodness?" He replied,
"To participate in Jihad in Allah's Cause." (...)
Zapytałem Apostoła Allaha „O Apostole Allaha! Jaki jest najlepszy uczynek?” On odpowiedział
„Modlić się we wcześniej określonych czasach”, Zapytałem „A co jest następne w kolejności?”
On odpowiedział „Być dobrym i uczynnym wobec rodziców”. Następnie zapytałem „A co jest w
następnej kolejności?” On odpowiedział „Brać u dział w dżihadzie na drodze Allaha”
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 44: Narrated Abu Huraira:
A man came to Allah's Apostle and said, "Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in
reward)." He replied, "I do not find such a deed." (...) Abu- Huraira added, "The Mujahid (i.e.

Muslim fighter) is rewarded even for the footsteps of his horse while it wanders bout (for grazing)
tied in a long rope."
Mężczyzna przyszedł do Apostoła Allaha i powiedział „Powiedz mi jakie uczynki są równe
dżihadowi (w nagrodę)” On odpowiedział „Nie znajduję takiego uczynku” (...) Abu Huraira
dodał: Mudżahedin jest wynagradzany nawet za kroki jego konia, kiedy ten szuka pożywienia
przywiązany do długiej liny”
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 45: Narrated Abu Said Al-Khudri:
Somebody asked, "O Allah's Apostle! Who is the best among the people?" Allah's Apostle
replied "A believer who strives his utmost in Allah's Cause with his life and property." (...)
Ktoś zapytał „O Apostole Allaha! Kto jest najlepszy z ludzi?” Apostoł Allaha odpowiedział
„Wierzący który walczy na drodze Allaha swoim życiem i dobytkiem”
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 50: Narrated Anas bin Malik:
The Prophet said, "A single endeavor (of fighting) in Allah's Cause in the forenoon or in the
afternoon is better than the world and whatever is in it."
Prorok powiedział: „Jedna osoba biorąca udział (w walce) na drodze Allaha przedpołudniem lub
popołudniu jest lepsza od świata i wszystkiego co w nim jest”
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 54: Narrated Abu Huraira:
The Prophet said (...) „By Him in Whose Hands my life is! I would love to be martyred in
Al1ah's Cause and then get resurrected and then get martyred, and then get resurrected again
and then get martyred and then get resurrected again and then get martyred”
Prorok powiedział „Przez tego w którego rękach jest moje życie! Kochałbym zostanie
męczennikiem na drodze Allaha, zostanie wskrzeszonym, ponownie zostanie męczennikiem i
ponownie zostanie wskrzeszonym, i znowu zostanie męczennikiem i znowu zostanie
wskrzeszonym i znowu zostanie męczennikiem”
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 58: Narrated Jundab bin Sufyan:
In one of the holy Battles a finger of Allah's Apostle (got wounded and) bled. He said, "You are
just a finger that bled, and what you got is in Allah's Cause."

W jednej ze świętych bitew palec Apostoła Allaha został zraniony i krwawił. On powiedział
"Jesteś tylko palcem który krwawi, i to co dostałeś jest na drodze Allaha"
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 63: Narrated Al-Bara:
A man whose face was covered with an iron mask (i.e. clad in armor) came to the Prophet and
said, "O Allah's Apostle! Shall I fight or embrace Islam first? "The Prophet said, "Embrace Islam
first and then fight." So he embraced Islam, and was martyred. Allah's Apostle said, A Little
work, but a great reward. " (...)
Mężczyzna którego twarz była przykryta żelazną maską przyszedł do Proroka i powiedział „O
Apostole Allaha! Powinienem najpierw walczyć czy przyjąć islam?” Prorok odpowiedział
„Przyjmij islam a następnie walcz”. Więc przyjął on islam i został męczennikiem. Apostoł Allaha
powiedział „Mała praca ale ogromna nagroda” (...)
Święty Prorok powiedział: "Żadna kropla nie jest bardziej umiłowana przez Allaha,
Wszechmocnego i Chwalebnego, od kropli krwii wylanej na drodze Allaha" Wasa'il-ush Shi'ah,
księga 15, str. 14 ; Święty Prorok powiedział "Istnieje dobroć ponad wszystkie dobrocie dopiero
wtedy, kiedy wierząca osoba zostaje zabita na drodze Allaha, Wszechmocnego i Chwalebnego, i
nie ma większej dobroci ponad to" Bihar-ul-Anwar, księga nr. 10, str. 100 Ze zbiorów hadisów
szyickich

LEKCJA 6 - JAKĄ TAKTYKĘ STOSOWAĆ W WALCE NA DRODZE
ALLAHA?
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 86: Narrated Salim Abu-An-Nadr:
'Abdullah bin Abi Aufa wrote and I read what he wrote that Allah's Apostle said, "When you
face them ( i.e. your enemy) then be patient."
Apostoł Allaha powiedział „Kiedy spotkasz ich (np. Twoich wrogów) wtedy bądź cierpliwy”
ĆWICZENIE:
Szejk Al-Kahtani o ataku na WTC powiedział: „Gdybyśmy byli cierpliwi i pozwolili, aby czas
zrobił swoje, zamiast ośmiu milionów (muzułmanów) mielibyśmy w USA 80 milionów i za 50
lat Stany Zjednoczone stałyby się krajem muzułmańskim” - czy Al-Kahtani dobrze
zrozumiał przesłanie hadisu?

LEKCJA 7 - NAGRODA ZA WALKĘ NA DRODZE ALLAHA
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 46: Narrated Abu Huraira:
I heard Allah's Apostle saying, "The example of a Mujahid in Allah's Cause-- and Allah knows
better who really strives in His Cause----is like a person who fasts and prays continuously.
Allah guarantees that He will admit the Mujahid in His Cause into Paradise if he is killed,
otherwise He will return him to his home safely with rewards and war booty."
Słyszałem Apostoła Allaha mówiącego „Przykład Mudżahedina na drodze Allaha – i Allah wie
najlepiej kto walczy w jego sprawie – jest jak osoba która nieustannie pości i modli się. Allah
gwarantuje, że przyjmie do Raju Mudżahedina walczącego w jego sprawie, jeśli ten zostanie
zabity. W innym wypadku wróci on do domu bezpiecznie, z nagrodami i łupami wojennymi”
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 48: Narrated Abu Huraira:
(...) He said, "Paradise has one-hundred grades which Allah has reserved for the Mujahidin

who fight in His Cause, and the distance between each of two grades is like the distance
between the Heaven and the Earth. So, when you ask Allah (for something), ask for Al-firdaus
which is the best and highest part of Paradise." (...)
(...) On (Prorok) powiedział „Raj posiada 100 stopni które Allah zarezerwował dla
Mudżahedinów walczących w jego sprawie, i odległość między dwoma stopniami jest jak
odległość między Niebem a Ziemią. Więc jeśli prosisz o co coś Allaha, proś o Al-firdaus, które
jest najlepszą i najwyższą częścią Raju” (...)
Sahih Bukhari Volume 9, Book 93, Number 555: Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said, "Allah guarantees (the person who carries out Jihad in His Cause...) that
He will either admit him into Paradise (...)”
Apostoł Allaha powiedział „Allah gwrantuje (że osoba biorąca udział w dżihadzie na jego
drodze) wejdzie do Raju...” (...)
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 66: Narrated Abu Abs:
Allah's Apostle said," Anyone whose both feet get covered with dust in Allah's Cause will not be
touched by the (Hell) fire."
Apostoł Allaha powiedział „Ten któremu obie stopy zostaną przykryte kurzem na drodze Allaha
nie zostanie dotknięty przez (piekielny) ogień”
Koran 78:31-34 Zaprawdę, dla bogobojnych - miejsce szczęśliwości; sady i winnice, i
dziewczęta o zaokrąglonych piersiach - jednakowej młodości, i puchary napełnione!
Koran 37:48-49 I przy nich będą dziewice skromnie patrzące, ciemnookie, podobne do pereł
ukrytych.
Koran 44:54 I połączymy ich w pary z hurysami o ciemnych oczach.
Koran 55:56 Będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu, których nie dotknął przed nimi ani
żaden człowiek, ani dżin.
Koran 55:58 Będą one jak rubin i koral.
Koran 56:22-38 Będą tam hurysy o ciemnych oczach, podobne do perły ukrytej w nagrodę za
to, co czynili. (...) będą wśród drzew lotosu bez cierni i akacji obwieszonych owocami, i
wydłużającego się cienia, i wody płynącej, i owoców obfitych, ani nie zrywanych, ani nie
zakazanych, i spoczywać będą na podwyższonych łożach. Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób
doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi, jednakowego wieku - dla tych po prawicy.
A chłopcy?
52:24 I będą krążyć pośród nich młodzieńcy, będący na ich usługach, podobni do ukrytych
pereł.
56:17 Pośród nich krążą młodzieńcy nieśmiertelni
76:19 I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni; kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za
rozsypane perły.
Coś jeszcze?
Znajdującym się w Dżennet będzie podawane przed nimi każdego rodzaju jedzenie i napoje.
Bez wysiłku takich czynów jak zrywanie, gotowanie, przygotowywanie itp. będzie się piło, jadło
i korzystało z tego, co się zechce. Będzie się tam razem z aniołami rajskimi takimi jak huryski i
gylman, w nieskończoność będzie się żyło w przyjemnościach. Ludzie bez względu na wiek w

jakim umrą w Dżennet będą mieli po 33 lata. Małżonkowie będą razem, jeśli tego zechcą.
Kochający zasłużonych w Islamie będzie też razem z nimi. Ostatni wierzący wchodzący do
Dżennet zyska siedem razy więcej dóbr niż te, które znajdują się na całym świecie. Wchodzący
do Dżennet nie umrze, będzie żył wiecznie. Będzie zawsze szczęśliwy, nie będzie się martwił,
nie wpadnie w beznadzieję, jego ubranie nie zestarzeje się i zawsze będzie młody (Ibni
Ebiddunya) Ludzie w Dżennet nigdy nie zachorują i nie zestarzeją się, nigdy nie będą smutni,
zawsze będą szczęśliwi (Muslim)
JESZCZE W TEMACIE HURYS
Zebrane przez imama at-Tirmidhi w "Sunan" (vol IV, rozdziały "The Features of Heaven as
described by the Messenger of Allah" i 21 "About the Smallest Reward for the People of
Heaven", hadis 2687) a także Ibn Kathir w jego Tafsir (komentarz koraniczny) przy surze
Rhman (55), ajat 72:
"Zostało wspomniane przez Daraj Ibn Abi Hatim, że Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb
opowiedział od Abu Sa'id al-Khudri, który słyszał Proroka Muhammada mówiącego
"Najmniejsza nagroda dla ludzi w Raju jest miejscem, gdzie znajduje się 80.000 służących oraz
72 żony, nad którymi jest gmach udekorowany perłami, akwamarynem, rubinami, i jest tak
duży jak od al-Jabiyyah do Sana"

LEKCJA 8 : USTANAWIANIE DIIN ALLAHA
Przeczytaj poniższe fragmenty i napisz wypracowanie n/t zalet światowej dominacji
Kalifatu...
Czyż Allah nie nakazał muzułmanom rządzić według tego, co On objawił? Czyż nie powiedział,
w tłumaczeniu słów: “Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg”? (TZQ Al-Maida: 49).
Czyż Wysłannik Allaha nie powiedział: „A ktokolwiek umiera bez baiya’a, umiera śmiercią
jahiliyyah”? (Muslim) Czyż nie jest faktem, że wszyscy muzułmanie w całej historii zgadzali się,
że to obowiązek? Czyż Sahaba nie byli jednogłośnej opinii, że maksymalny czas, w którym
muzułmanie mogą pozostać bez Kalifatu to trzy dni? Na co więc czekają muzułmanie?! Czy to
nie Kalifat zjednoczy muzułmańską Ummę? Czy to nie Kalif przygotuje muzułmańskie armie,
aby uwolniły muzułmanów, a co najważniejsze uhonorowały muzułmanów uprawomocnieniem
islamu?! O muzułmanie spieszmy się zadowolić Allaha . Spieszmy się ustanowić Jego
Diin. Spieszmy się ustanowić Khilafah Ar Rashidah ‘ala minhajjin nubwah. Ar-Raya Magazine,
Marzec 1994, tłum. Fatima, Islam-in-Poland
(...) Allah bowiem uczynił kalifa swoim substytutem, aby zajmował się on sprawami Jego sług.
Kalif ma zachęcać ludzi do czynów przynoszących dobro Allahowi i zakazywać czynów
szkodliwych. Otrzymał on [kalif] bezpośredni nakaz, aby tak czynił (...) Ponadto rzeczywistość
[świat rzeczywisty] daje temu świadectwo. Tylko ten, kto osiągnął dominację nad
narodem lub ludem jest w stanie zajmować się jego sprawami. Nakazy prawa
religijnego rzadko stoją w sprzeczności z wymogami [ludzkiej] egzystencji. Hassan A.
Jamsheer Ibn Chaldun i jego Muqaddima - Antologia myśli społeczno-politycznej, Łódź 2002
ĆWICZENIE
Czy dr Karadawi ma rację i dlaczego ma rację?
dr Al-Karadawi - "Szarijat i życie" TV Al-Dżazira: Islam powróci do Europy. Podbój nie musi się
dokonać za pomocą miecza. Być może opanujemy te ziemie bez używania wojska. Chcemy
mieć armię kaznodziejów i nauczycieli, którzy zaprezentują islam we wszystkich językach i
dialektach. Europa dostrzeże, że cierpi na chorobę materializmu i zacznie szukać drogi wyjścia,
zacznie szukać szalupy ratunkowej. Ratunkiem będzie islam.

LEKCJA 9 – CZY MOŻESZ KŁAMAĆ?
Sahih Bukhari, vol.8, księga 73, hadis 59: Opowiedziała Aisza: Mężczyzna poprosił o
pozwolenie na spotkanie z Prorokiem. Prorok zobaczywszy go powiedział „Jaki szatański brat
swojego plemienia!!! Jaki szatański syn swojego plemienia!!!”. Kiedy mężczyzna
usiadł [przed Prorokiem], Prorok był dla niego bardzo miły, uprzejmy oraz
zachowywał się swobodnie. Kiedy ta osoba odeszła, Aisza powiedziała (do Proroka) „O
Apostole Allaha! Kiedy zauważyłeś tego mężczyznę powiedziałeś to-i-to o nim, a następnie
okazałeś mu uprzejmość i grzeczne zachowanie oraz cieszyłeś się z jego towarzystwa?” Apostoł
Allaha powiedział „O Aiszo! Czy zauważyłaś abym kiedykolwiek mówił złym i brudnym
językiem? (Zapamiętaj że) najgorszymi ludzmi w oczach Allaha w Dniu Zmartwychwstania
będą ci którzy odejdą (spokojnie) od swoich szatańskich czynów”
Mahomet powiedział: "Kłamanie jest złe, z wyjątkiem trzech przypadków: kiedy mężczyzna
okłamuje swoją żonę aby zadowalała się z nim, kłamstwo dla wroga - w czasie wojny*,
kłamstwo żeby zakończyć spory między ludźmi" * - każdy obszar nie muzułmański jest "Dar ul
Harb" - terenem wojny, za Ahmad, 6.459. H
ĆWICZENIE:
Z najbardziej rozbudowanego podręcznika al-Kaidy dla jej terrorystów, odnalezionego w czasie
nalotu na komórkę tej organizacji terrorystycznej w Manchesterze (Anglia): "Rozsiewajcie
plotki i piszcie oświadczenia które inspirują ludzi przeciwko wrogowi" Złapani "Na początku
procesu... bracia muszą upierać się przy tym, że byli torturowani przez policję państwową
zanim trafili przed obliczę sądu. Muszą wnosić skargi na znęcanie się nad nimi w więzieniu"
Jakie kłamstwo byś wymyślił, aby oszukać niewiernych?

LEKCJA 10 - ALKOHOL W RAJU
Koran 47:15 "To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim
strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka, którego smak się nie zmienia, i
strumyki wina - rozkosz dla popijających"

LEKCJA 11 - DLACZEGO MUHAMMAD BYŁ PROROKIEM? BO
MIAŁ CZERNIAKA NA PLECACH
Oparto na: Koran 33:40 "Muhammad (...) jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków". Hadisy:
Bukhari vol.1:189; As Saib Yazid przekazał: "Stałem za nim [Mahometem] i widziałem pieczęć
prorokowania między jego ramionami i była jak Zir-al-Hijla [wielkości jaja kuropatwy]" Bukhari
vol.1:741, As Saib Yazid przekazał: "stojąc za nim [Mahometem] zauważyłem pieczęć
[proroków] na jego plecach" Simak; Jabir B. Samurra przekazał "Widziałem pieczęć na jego
plecach jakby tam było gołębie jajo"
Sahih Bukhari Volume 1, Book 4, Number 189: Narrated As-Sa'ib bin Yazid: My aunt took me
to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! This son of my sister has got a disease in his legs."
So he passed his hands on my head and prayed for Allah's blessings for me; then he performed
ablution and I drank from the remaining water. I stood behind him and saw the seal of
Prophethood between his shoulders, and it was like the "Zir-al-Hijla" (means the button of
a small tent, but some said 'egg of a partridge.' etc.)
Sahih Bukhari Volume 4, Book 56, Number 741: Narrated As- Scab bin Yazid: My aunt took me
to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! My nephew is sick"' The Prophet passed his
hands over my head and blessed me. Then he performed ablution and I drank the remaining
water, and standing behind him. A saw the seal in between his shoulders."

Quran 33:40, tłum. Yusuf Ali: Muhammad is not the father of any of your men, but (he is)
the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets: and Allah has full knowledge of all
things.

LEKCJA 12 - CZY MUHAMMAD BYŁ POD WPŁYWEM CZARNEJ
MAGII?
Sahih Bukhari, vol.7, księga 71, hadis 658: Opowiedziała Aisza: „Mężczyzna zwany Labin
bin al-A'sam z plemienia Bani Zaraiq zaczarowywał Apostoła Allaha aż Apostoł Allaha zaczął
wyobrażać sobie, że zrobił coś, czego tak naprawdę nie zrobił. Pewnego dnia lub nocy był z
nami, i błagał Allaha przez dłuższy okres czasu”
Sahih Bukhari, vol.8, księga 75, hadis 400: Opowiedziała Aisza: „Apostoł Allaha był pod
wpływem magii tak bardzo, że wydawało mu się, że zrobił coś czego faktycznie nie zrobił, i
dlatego wzywał Boga (o pomoc). Wtedy (pewnego dnia) powiedział „O Aiszo! Czy wiesz, że
Allah podsunął mi rozwiązanie problemu którego z nim konsultowałem?” Aisza odrzekła: „O
Apostole Allaha, cóż to?” On odpowiedział: „Dwóch mężczyzn przyszło do mnie i jeden z nich
usiadł na mojej głowie a drugi na mojej stopie. Jeden z nich zapytał swojego towarzysza „Co
jest nie tak z tym mężczyzną?”; drugi odpowiedział „On jest pod wpływem magii”

LEKCJA 13 - CZY MUHAMMAD MIAŁ KŁOPOTY ZDROWOTNE?
Mahomet słyszał dzwonienie w uszach. Jego serce szybko biło. Twarz robiła się czerwona.
Szybko oddychał. Padał na ziemię lub siadał. Trząsł się. Miał oczy cały czas otwarte. Jego usta
dygotały. Ślina obficie płynełą z kącików ust. Mocno się pocił. Widział i słyszał rzeczy których
nikt inny nie widział ani nie słyszał. Czasami chrapał jak wielbłąd. Był przykrywany przez
zwolenników. Sahih Bukhari, vol.1: 1,2,3,4 ; vol.2, rozdział 16 - 544; vol.3: 17, 829; vol.4:
95, 438, 458, 461; vol.5: 170, 462, 618, 659; vol.6: 447, 448, 468, 478, 481, 508.

LEKCJA 14: Z ŻYCIA MUHAMMADA: KTO ZABIJE ŻYDA?
Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 271: Narrated Jabir:
The Prophet said, "Who is ready to kill Ka'b bin Ashraf (i.e. a Jew)." Muhammad bin Maslama
replied, "Do you like me to kill him?" The Prophet replied in the affirmative. Muhammad bin
Maslama said, "Then allow me to say what I like." The Prophet replied, "I do (i.e. allow you)."
Prorok powiedział „Kto jest gotowy zabić Ka'b bin Ashraf (np. Żyda)” Muhammad bin Maslama
odpowiedział „Czy chciałbyś abym go zabił?” Prorok przytknął. Muhammad bin Maslama
powiedział „Więc pozwól mi...” Prorok odparł „Pozwalam (np. zezwalam Ci)”
ĆWICZENIE
Jak rozumieć wypowiedź szejka Ibrahima Mahdiego? „Hadis mówi: <<Żydzi będą was
zwalczać, ale wasze rządy zostaną nad nimi ustanowione>>. Czy może być coś piękniejszego?
<<Żydzi będą was zwalczać>> - to znaczy, Żydzi zaczęli nas zwalczać. <> - kto ustanowi
nasze rządy nad Żydami? Allah... „Do czasu, gdy Żyd będzie się ukrywał za skałą i drzewem.
Ale skała i drzewo powiedzą: <przyjdź i zabij go>>”

LEKCJA 15: CZY ALLAH ZMIENIŁ ŻYDÓW W MAŁPY I
SZCZURY?
Prorok powiedział: „Grupa izraelitów zgubiła się. Nikt nie wie co takiego zrobili. Nie widziałem
ich z wyjątkiem tego, że zostali przeklęci i przemienieni w szczury. Jeśli postawisz mleko
wielbłądzicy przed szczurem – on nie wypije tego, lecz jeśli postawisz owcze mleko – to wypije.
(1) Żydzi nie mogli pić mleka wielbłądów ani jeść ich mięsa, mogli za to jeść mięso owiec i pić

owcze mleko. Prorok wywnioskował z zachowania szczurów iż byli Żydami przemienionymi w
szczury. W następnych objawieniach Prorok został poinformowany o przekleństwie tych Żydów:
zostali przemienieni w świnie i małpy. Sahih Bukhari, vol.IV, nr. 524, str.333

LEKCJA 16: Z ŻYCIA MUHAMMADA: KTO ZABIJE 120LETNIEGO STARCA?
Pierwsze źródło:
„Wtedy nastąpił rajd Salima Ibn Umayra al-Amri przeciwko Abu Afakowi, Żydowi. Abu Afak był
z Banu Amr Ibn Awf i był starcem który osiągnął wiek stu i dwudziestu lat. Był Żydem i
podżegał ludzi przeciwko Apostołowi Allaha i tworzył satyryczne wersety na temat Mahometa.
Salim Ibn Umayr, który był wielkim [„weeper” = żałobnik] i który brał udział w wyprawie na
Badr, powiedział „Składam przysięgę, że zabiję Abu Afaka lub prędzej umrę”. Salim czekał na
sposobność aż nadeszła gorąca noc a Abu Afak spał na otwartej przestrzeni. Salim Ibn Umayr
wiedział to, więc położył swój miecz na wątrobie Afaka i pchał aż miecz [przebił ciało Afaka i]
osiągnął łóżko. Wróg Allaha krzyknął zaś ludzie będący jego kompanami pognali w jego
kierunku, zabrali go do jego domu a następnie pochowali. (szyickie źródło: Kitab Al Tabaqat Al
Kabir (Księga Spraw Głównych) vol.2, Ibn Sa'd, str. 37)
Drugie źródło:
Wyprawa Salima B. Umayra celem zabicia Abu Afaka; Abu Afak był jednym z klanu B.Ubayda.
Wyraził on swoje niezadowolenie kiedy Apostoł zamordował al-Harith b. Suwayd b. Samit;
wtedy (Abu Afak) powiedział: „Długo żyję ale nigdy nie widziałem zgromadzenia ludzi bardziej
wiernych swoim zobowiązaniom, i swoim aliantom w chwili potrzeby, od synów Qayla [od
momentu] kiedy się zebrali; ludzi którzy pokonali góry i nigdy się nie poddali. [Teraz] Przybył
jeździec aby podzielić ich na dwie części, [mówiąc] „Dozwolone”, „Zakazane” odnośnie
wszystkich spraw, Jeśli wierzylibyście w chwałę lub majestat, wtedy poszlibyście za Tubba”
[Tubba był najeźdzcą z Jemenu który napadł na część aktualnej Arabii Saudyjskiej. Plemię
Qaylitów skutecznie dało mu radę] Apostoł [kiedy dotarły do niego te słowa] powiedział „Kto
zajmie się dla mnie tym łajdakiem?”. Po czym Salim b. Umayr, brat B. Amr b. Auf poszedł i
zabił Afaka. Następnie Umama b. Muzayriya wydał oświadczenie usprawiedliwiające to
morderstwo w celu obrony religii Allaha oraz człowieka Allaha (tzn. Mahometa) ; w owym
oświadczeniu stwierdza, że Afak był synem Szatana i próbuje zasiać wątpliwości w kwestii tego
kto zabił Afaka chociaż stwierdza również „Wszelako wiem czy [mordercą] był człowiek czy
dżinn, kto zabił Cię w nocy” (biografia Muhammada autorstwa Ibn Ishaq'a, str. 675)

LEKCJA 17: KAMIENIOWANIE ZA CUDZOŁÓSTWO
Sahih Bukhari Volume 9, Book 93, Number 633: Narrated Ibn 'Umar:
A Jew and Jewess were brought to the Prophet on a charge of committing an illegal sexual
intercourse. The Prophet asked the Jews, "What do you (usually) do with them?" They said,
"We blacken their faces and disgrace them." He said, "Bring here the Torah and recite it, if you
are truthful." They (fetched it and) came and asked a one-eyed man to recite. He went on
reciting till he reached a portion on which he put his hand. The Prophet said, "Lift up your
hand!" He lifted his hand up and behold, there appeared the verse of Ar-Rajm (stoning of the
adulterers to death). Then he said, "O Muhammad! They should be stoned to death but we
conceal this Divine Law among ourselves." Then the Prophet ordered that the two sinners be
stoned to death and, and they were stoned to death, and I saw the man protecting the woman
from the stones. (See Hadith No. 809, Vol. 8 )
Żyd i Żydówka zostali przyprowadzeni przed oblicze Proroka, oskarżeni o popełnienie
nielegalnego stosunku seksualnego (...) Następnie Prorok rozkazał ukamienować obu
grzeszników na śmierć i widziałem, jak mężczyzna próbował chronić kobiete przed kamieniami.
Pewien żonaty (Żyd) mężczyzna popełnił cudzołóstwo z zamężną kobietą, a oni mówili:

"Wyślijcie ich do Mahometa, spytajcie co Prawo mówi na ten temat i zostawcie mu orzeczenie
kary" (...) Posłaniec Boży kazał ich ukamieniować i ukamieniowano ich u wrót meczetu. Kiedy
ten żyd poczuł pierwszy kamień, pochylił się nad kobietą i starał się ją osłonić, aż oboje zostali
zabici. 'Kiedy Posłaniec Boży orzekł wyrok, poprosił o Torę. Rabin siedział tam i czytał, ale
przykrył dłonią fragment o kamieniowaniu. Abdullah ibn Salam uderzył go po ręce, wołając:
"To, o Posłańcy Boży, jest fragment o kamieniowaniu, którego on nie chce ci przeczytać!"
Posłaniec Boży powiedział: "Biada wam, żydom! Co was skłoniło do porzucenia Bożego nakazu,
który trzymacie w rękach?! (...) Posłaniec Boży powiedział: "Ja jestem pierwszym, który
przywraca przykazanie Boga i jego Księgi i nakazuje je wykonywać!" Wyrok na winowajcach
wykonano, a Abdullah ibn Umar mówił: "Ja byłem wśród tych, którzy ich ukamieniowali." skrót
za Sirat Rasul Allah, Oxford Press 1955, tłumaczenie Włodka Fenrycha
Sahih Bukhari Volume 8, Book 82, Number 813: Narrated Ibn 'Abbas:
When Ma'iz bin Malik came to the Prophet (in order to confess), the Prophet said to him,
"Probably you have only kissed (the lady), or winked, or looked at her?" He said, "No, O Allah's
Apostle!" The Prophet said, using no euphemism, "Did you have sexual intercourse with her?"
The narrator added: At that, (i.e. after his confession) the Prophet ordered that he be stoned
(to death).
Kiedy Ma'iz bin Malik przyszedł do Proroka, Prorok powiedział do niego „Prawdopodobnie tylko
pocałowałeś ją, lub mrugnąłeś do niej, lub spojrzałeś?” Odparł „Nie, Apostole Allaha”. Prorok
odparł „Czy miałeś z nią stosunek seksualny?” Narrator dodał: Po jego przyznaniu się Prorok
rozkazał ukamienowanie go...
Sahih Bukhari Volume 8, Book 82, Number 810: Narrated Jabir:
A man from the tribe of Aslam came to the Prophet and confessed that he had committed an
illegal sexual intercourse. The Prophet turned his face away from him till the man bore witness
against himself four times. The Prophet said to him, "Are you mad?" He said "No." He said,
"Are you married?" He said, "Yes." Then the Prophet ordered that he be stoned to death, and
he was stoned to death at the Musalla. When the stones troubled him, he fled, but he was
caught and was stoned till he died. The Prophet spoke well of him and offered his funeral
prayer.
Mężczyzna z plemienia Aslam przyszedł do Proroka i przyznał mu się, że miał nielegalny
stosunek seksualny (...) Następnie Prorok rozkazał ukamienować go, i został ukamienowany na
śmierć w Mussalla. Kiedy kamienie zaczęły lecieć, uciekł, ale został złapany i ukamienowany na
śmierć (...)

LEKCJA 18: KAMIENUJĄCE MAŁPY
Sahih Bukhari Volume 5, Book 58, Number 188: Narrated 'Amr bin Maimun:
During the pre-lslamic period of ignorance I saw a she-monkey surrounded by a number of
monkeys. They were all stoning it, because it had committed illegal sexual intercourse. I too,
stoned it along with them.
W przed-islamskich czasach ignorancji widziałem małpią samicę otoczoną przez małpy.
Wszystkie małpy ją kamienowały ponieważ dopuściła się ona nielegalnego stosunku
seksualnego. Później sam zacząłem ją kamienować.

LEKCJA 19: ZABICIE ŻYDÓWKI
Abu-Dawud, księga Kitab Al-Hudud Book 38, Number 4349: Narrated Ali ibn AbuTalib:
A Jewess used to abuse the Prophet (peace_be_upon_him) and disparage him. A man
strangled her till she died. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) declared that no

recompense was payable for her blood.
Żydówka obrażała Proroka i ubliżała mu. Mężczyzna dusił ją aż umarła. Apostoł Allaha
powiedział, że nie będzie rekompensaty za jej krew.
ĆWICZENIE
Muhammad Mahdi Otoman Akef (Bractwo Muzułmańskie) powiedział: „Jestem przekonany, że
islam dokona inwazji na Europę i Amerykę, bo islamowi przyświeca logika i misja do
spełnienia” - jaka jest Twoja rola w walce o Europę?

LEKCJA 20: Z ŻYCIA MUHAMMADA: WŁASNORĘCZNE
KAMIENIOWANIE
Sahih Bukhari, księga 83, hadis 18: Opowiedział Anas: Żyd zabił dziewczynę aby ukraść jej
ozdoby. Powalił ją za pomocą kamienia ale jeszcze żywa została przyprowadzona do Proroka.
Prorok zapytał: „Czy ten-i-ten zaatakował Cię?” Dziewczyna pokiwała głową ZAPRZECZAJĄC.
Prorok zapytał ją drugi raz, a ona drugi raz ZAPRZECZYŁA. Kiedy zapytał ją trzeci raz,
dziewczyna kiwnęła głową „Tak”. Więc Prorok ZABIŁ Żyda za pomocą dwóch kamieni.

LEKCJA 21: ODWIECZNA WALKA Z ŻYDAMI
Sahih Bukhari, księga 52, hadis 176: Przekazał Abdullah Bin Umar: Apostoł Allaha
powiedział "Będziecie (muzułmanie) walczyć z Żydami aż do momentu kiedy ukryją się za
kamieniami. Wtedy kamienie zaczną mówić "O wyznawcy Allaha! Tutaj jest Żyd za mną! Więc
zabijcie go!"
EGZAMINY
Ustne zaliczenie materiału z poprzednich lekcji
Zaliczenie ćwiczeń praktycznych „Będę szahidem”

LEKCJA 22: KARA ŚMIERCI ZA APOSTAZJĘ CZYLI ODEJŚCIE
OD RELIGII POKOJU, MIŁOŚCI, TOLERANCJI
Sahih Bukhari, tom 9, #58
Przekazał Abu Bruda, „Abu Musa powiedział... Zaprawdę był tam przy Abu Musie skuty w
kajdany człowiek. Muadh zapytał: „Kim jest ten [człowiek]?” Abu Musa odpowiedział: „Był
Żydem, został Muzułmaninem, a następnie powrócił do Judaizmu.” Następnie Abu Musa
poprosił Muadha aby usiadł, ale Muadh powiedział: „Nie usiądę dopóki go nie zabijesz. To jest
werdykt Allaha i Jego Wysłannika.” i powtórzył to trzykrotnie. Następnie Abu Musa nakazał aby
zabito tego człowieka i został on zabity...”
Sahih Bukhari, tom 9, #17
Przekazał Abdullah: Wysłannik Allaha powiedział: krew muzułmanina, który zaświadcza, że nikt
nie ma prawa być czczony z wyjątkiem Allaha i że ja jestem Jego Wysłannikiem, nie może
zostać przelana, chyba, że dotyczy to trzech sytuacji: [w ramach] Qisas (sprawiedliwego,
równego ukarania) za morderstwo, osoba pozostaje w związku małżeńskim i popełnia
cudzołóstwo i osoba, która odwraca się od islamu (apostata) i pozostawia Muzułmanów.
***
Prorok Mahomet zabił pewną liczbę osób które opuściły islam, tak więc karą za apostazję jest

śmierć. Jednym z bardziej znanych „apostatów” był Abdullah ibn Saud, skryba proroka
Mahometa (analfabety...). Abdullah doszedł do wniosku, że to Mahomet a nie Allah był
autorem Koranu i z tego względu postanowił opuścić islam. Karą było zamordowanie go przez
rzezimieszków Proroka. W jednym z hadisów (Abu Dawud 38:4357 ) czytamy, że „Karą dla
tych którzy prowadzą wojnę przeciwko Allahowi i jego Apostołowi jest (...) egzekucja lub
ukrzyżowanie” Także u Bukhariego (9:89:271) czytamy, że...”Mężczyzna przyjął islam i wrócił
do juidaizmu. Mahomet powiedział: „Nie usiądę dopóki nie zabijecie go, bo taki jest wyrok
Allaha i jego Apostoła”. W innym miejscu u Bukhariego (4:52:260) czytamy, że „Ali spalil
trochę ludzi [a dokładniej ateistów – 9:84:57) aczkolwiek Prorok powiedział „Nie każ nikogo
karą Allaha (ogniem) jeśli jednak muzułmanin odrzuci swoją religię – zabij go!”
***
Dlaczego mordują apostatów? "Ta kara ma odstraszać każdego, kto chce przyjąć islam tylko po
to, aby podążać za tłumem i dla swoich hipokrytycznych celów" (...) "Muzułmanie którzy są
słabej wiary i inni którzy są przeciwko islamowi mogą myśleć, że apostata porzucił islam
ponieważ poznał jego prawdziwą naturę (...) Więc uczą się [wątpiący muzułmanie i inni] od
niego jego wątpliwości, kłamstw i fabrykacji które są nakierowane na zgaszenie światła islamu
i odchodzenie ludzi od niego. W takiej sytuacji egzekucja apostaty jest obligatoryjna, celem
obrony prawdziwej wiary przed zniesławieniem przez kłamców, obrony wiary zwolenników
[islamu] oraz usunięcia przeszkód na drodze tych którzy wchodzą na ścieżkę wiary" (...) Jeśli
kara śmierci może służyć jako broń odstraszająca w systemach [prawnych] stworzonych przez
człowieka, to tym bardziej jest oczywista do obrony prawdziwej religii Allaha." Fataawa al
-Lajnah al-Daa’imah, 21/234-231
***
Pakistańska uczelnia Jamia Binoria
Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, jaka kara grozi osobie, która jest apostatą. Jakie działania
należy podjąć w stosunku osoby, która jest określana mianem apostaty?
Odpowiedź: Apostatą jest osoba, która po przyjęciu islamu wypowiada bluźniercze słowa i
porzuca islam wybierając życie niewiernego. Takiej osobie nalezy dać trzy dni i w tym czasie
powinna ona zostać oczyszczona z podejrzeń. Najlepiej będzie, jesli zaakceptuje islam
ponownie. W przeciwnym przypadku będzie ona ZAMORDOWANA po upływie trzech dni.
Należy jednak pamiętać, że decyzja o zabiciu apostaty spoczywa w rękach muzułmańskiego
przywódcy a nie mas. (ref: Fataawa Al-Hindiah; page 253, vol.2)
ĆWICZENIE
Szejk Abd al-Rahman al-Sudais: Najszlachetniejszą cywilizacją znaną ludzkości jest nasza
muzułmańska. Obecna cywilizacja świata zachodniego, to nic więcej jak owoc spotkania z
naszą muzułmańską cywilizacją w Andaluzji. Powodem bankructwa zachodniej cywilizacji jest
jej materialistyczne podejście i odcięcie się od religii i wartości. To podejście stanowi przyczynę
nieszczęścia ludzkości, powszechności samobójstw, chorób psychicznych i zepsucia moralnego.
Tylko jeden naród zdolny jest wskrzesić globalną cywilizację, a jest nim nasz naród – naród
islamu.
Wymień wszystkie zalety cywilizacji religii pokoju, tolerancji i miłosierdzia...

LEKCJA 23: SIUSIANIE W MECZECIE
Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 54: Narrated Anas bin Malik:
A bedouin urinated in the mosque and the people ran to (beat) him. Allah's Apostle said, "Do
not interrupt his urination (i.e. let him finish)." Then the Prophet asked for a tumbler of water
and poured the water over the place of urine.
Beduin zsiusiał się w meczecie i ludzie podbiegli aby go pobić. Apostoł Allaha powiedział „Nie

przeszkadzajcie mu w siusianiu” Następnie Prorok poprosił o wodę i oczyścił obsiusiane
miejsce...

LEKCJA 24: MORDOWANIE LUDZI W DNIACH OSTATNICH
Sahih Bukhari Volume 6, Book 61, Number 577: Słyszałem Proroka mówiącego: "W
ostatnich dniach (świata) pojawią się młodzi ludzie z głupimi przekonaniami i ideami. Będą oni
dobrze mówić, ale będą wychodzić poza Islam tak jak strzały wypadają z gry, ich wiara nie
będzie opuszczać ich gardeł [tzn. będzie pusta]. Więc, gdziekolwiek ich znajdziesz, zabij ich, na
zabójców tych ludzi będzie czekać nagroda w Dniu Zmartwychwstania"

LEKCJA 25 : WSZYSTKIE KOBIETY MUHAMMADA
Wg. niektórych wyznawców religii pokoju było ich 9...
Wg. innych źródeł:
1Khadija
2Aisha
3Hafsa bint Umar
4Sawada bint Zama
5Zaynab bint Khuzayma
6Salama Hind bint Abi Umayya
7Zaynab bint Jahsh
8Juwayriya bint al-Harith
9Umm Habibah Ramla
10Safiyya bint Huyayy
11Maymuna bint al-Harith
12Maria al-Qibtiyya
I jeszcze innych:
Żony
1. Khadija
2. Sawda
3. Aesha
4. Omm Salama
5. Halsa
6. Zaynab (of Jahsh)
7. Jowayriyi
8. Omm Habiba
9. Safiya
10. Maymuna (of Hareth)
11. Fatema
12. Hend
13. Asma (of Saba)
14. Zaynab (of Khozayma)
15. Habla
16.Asma (of Noman)
Konkubiny/niewolnice
1. Mary (chrześcijanka)
2. Rayhana

Fanki Muhammada które mu się oddawały z własnej woli
1.
2.
3.
4.

Omm Sharik
Maymuna
Zaynab (trzecia)
Khawla

LEKCJA 26 : SEKSUALNE MOCE MUHAMMADA
Sahih Bukhari Volume 1, Book 5, Number 270:Narrated Muhammad bin Al-Muntathir:
on the authority of his father that he had asked 'Aisha about the saying of Ibn 'Umar(i.e. he
did not like to be a Muhrim while the smell of scent was still coming from his body). 'Aisha
said, "I scented Allah's Apostle and he went round (had sexual intercourse with) all his wives,
and in the morning he was Muhrim (after taking a bath)."
Aisza odpowiedziała, że wyperfumowała Apostoła Allaha i poszedł on zaliczyć rundkę
(stosunków seksualnych) ze wszystkimi żonami a rano brał kąpiel
Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 6: Narrated Anas:
The Prophet I used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night, and he
had nine wives.
Prorok zaliczał rundki (stosunków seksualnych) ze wszystkimi swoimi żonami jednej nocy i miał
9 żon...
Bukhari, Volume 1, Book 5, Number 268: Narrated Qatada:
Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and
night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?"
Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)."
Anas bin Malik powiedział „Prorok odwiedzał wszystkie żony, w czasie dnia i nocy i miał ich
jedynaście” Zapytałem Anasa „Czy Prorok miał na to siły?” Anas odpowiedział „Mówiliśmy
między sobą, że Prorok miał siłę 30 mężczyzn”

LEKCJA 27: DOBRE ZACHOWANIE W TOALECIE
Sahih Al-Bukhari: vol.1, księga 4, nr. 155; Przekazał Abu Qatada: Apostoł Allaha powiedział
„Kiedy ktokolwiek z Was piję wodę, ten nie powinien dmuchać do naczynia z którego pije, i
ktokolwiek z Was idzie do ustępu, ten nie powinien dotykać swojego penisa ani czyścić swoich
prywatnych elementów swoją prawą ręką”
Sahih Al-Bukhari: vol.1, księga 4, nr.146: Przekazał Abu Aiyub Al-Ansari: Apostoł Allaha
powiedział „Jeśli ktokolwiek idzie w otwartą przestrzeń aby odpowiedzieć na wezwanie natury
[WC] ten nie powinien być skierowany twarzą ani tyłem do Qibla [Qibla to święte miejsce –
aktualnie Ka'ba w Mekce, kiedyś Jeruzalem]. Powinien raczej stać w kierunku wschodu lub
zachodu”
Sahih Al-Bukhari: vol.1, księga 4, nr. 145: Przekazał Abdullah Bin Umar: Ludzie mówili
„Kiedykolwiek siadasz aby odpowiedzieć na wezwanie natury, nie powinieneś być przodem do
Qibla lub Bait-ul-Maqdis (Jeruzalem)” [Więc] Powiedziałem im: „Pewnego razu wszedłem na
dach naszego domu i zauważyłem posłańca Allaha odpowiadającego na wezwanie natury, kiedy
siedział na dwóch cegłach w kierunku Bait-ul-Maqdis (ale była tam zasłona okrywająca go)”

LEKCJA 28: ADAM MIAŁ 60 METRÓW WYSOKOŚCI
Bukhari, vol.4, księga 55, hadis nr: 543: Prorok powiedział "Allah stworzył Adama
wysokiego na 60 kubitów. Ludzie zmniejszali się od momentu powstania Adama"

LEKCJA 29: OBCINANIE RĄK I NÓG
Szyickie sunan Abu-Dawud Book 38, Number 4396: Opowiedział Jabir ibn Abdullah:
Złodziej został przyprowadzony przed oblicze Proroka. Prorok powiedział: ZABIJCIE GO!
Wtedy ludzie rzekli: On dopuścił się kradzieży, Apostole Allaha! Prorok odrzekł: Odetnijcie jego
ręke. Więc jego prawa ręka została obcięta. Ten sam złodziej został przyprowadzony ponownie
przed oblicze Proroka. Prorok powiedział: ZABIJCIE GO! Wtedy ludzie rzekli: On dopuścił się
kradzieży, Apostole Allaha! Prorok odrzekł: Obetnijcie jego nogę. Więc jego lewa noga została
obcięta. Złodziej został przyprowadzony trzeci raz, i Prorok powiedział: ZABIJCIE GO! Wtedy
ludzie rzekli: On dopuścił się kradzieży, Apostole Allaha! Więc Prorok odrzekł: Obetnijcie jego
lewą rekę. Złodziej został przyprowadzony i czwarty raz, Prorok powiedział: ZABIJCIE GO!
Wtedy ludzie rzekli: On dopuścił się kradzieży, Apostole Allaha! Prorok odparł: Obetnijcie jego
nogę. Więc jego prawa noga została obcięta. I piąty raz złodziej został przyprowadzony przed
oblicze Proroka i ten powiedział: ZABIJCIE GO! Więc wzieliśmy go w inne miejsce i zabiliśmy.
Następnie wlekliśmy jego ciało i wrzuciliśmy do studni i rzucaliśmy kamieniami [w jego ciało]
ĆWICZENIE:
Kiedy podbijemy Europę? Oprzyj się na słowach prof. Nasera bin Suleimana al-Omar w TV
Al-Majd: Islam czyni postępy wedle ustalonego planu – do tego stopnia, że dziesiątki tysięcy
muzułmanów wstąpiło do armii amerykańskiej, a islam jest drugą co do wielkości religią w
Stanach Zjednoczonych. Ameryka zostanie zniszczona. Ale musimy się uzbroić w cierpliwość.

LEKCJA 30: Z KSIĄŻECZEK SPONSOROWANYCH PRZEZ
ARABIĘ SAUDYJSKĄ
Wszystkie cytaty z raportu Freedomhouse
Z "Abode of the Infidel":
“Be dissociated from the infidels, hate them for their religion, leave them, never rely on them
for support, do not admire them, and always oppose them in every way according to Islamic
law.”
"Trzymaj się z daleka od niewiernych, nienawidź ich za ich religię, opuść ich, nigdy nie polegaj
na ich pomocy, nigdy ich nie podziwiaj, i zawsze bądź przeciwko nim w każdy sposób zgodny z
prawem islamu"
"Never greet the Christian or Jew first. Never congratulate the infidel on his holiday. Never
befriend an infidel unless it is to convert him. Never imitate the infidel. Never work for an
infidel"
"Nigdy nie witaj się pierwszy z chrześcijanami lub Żydami. Nigdy nie gratuluj niewiernemu w
dniu jego świąt. Nigdy nie bądź przyjacielem niewiernego chyba, że chodzi o jego przejście na
islam. Nigdy nie naśladuj niewiernego. Nigdy nie pracuj z niewiernym"
"Islamic Center of Oakland w Kalifornii (...) naucza:
"To be true Muslims, we must prepare and be ready for jihad in Allah’s way. It is the duty of
the citizen and the government. The military education is glued to faith and its meaning, and

the duty to follow it.”
"Aby być prawdziwymi muzułmanami, musimy przygotować się i być gotowymi na jihad na
drodze Allaha. To obowiązek mieszkańców i rządu. Edukacja wojskowa jest połączona z wiarą i
jej znaczeniem oraz obowiązkiem podążania za nią"
Za "Science of Tawheed"
"Residing among the unbelievers continuously is also forbidden because it is dangerous for the
belief of the Muslim. That is why Allah made it obligatory to emigrate from the land of disbelief
to the land of Islam.”
"Długotrwałe mieszkanie między niewiernymi jest również zabronione ponieważ jest
niebezpieczne dla wiary muzułmanina. Dlatego Allah zobligował muzułman aby emigrowali z
ziem niewiernych do ziem islamu"
Za "Fatwas" (Saudi Arabia’s General Presidency for Managing Research and Religious)
"Muslims should not be recruited into their Army, whether they are Arabs or non-Arabs,
because the unbeliever is the enemy of the believer.”
"Muzułmanie nie powinni być rekrutowani do Armii, nieważne czy arabskiej czy nie-arabskiej,
ponieważ niewierzący jest wrogiem wierzącego"
Z podręcznika dla młodych mahometan:
"For a Muslim to be employed in the service of an unbeliever is something forbidden. The
reason is because it gives authority to control and demean the believer to the unbeliever.”
"Dla muzułmanina bycie podwładnym niewiernego jest czymś zakazanym. Powodem jest to, że
taka sytuacja daje niewiernemu autorytet do kontroli i poniżania wiernego"
Z kolejnych książeczek...
O Żydach:
"They lured women to go to work in the factories, and when the number of working women
increased they lured them into wearing makeup and revealing clothes, to corrupt their morals,
and to corrupt young men with them"
"Zwabili kobiety do pracy w przemyśle, i kiedy liczba pracujących kobiet wzrosła - zwabili je do
robienia makijażu oraz noszenia skąpych ciuchów, żeby skorumpować ich morale, i by
skorumpować młodych mężczyzn razem z nimi"
"the Muslims will not rest until they cut off this disease and purify the land of Palestine from
the plague of Zionism"
"Muzułmanie nie spoczną dopóki nie odetną tej zarazy i nie oczyszczą Palestyny z plagi
Syjonizmu"
O zabijaniu "liberalnych" mahometan:
"If a person said: I believe in Allah alone and confirm the truth of everything from Muhammed,
except in his forbidding fornication, he becomes a disbeliever. For that, it would be lawful for
Muslims to spill his blood and to take his money"
"Jeśli ktoś powie: wierzę w Allaha i potwierdzam całą prawdę od Mahometa, poza zakazem
cudzołóstwa, wtedy staję się on niewiernym. Z tego względu byłoby dla muzułman uprawnione
przelanie jego krwii i zabranie jego pieniędzy"

O zabijaniu apostatów czyli tych którzy porzucili mahometanizm:
"Our doctrine states that if you accept any religion other than Islam, like Judaism or
Christianity, which are not acceptable, you become an unbeliever. If you do not repent, you
are an apostate and you should be killed because you have denied the Koran."
"Nasza doktryna utrzymuje, że jeśli zaakceptujesz religię inną niż islam, np. judaizm lub
chrześcijaństwo, co jest niedopuszczalne, to staniesz się niewiernym. Jeśli nie okażesz skruchy
wtedy jesteś apostatą i powinieneś zostać zabity dlatego ponieważ zaprzeczyłeś Koranowi"
O pogardzie dla państwa w którym się żyje:
"It is forbidden for a Muslim to become citizen of a country [such as the United States]
governed by infidels"
"Jest zakazane muzułmanom zostawanie obywatelami państwa [takiego jak USA] kierowanego
przez niewiernych"
I podsumowując...
"[Muslims should work] to form a society that is committed to the Islamic way of thinking and
Islamic way of life, which means to form a government that implements principles of justice
embodied in the shari’a….Until the nations of the world have functionally Islamic governments,
every individual who is careless or lazy in working for Islam is sinful"
"Muzułmanie powinni tworzyć społeczeństwo przywiązane do islamskiego sposobu myślenia i
islamskiego sposobu życia, co oznacza formy rządu które zawierają reguły sprawiedliwości
przedstawione w szarii. Dopóki narody świata nie posiadają islamskich rządów, każdy
indywidualny muzułmanin który nie dba o rozwój islamu lub jest leniwy w pracy dla islamu,
jest grzesznikiem"
Pisemny egzamin: temat: „Dlaczego Ameryka to Szatan a Żydzi rządzą światem?”

LEKCJA 31: SEKS W RELIGII POKOJU
Przed małżeństwem:
Czy można spotykać się z kobieta bez osób trzecich? NIE
Czy można dotknąć kobietę? (np. w rękę) NIE
Czy można pocałować kobietę? NIE
Masturbacja: nie
"I ci którzy zachowują wstrzemięźliwość, z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich
prawica, wtedy nie będą ganieni. Kto zaś swe żądze dalej posuwa, jest występnym." (Koran,
23:5-7)
Stosunki homoseksualne: kara śmierci (więcej informacji niebawem!)
W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA
A teraz garść cytatów...
Gra wstępna: tak
"Zalecane jest aby mężczyzna pieścił kobietę przed stosunkiem aby ją podniecić tak, aby miała
ona tyle samo przyjemności ze stosunku jak on...A jeżeli osiągnie szczyt przed nią,
niewskazane jest aby zakończył (stosunek) zanim ona osiągnie szczyt...gdyż może to jej
szkodzić i uniemożliwić zaspokojenie jej pragnienia." (Al Mughni, 8:136)
Seks oralny: raczej nie
Seks oralny nie był znaną praktyką wczesnych bogobojnych muzułmanów. Co więcej, znane
jest że praktyka ta jest praktyką psów i ludzi nie wierzących, a muzułmanie powinni

naśladować prawowiernych Salaf. Dla tego seks oralny jest nie mile widziany.
Z drugiej strony:
Fakty sa takie ze nie ma zadnych wzmianek o seksie oralnym w Koranie lub/i Sunnie
Proroka...wiec jesli tego Bog nie zabronil to zaden czlowiek tego uczynic nie moze...no chyba
ze pretenduje do roli Boga. mowienie o tym ze Salaf tego nie czynili nie jest dowodem...po
prostu ten rodzaj seksu nie byl znany na tamtych terenach w tym czasie...ale czy tylko to nie
bylo znane ? czy Salaf uzywali komputerow i drukarek laserowych ?
Z trzeciej strony:
Muzulmanie sie modla, i wiedza ze usta ludzkie nie sa smietnikiem ani tez muszla klozetowa i
wszystko ma swoje miejsce.Tak samo jak odwrotna strona nie mozna jesc...Muzulmanin, ktory
przypadkiem wszedl w takie zabawy potem wezmie ablucje...dojdzie do siebie...i bedzie
probowal cos zjesc...a jedzenie stanie mu w gardle...a potem...ezan i czas na modlitwe...i
muzulmanin zastanowi sie: jednymi i tymi samymi ustami ..... i jesc i modlic sie do Wielkiego
Stworcy...i pozostawi w tym dniu modlitwe...
A dalej:
Szeich al-Albaani (rahimahullaah) odpowiedział: "Nie słyszeliśmy aby ktokolwiek tego
dokonywał [seksu oralnego] jak tylko psy"
Z innej strony muzułmańcy "naukowcy" (w tym wypadku Muhammad al-Jibaly) powiadają, że
"Seks oralny można zaliczać do gry wstępnej - podobnie jak całowanie innych części ciała. Nie
można jednak posuwać się tak daleko aby zastąpiło to normalny stosunek"
Wytrysk do ust: zdecydowanie nie
Nie powinno się połykać wydzieliny przed-stosunkowej, mężczyzny czy kobiety. Niektóre z tych
wydzielin są nadźs (nieczyste), i nie powinny znaleźć się w ustach lub na ubraniach. Nie wolno
także szczytować w ustach.
Seks analny? Nie
"W hadisie, który przekazał Zuhri istnieją także słowa: "Jeśli chce, może (odbyć z nią stosunek)
od tyłu lub z przodu, lecz ma to być jeden otwór (pochwa)." (Sahih Muslim, Kitab an-Nikah
(8)/3365)
W długim hadisie Imam Ahmad przekazał także od `Abdullah bin Sabit, od Hafsah bint
`Abdur-Rahman bin Abu Bakr od Umm Salamah [...], że Posłaniec Allaha powiedział "Wasze
żony są dla was polem uprawnym, przychodźcie więc na wasze pole kiedy i jak chcecie" i
dodał, "Tylko w jeden otwór (pochwę)''
"Jeden Sahabi spytał się kiedyś Proroka (sal allahu `alejhi ła sallaam) o zbliżanie się do kobiet
od tyłu. Prorok powiedział: "Jest to dozwolone." Gdy człowiek ten odchodził, Prorok zawołał go
z powrotem i powiedział: "Co miałeś na myśli? W który z dwóch otworów? Jeżeli chodzi o
pochwę od tyłu, to tak. Lecz jeżeli o chodzi o jej odbyt, to nie. Zaprawdę Allah nie wstydzi się
prawdy: nie zbliżajcie się do kobiet przez odbyt."
Abu Hurayrah przekazał że Prorok powiedział: "Przeklęty jest ten kto odbywa z kobietą
stosunek analny" (Przekazane przez Ahmad i Abu Dauud)
"Ktokolwiek uda się do wróżbity [lub wróżki] i uwierzy w to co on [ona] mówi, lub odbędzie
stosunek seksualny z menstruującą kobietą, lub odbędzie stosunek analny z kobietą, ten
zaprawdę nie uwierzył w to co zostało objawione Muhammadowi." (Abu Dauud, Tirmidhi i inni)
Seks w czasie miesiączki? Nie
"Mieszkajcie z nimi w domu, i róbcie co chcecie oprócz stosunku seksualnego"
Chociaż...
"Gdy Prorok pragnął intymności z którąś ze swoich żon podczas menstruacji, owijała swą dolną
część ciała nakryciem i Prorok się z nią pieścił" (Sahih Buchari, Sahih Muslim)

"Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: "To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala
od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie
oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg."
Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!" (Koran, 2:222)
Po stosunku:
"Gdy dwa organy (kobiety i mężczyzny) zetkną się ze sobą, dokonanie Ghusl staje się
obowiązkiem" (Sahih Muslim) -> rytualne oczyszczenie, obmycie całego ciała wodą

LEKCJA 32: SPALCIE OBRAZY
Sahih Bukhari, Vol. 8, nr. 130
"Prorok kiedyś wszedł do mnie do domu a miałam tam zasłonę z obrazkami (zwierząt). Jego
twarz poczerwieniała ze złości, złapał zasłonę i porwał ją na kawałki. Prorok powiedział: "Osoby
które malują takie obrazki otrzymają najsroższą karę w Dniu Zmartwychwstania."
"Ci którzy zostaną najgorzej ukarani przez Allaha w dniu zmartwychwstania to będą ci którzy
robią obrazki (tego co ma duszę)" (hadis Sahih, między innymi Bukhari [al-Fath, 10:382],
Muslim, i Muwatta Imam Malik.)
Sahih Bukhari, Vol.3, nr 428
"Ibn Abbas odpowiedział: Powiem ci co uslyszałem od Proroka: powiedział: ktokolwiek
wykonuje portrety (wizerunki ludzi i zwierząt itp) będzie ukarany przez Allaha, Allah będzie
żądał od niego aby tchnął życie w nie, ale ten człowiek nigdy tego nie będzie w stanie dokonać.
Słysząc to artysta zrobił się blady. A Ibn Abbas rzekł: jesli nalegasz i obstajesz za swoim
zawodem, radzę ci malować (robić wizerunki) drzew i innych obiektów (za wyjątkiem ludzi i
zwierząt)" Sahih Bukhari, vol.3, księga 34, nr 428

LEKCJA 33: MUHAMMAD PODZIELIŁ KSIĘŻYC NA PÓŁ
Volume 4, Book 56, Number 830: Narrated Abdullah bin Masud:
During the lifetime of the Prophet the moon was split into two parts and on that the Prophet
said, "Bear witness (to thus)."
W czasie życia Proroka księżyc został podzielony na dwie części i Prorok powiedział
„Zaświadcza (to nam)”
Volume 4, Book 56, Number 831: Narrated Anas:
That the Meccan people requested Allah's Apostle to show them a miracle, and so he showed
them the splitting of the moon.
Volume 5, Book 58, Number 208: Narrated Anas bin Malik:
The people of Mecca asked Allah's Apostle to show them a miracle. So he showed them the
moon split in two halves between which they saw the Hiram' mountain.
Volume 5, Book 58, Number 209: Narrated 'Abdullah:
The moon was split ( into two pieces ) while we were with the Prophet in Mina. He said, "Be
witnesses." Then a Piece of the moon went towards the mountain.
Volume 5, Book 58, Number 210: Narrated 'Abdullah bin 'Abbas:
During the lifetime of Allah's Apostle the moon was split (into two places).
Volume 5, Book 58, Number 211: Narrated 'Abdullah:
The moon was split (into two pieces).
Volume 6, Book 60, Number 387: Narrated Ibn Masud:
During the lifetime of Allah's Apostle the moon was split into two parts; one part remained

over the mountain, and the other part went beyond the mountain. On that, Allah's Apostle
said, "Witness this miracle."

LEKCJA 34: CZY KOBIETY SIEDZĄ W PIEKLE?
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 54, Number 464; The Prophet said, "I looked at Paradise and
found poor people forming the majority of its inhabitants; and I looked at Hell and saw that the
majority of its inhabitants were women."
Prorok powiedział „Spojrzałem na Raj i zauważyłem biednych ludzi jako głównych
mieszkańców, I spojrzałem na Piekło i zauważyłem, że większość jego mieszkańców stanowią
kobiety”

LEKCJA 35: CZY KOBIETY SĄ GŁUPIE?
Sahih Bukhari, Volume 3, Book 48, Number 826: Narrated Abu Said Al-Khudri: The
Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said,
"Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind."
Prorok powiedział „Czyż nie jest tak, że zeznanie kobiety ma połowę wartości zeznania
mężczyzny?” Kobiety powiedziały „Tak” On odpowiedział „Wynika to z braków w kobiecym
umyśle”

LEKCJA 36 : ZŁY OMEN SIEDZI W KOBIECIE
Abu-Dawud, księga Kitab Al-Kahanah Wa Al-Tatayyur Book 29, Number 3911: Narrated Sa'd
ibn Malik:
The Prophet (peace_be_upon_him) said: (...) if there is in anything an evil omen, it is a house,
a horse, and a woman.
Prorok powiedział (...) „Jeśli w czymkolwiek jest zły omen, to w domu, w koniu i w kobiecie”

LEKCJA 37: MIESIĄCZKA
Podczas miesiączki kobieta:
·
Nie może pościć w Ramadanie, ale obowiązkiem jej jest odrobić każdy dzień postu
·
Nie może modlić się, przy czym nie musi odrabiać opuszczonych modlitw
·
Nie może odbywać stosunków seksualnych, przy czym regulacja ta dotyczy stosunków
pochwowych; dozwolona jest gra miłosna;
·
Nie może okrążać Kaaby, dotykać, przenosić, recytować Koran. Może wypowiadać Dua i
słowa Bismillah,
·
Nie może przebywać w meczecie (za muzulmanka.pl)

LEKCJA 38: PRAWA I OBOWIĄZKI KOBIET W RELIGII
HUMANIZMU
„The rights and duties of women in islam” Abdul Ghaffar Hasan, wyd. Darussalam, Rijad,
Arabia Saudyjska

Fragmenty w nawiasach są cytatami, fragmenty Koranu pochodzą także z w/w
książki...
„Prawa nigdy nie mogą być dyskutowane bez wcześniejszego ich wyjaśnienia, dlatego najpierw
musimy rozważyć fundamentalny islamski etos iż mężczyźni i kobiety są dwoma różnymi, ale
uzupełniającymi się płciami. Jest potwierdzonym medycznym faktem, że mężczyźni i kobiety
posiadają odmienną budowę biologiczną oraz usposobienia”
„Prorok powiedział „Czy powiedziałem ci o najlepszym skarbie dla mężczyzny? To jest
cnotliwa kobieta która daje mu przyjemność kiedy on spojrzy na nią, która słucha jego
rozkazów, i która strzeże siebie kiedy go nie ma”
„Kobieta biologicznie została przygotowana aby przodowała jako gospodyni domowa.
Kobieta może zostać zapłodniona, może nieść ciąże i dostarczyć dziecko, może także je
wykarmić. Jej łagodny, troskliwy, poświęcający się charakter jest najlepszym do rodzenia dzieci
oraz opiekowania się domem”
„Koran 4:34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad
drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są
pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg”
UWAGA: W tej publikacji celowo pominięto końcówkę tego fragmentu Koranu: „I
napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i
bijcie je!”
„Koran 2:228 One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem.
Mężczyźni mają nad nimi wyższość”

Hijab
„Koran 24:31 Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i
strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz;
i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub
ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim
braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi
zawładnęły ich prawice*; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci
pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie
stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby”
*- chodzi oczywiście o niewolnicę, z którą muzułmanin może legalnie odbywać
stosunki seksualne...
„Koran 33:59 O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby
się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były
poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy!”
„Koran 33:53 A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest
przyzwoitsze - dla waszych serc i dla ich serc”
„Żony Proroka były modelowymi przykładami dla wszystkich kobiet i uznajemy je za
Matki wszystkich wierzących... Jeśli można się było z nimi kontaktować tylko zza kurtyny
aby uniknąć pożądania lub nieprzyzwoitości, to czyż znacznie bardziej taka zasłona nie jest
potrzebna zwykłym kobietą, które mogą być źródłem jeszcze większego pożądania? Jest jasne
z czasów Proroka, iż jego kompani nie traktowali tego wersu (33:59) tylko odnośnie żon
proroka ale także do wszystkich kobiet, za zgodą samego proroka”
„Islam pragnie stworzenia czystego społeczeństwa w którym nie ma miejsca nawet dla
wzrokowego cudzołóstwa. Wolne stosunki między płciami są zakazane, zaś mężczyznom i
kobietom radzi się małżeństwo w bardzo młodym wieku”

ZEZNANIA KOBIET W SĄDZIE
„Koran jasno określa, iż zeznania dwóch kobiet są równe zeznaniom jednego
mężczyzny, wynika to z tego, że jeśli jedna czegoś zapomni, to druga to przypomni:
Koran 2:282 Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie
będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których
się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć””
„Składanie zeznań w sądzie może być męczącym przeżyciem, zwłaszcza w systemie
sprawiedliwości składającym się głównie z mężczyzn, dlatego jedna kobieta może dać drugiej
moralne wsparcie oraz przypomnieć niektóre fakty”
„W sprawach kryminalnych w których tylko kobiety są świadkami, czterej imamowie
są jednomyślni w tym, że nie można akceptować zeznań kobiety (...) Tłumaczą to, iż w
sprawach takich jak morderstwo czy gwałt kobiety będą emocjonalne i pomieszane. Takie
dowody stają się podejrzane, zaś zasadą szarijatu (prawa islamskiego) jest to, że jakiekolwiek
podejrzenia wobec dowodów czynią je nieważnym. W tym kontekście wykładnia szkoły Zahiri
jest bardziej wiarygodna (... zgodnie z nią...) W sprawach cudzołóstwa dowód czterech
mężczyzn lub ośmiu kobiet zostanie zaakceptowany”
„Jest potwierdzonym naukowym faktem, iż kobieta nie może objaśnić intymnych
sytuacji z takimi detalami jak potrafią to zrobić mężczyźni”
„W nawiązaniu do jednego hadisu, prorok określił kobiety jako niekompletne w
rozumie i w religijnych praktykach”
„Zeznawanie w sądach jest poważną odpowiedzialnością z której kobieta jest zwolniona, tak
samo jak jest zwolniona z uczęszczania do meczetu na wszystkie modlitwy oraz na piątkową
modlitwę”

KOBIETA A SPADEK
„Córka otrzymuje połowę spadku w porównaniu do syna, a wynika to z Koranu: Koran
4:11 I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada udział podobny do
udziału dwóch córek”

BLOOD MONEY
„Blood money za kobietę wynoszą połowę tego co za mężczyznę. Należy pamiętać, że blood
money nie jest ceną za duszę zamordowanej osoby, bo nie ma takiej ceny. Jest to mała
rekompensata za finansowe straty cierpiącej rodziny”

ROZWÓD
Kiedy mężczyzna chce...
Koran 2:237 „A jeśli dacie im rozwód, zanim ich dotkniecie, a już zobowiązaliście się względem
nich do jakiegoś podarunku, to dacie im połowę z tego, do czegoście się zobowiązali, chyba że
one zrezygnują lub zrezygnuje ten, w którego ręku jest kontrakt małżeński. Ale jeśli
zrezygnujecie, to jest bliższe bogobojności! I nie zapominajcie o szlachetności w swoim
postępowaniu! Zaprawdę, Bóg widzi dobrze, co czynicie!”
Kiedy kobieta chce...
„Chociaż kobieta nie może ogłosić rozwodu tak jak mężczyzna, ze względu na jej
temperament, może ona jednak uzyskać go przez Qadi lub arbitra. Ten proces zwie się Khul i
kiedy kobieta prosi o rozwód to jest zobowiązana do oddania pieniędzy otrzymanych
na ślubie oraz wszystkich podarków od męża”

Dlaczego mężczyzna może od ręki wziąść rozwód a kobieta nie?
„Kobieta jest bardziej kontrolowana przez emocje niż rozum (...) Wola mężczyzny
jest bardziej oparta na spokojnej ocenie sytuacji, przed wydaniem ostatecznego
osądu”

KOBIETA JAKO PRZYWÓDCA
„Kobieta nie może wypełnić tych ról (przywódcy) mając dzieci i dbając o swój dom”
„Jeśli kobieta nie jest wstanie opiekować się swoim domem, to jak można oczekiwać
od niej opieki nad całym krajem”
„Stanowisko proroka było bardzo jasne „Ludzie którzy oddadzą władzę kobiecie, nie osiągną
sukcesu” (Al-Bukhari)

KOBIETA A PODRÓŻ
„Kobieta nie może podróżować dłużej niż jeden dzień i jedną noc jeśli nie towarzyszy
jej Mahram (bliski męski członek rodziny)”
Imam Raed Hleihel z duńskiego Aarrhus zaapelował do muzułmańskich mężczyzn, żeby
dopilnowali swoich żon, by ubierały się odpowiednio. Strój powinien zakrywać całe ciało, od
stóp do głów (...) - Kiedy kobieta wychodzi z domu, śledzi ją szatan. Kusi i próbuje skłonić do
popełnienia niecnych występków - przemawiał. (...) Imam Hleihel ostrzegł także tych
wyznawców islamu, którzy sądzą, że mogą się zasymilować w Europie. - Muzułmanie mogą być
zaakceptowani na Zachodzie dopiero wówczas, gdy całkowicie zrezygnują ze swojej wiary oświadczył. Dlatego - według niego - ważne jest trzymanie się "prawdziwej nauki". Za
Rzeczpospolitą.
Mufti Ebrahim Desai podaje, iż kobieta może podróżować bez mahram max. 77 km
pyt. Do you think a woman can travel to any part of the world all by herself in plane?
odp. Three days and nights of traveling in those days is equal to 48 miles of today’s traveling,
hence, it will be compulsory for a woman to be accompanied by an adult male Mahram
for any journey above 48 miles, whether on road or by place. etc. and Allah Ta'ala
Knows Best Mufti Ebrahim Desai
ĆWICZENIE
Shenaz F. Raj powiedziała: Czuję, że w chwili obecnej, kiedy demoralizacja tak bardzo szerzy
się w społeczeństwie, każda kobieta powinna nosić hidżab. To jedyna rzecz jaka chroni kobietę
i sprawia, że czuje się ona bezpieczna.
Dlaczego czador jest wyzwoleniem dla każdej kobiety?

LEKCJA 39: ODMOWA SEKSU
Sahih Muslim Chapter 20: IT IS NOT PERMISSIBLE FOR A WOMAN TO ABANDON THE BED OF
HER HUSBAND
Book 008, Number 3366: Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported that Allah's
Apostle (may peace be upon him) said: When a woman spends the night away from the bed of
her husband, the angels curse her until morning. This hadith has been narrated through the
same chain of transmitters (with a slight variation):" He said: Until she comes back."

Apostoł Allaha powiedział: Kiedy żona spędza noc poza łożem jej męża, wtedy anioły klną ją do
samego rana...
Book 008, Number 3368: Abu Huraira (Allah he pleased with him) reported Allah's
Messenger (may, peace be upon him) as saying: When a man invites his wife to his bed and
she does not come, and he (the husband) spends the sight being angry with her, the angels
curse her until morning.
Posłąniec Allaha powiedział: Kiedy mężczyzna zaprosi swoją żonę do łóżka a ona nie
przychodzi, i on denerwuje się z tego powodu, wtedy anioły klną ją do samego rana...

LEKCJA 40: MUHAMMAD I 9-LETNIA DZIEWCZYNKA
Sahih Muslim Book 008, Number 3310: 'A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's
Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to
his house when I was nine years old.
Aisza powiedziała: Apostoł Allaha ożenił się ze mną kiedy miałam 6 lat i zostałam dopuszczona
do jego domu kiedy miałam 9 lat.
Sahih Muslim Book 008, Number 3311: 'A'isha (Allah be pleased with her) reported that
Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he
was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when
he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.
Aisza powiedziała, że Apostoł allaha ożenił się z nią kiedy miała 7 lat i została wzięta do jego
domu jako panna młoda kiedy miała 9 lat, i miała przy sobie lalki. I kiedy on umarł (święty
Porork) miała wtedy 18 lat.
Bukhari vol. 7, #88: "Narrated Urwa: "The prophet wrote the (marriage contract) with Aisha
while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years
old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).""
Prorok podpisał kontrakt małżeński z Aisza kiedy miała 6 lat i skonsumował swoje małżeństwo
kiedy miała ona 9 lat i została z nim przez 9 lat (do jego śmierci)
From Abu Dawud, Vol. 2, #2116: "Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was
seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me
when I was 9 years old."
Aisza powiedziała „Apostoł Allaha ożenił się ze mną kiedy miałam 7 lat” (narrator Sulaiman
mówi „Lub 6 lat”) „Miał on ze mną stosunek seksualny kiedy miałam 9 lat”
Tabari, volume 9, page 131 (...) (The Prophet) married her three years before the
Emigration, when she was seven years old and consummated the marriage when she was nine
years old, after he had emigrated to Medina in Shawwal. She was eighteen years old when he
died
Prorok ożenił się z nią trzy lata przed Emigracją, kiedy miała 7 lat i skonsumował małżeństwo
kiedy miałą 9 lat, po jego emigracji do Medyny w Shawwal. Miała 18 lat kiedy umarł.

LEKCJA 41: MUHAMMAD I JESZCZE MŁODSZE DZIECKO
Za wiarygodną biografią Mahometa (uznawaną przez samych muzułman - co oczywiste), czyli
"Sirat Rasul Allah" (Życie Proroka Allaha) Ibn Ishaka (Suhayli, ii.79: In the riwaya of Yunus I.I
recorded that the apostle saw her (Ummu’l-Fadl) when she was baby crawling before him and

said, ‘If she grows up and I am still alive I will marry her.’ But he died before she grew up and
Sufyan b. al-Aswad b. Abdu’l-Asad al-Makhzumi married her and she bore him Rizq and
Lubaba….(ref.10, p. 311) SIRAT RASUL ALLAH by Ibn Ishaq Translated by A. Guillaume.
Fifteenth Impression, 2001 Published by Oxford University Press, Karachi, Pakistan
Zauważyłem Apostoła widzącego Ummu-Fadl kiedy raczkowała przed nim i powiedział on „Jeśli
podrośnie i będę jeszcze żył, to ożenię się z nią” Lecz on zmarł zanim ona podrosła...

LEKCJA 42: ALLAH NIE LUBI PYTAŃ RELIGIJNYCH
Sahih Bukhari Volume:2 Book :24 Number :555 Narrated Ash-sha'bi:
The clerk of Al-Mughira bin Shu'ba narrated, "Muawiya wrote to Al-Mughira bin Shu'ba: Write
to me something which you have heard from the Prophet (p.b.u.h) ." So Al-Mughira wrote: I
heard the Prophet saying, "Allah has hated for you three things:
1. Vain talks, (useless talk) that you talk too much or about others.
2. Wasting of wealth (by extravagance)
3. And asking too many questions (in disputed religious matters) or asking others for
something (except in great need). (See Hadith No. 591, Vol. Ill)
Prorok powiedział: „Allah nienawidzi (...) I zadawania zbyt dużej ilości pytań naturry religijnej
(...)
Sahih Bukhari Volume:3 Book :41 Number :591 Narrated Al-Mughira bin Shu'ba:
The Prophet said, "Allah has forbidden for you, (1) to be undutiful to your mothers, (2) to bury
your daughters alive, (3) to not to pay the rights of the others (e.g. charity, etc.) and (4) to
beg of men (begging). And Allah has hated for you (1) vain, useless talk, or that you talk too
much about others, (2) to ask too many questions, (in disputed religious matters) and (3) to
waste the wealth (by extravagance).
Prorok powiedział: (...) I Allah nienawidzi Cię za (...) zadawanie zbyt dużej ilości pytań w
sprawach religii (...)
Sahih Bukhari Volume:8 Book :73 Number :6 Narrated Al-Mughira:
The Prophet said, "Allah has forbidden you ( 1 ) to be undutiful to your mothers (2) to withhold
(what you should give) or (3) demand (what you do not deserve), and (4) to bury your
daughters alive. And Allah has disliked that (A) you talk too much about others ( B), ask too
many questions (in religion), or (C) waste your property."
Sahih Bukhari Volume:8 Book :76 Number :480 Narrated Warrad:
(the clerk of Al-Mughira bin Shu'ba) Muawiya wrote to Al-Mughira: "Write to me a narration
you have heard from Allah's Apostle." So Al-Mughira wrote to him, "I heard him saying the
following after each prayer: 'La ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lahu, lahu-l-mulk wa lahuIhamd, wa huwa 'ala kulli Shai-in qadir.' He also used to forbid idle talk, asking too many
questions (in religion), wasting money, preventing what should be given, and asking others for
something (except in great need), being undutiful to mothers, and burying one's little
daughters (alive)."
i inne podobne

LEKCJA 43: OCHRONA PRZED IRONICZNYMI PYTANIAMI
Wyznawcy religii pokoju i tolerancji zadawali wiele pytań Muhammadowi...
Sahih Bukhari Volume:9 Book :92 Number :399 Narrated Anas bin Malik:
Allah's Apostle said, "People will not stop asking questions till they say, 'This is Allah, the
Creator of everything, then who created Allah?' "
Apostoł Allaha powiedział „Ludzie nie przestaną zadawać pytań póki nie zapytają „To jest Allah,
twórca wszystkiego, więc kto stworzył Allaha?”
Sahih Bukhari Volume:9 Book :92 Number :394 Narrated Abu Musa Al-Ash'ari:
Allah's Apostle was asked about things which he disliked, and when the people asked too many
questions, he became angry and said, "Ask me (any question)." A man got up and said, "O
Allah's Apostle! Who is my father?" The Prophet replied, "Your father is Hudhaifa." Then
another man got up and said, "O Allah's Apostle! Who is my father?" The Prophet said, "Your
father is Salim, Maula Shaiba." When 'Umar saw the signs of anger on the face of Allah's
Apostle, he said, "We repent to Allah."
Sahih Bukhari Volume:6 Book :60 Number :146 Narrated Ibn Abbas:
Some people were asking Allah's Apostle questions mockingly. A man would say, "Who is my
father?" Another man whose she-camel had gone astray would say, "Where is my she-camel?
"So Allah revealed this Verse in this connection: "O you who believe! Ask not about things
which, if made plain to you, may cause you trouble." (5.101)
Więc Allah zesłał werset koraniczny chroniący Muhammada przed wścibskimi
pytaniami
Koran 5:101 Nie pytajcie o rzeczy, które by was zmartwiły, jeśliby wam zostały ujawnione

LEKCJA 44: ZIEWANIE POCHODZI OD SZATANA
Sahih Bukhari Volume 4, Book 54, Number 509: Narrated Abu Huraira: The Prophet said,
"Yawning is from Satan and if anyone of you yawns, he should check his yawning as much as
possible, for if anyone of you (during the act of yawning) should say: 'Ha', Satan will laugh at
him."
Prorok powiedział „Ziewanie jest od Szatana”
Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 245: Narrated Abu Huraira: The Prophet said,
"Allah loves sneezing but dislikes yawning; so if anyone of you sneezes and then praises Allah,
every Muslim who hears him (praising Allah) has to say Tashmit to him. But as regards
yawning, it is from Satan, so if one of you yawns, he should try his best to stop it, for when
anyone of you yawns, Satan laughs at him."
Prorok powiedział „Allah kocha kichanie ale nie lubi ziewania”

LEKCJA 45: POWTÓRZ MODLITWĘ JEŚLI PUŚCIŁEŚ WIATRY
Sahih Bukhari Volume:1 Book :4 Number :137 Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle
said, "The prayer of a person who does Hadath (passes, urine, stool or wind) is not accepted
till he performs (repeats) the ablution." A person from Hadaramout asked Abu Huraira, "What
is 'Hadath'?" Abu Huraira replied, " 'Hadath' means the passing of wind from the anus."
Apostoł Allaha powiedział „Modlitwa osoby która zrobiła hadath jest nie ważna do momentu
ablucji” Ktoś zapytał Abu Huraire „Co to jest hadath?” Abu Huraira odparł „Hadath oznacza
puszczanie wiatrów z pupy”

LEKCJA 46: CUDOWNA MUCHA
Sahih Bukhari, vol 7, księga 71, hadis 673: Apostoł Allaha powiedział "Jeśli mucha wpadnie
do naczynia [będącego w Twoim posiadaniu], pozwól jej zanurkować, a następnie wyrzuć ją.
Albowiem jedno ze skrzydeł muchy zawiera chorobę, zaś drugie ma właściwości lecznicze"

LEKCJA 47: MUZYKA JEST ZAKAZANA
Prorok powiedział, "Wśród mojej Ummy będą ludzie, którzy będą chcieli zezwolić na
pozamałżeńskie stosunki seksualne, noszenie jedwabiu, picie alkoholu i używanie
instrumentów muzycznych. Będą także ludzie u zbocza góry, a na wieczór ich pasterz przyjdzie
do nich z ich owcami i poprosi ich o coś, lecz oni mu odpowiedzą, 'Wróć do nas jutro.' Alllâh
zniszczy ich podczas nocy powodując, że góra się na nich zawali, a innych zmieni w małpy i
świnie. Pozostaną w tym stanie aż do Dnia Zmartwychwstania." (Fathul Bâri) hadith sahih.
Prorok powiedział, "Zaprawdę, Allah zakazał wina, hazardu i al-kucirc'bah; i każdy napój
alkoholowy jest zakazany." Sufyân powiedział, "Spytałem narratora, Ali bin Badhîmah, 'Co to
jest al-kucirc'bah?' odpowiedział, 'To jest bęben.'" (musnad Ahmad Sahih)
Wysłannik Allâha powiedział, "Zaprawdę, Allâh zakazał dla mej Ummy: wina, hazardu, trunku
pędzonego na zbożu, bębna i lutni, podczas gdy dodał jeszcze jedną modlitwę, witr." (musnad
Ahmad Sahih)
Prorok powiedział, "Dwa przeklęte odgłosy to mizmâr grany w chwilach radości, oraz
przygnębiające zawodzenie w niedoli." (musnad szafi Sahih)
Wielcy uczeni z pośród Salaf, tacy jak Ikrimah, Mudżahid, al-Hasan al-Basri i inni byli zgodni co
do tego że muzyka jest zakazana. Śpiew (ghînah) jako taki nie został zakazany chyba, że to co
jest śpiewane jest nieposłuszeństwem względem Allâha. Muzyka jest zabroniona i to opinie
ulama: ibn Tajmija, Ibn Kathîr, At-Tabarî, Abu Hanifah, Imâm Ahmad, Ibn ul-Qaiyym, Ibn ulDżawzi, Imâm Szafi`i, Ibn Abbâs, al-Hasan al-Basrî, Imâm Mâlik. Ibn Hazm al-Andalucirc'si i
też Ibn al-Arabi sie pomylili, nie byli uczonymi z dziedziny hadisów, a ich wątpliwości odnośnie
autentyczności hadisów zakazujących muzykę rozwiał między innymi Ibn-us-Salâh i Ibn Hadżar
al-Asqalâni. Za stroną polskich wahabitów...

LEKCJA 48: KARA ZA GWAŁT NA KOBIECIE
Przekazał Wail ibn Hujr: Kiedy kobieta wyszła na zewnątrz się modlić, mężczyzna zaatakował
ją i zgwałcił. Kobieta krzyczała a on uciekł. I kiedy nadszedł inny mężczyzna, ona powiedziała:
„Ten mężczyzna zrobił mi to i to [tzn. zgwałcił]”. I kiedy przyszli kolejni towarzysze, kobieta
powiedziała „Ten mężczyzna zrobił mi to i to [tzn. zgwałcił]”
Wtedy poszli i pojmali mężczyznę którego podejrzewali o gwałt na kobiecie i przynieśli go
przed jej oblicze. Ona powiedziała „Tak, to on!”. Następnie gwałciciela przyprowadzono do
Apostoła Allaha. Kiedy Prorok miał wydać wyrok – mężczyzną który zgwałcił kobietę wstał i
powiedział: „Apostole Allaha, ja jestem mężczyzną który jej to zrobił” Prorok powiedział do
kobiety: „Odejdź, albowiem Allah Ci wybaczył” astępnie wypowiedział kilka zdań do mężczyzny
który ją zgwałcił i Prorok rzekł „Ukamieniujcie go!” (...) szyicki Abu Dawud, księga 38, nr. 4366
WYPRACOWANIE
Kobiety „Zalety siedzenia w domu”
Mężczyźni „Co dla Ciebie wynika ze związku Muhammada z 9-letnią Aiszą?”

LEKCJA 49: SUNNICKA TOLERANCJA
Pytanie: Czy muzułmanie [w domyśle sunnici] mogą mieć przyjaciół szyitów?
Odpowiedź: Nie, nigdy! Ponieważ są oni zindeeq (muszą zostać skazani na śmierć) więc Koran
jasno wyjaśnia, że muzułmanie [w domyśle sunnici] nie mogą przyjaźnić się z Kuffars
[niewiernymi]
Pytanie: Jeśli ktoś przejdzie na sunnizm wcześniej będąc szyitą, czy musi odmówić Salat
[rytualna modlitwa 5x dziennie] za cały okres kiedy był Kufr [niewiernym, w tym wypadku
szyitą]?
Odpowiedź: Nie! Ponieważ wcześniej taka osoba nie była muzułmaninem! Teraz jest
muzułmaninem, więc nie musi odmówić Salat za okres kiedy był nie-muzułmaninem
Za stroną Haq Char Yaar

LEKCJA 50: SYJONISTYCZNE KŁAMSTWA NA TEMAT
SPRZECZNOŚCI W KORANIE

„Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem?
Przecież gdyby on pochodził od kogoś
innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby
w nim liczne sprzeczności (Koran 4:82)
Język arabski?
Mahometanie wierzą, że język arabski jest językiem Boga. Wierzą również, że arabski Quran
jest perfekcyjnym odwzorowaniem słów Allaha. Istnieje jednak pytanie za 100 punktów dlaczego w Koranie występują słowa obcego pochodzenia? Czyżby Mahomet, tfu, Allah musiał
podpierać się innymi językami? Słowo "Faraon" pochodzi z języka egipskiego. W Koranie
występuje 84 razy, Słowo "Eden" pochodzi z języka akadyjskiego. Arabski odpowiednik to
janna, Imię "Abraham" pochodzi z asyryjskiego, po arabsku powinno brzmieć Abu Raheem,
"Haroot" i "Maroot" to perskie a nie arabskie imiona aniołów, "Sirat" (droga) bo arabsku
występuje jako Altareeq, Jinn (dżin) to po arabsku ruh, Taboot, taghouth, zakat, malakout to
słowa syryjskie, Heber, sakinah, niaoon, turat, jehannim pochodzą z języka hebrajskiego,
Injil (ewangelia) pochodzi z Greki a po arabsku występuje jako bisharah. W oparciu o True
Picture of Islam.
KTO PRZYNIÓSŁ OBJAWIENIE?
Duch Święty?
Koran 16:102
Powiedz:
"Zesłał go święty Duch od twego Pana,
z całą prawdą,
aby utwierdzić tych, którzy uwierzyli,
i jako drogę prostą i radosną wieść
dla muzułmanów."
Anioł Gabriel?

Koran 2:97
Powiedz:
"Otóż kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!"
Przecież to on zesłał go na twoje serce,
za zezwoleniem Boga;
dla potwierdzenia prawdziwości tego,
co było zesłane przed nim,
jako drogę prostą
i radosną wieść dla wierzących.
Rodzina Noe...
CAŁA przeżyła potop
Koran 21:76
I Noego...
Kiedy wzywał Nas dawniej,
wysłuchaliśmy go.
I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę
od strasznego nieszczęścia.
Koran 37:75-77
Wzywał Nas Noe.
- Jakże wspaniali są ci, którzy dali posłuch! I uratowaliśmy go i jego rodzinę
od strasznego nieszczęścia.
I uczyniliśmy, iż jego potomstwo
przetrwało.
Zginął jeden z synów Noe
Koran 11:41-43
I on powiedział:
"Wsiadajcie na statek!
Niech on płynie w imię Boga
i niech przybija do portu!
Zaprawdę, mój Pan jest przebaczający, litościwy!"
I płynął z nimi wśród fal jak góry.
I Noe wezwał swojego syna,
który pozostawał na miejscu odosobnionym:
"O synu mój !
Wsiadaj z nami
i nie bądź z niewiernymi!"
On powiedział:
"Ja schronię się na jakąś górę,
która wybawi mnie od wody."
Powiedział:
"Nie ma dzisiaj wybawiciela
od rozkazu Boga,
oprócz tego, komu On okazał miłosierdzie!"
I powstała między nimi fala,
i znalazł się wśród zatopionych.
Czy Allah wybacza szirk?
"Szirk powstaje poprzez przypisywanie współtowarzyszy u boku Allaha w Jego Panowaniu i
Boskości. Szirk najczęściej pojawia się gdy czczony jest kto inny u boku Allaha, lub gdy
komukolwiek poświęcony jest jakikolwiek akt czci, jak na przykład składanie ofiary, przysięgi,
obawa, nadzieja czy umiłowanie. Szirk jest najcięższym grzechem" (PlanetaIslam)

Nie, nigdy!
Koran 4:48
Zaprawdę, Bóg nie przebacza
tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy,
podczas gdy On przebacza, komu chce,
mniejsze grzechy.
A kto dodaje Bogu współtowarzyszy,
ten wymyślił grzech ogromny.
Koran 4:116
Zaprawdę, Bóg nie przebacza tego,
żeby Mu dodawano współtowarzyszy,
lecz On przebacza, komu chce,
inne przewinienia.
Ale kto dodaje Bogu współtowarzyszy,
ten zabłądził zabłądzeniem dalekim.
Koran 25:92-96
"Gdzie są ci, których czciliście
poza Bogiem?
Czy oni wam pomagają
albo czy pomagają samym sobie?"
zostaną tam wrzuceni [do piekła]
oni sami i ci, którzy zabłądzili,
i zastępy Iblisa,
wszyscy razem.
Tak
Koran 4:153
Oni prosili już Mojżesza
o coś większego niż to
i powiedzieli:
Pokaż nam Boga jawnie!"
I poraził ich piorun
za ich bezbożność.
Następnie wzięli sobie cielca,
kiedy mieli już
dowody oczywiste.
I My przebaczyliśmy im to,
i daliśmy Mojżeszowi władzę jawną.
Koran 39:52
Powiedz:
"O słudzy moi,
którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym,
nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga!
Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości.
Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!
Mojżesz w czasie teraźniejszym mówił o tych, którzy idą za Torą i EWANGELIĄ która
została spisana jakieś 1,000 lat później!
Koran 7:156-157
[Mojżesz mówi do Allaha]
Ty jesteś najlepszym z przebaczających!
Zapisz nam to, co jest piękne
w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym !
”Oto nawróciliśmy się ku Tobie!"
i tym, którzy idą za Posłańcem,
Prorokiem rodzimym,

którego oni znajdują wspomnianego
w Torze i Ewangelii ;
Klęski i niepowodzenia są dziełem...
Szatana?
Koran 38:41
I wspomnij Naszego sługę Hioba,
kiedy wołał do swego Pana:
"Czy to szatan mnie dotknął
cierpieniem i karą?"
Ciebie?
Koran 4:79
Każde dobro, które cię spotyka,
pochodzi od Boga.
A każde zło, które cię dosięga,
pochodzi od ciebie samego.
Boga?
Koran 4:78
Jeśli spotka ich jakieś dobro,
to oni mówią:
"To przychodzi od Boga";
a jeśli dosięgnie ich jakieś zło,
to oni mówią:
"To pochodzi od ciebie."
Powiedz:
"Wszystko pochodzi od Boga!"
Anioły są opiekunami ludzi?
Nie...
Koran 2:107
'Czyż ty nie wiesz,
że do Boga należy królestwo niebios i ziemi
i że, poza Bogiem,
nie ma dla nas ani opiekuna, ani pomocnika?
Koran 29:22
Do Niego zostaniecie skierowani.
I nie potraficie pozbawić Go władzy
ani na ziemi, ani w niebie.
I wy nie macie; poza Bogiem,
żadnego opiekuna ani pomocnika.
Tak
Koran 41:30-31
zstąpią aniołowie:
"Nie obawiajcie się
i nie smućcie!
Cieszcie się Ogrodem,
który wam został obiecany!
My jesteśmy waszymi opiekunami
w życiu na tym świecie
i w życiu ostatecznym.
Dla was będzie tam to,
czego zapragną wasze dusze;
i dla was będzie tam to,
o co wy poprosicie

W którym miejscu Allah mówi prawdę?
29:22 I wy nie macie; poza Bogiem żadnego opiekuna ani pomocnika.
41:31 My [anioły] jesteśmy waszymi opiekunami w życiu na tym świecie
i w życiu ostatecznym.
Radosną nowinę przekazały Maryji...
Anioły?
Koran 3:42-47
I oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie
i uczynił cię czystą,
i wybrał ciebie ponad kobietami światów.
O Mario!
Poddaj się pokornie twemu Panu,
wybijaj pokłony i skłaniaj się
wraz z tymi, którzy się skłaniają!"
To należy do opowiadań o tym, co skryte,
które tobie objawiamy.
Ty nie byłeś wśród nich,
kiedy oni rzucali swoje trzciny,
aby rozstrzygnąć, który z nich
ma się opiekować Marią;
i nie byłeś wśród nich,
kiedy się sprzeczali.
Oto powiedzieli aniołowie:
"O Mario!
Bóg zwiastuje ci radosną wieść
o Słowie pochodzącym od Niego,
którego imię Mesjasz,
Jezus, syn Marii (...)
Ona powiedziała:
"O Panie mój !
Jakże będę miała syna,
skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?"
Anioł sztuk JEDEN?
Koran 19:19-22
On powiedział:
"Ja jestem tylko posłańcem twego Pana,
aby dać tobie chłopca czystego."
Ona powiedziała:
"Jakże mogę mieć syna,
kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik
ani też nie byłam występną?"
On powiedział:
"Tak będzie!
Powiedział twój Pan:
To jest dla Mnie łatwe.
Uczynimy z niego znak dla ludzi
i miłosierdzie pochodzące od Nas.
To jest sprawa zdecydowana!"
I poczęła go,
i oddaliła się z nim w dalekie miejsce.
Dzień Allaha trwa...
1,000 lat?
Koran 22:47

I, zaprawdę, jeden dzień u twego Pana
jest jak tysiąc lat
według waszego liczenia!
Koran 32:5
On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz,
który potem wznosi się do Niego w ciągu dnia
liczącego tysiąc lat,
według waszej rachuby.
50,000 lat?
Koran 70:40
Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu
w Dniu, którego wielkość
- pięćdziesiąt tysięcy lat.
Gdzie jest Allah?
Przy nas?
Koran 50:16
My stworzyliśmy człowieka
i wiemy, co podszeptuje jemu dusza.
My jesteśmy bliżej niego
aniżeli arteria jego szyi.
Na tronie...
Koran 57:4
On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię
w ciągu sześciu dni;
następnie zasiadł na tronie.
Który znajduje się nad wodą?
Koran 11:7
On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię
w ciągu sześciu dni
- a Jego tron był na wodzie Jest jeden Ogród Edenu czy jest więcej Ogrodów Edenu?
Jeden
Koran 39:73 (także 41:30, 57:21, 79:41)
I grupami będą poprowadzeni ci,
którzy się bali swego Pana,
do Ogrodu.
Wiele
Koran 18:31 (także 22:23, 35:33, 78:32)
Oto ci, których czekają Ogrody Edenu,
gdzie w dole płyną strumyki.
Trzy grupy ludzi będą sądzone w czasie Sądu Ostatecznego czy dwie grupy ludzi?
Koran 56:7-10
wy będziecie stanowić trzy grupy:
towarzysze prawicy!
- co to są towarzysze prawicy? - ( 1 )
i towarzysze lewicy!
- co to są towarzysze lewicy? - ( 2 )
i ci wyprzedzający! ( 3 )

Koran 90:18-20
Ci - to towarzysze prawicy. ( 1 )
Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki
- to towarzysze lewicy ( 2 )
Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.
Kto zabiera duszę człowieka po jego śmierci? Anioł śmierci? Aniołowie? Sam Bóg?
Koran 32:11
Powiedz:
"Zabierze was anioł śmierci,
który miał pieczę nad wami;
potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!"
Koran 47:27
Jakże to będzie,
kiedy aniołowie ich zabiorą,
bijąc ich po twarzy i po plecach?
Koran 39:42
Bóg zabiera dusze w chwili śmierci;
wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie.
Ile dni potrzebował Allah aby pozbyć się ludu Ad?
Jeden dzień?
Koran 54:19
Oto wysłaliśmy przeciw nim
ryczący wicher
w tym dniu nieszczęścia nieustannego.
Parę dni?
Koran 41:16
Wysłaliśmy więc przeciwko nim wiatr wyjący
w owe dni nieszczęsne,
Siedem nocy, osiem dni?
Koran 69:6-7
natomiast Adyci zostali zniszczeni
przez wicher wyjący, gwałtowny,
który On rozpętał przeciwko nim
przez siedem nocy i przez osiem dni
po sobie następujących.
Jak szybko Allah tworzy świat?
Sześć dni?
Koran 7:54
Zaprawdę, wasz Pan to Bóg,
który stworzył niebiosa i ziemię
w ciągu sześciu dni;
Ułamek chwili?
Koran 2:117
On jest Stwórcą niebios i ziemi.
I kiedy On coś postanowi,
to tylko mówi: "Bądź!"
i ono się staje.
Z czego stworzono człowieka???

Z grudki krwi
Koran 96:1-2
Głoś! w imię twego Pana, który stworzył!
Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej!
Z wody
Koran 21:30
niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę
i My rozdzieliliśmy je,
i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz?
Z mułu
Koran 15:26
My stworzyliśmy człowieka
z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.
Z prochu
Koran 3:59 (także 30:20, 35:11)
Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam:
On stworzył go z prochu,
a następnie powiedział do niego:
"Bądź!" - i on jest.
Z niczego
Koran 19:67
Czy człowiek sobie nie przypomina,
iż My stworzyliśmy go poprzednio,
kiedy był niczym?
A może jednak ludzie nie zostali stworzeni z niczego?
Koran 52:25-26
Czy, oni zostali stworzeni z niczego?
Czy oni sami są stwórcami?
Czy, oni stworzyli niebiosa i ziemię?
Ależ nie! Oni nie są przekonani o prawdzie!
Z ziemi?
Koran 11:61
Nie ma dla was żadnego innego boga
oprócz Niego!
On was utworzył z ziemi
i On was na niej osiedlił.
Z nasienia?
Koran 16:4 (i 75:37)
On stworzył człowieka z kropli spermy,
a jednak on jest jego jawnym przeciwnikiem.

LEKCJA 51: KIM SĄ RODZYNKOWE GŁOWY?
Sahih Bukhari Volume 1, Book 11, Number 662: Opowiedział Anas: Prorok powiedział
"Słuchaj i bądź posłuszny (swojemu zwierzchnikowi) nawet jeśli Etiopczyk, którego głowa jest
jak rodzynek, został Twoim szefem"
To samo w Sahih Bukhari Volume 9, Book 89, Number 256
Sahih Bukhari Volume 9, Book 87, Number 163: Opowiedział ojciec Salima: Prorok
powiedział "Widziałem (we śnie) czarną kobietę która bez zakrytych włosów opuszczała Medyne
i zamieszkała w Mahai. Zinterpretowałem to (jako symbol) epidemii w Medynie która przeniosła
się do Mahai, czyli Al-Juhfa"
Narrated Salim's father: The Prophet said, "I saw (in a dream) a black woman with unkempt
hair going out of Medina and settling in Mahai'a. I interpreted that as (a symbol of) epidemic of
Medina being transferred to Mahai'a, namely, Al-Juhfa."

LEKCJA 52: CZY MUHAMMAD MIAŁ CZARNEGO NIEWOLNIKA?
Sahih Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 435 Opowiada Ibn Anas (historię Umar bin AlKhattaba):
(...) Wtedy ubrałem się i poszedłem do rezydencji Apostoła Allaha, i ujrzałem, [Apostoł] stał w
swoim pokoju na piętrze do którego dostał się za pomocą drabiny, i czarny niewolnik
Apostoła Allaha był (siedział) na pierwszym stopniu. Powiedziałem do niego "Powiedz
(Prorokowi) że Umar bin Al-Khattab jest tutaj" (...)
(...) Then I put on my clothes and went to Allah's Apostle's residence, and behold, he was
staying in an upper room of his to which he ascended by a ladder, and a black slave of Allah's
Apostle was (sitting) on the first step. I said to him, 'Say (to the Prophet ) 'Umar bin AlKhattab is here.' (...)

LEKCJA 53: NIEWOLNICE/BRANKI
Tłum. Karaluch
W (książce) Ar-Raheeo Al Makhtum (The Sealed Nectar) autor stwierdza w rozdziale
zatytułowanym “Domostwo Proroka”, że Prorok miał cztery konkubiny.
1. Dlaczego posiadanie konkubiny nie jest haram (zakazane).
2. Czy inni muzułmanie mogą mieć konkubiny
Odpowiedź:
Chwała Allahowi. Allah jest Najmądrzejszy w prawach, które ustanawia dla swoich
niewolników, (czyli wiernych – przyp.), ale jego mądrość jest oczywista tylko dla tych, którzy
jej szukają i wierzą, że Allach jest najmądrzejszy oraz wypełniają zamierzenia, którym służą
prawa Allacha. Żaden człowiek nie może ich (tych zamierzeń – przyp.) zrozumieć, jeśli nie
rozważa ich substancji, szczególnie w obliczu tych, którzy atakują te prawa, ponieważ
występują przeciw rzeczom, które w ich opinii dobre i mądre.
Odnośnie twojego pytania, czy jest dozwolone dla mężczyzny utrzymywanie stosunków
seksualnych z niewolnicą, odpowiedź brzmi, że jest to dozwolone, ponieważ Allach zezwolił na
to. Allach mówi (interpretacja znaczenia):
"którzy zachowują wstrzemięźliwość,

z wyjątkiem swoich żon
i tego, czym zawładnęła ich prawica,
bo wtedy nie będą ganieni" (Koran 23:6)
"i tych, którzy zachowują czystość
i żyją tylko z żonami i niewolnicami
- wtedy oni nie są ganieni" (Koran 70:30)
Warunkiem jest, że on (właściciel) uzyskał ją (niewolnicę) we właściwy sposób i że ta
niewolnica nie została przekazana przez swojego właściciela będąc mężatką. Przyczyną dla
której jest to (seks z nią – przyp.) dozwolone jest fakt, że niewolnica należy do niego, gdyż
albo za nią zapłacił by ją nabyć albo też dlatego, że walczył za sprawę Allacha (i zdobył ja jako
łup wojenny).
Szejk al-Shanqeeti (niech Allah ma go w swym miłosierdziu) powiedział: „Przyczyną, dla której
ludzie mogą być brani jako niewolnicy jest fakt, że są niewiernymi, którzy występują przeciw
Allachowi i jego Posłańcowi. Jeśli Allach da zwycięstwo muzułmanom, którzy ofiarowują swoje
dusze, bogactwa, zasoby i wszystko co Allach im dał, po to by słowo Allacha zwyciężyło nad
niewiernymi, wówczas ci niewierni mogą stać się niewolnikami chyba, że imam zgodzi się ich
wypuścić lub wymienić na okup jeśli słuzy to interesom muzułmanów”. Adwa’ al-Bayaan, 3/387
Szejk al-Shanqeeti (niech Allah ma go w swoim miłosierdziu) powiedział:
„Mówi się: Jeśli niewolnik jest muzułmaninem, jakże może on być trzymany jako niewolnik,
jeśli przyczyna, dla której ludzie są brani jako niewolnicy jest fakt, że są niewiernymi, którzy
występują przeciw Allachowi i jego Posłańcowi? Odpowiedź na to pytanie, dobrze znana
uczonym i ludziom mądrym jest taka, że prawo ustanowione przez szariat nie może być
podrzędne wobec praw ustanowionych później.
Jeśli muzułmanie biorą jeńców, mają wówczas prawo uczynić ich niewolnikami na podstawie
praw stwórcy, który jest najmądrzejszy i najbardziej świadomy. Jeśli to prawo jest
ustanowione, wówczas niewolnik przechodzi na islam, wówczas jego prawo do wyzwolenia jest
podrzędne wobec prawa mudżahidina, który zniewolił go, ponieważ zostało ono
wyegzekwowane zanim ów niewolnik stał się muzułmaninem. Nie jest sprawiedliwe by
podważać pierwotne prawo przez prawo późniejsze. Ten fakt jest znany wszystkim mądrym
ludziom.
Tak, dobrym jest dla właściciela uwolnić niewolnika, jeśli przechodzi on na islam i islam
zachęca do tego – dotyczy to faktu, że Allach zarządził, że pokuta może przybrać formę
uwolnienia niewolnika, a niewolnik ów musi być muzułmaninem.
Chwała Allachowi Najmądrzejszemu, najbardziej świadomemu:
Spełniło się słowo twego Pana
w prawdziwości i sprawiedliwości.
Nikt nie jest w stanie zmienić Jego słów.
On jest Słyszący, Wszechwiedzący! (Koran 6:115)
Prawdą jest to co Allach nam powiedział, sprawiedliwością są jego nakazy. Tak, więc bez
wątpienia sprawiedliwość obejmuje posiadanie niewolników inne nakazy są wspomniane w
Koranie”. Adwa’ al-Bayaan, 3/389.
Co do muzułmanów posiadających niewolników, powinni być bardzo ostrożni by upewnić się, że
ci, którzy kupili lub sprzedali są rzeczywiście niewolnikami, ponieważ Islam ograniczył źródła
niewolników, których było więcej przed nadejściem Mahometa (pokój i błogosławieństwo
Allacha z nim) i dopóścił tylko jedno źródło, którym są niewierni schwytani na wojnie, na której
niewierni walczą z muzułmanami. Nie ma innych dróg by mogli zostać zniewoleni, poza tymi,
którzy zostali schwytani w czasie walk pomiędzy niewiernymi a muzułmanami oraz
ich dzieci. A Allach wie najlepiej.

LEKCJA 54: JAK ZMNIEJSZYĆ SZATANA?
Pewien człowiek, który jechał za Prorokiem powiedział: "Zwierzę Proroka potknęło się, więc
powiedziałem: "Szatan przeklęty." Wtedy Prorok powiedział: "Nie mów 'Szatan przeklęty', bo
jeśli tak powiesz, szatan stanie się arogancki i powie: "Sprawiłem moją siłą, że upadł." Jeśli
powiesz Bismillâhi, szatan stanie się tak mały, jak mucha."
Usamah bin `Umajr powiedział:
"Jechałem za Prorokiem..." i dokończył jak w powyższym hadisie. W jego narracji Prorok rzekł:
"Nie wypowiadaj takich słów, albowiem szatan staje się większy, taki duży, jak dom. Lepiej
powiedz Bismillâhi, bo wtedy szatan staje się tak mały, jak mucha.
Za Imam Ahmad - Musnad, za An-Nasâ'î - 'Al-Yaum łal-Lajlah' /Dzień i Noc/; Ibn Mardałajah Tafsir ; za planetaislam.com

LEKCJA 55: CZY MOŻESZ OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ?
Mufti Ebrahim Desai wydał fatwę, iż oglądanie TV jest haraam (zakazane)
Firstly, watching tv or keeping a tv at home is Haraam. Watching of the filth on tv is also
Haraam, which is the major part of you having evil thoughts. The remedy for these evil
thoughts is to get rid of the tv and any reading material (book) which has no such filth on it
should be burnt. Make lots of du’aa that Allah protects you in the future.

LEKCJA 56: ŚPIEWANIE RODZI HIPOKRYZJĘ
Sunan Abu-Dawud, księga Kitab Al-Adab Book 41, Number 4909: Narrated Abdullah ibn
Mas'ud:
Salam ibn Miskin, quoting an old man who witnessed AbuWa'il in a wedding feast, said: They
began to play, amuse and sing. He united the support of his hand round his knees that were
drawn up, and said: I heard Abdullah (ibn Mas'ud) say: I heard the apostle of Allah
(peace_be_upon_him) say: Singing produces hypocrisy in the heart.

LEKCJA 57: ZAKAZANE GRY
ZAKAZANE: SZACHY
Sahih Muslim Chapter 2: IT IS PROHIBITED TO PLAY CHESS
Book 028, Number 5612: Buraida reported on the authority of his father that Allah's Apostle
(may peace be upon him) said: He who played chess is like one who dyed his hand with the
flesh and blood of swine.
Apostoł Allaha powiedział: „Ten kto gra w szachy jest jak ten który nurza swoje ręce w ciele i
krwi świni”
ZAKAZANE: GRA W KOŚCI
Malik's Muwatta Book 52, Number 52.2.6: Yahya related to me from Malik from Musa ibn
Maysara from Said ibn Abi Hind from Abu Musa al-Ashari that the Messenger of Allah, may

Allah bless him and grant him peace, said, "Whoever plays games of dice has disobeyed Allah
and His Messenger. "
Posłaniec Allaha powiedział „Ktokolwiek gra w szachy, ten buntuje się przeciwko Allahowi i jego
posłańcowi”
ZAKAZANE: JEDWABNE UBRANIA
Sahih Bukhari Volume:2 Book :23 Number :331 Narrated Al-Bara' bin 'Azib:
Allah's Apostle ordered us to do seven things and forbade us to do other seven. He ordered us:
to follow the funeral procession. to visit the sick, to accept invitations, to help the oppressed,
to fulfill the oaths, to return the greeting and to reply to the sneezer: (saying, "May Allah be
merciful on you," provided the sneezer says, "All the praises are for Allah,"). He forbade us to
use silver utensils and dishes and to wear golden rings, silk (clothes), Dibaj (pure silk cloth),
Qissi and Istabraq (two kinds of silk cloths).
Apostoł Allaha: „(...) Zakazał nam noszenia (...) złotych pierścieni, jedwabnych ubrań(...)”
(noszenie jedwabiu jest dopuszczalne jeśli ktoś jest chory: Sahih Bukhari Cytat: Volume:4
Book :52 Number :168 Narrated Anas: The Prophet allowed 'Abdur-Rahman bin 'Auf and AzZubair to wear silken shirts because they had a skin disease causing itching)
ZAKAZANE m.in. INSTRUMENTY MUZYCZNE
Sahih Bukhari Volume:7 Book :69 Number :494 Narrated Abu 'Amir or Abu Malik AlAsh'ari:
that he heard the Prophet saying, "From among my followers there will be some people who
will consider illegal sexual intercourse, the wearing of silk, the drinking of alcoholic drinks and
the use of musical instruments, as lawful. And there will be some people who will stay near the
side of a mountain and in the evening their shepherd will come to them with their sheep and
ask them for something, but they will say to him, 'Return to us tomorrow.' Allah will destroy
them during the night and will let the mountain fall on them, and He will transform the rest of
them into monkeys and pigs and they will remain so till the Day of Resurrection."

LEKCJA 58: CZY RELIGIA POKOJU I TOLERANCJI TO RELIGIA
PRZYMUSU?
Tolerancja w islamie. Org. M. Rafigul-Haqq i P. Newton; Tłumaczenie: John Galt
Tłumaczenie fragmentów Koranu (z ang.): John Galt, drobne poprawki: alkud
"Niema przymusu w religii" (Koran 2:256)
Ten koraniczny werset jest używany przez muzułmanów broniących się przed zarzutami, że
islam jest religia pozbawiona tolerancji dla innych przekonań. Zarzut nietolerancyjności islamu
prześladuje muzułmanów wszędzie i zawsze, od chwili jego powstania. Czy ten zarzut ma
podstawy czy jest może fałszywy?
By odpowiedzieć na to pytanie musimy popatrzeć, co muzułmańscy "uczeni" mają do
powiedzenia na ten temat, a szczególnie na zacytowany werset. Sprawdzimy także niektóre
historyczne fakty związane z tym tematem.
NIEMA PRZYMUSU - KIEDY?
O wersecie "niema przymusu w religii" uczony Nahas powiedział:
"uczeni różnili się odnośnie wersetu (Koran 2:256). Niektórzy powiedzieli: "to zostało zniesione

(anulowane), ponieważ Prorok zmusił Arabów do przyjęcia Islamu, walczył z nimi i nie
akceptował żadnej innej alternatywy poza ich poddaniem się islamowi. Znoszącym wersetem
jest (Koran 9:73) "O Proroku, walcz z niewierzącymi i hipokrytami i bądź surowy dla nich".
Mahomet poprosił Allaha o pozwolenie zwalczania ich i je otrzymał. Inni uczeni twierdza ze
werset – (Koran 2:256), nie został uchylony, ale miał specjalne zastosowanie. Został
objawiony w związku z ludźmi Ksiąg (Żydów i Chrześcijan); oni nie mogą być zmuszani do
przyjęcia islamu, jeśli płacą Jizia (podatek od każdej wolnej osoby nie-muzulmańskiej wedle
muzułmańskich reguł). To tylko wielbiciele idoli są zmuszeni do przyjęcia islamu i do nich
stosuje się werset – (Koran 9:73). Taka jest opinia Ibn Abbasa, która jest najlepszą opinią w
związku autentycznością hierarchii autorytetów". [1]
Wykluczając Żydów i Chrześcijan z zakresu odnoszenia się wersetu: (Koran 2:256),
muzułmańscy uczeni zgadzają się z tym ze wielbiciele idoli mogą być zmuszani siłowo do
przyjęcia islamu.
Jest oczywistym, że czy werset Koranu 2:256 został zniesiony czy nie, uczeni całkiem
naturalnie potwierdzają fakt historyczny ze "Prorok zmuszał Arabów do przyjęcia islamu i
zwalczał ich nie akceptując żadnej alternatywy poza poddaniem się ich islamowi".
USPRAWIEDLIWIENIE PRZYMUSU
Teologowie muzułmańscy musieli usprawiedliwić ten przymus. Poniżej znani uczeni podają
powód.
"Nie używać przymusu" jest potępieniem zmuszania ludzi do czynienia zła, ogólnie rzecz
biorąc, ale zmuszanie ludzi w prawdzie jest religijnym obowiązkiem. Czyż niewierny zostaje
zabity za cokolwiek poza podstawą tej religii? Prorok powiedział: Rozkazano mi walczyć przeciw
ludziom aż poświadczą ze nikt niema prawa być wielbiony poza Allahem. Ten hadis jest wzięty
ze słów Allaha "Walcz z nimi dopóki nie będzie więcej fermentu i jedyną religią stanie się ta od
Allaha" (Koran 2:193). Jeśli ktoś zapyta, jak ludzie mogą być zmuszeni w prawdzie, kiedy już
samo zmuszanie sygnalizuje pogwałcenie woli zmuszanego? Pierwsza odpowiedzia jest ze Allah
wysłał Mahometa wzywając ludzi do siebie, pokazując drogę do prawdy, znoszenia wielu
krzywd.... aż dowód prawdy Allaha się zamanifestuje... i jego Prorok stanie się silny. On (Allah)
rozkazał mu przywoływać ludzi mieczem... stąd niema tu więcej tłumaczenia po tym jak zostali
ostrzeżeni. Drugą odpowiedzią jest, ze najpierw ludzie są pokonani i zmuszeni, ale kiedy islam
stanie się powszechny... i pokonani się zmieszają z muzułmanami i z nimi zaprzyjaźnią.... ich
wiara się wzmocni i w końcu stanie się szczerą." [2]
W związku z powyższym:
1. Muzułmanie wierzą, że mają prawo do zmuszania ludzi by akceptowali islam, ponieważ
islam jest prawdą.
2. Muzułmanie wierzą, że Mahomet otrzymał boski rozkaz walczyć z ludźmi, nie w samoobronie
lub z powodów ekonomicznych czy politycznych, ale ponieważ ludzie nie wielbią wielbionego
przez Mahometa.
3. Powyższy uczony nie uznawał ludzkiej wolnej woli. Dla niego wymuszanie islamu na ludziach
jest usprawiedliwione, jeśli później oni staną się muzułmanami. Nie jest przesada wiec
stwierdzenie ze miecz jest ostatecznym słowem Allaha.
ZANIECHANE WERSETY
(Koran 2:256) jest nie tylko jedynym wersetem mówiącym o tolerancji, który został
"zaniechany". Znajdujemy inne wersety mówiące o tolerancji we wcześniejszych stadiach
islamu; (Koran 2:62) na przykład:
"Na pewno oni, którzy wierzą, i ci z Żydostwa i Chrześcijaństwa, i ci mieszkańcy Szeby, którzy
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, i zachowują prawość ich zaplata oczekuje ich u ich Pana, i nie

powinni być w lęku ani nie będą się smucić." (Koran 2:62)
I inny podobny:
"Na pewno oni, którzy wierzą, i ci z Żydostwa i ci mieszkający w Szebie i ci z Chrześcijaństwa
ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Ostatni, i czyni prawość żadna obawa będzie dla nich, ani nie
będą się smucić". (Koran 5:69)
Te wersety były zniesione przez następujące [3]:
"Kto pragnie innej religii niż islam, to nie będzie od niego akceptowane; w następnym świecie
on będzie pośród przegranych" (Koran 3:85)
Ibn Hazam al-Andalusi, autor "an-Nasikh wal-Mansukh", informuje nas, że są 114 wersety
mówiące o tolerancji we wcześniejszym islamie, ale wszystkie zostały zniesione przez jeden
werset: "Rżnijcie bałwochwalców gdziekolwiek ich znajdziecie" (Koran 9:5) przed śmiercią
Mahometa [4]. My wspomnimy tutaj o kilku zaniechanych wersetach:
"Wybaczam tobie, łaskawym wybaczaniem" (Koran 15:85)
"Mów dobrze z człowiekiem" (2:83)
"Jeśli to byłaby Wola twojego Pana, oni wszyscy wierzyliby, wszyscy co są na ziemi! Czy
będziesz wiec zmuszał ludzkość wbrew ich woli aby wierzyli?” (Koran 10:99) Wolne
tłumaczenie z tłumaczenia Yusuf Ali.
"Dla ciebie twoja religia, a dla mnie moja religia" (Koran 109:6)
Wszystkie powyższe wersety zostały zaniechane przez werset (Koran 9:5)
Ibn Hazam al-Andalusi napisał także:
"Walcz w sprawie Boga z tymi z którymi walczysz, ale nie bądź agresywny; Bóg nie kocha
agresorów (Koran 2:190) Na podstawie autorytetu Ga'far ar-Razi z Rabi' Ibn'Ons, z
'Abil-'Aliyah, który powiedział: To jest pierwszy werset który był objawiony w Koranie, o walce
w Medynie. Kiedy to było objawione prorok zwalczał tych którzy walczyli z nim i unikał tych
którzy unikali go, dopóki Sura 9 nie została objawiona. Taka sama jest opinia Abd ar-Rahmana
Ibn Zayd Ibn'Aslam który stwierdził ze te wersety zostały unieważnione przez 9:5 "Rznij
bałwochwalców gdziekolwiek ich znajdziesz". [5]
Nie wszyscy uczeni jednak zgadzają się z opinia, że wersety zostały zawieszone. Uważają oni,
że zawieszanie przez Boga swoich własnych rozkazów jest niegodne charakteru Boga. Na
przykład Dr Sobhy as-Saleh, współczesny uczony, nie widzi w (Koranie 2:256 i 9:73)
przypadku zawieszenia a jedynie przypadek opóźnienia lub odłożenia na później rozkazu
zwalczania niewiernych. By poprzeć swój punkt widzenia, cytuje on Imam Suyuti, autora
"Itqan Fi 'Ulum al Qur'an" który napisał:
Rozkaz zwalczania niewiernych był opóźniony dopóki muzułmanie nie stali się silni, ale kiedy
byli słabi otrzymali rozkaz znieść cierpienia i cierpliwie czekać. [6]
Dr Sobhy w przypisach pochwala opinie uczonego zwanego Zarkashi który stwierdził:
Allah najwyższy i najmądrzejszy objawił Mahometowi w jego słabym położeniu co pasowało do
sytuacji, z powodu Jego miłosierdzia dla niego (Mahometa) i pozostałych wiernych. Jeśli by On
dał im rozkaz walczyć kiedy byli słabi byłoby to żenujące i najtrudniejsze, ale gdy najwyższy
sprawił ze islam zwyciężył, On (Allah) rozkazał mu czynić co pasowało do sytuacji, to znaczy
poprosić ludzi Ksiąg by stali się muzułmanami, lub by płacili nałożony podatek, a co do
niewiernych, by stali się muzułmanami lub ponieśli śmierć. Te dwie możliwości, walczyć albo
żyć w pokoju wracają zależnie od siły lub słabości muzułmanów. [7]
Możemy zauważyć, że zapis (Koran 2:256) był zawieszony lub (Koran 9:73) opóźniony,

rezultat jest ten sam: niewierni będą musieli przyjąć islam lub spotka ich śmierć z rąk
wiernych.
Autentyczny hadis potwierdza powyższe. W zbiorze hadisów znanym jako Sahih al-Bukhari
znajduje się rozdział którego nagłówek głosi; "Oświadczenie Allaha. 'Ale jeśli oni się nawrócą i
ofiarują swoje modlitwy idealnie i udziela się w obowiązkowej jałmużnie to zostawcie im wolna
drogę (9:5).
W tym rozdziale Bukhari zapisał następujący hadis:
Opowiadane przez Ibn 'Umar: Apostoł Allaha powiedział: Rozkazano mi walczyć z ludźmi
dopóki nie poświadczą ze nikt niema prawa być wielbiony oprócz Allaha i ze Mahomet jest
Allaha apostołem, i dopóki nie ofiarują modlitw idealnie i nie dadzą obowiązkowej jałmużny,
wiec jeśli oni wywiążą się z tego wszystkiego, to zaoszczędza oni swoje życie i majątek przede
mną, z wyjątkiem prawa islamskiego, i ich rozrachunek będzie dokonany przez Allaha" [8]
W rozdziale "Raj jest pod ostrzem miecza", al-Bukhari wspomina następujący Hadis:
"Nasz prorok powiedział nam o wiadomości od naszego pana, że '...ktokolwiek spośród nas jest
zabity pójdzie do raju'. 'Umar zapytał proroka, ‘Czyż to prawda, że czyści mężczyźni którzy są
zabici pójdą do raju a oni (na przykład ci co z pośród pogan) pójdą do (piekielnego) ognia?'
Prorok powiedział 'Tak'" [9]
Także al-Bukhari wspomniał, że Mahomet powiedział, "Wiedzcie ze raj jest pod cieniem
mieczy". [10]
Możemy widzieć, że autentyczny hadis al-Bukhari potwierdza i wychwala koncept zmuszania
niewiernych siłą do przyjęcia islamu.
WSPÓŁCZESNY PUNKT WIDZENIA
Dr M. Khan, tłumacz zbioru Sahih al-Bukhari na język angielski, miał to do powiedzenia w
swoim wprowadzeniu do tłumaczenia:
"Allah objawił w Surze Bara'at (żal lub nawrócenie IX) rozkaz odrzucenia (wszystkich) obligacji
(złamania umów etc.) i rozkazał muzułmanom walczyć z poganami jak również z ludźmi Ksiąg
(Żydami i Chrześcijanami) jeśli nie przyjmą oni islamu, dopóki nie zapłacą Jizia (podatek
nałożony na Żydów i Chrześcijan) w chętnej uległości i nie będą się czuli ujarzmieni (jak
objawione Koran 9:29). Tak więc muzułmanom nie wolno porzucić walki przeciw nim
(poganom, Żydom i Chrześcijanom) ani pojednać się z nimi i zaniechać kroków wojennych
przeciw nim na nieograniczony przeciąg czasu jeśli są silni i mają możliwości prowadzenia
walki z nimi. Tak więc najpierw walka była zabroniona, następnie była dozwolona i ostatecznie
stała się obowiązkowa". [11]
Dr M Khan w bardzo bezpośredni sposób mówi nam, że przez jeden werset (Koran 9:5) Allah
rozkazał Mahometowi unieważnić wszystkie umowy i walczyć z poganami i nawet z Żydami;
nawet z Chrześcijanami o których wcześniej Koran mówił w następujących terminach:
I z pewnością się przekonasz, że najbliżsi w przyjaźni z wierzącymi (muzułmanami) są ci
którzy mówią "My jesteśmy chrześcijanami!" (Koran 5:82)
Tutaj jest oczywiste wyznanie Koranu o miłości Chrześcijan do muzułmanów w czasach
Mahometa.
Pragnęlibyśmy zwrócić uwagę czytelników na fakt, że gdy Allach rozkazał Mahometowi walczyć
nawet z tymi którzy kochali muzułmanów, Chrystus rozkazał swoim naśladowcom kochać ich
wrogów.
"Wiecie ze było powiedziane 'Kochaj swoich (bliźnich) i nienawidź swoich wrogów. Ale mówię

wam: kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych co was prześladują... Jeśli kochacie tych
którzy was kochają, jaką dostaniecie nagrodę? (Mateusza 6:43-44)
Zupełnie odwrotnie do tego przykazania, tak zwani Chrześcijanie popełnili wiele okrucieństw w
historii. Chrystus nigdy nie uczył swoich zwolenników by walczyli ale by kochali swoich
wrogów. Allah i Mahomet jednak rozkazali muzułmanom by złamali wszystkie umowy i by
walczyli ze swymi przyjaciółmi.
Dr Khan kontynuuje:
Wojownik Boga walczy przeciw wrogom Allaha w celu doprowadzenia do sytuacji kiedy każdego
wielbienie będzie tylko dla Allaha (jedynego i żadnego innego bóstwa) i kiedy świat jest Allaha
(to znaczy nikt nie jest wielbiony poza Allahem i jego religią islamem) będzie najwyżej
wywyższony". [12]
Wystarczające jest zatem oświadczenie Allaha by pokazać ważność świętej wojny (jihad) w tej
sprawie:
" O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać wam handel, który by was wybawił od kary
bolesnej? Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym
majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was - o, gdybyście tylko mogli to wiedzieć!
Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, gdzie w dole płyną
strumyki, i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne! (Koran
61:10-12)
W aktualnym islamskim periodyku czytamy następujące:
"Tu byśmy zwrócili uwagę ludzi zachodu na fakt, że islam i wszystkie prawdziwe religie nie
mogą być narzucone ludziom z dwu powodów. Po pierwsze, po przedstawieniu wszystkich
oczywistych argumentów, logicznego rozumowania i manifestacji dowodów, niema potrzeby na
używanie siły w ogóle. Jedynie osoby pozbawione logiki i dowodów uciekają się do użycia siły.
Ale objawiona religia ma bardzo głęboka logikę i niezbite dowody. Po drugie, wpływ użycia siły
miecza może mieć swoj skutek na ciele ale nie na ideach i na wierzeniach".
Do tego momentu, wywód ma sensowne podstawy i jest logiczny. Nikt nie będzie temu
zaprzeczał. Ale posłuchajmy reszty oświadczenia:
"Naprawdę islam ucieka się do siły militarnej w trzech sytuacjach:
1. W celu wyeliminowania politeizmu i bałwochwalstwa. Ponieważ islam nie uznaje
bałwochwalstwa za formę religii, a jedynie jako dewiację, chorobę i mit. Islam postrzega, że
nie powinno być dozwolone grupie ludzi podążanie drogą dewiacji i mitu ale powinni oni być
zatrzymani. Dlatego islam przywoływał wielbicieli idoli do jedności w Bogu i jeśli oni nie
zmierzają do tej jedności, będzie użyta siła. Idole będą roztrzaskane i świątynie zburzone.
Islam usiłuje uniemożliwić wystąpienie jakichkolwiek elementów wielbienia bałwanów, co jest
źródłem duchowej i umysłowej choroby.
2. Aby przeciwstawić się tym dwu knowaniom mającym na celu zwalczenie islamu. W takim
wypadku jest nakaz zaangażowania się w obronnej świętej wojnie (Jihad) i uciekania się do
użycia siły.
3. W celu uzyskania swobody przywoływania do religii. Ponieważ każda religia powinna mieć
prawo propagowania swoich nauk w logiczny sposób i jeśli ktokolwiek próbuje uniemożliwić to
wówczas to prawo winno być wzięte siła broni" [13]
Czy możliwe jest wyjaśnienie procesu myślowego w powyższych słowach, że jest to wypowiedz
dwóch autorów? Jednego wierzącego ze "tylko osoba pozbawiona logiki i dowodów uciekałaby
się do użycia siły"; Drugiego oczywiście pozbawionego tejże logiki i tych dowodów, ale
wierzącego głęboko w prawo muzułmanów do użycia siły?

PRZYMUS CALY CZAS
Al-Ghazali (zmarły w 1127), który zyskał tytuł "opoki islamu" pisał:
"Po śmierci Mahometa, człowieka cudu oraz apostoła prawdy, jego towarzysze - ze strachu
przed osłabieniem islamu i zmniejszeniem liczby wiernych oraz ich powrotem do wcześniejszej
niewierności - zauważyli, że święta wojna oraz najazdy na inne państwa w imię Allaha,
rozbijanie twarzy niewiernych mieczem oraz nawracanie na religię Allaha - jest najcenniejszym
z zadań, lepszym od wszystkich nauk" [14]
To do czego al-Ghazali odwołuje się w swoim cytacie jest znane jako wojny apostazji (hurub
ar-Riddah), które nastąpiły w czasie Abu Bakr, kiedy to arabskie masy odrzuciły islam i musiały
być sprowadzone spowrotem za pomocą miecza. Te wojny (nie jedna wojna) trwały prawie dwa
lata (632 - 634 AD). To jest fakt historyczny. Niektórzy dzisiejsi pisarze chcieliby byśmy
wierzyli, że te wojny były spowodowane warunkami natury ekonomicznej lub politycznej,
jednak historycy mówią coś przeciwnego. Historyk Ibn Ishaq cytował 'A'isha, żonę proroka
która powiedziała:
"Kiedy prorok zmarł Arabowie odrzucili islam i upijali się Judaizmem i Chrześcijaństwem i
Gwiazdą Nifaq" [15]
Poza tym słowo "riddah" określające wojny oznacza "apostazje", wiec te wojny są
rozpoznawalne jako religijne w swoich powodach z racji używania terminologii religijnej. Jeśli ci
Arabowie akceptowali islam z własnej wolnej woli, dlaczego odrzucili to kiedy prorok islamu
zmarł? Współczesny autor przyznał ze Arabowie byli zmuszeni do przyjęcia islamu. Pisał on:
Ważnym jest zwrócić uwagę, że mieszkańcy Półwyspu Arabskiego początkowo nie akceptowali
islamu dobrowolnie i szczerze. To wyjaśnia powód wojny - apostazja (riddah) po śmierci
proroka....Arabowie na pograniczach półwyspu którzy byli świeżonawróceni na islam odmówili
płacenia jałmużny, niektórzy się buntowali przeciwko islamskim rządom jeszcze inni odrzucili
islam. Mieszkańcy Mekki mieli właśnie odrzucić islam, tak oni też, aż dopiero 'Attab Ibn Osayd
zagroził im....i gdyby nie Sohayl Ibn 'Amr który zmusił ich, nie wróciliby oni na łono islamu."
[16]
Jest historycznym faktem, że gdyby nie te wojny, to te plemiona które odrzuciły islam
pozostałyby niemuzułmańskie. Czy te wojny były aktem religijnej tolerancji? Te wojny zajmują
w historii miejsce dając najwyższej klasy przykład religijnej nietolerancji islamu.
Użycie miecza w rozpowszechnianiu Islamu jest potwierdzone następującym oświadczeniem
wypowiedzianym przez sławnego uczonego al-Ghazali:
"Tak jak uczelniana teologia jest używana w stosunku do myślących ludzi zainteresowanych
prawdą, miecz jest używany wobec niewiernych po poinformowaniu ich o prawdzie....więc jak
nie można powiedzieć, że miecz był Mahometa najbardziej elokwentnym argumentem, również
nie można stwierdzić, że uczone teologiczne rozprawy są ostateczną nauką". [17]
Widzieliśmy wcześniej, że miecz był Allaha ostatecznym słowem, i w związku z powyższym
oświadczeniem (poza uczelnianą teologią) miecz był Mahometa najbardziej elokwentnym
argumentem.
Potwierdzeniem tego jest również cytat z magazynu Al-Azhar:
"Święta wojna (jihad) jest arabską cnotą, boskim zobowiązaniem; Muzułmanin zawsze pamięta
o tym, że jego religią jest Koran i miecz. Muzułmanin jest więc wiecznym wojownikiem" [18]
Co jest zbieżne z Koranem, hadisami, historią islamu, oraz uczonymi islamu – starożytnymi
oraz aktualnymi.

1. al-Nahas, An-Nasikh wal-Mansukh, str. 80. Także Ibn Hazm al-Andalusi, An-Nasikh walMansukh, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Beirut, 1986, str. 42.
2. Abu Bakr Mohammad Ibn 'Abd Allah znany jako Ibn al-'Arabi, Ahkam al-Qur'an, vol. 1, str.
232-234.
3. Ibn Hazm al-Andalusi, An-Nasikh wal-Mansukh, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Bejrut, 1986, str.
19.
4. Ibid., str. 12-18.
5. Ibid, str. 27.
6. Sobhy as-Saleh, Mabaheth Fi 'Ulum al-Qur'an, Dar al-'Ilm Lel-Malayeen, Bejrut, 1983, str.
269.
7. Ibid, str. 270
8. Sahih al-Bukhari, angielskie tłumaczenie, Vol.1, Hadis nr. 24
9. Ibid., Vol.4, str. 55
10. Ibid., Vol.4, str. 55
11. Dr. M. Mohsin Khan, we wprowadzeniu do tłumaczenia Sahih al-Bukhari, str. xxiv
12. Ibid, str. xxv
13. Australian Muslim Times, "Behind Misconceptions" Sayyed Hashem Nasserallah, 19/4/91,
str. 9.
14. Ihy'a 'Uloum ed-Din, autor al-Ghazali, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Beirut, Vol. V, str. 35.
15. Ibn Hisham, As-Sirah, 4:316.
16. 'Omar Abun-Nasr, Al-Hadarah al-Amawiyah al-'Arabiyah, str. 132.
17. Ihy'a 'Uloum ed-Din by al-Ghazali, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Beirut, Vol. V, str. 35.
18. magazyn Al-Azhar, Kair, artykuł Ahmad Hasan az-Zayat, sierpień 1959.

LEKCJA 59: Nasz idol mufti al-Husseini
Dzięki faktom ustalonym w Norymberdze wiemy, że w 1937 roku Adolf Eichmann spotkał się w
Palestynie z Muftim akceptowanym przez Wielką Brytanię. Owym Wielkim Muftim Jeruzalem
był Amin al-Husseini. Na tym spotkaniu Husseini stał się agentem nazistowskich Niemiec i
zaczął tworzyć pro-nazistowskie organizacje na terenie Egiptu, Syrii, Palestyny i Iraku.
W 1941 roku, razem z Rashidem Ali i Khairallahem Tulfahem, wuj Saddama Husejna
zorganizował pro-nazistowskie powstanie w Iraku. Niemcy zapewnili broń oraz samolot. Na
szczęscie powstanie się nie udało więc Amin al-Husseini uciekł do Berlina, gdzie spędził trochę
czasu w otoczeniu Adolfa Hitlera.
Na jednym ze spotkań Mufti al-Husseini gorąco odradzał Hitlerowi pomysł deportacji Żydów do
Palestyny. Zamiast tego proponował coś co dzisiaj znamy jako ostateczne rozwiązanie
problemu Żydowskiego. Także w 1942 Wielki Mufti interweniował i uprosił Niemców aby nie
wymienili 10.000 Żydowskich dzieci na niemieckich więźniów wojennych.
25 kwietnia 1941 roku naziści wysłali Muftiego do okupowanej przez Niemcy Bośni, gdzie
przyjął tytuł „Obrońcy Islamu”. 10 lutego 1943 roku Hitler wydał rozkaz stworzenia dywizji SS
pod nazwą HANZAR. Dzięki temu ponad 100,000 bośniackich muzułman raźnie wstąpiło w
szeregi SS. Mufti określił te brygady jako „najlepszą część Islamu”. Dywizja HANZAR szybko
wzięła się do pracy czyli eksterminacji chrześcijan i Żydów zamieszkujących Bałkany. Właśnie
m.in. Mufti podsunął plan eksterminacji chrześcijańskich Serbów. Do końca wojny SS HANZAR
wymordowało 200,000 Serbskich chrześcijan, 40,000 cyganów i 22,000 Żydów.
W 1943 Hilter mianował al-Husseiniego głową muzułmańskiego rządu na wygnaniu. Ze swojej
posiadłości w Berlinie Wielki Mufti snuł plany wybudowania w bliskiej przyszłości obozu
koncentracyjnego koło Nablusu, w Palestynie. Wszystko to oczywiście dla Żydów. Obóz
koncentracyjny miał być wzorowany na Auschwitz, z tego też względu Wielki Mufti odbył
specjalną wyprawę do Auschiwitz, razem z Heinrichem Himmlerem.
Stosunek nazistów do islamu najlepiej oddaje wypowiedź Himmlera który raczył powiedzieć
„Nie mam nic przeciwko islamowi ponieważ odpowiednio przygotowuje żołnierzy i obiecuje im
Raj jeśli walczą i giną w akcji. To bardzo praktyczna i atrakcyjna religia dla żołnierzy.”

Co było dalej? Mufti dostał część skonfiskowanych Żydom pieniędzy i został szefem Istytutu
Islamskiego (Islamische Zentralinstitut) w Dreźnie, którego celem było edukowanie przyszłych
liderów islamskich w ideologii zgodnej z nazizmem. 1 marca 1944 w czasie przemowy do
oddziałów HANZAR Wielki Mufti powiedział „Zabijajcie Żydów gdziekolwiek ich spotkacie. To
raduje Boga, historię i religię. To ratuje Wasz honor. Bóg jest z Wami”. Można powiedzieć, że
dzisiejsi terroryści wzięli sobie do serca słowa as-Husseiniego. Wolne tłumaczenie za „The Nazi
Origins of Modern Arab Terror”, za Chuck Morse, Newsmax
Krótki życiorys Amina Al-Husseini (i nie tylko)
1893 – narodziny w Jeruzalem
1914-1917 – bierze udział w ludobójstwie Ormian zorganizowanym przez Imperium
Otomańskie. 1,500,000 chrześcijan zostaje wymordowanych.
1917 – Amin wraca do Palestyny napełniony wizją Pan-Islamskiego imperium wolnego od
Żydów i chrześcijan
1920 – Amin organizuje antyżydowskie zamieszki na terenie brytyjskiego mandatu w
Palestynie.
1921 – Amin z nadania Wielkiej Brytanii zostaje Wielkim Muftim Jerozolimy, mimo sprzeciwów
lokalnych muzułman
1928 – wstępuje do Bractwa Muzułmańskiego czyli wahabitów. Bractwo Muzułmańskie to
„matka” takich organizacji jak Hamas czy Islamski Dżihad
1929 – Amin organizuje antyżydowskie powstania, prowadzi kampanię kłamstw i oszczerstw,
zaczyna się mordowanie Żydów w Hebronie
1931 – zakłada Światowy Kongres Islamu (World Islamic Congress)
W 1933 Hitler znajduje poparcie dla swoich idei wśród Arabów. Powstaje organizacja „Młody
Egipt” oraz „Narodowo-Socjalistyczna Partia Syrii”
1936 – Husseini po raz pierwszy spotyka protegowanego Hitlera, bankiera Francoisa Genouda.
1936 – Amin organizuje kolejne zamieszki w Palestynie. Organizuje zamachy samobójcze.
Morduje także Arabów mniej lojalnych wobec jego wielkiego planu. Wielu muzułman,
chrześcijan i księży traci życie za protestowanie przeciwko Aminowi.
1937 – Husseini spotyka Eichmanna, zostaje poruszony problem „Żydowskiej kwestii”, od tego
czasu Amin dostaje trwałe wsparcie finansowe i militarne ze strony nazistów.
1941 – Mufti leci do Rzymu, tam spotyka Mussoliniego i ogłasza fatwę przeciwko Wielkiej
Brytanii. Mussolini obiecuje pomóc w rozwiązaniu kwestii Żydowskiej w Palestynie.
1941 – Nieudane powstanie w Palestynie, ucieczka do Berlina
1941 – Husseini aktywnie popiera idee Holocaustu czyli ostatecznego rozwiązania kwestii
Żydowskiej
1941 – 25 kwietnia tytuł „Obrońcy Islamu”
1942 – protest przeciwko wymianie 10.000 Żydowskich dzieci na niemieckich P.O.W.
1943 – Amin tworzy dywizję SS – Hanzar ; ludobójstwo na Bałkanach
1943 – zostaje premierem Pan-Arabskiego Rządu na wygnaniu
1944 – Husseini jest jednym z założycieli Ligi Arabskiej, celem jest ponowne zjednoczenie
świata islamu
KONIEC WOJNY
1946 – WIELKA BRYTANIA daje amnestię Aminowi Al-Husseiniemu który wraca do Palestyny
1946 – Amin zostaje szefem Bractwa Muzułmańskiego w Palestynie
1946 – Jugosławia domaga się wydania Husseiniego pod zarzutem Zbrodni Wojennych i
Zbrodni przeciwko Ludzkości, rząd Egiptu odmawia
1946 – 17 letni Jaser Arafat spotyka Husseiniego i zaczyna dla niego pracować. Prawdziwe
nazwisko Arafata to „Arafat Al-Kudwa Al-Husseini”
1948-49 Izrael ogłasza swoje powstanie, Husseini wznieca Świętą Wojnę słowami „Deklaruję
Świętą Wojnę! Moi muzułmańscy bracia! Mordujcie Żydów! Mordujcie ich wszystkich!”. Egipt,
Irak, Syria, Arabia Saudyjska i Jordania atakują Izrael.

Liga Arabska wspiera wszystkie inwazje (1948, 1956, 1967, 1973) oraz obie Intifady.
1949 – ludobójstwo Hindusów zamieszkujących Pakistan
1949-1952 – sieć ODESSA, Egipt oraz Syria pomagają wielu uciekającym nazistom. Niestety
także Watykan załatwia wizy dla tych psychopatów.
Wspomniany nazibankier szwajcarki, Francis Genoud, wielokrotnie odwiedza Amina Al-Husseini
i dostarcza mu pieniędzy na promowanie arabskiego nacjonalizmu.
1962 – Amin zostaje prezydentem Światowego Kongresu Islamu (World Islamic Congress).
Islamscy fundamentaliści kolejny raz tworzą plany zrobienia ziem arabskich „Judenrei” czyli
wolnych od Żydów. Wszyscy Żydzi mieszkający na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce
stają się ofiarami prześladowań i mordów.
1974 – Amin Al-Husseini nareszcie umiera. Świat żegna jednego z najdłużej żyjących
islamskich nazistów. Wolne tłumaczenie za Tell Children The Truth

LEKCJA 60: Ghazzua
Ghazzua to arabskie słowo oznaczające zbrojny rajd jak i mordowanie oraz robienie
niewolników z niewiernych (kafir). Z tego słowa wywodzi się Ghazi, czyli określenie
honorowego wojownika muzułmańskiego który wymordował odpowiednio dużą liczbę
niewiernych.
Podział łupów z Ghazzua został dokładnie określony w Koranie oraz hadisach. Cztery piąte
przypadają tym którzy dokonali grabieży, zaś jedna piąta przypada wielkiemu Prorokowi lub
Kalifowi. Jeśli nie ma ani kalifa ani Proroka (ten już nie żyje od jakiegoś czasu...) to ta część z
napadu przypada lokalnemu mulle.
W czasach przed-islamskich takie rabunki uznawano za haniebne (na terenach Arabii). Jednak
Mahomet objawił swoim zwolennikom, że odkąd jest ostatnim prorokiem wszechczasów to tego
typu napaście są zaaprobowane przez Allaha. Innymi słowy Mahomet zalegalizował
zorganizowane napady, grabieże oraz gwałty.
W 627 roku Prorok Mahomet dowodził grabieżą żydowskiego plemienia Qurayza. Żydzi zostali
pokonani oraz wzięto wielu więźniów. Wszyscy zostali albo sprzedani albo zamordowani w imię
Allaha. W jednym tylko miejscu obcięto głowy blisko kilkuset Żydom (700-800). Po bitwie o
Khaybar, 629 roku, i pokonaniu Żydów doszło do podobnych (nadzorowanych przez Mahometa)
masowych zbrodni.
ĆWICZENIE
Khutbat al-Hadziah: Muhammed Nasirudiin al-Albaani: "Zaprawdę, najszczersza mowa to
Księga Allaha, a najlepsze przewodnictwo to przewodnictwo Muhammeda, natomiast najgorsze
sprawy to innowacje. Każda innowacja [w sprawach dotyczących religii] to odstępstwo, a każde
odstępstwo jest w Ogniu [piekle]."
Odnieś się do szatańskich pomysłów reformowania religii pokoju

LEKCJA 61: Z ŻYCIA MUHAMMADA: Wyprawa na Badr
Doszła uszu proroka wieść, że Abu Sufian ibn Harb przybywał z Syrii z wielką karawaną pełną
towarów i pieniędzy, należącą do Kurajszytówów. Z karawaną szło około trzydziesu osób,
wśród nich Machrama ibn Naufal oraz Amr ibn al As. O poniższych wydarzeniach opowiadali mi
Muhammad ibn Muslim al Zuhri oraz Asim ibn Umar ibn Katada oraz Abdullah ibn Abu Bakr
oraz Jazid ibn Ruman na podstawie tego co powiedział mu Urwa ibn Zubar a także wielu innych
uczonych. Wszystkie te relacje zebrałem opisując bitwę pod Badr.

Powiadają, że skoro tylko Prorok usłyszał o tym, że Abu Sufian przybywa z Syrii, zwołał
muzułmanów i rzekł: "Oto karawana Kurajszytów z ich własnością. Idźcie i napadnijcie na nich,
jeśli Bóg pozwoli, będziecie mieli duże łupy." Ludzie odpowiedzieli na wezwanie; niektórzy
chętnie, inni bez entuzjazmu, bo nie sądzili, że Prorok sam wyruszy na wyprawę.
Abu Sufian, kiedy już był blisko Hidżazu, wypytywał każdego jeźdźca o wieści, aż dowiedział
się, że Muhammad wzywał swych towarzyszy do wyprawy przeciw niemu i jego karawanie.
Przestraszył się, wezwał Damdama ibn Amra al-Ghifariego i posłał go do Mekki. Kazał mu
wezwać Kurajszytów by bronili swej własności i powiedzieć im, że Muhammad ze swymi
towarzyszami zaczaili się na karawanę. Damdam popędził do Mekki co tchu. (...) Basbas i Adi
ruszyli naprzód, aż dotarli do Badr, tam zatrzymali się na wzgórzu w pobliżu wody. Wzięli ze
sobą stary bukłak i zeszli by nabrać wody, gdy nad wodą przebywał Madżdi ibn Amr alDżuhani. Adi i Basbas słyszeli dwie wiejskie dziewczyny omawiające sprawę jakiegoś długu.
Jedna mówiła do drugiej: "Jutro lub pojutrze będzie tędy przechodzić karawana, ja się
zatrudnię przy karawanie i wtedy oddam ci pieniądze." Madżdi powiedział "Dobrze" i uzgodnił z
nimi warunki. Adi i Basbas podsłuchali rozmowę i wrócili do Proroka, by mu powiedzieć co
słyszeli. Abu Sufian dla bezpieczeństwa szedł przodem przed karawaną. Przybył nad wodę i
pytał Madżdiego, czy nic podejrzanego nie widział. Madżdi odparł że nie, tylko dwóch jeźdźców
zatrzymalo się na wzgórzu i nabrało wody do bukłaka. Abu Sufian podszedł do miejsca gdzie
oni się zatrzymali, podniósł kawałek wielbłądziego łajna, rozkruszył je i znalazł w nim pestki
daktyli. "Na Boga!" zawołał, "Taką paszę mają tylko w Jathrib!" Natychmiast wrócił do swych
towarzyszy i skierował karawanę w kieunku morza, zostawiając Badr po lewej stronie.
(...) Widząc, że karawana uniknęła niebezpieczeństwa, Abu Sufian pchnął posłańco do
Kurajszytów z wieścią: "Wyruszyliście bronić swej karawany, swoich ludzi i swej własności,
skoro więc Bóg ich ocalił, wracajcie!" Abu Dżahl odpowiedział: "Na Boga, nie zawrócimy nim
nie dojedziemy do Badr." Badr był miejscem, gdzie Arabowie mieli doroczne jarmarki.
"Spędzimy tam trzy dni, zarżniemy kilka wielbłądów, będziemy ucztować i pić wino, a
dziewczęta będą dla nas grały. Arabowie usłyszą, żeśmy przybyli gromadą i będą nas szanować
w przyszłości. Jedźmy więc!" (...) Kurajszyci dojechali do wzgórza al-Akankal i tam się
zatrzymali. Koryto uedu Jaljal było pomiędzy Badr i wzgórzem al-Akankal, za którym rozbili się
Kurajszyci, natomiast źródła w Badr były dalej w stronę Medyny. Bóg zesłał deszcz, który
zamienił miękki piasek uedu w twardą powierzchnię, dzięki temu Prorok poruszał się szybko,
natomiast Kurajszyci poruszali się powoli. Prorok i jego towarzysze śpieszyli się ku źródłom i
kiedy dotarli do piewszego z nich, zatrzymali się. (...) Kurajszyci wyruszyli o świcie. Kiedy
Prorok zobaczył ich schodzących ze wzgórza al-Akankal w dolinę, zawołał: "O Boże! Oto
nadchodzą Kurajszyci w swej próżności i pysze, nie wierząc Tobie, a Twego proroka nazywając
kłamcą! O Boże, ześlij pomoc, którą mi obiecałeś. Zniszcz ich dziesiejszego dnia!" (...)
Muhammad ibn Muslim ibn Szihab al-Zuchri powiedział mi, że Abdullah ibn Thalaba ibn Su'ajr
al-Udhri, sojusznik klanu Zuhra, powiedział mu, że kiedy wojownicy podchodzili do bitwy i byli
coraz bliżej siebie, Abu Dżahl zawołał: "O Boże! Zniszcz dziś tego, co badziej niż ktokolwiek
zerwał więzy pokrewieństwa i spowodował naganną sytuację!" W ten sposób sam na siebie
wydał wyrok śmieci. Wedy Prorok podniósł garść kamyków i zwracając się w stronę
Kurajszytów, rzekł: "Niech szczezną!" Rzucił kamyki w ich stronę i kazał swoim towarzyszom
ruszyć do ataku. Wróg został rozgromiony. Bóg sprawił, że ich dowódcy zostali zabici, a
szlachetnie urodzeni wzięci do niewoli. (...) Po skończonej bitwie Prorok nakazał odnalezienie
Abu Dżahla pośród zabitych. Opowiedział mi to Thaur ibn Jazid na podstawie tego, co usłyszał
od Ikrimy, który usłyszał to od ibn Abbasa; to samo opowiedział mi Abdullah ibn Abu Bakr.
Pierwszym, który dotarł do Abu Dżahla był Mu'adh ibn Amr ibn al-Dżamuh (...), który
opowiadał: "Słyszałem, że ludzie mówią, że Abu Dżahl jest w gęstwie i że nie można go dostać.
Usłyszawszy to, postanowiłem się tym zająć. Kiedy zbliżyłem się doń na odległość ciosu, ciąłem
go tak, że stopa i pół nogi odleciały daleko, niczym pestka z moździerza, w którym tłucze się
daktyle. Jego syn Ikrima ciął mnie w ramię tak, że odpadło i zawisło tylko na skórze, ale w
wirze bitwy zostawiłem go. Walczyłem cały dzień ciągnąc ramię za sobą, a kiedy za bardzo
mnie zaczęło boleć, przydepnąłem je nogą i oderwałem." Mu'adh żył później aż do panowania
Osmana. (...) Abdullah ibn Mas'ud znalazł Abu Dżahla, kiedy Prorok kazał go szukać wśród
zabitych. Abdullah opowiadał, że znalazł go jeszcze dychającego i położył mu nogę na szyi (za
to, że kiedyś w Mekce Abu Dżahl uderzył go i podrapał) i powiedział: "Więc w końcu Bóg cię
pokarał, bezbożniku?" (...) Ludzie z klanu Machzum opowiadają, że ibn Mas'ud mawiał:
"Powiedzial do mnie - 'wysoko zaszedłeś, prostaczku.' Wtedy odciąłem mu głowę i przyniosłem
Prorokowi mówiąc: 'Oto głowa tego bezbożnika Abu Dżahla!' Prorok zawołał: 'Na Boga, który
nie ma towarzysza, naprawdę?' (...) 'Tak', powiedziałem i rzuciłem głowę pod nogi Proroka, a

on dziękował Bogu."

LEKCJA 62: Koniec klanu Kuryzajtów
Wedle tego, co opowiadał mi al-Zuhri, w czasie południowej modlitwy Gabriel przybył do
posłańca Bożego mając na głowie haftowany turban i jadąc na mule z siodłem przykrytym
kawałkiem brokatu. Spytał on Posłańca Bożego czy przestali już walczyć, a kiedy ten
potwierdził, tamten powiedział, że aniołowie jeszcze nie złożyli broni i że on sam właśnie przed
chwilą ścigał nieprzyjaciela. "Bóg nakazuje ci najechać na siedzibę klanu Kurajza. Ja sam tam
zaraz pojadę wstrząsnąć ich twierdzą."
Prorok kazał ogłosić, że nikt nie ma odprawiać popołudniowej modlitwy, póki nie dotrze do
siedziby klanu Kurajza. Posłaniec Boży wysłał Alego naprzód z chorągwią i ludzie się wokół
niego zgromadzili. Ali posuwał się naprzód, aż dotarł w pobliże twierdzy i usłyszał wyzwiska
pod adresem Posłańca Bożego. Wrócił on do posłańca Bożego, który był już w drodze, i
powiedział mu, że nie chce być w pobliżu tych łotrów. Posłaniec Boży zapytał: "Dlaczego?
Czyżbyś usłyszał jak mówili o mnie źle?" a kiedy Ali potwierdził, rzekł: "Gdyby zobaczyli mnie,
nie mówili by tak." Kiedy Posłaniec Boży zbliżył się do twierdzy, zawołał: "O wy małpie syny!
Bóg was poniżył i zemści się na was srodze!" Oni odparli: "O Abul Kasim, nie jesteś przecież
barbarzyńcą!" (...) Posłaniec Boży oblegał ich przez dwadzieścia pięć dni, aż poczuli, że nie
mają wyjścia i Bóg zasiał strach w ich sercach. (...) W końcu poddali się, a Posłaniec Boży
kazał ich umieścić w Medynie w domostwie Bint al-Harith, kobiety z klanu Nadżdżar. Potem
Posłaniec Boży poszedł na bazar w Medynie (który służy za bazar do dziś) i wykopał tam długie
rowy, następnie po nich posłał i obcinał im po kolei głowy, kiedy ich przyprowadzano po kilku.
Był pośród nich ten bezbożnik Hujjaj ibn Achtab oraz Kaab ibn Asad, ich przywódca. Razem
było ich 600 lub 700, choć niektórzy mówią, że mogło ich być nawet 800 lub 900. Kiedy tak ich
po kilku odprowadzano, pytali Kaaba co ich może czekać. On odrzekł: "Nie rozumiecie? Nie
widzicie, że wszyscy po kolei są wzywani, a nikt nie wraca? Na Boga, to oznacza śmierć!"
Trwało to, aż Posłaniec Boży zabił wszystkich.(...) Szuba ibn al-Hadżdżadż powiedział mi, że
Abdul Malik ibn Umar powiedział mu, że Atija al-Kurajzi opowiadał: "Posłaniec Boży kazał zabić
wszystkich dorosłych z klany Kurajza. Ja byłem tylko chłopcem i kiedy zobaczyli że nie jestem
dorosły, puścili mnie wolno.(...) Muhammad ibn Dżafar ibn al-Zubajr mówił mi, że Urwa ibn alZubajr mówił mu, że Aisza opowiadała: 'Tylko jedna z ich kobiet była zabita. Była ze mną i
rozmawiała ze mną i śmiała się serdecznie kiedy Posłaniec Boży zabijał mężczyzn z jej klanu na
rynku miasta. Nagle czyjś głos wypowiedział jej imię. "Na Boga!" zawołałam, "Co się stało?"
Ona odpowiedziała: "Zabiją mnie." Zapytałam: "Za co?", ona odparła: "Za coś, co zrobiłam."
Wyprowadzono ją i obcięto jej głowę. Aisza mawiała: "Nigdy nie zapomnę mojego podziwu dla
jej dobrego humoru i śmiechu, mimo że cały czas wiedziała, że będzie zabita." (...)
Następnie Posłaniec Boży podzielił własność, żony i dzieci klanu Kurajza pomiędzy
muzułmanów i tego dnia ustalił ile kto ma dostawać, a sam wziął piątą część. (...) Posłaniec
Boży wybrał jedną z kobiet dla siebie, była to Rajhana bint Amr ibn Chunafa. (...) Pozostała
ona jego niewolnicą do swojej śmierci. Posłaniec Boży zaproponował, że ją poślubi i ukryje za
zasłoną, ale ona odpowiedziała: "Nie, wolę być twoją niewolnicą, tak będzie lepiej dla ciebie i
dla mnie." (...) Następnie Posłaniec Boży nakazał, by Saad ibn al Anzari, brat Abdul Aszkala,
pojechał z resztą kobiet z klanu Kurajza do Nadżdu i tam je sprzedał za konie i broń.

LEKCJA 63: ZAKAZANE JEDZENIE
Nie tylko świnki mogą odetchnąć z ulgą... ale także Ryby nie posiadające łusek oraz raki,
homary, slimaki, itp. są niedozwolone. Muhammad bin Muslim spytał Imama Dżafara asSadika (A) o ryby nie posiadające łusek na co Imam (A) odrzekł: "Jedz ryby mające łuski a nie
jedz ryb, które łusek nie mają." (Fiqh Al-Imam Jaffar Al-Sadiq by Jawad Mughniya tom 4 str.
368) Za forum sziaa (szyickie hadisy) Zakazane jest również spożywanie mięsa zwierząt
mięsożernych, takich jak lwy oraz ptaków mających szpony, jak np. jastrzębie jak również
mięsa osłów.

ĆWICZENIE
Szejk Ibrahim Madhi: „Błogosławieństwo każdemu, kto wzniecił dżihad dla dobra Allaha;
błogosławieństwo każdemu, kto dokonywał napadu dla dobra Allaha; błogosławieństwo
każdemu, kto założył na siebie bądź na swojego syna pas z materiałem wybuchowym i wszedł
pośród Żydów"
Czy pragniesz zostać szahidem?

LEKCJA 64: NIEWOLNICTWO JEST ZGODNE Z RELIGIĄ POKOJU
Kwiatek z pakistańskiej uczelni religijnej Jamia Binoria:
Pytanie: Jakie jest znaczenie "własności prawej ręki" i jaki jest cel jej posiadania? Niektórzy
bracia w Ameryce myślą, że jest okay aby mieć własność prawej ręki teraz w USA...
Odpowiedź: Własność prawej ręki (Malak-ul-Yemeen) oznacza niewolników oraz
niewolnice, które stały się własnością muzułmanina przez wojnę lub zakup. Będąc
właścicielem niewolnic jest zgodnym z prawem oraz prawidłowym odbywanie
stosunków seksualnych z nimi. Nawet jeśli dzisiaj muzułmanie zdobęda jakiś kraj, to
ta możliwość jest dopuszczalna, zgodna z prawem i prawidłowa.

LEKCJA 65: NIEWIERNI WYPAD Z PÓŁWYSPU ARABSKIEGO
„Szari’a zezwala niemuzułmanom na przebywanie na całym obszarze muzułmańskim z
wyjątkiem Półwyspu Arabskiego, który jest obszarem Haram” strona polskich wahabitów
Sahih Bukhari Volume 5, Book 59, Number 716 Prorok powiedział (...) "Wyrzuć pogan z
półwyspu Arabskiego" Podobnie w Sahih Bukhari Volume 4, Book 53, Number 393; W Sahih
Bukhari Volume 4, Book 52, Number 288 Muhammad użył słowa „wygnaj”
ĆWICZENIE
Pomedytuj nad słowami szejka Saleha Al-Fawzana, który niedawno podkreślał, że
„Niewolnictwo jest częścią islamu”

LEKCJA 66: ALLAH ZSYŁA PLAGI
Sahih Bukhari Volume 4, Book 56, Number 680:
Narrated 'Aisha: (the wife of the Prophet*) I asked Allah's Apostle about the plague. He told
me that it was a Punishment sent by Allah on whom he wished, and Allah made it a source of
mercy for the believers, for if one in the time of an epidemic plague stays in his country
patiently hoping for Allah's Reward and believing that nothing will befall him except what Allah
has written for him, he will get the reward of a martyr."
Opowiedziała Aisza: Zapytałam Apostoła Allaha o plagi. Powiedział mi on, iż jest to Kara
zsyłana przez Allaha na tych na których [Allah] chce, i Allah czyni z nich [plag] źródło litości
dla wierzących, ponieważ jeśli ktoś w czasie plagi pozostaje w kraju cierpliwie czekając na
nagrodę Allaha i wierząc, że nie spotka go nic innego poza tym co zapisał mu Allah, ten
dostanie nagrodę męczeństwa"

LEKCJA 67: NAPISZ OPOWIADANIE NA PODSTAWIE
PONIŻSZYCH ŹRÓDEŁ
Sahih Muslim, 217 „Zaiste Allah nakazał fachowość we wszystkich sprawach. Więc jeśli
zabijasz, zabijaj dobrze, jeśli masakrujesz, masakruj dobrze. Niech każdy z Was naostrzy swój
miecz”
Tabari IX:69 „Mordowanie niewiernych to drobnostka dla nas”
Ishaq:489 „Czy te skurwysyny [bastards] myślą, że nie jesteśmy równi w walce? Jesteśmy
mężczyznami którzy myślą, że nie ma wstydu w zabijaniu”
Bukhari:V4B52N270 „Posłaniec Allaha powiedział „Kto jest gotowy zabić Ashraha? Opowiadał
on szkodliwe słowa o Allahu i jego Apostole”. Wtedy wstał Maslama „Czy chciałbyś abym go
zabił?”. Prorok potwierdził „Tak”. Maslama powiedział „Więc pozwól mi, abym mógł go okłamać
[celem oszustwa które doprowadzi do zabicia]” Mahomet powiedział: „Możesz tak zrobić”
Tabari VII:97 „Rankiem po zamordowaniu Ashraha, Prorok zadeklarował „Zabijcie każdego
Żyda kiedy będzie to w Waszej mocy”"
Ishaq:368 „Ciało Ka'ba zostało powalone. Po jego upadku wszyscy Żydzi z plemienia Nadir
zostali poniżeni. Mieczem w ręce przecieliśmy go. Z rozkazu Mahometa zostaliśmy wysłani
sekretnie nocą. Bracia zabijający braci. Zwabiliśmy go do jego śmierci za pomocą podstępu.
Podróżując w nocy, odważnie jak lwy, weszliśmy do jego domu. Sprawiliśmy, że posmakował
śmierci z naszych zabójczych mieczy. Odnieśliśmy zwycięstwo dla religii Proroka”
Tabari VIII:180 „Także wśród wyeliminowanych był Ikrimah bin Abu Jahl oraz Sara,
niewolnica jednego z synów Abd Muttaliba. [Sara] Kpiła z Mahometa kiedy był w Mekce”
Tabari VIII:1818 „Posłaniec rozkazał zamordowanie sześciu mężczyzn i czterech kobiety.
Jedną z kobiet była Hind, która przysięgła wierność i została muzułmanką”
Ishaq:598 „Kiedy Apostoł wrócił do Medyny po rajdzie [grabieży] na [ludzie] Ta'if, rozniosła
się wieść że zabił kilku mężczyzn który wyśmiewali i obrażali go. Poeta któremu darowano
życie informował o tym we wszystkich miejscach”
Tabari IX:76 Prorok powiedział: „Malik poinformował mnie, że jesteś pierwszym z ludu Himyar
do przyjęcia islamu i że zabiłeś niewiernych, więc cieszymy się z Twojego dobrego losu”
Ishaq:308 oraz Tabari VII:67 „Kiedy Apostoł był w Safra, Nadr został zamordowany. Kiedy
Mahomet dotarł do Irq al-Zabyah zabił Uqbaha. Kiedy Prorok rozkazał zamordować go, Uqbah
powiedział „Kto zaopiekuje się moimi dziećmi, Mahomecie?” „Ogień piekielny” - odpowiedział
Apostoł a Uqbah został zamordowany.
Tabari VII:85 „Mahomet zabił wielu ludzi Quraysh (politeistów) w Badr”
Tabari VII:101 „Khazraj poprosił Proroka o zgodę na zabicie Sallama Huqayq, który był w
Khaybar. Uzyskał pozwolenie”
Ishaq:403 „Allah zabił dwudziestudwóch politeistów w Uhud”
Tabari VII:38 „Posłaniec Allaha zarządził że wszyscy Żydowscy mężczyźni oraz chłopcy którzy
osiągneli wiek dojrzałości powinni zostać ścięci [dekapitacja]. Później Prorok podzielił
bogactwa, żony oraz dzieci Żydów Banu Qurayza między muzułman”
Ishaq:464 „Żydom rozkazano zejść na dół i Posłaniec Allaha uwięził ich. Wtedy Prorok udał się
na plac targowy Medyny i wykopał w nim kilka rowów. Następnie wezwał po Żydów i obcinał im
głowy w tych rowach. Byli przyprowadzani w grupach. Było ich od 800 do 900 chłopców oraz
mężczyzn”

Tabari VIII:40 „Posłaniec rozporządził, że rowy powinny zostać wykopane w ziemi dla ludu
Quarayza. Następnie usiadł. Ali i Zubay zaczeli obcinanie głów [Żydów] w jego obecności”
Ishaq:316 Zbliżając się do Badr, Mahomet wysłał grupę jeźdzców z rozkazem złapania
Mekkańczyków i spalenia ich żywcem.

OSTATNIA, NAJWAŻNIEJSZA LEKCJA
LEKCJA 68: OBRONA RELIGII POKOJU I TOLERANCJI
Taqiyya i Kitman
Tłumaczyła Polonuska

ŚWIĘTA HIPOKRYZJA

Kłamstwo i zwodzenie w religii i kulturze islamskiej jest sprawą tak oczywistą jak dla nas
niewłaściwość tych zachowań. Muzułmanie uważają, że okłamywanie niewiernych dla celów
szerzenia Islamu jest chwalebne i dozwolone przez Allaha. Istnieje nawet odpowiednia
terminologia z tym związana: TAQIYYA i KITMAN. Warto jest zapoznać sie z technikami
stosowanymi przez przedstawicieli islamu dla zmylenia i oszukiwania nas - niewiernych.
Sztuka zwodzenia. Persona. Oszustwo. Kłamstwo. Ochrona; islamscy terroryści mają swoje
własne określenia na ten temat: taqiyya (wymawiane tark-e-ya) : zapobiegawcze udawanie lub
oszustwo i utrzymywanie prawdziwych przekonań w sekrecie; synonimem taqiyya może też
być słowo kitman: mentalna klauzula udawania/obłudy lub zatajenie nieprzyjaznych intencji.
Taqiyya i kitman inaczej ‘swięta hipokryzja’ rzutowała na kulturę arabską od ponad 1400 lat
odkąd została rozwinięta przez szyitów jako rodzaj obrony i zatajenia wiary przeciwko
sunnitom. Kiedy Prorok powiedział: 'he who keeps secrets shall soon attain his objectives.’ [ten
kto utrzymuje tajemnice powinien wkrótce zrealizować swoje cele]
Właściwe użycie taqiyya i kitman niejednokrotnie było sprawą życia i śmierci przeciwko
wrogom; jest również sprawa życia lub śmierci dla niejednego współczesnego terrorysty
islamskiego. Jak często zdarzało się w historii Islamu, doktryna teologiczna stalą się doktryną
operacyjną.
W czasie inkwizycji hiszpańskiej, sunnici Moriscos uczęszczali na msze i po powrocie do domu
zmywali z rąk “wodę święconą”. W terminologii bojowej, taqiyya i kitman pozwalała
mudżahedinom przybrać jakąkolwiek tożsamość jaka była konieczna by wypełnić swoje
zadanie; mieli na to teologiczne, doktrynalne, a później prawną aprobatę by udawać Żydów
czy Chrześcijan, by zdobyć dostęp do żydowskich czy chrześcijańskich celów: “mudżahedini
mogą przybrać kształt wrogów‘.
Taqiyya jest powszechna zarówno wśród szyickich jak i sunnickich muzułmańskich
dysputach i ma duże znaczenie dla zrozumienia fundamentalizmu islamskiego oraz
operacji terrorystycznych. Teoria i praktyka antyterroryzmu byłaby tu nieefektywna, a
nawet bez znaczenia czy krzywdząca bez zwrócenia uwagi na taqiyya i kitman czyli wiodącą
role zwodzenia od islamskiego prawodawstwa do instrukcji treningowych Al Kaidy, które
zawierają dokładne recepty jak używać kłamstwa w zachodnich krajach.
Według etyki chrześcijańskiej kłamstwo jest grzechem: w islamskim prawie i teologii,
używanie taqiyya przeciwko niewierzącym jest uznawane jako cnota i powinność
religijna.
Jak wiele ideii islamskich taqiyya i kitman zostaly uformowane w kontekście arabsko-islamskiej
formy trybalizmu, wojen zaborczych i konfliktu. Taqiyya używana była przez muzulman od VII

wieku by zmylić i podzielić ‘wroga’. Najulubieńszą taktyką była ‘deceptive triangulation’
[myląca triangulacja]; przekonać wroga, ze jihad nie jest skierowany do nich ale do
innego wroga. Inną taktyką było zaprzeczanie,że jihad w ogóle istnieje . Wynikiem
takiego błędnego oszacowania przez wroga, była śmierć.
Sydney NSW Australia: 2 Listopad 2002
Szejk Taj el-Din al Hilaly, kontrowersyjny Wielki Mufti Australii zabawia na posiłku z zaufanym
asystentem Keysarem Trad. Dziennikarz przebywający na o tym spotkaniu z Szejkiem napisał:
“Kilka razy, kiedy bezpośrednie odpowiedzi do zadawanych przeze mnie pytań w związku z
wersetami Koranu prosiły się o proste “tak” lub “nie”, obydwaj mężczyźni woleli unikać sprawy
poprzez kierowanie rozmowy na problemy z tłumaczeniami tych wersetów z arabskiego na
angielski.”
Powołując się na zwyczajne odsuwanie szejka od jego zjadliwych antysemickich uwag z 1998
roku dziennikarz zauważył:
'Mogę tylko zadumać się nad ustępliwością mojego gościa, który również chwalił ostatnio
samobójców palestyńskich, odwołać jego jawne i wstrętne uwagi z taką łatwością i bez
faktycznego przeproszenia.. Wydaje się być jasnym, że przywiązuję on wagę do sposobu w jaki
jego uwagi będą odbierane olbrzymia liczbę czytelnikow Sunday Telegraph, kiedy zostaną
przetłumaczone na arabski dla muzułman. On balansuje idąc po cienkiej linie.'
Dziennikarz- fachowiec nie powinien być zdziwiony, że czytelnikami obranymi za cel przez
szejka byli Australijczycy a nie Arabowie. Taqiyya, czy zwodzenie jest kluczową sprawą w
islamskim publicznym rozprawianiu i myli to publiczność zachodnią. Celem tego według Koranu
jest:
Koran 3:28 Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych!
A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony
jakiegoś niebezpieczeństwa.
Al Taqiyya jest tylko na języku; nie w sercu. Wierzący w islam może wypowiedzieć
cokolwiek, tak długo jak czuje się z tym komfortowo. Terroryści 9/11 żyli i odwiedzali
Stany Zjednoczone dwa lata przed atakiem. Jak wtopili się w społeczeństwo i
kulturę? Poprzez użycie taqiyya: “Nienawidzę cię ale uśmiecham się do ciebie”
Taqiyya i ‘Rozmywanie’ we współczesnej polityce i debacie.
Rozmywanie: przedstawiciel islamu często używa taqiyya jako formy “rozmywania’. Sprawa o
której się dyskutuje nie jest właściwie przedyskutowywana; raczej oponent zmienia przedmiot
rozmowy lub zaciemniania rozmowę poprzez wprowadzanie czasem mistycznego odnoszenia
się do Boga czy Allaha.
Twierdzenia o trudnościach w tłumaczeniu z arabskiego na angielski [czy jakikolwiek
inny język] czynią komunikację z niearabskimi rozmówcami trudną lub niemożliwą,
jest to inna forma “rozmywania”. Taktyczne użycie tłumacza oferuje ważna przewagę.
Granie roli ofiary: uważanie się za ‘ofiarę’ dyskryminacji religijnej i nietolerancji w
czasie debaty czy dyskusji jest następna formą “rozmywania”.
Manipulowanie niejasnościami: szejk Hilaly z Sydney pobił rekord (a) ’potępiając’ ataki 9/11
używając dwuznacznych słów a zarazem (b) chwaląc samobójcze operacje. Aczkolwiek
jakikolwiek przedstawiciel islamski rzadko potępi specyficzna akcje terrorystyczna, a odpowiedź
na wyraźne pytanie będzie zgrabnie omijana.
Dywersja: na przykład pytania związane z 9/11 będą ostrożnie zawrócone na sprawę
sytuacji Palestyńczyków, nikczemna role Izraela czy amerykańską politykę
zagraniczną i ich przymierze z Izraelem.

Antysemityzm, podstawowa sprawa w wierze fundamentalistów islamskich będzie
również zręcznie skierowana na zwodnicze i przesadzone historyczne odnośniki w
sprawie rzekomego dobrego statutu Żydów i niewierzących pod panowaniem
islamskim. W ten sposób dokonuje się ucieczki od zjadliwego współczesnego islamskiego
antysemityzmu.
Żądanie ’dowodów’: islamski przedstawiciel praktykuje taqiyya zdefiniowane w psychologii jako
‘cognitive denial’ [kognitywne wyparcie się] poprzez powtarzające się i ekstremalne żądania
“dowodów” rzekomych aktów terrorystycznych, o których wiedzą, że nie mogą być ujawnione.
Taktyczne wyparcie się: zamiast raczej przyznania się, że twierdzenie dotyczące sprawy może
być częściowo prawdziwe, islamski przedstawiciel wyprze się twierdzenia w sposób
absolutny/zdecydowany. Dla przykładu, “Niemożliwym jest bycie muzułmaninem i terrorystą”,
co jest fałszem i “Islam zabrania popełniania samobójstw” co jest prawda, ale nieistotne jako,
że ataki samobójcze czy martyrologia nie są zabronione w Koranie.
Islamski scenariusz ’obrony’: powtarzanie przez przedstawicieli islamskich tych
samych dających się przewidzieć frazesów w sprawie islamu w Londynie jak i w
Seattle i często wcześniej przygotowanych scenariuszy na temat “Islam jako
tolerancyjny i kochający pokój” aż do twierdzenia, niewzruszenie, że nakładanie
welonu oferuje kobietom więcej wolności (kobiety w krajach muzułmańskich mają
większą wolność niż w krajach zachodnich) tym samym wyłączenie dalszego
sprawdzania prawdziwego statusu kobiet pod panowaniem islamskim.
Islamskie frazesy są często powtarzane przez zachodnich polityków, na przykład “Mała grupa
fundamentalistów porwała wspaniałą religię” Umiejętny, na czas, wprowadzający w błąd i
dywersyjny motyw uprowadzenia islamu został wprowadzony do debat politycznych i
medialnych przez przedstawicieli islamskich w Stanach Zjednoczonych wkrótce po ataku 11
wześnia.
“Islam has been hijacked’ dywersyjny refren jest współczesnym odnośnikiem mediów i
polityków gdy chcą odwrócić uwagę od empirycznych i historycznych faktów istnienia doktryny,
politycznej i religijnej kontynuacji terroryzmu islamskiego. Podobny motyw “małej grupy
muzułman zajętej terroryzmem” jest zupełnie nieistotny jako, ze islamski terroryzm jest
zawsze dokonywany przez “małe grupy”.
Taqiyya jako posługiwanie się wrażeniami i percepcją.
Taktyczne użycie dzieci: widzowie telewizji australijskiej zauważyli, że w trakcie
przesłuchiwania podejrzanych o terroryzm zawsze na pierwszym planie pojawiały się osłonięte
kobiety, trzymające za ręke dzieci lub niemowlęta, które protestowały utrzymując niewinność
swoich mężów i odwołując się do ich wrodzonej dobroci. Z rozdygotanymi palcami wskazywały
na “szkody” uczynione przez policję w mieszkaniu rodziny. W niektórych przesłuchaniach nawet
podejrzany/ojciec trzymał dziecko na ręku i zaprzeczał wszelkiej działalności terrorystycznej.
Taqiyya i mylące używanie jihadu: Współczesne polityczne znaczenie jihadu jest jasne: jest to
jihad miecza. Islamscy fundamentaliści z Egiptu, spośród których Bin Laden rekrutował swoich
najważniejszych pomocników uważają, że jihad jest czwartym filarem i jest to zobowiązująca i
integralna wiara. Twierdzenie, że jihad jest subiektywnym i psychologicznym stanem
personalnej walki jest taqiyya. We współczesnym znaczeniu jihad oznacza - świetą wojnęprzeciwko niewierzącym i w tym kontekście instruktaż Al-Kaidy odwołuje się do jihadu jako
‘świętej wojny’.
Studiowanie taqiyya i kitman jest przydatne w zrozumieniu fundamentalizmu
islamskiego i terroryzmu. Od wydawania przez terrorystów fałszywych gróźb, operacyjnych i
strategicznych dezinformacji wydawanych przez Al-Kaide, do użycia taqiyya i kitman przez
terrorystów w czasie przesłuchań [lub po wypuszczeniu z więzienia i kłamania na temat tego co
się działo w tym więzieniu – choćby bezczeszczenie Koranu] do systematycznego używania
mylących wyrażeń związanych z Koranem przez muzułmańskich ‘rzeczników’.

ĆWICZENIE: Taqiyya w praktyce:
Na bazie poniższych wypowiedzi stwórz nowe przykłady taqiyya:
"Dzieci w rodzinie muzułmańskiej w pewnym wieku w naturalny sposób przechodzą pod opiekę
ojca, a nie "on je zabiera" ; "(...) noszenie chusty dla wielu kobiet nie jest bynajmniej znakiem
ucisku, lecz chętnie akceptowanym symbolem przynależności do wyznawanej religii, a także
ochroną przed erotycznymi zaczepkami mężczyzn" ; "Dopiero ostatnio zaczęto dostrzegać, że
jedną z przyczyn zacofania wielu islamskich społeczeństw są lata wyzysku kolonialnego przez
państwa europejskie"

SUPLEMENT

Lekcja 69 - Życie Muhammada – rozdział z książki Roberta
Moreya „Islamska Inwazja”
Życie Mohameta wraz z jego interesującymi epizodami może być poznane z materiału
zawartego w Koranie, Hadisach oraz wczesnych przekazach muzułmańskich. Wielu biografów
zarówno muzułmańskich i zachodnich pisało o tym człowieku.
Tak się szczęśliwie składa, że podstawowe fakty dotyczące życia Mohameta nie są
przedmiotem kontrowersji.[1]
Narodziny i wczesny okres
Mahomet przyszedł na świat w roku 570 w Mekce w rodzinie Abdullaha (Abd-Allah) i Aminy.
Rodzina jego należała do plemienia Kurajszytów, którzy sprawowali pieczę nad Kabby i
religijnym kultem skupionym wokół niej.
Mimo odległego pokrewieństwa z królewską rodziną Haszymitów, rodzina Mahometa należała
do jednych z uboższych.
Ojciec Mahometa umarł zanim przyszedł on na świat, a w wieku 6 lat umiera jego matka.
Zostaje wówczas wysłany na wychowanie do bogatego dziadka.
Po jego śmierci wychowaniem Mohameta zajmuje się jeden z braci ojca Mahometa.
Warto tutaj zaznaczyć, że wielu spośród najbliższych w rodzinie nie przyjęli roszczeń
Mahometa do bycia prorokiem. Jego własny dziadek, żył i umarł poganinem nigdy nie
przyjąłwszy islamu.
Biografowie zgodnie z wczesną tradycją utrzymują, że we wczesnym okresie życia Mahomet
nie miał szczególnych osiągnięć. Był on zwykłym arabskim chłopcem, który lubił gawędzić z
podróżującymi karawanami kupcami. Lubił wyprawy w pustynię, a szczególnie w jaskinie.
Jedyną niezwykłą rzeczą z wczesnego okresu jego życia były powtarzające się religijne
wizytacje.
Wczesne wizje
Według wczesnych muzułmańskich przekazów, młody, pogański Mohamet doświadczał
cudownych wizji.
Mamy więc wiarygodne zeznanie Mahometa, według którego niebiańska istota rozcięła mu
brzuch, zamieszała wnętrznościami, po czym zaszyła go![2]
Sam Mohamet później opisuje epizod w surze 94:2 co dosłownie brzmi:
Czyż nie otworzyliśmy ci brzucha?
Podczas gdy wszyscy wcześni muzułmańscy pisarze jak i krewni Mahometa umiejscawiają
incydent ten we wczesnym okresie życia Mahometa, to już jego późniejsi apologeci, ze
wstydem starają się przesunąć epizod ten do czasu po powołaniu Mahometa na proroka.
Jednak materiał historyczny jest przeciw takiemu przesunięciu.
Jeśli chodzi o znaczenie i sens otwierania brzucha i przesuwania wnętrzności nie mamy
jakiejkolwiek informacji. tym niemniej epizod ten jest zbyt dobrze udokumentowany aby go
pominąć milczeniem.
Wielu badaczy uważa, że wczesne religijne epizody Mahometa spowodowane były chorobą
psychiczną lub atakami epilepsji.

Matka Mohameta
Matka Mohameta Amina była pobudliwa z natury, często mówiła, że nawiedzana była przez
duchy lub dżiny. Utrzymywała także, że miała wizje i przeżycia religijne. Matka Mohameta
zajmowała się tym, co dzisiaj nazywamy sztuki okultystyczne. Jak utrzymują niektórzy
badacze, naturalne inklinacje te odziedziczył jej syn Mahomet.[3]
Padaczka?
Inni badacze sugerują, że być może wczesne wizje Mohameta były spowodowane połączeniem
ataków epilepsji i nad wyraz bujną wyobraźnią.
Wczesne przekazy muzułmańskie odnotowują fakt, że kiedy Mohamet miał otrzymać
objawienie od Allaha, często padał na ziemię w konwulsjach, mając wywrócone oczy, obficie
przy tym pocąc się. Nakrywano go wówczas kocem.
To właśnie w tym podobnym do transu stanie otrzymywał on swoje niebiańskie objawienia. Po
ataku wstawał i oświadczał co zostało mu objawione.
Z opisu zachowania i ruchów jakie towarzyszyły często tym transom, wielu naukowców
utrzymuje, że były one wynikiem ataków epilepsji.
Na przykład Mała Encyklopedia Islamu wydana przez Uniwersytet Cornell na stronie 274 pisze,
że same hadisy opisują "na wpół nienormalne stany ekscytacji jakie go opanowywały."
Należy przy tym pamiętać, że w kulturze arabskiej za czasów Mahometa ataki epilepsji były
postrzegane jako religijne symptomy demonicznego opętania albo niebiańskiej wizytacji.
Początkowo Mohamet rozważał obie możliwości jako wytłumaczenie swego stanu. Możliwość
demonicznego opętania doprowadziła go do próby popełnienia samobójstwa.
Jednak jego oddana żona wyperswadowała mu, że jest zbyt dobrym człowiekiem by być
opętanym. Do tego wrócimy później.
Zdajemy sobie sprawę, że rozważanie możliwości ataków padaczki u Mahometa jest dla wielu
muzułmanów obraźliwe. Stanowi to dla nich bluźnierstwo nawet rozważać taką możliwość. Nie
wspominając jednak o tym trzeba by przed czytelnikiem ukryć oczywiste fakty z życia
Mahometa. Jak więc mamy ukrywać coś, o czym wielu naukowców wypowiadało się?
Zachodni badacze nie przeczą, że Mohamet miał jakieś doświadczenia. Są jednak przekonani,
że należy je poddać wszelkiej możliwej interpretacji tak, aby każdy mógł wyciągnąć z nich
własny wniosek odnośnie tego, czym one w końcu były.
Tak jak muzułmanie mają prawo tłumaczyć je niebiańskimi wizytacjami, tak nie-muzułmanie
mają prawo określać je jako ataki epilepsji, demoniczne opętanie, nad pobudliwa wyobraźnia,
oszustwo, religijna histeria, lub cokolwiek innego, co może wystarczająco wyjaśnić to, co
spotykało Mahometa.[4]
Czytelnik ma zatem sam określić dla siebie zadowalające wytłumaczenie.
W encyklopedii McClintock & Strong czytamy co następuje:
Mohamet był nerwowego usposobienia i był obdarzony bujną wyobraźnią. Nie było niczym
niezwykłym dla niego uznać się po jakimś czasie za powołanego przez Boga do budowania
nowej wiary wśród swego plemienia.
Jak donoszą najstarsze i najbardziej wiarygodne przekazy, Mohamet był epileptykiem, a stąd
uważano go za opętanego.

Z początku podzielał on tą opinię o nim i dopiero stopniowo pod wpływem
przyjaciół, przekonywających go, że porządny i czysty człowiek jakim był
nie mógł być opętanym ale nawiedzanym przez aniołów, których dzięki
skłonnościom do halucynacji często widział w czasie przykrych ataków,
jakie nawiedzały jego udręczone ciało i umysł, lub też na jawie. To, co
wydawało się być dobre i prawdziwe dla niego po atakach, przyjmował jako
objawienie, które napawało jego zamyślony i zmienny charakter odwagą i
wytrwałością niezbędną by znieść wszelkie zagrożenia i umartwiania się.
[5]
Współczesna powściągliwość
W pełni rozumiemy skąd bierze się niechęć do wskazywania ataków epilepsji Mahometa jako
źródła jego objawień religijnych.
Zdajemy sobie sprawę, że stwierdzenie to może dotknąć niektórych muzułmanów. Naszą
intencją nie jest obrażanie lecz informowanie i ustalenie, że według opisów symptomów
towarzyszących transom Mahometa podanych we wczesnych przekazach muzułmańskich nie
można automatycznie wykluczyć możliwości epilepsji.
To, że ataki epilepsji były postrzegane jako nawiedzenia bogów lub demonów w przed
islamskiej Arabii jest niekwestionowanym faktem historycznym.
Rzeczywistość ta w połączeniu z tymi dwoma możliwościami jakie sam Mohamet brał pod
rozwagę zmusza do wniosku, że u podłoża jego transów była epilepsja lub coś jej pokrewnego.
Nie możemy ignorować faktów historycznych albo zmieniać historii tylko dlatego, aby nie ranić
uczuć tych, którzy nie chcą znać prawdy. Fakty pozostają faktami niezależnie od tego, jakie
ktoś żywi do nich uczucia.
Całe pokolenie uczonych islamistów oficjalnie stwierdziło, że należy wsiąść pod uwagę
możliwość epilepsji, jak zamanifestowała się we wczesnym okresie życia Mahometa wizją
otwieranego brzucha, oraz we wszystkich późniejszych jego "prorockich" transach.
Kontekst religijny
Jak zauważyliśmy wcześniej, Kurajszyckie plemię, w którym narodził się Mohamet, było
szczególnie przywiązane do kultu księżycowego bóstwa Allaha. Mohamet wzrastał w pobliży
Kabby, gdzie mieściło się 360 bożków oraz magiczny czarny kamień uważany za przynoszący
szczęście plemieniu Kurajszytów. Co roku był świadkiem licznych pielgrzymek przybywających
do Mekki. Obserwował pielgrzymów oddających cześć w Kabbie okrążających ją siedem razy,
całujących czarny kamień, po czym biegnących do nie zbyt odległego Wadi aby ciskać
kamieniami w diabła.
Nie dziwi zatem, że większość elementów składowych jego wychowania religijnego znalazło się
później w islamie nie będąc "nowym" objawieniem od Allaha jak usiłuje utrzymać islam.
Pierwsza żona
Młodość Mahometa pozbawiona była szczególnych wydarzeń. W wieku 25 lat doglądał
karawany. Właścicielką była starsza od niego o 15 lat wdowa. Spodobał jej się Mohamet i
wyszła za niego. Razem mieli dwóch synów, którzy zmarli wcześnie oraz cztery córki.
Jedna z córek wyszła za Usmana, który został kalifem odpowiedzialnym za ujednolicenie
tekstu Koranu.
Poślubiając zamożną wdowę, życie Mohameta płynęło beztrosko, jedynym obowiązkiem było
zarządzanie rodzinnym straganem z warzywami na rynku.
Powołanie na proroka
W wieku 40 lat Mahomet doświadczył kolejnej "wizytacji." Na skutek tego religijnego
doświadczenia zaczął on ostatecznie utrzymywać, że to Allah powołał go na proroka i apostoła.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wśród arabskich religii nie występowali zarówno prorocy
ani apostołowie.
Tytuł proroka pojawił się w nadziei, że uda mu się zwrócić uwagę żydów, podczas gdy tytuł
apostoła miałby przygarnąć do niego chrześcijan.

W ten sposób w kulcie Kabby razem z poganami dołączyć mieli żydzi i chrześcijanie.
Cztery sprzeczne wersje
Koran mówi nam, że Allah powołam Mohameta na proroka i apostoła. Ale jak zauważył dr
William Montgomery:
Niestety, mamy do czynienia z kilkoma zmiennymi wersjami tych
wydarzeń.[6]
Koran podaje nam cztery sprzeczne relacje pierwotnego powołania na proroka. Albo jeden z
nich jest prawdziwy i wszystkie pozostałe fałszywe. Albo wszystkie razem są fałszywe; nie
mogą wszystkie być jednocześnie prawdziwe.
W Koranie Mohamet opisuje swoje pierwotne powołanie na proroka i apostoła na cztery różne
sposoby.
Najpierw informuje nas o tym sura 53: 2-18 i sura 81: 19-24, mówiąc nam, że sam Allah
osobiście objawił się Mohametowi pod postacią człowieka i że Mohamet słyszał i widział go.
Później, wersja ta jest porzucona i jak mówi sura 16: 102 i sura 26: 192-194 powołanie to
wyszło od "Ducha Świętego."
Jako że Mohamet nie rozwija tej myśli ani wyjaśnia kim lub czym jest owy "Duch Święty"
wątek ten zostaje również porzucony.
Trzecia wersja pierwotnego powołania opisana jest w surze 15: 8. Według niej, do Mohameta
zostali posłani "aniołowie" i oni oznajmili, że Allah powołał go na proroka.
Relacja ta jest następnie skorygowana w surze 2: 98 i utrzymuje, że jedynie anioł Gabriel
powołał Mohameta i wręczył mu Koran.
Ta ostatnia wersja pierwotnego powołania z udziałem Gabriela mocno przypomina jego role
przy narodzinach zarówno Jezusa jak i Jana Chrzciciela.
Niektórzy uczeni są przekonani, że Mohamet uznał za naturalne, że kolejny prorok jak on
powinien być powołany przez Gabriela.
Ten czwarty i ostatni scenariusz jest tym, o którym słyszała większość muzułmanów i nie
muzułmanów.
Islamskie objawienie
W tym miejscu należy przypomnieć, że koncepcja objawienia w islamie odbiega znacznie od
chrześcijańskiej koncepcji objawienia w Biblii.
Słowo "objawienie" w arabskim oznacza dosłownie "przekazanie." Oznacza to, że Koran nie
pojawił się "przez" kogokolwiek wliczając w to Mohameta. Koran przyszedł "do" człowieka, w
tym wypadku do Mahometa.
Stąd nie ma ludzkich autorów Koranu. Allah mówił bezpośrednio przez Gabriela do człowieka, i
człowiek, jako odbiorca, nie jest tym, który "począł" Koran.
Jest to w kontraście do biblijnych autorów, którzy nawet identyfikowali się jako autorzy
poszczególnych ksiąg.
Chrześcijanom nie sprawia trudności przyznać, że księgę Izajasza napisał Izajasz albo
Ewangelię wg Mateusza napisał Mateusz. W niczym nie ujmuje to inspiracji Biblii.
Z Koranem jednak jest inaczej; nie ma tu żadnych ludzkich czy ziemskich źródeł jako że
materiał został przekazany od Allaha przez Gabriela.
Wątpliwości i samobójstwo
Po pierwszym religijnym doświadczeniu, na skutek którego Mohamet został przekonany, że
został powołany na proroka i apostoła, zaczął on mieć wątpliwości co do tego, czy jest przy
zdrowych zmysłach. W szczególności zaczął się obawiać, czy przypadkiem nie jest opętany
przez demony.
Fizyczne zachowanie towarzyszące jego religijnym transom nawet dla Mohameta wydawały się
być zbyt zbliżone do tych, jakie miewali inni padający w atakach na ziemię, o których

mówiono, że są opętani.
Depresja w jaką popadł stała się tak nieznośna, że zdecydował popełnić on samobójstwo.
Jednak w drodze na miejsce, gdzie chciał odebrać sobie życie doznał on kolejnego ataku. Tym
razem wizja jakiej doznał zdawała się mówić, że nie ma odbierać sobie życia, gdyż faktycznie
został powołany przez Boga. Jednak mimo tej wizji nadal był przygnębiony i pełen wątpliwości.
Rozpoczyna zwiastowanie
Kiedy w końcu zwierzył się żonie, przed którą otworzył swoje serce, znalazł w niej oparcie i
przekonanie, że został powołany przez Boga na proroka i apostoła. Zachęciła ona go, aby
zaczął dzielić się dobrą nowiną z rodziną i przyjaciółmi.
Z początku Mohamet podzielił się swoim powołaniem z rodziną i bliskimi w tajemnicy.
Faktycznie pierwszymi, którzy nawrócili się byli członkowie jego rodziny.
Powstaje opozycja
Wkrótce jednak poselstwo jego wychodzi na światło dzienne i natychmiast staje się on
obiektem kpin i pośmiewisk nie tylko reszty społeczeństwa , lecz również jego własnej rodziny.
Sytuacja stała się w pewnym momencie tak napięta, że ludność Mekki obległa tą część miasta
gdzie mieszkał Mohamet. Nastąpił moment krytyczny.
Szatańskie wersety
Aby ratować sytuację i uspokoić pogańską rodzinę i resztę plemienia Kurajszytów, zdecydował
on, że najlepiej będzie, jeżeli przyzna, że jest jak bardziej na miejscu oddawać cześć i modlić
się do trzech córek Allaha: Al-Lat, Al-Uzza i Manat.
Doprowadziło to do powstania tak zwanych "szatańskich wersetów," w których w momencie
słabości i pod przypuszczalnym wpływem szatana (według wczesnych muzułmańskich
autorytetów) Mohamet poddał się pokusie udobruchania pogańskiej rzeszy w Mekce (sura 53:
19).
Tematyce tej jest poświęcona ogromna bibliografia i można by napisać kolejny tom dotyczący
jedynie tej sprawie. Każda praca dotycząca islamu, muzułmańska czy zachodnia jak również
biografie Mohameta poruszają ją.
Historia tymczasowego uspokojenia pogan zezwoleniem im na praktyki politeistyczne nie może
być przemilczana czy wręcz zaprzeczona. Jest to fakt historyczny podtrzymywany zarówno
przez wszystkich zachodnich jak i muzułmańskich uczonych.
Jesteśmy przy tym świadomi, że istnieją współcześni apologeci muzułmańscy, którzy
odrzucają historię "szatańskich wersetów." Jednak czynią to nie w oparciu o fakty
historyczne,lecz na podstawie założenia, że Mohamet będąc bezgrzesznym nie mógłby dokonać
czegoś takiego.[7]
Mohamet upomniany
Kiedy uczniowie Mahometa w Medynie usłyszeli o jego nawrocie do politeizmu, natychmiast
pośpieszyli do niego z upomnieniem i poradą.
Później Mohamet będzie utrzymywał, że sam Gabriel przyszedł z nieba skarcić go za to, że dał
się szatanowi natchnąć do zgody na żądania Mekkan do oddawania boskiej czci córkom Allaha.
Wkrótce powrócił on do swego monoteizmu i stwierdził, że Allach ma moc "anulować" swoje
wcześniejsze objawienie.
Po śmierci Mohameta "szatańskie wersety" nie zostały włączone do Koranu. Zostały one
anulowane.[8]
Oczywiście sprawiło to nie kończące się szyderstwa. Pogańscy mieszkańcy Mekki ze swadą
wykazywali, że Allah Mahometa po prostu nie może zdecydować się: w jednym momencie nie
mogą oddawać czci trzem córkom Allaha. Później Allah powiedział, że mogą czcić trzy córki.
Teraz znowu mówi im, że nie mogą czcić jego córek. Czy Allah nie może zdecydować się?
Potęgujące się szyderstwo i nasilająca się wrogość sprawiają, że Mahomet opuszcza Mekkę i
udaje się do Taifu.
Nie znajduje tam jednak posłuchu i decyduje się na powrót do Mekki.

W drodze powrotnej do Mekki, jak podaje Koran (sura 46:29-35 i 72: 1- 18) Mohamet
zwiastował islam dżinom i zdołał nawrócił ich!
Według Koranu, dżiny te następnie zwiastowały islam ludziom. Stąd, męskie i żeńskie duchy
zamieszkujące drzewa, skały i wody Arabii dostały się pod panowanie Mohameta.[9]
Jest to klasyczna forma szamanizmu, w której Mohamet utrzymywał, że włada on obecnie
duchami ziemi.
Po powrocie do Mekki okazało się, że wrogie nastawienie do jego poselstwa jeszcze się
wzmogło. W szczególności prym wiedli kupcy, którzy widzieli zagrożenie ich interesom płynące
z perspektywy zmniejszenia się panteonu bóstw w Kabbie atakowanemu przez Mahometa.
Ucieczka do Medyny
Ponownie zmuszony do ucieczki, Mohamet znajduje przychylne schronienie w Medynie. Tam
przekonuje się on,że jego pogańska rodzina nie wyrzeknie się swoich bożków na drodze
perswazji. Rodzi się więc idea użycia do tego przemocy.
Pierwsza bitwa
Zaczął on sprawdzać swoją moc prowadzenia wojny wysyłając wpierw sześciu swoich
zwolenników, którzy zaatakowali karawanę, zabili człowieka, uprowadzili resztę do niewoli i
splądrowali towary. Incydent tez znany jest jako "napad Nakhala."
Miał on miejsce podczas panującego tradycyjnie w Arabii miesiąca pokoju i rozejmu.
Spadła na Mahometa nie kończąca się krytyka za złamanie obowiązującego wszystkich
zwyczaju pokoju i rozejmu napadając na karawanę.[10]
Druga bitwa
Poznawszy smak plądrowania i rozlewu krwi zwolennicy Mahometa tym razem pod
przywództwem samego proroka udają się do drugiej bitwy. Odnoszą oni zwycięstwo w bitwie
pod Badr.
Odniesiony wielki sukces sprawia, że coraz więcej zwolenników chętnych jest uczestniczyć w
rozbojach, rzeziach i plądrowaniu.
Mohamet obraca się przeciw żydom
W tym okresie Mohamet przekonuje się, że żydzi nie przyjmą jego poselstwa. Muzułmański
uczony Ali Daszi komentuje:
Po wypadzie w Nakhla i kolejnych udanych atakach na kurajszyckie i obcoplemienne karawany pozycja finansowa muzułmanów uległa wzmocnieniu.
Napady stały się sposobem zdobywania władzy przez proroka Mahometa i
jego towarzyszy, która ostatecznie rozciągnęła się na całą Arabię. Jednak
decydującym krokiem w uzyskani dominacji ekonomicznej i prestiżu było
zagarnięcie własności mienia żydowskiego w mieście Jatrib.[11]
Początkowo Mohamet starał się pozyskać akceptację żydów do swojego proroctwa
zwiastowaniem monoteizmu, przestrzeganiem żydowskiego szabasu, modlitwy w kierunku
Jerozolimy, częstemu odwoływaniu się do Abrahama i patriarchów, adoptowaniu niektórych
zwyczajów kulinarnych i wychwalaniu ich Pisma.
Kiedy jednak stało się oczywistym, że żydowscy kupcy nie zamierzają zostać uczniami
Mahometa, zaniechał on wszelkich żydowskich akcentów w swoim obrządku.
Zmienił on kierunek modlitwy do Mekki, zamiast żydowskiego szabasu przyjął on pogański
sabat piątkowy. Ponownie przyjął on pogańskie zwyczaje, w których wzrastał wychowywany
przez rodzinę.
Nie na tym jednak koniec. W tym to czasie zaczął on również zabijać żydów. Z początku
wysyłał on zabójców z poleceniem zamordowania indywidualnej osoby. Później zaczął atakować
całe żydowskie osady.
U podłoża ataków na Żydów były przyczyny zarówno finansowe jak i religijne.
Niektóre z osad żydowskich były ośrodkami handlu złotem i srebrem. Zdobycie ich oznaczało

natychmiastowe wzbogacenie się.
Encyklopedia Britannica informuje:
Kiedy odkrył on ich militarną niekompetencję, nie mógł powstrzymać się
pokusie zawładnięcia ich dobrami. Atak i splądrowanie kwitnącego osiedla
żydowskiego Khaibaru wydaje się zaspokoić apetyt jego niezadowolonych
zwolenników.[12]
Pierwsza porażka
Ostatecznie Mekkańczycy zdecydowali rozprawić się z zagrożeniem, jakie stwarzał Mahomet. W
roku 622 jego banda zostaje zaatakowana przez dużą armię. Mimo przepowiadania zwycięstwa
Mohamet odnosi sromotną porażkę. Dostaje cios szablą przez twarz, traci zęby i cudem uchodzi
z życiem. Jest to dotkliwa przegrana zarówno dla niego jak i jego zwolenników.
Niektórzy z nich porzucają go na skutek porażki. Czują się oszukani, mając obiecane poważne
udziały w łupach po chwalebnym zwycięstwie, które nigdy nie nastąpiło. Zamiast niego była
ucieczka z ciężko rannym przywódcą "prorokiem."
Dlaczego Mekkańczycy oszczędzili Mahometa i jego zwolenników pozostanie zagadką. Wydaje
się, że zadowolili oni swoje poczucie arabskiej zemsty i wrócili się do swych miast
pozostawiając Mahometa w spokoju.
Żydowskie osady
Ponownie zwraca Mohamet swoją uwagę na żydów, którzy stanowią łatwiejszy cel niż
Mekkańczycy.
Rozpoczyna się mordowanie żydów i rabowanie ich mienia. Kiedy jedno z miasteczek
żydowskich poddało się 700 do 1000 mężczyzn zostało ściętych jednego dnia podczas gdy
kobiety i dzieci zostały sprzedane w niewolę a ich mienie zrabowane. Fakt ten jest
potwierdzony zarówno przez muzułmańskich jak i zachodnich historyków.[13]
Triumf nad Mekką
Wzmocniwszy znacznie swoje siły Mohamet ponownie kieruje swoją uwagę na Mekkę. Zawiera
z władzami miasta rozejm dziesięcioletni. Dzięki warunkom rozejmu może on udawać się do
Mekki jako pielgrzym w drodze do Kabby. Wykorzystuje on tą okazję by na nowo rozgłaszać
swoje nauki, tym razem bez użycia siły.
Niecały rok później łamie on rozejm i mając za sobą tysiące zwolenników zmusza władze
Mekki do poddania się pod jego przywództwo.
Staje się w ten sposób Mohamet niekwestionowanym przywódcą religijnym. Uprzątną z Kabby
wszystkie bożki. Uciekając się do przemocy zabronił praktyk bałwochwalczych. Niejedna z
zabitych osób padła w ten sposób ofiarą jego osobistej wendety.
Na przykład jedna z poetek w swoim wierszu ośmieszyła Mahometa wykazując, że niektóre
fragmenty Koranu zostały skradzione z poezji jej ojca. Została za to zamordowana wraz ze
swoim dzieckiem. Odpierając zarzuty oburzonych morderstwem Medyńczyków Mahomet
powiedział, wskazując na mordercę: "Kto z was chce zobaczyć człowieka, któremu Allah i jego
wysłannik udzielił swego poparcia, niech spojrzy na Omara ibn-Adżidżi."[14]
Mohamet odniósł w tym momencie historycznym niewyobrażalny sukces. Jako
niekwestionowany przywódca i potentat Mekki i jej religijnego centrum znajduje on uznanie
wśród arabskich plemion, które zaczynają przybywać do niego ze wszystkich stron.
Życie osobiste Mahometa
Jego życie osobiste cechowały dwie słabości. Pierwszą z nich była chciwość. Rabując karawany i
żydowskie osiedla zgromadził on olbrzymi majątek dla siebie, swojej rodziny i plemienia.
Jego drugą słabością były kobiety. Pomimo tego, że w Koranie ograniczył swoich wyznawców
do nie więcej niż czterech żon, sam posiadał znacznie więcej żon i konkubin.
Kwestia ilości kobiet, z którymi Mohamet utrzymywał stosunki zarówno żon, konkubin i innych
oddanych mu wielbicielek była wypominana mu przez żydów. Ali Daszti komentuje:

Wszystkie komentarze są zgodne, że werset 57 czwartej sury Al-Nisa
został zesłany po tym, jak żydzi krytykowali apetyt Mahometa na kobiety,
zarzucając mu, że nie ma nic innego do zajęcia, jak tylko pojmować żony.
[15]
Odkąd poligamia była praktykowana w okresie starotestamentowym przez patriarchów takich
jak Abraham, sam fakt, że Mohamet miał więcej niż jedną żonę nie stanowi sam w sobie
dowodu, że nie był on prorokiem. Jednak fakt ten rzuca snop światła na sylwetkę Mahometa
jako człowieka.
Dodatkowo stanowi on logiczny problem dla muzułmanów. Ponieważ Koran w wersecie trzecim
czwartej sury zabrania posiadania więcej niż czterech żon, pojęcie większej liczby żon przez
Mahometa było by grzechem.
Tak oto z problemem tym radzą sobie niektórzy apologeci muzułmańscy:
Mohamet był bezgrzeszny. Koran nazywa grzechem posiadanie więcej niż
cztery żony, stąd Mohamet nie mógł mieć więcej niż cztery żony. Dlaczego?
Dlatego, że Mohamet był bezgrzeszny.
Próbowałem zwrócić uwagę, że kwestia ilości żon Mahometa powinna być ustalona według
kryteriów historycznych a nie na podstawie ślepej wiary.
Muzułmański uczony i dyplomata Ali Daszti podaje następującą listę kobiet w życiu Mahometa:

1. Chadziża

12. Hend

2. Sauda

13. Asma (z Saby)

3. Aisza

14. Zajnab (z Kozajma)

4. Omm Sulma

15. Habla

5. Hafsa

16. Asma (z Norman)

6. Zajnab (z Dżasz)

17. Maria (chrześcijanka)

7. Dżołajrija

18. Rajana

8. Omm Habiba

19. Om Szarik

9. Safija

20. Majmuna

10. Majmuna (z Haret)

21. Zajnab (trzecia)

11. Fatema

22 Khawla

Należy przy tej okazji wspomnieć, że pierwszych szesnaście imion na liście to żony. Numery 17
i 18 to konkubiny. Ostatnie cztery nie były ani żonami ani konkubinami, lecz oddanymi
wielbicielkami oddającymi się pragnieniom Mahometa.
Zajnab z Dżasz była pierwotnie żoną przybranego syna Mahometa. Fakt jej pojęcia przez
Mahometa był dla wielu z otoczenia proroka problemem.
Aisza miała tylko osiem albo dziewięć lat, gdy znalazła się w objęciach Mahometa. Ta strona
popędu Mahometa jest szczególnie bulwersująca dla ludzi zachodu.
Podczas gdy w krajach islamskich ośmioletnia dziewczynka może zostać wydana za dorosłego
mężczyznę, większość ludzi na Zachodzie wzdryga się na myśl o wydawaniu ośmioletniego
dziecka w małżeństwo komukolwiek.
Ta strona życia Mahometa często pomijana jest przez współczesnych badaczy, którzy znowu

pragną oszczędzić muzułmanom wstydu i ranić ich uczucia. Jednak historii nie da się przepisać,
aby uniknąć konfrontacji z faktem, że Mohamet posiadał nienaturalne pożądania wobec małych
dziewczynek.
Na koniec, Maria, -koptyjska chrześcijanka odmówiła poślubienia Mahometa, zachowując wiarę
chrześcijańską. Odważnie wybrała pozostanie niewolnicą, a nie muzułmanką.
Sprawa kobiet w życiu Mahometa jest tak dokładnie udokumentowana i wielokrotnie
przedstawiona przez badaczy, że jedynie zamknięta, pokrętna argumentacja ich nie dopuszcza
do wiadomości.
Śmierć Mohameta
Jeśli chodzi o samą śmierć Mohameta w roku 632 jest wokół niej nieco zamieszania.
Tradycyjny pogląd głosi, że został on otruty przez żydówkę, której rodzina została
wymordowana w jednym z pogromów Mahometa przeciw żydom.
Jednak incydent otrucia mógł mieć miejsce od dwóch do trzech lat przed faktyczną śmiercią,
trudno uwierzyć, że otrucie było przyczyną zgonu.
Jest równie szczególne, jak zauważają wcześni biografowie Mohameta, że nie miał on żadnego
przeczucia zbliżającej się śmierci. Nie poczynił on żadnych kroków aby wskazać na następcę po
sobie. Nie pozostawił po sobie jakiejkolwiek struktury rządów sprawowanych na wypadek jego
śmierci.
Również nie zebrał ani złożył razem swoich różnych objawień, które dzisiaj stanowią Koran.
Jego śmierć była nagła i nie zostawiła mu czasu zakończyć swoje sprawy.
Ponieważ Mohamet nie pozostawił żadnych instrukcji jak postępować po jego śmierci, wkrótce
islam podzielił się na różne zwalczające się sekty takie jak Szyici i Sunici.
Konkluzja
Zadziwiający geniusz i stanowcza osobowość Mohameta umożliwiły mu z mało znanego
pogańskiego kultu księżycowego bożka Allaha uczynić drugą co do wielkości religię świata!
[1] Garść biografii Mahometa zarówno zachodnich jak i islamskich autorów podana jest w
bibliografii.
[2] Alfred Guillaume, Islam, pp. 24-25.
[3] John McClintock and James Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical
Literature (Grand Rapids: Baker Book House, 1981 reprint), 6:406.
[4] Hurgronji, Mohammedanism (Westport, CT: Hyperion Press, 1981), p. 46.
[5] McClintock and Strong, Cyclopedia, 6:406. Po dalszą dokumętację dotyczącą symptomów
padania na ziemię, obfitych potów i nienormalnych odgłosów, itp. patrz: Pfander, The Balance
of Truth, pp. 343-348.
[6] Szczegółowa analiza tej sprzeczności patrz: W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca, pp.
54-68.
[7] Po muzułmańską apologetyczną perspektywę zamierzoną do obalenia niemal każdego
zastrzeżenia zachodnich uczonych patrz: Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad
(Delhi: Crescent Pub., 1976). Jego książka jest nacechowana brakiem jakiegokolwiek studium i
pełna jest pokrętnych argumentów. Po szczegółową analizę zachodnich naukowców patrz:
Guillaume, Watt, Gibb, Jeffery, etc.
[8] W. Montgomery Watt, Muhammad's Mecca, pp. 701-72, 86-93.
[9] Patrz: Guillaume, Islam, pp. 37-38.
[10] Ali Dashti, 23 Years, p. 86.

[11] Ibid., p. 87.
[12] Encyclopedia Britannica, 15:648.
[13] Muzułmańska dokumentacja, patrz:, Ali Dashti, 23 Years, pp. 88-91. Po zachodnią
dokumentację patrz: Alfred Guillaume, Islam, pp. 47-48.
[14] Cyt. wg J Wellhausena: Skizzen u. Vorarbeiten, t I, "Prolegomena zur ältesten Geschichte
des Islams" Berlin, 1899, p 117
[15] Dashti, 23 Years, pp. 120-138.

LEKCJA 70: WALKA ZBROJNA PRZECIWKO RZĄDOM
NIEWIERNYCH
"Mniemanie, że powinno się zwalczać rządzących, oparte jest na pewnym hadisie. Zostało
przekazane z wielu źródeł, włącznie z imamem Muslimem, że Prorok (sal allahu alejhi wa
salaam), powiedział: Nie zwalczajcie ludzi władzy, dopóki nie ujrzycie jasnego kufru, na który
macie jasny dowód od Allaha (z islamu)" Za Islam in Poland
Na tym hadisie opierają się terroryści zwalczający legalnie dzialające władze. Polscy
ekstremiści z islam-in-poland próbują wmówić (pod publiczkę?), że chodzi o zwalczanie
odstępstw w momencie istnienia Kalifatu. Jest to ewidentne kłamstwo, gdyż w Kalifacie nie
można było się buntować przeciwko kalifowi. Jest to kolejny ewidentny przykład taqiyya czyli
świętej hipokryzji. Dowód? W jakiś czas po śmierci Muhammada powstał nowy prąd w religii
pokoju - mutazylitym, którego zwolennicy "uważali, że Koran został stworzony, nie jest zatem
wieczny jak Bóg; powołując się na dogmat o boskiej sprawiedliwości uznawali wolną wolę,
którą Bóg dał człowiekowi, by sam decydował o wyborze między dobrem a złem; konsekwencją
boskiej sprawiedliwości była kara lub nagroda (piekło lub niebo) po osądzeniu ludzkiego życia"
(Encyklopedia PWN) - była to całkowita herezja z punktu widzenia religii pokoju... I co ciekawe
"Mutazylici uzyskali największe wpływy za Abbasydów, a kalif Al-Mamun (813–33) ogłosił ich
doktrynę jako obowiązującą w kalifacie" (Encyklopedia PWN) - czy ktokolwiek obalił złego
kalifa? Nie :-) Bo uzurpatorzy zostaliby zwyczajnie ścięci...
Tak więc słowa Muhammada "Nie zwalczajcie ludzi władzy, dopóki nie ujrzycie jasnego kufru,
na który macie jasny dowód od Allaha" oznaczają zwalczanie KAŻDEJ władzy która dopuściła
sie kufr, czyli odejścia od wiary. Oczywiście dla terrorystów religii pokoju aktualnie praktycznie
cały świat jest Dar al Kufr, czyli terenem na którym nie istnieje 100% prawo muzułmańskie i
które nie ma 100% muzułmańskich władz. Nawet Arabia Saudyjska jest kufr, bo np. obszar Al
Haram (święty obszar niedostępny dla niewiernych) nie zajmuje całego półwyspu Arabskiego
tylko niewielki obszar wokół miejsc świętych religii pokoju. Zaś w niedaleko od Mekki swoje
siedziby mają banki...
W przypadku walki z rządami niewiernych chodzi jeszcze nie tyle o walke z kufr (odejściem od
wiary) ale o samo rozprzestrzenienie religii pokoju zgodnie z (Sahih Bukhari Vol 1, Book 2, Nr
24) Apostoł Allaha powiedział: "Rozkazałem walczyć z ludźmi dopóki nie wyznają, że nikt nie
może być czczony jak tylko Allah i źe Mohamet jest Prorokiem Allaha, oraz to, że muszą
ofiarować modły oraz jałmużnę, a gdy wypełnią to wszystko wówczas zachowają swoje życie i
swoją własność..."
Podsumowując: terroryści i inni zbrodniarze jak najbardziej trzymają się litery religii
pokoju, w swojej ludobójczej walce o przywrócenie światowego Khilafahu. W razie
wątpliwości wróć do lekcji o walce na drodze Allaha...

Lekcja 71: Obrzezanie kobiet
Wszystkie cytaty za muzulmanka.pl
"Imam Nawawi i wielu innych uczonych twierdziło, że obrzezanie w stosunku do mężczyzn i
kobiet jest Sunną, imam Szafej i inni twierdzili, że jest to obowiązek wobec obu płci"
"Z kolei Imam Annaaser Yahya z szkoły(zajdeja)[7] twierdził, że obrzezanie jest obowiązkowe
wobec mężczyzn a sunna lub makroma wobec dziewczynek. Podsumowując można stwierdzić,
że obrzezanie jest zlecanym czynem , Sunna wobec chłopców, a wobec dziewczynek makroma"
Szejk Ateiah Saqer "Obowiązek obrzezania dotyczy mężczyzn i jest Sunną wobec kobiet , tak
twierdzili uczniowie Szafii i Imam Ahmad. Inni twierdzili na podstawie nieudokumentowanego
hadith, że jest to makroma wobec dziewczynek, czyli zalecany czyn"
"Pięć rzeczy jest spośród Fitry: Obrzezanie, usuwanie włosów łonowych, przycinanie wąsów,
obcinanie paznokci i usuwanie włosów z pod pachy." (Sahih al Bukhari, 7:779) Z hadisów
wynika że obrzezanie jest sunną którą należy praktykować. Towarzysze Proroka także się do
tej sunny stosowali" (fitra to naturalny stan człowieka)
Podsumowując: obrzezanie kobiet jest zalecane, a nawet bardzo zalecane...

LEKCJA 72: CZADORY I RELIGIA POKOJU
Ibn Dżarir at-Tabari wspomina w swoim Tafsirze Qur'anu, że Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi
wa salaam) powiedział do Al-Dżadda bin Qajsa z Bani Salimah: Czy chciałbyś walczyć
przeciwko Rzymianom w tym roku? On odpowiedział: O Wysłanniku Allaha! Jestem zaślepiony
przez kobiety i obawiam się, że jeśli zobaczę rzymskie kobiety, nie będę w stanie się
powstrzymać i ulegnę pokusie

LEKCJA 73: MUHAMMAD PACYFISTA
Sahih Bukhari, Volume 3, Book 45, Number 687:
Prorok Allaha powiedział: "Kto zabije Ka'b bin Al-Ashrafa jako że on skrzywdził Allaha i jego
Apostoła?" Muhamad bin Maslama wstał i powiedział: "Ja zabiję go." Przyszli oni [Maslama i
towarzysze] do niego jak obiecali i zabili go. Po czym przyszli do Proroka i powiedzieli mu o
tym.

LEKCJA 74: CO JEDZĄ DUCHY?
Sahih Bukhari, Volume 5, Book 58, Number 200:
Narrated Abu Huraira: (...)"What about the bone and the animal dung?" He said, "They are of
the food of Jinns. (...)
Opowiedział Abu Huraira: (...) (Abu Huraira zapytał Muhammada) „Co z kośćmi i gnojem?” On
odpowiedział „Są one jedzeniem dla dżinnów” (...)

LEKCJA 75: GDZIE JEST SZATAN?
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 54, Number 516: Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "If
anyone of you rouses from sleep and performs the ablution, he should wash his nose by
putting water in it and then blowing it out thrice, because Satan has stayed in the upper part
of his nose all the night."
Prorok powiedział „Ktokolwiek z was się przebudza i wykonuje ablucje, ten powinien umyć nos
za pomocą wody i wydmuchiwać ją, ponieważ Szatan stał całą noc w górnej części nosa”

LEKCJA 76: GORĄCZKA POCHODZI Z PIEKŁA
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 54, Number 484: Narrated Rafi bin Khadij: I heard the Prophet
saying, "Fever is from the heat of the (Hell) Fire; so cool it with water."
Słyszałem Proroka mówiącego „Gorączka jest z ognia piekielnego, więc chłódź ją wodą...”

LEKCJA 77: SZATAN SIUSIA DO USZU
Sahih Bukhari, Volume 2, Book 21, Number 245: Narrated 'Abdullah :
A person was mentioned before the Prophet (p.b.u.h) and he was told that he had kept on
sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet said, "Satan urinated in
his ears."
Pewna osoba została wezwana przed oblicze Proroka i powiedziała, że spała przez całą noc i nie
wstała na modlitwę. Prorok powiedział: „Szatan nasiusiał mu do uszu”

LEKCJA 78: Bóg Księżyc a archeologia
Rozdział z książki „Islamska Inwazja” Robert Morey
Ja dowiedzieliśmy się, religia islamu ma w centrum swojego kultu bóstwo zwane "Allahem."
Muzułmanie twierdzą, że W przed-islamskich czasach Allah był biblijnym Bogiem patriarchów,
proroków i apostołów.[1] Pojawia się zatem kwestia ciągłości.
Roszczenia muzułmanów co do ciągłości stanowią podstawę ich wysiłków zmierzających do
nawracania Żydów i chrześcijan. Jeżeli bowiem "Allah" jest częścią strumienia Bożego
objawienia w Piśmie św. wówczas jest on kolejnym stopniem biblijnej religii. Stąd powinniśmy
wszyscy stać się muzułmanami. Jeśli jednak z drugiej strony okazuje się, że Allah był przedislamskim pogańskim bóstwem, wówczas roszczenie to nie ma racji bytu.
Religijne roszczenia często upadają w świetle konkretnych dowodów naukowych, jakie na
przykład niesie z sobą archeologia. Tak więc zamiast prowadzić niekończące się spekulacje
dotyczące przeszłości, przyjrzyjmy się na moment temu, co nauka przedstawia jako materiał
dowodowy. Jak przekonamy się, materiał dowodowy wykaże, że bóg Allah był po prostu
pogańskim bóstwem. W rzeczywistości był on bogiem księżycem jego żoną bogini słońce, a
gwiazdy były jego córkami.
Archeolodzy odkryli świątynie boga księżyca rozrzucone po Bliskim Wschodzie. Zarówno na
górzystych terenach Turcji jak i na brzegach Nilu najbardziej rozpowszechnioną religią świata
antycznego był kult księżyca. Sumerowie jako pierwsza piśmienna cywilizacja pozostawiła po
sobie tysiące glinianych tabliczek opisujących ich wierzenia religijne. Jak wykazali Sjoberg i
Hall, starożytni Sumerowie oddawali cześć księżycowemu bogu o różnych imionach.
Najpopularniejszymi imionami były: Nanna, Suen oraz Asimbabbar.[2] Jego symbolem był
półksiężyc. Biorąc pod uwagę liczbę eksponatów zachowanych szczątków tego księżycowego
boga oczywistym jest, że była to dominująca religia Sumerów.

Kult księżyca był najbardziej rozpowszechnioną religią starożytnej Mezopotamii. Asyryjczycy,
Babilończycy i Hakidianie zapożyczyli imię Suen i przekształcili ja na Sin będący imieniem ich
głównego bóstwa.[3] Jak twierdzi profesor Potts "Sin jest imieniem właściwie pochodzenia
sumeryjskiego pożyczonym przez Semitów."[4]
W starożytnej Syrii i Kanie, księżycowy bóg Sin przedstawiony był zwykle jako półksiężyc.
Czasami księżyc w pełni bywał umieszczany nad półksiężycem podkreślając tym wszystkie fazy
księżyca. Bogini słońce była małżonką Sina a gwiazdy były ich córkami. Istar była córką boga
Sin.[5]
Ofiary składane księżycowemu bogu opisane są w tekstach Ras Shamra. W tekstach
ugaryckich bóg księżyc nazwany jest czasami Kusz. W Persji jak i Egipcie bóg księżyc
przedstawiany był na dekoracjach ściennych oraz głowach pomników. Był on sędzią ludzi i
bogów.
Jeśli chodzi o ścisłość, świat antyczny pełen jest symboli półksiężyca. Znajdują się one na
odciskach pieczęci, stelach, wyrobach garncarskich, amuletach, tabliczkach glinianych,
ciężarkach i odważnikach, nausznicach, naszyjnikach, ściennych dekoracjach, itp. W Tell-elObeid znaleziono miedzianego cielca z półksiężycem na czole. Bożek z ciałem byka i głową
człowieka ma na czole ułożony z muszelek symbol półksiężyca. W Ur stela Ur-Nammu
przedstawia symbol półksiężyca na samej górze rejestru bóstw, jako że księżyc był ich głową.
Nawet chleb był pieczony w formie półksiężyca jako akt czci księżycowego boga.[6]
Ur Chaldejskie było tak oddane księżycowemu bogu, że nazywano je czasami Nannar na
tabliczkach pochodzących z okresu jego świetności. Świątynia boga księżyca została odkryta w
Ur przez Sir Leonarda Woolley'a. Wydobył on na światło dzienne wiele artykułów związanych z
kultem księżyca, które obecnie znajdują się w Brytyjskim Muzeum. Haran był kolejnym
miastem znanym z oddania kultowi księżyca.
W roku 1950 w Hazor w Palestynie (Północny Izrael) odnaleziono wielką świątynię
księżycowego boga. Znaleziono dwa bożki przedstawiające boga księżyca. Każdy z nich
przedstawiał siedzącego człowieka z półksiężycem wyrzeźbionym na piersi. Z napisów jakie
towarzyszyły bożkom wynika, że były one bóstwami księżycowymi. Kilka mniejszych statuetek
odnaleziono w pobliżu, które zidentyfikowano na podstawie inskrypcji jako córki boga księżyca.
[7]
A jak się ma sprawa z Arabią? Jak zauważa profesor Coon, "Muzułmanie notorycznie gardzą
zachowaniem tradycji wczesnego okresu pogańskiego i skłonni są przekręcać wymowę przedislamskiej historii jaką pozwalają zachować nadając jej anachroniczne brzmienie."[8]
W dziewiętnastym wieku Arnaud, Halevy i Glaser udali się do południowej Arabii w wykopali
tysiące sabeańskich, mineańskich i katabańskich inskrypcji, które następnie zostały
przetłumaczone. W latach czterdziestych dwudziestego wieku archeologowie G. Caton
Thompson i Carelton S. Coon dokonali niezwykłych odkryć w Arabii. W latach pięćdziesiątych
Wendell Phillips, F.W. Albright, Richard Bower i inni kontynuowali wykopaliska w Qataban,
Timna i Marib (starożytna stolica Szeby).
Zebrano również tysiące napisów ze skał i ścian znajdujących się w północnej Arabii. Odkryto
także tysiące płaskorzeźb i wotywnych mis używanych w kulcie "córek Allaha." trzy córki AlLat, Al-Uzza i Manat czasami są przedstawione wszystkie razem z Allahem, bogiem księżycem
przedstawionym jako półksiężyc nad nimi.[9]
Dowody archeologiczne wykazują, że dominującą religią Arabii był kult księżycowego boga.
Stary Testament nieustannie ganił oddawanie czci bogu księżycowemu (vide 5 Moj. 4,19; 17,3;
2Król. 21,3 i 5; 23,5; Jer. 8,12; 19,13; Sof. 1,5). Kiedy izraelici popadali w praktyki
bałwochwalcze, był to najczęściej kult księżyca. W czasach starotestamentowych Nabonidus
(555-539 prz. Chr.), ostatni król babiloński zbudował Tayma w Arabii jako centrum kultu boga
księżyca. Stwierdza Segall "Gwiezdna religia południowej Arabii zawsze była zdominowana
Księżycem-bogiem w różnych odmianach."[10] Wielu uczonych zauważa, że imię księżycowego

boga "Sin" obecne jest w arabskich nazwach takich jak góra Synaj, pustynia Synaj itd.
Kiedy gdzie indziej popularność boga księżyca zmalała, Arabowie pozostali wierni swemu
przekonaniu, że księżyc-bóg jest największym ze wszystkich bogów. Mimo że oddawali cześć
360 bożkom w Kabbie, księżyc-bóg nadal pozostawał ich najważniejszym bóstwem.
Ostatecznie Mekka została zbudowana jako sanktuarium dla boga-księżyca. To ona właśnie
sprawiła, że Mekka była najświętszym miejscem pogańskiej Arabii.
W 1944 roku G. Caton Thompson w swojej książce Groby i Księżycowe świątynie Hureidhy
przedstawiła swoje odkrycie świątyni boga-księżyca w południowej Arabii. Znaleziono symbole
półksiężyca i nie mniej jak 21 inskrypcji z imieniem Sin w ruinach świątyni.[11] Znaleziono
również posąg, który być może jest właśnie owym księżycowym bożkiem. Inni znani
archeologowie później potwierdzili to.[12]
Materiał zebrany na miejscu wykopaliska potwierdza, że świątynia była czynna w czasach
chrześcijańskich. Dowody pochodzące zarówno z północnej i południowej Arabii pokazują, że
kult księżyca-boga był nie tylko aktywny w czasie Mahometa, ale że był to główny kult
religijny.
Według rozlicznych inskrypcji imię boga-księżyca było Sin, jednak jego tytuł al-ilah
oznaczający bóstwo sugerował, że był on głównym bóstwem wśród wielu bogów. Jak zauważył
Coon "Bóg Il albo Ilah początkowo był fazą Księżyca-boga."[13]
Księżycowy bóg zwany al-ilah, bóg, został skrócony do formy Allah już w przed-islamskich
czasach. Pogańscy Arabowie dawali imię Allah swoim dzieciom. Tak było na przykład z ojcem
Mohameta i jego wujem. Fakt ten dowodzi, że Allah był tytułem boga-księżyca już w czasach
Mahometa. Profesor Coon kontynuuje: "Podobnie, pod wpływem Mahometa, mało znany Ilah
staje się Al-Ilahem, Bogiem czy jak kto woli Allahem, Najwyższym Bytem."[14]
Fakt ten jest odpowiedzią na następujące pytania: "Dlaczego Allah nie jest zdefiniowany w
Koranie?" oraz "Dlaczego Mohamet zakładał, że pogańscy Arabowie wiedzieli już kim był
Allah?"
Mohamet został wychowany w religii księżycowego boga Allaha. Jednak posuną się on o krok
dalej niż jego pogańscy współplemieńcy arabscy. Podczas gdy wszyscy oni wiedzieli że Allah
(bóg-księżyc) jest największy ze wszystkich bóstw w ich panteonie, Mohamet zdecydował, że
Allach był nie tylko największym, ale jedynym bogiem.
Właściwie powiedział on: "Słuchajcie, wierzycie przecież, że Allach (bóg-księżyc) jest
największym ze wszystkich bogów. To czego chcę, to to, żebyście przyjęli, że jest on jedynym
bogiem. Nie odbieram wam Allaha, którego znacie i czcicie. Odbieram jedynie jego żonę i córki
oraz wszystkich innych bogów."
Politeistyczny kontekst kultu Allaha widoczny jest również z pierwszego zdania
muzułmańskiego credo: "Allah jest największy." Arabskie słowo dobitnie podkreśla kontrast
między większym a mniejszym.
Prawdą jest również, że pogańscy Arabowie nigdy nie zarzucali Mahometowi, że ogłasza on im
innego Allaha od tego, którego już znali i czcili. Stąd "Allah" był bogiem-księżycem jak
wykazują archeologiczne dowody.
Tak więc Mohamet usiłował osiągnąć swój cel na dwa sposoby. Poganom mówił, że wierzy w
księżycowego boga Allaha. Żydom i chrześcijanom mówił, że Allah jest także ich Bogiem.
Jednak Żydzi i chrześcijanie wiedzą lepiej i odrzucili jego Allaha jako fałszywego boga.
Al-Kindi, jeden z wczesnych chrześcijańskich apologetów przeciw islamowi, wykazał, że islam i
jego bóg Allah nie pochodzą z Biblii lecz od pogańskich Sabean. Nie czcili oni Boga Biblii ale
księżycowego boga i jego córki al-Uzza, al-Lat i Manat.[15]

Dr Newman podsumowuje swoje studium wczesnych debat chrześcijańsko-muzułmańskich
następującym stwierdzeniem: "Islam okazał się być odrębną i antagonistyczną religią, która
powstała z bałwochwalstwa."[16] Islamista Cesar Farah konkluduje: "Nie ma więc powodu, aby
przyjąć, że idea Allaha przekazana została muzułmanom od chrześcijan i Żydów."[17]
Arabowie oddawali cześć księżycowemu bogu jako najwyższemu bóstwu. Jednak to nie był
biblijny monoteizm. Podczas gdy bóg-księżyc był największym spośród innych bogów i bogiń,
jednak nadal był to politeistyczny panteon bóstw. Teraz, kiedy odkryto wykopaliska
księżycowych bożków nie sposób dłużej unikać faktu, że Allah był pogańskim bogiem w przedislamskiej epoce.
Czy nie zastanawia więc, że symbolem islamu jest półksiężyc? Że znajduje się on na szczytach
minaretów i meczetów? Że jest on na flagach państw islamskich? Że muzułmanie poszczą
przez cały miesiąc, który rozpoczyna i kończy się pojawieniem się na niebie półksiężyca?
Wniosek
Pogańscy Arabowie czcili księżycowego boga Allaha modląc się w stronę Mekki kilka razy
dziennie, odbywając pielgrzymkę do Mekki, okrążając biegiem świątynię boga księżyca zwaną
Kabba, całując czarny kamień, zabijając zwierzę na ofiarę dla księżycowego boga, rzucając
kamieniem w diabła, poszcząc przez cały miesiąc rozpoczynający i kończący się pojawieniem
się sierpu księżyca, dając jałmużnę biednym, itd.
Twierdzenie muzułmanów, że Allah jest bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i
apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych.
Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca.
Zapożyczył on symbolikę, obrzędy , ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii
księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez
wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii.
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LEKCJA 79: JAK STWORZONO KORAN?
Poniższy hadis jest o tym jak kalif Usman spalił wszystkie różniące się między sobą
wersje Koranu (tj. wewnętrznie sprzeczne) aby uchronić religię pokoju przed takimi
kłótniami jak u Żydów i chrześcijan. Kalif Usman był pierwszą osobą która
zbezcześciła Koran...
Sahih Bukhari: Volume 6, Book 61, Number 510: Narrated Anas bin Malik:
Hudhaifa bin Al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people
of Iraq were Waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa was afraid of their (the
people of Sham and Iraq) differences in the recitation of the Qur'an, so he said to 'Uthman, "O
chief of the Believers! Save this nation before they differ about the Book (Quran) as
Jews and the Christians did before." So 'Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us
the manuscripts of the Qur'an so that we may compile the Qur'anic materials in perfect copies
and return the manuscripts to you." Hafsa sent it to 'Uthman. 'Uthman then ordered Zaid bin
Thabit, 'Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As and 'AbdurRahman bin Harith bin Hisham to
rewrite the manuscripts in perfect copies. 'Uthman said to the three Quraishi men, "In case you
disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Qur'an, then write it in the dialect of Quraish,
the Qur'an was revealed in their tongue." They did so, and when they had written many copies,
'Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. 'Uthman sent to every Muslim
province one copy of what they had copied, and ordered that all the other Qur'anic
materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt.
Said bin Thabit added, "A Verse from Surat Ahzab was missed by me when we copied the
Qur'an and I used to hear Allah's Apostle reciting it. So we searched for it and found it with
Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. (That Verse was): 'Among the Believers are men who have
been true in their covenant with Allah.' (33.23)

