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Kilka	pytań	na	temat	islamu,	które	mogą	być	kluczowe	dla	przyszłości	Francji	i	Zachodu.	

	

Nieznajomość	 doktryny	 islamu	 jest	 powszechną	 plagą	 –	 także	 wśród	 wielu	 muzułmanów.	 Oto	 krótka	
synteza	świętych	tekstów	islamu	na	temat	niektórych	ważnych	kwestii,	które	dotyczą	przyszłości	Francji	i	
bardziej	ogólnie	Zachodu.	 	Ci,	którzy	uważają,	że	 ta	synteza	 jest	stronnicza	 i	nie	odzwierciedla	doktryny	
muzułmańskiej	 mogą	 sami	 sprawdzić	 ich	 autentyczność	 -	 ponieważ	 media	 nie	 dają	 możliwości	
uświadomienia	sobie	 istnienia	tych	tekstów.		W	 innych	czasach,	niektórzy	wyrzucali	sobie,	że	odmawiali	
przeczytania	i	prawdziwego	zrozumienia	znaczenia	pewnych	tekstów.	Czy	historia	musi	się	powtórzyć?	

	

Oto	 kilka	 bardzo	 prostych	 pytań,	 które	 należy	 zadać	 każdemu	 muzułmaninowi,	 by	 sprawdzić	 jego	
rozumienie	tych	świętych	tekstów	oraz	jego	postawę	względem	ich	znaczenia.	

1) Mahomet	powiedział,	że	każdy,	kto	porzuci	islam,	powinien	zostać	zabity.	Co	o	tym	myślisz	?	Czy	
każdy		muzułmanin	powinien	dziś	mieć	możliwość	zmiany	religii	lub	zostania	ateistą?	Czym	jest	
dla	ciebie	wolność	sumienia	według	zasad	islamu?	

Koran,	sura	2,	werset	217	:	(...)	A	 	 jeśli	 	ktoś	z	was	[muzułmanów]	wyrzeknie	się	swojej	religii	 i	umrze	w	
niewierze,	to	jego	uczynki	będą	daremne	na	tym	świecie	i	w	życiu	ostatecznym.	Tacy	będą	towarzyszami	
ognia	i	zamieszkają	w	nim	na	wieczność.	

Koran,	sura	5,	werset	54	:	O	wy,	którzy	wierzycie!	Jeśli	ktoś	z	was	odwróci	się	od	religii...	(...).	

Koran,	 sura	 8,	werset	 13	:	 (...)	 A	 jeśli	 ktoś	występuje	 przeciwko	 Bogu	 i	 Jego	Wysłannikowi,	 to	 Bóg	 jest	
straszny	w	karaniu!	

Koran,	sura	59,	werset	4	:	(...)	kto	zaś	sprzeciwia	się	Bogu,	to	Bóg	jest	surowy	w	karaniu!		

Hadis	(Bukhari	6878,	Muslim	1676)	:	Według	Abdullaha	ibn	Masuda,	wysłannik	Allaha	rzekł	:	«	Nie	wolno	
przelać	 krwi	muzułmanina	oświadczającego,	 że	 "Nie	ma	Boga,	 oprócz	Allaha,	 a	 Ja	 jestem	wysłannikiem	
Allaha",	za	wyjątkiem	trzech	przypadków:	żonaty	lub	mężatka	popełni	cudzołóstwo,	popełni	morderstwo,	
dokona	apostazji	i	oddali	się	od	wspólnoty	muzułmańskiej	».		

Hadis	 (Bukhari	 6922)	:	Opowiedział	 Ikrima:	 «	Ali	 spalił	 pewnych	 przestępców.	 Wieść	 ta	 dotarła	 do	 Ibn	
Abbasa,	który	rzekł:	«	Gdybym	to	 ja	był	na	 jego	miejscu,	nie	spaliłbym	ich,	bo	–	 jak	powiedział	Prorok	–	
«	Nie	 karzcie	nikogo	 karą	od	Allaha».	Ale	nie	mam	wątpliwości,	 że	 zabiłbym	 ich,	 bo	Prorok	powiedział:	
«	Jeśli	muzułmanin	porzuca	swoją	religię,	zabijcie	go».	

Hadis	(an-Nasa’i	4061)	:	 Ibn	Anas	powiedział,	że	Posłaniec	Boga	powiedział:	 	«	Jeśli	muzułmanin	porzuca	
swoją	religię,	zabijcie	go».	

2)	Jeśli	 islam	jest	religią	miłości	 i	pokoju,	dlaczego	Mahomet	rozpętał	dżihad,	świętą	wojnę	przeciwko	
wszystkim	niemuzułmanom?	Dlaczego	Koran	mówi,	że	muzułmanie	muszą	walczyć	z	niemuzułmanami,	
dopóty	dopóki	świat	nie	będzie	dla	samego	Allaha?	

Uwaga	:	 odniesienia	 do	 dżihadu,	 „walki	 zbrojnej	 na	 drodze	 Allaha”	 są	 tak	 liczne,	 że	 poniższe	 są	 tylko	
niewielkim	wyborem	 tekstów.	Pozostawiam	czytelnikowi	osądzenie,	 czy	poniższe	deklaracje	 Francuskiej	
Rady	 Kultu	 Muzułmańskiego	 (C.F.C.M.)	 wydają	 mu	 się	 wiernym	 i	 uczciwym	 przekazem	 doktryny	
muzułmańskiej,	jak	wynika	z	prostego	czytania	świętych	tekstów	islamskich.	

Art.	9	Konwencji	obywatelskiej	muzułmanów	Francji	(Francuskiej	Rady	Kultu	Muzułmańskiego	stanowi:	
«	Wbrew	 powszechnemu	 przekonaniu	 słowo	 „dżihad”	 oznacza	 w	 szczególności	 walkę	 i	 wysiłek	 własny	
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poprzez	 czynienie	 dobra.	 Działanie	 to	 ma	 przede	 wszystkim	 wymiar	 duchowy,	 polegający	 na	 jak	
najlepszym	działaniu	na	rzecz	dobra.	»	

	

ZASADA	DŻIHADU	:	WALKA	OFENSYWNA	

Koran,	sura	2,	werset	190:		Walczcie		na		drodze		Boga		z		tymi,		którzy		walczą		przeciwko		wam,	lecz	nie	
bądźcie	napastnikami.	Bóg	nie	miłuje	tych,	którzy	są	napastnikami.	

Koran,	sura	2,	werset	193	:	 	Walczcie	z	nimi,	aż	zakończy	się	prześladowanie,	a	religia	będzie	należeć	do	
Boga.	I	jeśli	oni	się	powstrzymają,	to	niech	nie	będzie	wrogości,	jak	tylko	wobec	ciemiężców.	

Koran,	sura	2,	werset	217	:	 	Zapytają	 	cię	 	o	 	walkę	 	w	 	świętym	 	miesiącu.	 	Powiedz:	 	«	Walka	 	w	 	 tym		
miesiącu	 	 jest	 	 wielkim	 	 grzechem,	 	 ale	 	 uniemożliwianie	 	 podążania	 drogą	 Boga,	 zaprzeczanie	 Mu,	
niedopuszczanie	do	odwiedzania		Świętego		Meczetu		i		wyganianie		stamtąd		ludzi,		jest	jeszcze	większym	
grzechem	przed	Bogiem	».	(...)	Oni	[bałwochwalcy]	nie	przestaną	walczyć	z	wami	tak	długo,		dopóki		nie		
odwrócą		was		od		waszej		religii.		(...)	

Koran,	 sura	 4,	 werset	 84	:	 Walcz	 na	 drodze	 Boga,	 odpowiadasz	 bowiem	 tylko	 za	 siebie.	 I	 zachęcaj	
wierzących	 [do	 walki]!	 Być	może,	 Bóg	 powstrzyma	 zaciekłość	 niewierzących.	 Bóg	 jest	 silniejszy	mocą	 i	
silniejszy	w	karaniu.		

Koran,	sura	8,	werset	17	:	Nie	wy	ich	zabijaliście	[w	bitwie	pod	Badr],	ale	Bóg	ich	zabijał	(...)		

Koran,	sura	8,	werset	39	:	I	walczcie	z	nimi,	aż	nie	będzie	już	prześladowań	i	cała	religia	będzie	należeć	do	
Boga.	Jeśli	jednak	oni	się	powstrzymają	[by	im	wybaczyć]:	zaprawdę,	Bóg	widzi	to,	co	oni	czynią!		

Koran,	 sura	 8,	 werset	 65:	 O	 Proroku!	 Pobudzaj	 wiernych	 do	 walki!	 Jeśli	 wśród	 was	 jest	 dwudziestu	
cierpliwych,	to	zwyciężą	dwustu	[niewierzących],	a	jeśli	wśród	was	jest	stu	cierpliwych,	to	zwyciężą	tysiąc	
tych,	którzy	nie	wierzą,	ponieważ	oni	nie	rozumieją.	

Koran,	 sura	 9,	 werset	 5	:	 Kiedy	 	 zaś	 	 miną	 	 zakazane	 	 miesiące,	 	 wtedy	 	 zabijajcie	 	 bałwochwalców	
[niewierzących],	 	 gdziekolwiek	 	 ich	 	 znajdziecie,	 	 chwytajcie	 	 ich,	 	 oblegajcie	 i	 zasadzajcie	 się	na	nich	w	
każdym	dogodnym	miejscu!	Jeśli	 jednak	oni	okażą	skruchę,	będą	odprawiać	modlitwę	i	 	płacić		podatek,		
to		dajcie		im		wolną		drogę.	(...)	

Koran,	 sura	 9,	 werset	 14	:	Walczcie	 z	 nimi,	 Bóg	 ukarze	 ich	 waszymi	 rękoma	 i	 okryje	 ich	 wstydem!	 On	
pomoże	wam	w	zwycięstwie	nad	nimi	i	uzdrowi	piersi	[serca]	ludzi	wierzących.	

Koran,	sura	9,	werset	29	:	Walczcie	z	tymi	spośród	ludzi	Księgi,	którzy	nie	wierzą	w	Boga	i	w	Dzień	Ostatni	i	
nie	zakazują	tego,	co	uznał	za	zakazane	Bóg	i	Jego	Wysłannik,	i	nie	przestrzegają	religii	prawdy,	dopóki	nie	
zapłacą	daniny	własnymi	rękoma	i	nie	będą	ulegli.		

Hadis	(Bukhari	36	,	Księga	II	«	O	wierze	»,	rozdział	27	:	Dżihad	jest	oznaką	wiary):	Przekazał	Abu	Hurajra,	że	
Prorok	rzekł:	«	Bóg	odpłaca	temu,	kto	wyrusza	na	Jego	drogę	powodując	się	wyłącznie	wiarą	w	Boga	i	w	
Jego	Posłańca,	 nagrodą,	 zdobyczą	 lub	Rajem	».	 Prorok	dodał:	 «	Gdyby	nie	 trudność,	 jaką	 sprawiłoby	 to	
mym	 współwyznawcom,	 nie	 zostawałbym	 w	 tyle	 za	 żadnym	 oddziałem	 ruszającym	 na	 wyprawę,	 i	
pragnąłbym	 zginąć	 śmiercią	 męczeńską	 na	 drodze	 Boga	 i	 zmartwychwstać,	 i	 znowu	 zginąć	 śmiercią	
męczeńską	i	zmartwychwstać,	i	znowu	zginąć	śmiercią	męczeńską.	»	

	

DŻIHAD	JEST	OBOWIĄZKOWY	

Koran,	sura	2	werset	216	:	Przepisana		jest		wam		walka,		choć		czujecie		do		niej		nienawiść.		Zdarza	się,	że	
czujecie	niechęć	do	jakiejś	rzeczy,	która	jest	dla	was	dobra,	a	kochacie	jakąś	rzecz,	która	jest	dla	was	zła.	
Bóg	wie,	ale	wy	nie	wiecie.	
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Koran,	 sura	 4,	 werset	 71	:	 O	wy,	 którzy	wierzycie!	 Zachowujcie	 ostrożność	 i	 albo	wyruszajcie	 do	walki	
oddziałami,	albo	walczcie	wszyscy	razem.			

Koran,	 sura	 4,	 werset	 76	:	 	 Ci,	 którzy	 wierzą,	 walczą	 na	 drodze	 Boga,	 a	 niewierzący	 walczą	 na	 drodze	
Saguta.	Walczcie	przeciwko	sprzymierzeńcom	szatana!	Zaprawdę,	słabe	są	podstępy	szatana!		

Koran,	sura	9,	werset	38	:	O	wy,	którzy	wierzycie!	Cóż	się	z	wami	stało,	że	kiedy	mówi	się	wam:	„Ruszajcie	
na	 drogę	 Boga”,	 wy	 kurczowo	 trzymacie	 się	 ziemi?	 Czyżbyście	 woleli	 życie	 tego	 świata	 od	 życia	
ostatecznego?	Przyjemności	życia	tego	świata	są	niczym	w	porównaniu	z	życiem	ostatecznym.		

Koran,	sura	9,	werset	39	:	Jeśli	nie	wyruszycie,	to	Bóg	ukarze	was	karą	bolesną	i	zastąpi	innym	narodem,	a	
Wy	nie	zdołacie	Mu	w	czymkolwiek	zaszkodzić.	(...)	

Hadis	 (Muslim	 89)	:	 Przekazał	 Abu	 Hurajra,	 że	 Prorok	 powiedział:	 «	Unikajcie	 siedmiu	 grzechów	
śmiertelnych	».	 Powiedziano:	 «	O	 Wysłanniku	 Allaha!	 Jakie	 to	 grzechy?	»	 Prorok	 powiedział:	
«	Dopuszczanie	 się	 bałwochwalstwa,	 uprawianie	 magii,	 zabijanie	 tego,	 kogo	 Allah	 zakazał	 zabijać,	
zajmowanie	 się	 lichwą,	 korzystanie	 z	majątku	 sieroty,	uciekanie	 z	bitwy	w	dniu	walki	oraz	oskarżanie	o	
cudzołóstwo	cnotliwej	kobiety	».		

	

	

ZGINĄĆ	W	WALCE	:	APOLOGIA	MĘCZEŃSTWA	

Koran,	sura	2,	werset	154	:	O	tych,	którzy	zostali	zabici	na	drodze	Boga,	nie	mówcie:	„Martwi”.	Nie,	oni	
żyją,	ale	wy	tego	nie	pojmujecie.	

Koran,	sura	3,	werset	157	:	 Jeśli	 	 zostaniecie	 	 zabici	 	na	 	drodze	 	Boga	 	 lub	 	 też	 	umrzecie,	 	 to	 	przecież		
przebaczenie		i		miłosierdzie		od		Boga		są		lepsze		od		tego,	co	oni	zgromadzą.			

Koran,	sura	3,	wersety	169	&	170	:	Nie		uważaj		za		zmarłych		tych,		którzy		zginęli		na		drodze		Boga!		Nie!	
Oni	żyją	i	otrzymują	zaopatrzenie	u	swego	Pana,	ciesząc		się		tym,		co		Bóg		dał		im		w		swej		hojności,		i		
ciesząc		się		ze	względu	na	tych,	którzy	pozostali	i	jeszcze	nie	dołączyli	do	nich,	że	nie	doświadczą	strachu	i	
nie	będą	się	smucić.		

Koran,	sura	4,	werset	74	:	(...)	Kto	będzie	walczył	na	drodze	Boga	i	zostanie	zabity	lub	osiągnie	zwycięstwo,	
tego	obdarzymy	nagrodą	ogromną.	

Koran,	sura	9,	werset	111	:	Bóg	kupił	od	wierzących	ich	dusze	oraz	ich	majątki	w	zamian	za	Raj.	Oni	walczą	
na	drodze	Boga,	zabijają	i	są	zabijani	zgodnie	z	Jego	prawdziwą	obietnicą	w	Torze,	Ewangelii	i	Koranie.	A	
któż	 jest	wierniejszy	w	 swym	przymierzu	 niż	 Bóg?	 Cieszcie	 się	więc	 z	 handlu,	 jaki	 poczyniliście.	 To	 jest	
osiągnięcie	wielkie!		

Hadis	 (Bukhari	7530)	:	Według	 Jubaira	bin	Haiya,	Al-Mughira	powiedział:	 «	Prorok	pouczył	nas,	 że	Allah	
rzekł:	«	Kto	z	nas	zginie	śmiercią	męczeńską,	trafi	do	raju».	

Hadis	 (Bukhari	2817)	:	Anas	 Ibn	Malik	przekazał,	 że	Prorok	powiedział:	«	Żaden	z	mieszkańców	Raju	nie	
pragnąłby	 powrócić	 na	 ten	 świat,	 nawet	 jeśli	 otrzymałby	 wszystkie	 dobra	 tego	 świata,	 poza	
męczennikiem,	który	wróciłby	na	 ten	świat	 i	 z	największą	chęcią	pragnąłby	zostać	zabity	dziesięć	 razy	z	
rzędu	ze	względu	na	zaszczyt,	który	otrzymał	od	Allaha	».	

Hadis	 (Muslim	 1899)	:	 	 Jabir	 powiedział:	 «	Pewien	mężczyzna	 zapytał	 Proroka:	 «	Jeśli	 zostanę	 zabity	 na	
drodze	Allaha,	to	jak	sądzisz	gdzie	będę?	»	On	powiedział:	«	W	raju	».	Wyrzucił	parę	daktyli,	które	trzymał	
w	ręku,	i	walczył	dopóki	nie	został	zabity	».	

Hadis	(at-Tirmidhi	1663)	:	Według	Al-Miqdama	ibn	Madiyariba,	wysłannik	Allaha	powiedział	:	«	Męczennik	
otrzymuje	od	Allaha	sześć	nagród	:	(...)	5)…	ożeni	się	z	72	dziewicami	w	Raju	;	6)	będzie	mógł	zaręczyć	za	
70	swoich	krewnych	».	
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LOS	PRZECIWNIKÓW	I	WIĘŻNIÓW	

Koran,	sura	5,	wersety	33	&	34:	Karą		dla		tych,		którzy		walczą		przeciwko		Bogu		i		Jego		Wysłannikowi		i		
starają		się		szerzyć		na		ziemi		zepsucie,		będzie		to,		że		zostaną		zabici		lub		ukrzyżowani,		lub		odcięte		im		
będą		naprzemianlegle		ręce		i		nogi,		lub		zostaną		wygnani		ze		swojej		ziemi.		Taka	czeka	ich	hańba	na	tym	
świecie,	a	w	życiu	ostatecznym	kara	bolesna.	Z		wyjątkiem		tych,		którzy		okażą		skruchę,		zanim		znajdą		się		
w		waszej		władzy.		Wiedzcie,		że		Bóg		jest		Przebaczający,		Miłościwy.		

Koran,	 sura	 8,	 werset	 67:	 Nie	 jest	 dane	 Prorokowi,	 aby	 brał	 jeńców,	 zanim	 nie	 opanuje	 ziemi.	 Wy	
[wierzący]	pragniecie	dóbr	tego	świata,	a	Bóg	chce	życia	ostatecznego.	(...)		

	

LOS	UWIĘZIONYCH	KOBIET	:	GWAŁTY,	NIEWOLNICTWO,	SPRZEDAŻ	

Sira:	Wysłannik	Boga	wziął	kilku	jeńców	[podczas	bitwy	pod	Chajbarem],	wśród	nich	była	Safija	bint	Hujjaj,	
której	mężem	był	Kinana	ibn	al-Rabi	oraz	jej	dwie	kuzynki	ze	strony	ojca.	Wysłannik	Boga	wybrał	Safiję	dla	
siebie.	

Dihja	Ibn	Kalifa	al-Kalbi	zwrócił	się	najpierw	do	Wysłannika	Allaha,	by	ten	podarował	mu	Safiję,	jednak	gdy	
ten	 wybrał	 Safiję	 dla	 siebie,	 podarował	 Dihjowi	 jej	 dwie	 kuzynki.	 Pozostałe	 uwięzione	 kobiety	 zostały	
oddane	innym	muzułmanom.	(...)		

Ibn	 Ishak	powiedział:	 «	Abdullah	 Ibn	Abi	Nujayh	powiedział	mi	 powołując	 się	 na	 autorytet	Makhula,	 że	
Wysłannik	Allaha	zabrania	im	tego	dnia	czterech	rzeczy:	1)	współżycia	z	pojmanymi	kobietami	w	ciąży;	(...)	
Wysłannik	 Allaha	 powiedział:	 «	Człowiek,	 który	 wierzy	 w	 Boga	 i	 w	 Dzień	 Sądu	 ostatecznego	 nie	 może	
polewać	 swym	 nasieniem	 nasienia	 innych	 -	 to	 znaczy	 współżyć	 z	 ciężarnymi	 kobietami	 w	 niewoli.	
Mężczyzna,	który	wierzy	w	Boga	i	 	Dzień	Sądu	ostatecznego	nie	ma	prawa	współżyć	z	kobietą	w	niewoli	
[czyli	gwałcić	ją	fizycznie],	zanim	nie	upewni	się,	co	do	jej	czystości	».	

Sira:	Ibn	Ishak	powiedział	:	«	Następnie	Wysłannik	Allaha	dokonał	podziału	dóbr	plemienia	Banu	Kurajza,	
kobiet	i	dzieci	pomiędzy	muzułmanami.	Tego	dnia	wskazał	udziały	dla	jeźdźców	oraz	dla	piechoty.	(...)	To	
była	 pierwsza	 część	 łupu,	 który	 podzielono	 i	 z	 którego	 odjęto	 jedną	 piątą.	 To	 wedle	 tej	 reguły,	
wprowadzonej	przez	Wysłannika	Allaha,	od	 tej	pory	dokonywano	podziału	 łupów.	Następnie	Wysłannik	
Allaha	wysłał	 Saida	 Ibn	 Zajd	 al-Ansaira,	 brata	 Banu	 Abd	 al-Ashhal	 do	 Nadżdu	 z	 pojamanymi	 kobietami	
plemienia	Banu	Kurajza,	by	je	sprzedać	za	konie	i	broń.	

3)	 Co	 sądzisz	 o	 twierdzeniu	 Koranu,	 że	 społeczność	 muzułmańska	 jest	 najlepsza	 ze	 wszystkich	
społeczności	ludzkich	i	twierdzeniu	o	jej	wyższości	nad	wszystkimi	innymi?	

Koran,	 sura	 3,	 werset	 104	:	 Niech	 powstanie	 z	 was	 [muzułmanów]	 wspólnota	 nawołująca	 do	 dobra,	
nakazująca	to,	co	jest	słuszne,	i	zakazująca	tego,	co	jest	złe.	Oni	są	tymi,	którzy	osiągną	szczęśliwość.		

Koran,	sura	3,	werset	110	:	Wy	[muzułmanie]	jesteście		najlepszą		wspólnotą,		stworzoną		dla		ludzi.		Wy		
nakazujecie		to,		co		jest		słuszne,		zakazujecie		tego,		co		jest		złe,		i	wierzycie	w	Boga.	(...)	

Koran,	 sura	 3,	 werset	 139:	 	 Nie	 upadajcie	 na	 duchu	 i	 nie	 martwcie	 się.	 Będziecie	 górą,	 jeśli	 jesteście	
wierzący.		

4)	Dlaczego	islam	popiera	nienawiść	do	Ludu	Księgi,	to	znaczy	do	chrześcijan	oraz	przede	wszystkim	do	
Żydów?	

Koran,	sura	3,	werset	110	:	(...)	Jeśli	tylko	Lud	Księgi	by	uwierzył,	to	byłoby	dla	niego	lepsze.	Są	wśród	nich	
wierzący,	ale	większość	z	nich	to	ludzie	występni.		
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Koran,	sura	5,	werset	51	:	O	wy,	którzy	wierzycie!	Nie	bierzcie	sobie	żydów	ani	chrześcijan	za	opiekunów	i	
powierników.	Oni	są	opiekunami	i	powiernikami		jedni		dla		drugich.		A		kto		z		was		weźmie		ich		za		swoich		
opiekunów	 	 i	 	 powierników,	 	 ten	 	 stanie	 	 się	 	 jednym	 	 z	 	 nich.	 	 Bóg	 	 nie	 prowadzi	 drogą	 prostą	 ludzi	
niesprawiedliwych.	

Koran,	sura	5,	werset	65	:	Gdyby	ludzie	Księgi	uwierzyli	 i	byli	bogobojni,	to	niewątpliwie	odpuścilibyśmy	
im	ich	złe	uczynki	i	wprowadzilibyśmy	ich	do	Ogrodów	szczęśliwości.		

Koran,	sura	5,	werset	82	:	Przekonasz	 	się,	 	że	 	 ludźmi	 	najbardziej	 	wrogimi	 	wobec		wiernych	są	żydzi	 i	
bałwochwalcy.	(...)	

Koran,	sura	9,	werset	29	:	Walczcie	z	tymi	spośród	ludzi	Księgi,	którzy	nie	wierzą	w	Boga	i	w	Dzień	Ostatni	i	
nie	zakazują	tego,	co	uznał	za	zakazane	Bóg	i	Jego	Wysłannik,	 i	nie	przestrzegają	religii	prawdy	[islamu],	
dopóki	nie	zapłacą	daniny	własnymi	rękoma	i	nie	będą	ulegli.	

Koran,	sura	9,	werset	30	:	Żydzi	mówią:	„Uzajr	jest	synem	Boga”.	Chrześcijanie	zaś	mówią:		„Mesjasz		jest		
synem		Boga”.		To		są		słowa		wypowiedziane		ich		ustami:		oni		naśladują		tych,		którzy		nie		wierzyli		już		
wcześniej.	Niech	Bóg	ich	przeklnie!	W	jakież	kłamstwo	popadli!		

Koran,	sura	62,	werset	5	:	Ci,		którym		powierzono		niesienie		Tory,		a		którzy		później		nie		ponieśli		jej,		są		
niczym		osioł,		który		niesie		księgi.		Jakże		zły		jest		przykład	ludzi,	którzy	uznali	za	kłamstwo	znaki	Boga!	
Bóg	nie	prowadzi	ludzi	niesprawiedliwych!		

Hadis	 (Bukhari	 3593)	:	 Abdallah	 Ibn	 Umar	powiedział:	 «	Usłyszałem	 Wysłannika	 Boga	:	 Muzułmanie	
zwalczajcie	żydów	i	będziecie	zwyciężać.	Żydzi	będą	się	chować	za	kamieniami.	Wtedy	kamienie	zawołają:	
«	Oh,	muzułmaninie,		schował	się	za	mną	żyd,	przyjdź	go	zabić!	».	

Hadis	(Muslim	2922)	:	Według	Abu	Hurajry,	Wysłannik	Allaha	powiedział	:	«	Czas	powstania	nie	przyjdzie	
dotąd,	 aż	 nie	 zaczniecie	 zwalczać	 żydów.	 Żydzi	 będą	 się	 chować	 za	 kamieniami	 i	 drzewami.	 Wtedy	
kamienie	lub	drzewa	zawołają:	«	Oh,	muzułmaninie,	sługo	Allaha,	schował	się	za	mną	żyd,	przyjdź	i	zabij	
go!	»,		za	wyjątkiem	drzewa	Gharkad,	bo	to	jest	drzewo	żydów.	»	

Hadis	 (Muslim	 2869)	:	 Abu	 Ajjub	 powiedział	:	 «	Pewnego	 razu	 Prorok,	 wyszedł	 po	 zachodzie	 słońca	 i	
usłyszał	przeraźliwy	krzyk	i	powiedział:	«	Żydzi	doświadczają	kary	w	grobach	».	

Sira	:	Mahomet	dokonuje	zagłady	żydow	(więźniów)	z	plemienia	Banu	Kurajza	

										Prorok	 rozkazał	 zabicie	wszystkich	mężczyzn	 z	 plemienia	Banu	Kurajza,	włącznie	 z	 chłopcami,	 u	 których	
stwierdzono,	że	pojawiły	się	włosy	łonowe.	

											Wysłannik	Boga	nakazał	zebrać	mężczyzn	z	Banu	Kurajza	i	zamknąć	ich	w	domu	Bint	al-Haris.	Następnie	
nieopodal	 bazaru	w	Medynie	wykopano	 rowy.	 Potem	prowadzono	mężczyzn	 z	 Banu	 Kurajza	w	małych	
grupach	i	podrzynano	im	gardła	na	krawędzi	rowów.	

											Wśród	nich	był	Hujajj	bin	Achtab,	przeciwnik	Boga	i	Kab	bin	Asad	przywódca	plemienia	Kurajza.	Było	ich	
między	 sześciuset	 a	 siedmiuset	 mężczyzn.	 Mówi	 się	 nawet,	 że	 ośmiuset	 lub	 dziewięciuset.	 Podczas	
prowadzenia	ich	w	małych	grupach,	niektórzy	pytali	Kaba,	swojego	przywódcę	:	

										«	-	Co	się	z	nami	stanie	?	

										-	Czyż	nie	zrozumieliście	jeszcze	?	Nie	widzicie,	że	nawoływacz	jest	niewzruszony	i	że	ci,	którzy	poszli	 już	
nie	wracają	?	Oczywistym	jest,	że	idą	na	ścięcie.	»	

											Wysłannik	Boga	podrzynał	im	gardła	aż	do	ich	ostatecznej	zagłady.	

5)	Czy	zgadzasz	się,	z	twierdzeniem,	że	kobiety	są	absolutnie	równe	mężczyznom	pod	względem	ludzkiej	
godności	 i	 wolności	 i	 dlatego	 mogą	 bez	 ograniczeń	 poruszać	 się,	 pracować,	 uczestniczyć	 w	 życiu	
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publicznym,	 prowadzić	 pojazdy,	 itp.,	 krótko	mówiąc,	 dokonywać	 swobodnych	wyborów	 dotyczących	
ich	własnego	życia,	nawet	jeśli	ich	mąż,	ojciec	czy	brat	nie	zgadzają	się	z	tym	wyborem?	

Koran,	 sura	 2,	 werset	 228	:	 (...)	 I	 kobiety	 mają	 prawa	 podobne	 do	 praw	mężczyzn,	 zgodnie	 z	 tym,	 co	
sprawiedliwe.	Mężczyźni	wszakże	mają	nad	nimi	pewną	przewagę.	Bóg	jest	Potężny,	Mądry.	

Koran,	sura	4,	werset	34	:		Mężczyźni		są		opiekunami		kobiet,		ponieważ		Bóg		dał		jednym		przewagę	nad	
innymi	i	ponieważ	utrzymują	je	ze	swoich	zasobów.	(...)	

Hadis	 (Bukhari	 3331)	:	 Przekazał	 Abu	 Hurajra	:	 «	Prorok	 powiedział:	 „Usłuchajcie	 mojej	 rady	 odnośnie	
kobiet:	traktujcie	je	łagodnie,	ponieważ	zostały	stworzone	z	żebra,	a	najbardziej	zakrzywioną	częścią	żebra	
jest	 jego	górny	koniec.	 Jeśli	będziecie	chcieli	na	siłę	go	wyprostować	-	złamiecie	go,	a	 jeśli	pozostawicie	
takim,	jaki	jest,	pozostanie	skrzywiony.	»	

Hadis	(Bukhari	2658)	:	Według	Abu	Said	Al-Khudri,	Prorok	zapytał	:	„Czyż	nie	jest	tak,	że	zeznanie	kobiety	
ma	połowę	wartości	zeznania	mężczyzny?”	Powiedzieliśmy:	„Tak”.	On	odpowiedział	:	„Wynika	to	z	braków	
w	kobiecym	umyśle”	

Hadis	 (Bukhari	 5096)	:	 Przekazał	 Usama	 bin	 Zajd,	 że	 Prorok	 powiedział:	 «	Nie	 pozostawiam	mężczyźnie	
cięższej	próby,	niż	kobieta	».	

6)	 Czy	 potępiasz	 samą	 zasadę	 poligamii	 dozwoloną	 przez	 Koran	 (bez	 względu	 na	 kwestię,	 czy	
muzułmanie	faktycznie	z	niej	korzystają)?	

Koran,	sura	4,	werset	3	:	(...)	żeńcie	się	z	kobietami,	które	wybierzecie:	z	dwoma,	trzema	albo	czterema.	
(...)	

7)	Koran	daje	muzułmaninowi	prawo	do	bicia	żony,	z	obawy	o	jej	nieposłuszeństwo:	czy	zgadzasz	się	z	
tym?	

Koran,	sura	4,	werset	34	:	(...)		Te		zaś		kobiety,		których		nieposłuszeństwa		się		obawiacie,		napominajcie,		
następnie	 zostawiajcie	 same	 w	 łożach,	 a	 jeśli	 nadal	 będą	 nieposłuszne,	 wtedy	 bijcie	 je.	 Jeśli	 są	 wam	
posłuszne,	to	nie	czyńcie	nic	przeciwko	nim.	Zaprawdę,	Bóg	jest	Wyniosły,	Wielki!	

Hadis	 (Bukhari	5204)	:	Przekazał	Abdullah	bin	Zama,	że	Prorok	powiedział	:	«	Niektórzy	z	was	biją	swoje	
żony	jakby	były	niewolnikami,	a	wieczorem	tego	samego	dnia	(być	może)	będą	z	nimi	współżyć.	»	

Sira	 (ostatnie	 kazanie	Mahometa	podczas	pielgrzymki	pożegnalnej):	Muzułmanie,	wasze	 żony	nie	mogą	
popełniać	 haniebnych	 czynów.	 Jeśli	 jednak	 tak	 się	 zdarzy	 Bóg	 wam	 daje	 prawo	 do	 ich	 odsunięcia	 i	
karcenia,	z	zachowaniem	umiaru.	Jeżeli	wykażą	skruchę,	będą	mogły	otrzymać	jedzenie	i	ubranie,	zgodnie	
ze	zwyczajem.		

8)	 Czy	 muzułmanka	 powinna	 mieć	 prawo	 do	 zawarcia	 małżeństwa	 z	 kim	 chce,	 w	 tym	 z	
niemuzułmaninem?	

Uwaga	:	 takie	prawo	nie	przysługuje	kobiecie	w	żadnym	kraju	muzułmańskim,	podczas	gdy	małżeństwo	
muzułmanina	z	żydówką	lub	chrześcijanką	jest	dozwolone,	ponieważ	żona	będzie	mu	poddaną.	

Koran,	sura	2,	werset	221	:	(...)	Nie	wydawajcie	waszych	córek	za	bałwochwalców,	dopóki	oni	nie	uwierzą.	
(...)	

Koran,	sura	60,	werset	10	:	O		wy,		którzy		wierzycie!		Kiedy		przychodzą		do		was		wierzące		kobiety,	które	
się	przesiedliły	[z	Mekki],	to	sprawdźcie	je	–	Bóg	najlepiej	zna		ich		wiarę.		Jeśli		uznacie,		że		są		wierzące,		
to		nie		odsyłajcie		ich	do	niewiernych:	one	nie	są	im	dozwolone	za	żony,	a	oni	nie		są		dozwoleni		dla		nich		
za		małżonków.	(...)	
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9)		Czy	zgadzasz	się	z	twierdzeniem,	że	kobieta	może	odmówić	mężowi	współżycia?	

Koran,	sura	2,	werset	222	:		(...)	A	kiedy	[wasze	żony]	się	oczyszczą,	wówczas	zbliżajcie	się	do	nich	tak,	jak	
Bóg		przykazał.	(...)	

Koran,	sura	2,	werset	223	:		Wasze		kobiety		są		dla		was		niczym		pole		uprawne.		Zachodźcie		na	wasze	
pole,	 kiedy	 i	 jak	 zapragniecie,	 ale	 uczyńcie	 wcześniej	 coś	 dobrego	 dla	 swej	 duszy.	 Bójcie	 się	 Boga	 i	
wiedzcie,	że	się	z	Nim	spotkacie.	I	[ty	Mahomecie]	głoś	dobre	wieści	ludziom	wierzącym!	

Hadis	(Bukhari	 5193,	 5194):	 Jeśli	 mężczyzna	 zaprasza	 żonę	 do	 swojego	 łoża,	 a	 ona	 odmawia,	 anioły	
przeklinają	ją	do	samego	poranka.	

Hadis	 (at-Tirmidhi	 1160)	:	 Jeśli	 mężczyzna	 zaprasza	 żonę	 do	 swojego	 łoża,	 niech	 przyjdzie	 nawet	 jeśli	
akurat	jest	zajęta	pieczeniem.	

10)	Czy	zgadzasz	się,	że	seks	poza	małżeństwem	nie	powinien	być	karany	przez	prawo	(niezależnie	od	
tego,	czy	moralnie	potępiasz	takie	zachowanie)?	

Koran,	sura	24,	werset	2	:	Cudzołożnicy	 	 i	 	cudzołożnikowi,	 	każdemu	 	z	 	nich,	 	wymierzcie	setkę	batów.	
Niech	nie	ogarnie	was	współczucie	dla	nich	ze		względu		na		religię		Boga,		jeśli		wierzycie		w		Boga		i		w		
Dzień		Ostatni.		I		niechaj		grupa		wiernych		będzie		świadkami		ich		ukarania.	

11)	Czy	 zgadzasz	 się,	 że	 związki	 homoseksualne	nie	powinny	być	 karane	przez	prawo	 (niezależnie	od	
tego,	czy	moralnie	potępiasz	takie	zachowania)?	

Koran,	 sura	 26,	wersety	 165	&	 166	:	 Czyżbyście	 zbliżali	 się	 do	mężczyzn	 ze	 światów	 i	 zostawiali	 wasze	
żony,	które	wasz	Pan	dla	was	stworzył?	Zaprawdę,	jesteście	ludem	występnym!		

Orzecznictwo	 szafickie	 (jednej	 z	 czterech	 głównych	 sunnickich	 szkół	 prawa	 muzułmańskiego	 –	 nie	
najbardziej	 radykalnej	 –	 sekcja	 17.3)	:	 Prorok	 powiedział	:	 (1)	 «	Zabijcie	 sodomitę	 wraz	 z	 jego	
partnerem	»	;	(2)	«	Niech	Bóg	potępi	tego,	kto	czyni,	co	czynił	ród	Lota	»	;	(3)	«	Lesbijstwo	to	cudzołóstwo	
między	kobietami	».	

12)	Mahomet,	w	wieku	53	 lat,	wziął	6-letnią	dziewczynkę	 (Aishę)	za	żonę	 i	 zaczął	z	nią	współżyć,	gdy	
miała	 9	 lat.	 Ponadto	 Mahomet	 miał	 jednocześnie	 nawet	 9	 żon	 (oprócz	 konkubin).	 Czy	 uważasz,	 że	
Mahomet	jest	wzorem	cnoty	dla	muzułmanów?	

Hadis	(Bukhari	3896):	Rzekł	Urwa	Ibn	Zubajr:	«	Chadidża	zmarła	trzy	 lata	przed	tym,	 jak	Prorok	wyruszył	
do	Medyny.	 Przebywał	 tam	 przez	 dwa	 lata	 lub	może	 więcej,	 a	 następnie	 poślubił	 Aiszę,	 kiedy	 ta	 była	
sześcioletnią	dziewczynką,	a	skonsumował	małżeństwo,	kiedy	osiągnęła	dziewięć	lat	».	

Hadis	 (Bukhari	 5133,	 5134)	:	 Przekazała	 Aisza,	 że	 Prorok	 ożenił	 się	 z	 nią,	 gdy	 miała	 sześć	 lat,	 a	
skonsumował	małżeństwo	kiedy	miała	lat	dziewięć	i	była	z	nim	przez	dziewięć	lat.	

Hadis	 (Bukhari	 3894)	:	 Przekazała	 Aisza:	 «	Prorok	 zaręczył	 się	 ze	 mną	 kiedy	 byłam	 sześcioletnią	
dziewczynką.	 Udaliśmy	 się	 do	 Mediny	 i	 przebywaliśmy	 w	 domu	 Banu-al-Haritha	 bin	 Khazraja.	 Wtedy	
zachorowałam	i	wypadły	mi	włosy.	Potem	moje	włosy	odrosły	i	moja	matka,	Um	Ruman,	przyszła	do	mnie,	
kiedy	bawiłam	się	na	huśtawce	z	moimi	przyjaciółkami.	Zawołała	mnie,	i	poszłam	do	niej,	nie	wiedząc	co	
ona	chce	mi	zrobić.	Złapała	mnie	za	rękę	i	postawiła	mnie	koło	drzwi	domu.	Byłam	wtedy	zdyszana,	i	kiedy	
normalny	oddech	powrócił,	wzięła	trochę	wody	i	przetarła	mi	nią	twarz	i	głowę.	Potem	zabrała	mnie	do	
domu.	W	 domu	 zobaczyłam	 kilka	 kobiet	 Ansari	 które	 mówiły,	 „Najlepsze	 życzenia	 i	 błogosławieństwo	
Allaha	 i	powodzenia”.	Potem	powierzyła	mnie	 im,	a	one	mnie	przygotowały	(do	ślubu).	Nieoczekiwanie,	
Apostoł	 Allaha	 przyszedł	 do	 mnie	 przed	 południem	 i	 moja	 matka	 oddała	 mnie	 jemu,	 a	 byłam	 wtedy	
dziewięcioletnią	dziewczynką	».	
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13)	Czy	zgadzasz	się,	że	konieczne	jest	rozdzielenie	kwestii	państwowych	i	religijnych	zgodnie	z	zasadą	
świeckości?	 Czy	 zgadzasz	 się,	 że	 instytucje	 publiczne	 (baseny,	 stołówki,	 szpitale,	 wymiar	
sprawiedliwości	 itp.)	 oraz	 przedsiębiorstwa	 (publiczne	 i	 prywatne)	 nie	 powinny	 podlegać	 żadnym	
ograniczeniom	 religijnym	 (ustanowienie	 na	 Zachodzie	 zasad	 religijnych	 -	 w	 odniesieniu	 do	 islamu	:	
„szariatu”		-	w	sprawach	ściśle	prywatnych)?	

Uwaga	:	nie	wprowadził	tego	żaden	kraj	muzułmański	i	żadne	oświadczenie	muzułmanów	mieszkających	
na	Zachodzie	nie	idzie	w	tym	kierunku.	

Powszechna	Islamska	Deklaracja	Praw	Człowieka	z	1981	r.	(	preambuła):	«	Zważywszy,	że	Allah	przekazał	
ludzkości,	 poprzez	 swoje	 objawienia	 zawarte	 w	 Świętym	 Koranie	 i	 sunnie	 swego	 Proroka	 Mahometa,	
trwałe	prawne	i	moralne	podstawy	dla	uregulowania	działania	instytucji	i	relacji	międzyludzkich	;	»			

14)	 Czy	 potrafisz	 wymienić	 kraje	 muzułmańskie,	 w	 których	 muzułmanie	 i	 niemuzułmanie	 podlegają	
ścisłej	równości	w	prawie	(prawo	cywilne,	prawo	rodzinne,	prawo	karne...)	?	

15)	Czy	zgadzasz	się	z	twierdzeniem,	że	wolność	wypowiedzi	nie	powinna	być	szczególnie	ograniczana	
ze	względów	religijnych,	i	że	wystarczyć	powinno	przestrzeganie	ogólnych	zasad	wprowadzonych	przez	
prawo	 w	 sferze	 publicznej?	 Czy	 zgadzasz	 się,	 że	 bluźnierstwo	 nie	 powinno	 być	 kwalifikowane	 jako	
przestępstwo,	ponieważ	na	Zachodzie	krytyka	religii	jest	dozwolona?	

Koran,	 sura	 24,	werset	 51	:	 Jednak	 słowa	wierzących,	 gdy	wezwani	 są	 do	 Boga	 i	 Jego	Wysłannika,	 aby	
rozsądził	pomiędzy	nimi,	to	tylko:	„Usłyszeliśmy	i	jesteśmy	posłuszni”.	Tacy	jak	oni	osiągną	powodzenie.		

Koran,	sura	33,	werset	36	:	I	nie	mają	wyboru	wierzący	i	wierzące,	jeśli	Bóg	i	Jego	Wysłannik		zdecydowali		
w		ich		sprawie.		A		kto		nie		słucha		Boga		i		Jego		Wysłannika,	ten	błądził	w	sposób	oczywisty.		

Hadis	(Bukhari	7288):	Abu	Hurajra	przekazał,	że	Prorok	powiedział	:	«	Zostawcie	mnie	w	spokoju,	skoro	ja	
was	 zostawiam	w	 spokoju.	 Nie	 pytajcie	 mnie	 o	 rzeczy,	 o	 których	 wam	 nie	 powiedziałem,	 gdyż	 zostali	
zgubieni	ludzie,	którzy	byli	przed	wami	przez	mnogość	ich	pytań	i	kłótnie	z	Prorokami.	To	co	ja	zakazuję	to	
oddalajcie,	a	to	co	nakazuję	to	róbcie	to	według	swoich	możliwości.	»	

Tareq	 Oubrou	 (Un	 iman	 en	 colère	 [Rozgniewany	 iman],	 str.	 79)	:	 «	Dla	 tych,	 którzy	 chcą	 walczyć	 z	
ciemnotą,	 która	 zawładnęła	 w	 dzisiejszych	 czasach	 światem	 muzułmańskim,	 Francja	 jest	 miejscem,	 w	
ktorym	 jest	wiele	do	 zrobienia.	 (...)	 Każdy	dyskurs	poświęcony	Bogu,	 interpretacja	Koranu	 lub	potrzeba	
dostosowania	 obrzędów	do	 zsekularyzowanego	 środowiska	 jest	 dla	większości	muzułmanów,	 zwłaszcza	
młodych	fundamentalistów,	bluźnierstwem.	»	

Kodeks	karny	Algierii	art.	144	bis	2	:	«	Kto	obraża	Proroka	 lub	wysłanników	Boga,	oczernia	dogmaty	 lub	
zasady	islamu	w	jakiejkolwiek	formie	czy	to	pisemnej,	obrazkowej	czy	słownej	podlega	karze	więzienia	od	
3	 do	 5	 lat	 oraz	 karze	 grzywny	 od	 50.000	 do	 100.000	 dinarów	 albo	 jednej	 z	 wymienionych	 kar.	
Przestępstwa	te	są	ścigane	z	urzędu».	

16)	Mahomet	wznowił	praktyki	kamienowania	zaprzestane	przez	żydów	(a	te	nadal	są	praktykowane	w	
niektórych	krajach	muzułmańskich):	czy	uważasz	to	za	słuszne?	

Koran,	 sura	 4,	werset	 15	:	 Jeśli	 	 któraś	 	 z	 	waszych	 	 żon	 	 dopuści	 	 się	 	 nieprzyzwoitości,	 	 przedstawcie	
czterech	świadków	spośród	was.	Jeśli	oni	to	poświadczą,	wtedy	zatrzymajcie	je	w	domach,	aż	śmierć	ich	
nie	ukoi	lub	Bóg	nie	wskaże	im	jakiejś	drogi.	

Hadis	 (Bukhari	 6818)	:	 Abu	 Hurajra	 przekazał,	 że	 Prorok	 powiedział	:	«	Dziecko	 należy	 do	 łoża,	 a	
cudzołożnik	powinien	zostać	ukamienowany».	

Sira	:	 Mahomet	 powiedział	:	 «	Dlatego	 to	 ja	 przywróciłem	 Sąd	 Boży	 (kamienowanie),	 jego	 opis	 i	 go	
wykonywałem	»	
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17)	 Co	 sądzisz	 o	 karach	 cielesnych?	 Czy	 zgadzasz	 się,	 że	 żaden	 czyn	 nie	 uzasadnia	 kary	 cielesnej	 i	 że	
jedyną	karą	prawną	spełniającą	zasady	humanitarnego	traktowania	jest	kara	pozbawienia	wolności?	Co	
sądzisz	o	stanowisku	egipskiego	uniwersetytetu	Al-Azhar,	który	sprzeciwił	się	nawet	moratorium	w	tej	
kwestii?	Czy	kary	cielesne	dozwolone	przez	islam	powinny	zostać	zniesione?	

Koran,	sura	2,	werset	179	:	W	talionie	jest	dla	was	życie,	o	wy,	obdarzeni	rozumem!	(...)	

Koran,	sura	5,	werset	45	:	My	nakazaliśmy	im	w	niej	[w	Torze]:	«	Dusza	za	duszę,	oko	za	oko,	nos	za	nos,	
ucho	za	ucho,	ząb	za	ząb,	a	za	rany	–	odwet.	Kto	 jednak	zamieni	 	odwet	 	na	 	 jałmużnę,	 	będzie	 	 to	 	dla		
niego		oczyszczeniem		z		grzechów.	»	(...)	

Koran,	 sura	5,	werset	38	:	Złodziejowi	 	 i	 	 złodziejce	 	obetnijcie	 	 ręce	 	 za	 	 to,	 	 co	 	uczynili.	 	 To	 	 jest	kara	
ostrzegająca	od	Boga.	Bóg	jest	Potężny,	Mądry.		

Koran,	sura	24,	werset	2	:	Cudzołożnicy	 	 i	 	cudzołożnikowi,	 	każdemu	 	z	 	nich,	 	wymierzcie	setkę	batów.	
Niech	nie	ogarnie	was	współczucie	dla	nich	ze		względu		na		religię		Boga,		jeśli		wierzycie		w		Boga		i		w		
Dzień		Ostatni.		I		niechaj		grupa		wiernych		będzie		świadkami		ich		ukarania.		

Hadis	(Bukhari	6800)	:		Aisza	opowiedziała,	że	Prorok	kazał	odciąć	dłoń	kobiecie.	Powiedziała	:	«	Później	ta	
kobieta	przyszła	do	mnie	bym	przekazała	 swoją	prośbę	Prorokowi,	wyraziła	 skruchę	 i	 jej	wyznanie	było	
szczere	».	

18).	Dlaczego	niemuzułmanie	nie	mają	prawa	do	swobodnego	picia	alkoholu	w	krajach	muzułmańskich?	
To,	że	muzułmanie	nie	piją,	to	jedno,	ale	po	co	narzucać	tę	zasadę	niemuzułmanom?	To	samo	dotyczy	
spożycia	wieprzowiny.	

Uwaga	:	 Dlaczego	 wino	 zakazane	 na	 ziemi	 staje	 się	 nagrodą	 w	 niebie?	 Dlaczego	 zakaz	 spożywania	
wieprzowiny	jest	pozbawiony	naukowych	podstaw?	

19)	 Dlaczego	 niektórzy	 muzułmanie,	 mężczyźni	 czy	 kobiety,	 nie	 przyjmują	 stylu	 stroju	 zwykle	
używanego	we	Francji	 (który	 jest	dość	swobodny)	 i	noszą	na	ulicy	ubrania,	które	w	żaden	sposób	nie	
należą	do	francuskiej	tradycji,	a	nawet	leżą	z	nią	w	sprzeczności	(szczególnie	te	dla	kobiet)?	Czy	sądzisz,	
że	 to	 zachowanie	 wskazuje	 na	 poszanowanie	 tradycji	 Francji	 i	 jest	 świadectwem	 prawdziwej	 chęci	
integracji	ze	społeczeństwem	francuskim?	

Hadis	 (Bukhari	 5892)	:	 Według	 Ibn	 Umara,	 Prorok	 powiedział:	 «	Odróżniajcie	 się	 od	 niewierzących,	
zapuszczajcie	brodę	i	przycinajcie	wąsy	».	

Hadis	(Bukhari	3462)	:	Abu	salama	Ibn	Abd	ar-Rahman	przekazał,	że	Abu	Hurajra	powiedział	«	Wysłannik	
Boga	tak	rzekł	:	Żydzi	i	chrześcijanie	nie	farbują	włosów,	czyńcie	zatem	inaczej»	

Jusuf	 al-Kardawi	 (Le	 licite	 et	 l’illicite	 en	 islam	 [Zakazane	 i	 dozwolone	 w	 islamie]	 str.	 99)	:	 Ibn	 Tajmijja	
słusznie	 twierdził,	 że	 odróżnianie	 się	 od	 niewierzących	 jest	 obowiązkiem	 nałożonym	 przez	
Prawodawcę	:	«	Naśladowanie	wyglądu	 zewnętrznego	 innych	 prowadzi	 do	 ich	 uwielbienia	 i	wewnętrzej	
akceptacji.	 Tak	 samo	 jak	wewnętrzna	miłość	prowadzi	 do	naśladowania	wyglądu	 zewnętrznego.	 Jest	 to	
prawdą,	którą	potwierdzą	zarówno	zmysły	jak	i	doświadczenie	».	

20)	Według	 Islamu,	 zwierzęta	 podczas	 uboju	 są	 traktowane	 w	 jak	 najłagodniejszy	 sposób.	 Dlaczego	
zatem,	 w	 dzisiejszych	 czasach,	 nie	 korzysta	 się	 ze	 wstępnego	 ogłuszania,	 które	 zostało	 uznane	 za	
najlepszy,	bezpieczny	sposób	na	ograniczenie	cierpienia	zwierzęcia	zapobiegając	jego	długiej	agonii?	

Uwaga	:	 Dlaczego	 zatem	 chcieć	 utrzymywać	 zarzynanie	 halal	 [dozwolone	 przez	 islam],	 mimo	 że	
muzułmanie	mogą	 spożywać	mięso	 zwierząt	 poddanych	 ubojowi	 przez	 Lud	 Księgi,	 nawet	 gdy	 nie	mają	
pewności,	w	jaki	sposób	zostały	one	zabite?	
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Jusuf	al-Kardawi	(Le	licite	et	l’illicite	en	islam	[Zakazane	i	dozwolone	w	islamie]	str.	58)	:	Omar	zobaczył	jak	
ktoś	ciągnął	owcę	za	nogę	by	następnie	 ją	zarżnąć.	Powiedział	mu	:	«	Biada	ci	!	Prowadź	 ją	na	śmierć	w	
sposób	 delikatny	»	 (przekazane	 przez	 Abd	 ar-Razaq’a).	 Uznanym	 jest,	 że	 zwierzęta	 należy	 traktować	
łagodnie,	 by	 im	 oszczędzić	 niepotrzebnych	 cierpień.	 Przed	 islamem	 Arabowie	 odcinali	 garby	 żyjącym	
wielbłądom	 i	obcinali	ogony	baranom	 i	owcom.	Dla	 tych	zwierząt	 to	było	 jak	 tortury.	Prorok	zakazał	 im	
tych	 barbarzyńskich	 praktyk	 mówiąc	:	 «	Każda	 odcięta	 część	 żywego	 zwierzęcia	 staje	 się	 zwierzęciem	
martwym	»	(przekazali	:	Ahmad,	Abu	Dawud,	ar-Tirmidhi	i	al-Hiban)	

Jusuf	al-Kardawi	(Le	licite	et	l’illicite	en	islam	[Zakazane	i	dozwolone	w	islamie]	str.	61	:	«	Niech	dokonują	
uboju	po	porażeniu	prądem	lub	w	inny	podobny	sposób.	»	
	

*	
*															*	
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