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Wstęp 
 
 

Muzułmanie wydają miliardy dolarów na całym świecie,  
przede wszystkim jednak na Zachodzie, promując islam w ramach 
globalnej kampanii islamizacji świata. To właśnie Zachód cieszy się 
największym zainteresowaniem muzułmanów, ponieważ islam szuka 
sojusznika o dużej potędze militarnej. Plan muzułmanów jest taki: 
jeśli muzułmanie przejmą władzę nad Kenią lub Angolą lub nad 
jakimkolwiek innym biednym państwem, to co wtedy zyska islam? 
Dla muzułmanów nic. Gdyby jednak muzułmanie przejęli władzę 
nad Ameryką lub nad państwami w Europie, to kto ośmieliłby się 
wtedy powiedzieć islamowi „nie”? 
 
Dlatego też widzimy tylu muzułmanów, którzy pompują ogromne 
pieniądze ze sprzedaży ropy do Ameryki. Nie do Darfuru, który  
jest islamskim krajem, w którym z głodu umierają miliony ludzi! 
Muzułmanie przeznaczają miliony dolarów na wybudowanie meczetu 
w Strefie Zero w Nowym Jorku, ale nie mają paru groszy dla 9 milionów 
muzułmańskich Egipcjan, którzy muszą spać na cmentarzach. 
 

„Ameryka nigdy nie zostanie zniszczona z zewnątrz. Jeśli przegramy 
i utracimy nasze wolności, to dlatego, że zniszczyliśmy się sami.” 

Abraham Lincoln 
 
Ta książka nie jest jednak o planach muzułmanów. Ta książka jest 
dokładną analizą ukazującą oszustwo islamu i tych, którzy stoją  
za islamem oraz usiłują oszukać Zachód tak zwanymi „cudami”  
Koranu. 
 

Ewangelia wg św. Jana 8:44 
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. 

Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy  
w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi,  

bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
 
Dlatego też chciałbym pokazać wam prawdę. 
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Nasz Pan powiedział: 
 

Ewangelia wg św. Jana 8:32 
I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 

 
Nie zapominajmy, że Jezus kazał miłować a nie nienawidzić.  
Dlatego też nie powinniśmy nienawidzić muzułmanów, lecz  
powinniśmy nienawidzić nienawiści islamu. 
 
Przeczytajcie tę książkę i zróbcie sobie notatki a następnie  
podzielcie się z innymi tym, czego się dowiedzieliście. 
 

Ewangelia wg św. Mateusza 10:8 
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,  

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!  
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 

 
Uzdrówmy chorobę, która jest spowodowana oszustwem  
i czyńmy to, co nakazał nam nasz Pan. 
 
Christian Prince 
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Słowa Allaha 
 

„Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? 
Gdyby nie pochodził od Allaha, wtedy z pewnością 
znaleźliby w nim liczne sprzeczności.” (Koran 4:82) 

 
Jest to bardzo ważny werset, którego użyjemy w celu przeanalizowania 
Koranu. Jeśli sam Allah stworzył taką zasadę w celu ustalenia czy 
księga ta pochodzi od prawdziwego Boga czy też nie, to w takim razie 
muzułmanie muszą ją zaakceptować oraz sposób, w jaki przeprowadzo-
ne zostanie badanie. Jeśli znajdziemy sprzeczności w Koranie, wtedy 
księga ta nie może pochodzić od prawdziwego Boga – tak jak mamy 
to przedstawione w powyższym wersecie. 
 
Przyjrzyjmy się zatem twierdzeniom muzułmanów i ujawnijmy 
sprzeczności Koranu oraz pokażmy fałszywe twierdzenia dot. Koranu 
i jego cudów. 
 

Odpowiedzi dla Haruna Yahya 
 

Harun Yahya zamieścił na swoich stronach internetowych 
www.harunyahya.com oraz http://miraclesofthequran.com wiele 
stwierdzeń o Koranie. Pokażę wam, że wszystkie te twierdzenia 
są fałszywe oraz że ich celem było wprowadzenie was w błąd.  
W tej książce przedstawię również prawdziwe znaczenie wszystkich 
tych koranicznych wersetów, na które powołuje się pan Harun Yahya. 
Omówię także wszystkie jego twierdzenia związane z niebiosami, 
ponieważ wszystkie są ze sobą powiązane. Najpierw muszę wam 
jednak podać kilka wstępnych informacji odnośnie islamu i Mahometa. 
 
Islam jest oparty na trzech ważnych imionach: 

 
1. Allah, który jest bogiem i posiada 99 imion. 
2. Anioł Dżibril (Jibreel), który według muzułmanów 

jest „Duchem Świętym” (to stwierdzenie nie pojawia się 
jednak nigdzie w arabskim Koranie). 

3. Mahomet, który jest prorokiem islamu; jest on pieczęcią 
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proroków Allaha (spośród rzekomych 124 000 proroków). 

Streszczenie „religii” islamskiej 
 

ñ Allah jest bogiem dwóch światów (ludzkości oraz dżinów), 
lecz Allah zapomniał jakoś o aniołach. Jest tak dlatego, 
ponieważ ci nie należą do tych dwóch światów. 

ñ Allah wysłał 124 0001 muzułmańskich proroków  
(Tu'afat Al-'Abib 'Ala Shar'h Al-'KHatib, strona 431/432). 

ñ Wszystkie księgi Allaha zostały sfałszowane (poza Koranem)  
– Koran 4:46 oraz 15:9.2 

ñ Mahomet jest ostatnim prorokiem – Koran 33:40. 
ñ Ścinanie głów niemuzułmańskim jeńcom jest dozwolone  

– Koran 8:67, 47:4. 
ñ Allah nie ma syna – Koran 4:171. 
ñ Allah nie posiada towarzyszki (aż do nadejścia Mahometa)  

– Koran 6:101, 72:3. 
ñ Allah ma tylko JEDNĄ nogę (jedną goleń) – Koran 68:42. 
ñ Obydwie ręce Allaha są usytuowane po prawej stronie –  

Sunan an-Nasa'i, tom 6, księga 49, hadis 53813. 
Zauważcie, że zgodnie z muzułmańskim nauczaniem lewa ręka 
jest brudna (tzn. używana do podcierania się). Tylko szatan 
posiada i używa brudnej (lewej) ręki (zbiór Sahih Muslim, 
księga 23, hadis 50074). Allah nie może posiadać brudnej ręki, 
dlatego też jego dwie (czyste) ręce muszą być z prawej strony. 

ñ Allah ma twarz – Koran 55:27. 
ñ Allah nie chce żeńskiego potomstwa – Koran 53:21-22. 
ñ Allah wie wszystko – jeśli nie stawiamy mu pytań – oraz: 

                                                
1  Patrz również: https://www.islamweb.net/en/fatwa/12288/  

(należy wpisać cały adres wraz z ukośnikiem na końcu). 
2  Koran (wraz z tłumaczeniami na różne języki) jest dostępny  

na stronie https://quran.com. 
3  Patrz: https://sunnah.com/nasai/49/1. 
4  Patrz: https://sunnah.com/muslim/36/138 – Jabir b. 'Abdullah  

przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Nie jedzcie lewą ręką,  
ponieważ szatan je lewą ręką.  
Zobacz również https://sunnah.com/muslim/36/139. 
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nikomu nie wolno zadawać Allahowi pytań – Koran 5:101-102. 
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ñ Muzułmanie nie mogą zaprzyjaźniać się z niewiernymi 
(czyli niemuzułmanami) – Koran 3:28, 4:139, 5:51, 5:57, 5:81. 

ñ Szatan jest przyjacielem wszystkich niewiernych 
(czyli niemuzułmanów) – Koran 7:27, 7:30. 

ñ Niewierni są przyjaciółmi jedni dla drugich,  
lecz nie dla muzułmanów – Koran 8:73. 

ñ Muzułmanie nie mogą być przyjaciółmi dla własnych 
członków rodziny, jeśli ci są niewiernymi – Koran 9:23. 

ñ Allah wysłał proroka do każdego narodu, lecz muzułmanie  
nie mogą podać imienia choćby jednego z proroków,  
którzy zostali wysłani do państw takich jak Chiny, Indie  
czy Japonia itd. – Koran 10:47, 16:36, 23:44. 

ñ Allah wysłał proroka do każdego narodu a prorocy ci 
przemawiali w językach narodu, do którego zostali posłani – 
Koran 14:4. (Zastanawiam się jak wygląda księga Allaha 
w języku rosyjskim.) 

ñ Koran jest świętą księgą muzułmanów. Księga ta zawiera dwa 
rodzaje nakazów: te, które obowiązują i należy je praktykować 
oraz te, które zostały unieważnione. Unieważnione oznacza, 
że wersety te albo znajdują się w Koranie albo ich tam nie ma, 
lecz muzułmanom nie wolno już postępować według tych 
wersetów (Koran 2:106). 

ñ Allah unieważnia szatańskie wersety Koranu – Koran 22:52. 
ñ Kaba służy tylko do ustalenia kto jest muzułmaninem  

a kto nie – poprzez kierunek odprawiania modłów.  
Patrz Koran 2:143. Oznacza to, że Kaba nie jest żadnym  
świętym miejscem – jak podano w Koranie 5:97. 

ñ Umarli i żywi nie są sobie równi – Koran 35:22.  
(Musimy w takim razie wywnioskować, że Mahomet nie jest 
w żadnym wypadku równy Jezusowi, ponieważ Jezus żyje.) 

ñ Ci, którzy zostali zabici na drodze Allaha są żywi – Koran 2:154. 
ñ Allah jest najlepszym spośród oszustów – Koran 3:54, 7:99, 

8:30, 10:21, 27:50. 
ñ Do Allaha należy wszelki podstęp – on jest mistrzem 

oszukiwania i podstępu. Patrz Koran 13:42. 
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ñ Nie ma przewodnictwa dla tych, których Allah sprowadzi  
na złą drogę – Koran 4:143, 6:39, 6:125, 7:178, 7:186,  
13:27, 16:37, 16:93. 

ñ Allah może oszukać i sprowadzić na złą drogę tych, których  
już prowadzi – Koran 9:115; patrz tafsir Al-Jalalayn5 
Feras Hamza oraz tafsir Ibn Kathir, tom 2, strona 395 
{w języku arabskim}. 

ñ Allah uczyni, że dla niewiernych złe zachowanie będzie 
wyglądać jak dobre zachowanie, aby ich jeszcze bardziej 
zwieść na manowce – Koran 6:137. 

ñ Muzułmanie mogą bić swoje żony – Koran 4:34 oraz  
np. Sunan Ibn Majah, księga 9, hadis 20626. 

ñ Muzułmanie mogą się ożenić z czterema kobietami jednocześnie 
– Koran 4:3 – i mogą odbywać stosunki seksualne z nieograni-
czoną liczbą niewolnic, z którymi nie wzięli ślubu.7 

ñ Muzułmanie mogą zgwałcić zamężną niewolnicę – Koran 4:24.8 
ñ Muzułmanie mogą zmusić swoje żony do stosunku seksualnego 

i odbywać z nimi stosunek, kiedy tylko zechcą oraz w każdej 
dozwolonej pozycji – Koran 2:223 oraz np. zbiór Sahih  
Al-Bukhari, tom 4, księga 54, hadis 4609. 

 

                                                
5 Tafsir (egzegeza) w języku angielskim: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/9.115, 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=9
&tAyahNo=115&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 

6  Patrz: https://sunnah.com/urn/1263050. 
7  Patrz np. https://islamweb.net/en/fatwa/390544/ oraz 

https://islamqa.info/en/answers/20802/. 
8  Porównaj np.: http://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/. 
9  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/59/48. 
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Kim jest Allah? 
 
Jeśli zapytamy muzułmanów kim jest Allah, wtedy odpowiedzą nam, 
że jest to Bóg, Stwórca wszechwiedzący. Ich odpowiedź nie różni się 
za bardzo od odpowiedzi, którą można uzyskać od osoby jakiegokol-
wiek innego wyznania, którą zapytamy o Boga w jej religii; jednakże 
gdy chodzi o Allaha jako o Boga, wtedy nasuwa się wiele problemów, 
które będziemy tutaj omawiać. 
 
Najpierw musimy zrozumieć imię Allaha zanim zrozumiemy, kim Allah 
jest tak naprawdę. Muzułmanie chcą nam wmówić, że Allah jest tym 
samym Bogiem, którego czczą Żydzi i chrześcijanie.10 Chcą nas nawet 
przekonać, że Allah jest słowem aramejskim oraz że Jezus używał tego 
właśnie słowa, gdy mówił po aramejsku. Ile prawdy jest w tym 
stwierdzeniu? 
 
Gdy w 2004 roku w kinach pojawił się film „Pasja”, wtedy muzułmanie 
wycinali fragmenty z tego filmu, w których Jezus mówił po aramejsku 
używając słowa „Bóg”. Następnie tworzyli swoje własne filmy, 
w których próbowali udowodnić, że imię własne „Allah” jest słowem 
aramejskim. Aramejskie słowo, które próbowali przejąć, to Elah – 
a więc El a nie Al jak Allah. 
 
Przeanalizujmy na wstępie werset Koranu 4:125: 
 

 َمیِھَٰرْبِإَ ةَّلِم َعَبَّتاو ٌنِسْحُم َوُھَو Uُ ھَھْجَو َمَلَْسأ ْنَّمِمً انیِد ُنَسَْحأ ْنَمَو 
  ًالیِلَخ َمیِھاَرْبِإُ Wَّٱَ ذَخَّتٱَوً افیِنَح

 
W Koranie 4:125 znajdują się dwa słowa dla określenia Allaha, jednak 
nie są takie same. 
 
Jeśli nie znamy języka arabskiego, wtedy nie dostrzeżemy dużej różnicy 
pomiędzy tymi słowami poza jedną literką – różnica jest jednak o wiele 
większa niż nam się wydaje. 

                                                
10  Przeczytajcie również fatwę 81354, w której muzułmańscy uczeni otwarcie 

przyznają, że Allah to nie Jahweh (https://islamweb.net/en/fatwa/81354/) 
oraz fatwę 382192, w której muzułmańscy uczeni przyznają, że Allah 
nie jest synonimem słowa „Bóg” (https://islamweb.net/en/fatwa/382192/). 
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Pierwsze słowo to U (lillah) a drugie to ٱWَُّ  (Allah). W języku arabskim 
Al oznacza ten/ta/to (rodzajnik). Jeśli więc usuniemy Al ze słowa Allah 
oraz lil ze słowa lillah, wtedy otrzymamy słowo lah. W rzeczywistości 
Lah to imię boga księżyca, najważniejszego egipskiego boga i boga, 
który był czczony przez Arabów. Na język polski tłumaczylibyśmy 
lillah jako do laha natomiast Allah jako ten lah. 
 
 
        U = Lil Lah = do Laha           ٱWَّ  = Al Lah = ten Lah 
 
 
Widzimy tutaj, że słowa lillah oraz Allah zostały utworzone z dwóch 
słów. Jak już wspomniałem, w języku arabskim Al jest odpowiednikiem 
rodzajnika (w języku angielskim „the”) i dodaje się go do imion, które 
przypisuje się tylko Bogu. Dlatego też wszystkie z 99 imion – a raczej 
atrybutów – Allaha zaczynają się rodzajnikiem Al. Zwróćcie jednak 
uwagę na to, że Al nie jest częścią imienia. Jest to tylko sposób 
zwrócenia uwagi na to, że imię to jest wyjątkowe – tylko Bóg może 
otrzymać takie wyróżnienie. I tak na przykład nie możemy powiedzieć 
„Al-Mahomet”, ponieważ Mahomet jest tylko imieniem osoby. 
 
Interesującym faktem jest to, że Mesjasz w Koranie nazywany  
jest Al-Maseeh, co oznacza, że jest jedynym Mesjaszem na świecie.  
Jest on jedyną postacią w Koranie, której dodano rodzajnik Al. 
 
 

Co Allah mówi sam o sobie 
 
Allah chce synów, Allah nie chce córek – jak czytamy w Koranie 
w wersecie 53:19-22: 
 

ٰىَُّزعْلاَو َتَّاللاُ ُمتَْیأَرََفأ 19  
ٰىَرُْخْألا ََةثِلاَّثلاَ ةاَنَمَو 20  

ٰى 21 َثُنْألاُ ھَلَو ُرَكَّذلاُ مُكََلأ  
ٰىَزیِضٌ ةَمْسِق اًِذإ َكْلِت 22  

 
19 Czy rozważaliście nad Al-Lat i Al-'Uzą 
20 i Manat – tą trzecią? 
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21 Czy dla was jest płeć męska a dla Allaha żeńska? 
22 To naprawdę podział niesprawiedliwy. 

Nigdy nie słyszałem, aby jakiś bóg powiedział kiedykolwiek coś 
takiego. Po pierwsze: Allah mówi, iż jest to niesprawiedliwe, że 
to on ma córki (Al-Lat, Al-‘Uza oraz Manat) zamiast synów. 
 
Po drugie: jest to niesprawiedliwe, że Arabowie dostają synów – 
„dla was płeć męska a dla mnie żeńska” –, podczas gdy on dostaje 
tylko córki. Pomyślcie o tym: Allah użala się, że Arabowie są bardziej 
błogosławieni niż on sam, ponieważ dostają synów, podczas gdy on 
dostaje tylko córki. 
 
Czy to nie Allah jest Stwórcą? Dlaczego nie pobłogosławi sam siebie 
synami? Koran 6:101 (tłumaczenie według Pickthalla) wyjaśnia nam 
dlaczego: 
 

 َوُھَوۖ  ٍءْيَش َّلُك ََقلَخَوۖ ٌ ةَبِحاَصُ ھَّل نَُكت َْملَوٌ دَلَوُ ھَل ُنوُكَی ٰىََّنأۖ  ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُعیِدَب
 ماعنألا ةروس ٍءْيَش ِّلُكِب

 
To On jest Stwórcą nieba i ziemi! Jak może mieć syna,  
jeśli nie ma towarzyszki? On stworzył wszystkie rzeczy  
i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący. 
 

Werset 6:101 jest pytaniem odnośnie tego, jak Allah może mieć syna, 
jeśli nie ma towarzyszki. Allah po prostu nie może mieć synów, 
ponieważ ...: „jak może mieć synów, jeśli nie ma towarzyszki?”. 
 
Taka odpowiedź muzułmanów przedstawiana chrześcijanom odnośnie 
tego, dlaczego Allah nie może mieć syna, świadczy o tym, że Allah  
ma całkowicie błędne pojęcie odnośnie tego, w co wierzą chrześcijanie.  
 
Żaden chrześcijanin nie wierzy w to, że Maryja, Matka Jezusa, była 
„dziewczyną”, „towarzyszką” lub „żoną” Boga. 
 
To jednoznaczne nieporozumienie jest dowodem na to, że Allah nie 
może być tym samym Bogiem, którego czczą chrześcijanie i to nie 
tylko dlatego, że Allah nie wie, w co wierzą chrześcijanie, ale również 
dlatego, że sądzi, że jest taki sam jak każdy mężczyzna: nie może mieć 
potomstwa, chyba że będzie miał kobietę, towarzyszkę, z którą będzie 
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mógł odbywać stosunek seksualny.11 Fakt ten przemawia za tym, 
że osoba, która stworzyła Koran 6:101, kierowała się mentalnością 
mężczyzny, nie zaś Boga. Mężczyzny, który jest pewien, że bez  
kobiety nie może mieć potomstwa. 
 
 

Kim jest Duch Święty w islamie? 
Kto rozmawiał z Maryją? 

 
W Koranie 6:101 czytaliśmy: 
 

To On jest Stwórcą nieba i ziemi. Jak może mieć syna,  
jeśli nie ma towarzyszki? On stworzył wszystkie rzeczy  
i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący. 

 
Allah nie może mieć potomstwa, chyba że będzie miał towarzyszkę, 
z którą mógłby odbywać stosunek, choć Koran podaje, że Maryja była 
dziewicą, gdy zaszła w ciążę i urodziła Jezusa (lub raczej „Isę” – jak 
w Koranie nazywany jest islamski Jezus). W Koranie 3:47 czytamy: 
 

 اًرَْمأ ٰىَضَق َاذِإۚ  ُءاَشَی اَم ُُقلْخَیُ َّ»ا ِكِلٰ َذَك َلاَقۖ  ٌرَشَب يِنْسَسْمَی َْملَوٌ دَلَو يِل ُنوُكَی ٰىََّنأ ِّبَر ْتَلاَق
 ُنوُكَیَف نُكُ ھَل ُلُوقَی اَمَِّنإَف

 
Ona (Maryja) powiedziała: „Mój Boże, jak mam mieć syna 
skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna.” On odpowiedział: 
„W ten sposób tworzy Allah. On mówi „bądź” i to się staje!” 

 
Czytając ten werset muzułmanie powiedzą wam, że z Maryją rozmawiał 
anioł Gabriel – a raczej Dżibril. (Pamiętajcie, że nie mówimy o tej 
samej historii, która jest przedstawiona w Biblii. My podążamy 
teraz za historią przedstawioną w Koranie. Proszę ich nie mieszać!) 
                                                
11  Porównaj tutaj np. zbiór Sahih Muslim, księga 1, hadis 352 

(https://sunnah.com/muslim/1/361): (...) Następnie wezwani zostaną Żydzi 
i zostanie do nich powiedziane: Kogo czciliście? Oni powiedzą: Czciliśmy 
'Uzaira, syna Allaha. Zostanie do nich powiedziane: Mówicie kłamstwo; 
Allah nigdy nie miał małżonki lub syna. (…) Następnie wezwani zostaną 
chrześcijanie i zostanie do nich powiedziane: Kogo czciliście? Oni powiedzą: 
Czciliśmy Jezusa, syna Allaha. Zostanie do nich powiedziane: Mówicie 
kłamstwo; Allah nigdy nie miał małżonki ani syna. (…). 
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Muzułmanie powiedzą również, że Maryja rozmawiała właściwie 
z Duchem Świętym, który się jej objawił pod postacią anioła Dżibrila. 
Nie powiedzą wam jednak, że oryginalny Koran nigdzie nie podaje, 
że z Maryją rozmawiał anioł Dżibril. 
 
Przyjrzyjmy się uważnie wersetowi 47: 
 

Ona (Maryja) powiedziała: „Mój Boże, jak mam mieć syna 
skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna.” On odpowiedział: 
„W ten sposób tworzy Allah. On mówi „bądź” i to się staje!” 

 
Werset ten przedstawia nam kolejny dowód na to, że Koran jest 
stworzony przez człowieka. Zwróćmy uwagę na następującą rzecz: 
 

ñ Maryja nazywa Ducha Świętego (tego, który ukazał się jej jako 
doskonały mężczyzna (patrz Koran 19:17) „Mój Boże” (  ْتَلاَق

ِّبَر  RABY ), lecz on powiedział jej, że jest tylko wysłannikiem  
a nie Bogiem – patrz Koran 19:19. 

ñ Jeśli Maryja w Koranie 3:47 mówi do Ducha Świętego  
„Mój Boże” i zakłada przy tym, że jest to Allah, to dlaczego 
jej rozmówca odpowiada w osobie trzeciej – to znaczy, 
dlaczego powiedział: „W ten sposób tworzy Allah” zamiast:  
„W ten sposób Ja tworzę”? 

ñ Czy Maryja popełniła jakiś błąd nazywając Ducha Świętego 
„Mój Boże”, czy może był to rzeczywiście Allah? 
Tak czy inaczej: w arabskim Koranie nigdzie nie podano,  
że ten, który rozmawiał z Maryją, to anioł Dżibril.12 

ñ To samo odnosi się do anioła Dżibrila jako Ducha Świętego: 
nigdzie w arabskim Koranie nie jest podane, że anioł Dżibril to 
Duch Święty. Ta informacja pojawia się tylko w tłumaczeniach 
Koranu na inne języki tak jak w przypadku tłumaczenia według 
Muhsina Khana. Te przypisy nie pojawiają się jednak w języku 
arabskim. 

                                                
12  W tłumaczeniach Koranu – np. według Muhsina Khana lub dr. Ghali – 

muzułmanie dodali, że chodzi tu o anioła Dżibrila. Ta informacja nie 
pojawia się jednak w arabskim oryginale i jest tylko przypisem tłumaczy 
oraz egzegetów. 
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ñ W Koranie 3:45 czytamy: 
(Przypomnij(cie) sobie), gdy aniołowie powiedzieli: 
„O Maryjo! Oto spójrz! Allah zwiastuje Ci radosną 
wieść o Słowie pochodzącym od Niego. A jego imię 
jest Jezus Chrystus, syn Maryi, pełen chwały na tym 
świecie i w życiu ostatecznym, i on będzie 
przybliżonym do Allaha.” 
 

 Zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj podane „aniołowie 
powiedzieli” – jednak w Koranie 19:17 czytamy, że jeden Duch  
stał się doskonałym człowiekiem. Mamy tutaj do czynienia 
z oczywistym błędem, ponieważ jeśli anioł jest jednym aniołem 
i to on jest Duchem Świętym oraz tym, który przekazał wieści 
i to on rozmawiał jako jedna osoba, to dlaczego w Koranie 
w surze 3:45 mamy mówiących aniołów? Czy oni wszyscy 
też są Duchami Świętymi? 

ñ To by oznaczało, że Duch Święty to Duchy Święte. 
To przeczyłoby jednak innej relacji islamskiego zwiastowania, 
którą możemy znaleźć w Koranie 19:16-21. W Koranie 19:17 
czytamy: 
 

 ا°یِوَس اًرَشَب اَھَل َلَّثََمتَف اَنَحوُر اَھْیَلِإ اَنْلَسَْرأَف اًباَجِح ْمِھِنُود نِم ْتَذَخَّتاَف
 

Ona (Maryja) oddzieliła się od nich zasłoną. 
Wtedy posłaliśmy do niej naszego Ducha 
i on ukazał się jej jako doskonały mężczyzna. 

 
ñ Jak widzimy jest to jeden Duch, który stał się człowiekiem 

a dokładniej mężczyzną. Ponadto muzułmanie twierdzą, 
że Duch Święty jest jedną osobą i że jest nim anioł Dżibril. 

ñ Większość muzułmanów tłumaczy słowo Duch jako „anioł”. 
Są to niepoprawne, błędne tłumaczenia. 

ñ Zauważmy, że Duch Święty nazywany jest Bogiem przez 
Maryję a jednocześnie Duch Święty mówi o sobie samym 
jako o wysłanniku Boga. Duch Święty mówi w Koranie 
w rozdziale 19:19: 
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Ja jestem tylko wysłannikiem twego Pana, aby 
zapowiedzieć Tobie dar którym będzie syn święty13. 

 
Dlaczego w Koranie Duch Święty nie może być jednak aniołem 
Dżibrilem? Przeczytajmy Koran 16:2: 

 
On zsyła aniołów wraz z Ruh (Duchem), pocho-
dzącym od Jego rozkazu, na kogo chce spośród 
swoich niewolników, mówiąc: Nikt nie ma prawa 
być czczony poza Mną. Przeto, strzeżcie się 
przede Mną. 

 
ñ Allah ześle aniołów wraz z Duchem (Ruh).  

To oznacza, że ci aniołowie nie mogą być Duchem. 
Czasami muzułmanie próbują przetłumaczyć słowo Ruh حورلا  
jako „objawienie”, co jest jednak kłamstwem (tak jak w przypadku 
tłumaczenia Yusufa Ali14). 
 

ñ W tłumaczeniu Muhammada Pickthalla widzimy  
jaka jest prawda odnośnie wersetu 16:215: 

 
On zsyła aniołów wraz z Duchem, pochodzącym 
od Jego rozkazu, na kogo chce spośród swoich 
niewolników, (mówiąc): Ostrzegaj ludzkość, 
że nie ma Allaha poza Mną, przeto dochowajcie 
waszych obowiązków wobec mnie. 

 
Kolejne dowody z Koranu to wersety 26:192-193: 
  

192 Zaprawdę to są księgi Pana dwóch Światów  
(świata ludzkości oraz dżinów).  

193 Z nimi zszedł Duch wierny. 
 

ñ Dlaczego w arabskim Koranie Allah nie mówi, że księgi 
zstąpiły wraz z Dżibrilem? Czy to tylko drobnostka? 
Dlaczego Allah nie powiedział jasno i wyraźnie czy  

                                                
13  Porównaj: https://quran.com/19/19?translations=22. 
14  Porównaj: https://quran.com/16/2?translations=22. 
15  Porównaj: https://quran.com/16/2?translations=19. 
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chodzi tutaj o tego konkretnego anioła? 
W Koranie 70:4 czytamy: 
 

Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu (Allahowi) 
w dniu, który jest identyczny z dniami pięćdziesię-
ciu tysięcy naszych lat. 

 
ñ Jeśli to aniołowie są tym Duchem, to dlaczego Allah mówi, 
że wznoszą się do niego aniołowie ORAZ Duch? 

 
Koran 78:38: 

 
Tego Dnia (Dzień Sądu Ostatecznego) kiedy  
Duch i aniołowie staną w szeregach, nie będą 
mogli mówić, oprócz tego, któremu pozwoli  
Allah miłosierny, i powie on to, co słuszne. 

 
Allah podaje nam tutaj, że Duch i aniołowie będą stali obok siebie 
w szeregach. Jest to dowód na to, że muzułmanie są całkowicie 
zdezorientowani. Nie obwiniam ich. Jeśli ich prorok jest ostatnią  
osobą, która ma na to jakąkolwiek odpowiedź, to dlaczego mieli- 
byśmy sądzić, że muzułmanie będą mądrzejsi od swojego proroka? 

 
Nasuwa się tutaj pytanie dlaczego Allah nie mówi wprost o kogo chodzi, 
tak jak jest to podane w Biblii, w Ewangelii wg św. Łukasza 1:19? 

 
Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję 
przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą 
i oznajmić ci tę wieść radosną.” 

 
Jest to bardzo zastanawiające, że w Koranie jest mnóstwo wersetów 
takich jak 7:52, w których mamy do czynienia z twierdzeniem,  
że Koran to bardzo jasna księga: 

 
Oto zesłaliśmy im księgę opierającą się na wiedzy,  
którą wyjaśniliśmy szczegółowo, jako drogę prostą 
i miłosierdzie dla ludzi, którzy wierzą. 

 
Jednocześnie w wersecie 3:7 czytamy, że Koran składa się z dwóch 
części. Pierwsza jest jasna a druga jest nie tylko niejasna (dwuznaczna), 
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ale również wskazuje na to, że tylko Allah zna jej prawdziwe znaczenie: 
„nikt nie zna prawdziwego znaczenia (tego Koranu) poza Allahem.”
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Kim był Mahomet ( مثق , Qathem)? 
Kiedy się urodził? 

 
W poniższej tabelce znajdują się podstawowe dane o Mahomecie. 

 
(Prawdziwe) Imię Qathem 

Nazwisko  Syn psów 
(to nie jest znieważenie – to jest 

jego prawdziwe nazwisko) 

Rodzina – dziadek  Qusy Ibn Kilab 
(Qusy, syn psów) 

Nowe imiona  Muhammad & Ahmad  

Prawdziwy ojciec  Nieznany 

Podany ojciec Abdullah  

Matka  Amena  

Rok urodzenia  570 

Śmierć  Zatruty przez Żydówkę  
w roku 628; śmierć z powodu 
zatrucia nastąpiła w roku 632 

Liczba znanych żon  13 

Konkubiny  Zbyt wiele, aby wyliczyć 
tutaj wszystkie  

Siła seksualna Potencja 40 mężczyzn 
(według twierdzeń Mahometa) 

Niezwykłe zdolności Opowiadanie bajek 
 

Mahomet urodził się w roku 570 a było to 4 lata po śmierci jego ojca, 
rzekomego Abdullaha. Niektórzy mogą powiedzieć: „Jak to możliwe, 
że dziecko urodziło się cztery (4) lata po śmierci ojca?” Odpowiedź jest 
prosta: Abdullah był nazywany ojcem Mahometa, ale tak naprawdę nim 
nie był. 
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Przed nastaniem islamu istniał pewien rodzaj małżeństwa zwany 
Zawaj Al Rahe’t – małżeństwo grupowe. Małżeństwo to funkcjonowało 
w następujący sposób: kobieta sypiała z wieloma mężczyznami – 
siedmioma, dziesięcioma albo i więcej. Nie ma to większego znaczenia. 
Wszyscy nazywają się Raht lub grupa. Można by powiedzieć, że nie 
jest to w ogóle żadne małżeństwo. Była to raczej praktyka seksualna 
akceptowana przez społeczeństwo. Gdy matka urodziła dziecko, 
wtedy wybierała sobie ojca. 
 
Abdullah nigdy nie był prawdziwym ojcem Mahometa. Prawdziwe 
imię jego ojca to Abd Allat, co oznacza niewolnik Allat (jedna z trzech 
córek pogańskiego bożka, Allaha). Muzułmanie używają imienia 
„Abdullah” jako imienia ojca Mahometa, ponieważ prawdzie imię 
jego ojca jest obrazą dla Allaha. 
 
Mógłbym się bardziej wgłębić w dzieciństwo Mahometa, ale nie jest 
to głównym tematem mojej książki, aczkolwiek podam kilka informacji, 
aby udowodnić, że to co podałem odnośnie narodzin Mahometa jest 
prawdą. 
 
Matka Mahometa miała wiele dzieci – nie tylko Mahometa. Jeśli 
pierwszym i jedynym mężczyzną, który z nią sypiał, był (zmarły) 
ojciec Mahometa, to jak w takim razie miała tyle dzieci? W książce 
imama Al Suoty, Al Kasa's Al-Kubra, tom 1, strona 132, 133, 134,  
135 matka Mahometa mówi: 
 

 رون ينم جرخ ھنأ ھب تلمح نیح مونلا يف تیرأف ھنم فخأ طق تلمح امف ھب تلمح تلاق
 
Byłam z nim w ciąży a była to najłatwiejsza ciąża spośród 
moich ciąż. 

 
Nikt nie mówi o jego braciach. Jak Mahomet może mieć braci, skoro 
muzułmanie twierdzą, że Mahomet nigdy nie widział swojego ojca? 
A jego matka była świeżo po ślubie? W dodatku – jak twierdzą 
muzułmanie – ojciec Mahometa zmarł parę miesięcy po ślubie z matką 
Mahometa. Jedyna możliwość jest taka, że jego matka miała innych 
mężów lub przynajmniej jednego męża. 
 
Jest wiele relacji, które mogę przytoczyć, ale spróbuję nie za bardzo 
skomplikować tę sprawę. W następującym hadisie przedstawię 
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jednoznacznie, że ojciec Mahometa – ten, który się za niego podaje 
(Abdullah) – nigdy nie poślubił matki Mahometa (Qathema). 
Przytoczę tę relację taką jaka jest w języku arabskim i przetłumaczę ją, 
ponieważ wiem, że muzułmanie powiedzą: „Nigdy w życiu coś takiego 
nie znajdzie się w naszych księgach!” Nie tylko to: podam również link 
do największej muzułmańskiej strony internetowej zawierającej księgi 
muzułmańskie. 
 
Ta książka to: Al Sirah Al-Halabia (inna nazwa tej książki to:  
Insan Al-Ueoun Fe Serat Al-Ma'mun), tom 1, strona 128: 
 

  ةیبلحلا ةریسلا
 ىمسملا باتكلا وھو
 )نومأملا نیمألا ةریس يف نویعلا ناسنإ (
 يبلحلا نیدلا ناھرب نب يلع
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر دلوم لبق بلطملا دبع نب مثق تام امل :عاتمإلا يفو
 ھیلع هللا ىلص هللا لوسر دلو املف ً،ادیدشً ادجو ھیلع دجو نینس عست نبا وھو نینس ثالثب
 دمحم هامسف ً،ادمحم ھیمست نأ اھمانم يف ترمأ اھنأ ةنمآ ھمأ ھتربخأ ىتح مثق هامس ملسو

 
Po śmierci Qathema Ibn Abd-Al-Mu'taleba (wujka Mahometa) 
w wieku dziewięciu lat (a jest to trzy lata przed narodzeniem 
Mahometa) jego ojciec Abd-Al-Mu'taleb czuł się taki smutny, 
że gdy urodził się prorok, wtedy on dał mu na imię Qathem. 

 
Hadis z islamskiej strony internetowej: 
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID 
=185&CID=4&SW= لفون - تنب - ةلیتق #SR1 
 

  ىربكلا تاقبطلا
  لوألا ءزجلا 
  118 ىتح 4 نم 
 نب دیعس نع هللا دیبع نب قاحسإ انثدحو ھیبأ نع ناوفص نب دمحم نب هللا دیبع انثدحو
 تناكو لفون نب ةقرو تخأ لفون تنب ةلیتق يھ اعیمج اولاق معطم نب ریبج نب دمحم
 ھبوث فرط تمزلو اھنم عضبتسی ھتعدف بلطملا دبع نب هللا دبع اھب رمف فاتعتو رظنت
 تلمحف اھیلع عقوف بھو تنب ةنمآ ىلع لخد ىتح اعیرس جرخو كیتآ ىتح لاقو ىبأف
 اھدجوف ةأرملا ىلإ بلطملا دبع نب هللا دبع عجر مث ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسرب
 مث عطاس رون كھجو يفو تررم ال تلاقف يلع تضرع يذلا يف كل لھ لاقف هرظنت
  رونلا كلذ ھیف سیلو تعجر
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Tłumaczenie hadisu (księga Al-Tabaqat Al-Kubra, wydanie 1, 1968, 
tom 1, strona 95/96): 
 

Obedallah powiedział nam, że (...) siostra Waraqi Ibn Naofala 
wypatrywała mężczyzn na drodze. Gdy tak wypatrywała nie 
spodobał się jej ani jeden, aż zobaczyła Abdullaha, który 
akurat przechodził. Powiedziała do niego pociągając go 
za jego ubranie: „Co sądzisz o moich walorach?” (To czego 
chcesz dostaniesz u mnie.) On odparł: „Nie teraz. Kiedy  
wrócę!” Szybko odszedł i udał się do Ameny Bint Wahab  
(matki Mahometa) i odbył z nią stosunek. W drodze powrot- 
nej spotkał się z siostrą Waraqi Ibn Naofala i powiedział do  
niej: „Nadal chcesz się ze mną przespać?” Ona powiedziała: 
„Nie! Gdy przedtem przechodziłeś, zanim ode mnie odszed- 
łeś, widziałam twoją lśniącą twarz, ale teraz ją utraciłeś.”16 
 

Ta sama historia znajduje się w książce zatytułowanej Alsyrah  
Al-Nbwyah Le-Ibn-Hisham (w języku arabskim), wydawnictwo 
drukowane, tom 1, strona 292, autor: Ibn Hisham Al-’Ansaary/ 
’Abd Allah bin Yusuf: 

 
 ماشھ نبال - 2.02 رادصإلا ،ةیوبنلا ةریسلا
 اھضفری هللادبع >> بلطملادبع نب هللادبع حاكنل ةضرعتملا ةأرملا ركذ >> لوألا دلجملا

 
 ىلع - نومعزی امیف - ھب رمف ، هللادبع دیب اذخآ بلطملادبع فرصنا مث : قاحسإ نبا لاق
 بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلادبع نب دسأ ينب نم ةأرما
 ةبعكلا دنع يھو ، ىزعلادبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو تخأ يھو ، رھف نب )292 /1(
 لثم كل : تلاق ، يبأ عم : لاق ؟ هللادبع ای بھذت نیأ : ھھجو ىلإ ترظن نیح ھل تلاقف ؛
 الو ، ھفالخ عیطتسأ الو ، يبأ عم انأ : لاق ، نآلا يلع عقو ، كنع ترحن يتلا لبإلا
  ھقارف

 
Tłumaczenie hadisu z powyższej księgi – rozdział dotyczący kobiet 
ofiarujących samych siebie w podarunku dla Nikah (seksu) Abdullahowi 
Ibn Abd-Al-Mu'talebowi (rzekomy ojciec Mahometa): 
 

Ibn Ishaq powiedział: Wtedy Abd-Al-Mu'taleb (dziadek 
Mahometa) odszedł i zabrał ze sobą Abdullaha a przecho-
dzili obok kobiety, która jest z rodziny Assadów, syna Uzy, 

                                                
16  Może się zmęczył od uprawiania seksu? 



 

 21 

syna 'Qusaia, Syna Psów17, syna Murahy, syna Ka'eba, 
syna Lu'e, syna Galeba. Gdy zobaczyła jego twarz, wtedy 
powiedziała: „Dokąd idziesz Abdullahu?” On odparł: 
„Z moim ojcem”. Wtedy ona powiedziała: „Dam ci tę samą 
ilość wielbłądów, którą ofiarowano w dniu Święta Ofiaro-
wania [100 wielbłądów], jeśli się ze mną prześpisz.” 
On odparł: „Teraz nie mogę, jestem z moim ojcem. 
Nie mogę go teraz zostawić.” 

 
Gdy przeanalizujemy ten przekaz, wtedy dojdziemy do wniosku, 
że kobiety miały wówczas pełną kontrolę nad swoim życiem. 
Sypiały z kim chciały i ofiarowały się w prezencie dowolnemu 
mężczyźnie, którego sobie wybrały. Czy pamiętacie, że w pierwszym 
przekazie domniemany ojciec Mahometa nie powiedział „nie”? 
Miał jednak randkę z matką Mahometa (Qathema). Chciał odbyć 
stosunek z siostrą Waraqi Ibn Naofala, ale gdy wracał, wtedy ona 
zmieniła swoje zdanie. Dlaczego? 
 
Jest to dowodem na to, że słowo „małżeństwo” nie miało w tych 
czasach żadnego znaczenia. Jak już wspomniałem, ojciec Mahometa 
praktykował ten rodzaj „otwartej relacji seksualnej”. Zastanawiam się 
jaka była relacja pomiędzy Waraqą a Mahometem po narodzeniu 
Mahometa. Nie byłbym zdziwiony, gdyby to Waraqa Ibn Naofal 
był prawdziwym ojcem Mahometa. Nie sądzę, że ta relacja wzięła się 
znikąd. W tamtych czasach Arabowie oferowali swoje siostry lub córki, 
aby osiągnąć jakiś cel. Może Waraqa Ibn Naofal próbował zapobiec 
temu, aby ojciec Mahometa odbył stosunek z Ameną, ponieważ była 
jego ulubioną kobietą. Może dlatego wysłał swoją siostrę na tę „misję”. 
Gdyby plan się powiódł, wtedy rzekomy ojciec Mahometa spotkałby się 
z siostrą Waraqi zamiast z Ameną. 

 
Na tej samej stronie mamy jeszcze jedną historię: 
 

Fatima Bint Mur była jedną z najpiękniejszych kobiet 
oraz bardzo zaszczytna. Czytała książki i była wykształ-
cona. Wszyscy mężczyźni z plemienia Kurajszytów o niej 
mówili. W przekazie mamy podane, że widziała światłość 
daru proroczego w jego twarzy. Zaoferowała się ojcu 

                                                
17  Syn Psów to imię dziadka Mahometa. 
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Mahometa, aby się z nią przespał za 100 wielbłądów. 
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 بابش ناكو بتكلا تأرق دق تناكو ھفعاو ھبشاو سانلا لمجأ نم تناكو رم تنب ةمطاف
 تلاق اھربخأف تنأ نم ىتفای لاقف هللا دبع ھجو يف ةوبنلا رون تأرف اھیلإ نوثدحتی شیرق
  لبإلا نم ةئام كیطعأو يلع عقت نأ كل لھ

 
Jak przyzwoitym człowiekiem musiał być ojciec Mahometa, że kobiety 
oferowały mu zapłatę za stosunek!? Nie mam tutaj na myśli jego 
wyglądu. Mam na myśli to, że żaden szanujący się mężczyzna nie 
biegałby od jednej kobiety do drugiej lub brał pieniądze za stosunek 
jak prostytutka. 
 
Podaję wam wszystkie te informacje po to, aby przybliżyć wam, 
jak wyglądało codzienne życie arabskiego plemienia Kurajszytów  
w tych właśnie czasach. Chcę jasno wyrazić, że gdy muzułmanie 
mówią o rodzinie Mahometa jako o „poszanowanej rodzinie”, wtedy 
nie pokrywa się to z rzeczywistością. Nie zapomnijmy, że rodzice  
Mahometa byli również w to wszystko zamieszani oraz byli poganami 
i jako tacy umarli. 
 
W książce Al-Rahi'q Ma'khtom czytamy na stronie 45, że Hamza (wujek 
Mahometa) był karmiony piersią przez dwie kobiety. Później te same 
dwie kobiety karmiły piersią Mahometa. Imiona tych dwóch kobiet to 
Thaubia oraz Halima Al-Sadia. 
 

 لوسر ھمأ تعضرأف ،ركب نب دعس ينب يف اًعضرتسم بلطملا دبع نب ةزمح ھمع ناكو
 هللا ىلص هللا لوسر عیضر ةزمح ناكف،ةمیلح ھمأ دنع وھو اًموی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا
  .ةیدعسلا ةھج نمو ةبیوث ةھج نم ،نیتھج نم ملسو ھیلع
 45 ص موتخملا قیحرلا

 يروفكرابملا نمحرلا يفص
 
Tłumaczenie: 
 

A jego wujek Hamza był karmiony piersią przez kobietę 
z rodziny plemienia Banu Sa'ed, syna Baker, a jego matka 
(matka Hamzy) karmiła piersią Mahometa podczas gdy 
on był karmiony piersią przez Halimę, dlatego też Hamza 
był karmiony piersią przez dwie kobiety, które karmiły 
piersią Mahometa. 
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Po tym krótkim wstępie nadszedł czas, aby dokładniej przyjrzeć się 
Mahometowi oraz aby się dowiedzieć kim tak naprawdę był.  
 
Mahomet wiele przeszedł w swoim życiu a jego życie nie było łatwe 
dopóki się nie wzbogacił. 
 
Powróćmy na chwilę do relacji o tym, jak to siostra Waraqi, której 
na imię było Qatilah Bint Naofal, zaoferowała się Abdullahowi – 
rzekomemu ojcu Mahometa – tak aby nie odbył stosunku seksualnego 
z Ameną. Gdy Abdullah odbył już stosunek z Ameną, wtedy Qatilah 
Bint Naofal go odrzuciła. Jeśli połączymy to z innymi relacjami, 
wtedy zauważymy, że Waraqa Ibn Naofal jest cały czas obecny  
w życiu Mahometa. W tej samej książce (Al-Tabaqat Al-Kubra,  
wydanie 1, 1968, tom 1, strona 95) czytamy, że: 
  

 ةلاھ تدلوف دحاو سلجم يف بلطملا دبع نب هللا دبع جوزتو مشاھ نب بلطملا دبع جوزت
 ھیلع هللا ىلص هللا لوسر مع ةزمح ناكف بلطملا دبع نب ةزمح بلطملا دبعل بیھو تنب
 ھیبأ نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشھ انربخأ لاق ةعاضرلا نم هاخأو بسنلا يف ملسو
  ضایفلا يبأ نعو
 
  اھدنع ماقأ بھو تنب ةنمآ بلطملا دبع نب هللا دبع جوزت امل الاق يمعثخلا
 .اھلھأ يف ھتأرما ىلع لجرلا لخد اذإ مھدنع ةنسلا كلت تناكو اثالث

 
Abd Al-Mu'taleb Ibn Hashem i jego syn Abdullah ożenili się 
tego samego dnia, tak więc Halaha, córka Waheba, urodziła 
Hamzę, który stał się wujkiem Mahometa oraz jego bratem 
poprzez karmienie piersią [muzułmanie wierzą w to, że jeśli 
dwie osoby płci męskiej są karmione piersią przez tę samą 
kobietę, wtedy stają się braćmi] a przekazano nam przez 
Ibn Ishaqa, że gdy ojciec Mahometa ożenił się z Ameną 
(matką Mahometa), wtedy został z nią trzy noce – według 
tradycji w owym czasie. 

 
Na tej samej stronie dowiadujemy się, że dziadek Mahometa i jego syn 
odbywali stosunek z dwoma siostrami: Ameną (matką Mahometa) 
i Halahą. Z formalnego punktu widzenia ciotka Mahometa to kobieta 
jego dziadka – można też powiedzieć, że jest to jego żona. Na dodatek 
dowiadujemy się, że Halaha urodziła Hamzę (wujka Mahometa). 
Oznacza to, że zarówno Mahomet jak i Hamza byli karmieni piersią 
przez matkę Hamzy. To oznacza, że Hamza, czyli wujek Mahometa, 
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stał się również jego bratem (poprzez karmienie piersią przez tę samą 
kobietę), ale nie w tym samym okresie czasu (nie w tym samym roku). 
Ponadto ojciec Mahometa spał przez trzy dni tylko z matką 
Mahometa. Spał z nią nawet w jej własnym domu. Jak więc może 
być jego żoną? Gdyby byli małżeństwem to czemu nie wziął swojej 
żony do swojego domu? Oznacza to, że matka Mahometa nigdy nie 
wprowadziła się do domu Abdullaha. 

 
W księdze Ibn Kathira, tom 1, strona 255, Ibn Hisham powiedział, 
że Mahomet miał 14 lub 15 lat, gdy zaczęła się wojna Al-Fajar. 
 

  راجفلا برح ریثك نبألا ةیوبنلا ةریسلا 255/1
 سمخ وأ - ةنس ةرشع عبرأ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املف :ماشھ نبا لاقو
  ةنس ةرشع

 
Ten sam przekaz pojawia się w książce Al-Sira Al-Naboiah autorstwa 
dr. Muhammada Ahmeda Mahmouda Hasabalaha (to jest jego pełne 
imię i nazwisko) oraz dr. Muhammada AbduAlqadera Al-'Khateba. 
Obydwoje są profesorami historii oraz cywilizacji islamskiej 
na uniwersytecie Al-Azhar (najsłynniejszym uniwersytecie akcepto-
wanym przez wszystkich muzułmanów). 

 
Obydwoje podają w swoich książkach, że bitwa Al-Fajar zaczęła się 
12 lat po śmierci Abd-Al-Mu'taleba, ojca Hamzy, a Hamza miał 
wówczas 22 lata. 
 
W tej samej książce obydwaj doktorzy zgadzają się co do tego,  
że Mahomet miał 15 lat, gdy zaczęła się wojna Al-Fajar. Poniżej 
umieszczam link do tych książek. Wiem, że muzułmanie w to nie 
uwierzą. Powiedzmy, że 99 % muzułmanów nigdy nie przeczytało 
swoich ksiąg. Jak więc mogliby o tym wiedzieć? 
 

Oto link: http://www.alsiraj.net/sira/html/page08.html, راجفلا برح    
 

Jeśli gdy zaczęła się ta wojna Hamza miał 22 lata a Mahomet miał 15 
lat, wtedy oznacza to, że według tych uczonych Hamza jest siedem 
lat starszy od Mahometa. Lecz Hamza urodził się w tym samym roku, 
w którym zmarł ojciec Mahometa. To oznaczałoby, że Mahomet urodził 
się siedem lat po śmierci swojego ojca. 
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 و خیراتلا ذاتسأ هللا بسح دومحم دمحأ دمحمروتكدلا ملقب ةیوبنلا ةریسلا باتك نم
 ذاتسأ بیطخلا رداقلا دبع دمحم دمحم روتكدلا و رھزألا ةعماجب ةیمالسالا ةراضحلا
 رھزألا ةعماجب ةیمالسالا ةراضحلا و خیراتلا

 دبع ھیبأ توم دعبو ،ةنس نیرشعب لیفلا ماع دعب تناكو ،يناثلا راجفلا برح ةزمح دھش
 برح " دعتو ،مظعأ الو ھنم رھشأ برعلا مایأ يف نكی ملو ،ةنس ةرشع يتنثاب بلطملا
 يلمعلا بیردتلا اھیف سرام ـ ھنع هللا يضر ـ ةزمحل ةبسنلاب يلمع بیردت لوأ "راجفلا

 وحن كاذنآ هرمع ناكو ،ةیقیقحلا برحلاو ةكرعملا وج يف شاعو حالسلا مادختسا ىلع
  ،ةنس نیرشعو نیتنثا

 
Sira Ibn Kathir, tom 1/263: 
 

Gdy Mahomet chciał się ożenić z Khadidżą, wtedy 
powiedział o niej swojemu wujkowi i Hamza poszedł 
do Khadidży i poprosił o jej rękę dla Mahometa. 
 

 263 لوألا ءزجلا ةریسلا ریثك نبأ
 ةالصلا ھیلع اھجوزتف ،ھیلإ اھبطخف دسأ نب دلیوخ ىلع لخد ىتح ةزمح ھمع ھعم جرخف
 .مالسلاو

 
W tradycji arabskiej – a znam naszą tradycję bardzo dobrze – nie prosi 
się osoby, która jest w tym samym wieku, aby ta poszła i we własnym 
imieniu poprosiła o rękę kobiety. Jest to nie do zaakceptowania. W tym 
przypadku Hamza jest w podwójny sposób odpowiednią osobą, aby 
wykonać to zadanie: jest on wujkiem Mahometa i jest od niego starszy. 

 
Z książki Da'ert Al-Ma-Ma'aref Al-Islamyiah, tom 29, strona 9112  
( 29 ج ةیمالسإلا فراعملا ةرئاد ص  9112), dowiemy się, że Mahomet urodził 
się w roku 570 AD a bitwa pod Uhud odbyła się w roku 625 – jak 
podają wszystkie książki islamskie. Oznacza to, że jeśli przyjmiemy rok 
625 (bitwa pod Uhud) i odejmiemy 570 lat (datę narodzin Mahometa), 
wtedy otrzymamy 55 lat (czyli wiek Mahometa). 
 
W książce Al-Tabakat Al Kubra, tom 3/29/118, Hamza trzymał 
chorągiew podczas ataku na plemię Qanika'a (żydowskie plemię 
wyrżnięte przez Mahometa) a zmarł, gdy miał 59 lat. Tutaj Hamza 
był starszy od Mahometa o 4 lata. 
 

 تایارلا نكی ملو عاقنیق ينب ةوزغ يف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ءاول ةزمح لمحو
 نب ذئموی وھو ةرجھلا نم ارھش نیثالثو نینثا سأر ىلع دحأ موی هللا ھمحر لتقو ذئموی
 نینس عبرأب ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نم نسأ ناك ةنس نیسمخو عست
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I ponownie: muzułmanie mogliby powiedzieć, że wymyślam sobie 
te rzeczy. Ale te informacje można znaleźć w wielu islamskich 
książkach, takich jak ta: 
 

 Sabil Al-Huda 11/83 ،دابعلا ریخ ةریس يف ،داشرلاو ىدھلا لبس : باتكلا .1
Wa Al-Rashad, tom 11, strona 82-83: 

 
 نأ حصی فیك ،نینس عبرأب ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نم نسأ ناك اذإ
 نوكت نأ الإ هریغ ىلع مدقم وھف حیحص ثیدحلاو ،اعم امھتعضرأ ةبیوث نوكت
 ،نینامز يف امھتعضرأ

 
Jeśli Hamza był o cztery lata starszy od wysłannika 
Allaha, to jak więc mógłby być karmiony piersią przez 
tę samą kobietę? Odpowiedź jest taka, że hadis ten 
jest prawidłowy i był preferowany ponad inne hadisy 
ponieważ kobieta ta karmiła piersią obydwóch chłop-
ców w różnych czasach. 

 
2. Al-Mustadark Fe Al-Sahih, tom 3, strona 212, hadis 4873: 

 
 ھل تناك بلطملا دبع نب ةزمح 4873 مقر ثیدح ] 212 ةحفص - 3 ءزج [ كردتسملا
 نم ةسداسلا ةنسلا يف ةزمح ملسأ ةرامع و يلعی ھینبال ةرامع وبأ و يلعی وبأ ناتینك
 يف تبسلا موی لتق و نینس عبرأب ملس و ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نم نسأ ناك و ةوبنلا
 ةرجھلا نم ثالث ةنس لاوش نم نولخ عبسل دحأب ىزغملا

 
Hamza miał dwa imiona: Abu-'Ali oraz 'Emarah. 
Został muzułmaninem sześć lat po nastaniu islamu 
i był o cztery lata starszy od Mahometa. Został zabity 
w bitwie pod Uhud, w sobotę, 17 dnia miesiąca 
Shawwal (kalendarz muzułmański, księżycowy). 

 
3. Al-Tabaqat Al-Kubra, wydanie 1, 1968, tom 3, strona 103: 

 
 عست نب ذئموی وھو ةرجھلا نم ارھش نیثالثو نینثا سأر ىلع دحأ موی ،هللا ھمحر ،لتقو"
 " ،نینس عبرأب ،ملسو ھیلع هللا ىلص ،هللا لوسر نم نسأ ناك ،ةنس نیسمخو

 
„Hamza, niech Allah będzie mu miłosierny, został 
zabity przez mężczyznę o imieniu Wahshy, [Hamza] 
miał wtedy 59 lat i był o 4 lata starszy od proroka.” 
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Czego się dowiadujemy z tych przekazów? Jeśli dziadek Mahometa 
oraz jego ojciec przespali się z tymi samymi siostrami w tym samym 
okresie czasu a następnie rzekomy ojciec Mahometa opuścił Amenę 
kilka dni później albo – dla dobra argumentacji – nawet kilka miesięcy 
później (choć to niczego nie zmieni), wtedy oznacza to, że: 
 

1. dziadek Mahometa i jego syn (Abdullah) odbywali stosunek 
seksualny z dwoma siostrami w tym samym dniu; 

2. Hamza urodził się w tym samym okresie czasu, w którym zmarł 
ojciec Mahometa; 

3. Hamza jest starszy od Mahometa – muzułmańscy uczeni różnią 
się zdaniem odnośnie tego czy był on od niego starszy o cztery 
lata czy może o siedem lat; 

4. Hamza został zabity w bitwie pod Uhud, gdy miał 59 lat. 
Mahomet miał wówczas 55 lat; 

5. Mahomet nie może być synem tego mężczyzny, którego 
muzułmanie nazywają Abdullah – jak czytamy w książce 
Ibn Kathira „Al-Bidayiah Wa Al-Nihayia”, tom 2, strona 316. 
Ostatecznie plemię Banu Nader przyszło i upomniało się 
o Mahometa, gdy był jeszcze dzieckiem, twierdząc, że należy 
do nich. Jest to więc jasne, że Mahomet nie ma ojca. 

 
 غلب" )316 ص2ج هللا دبع ھنبأ بلطملا دبع جیوزت باب ریثك نبال ةیاھنلاو ةیادبلا(
 ،انئابآ نم يفتنن نل انإ :لاقف ... مھنم ھنأو ھنم مھنأ نومعزی ةدنك نم ًالاجر نأ يبنلا
 ةنانك نب رضنلا ونب نحن

 
Aby ukryć tę rozbieżność, Mahomet powiedział im, że kobieta może 
być w ciąży przez wiele lat.18 W ten sposób dziadek Mahometa nabrał 
przekonania, że Mahomet musi być jego wnukiem, choć matka 
Mahometa urodziła go parę lat po śmierci Abdullaha. 
 
 

                                                
18  Może właśnie dlatego w podręczniku szariatu (Reliance of the Traveller) 

na stronie 568 czytamy: n9.5 Minimalny czas trwania ciąży (A: z której 
przychodzi na świat żywe dziecko) wynosi sześć miesięcy, podczas gdy 
maksymalny [czas trwania ciąży] to cztery lata. 
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Mahomet – adoptowany syn 
 

Aby zakończyć nasze badania nad pochodzeniem Mahometa, przeczy-
tajmy hadis ze zbioru Sahih Al-Bukhari, księga 3, tom 40, hadis 56319. 
Jest to bardzo ważny hadis, który pokazuje nam, że Mahomet był tylko 
niewolnikiem w rodzinie, w której dorastał: 

 
(...) Gdy zobaczyłem ten straszny widok, wtedy udałem się 
do wysłannika Allaha i przekazałem mu te wiadomości. 
Prorok wyszedł w towarzystwie Zaida bin Harithy, który 
mu wówczas towarzyszył, a wtedy i ja poszedłem razem 
z nimi. On [Mahomet] udał się do Hamzy [swojego wujka] 
i rozmawiał z nim nie przebierając w słowach. Hamza 
spojrzał na niego i powiedział: „Czy ty nie jesteś zaledwie 
niewolnikiem moich przodków?” [Wtedy] Prorok wycofał 
się i odszedł. Zdarzenie to miało miejsce przed wprowa-
dzeniem zakazu spożywania alkoholu. 
 
ñ Zastanówcie się: dlaczego wujek Mahometa miałby  

dopuścić się takiego kłamstwa? 
ñ Oraz: dlaczego Mahomet wycofał się po tym 

bez wypowiedzenia choćby jednego słowa? 
ñ Musiało to być coś, o czym wiedział, że jest to prawdą,  

tak że nie mógł się temu sprzeciwić. 
ñ Mahomet był przede wszystkim zaniepokojony tym,  
że jeśli będzie kontynuował, wtedy Hamza powie więcej  
rzeczy, których nie chciałby usłyszeć. 

ñ Jest to tak oczywiste, że Mahomet nie spodziewał się tego, 
że Hamza, który ma być niby jego wujkiem, powiedział 
coś takiego. 

ñ To wszystko prowadzi do jednego: ojciec Mahometa 
jest nieznany. 

ñ Gdy ta rodzina go adoptowała, wtedy nazwali go Qathem, 
po jednym z synów, który zmarł. 

 

                                                
19  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/42/23. 
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Kto powiedział Mahometowi, 
że jest prorokiem? 

 
Pierwsze słowa, co do których Mahomet twierdził, że otrzymał je 
od swojego boga poprzez anioła Dżibrila, są zapisane w Koranie 
w rozdziale 96:1.20 W zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 1, 
hadis 321, czytamy (patrz również Koran 96:1-3):  
 

(…) [Mahomet] Zabierał ze sobą żywność na pobyt 
[w jaskini Hira] a następnie powracał do (swojej żony) 
Khadidży, aby ponownie zaopatrzyć się w żywność 
dopóki nagle prawda nie zstąpiła na niego podczas gdy 
był w jaskini Hira. Przyszedł do niego anioł i kazał mu 
czytać. Prorok odparł: „Nie umiem czytać.” Prorok dodał: 
„Anioł chwycił mnie (mocno) i dusił tak silnie, że nie 
mogłem tego dłużej wytrzymać. Potem mnie puścił i kazał 
mi ponownie czytać a ja odpowiedziałem: „Nie umiem 
czytać.” Następnie pochwycił mnie ponownie i dusił mnie 
po raz drugi tak że nie mogłem tego dłużej wytrzymać. 
Potem puścił mnie i znowu kazał mi czytać, ale ja ponow-
nie odparłem: „Nie umiem czytać (lub co mam czytać)?” 
Następnie złapał mnie po raz trzeci i dusił mnie a potem 
mnie puścił i powiedział: „Czytaj: w imię twojego Pana, 
który stworzył (wszystko co istnieje), człowieka z grudki 
zakrzepłej krwi. Czytaj! A twój Pan jest najbardziej 
wspaniałomyślny.” (96.1, 96.2, 96.3) (...) 

 
Ta relacja nie ma żadnego sensu. Zastanówmy się nad tym razem. 
Czy anioł nie powiedział: „Czytaj”? Jeśli tak, to czy nie powinien dać 
Mahometowi jakiś kawałek papieru lub księgę, z której można by coś 
przeczytać zanim poprosi go o przeczytanie? Muzułmanie – aby ukryć 
ten błąd – twierdzą, że chodzi tutaj o recytowanie. Jeśli jednak chodzi 
o recytowanie, to dlaczego Mahomet nie powiedział: „Nie umiem 
recytować!”? Pięcioletnie dziecko potrafi recytować. Tutaj musi 
więc chodzić o czytanie, ponieważ arabskie słowo jest jednoznaczne: 
„czytać”. Widzimy już tutaj dowody na to, że islam jest kłamstwem 

                                                
20  Do kwestii objawień przez „anioła” nawiązuje w tym przypadku bardzo 

trafnie List do Galatów 1:6-8. 
21  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/1/3. 
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i to już od samego początku. 
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Pytania: 
 

1. Jeśli Mahomet nie potrafi czytać i jest analfabetą, to dlaczego 
anioł używa niewłaściwego słowa a więc „czytaj”? 

2. Jeśli Bóg nakazałby komuś, kto jest analfabetą, aby czytał, 
to czy taka osoba nie byłaby w stanie czytać w wyniku cudu 
dokonanego przez Boga? 

 
Aby dokładniej to wytłumaczyć wyobraźmy sobie Jezusa, który mówi 
do niewidomego: „Przejrzyj!” Niewidomy odpowiedziałby jednak: 
„Nie widzę!”. Następnie Jezus powiedziałby ponownie: „Przejrzyj!!” 
Niewidomy odpowiedziałby raz jeszcze: „Nie widzę!!” Następnie 
Jezus powiedziałby po raz trzeci: „Przejrzyj!!!” Niewidomy 
odpowiedziałby ponownie: „NIE WIDZĘ!!!” 
 
To musi być jakiś żart! Jaki jest sens, aby powtarzać coś trzy razy, 
jeśli nic się nie zmieniło? A Mahomet nadal nie potrafił czytać! 
 

1. Jeśli chodziłoby o „recytowanie”, to dlaczego anioł użył słowa 
„Iqra’a” – „czytaj”. Pamiętajmy, że to nie anioł wybrał słowo 
„Iqra’a”. To był Allah, ponieważ według islamu wszystko 
dzieje się za zgodą oraz pozwoleniem Allaha. Allah wybrał 
na początek niewłaściwe słowo a to wywołało u Mahometa 
zamieszanie. 

2. Jaka tajemnica tkwi w duszeniu Mahometa? Czy duszenie 
Mahometa pomogło mu zrozumieć co anioł od niego chciał? 
Ależ skąd! 

3. Po co więc trzy razy!? Tutaj chodzi o liczby. Islam rozpoczął 
się, i to od samego początku, z trzykrotną doskonałością. Jeden 
raz „Czytaj” nie wystarczało, ale trzeci był tym doskonałym! 

4. Wszystko w islamie kręci się wokół liczby „3”. Wypowiedzenie 
trzech imiona Allaha przed uczynieniem czegokolwiek. 
Wydmuchiwanie nosa trzy razy, wycieranie rąk trzy razy oraz 
otrząsanie członka trzy razy po oddaniu moczu – wszystko 
powtarzane jest trzy razy. Dlaczego? 

 
*** 
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Aby zrozumieć kto tak naprawdę stworzył islam, przeczytajcie ze mną 
księgę Izajasza 40:5-6: 
 

5  Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie 
ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. 

6  Głos się odzywa: „Wołaj!”. I rzekłem: Co mam wołać? 
„Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego  
jest niby kwiat polny. 

 
 40 ءایعشأ

  .َمَّلََكتْ دَق ِّبَّرلا َمَف ََّنأل ،ٍدَسَج يِذ ُّلُكُ ُهدِھاَُشیَف ،برلاُ دْجَم ىَّلََجتَیَو 5
 ٍدَسَج يِذ ُّلُك« :َلاَقَف »؟ٍةَلاَسِرُ ةََّیأ« :ُتْبََجأَف .»ٍةَلاَسِرِب ِداَن« :ٌتْوَص َلاَق ٍذِئَدْنِعَو 6
 ِءاَرْحَّصلا ِرْھَزَك ِھِئاَھَب ُّلُكَو ،ٌبْشُع

 
Jest to oczywiste, że Mahomet próbuje być prorokiem Izajaszem 
zmieniając przekazaną relację oraz sądząc, że uda mu się wymyślić 
logiczną historię. Jednak ta relacja go demaskuje. Cały ten dramat 
nie jest w ogóle potrzebny. Relacja ta dowodzi, że fałszywy bóg  
islamu nie może czynić cudów, ponieważ gdyby Jezus powiedział 
do Mahometa „Czytaj”, to jestem pewien, że Mahomet mógłby 
czytać, nawet gdyby był analfabetą (jak twierdzą muzułmanie). 

 
Rozkaz Allaha 

(za pośrednictwem 
Dżibrila) 

Odpowiedź 
Mahometa 

Działanie 
anioła 

Całkowita ilość 
nakazów 

czytania oraz 
duszenia  

Czytaj Nie umiem 
czytać 

Duszenie  1 

Czytaj Nie umiem 
czytać 

Duszenie  1 

Czytaj Nie umiem 
czytać 

Duszenie  1 

Wynik: 

Po trzech rozkazach czytania i trzech duszeniach, Mahomet  
wciąż nie rozumiał czego chciał od niego anioł. Aniołowi,  

który przekazywał rozkazy Allaha, nie udało się sprawić, aby 
Mahomet mógł czytać czy też aby Mahomet mógł go zrozumieć. 
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W porównaniu do dzieł Jezusa  

Jezus powiedział do 
niewidomego: „Przejrzyj!”  

Niewidomy 
odzyskuje wzrok  

Jezus nakazuje 
niepełnosprawnemu: „Idź!”  

Niepełnosprawny zostaje 
uzdrowiony 

Jezus nakazuje umarłemu: 
„Powstań z grobu!”  

Zmarły powstaje 
z grobu  

 
 

Dlaczego Allah nakazuje Mahometowi czytać – i to aż trzy razy –, ale 
Mahomet nadal nie może czytać w tej przez Mahometa wymyślonej 
historii? 
 
 

O co chodzi w islamie 
 
Podałem wam na początek kilka użytecznych informacji odnośnie 
życia Mahometa. Teraz zobaczmy o co tak naprawdę chodzi w islamie. 

 
Co, według muzułmanów, jest najważniejsze w islamie? 
Muzułmanie powiedzą, że ...  

 
podstawą jest pięć filarów islamu: 

 
1. Wiara w jedność Boga oraz w to, że Mahomet jest ostatnim 

z proroków. 
2. Przestrzeganie codziennych modłów. 
3. Płacenie zakatu. 
4. Samooczyszczenie poprzez post. 
5. Pielgrzymka do Mekki (dla tych, którzy są w stanie ją odbyć). 

 
Rzeczywistość wygląda jednak trochę inaczej. Poniżej, w wypowiedzi 
Mahometa, znajdziemy pakiet czynności, na których tak naprawdę 
oparty jest islam. 
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W hadisie ze zbioru Al-Bukhari, tom 1, strona 1322 czytamy: 
 

 ةالصلا اومیقیو ، هللا لوسر ادمحم نأو ، هللا الإ ھلإ ال نأ اودھشی ىتح ، سانلا لتاقأ نأ
 ، مالسإلا قحب الإ مھلاومأو مھءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف ، ةاكزلا اوتؤیو ،
 . ملسم و يراخبلا هاور  ىلاعت هللا ىلع مھباسحو

 
„Otrzymałem rozkaz od Allaha, aby zwalczać (zabijać) 
wszystkich ludzi (toczyć dżihad23) dopóki nie powiedzą, 
że nie ma boga poza Allahem a Mahomet jest jego 
wysłannikiem, oraz dopóki nie ustanowią modłów 
i będą płacić Zakat (pieniądze). Jeśli tak uczynią, wtedy 
ich krew (tzn. życie) oraz ich majątek (ich honor) będą 
bezpieczne przede mną.” 

 
Po przeczytaniu tego hadisu dowiadujemy się jakie są zamiary 
Mahometa i islamu wobec całej ludzkości. Dlatego też jest to ... 

 
 

Konstytucja islamu 
 

1. Obowiązkiem Mahometa jest walka przeciwko ludziom. 
2. Dopóki nie przyjmą islamu (czyli zmuszając ich do przyjęcia 

islamu; w przeciwnym przypadku zostaną zabici lub muszą 
płacić haracz – jeśli się na to nie zgodzą, wtedy zginą). 

3. Dopóki nie powiedzą, że nie ma boga nad Allaha. 
4. Oraz dopóki nie powiedzą, że Mahomet jest wysłannikiem 

                                                
22  Patrz np. https://sunnah.com/bukhari/2/18, https://sunnah.com/nasai/37/6, lub 

https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/390. Pamiętajmy również, że pokojowe 
wersety Koranu takie jak 2:256 „Nie ma przymusu w religii.” lub 109:6 
„Wy macie waszą religię, a ja mam moją religię.” zostały unieważnione! 

23  Zobacz również zbiór Riyad as-Salihin, księga 18, hadis 1522 
(https://sunnah.com/riyadussaliheen/18/12): (...) Potem dodał: „Czy mam 
ci powiedzieć o źródle rzeczy, jej filarze i jej szczycie?” Odparłem: „Tak! 
Z pewnością, o proroku Allaha!” On powiedział: „Źródłem całej rzeczy 
(podstawą) jest islam, jego filarem (podporą jest) As-Salat (modły), a jego 
szczytem jest dżihad (walka na drodze Allaha).” (...). 
Podobne przekazy znajdują się między innymi w następujących hadisach: 
https://sunnah.com/nawawi40/29 oraz https://sunnah.com/ibnmajah/36/48. 
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Allaha. 
5. Następnie trzeba się modlić do Allaha albo Mahomet  

i tak nas zabije (karą za brak odprawiania modłów jest śmierć). 
6. Wtedy, i tylko wtedy, nasz dobytek i życie będzie bezpieczne 

przed Mahometem oraz jego wojskiem. 
 
Spójrzmy na to z innej strony. Co się stanie, jeśli nie zaakceptujemy 
islamu? 
 

1. Muzułmanie będą musieli przeciwko nam walczyć. Mahomet 
wprawdzie już nie żyje, ale żyją muzułmanie a obowiązkiem 
każdego muzułmanina jest podążanie za Mahometem i toczenie 
dżihadu. Koran 9:14 nakazuje: „Zwalczajcie ich (mieczem), 
a Allah ukarze ich przez wasze ręce i ich upokorzy. Allah 
da wam zwycięstwo nad nimi, On uleczy piersi czcicieli.” 

2. Muzułmanie mają prawo nas zabić. 
3. Mają prawo uczynić z naszych kobiet i dzieci niewolników; 

gwałt też jest dozwolony (jest to prawo zawładnięcia przez 
prawicę). 

4. Odbiorą wam wasze pieniądze i wasz kraj. 
5. Zawładną waszym krajem poprzez wprowadzenie rządu 

islamskiego. (Największą radością jest praktykowanie 
islamskiego prawa: ścinanie głów, kamienowanie,  
odcinanie rąk i modlenie się o śmierć dla niewiernych.) 

 
Generalnie chodzi właśnie o te prawa; lecz istnieją również prawa 
wewnętrzne, ustanowione przez Mahometa, aby wygenerować 
ogromne zyski bez żadnych kosztów własnych. 

 
6. Chrześcijanie i Żydzi muszą płacić dżizję, aby zostać  

przy życiu – jeśli odrzucą przyjęcie islamu. 
 

I jak zwykle muzułmanie kłamią mówiąc, że w każdym kraju 
trzeba płacić podatki. Czy dżizja to podatek? Nie. Jest to 
kłamstwo lansowane przez muzułmanów. 

 
Jak można przejąć chrześcijański kraj a następnie nakazać obywatelom, 
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aby opłacali muzułmanów? Gdyby na przykład Ameryka była krajem 
muzułmańskim, wtedy amerykańscy żołnierze pobieraliby dżizję od 
wszystkich chrześcijan mieszkających w Ameryce, albo ci musieliby 
zostać zabici. Pretekstem pobierania dżizji jest – jak twierdzą muzuł-
manie – płacenie za ochronę. Ale ochronę przed kim? Oczywiście przed 
muzułmanami! Jest jak powiedziałem: islam to gang bandytów – jak 
mafia. Jeśli nie staniesz się jednym z nich, wtedy musisz im płacić albo 
zginiesz. O dżizji dowiadujemy się prosto z Koranu: 

1. Rozdział 9:29 podaje jasno i wyraźnie, że musimy płacić dżizję 
w zhańbieniu, upokorzeniu i poniżeniu. Czy muzułmanie płacą 
podatki w Ameryce zhańbieni, upokorzeni i poniżeni? 

2. Słowo dżizja w języku arabskim oznacza karę czy też 
grzywnę. Dlaczego muzułmański podatek nie nosi takiego 
samego określenia? Muzułmanie płacą zakat a nie dżizję. 
Jeśli chodziłoby o opodatkowanie to podatek jest podatkiem. 
Czy jest to jakiś rodzaj dyskryminacji? Jak najbardziej! 
Oto co jest podane w wykładni Koranu: tafsir Ibn Kathir, 
sura 9:29: 

 
http://m.qtafsir.com/Surah-At-Taubah/Paying-Jizyah-is-a-Sign-of-Kuf--- 
lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/9.29 (tekst zaczyna się od słów: 
„Paying Jizyah is a Sign of Kufr and Disgrace” 
 
Płacenie dżizji jest znakiem kufru [niewiary w islam] oraz hańby 

 
Allah powiedział, 
 
(dopóki nie zapłacą dżizji), jeśli nie zechcą przyjąć islamu, 
 
(w dobrowolnej uległości) w porażce i podporządkowaniu się, 
 
(i nie zostaną upokorzeni), zhańbieni, upokorzeni i poniżeni. 
Dlatego też nie wolno muzułmanom szanować ludu dhimmi lub 
wywyższać ich ponad muzułmanów, gdyż są oni godni pogardy, 
okryci hańbą i upokorzeni. Muslim zanotował od Abu Hurayry, że 
prorok powiedział, (Nie mówcie jako pierwsi „Salam” [pokój] do 
Żydów i chrześcijan a jeśli spotkacie ich na drodze, wtedy 
zepchnijcie ich w najbardziej wąskie miejsce [ścieki].) Dlatego też 
przywódca wiernych 'Umar bin Al-Khattab, niech Allah będzie 
z niego zadowolony, zażądał, by jego dobrze znane warunki zostały 
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spełnione przez chrześcijan, warunki, które zapewniały ich ciągłe 
upokorzenie, poniżenie i hańbę. Badacze hadisów przekazali od 
'Abdur-Rahmana bin Ghanma Al-Ash'ariego, że powiedział: „Zapisa-
łem dla 'Umara bin Al-Khattaba, niech Allah będzie z niego zadowo-
lony, warunki traktatu pokojowego, które uzgodnił z chrześcijanami 
z Asz-Szam: W imię Allaha, najmiłosierniejszego, najlitościwszego. 
Oto jest dokument dla sługi Allaha, 'Umara, przywódcy wiernych, 
od chrześcijan, z takiego a takiego miasta. Gdy wy (muzułmanie) 
przybyliście do nas, wtedy prosiliśmy o bezpieczeństwo dla nas, 
naszych dzieci, własności i wiernych naszej religii. Zobowiązaliśmy 
się, że nie będziemy wznosić na naszych terenach klasztoru, 
kościoła albo przybytku dla mnicha, ani odnawiać żadnego miejsca 
czci, które tego wymaga, ani używać żadnego z tych miejsc 
z wrogim zamiarem wobec muzułmanów. Nie będziemy zabraniać 
muzułmanom dostępu do naszych kościołów w celu odpoczynku 
czy to w dzień czy w nocy i otworzymy drzwi (naszych domów 
modlitwy) dla podróżnych i przechodniów. Ci muzułmanie, którzy 
przyjdą jako goście, otrzymają schronienie i wikt przez okres trzech 
dni. Nie damy schronienia osobom szpiegującym muzułmanów ani 
w kościołach ani w domach, ani nie będziemy kryć fałszu (lub 
zdrady) wymierzonej w muzułmanów. Nie będziemy uczyć naszych 
dzieci Koranu, upubliczniać praktyk szirku24, namawiać kogokolwiek 
do szirku ani zabraniać komukolwiek z naszych towarzyszy przyję-
cia islamu, jeśli taki będzie jego wybór. Będziemy szanować muzuł-
manów, wynosić się z miejsc, na których siedzimy, jeśli oni zechcą 
na nich usiąść. Nie będziemy upodabniać się do nich pod względem 
ubrań, czapek, turbanów, sandałów, uczesania (fryzury), mowy, 
przezwisk i form tytułowania albo jeździć w siodle, zawieszać 
mieczy przy ramieniu, zgromadzać broni jakiegokolwiek rodzaju 
czy też nosić takiej broni. Nie będziemy kodować naszych pieczęci 
w języku arabskim, ani sprzedawać trunków. Będziemy golić nasze 
czoła, nosić zwyczajowe ubrania gdziekolwiek będziemy, nosić pas 
wokół talii, powstrzymywać się od wznoszenia krzyży poza 
kościołami oraz pokazywania ich i naszych ksiąg publicznie na 
muzułmańskich drogach i targach. Nie będziemy dzwonić w 
dzwony w naszych kościołach, chyba że dyskretnie, lub podnosić 
naszych głosów podczas recytacji naszych świętych ksiąg w 
naszych kościołach w obecności muzułmanów, ani podnosić 
naszych głosów (podczas modlitw) na naszych pogrzebach, ani 

                                                
24 Szirk to przypisywanie Allahowi współtowarzyszy w czczeniu, czyli 

przede wszystkim modlenie się do Jezusa oraz odnoszenie się do Niego 
jako do Boga. 
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zapalać pochodni na naszych ceremoniach pogrzebowych przecho-
dząc muzułmańskimi drogami lub przez ich rynki. Nie będziemy 
chować naszych zmarłych obok zmarłych muzułmanów, ani nie 
będziemy kupować sług wziętych w niewolę przez muzułmanów. 
Będziemy przewodnikami dla muzułmanów i powstrzymamy się 
przed naruszaniem ich prywatności w ich domach.' Kiedy przeka-
załem ten dokument 'Umarowi, wtedy on dodał do niego: 'Nie ude-
rzymy żadnego muzułmanina. Oto są warunki, które ustanowiliśmy 
przeciwko sobie i wyznawcom naszej religii w zamian za bezpie-
czeństwo i ochronę. Jeśli złamiemy choć jedną z tych obietnic, 
które wspólnie ustanowiliśmy dla waszej korzyści przeciw samym 
sobie, wtedy nasza dhimma (obietnica protekcji) będzie złamana, 
a wam zezwala się zrobić z nami to, co robicie z ludźmi buntu 
i rebelii.'” (...) 

 
*** 

 
Jak widzicie islam opiera się na uciskaniu innych narodów i upokarza-
niu wszystkich tych, którzy nie są muzułmanami. Pamiętajcie, że sam 
Mahomet kazał muzułmanom upokorzyć chrześcijan oraz Żydów i to 
nie za jakieś przestępstwo, ale za odrzucenie możliwości przyjęcia 
islamu. Jak czytaliśmy w wykładni Ibn Kathira: 
 

Nie mówcie jako pierwsi „Salam” [pokój] do Żydów 
i chrześcijan a jeśli spotkacie ich na drodze, wtedy 
zepchnijcie ich w najbardziej wąskie miejsce [ścieki]. 
 

To samo pojawia się w wielu hadisach takich jak ten:25 
 

44 Lud Księgi 
 
(513) Rozdział: Nie mówcie salam do ludzi dhimmi 
 
Abu Hurayra przekazał, że prorok, niech Allah go błogosławi 
i obdarzy go pokojem, powiedział: „Nie pozdrawiajcie 
pierwsi Ludzi Księgi. Spychajcie ich w najbardziej wąskie 
miejsce drogi.” [ścieki] 

 
W tamtych czasach kanalizacją był wąski kanał ściekowy po boku drogi. 

                                                
25  Patrz: https://sunnah.com/adab/44/3. 
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Zgodnie z rozkazem Mahometa tam właśnie musieli chodzić niewierni 
(Żydzi i chrześcijanie), ponieważ nie mogli chodzić jednocześnie po tej 
samej drodze co muzułmanie. 
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Ścinanie głów niemuzułmańskim jeńcom 
 
Koran 8:67: 
 

Nie jest odpowiednie dla jakiegokolwiek proroka, 
aby brał jeńców, dopóki nie dokona całkowitego 
podboju ziemi. Wy pragniecie pokus tego świata, 
lecz Allah pragnie dla was życia ostatecznego.  
Allah jest wszechmogący i mądry. 

 
Mam nadzieję, że pamiętacie skandal z bodajże 2004 roku w więzieniu 
Abu Ghurajb znajdującego się w pobliżu Bagdadu i jak świat zagrzmiał, 
ale nie widzimy żadnego rozjuszenia wobec muzułmanów, którzy 
ucinają głowy jeńcom włącznie z cywilami, kobietami, lekarzami oraz 
dziećmi – pomijając już żołnierzy. 
 
Mahomet wyraził się jasno, aby ich wszystkich zabijać i uczynił to wolą 
Allaha. W Koranie 6:44-45 czytamy: 
 

44  A później kiedy zapomnieli to, co im zostało 
przypomniane, My (Allah) otwarliśmy dla nich  
bramy wszystkich rzeczy (takich jak bogactwo)  
aż w końcu, kiedy się radowali tym, co im zostało  
dane, pochwyciliśmy ich niespodzianie.  
I oto popadli w rozpacz. 

45 W konsekwencji odcięci zostali ludzi, którzy byli 
niesprawiedliwi. Chwała niech będzie Allahowi, 
Panu Dwóch Światów (ludzkości, dżinów). 

 
Mahomet nie mógł się jednak oprzeć pokusie pieniądza. Wolał przetrzy-
mywać żywych jeńców – jeśli byli bogaci – ponieważ wtedy mógł zażą-
dać wysokiego okupu od krewnych takiego jeńca – o ile i tych jeszcze 
nie zabił – lub gdy taka osoba mogła nauczyć jego armię takich rzeczy 
jak czytanie i pisanie. 
 
Koran 47:3-4: 
 

3  Jest tak dlatego, że ci, którzy nie wierzą w Allaha 
podążają za kłamstwem; natomiast ci, którzy wierzą, 
podążają za prawdą od ich Pana: W ten sposób Allah 
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przytacza ludziom przykłady. 
4  Kiedy więc spotkacie niewiernych, to uderzajcie ich 

mieczem po szyi dopóki nie wyrządzicie dużej szkody; 
mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaska-
wicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. 
Taki jest nasz nakaz. Gdyby Allah zechciał, to sam 
zemściłby się na nich, lecz On kazał wam walczyć, aby 
wystawić na próbę jednych przez drugich. A co do tych, 
którzy zostaną zabici ze względu na Allaha: On nie uczyni 
ich uczynków daremnymi. 

 
Później widzimy, że Allah ponownie zmienia swoje zdanie. Nie lubi 
przetrzymywać jeńców i chce ich zabić. Ponadto oskarża tych, którzy 
chcą posiadać jeńców, że nie przestrzegają nakazów Allaha, ponieważ 
ich pożądaniem jest to, aby stać się bogatymi (Allah miał zapewne na 
myśli Mahometa). Dlaczego więc Koran w rozdziale 47:4 nakazuje 
muzułmanom, aby żądali okupu? 
 
Koran 8:67: 
 

Nie jest odpowiednie dla jakiegokolwiek proroka, aby brał 
jeńców, dopóki nie dokona całkowitego podboju ziemi. 
Wy pragniecie pokus tego świata, lecz Allah pragnie dla 
was życia ostatecznego. Allah jest wszechmogący i mądry. 

 
Zauważcie, że Allah jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zabawką 
w rękach Mahometa. Gdy Mahomet potrzebuje pieniędzy, wtedy 
stwarza sobie rozdział, w którym akceptuje okup. Gdy jego wrogowie 
nie mają już pieniędzy, wtedy stwarza rozdział, w którym podaje, 
że grzechem jest brać okup. 
 
Niewątpliwie Mahomet musiał się upewnić, że nikt w przyszłości nie 
powie, że był on fałszywym prorokiem. Gdy już odebrał im wszystkie 
pieniądze, wtedy ci ludzie nie mieli już środków finansowych czy też 
rodziny, aby zapłacić za okup. Dlaczego miałby utrzymać ich przy 
życiu? 
 
Gdy czytamy lub rozmawiamy o islamie, wtedy musimy zawsze 
pamiętać o tym, że islam to również rząd i polityka a nie tylko „religia” 
opierająca się na rasizmie/dyskryminacji oraz nienawiści wobec każdej 
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osoby, która nie chce być częścią tego systemu jako muzułmanin, jako 
niewolnik lub jako ktoś, kto jest posłuszny wobec systemu, lecz nie jest 
jego częścią. Taka nieposłuszna wobec systemu osoba nie może otrzy-
mać żadnej ochrony ani też uprawnień politycznych albo świadczeń 
socjalnych – jeśli nie chce być muzułmaninem. Dlatego też taka osoba 
uważana jest za przestępcę, plugawą osobę w oczach muzułmanów, 
Allaha oraz islamu. 
 
 

Co się stanie, gdy muzułmanie przejmą 
władzę nad Ameryką lub/oraz Europą? 

 
W jaki sposób muzułmanie będą się z wami obchodzić zależy od tego 
kim będziecie. 
 

1. Jeśli ktoś (mężczyzna) jest ateistą, hinduistą, buddystą lub 
należy do jakiejkolwiek innej religii poza chrześcijaństwem 
czy judaizmem, wtedy zostanie zabity – chyba że przyjmie 
islam. Jeśli muzułmanin nie będzie chciał wziąć w niewolę 
waszych kobiet i dzieci i używać ich jako seks-zabawek, 
wtedy również i ci zostaną zabici. 

2. Natomiast chrześcijanie muszą płacić dżizję. Dodatkowo będą 
musieli przestrzegać następujących nakazów, zwanych Paktem 
Umara. 

 
 

Pakt Umara 
 
Jalal Al-Deen Al-Soueuty, hadis 30999, Ahkam Ahel Al Zimmad 
(dhimma) tom 2/661, Al-Sunan Al-Kubra hadis 19186, Al Jawab  
ak Al-Sahih Liman Badal Deen Al-Maseeh. 

 
30999 ثیدحلا مقر ) باطخلا نب رمع دنسم ( يطویسلا نیدلا لالج   يوارلاو 

منغ نب نمحرلادبع   
 
  يوارلا سفنب. )662 - 2/661( میقلا نبال ةمذلا لھأ ماكحأ

 
  ىربكلا ننسلا : باتك يفو



 

 45 

 يقھیبلا يلع نب نیسحلا نب دمحأ ركب وبأ : فلؤملا
  19186 ثیدحلا مقرو يوارلا سفنب
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 حیسملا نید لدب نمل حیحصلا باوجلا : باتك يفو
 سابعلا وبأ ينارحلا ةیمیت نب میلحلا دبع نب دمحأ : فلؤملا
 3 /ص لوألا ءزجلا يوارلا سفنو

 
 ،ماشلا ىراصن حلاص نیح ھنع هللا يضر باطخلا نب رمعل ُتبتك : منغ نب نمحرلا دبع
  ھیف مھیلع طَرشو

 
 

ّذلا ِلَْھأ ىَلَعُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َرَمُع ِطوُرُش يِف ٌباَب (  ْنَع ِریِقُمْلا ِنْبا ْنَعٌ ةَعاَمَج اََنأَبَْنأ ) ِةَّمِ
 ىَلْعَی ُوَبأَ أَبَْنأ ِخْیَّشلا ُوَبأ اََنأ ِمیِحَّرلا ِدْبَع ُنْبا اََنأ َالاَق َناَمْثُع ُوَبأَو ٍءاَجَر ُوَبأ انث ٍرِصاَن ِنْبا
ِ ّيِرْوَّثلا َناَیْفُس ْنَع ِراَزْیَعْلا يَِبأ ِنْب َةَبْقُع ُنْب ىَیْحَی يَِنثَّدَح ٍبَلَْعث ُنْب ُعیِبَّرلا انث ُّيِلِصْوَمْلا
 َلاَق ٍمْنَغ ِنْب ِنَمْحَّرلا ِدْبَع ْنَع ٍقوُرْسَم ْنَع ٍفِرْصَم ِنْب َةَحْلَط ْنَعِ ّيِرَّسلاَوٍ حُون ِنْبِ عیِبَّرلاَو
 َاذَھ ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلاِ َّ»ا ِمْسِب : ِماَّشلا ِلَْھأ ىَراَصَن ََحلاَص َنیِحُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َرَُمعِل تَْبتَك :
 اَّمَل ْمُكَّنإ اَذَكَو اَذَك ِةَنیِدَم ىَراَصَن ْنِم َنیِنِمْؤُمْلا ِریَِمأُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َرَمُعِ َّ»ا ِدْبَعِل ٌبَاتِك
 اَنُِسفَْنأ ىَلَع ْمُكَل اَنْطَرَشَو اَنِتَّلِم ِلَْھأَو اَنِلاَوَْمأَو اَّنیِراََرذَو اَنُِسفَْنِأل َناََمْألا ْمُكاَنَْلأَس اَنْیَلَع ُْمتْمِدَق
ّدَُجن َالَو ٍبِھاَر َةَعَمْوَص َالَو ًةَیَّالِق َالَو ًةَسیِنَك َالَو اًرْیَد اَھَلْوَح اَمیِف َالَو اَھیِف َثِدُْحن َال َْنأ  اَمَ دِ

ٌ دََحأ اَھَلِزْنَی َْنأ اَنَسِئاَنَك َعَنْمَن َال َْنأَو َنیِمِلْسُمْلا ِطَطُخ يِف اَھْنِم َناَك اَم يِیُْحن َالَو اَھْنِم َبِرَخ
 اَنِب َّرَم ْنَم َلِزُْنن َْنأَو ِلیِبَّسلا ِنْباَوِ ةَّراَمْلِل اَھَباَوَْبأ َعِّسَُون َْنأَو ٍراَھَن َالَو ٍلْیَل يِف َنیِمِلْسُمْلا ْنِم
 َُمتْكَن َالَو اًسوُساَج اَنِلِزاَنَم يِف َالَو اَنِسِئاَنَك يِف َيِوُْؤن َالَو ْمُھَمِعُْطن ٍماََّیأ ََةثََالث َنیِمِلْسُمْلا ْنِم
 ْنِم ًادََحأ َعَنْمَن َالَو ِھْیَلإ وُْعدَن َالَو اًكْرِش َرِھُْظن َالَو َنآُْرقْلا اَنَدَالَْوأ َِمّلَُعن َالَو َنیِمِلْسُمْلِل ا°شِغ
 َاذإ اَنِسِلاَجَم ْنِم ْمُھَل َمُوقَنَو َنیِمِلْسُمْلا َِرّقَُون َْنأَوُ هُوداََرأْ ذإ ِمَالْسِْإلا يِف َلوُخُّدلا اَنِتَباَرَق يِوَذ
 َالَو ِنْیَلْعَن َالَو ٍةَماَمِع َالَوٍ ةَوُسْنَلَق يِف ْمِھِساَبِل ْنِم ٍءْيَش يِف ْمِھِب َھَّبََشتَن َالَو َسُولُجْلا اُوداََرأ
 َالَو َفُویُّسلاَ دَّلََقتَن َالَو َجْرَّسلا َبَكْرَن َالَو ُْمھاَنُكِب ىَّنََكتَن َالَو ْمِھِمَالَكِب َمَّلََكتَن َالَو ٍرْعَش ِقْرَف
 ًائْیَشَ ذِخَّتَن
 َّزُجَن َْنأَو َرْمَخْلا َعیِبَن َالَو ِةَّیِبَرَعْلاِب اَنِمیِتاَوَخ ىَلَع َُشقْنَن َالَو اَنَعَمُ ھَلِمْحَن َالَوِ حَالِّسلا ْنِم
 َرِھُْظن َال َْنأَو اَنِطاَسَْوأ ىَلَع اَنَریِناَنَز َّدُشَن َْنأَو اَّنُك اَم ُثْیَح اَنَنیِد َمَزْلَن َْنأَو اَنِسوُءُر َمیِداَقَم
 َنیِمِلْسُمْلا ِقُُرط ْنِم ٍءْيَش يِف اَنَُبتُك َالَو اَنَبیِلَص َرِھُْظن َال َْنأَو اَنِسِئاَنَك ىَلَع َبیِلَّصلا
 يِف اَنِسِئاَنَك يِف اََنتاَوَْصأ َعَفْرَن َالَو ا°یِفَخ اًبْرَض َّالإ اَنِسِئاَنَك يِف اًسُوقاَن َبِرْضَن َالَو ْمِھِقاَوَْسأَو
 َالَو اَنَاتْوَم َعَم اََنتاَوَْصأ َعَفْرَن َالَو اَنوُعاَب َالَو اَنوُعاَس َجُرْخَی َالَو َنیِمِلْسُمْلاِ ةَرْضَح ْنِم ٍءْيَش
ّنلا َرِھُْظن  اَنَاتْوَمِب ُْمھَرِواَُجن َالَو ْمِھِقاَوَْسأ َالَو َنیِمِلْسُمْلاِ ةَرْضَح ِقُُرط ْنِم ٍءْيَش يِف ْمُھَعَم َناَریِ
 . ْمِھِلِزاَنَم يِف ْمِھْیَلَع َعِلَّطَن َالَو َنیِمِلْسُمْلاُ ماَھِس ِھْیَلَع ْتَرَج ْنَم ِقیِقَّرلا ْنِمَ ذِخَّتَن َالَو
 ْمُكَل اَنُطْرَش َنیِمِلْسُمْلا ْنِم اًدََحأ َبِرْضَن َالَو ِھیِفَ داَز ِبَاتِكْلاِبُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َرَمُع تَْیَتأ اَّمَلَف
 ْمُكَل اَنْطَرَش اَّمِم ٍءْيَش ْنَع اَنَْفلاَخ ُنْحَن ِْنإَف ُناََمْألا ِھْیَلَع اَنِتَلْبِقَو اَنِتَّلِم ِلَْھأَو اَنُِسفَْنأ ىَلَع ْمُكِلَذ
 . ِقاَقِّشلاَوِ ةَدَناَعُمْلا ِلَْھأ ْنِم ْمُكَل ُّلِحَی اَم اَّنِم ْمُكَل َّلَحْ دَقَو ، اَنَل َةَّمِذ َالَف اَنُِسفَْنأ ىَلَع اَّنِمَضَو

 
Gdy muzułmanie zaatakowali Syrię (w tamtych czasach były to ziemie 
należące do Izraela, Jordanii oraz niektóre tereny należące dzisiaj do 
Iraku), wtedy zaczęli zmuszać biednych chrześcijan do przestrzegania 
narzuconych im warunków. Według twierdzeń muzułmanów Pakt 
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Umara reprezentuje najpełniejszą sprawiedliwość, jaką można sobie 
wyobrazić. Wszyscy muzułmanie zgadzają się z tym, że to co uczynił 
Umar było ujmującą sprawiedliwością. Umara nazwali nawet „Kalifem 
Sprawiedliwym”. Jest to pakt, na który zgodzili się chrześcijanie 
(ponieważ nie mieli wyboru) tylko po to, aby pozostać przy życiu. 
 

'Abd Al-Rahman Ibn Ghanam: Napisałem ten list do Kalifa 
Umara Ibn Al-Khattaba, od chrześcijan z Asz-Szam (w Syrii). 
W imieniu Allaha najmiłosierniejszego i najłaskawszego. 
To jest list do sługi Allaha, Umara, kalifa wiernych, 
od Nassarah (chrześcijan) z Asz-Szam (miast syryjskich). 
Wyruszyliście przeciwko nam a my poprosiliśmy o ochronę 
i bezpieczeństwo dla naszych ludzi i dla naszego dobytku 
i zobowiązaliśmy się spełnić następujące zobowiązania 
wobec was: 
 
Zgadzamy się nie budować w naszych miastach, ani też 
wokół naszych miast, jakichkolwiek nowych chrześcijań-
skich klasztorów czy też kościołów ani chrześcijańskich 
budynków ani budynków dla mnichów ani nie będziemy 
odnawiać takich budynków – czy to za dnia czy w nocy – 
jeśli jakikolwiek z nich polegnie w gruzach lub znajduje 
się na ziemiach, które należą teraz do muzułmanów.26  
 
Zgadzamy się udzielić schronienia każdemu muzułmani-
nowi, który zechce zatrzymać się w naszym domu; otrzyma 
on bezpłatne jedzenie oraz udzielimy schronienia na trzy 
dni każdemu muzułmaninowi, który się u nas zatrzyma. 
 
Zgadzamy się na to, że w naszych kościołach lub naszych 
domach nie będziemy udzielać schronienia szpiegom lub 
ukrywać ich przed muzułmanami. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy uczyć naszych dzieci 
Koranu. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy manifestować naszej 
religii publicznie ani nie będziemy próbować nawracać 

                                                
26  Muzułmanom należy teraz cały kraj a więc jesteście teraz w kraju 

muzułmańskim. 
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kogokolwiek na naszą religię. 
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Nie zabronimy przyjęcia islamu nikomu z naszych ludzi, 
jeśli będą tego chcieli. 
 
Zgadzamy się okazać szacunek muzułmanom a gdy będą 
chcieli usiąść, wtedy powstaniemy i zaoferujemy im nasze 
miejsca.27 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy się upodabniać 
do muzułmanów poprzez ubieranie ich ubrań, turbanów, 
obuwia lub ułożenie włosów. Nie będziemy mówić w ten 
sam sposób jak oni; nie będziemy również przyjmować 
ich imion czy nazwisk. 
 
Nie będziemy jeździć w siodle ani też nie będziemy 
nosić mieczy ani też nie będziemy posiadać żadnej broni  
lub nosić jej ze sobą. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy grawerować  
arabskich symboli na naszych pieczęciach. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy sprzedawać wina. 
Zgadzamy się na to, że będziemy golić włosy na przodzie 
głowy. 
 
Zgadzamy się na to, że wszyscy będziemy się zawsze 
ubierać w ten sam sposób i że będziemy nosić pas  
wstydu wokół talii. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy odsłaniać naszych 
krzyży czy też pokazywać naszych ksiąg. Zgadzamy się 
na to, że nie będziemy zezwalać naszym kupcom czy też 
sprzedającym przebywać na drogach lub rynkach 
w obecności muzułmanów. 
 
Zgadzamy się na to, że będziemy dzwonić w dzwony 
w naszych kościołach tylko po cichu. Nie będziemy 
podnosić naszych głosów podczas pogrzebów lub 

                                                
27  Jeśli muzułmanin wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, wtedy trzeba 

wstać i zaoferować mu krzesło, na którym się siedziało. Jeśli tego nie  
uczynimy, wtedy czeka nas śmierć. 
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w obecności muzułmanów. 
Zgadzamy się nie zapalać żadnego ognia na żadnej z dróg 
muzułmańskich (w celu ich oświetlenia) lub na ich rynkach. 
 
Nie będziemy chować zmarłych chrześcijan w pobliżu 
grobów muzułmańskich. 
 
Zgadzamy się nie brać niewolników, których wybierali sobie 
muzułmanie lub którzy zostali przydzieleni muzułmanom. 
 
Zgadzamy się na to, że nie będziemy budować budynków, 
które by przewyższały wysokością domy muzułmanów. 
 
A gdy przyniosłem ten list do Umara, wtedy on dodał 
do niego: Nie będziemy uderzać muzułmanów. 
 
Akceptujemy narzucenie tych warunków na nas i na naszych 
ludzi a jeśli okażemy brak posłuszeństwa odnośnie jakiegoś 
z tych warunków, wtedy poniesiemy konsekwencje braku 
posłuszeństwa jako ludzie buntu. 
 
Koniec Paktu Umara. 
 

*** 
 
Gdy muzułmanie czytają te linijki, wtedy cieszą się ze „starych, dobrych 
czasów”, gdy podbili większość Afryki, Azji i niektóre części Europy. 
Marzeniem każdego muzułmanina jest to, aby któregoś dnia narzucić 
wam, waszym rodzinom i całemu kraju każdy punkt Paktu Umara. 
Gdy tylko muzułmanie zdobędą władzę, wtedy nie zawahają się ani 
przez chwilę, aby zrealizować to przedsięwzięcie, ponieważ jest to 
nakazem Allaha i jest to najłatwiejszą drogą, aby się wzbogacić. 
Muzułmanie żyli w tej erze jak królowie i to nawet ci, którzy byli 
bezdomni. Otrzymywali darmowe pieniądze, mieszkania, kobiety, 
seks a nawet żony niewiernych. Co w takim przypadku mogłeś zrobić? 
Nic! Musiałeś z tym żyć ... lub zginąć. 
 
Nawet gdybyś był królewiczem a muzułmanin (bez żadnego statusu 
społecznego) wszedłby do twojego domu, to musiałbyś powstać i zaofe-
rować mu twoje krzesło, łóżko, pożywienie oraz żonę na trzy dni i trzy 
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noce. Zanim upłyną te trzy dni i trzy noce w twoim domu mógłby poja-
wić się kolejny muzułmanin. Twój dom stałby się darmowym domem 
publicznym dla każdego muzułmanina.



 

 52 

No i oczywiście każdy muzułmanin może cię uderzyć a ty nie możesz 
mu oddać. Uważaj, bo złamiesz pakt. Musisz ogolić przednią część 
głowy, aby zostać znieważonym i abyś wyglądał jak pomyleniec. 
 
Jeśli muzułmanin nabija się z Biblii, wtedy ty nie masz prawa odpo-
wiedzieć, a jeśli tak uczynisz, to zostaniesz oskarżony o próbę nawró-
cenia muzułmanina. Karą jest śmierć. 
 
 

Znam pewnego muzułmanina – jest on 
bardzo miłą osobą oraz moim przyjacielem 

 
Jest to coś, co często słyszymy na Zachodzie. Większość tych, którzy 
tak mówią próbuje udowodnić, że się mylę. 
 
Po pierwsze: ja mówię tylko i wyłącznie o islamie a nie o muzułmanach. 
Słowo „muzułmanin” nic nie znaczy, jeśli dana osoba nie praktykuje 
islamu. Taka osoba może udawać muzułmanina, ale tak naprawdę nim 
nie być. 
 
Powinniście wiedzieć, że w Koranie jest napisane, że muzułmanom 
nie wolno brać nas za przyjaciół czy też obrońców. W rozdziale 5:51 
czytamy (tłumaczenie według Yusufa Ali): 
 

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół 
i obrońców Żydów i chrześcijan. Oni są przyjaciółmi 
i obrońcami jedni dla drugich; a ktokolwiek z was 
weźmie ich za przyjaciół, ten z pewnością jest jednym 
z nich.28 Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą 
ludu źle czyniącego. 

                                                
28 Co oznacza, że taka osoba zostaje wykluczona z islamu a karą za apostazję 

jest śmierć – patrz na przykład: https://sunnah.com/nasai/37/94 
37 Księga walki [Zakaz przelewania krwi] 
(14) Rozdział: Orzeczenie w związku z apostatami 
Ibn 'Abbas powiedział: „Wysłannik Allaha powiedział:  
‘Ktokolwiek zmieni swoją religię, tego zabijcie.’” 
Zobacz również hadisy: https://sunnah.com/nasai/37/96, 
https://sunnah.com/nasai/37/97, https://sunnah.com/nasai/37/98, 
https://sunnah.com/nasai/37/99 itd. 
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Przy okazji: jakiś muzułmanin może powiedzieć, że chodzi tutaj o zakaz 
zaprzyjaźniania się z tymi ludźmi, którzy prowadzą wojnę przeciwko 
muzułmanom. Dlaczego jednak wróg miałby się z nami zaprzyjaźniać, 
gdybyśmy prowadzili wojnę? 
 
Fakt jest taki: „nie zaprzyjaźniajcie się z nikim, z kim prowadzimy 
wojnę” obejmuje wszystkich chrześcijan oraz Żydów, ponieważ islam 
dzieli cały świat na dwie części: terytorium pokoju oraz terytorium 
wojny. Są też tacy, którzy próbują wprowadzić Zachód w błąd o tak 
zwanym „pokojowym islamie”, tak jak szejk Yusuf Al-Qaradawi.  
Jest to człowiek, który pracuje nad tym, aby przedstawić islam 
na Zachodzie w jak najlepszym świetle, choć zgodził się, że zabici 
muszą zostać wszyscy, którzy nie są poddani islamowi. 
 
 19 lipca 2003 r. powiedział w gazecie Al-Sharq Al-Awsat,  
że „prawo islamskie stanowi, że nie jest chroniona krew i mienie ludu  
Dar Al-Harb (ludu domu wojny – czyli każdej ziemi, która nie jest 
podporządkowana Allahowi), na której to ziemi muzułmanie toczą 
wojny i bitwy”. Podstawą jego wypowiedzi są słowa Mahometa  
(zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 1, tom 8, hadis 38729): 
 

Wysłannik Allaha powiedział: „Otrzymałem rozkaz, aby 
walczyć [walczyć aby zabić] przeciwko ludziom, dopóki 
nie powiedzą: 'Nikt nie ma prawa być czczonym poza 
Allahem.' A gdy tak uczynią i gdy będą odprawiać modły 
tak jak my zwracając twarz w stronę naszego Kibla 
[kierunek odprawiania modłów] i będą zarzynali tak jak 
my zarzynamy, wtedy ich krew i majątek będą dla nas 
święte (...)” 

 
Myślę, że są to bardzo jednoznaczne słowa: przyjmujesz islam  
a jak nie to zginiesz. Tym samym przechodzimy do słowa „islam”  
oraz do twierdzenia muzułmanów, iż słowo to oznacza pokój. 
 
 

                                                
29  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/8/44. 
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Czy islam oznacza „pokój”? 
 

Irytuje mnie to niezmiernie, gdy jakiś ignorant w telewizji próbuje nam 
wcisnąć bzdury mówiąc: „Islam jest pokojem i religią pokoju.” A nawet: 
„Islam oznacza pokój!” 
 
Nie muszę chyba przypominać o tych osobach, które kłamią tak jak były 
prezydent Ameryki Barack Obama oraz inni przywódcy na Zachodzie, 
twierdząc, że islam jest pokojem. Ci ludzie są albo niesamowitymi 
ignorantami albo .... po prostu kłamią. 

 
Po pierwsze: islam wcale nie oznacza „pokój”. Pokój w języku arabskim 
to Salam. Czy słowo „islam” wygląda dokładnie tak samo jak „salam”? 

 
ISLAM أ س ال م 
SALAM  س ال م 

 
I S L A M Islam 

S A L A M Pokój 
 

Islam jest całkowitym przeciwieństwem słowa „pokój”. 
 

Mahomet powiedział: اوملست اوملسأ , ASLIMO TASLAMO 
 

aslimo = przyjmij islam  
taslamo = (a) będziesz bezpieczny  

 
Nie wiem jak dobra jest wasza pamięć, ale czy pamiętacie ten hadis 
ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 1, strona 1330? 
 

„Otrzymałem rozkaz od Allaha, aby zabijać wszystkich 
ludzi [toczyć dżihad] dopóki nie powiedzą, że nie ma 
boga poza Allahem a Mahomet jest jego wysłannikiem, 
oraz dopóki nie ustanowią modłów i będą płacić Zakat 
(pieniądze). Jeśli tak uczynią, wtedy ich krew (tzn. życie) 

                                                
30  Patrz np. https://sunnah.com/bukhari/2/18 lub https://sunnah.com/nasai/37/6. 
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oraz ich majątek (ich honor) będą bezpieczne przede mną.” 
Ten sam przekaz można znaleźć w wielu zbiorach takich jak 
Sahih Muslim, księga 1, numer 31 lub księga 1, hadis 33.31 
 
W poniższym wersecie zobaczymy, jak Mahomet udowadnia, że nowe 
osoby przyjmujące islam nie przyjmowały go poprzez wiarę tylko 
poprzez miecz. Mówi im w jasny sposób: „Nie możecie mnie nabrać 
twierdząc, że przyjęliście islam, ponieważ uczyniliście to tylko dlatego, 
że poczuliście mój miecz.” To dokładnie oznacza islam. 
 
Koran 49:14 (tłumaczenie według Muhsina Khana): 
 

Beduini powiedzieli „Wierzymy.” Powiedz: „Wy nie 
wierzycie, lecz raczej tylko mówicie, 'My poddaliśmy 
się całkowicie (islamowi)', bo wiara nie weszła jeszcze 
w wasze serca. Ale jeśli będziecie posłuszni Allahowi 
i jego wysłannikowi (SAW), wtedy On (Allah) w niczym 
nie umniejszy nagrody za wasze uczynki. Zaprawdę, 
Allah jest przebaczający, najbardziej litościwy.” 

 
Jeśli islam jest pokojem to dlaczego w takim razie Mahomet otrzymał 
nakaz, aby walczyć przeciwko ludziom dopóki nie przyjmą islamu? 
Jeśli przyjmiemy islam i staniemy się niewolnikami Mahometa, 
ponieważ to on jest prawdziwym bogiem islamu a nie Allah, wtedy 
i tylko wtedy nasza krew nie zostanie przelana a nasze kobiety lub żony 
nie zostaną wzięte w niewolę, nie zostaną zgwałcone oraz zabite. 
 
Jeśli muzułmanin cię zabije, wtedy nie zostanie za to ukarany, ponieważ 
przelanie niemuzułmańskiej krwi nie jest karane. Zwróćcie uwagę na to, 
że jeśli ktoś zabije krowę pod rządami islamu, wtedy musi zapłacić za 
nią jej właścicielowi; ale jeśli muzułmanin zabije chrześcijanina lub 
Żyda, wtedy nie musi zapłacić za przelaną krew, tak jak to zaraz 
zobaczymy w poniższym hadisie. 

 
 

                                                
31  Patrz: https://sunnah.com/muslim/1/34 oraz https://sunnah.com/muslim/1/36. 
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Sprawiedliwość w islamie 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 3, hadis 11132, Sahih Al-Bukhari, 
tom 4, księga 52, hadis 28333 oraz Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 83, 
hadis 5034: 
 

„ … żaden muzułmanin nie powinien zostać  
zabity [za karę] za zabicie niewiernego ...” 

 
Cóż za sprawiedliwość Mahometa! Mahomet był pełen takiej właśnie 
sprawiedliwości. Wyobraźmy sobie co by się stało, gdybyśmy to my 
mieli takie prawo: za zabicie muzułmanina nie ponosi się żadnej 
kary. 
 

Kilka lat temu były prezydent Ameryki, Barack Obama, przytoczył 
w swojej przemowie (podczas podróży do Egiptu) pewien fragment 
sury 5:32. Powiedział tak: 

 
„Święty Koran uczy nas, że ktokolwiek zabije niewinną35 
osobę, wtedy jest to tak, jakby zabił wszystkich ludzi; 
a ktokolwiek uratuje jednego człowieka, wtedy jest to tak, 
jakby uratował wszystkich ludzi. Ugruntowana wiara ponad 
miliarda osób jest dużo silniejsza niż mała liczba osób 
przesączona nienawiścią. Islam nie jest częścią problemu 
w zwalczaniu pełnego przemocy ekstremizmu – islam jest 
ważnym czynnikiem promowania pokoju.” 

 
Faktem jest jednak, że Mahomet wziął ten werset z żydowskiej Miszny 
Sanhedrin 4:5 a jest on zapisany w Biblii w Księdze Rodzaju 9:6: 

 
6  [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi 

ma być przelana krew jego, bo człowiek został 
stworzony na obraz Boga. 

 

                                                
32  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/3/53. 
33  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/253. 
34  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/87/53. 
35 Tutaj należy pamiętać również o tym, że według islamu niewierny nie jest 

niewinną osobą – porównaj: https://www.islamweb.net/en/fatwa/394339/. 
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ñ  Zauważcie tutaj prawdziwą sprawiedliwość. Jeśli jesteś  
Żydem i zabijesz inną osobę, niekoniecznie innego Żyda, 
wtedy zostaniesz zabity. 

ñ  Jeśli jednak jesteś muzułmaninem i zabijesz niemuzułmanina, 
wtedy nie zostaniesz za to zabity. 

 
Prezydent Obama zapomniał jednak przytoczyć pierwszej części 
sury 5:32, gdzie mamy jasno i wyraźnie podane, że werset ten był 
skierowany do dzieci Izraela. Oto jak werset 5:32 wygląda w całości 
(sura 5:32, Muhsin Khan): 
 

Z tego powodu nakazaliśmy dzieciom Izraela, że jeśli 
ktoś zabije człowieka nie w odwecie za zabicie innego 
człowieka lub za szerzenie zepsucia na ziemi, wtedy 
ten czyni tak jakby zabił wszystkich ludzi. A ktokolwiek 
uratuje życie, ten czyni tak jakby uratował życie 
wszystkim ludziom. Z pewnością przyszli do nich nasi 
wysłannicy z jasnymi dowodami i znakami, ale nawet 
po tym wielu z nich przekraczało granice (np. poprzez 
niesprawiedliwe szerzenie ucisku oraz przekraczanie 
granic ustanowionych przez Allaha poprzez 
popełnianie ciężkich grzechów) na ziemi! 

 
Z muzułmańskiego punktu widzenia przesłanie tego wersetu jest takie: 
zabijanie tych, którzy szerzą zepsucie na ziemi jest w porządku.36 
Kim są więc osoby, które można zabić za szerzenie zepsucia na ziemi? 
 

                                                
36  Patrz również Koran 5:33 oraz tafsir Ibn Kathira odnośnie sury 2:11 

zatytułowany „Znaczenie określenia ’szerzenie zepsucia’” 
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Baqara/Meaning-of-Mischief lub 
https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.11, gdzie czytamy, że: „(...) szerzenie 
zepsucia to brak posłuszeństwa wobec Allaha, ponieważ ktokolwiek jest 
nieposłuszny Allahowi na ziemi, ten popełnił czyn szerzenia zepsucia 
na ziemi.”. W tafsirze Ibn Kathira odnośnie sury 2:12 zatytułowanym  
„Rodzaje szerzenia zepsucia, popełnianego przez obłudników” 
(http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Baqara/Types-of-Mischief-that-the-Hyp--- 
lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.12) czytamy np., że szerzenie zepsucia 
to trwanie w zabronionych przez Allaha czynach. 



 

 58 

1. Chrześcijanie 
2. Żydzi 
3. Hinduiści 
4. Buddyści 
5. Ateiści 

 
W skrócie: 

 
Wszelka niemuzułmańska krew 
może zostać bezkarnie przelana 

 
Mahomet otrzymał nakaz, aby nas wszystkich zabić, chyba że 
przyjmiemy islam albo będziemy płacić dżizję. Zauważcie, że 
opcja płacenia dżizji jest dostępna tylko dla Żydów i chrześcijan. 
Innych czeka śmierć, jak podano w Koranie w surze 9:29: 
  

Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha 
i w Dzień Ostatni, którzy nie zabraniają tego, co zakazał 
Allah i jego wysłannik i nie poddają się religii prawdy 
(tzn. islamowi) spośród Ludzi Księgi (Żydzi i chrześci-
janie), dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości 
i nie zostaną upokorzeni. 

 
Słowo „walczyć” w Koranie 9:29 to WALCZYĆ, ABY ZABIĆ 

 
 

WALCZYĆ,  
aby ich zabić  

WALCZYĆ, 
ABY 

ZABIĆ 

ZABICI ZABIJANIE ZABIJANIE 
jako nakaz 

( اولتاق  ) jak 
podano 

w Koranie 
9:29, Qatelo 

لتاقی  
Youqatel 

لتق  
QATALA 

لتقی  Yaqtol لتاق  Qatel 

 
W języku arabskim nie używamy słowa „Qatel”, jeśli chodzi o bójkę 
dwóch osób. Słowo to oznacza „walczyć, aby zabić”. 

 
Aby udowodnić, że szerzenie zepsucia w powyższym wersecie odnosi 
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się do nas, przeczytajmy ponownie następujące hadisy: 
Sahih Al-Bukhari, księga 1, tom 8, hadis 38737, 
Sahih Al-Bukhari, księga 4, tom 52, hadis 19638, 
Sahih Al-Bukhari, księga 9, tom 84, hadis 5939, 
Sahih Al-Bukhari, księga 9, tom 92, hadis 38840. 
 

„Otrzymałem rozkaz od Allaha, aby zabijać wszystkich 
ludzi [toczyć dżihad] dopóki nie powiedzą, że nie ma 
boga poza Allahem a Mahomet jest jego wysłannikiem, 
oraz dopóki nie ustanowią modłów i będą płacić Zakat 
(pieniądze). Jeśli tak uczynią, wtedy ich krew (tzn. 
życie) oraz ich majątek (ich honor) będą bezpieczne 
przede mną.” 
 

(To samo przesłanie można znaleźć w wielu innych autentycznych 
zbiorach hadisów.) 
 
Gdy muzułmanie głoszą, że „Ten, kto zabił jednego człowieka 
czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi”, wtedy mają na myśli 
tylko muzułmanów. Dowody znajdziemy ponownie w hadisach: 
 
Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 3 hadis 11141  
lub 
Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 83 hadis 5042. 
 
Poniżej hadis 111: 
 

Przekazał Ash-Shu`bi: Abu Juhaifa powiedział: Zapytałem 
Aliego 'Czy posiadasz jakąś księgę (która została obja-
wiona prorokowi poza Koranem)?' Ali odpowiedział: 'Nie, 
z wyjątkiem księgi Allaha lub mocy zrozumienia tego, 
co zostało przekazane muzułmaninowi (przez Allaha) 
lub co jest (zapisane) na tej kartce papieru (którą mam 
przy mnie).' Abu Juhaifa powiedział: Zapytałem 'Co jest 

                                                
37  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/8/44. 
38  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/158. 
39  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/88/7. 
40  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/96/16. 
41  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/3/53. 
42  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/87/53. 
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(zapisane) na tej kartce papieru?' Ali odparł, [że] dotyczy 
to diji (odszkodowanie (rekompensata za przelaną krew) 
wypłacane przez zabójcę krewnym ofiary), okupu za 
uwolnienie jeńców z rąk wrogów oraz prawa, że żaden 
muzułmanin nie powinien zostać zabity w [ramach] Qisas 
(sprawiedliwe, równe ukaranie) za zabicie (niewiernego). 

 
Dlaczego muzułmanin nie zostanie ukarany za zabicie chrześcijanina? 
Odpowiedź jest prosta. Według Mahometa, ty (jako chrześcijanin) 
szerzysz zepsucie odrzucając islam a to oznacza, że przelanie twojej 
krwi jest bezkarne.43 W ten oto właśnie sposób Mahomet 
rozpowszechniał islam. 
 
Dlatego też powyższy fragment wersetu powinien brzmieć tak:  
„Ten, kto zabił człowieka, któremu Allah udzielił ochrony 
przed zabiciem, jest jak osoba, która zabija wszystkich ludzi.” 
 
Tafsir Al-Qur'an, Ibn Kathir, wydanie 2, 1999, tom 3, strona 93: 
 

Podobnie przekazano od Sa’eeda Bin Jubaera, który prze-
kazał „Ten, kto upoważnia samego siebie do przelania 
krwi muzułmanina, jest jak ten, kto pozwala na przelanie 
krwi całej ludzkości.” Ten, kto zabrania przelewania krwi 
jednego muzułmanina, jest jak ktoś, kto zabrania przele-
wania krwi wszystkich ludzi. 

 
Tutaj chodzi o przelanie krwi osoby, odnośnie której Allah wydał zakaz 
i jest to tylko krew muzułmanina. Dlatego też mamy podane w zbiorze 
Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 3 hadis 11144 lub Sahih Al-Bukhari, tom 
9, księga 83 hadis 5045, że: 
 

„ … żaden muzułmanin nie powinien zostać  
zabity [za karę] za zabicie niewiernego ...” 

 
                                                
43  Zobacz również: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Maeda/The-Punishment-of-

those-Who-Ca--- lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/5.32 – tekst zaczyna się 
od słów: `Wage war' mentioned here means, oppose and contradict, and it 
includes disbelief, blocking roads and spreading fear in the fairways. 

44  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/3/53. 
45  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/87/53. 
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Jeśli zabicie człowieka miałoby się odnosić nie tylko do muzułmanów, 
wtedy karą powinna być śmierć. Jednakże Mahomet wyraził się jasno, 
że kara śmierci odnosi się tylko do osoby, która zabije muzułmanina. 
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Niemniej jednak wcale nie trzeba zabić muzułmanina, aby zostać 
zabitym. Jak już podawałem wcześniej, jeśli nie jesteś muzułmaninem, 
wtedy jesteś wrogiem Allaha a obowiązkiem każdego muzułmanina 
jest przelanie twojej krwi, chyba że przyjmiesz islam (lub będziesz 
płacił dżizję). 
 

*** 
 
Książka ربغ نم ربخ يف ربعلا , Al-'Ebar Fe Khaer Man Gaber autorstwa  
Al-Zahabiego, tom 1, strona 175, Ibn Kathir, Al-Bedaiah Wal Elnihayah 
tom 3, strona 318, oraz tom 11, The Great Year Of 398: 
 

„Zburzenie śmiecia (nazwa nadana Bazylice Grobu 
Świętego przez muzułmanów) w roku 398 – według 
kalendarza księżycowego. W tymże roku muzułmański 
władca (kalif) nakazał zburzenie kościoła śmieci (Bazy-
liki Grobu Świętego) – a jest to kościół chrześcijan – 
i pozwolił muzułmanom na kradzież mebli kościelnych 
i wszystkich rzeczy, które się w nim znajdują. Powodem 
tego było to, że chrześcijanie fałszywie twierdzili, 
że Święty Ogień zstępował z nieba do pustego grobu 
Jezusa w Wielkanoc i starali się sprawić, by naiwni 
chrześcijanie w to uwierzyli, podczas gdy [ogień ten] 
był wykonany z farby Al-Balsan!” 

 
W tym samym czasie muzułmanie nakazali zniszczenie wielu 
chrześcijańskich kościołów w Egipcie i zaczęli wzywać chrześcijan 
do opuszczenia kraju islamu, jeśli nie chcą zaakceptować islamu 
i warunków, które zostały im narzucone. Ponadto kalif dodał jeszcze 
kilka kolejnych punktów do Paktu Umara. 
 

1. Każdy chrześcijanin musi nosić na szyi krzyż wykonany 
z drewna o wadze czterech funtów. 

2. Każdy Żyd musi nosić na głowie byka wykonanego  
z drewna o wadze sześciu funtów. 

3. Gdy [niemuzułmanie] udają się do łaźni publicznej, 
wtedy muszą powiesić na szyi pojemnik na wodę o wadze 
sześciu funtów i przymocować do niego dzwonki. 

4. I nie wolni im używać koni. 
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 ةئامثالثو نیعستو نامث ةنس تلخد مث/رشع يداحلا ءزجلا/ةیاھنلاو ةیادبلا
 
 ةنسلا هذھ يف ةمامق بیرخت
 ام ةماعلل حابأو ،سدقملا تیبب ىراصنلا ةسینك يھو ةماُمق بیرختب مكاحلا رمأ :اھیفو
 يف ىراصنلا هاطاعتی يذلا ناتھبلا كلذ ببس ناكو ،كلذ ریغو ةعتمألاو لاومألا نم اھیف
 ،ءامسلا نم تلزن اھنأ مھتلھج نومھوی يتلا يھو ،اھب نولاتحی يتلا رانلا نم حصفلا موی
 تیربكلاب ةنوھدملا عاقرلاو ،مسیربإلا طویخ يف ناسلبلا نھدب ةعونصم يھ امنإو
 اھنولمعتسی نآلا ىلإ مھو ،ماوعلاو مھنم ماغطلا ىلع جورت يتلا ةفیطللا ةعنصلاب ،هریغو
 .ھنیعب ناكملا كلذ يف

 
 بحأ نم :ىراصنلا يف يدونو ،رصم دالبب سئانك ةدع ةنسلا هذھ يف مدھ كلذكو
 مھنم ماقأ نمو ،انمآ مورلا دالب ىلإ عجریلف لخدی ال نمو لخد مالسإلا نید يف لوخدلا

 قیلعت نم ،ةیرمعلا ىلع مكاحلا اھداز يتلا طورشلا نم مھیلع طرش امب مزتلیلف ھنید ىلع
 دوھیلا ىلعو ،لاطرأ ةعبرأ ھتنز بشخ نم بیلصلا نوكی نأو ،مھرودص ىلع نابلصلا
 .لاطرأ ةتس ھتنز لجعلا سأر قیلعت

 
 
 اوبكری ال نأو ،سارجأب ،لاطرأ سمخ ةنز ةبرق مھنم دحاولا قنع يف نوكی مامحلا يفو
 .الیخ

 
*** 

 
Pewna biedna niewolnica została zabita za straszne przestępstwo: 
obraziła Mahometa. O tym co mordercy odpowiedział Mahomet 
dowiemy się w tym oto hadisie: księga Sunan Ibn Dawood, 'Hodood, 
strona 129, hadis 4361 (w języku arabskim) lub księga 39, hadis 4348 
(w języku angielskim): 

 
  ردھ اھمد نأ اودھشا الأ - ِدُودُحْلا بَاتِك - دواد يبأ ننس.2

  
  َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص َّيِبَّنلا َّبَس ْنَمیِف ِمْكُحْلا باَب» - 129 ص -«

 
 ْنَع َلیِئاَرِْسإ ْنَع ُّيِنَدَمْلا ٍرَفْعَج ُنْب ُلیِعَمِْسإ اَنَرَبَْخأ ُّيِلَّتُخْلا ىَسوُم ُنْبُ داَّبَع اََنثَّدَح 4361

 َّيِبَّنلاُ ُمتَْشت ٍدَلَو ُُّمأُ ھَل ْتَناَك ىَمَْعأ ََّنأ ٍساَّبَع ُنْبا اََنثَّدَح َلاَق َةَمِرْكِع ْنَع ِماَّحَّشلا َناَمْثُع
 َتاَذ ْتَناَك اَّمَلَف َلاَق ُرِجَزَْنت َالَف اَھُرُجْزَیَو يَِھتَْنت َالَف اَھاَھْنَیَف ِھیِف ُعََقتَو َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص

 اَھِنْطَب يِفُ ھَعَضَوَف َلَوْغِمْلاَ ذََخأَفُ ھُُمتَْشتَو َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ ّيِبَّنلا يِف ُعََقت ْتَلَعَج ٍةَلْیَل
 َكَِلذ َرُِكذ َحَبَْصأ اَّمَلَف ِمَّدلاِب َكاَنُھ اَم ْتَخََّطلَف ٌلْفِط اَھْیَلْجِر َنْیَب َعَقَوَف اَھََلتَقَف اَھْیَلَعَ أَكَّتاَو
 ِھْیَلَع يِل َلَعَف اَم َلَعَف ًالُجَرَ َّ»اُ دُشَْنأ َلاَقَف َساَّنلا َعَمَجَف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ِلوُسَرِل

ُ َّ»ا ىَّلَصِ ّيِبَّنلا ْيَدَی َنْیَبَ دَعَق ىَّتَح ُلَزْلََزتَی َُوھَو َساَّنلا ىَّطََختَی ىَمَْعْألا َماَقَف َماَق َِّالإ ٌّقَح
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 يَِھتَْنت َالَف اَھاَھَْنأَف َكیِف ُعََقتَو َكُُمتَْشت ْتَناَك اَُھبِحاَص اََنأِ َّ»ا َلوُسَر اَی َلاَقَف َمَّلَسَو ِھْیَلَع
 َةَحِراَبْلا َناَك اَّمَلَف ًةَقیِفَر يِب ْتَناَكَو ِنَْیتَُؤلْؤُّللا ُلْثِم ِناَنْبا اَھْنِم يِلَو ُرِجَزَْنت َالَف اَھُرُجَْزأَو
 َلاَقَف اَُھتَْلتَق ىَّتَح اَھْیَلَع ُْتأَكَّتاَو اَھِنْطَب يِفُ ُھتْعَضَوَف َلَوْغِمْلا ُتْذََخأَف َكیِف ُعََقتَو َكُُمتَْشت ْتَلَعَج
  ٌَردَھ اَھَمَد ََّنأ اُودَھْشا ََالأ َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا

  
Tłumaczenie hadisu ze zbioru Sunan Abu Dawood, hadis 434846: 
 

Przekazał Abdullah Ibn Abbas: Pewien niewidomy męż-
czyzna posiadał matkę-niewolnicę [żonę jego dzieci], która 
zwykła obrażać proroka i mu ubliżać. On zabronił jej, ale 
ona nie zaprzestała. Skarcił ją, ale nie porzuciła swojego 
zachowania. Pewnego wieczoru zaczęła oczerniać proroka 
i obrażać go. Tak więc wziął sztylet, przyłożył go do jej 
brzucha, wepchnął i zabił ją. Dziecko, które stało między jej 
nogami zostało zbroczone [jej] krwią. Gdy nastał poranek, 
wtedy prorok został o tym poinformowany. Zebrał ludzi 
i powiedział: Zaklinam, na Allaha, tego człowieka, który 
dopuścił się tego czynu i zaklinam go względem mojego 
prawa wobec niego, aby powstał. Ów mężczyzna powstał 
trzęsąc się [ze strachu] i przeskakując nad głowami ludzi. 
Usiadł przed prorokiem i powiedział: Wysłanniku Allaha! 
Ja jestem jej panem; ona cię obrażała i ubliżała tobie. 
Zabroniłem jej, ale ona nie zaprzestała, skarciłem ją, ale 
nie porzuciła swojego zachowania. Mam z nią dwóch 
synów pięknych jak perły a ona była moją towarzyszką.  
Wczoraj wieczorem zaczęła cię obrażać i ubliżać tobie.  
Tak więc wziąłem sztylet, przyłożyłem go do jej brzucha 
i wepchnąłem go i zabiłem ją. Prorok odpowiedział na to: 
O [ludzie] bądźcie świadkami, że za przelanie jej krwi nie 
będzie żadnej zemsty. 
 

Podobny przekaz znajduje się w zbiorze Sunan an-Nasa'i, tom 5, 
księga 37, hadis 407547: 

 
(16) Rozdział: Orzeczenie odnośnie tego, kto zniesławia 
proroka 
 
Ibn 'Abbas przekazał, że: Za czasów wysłannika Allaha żył 

                                                
46  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/40/11. 
47  Patrz: https://sunnah.com/nasai/37/105. 
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pewien niewidomy mężczyzna, który miał [pewną kobietę] 
– Umm Walad – z którą miał dwóch synów. Ta kobieta 
bardzo oczerniała i zniesławiała wysłannika Allaha a on 
[ten niewidomy mężczyzna] karcił ją, ale ona nie zwracała 
na to uwagi; on zabronił jej tego, ale ona go zignorowała. 
(Niewidomy mężczyzna powiedział:) Pewnego wieczoru 
wspomniałem o proroku a ona go oczerniła. Nie mogłem 
tego znieść, tak więc poszedłem po sztylet i wbiłem tenże 
w jej brzuch i oparłem się o niego i zabiłem ją. Rankiem 
znaleziono ją martwą. Powiedziano o tym prorokowi a on 
zebrał ludzi i powiedział: „Zaklinam, na Allaha, tego czło-
wieka nad którym mam prawo, aby okazał mi posłuszeń-
stwo i aby powstał.” Niewidomy mężczyzna zaczął się 
trząść i powiedział: „O wysłanniku Allaha, ja jestem tym, 
który ją zabił. Ona była moją Umm Walad i była życzliwa 
i miła wobec mnie i mam od niej dwóch synów jak perły, 
ale ona bardzo cię oczerniała i zniesławiała. Zabroniłem 
jej tego, ale ona nie zaprzestała, skarciłem ją, ale nie 
zwracała na to uwagi. W końcu, kiedy wspomniałem twoje 
imię a ona cię oczerniła, poszedłem po sztylet i wbiłem 
tenże w jej brzuch i oparłem się o niego dopóki jej nie 
zabiłem. Wysłannik Allaha powiedział: „Zaświadczam, 
że przelanie jej krwi jest dozwolone.” 

 
Teraz już wiecie dlaczego muzułmanie w Londynie nosili duże 
transparenty, na których było napisane: „Obciąć głowy tym, którzy 
obrażają proroka”. Czy zwróciliście uwagę na to, że Mahomet nawet 
nie dochodził, czy ten człowiek powiedział prawdę czy nie? Oznacza to, 
że jeśli mieszkasz w kraju muzułmańskim a zabijesz niewolnika albo 
nawet własną żonę, wtedy wszystko co musisz zrobić, aby zostać 
uniewinnionym, to twierdzić, że obraził(a) proroka a wtedy będziesz 
bohaterem. 
 
Przeczytajmy teraz następującą fatwę muzułmańskiego szejka, który 
udziela odpowiedzi muzułmaninowi, który pyta czy ta relacja jest 
prawdziwa (http://askimam.org/public/question_detail/6491.html). 

 
Odpowiedź na pytanie 6491 z Wielkiej Brytanii: 
 
Potwierdzamy autentyczność tej narracji. Powód, dla którego 
kara nie została wymierzona wobec tego mężczyzny, który 
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zamordował tę kobietę, jest taka, że ta kobieta jednoznacznie 
przeklinała Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam). Taką 
osobę określa się mianem 'Mubaah-ud-dam', tzn. jeśli zostanie 
zabita, wtedy nie może być żądania o zemstę. (Patrz Badhlul 
Majhood, tom 6, strona 125). Odnośnie tego orzeczenia istnieje 
Ijmaa (konsensus). I Allah Ta'ala wie najlepiej 
 
Moulana Muhammad ibn Moulana Haroon Abbassommar  
WYDZIAŁ SPECJALIZACJI W HADISACH, 
SPRAWDZONE I ZATWIERDZONE: Mufti Ebrahim Desai 
 

To wskazuje na to, że Mahomet jest ważniejszy od Allaha. Jeśli obrazisz 
Allaha, wtedy masz trzy dni, aby okazać skruchę albo musisz umrzeć, 
ale jeśli obrazisz Mahometa, wtedy zostaniesz zabity, nawet jeśli 
okażesz skruchę. 

 
Gdy więc muzułmanie przytaczają Koran 5:32, aby udowodnić wam, 
że islam TO POKÓJ, wtedy jest to JEDNO WIELKIE KŁAMSTWO! 

 
 Ktokolwiek twierdzi, że islam to pokój, ten ujawnia swoją 
ignorancję. To co dzisiaj znamy jako „poprawność polityczna” opiera 
się na stwierdzeniu: „udawajmy, że nie wiemy, że islam jest złem,  
a gdy ktoś powie prawdę, wtedy musi być islamofobem!” Jeśli już 
mówimy o sprawiedliwości, to zobaczmy jak niesprawiedliwym sędzią 
był Mahomet w wymierzaniu sprawiedliwości i to nie tylko odnośnie 
relacji muzułmanów wobec niemuzułmanów, ale i również odnośnie 
relacji muzułmanów wobec siebie – jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety. 

 
 

Mahomet Bogiem 
 

Mahomet podał się za Boga. Może się zastanawiacie o czym mówię. 
Czy Mahomet nie powtarzał w kółko, że jest niewolnikiem Allaha? 
 
Musicie wiedzieć, że Mahomet z dnia na dzień wykonał skok z pozycji 
kogoś, kto nie posiadał wiary i nie znał żadnych pism, do pozycji kogoś, 
kto stał się prorokiem Boga – jak wskazuje nam następujący werset 
Koranu 42:52 (tłumaczenie według Muhammada Pickthalla): 
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W ten sposób objawiliśmy tobie (Mahomecie) ducha 
pochodzącego od Naszego rozkazu. Ty nie wiedziałeś 
co to jest Księga i wiara. Lecz My uczyniliśmy ją świa-
tłem, dzięki któremu prowadzimy drogą prostą kogo 
chcemy spośród naszych sług. I ty, z pewnością, 
poprowadzisz ludzi właściwą ścieżką. 
 

Jak muzułmanie mogą twierdzić, że Mahomet był naśladowcą 
Abrahama, jeśli nie wiedział co zawierają święte księgi, ani czym 
jest wiara? To pokazuje nam, że Mahomet był niewiernym. Jak więc 
niewierny, który nie wiedział co oznacza wiara i nigdy nie słyszał 
o świętych księgach – jak czytamy w tym wersecie –, mógł tak nagle 
stać się prorokiem i podawać się za Boga? 
 
Mahomet używał imienia Boga, aby podać się za Boga. Mahomet 
zmienił swoje imię, gdy miał 30 lat a uczynił tak ze względu na swoją 
żonę Khadidżę i jej kuzyna, którzy go do tego namówili. Khadidża i jej 
kuzyn ułożyli plan, aby uczynić Mahometa władcą wszystkich plemion 
w Arabii. Wiedzieli, że dla Mahometa będzie to łatwą rzeczą, aby 
przejąć kontrolę nad ludem i narzucić mu swój autorytet, gdyby tylko 
twierdził, że jego autorytet pochodzi od Boga, tak więc ogłosili mu 
„Na imię Boga, ty jesteś Bogiem!” 
 
Mahomet obiera miejsce Boga (Sunan Ibn Majah, księga dżihadu, 
hadis 285948): 
 

  هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم - ِداَھِجْلا بَاتِك - ھجام نبا ننس
  
  ِماَمِْإلا ِةَعاَط باب

 
 ْنَع ُشَمَْعْألا اََنثَّدَح ٌعیِكَو اََنثَّدَح َالاَق ٍدَّمَحُم ُنْب ُّيِلَعَو َةَبْیَش يَِبأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اََنثَّدَح 2859

 َعاََطأْ دَقَف يِنَعاََطأ ْنَم َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َلاَق َلاَقَ ةَرْیَُرھ يَِبأ ْنَع ٍحِلاَص يَِبأ
ْ دَقَف َماَمِْإلا ىَصَع ْنَمَو يِنَعاََطأْ دَقَف َماَمِْإلا َعاََطأ ْنَمَوَ َّ»ا ىَصَعْ دَقَف يِناَصَع ْنَمَوَ َّ»ا

 يِناَصَع
 
Prorok powiedział: Ktokolwiek okazuje mi posłuszeństwo, 
ten okazuje posłuszeństwo Allahowi, a ktokolwiek nie 

                                                
48  Patrz: https://sunnah.com/urn/1277080. Zobacz również: 

https://sunnah.com/urn/1250030, https://sunnah.com/muslim/33/47. 
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okazuje mi posłuszeństwa, ten nie okazuje posłuszeństwa 
Allahowi, a ktokolwiek okazuje posłuszeństwo imamowi, 
ten okazuje posłuszeństwo mi, a ktokolwiek nie okazuje 
posłuszeństwa imamowi, ten nie okazuje mi posłuszeń-
stwa. 

Koran 4:80: 
 

Ktokolwiek jest posłuszny prorokowi, ten zaprawdę jest 
posłuszny Allahowi. A ktokolwiek nie jest posłuszny: my 
[Allah] nie posłaliśmy ciebie [Mahomecie], abyś był nad 
nimi stróżem. 

 
  اًظیِفَح ْمِھْیَلَع َكاَنْلَسَْرأ اَمَف ٰىَّلََوت نَمَوۖ َ َّ»ا َعاََطأْ دَقَف َلوُسَّرلاِ عُِطی نَّم

( ءاسنلا ةروس  ) 
 
Widzimy więc, że w Koranie istnieje pisemna zgoda pozwalająca 
Mahometowi zastąpić Boga. Oznacza to, że prawo w islamie ma dwa 
źródła: Mahomet oraz Koran, który – ostatecznie – również pochodzi 
od Mahometa. 
 
Faktem jest, że główne źródła islamskiego prawa wywodzą się 
wyłącznie od czynów i słów Mahometa. 
 

1. Recytacje Mahometa (Koran). 
2. Wypowiedzi Mahometa i jego nakazy (sunna). 
3. Czyny Mahometa (nawet te najbardziej zwyczajne  

lub głupie, jak np. oddawanie moczu) (sunna). 
 
Widać jednoznacznie, że Allah i Mahomet stali się jednym. Słowo 
Mahometa to słowo Allaha, a nakaz Mahometa to nakaz Allaha. 
 
Mahomet ma pierwszeństwo nad Allahem (Koran 4:80): 
 

Ktokolwiek jest posłuszny prorokowi, ten zaprawdę jest 
posłuszny Allahowi. A ktokolwiek nie jest posłuszny: my 
[Allah] nie posłaliśmy ciebie [Mahomecie], abyś był nad 
nimi stróżem. 
 

Ważniejsze jest, aby być posłusznym Mahometowi niż Allahowi. 
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Co ciekawe: sam Allah jest niezmiernie zainteresowany zaspokojeniem 
seksualnego pożądania Mahometa a cokolwiek Mahomet sobie zażyczy, 
to staje się prawem. 
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Od Qathema do Mahometa 
 
Ale to wszystko Mahometowi nie wystarczało. Coś tutaj brakowało 
a tym czymś był tytuł. Nie mówię o tytule „prorok” – ten tytuł zdobył 
za pomocą miecza. Gdy Mahomet się urodził, wtedy otrzymał imię 
Qathem – a nie Mahomet. Dlaczego zmienił imię na „Muhammad” 
(Mahomet) i o co chodzi z tym imieniem? Przyjrzyjmy się następującym 
biblijnym postaciom i ich tytułom: 
 

1. Abraham – ojciec proroków. 
2. Mojżesz – ten, który rozmawiał z Bogiem. 
3. Jezus – Mesjasz. 

 
Tak więc nowa twarz na scenie – Qathem (Mahomet) – potrzebowała 
nowego imienia. Następujący tekst wyjaśnia dlaczego Mahomet wybrał 
takie a nie inne imiona oraz tytuły – zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 4, 
tom 56, hadis 73249: 
 

Wysłannik Allaha powiedział: „Posiadam pięć imion: Ja 
jestem Muhammad i Ahmad; ja jestem Al-Mahi, poprzez 
którego Allah usunie niewiarę; ja jestem Al-Hashir, ten 
który będzie wskrzeszony jako pierwszy a ludzie będą 
wskrzeszeni po mnie; i ja jestem również Al-`Aqib (tzn. 
nie będzie po mnie proroków).” 
 

Przyjrzyjmy się bliżej tym imionom: 
 
 Znaczenie 

imion/tytułów 
Odpowiednik 
imienia Allaha 

Muhammad 
(Mahomet)  

Godny pochwały Al-Hamīd (#56) 

Ahmad  Wychwalany Al-Hamīd (#56) 

Ten, który usuwa 
niewiarę  
(Al-Mahi) 

Ten, poprzez którego 
usunięte zostanie 
chrześcijaństwo 

Al-Mahi (tak jak Allah 
w Koranie 22:52, czyni 
„yansakh” {usuwa} to, 

                                                
49  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/61/41. 
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co wrzuca szatan, tak 
Mahomet przywłaszcza 

sobie „przymiot” 
usuwania innych religii). 

Zgromadzający 
(Al-Hashir) 

Ten, poprzez którego 
Allah zgromadzi całą 

ludzkość w Dniu 
Sądu Ostatecznego 

Al-Muhsi (#57) 

Ostatni 
(Al-Aqib) 

Nikt po mnie 
nie nadejdzie 

Al-'Akhir (#74) 

 
Nie wiem jak wy, ale ja wyczuwam tutaj słowa szatana. Zauważcie, 
że Mahomet wybrał imię „wychwalany”, które – co nie jest żadnym 
zaskoczeniem – jest jednym z 99 imion Allaha. Mahomet ogłosił się 
Bogiem, tak aby muzułmanie podążali za nim bez zadawania pytań. 
Aby pochwalali to, co pochwalał Mahomet i aby zabraniali tego, co 
zabraniał Mahomet – nawet jeśli to co powiedział przeczyło nakazom 
Allaha w Koranie. Ale muzułmanie nadal podążali za Mahometem. 
 
 

Muhammad (Mahomet) (godny pochwały) 
oraz Ahmad (wychwalany) 

 
Aby sprawdzić wykładnię jakiegokolwiek wersetu, wejdźcie na stronę  
https://www.altafsir.com. 
 
Koran 61:6, tłumaczenie według Muhammada Pickthalla: 
 

A gdy Jezus, syn Maryi, powiedział „O dzieci Izraela! 
Oto spójrzcie! Ja jestem wysłannikiem Allaha do was, 
potwierdzając to, co zostało (objawione) przede mną 
w Torze i zwiastując dobre wieści o wysłanniku, który 
przyjdzie po mnie, a którego imię jest Wychwalany. 
Lecz kiedy przyszedł do nich z jasnymi dowodami, 
oni powiedzieli: To są czary oczywiste. 

 
Wszędzie w Koranie słowo „Wychwalany” jest używane dla Allaha, 
z wyjątkiem rozdziału 61:6, gdzie Mahomet otrzymuje przywilej 
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współudziału w imieniu Allaha. Mahomet jest również „Wychwalany”. 
 
Podstawa słowotwórcza to ‘ham’d. Wszystkie poniższe słowa 
pochodzą od podstawy słowotwórczej ‘ham’d i wszystkie znaczą 
to samo: 'wychwalany'. 
 

'Ham'd Wychwalać  
'Hameed Wychwalany 
Mu'hammad  Wychwalany 
A'hmad Wychwalany 
'Hamdan Wychwalać 
 
Imię ‘ham'd jest imieniem Allaha – tak jak widzimy to w tych 
wersetach:  

 
ñ جوربلا ةروس  , Al-Burooj, Koran 85:8 
ñ ةنحتمملا ةروس  , Al-Mumtahana, Koran 60:6 
ñ دیدحلا ةروس  , Al-Hadid, Koran 7:24 
ñ دیدحلا ةروس  , Al-Hadid, Koran 57:24 
ñ ىروشلا ةروس  , Al-Shura, Koran 42:28 
ñ رطاف ةروس  , Fater, Koran 35:15 
ñ نامقل ةروس  , Lu'qman, Koran 31:26 
ñ جحلا ةروس  , Al-Hajj, Koran 22:64 
ñ جحلا ةروس  , Al-Hajj, Koran 22:24 
ñ میھاربإ ةروس  , Ibrahim, Koran 14:1 

 
Jeśli Mahomet był niewolnikiem Allaha, to dlaczego przywłaszczył 
sobie jego imię? Odpowiedź jest prosta. Mahomet wiedział, że był 
fałszywym prorokiem i wiedział dokładnie co mógł osiągnąć poprzez 
nazwanie samego siebie „wychwalanym”. Chciał całkowitego 
posłuszeństwa, absolutnej kontroli oraz absolutnej mistyfikacji. 
Poprzez ogłoszenie samego siebie „wychwalanym”, Mahomet 
zadbał o to, aby nikt nie ośmielił się podważyć jego autorytetu. 
 
Hadisy wskazują na jeden wniosek: Mahomet jest Bogiem  
(zbiór Sahih Al-Bukhari, księga ablucji, hadis 186): 
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 ھئوضو لضف نم نوذخأی سانلا لعجف أضوتف - ِءوُضُوْلا بَاتِك - يراخبلا حیحص
  نیتعكر رصعلاو نیتعكر رھظلا ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا ىلصف ھب نوحسمتیف
  

 ْنِمٌ مَالُغ َوُھَو ِھِھْجَو يِف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َّجَم يِذَّلا َوُھَو َلاَق 186
ّدَُصی ِهِرْیَغَو ِرَوْسِمْلا ْنَعُ ةَوْرُع َلاَقَو ْمِھِرْئِب َ أَّضََوت اَِذإَوُ ھَبِحاَص اَمُھْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ُقِ
  ِھِئوُضَو ىَلَع َنُولَِتتْقَی اُوداَك َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا

  
Prorok wykonał ablucję a ludzie używali resztek 
wody z jego ablucji pryskając ją sobie na twarz … 
do tego stopnia, że niektórzy towarzysze proroka 
bili się o resztki wody. 
 

Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 4, hadis 18850: 
 

(...) „Ilekroć prorok wykonywał ablucję, jego 
towarzysze niemalże walczyli o resztki wody.” 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 72, hadis 75051: 
 

Przyszedłem do proroka podczas gdy on był wewnątrz 
czerwonego namiotu ze skóry i zobaczyłem jak Bilal 
zbierał resztki wody po ablucji proroka a ludzie brali tę 
wodę i wcierali ją sobie w twarz; a kto nie mógł zdobyć 
nic [z tej wody], ten używał wilgoci z dłoni swojego 
towarzysza (a następnie wcierał ją sobie w twarz). 
 

Pomyślcie tylko: woda z ablucji to woda pozostająca po myciu – jest to 
woda, którą Mahomet używał do mycia takich części ciała jak członek 
i jądra. Dlaczego więc muzułmanie myśleli, że woda, którą Mahomet 
używał do mycia swoich genitaliów, była świętą wodą używaną do 
błogosławienia? 
 
Oto niektóre źródła odnośnie tego, jak muzułmanie byli błogosławieni 
przez Mahometa: 
 

2 :ج يراخبلا حیحص [1]  Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 2, strona .976 :ص 
976. „Prorok prawie by umarł, gdy muzułmanie walczyli między 

                                                
50  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/4/55. 
51  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/77/76. 
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sobą o jego wodę z ablucji.” 
4 ج ملسم حیحص [2] 1812 :ص   ,Zbiór Sahih Muslim, tom 4 .2325 مقرب 
strona 1812, hadis 2325. „Muzułmanie zostali pobłogosławieni 
przez wypadające włosy proroka, a Khalid Ibn Al-Waleed 
walczył i zabił wielu mężczyzn, aby odzyskać swój turban, 
ponieważ ukrył w nim dwa włosy proroka.” 
 Sahih Al-Bukhari, księga 4 .186 ثیدح ءوضولا باتك يراخبلا حیحص [3]
(ablucja), hadis 186. „...Prorok wykonał ablucję a ludzie używali 
resztek wody z jego ablucji pryskając ją sobie na twarz … do 
tego stopnia, że niektórzy towarzysze proroka bili się o resztki 
wody.” 
2 ج ملسم حیحص [4] 947 ص   ,Zbiór Sahih Muslim, tom 2 .1305 مقرب 
strona 947, hadis 1305. „Żona Mahometa wybierała włosy 
proroka, które pozostały w wodzie, tak aby [muzułmanie] 
mogli ją wypić i aby zostać dzięki niej pobłogosławionymi.” 
ج – ءالبنلا مالعا ریس – يبھذلا دمحا نب دمحم [5] 11  ,Seer Al-A'lam .212 ص 
tom 11, strona 212. „Ojciec Abu Hanbala powiedział: 'Mój ojciec 
miał trzy włosy proroka i całował je i pił wodę, w której je 
umywał i prosił, aby zostały włożone do jego grobu, tak aby 
mógł z nimi stanąć przed Allahem.'” 
ج – يراخبلا هاور [6] 2 ص  165. Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 2, 
strona 165. „Całowaliśmy jego rękę, aby zostać pobłogosławieni 
poprzez jego skórę.” 
3 :ج نیحیحصلا ىلع كردتسملا [7] 589 :ص    .6181 مقرب 
Al-Mustadrik, tom 3, strona 589, hadis 6181. „Byliśmy 
błogosławieni poprzez dotykanie naczyń, z których jadł.” 
3 )  ةنیزلاو سابللا باتك / ملسم حیحص [8]  / 145 ). Zbiór Sahih Muslim,  
Al-Libas (Ubiór oraz ozdoby), tom 3, strona 145.  
„To jest ubranie proroka, które ubierał, a my chowaliśmy je 
dla chorych, tak aby mogli poprzez nie wyzdrowieć.” 

 
ّللا بَاتِك - ملسم حیحص   ھل قالخ ال نم اذھ سبلی امنإ - ِةَنیِّزلاَو ِساَبِ

  2069» - 1641 ص -« 
 ٍةَسِلاَیَط َةَّبُج َّيَلِإ ْتَجَرَْخأَف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ِلوُسَرُ ةَّبُج ِهِذَھ ْتَلاَقَف اَُھتْرَّبَخَف َءاَمَْسأ
ّدلاِب ِنْیَفُوفْكَم اَھْیَجْرَفَوٍ جاَبیِدُ ةَنْبِل اَھَل ٍةَّیِناَوَرْسِك  ىَّتَح َةَشِئاَعَ دْنِع ْتَناَك ِهِذَھ َْتلاَقَفِ جاَبیِ
 اَُھلِسْغَن ُنْحَنَف اَھُسَبْلَی َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َناَكَو اَُھتْضَبَق ْتَضُِبق اَّمَلَف ْتَضُِبق
  اَھِب ىَفَْشتُْسی ىَضْرَمْلِل



 

 77 

 
 

Bielizna proroka jest lekarstwem 
leczącym chorych 

 
Zbiór Sahih Muslim, księga ubrań, strona 1641, hadis 2069 (lub księga 
24, hadis 514952): 
 

Aisza powróciła do Asmy i powiedziała jej, że oto jest 
bielizna proroka … wypraliśmy ją, tak aby chorzy mogli 
zostać przez nią uzdrowieni. 

 
 

Mahomet sprzedaje ziemie w niebie 
 
Za miejsce w raju można zapłacić polem uprawnym: 
 

 دُوعْسَم نْب َّ»ا دْبَع ْنَع ثِراَحْلا نْب َّ»ا دْبَع ْنَع جَرَْعْألا دْیَمُح ْنَع ةَفیِلَخ نْب َفلَخ اََنثَّدَح
 َّ»ا لوُسَر اَی : حاَدْحَّدلا ُوَبأ َلاَق " اًنَسَح اًضْرَق َّ»ا ضِرُْقی يِذَّلا َاذ ْنَم " : ْتَلَزَن اَّمَل :ُ ھَلاَق
 َلاَق ; كدَی يِنَِرأ : َلاَق ) حاَدْحَّدلا اََبأ اَی ْمَعَن ( : َلاَق ؟ ضْرَقْلا اَّنِم دیُِری ىَلاََعت َّ»ا َِّنإََوأ
ِّنإَف : َلاَق ;ُ ھَلَواَنَف  طِئاَحْلا َىَتأ ىَّتَح يِشْمَی َءاَج َُّمث , . ةَلْخَن َِةئاِّمتِس ِھیِف اًطِئاَح َّ»ا تْضَرَْقأ يِ
ْ دَق , يِجُرُْخا : َلاَق ; َكْیَّبَل : ْتَلاَق ; حاَدْحَّدلا ُّمأ اَی : اَھَاداَنَف ; ھلاَیِعَو ِھیِف حَادْحَّدلا ُّمأَو
ّبَر تْضَرَْقأ  . ةَلْخَن َِةئاِّمتِس ِھیِف اًطِئاَح َّلَجَو َّزَع يِ

Taha نباغ تلا هروس  64 ةیا  17 
 
Koran 64:17, tłumaczenie według Muhammada Pickthalla: 
 

Jeśli dacie Allahowi sporą pożyczkę, wtedy On podwoi ją 
dla was [odda wam podwójnie] i wybaczy wam, ponieważ 
Allah jest wdzięczny, łaskawy. 

 
Al-Qur’tubi wyjaśnia Koran 64:17 w następujący sposób: 

 
Mahomet sprzedał ziemię w raju Allaha mężczyźnie o imie-
niu Abu Al-Da’hda’h za gospodarstwo na którym znajdo-

                                                
52  Porównaj: https://sunnah.com/muslim/37/24. 
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wało się 600 palm daktylowych. Mahomet powiedział Abu 
Al-Da’hda’howi, że gospodarstwo było pożyczką dla Allaha 
a następnie przyznał Abu Al-Da’hda’howi miejsce w raju. 

Ta sama relacja pojawia się również tutaj: 
 
• Wykładnia Ibn Kathira, tom 8, strona 14, wydawnictwo drukowane 

(w języku arabskim), 2000, Koran 2:245 

• Wykładnia Ibn Kathira, tom 1, strona 663, wydawnictwo 
drukowane, 1999, Królestwo Arabii Saudyjskiej  نب میظعلا نآرقلا ریسفت

يقشمدلا يشرقلا ریثك   

• AL 'Tabarani Al-Mu'ejam Al-Kaber, tom 22, strona 301  يف يناربطلا
 22/301 ریبكلا مجعملا

 
Często słyszymy, że muzułmanie mówią o papieżu, który sprzedawał 
wiernym obietnice miejsca w niebie. Niezależnie od tego czy to prawda 
czy też nie: chrześcijanie wiedzą, że jest to oszustwo i kradzież. 
Jest to sprzeczne z nauczaniem Chrystusa. Z drugiej strony to właśnie 
Mahomet trudził się wymianą ziemi na miejsce w raju. Co jednak 
z biednymi osobami, które nie mogły sobie pozwolić na wymianę ziemi 
czy też pieniędzy na swoje miejsce w raju? Zauważcie również, 
że Mahomet traktował taką ziemię jak swoją własność. 
 
 

Mahomet kocha pieniądze 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 46, hadis 71153: 
 

Przekazał Jabir bin `Abdullah: Pewien człowiek spośród 
nas oznajmił, że po swojej śmierci jego niewolnik będzie 
wolny. Prorok wezwał tego niewolnika i sprzedał go. 
Niewolnik ten zmarł w tym samym roku. 

 
Popatrzcie tylko cóż to za niegodziwość! Bóg wiedział, że pan tego 
niewolnika obiecał mu wolność po swojej śmierci. Jednak Mahomet 

                                                
53  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/49/19. 
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miał inny pomysł. Wysłał swoich ludzi, aby pojmali tego niewolnika 
a potem sprzedał go nowemu panu. Mahomet ukradł wolność tego 
niewolnika, aby na tym zarobić. Jest to oczywiste, że Mahomet nie 
posiadał żadnych skrupułów, które powstrzymałyby jego chciwość. 
Mahomet miał być rzekomo idealnym człowiekiem i każdy miał go 
uznawać za doskonały przykład moralności. 

 
 

Mahomet nakazuje zamordowanie 
głęboko wierzącej osoby 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga Al-Futo'h, hadis 4599: 
 

Przekazał Anas Ibn Malik: „Był pośród nas pewien młody 
człowiek oddany praktykom czci i wiary, był pokorny 
i czynił dobre uczynki. Wspomnieliśmy o nim prorokowi, 
ale on go nie rozpoznał. Wtedy opisaliśmy go prorokowi, 
ale on nadal go nie rozpoznał. Wtedy powiedzieliśmy 
do proroka: „O! Tam jest!” Prorok powiedział: „Jego twarz 
ma wygląd szatana.” Człowiek ten przyszedł i powiedział: 
„Pokój wam wszystkim.” Prorok powiedział do niego: 
„Czy uważasz się tutaj za najlepszego człowieka?” On (ten 
młody człowiek) powiedział: „Na Allah, tak – jestem nim.” 
Następnie odszedł i wszedł do meczetu. Prorok powie-
dział: „Kto zabije tego człowieka (dla mnie)?” Abu Bakr 
powiedział: „Ja to zrobię.” Tak więc Abu Bakr poszedł 
za tym młodym mężczyzną do meczetu i zobaczył, że 
mężczyzna ten modlił się na stojąco. Abu Bakr powiedział 
do siebie: „Prorok zabronił nam zabijania muzułmanina 
podczas gdy ten się modli!” Prorok powiedział ponownie: 
„Kto zabije tego mężczyznę?” Umar powiedział: „Ja to 
zrobię, proroku.” I tak Umar wszedł do meczetu i zobaczył, 
że człowiek ten modli się twarzą przy ziemi. Umar powie-
dział: „Prorok zabronił nam zabijania muzułmanina 
podczas gdy ten się modli. Powrócę (aby go zabić, gdy 
skończy odprawiać modły).” Wtedy prorok powiedział: 
„Kto zabije tego mężczyznę?” Wtedy Ali powiedział: 
„Ja go zabiję, proroku.” Ali wszedł do meczetu i zobaczył, 
że ten młody człowiek już opuścił meczet. Wtedy Mahomet 
powiedział: „Gdyby ten człowiek został zabity, wtedy 
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muzułmanie z mojej ummy zgadzaliby się ze sobą!” 
 
Przekaz ten pojawia się również w książce Jwawame' el Fawa'ed,  
tom 6, hadis 10401: http://www.al-eman.com/library/book/book-
display.htm?BID=272&CID=91.
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Przeanalizujmy to opowiadanie. Człowiek ten, którego Mahomet chciał 
widzieć martwego, nie popełnił żadnego przestępstwa. Wszyscy muzuł-
manie, nawet przywódcy, zgadzali się co do tego, że ten mężczyzna jest 
wspaniałym muzułmaninem. Jest gorliwym wyznawcą islamu, pokor-
nym, wiernym i starannie odprawia muzułmańskie modły. Zaakceptował 
Mahometa jako proroka Allaha. Był tak dobrym muzułmaninem, że inni 
muzułmanie wokół Mahometa myśleli, że jego dobroć powinna zasłużyć 
na uznanie proroka, tak więc wspomnieli o nim Mahometowi.  
Gdy został wezwany, aby spotkać się z prorokiem, wtedy ów mężczyzna 
pozdrowił go pokojowo. Po spotkaniu człowiek ten oddalił się w pokoju 
i poszedł prosto do meczetu, aby tam się pomodlić. Można by pomyśleć, 
że Mahomet pochwali tego człowieka wskazując go jako dobry przykład 
dla wszystkich muzułmanów, lecz według tego przekazu Mahomet 
chciał, aby został zabity. Dlaczego? Odpowiedź jest taka, że ten męż-
czyzna był zagrożeniem dla Mahometa jako doskonałego muzułmanina. 
Muzułmanie wokół Mahometa zauważyli i chwalili pobożność tego 
człowieka. Odnosili się do niego z dużym szacunkiem, ale Mahomet 
zachował się inaczej. Podczas krótkiego spotkania z prorokiem, męż-
czyzna ten został zapytany, czy sądzi, że jest najlepszym spośród ludzi. 
Człowiek ten z pewnością siebie odpowiedział: „Na Allaha, tak, jestem 
nim.” Mahomet nie mógł znieść niepewności. Nie chciał, aby porówny-
wano jego pobożność z pobożnością tego człowieka, a więc kazał go 
zabić. 
 
Sposób obchodzenia się z tym bogobojnym mężczyzną pokazuje nam 
wstrętną stronę Mahometa. Podobno Mahomet ma być prorokiem, 
ale jest bardziej diaboliczny niż święty. Gdyby był święty, to dlaczego 
miałby zlecić zabójstwo dobrego wyznawcy islamu, który jest posłuszny 
Allahowi i akceptuje Mahometa jako proroka? Ale to nie wszystko: choć 
Mahomet wiedział, że ten młody mężczyzna przebywał w meczecie 
na modlitwie, to i tak wysłał tam swoich ludzi, aby go zabili. Po wielu 
nieudanych próbach morderstwa, ten młody człowiek ostatecznie 
ucieka, aby ocalić swoje życie. 
 
 

Grzech pierworodny 
 
 Muzułmanie wyśmiewają się z chrześcijaństwa, gdy zaczynamy 
rozmawiać o grzechu pierworodnym oraz twierdzą, że jest to całkowicie 
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błędne przekonanie, choć faktem jest, że sami wierzą w grzech pierwo-
rodny i to nawet bardziej niż chrześcijanie. Wielokrotnie słyszymy, że 
islam nie akceptuje chrześcijańskiej koncepcji grzechu pierworodnego. 
Jeśli tak jest, to jak muzułmanie wytłumaczą nam następujący hadis 
ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis 26254? 
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Mojżesz 
spierał się z Adamem i powiedział do niego (do Adama) 
'Ty jesteś tym, który sprawił, że ludzie zostali wyrzuceni 
z raju ze względu na twój grzech i oto uczyniłeś ich 
nędznymi.' Adam odparł: 'O Mojżeszu! Ty jesteś tym, 
którego Allah wybrał dla [przekazania] swojego prze-
słania i przemawiał do ciebie bezpośrednio. A jednak 
obwiniasz mnie za czyny, które Allah ustanowił dla mnie 
zanim mnie stworzył?” Wysłannik Allaha kontynuował 
mówiąc: „Tym argumentem Adam pokonał Mojżesza.” 

 
ñ Mojżesz powiedział do Adama: „Ty jesteś tym, który sprawił, 

że ludzie zostali wyrzuceni z raju ze względu na twój grzech 
i oto uczyniłeś ich nędznymi.”55 

ñ Czy to nie dokładnie o to chodzi w grzechu pierworodnym? 
Muzułmanie zostali wykluczeni z raju ze względu na grzech 
Adama a nie ze względu na grzechy muzułmanów.  
Zbiór Sahih Muslim, księga 16, hadis 415656: 

 
'Abdullah (b. Mas'ud) przekazał: że apostoł Allaha 
powiedział: Udział w przestępstwie każdej niespra-
wiedliwie zabitej osoby przypada również pierwsze- 
mu synowi Adama, ponieważ to on jako pierwszy 
wprowadził zabójstwo. 

 
Można by powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z grzechem 
                                                
54  Patrz: https://sunnah.com/urn/44170. Zobacz również: 

https://sunnah.com/bukhari/82/20, https://sunnah.com/urn/44150, 
https://sunnah.com/bukhari/60/82. 

55  UWAGA: Mahomet najwyraźniej pomylił ogród Eden z niebem i sądził, 
że Adam i Ewa żyli wysoko w niebie na wysokościach zanim zgrzeszyli 
i zostali z niego wyrzuceni. Do tego tematu powrócimy później. 

56  Patrz: https://sunnah.com/muslim/28/38. 
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pierworodnym. Faktem jest jednak, że ma. Gdy Kain, pierwszy 
syn Adama, zabił swojego brata, to był to jego wybór. 
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Gdybym ja dzisiaj kogoś zabił, to zrobiłbym to również z własnego 
wyboru. Innymi słowy: ja nie zabiłem ze względu na to, że Kain zabił, 
ale zgrzeszyłem dopuszczając się zabójstwa, ponieważ grzech ten zaczął 
się wraz z grzechem Kaina. Zdolność Kaina do popełniania grzechów 
stała się naszym dziedzictwem – lub jak powiada Mahomet: 
współuczestniczymy w grzechu Kaina. 
 
Inne hadisy wskazują nawet silniejsze powiązania – zbiór Sahih  
Al-Bukhari, tom 4, księga 55, hadis 54757: 
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Gdyby nie 
istnieli Izraelczycy (Żydzi), wtedy mięso nigdy by się nie 
psuło a gdyby nie istniała Ewa, wtedy żony nigdy by nie 
zdradzały swoich mężów.” 

 
Jest to dowodem na to, że nawet Mahomet sądził, że istnieje 
nieprzerwane powiązanie pomiędzy grzechem Ewy a grzechami każdej 
kobiety. Jak w przeciwnym razie mielibyśmy wyjaśnić powiązanie 
pomiędzy tym co uczyniła Ewa i tym co robią dzisiaj kobiety? 
 

ñ Według Mahometa grzech Ewy jest powodem grzechów 
wszystkich kobiet. 

ñ Wygląda na to, że Mahomet chce, abyśmy zaakceptowali, 
że grzech funkcjonuje na takich samych warunkach  
jak choroba dziedziczna. 

 
W Koranie 2:35-38 mamy podane, że Adam otrzymał dar nieba 
a następnie zgrzeszył, co spowodowało, że został wyrzucony z nieba. 
Jeśli więc to Adam zgrzeszył, to dlaczego my nie jesteśmy w niebie? 
Jeśli nie ma powiązania pomiędzy jego grzechem a naszymi grzechami, 
wtedy powinniśmy być teraz w niebie. 
 
Czy to wina Adama czy nasza? Czy zostaliśmy wyrzuceni z nieba 
ze względu na grzech Adama czy ze względu na nasze grzechy? 
Pamiętajcie, że każde nowo narodzone dziecko jeszcze nie zgrzeszyło, 
aby tym samym zasłużyć sobie na to, aby nie urodzić się w niebie. 
Muzułmanie mogliby powiedzieć: „Ale każdy z nas urodził się już 

                                                
57  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/5. 
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na ziemi!” I co z tego? 
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Czy zasługujemy na to, aby zostać wyrzuceni z raju za grzechy, 
których nie popełniliśmy? 
 
Jeśli taką samą szansę, jaką otrzymali Adam i Ewa, otrzymałoby 
również każde nowo narodzone dziecko, wtedy zostałoby wyrzucone 
z nieba dopiero wtedy, gdy popełniłoby jakiś grzech. Dlatego też 
jest to oczywiste, że zostaliśmy wyrzuceni z nieba ze względu na 
brak posłuszeństwa Adama wobec Boga. 
 
Widzimy również, że Mahomet ukazuje nam swoją obłudę poprzez 
obwinianie kobiet – i to po dzień dzisiejszy – za grzech Ewy, tak jakby 
to było tylko jej przewinienie. Pamiętajcie więc o tym, że nawet 
w nauczaniach islamu grzech pierworodny – a więc grzech popełniony 
przez Adama i Ewę razem – ma wpływ na nasze dzisiejsze życie. 
 
 

Nie stawiaj pytań – nie słysz złego 
 
Poprzez wyrecytowanie poniższego wersetu i uczynienie z niego 
wiecznego prawa, Mahomet skutecznie zniewolił umysły swoich 
naśladowców. Zadawanie pytań Mahometowi to sprzeciwianie się 
Allahowi – Koran 5:101: 
 

 ُلَّزَُنی َنیِح اَھْنَع اُوَلأَْست ِنإَو ْمُكْؤَُست ْمُكَلَ دُْبت ِنإ َءاَیَْشأ ْنَع اُوَلأَْست َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ اَی101 
 ٌ میِلَح ٌرُوفَغُ َّ»اَوۗ  اَھْنَعُ َّ»ا اَفَع ْمُكَلَ دُْبت ُنآُْرقْلا

 
O wy, którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy, które 
mogłyby was zirytować, gdyby zostały wam ujawnione. 

 
Mahomet jednoznacznie przedstawił swoją groźbę w następnym 
wersecie (Koran 5:102), w którym każdego, kto zadaje pytania, 
uznaje za przyszłego zdrajcę lub apostatę: 
 

Ludzie przed wami pytali o te rzeczy, a potem stali się 
przez nie niewiernymi. 
 

Widzimy tutaj, że nie wolno stawiać Mahometa oraz Koranu 
pod znakiem zapytania. Jeżeli tak uczynimy, wtedy zostaniemy 
oskarżeni o to, że: 
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1. jesteśmy apostatą (osobą wykluczoną z islamu); 
2. próbujemy nawracać inne osoby (namawiać je,  

aby odeszły od islamu); 
3. obrażamy proroka. 

 
Stawianie Mahometa pod znakiem zapytania oraz/lub Koranu 
jest nie do zaakceptowania. Oznacza to tyle samo, co twierdzenie, 
że Mahomet jest kłamcą. Każdy, kto został uznany za winnego 
jakiegokolwiek z tych zarzutów, które wymieniłem powyżej, 
może zostać ukarany śmiercią. 
 
Gdy zastanowimy się nad tym dlaczego Mahomet obawiał się  
pytań, wtedy otrzymamy odpowiedź w Koranie 5:102.  
Werset ten jednoznacznie wyjaśnia, że gdy zaczniemy stawiać  
pytania, wtedy opuścimy islam. Dlaczego?  
 
Ponieważ: 
 
(a) Mahomet nie posiadał żadnych przekonujących odpowiedzi  
(b) Koran nie jest przekonujący oraz  
(c) Koran nie jest całkowicie jasny i nigdy nie będzie  
 całkowicie jasny. 
 
 

Tylko Allah wie 
 

Nikt nie wie co oznacza ogromna część Koranu – poza Allahem. 
Tylko Allah wie – Koran 3:7, tłumaczenie według Usamy Dakdok: 
 

On jest tym, który zesłał tobie księgę (Koran); w niej są 
znaki całkowicie jasne. One stanowią istotę księgi a inne 
znaki są dwuznaczne. Ci, którzy w sercach zbaczają od 
prawdy, postępują za tym, co w niej jest dwuznaczne, 
poszukując buntu i dążąc do interpretacji tego, co 
niejasne; lecz nikt nie zna tej interpretacji z wyjątkiem 
Allaha. A ci, którzy są utwierdzeni w wiedzy, mówią: 
„My wierzymy w to [Koran]; wszystko z niego pochodzi 
od naszego Pana.” ...  
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To co dowiadujemy się z tego wersetu jest uzupełnieniem tego,  
o czym czytaliśmy już wcześniej w Koranie 5:101, a mianowicie,  
że nie wolno stawiać pytań. Koran 3:7 podaje jednoznacznie,  
że nawet Mahomet nie ma odpowiedzi. 
 
 

Autor zamieszania 
 

Mahomet strzelił sobie w nogę, gdy wymyślił Koran 3:7. Mówiąc, 
że nikt – NIKT poza Allahem – nie zna znaczenia większości wersetów 
Koranu, Mahomet daje nam do zrozumienia, że nawet on sam osobiście 
nie ma żadnego prawa do jakiejkolwiek interpretacji. To pozostawia 
jego naśladowców bez osoby, do której mogliby się zwrócić w celu 
konkretnego wyjaśnienia. 
 

ñ Jeżeli nikt nie rozumie ogromnej większości Koranu 
poza samym Allahem, wtedy wszystkie interpretacje 
wszelkich dwuznacznych wersetów są błędne. 

ñ Jeżeli wszelkie interpretacje są błędne, to w takim razie 
wszystkie interpretacje Mahometa – jak i każdej innej  
osoby – są również błędne. 

ñ Jeżeli wszelkie interpretacje Mahometa – jak i każdej 
innej osoby – są błędne, to jaki jest w takim razie sens, 
aby objawiać wszystkie te niejednoznaczne wersety? 

 
Jedyną odpowiedzią jaką udziela nam Allah jest to, że mogą one być 
używane przez tych, „którzy w sercach zbaczają od prawdy, postępują 
za tym, co w niej jest dwuznaczne, poszukując buntu i dążąc do 
interpretacji.” Czy Allah objawił te wersety tylko po to, aby dać złym 
ludziom coś, czym mogliby się posłużyć, aby wprowadzić zamieszanie 
i oszukać innych ludzi? Allah przyznaje w tym wersecie, że jego księga 
jest pełna zamieszania i że on sam jest autorem zamieszania. 
 
Ludzie będą oczywiście dążyli do interpretacji słów Allaha, aby 
zrozumieć, czego oczekuje od swojego ludu, ale im się to nie uda. 
Allah nigdy nie wystąpił z taką propozycją, że pokieruje osobą, która 
zechce poznać i zrozumieć jego dwuznaczne słowa. On zniechęca do 
stawiania pytań. Allah chce tylko, aby ludzie zrozumieli, że on wie 
co ma na myśli a wszystko co ludzie muszą zrobić, to uwierzyć w to, 
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że Allah przemawiał do nich poprzez Mahometa.
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W takim razie możemy z całą pewnością powiedzieć, że jeśli ktoś 
ma być uważany za osobę posiadającą wiedzę, wtedy musi wierzyć 
na oślep. Czyli: nabierz wiedzy poprzez rutynowe wkuwanie na pamięć 
a nie poprzez stawianie pytań.  
 
W ten sposób Mahomet zindoktrynował muzułmanów do prostego 
wkuwania Koranu na pamięć zamiast do studiowania tejże księgi. 
Nie pozwalał im również na stawianie pytań oraz zastanawianie się 
nad znaczeniem koranicznych wersetów poprzez zajmowanie ich 
modłami pięć razy dziennie oraz toczenie dla niego nieustannych  
walk. 

 
 

Nie pytaj – wkuwaj na pamięć 
 

Podam tutaj tylko jeden przykład jak Mahomet zachęcał muzułmanów 
do wkuwania na pamięć obiecując, że ci, którzy będą w stanie 
wyrecytować 99 imion Allaha, otrzymają dostęp do raju (zbiór Sahih  
Al-Bukhari, tom 9, księga 93, hadis 48958; zbiór Sahih Al-Bukhari, 
tom 3, księga 50, hadis 89459). 
 

Wysłannik Allaha powiedział: Allah posiada 99 imion, 
100 minus jedno a kto nauczy się ich na pamięć, 
ten wejdzie do raju.  

 
Ale Allah ma jeszcze więcej imion! Księga Zad Al-Ma'ad, tom 1, 
strona 57-5960: 
 

 نب باطخلا وبأ ھلاق ، مسا فلأ ملسو ھیلع هللا ىلص يبنللو مسا فلأ لجو زع Ü انإ 
 59-1/57داعملا داز نم فرصتب فاصوالا ةدوصقمو ةیحد

 
Allah, godny pochwały, posiada 1000 imion i prorok 
posiada 1000 imion. 

 

                                                
58  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/97/21. 
59  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/54/23. 
60  Zobacz również: https://islamqa.info/en/answers/82700/. 
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Zauważmy tutaj, że 
 

Mahomet posiada 
1000 imion 

Allah posiada 
1000 imion 

 
Plan Mahometa jest jednoznaczny: wkuwanie na pamięć jest znacznie 
bardziej pożądane przez Allaha aniżeli zadawanie pytań. 
 
Inne przykłady obejmują cały szereg reguł, których należy przestrzegać 
zanim się wejdzie do łazienki; to samo przed odprawianiem modłów, 
przed stosunkiem seksualnym, przed jedzeniem, po jedzeniu itd. – 
wszystko po to, aby zająć muzułmanów pytaniami odnośnie tego, co 
jest halal (dozwolone/zgodne z szariatem) a co jest haram (zabronione). 
 
Jeśli znasz język arabski i oglądasz islamską telewizję, wtedy usłyszysz 
najśmieszniejsze i najgłupsze pytania i komentarze takie jak: 
 

ñ Czy jest to halal, aby kupić chrześcijańską bieliznę? 
ñ Czy jest to halal, aby jeść lody, co do których wiemy,  
że jest to wynalazek niewiernych? 

ñ Jestem zamężną muzułmanką i mam z mężem szóstkę dzieci. 
Czy jest to halal, abym pocałowała go pierwsza, czy muszę 
czekać aż on zacznie mnie całować? 

ñ Gdy odbywałem stosunek z moją żoną, to wypiłem trochę jej  
mleka z piersi. Czy jest ona dla mnie teraz haram (zabroniona)!? 

ñ Jestem mańkutem. Czy oznacza to, że szatan mnie kontroluje, 
je razem ze mną i śpi ze mną? Notatka: Zbiór Sahih Muslim, 
księga 23, hadis 500761: 
Wysłannik Allaha powiedział: „Nie jedzcie  
lewą ręką, ponieważ szatan je lewą ręką.” 

ñ Któregoś dnia szedłem w tylko jednym sandale bo zgubiłem 
drugi w meczecie a prorok zabronił nam chodzić w jednym 
bucie. Czy pójdę do piekła? Notatka: Zabronione jest, 
aby mężczyzna jadł lewą ręką lub chodził tylko w jednym 

                                                
61  Patrz: https://sunnah.com/muslim/36/138. 
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sandale (zbiór Sahih Muslim, księga 24, hadis 523462). 
ñ Osoba dzwoniąca do studia: „Jestem muzułmaninem  

i czasami czytam książki w toalecie, podczas gdy się  
załatwiam. Czy mogę wziąć ze sobą Koran do toalety? 
 
Uczony: Nie – toaleta jest brudnym miejscem a Koran  
jest święty. Nie możesz tego zrobić. To zabronione. 
 
Osoba dzwoniąca do studia: Nauczyłem się Koranu  
na pamięć odkąd ukończyłem osiem lat. Co mam w takim  
razie zrobić? Zostawić mój mózg na zewnątrz, gdy wchodzę  
do toalety? 

 
 

Analiza 
 

ñ Mahomet nie mógł podać prawidłowej interpretacji Koranu, 
ale otrzymał zwierzchnictwo Boga na ziemi. 

ñ Jeśli Mahomet nie mógł zrozumieć co mówił do niego Allah, 
to skąd wiedział, że prawidłowo wykonywał rozkazy Allaha? 

ñ Mahomet dostarczył muzułmanom wersety Koranu, 
ale większości z nich nie mógł wyjaśnić. 

ñ Mahomet zabronił stawiania pytań odnośnie wersetów, 
które były niejasne i mogłyby przyczynić się do tego,  
że islam zostałby przedstawiony w „niekorzystnym” świetle. 
Czy mamy w takim razie stawiać pytania odnośnie wersetów,  
które są jednoznaczne? Czy to jakiś żart? 

ñ Skoro sam Mahomet jest całkowicie nieświadomy znaczenia 
tych koranicznych wersetów, to może właśnie to jest 
wyjaśnieniem dlaczego Allah powiedział w Koranie 62:2, 
że wysłał ignoranta do ignorantów? 

 
To przypomina mi werset z Biblii, który dowodzi, że Koran  
nie może pochodzić od Boga – 1 List do Koryntian 14:33: 
 

                                                
62  Patrz: https://sunnah.com/muslim/37/114. 
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Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju,  
tak jak we wszystkich zgromadzeniach świętych. 
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Sprawiedliwość wobec 
gejów i lesbijek w Koranie 

 
Ukaranie lesbijek w Koranie: 

 
ءاسنلا ةروس   , An-Nisa, Koran 4:15: 
 

A wobec tych spośród waszych kobiet, które popełnią 
wszeteczeństwo, zażądajcie świadectwa czterech spośród 
was. Następnie więźcie je w domach dopóki nie zabierze 
je śmierć, albo też dopóki Allah nie przygotuje dla nich 
jakiejś innej drogi. 

 
Jeśli kobieta jest lesbijką, wtedy karą jest uwięzienie dopóki nie umrze. 
Czy kara dla homoseksualnych mężczyzn jest taka sama? 

 
Ukaranie gejów w Koranie: 
 
ءاسنلا ةروس   , An-Nisa, Koran 4:16: 
 

A tych dwoje spośród was, którzy dopuszczą się tego 
czynu [tzn. homoseksualizmu], ukarzcie surowo. Ale jeśli 
oboje okażą skruchę, wtedy zostawcie ich w spokoju, 
gdyż Allah przyjmuje skruchę i jest najbardziej litościwy. 
 

Dowiadujemy się tutaj, że: 
 

1. homoseksualni mężczyźni nie zostaną wrzuceni do więzienia; 
2. mają szansę na okazanie skruchy; 
3. kara jest dla nich łagodna, nawet jeśli nie okażą skruchy:  

bicie sandałami – jak czytamy w wykładni Koranu 4:16,  
tafsir Al-Jalalayn63: 

Ukarzcie obydwóch znieważając ich i bijąc ich sandałami; 
ale jeśli okażą skruchę (...), wtedy zostawcie ich w spokoju 

                                                
63 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/4.16 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=4
&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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i nie krzywdźcie ich.



 

 97 

Homoseksualni mężczyźni Lesbijki 

Okładanie sandałami  Bicie jak w przypadku bicia 
kobiet według Koranu 4:34 

Mogą okazać skruchę  Brak skruchy 

Jeśli okażą skruchę, wtedy 
zostawcie ich w spokoju 

(nie obrażajcie ich więcej) 

Zostaną uwięzione  
aż do śmierci  

 
Czy to naprawdę prawo ustanowione przez Boga? Jeśli Allah uważa 
to za przestępstwo, to czy wtedy kara nie powinna być taka sama dla 
gejów i lesbijek? Dlaczego kara tak bardzo się tutaj od siebie różni? 
Mamy bardzo brutalną karę dla kobiet i łagodną dla mężczyzn! 
 
Niektórzy muzułmanie powiedzą: „Ach, ten werset został później 
unieważniony!”64 To nie ma żadnego znaczenia, że wasz bóg co chwilę 
zmienia swoje zdanie. To nie ma nic do rzeczy. Bóg to sprawiedliwość, 
ale ten bóg nie jest w ogóle sprawiedliwy. Dlaczego Allah anulował 
ten werset? Czyżby Allah tak zbłądził, że okazał skruchę? 

 
 

Muzułmanin nie może być przyjacielem, 
nawet dla własnych członków rodziny 

 
Jeśli ktoś przyjmie islam, wtedy nie ma innego wyboru, jak tylko 
znienawidzić własną rodzinę i nie może wziąć członków swojej 
rodziny za przyjaciół – jeśli są niewiernymi, czyli niemuzułmanami 
(Koran 9:23, tłumaczenie według Muhammada Pickthalla): 
 

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół 
waszych ojców ani waszych braci, jeśli znajdują 
upodobanie w niewierze zamiast w wierze [islamie].  
A kto z was bierze ich za przyjaciół, ten jest złoczyńcą. 
 

                                                
64  Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/4.16 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=4
&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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ñ Muzułmanin nie może tutaj powiedzieć, że jego bóg ma na 
myśli wrogów, gdy mówi o tym, aby nie brać za przyjaciół 
członków rodziny, ponieważ jest to oczywiste, że twój ojciec 
i matka, bracia lub siostry i tak cię kochają, nawet jeśli 
odrzucają twoją wiarę. 

ñ Dlaczego nie mogą więc być przynajmniej przyjaciółmi? 
ñ Zauważcie, że nie ma tutaj żadnego warunku, który by określił, 

aby się z nimi nie zaprzyjaźniać, gdyby byli np. źli. Jest to 
nakaz dla wszystkich muzułmanów, za którym muszą podążać, 
jeśli dojdzie do takiego przypadku. 

 
 

Czy Allah kocha ciebie jako chrześcijanina? 
 

Zawsze słyszę od muzułmanów, że Allah wcale nie nienawidzi 
chrześcijan. Wówczas muzułmanie przytaczają wersety, które zostały 
anulowane. Anulowanie to znoszenie za pomocą środków formalnych 
czy też oficjalnych; znoszenie poprzez zwierzchnictwo, uchylanie, 
unieważnianie prawa. W islamie jest tak, że te unieważnione wersety 
nadal są w Koranie, ale muzułmanom nie wolno więcej za nimi podążać. 

 
Zobaczmy więc jak bardzo Allah kocha chrześcijan. W Koranie 5:51 
Allah mówi tak: 
 

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół 
i obrońców Żydów i chrześcijan. Oni są przyjaciółmi 
i obrońcami jedni dla drugich; a ktokolwiek z was 
weźmie ich za przyjaciół, ten z pewnością jest jednym 
z nich. 65 Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą 
ludu źle czyniącego. 

 
Następnie, w surze 9:29, mamy ten oto nakaz Allaha: 
 

Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha 
i w Dzień Sądu, którzy nie zabraniają tego, co zaka-
zał Allah i jego wysłannik, i nie poddają się religii 

                                                
65  Oznacza to, że taka osoba zostaje wykluczona z islamu a karą za apostazję 

jest śmierć. 
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prawdy (tzn. islamowi) spośród Ludzi Księgi (Żydzi 
i chrześcijanie), dopóki nie zapłacą dżizji w dobro-
wolnej uległości i nie zostaną upokorzeni. 

 
Jak już wyjaśniłem wcześniej, muzułmanie muszą nas zwalczać,  
chyba że: 1) przyjmiemy islam albo 2) zgodzimy się płacić dżizję  
– „opłata” gwarantująca nasze przeżycie, którą musimy płacić  
w uniżeniu i upokorzeniu. 
 
W następnym wersecie Allah pokazuje swoją zdumiewającą miłość 
do chrześcijan i mam nadzieje, że każdy z was zapamięta to na zawsze. 
Aby zdemaskować islam potrzebujecie jednoznacznych dowodów, 
że islam nienawidzi chrześcijan a ten werset jest najlepszym tego 
przykładem. Koran 5:14: 
 

Z tymi, którzy zwą się chrześcijanami zawarliśmy 
przymierze, lecz oni zapomnieli większą część tego 
przesłania, które im zostało zesłane przez nas (Allaha): 
dlatego też wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród  
nich, aż do dnia Sądu Ostatecznego. I niebawem Allah 
obwieści im to, co oni czynili. 

 
َ ةَواَدَعْلاُ مُھَنْیَب اَنْیَرَْغأَف ِھِب اوُرُِّكذ اَّمِّم ا°ظَح اوُسَنَف ْمُھَقَاثیِم اَنْذََخأ ٰىَراَصَن اَّنِإ اُولاَق َنیِذَّلا َنِمَو
 َنُوعَنْصَی اُوناَك اَمِبُ َّ»اُ مُُھّئِبَُنی َفْوَسَوۚ  ِةَماَیِقْلا ِمْوَی ٰىَلِإ َءاَضْغَبْلاَو

 
W rozdziale 5:14 Allah ma plan dla chrześcijan. Plan ten jest 
jednoznaczny: Allah nasyci nas chrześcijan nienawiścią i wrogością. 

 
Przeanalizujmy plan wojny Allaha przeciwko chrześcijanom: 

 
1. Allah nie przyczyni się do tego, że chrześcijanie 

będą nienawidzić muzułmanów. 
2. Allah przyczyni się do tego, że chrześcijanie będą nienawidzić 

siebie nawzajem i będą się nawzajem zwalczać. 
 
Allah długo odnosił sukces w tej wojnie i wielu chrześcijan podąża 
za planem Allaha. Widzimy, że jedni chrześcijanie atakują kościoły 
innych chrześcijan, ale nigdy nie powiedzą czegokolwiek przeciwko 
muzułmanom. 
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Co próbuję wam powiedzieć: jest to plan szatana, abyśmy się nie 
zjednoczyli jako chrześcijanie (prawosławni, protestanci i katolicy). 
To jest właśnie plan Allaha; Allah mówi jednoznacznie: „Ja podzielę 
was i uczynię, że będziecie się nawzajem nienawidzić i uczynię, że 
Kościół Chrystusa będzie jak podzielone królestwo.” 

 
Pamiętajcie, że Jezus powiedział w Ewangelii wg św. Mateusza 12:25: 
 

(...) Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje.  
I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. 

 
To przykre patrzeć na chrześcijan, którzy wypowiadają się źle o innych 
chrześcijanach, ale gdy zapytasz osoby duchowne lub księży o islam, 
wtedy nie odważą się pisnąć ani jednym słowem. Taki jest więc plan 
Allaha, antychrysta: aby nas podzielić. Ktokolwiek mu w tym pomaga, 
ten pracuje dla Allaha. Przeczytajcie ten werset ponownie – bardzo 
starannie – i poprawcie mnie, jeśli się mylę. 
 
Koran 5:14: 
 

Z tymi, którzy zwą się chrześcijanami zawarliśmy 
przymierze, lecz oni zapomnieli większą część tego 
przesłania, które im zostało zesłane przez nas (Allaha): 
dlatego też wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród 
nich, aż do dnia Sądu Ostatecznego. I niebawem Allah 
obwieści im to, co oni czynili. 

 
Powinniśmy być osobami wierzącymi i naśladującymi Chrystusa. 
Nie jakiegoś człowieka. Nie biskupa. Nie księdza lub jakąś inną, 
dowolną osobę, ale właśnie Chrystusa. Dlaczego mielibyśmy podążać 
za grzesznikami? W Liście do Rzymian 3:23 czytamy: 
 

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej; 
 
Jedność z Chrystusem – to jest droga do Jego królestwa. Tego właśnie 
najbardziej boi się islam: abyśmy wszyscy stali się dobrym owocem 
Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus powróci, wtedy zapyta jakie są owoce 
twoich czynów. Bez dobrych owoców mamy do czynienia z obłudą. 
Dlatego też Jezus powiedział w Ewangelii wg św. Mateusza 7:16: 
 



 

 101 

Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się  
winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 
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W Liście do Galatów 5:22-23 czytamy: 
 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. 

 
Stąd też wiemy, że islam jest fałszem pochodzącym od szatana: 
po owocach a nie tylko po słowach. 
 
Co chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają się za chrześcijan – 
czy to protestanci, katolicy czy prawosławni: nie dzielcie Kościoła 
Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym w Nim. Jak widzicie 
Allah ma nas wszystkich na celowniku – nie tylko pewien Kościół. 
Sprawiamy Chrystusowi smutek, gdy nie jesteśmy zjednoczeni. 
Nie pozwólcie na to, aby przywódcy dla ich własnej chwały uczynili 
z nas i przekształcili nas w coś czego Chrystus nie chce. Czy pracujesz 
dla Allaha, jeśli podążasz za jego planem? Jest to pytanie, na które sami 
znacie odpowiedź. Pierwszy List do Koryntian 12:13: 
 

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby 
stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. 

 
 

Allah i Żydzi – jak bardzo Allah ich nienawidzi 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 41, hadis 698166: 
 

Ibn 'Umar przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Będziecie walczyć przeciwko Żydom i będziecie ich 
zabijać, aż nawet kamienie będą mówić: Przyjdź tutaj, 
muzułmaninie, tutaj jest Żyd (który chowa się za mną); 
zabij go. 
 

                                                
66  Patrz: https://sunnah.com/muslim/54/101. 
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Zbiór Sahih Muslim, księga 41, hadis 698567: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Ostatnia godzina nie nadejdzie, dopóki muzułmanie 
nie będą walczyć przeciwko Żydom a muzułmanie będą 
ich zabijać, aż Żydzi będą się ukrywać za kamieniem 
lub drzewem a wtedy kamień lub drzewo powie: muzuł-
maninie, lub sługo Allaha, tutaj za mną jest Żyd; przyjdź 
i zabij go; lecz drzewo zwane Gharqad tego nie powie, 
ponieważ jest to drzewo Żydów. 

 
Widzimy tutaj, że nawet kamienie – muzułmańskie kamienie – będą 
donosić na Żydów, Żydówki i ich dzieci, jeśli będą próbowali się za 
nimi schować, tak aby muzułmanie mogli wykonać swój obowiązek 
i zabić ich wszystkich. Zauważcie, że w przekazie pojawia się również 
drzewo Żydów. 

 
 

Islam i Izrael 
 
Jeden z konfliktów, który osiągnął światową „sławę”, to tak zwany 
konflikt izraelsko-palestyński. Większość z was wie tylko tyle, że 
Izrael walczy ze światem arabskim o ziemię. Jest to prawda, ale nie cała. 
Większość tych osób, które prowadzą debaty o tym konflikcie, patrzy 
na niego z politycznego punktu widzenia i próbuje znaleźć polityczne 
rozwiązanie. Nasi przywódcy ukazują swoją ignorancję pomijając fakt, 
że konflikt ten ma wymiar ponadpolityczny. W gruncie rzeczy nie ma 
tutaj wyjścia jak wojna i tylko wojna. Nie mówię tutaj, że chciałbym, 
aby doszło do wojny. Po prostu podaję fakty. Przeczytajmy raz jeszcze 
następujące hadisy: 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 41, hadis 698168: 
 

Ibn 'Umar przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Będziecie walczyć przeciwko Żydom i będziecie ich 
zabijać, aż nawet kamienie będą mówić: Przyjdź tutaj, 
muzułmaninie, tutaj jest Żyd (który chowa się za mną); 

                                                
67  Patrz: https://sunnah.com/muslim/54/105. 
68  Patrz: https://sunnah.com/muslim/54/101. 
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zabij go.
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Zbiór Sahih Muslim, księga 41, hadis 698569: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Ostatnia godzina nie nadejdzie, dopóki muzułmanie 
nie będą walczyć przeciwko Żydom a muzułmanie będą 
ich zabijać, aż Żydzi będą się ukrywać za kamieniem 
lub drzewem a wtedy kamień lub drzewo powie: muzuł-
maninie, lub sługo Allaha, tutaj za mną jest Żyd; przyjdź 
i zabij go; lecz drzewo zwane Gharqad tego nie powie, 
ponieważ jest to drzewo Żydów. 
 

Według Mahometa nawet kamienie będą zdradzać Żydów – i to 
wszystkich Żydów, czyli mężczyzn, kobiety i dzieci –, którzy będą 
się ukrywać za kamieniami, aby się upewnić, że żaden Żyd nie przeżyje 
rzezi. Mahomet nie nawołuje do miłosierdzia. On wzywa do zupełnego 
unicestwienia Żydów. Jak mielibyśmy więc być przekonani o tym, 
że muzułmanie są chętni do szukania pokojowego rozwiązania 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego? To jest coś, co się z pewnością 
wydarzy i nikt nie będzie w stanie położyć temu kres. 
 
Mahomet zawsze opierał swoją religię na nienawiści. Nienawiść to 
„paliwo” islamu. Mahomet próbował przejąć stronę Żydów przeciwko 
chrześcijanom licząc na to, że Żydzi obdarzą go za to sympatią. Gdy to 
jednak nie zaowocowało, wtedy próbował przymilić się chrześcijanom 
atakując Żydów i licząc na to, że zyska przychylność chrześcijan. 
 
W Koranie 5:82 czytamy: 
 

Z pewnością przekonasz się, że ludzie najbardziej 
zawzięci w swojej nienawiści wobec was to Żydzi 
i ci, którzy przypisują Allahowi współtowarzyszy 
a najbardziej przychylni wobec muzułmanów są ci, 
którzy zwą się chrześcijanami. (...) 
 

ةدئاملا ةروس )  , Al-Maeda, 5:82) 
 َنیِذَّّلِلً ةَّدَوَّم مُھَبَرَْقأ ََّندَِجتَلَو اوُكَرَْشأ َنیِذَّلاَوَ دوُھَیْلا اُونَمآ َنیِذَّّلِلً ةَوَادَع ِساَّنلا َّدََشأ ََّندَِجتَل 
 ٰىَراَصَن اَّنِإ اُولاَق َنیِذَّلا اُونَمآ

 

                                                
69  Patrz: https://sunnah.com/muslim/54/105. 
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Mahomet używał tak zwanego „objawienia” od Allaha, aby zrealizować 
swój polityczny plan. Tutaj widzimy, jak Mahomet zmienia strony 
według upodobania a Allah wraz z nim. Koran 2:62: 
 

Zaprawdę! Ci, którzy wierzą i ci, którzy są Żydami 
i chrześcijanami oraz Sabejczykami – ktokolwiek 
wierzy w Allaha i w Dzień Ostatni i czyni uczynki 
sprawiedliwe, ten otrzyma nagrodę u swego Pana; 
i niech nie obawia się ani nie będzie zasmucony. 
 

W Koranie 2:62 czytamy, że Żydzi i chrześcijanie są dobrymi ludźmi 
oraz że nawet pójdą do nieba. Później jednak werset ten zostaje 
unieważniony i zastąpiony wersetem 3:85. Dowiadujemy się tego 
z tafsiru Ibn Kathira70 odnośnie sury 2:62. 
 

 
Etapy pokonywania wrogów Mahometa 

 
I. Mahomet – człowiek pokoju 

 
Na tym etapie Mahomet był nikim. Nie posiadał żadnej władzy,  
nie miał armii i nie miał naśladowców. W pierwszych 13 latach 
swojej działalności jako prorok zyskał około 100 zwolenników.  
Nie miał innego wyboru, jak tylko pozostać człowiekiem pokoju. 
Większość osób, które później stały się jego zwolennikami, była 
niewolnikami, jak przekazał 'Ammar bin Yasir w następującym  
hadisie – zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 5, księga 58, hadis 19771: 
 

Przekazał `Ammar bin Yasir: Zobaczyłem wysłannika 
Allaha a jedynymi konwertytami (na islam), którzy mu 
towarzyszyli, byli: pięciu niewolników, dwie kobiety 
oraz  Abu Bakr. 

 
Na początku Mahomet manipulował niewolnikami obiecując im 
wolność – jeśli staną się muzułmanami i będą dla niego walczyć. 
To właśnie przydarzyło się biednemu Bilalowi, który przyjął islam 
                                                
70  Patrz: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Baqara/The-Meaning-of-Mumin,-or-

Beli--- lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.62 (The Meaning of Mu'min...). 
71  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/63/83. 
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i walczył dla Mahometa, lecz nigdy nie otrzymał wolności.
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II. Hidżra (emigracja) 
 

Ten etap jest dokładnie tym etapem, do którego muzułmanie  
uciekają się dzisiaj. 
 
Muzułmanie, aby przygotować się do dużej wojny w obcym kraju, 
zbierają się w tymże właśnie kraju, aby zaplanować i przygotować się 
do ataku, gdy tylko liczba ludności muzułmańskiej wzrośnie na tyle, 
że będzie można założyć własną armię. To właśnie zrobił Osama bin 
Laden i Al-Ka’ida, gdy udali się do Afganistanu. Wyemigrowali tam, 
aby się przygotować do dużego ataku, a gdy byli już gotowi, wtedy 
bezlitośnie zaatakowali – dokładnie tak samo, jak kiedyś Mahomet. 
Na tym etapie muzułmanie uzyskują dochody z kradzieży72. 
 
Poprzez kradzież osiągają dwa cele: 
 
ñ Wzbogacają się poprzez odbieranie ludziom pieniędzy,  

zwierząt oraz dóbr. 
ñ Sieją terror w sercach niewiernych. 

 
Sianie terroru73 jest kluczowym elementem islamu. Jest to jeden 
z najlepszych i najszybszych sposobów, aby pokonać wroga i to 
niezależnie od jego wielkości. Gdy w sercu zapanuje strach, wtedy 
nawet i słoń ucieknie przed myszką – to przypomina mi jak Obama 
ukłonił się przed królem Arabii Saudyjskiej. Muzułmanie rozumieją 
istotną zmianę w życiu wroga, gdy ogarnia go strach. Wiedzą, że muszą 
być cierpliwi i czekać, aż strach się rozprzestrzeni i zakorzeni. Jeśli 
wróg będzie się bał, wtedy nigdy nie wygra. Pamiętajcie, że Mahomet 
                                                
72  Wbrew temu, co twierdzą muzułmanie, kradzież jest w islamie dozwolona, 

ale obejmuje tylko niewiernych, patrz https://islamqa.info/en/answers/14367/ 
„(...) The only exception made by sharee’ah is the wealth of kaafirs who are 
waging war against the Muslims. (...)” (pl. Jedynym wyjątkiem według 
szariatu jest majątek niewiernych, którzy prowadzą wojnę przeciwko 
muzułmanom.) oraz fatwa https://www.islamweb.net/en/fatwa/394339/, 
gdzie uczeni przyznają, że każdy niewierny, który odrzuca przyjęcie 
islamu, toczy walkę przeciwko islamowi oraz Allahowi. Patrz również 
hadis https://sunnah.com/nasai/37/7 lub https://sunnah.com/abudawud/15/164. 

73  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/186, https://sunnah.com/muslim/5/7, 
https://sunnah.com/muslim/5/8 oraz np. https://sunnah.com/muslim/5/11. 
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przeprowadził ponad 56 ataków na kupców zanim stał się bogiem 
na ziemi – 28 spośród tych ataków nazwano „Ghazwa”, czyli najazd 
łupieżczy. 
 

III. Wojna totalna: albo jesteś za mną albo przeciwko mnie 
 

Na tym etapie Mahomet nie był już bezsilny. Ogłosił swój plan działania 
w bardziej otwarty i jednoznaczny sposób. Zabity został każdy, kto się 
przed nim nie ugiął. Wszyscy, którzy go odrzucili – a przede wszystkim 
ci, którzy się mu przeciwstawiali – zostali zabici. 
 
 

Koran o prawowitych mieszkańcach Izraela 
 
Podczas rozmów palestyńsko-izraelskich słyszymy zawsze ten sam 
argument od obydwóch stron. Muzułmanie mawiają, że Izraelczycy 
wzięli ich ziemie a Izraelczycy mawiają, że jest to ich prawowita ziemia 
od czasów biblijnych. Niestety na świecie jest mnóstwo liberalnych 
mediów lansujących programy telewizyjne takie jak „The Oprah 
Winfrey Show” lub „The Jon Stewart Show”. No i mamy jeszcze propa-
gandę na YouTube. Niezależnie od licznych możliwości zasięgnięcia 
informacji, nikt nie jest wystarczająco szczery, aby przedyskutować to, 
co jest tak naprawdę sednem konfliktu. 
 
Przeprowadźmy więc rzeczową analizę i sprawdźmy, kto naprawdę 
powinien się znaleźć w Izraelu. Nie będziemy tutaj używać argumentów 
typu: „on powiedział to a ona powiedziała tamto”. Podamy fakty a nasze 
fakty wskażą, że Izrael należy się Żydom. Już wiemy z Biblii, że Izrael 
należy się Żydom, ale odłóżmy Biblię na bok i uzyskajmy dowody 
z samego Koranu. To jest najlepszy sposób na to, aby uciszyć liberałów 
i wielbicieli Koranu, którzy nie mają odwagi powiedzieć, że Koran 
nie ma racji. 
 
Wielu z was nie wie, że Koran deklaruje w jednoznaczny sposób, 
że Izrael, czy też Palestyna (jak niektórzy się upierają), to ziemia 
należąca do Żydów. Przeczytajmy razem następujące wersety: 
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Koran, rozdział 5 
 
Koran 5:20-26 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

20 A kiedy Mojżesz powiedział do swego ludu: „O ludu 
mój, wspomnij na łaskę Allaha nad wami, gdy usta-
nowił wśród was proroków. On uczynił was królami  
i dał wam to, czego nie dał nikomu na tym świecie. 

21 O ludu mój, wejdź do Ziemi Świętej, którą Allah 
przeznaczył dla was i nie odwracajcie się plecami 
bo powrócicie jako ci, którzy ponieśli stratę.” 

22 Oni powiedzieli: „O Mojżeszu, niewątpliwie są tam 
olbrzymi ludzie i niewątpliwie nie wkroczymy tam, 
tak długo jak oni tam przebywają. Jeśli stamtąd 
wyjdą, wtedy niewątpliwie my tam wkroczymy.” 

23 Następnie powiedziało dwóch ludzi spośród bogo-
bojnych, których Allah obdarzył łaskawością: 
„Wejdźcie do nich przez bramę a kiedy wejdziecie 
przez nią, to będziecie zwycięzcami, tak więc pokła-
dajcie nadzieję w Allahu, jeśli jesteście wierzący.” 

24  Oni powiedzieli: „O Mojżeszu, niewątpliwie nigdy 
tam nie wkroczymy dopóki oni tam przebywają, 
tak więc idź ty i Pan twój. Podejmijcie walkę a my 
tu sobie posiedzimy.” 

25 On [Mojżesz] powiedział: „Panie mój, zaprawdę 
posiadam władzę tylko nad samym sobą i nad 
moim bratem, tak więc oddziel nas od tego ludu 
występnego!” 

26 On [Allah] powiedział: „Oto jest im zakazana  
(ziemia obiecana) przez czterdzieści lat; błąkać 
się będą po ziemi. Tak więc nie ubolewaj nad tym 
ludem występnym.” 

 
Przeanalizujmy teraz każdy werset: 
 
Werset 20 – Dowiadujemy się tutaj, że Żydzi są ludem wybranym 
przez Boga i to nie tylko w Biblii, ale również i w Koranie, gdyż 
czytamy: „On (Allah) (...) dał wam to, czego nie dał nikomu 
na świecie.” 



 

 111 

Werset 21 – Allah nakazuje Żydom, aby udali się na wojnę i odebrali 
ziemię tamtejszym mieszkańcom. Ostrzega ich, aby nie odwrócili się 
od walki albo ich ukarze. „O ludu mój, wejdź do Ziemi Świętej, 
którą Allah przeznaczył dla was i nie odwracajcie się plecami 
bo powrócicie jako ci, którzy ponieśli stratę.” 
 
Werset 22 – Pokojowi Żydzi odmawiają wybrania się na wojnę, 
lecz Allah chciał wojny i rozlewu krwi. Powiedzieli: „O Mojżeszu, 
niewątpliwie są tam olbrzymi ludzie i niewątpliwie nie wkroczymy 
tam, tak długo jak oni tam przebywają. Jeśli stamtąd wyjdą, 
wtedy niewątpliwie my tam wkroczymy.” 
 
Werset 23 – Spośród wszystkich Żydów tylko dwóch zgodziło się 
wyruszyć na wojnę. Allah był z nich zadowolony i obiecał im 
zwycięstwo. 
 
Werset 24 – Żydzi nadal odmawiają wybrania się na wojnę. 
Powiedzieli Mojżeszowi, aby poszedł tam razem ze swoim Panem,  
a oni pozostaną w tyle. Powiedzieli: „O Mojżeszu, niewątpliwie 
nigdy tam nie wkroczymy dopóki oni tam przebywają, tak więc 
idź ty i Pan twój. Podejmijcie walkę a my tu sobie posiedzimy.” 
 
Werset 25 – Tutaj mamy podaną definicję dobrego i złego człowieka. 
Czytajcie uważnie: „On powiedział: 'Panie mój, zaprawdę posiadam 
władzę tylko nad samym sobą i nad moim bratem, tak więc oddziel 
nas od tego ludu występnego!'” Tutaj Allah wydał sąd nad Żydami  
za to, że nie chcieli pójść i zabijać mieszkańców tej ziemi.  
Ci, którzy nie chcą podążać za nakazem Allaha to „lud występny”. 
 
Werset 26 – Allah zaczyna się gniewać, ponieważ Żydzi odmawiają 
prowadzenia wojny i zabijania olbrzymów. Karą jest 40-letnia tułaczka 
przez pustynię. 
 
Teraz nadszedł czas na pytania. Koran stwierdza, że mieszkańcy 
Palestyny to olbrzymi. To nie mogą być ci sami ludzie, których dzisiaj 
nazywamy Palestyńczykami, ponieważ są mniejsi i mają nawet mniej-
szy rozmiar ciała niż przeciętny człowiek. Kim są więc Palestyńczycy? 
Skąd przybyli? Odpowiedź jest prosta. Są to muzułmanie, którzy 
wkroczyli na te ziemie wraz z Umarem Ibn Al-Khattabem (przeczy-
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tajcie Pakt Umara). Jasir Arafat nie mógł być potomkiem olbrzymów, 
bo nie miał nawet 1,6 m wysokości.
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Dlaczego więc wszyscy wybrali tę ziemię i nazwali ją Ziemią Świętą 
(Koran 5:21), jeśli nie żył tam żaden prorok Allaha? Sam Allah ogłosił 
Izrael jako ziemię przygotowaną specjalnie dla Żydów (Koran 5:21), 
nawet jeśli miałoby to oznaczać, że trzeba by ją odebrać siłą od 
przebywających tam mieszkańców. Muzułmanie mawiają dzisiaj,  
że nie jest to słuszne, że to wstrętne, odrażające, że jest to przestępstwo 
i czyn nieludzki, aby Palestyńczykom odbierać Izrael – czyli Palestynę. 
Czy muzułmanie ośmielą się powiedzieć, że decyzja Allaha, aby zabić 
i przepędzić olbrzymów z Izraela, jest niesłuszna, wstrętna, odrażająca, 
że jest to przestępstwo i czyn nieludzki? 
 
Niesprawiedliwe jest to, że Allah karze Żydów zmuszając ich do 
wędrówki po pustyni przez 40 lat z powodu ich odmowy wybrania się 
na wojnę przeciwko olbrzymom. To wskazuje na to, że Żydzi musieli 
zabić olbrzymów i zagarnąć Ziemię Świętą, aby Allah uznał ich 
za sprawiedliwych. Tylko wtedy Żydzi zyskaliby sympatię Allaha. 
 
Kiedyś zapytałem pewnego muzułmańskiego uczonego podczas jednej 
z wielu tysięcy debat: „Dlaczego Allah uznał to wtedy za słuszne, aby 
zabijać olbrzymów?” Odpowiedział mi, że olbrzymi nie byli wówczas 
muzułmanami i dlatego też było to obowiązkiem wiernych (czyli muzuł-
manów), aby ich zabijać. W islamie nazywa się to sprawiedliwość. 
Ja nazywam to obłudą. 
 
Wnioski i pytania: 
 

ñ Dlaczego Allah wybrał dla Żydów ten kraj? 
Dlaczego przydzielił im te ziemie? 

ñ Gdyby Allah był prawdziwym Bogiem, wtedy wiedziałby, 
że przydzielenie Żydom tej ziemi będzie wielkim błędem 
i że jego wybór spowoduje wielką wojnę, która będzie trwała 
po dzień dzisiejszy. Skoro to Allah przekazał Żydom te ziemie, 
to w takim razie dzisiejszy rozlew krwi jest również jego 
udziałem, bo jak wiemy w islamie nic nie dzieje się bez zgody 
i pozwolenia Allaha. 

ñ Jest to więc oczywiste, że Allah nie wiedział wówczas,  
że ci, którzy zamieszkają kiedyś w Ziemi Świętej, będą 
muzułmanami. Tak jak powiedziałem wcześniej: olbrzymi 
nie mogą być tymi samymi ludźmi, którzy żyją dzisiaj  
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na tych ziemiach.
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ñ Niestety Allah nigdy nie wspomniał w Koranie o Palestyń-
czykach. Czy to dlatego, że nic o nich nie wiedział? 

ñ Najważniejsze w całej tej historii jest to, że sam Koran 
podaje dowody na to, że roszczenia muzułmanów co do Izraela 
są fałszywe, ponieważ Allah jednoznacznie podaje, że Izrael 
należy się Żydom. 

 
 

Dlaczego Allah zmienił Żydów w małpy i świnie 
 
Koran 2:65: 

 
  َنیِئِساَخً ةَدَرِق اُونوُك ْمُھَل اَنُْلقَف ِتْبَّسلا يِف ْمُكنِم اْوََدتْعا َنیِذَّلاُ ُمتْمِلَعْ دََقلَو

ةرقبلا ةروس )  , Al-Ba'qara, Koran 2:65) 
 

Znacie już tych, którzy naruszyli sabat; my im 
powiedzieliśmy: „Bądźcie małpami 
wzgardzonymi.” 

 
Koran 5:60: 
 

Powiedz: Czy mam was poinformować o czymś 
gorszym niż kara Allaha? Ci, których przeklął Allah 
i na których się zagniewał, z których uczynił małpy 
i świnie ... 
 

Allah zdenerwował się na Żydów, którzy poszli na ryby w sobotę, 
dzień szabatu, przeklął ich i zmienił ich w małpy i świnie. Moje 
pytanie brzmi: dlaczego ani jedna Żydówka albo ani jeden Żyd nie 
został zmieniony w małpę lub świnię w ciągu ostatnich paru tysięcy  
lat? Zauważcie, że Allah nigdy nie zwolnił Żydów od przestrzegania 
szabatu. Zauważcie również, że przekleństwo nadal ciąży. 
 
Jeśli jednak Allah nie chce, aby Żydzi wykonywali jakąkolwiek pracę 
w sobotę, to dlaczego pozwala muzułmanom pracować w piątki? 
 
Allah zmienił Żydów w małpy i świnie za to, że łowili ryby  
w dzień szabatu. Oto ta historia w Koranie 7:163: 
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I zapytaj ich o miasto, które się znajdowało w pobliżu 
morza. Otóż oni naruszyli prawo odnośnie szabatu. 
Albowiem przypływały do nich ryby ukazując się 
w dzień szabatu, ale w dniach, kiedy nie święcili 
szabatu, nie przypływały. W ten sposób ich 
doświadczyliśmy, ponieważ byli złoczyńcami. 
 

Przeczytajmy teraz wyjaśnienie Koranu 7:163 według Ibn Kathira  
(Ibn Kathir, wydawnictwo drukowane, 2002, opublikowane przez  
Dar-'Tiba, tom 2, strona 163)74: 

 
ریثك نبا ریسفت  

 163 ص يناثلا دلجملا يقشمدلا يشرقلا ریثك نب رمع نب لیعامسإ
ةبیط راد  

1422 :رشنلا ةنس  م2002 / ـھ
 مھل ھیف ّ»ا رمأ نوفلاخیو ھیف نودتعی يأ }تبسلا يف نودعی ذإ{ :ھلوقو ،سابع نبا
 ىلع ةرھاظ يأ :سابع نبا لاق ،}اعرش مھتبس موی مھناتیح مھیتأت ذإ{ كاذ ذإ ھب ةاصولاب
 رھظ ىلع مھل كمسلا راھظإب مھربتخن يأ }مھولبن كلذك مھیتأت ال نوتبسی ال مویو{ ،ءاملا
 ،هدیص مھل لالحلا مویلا يف مھنع اھئافخإو ،هدیص مھیلع مرحملا مویلا يف ءاملا

 
Podczas gdy ryby przypływały do lustra wody w szabat 
i były widzialne na powierzchni wody według Al-Dahhaka, 
który przekazał to od Ibn Abbasa Ibn Jarrira, który powie-
dział: „Wypowiedź Allaha (lecz w dni inne niż szabat ryby 
nie przypływały: w ten sposób przysporzyliśmy im kłopotów 
ze względu na ich grzech) oznacza, że w ten sposób wysta-
wialiśmy ich na próbę poprzez to, że ryby pływały blisko 
lustra wody w dzień kiedy zabronione im było łowienie. 
A przez resztę tygodnia ryby nie pokazywały się, gdy 
dozwolone im było łowienie (i w ten sposób przysporzy-
liśmy im kłopotów) i w ten sposób wystawiliśmy ich na 
próbę... 
 

 
Podwójny standard Allaha widzimy w Koranie 2:173: 
 

Allah zakazał wam spożywania padliny, krwi i mięsa wie-

                                                
74  Zobacz również: https://quranx.com/Tafsir/Kathir/7.163 lub 

http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Araf/The-Jews-transgress-the-Sancti---. 
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przowego oraz tego, co zostało złożone na ofiarę komuś 
innemu niż Allahowi. Lecz ten, kto został do tego zmuszo-
ny ze względu na konieczność (np. w przypadku odczuwa-
nia głodu), nie będąc buntownikiem ani występnym, 
nie będzie miał grzechu. Zaprawdę Allah jest przebacza-
jący, litościwy. 

 
ñ A więc jest to w porządku, aby muzułmanin jadł wieprzowinę, 

nawet jeśli – ze względu na głód75 – musiałby złamać prawo 
Allaha. 

ñ Dlaczego Allah nie jest tak litościwy wobec Żydów wywołując 
głód pośród nich przez sześć dni w tygodniu i sprawiając, że 
ryby pojawiały się tylko w sobotę? Przez ile tygodni można 
pościć bez przyjmowania jakiegokolwiek pokarmu? To oznacza, 
że było to sprawką Allaha, który następnie zapragnął ukarać ich 
za to, że byli zmuszeni łowić ryby w szabat. 

ñ Allah powiedział im, że nie mogą łowić ryb w sobotę, ale 
spowodował, że ryby pojawiały się tylko w ten jeden dzień. 

ñ Jak ci biedni ludzie mieli wyżywić swoje rodziny przez sześć 
dni, jeśli Allah sprawiał, że ryby pojawiały się tylko w sobotę? 

ñ Czy to jest sprawiedliwość? Allah zabawia się Żydami, 
zmuszając ich do głodowania – aby złamali jego nakaz – 
a następnie wymierza im karę poprzez przemienienie ich 
w małpy i świnie. 

ñ Jest to oczywiste, że ten kto wymyślił tę historię jest chorą osobą 
wyjaśniającą nam, że Allah przyczynia się do naszego cierpienia 
tylko dla swojej przyziemnej rozrywki, patrząc na to jak małe 
dzieci głodują przez sześć dni a wszystko po to, aby polepszyć 
poczucie własnej wartości. 

 

                                                
75  Porównaj tafsir Ibn Kathira – Tytuł tafsiru: „The Prohibited is Allowed in 

Cases of Emergency” (W nagłych przypadkach zakazane jest dozwolone) 
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Baqara/The-Prohibited-is-Allowed-in-C---  
lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.172. Czytamy tam: „Następnie Allah 
zezwolił na jedzenie tych rzeczy, jeśli są potrzebne do przeżycia lub gdy 
nie są dostępne dozwolone rodzaje żywności. (...)” 
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Żydzi szczurami 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 54, hadis 52476: 
 

Przekazał Abu Huraira: prorok powiedział: „Zgubiła 
się grupa Izraelitów. Nikt nie wie co takiego zrobili. 
Nie wiem co się z nimi stało z wyjątkiem tego, że zostali 
przeklęci i przemienieni w szczury, ponieważ jeśli 
postawisz mleko wielbłądzicy przed szczurem, wtedy 
on tego nie wypije, lecz jeśli postawisz owcze mleko 
przed szczurem, wtedy szczur je wypije.” Opowiedzia-
łem to Ka`bowi, który mnie zapytał: „Czy usłyszałeś 
to od proroka?” Ja powiedziałem: „Tak.” Ka'b zadał 
to pytanie jeszcze kilka razy; powiedziałem do Ka`ba: 
„Czy ja czytam Torę? (tzn. przekazuję ci to od proroka).” 

 
Przeanalizujmy teraz logikę Mahometa odnośnie tego, co zwierzę 
nie zaakceptuje. Jeśli zwierzę nie zaakceptuje czegoś jako napój, 
wtedy oznacza to, że zwierzę to należy do tej samej „grupy etnicznej” 
co człowiek. 
 
Użyjmy genialnej logiki Mahometa, aby odkryć następną tajemnicę: 
osły nie piją whiskey (czy też alkoholu), ale również i muzułmanie 
nie piją alkoholu. Dlatego też osły były kiedyś ludźmi – muzułmanami  
– a Allah zmienił ich w osły. Zgadza się? 
 
Uwaga: Nie nazywam muzułmanów osłami – ależ skąd! – ja próbuję być 
tylko tak inteligentny jak Mahomet używając jego logiki. Czy Mahomet 
nie jest najlepszym przykładem do naśladowania? 
 
Jeśli tak jest, to mam pytanie: jak Mahomet wpadł na tak genialny 
pomysł? Najwidoczniej Mahomet nie może przestać rozmyślać 
o Żydach. Nawet gdy kazał muzułmanom robić pewne rzeczy, 
wtedy nie opierał się na nauce Allaha lub tym co jest dobre a co złe, 
lecz kazał im czynić dokładnie odwrotnie jak Żydzi – o czym 
możemy przeczytać w wielu hadisach. Oto kilka przykładów: 

 

                                                
76  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/59/113. 
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Mahomet tworzy reguły, lecz nie według 
nauki Allaha, ale czyniąc odwrotnie jak Żydzi 

 
Sunan Abu Dawood, księga 2, hadis 65277: 
 

Przekazał Aws ibn 'Thabit al-Ansari: Wysłannik Allaha 
powiedział: Postępujcie odwrotnie niż Żydzi, gdyż oni 
nie modlą się w sandałach lub obuwiach. 

 
Czy Mahomet nie może powiedzieć muzułmanom jak odprawiać modły 
bez odnoszenia się do tego co robią Żydzi? Dlaczego muzułmanie 
mieliby robić to co Żydzi tylko dokładnie na odwrót? Nauka Mahometa 
stanie się nawet śmieszniejsza wraz z następnym hadisem. Zbiór Sunan 
Abu Dawood, księga 20, hadis 317078: 
 

Przekazał Ubadah ibn as-Samit: Wysłannik Allaha 
zwykł stać podczas pogrzebu, dopóki ciało nie zostało 
umieszczone w grobie. Pewien uczony Żyd przechodził 
(kiedyś) nieopodal i powiedział: My tak czynimy. Prorok 
usiadł i powiedział: Usiądźcie i zachowujcie się 
odwrotnie niż oni (Żydzi). 
 
ñ Czy to dzieje się naprawdę? Dotychczas, podczas pogrzebów, 

Mahomet zawsze odprawiał modły na stojąco dopóki pewien 
Żyd nie powiedział, że dokładnie tak samo zachowują się Żydzi 
a następnie Mahomet zaczął zachowywać się na odwrót! 

ñ Czy oznacza to, że Mahomet był dotychczas w błędzie, 
gdy odprawiał modły stojąc nad grobem? 

ñ Dlaczego Mahomet nie zapytał Allaha, aby ten go pouczył 
jaki jest prawidłowy sposób odprawiania modłów zamiast 
zachowywać się jak dziecko, gdy usiadł i powiedział: 
'Usiądźcie i zachowujcie się odwrotnie niż oni.' 

Kolejny przykład znajduje się w zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 4, 
księga 55, hadis 66879: 

                                                
77  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/2/262. 
78  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/21/88. 
79  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/129. 
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Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział: 
„Żydzi i chrześcijanie nie farbują szarych włosów, tak 
więc wy macie robić odwrotnie (tzn. macie farbować 
wasze szare włosy i brody).” 

 
Jest to oczywiste, że islam został stworzony celowo po to, aby być 
przeciwieństwem tego, co symbolizuje chrześcijaństwo i judaizm. 
Jeśli więc muzułmanin przychodzi do ciebie i mówi: „Mamy tego 
samego Boga”, wtedy próbuje cię oszukać. On wie, że niezależnie 
od tego w co wierzymy lub co czynimy, jego prorok w każdym 
czynie i nauczaniu postanowił czynić wręcz odwrotnie i to nie dlatego, 
że się mylimy, ale po prostu po to, aby czynić odwrotnie. 
 
 

Porozumienie pokojowe w islamie 
 

Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak niebezpieczny jest islam. 
Czytaliśmy już, że bóg islamu (Allah) nienawidzi chrześcijan i nakazuje 
muzułmanom, aby ich zwalczali. Na całym świecie żyje ponad 2,2 mld 
chrześcijan i to właśnie ci muszą być zwalczani przez muzułmanów. 
Wybór to: 1) płacenie dżizji w uległości oraz upokorzeniu, 2) przyjęcie 
islamu lub 3) śmierć. To co słyszymy o islamie i muzułmanach od 
przywódców politycznych – takich jak Obama –, jest przejawem 
ignorancji. Ich głupota ich oślepia. Wszystko na czym im zależy 
to oddalenie problemu do jutra, aby zobaczyć co nadejdzie. 
 
To co nadejdzie jest przerażające. Ziemia będzie skąpana we krwi, 
ponieważ prawdziwy islam to bestia, która łaknie krwi. Niektórzy 
powiedzą: „A co z niektórymi państwami muzułmańskimi, które 
podpisały porozumienie pokojowe z Izraelem?” Tak, to prawda, ale 
jest to tylko porozumienie tymczasowe, dopóki muzułmanie nie staną 
się na tyle silni, aby podbić Izrael i cały Zachód – tak jak nakazał Allah 
w Koranie 47:35: 
 

  ْمُكَلاَمَْعأ ْمُكَرِتَی َنلَو ْمُكَعَمُ َّ»اَو َنْوَلَْعْألاُ ُمتَنأَو ِمْلَّسلا َىلِإ اوُْعَدتَو اُونَِھت َالَف
دمحم ةروس )  , Muhammad, Koran 47:35) 

 
Nie słabnijcie więc i nie wzywajcie do pokoju, kiedy 
jesteście górą. Allah jest z wami i nigdy nie zniweczy 
[nagrody] waszych dzieł. 
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Jest to ewidentne, że nie wolno muzułmanom dążyć do prawdziwego 
pokoju, ponieważ islam jest temu przeciwny. Istnieją jednak takie 
okoliczności, w których muzułmanie mogą się zgodzić na pokój a Allah 
to pochwala, jednak tylko wtedy, jeśli jest to tymczasowe rozwiązanie. 
Jeśli muzułmanie nie mogą pokonać Żydów, wtedy zawarcie paktu 
jest w porządku. Sam Mahomet się do tego uciekał względem Żydów 
i chrześcijan. Czynił tak, gdy był bezsilny. Gdyby wybrał się na wojnę, 
wtedy poniósłby porażkę i można by go było z łatwością zabić, tak więc 
podpisał porozumienie pokojowe, aby następnie je zerwać (gdy tylko 
stał się silny). W Koranie 9:1 czytamy: 
 

  َنیِكِرْشُمْلا َنِّم مُّتدَھاَع َنیِذَّلا ىَِلإ ِھِلوُسَرَوِ َّ»ا َنِّمٌ ةَءاَرَب 
ةبوتلا ةروس )  , At-Taubah, 1 ) 

 
(Ogłasza się) zwolnienie od (wszelkich) zobowiązań 
przez Allaha i jego wysłannika względem tych spośród 
muszrików (politeistów, pogan, niewierzących w jedność 
Allaha), z którymi zawarliście pakt. 

 
Dlaczego jakiś kraj na świecie miałby obdarzyć zaufaniem traktat, który 
został sporządzony przez muzułmanów? To byłaby głupota i ignorancja. 
Temu właśnie musi stawiać czoło Izrael. Izrael jest zmuszany przez rząd 
Ameryki do zaakceptowania takich traktatów. Już za niedługo muzuł-
manie w Iranie będą posiadać broń jądrową, która już jest w posiadaniu 
niektórych państw muzułmańskich. Sądzę, że rozlew krwi zacznie się 
w mniej niż 25 lat. To tylko kwestia czasu, gdy liczba muzułmanów 
szybko wzrośnie na Zachodzie a wtedy narzucą całemu światu swoje 
prawo. Aby zniszczyć Izrael mogliby nawet użyć broni jądrowej krajów 
zachodnich a następnie mogliby zbombardować lub zaatakować każdy 
kraj, który nie zaakceptuje islamu. Mówię tutaj: „gdyby byli w stanie”. 
 
Jestem pewien, że gdyby muzułmanie posiadali armię tak potężną 
jak armia Stanów Zjednoczonych, wtedy ogłosiliby jedno orędzie: 
„Macie trzy dni. Albo przyjmiecie islam albo zginiecie.” 
 
Dlatego też Mahomet wysyłał listy do królów trzech największych 
ówczesnych królestw wokół niego grożąc im wojną, jeśli nie przyjmą 
islamu. To właśnie terror przynosił Mahometowi zwycięstwo. 
Przeczytajcie Koran 8:12: 
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 اوُرَفَك َنیِذَّلا ِبُوُلق يِف يِقُْلأَسۚ  اُونَمآ َنیِذَّلا اُوّتَِبثَف ْمُكَعَم ّيَِنأ ِةَكِئَالَمْلا ىَِلإ َكُّبَر يِحُویْ ذِإ
  ٍناَنَب َّلُك ْمُھْنِم اُوبِرْضاَو ِقاَنَْعْألا َقْوَف اُوبِرْضاَف َبْعُّرلا

لافنألا ةروس )  , Al-Anfal, 12 ) 
 

(...) Ja zasieję terror w serca tych, którzy nie uwierzyli, 
uderzajcie ich więc po karkach i uderzajcie ich 
po wszystkich palcach u ręki i nogi. 

 
Tak oto muzułmanie sprawili, że George W. Bush poszedł do meczetu 
jak mały, uległy piesek. To samo stało się z każdym, kto przyszedł 
po nim: od Hillary Clinton po Obamę. Wielu oddaje pokłon muzuł-
mańskim władcom, ponieważ obawiają się islamskiego terroru. 

 
Może nie rozumiecie co chcę wam powiedzieć? Ile filmów nakręcono 
przeciwko Jezusowi? Ile napisano książek? Ile wymyślono kłamstw? 
A kto ośmieli się powiedzieć cokolwiek przeciwko Mahometowi? 
Kto ośmieli się nakręcić film demaskujący islam i Mahometa? Dlaczego 
nawet w Hollywood odbyła się konferencja, której celem było to, aby 
zmienić spojrzenie na świat islamu a następnie zmusić wszystkich 
producentów, aby kręcili pozytywne filmy o muzułmanach oraz 
islamie? 

 
Terror to potężne narzędzie! Będą próbować uciszyć każdego, 
kto będzie chciał powiedzieć prawdę. 
 
 

Czy muzułmanie mogą kłamać? 
 
Normalna odpowiedź powinna brzmieć: „Ależ skąd, w żadnym 
wypadku!” Prawda? To nie ma sensu, aby jakaś religia pozwalała 
na kłamanie! Jest to trudne do uwierzenia, ale to prawda: islam 
pozwala kłamać. 

 
W islamie istnieją dwa rodzaje kłamstw: 

 
1. okłamywanie niemuzułmanów odnośnie wszystkich  

spraw – zwłaszcza tych związanych z islamem  
(aby ukryć te „złe” rzeczy) oraz 

2. okłamywanie samych muzułmanów. 
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Przyjrzyjmy się tej pierwszej zasadzie. Koran 3:28: 
 

Niech wierni nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, 
zamiast wiernych. A kto tak uczyni, ten nie ma nic 
wspólnego z Allahem, chyba że chcecie się ich wystrze-
gać, podejmując to jako środki bezpieczeństwa. Allah 
ostrzega was przed samym sobą. I do Allaha prowadzi 
ostateczna droga powrotna. 

 
Ten werset jest często postrzegany jako pierwszy werset, który zezwala 
na oszukiwanie niemuzułmanów. Wierzący (tj. muzułmanie) nie mogą 
wziąć niewierzących (tj. niewiernych/niemuzułmanów) za przyjaciół 
poza wierzącymi (tj. muzułmanami). A kto tak uczyni, ten nie ma nic 
wspólnego z Allahem, chyba że „chcecie się ich wystrzegać, podej-
mując to jako środki bezpieczeństwa”. Jest to coś, o czym wiedzą 
wszyscy muzułmanie. Nazywa się to Takijja – ةیقت  (oszukiwanie defen-
sywne). Jeśli zapytamy muzułmanów o kłamanie w islamie, wtedy wy-
recytują dokładnie ten sam werset i powiedzą, że chodzi tutaj o wojnę  
– gdyby wróg przykładał im miecz do szyi i pytał: „Czy jesteś muzuł-
maninem?”. Jeśli powiesz „tak”, wtedy wróg cię zabije. Allah mówi, 
że można kłamać, aby uchronić się przed takimi ludźmi. 
 
Czy to prawda? TAK i NIE! 
 
Ten werset daje muzułmanom wszelkie prawa do ochrony własnej. 
Muzułmanom powiedziano, że wszyscy niemuzułmanie są wrogiem. 
Tak więc mogą okłamywać swoich wrogów i tak was postrzegają: 
jako wroga a nie tak jak wy ich postrzegacie. 
 
Jeśli moim sąsiadem jest muzułmanin, wtedy jestem jego wrogiem – 
jak mamy podane w Koranie 5:51 (tłumaczenie według Yusufa Ali): 
 

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół 
i obrońców Żydów i chrześcijan. Oni są przyjaciółmi 
i obrońcami jedni dla drugich; a ktokolwiek z was 
weźmie ich za przyjaciół, ten z pewnością jest jednym 
z nich. Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą ludu 
źle czyniącego. 
 

Ktoś może powiedzieć: „Mój muzułmański sąsiad codziennie 
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pozdrawia mnie słowami 'Dzień dobry mój drogi przyjacielu!'” 
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Cóż, to nazywa się Takijja. To jest kłamstwo, które pozwala przeżyć, 
dopóki nie zdobędzie się przewagi. Aby potwierdzić prawdziwość 
moich twierdzeń przeczytajmy wyjaśnienie muzułmanów. Pamiętajcie, 
że nie jest to moje wyjaśnienie. Jest to wyjaśnienie sporządzone przez 
muzułmanów i dla muzułmanów. Przejdźmy do egzegezy Koranu 3:28. 
Tafsir al-Jalalayn – sura 3:2880: 
 

 يِفِ َّ»ٱ َنِم َسْیَلَف َكِلٰذ ْلَعْفَی نَمَو َنیِنِمْؤُمْلٱ ِنُود نِم َءآَیِلَْوأ َنیِرِفاَكْلٱ َنُونِمْؤُمْلٱ ِذِخَّتَی َّال {
ّذَُحیَو ًةٰـَُقت ْمُھْنِمْ اُوقََّتت َنأ َِّالإ ٍءْيَش  } ُریِصَمْلٱِ َّ»ٱ ٰىَِلإَوُ ھَسْفَنُ َّ»ٱُ مُكُرِ

 
Niech wierni nie biorą sobie niewiernych za protektorów, 
aniżeli, to znaczy zamiast wiernych – gdyż ktokolwiek tak 
czyni, to znaczy ktokolwiek weźmie ich za protektorów, 
ten w żadnym wypadku nie należy do religii Boga – 
chyba że chronicie się przed nimi, [uznając to] za środki 
bezpieczeństwa (tuqātan, ‘jako środki bezpieczeństwa’, 
jest to rzeczownik odczasownikowy od taqiyyatan), 
innymi słowy, chyba że obawiacie się czegoś a w takim 
przypadku możecie okazać poparcie wobec nich słownie, 
ale nie sercem: było to przed przewodnictwem islamu 
a dyspensa odnosi się do każdego indywidualnego 
pobytu w kraju nie mając w nim nic do powiedzenia. 
Bóg was ostrzega, On zasieje w was strach odnośnie 
siebie samego, że On może być gniewny wobec was, 
jeśli weźmiecie ich za protektorów; i do Boga zmierza 
droga ostateczna, powrót, i On odpłaca. 

 
Ten werset nakazuje muzułmanom, aby nie brali niewiernych (czyli 
niemuzułmanów) za przyjaciół81 zamiast wiernych (czyli muzułmanów), 
ponieważ ten, kto zaprzyjaźni się z niewiernym nie otrzyma ochrony 
od Allaha, chyba że muzułmanin zaprzyjaźnia się z niewiernym dla 
własnej ochrony. Sam Allah ostrzega muzułmanów i do Allaha należą 
wszystkie rozkazy. 
 

                                                
80 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/3.28 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=3
&tAyahNo=28&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 

81  Zobacz tutaj również egzegezy; tłumaczenie w rozdziale:  
„Muzułmanin nie może się z tobą szczerze zaprzyjaźnić”. 
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Jak widzimy w wyjaśnieniu tego wersetu, muzułmanie nie mogą być 
szczerymi przyjaciółmi niemuzułmanów a jeśli tak uczynią, wtedy 
dopuszczą się apostazji.82 
 
 

Muzułmanie mogą kłamać, 
nawet gdy składają przysięgę 

 
Koran 2:225 (Muhammad Habib Shakir): 
 

 ٌ میِلَح ٌرُوفَغُ َّ»اَوۗ  ْمُُكبُوُلق ْتَبَسَك اَمِب مُُكذِخاَُؤی نِكٰـَلَو ْمُكِناَمَْیأ يِف ِوْغَّللاِبُ َّ»اُ مُُكذِخاَُؤی َّال
( ةرقبلا ةروس  , Al-Ba'qara, 225) 

 
Allah nie pociągnie was do odpowiedzialności za puste 
przysięgi, lecz pociągnie was do odpowiedzialności 
za zamiary waszych serc. I Allah jest przebaczający, 
wspaniałomyślny. 

 
Koran 5:89 (Muhammad Habib Shakir): 
 

ةدئاملا ةروس )  , Al-Ma'eda, 89) 
 َناَمَْیْألاُ مُّتدَّقَع اَمِب مُُكذِخاَُؤی نِكٰـَلَو ْمُكِناَمَْیأ يِف ِوْغَّللاِبُ َّ»اُ مُُكذِخاَُؤی َال

 
Allah nie pociągnie was do odpowiedzialności za puste 
przysięgi, lecz pociągnie was do odpowiedzialności za 
składanie przysięgi rozważnej. (...) 

 
Te wersety podają, że można składać przysięgę, ale w sercu nie trzeba 
być jej wiernym. Pomyślcie o tym: Allah powiada, że można używać 
jego imienia na daremno i nie zostaje się za to ukaranym. Wyobraźmy 
sobie, że każdy muzułmanin składa przysięgę, ale w sercu ma inny 
zamiar. I tak na przykład niedoszły zamachowiec, Faisal Shahzad, 
planujący zamachy na Times Square został zapytany przez sędziego 
                                                
82  Jeśli jednak powyższe źródła nie są dla kogoś wystarczająco przekonujące, 

to w fatwie numer 227935 (https://islamqa.info/en/answers/227935/) 
dowiadujemy się, że (szczere) zaprzyjaźnienie się z niewiernymi wyklucza 
muzułmanina z islamu a to oznacza, że taka osoba dopuszcza się poprzez to 
apostazji, która – jak wiadomo – jest karana śmiercią. Zobacz punkt ósmy:  
„8. Supporting the mushrikeen and helping them against the Muslims.” 
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o przysięgę, którą składał, gdy otrzymywał obywatelstwo. Shahzad 
przyznał, że „przysięgał, ale nie przysięgał na poważnie”. 
 
Składanie tego rodzaju kłamliwej przysięgi jest uważane za szczególny 
rodzaj „błogosławionej przysięgi”, jeśli jest ona złożona chrześcijanom 
i Żydom. Jest to jasno przedstawione w Koranie 3:28, że Allah daje 
muzułmanom pozwolenie na okłamywanie chrześcijan i Żydów. 
Allah powiedział również, że miłuje muzułmanów, którzy tak czynią. 
Muzułmanin może twierdzić, że jest twoim przyjacielem, ale tak 
naprawdę w swoim sercu cię nienawidzi. 
 
Kłamanie może również obejmować rodzinę muzułmanina. Muzułmanin 
może złożyć przysięgę swojej żonie, ale nie brać tego na serio. Allaha 
obchodzi nie to co mówisz, ale to co masz w sercu. Allah zachęca do 
oszukiwania lub składania wiarołomnej przysięgi, która w następstwie 
przyczynia się do kreowania społeczeństwa kłamców. Jak można zaufać 
komuś, komu Allah pozwolił kłamać?83 Musi to być nauczanie szatana, 
gdyż jest to wbrew temu, co powiedział Jezus w Ewangelii wg św. 
Mateusza 5:37: 
 

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.  
A co nadto jest, od Złego pochodzi.” 

 
 

Muzułmanin nie może się 
z tobą szczerze zaprzyjaźnić 

 
Czytaliśmy już wiele wersetów takich jak 3:28, 5:51 oraz 60:1, 
które nakazują muzułmanom jedną rzecz: nie wolno im się z nami 
zaprzyjaźniać. Ale możemy przecież spotkać muzułmanina, który 
jest miłą i przyjazną osobą. Jak więc mamy to wyjaśnić? 
 
Jeżeli mamy do czynienia z miłym muzułmaninem, który urodził się 
w muzułmańskiej rodzinie i jest naprawdę dobrą osobą i nikogo nie 
nienawidzi, to odnośnie takiej osoby Allah podaje w Koranie 3:28, 
że taki muzułmanin nie jest już dłużej muzułmaninem. Dlatego też 

                                                
83  Więcej informacji na temat kłamania można znaleźć w podręczniku  

szariatu – Reliance of the Traveller. Strony 744-748. 
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utracił ochronę Allaha przed mieczem innych muzułmanów. 
 
Oto egzegeza Koranu 3:28, tafsir Ibn Kathir84: 
 

Tytuł: Zakaz wspierania niewiernych 
 
Allah zabronił swoim wiernym sługom, aby stali się sprzymierzeńcami 
niewiernych lub aby wzięli ich za towarzyszy, z którymi zawierają 
przyjaźń, zamiast z wiernymi. Allah ostrzegał przed takim zachowaniem, 
gdy powiedział, 
 

﴾ٍءْىَش يِفِ َّ»ا َنِم َسْیَلَف َكَِلذ ْلَعْفَی نَمَو﴿  
 
(A ktokolwiek tak uczyni, ten nigdy nie otrzyma pomocy od Allaha 
w żaden sposób) co oznacza, ktokolwiek popełni ten czyn, którego 
Allah zabronił, tego Allah odrzuci. Podobnie Allah powiedział, 
 

ِ﴾ةَّدَوَمْلاِب ْمِھْیَلِإ َنُوقُْلت َءآَیِلَْوأ ْمُكَُّودَعَو ىُِّودَعْ اُوذِخََّتت َالْ اُونَماَء َنیِذَّلا اَھَُّیأی﴿  
 

(O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie moich wrogów i waszych 
wrogów za przyjaciół, okazując im sympatię), aż po 
 

﴾ِلیِبَّسلا َءآَوَس َّلَضْ دَقَف ْمُكنِمُ ھْلَعْفَی نَمَو﴿  
 

(A ktokolwiek z was tak uczyni, ten zaprawdę zboczył z drogi prostej.) 
﴿60:1﴾.Allah powiedział, 
 

ْ اُولَعَْجت َنأ َنُودیُِرَتأ َنیِنِمْؤُمْلا ِنُود نِم َءآَیِلَْوأ َنیِرِفـَكْلاْ اُوذِخََّتت َالْ اُونَماَء َنیِذَّلا اَھَُّیأـَی﴿
﴾ً انیِبُّمً اناَطْلُس ْمُكْیَلَعِ َّ»  

 
(O wy, którzy wierzycie! Nie zaprzyjaźniajcie się z niewiernymi zamiast 
z wiernymi. Czy chcecie przygotować Allahowi przeciwko wam samym 
dowód oczywisty) ﴿4:144﴾, oraz, 
 

 نَمَو ٍضْعَب ُءآَیِلَْوأ ْمُھُضْعَب َءآَیِلَْوأ ىَرـَصَّنلاَوَ دوُھَیْلاْ اُوذِخََّتت َالْ اُونَماَء َنیِذَّلا اَھَُّیأـَی﴿
﴾ْمُھْنِمُ ھَِّنإَف ْمُكنِّم ْمُھَّلََوتَی  
 

(O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół Żydów 
i chrześcijan – oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A ktokolwiek się 
z nimi zaprzyjaźni, ten z pewnością jest jednym z nich.) ﴿5:51﴾.Allah 

                                                
84  Patrz: http://m.qtafsir.com/Surah-Aal-e-Imran/The-Prohibition-of-

Supporting---- lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/3.28.  
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powiedział, po wspomnieniu o fakcie, że wierni ofiarowali swoje 
wsparcie dla wiernych spośród Muhadżirów [emigranci], Ansarów oraz 
beduinów, 
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﴾ ٌریِبَكٌ داَسَفَو ِضْرٌّالا ىِفٌ ةَنْتِف ْنَُكتُ هُولَعَْفت َِّالإ ٍضْعَب ُءآَیِلَْوأ ْمُھُضْعَبْ اوُرَفَك َنیذَّلاَو﴿  
 

(A ci, którzy nie wierzą są sprzymierzeńcami jedni dla drugich (a) jeśli 
nie będziecie postępować w ten sam sposób, wtedy na ziemi będzie 
fitnah oraz ucisk i wielkie zepsucie i zgorszenie.)﴿8:73﴾.Następnie Allah 
powiedział, 
 

﴾ًةـَُقت ْمُھْنِمْ اُوقََّتت َنأ َِالإ﴿  
 

(chyba że obawiacie się jakiegoś niebezpieczeństwa z ich strony) co 
oznacza oprócz tych wiernych, którzy w niektórych regionach lub 
czasach obawiają się o swoje bezpieczeństwo ze strony niewiernych. 
W takim przypadku takim wiernym wolno okazać przyjaźń niewiernym 
zewnętrznie, ale nigdy wewnętrznie. Na przykład Al-Bukhari zanotował, 
że Abu Ad-Darda powiedział: „Uśmiechamy się do niektórych ludzi, 
podczas gdy nasze serca ich przeklinają.” Al-Bukhari powiedział, że Al-
Hasan powiedział: „Takijja jest dozwolona do Dnia Zmartwychwstania.” 
Allah powiedział, 
 

ّذَُحیَو﴿ ُ﴾ھَسْفَنُ َّ»اُ مُكُرِ  
 

(I Allah ostrzega was przed samym sobą.) co oznacza, że ostrzega was 
przed swoim gniewem i straszną męką, którą przygotował dla tych, 
którzy wspierają jego wrogów oraz tych, którzy okazują wrogość wobec 
jego przyjaciół, 
 

﴾ُریِصَمْلاِ َّ»ا ىَِلإَو﴿  
 

(I do Allaha prowadzi ostateczna droga powrotna) co oznacza, że 
powrót jest do niego i On wynagrodzi lub ukarze każdą osobę według 
jej uczynków. 
 

 ىِف اَمَو ِتَوـَمَّسلا ىِف اَمُ َملْعَیَوُ َّ»اُ ھْمَلْعَیُ هُودُْبت َْوأ ْمُكِرُودُص ىِف اَمْ اُوفُْخت ِنإ ُْلق﴿
 اَمَو اًرَضْحُّم ٍرْیَخ ْنِم َْتلِمَع اَّم ٍسْفَن ُّلُكُ دَِجت َمْوَی - ٌریِدَق ٍءْىَش ِّلُك ىَلَعُ َّ»اَو ِضْرٌّالا

ّذَُحیَو ًادیِعَب اَدََمأُ ھَنْیَبَو اَھَنْیَب ََّنأ ْوَل ُّدََوت ٍءوُس نِم ْتَلِمَع  ُفوُءَرُ َّ»اَوُ ھَسْفَنُ َّ»اُ مُكُرِ
﴾ ِداَبِعْلاِب  
 

(29. Powiedz: „Niezależnie od tego czy ukrywacie to, co jest w waszych 
piersiach, czy to ujawnicie – Allah o tym wie i On wie, co jest 
w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Allah jest w stanie uczynić 
wszystko.”) (30. W tym Dniu, gdy każda osoba zostanie skonfron-
towana z dobrymi rzeczami, które uczyniła, i ze złymi rzeczami, które 
uczyniła, wtedy będzie pragnęła, aby pomiędzy złymi rzeczami a nią 
była ogromna odległość. I Allah ostrzega was przed samym sobą i Allah 
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jest pełen życzliwości wobec swoich sług.) 
*** 

 
Czy po przeczytaniu tego wszystkiego mógłbym kiedykolwiek 
ponownie zaufać jakiemukolwiek muzułmaninowi? 
 
Jak rząd USA może zatrudniać muzułmanów na lotniskach, w FBI, 
CIA lub nawet jako oficerów w wojsku, tak jak w przypadku Nidala 
Malika Hasana, który był majorem? 
 
Może znajdzie się muzułmanin, który nie praktykuje islamu lub może 
nigdy nie przeczytał Koranu. Ale jaką mam gwarancję, że w końcu 
pewnego dnia nie otworzy tej księgi i nie zacznie czytać tego wersetu 
lub wielu innych, które są pełne nienawiści i nie stanie się terrorystą? 
Koran to najbardziej satanistyczna księga, która może wpaść w wasze 
ręce. Dlatego też nazwałem moją książkę „Oszustwo Allaha”. 
 
 

Skrucha w islamie 
 
W Koranie możemy często przeczytać, że Allah mówi o okazaniu 
skruchy. Fakt jest taki, że słowo to w islamie posiada fałszywe i puste 
znaczenie i to z wielu względów. Jeśli spojrzymy na przekaz odnośnie 
faraona w Koranie, wtedy odkryjemy, że faraon okazał skruchę wobec 
Allaha, ale on (Allah) nie zaakceptował skruchy faraona. W Koranie 
40:84-85 czytamy: 
 

  َنیِكِرْشُم ِھِب اَّنُك اَمِب اَنْرَفَكَوُ هَدْحَوِ َّ»اِب اَّنَمآ اُولاَق اَنَْسأَب اَْوأَر اَّمَلَف84 
  
 َكِلاَنُھ َرِسَخَو ِهِداَبِع يِف ْتَلَخْ دَق يِتَّلاِ َّ»ا َتَّنُسۖ  اَنَْسأَب اَْوأَر اَّمَل ْمُُھناَمیِإ ْمُُھعَفنَی ُكَی َْملَف 85 
  َنوُرِفاَكْلا

 
84  A kiedy zobaczyli Naszą karę, wtedy powiedzieli: 

„Wierzymy w Allaha jedynego i odrzucamy to, 
co przypisywaliśmy Jemu jako współtowarzyszy.” 

85  Lecz nie przyniosła im pożytku ich wiara, po tym 
jak zobaczyli Naszą karę. Taki jest od dawien dawna 
sposób postępowania Allaha względem Jego sług 
a niewierni poniosą stratę. 
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Tutaj widzimy, że faraon85 wypowiedział szachadę (zaakceptowanie 
Allaha jako Boga), ale czy zauważyliście, że Allah nie zaakceptował 
jego przyjęcia islamu? Co więcej: Allah nawet go ukarał. To przypomina 
mi skruchę Adama, gdy Allah wprawdzie zaakceptował jego skruchę, 
lecz i tak go ukarał i wyrzucił z raju, jak czytamy w Koranie 2:37-38: 
 

 ُ میِحَّرلا ُباَّوَّتلا َوُھُ ھَّنِإۚ  ِھْیَلَع َبَاتَف ٍتاَمِلَك ِّھِبَّر نِمُ َمدآ ٰىََّقَلتَف37 
 ُْمھ َالَو ْمِھْیَلَع ٌفْوَخ َالَف َيَادُھ َعَِبت نَمَف ىًدُھ ّيِنِّم مُكَّنَیِْتأَی اَِّمإَفۖ  اًعیِمَج اَھْنِم اوُطِبْھا اَنُْلق 38 
  َنُونَزْحَی

 
37  Wtedy Adam otrzymał od swojego Pana pewne słowa i 

On zwrócił się ku niemu [wybaczył mu]. Zaprawdę On jest 
ustępliwy, litościwy. 

38  Powiedzieliśmy: „Zejdźcie86 stąd wszyscy a kiedy 
przyjdzie do was ode Mnie droga prosta, to ci, którzy 
pójdą po Mojej drodze prostej, nie będą się lękać i nie 
będą się smucić.” 

 
1. Widzimy więc, że faraon został ukarany śmiercią, jednak 

w przypadku Adama karą było zesłanie na ziemię. 
2. Dlaczego w takim razie Allah nieustannie nawołuje ludzkość 

w Koranie do okazania skruchy, jeśli to i tak im nie pomoże? 
 
 

Muzułmański Mojżesz ma najlepsze jądra 
 

ریسفت  Tafsir Al-Jalalayn, Koran 33:6987: 
 

ًاھیِجَوِ َّ»ٱَ دنِع َناَكَوْ اُولاَق اَّمِمُ َّ»ٱُ َهأَّربَف ٰىَسوُمْ اْوَذآ َنیِذَّلٱَكْ اُونوَُكت َالْ اُونَمآ َنیِذَّلٱ اَھَُّیأٰی }  } 
 

O wy, którzy wierzycie, nie zachowujcie się wobec waszego 
                                                
85  Zobacz wcześniejsze wersety tej sury. 
86  Według islamu ogród Eden znajduje się w niebie – zobacz tafsir Ibn Abbasa: 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=2
&tAyahNo=38&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2 lub 
https://quranx.com/Tafsir/Abbas/2.38. 

87 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/33.69 lub 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=33
&tAyahNo=69&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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proroka jak ci, którzy skrzywdzili Mojżesza, gdy powiedzieli 
na przykład: „Jedynym powodem, dla którego on nie myje 
się z nami jest to, że ma zapalenie jąder” podczas gdy Bóg 
oczyścił go od tego, co mu zarzucali: kiedy Mojżesz położył 
swoją szatę na skale, aby się umyć, wtedy skała umknęła 
wraz z nią i zatrzymała się wśród grupy mężczyzn pośród 
dzieci Izraela. Gdy Mojżesz rzucił się za nią w pościg 
i pochwycił swoją szatę, aby się nią zakryć, wtedy zobaczyli, 
że nie ma takiego zapalenia (udra to zapalenie jądra). I został 
wyróżniony w oczach Boga. Przykładem skrzywdzenia 
naszego proroka było to, gdy [przy pewnej okazji] podczas 
dzielenia łupów pewien człowiek powiedział do niego: 
'To jest podział, który nie podoba się Bogu!', a wtedy prorok 
rozgniewał się i powiedział: 'Niech Bóg zmiłuje się nad 
Mojżeszem, gdyż zaprawdę został skrzywdzony gorszym 
od tego, ale to zniósł' – przekazał al-Bukhārī. 

 
(Przekazane również w zbiorze Sahih Al-Bukhari, لسغلا باتك  , tom 1, 
księga 5, hadis 27788.) 

 
ñ Allah udowodnił, że jądra Mojżesza są najlepsze. 
ñ W tym przekazie nawet Żydzi nie zastanawiali się nad tym, 

jak to się stało, że kamień zaczął uciekać – tak jakby to było 
coś, czego doświadczają codziennie! 

ñ Gdyby jądra Mojżesza nie były w porządku, to czy w takim 
razie oznaczałoby to, że nie jest odpowiednią osobą na 
stanowisko proroka? 

ñ Pewien muzułmanin zauważył, że Mahomet nie postępował 
sprawiedliwie i że nie był tym, za którego się podawał. 
W odpowiedzi na to Mahomet przedstawił historię o jądrach 
Mojżesza; ale co to ma do czynienia z podziałem pieniędzy 
ukradzionych Żydom i chrześcijanom? 

 
 

                                                
88  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/5/30. 
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Ilekroć mnożą się dobre uczynki? 
 
Przeczytajmy najpierw werset 2:261 (tłumaczenie według Usamy 
Dakdok): 
 

( ةرقبلا ةروس  , Al-Ba'qara, 261)  َِلثَمَكِ َّ»ا ِلیِبَس يِف ْمُھَلاَوَْمأ َنُوقِفُنی َنیِذَّلا َُلثَّم
 ٌعِساَوُ َّ»اَوۗ  ُءاَشَی نَمِل ُفِعاَُضیُ َّ»اَوۗ  ٍةَّبَحُ َةئاِّم ٍةَُلبنُس ِّلُك يِف َلِباَنَس َعْبَس َْتتَبَنأ ٍةَّبَح
ٌمیِلَع  

 
Przypowieść o tych, którzy wydają swoje pieniądze 
ze względu na Allaha jest jak przypowieść o ziarenku 
z którego wyrasta siedem kłosów a w każdym kłosie 
znajduje się sto ziaren i Allah pomnoży je komu 
zechce. Allah jest wielki, wiedzący. 
 

1 dobry uczynek = (7 kłosów x 100 ziaren) = 700 
1 dobry uczynek x 700 = 700 dobrych uczynków 

 
Porównajmy to z Koranem 6:160 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 

 
 َال ُْمھَو اَھَلْثِم َِّالإ ٰىَزُْجی َالَف َِةّئِیَّسلاِب َءاَج نَمَوۖ  اَھِلَاثَْمأ ُرْشَعُ ھَلَف ِةَنَسَحْلاِب َءاَج نَم
 َنوُمَلُْظی

ماعنألا ةروس )  , Al-Ana'am, 160) 
 

Ten, kto przyjdzie z dobrym uczynkiem, ten otrzyma 
w nagrodę dziesięć jemu podobnych ...  

 
1 dobry uczynek x 10 = 10 dobrych uczynków 

 
Pytanie jest następujące: czy dobry uczynek zostaje pomnożony  
700-krotnie czy 10-krotnie? Przeczytajmy Koran 4:40, aby się 
dowiedzieć jak jest naprawdę (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

اًمیِظَع اًرَْجأُ ھُْندَّل نِم ِتُْؤیَو اَھْفِعاَُضی ًةَنَسَح َُكت ِنإَوۖ ٍ ةََّرذ َلاَقْثِمُ مِلْظَی َالَ َّ»ا َِّنإ   
( ءاسنلا ةروس , An-Nis'a, 40 ) 
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Niewątpliwie Allah nie potraktuje niesprawiedliwie nawet 
wagi najmniejszej mrówki. A jeśli to będzie dobry uczynek, 
wtedy On go podwoi i udzieli ze swojej strony nagrodę 
ogromną. 

 
W powyższym wersecie Allah podwoi nagrodę, a więc teraz dobre 
uczynki są mnożone dwukrotnie a nie 10-cio lub 700-krotnie. 
 
Podsumujmy informacje podane w tych wersetach w poniższej tabelce: 

 

Koran Uczynki Pomnożone 
razy 

Pomnożone 
razy 

Koran 2: 261 1 700 Siedemset 

Koran 6:160 1 10 Dziesięć 

Koran 4:40 1 2 Dwa 

 
Sądzę, że Allah musi przemyśleć jak będzie nagradzał dobre uczynki, 
tak aby umowa była jasna. 
 
 

Sprawa wstawiennictwa 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 1, hadis 35289: 
 

(...) Wtedy podniosą głowy a On [Allah] przyjmie postać 
pod jaką zobaczyli Go za pierwszym razem i powie: 
Ja jestem waszym Panem. Oni powiedzą: Ty jesteś 
naszym Panem. Następnie nad piekłem zostanie 
umieszczony most i wstawiennictwo będzie dozwolone 
a oni będą mówić: O Boże, chroń [nas], chroń [nas]. (...) 

                                                
89  Patrz: https://sunnah.com/muslim/1/361. 
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Zbiór Sahih Muslim, księga 1, hadis 36990: 
 

Powiedziałem do 'Amr b. Dinara: Czy usłyszałeś jak 
Jabir b. 'Abdullah przekazał od wysłannika Allaha, że 
Allah wydobędzie ludzi z ognia poprzez wstawiennictwo. 
On powiedział: Tak. 
 

– Umma Mahometa potrzebuje wstawiennictwa – 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 1, hadis 38591: 
 

Przekazał Abu Huraira: Zaprawdę wysłannik Allah po- 
wiedział: Każdemu apostołowi przydzielono (specjalne) 
modły, które będzie odprawiał. Chciałbym zachować 
moje modły dla wstawiennictwa względem mojej ummy 
w Dzień Zmartwychwstania. 

 
– Mahomet potrzebuje muzułmanów, aby ci wstawiali się  

za nim, tak aby on mógł dostać się na samą górę – 
 

Na początek pytanie: jeśli Mahomet będzie orędownikiem dla 
muzułmanów, to dlaczego prosi ich, aby byli jego orędownikami 
modlącymi się za niego? Poniższy hadis jest idealnym przykładem 
egoizmu Mahometa – chodzi tutaj tylko o niego i o to czego on chce 
a kto modli się za Mahometa, ten dostaje dziesięć błogosławieństw. 
Zbiór Sahih Muslim, księga 4, hadis 74792: 
 

'Abdullah b. Amr b. al-As przekazał, że wysłannik Allaha 
powiedział: Kiedy usłyszycie muezzina, wtedy powta-
rzajcie to co mówi, a potem proście o błogosławieństwo 
dla mnie, gdyż każdy, kto prosi o błogosławieństwo dla 
mnie, ten otrzyma dziesięć błogosławieństw od Allaha; 
potem błagajcie Allaha dla mnie o al-Wasila, a jest to 
stopień w raju odpowiedni tylko dla jednego ze sług 
Allaha i mam nadzieję, że to ja nim będę. Ktokolwiek 
będzie prosił, abym otrzymał al-Wasila, temu będzie 

                                                
90  Patrz: https://sunnah.com/muslim/1/379. 
91  Patrz: https://sunnah.com/muslim/1/395. 
92  Patrz: https://sunnah.com/muslim/4/13. 



 

 138 

zapewnione moje wstawiennictwo. 
Jest to coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ 
pokazuje nam to, że Mahomet miał być najwspanialszym spośród 
ludzi – tak wspaniałym, że nawet sam Allah i jego aniołowie modlili 
się nad nim. Koran 33:56: 
 

ِيِبَّنلا ىَلَع َنوُّلَُصیُ َھتَكِئَالَمَوَ َّ»ا َِّنإ  اًمیِلَْست اوُّمِلَسَو ِھْیَلَع اوُّلَص اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ اَیۚ  ّ
بازحألا ةروس )  , Al-Ahzab, 56) 

 
Allah i jego aniołowie modlą się93 nad prorokiem 
(Mahometem). O wy, którzy wierzycie, módlcie się 
nad prorokiem i pozdrawiajcie go pozdrowieniem 
pokoju! 

 
Jak to możliwe, że Allah – bóg Mahometa – i jego aniołowie modlą 
się nad Mahometem? Allah nakazuje muzułmanom, aby modlili się 
nad Mahometem, ale nawet sam Mahomet żąda od muzułmanów, aby 
modlili się jeszcze więcej. Wzywa ich do tego, aby modlili się nad nim 
za każdym razem, gdy odprawiają modły, tak aby on – prorok islamu – 
mógł uzyskać najwyższy stopień w raju. 
 
Myślę, że Mahomet pokazuje nam tutaj jak bardzo jest skoncentrowany 
na samym sobie. 
 

– Mahomet jako najważniejszy orędownik – 
 

Zbiór Sahih Muslim, księga 30, hadis 565594: 
 

(2) Rozdział: Wyższość naszego proroka nad całym 
stworzeniem 
 
Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Ja będę wyróżniony pośród potomków Adama w Dzień 
Zmartwychwstania i będę pierwszym orędownikiem 
i pierwszym, którego wstawiennictwo zostanie 
zaakceptowane (przez Allaha). 

                                                
93  Patrz np. tłumaczenie dr. Ghali: https://quran.com/33/56?translations=17. 
94  Patrz: https://sunnah.com/muslim/43/3. 
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– Mahomet nie może się wstawić u Allaha za swoją matką – 
 

Gdy Mahomet poświęcił już cały swój czas i wysiłek, aby przekazać 
muzułmanom, że jego wstawiennictwo jest drogą do zbawienia  
w Dzień Sądu Ostatecznego, to nagle zaczyna przeczyć samemu sobie 
w pewnym hadisie, w którym opowiada o tym, że nie może się wstawić 
za swoją matką. Zbiór Sahih Muslim, księga 4, hadis 212995: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Prosiłem o pozwolenie, abym mógł błagać o wybaczenie 
dla mojej matki, lecz On nie udzielił mi tego. Prosiłem 
Go o pozwolenie, abym mógł odwiedzić jej grób 
i otrzymałem na to Jego (pozwolenie). 

 
 

– Żadne wstawiennictwo nie zostanie zaakceptowane 
w Dzień Sądu Ostatecznego – 

 
Przeczytajmy raz jeszcze zbiór Sahih Muslim, księga 30, hadis 565596: 
 

(2) Rozdział: Wyższość naszego proroka nad całym 
stworzeniem 
 
Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Ja będę wyróżniony pośród potomków Adama w Dzień 
Zmartwychwstania i będę pierwszym orędownikiem 
i pierwszym, którego wstawiennictwo zostanie 
zaakceptowane (przez Allaha). 
 

Ale Koran 2:48 przeczy Mahometowi: 
 

 ُْمھ َالَو ٌلْدَع اَھْنِمُ ذَخُْؤی َالَوٌ ةَعاَفَش اَھْنِم ُلَبُْقی َالَو ًائْیَش ٍسْفَّن نَع ٌسْفَن يِزَْجت َّال اًمْوَی اُوقَّتاَو
  َنوُرَصُنی

ةرقبلا ةروس )  , Al-Baqara, 48) 
 

                                                
95  Patrz: https://sunnah.com/muslim/11/134. 
96 Patrz: https://sunnah.com/muslim/43/3. 
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Obawiajcie się Dnia (Sądu), kiedy żadna dusza nie będzie 
mogła pomóc drugiej duszy ani żadne wstawiennictwo 
nie zostanie zaakceptowane ani żadna równowartość 
i od nikogo nie nadejdzie żadna pomoc. 

 
Mahomet powiedział, że jest najważniejszym orędownikiem, lecz 
przed chwilą czytaliśmy, że nie może się wstawić za swoją matką. 
W gruncie rzeczy nikt nie może się wstawić za nikim. Mahomet 
cały czas zaprzecza sam sobie a to pokazuje nam, że wymyśla sobie 
„objawienia” i przypisuje je Bogu. 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, strona 2374 (w języku arabskim):97 
 

2374 ص - اورشبأو اوبراقو اوددس لاق ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نع ةشئاع نع  - 
 هللا يندمغتی نأ الإ انأ الو لاق هللا لوسر ای تنأ الو اولاق ھلمع ةنجلا ادحأ لخدی ال ھنإف
ةمحرو ةرفغمب  

 
Prorok powiedział: (...) Nikt nie wejdzie do nieba ze 
względu na swoje uczynki. Oni powiedzieli: „Nawet nie 
ty?” Prorok powiedział: „Ani nawet nie ja, chyba że Allah 
obdarzy mnie swoim miłosierdziem i przebaczeniem.” 

 
 

Sprzeczności ideologiczne 
 

W Koranie 2:23 Allah rzuca Arabom wyzwanie, aby stworzyli 
coś podobnego do Koranu: 
 

A jeśli macie wątpliwości odnośnie tego, co objawiliśmy 
[Mahometowi], to stwórzcie rozdział podobny do tego 
i wezwijcie waszych świadków [pomocników] poza 
Allahem – jeśli jesteście prawdomówni. 

 
To samo wyzwanie znajdujemy również w Koranie 17:88: 
 

Powiedz: „Gdyby zebrali się wszyscy ludzie i dżiny, 

                                                
97  Porównaj też: https://sunnah.com/muslim/52/67 

lub https://sunnah.com/muslim/52/68. 
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aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, wtedy 
nie zdołaliby tego uczynić, nawet gdyby się wzajemnie 
wspierali.” 

 
Nie będziemy na razie rozmawiać o błędach językowych, których 
w Koranie jest mnóstwo. Wiem, że większość z was nie zna języka 
arabskiego, więc nie ma sensu pokazywać wam błędy, które w języku 
arabskim są oczywiste. Udowodnię jednak na podstawie słów samego 
Allaha, że każdy może stworzyć Koran łącznie z szatanem. 
Koran 22:52-53: 
 

52  I My nigdy nie wysłaliśmy przed tobą żadnego 
wysłannika czy proroka, lecz gdy ten recytował 
[Pismo], wtedy szatan podrzucił w jego recytację 
(swoje słowa), lecz Allah unieważnia to, co szatan 
podrzucił a następnie utwierdza swoje objawienie 
i Allah jest wszechwiedzący, mądry. 

53  Allah czyni próbą to, co podsuwa szatan dla tych, 
którzy w swoich sercach noszą chorobę i którzy 
serca mają zatwardziałe, gdyż zaprawdę ciemięzcy 
są w niezgodzie. 

 
Te wersety są znane jako szatańskie wersety! 
 
W Koranie 2:23 czytaliśmy, że Allah rzuca wyzwanie, aby ktoś stworzył 
Koran taki jak ten: „... to stwórzcie rozdział podobny do tego ...”. 
Jednak w Koranie 22:52-53 Allah mówi, że usunie to, co szatan włożył 
Mahometowi w usta spośród Koranu. Najśmieszniejsze jest to, że sam 
Mahomet wyrecytował Koran szatana. Mahomet nie zauważył różnicy 
pomiędzy Koranem Allaha a Koranem szatana do tego stopnia, że 
powiedział, że szatan czynił tak w przypadku wszystkich proroków 
Allaha przed nim! 

 
Z tego wszystkiego możemy wywnioskować, że: 
 

1. Szatan zawsze tworzył Koran i tylko nikt nie rozpoznał, 
że nie pochodził od Allaha. 

2. Szatan czynił tak z wszystkimi prorokami Allaha i odnosił 
sukces. Muzułmanie twierdzą, że jest to prawda i dotyczy to 
wszystkich proroków islamu – takich jak Isa oraz Musa 
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[muzułmański Mojżesz] – a szatan sfałszował ich księgi, 
podczas gdy Allah nie mógł w tej sprawie nic zrobić.  
Jest to szczególnie niepokojące, gdyż mamy uwierzyć w to, 
że Allah zesłał ludzkości 124 000 muzułmańskich proroków! 

3. Oznacza to, że szatan dokonał tego 124 000 razy wrzucając 
słowa i rozdziały w usta proroków Allaha i ani jeden z jego 
proroków tego nie zauważył. 

4. Jednak w przypadku Koranu Allah ma rozwiązanie: 
„Allah unieważnia to, co szatan podrzucił”! Cóż za absurdalne 
rozwiązanie! Dlaczego Allah nie przyszedł ku pomocy 
wszystkim innym swoim prorokom? Dlaczego Allah 
nie dokonał anulowania wersetów szatana w objawieniach 
swoich pozostałych proroków? 

5. Koran rzuca wyzwanie zarówno ludzkości jak i dżinom, aby 
stworzyli podobny Koran. Muzułmanie nie mogą twierdzić, 
że rzucone wyzwanie skierowane jest tylko do ludzkości, 
gdyż w Koranie 17:88 czytamy: 

 
Powiedz: „Gdyby zebrali się wszyscy ludzie i dżiny,  
aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, wtedy 
nie zdołaliby tego uczynić, nawet gdyby się wzajemnie 
wspierali.” 

 
Tutaj musimy zadać muzułmanom pytanie: „Czy Allah – który ma być 
rzekomo Bogiem – nie wie, że szatan jest jednym z dżinów?” Koran 
18:50: „... tak więc pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa [szatana], który 
był spośród dżinów ...” Tak więc to szatan jest w stanie temu sprostać 
i już temu sprostał w przypadku 124 000 proroków – jak podaje werset 
Koranu 22:52: 
 

I My nigdy nie wysłaliśmy przed tobą żadnego wysłan-
nika czy proroka, lecz gdy ten recytował [Pismo], wtedy 
szatan podrzucił w jego recytację (swoje słowa), lecz 
Allah unieważnia to, co szatan podrzucił a następnie 
utwierdza swoje objawienie i Allah jest wszechwiedzący, 
mądry. 

 
Allah powiedział wprawdzie, że unieważni te słowa w Koranie, 
które wrzuci szatan, ale nigdy nie poinformował muzułmanów o tym, 
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które wersety zostaną unieważnione, ani też które zostały stworzone 
przez szatana. Skąd więc muzułmanie mogą wiedzieć, które wersety są 
szatańskimi wersetami, jeśli Allah nie powiedział, o które tutaj chodzi? 
Może Allah unieważni je w swojej księdze-matce: „Na tablicy 
strzeżonej” (Koran 85:22)? Jaka jest korzyść z ochrony Allaha, 
jeśli nauka szatana znajduje się nadal w rękach muzułmanów? 

 
Skąd wiemy czy sam werset 22:52 nie pochodzi od szatana, 
jeśli szatan może swobodnie wrzucać wersety w usta Mahometa? 
Czy nie mógłby dodać jeszcze jeden? Tutaj Allah mówi po prostu: 
„Nie przejmuj się tą plugawą, błędną nauką, która była do tej 
pory przekazywana. Ja ją usunę!” 

 
6. Gdy werset ten został włożony Mahometowi w usta, wtedy 

Mahomet nie tylko wyrecytował słowa szatana, ale również 
oddał pokłon bożkom. Oznacza to, że szatan posiadał pełną 
kontrolę nad ciałem Mahometa; w tafsirze Ibn Kathira, 
wydawnictwo drukowane, 1999, Królestwo Arabii Saudyjskiej, 
tom 5, strona 442, czytamy: 

 
 َتَّاللا ُْمتَْیأَرََفأ " عِضْوَمْلا َاذَھ َغَلَب اَّمَلَف مْجَّنلا ةَّكَمِب َمَّلَسَو ِھْیَلَع َّ»ا ىَّلَص َّ»ا لوُسَرَ أَرَق
 َِّنإَو ىَُلعْلا قیِناَرَغْلا َكْلِت : ھناَسِل ىَلَع ناَطْیَّشلا ىَقَْلأَف َلاَق " ىَرُْخْألا َةثِلاَّثلا ةاَنَمَو ىَُّزعْلاَو
 َّلَجَو َّزَع َّ»ا َلَزَْنأَف اُودَجَسَوَ دَجَسَف مْوَیْلا لْبَق ٍرْیَخِب اَنتَھِلآ َرَكَذ اَم اُولاَق ىََجتُْرت َّنھتَعاَفَش
  " ةَیْآلا ِهِذَھ

 
Gdy prorok recytował spośród rozdziału Al Najem (Gwiazda, 
rozdział 53), wtedy szatan włożył słowa w jego usta „Czy 
rozważaliście nad Al-Lat oraz Al-Uzą i Manat – tą trzecią. 
Koniecznością jest to, aby je wychwalać i należy prosić  
o ich wstawiennictwo.” A poganie powiedzieli: „Mahomet 
nigdy nie wychwalał naszych bogów tak jak dzisiaj.” I on 
(Mahomet) oddał im pokłon oraz oni (poganie) oddali  
pokłon (bożkom, trzem córkom Allaha) razem z nim. 

 
Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy odrzucić Mahometa 
jako proroka prawdziwego Boga. Jest to bardzo ważną sprzecznością 
w Koranie i to pod wieloma względami, jak zobaczymy w rozdziale 
15:42: 
 

Z pewnością nie będziesz miał władzy nad moimi 
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niewolnikami (muzułmanami), z wyjątkiem tych, 
którzy podążają za tobą (szatanem)! 
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1. To oznacza, że Mahomet musi być spośród tych, 
którzy podążają za szatanem! 

2. Mahomet nie może być prorokiem. 
3. Mahomet nie jest chroniony przez Allaha. 
4. Ponadto: ochrona Allaha jest fałszywa, a nawet nie istnieje. 

(Dlatego też u Mahometa nic nie działa.) 
5. Jak udało się szatanowi zmusić Mahometa do złożenia pokłonu? 

Czy miał nad nim pełną kontrolę? Może szatan i Mahomet 
to jedna i ta sama osoba? W najlepszym przypadku Mahomet 
musiał być opętany przez szatana, dlatego też nie jest 
odpowiednią osobą, która mogłaby być prorokiem. 

 
 

Mahomet opętany przez diabły 
 

Niektórzy mogliby powiedzieć, że to ja dążę do tego wniosku,  
ale fakt jest taki, że chodzi o to w co wierzą muzułmanie.  
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 53, hadis 40098: 
 

   ةشئاع  نع  يبأ  ينثدح لاق  ماشھ  انثدح  ىیحی  انثدح  ىنثملا نب دمحم  ينثدح
   ھعنصی ملو ائیش عنص ھنأ ھیلإ لیخی ناك ىتح  رحس  ملسو ھیلع هللا ىلص  يبنلا نأ

  
Przekazała Aisza: Pewnego razu rzucono na proroka 
zaklęcie, tak że zaczął sobie wyobrażać, że uczynił 
coś, czego w rzeczywistości nie uczynił. 

 
Mahomet – jak podają muzułmanie i jak powiedziała jego żona (Aisza) 
– był opętany. Lecz jest to sprzeczne z tym co podaje i obiecuje nam 
Koran 15:42: 
 

Z pewnością nie będziesz miał władzy nad moimi 
niewolnikami (muzułmanami), z wyjątkiem tych, 
którzy podążają za tobą (szatanem)! 

 
Z tego wynika, że Mahomet musiał być złą osobą, bo jak inaczej szatan 
mógłby oddziaływać na niego poprzez magię – jak czytamy w zbiorze 

                                                
98  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/58/17. 
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Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 71, hadis 65899 lub w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 8, księga 73, hadis 89100 lub w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 7, księga 71, hadis 661101: 

 
Przekazała Aisza: Prorok Allaha był pod wpływem magii 
a ta oddziaływała na niego tak, że zaczął sobie wyobrażać, 
że uczynił coś, czego tak naprawdę nie zrobił. (...) 

 
Przeczytajcie cały hadis a zobaczycie, jak absurdalna jest ta historia  
i jak życie Mahometa było pełne bajek. I jak zawsze to Żyd jest winien 
lub to Żyd był sprawcą. Zobaczycie, że w hadisie jest podane, że Żyd 
kontrolował Mahometa poprzez „grzebień i włos, który w nim pozostał, 
oraz pyłek kwiatu męskiej palmy daktylowej”. 

 
Jedno z kłamstw Mahometa znajduje się w zbiorze Sahih Muslim, 
księga 23, hadis 5081102: 
 

'Amir b. Sa'd b. Abu Waqqas przekazał, że wysłannik 
Allaha powiedział: Ten kto zje rano siedem daktyli, 
temu w ten dzień nie zaszkodzi ani trucizna ani czary. 

 
Mahomet uczył muzułmanów kłamstw, sam został dotknięty magią 
a umarł wskutek otrucia. O jego śmierci porozmawiamy jednak później. 
 
Aby pojąć, jak bardzo opętany był Mahomet, spójrzmy na pierwsze 
linijki hadisu ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 8, księga 73, hadis 89103: 
 

Przekazała Aisza [żona-dziecko Mahometa]: „Prorok 
wyobrażał sobie przez taki a taki okres, że sypiał 
(odbywał stosunki seksualne) ze swoimi żonami, 
choć w rzeczywistości z nimi nie sypiał.” (...) 

 
W sumie nie ma to żadnego znaczenia, jak bardzo muzułmanie próbują 
zatuszować czyny Mahometa i jego szaleństwo. Niemniej jednak nic 

                                                
99  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/76/77. 
100 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/78/93. 
101  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/76/80. 
102  Patrz: https://sunnah.com/muslim/36/213. 
103  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/78/93. 
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nie może wytłumaczyć, jak bardzo Mahomet tkwił w złudzeniu i to 
do tego stopnia, że nie wiedział, czy naprawdę odbywał stosunki 
ze swoimi żonami, czy też sobie to tylko wyobrażał. Po tym wszystkim 
nasuwa się tutaj kilka ważnych pytań: 

 
1. Jak możemy uwierzyć Mahometowi twierdzącemu, że widział 

anioła i że imię tego anioła to Dżibril, podczas gdy sami 
widzieliśmy, że Mahomet żył w złudzeniu? Kto wie:  
może ta historia z aniołem również była złudzeniem? 

2. Dlaczego Allah nie był w stanie ochronić Mahometa przed 
szatanem, podczas gdy Koran podaje, że ochronił muzułmańską 
Maryję i jej syna? Koran 3:36: 
 

(...) Nazwałam ją Maryam (Maryją) i oto oddaję ją i jej 
potomstwo Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym. 

 
3. Czy oznacza to, że Isa (fałszywe imię Jezusa w islamie) 

był bardziej umiłowany niż Mahomet? Czyż to nie Mahomet 
był tym, odnośnie którego Allah obiecał, że go ochroni? 
Werset 15:42 podaje, że Allah będzie chronił „dobrych” 
muzułmanów. Aby udzielić na to odpowiedź, musimy wziąć 
pod uwagę, że albo: 
ñ Koran jest księgą pełną kłamstw a Allah powołał  

fałszywego proroka lub Allah to tylko fałszywe imię  
bożka stworzonego przez Mahometa oraz jego  
popleczników (Waraqę Ibn Naofala oraz mnicha Buhirę)  
albo 

ñ Mahomet nie jest muzułmaninem a werset ten jest 
przeznaczony tylko dla prawdziwych muzułmanów.  
Tak czy inaczej: to czyni islam fałszywą „religią”,  
stworzoną przez mężczyznę dla mężczyzn. 

 
 

Zabójstwo niewinnego  
chłopca – kiedy i dlaczego 

 
Muzułmański Mojżesz spotyka muzułmańskiego proroka Al-Khidra – 
Koran 18:65: 
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 اًمْلِع اَُّنَدل ْنِمُ هاَنْمَّلَعَو اَنِدْنِع ْنِم ًةَمْحَرُ هاَنَْیتآ اَنِداَبِع ْنِم ًادْبَع اَدَجَوَف

Następnie znaleźli pewnego sługę spośród Naszych 
sług, któremu użyczyliśmy Naszego miłosierdzia 
i którego nauczyliśmy wiedzy pochodzącej od Nas. 

 
Powyższy werset podaje, że człowiek ten (Al-Khidr) jest prorokiem 
Allaha i że Allah użyczył mu miłosierdzia i tyle wiedzy, że nawet 
muzułmański Mojżesz zapytał go czy może zostać jego uczniem. 
W następnym wersecie (Koran 18:66) czytamy: 

 
ّلَُعت َْنأ ىَلَع َُكعِبََّتأ ْلَھ ىَسوُمُ ھَل َلاَق ّلُع اَّمِم ِنَمِ  اًدْشُر َتْمِ

 
[Muzułmański] Mojżesz powiedział do niego:  
„Czy mogę podążać za tobą, abyś mnie pouczył  
o twej wiedzy, której ciebie nauczono?” 

 
Widzimy tutaj, że Al-Khidr jest bardzo ważnym prorokiem. Pamiętajcie, 
że w wersecie 18:65 Allah użyczył mu „miłosierdzia” i obdarował go 
„wiedzą”. Ten prorok posiada szczególny dar miłosierdzia i wiedzy. 

 
Później dowiadujemy się, że gdy tak podążają wspólną drogą, wtedy  
Al-Khidr widzi młodego chłopca i zabija go. Muzułmański Mojżesz 
pyta go, jak mógł zabić niewinnego chłopca? Al-Khidr odpowiada: 
„Czyż nie powiedziałem, że nie potrafisz być ze mną cierpliwy?” 
Cała historia rozpoczyna się w Koranie 18:74: 
 

 اًرُْكن ًائْیَش َتْئِجْ دََقل ٍسْفَن ِرْیَغِب ًةَّیِكَز اًسْفَن َتَْلتََقأ َلاَقُ ھََلتَقَف اًمَالُغ اَیَِقل َاذِإ ىَّتَح اََقلَطْناَف
 

I znowu wyruszyli w drogę [prorok Mojżesz i Al-Khidr] 
aż spotkali pewnego młodego chłopca i on [Al-Khidr] 
go zabił. Mojżesz powiedział: „Czy zabiłeś człowieka, 
który nie był winien żadnego zabójstwa? Popełniłeś 
rzecz potworną!” 

 
Historia ta toczy się dalej a w wersecie 18:80 Al-Khidr odpowiada: 
 

 اًرْفُكَو اًناَیْغُط اَمُھَقِھُْری َْنأ اَنیِشَخَف ِنْیَنِمْؤُمُ هاَوََبأ َناَكَفُ مَُالغْلا اََّمأَو
 

A co się tyczy tego chłopca, to jego rodzice byli ludźmi 
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wiernymi i obawialiśmy się, że on (ten chłopiec) narzuci 
im bunt i niewiarę. 

 
W zbiorze Sahih Muslim, księga 33, hadis 6434104, znajduje się 
wyjaśnienie tej historii: 
 

… wysłannik Allaha powiedział: Ten młody człowiek, 
którego zabił Khadir, był niewierny z natury a gdyby 
przeżył, to uwikłałby swoich rodziców w bunt i nie-
wiarę. 

 
Przeanalizujmy tę historię i dowiedzmy się co jest tutaj nie tak: 
 

1. Ów chłopiec jest muzułmaninem, który nic złego nie zrobił. 
Jeden i drugi islamski prorok zgadzają się co do tego, 
że chłopiec ten był niewinny! 

2. Jak można osądzić kogoś za przestępstwo, które jeszcze 
nie zostało popełnione? Ten chłopiec był jeszcze dzieckiem; 
dziecko to nie wiedziało nawet co uczyniło (lub co miałoby 
uczynić). Prawdę mówiąc nic jeszcze nie zrobiło. 

3. Werset 80 podaje, że Al-Khidr obawiał się, że chłopiec ten 
mógłby być niesprawiedliwy. 

4. Al-Khidr nie jest nawet pewien czy chłopiec ten porzuci islam 
czy nie. 

5. Jeżeli ta historia jest prawdziwa, to dlaczego na świecie są 
miliony dzieci, które stają się ateistami a wielu z nich obraża 
swoich rodziców, lecz Allah nie przyczynia się do ich śmierci 
podczas dzieciństwa? Dlaczego tylko ten jeden chłopiec? 

6. Sposób w jaki prorok islamu, Al-Khidr, zabił tego chłopca 
był szczególnie brutalny. 

7. W wykładni wersetu 18:74105 (tafsir Al-Jalalayn) czytamy: 
 

(...) i on, al-Khidr, zabił go podrzynając mu gardło 

                                                
104  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/45. 
105 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/18.74 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
18&tAyahNo=74&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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nożem, gdy chłopiec leżał lub poprzez odrywanie 
mu głowy rękoma lub poprzez rozbijanie jego 
głowy o ścianę (...) 

 
8. Dlaczego ktoś miałby zabić drugą osobę w tak okrutny sposób? 

Pamiętajcie: nie mówimy tutaj o dorosłym człowieku, który 
zrobił coś złego. Jeśli by tak było, to moglibyśmy powiedzieć, 
że Al-Khidr pragnął dokonać krwawej zemsty. W naszym 
przypadku był to tylko chłopiec i został zabity w bardzo 
brutalny sposób. Jaki był sens w odcięciu mu głowy a następnie 
uderzaniu jego głową o ścianę? 

9. Ostatecznie możemy powiedzieć, że jest to bajka ukazująca 
obrzydliwe oblicze islamu. Zabicie kogoś za nic, tylko ze 
względu na obawę, że mógłby uczynić coś w przyszłości. 
Gdyby ta historia była prawdziwa, wtedy cała ludzkość 
musiałaby zostać zabita zanim dorośnie. 

 
 

Allah sprowadza na manowce tego 
kogo chce i prowadzi tego kogo chce 

 
Stanowisko Allaha odnośnie „przewodnictwa” znajdujemy w Koranie 
4:88: 
 

 ْنَمَوُ َّ»ا َّلََضأ ْنَم اُودَْھت َْنأ َنُودیُِرَتأ اُوبَسَك اَمِب ْمُھَسَكَْرأُ َّ»اَو ِنَْیَتئِف َنیِقِفاَنُمْلا يِف ْمُكَل اَمَف 
  الیِبَسُ ھَلَ دَِجت َْنلَفُ َّ»ا ِلِلُْضی

 
Dlaczego dzielicie się na dwie grupy odnośnie obłudników? Allah 
potępia ich za to czego dopuściły się ich ręce. Czy chcesz 
poprowadzić tych, których Allah sprowadził na manowce? Dla 
tych, których Allah sprowadził na manowce nie znajdziesz żadnej 
drogi. 

 
Więcej informacji uzyskujemy z Koranu 6:39: 
 

 ٍطاَرِص ىَلَعُ ھْلَعْجَیْ أَشَی ْنَمَوُ ھْلِلُْضیُ َّ»ا ِأَشَی ْنَم ِتاَُملُّظلا يِفٌ مُْكبَو ٌّمُص اَنِتاَیآِب اُوبَّذَك َنیِذَّلاَو
 ٍمیَِقتْسُم

 
Ci, którzy zarzucają Naszym znakom kłamstwo są głusi, niemi i 
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pozostają w ciemnościach. Allah sprowadza na manowce kogo 
chce i stawia na drodze prostej kogo  
chce. 



 

 153 

W Koranie 6:125 czytamy: 
 

 اًِقّیَضُ هَْردَص ْلَعْجَیُ ھَّلُِضی َْنأْ دُِری ْنَمَو ِمالْسِإلِلُ هَْردَص ْحَرْشَیُ ھَیِدْھَی َْنأُ َّ»ا ِدُِری ْنَمَف 
  َنُونِمُْؤی ال َنیِذَّلا ىَلَع َسْجِّرلاُ َّ»ا ُلَعْجَی َكِلَذَك ِءاَمَّسلا يِفُ دَّعَّصَی اَمََّنأَك اًجَرَح

 
Kogo Allah chce poprowadzić drogą prostą, temu rozszerza pierś 
wobec islamu, a kogo chce sprowadzić z drogi, temu czyni pierś 
ciasną, skrępowaną, jakby chciał wznieść się do nieba. W ten 
sposób Allah daje odczuć swój gniew tym, którzy nie wierzą. 

 
1. Jak więc widzicie, ten kto w islamie prowadzi do zła to Allah 

a nie szatan! 
2. Jeśli to dzieło Allaha, to jakie jest w takim razie zadanie 

szatana? 
3. Ten werset podaje jednoznacznie, że Mahomet nie ma prawa 

ani też nie jest mu wolno prowadzić tych ludzi; dlaczego więc 
Mahomet został nazwany wysłannikiem Boga? Jakie jest 
jego zadanie? 

4. Dlaczego Allah jest zagniewany na Mahometa za próbę 
pokierowania tymi ludźmi? 

 
W Koranie 7:178 czytamy: 
 

 َنوُرِساَخْلاُ ُمھ َكِئَلُوأَف ْلِلُْضی ْنَمَو يَِدتْھُمْلا َوُھَفُ َّ»ا ِدْھَی ْنَم
 

Ten, kogo Allah prowadzi, ten jest prowadzony [drogą prostą], 
a ten kogo Allah sprowadza na manowce, ten jest pośród tych, 
którzy ponieśli stratę. 

 
1. Cóż to za bóg!? Jak Allah może poprowadzić ludzi a następnie 

sprowadzić ich na manowce a potem ukarać ich za to, że zostali 
sprowadzeni na manowce? 

2. Najwyraźniej w islamie jest to tylko kwestia szczęścia.  
Jeśli się nam poszczęści, to będziemy pośród tych, których 
Allah wybierze w swoim kaprysie a jeśli się nam nie poszczęści, 
wtedy będziemy pośród tych, których Allah odrzuci. I nawet nie 
będziemy wiedzieć jaka była nasza wina. 
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Allah sprowadza Żydów 
i chrześcijan na manowce 

 
Chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, że muzułmanie powtarzają 
nam w kółko, że Jezus NIGDY nie został ukrzyżowany. Ukrzyżowanie 
Chrystusa jest bardzo ważną kwestią wiary chrześcijańskiej i to do tego 
stopnia, że jeśli ktoś nie wierzy w ukrzyżowanie Chrystusa, wtedy nie 
jest chrześcijaninem. 
 
Ale historia przedstawiona w Koranie jest dziwna i pozbawiona sensu. 
Przyjrzyjmy się więc logice Allaha i Mahometa czytając Koran 4:157 
(tłumaczenie według Muhsina Khana): 
 

ّبُش ْنِكَلَوُ هُوبَلَص اَمَوُ هُوَلتَق اَمَوِ َّ»ا َلوُسَر َمَیْرَم َنْبا ىَسیِع َحیِسَمْلا اَنَْلتَق اَّنِإ ْمِھِلْوَقَو  ْمُھَل َھِ
ّتا ِالإ ٍمْلِع ْنِم ِھِب ْمُھَل اَمُ ھْنِم ٍّكَش يَِفل ِھیِف اُوَفَلتْخا َنیِذَّلا َِّنإَو   اًنیِقَیُ هُوَلتَق اَمَو ِّنَّظلا َعاَبِ

 
I ze względu na to, że powiedzieli (przechwalając się): 
„My zabiliśmy Mesjasza, ‘Isę (Jezusa), syna Maryam 
(Maryi), wysłannika Allaha” – ale oni go nie zabili, 
ani też nie ukrzyżowali, lecz podobizna ‘Isy (Jezusa) 
została nałożona na innego mężczyznę (i zabili tegoż 
mężczyznę), a ci, którzy się różnią w tej kwestii są pełni 
wątpliwości. Oni nie posiadają żadnej (pewnej) wiedzy 
i podążają tylko za przypuszczeniami. Gdyż niewątpliwie; 
nie zabili go [tzn. 'Isę (Jezusa), syna Maryam (Maryi)] 

 
Jame' Al Baiyan Fe Tafsir Al Qur’an, rok 310 (muzułmański). 
 

310 ت( يربطلا /)نآرقلا ریسفت يف نایبلا عماج ریسفت ) ـھ  ) 
 رشعم ای :لاق َّيـلإ َُكعِفاَر ّىنإ هللا نم هءاج نیح ىسیع نأ :لاق ،قاحسإ نبا نع
 يـتروص يـف موقلل ھبشی ىـتح ةنجـلا يـف يـقیـفر نوكی نأ ّبحی مكیأ :نیـیراوحـلا
 ،ھیـف سلجف يسلجـم يـف سلجاـف :لاق هللا حور ای انأ :سجرس لاقف ؟يـناكم هولتقیـف
 هوبلص يذلا وھ ناكف ،هوبلصف ،هوذخأف ھیـلع اولـخدف ،ھیـلع هللا تاولص ىسیع عفُرو
ّبُشو  ،مھتدع اوصحأف مھوأر دق ،ةمولعم ىسیع عم اولـخد نیح مھتدع تناكو .ھب مھل ھِ
 ،ّةدعلا نمً الجر اودقفو ھباحصأو نوری امـیـف ىسیع اودجو هوذخأیـل ھیـلع اولـخد امـلف
 نیـثالث اطویایركز سدویـل اولعج ىـتح ،ىسیع نوفرعی ال اوناكو .ھیـف اوفلتخا يذلا وھف
ّبَُقأس يـنإف ھیـلع مـتلـخد اذإ :مھل لاقف ،هایإ مھفّرعیو ھیـلع مھلدی نأ ىـلعً امھرد  وھو ،ھلِ
ّبَُقأ يذلا  ،ىسیع ةروص يـف سِجْرَس ىأر ،ىسیع عفُر دقو ،ھیـلع اولـخد امـلف هوذخف لِ
 .هوبلصف هوذخأف ،ھلبقف ھیـلع ّبكأف ،ىسیع وھ ھنأ ّكشی مـلف
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Ibn Ishaq powiedział: Gdy Isa [muzułmański Jezus] 
otrzymał objawienie (słowa od Allaha): „Wyniosę Cię 
do nieba, o Iso.”, wtedy Isa powiedział do swoich 
apostołów: „Który z was zajmie moje miejsce, aby został 
zabity [zamiast mnie] a wtedy będzie moim towarzyszem 
w niebie, a Allah nałoży na niego mój wygląd, tak aby 
wyglądał tak jak ja a wtedy oni zabiją go zamiast mnie?” 
Jeden z apostołów o imieniu Sarjes powiedział do Isy: 
„Ja, o duchu Allaha!” Wtedy Isa powiedział do niego: 
„Zajmij więc moje miejsce.” I on usiadł na jego miejscu. 
Wtedy Allah wzniósł Isę do siebie do nieba. Następnie do 
domu weszli Żydzi i zabrali Sarjesa i ukrzyżowali go, gdyż 
był tym, który wyglądał jak Isa, po tym jak Allah sprawił, że 
wyglądał jak Isa. Kiedy weszli do domu, wtedy doliczyli się 
dwunastu osób i brakowało jednej osoby, ponieważ Isa 
został wniebowzięty przez Allaha. Ponieważ nie wiedzieli 
jak wyglądał Isa106, dlatego zaproponowali Judaszowi 
Iskariocie trzydzieści srebrników, aby ten poprowadził ich 
do Isy. On im powiedział: „Kiedy wejdę, wtedy go pocałuję, 
abyście wiedzieli, który z nich to Isa.” Kiedy weszli do 
domu, Isa był już wniebowzięty, ale Judasz zobaczył 
Sarjesa, który wyglądał jak Isa, tak więc go pocałował 
tak jak im powiedział a oni go wtedy ukrzyżowali. 
 
(Podobny przekaz pojawia się również w tafsirze Ibn Kathira107.) 
 

Gdy zastanawiamy się nad tą historią, wtedy nic w niej nie ma sensu: 
 

1. Allah nalega, aby (islamski) Jezus nakazał swoim apostołom 
kłamać, tak aby on mógł uciec! 

2. Allah oszukuje Żydów i chrześcijan. Przekaz o 12 apostołach – 
bez względu na to, czy tam byli czy nie – nie pomaga nam 
zrozumieć dlaczego Allah sprawia, że na krzyżu zobaczyli 
Jezusa zamiast Sarjesa. Nawet gdybym od 100 tysięcy osób 
usłyszał, że to nie był On, to nie zaakceptowałbym ich 

                                                
106  Żydzi nie wiedzieli jak wyglądał Isa? 
107 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Kathir/4.155 (tekst zaczyna się od słów: 

„The Evil Accusation the Jews Uttered …”) lub http://m.qtafsir.com/Surah-
An-Nisa/The-Evil-Accusation-the-Jews-U---. 
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świadectwa, gdybym na własne oczy zobaczył Jezusa na krzyżu. 
Poza tym: jak można sprawić, aby jego matka, Maryja, 
zaakceptowała fakt, że to tak naprawdę nie Jezus zawisł 
na krzyżu, jeśli ukrzyżowana osoba wyglądała tak samo jak 
Jezus i miała ten sam głos? 

3. Dlaczego żaden z dwunastu apostołów Jezusa nie powtórzył 
tej historii ani nawet nie wspomniał słowem o innej osobie, 
która została ukrzyżowana zamiast Jezusa? 

4. Jaki jest sens ocalenia Jezusa i sprawienia, że jakiś inny 
dobry człowiek umrze za niego? Jest to tchórzliwy czyn Isy, 
muzułmanina, uciekającego i proszącego, aby ktoś inny 
poniósł śmierć zamiast niego. Tak nie postępują bohaterowie. 
Prawdziwi bohaterowie umierają za innych i nie proszą 
innych, aby umierali za nich. 

5. Jeżeli Allah jest prawdziwym Bogiem, to czy nie wiedział, 
że sklonowanie Jezusa przyczyni się do największego oszustwa 
w historii ze względu na miliardy osób, które zaakceptowały 
chrześcijaństwo? 

6. To czyni Allaha największym z oszustów w historii ludzkości! 
7. Oznaczałoby to również, że Allah jest szatanem! Tylko szatan 

oszukuje! 
8. Historia ukrzyżowania według Koranu dowodzi, że to co 

przekazuje Biblia o ukrzyżowaniu Chrystusa jest prawdą. 
Biblia przekazuje to, co widzieli naoczni świadkowie a byłoby 
to ogromnym oszustwem, gdyby przekazali coś innego niż to, 
co widzieli na własne oczy. 

9. Jaki jest sens „klonowania” islamskiego Jezusa po tym, gdy 
Allah wzniósł go już do nieba zanim przybyli Żydzi, aby go 
zabić? Jeśli Allah wziął Jezusa do nieba, aby go ocalić, to 
dlaczego nie mógł również ocalić wszystkich jego apostołów? 
A może Allahowi skończyły się sztuczki i fortele? Czemu nie 
sprawił, aby wszyscy apostołowie wyglądali jak Jezus? 

10. Historia ukrzyżowania przedstawiona w Koranie jest najgłupszą 
ze wszystkich możliwych historii. Jednocześnie mamy tutaj 
przykład mentalności Mahometa, autora tej bajki, który 
pokazuje nam jak kłamstwo jest akceptowane w islamie, 
jeśli to Allah lub muzułmanie uciekają się do kłamstwa 
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w stosunku do innych. 
11. Jako że udowodniliśmy, że Allah kłamie, to powinniśmy 

pamiętać o tym, co Chrystus mówi w Ewangelii wg św. 
Jana 8:44: 

 
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania 
waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie  
nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi 
kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa. 

 
12. Myślę, że po przytoczeniu tego wersetu nie mam nic więcej 

do powiedzenia na ten temat. Chrystus dał nam odpowiedź. 
 
 

Powrót Mesjasza 
 

Widzieliśmy już, że muzułmański Jezus (Isa) jest obecnie w niebie 
i wciąż żyje do dnia dzisiejszego. Ale ta historia się na tym nie kończy. 
W zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 34, hadis 425108 czytamy: 
 

Przekazał Abu Huraira: wysłannik Allaha powiedział: 
Na niego, w którego ręku jest moja dusza, syn Maryi 
(Jezus) zstąpi wkrótce pośród was ludzi (muzułmanów) 
jako sprawiedliwy władca i złamie krzyż i zabije świnię 
i zniesie dżizję (podatek pobierany od niemuzułmanów, 
którzy są pod „ochroną” władz muzułmańskich). Wtedy 
będzie mnóstwo pieniędzy i nikt nie będzie przyjmował 
darów charytatywnych. 

 
1. Tutaj widzimy nowy wizerunek Jezusa w islamie. Pamiętajcie: 

Mahomet jest największym i najważniejszym ze wszystkich 
proroków Allaha, ale nie żyje! Islamski Jezus jest tylko 
prorokiem – oczywiście prorokiem islamu – a jego księga 
została sfałszowana! To on uciekł, aby uratować swoje życie 
i zwrócił się do kogoś innego, aby ten umarł za niego; a jednak 
po wszystkich tych przedziwnych rzeczach, które Koran podał 

                                                
108 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/34/169. 
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odnośnie jego osoby, jest on nadal Zbawicielem świata! 
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2. To on powróci, aby rządzić światem! Sam Mahomet powiedział, 
że Isa będzie „sprawiedliwym władcą” i to dla całego świata. 

3. Musimy się więc zastanowić nad tym, dlaczego w takim razie 
Mahomet nie był lub nie jest Mesjaszem? 

4. Nawet w filmach wszyscy giną z wyjątkiem bohatera. 
Ostatecznie to bohater ocala dobrych ludzi i odnosi zwycięstwo. 
W świetle przytoczonego powyżej hadisu to Jezus Chrystus 
przyniesie zwycięstwo a nie martwy „prorok” Mahomet. 

5. Oznacza to, że my chrześcijanie postępujemy logicznie 
i właściwie. Gdyby ktoś ci powiedział: „Mamy do wyboru 
dwie osoby, aby podążać za jedną z nich. Jedna żyje a druga 
jest martwa.” Za kim powinniśmy podążać? 

6. Jeśli Jezus będzie sprawiedliwym władcą i sędzią, to czy 
nie czyni to Jezusa Bogiem? W Koranie 6:57 czytamy: 

 
ّنِإ ُْلق ّیَب ىَلَع يِ ّبَر ْنِم ٍةَنِ  ُُّصقَیِ َِّ» َِّالإُ مْكُحْلا ِِنإ ِھِب َنُولِجَْعتَْست اَم يِدْنِع اَم ِھِب ُْمتْبَّذَكَو يِ
 َنیِلِصاَفْلا ُرْیَخ َوُھَو َّقَحْلا

 
Powiedz: „Ja opieram się na jasnym dowodzie, pocho-
dzącym od mojego Pana, a wy to odrzucacie. Ja nie 
mam władzy nad tym, co wy staracie się przyspieszyć 
spośród kary. Decyzja należy tylko do Allaha! Allah 
głosi prawdę, i to On jest najlepszy spośród sędziów.” 

 
7. Jak widzimy najlepszym spośród sędziów jest Allah, ponieważ 

jest jedynym, który zna prawdę. Znajomość prawdy oznacza 
wiedzę o tym, co ukryte. Aby być doskonałym sędzią, trzeba 
znać grzechy każdej osoby, kłamstwa i prawdę. To czyni Jezusa 
osobą, która zna to, co niewidoczne i ukryte – tak jak czytamy 
w Koranie 3:49: 

 
َّنأ َلیِئاَرِْسإ يِنَب ٰىَلِإ ًالوُسَرَو  ّبَّر نِّم ٍةَیآِب مُُكتْئِجْ دَق يِ َّنأۖ  ْمُكِ ّطلا َنِّم مُكَل ُُقلَْخأ يِ  َِةئْیَھَك ِنیِ
ۖ ِ َّ»ا ِْنِذإِب َٰىتْوَمْلا يِیُْحأَو َصَرَْبْألاَو َھَمَْكْألا ُئِرُْبأَوۖ ِ َّ»ا ِْنِذإِب اًرْیَط ُنوُكَیَف ِھیِف ُُخفَنأَف ِرْیَّطلا
ّبَُنأَو َذ يِف َِّنإۚ  ْمُكِتُوُیب يِف َنوُرِخََّدت اَمَو َنُولُْكَأت اَمِب مُُكئِ   َنیِنِمْؤُّم ُمتنُك ِنإ ْمُكَّل ًةَیَآل َكِلٰ

 
I uczynię go wysłannikiem do synów Izraela: „Przyszed- 
łem do was ze znakiem od waszego Pana. Ja utworzę wam 
z gliny postać ptaka. Ja tchnę w niego i on stanie się żywy – 
za zezwoleniem Allaha. Ja uzdrowię niewidomego i trędo-
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watego i ożywię zmarłych – za zezwoleniem Allaha. Ja wam 
powiem co jecie i co gromadzicie w waszych domach. 
Zaprawdę, w tym jest znak dla was. Jeśli jesteście 
wierzący.” 

 
8. Jak widzicie, Jezus wie co jemy i co gromadzimy w naszych 

domach. To oznacza, że: 
 

ñ Jezus jest sprawiedliwy oraz władcą, 
ñ Jezus jest wszędzie (jest wszechobecny), 
ñ Jezus jest u boku każdej osoby na ziemi, 
ñ nic nie można ukryć przed Jezusem i nie ma to znaczenia 

jak bardzo będziemy się starać coś przed Nim utaić, 
ñ Jezus jest w stanie stworzyć życie, 
ñ Jezus przywrócił wzrok i dał go tym, którzy urodzili się 

niewidomi wypowiadając jedno słowo. 
 
Zabawne jest przy tym to, że Jezus w Koranie uczynił wszystkie 
te cuda, abyśmy uwierzyli w Allaha. Lecz wszystkie te cuda 
sprawiają, że wierzymy w Niego. 
 
I ponownie: Allah jest głupcem dając człowiekowi to, czego 
posiadać nie powinien, ponieważ tylko Bóg może dokonywać 
takich cudów, jak podano w Koranie 22:6: 

 
 ٌریِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَعُ ھََّنأَو َىتْوَمْلا يِیُْحیُ ھََّنأَو ُّقَحْلا َوُھَ َّ»ا ََّنأِب َكِلَذ

 
Jest tak, ponieważ Allah jest prawdą. To on ożywia umarłych 
i to on jest nad każdą rzeczą wszechwładny. 
 

W Koranie 7:188 czytamy co Mahomet ma mówić o sobie jako 
o człowieku: 

  
 َنِم ُتَْرثَْكتْسال َبْیَغْلاُ َملَْعأ ُتْنُك ْوَلَوُ َّ»ا َءاَش اَم ِالإ ا°رَض الَو اًعْفَن يِسْفَنِل ُكِلَْمأ ال ُْلق
  َنُونِمُْؤی ٍمْوَقِل ٌریِشَبَو ٌریِذَن ِالإ اََنأ ِْنإ ُءوُّسلا َيِنَّسَم اَمَو ِرْیَخْلا

 
Powiedz: „Ja nie władam dla samego siebie ani korzyścią ani 
szkodą, lecz tylko tym, co zechce Allah. Gdybym znał to co 
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ukryte, to z pewnością zabrałbym dla siebie wiele dóbr i żadne 
zło by mnie nie dotknęło. Ale jestem tylko ostrzegającym 
wysłannikiem i głosicielem dobrych wieści dla tych, którzy 
wierzą.” 

 
1. Tutaj Mahomet pokazuje nam swoje prawdziwe oblicze. 

Popatrzcie: Mahomet mówi nam: „gdybym znał to co  
ukryte, to z pewnością zabrałbym dla siebie wiele dóbr.” 
Nie powiedział: „Pomógłbym wam poprzez to.” Widzimy  
tutaj, że Mahomet pomyślał najpierw o sobie! 

2. Powiedział jasno i wyraźnie, że nie wie nic o tym co jest 
ukryte i udowodnił to. Musimy więc zadać sobie tutaj pytanie 
dlaczego Koran Allaha podaje nam, że Jezus może nam 
powiedzieć co jemy, co chowamy i gromadzimy w naszych 
domach i dlaczego Mahomet tego nie potrafi!? Czy Mahomet 
był tylko jakimś odpadem i Allah nie chciał, aby choć przez 
chwilę wydawał się być prorokiem? Dowiedzieliśmy się 
o jeszcze jednej rzeczy, która dowodzi niemoc Mahometa  
i jego boga. Mahomet nie miał innego wyjścia, jak tylko 
twierdzić, że cuda Jezusa pochodziły od jego boga – czyli  
przypisując te zasługi Allahowi. Jednocześnie Allah nie był 
w stanie wesprzeć Mahometa choćby jednym cudem – jak 
podaje Koran 17:59109: 

 
Powstrzymujemy się od zsyłania cudów, gdyż wcześ-niejsze 
pokolenia nie uznali je za prawdziwe cuda! ... 

 
3. Allah powiedział jednoznacznie, że powstrzymuje się od 

obdarowania Mahometa jakimkolwiek cudem. Jest to tylko 
fałszywa wymówka Mahometa, ponieważ on sam nie mógł 
uczynić żadnego cudu. Ponadto zastanówmy się jakie to 
poprzednie pokolenia odrzuciły cuda Jezusa czy Mojżesza? 
Wszyscy chrześcijanie wierzą w te cuda, a więc jest to  
po prostu fałszywe twierdzenie Mahometa. Mahomet  
stara się uciec przed tymi, którzy nieustannie pytają go o to, 
dlaczego nie może uczynić tego, co uczynił Jezus, Mojżesz 
i inni. Później przyjrzymy się temu bardziej szczegółowo. 

                                                
109  Porównaj np.: https://quran.com/17/59?translations=18,22. 
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ñ Allah chciał nam udowodnić, że jest Bogiem dając 

Jezusowi boskie zdolności, aby mógł dokonać tego, 
co powinien i może uczynić tylko Bóg! 

ñ Czy Allah wiedział, że tego rodzaju cuda sprawią, 
że chrześcijanie uwierzą w Jezusa i że to on jest 
ponad ludzkością i że uczynią go swoim Bogiem? 

ñ Innymi słowy: jeśli Jezus nie może wskrzesić nikogo, 
nie może stworzyć ptaka, przywrócić wzrok niewidomym, 
uzdrowić trędowatych, powiedzieć nam co chowamy 
w domach, powiedzieć nam co jemy, jeśli nie jest synem 
dziewicy – wciąż żywym od 2000 lat –, jeśli nie może 
zostać dotknięty przez szatana110, jeśli nie jest święty, 
jak podaje Koran 19:19111, i jeśli nie jest sędzią i władcą 
u krańca czasów, to nie mamy powodu, aby uczynić go 
Bogiem! Z punktu widzenia islamskiej logiki (co do 
czynienia cudów) był to więc Allah, który sprawił,  
że czcimy Jezusa. 

ñ Przyjrzyjmy się teraz Koranowi 3:49, gdzie muzułmański 
Jezus mówi: „Ja utworzę wam z gliny postać ptaka (...) 
tchnę w niego i on stanie się żywy”. 
To prowadzi nas do kolejnego pytania. Jeśli dzieje się to 
za przyzwoleniem Allaha, to dlaczego werset podaje: 
„Ja utworzę”? To oznaczałoby, że „przyzwolenie Allaha” 
jest aprobatą działań Jezusa. Wszystko co robimy w naszym 
życiu może być wbrew przyzwoleniu lub pozwoleniu Allaha. 
Muzułmanin może na przykład zgwałcić swoją żonę, 
ponieważ jest to aprobowane przez Allaha (dzieje się to 
za przyzwoleniem Allaha). Otrzymanie na to pozwolenia 
nie oznacza jeszcze, że mężczyzna jest w stanie temu 
sprostać – jeśli jest np. słaby. W niektórych krajach 
muzułmańskich jedna muzułmanka jest w stanie pobić 
dziesięciu mężczyzn. Przejdźmy teraz do Koranu 55:33: 

 
O zgromadzenie dżinów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć 

                                                
110  Porównaj: https://sunnah.com/bukhari/59/95. 
111  Porównaj: https://quran.com/19/19?translations=22. 
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przez sferę niebios i ziemi, to przenikajcie! Lecz nigdy nie 
będziecie w stanie przeniknąć jak tylko za upoważnieniem 
[Allaha]. 
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ñ Jak widzicie Allah rzuca nam wyzwanie, abyśmy opuścili 
ziemię bez jego pozwolenia. Czy Rosjanie lub Amerykanie 
opuścili ziemię? Jak wiemy stało się to bez pozwolenia 
Allaha. Zresztą tak samo jak w przypadku biblijnego 
Chrystusa, gdy wstąpił do nieba. 
O co mi chodzi: muzułmanie chętnie używają tego słowa – 
pozwolenie lub przyzwolenie – aby wyjaśnić dlaczego 
Jezus posiadał te zdolności. Mogą na przykład powiedzieć: 
„W czasach Jezusa medycyna była tak zaawansowana! 
To dlatego cuda Chrystusa dotyczyły uzdrowień!” 

ñ Wszyscy wiemy, że to co uczynił Jezus miało miejsce  
600 lat przed pojawieniem się Mahometa. Jak wiemy,  
nauka się rozwija a nie uwstecznia. 

ñ Czy dzisiaj, 2000 lat po Chrystusie, cała wiedza naukowa 
ludzkości może dokonać choć jednego cudu Chrystusa? 

ñ Pamiętajcie: Jezus nigdy nie podawał żadnych leków; 
Jezus dawał polecenia. A to ogromna różnica! 

 
 

By nadać poetyckie brzmienie 
przesadzamy z kłamstwami 

 
Przejdźmy do Koranu 97:3: 
 

 ٍرْھَش ِفَْلأ ْنِم ٌرْیَخ ِْردَقْلاُ ةَلْیَل
 

Noc Przeznaczenia jest lepsza niż tysiąc miesięcy. 
 
Przeanalizujmy ten werset bardzo uważnie. W tym wersecie czytamy 
o nocy, podczas której Allah zesłał pierwszy werset Koranu. Oto kilka 
pytań dotyczących tej nocy: 

 
Dlaczego modły odprawiane tej nocy są lepsze niż 1000 miesięcy? 

 
Jeśli znasz język arabski, wtedy zapewne zauważysz, że Mahomet 
dobiera sobie słowa, aby brzmiały bardziej poetycko. Przyjrzyjmy się 
temu. Cztery zdania w wersetach 97:2-5 kończą się słowami  رمأ رھش ردق
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رجف  (qader, shaher, amr, fajer)112. Koran Mahometa nie przywiązuje 
wagi do znaczenia. Mahomet próbuje po prostu dopasować słowa 
do rymu. Jest to oczywiste w przypadku każdego słowa a całość 
jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu. 
 
Jedna noc modłów = 1000 miesięcy = 83,3 lat modłów w pozostałe 
noce! 
 
Czy to sprawiedliwe? Jeśli będę się modlił w jedną noc, to czy będę 
lepszy od kogoś, kto modlił się przez 83 lata? Przyjrzyjmy się wykładni 
tego wersetu: tafsir Ibn Abbas, Koran 97:3113: 
 

… uczynki spełnione w tej nocy są lepsze niż uczynki 
spełnione w ciągu 1000 miesięcy, w których nie ma takiej 
nocy. 

 
Koran 2:82: 
 

  َنُودِلاَخ اَھیِف ُْمھ ِةَّنَجْلا ُباَحَْصأ َكِئَلُوأ ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلاَو
 

I ci, którzy uwierzyli i czynią dobro – dla nich będzie raj 
Allaha i tam będą przebywać na wieki. 

 
Powiedzmy, że mamy dwóch muzułmanów. Jeden z nich odprawiał 
modły w noc przeznaczenia. Czy będzie on lepszy niż ten drugi, który 
modlił się przez 83 lata, ale nie odprawiał modłów tej jednej nocy? 
Czy obydwaj wejdą do tego samego raju? Jeśli obydwaj otrzymają 
taką samą nagrodę, to dlaczego ta noc (noc przeznaczenia) jest lepsza? 
Czy taka osoba otrzyma tysiąckrotną nagrodę? Jeśli nagroda jest taka 
sama, wtedy oznacza to, że jest to tylko i wyłącznie rymowanka. To 
tylko puste słowa. Jeśli więc Allah jest sprawiedliwy to nie nagrodzi 
nikogo za jedną noc modlitwy w ten sam sposób lub nawet lepiej jak 
kogoś, kto modlił się przez 83 lata. To byłoby szaleństwem. Tak czy 
inaczej: Mahomet udowodnił nam ponownie, że to on stworzył Koran 
i że księga ta ma się tylko rymować, jednak słowa tej księgi nie mają 

                                                
112  Porównaj: https://quran.com/97/2-5?translations=57. 
113  Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/97.3 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSoraNo=
97&tAyahNo=3&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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znaczenia czy też rzeczywistej wartości.
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Allah chroni objawienie 
 

Allah podaje w pewnym wersecie, że chroni swoje objawienie. 
Przyjrzyjmy się temu i sprawdźmy czy to prawda. Wszyscy wiemy, 
że muzułmanie praktykują ukamienowanie za cudzołóstwo, ale gdzie 
jest nakaz Allaha odnośnie takiego postępowania? Zajrzymy do 
zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 8, księga 82, hadis 816114: 
 

Przekazał Ibn ‘Abbas: Umar powiedział: „Obawiam się, 
że gdy minie wiele czasu, wtedy ludzie mogliby powie-
dzieć: 'Nie możemy znaleźć wersetów Rajam (ukamieno-
wania na śmierć) w świętej księdze' i zatem mogą zbłądzić 
porzucając obowiązek, który objawił Allah. I oto potwier-
dzam, że kara Rajam [ukamienowania] ma być wymierzona 
temu, kto dopuści się nielegalnego stosunku seksualnego, 
jeśli jest już w stanie małżeńskim a przestępstwo jest 
potwierdzone przez świadków, ciążę lub przyznanie się do 
winy.” Sufyan dodał: „Nauczyłem się tej narracji na pamięć 
w ten oto sposób.” Umar dodał: „Niewątpliwie wysłannik 
Allaha wymierzał karę Rajam i tak też czyniliśmy my po 
jego odejściu.” 

 
Powyższy hadis jest autentycznym hadisem, zatwierdzonym 
przez wszystkich muzułmanów – i to bez wyjątku. Co możemy 
wywnioskować z tego przekazu? Może wywnioskować, że: 
 

1. w Koranie brakuje całego rozdziału lub przynajmniej 
kilku(nastu) wersetów; 

2. muzułmanie nie umieścili tego w Koranie; 
3. to co mówią nam muzułmanie, że znają Koran na pamięć, 

jest kłamstwem. Jeśli wiedzą co takiego brakuje, to dlaczego 
kalif Uthman nie dodał tego do Koranu, gdy go gromadził? 

 
To prowadzi nas do innej ważnej kwestii. W wykładni Koranu 15:9 
(tafsir Al-Jalalayn115) czytamy:

                                                
114  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/86/56. 
115 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/15.9 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
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15&tAyahNo=9&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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Zaprawdę to My (...), którzy objawiliśmy Wspomnienie,  
Koran, i zapewne My zachowamy go przed podmianą,  
przed zniekształceniem, uzupełnieniem i pomijaniem. 

 
ñ Jak widzimy obietnica Allaha nie jest prawdziwa, co czyni 

Koran księgą fałszywych obietnic i fałszywych proroctw. 
 
Gdzie znajdziemy pierwszy werset objawiony Mahometowi w noc 
przeznaczenia (noc Al Quader)? Koran nie jest ułożony chronologicznie, 
ale muzułmanie zgadzają się co do tego, że pierwszym wersetem 
Koranu jest werset 96:1: 
 

Czytaj w imię Allaha, który stworzył [wszystko co istnieje]! 
 
Czyż Allah nie nazwał zmiany miejsca wersetów sfałszowaniem? 
Przyjrzyjmy się dowodom w Koranie. Najpierw Koran 4:46: 

 
Pośród Żydów są ci, którzy zmienili miejsca słów 
i mawiają: „Słyszymy twoje słowa, ale nie okazujemy 
posłuszeństwa.” ... 

 
ñ Jest to więc oczywiste, że do sfałszowania przyczynia się ten, 

kto zmienia miejsca słów. Nie zapomnijmy, że gdy powstawał 
Koran, wtedy numeracja wersetów lub ich opis jeszcze nie 
istniał. 

ñ Przyjrzymy się jeszcze jednemu z wielu przykładów;  
Koran 5:3: 

 
Zakazałem wam spożywać padlinę, krew i wieprzowinę 
oraz to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię innego 
boga niż Allaha lub zwierzę zaduszone, zabite od ude-
rzenia, zabite na skutek pobodzenia lub zatłuczone 
na śmierć, to które pożerało dzikie zwierzę – chyba że 
zdołaliście je zabić przed jego śmiercią – i to, co zostało 
ofiarowane bożkom. I nie wolno wam się dzielić wróżąc 
za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, 
którzy odrzucili islam, są zrozpaczeni z powodu waszej 
religii: nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się mnie. 
Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię, obdarzyłem 
was w pełni moją łaską i wybrałem dla was islam jako 
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religię. Jednakże, jeśli ktoś będzie zmuszony głodem, 
nie w sposób zamierzony, aby naruszyć moje nakazy – 
zaprawdę Allah jest przebaczający, najbardziej litościwy. 
 
ñ Zwróćcie uwagę na część wersetu: „Dzisiaj udoskonaliłem 

dla was waszą religię, obdarzyłem was w pełni moją łaską 
i wybrałem dla was islam jako religię.” 

 
Jak widzicie przekaz brzmi „dziś islam stał się doskonały!” Ale mamy 
tu pewien problem. Jeśli „dziś islam stał się doskonały”, to jak można 
coś takiego powiedzieć w rozdziale 5:3? 
 
Po tym dniu nie ma więcej potrzeby zsyłania kolejnych rozdziałów 
i wersetów – a jak wiemy jest ich w Koranie jeszcze 109! Czy ktoś 
je dodał lub przesunął ten werset z jednego miejsca w inne, z końca 
Koranu na początek Koranu?  
 
Co więcej: co ma zakazane jedzenie wspólnego z doskonałością? 
Koran to pusta księga, której brakuje wielu nauk. Gdybyśmy 
przeprowadzili badanie całego Koranu, to 90% tego, co praktykują 
muzułmanie, nie jest w nim zawarte! 
 
Koran naucza wiele rzeczy, których muzułmanie nie mogą już dłużej 
praktykować. W wersecie 11:114 Koran nakazuje np. odprawianie 
modłów trzy razy dziennie: 

 
Odprawiajcie modły na obu krańcach dnia i w pierwszych 
godzinach nocy. ... 
 

Koran nigdzie nie podaje definicji znaczenia słowa Zakat – tych 
pieniędzy, które muzułmanie muszą zapłacić z tego co sami zarobili 
pracując albo z tego co ukradli chrześcijanom i Żydom. Mahomet 
nie zapomniał jaki jest jego udział w kradzieży. On i Allah dostali 
piątą część a reszta trafiła do tych, którzy walczyli razem z nim 
(Mahometem). W Koranie nie ma informacji na temat: 
 

ñ jak odbyć hadż (pielgrzymkę); 
ñ jak się modlić; 
ñ jak wykonać ablucję (obmycie); 
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ñ jak pościć; 
ñ kiedy pościć; 
ñ kiedy przestać pościć; 
ñ ile należy płacić zakatu. 

 
Z drugiej strony: które wersety są anulowane? Jak mamy wiedzieć, 
za którymi wersetami można podążać a za którymi nie, jeśli Koran 
zawiera jedne i drugie? Jest to jeden z powodów ogromnego 
zamieszania. 
 
Koran 8:41 wyjaśnia nam jak dzielić łupy wojenne: 
 

I wiedzcie, iż cokolwiek weźmiecie jako łupy, to piąta 
część należy do Allaha i jego wysłannika, do jego 
krewnych i sierot116, do ubogich i do podróżnego 
w potrzebie, jeśli naprawdę wierzycie w Allaha i w to, 
co zesłaliśmy Naszemu niewolnikowi (Mahometowi) ... 

 
Później dowiadujemy się, że muzułmanie oskarżali Mahometa 
o kradzież czerwonej bielizny spośród łupów – jak czytamy  
w Koranie 3:161 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
  

 ُْمھَو ْتَبَسَك اَّم ٍسْفَن ُّلُك ٰىَّفَُوت َُّمث ِةَماَیِقْلٱ َمْوَی َّلَغ اَمِب ِْتأَی ُْللْغَی نَمَو َُّلغَی َْنأٍ ّيِبَنِل َناَك اَمَو
  َنوُمَلُْظی َال

 
161  I nie godzi się prorokowi przywłaszczać sobie łupów 

a ten, kto oszukuje, ten przybędzie z tym co sobie 
przywłaszczył (zdobył nieuczciwie) w Dniu Zmartwych-
wstania. Wtedy zostanie zapłacone w pełni każdej 
duszy to, czego dokonała; nikt nie dozna niespra-
wiedliwości. 

 
W tafsirze odnośnie Koranu 3:161117 czytamy: 
 

                                                
116  Czyli tych, których osierocili wojownicy walczący za Mahometa. 
117 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/3.161 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
3&tAyahNo=161&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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Gdy w dniu bitwy pod Badrem zaginęła jakaś czerwona 
aksamitna odzież i niektórzy ludzie zaczęli mówić: 
„Być może prorok ją wziął”, wtedy objawione zostało 
co następuje: Nie godzi się, aby prorok dopuścił się 
sprzeniewierzenia (...), aby postępował podstępnie 
w stosunku do łupów, tak więc nie podejrzewajcie go 
o to; ktokolwiek dopuści się oszustwa, ten przyniesie 
to co ukradł w Dzień Zmartwychwstania niosąc to 
wokół szyi; wtedy każda dusza, ta nieuczciwa i inne, 
otrzyma w pełni zapłatę za to, co zyskała, [co] zrobiła, 
i nie będą pokrzywdzeni, ani nawet w jednej rzeczy. 

 
Wyobraźmy sobie apostołów Chrystusa oskarżających Go o kradzież 
bielizny! To jest niewątpliwie niemożliwe. Takiego zachowania można 
by się spodziewać od gangu przestępczego a nie od osób powiązanych 
z Bogiem. Jednocześnie widzimy tutaj kim jest Mahomet i kim są 
powiązane z nim osoby. 

 
 

Wyzwanie skierowane do ludzkości 
oraz dżinów w celu stworzenia Koranu 

 
Koran 17:88: 
 

Powiedz: „Gdyby zebrali się wszyscy ludzie i dżiny, 
aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, wtedy 
nie zdołaliby tego uczynić, nawet gdyby się wzajemnie 
wspierali.” 

 
ñ To wyzwanie jest jednoznacznie skierowane zarówno  

do dżinów jak i ludzi. 
ñ Myślę, że jeśli znajdziemy kogoś, kto może stworzyć taki 

sam Koran – lub lepszy –, wtedy Allah przegrał swój zakład. 
 
W poniższym hadisie (księga Al-It'qan Fee 'Olum Al-Qur'an, tom 1, 
strona 137) od Umara – towarzysza Mahometa i jednego z czterech 
muzułmańskich kalifów po Mahomecie –, Umar powiedział:
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 نآرقلا مولع يف ناقتإلا
  رشاعلا عونلا ] 137 :ص [ لوألا ءزجلا
 ای : تلق : ثالث يف يبر تقفاو : رمع لاق : لاق سنأ نع ، هریغو يراخبلا جرخأو
 ىلصم میھاربإ ماقم نم اوذختاو : تلزنف ؟ ىلصم میھاربإ ماقم نم انذختا ول هللا لوسر
 ربلا نھیلع لخدی كءاسن نإ ، هللا لوسر ای : تلقو ] 125 : ةرقبلا [ ] 138 :ص [
 ىلص - هللا لوسر ىلع عمتجاو . باجحلا ةیآ تلزنف ؟ نبجتحی نأ نھترمأ ولف ، رجافلاو

 اجاوزأ ھلدبی نأ نكقلط نإ ھبر ىسع : نھل تلقف ، ةریغلا يف هؤاسن - ملسو ھیلع هللا
  كلذك تلزنف ] 5 : میرحتلا [ نكنم اریخ

 
Anas przekazał, że Umar bin Al-Khattab powiedział: 
„Mój Pan zgodził się ze mną odnośnie trzech rzeczy: 
(Po pierwsze) powiedziałem: 'O apostole Allaha, tak bym 
chciał, abyś obrał za miejsce oddawania czci to miejsce 
w którym Abraham odprawiał modły. I tak zstąpiło boskie 
natchnienie: (strona 137) (Koran 2:125) I weźcie sobie (wy 
muzułmanie) jako miejsce modlitwy miejsce Abrahama.' 
(Po drugie) rzekłem do proroka Allaha: 'Dobrzy i źli ludzie 
rozmawiają z twoimi żonami, dlatego też rozkaż im, 
aby się zasłoniły.' Tak więc Allah zesłał werset odnośnie 
nakrycia kobiet (Koran 24:31). 
(Po trzecie) żony proroka zawarły przymierze przeciwko 
prorokowi a ja powiedziałem do nich: 'Może on, Pan 
proroka, da wam (wszystkim żonom) rozwód i zamieni 
was na lepsze żony od was.' I tak werset ten (Koran 66:5) 
został objawiony, tak samo jak ja go wypowiedziałem.” 
 

(Niemalże ten sam przekaz można znaleźć w zbiorze Sahih Al-Bukhari, 
tom 1, księga 8, hadis 395118.) 
 

1. Widzimy więc, że wyzwanie Allaha to szwindel! Jak można 
rzucać wyzwanie ludzkości i dżinom, aby stworzyli Koran 
jemu podobny, ale samemu kopiować słowa Umara? 

2. W tym hadisie widzimy, że Allah skopiował trzykrotnie to, 
co powiedział Umar. Zastanawiam się ile wersetów Allah 
skopiował od innych osób, lecz my o nich nic nie wiemy. 

3. Umar powiedział nawet: „I tak werset ten (Koran 66:5) 
został objawiony, tak samo jak ja go wypowiedziałem.” 

                                                
118 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/8/53. 
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4. Jest to tak oczywiste, że nie ma żadnego Allaha ani żadnych 
objawień. To Umar mówił do Mahometa. Mahomet usłyszał to, 
co powiedział Umar, spodobało mu się to i przejął pomysł 
Umara! Jak widzimy Allah jest jak zwykle na usługach 
Mahometa. 

 
Pokazałem wam jak Umar – jako zwykły człowiek – stworzył Koran 
i że nawet Allah użył słów Umara. Co więc z dżinami? Pamiętajcie, 
że Allah rzucał wyzwanie zarówno dżinom jak i ludziom. Czy istnieje 
jakiś fragment Koranu stworzony przez dżinów? 

 
Sądzę, że wielu z was słyszało już o szatańskich wersetach, które zostały 
przytoczone w książce Salmana Rushdie'ego zatytułowanej Szatańskie 
wersety. Czym więc są te szatańskie wersety? 
 
Szatańskie wersety są przedstawione w Koranie 22:52: 
 

I My nigdy nie wysłaliśmy przed tobą żadnego wysłannika 
czy proroka, lecz gdy ten recytował [Pismo], wtedy szatan 
podrzucił w jego recytację (swoje słowa), lecz Allah unie-
ważnia to, co szatan podrzucił a następnie utwierdza 
swoje objawienie i Allah jest wszechwiedzący, mądry. 

 
Dokładniejsze informacje odnośnie tej historii są podane w wykładni 
tego wersetu według Ibn Kathira, wydawnictwo drukowane, 1999, 
tom 5, strona 441: 
 
 

 اَمُ َّ»ا ُخَسْنَیَف ِھِتَّیِنُْمأ يِف ُناَطْیَّشلا ىَقَْلأ ىَّنََمت اَِذإ َِّالإٍ ّيِبَن َالَو ٍلوُسَر ْنِم َكِلْبَق ْنِم اَنْلَسَْرأ اَمَو
 ٌ میِكَحٌ میِلَعُ َّ»اَو ِھِتاَیآُ َّ»اُ مِكُْحی َُّمث ُناَطْیَّشلا يِقُْلی
 ةَرِجاَھُمْلا ْنِم ریِثَك عوُجُر ْنِم َناَك اَمَو قیِناَرَغْلا ةَّصِق اَنُھَھ َنیِرِّسَفُمْلا ْنِم ریِثَك َرَكَذْ دَق
 َْملَو ةَلَسْرُم اَھَل قُُرط ْنِم اَھَّنِكَلَو اوُمَلَْسأْ دَق شْیَُرق يِكِرْشُم ََّنأ ْمُھْنِم ا°نَظ ةَشَبَحْلا ضَْرأ ىَلِإ
 ُوَبأ اََنثَّدَح بیِبَح نْب ُسنُوی اََنثَّدَح مِتاَح يَِبأ نْبِا َلاَق َملَْعأ ََّ»اَو حیِحَص ھْجَو ْنِم ةَدَنْسُم اَھََرأ
 ِھْیَلَع َّ»ا ىَّلَص َّ»ا لوُسَرَ أَرَق : َلاَق رْیَبُج نْب دیِعَس ْنَع رْشِب يَِبأ ْنَع ةَبْعُش اََنثَّدَح دُواَد
 " ىَرُْخْألا َةثِلاَّثلا ةاَنَمَو ىَُّزعْلاَو َتَّاللا ُْمتَْیأَرََفأ " عِضْوَمْلا َاذَھ َغَلَب اَّمَلَف مْجَّنلا ةَّكَمِب َمَّلَسَو
 َرَكَذ اَم اُولاَق ىََجتُْرت َّنھتَعاَفَش َِّنإَو َىُلعْلا قیِناَرَغْلا َكْلِت : ھناَسِل ىَلَع ناَطْیَّشلا ىَقَْلأَف َلاَق
 " ةَیْآلا ِهِذَھ َّلَجَو َّزَع َّ»ا َلَزَْنأَف اُودَجَسَوَ دَجَسَف مْوَیْلا لْبَق ٍرْیَخِب اَنتَھِلآ
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(Ibn Kathir) powiedział: „Wielu komentatorów wspomina 
tutaj historię (Al Qaraniq) trzech córek Allaha i stała się 
ona znana do tego stopnia, że wielu muzułmanów, 
którzy pojechali do Etiopii, powróciło, ponieważ myśleli, 
że poganie nawrócili się na islam ze względu na historię 
od Ibn Hatema, przekazaną od Ibn Younisa, od Ibn Habiba, 
przekazaną od apostoła Allaha, że gdy recytował rozdział 
Al Najem w Mekce, wtedy on, szatan, włożył w jego usta: 
'Czy rozważaliście nad Al-Lat oraz Al-Uzą i Manat – 
tą trzecią? {Koran 53:19-20}, koniecznością jest to,  
aby je wychwalać i należy prosić o ich wstawiennictwo' 
a następnie prorok złożył pokłon i poganie również 
złożyli pokłon razem z nim.” 
 

Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły odnośnie tej relacji, 
ponieważ jest ona bardzo znana, ale przedstawię krótkie streszczenie: 
 

1. Szatan (który w islamie jest jednym z dżinów a nie upadłym 
aniołem) stworzył część Koranu – jak podaje nam ten werset. 

2. Sam Allah zatwierdził to do tego stopnia, że „bierze to, co 
podrzuca szatan”. Tak więc muzułmanie nie mogą powiedzieć, 
że nie uznają tego przekazu. Gdyby tak powiedzieli, wtedy 
oznaczałoby to, że werset ten jest kłamstwem a Koran 
nie może być uznany za prawdziwe źródło informacji. 

3. Gdy Mahomet wyrecytował szatańskie wersety,  
wtedy dowiódł parę rzeczy: 

 
ñ Koran szatana nie jest gorszej jakości niż Koran Allaha. 
ñ Mahomet nie zauważył, że wersety te pochodziły od szatana, 

ponieważ były zupełnie takie same jak te od Allaha. 
ñ Język arabski jest tutaj bardzo jednoznaczny: to szatan 

stworzył Koran a według osądu Mahometa był tak dobry, 
że wygłosił go i oznajmił, iż są to słowa Allaha. 

ñ Gdyby Koran ten był „zły”, to dlaczego Mahomet  
zrobił taką rzecz? 

ñ Gdy Allah rzucił nam wyzwanie, aby stworzyć Koran, 
wtedy powiedział „stwórzcie Koran taki jak ten”. 

ñ Rzucenie wyzwania ludzkości i dżinom nie było 
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jednak inteligentnym wyjściem i demaskuje słabość  
tego, kto stworzył Koran i to niezależnie od tego,  
kim by ta osoba nie była. 

 
Po udowodnieniu, że zarówno Umar jak i szatan stworzyli Koran, 
napotykamy pewien problem. W rzeczywistości nie jest to nasz 
problem, tylko problem Allaha. W wersecie, po dodatku szatana, 
czytamy to – Koran 22:53: 
 

 يَِفل َنیِمِلاَّظلا َِّنإَوۗ  ْمُُھبُوُلق ِةَیِساَقْلاَو ٌضَرَّم مِھِبُوُلق يِف َنیِذَّّلِل ًةَنْتِف ُناَطْیَّشلا يِقُْلی اَم َلَعْجَّیِل 
 ٍدیِعَب ٍقاَقِش

 
Allah czyni próbą to, co podsuwa szatan dla tych, którzy 
w swoich sercach noszą chorobę i którzy serca mają 
zatwardziałe, gdyż zaprawdę ciemięzcy są w niezgodzie. 

 
Ten werset przysparza muzułmanom wiele kłopotów: 
 

1. Szatan nie jest wcale zły, ale jest narzędziem oraz posłusznym 
sługą wykorzystywanym przez Allaha. 

2. Dlaczego Allah powiedział w wersecie 52, że usunie te 
szatańskie wersety, aż tu nagle powiada, że zostaną jednak 
wykorzystane, aby „czynić je próbą” (sprowokować bunt)? 
Oznaczałoby to, że w ogóle nic nie usunął, ponieważ jeśli  
by je usunął, wtedy nikt nie zostałby poddany próbie przez  
coś, co już nie istnieje! 

3. Jak szatańskie wersety mogą być próbą, jeżeli Mahomet 
je wypowiedział a poganom się spodobały? Przecież i tak 
byli już zgubieni i nie zmienili się ze względu na te wersety  
i nadal czcili pogańskich bożków. 

4. Jak te wersety odnoszą się do niesprawiedliwych (pogan)? 
Jeśli wersety te są w Koranie, to ci, którzy je czytają i je 
akceptują, to muzułmanie. 

5. Dlaczego Allah pozwolił na to, aby taki fałsz wyszedł  
z ust jego proroka? 

6. Jeśli Allah zna przyszłość, to dlaczego dopuszcza,  
aby stały się takie rzeczy? 

7. Jaki jest sens w pokazywaniu komuś drogi, gdy ten,  



 

 177 

kto ma prowadzić, szerzy fałsz? Allah mówi wyraźnie, 
że uwielbia taki sposób pomnożenia zamieszania wśród 
ludzkości – wśród tych, których nazywa „niesprawiedliwymi”. 
Sądziłem, że sens wprowadzania islamu był taki, 
aby z niesprawiedliwych uczynić sprawiedliwych? 

 
Za chwilę przejdziemy do następnej kwestii, ale w tej relacji jest jeszcze 
jeden problem. Jak jeszcze zobaczycie, wszystko zacznie cuchnąć 
o wiele bardziej niż dotychczas. Gdy ktoś wymyśla jedno kłamstwo, 
wtedy musi wymyślić następne kłamstwo, aby ukryć to poprzednie. 
Przejdźmy do Koranu 15:42, gdzie Allah mówi tak: 
 

  َنیِواَغْلا َنِم َكَعَبَّتا ِنَم َِّالإ ٌناَطْلُس ْمِھْیَلَع ََكل َسْیَل يِداَبِع َِّنإ 
رجحلا ةروس )  Al-Hijr, 42) 

 
Z pewnością nie będziesz miał władzy nad moimi 
niewolnikami (muzułmanami), z wyjątkiem tych, 
którzy podążają za tobą (szatanem)! 

 
Werset ten podaje jednoznacznie, że szatan nie może mieć kontroli 
nad jakimkolwiek dobrym człowiekiem (oczywiście muzułmaninem), 
chyba że nad zgubionymi i tylko ich może zwodzić – czyli chodzi 
o niewiernych. 
 

1. Jak w takim razie szatan może kontrolować Mahometa 
i wkładać szatańskie wersety w jego usta? Przeczytajmy  
pewien fragment hadisu ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 7, 
księga 71, hadis 658119: 

 
Przekazała Aisza: Pewien człowiek o imieniu Labid bin 
al-A'sam z plemienia Bani Zaraiq użył magii przeciwko 
wysłannikowi Allaha, aż wysłannik Allaha zaczął 
wyobrażać sobie, że zrobił rzecz, której tak naprawdę 
nie zrobił. (...) 
 

2. Jak szatan mógł kontrolować Mahometa poprzez – jak to 
nazywają muzułmanie – „magię”, jeśli szatan ma władzę  
tylko nad złymi ludźmi? Czy Mahomet był w takim razie 

                                                
119  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/76/77. 
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złym człowiekiem? 
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Jak poważny był przypadek Mahometa? 
 

Dowiemy się o tym w następującym hadisie ze zbioru Sahih Al-Bukhari, 
tom 8, księga 73, hadis 89120: 
 

Przekazała Aisza: „Prorok wyobrażał sobie przez taki a taki 
okres, że sypiał (odbywał stosunki seksualne) ze swoimi 
żonami, choć w rzeczywistości z nimi nie sypiał. ...” 

 
Jak odpowiadają na to muzułmanie? 
 
1. Mahomet żyje w złudzeniu do tego stopnia, że utracił zdolność 

odróżniania rzeczywistości od iluzji. On nawet nie śpi, podczas 
gdy to się dzieje! 

2. Mahomet nie potrafił rozróżnić pomiędzy rzeczywistością a iluzją 
– również wtedy, gdy dochodziło do odbywania stosunku 
ze wszystkimi jego żonami. Jak więc możemy mu uwierzyć, 
że zobaczył prawdziwego anioła Dżibrila? Może również i to 
było tylko iluzją? Czy to również sobie wyobrażał? 

3. Co jest z nim nie tak? Mahometowi przydarzyło się wszystko to, 
co jest złe na tym świecie: począwszy od czarnej magii, stosunku 
seksualnego z dzieckiem poprzez odebranie żony swojemu 
adoptowanemu synowi aż po otrucie – lista nie ma końca. 

 
Jeśli przyjrzymy się islamowi, wtedy odkryjemy, że muzułmanie uwiel-
biają atakować pogan, osoby, które dopuszczają się bałwochwalstwa 
lub praktykują politeizm. Fakt jest jednak taki, że to islam jest jedną 
z „religii”, która promuje bałwochwalstwo i politeizm. 
 
 

Kaba w islamie – co to jest Kaba? 
 

W Kabie była niegdyś ikona Maryi (Matki Chrystusa) – jak podaje 
wiele muzułmańskich ksiąg: 

ñ Akhbar Mecca, Al-Azraqi, wydawnictwo drukowane, 2004, 

                                                
120 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/78/93. 
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tom 1, strona 205. 

ñ Al-Ma'gazi, Al-Waqidy, wydawnictwo drukowane, 1989, 
tom 1, strona 833: 
 

 ةروص ىأرو ، اھریغو ةكئالملا ةروص اھیف ىأرف ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لخد
  مث مالزألاب مسقتسی اخیش هولعج هللا مھلتاق لاق ملسو ھیلع هللا ىلص میھاربإ
 
 ةروص الإ روصلا نم اھیف ام اوحسما لاق مث اھیلع هدی عضوف ، میرم ةروص ىأر
 میھاربإ

 
„Gdy prorok wszedł do Kaby, wtedy zobaczył tam wiele 
wizerunków; na jednym z nich była Maryja a na innym 
Abraham, tak więc położył swoją rękę na wizerunku 
Abrahama i powiedział, aby usunąć wszystko inne poza 
tym jednym (co ma oznaczać wizerunek Abrahama).” 

 
W Kabie znajdował się niegdyś posąg Jezusa i jego matki. 
 
Akhbar Mecca, Al-Azraqi, wydawnictwo drukowane, 2004, tom 1, 
strona 200: 

 
 نامیلس لأس : لاق ، جیرج نبا نع ، نمحرلا دبع نب دواد انثدح : لاق ، يدج ينثدحو
 میرم لاثمت تیبلا يف تكردأ : عمسأ انأو حابر يبأ نب ءاطع يماشلا ىسوم نب
 ادعاق اھنبا ىسیع اھرجح يف ، اقوزم میرم لاثمت اھیف تكردأ ، معن : لاق ؟ ىسیعو
 عیبرتلا اذھ يف تطقن امك اھفصو ، راوس تس ةدمعأ تیبلا يف تناكو : لاق . اقوزم
 . بابلا يلی يذلا دومعلا يف مالسلا امھیلع میرمو میرم نبا ىسیع لاثمت ناكو : لاق «
 ریبزلا نبا رصع يف قیرحلا يف : لاق ؟ كلھ ىتم : ءاطعل تلقف : جیرج نبا لاق

 
„Przekazał mi to mój dziadek i powiedział, że przekazał 
nam Dawood Ibn Abd-Al-Rahman od syna Gorieeja oraz 
Sulimana bin Mousa'y Al-Shamiego 'Ata'y bin Rabaha; 
słyszałem, że widziałeś, że w Kabie był kiedyś posąg Maryi 
i jej syna Jezusa siedzącego na jej kolanach i że oboje byli 
pokryci pięknymi rzeczami? On powiedział: Tak, Kaba 
miała kiedyś sześć kolumn a posąg Maryi i Jezusa znajdo-
wał się w środku. Powiedziałem: Czy wiesz kiedy został 
zniszczony? On powiedział: Przez ogień za czasów Ibn  
Al-Zubayra (podczas wojny pomiędzy muzułmanami).” 
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Poniżej zobaczymy jak plemię Khoza'a – plemię politeistów – pokonało 
chrześcijan i przekształciło Kabę ponownie w pogańskie miejsce kultu 
oraz sprawiło, że powróciła do dawnych czasów bałwochwalstwa. 
Najpierw zobaczmy w co muzułmanie wierzą odnośnie budowy Kaby. 
Według muzułmanów Kaba była zbudowana przez: 
 
1. Aniołów. 
 
2. Adama. 
 
'Irshad Al-'Aqel Al-Salem Fe Al-Qur'an Mazayia, Bejrut, 1999, tom 1, 
strona 160 (. میركلا نآرقلا ایازم ىلإ میلسلا لقعلا داشرإ ): 
 

 ءامسألا بیذھت يف يوونلا هركذو مالسلا مھیلع ةكئالملا ءانب اھنم تارم رشع تینب اھنأ
 مدآ ءانب اھنمو مالسلا ھیلع مدآ قلخ لبق ناك ھنأ ركذو ھخیرات يف يقرزألاو تاغللاو
 مالسلا ھیلع

 
„Kaba została wybudowana dziesięć razy; po raz pierw-
szy przez aniołów, pokój z nimi, a w przekazach wymie-
nionych przez imama Al-Nawawiego, w księdze Tahzeb 
Al-'Asma' wa A-Lu'gat oraz również w księdze Al-Azra'qi, 
Kaba została wybudowana jeszcze przed Adamem oraz 
również przez Adama.” 

 
3. Seta, syna Adama. 
 
'Euon Al-Ather Fe Funun Al-Ma'gazi Wal-Shama'el Wal-Sear, Al-Safi'e, 
tom 1, strona 77, 1977, Bejrut: 
 

 ریسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نویع يعفاشلا 
 مدآ اھب فوطی ءارمح ةتوقای نم ةمیخ مالسلا ھیلع ثیش اھینبی نا لبق ةبعكلا تناكو
 .دنھلا نم اھعضوم ىلإ جح دق ناكو ةنجلا نم ھیلإ تلزنأ اھنال اھب سنأیو

 
„Kaba została uprzednio zbudowana przez Seta, syna 
Adama; był to namiot z rubinów a Adam chętnie go 
odwiedzał a w tym czasie było to w Indiach.” 

 
4. Abrahama oraz Izmaela. Opisane w bardzo długim hadisie; 



 

 182 

zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 4, tom 55, hadis 583121. 
 
5. Olbrzymów. Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari,  

tom 6, księga hadisów, Bejrut, Liban, 1953, strona 464: 
Zgodnie z przekazem A'ah Bin Al-Sa'eba, ich korzenie  
sięgają czasów ludu Jurhum. 

 
6. Lud Jurhum (lud ten przyjął chrześcijaństwo przed nastaniem 

islamu) według książki Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih Al-
Bukhari, Bejrut, Liban, 1953, tom 6, strona 548, księga Maqeb. 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 40, hadis 556122: 
 

Prorok powiedział: „Niech Allah będzie miłosierny matce 
Izmaela! Gdyby zostawiła wodę Zamzam (fontannę) 
na swoim miejscu (bez zbudowania zbiornika na wodę), 
(lub powiedział: „Gdyby nie wzięła garściami z jej wody”), 
to byłby to płynący strumień. Lud Jurhum przyszedł 
i zapytał ją: 'Czy możemy się osiedlić tu gdzie przeby-
wasz?' Ona odparła: 'Tak, ale nie będziecie mieli prawa 
do posiadania wody.' Oni zgodzili się.” 

 
7. Plemię Khoza'a, które wyrzuciło plemię Jurhum z Mekki  

i przejęło Kabę na ponad 300 lat. Fateh Al-Bari Fe Shareh,  
zbiór Sahih Al-Bukhari, Bejrut, Liban, 1953, tom 6: 
 

2.05 رادصإلا ،يراخبلا حیحص حرش ،يرابلا حتف ينالقسعلا رجح نبا مامإلل -   
 548 ص َةَعاَزُخ ِةَّصِق باب >> ِبِقاَنَمْلا بَاتِك >> سداسلا دلجملا

 رمأ يلو نم رخآ اھوبأ ناكو يمھرجلا ضاضم نب ثراحلا نب ورمع تنب ةریھف
 دعب ةعازخ يف كلذ راصف يحل نب ورمع ھطبس تیبلا رمأب ماقف مھرج نم ةكم
 ةعازخ تلوت مث ،ةكم نع مھرج تلجنا نأ ىلإ بورح كلذ يف مھنیب عقوو ،مھرج
ةنس ةئامثالث تیبلا رمأ  

 
„Fahera, córka Umara Ibn Al-Haretha Bin Mu'da'da  
Al-Jurhum – jej ojciec był ostatnim z plemienia Jurhum 
jako posiadający władzę nad Kabą a wojna pomiędzy 
plemieniem Jurhum a plemieniem Khoza'a trwała 
do czasu, gdy wojna ta zakończyła się zwycięstwem 

                                                
121  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/43. 
122  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/42/16. 
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plemienia Khoza'a i wyrzuceniem [plemienia Jurhum] 
z Mekki, dlatego też plemię Khoza'a przejęło Kabę na 
trzysta lat.” 
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8. Qusaia, Syna Psów (przodek Mahometa), który wypędził plemię 
Khoza'a z Mekki (pierwszy członek plemienia Kurajszytów). 
Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, Bejrut, Liban, 1953, 
tom 6, strona 548, księga Maqeb: 
 

 ىتح ةعازخ براحو رھف ينب نوطب عمجو ،تیبلا رمأ ىلع ذئنیح يصق بلغف
  ؛ةكم نم مھجرخأ

 
„Qusai odniósł zwycięstwo i przejął Kabę; zebrał cały 
klan synów Fahera (plemię) i wypędził ich z Mekki.” 

 
Qusai, Syn Psów, usytuował dwa posągi w celu ich czczenia 
w pobliżu Kaby. Sahih Muslim-Beshar'h Al-Nawawi, tom 9, 
księga hadżu, Bejrut, Liban, 2006, strona 401:  
 

 ُلاَُقیَو ، ٍبْئِذ ُتْنِبُ ةَلِئاَن اَھُمْساُ َةأْرَمْلاَو ، وٍرْمَع ُنْبا ُلاَُقیَو ، ٍءاَقَب ُنْب ُفاَِسإُ ھُمْسا ُلُجَّرلاَف
 اَبُِّصنَف ، ِنْیَرَجَحُ َّ»ا اَمُھَخَسَمَف ، ِةَبْعَكْلا َلِخاَد اَیَنَزَف َُمھْرُج ْنِم اَناَك : َلیِق ، ٍلْھَس ُتْنِب

 ُّيَُصق اَمُھَلَّوَح َُّمث ، اوُظِعَّتَیَو اَمِھِب ُساَّنلا َرَِبتْعَیِلِ ةَوْرَمْلاَو اَفَّصلا ىَلَع : َلیِقَو ، ِةَبْعَكْلاَ دْنِع
 َرَحَنَو ، َمَزْمَزِب اَمُھَلَعَج : َلیِقَو ، َمَزْمَزِب َرَخْآلاَو ِةَبْعَكْلا َقِصَالُم اَمَُھدََحأ َلَعَجَف ٍبَالِك ُنْب

  اَمِھِتَداَبِعِب َرََمأَو اَمُھَدْنِع
 
„Mężczyzna o imieniu 'Isaf Bin Ba'qa' lub Bin 'Umar 
oraz kobieta o imieniu Na'elah Bent Ze'eb lub Bent Sahel byli 
oboje spośród plemienia Jurhum a wewnątrz Kaby dopuścili 
się cudzołóstwa, tak więc Allah zmienił ich w posągi 
i umieszczono je [te posągi] nieopodal Kaby i powiedziano, 
że zostały umieszczone w miejscach  
As-Safa oraz Al-Marwa (dwa miejsca, które muzułmanie 
muszą odwiedzić podczas pielgrzymki – zobacz Koran 2:158) 
– tak więc Qusai, Syn Psów, umieścił je nieopodal Kaby 
i poświęcił im (dwa posągi) i zmusił ludzi do oddawania im 
czci.” 
 

9. Plemię Kurajszytów, które odbudowało Kabę na pięć lat zanim 
Mahomet stał się prorokiem. Faid Al-'Qader, druk w 2000 roku, 
Egipt, tom 1, strona 639: 
 

 ةنس نوثالثو سمخ رمعلا نم ھلو ملسو ھیلع هللا ىلص ىفطصملا نمز يف اھئانب ةداعإ
 
Kaba została odbudowana, gdy prorok miał 35 lat. 
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10. Abdullaha Ibn Al-Zubayra w roku muzułmańskim 65 (684 A.D.). 
(Al-Kamel Fe Al-Tari'kh, strona 362, Ibn 'Ather). 

 
11. Al-Hajjaja Ibn Yousefa Al-Thaqafiego, który doszczętnie zniszczył 

Kabę i ponownie ją odbudował. Kaba została zakryta śmieciami. 
(Al-Bidayiah Wa Al-Nihayia, Ibn Kathir, tom 8, strona 246.) 

 
12. Osmańskiego sułtana Murada w roku 1630 A.D. 
 
Twierdzenia muzułmanów, że Kaba jest pierwszym budynkiem 
zbudowanym na świecie przez aniołów „Boga” można jednak  
łatwo obalić czytając niektóre muzułmańskie teksty, takie jak  
tafsir Al-Lebab, Ibn 'Adel Al-'Aanbali, tom 4, strona 225: 
 

 عضو تیب لوأ ، تویب ھلبق ناك ، ال : لاق ؟تیب لوأ وھ : ھل لاق الجر نأ : يلع نعو
 نم موق هاتب مث ، میھاربإ هانب نم لوأ ، ةكربلاو ةمحرلاو ىدھلا ھیف ، اكرابم ، سانلل
 حون نب ماس نب قیلمع دالوأ نم كولم مھو ، ةقلامعلا ھتنبف ، مدھ مث ، مھرج نم برعلا
 . شیرق هانبف مدھ مث ،

 
Według Aliego pewien mężczyzna powiedział: „Czy jest 
to pierwszy budynek?” (On odparł:) „Nie, były budynki 
przedtem, ale to jest pierwszy budynek, który został 
wzniesiony dla ludzkości. I posiada przewodnictwo oraz 
miłosierdzie i błogosławieństwo. Pierwszym, który go 
zbudował, jest Abraham, potem lud arabski a spośród 
nich plemię Jurhum. Potem został zniszczony a następnie 
został odbudowany przez olbrzymów, a są to królowie 
spośród dzieci Amliqa, syna Sama, syna Noego. Następnie 
został zburzony i odbudowany przez plemię Kurajszytów. 

 
Przytaczam wszystkie te informacje o Kabie, abyście zrozumieli 
dlaczego muzułmanie uważają, że Kaba jest miejscem świętym. 
 
Zauważcie, że jeśli więc zgadzają się co do tego, że Kaba była odbudo-
wywana wiele razy, wtedy oznacza to, że została również wiele razy 
zniszczona. Jednocześnie Koran twierdzi, że Allah zawsze chronił 
Kabę według historii podanej w Koranie 105:1-5: 
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1 Czy nie widziałeś, jak twój Pan postąpił z towarzyszami 
słonia? 

2 Czyż nie przyczynił się do tego, że ich plan poniósł 
klęskę? 

3 Czy nie wysłał przeciwko nim ptaków lecących stadami, 
4 Które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny, 
5 I uczynił ich jak uprawy polne pożarte przez bydło. 

 
W tym opowiadaniu chodzi o armię chrześcijańską wysłaną przez 
króla Etiopii pod rozkazami Abraha, który chciał zniszczyć Kabę. 
Allah wysłał ptaki, aby zniszczyły tę armię, która była wyposażona 
w setki słoni. Nawet muzułmanie nazywają ten rok Rokiem Słonia 
(570 A.D.). Jak widzicie historia ta miała się wydarzyć na nie długo 
przed narodzeniem Mahometa. Jednak historia ta nie jest za bardzo 
sensowna. Przyjrzyjmy się temu bliżej i dowiedzmy się dlaczego. 
 

1. Na Półwyspie Arabskim nigdy nie było jakichkolwiek słoni. 
2. Tak samo w Jemenie. 
3. Jedyna możliwość jest taka, że słonie te zostały przewiezione 

przez Morze Czerwone do dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. 
Nie jest to jednak możliwe, ponieważ nikt nie mógł wówczas 
zbudować tak dużej ilości statków, aby przewieźć setki słoni, 
a na pewno nie tysiące – jak podano w tej historii. 

4. Czy mielibyśmy w takim razie wyjść z założenia, że w tamtych 
czasach ludzie posiadali ogromne samoloty transportowe, 
które były w stanie przetransportować te słonie bezpiecznie 
do Jemenu? 

5. Jak nakarmili słonie na pustyni? Dorosły słoń może zjeść  
140-270 kg pokarmu dziennie, ale ilość ta może ulec zmianie 
zależnie od pracy, którą to zwierzę wykonuje. Jeśli słonie 
nie pracują, wtedy dzienne zapotrzebowanie na pokarm jest 
mniejsze. Jednakże w tym przypadku potrzebowałyby więcej 
pokarmu niż przeciętnie, ponieważ przemieszczały się przez 
bardzo gorącą pustynię i nosiły ze sobą cały ekwipunek 
wojenny oraz/lub ludzi na grzbietach. Musicie wiedzieć,  
że po opuszczeniu Jemenu mamy do czynienia tylko z pustynią. 
Nic nie jest tam zielone. Jedyna możliwość przetrwania to 
zabranie ze sobą pokarmu dla każdego słonia. To byłoby 
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również niemożliwe, ponieważ słoń uniósłby wystarczającą 
ilość pokarmu może tylko na kilka dni. 

6. Następnie mamy kwestię wody. Jak ci ludzie mieliby ugasić 
pragnienie słoni? Słonie piją od 100 do 300 litrów wody 
dziennie; jest to oparte na doświadczeniach z rezerwatów 
zoologicznych oraz rezerwatów przyrody. Słonie w naszej 
historii potrzebują o wiele więcej wody, gdyż przemierzają 
najgorętsze tereny pustynne. W jaki sposób armia miałaby 
zaopatrzyć je w wodę pitną? Ponadto jest to przecież 
dodatkowy ciężar! 

7. Skąd zdobędą wystarczającą ilość wody, aby słonie mogły się 
nią spryskać? Słonie nie posiadają „systemu chłodzenia” 
(czyli nie pocą się), tak więc muszą się chłodzić samemu – 
albo poprzez pozostanie w wodzie podczas upałów albo 
muszą spryskiwać się wodą. Pamiętajcie, że na pustyni  
w Arabii Saudyjskiej nie ma drzew, które mogłyby zapewnić 
cień podczas wyprawy. 

8. Po co temu królowi potrzebne są w ogóle słonie? Kabę może 
zniszczyć dwóch mężczyzn. Nawet jedna osoba może to 
uczynić. Zniszczenie tego budynku jest bardzo proste.  
Nie było to wówczas zbudowane z czegoś solidnego jak beton. 

9. Może etiopski król był głupcem? Czyżby był Afrykaninem, 
który nigdy przedtem nie był na pustyni? 

10. Jeśli Kaba została zniszczona wiele razy – odnośnie czego 
nawet muzułmanie się zgadzają – to dlaczego Allah chce ją 
ochronić tym razem? 

11. Muzułmanie mogliby powiedzieć, że została uprzednio 
zniszczona przez wiatr lub przez trzęsienie ziemi.  
Nie jest to jednak prawdą. 

 
 

Gdzie się podziała armia Allaha? 
 

1. Jest rok muzułmański 63 (682 A.D.), kiedy to Yazid ibn Mu'awiya 
zaatakował Kabę pod przywództwem muzułmanina o imieniu 
Ibn 'Oqbah i jego armii. Aby zwalczyć Abdullaha Ibn al-Zubayra 
zaatakowali Mekkę oraz Kabę za pomocą katapulty i zrównali 
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Kabę z ziemią. I to po tym, gdy ludzie Abdullaha Ibn al-Zubayra 
znaleźli w niej schronienie. 
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2. Kilka lat później – w roku 692 A.D. (lub 73 roku muzułmańskim) – 
Abd Al-Malik Ibn Marwan wysłał Al-Hajjaja Ibn Yousefa  
al-Thaqafiego, aby zabił Abdullaha Ibn al-Zubayra. Al-Hajjaj 
przejął Mekkę a Kaba została ponownie zniszczona w niecałe 
dziesięć lat walki przeciwko tej samej osobie (Abdullah Ibn  
al-Zubayr). Jego wojownicy poszukiwali ponownie schronienia 
w Kabie; potem on (Al-Hajjaj) uderzył Kabę pociskiem z katapulty 
i zniszczył ją. 

3. Ibn Kathir, Al-Bidayiah Wa Al-Nihayia, tom 11, strona 135/137. 
Rok muzułmański 317 (lub 929 A.D.), Ibn Khaldun, tom 2, 
strona 84/258. 
 

 يف مھولتقو مھلاومأو مھءامد اوحابتساو ةیورتلا موی جاجحلا اومجاھ ثیح ـھ317
 ثكمو مھدالب ىلإ هولمحو دوسألا رجحلاو اھتوسكو ةبعكلا باب اوعلقو ةبعكلا فوج
 نمحرلا دبع قیقحت ص يلازغلل ةینطابلا حئاضف رظنا .ةنس نورشعو ناتنثا مھدنع
 نایدألا يف ةرسیملا ةعوسوملا رظناو ..137-11/135 ،ةیاھنلاو ةیادبلا رظناو ،يودب
 .5/194 ،يلكرزلا ،مالعألا .395 ص ،قباس عجرم ،ةیملاعلا ةودنلا ،ةرصاعملا

 
Abu Taher Al Qurmty (Qurmoti) z Iraku zaatakował Mekkę 
zabijając ponad 30 tysięcy muzułmanów, niszcząc Kabę 
i zabierając z niej najświętszy kamień (czarny kamień); 
[następnie] przechowywali go przez ponad 20 lat 
używając go (ten kamień) jako głaz toaletowy (wydalając 
na niego mocz). Ponadto gdy jego ludzie byli zajęci 
niszczeniem Kaby, wtedy on krzyczał w kierunku nieba: 
„Ja jestem stworzycielem! Gdzie są twoje ptaki Allahu? 
Gdzie jesteś Allahu?” Czarny kamień nie powrócił do 
Kaby, aż do czasu kalifa fatymidzkiego (  نب روصنملا ةفیلخلا

ىمطافلا هللا نیدل زعملا ) Al-ḥākima Bi-amr Allāha, który wstawił 
się i poprosił ich (Al-Qaramita) uprzejmie o zwrot 
czarnego kamienia.” 

 
Ta sama historia pojawia się w książce Al-Mausu'a Al-'Alamia  
Al-Misarah Fe Al-Adian, strona 395 oraz w książce Al-'Alam, tom 5, 
strona 194, autor: Al-Zarkaly. 
 
Szczególnie ważna i wyjątkowa rzecz odnośnie Abu Tahera  
Al-Qurmty’ego jest taka, że udowodnił kłamstwa Koranu nie tylko 
poprzez zniszczenie Kaby, ale też poprzez rzucanie wyzwania Allahowi 
krzycząc „Gdzie jest Allah? Gdzie są ptaki z kamieniami?”, tak jakby 



 

 190 

chciał udowodnić, że: 
ñ nie ma nic „świętego” odnośnie Kaby; 
ñ Koran jest księgą legend i fałszywych bajek; 
ñ muzułmanie oddają cześć bezużytecznym oraz nieszkodliwym 

bożkom; 
ñ czarny kamień to tylko meteoryt, któremu Arabowie oddawali 

cześć przed nastaniem islamu. Oddawali cześć wielu takim 
przedmiotom, ponieważ sądzili, że pochodzą od Boga. 
Później czarny kamień został włożony do osłony, 
uformowanej jak pochwa kobiety; 

ñ Allah nie uczynił niczego, aby uratować swój najbardziej 
święty kamień, ani też nikt nie był w stanie zmusić ich  
– poprzez działania wojenne – do zwrotu kamienia. 
Kamień został im zwrócony tylko dzięki wstawiennictwu. 

 
Dodam do tego wszystkiego jedno proste pytanie: dlaczego Allah 
uchronił Kabę, gdy przybyła armia słoni? Pamiętajmy, że w tych 
czasach Kaba ... 
 

1. nie była świętym miejscem, gdyż było w niej pełno bożków; 
2. nie była pod kontrolą muzułmańską; 
3. nie była miejscem oddawania czci – była tylko miejscem 

gdzie odbywał się handel; 
4. była chroniona przez Allaha, gdy była nieczysta (nieczysta 

ze względu na niewiernych i pełna ich bożków), lecz Allah 
nie tknął jej przysłowiowym palcem, gdy była pod kontrolą 
czystych, dobrych, wiernych muzułmanów; 

5. Ponadto musimy zapytać: gdzie są ptaki Allaha, podczas gdy 
amerykańskie samoloty wojenne przelatują nad Kabą?  
Jakoś ani jeden ptak się dotąd nie pokazał. 

 
 

Jedna Kaba czy wiele Kab? 
 

Wiele osób nie wie, że na Półwyspie Arabskim było 26 Kab oraz 
że Kaba mekkańska była tylko jedną z nich. Czy wiecie, że wszystkie 
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z nich zostały wybudowane nad „świętymi” kamieniami i że wszystkie 
wyglądały tak samo co do wysokości i szerokości? 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga Al Magazi, hadis 4117123: 
  

 ءاجر ابأ تعمس لاق نومیم نب يدھم تعمس لاق دمحم نب تلصلا انثدح 4117
 اذإف رخآلا انذخأو هانیقلأ ھنم ریخأ وھ ارجح اندجو اذإف رجحلا دبعن انك لوقی يدراطعلا
 رھش لخد اذإف ھب انفط مث ھیلع هانبلحف ةاشلاب انئج مث بارت نم ةوثج انعمج ارجح دجن مل

  هانعزن الإ ةدیدح ھیف امھس الو ةدیدح ھیف احمر عدن الف ةنسألا لصنم انلق بجر
 

Abu Raja powiedział: Oddawaliśmy cześć kamieniom 
a gdy znaleźliśmy lepszy kamień od tego poprzedniego, 
wtedy zaprzestawaliśmy oddawać cześć pierwszemu 
kamieniowi a zaczynaliśmy oddawać cześć nowemu 
kamieniowi.” ... 
 

Z tego hadisu dowiadujemy się że: 
 

1. ich bogami były kamienie; 
2. to wygląd kamienia sprawił, że bardziej im się podobał; 
3. ten kamień nie jest ich bogiem na zawsze, ale w danej 

chwili jest najlepszym kamieniem, który jest w ich rękach. 
 
Czarny kamień nie jest jedynym świętym kamieniem!  
Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 2, tom 26, hadis 676124: 
 

Przekazał Nafi`: Ibn Umar powiedział: „Nigdy nie pomi-
nąłem dotknięcia tych dwóch kamieni Kaby (czarnego 
kamienia i narożnika Jemenu) zarówno w obecności 
tłumów jak i wtedy, gdy tłumów nie było, ponieważ 
widziałem, że prorok je dotyka”. Zapytałem Nafi`ego: 
„Czy Ibn Umar przechadzał się pomiędzy tymi dwoma 
rogami?” Nafi` odpowiedział: „Chodził, ażeby było mu 
łatwiej go dotknąć (kamień narożny).” 

 
Jeśli islam jest przeciwny pogaństwu, to dlaczego Mahomet skopiował 
pogan i obrał Kabę jako „przystanek odprawiania modłów”?
                                                
123 Patrz również zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 5, tom 59, hadis 661: 

https://sunnah.com/bukhari/64/401. 
124  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/25/92. 
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Jak zapewne pamiętacie, mówiliśmy przedtem o Umarze Ibn Al-
Khattabie, który powiedział (porównaj też zbiór Sahih Al-Bukhari, 
tom 1, księga 8, hadis 395125): 

 
Anas przekazał, że Umar bin Al-Khattab powiedział: 
„Mój Pan zgodził się ze mną odnośnie trzech rzeczy: 
(Po pierwsze) powiedziałem: 'O apostole Allaha, tak bym 
chciał, abyś obrał za miejsce oddawania czci to miejsce 
w którym Abraham odprawiał modły. I tak zstąpiło boskie 
natchnienie (strona 137), (Koran 2:125) I weźcie sobie (wy 
muzułmanie) jako miejsce modlitwy miejsce Abrahama.' 
(Po drugie) rzekłem do proroka Allaha: 'Dobrzy i źli ludzie 
rozmawiają z twoimi żonami, dlatego też rozkaż im, 
aby się zasłoniły.' Tak więc Allah zesłał werset odnośnie 
nakrycia kobiet (Koran 24:31). 
(Po trzecie) żony proroka zawarły przymierze przeciwko 
prorokowi a ja powiedziałem do nich: 'Może on, Pan 
proroka, da wam (wszystkim żonom) rozwód i zamieni 
was na lepsze żony od was.' I tak werset ten (Koran 66:5) 
został objawiony, tak samo jak ja go wypowiedziałem.” 
 

Jeśli dokładnie przyjrzymy się temu hadisowi, wtedy zauważymy, 
że Mahomet próbował uszczęśliwić tych, którzy kochali Kabę. 
To był ich „przystanek odprawiania modłów” przez setki lat. 
Mahomet wiedział, że musiał uszczęśliwić muzułmanów. Wiedział 
również, że islam stałby się wtedy łatwiejszy do zaakceptowania 
dla tych, którzy go przedtem odrzucili. Mahomet wiedział, że nie 
chcieli zmieniać stylu życia, do którego byli przyzwyczajeni. 
 
Faktem jest również, że chodziło mu też o względy ekonomiczne. 
Gdy Mahomet zabił wszystkich Żydów i chrześcijan w Mekce, wtedy 
biznes w tym mieście wymarł i nikt tam więcej nie przyjeżdżał, aby 
handlować. 
 
Wszyscy obawiali się Mahometa i jego armii, ponieważ wiedzieli, 
że Mahomet by ich zabił (bo byli niewiernymi). Mahomet musiał 
stworzyć ruch handlowy w mieście a w związku z tym, że podobało 
mu się to o co poprosił Umar, to wpadł na doskonały pomysł. 

                                                
125  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/8/53. 
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1. Jeśli uczynię z Mekki najważniejsze miejsce dla muzułmanów, 
wtedy miasto będzie pełne wiernych, którzy będą musieli tutaj 
przyjechać i odwiedzić to miejsce. 

2. Gdy przyjadą tutaj z wizytą, wtedy będą musieli również 
gdzieś przenocować i zakupić żywność oraz jakieś podarunki. 

3. Jednocześnie przyniosą ze sobą rzeczy na sprzedaż. 
4. To uczyni z tego miasta centrum handlowe aniżeli centrum 

religijne czy też miasto święte. 
5. W dodatku jest to decyzja, która dała plemieniu Mahometa 

władzę nad wszystkimi Arabami. 
6. Aby to wszystko udowodnić, przejdźmy do Koranu i zobaczmy, 

że Mahomet nie ubiegał się wcale o Kabę. W Koranie 
w rozdziale 2:142 czytamy: 

 
 ُبِرْغَمْلاَو ُقِرْشَمْلاِ َِّ» ُْلق اَھْیَلَع اُوناَك يِتَّلاُ مِھِتَلْبِق ْنَع ُْمھَّالَو اَم ِساَّنلا َنِم ُءاَھَفُّسلا ُلُوقَیَس 
  ٍمیَِقتْسُم ٍطاَرِص ىَِلإ ُءاَشَی ْنَم يِدْھَی

 
Głupcy spośród ludzi będą mówili: „Co odwróciło ich od 
kierunku Kibla, którego się trzymali [kierunek odprawiania 
modłów, który w owym czasie był Jerozolimą]?” Powiedz: 
„Do Allaha należy Wschód i Zachód: On prowadzi drogą 
prostą tego, kogo chce.” 

 
ñ Mahomet miał już kierunek odprawiania modłów. Była to od 

zawsze Jerozolima – od pierwszego dnia, w którym Mahomet 
stwierdził, że jest prorokiem. Ale werset ten podaje, że 
Mahomet tak naprawdę nie potrzebuje żadnego kierunku. 

ñ W powyższym wersecie czytamy, że wszystkie kierunki należą 
do Allaha. O co tutaj chodzi? W następnym wersecie Mahomet 
próbuje wyjaśnić, dlaczego zmienił kierunek. Niektórzy 
naśmiewali się z niego, ponieważ cały czas zmieniał kierunki 
odprawiania modłów. Koran 2:143: 

 
 اَمَو اًدیِھَش ْمُكَْیلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَیَو ِساَّنلا ىَلَع َءَادَھُش اُونوَُكتِل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكاَنْلَعَج َكِلَذَكَو 
 ْتَناَك ِْنإَو ِھْیَبِقَع ىَلَع ُبِلَقْنَی ْنَّمِم َلوُسَّرلا ُعِبَّتَی ْنَم ََملْعَنِل َِّالإ اَھْیَلَع َتْنُك يِتَّلا َةَلْبِقْلا اَنْلَعَج
  ٌمیِحَر ٌفوُءََرل ِساَّنلاِبَ َّ»ا َِّنإ ْمُكَناَمیِإ َعیُِضیِلُ َّ»ا َناَك اَمَوُ َّ»ا ىَدَھ َنیِذَّلا ىَلَع َِّالإً ةَریِبَكَل

  
W ten sposób uczyniliśmy was narodem znajdującym 
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się pośrodku, abyście byli świadkami dla ludzi i aby 
wysłannik był świadkiem dla was; my ustanowiliśmy 
kierunek [odprawiania modłów], którego ty się trzyma- 
łeś tylko po to, abyśmy mogli wiedzieć, kto postępuje 
za wysłannikiem, a kto odwraca się na piętach, i jest to 
dla wszystkich wielka próba, poza tymi, których Allah 
poprowadził drogą prostą; a Allah nigdy nie zniweczy 
waszej wiary. Zaprawdę, Allah jest dla ludzi dobrotliwy, 
litościwy. 

 
Mamy tutaj podane, że powodem zmiany kierunku odprawiania 
modłów (Jerozolima > Mekka) było to, aby odróżnić muzułmanów 
od niemuzułmanów. 
 
Coś się tutaj nie zgadza. 
 
Zauważcie, że oznaczałoby to, że Kaba nie jest wcale żadnym świętym 
miejscem. Jest to po prostu sposób, poprzez który Allah może 
określić kto jest muzułmaninem a kto nie. 
 
Jeśli tak jest, to dlaczego Allah powiada, że jesteśmy brudni i że my, 
niemuzułmanie, nie możemy już wejść do Mekki, jeśli to miasto 
wcale nie jest święte? Dlaczego Mahomet pocałował czarny kamień, 
jeśli Kaba nie jest święta? W rezultacie czarny kamień też nie jest 
święty, co oznacza, że Kaba nie jest w ogóle ważna. To samo  
tyczy się hadżu (pielgrzymki do Mekki). 
 
Jeśli niewierni i poganie modlili się w kierunku Kaby, a muzułmanie 
czynią to samo, to skąd wiadomo kto jest muzułmaninem a kto nie? 
 
Widać tutaj jednoznacznie, że jest to niedoskonała wymówka a do 
tego niezbyt mądra! Następny werset pokazuje nam, że osoba, która 
wymyśliła taką wymówkę, wcale nie była tak rozgarnięta. 
Koran 2:144: 
 

ّلَُونَلَف ِءاَمَّسلا يِف َكِھْجَو َبُّلََقت ىَرَنْ دَق   ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َرْطَش َكَھْجَو ِّلَوَف اَھاَضَْرت ًةَلْبِق َكَّنَیِ
ّبَر ْنِم ُّقَحْلاُ ھََّنأ َنوُمَلْعَیَل َبَاتِكْلا اُوتُوأ َنیِذَّلا َِّنإَوُ هَرْطَش ْمُكَھوُجُو اوُّلَوَف ُْمتْنُك اَُمثْیَحَو  ْمِھِ
  َنُولَمْعَی اَّمَع ٍلِفاَغِبُ َّ»ا اَمَو

 
Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu szukając 



 

 196 

rozwiązania. My teraz chcemy zwrócić cię w kierunku, 
który ciebie zadowoli. Zwróć więc twoją twarz w kierun-
ku świętego meczetu. I gdziekolwiek się znajdziecie, 
zwracajcie się twarzami w jego kierunku. Ludzie Księgi 
dobrze wiedzą, że to jest prawda pochodząca od ich 
Pana a Allah nie jest nieświadomy tego, co czynią. 

 
1. Popatrzcie! Allah zadowala Mahometa! Jest to życzeniem 

Mahometa, aby Allah skopiował pomysł Umara. 
2. Mahomet szukał rozwiązania. Co próbował rozwiązać? 

Muzułmanie nigdy nie narzekali na kierunek 
odprawiania modłów. Już jeden mieli. 

3. Allah wybrał ten kierunek, do którego każdy już przywykł. 
4. Ten, do którego byli przywiązani, był doskonały.  

To Mahomet obrał sobie nie ten kierunek. 
5. Ponadto werset ten podaje jednoznacznie, że Mahomet 

również modlił się w kierunku Kaby, co oznacza, że był 
poganinem przez całe swoje życie. Czynił to, co zawsze 
czyniło jego plemię zanim zaczął twierdzić, że jest prorokiem. 

 
 

Czarny kamień islamu 
 

Najpierw parę podstawowych informacji – rzućmy okiem na to, 
jak Mahomet wymyślił nową religię, mieszając stare wierzenia  
i religie. Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 2, księga 26, hadis 679126: 

 
 ىشمو طاوشأ ةثالث ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا ىعس - ِّجَحْلا بَاتِك - يراخبلا حیحص

  ةعبرأ
  

 ٍریِثَك يَِبأ ِنْب ِرَفْعَج ُنْبُ دَّمَحُم اَنَرَبَْخأ َمَیْرَم يَِبأ ُنْبُ دیِعَس اََنثَّدَح 1528» - 582 ص -«
ِ َّ»اَو اََمأ ِنْكُّرلِل َلاَقُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع ََّنأ ِھیَِبأ ْنَع ََملَْسأ ُنْبُ دْیَز يِنَرَبَْخأ َلاَق
ّنِإ َّنأ َالْوَلَو ُعَفَْنت َالَو ُّرَُضت َال ٌرَجَح َكََّنأُ َملَْعَأل يِ  َكَمََلتْسا َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتَْیأَر يِ
 َُّمثُ َّ»ا ْمُھَكَلَْھأْ دَقَو َنیِكِرْشُمْلا ِھِب اَنْیَءاَر اَّنُك اَمَّنِإ ِلَمَّرلِلَو اَنَل اَمَف َلاَق َُّمثُ ھَمََلتْساَف َُكتْمََلتْسا اَم
 ُ ھَكُرْتَن َْنأ ُّبُِحن َالَف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلاُ ھَعَنَص ٌءْيَش َلاَق

 

                                                
126  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/25/96. 
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Przekazał Zaid bin Aslam, że jego ojciec powiedział: 
„Widziałem jak Umar bin Al-Khattab pocałował czarny 
kamień a następnie powiedział (do niego): 'Gdybym 
nie widział, że apostoł Allaha ciebie (kamieniu) całuje, 
to bym cię nie ucałował.'” 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 26 (hadż), hadis 1520,  
(wydanie w języku arabskim):127 
 

 ِدَوَْسْألا ِرَجَحْلا يِف َرُِكذ اَم باَب - ِّجَحْلا بَاتِك - يراخبلا حیحص
 
  ِدَوَْسْألا ِرَجَحْلا يِف َرُِكذ اَم باَب
 

 َةَعیِبَر ِنْب ِسِباَع ْنَع َمیِھاَرْبِإ ْنَع ِشَمَْعْألا ْنَع ُناَیْفُس اَنَرَبَْخأ ٍریِثَك ُنْبُ دَّمَحُم اََنثَّدَح 1520
ّنِإ َلاَقَفُ ھَلَّبَقَف ِدَوَْسْألا ِرَجَحْلا ىَلِإ َءاَجُ ھََّنأُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َرَمُع ْنَع  َال ٌرَجَح َكََّنأُ َملَْعأ يِ
َّنأ َالَْولَو ُعَفَْنت َالَو ُّرَُضت ّبَُقی َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتَْیأَر يِ   َُكتْلَّبَق اَم َُكلِ

  
Przekazał Muhammad Ibn Kathir oraz Sufian od Ibrahema, 
od 'Abe'sa bin Rabi'aha, że Umar powiedział: „Umar pod-
szedł do czarnego kamienia, ucałował go i powiedział: 
'Wiem, że jesteś tylko kamieniem i że nie możesz w żadnym 
przypadku przynieść korzyści ani też nikogo skrzywdzić. 
Gdybym nie widział, że apostoł Allaha cię całuje, wtedy 
pod żadnym względem bym cię nie pocałował.'” 

 
1. Jak widzimy Umarowi nie podobało się ucałowanie kamienia, 

ponieważ wiedział, że było to pogaństwo, ale nie miał innego 
wyboru, ponieważ tak właśnie postąpił jego szef Mahomet. 

2. Umar powiedział nawet, że jest to nieszkodliwe i bezużyteczne, 
ale Mahomet miał coś innego do powiedzenia. Oznacza to, 
że Umar wiedział, że Mahomet był kłamcą a nie prorokiem. 

 
Mahomet powiedział w hadisie 877128, który znajduje się w zbiorze  
Al-Tirmidhi, strona 226: 
 

                                                
127  Porównaj też https://sunnah.com/bukhari/25/83, 

https://sunnah.com/urn/1279730, https://sunnah.com/abudawud/11/153, 
https://sunnah.com/muslim/15/275. 

128  Patrz: https://sunnah.com/tirmidhi/9/70. 
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 ِرَجَحْلا ِلْضَف يِف َءاَج اَم باَب - َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ِلوُسَر ْنَع ِّجَحْلا بَاتِك - يذمرتلا ننس
 ِماَقَمْلاَو ِنْكُّرلاَو ِدَوَْسْألا
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  ِماَقَمْلاَو ِنْكُّرلاَو ِدَوَْسْألا ِرَجَحْلا ِلْضَف يِف َءاَج اَم باَب» - 226 ص -«
 

 َلاَق َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ٍرْیَبُج ِنْب ِدیِعَس ْنَع ِبِئاَّسلا ِنْب ِءاَطَع ْنَع ٌریِرَج اََنثَّدَحُ ةَبَْیُتق اََنثَّدَح 877
ُ ھْتَدَّوَسَف ِنَبَّللا ْنِم اًضاَیَب ُّدََشأ َوُھَو ِةَّنَجْلا ْنِمُ دَوَْسْألا ُرَجَحْلا َلَزَن َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر
 ِنْبا ُثیِدَح ىَسیِع ُوَبأ َلاَقَ ةَرْیَُرھ يَِبأَو وٍرْمَع ِنْبِ َّ»ا ِدْبَع ْنَع باَبْلا يِفَو َلاَق ََمدآ يِنَب اَیاَطَخ
  ٌحیِحَص ٌنَسَح ٌثیِدَح ٍساَّبَع

 
Wysłannik Allaha powiedział: „Czarny kamień zstąpił z raju 
a był bielszy niż mleko a następnie poczerniał ze względu 
na grzechy popełniane przez dzieci Adama.” 
 

3. Mahomet twierdził tutaj, że czarny kamień jest świętym 
kamieniem, który został zesłany przez i od Boga. Powiedział 
również, że kamień ten ma pewne zadanie do wykonania 
a mianowicie wchłanianie grzechów ludzkości. Mahomet 
twierdził, że z upływem czasu grzechy zmieniły kolor tego 
kamienia – kamień był biały i z czasem stał się czarny. 
Oznacza to, że relacja Mahometa nie była dla Umara w ogóle 
przekonująca, ponieważ Umar tego nie zaakceptował, ale musiał 
to zaakceptować, aby uzyskać korzyści z przynależności do 
islamu. Tylko jeden z nich miał rację. Obaj nie mogli mieć racji. 
Sądzę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że to Umar 
miał tutaj rację. 

4. Mahomet twierdził nawet, że czarny kamień był rubinowo- 
biały i że będzie świadkiem Allaha w Dzień Sądu dla każdego 
muzułmanina. W zbiorze Sunan Al-Tirmidhi, hadis 961129, 
strona 294, czytamy: 

  
 ِرَجَحْلا يِف َءاَج اَم باَب - َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ِلوُسَر ْنَع ِّجَحْلا بَاتِك - يذمرتلا ننس
 ِدَوَْسْألا

 
  ِدَوَْسْألا ِرَجَحْلا يِف َءاَج اَم باَب» - 294 ص -«

 
 َلاَق َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ٍرْیَبُج ِنْب ِدیِعَس ْنَع ٍمَْیثُخ ِنْبا ْنَع ٍریِرَج ْنَعُ ةَبَْیُتق اََنثَّدَح 961

 ُرِصُْبی ِناَنْیَعُ ھَل ِةَماَیِقْلا َمْوَیُ َّ»اُ ھََّنثَعْبَیَلِ َّ»اَو ِرَجَحْلا يِف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر
 ىَسیِع ُوَبأ َلاَق ٍّقَحِبُ ھَمََلتْسا ْنَم ىَلَعُ دَھْشَی ِھِب ُقِطْنَی ٌناَسِلَو اَمِھِب

 

                                                
129  Patrz: https://sunnah.com/tirmidhi/9/155. 
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Ibn Abbas przekazał, że wysłannik Allaha powiedział 
odnośnie (czarnego) kamienia: „Na Allaha! Allah wskrzesi 
go w Dzień Zmartwychwstania i da mu dwoje oczu dzięki 
którym będzie widział oraz da mu język dzięki któremu 
będzie mówił, składając świadectwo o każdej osobie, 
która go dotknęła w prawdzie.” 

 
Jakie jest stanowisko muzułmanów odnośnie tego przekazu? 
Nie widziałem ani jednego filmu lub twierdzenia odnośnie mówiącego 
kamienia, który posiada oczy i język. Jest to oczywiste, że muzułmanie 
wybierają sobie to, co ukazuje islam w lepszym świetle, aby nas 
oszukać. Jeśli Mahomet posługuje się twierdzeniami naukowymi, 
to czy w takim razie czasami ma rację a czasami nie? Fakt jest taki, 
że te kwestie, odnośnie których miał rację, wziął z innych ksiąg. 
 
Skąd Mahomet wpadł na ten pomysł, że kamienie mówią, 
gładzą grzechy i pracują dla Boga? 

 
 

Koran twierdzi, że każdy dar proroczy 
pochodzi od Jakuba (Izraelitów) 

 
Czy Mahomet był jednym z nich? 

 
Koran 45:16: 
 

I zaprawdę daliśmy dzieciom Izraela Księgę oraz [dar] 
zrozumienia [tejże] Księgi i praw w niej zawartych  
oraz dar proroczy i zaopatrzyliśmy ich dobrami 
i wywyższyliśmy ich ponad 'Alamin (ludzkość  
oraz dżiny). 

 
1. Niestety Mahomet nie jest spośród dzieci Izraela. 
2. Werset ten podaje jasno i wyraźnie, że Allah dał Księgę 

oraz dar proroczy dzieciom Izraela! Należy pamiętać o tym, 
że dzieci Izraela to dzieci Jakuba – jak czytamy w Księdze 
Rodzaju 32:28(29): 
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Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, 
bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». 

 
3. Muzułmanie mogliby powiedzieć, że Allah mówi tylko o Izraelu 

i dlatego też nie podał więcej szczegółów. Jeśli przeczytacie 
ten rozdział, wtedy zobaczycie, że bóg Mahometa „wskoczył” 
w temat bez żadnego powodu! Jeśli Allah wiedział, że nie były 
to tylko dzieci Jakuba (Izraela), które posiadały dar proroczy, 
to jaki jest sens mówienia czegoś, co nie jest prawdą, zwłaszcza, 
że muzułmanie wierzą w wielu proroków, którzy nie są nawet 
Arabami, tak jak Aleksander Wielki lub prorocy Idris, Saleh lub 
Shuaib i dodajmy do nich Mahometa. To oznacza, że Mahomet 
nie otrzymał daru proroczego poprzez nich. 

4. Okazuje się, że jest to nie tylko sprzecznością, ale i pokazuje 
nam, że Mahomet nie może być prorokiem, ponieważ nie jest 
spośród Izraela. W rzeczywistości Mahomet jest ich najwięk-
szym wrogiem. 

5. Aby przedstawić całą sprawę jaśniej, przeczytajmy  
Koran 29:27: 

I daliśmy Abrahamowi Izaaka i Jakuba, i ustanowiliśmy 
w jego potomstwie dar proroczy i Księgę. Daliśmy mu 
nagrodę na tym świecie, a w życiu ostatecznym będzie 
on z pewnością pomiędzy sprawiedliwymi. 

6. Muzułmanie mogą się bawić tłumaczeniem ile chcą, 
ale ostatecznie jest to jasne od kogo pochodzi dar  
proroczy – od potomstwa Izaaka i Jakuba. 

7. Kolejny rozdział to Koran 37:112-113: 
 

112 I obwieściliśmy mu [Abrahamowi] wieść radosną: 
Izaaka, proroka spośród sprawiedliwych. 

113 I pobłogosławiliśmy jemu i Izaakowi. A spośród 
jego potomstwa niektórzy czynią dobro a inni 
czynią zło sobie samym. 

 
8. Jeśli Izmael jest starszy oraz jest prorokiem to dlaczego Allah 

o nim zapomniał? Werset ten byłby bardziej spójny z wiarą 
islamską, gdyby Allah przytoczył tam imię Izmaela.  
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Dlaczego więc tego nie czyni? 
ñ Izmael jest najstarszy. 
ñ Izmael jest prorokiem islamu. 
ñ Muzułmanie twierdzą, że Mahomet jest spośród potomstwa 

Izmaela. Co prawda całkowicie się z tym nie zgadzam, ale 
podążę tokiem myślenia muzułmanów i powiem tak: jeśli 
Izmael jest taki ważny, to dlaczego Allah, werset po wersecie, 
zapomina o jego istnieniu? Jednak później tworzy werset, 
w którym powiada: „Och, Izmael też jest prorokiem!” 

ñ Mahomet nie może pochodzić od Izmaela. Niestety nawet 
niektórzy chrześcijanie myślą, że Mahomet jest jego 
potomkiem. A to jest wielkim błędem! Niektórzy chrześcijanie 
powtarzają i mówią w kościołach to, co ktoś inny im 
powiedział. Jest tutaj jednak bardzo proste wytłumaczenie. 

 
(a) Arabowie istnieli przed Izmaelem a więc jak może on 

być ich ojcem? 
(b) Abraham jest Aramejczykiem. Hagar była Egipcjanką.  

A syn jest Arabem? 
(c) Nawet muzułmańskie książki (Al-Sirah Al-Nabwiah, 

autorstwa Ibn Hishama, tom 1, strona 5) podają, że 
Izmael poślubił jedną z córek plemienia Jurhum (według 
muzułmanów imię jego wybranki to Ra'lah, córka Amro  
Al-Johrimy). Plemię Jurhum przyjęło chrześcijaństwo 
około 400 lat przed nastaniem islamu (Kitab Al-Agani 
13:109). Mahomet nie należy do tego plemienia,  
co oznacza, że nie może być potomkiem Izmaela. 

(d) Wielu mogłoby powiedzieć: „Czy Biblia nie podaje,  
że Bóg rozmnoży jego potomstwo tak licznie jak gwiazdy  
na niebie lub jak piasek na brzegu morza?” W Księdze 
Rodzaju 22:17 czytamy: 
 

Będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak 
gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu 
morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych 
nieprzyjaciół; 

 
(e) Te osoby zapominają jednak, że prawdziwi Arabowie 
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w dzisiejszych czasach (nie ci, którzy mówią po arabsku) 
to nawet nie 40 milionów osób. Czy Indonezyjczycy to 
Arabowie? Albo Pakistańczycy itd.? Jest to więc bardzo 
błędna informacja, która jest propagowana w naszych 
kościołach! Czyniąc tak pomagamy muzułmanom roz-
powszechniać kłamstwo! Zadajmy sobie również pytanie: 
dlaczego Mahomet chciał być uważany za potomka  
Izmaela? Było tak dlatego, ponieważ chciał sobie  
zapewnić powiązanie z ojcem proroków, aby w ten 
sposób mieć podstawę do uzasadnionych roszczeń. 

(f) Mahomet powiedział w zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 4, 
księga 55, hadis 596130: 
 

Przekazał Ibn `Umar: prorok powiedział: „Czcigodny 
jest synem czcigodnego, syn czcigodny, tzn. Józef, 
syn Jakuba, syn Izaaka, syn Abrahama.” 

 
(g) Czy zauważyliście, że Mahomet pominął Izmaela? Fakt  

jest taki, że hadis ten otwiera drzwi następnym pytaniom! 
 
„Czcigodny jest synem czcigodnego!” Jak widzicie Mahomet czasami 
– a raczej najczęściej – nie zastanawia się zbytnio nad swoimi słowami. 
Przeczytajmy ten hadis jeszcze raz: 

 
Przekazał Ibn `Umar: prorok powiedział: „Czcigodny 
jest synem czcigodnego, syn czcigodny, tzn. Józef, 
syn Jakuba, syn Izaaka, syn Abrahama.” 
 

1. Aby być czcigodnym, trzeba – według Mahometa – być  
synem czcigodnej osoby. Mahomet zapomniał jednak o tym,  
że zarówno jego ojciec jak i jego matka byli niewiernymi  
a Allah powiedział, że niewierni są nieczyści. 

2. Pamiętajcie o tym, że słowo „czcigodny” posiada jedynie 
religijne znaczenie. 

3. Ponadto Mahomet nie wymienił w hadisie imienia Izmaela 
jako czcigodnego syna.  

                                                
130  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/56. 
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Zajrzyjmy do Koranu 9:28: 
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O wy, którzy wierzycie. Zaprawdę politeiści131 są Najasun 
(nieczystościami). Przeto nie pozwalajcie, aby zbliżali się 
do Al-Masdżid al-Haram po tym roku, a jeśli obawiacie się 
ubóstwa, to Allah wzbogaci was ze swojej szczodrości, 
jeśli tego zechce. Z pewnością, Allah jest wszechwiedzący, 
wszechmądry. 
 

4. Oto co Koran podaje o Mahomecie odprawiającym modły za 
swoją rodzinę, która składała się z niewiernych. Koran 9:113: 

 
Nie godzi się prorokowi oraz tym, którzy wierzą, aby 
prosili Allaha o przebaczenie dla niewiernych, nawet 
gdyby byli ich krewnymi, odkąd stało się dla nich jasne, 
że są oni mieszkańcami ognia piekielnego (ponieważ 
umarli w stanie niewiary). 
 

5. Ten werset wskazuje na to, że rodzina Mahometa jest w piekle, 
ponieważ nie są osobami czcigodnymi. 

6. Mahomet przyznał, że nie może być czcigodnym człowiekiem, 
ponieważ nie jest synem czcigodnego człowieka. Jeśli twoi 
rodzice nie byli czcigodni, wtedy i ty nie jesteś czcigodny. 
Widzimy to w zbiorze Sahih Muslim, księga 1, hadis 398132, 
gdzie czytamy: 
 

ُ ُھلاََنت َالَو ِراَّنلا يِف َوُھَف ِرْفُكْلا ىَلَع َتاَم ْنَم ََّنأ ِناَیَب باب - ِناَمیِْإلا بَاتِك - ملسم حیحص
 َنیِبَّرَقُمْلاُ ةَباَرَقُ ُھعَفَْنت َالَوٌ ةَعاَفَش

 
 ََّنأ ٍسََنأ ْنَع ٍتِبَاث ْنَع َةَمَلَس ُنْبُ داَّمَح اََنثَّدَح ُناَّفَع اََنثَّدَح َةَبْیَش يَِبأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اََنثَّدَح 203

  ِراَّنلا يِف َكاََبأَو يَِبأ َِّنإ َلاَقَفُ هاََعد ىَّفَق اَّمَلَف ِراَّنلا يِف َلاَق يَِبأ َنَْیأِ َّ»ا َلوُسَر اَی َلاَق ًالُجَر
 

Przekazał 'Anas: Zaprawdę, pewien człowiek powiedział: 
Wysłanniku Allaha, gdzie jest mój ojciec? On powiedział: 
(On) jest w ogniu [piekielnym]. Gdy ów człowiek się oddalił, 
wtedy on (święty prorok) zawołał go i powiedział: Zaprawdę 
mój ojciec i twój ojciec jest w ogniu piekielnym. 

 

                                                
131  Według islamu politeistami są również chrześcijanie – patrz np.: 

https://www.islamweb.net/en/fatwa/6568/. 
132  Patrz: https://sunnah.com/muslim/1/408. 
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Zbiór Sahih Muslim, księga 4, hadis 2129133: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Prosiłem o pozwolenie, abym mógł błagać o wybaczenie 
dla mojej matki, lecz On nie udzielił mi tego. Prosiłem Go 
o pozwolenie, abym mógł odwiedzić jej grób i otrzymałem 
na to Jego (pozwolenie). 

 
ñ Mahomet prosił Allaha, aby ten wybaczył jego matce za to, 
że nie wierzyła w Allaha. Czy zauważyliście, że nie prosił 
o wybaczenie dla swojego ojca? Mahomet nigdy nie spotkał 
swojego prawdziwego ojca, a faktem jest, że nie wiedział nawet 
kim w ogóle był jego ojciec. Jak więc mógł prosić dla niego 
o przebaczenie? Niektórzy powiedzą: „Ojcem Mahometa był 
Abdullah.” Jak już omawialiśmy to w innym miejscu w tej 
książce, prawda jest taka, że nikt nie wie kim był jego ojciec, 
ponieważ Mahomet urodził się cztery lata po śmierci swojego 
rzekomego ojca (Abdullaha).134 Jak więc mógł być jego ojcem? 

ñ Dyskryminacja i uprzedzenie islamu wygląda tak, że jeśli ktoś 
nie jest muzułmaninem, wtedy jest uważany za brudnego 
i plugawego i to do tego stopnia, że niemuzułmanie nie mają 
wstępu do wielu miast w Arabii Saudyjskiej a jeśli jednak tam 
się pojawią – choćby nawet przez przypadek –, wtedy powinni 
zostać zabici. Wyobraźcie sobie taki znak, na którym widnieje 
taki napis: „Muzułmanom nie wolno wjeżdżać do Nowego 
Jorku, ponieważ są brudni!” Każdy by powiedział: „Jacy 
okropni są ci chrześcijanie!” Ale nie widzę, aby ktokolwiek 
stawiał te same zarzuty wobec muzułmanów za te same czyny! 

 

ñ W Ewangelii wg św. Jana 3:16 czytamy: 
 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. 

                                                
133  Patrz: https://sunnah.com/muslim/11/134. 
134  Może właśnie dlatego w podręczniku szariatu (Reliance of the Traveller) 

na stronie 568 czytamy: n9.5 Minimalny czas trwania ciąży (A: z której 
przychodzi na świat żywe dziecko) wynosi sześć miesięcy, podczas gdy 
maksymalny [czas trwania ciąży] to cztery lata. 
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ñ W słowach Chrystusa widzimy jak wyciąga swoje ręce nie 

tylko do tych, którzy Go zaakceptowali, ale do całego świata. 
W Ewangelii wg św. Mateusza 5:44 czytamy: 

 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 

 
Porównajmy to z „czcigodnym” Mahometem, który został oskarżony 
przez muzułmanów o kradzież czerwonej bielizny. Mahomet nigdy 
nie akceptował reguł Koranu wobec siebie, ani nawet reguł w jego 
własnych hadisach. 

 
*** 

 
Mahomet jest Arabem – czy Izmael był również Arabem? 

 
Abraham (Aramejczyk) + Hagar (Egipcjanka) = Izmael (Arab)? 

 
Wiele osób uczy – i to nawet w naszych kościołach –, że Izmael jest 
Arabem a chrześcijanie często powtarzają ten mit bez sprawdzenia jak 
jest naprawdę. Pokażę wam, że nawet muzułmanie nie żywią takiego 
przekonania w ich własnych księgach (zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, 
księga 55, hadis 583135): 
 

(...) [Matka Izmaela] żyła tak aż do momentu, gdy kilku 
ludzi z plemienia Jurhum lub rodziny z plemienia Jurhum 
przechodziło obok niej i jej dziecka, ponieważ oni (tzn. 
ludzie [z plemienia] Jurhum) przechodzili drogą Kada'. 
Znaleźli się w dolnej części Mekki, gdzie zobaczyli ptaka, 
który miał zwyczaj latania wokół wody i nie opuszczał jej. 
Powiedzieli: 'Ten ptak musi latać wokół wody, choć wiemy, 
że w tej dolinie nie ma wody.' Wysłali dwóch wysłanników, 
którzy znaleźli źródło wody i powrócili, aby ich o tym 
poinformować. Tak więc przyszli ku wodzie. Prorok dodał: 
„Matka Izmaela siedziała nieopodal wody. Zapytali ją: 
'Czy pozwolisz, abyśmy z tobą zostali [rozbili tutaj nasze 
namioty]?' Ona odparła: 'Tak, ale nie będziecie mieli prawa 

                                                
135  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/43. 
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do posiadania tej wody.' Oni zgodzili się na to.” Prorok 
dodał: „Matka Izmaela była zadowolona z całej sytuacji, 
gdyż uwielbiała spędzać czas w towarzystwie ludzi. Tak 
więc osiedlili się tam a następnie wysłali po swoje rodziny, 
które przybyły i osiedliły się z nimi, tak że niektóre rodziny 
stały się tam stałymi mieszkańcami. Dziecko (tzn. Izmael) 
dorastało i uczyło się języka arabskiego od nich a (jego 
cnoty) sprawiły, że go umiłowali i podziwiali podczas gdy 
dorastał a gdy osiągnął wiek dojrzewania, wtedy pozwolili 
mu poślubić kobietę spośród nich. 

 
ñ Dziecko (Izmael) dorastało i uczyło się języka arabskiego od nich 

(ludu Jurhum)? 
ñ Izmael jest Arabem, ale nie zna języka arabskiego? 
ñ Poślubił kobietę spośród nich – czy oznacza to, że jego dzieci 

będą Arabami tak jak matka? 
ñ Odpowiedź brzmi „nie”; w tradycji arabskiej dziecko należy do ojca 

a nie do matki. Pamiętajcie też, że osoby, które przekazują nam to 
opowiadanie, są Arabami. 

ñ Oznacza to, że Abraham oraz matka Izmaela nie mówili po arabsku. 
Dlatego też Izmael nauczył się języka arabskiego od plemienia 
Jurhum, jak czytamy również w książce Al-Fateh, tom 6, strona 403, 
autor: Al-Hafez Ibn 'Hajer, Bejrut, Liban, 1991: 

  
)حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق 6/403) 

مھنم ةیبرعلا ملعتو) ھلوق ) 
ایبرع نكی مل ھیبأو ھمأ ناسل نأب راعشا ھیف   

 
On powiedział: „Uczył się języka arabskiego od nich 
(ludu Jurhum) – z tego wnioskujemy, że zarówno ojciec 
jak i matka nie znali języka arabskiego.” 

 
ñ Ile lat miał Izmael, gdy zaczął mówić po arabsku? 

Odpowiedź znajduje się w wielu muzułmańskich księgach. 
 
Dowiadujemy się tego od Aliego (kuzyna Mahometa). Sahih Al-Jame', 
tom 1, strona 435, hadis numer 2581: 
 

 ص لوألا ءزجلا عبرأ نبا وھ و لیعامسإ ةنیبملا ةیبرعلاب ھناسل قتف نم لوأ -
  ةنس ةرشع435
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  . يلع نع ) باقلألا يف يزاریشلا (
  عماجلا حیحص يف 2581 : مقر ثیدح رظنا ) حیحص ( : ينابلألا خیشلا لاق

 
On powiedział: „Pierwsza osoba, która mówiła perfekcyjnie 
po arabsku to Izmael i mówił po arabsku w wieku czternastu 
lat.” Imam Albani podaje, że hadis ten jest prawidłowy. 

 
W oparciu o powyższe źródło muzułmanie zgadzają się co do tego, 
że Izmael nie jest arabskiego pochodzenia; jego rodzice – zarówno 
matka jak i ojciec – nie są Arabami i nie mówili po arabsku. Izmael 
nauczył się języka arabskiego od Arabów i mówił po arabsku dopiero 
gdy miał czternaście lat – jak więc czyni to z niego Araba? 
 
Bardzo ważne pytanie, które musimy sobie tutaj zadać, brzmi: 
czy przynależność jakiejś osoby do danej grupy etnicznej zmienia się 
poprzez naukę jakiegoś języka? Nie. To byłoby absurdalne. Niektórzy 
mogliby powiedzieć, że Allah uczynił Izmaela pierwszym Arabem. 
Nie jest to oczywiście prawdą, jak to już udowodniłem posługując się 
muzułmańskimi źródłami podającymi, że Izmael nauczył się języka 
arabskiego od plemienia Jurhum, ale dla dobra argumentacji: nawet jeśli 
Allah nauczył go języka arabskiego, to nie czyni to z niego Araba! 
 
 
Kto według Mahometa może zwać się Arabem? 

 
Al-'Khasa'es Al-Kubra, autor: Al-Seu'ti, Bejrut, Liban, 1985, tom 1, 
strona 66: 
 

 ىربكلا صئاصخلا : باتكلا
 يطویسلا ركب يبأ نمحرلا دبع نیدلا لالج لضفلا وبأ / فلؤملا

1405 - توریب - ةیملعلا بتكلا راد / رشنلا راد  .م1985 - ـھ
  1 / ءازجألا ددع
 مدآ ينب قلخلا نم راتخاف قلخلا قلخ هللا نإ }ملسو ھیلع هللا ىلص{ هللا لوسر لاق 
 نم راتخاو اشیرق رضم نم راتخاو رضم برعلا نم راتخاو برعلا مدآ نیب نم راتخاو
 رایخ ىلإ رایخ نم انأف مشاھ ينب نم ينراتخاو مشاھ ينب شیرق

 
Prorok powiedział: „Allah stworzył swoje stworzenie 
i wybrał z nich synów Adama a spośród synów Adama 
wybrał Arabów a spośród Arabów wybrał plemię Mudar 
a spośród plemienia Mudar wybrał synów Hashima 
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[klan], a spośród [synów] Hashima wybrał mnie, 
najlepszego z najlepszych.” 
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Tutaj mamy jednoznaczny dowód na to – i to od samego Mahometa –, 
jak Allah podzielił ludzkość: na grupy etniczne oraz plemiona a nie na 
języki. Zauważcie, że w języku arabskim często używane jest słowo 
„Ibn”, co oznacza „syn” (danej osoby). W tym hadisie Allah dokonał 
wyboru według „syna” (danej osoby) a nie według języka. Jest to dowo-
dem na to, że Arabem nie jest ten, kto mówi po arabsku, ale ten kogo 
ojcem jest Arab. Nawet gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę wszystkie 
imiona i nazwiska, to i tak tylko ojciec posłuży do udowodnienia kim 
jesteś (a nie matka) – oczywiście, jeśli ojciec jest znany. 
 
Dlatego też zgodnie z arabską tradycją oraz prawem islamskim nie 
można nazwać Izmaela Arabem – jak powyżej stwierdził Mahomet –, 
ponieważ Izmael dopiero nauczył się języka arabskiego mając kilka-
naście lat. Lecz Mahomet bardzo potrzebował ogniwa pomiędzy sobą 
a Izmaelem, aby uczynić się potomkiem Abrahama a tym samym 
upoważnić się do „zostania zaakceptowanym jako prorok”. 
 
ñ Jeszcze jedna kwestia: dwunastu synów Izmaela otrzymało 

aramejskie imiona. Ale on, Izmael, jest Arabem!? 
 
Księga Rodzaju 25:12-15 
 

12 Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego 
Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. 

13 Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich 
potomków: Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, 
Adbeel, Mibsam, 

14 Miszma, Duma, Massa. 
15 Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. 

 
ñ Gdzie żyli Izmael i jego synowie? Księga Rodzaju 25:16-18: 

 
16 Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy 

miejscowości, w których oni przebywali lub się  
osiedlili – dwunastu naczelników ich szczepów. 

17 A Izmael, mając sto trzydzieści siedem lat, doszedł 
do kresu swego życia; umarł i połączył się ze swoimi 
przodkami. 
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18 [Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila,  
aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze 
do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu  
ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. 

 
Jeśli chcielibyście sami sprawdzić gdzie znajduje się Szur, to możecie 
to zrobić używając np. poniżej podanej strony i zobaczycie, że tereny te 
nie mają nic wspólnego z Mekką: 
 
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-route-red-sea-
sinai.htm 
 
 

Mahomet i moralność 
 

(Mahomet jest gotów przespać się ze wszystkimi muzułmankami.) 
 

W książce Jame' Alsag'er (Imam Al-Soiuty), hadis 2994, czytamy, 
że Mahomet powiedział: 
 

مقر ثیدح يطویسلل ریغصلا عماجلا 2994  
ةیناز يھف يلو ریغ نم اھسفن تجوز ةأرما امیأ معلص يبنلا لاق ذاعم نع .  

 
Każda kobieta, [która] odda się mężczyźnie, aby ją 
poślubił bez zgody jej ojca lub innego mężczyzny  
z jej domu, jest cudzołożnicą [dziwką]. 

 
Porównajmy to z Koranem 33:50, gdzie czytamy: 
 

O proroku, zaprawdę uczyniliśmy dozwolone dla ciebie 
twoje żony, którym dałeś dar małżeński, i te kobiety, 
którymi zawładnęła twoja prawica jako podarowane przez 
Allaha [jako zdobycz], i córki twojego stryja, i córki twoich 
ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, 
i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały 
razem z tobą, i kobietę wierzącą, jeśli ta sama ofiaruje się 
prorokowi [aby odbyć z nią stosunek (nikah)], o ile prorok 
zechce ją pojąć za żonę. ... 
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1. Jak to jest, że kobieta, która odda się mężczyźnie, aby ją 
poślubił, jest dziwką, ale kobieta, która odda się Mahometowi 
jest dobrą kobietą? 

2. Dlaczego kobieta miałaby uczynić coś takiego? Czy muzułmanki 
wręcz uwielbiały dzielić swoje łoże z Mahometem, aby okazać 
swoją miłość względem Allaha? 

3. Dlaczego bóg Mahometa robi z tego prawo? Czy było to czymś 
tak złym w obliczu muzułmanów oraz Arabów, że Mahomet 
potrzebował wersetu od swojego fałszywego boga, aby stworzyć 
pozór, że jest to życzenie Allaha a nie jego własne pragnienie? 

4. Jeśli jest to życzenie Allaha, to czy nie powinniśmy zapytać 
dlaczego? Według muzułmanów Mahomet miał wiele żon. 
Jednocześnie 9136! Czy te 9 kobiet jak i wszystkie te niewolnice, 
które posiadał, nie wystarczały mu do tego stopnia, że musiał 
mieć więcej seksualnie agresywnych kobiet? 

5. Tu nie chodzi wcale o małżeństwo! Tu chodzi o seks 
i tylko seks! Zobaczmy jak Aisza (żona-dziecko Mahometa) 
wyrażała swój gniew odnośnie pożądania Mahometa. 
Przeczytajmy razem co takiego powiedziała. Zbiór Sahih  
Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis 311137: 

 
Przekazała 'Aisza: Gardziłam tymi kobietami, które odda-
wały się wysłannikowi Allaha i mawiałam: „Jak kobieta 
może oddać się (mężczyźnie)? Lecz gdy Allah objawił: 
„Ty (o Mahomecie) możesz przesunąć (kolej tych kobiet) 
(twoich żon) którą chcesz na później i możesz przyjąć 
którąkolwiek zechcesz do siebie i nie popełnisz żadnego 

                                                
136  Patrz: Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 5, hadis 268 

https://sunnah.com/bukhari/5/21 – 5 Kąpiel (Ghusl)  
(12) Rozdział: Odbywanie stosunku seksualnego oraz powtarzanie go. 
Oraz zbliżanie się do swoich żon oraz branie jednokrotnej kąpieli (po tym) 
Przekazał Qatada: Anas bin Malik powiedział: „Prorok odwiedzał wszystkie 
swoje żony, jedną po drugiej, w ciągu dnia i nocy a było ich jedenaście.” 
Zapytałem Anasa: „Czy prorokowi wystarczyło na to siły?” Anas odparł: 
„Mawialiśmy, że prorok otrzymał siłę [potencję] trzydziestu (mężczyzn).” 
A Sa'id powiedział zgodnie z upoważnieniem Qatady, że Anas powiedział 
mu, że było to tylko dziewięć żon (a nie jedenaście). 

137  Patrz: https://sunnah.com/urn/44660. 
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przewinienia, jeśli zaprosisz spośród uprzednio (tym-
czasowo) odsuniętych.” (33.51), wtedy powiedziałam 
(do proroka): „Odnoszę wrażenie, że twój Pan spieszy, 
aby zaspokoić twoje życzenia i pożądania.” 
 

6. Dlaczego Aisza powiedziała coś takiego, jeśli jest to normalne? 
Pamiętajcie, że to Mahomet powiedział, że kobieta, która oddaje 
się mężczyźnie jest dziwką! 

Ten sam przekaz możemy znaleźć w tych oto książkach: 

1065 ص ،عاضرلا باتك ،ملسم حیحص  Sahih Muslim, księga .49 ثیدحلا ،
karmienia piersią, strona 1065, hadis 49 lub Sahih Al-Bukhari, 
księga tafsiru, rozdział Al Ahzab, tom 3, strona 118, 163, 164: 

3 ، بازحألا ةروس ریسفت ، ریسفتلا باب ، ریسفتلا باتك ، يراخبلا حیحص  / 118 
  / 3 ، اھسفن بھت نأ ةأرملل لھ باب ، حاكنلا باتك ، يراخبلا حیحص

 : ةشئاع تلاقف . ھلآو ھیلع هللا ىلص يبنلل نھسفنأ نبھو يتاللا نم میكح تنب ةلوخ تناك
 لوسر ای : تلق نھنم ءاشت نم يجرت تلزن املف ، لجرلل اھسفن بھت نأ ةأرملا يحتست امأ

  . 164 كبر ىرأ ام ھلآو ھیلع هللا ىلص هللا
 
Mahomet próbował zgwałcić Umaima'ę bint An-Nu'man bin Sharahil. 
Ta kobieta była córką An Nu'mana, który był władcą swojego ludu, lecz 
wraz z rosnącą armią Mahometa plemię to zostało podporządkowane 
jego rozkazom. Jak ktoś mógł się ośmielić, aby powiedzieć Mahome-
towi „nie”? Ta kobieta była bardzo dzielna mówiąc „nie”. 

 
Jeśli zajrzymy do Koranu, to mamy tam podane: „kobietę wierzącą, 
jeśli ta sama ofiaruje się prorokowi” (sura 33:50), ale Mahomet na 
tym nie zaprzestał. Nie wystarczały mu wszystkie te kobiety, które 
posiadał jak i te, które mu się oddały, gdyż nigdy się nie wstydził 
zgwałcić kogo chciał! 
 
Sahih Al-Bukhari Kitab Jame' Al-Sahih Al-Mu'khtaser, wydawnictwo 
drukowane, 1987, tom 6, hadis 4957: 

 
يراخبلا حیحص ]  ] 

رصتخملا حیحصلا عماجلا : باتكلا  
يفعجلا يراخبلا هللادبع وبأ لیعامسإ نب دمحم : فلؤملا  
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توریب - ةمامیلا ، ریثك نبا راد : رشانلا  
1407 ، ةثلاثلا ةعبطلا  - 1987 

 ةعماج - ةعیرشلا ةیلك يف ھمولعو ثیدحلا ذاتسأ اغبلا بید ىفطصم .د : قیقحت
قشمد  

 6 : ءازجألا ددع
 

 ُبََھت ْلَھَو ْتَلاَق يِل ِكَسْفَن يِبَھ َلاَق َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا اَھْیَلَع َلََخد4957
 َكْنِمِ َّ»اِبُ ذوَُعأ ْتَلاَقَف َنُكَْستِل اَھْیَلَعُ هَدَی ُعَضَی ِهِدَیِب ىَوَْھأَف َلاَق ِةَقوُّسلِل اَھَسْفَنُ ةَكِلَمْلا
 اَھِلَْھأِب اَھْقِحَْلأَو ِنَْیتَّیِقِزاَر اَھُسْكا ٍدْیَُسأ اََبأ اَی َلاَقَف اَنْیَلَع َجَرَخ َُّمث ٍذاَعَمِب ِْتذُعْ دَق َلاَقَف

  
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 63, hadis 182138: 
 

(…) Kiedy prorok zbliżył się do niej, wtedy powiedział: 
„Oddaj mi się (w małżeństwie) w prezencie.” Ona powie-
działa: „Czy księżniczka może się oddać w małżeństwie 
barbarzyńcy139?” Prorok podniósł rękę, aby ją uderzyć 
tak aby zamilkła. Ona powiedziała: „Szukam schronie-
nia przed tobą u Allaha.” On powiedział: „Szukałaś 
ucieczki u Tego, który daje schronienie.” (...) 

 
To samo opowiadanie możemy znaleźć w wielu muzułmańskich 
księgach, łącznie z księgą Al-Sirah, tom 4, strona 588/599, Bejrut, 
1952, oraz w tafsirze Al-Qurtubiego, tom 14, strona 167, Bejrut, 1973. 
 
Wyróżniłem te miejsca w języku arabskim i polskim, gdzie ta kobieta 
powiedziała do niego (Mahometa): „Czy księżniczka może się oddać 
w małżeństwie barbarzyńcy?” Uczyniłem tak, ponieważ w tłumacze-
niu na język angielski muzułmanie próbują zamaskować ten haniebny 
przekaz poprzez zamianę słów i stworzenie wrażenia, jakoby to on po-
prosił ją o to, aby go poślubiła, podczas gdy zażądał od niej, aby odbyła 
z nim stosunek seksualny wobec czego ona nazwała go barbarzyńcą. 
 

1. W tym przekazie widzimy, że ten uzależniony od seksu 
mężczyzna – prorok Allaha – nie zna żadnych granic, 
które wymierzałyby gdzie ma (lub przynajmniej powinien) 
się zatrzymać. Spójrzcie o co ją prosi: aby oddała mu się 

                                                
138  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/68/5. 
139  W angielskim tłumaczeniu muzułmanie użyli tutaj celowo słowa „ordinary”, 

czyli przeciętny, pospolity. 
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w prezencie! Jest to oczywiste, że odebrała to jako ciężkie 
znieważenie. Jest to ogromnym znieważeniem dla każdej 
kobiety, która posiada poczucie własnej godności. Wyobraźmy 
sobie mężczyznę, który wchodzi do domu jakiejś kobiety, której 
nigdy przedtem nie widział, i na dzień dobry „prosi” ją o to, aby 
oddała mu się w prezencie i odbyła z nim stosunek seksualny. 
Gdybyśmy zapytali jakiegoś muzułmanina czy jest to do zaak-
ceptowania w islamie, aby jakiś mężczyzna wszedł do domu 
obcej kobiety i poprosił ją o prezent w postaci odbycia z nim 
stosunku seksualnego, wtedy nasz muzułmanin powiedziałby: 
„W żadnym wypadku!” Ale dla Mahometa było to w porządku! 
Jest to oczywiste, że muzułmanie posiadają dzisiaj o wiele 
więcej moralności niż kiedyś Mahomet. Jestem pewien, że jeśli 
Mahomet spróbowałby zrobić coś takiego w dzisiejszych 
czasach, wtedy Arabowie by go zwalczali – tak jak i kiedyś to 
czynili. 

 
*** 

 
Prorok był przedkładany nad ludzkością w 16 rzeczach: 
  

671 ت يبطرقلا /نآرقلا ماكحال عماجلا ریسفت ـھ   
Tafsir Al Qur’an (Al jame' Le Ahkam, Al Qur’an), imam Al-Qur’tubi, 
Bejrut, 1992, tom 14, strona 212: 

  
 :ثلاثلا .سمخلا وأ سمخلا سمخب دادبتسالا :يناثلا .منغملا ّيِفَص :لّوألا :رشع ةتس ھتلمجف
 ریغب حاكنلا :سداسلا .ةبھلا ظفلب حاكنلا :سماخلا .ةوسن عبرأ ىلع ةدایزلا :عبارلا .لاصولا
 نیب مْسَقلا طوقس :عساتلا .مارحإلا ةلاح يف ھحاكن :نماثلا .قادص ریغب حاكنلا :عباسلا .ّيِلو
 ؛اھقالط اھجوز ىلع بجو ةأرما ىلع هرصب عقو اذإ :رشاعلا .يتأیسو ؛ھنع جاوزألا

 
Oto niektóre spośród tych 16 rzeczy, odnośnie których Mahomet 
był przedkładany: 
 

1. Otrzymywał najlepsze łupy. 
2. Jedna piąta najlepszego łupu. 
3. Stosunek seksualny bez zawierania małżeństwa. 
4. Zwiększenie ilości żon: więcej niż cztery. 
5. Seks na zawołanie (kobiety, które ofiarują mu się) w prezencie! 
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6. Małżeństwo bez opiekuna. 
7. Małżeństwo bez daru małżeńskiego. 
8. Małżeństwo w stanie I'hram (Mahomet był jedynym 

muzułmaninem, który mógł uprawiać stosunek seksualny 
podczas odbywania hadżu). 

9. Jeśli złożył przysięgę swoim żonom, wtedy mógł ją złamać. 
10. Jeśli przypadła mu do gustu jakaś zamężna kobieta, wtedy mąż 

tej kobiety musiał się z nią rozwieść, tak aby prorok mógł ją 
mieć dla siebie. 

 
Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i popatrzmy na powyższe 10 rzeczy, 
które Mahomet otrzymał ponad wszystkich innych ludzi: 
 

1. Zauważcie, że przywileje jakie Mahomet otrzymał od Allaha 
to seks i pieniądze. 

2. Mahomet jest ponad wszystkimi regułami Allaha. Muzułmanie 
mawiają, że to co Allah ustanowił dla ludzkości było doskonałe, 
lecz jest to jednoznaczne, że reguły te nie są odpowiednie dla 
Mahometa. On potrzebuje czegoś więcej! 

3. Allah i Mahomet są ponad wszelkim prawem. Prawo Allaha 
zostało ustanowione dla dwóch różnych stron. Jedna strona 
to muzułmanie, którzy mieli to prawo praktykować, a druga 
strona to Mahomet, któremu miało ono zapewnić korzyści. 
To stawia Mahometa nad ludzkością. Jest to sprzeczne 
z Koranem 49:13: 

 
O ludzie! Oto stworzyliśmy was mężczyzną i kobietą 
i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzaje-
mnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was 
w obliczu Allaha to ten, kto jest posłuszny, bogobojny 
wobec Allaha. Zaprawdę, Allah jest wszechwiedzący. 

 
ñ A więc najlepszym muzułmaninem jest ten, kto przestrzega 

reguł Allaha – ale Mahomet tego nie czyni! Według Koranu 
można poślubić tylko cztery kobiety, lecz Mahomet żeni się 
z tyloma kobietami ile tylko zechce! 

ñ Allah powiedział, że trzeba prosić opiekuna kobiety  
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o jej rękę, aby małżeństwo było legalne. Mahometowi  
się to nie podobało. 
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ñ Według Koranu należy dać kobiecie pieniądze, aby móc się 
z nią ożenić. Mahomet chciał kobiety za darmo. 

ñ Allah nakazał mężczyznom, aby nie pożądali zamężnych 
kobiet, ale Mahomet nakazywał mężczyznom, aby porzucili 
swoje żony, gdy to on je pożądał. 

 
W końcu Mahomet jest najlepszym spośród ludzi. No i jest prorokiem! 
 

ñ Jezus powiedział w Ewangelii wg św. Mateusza 5:28: 
 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. 
 
ñ Kim jest w takim razie Mahomet według nauki Jezusa? 

 
 

Śmierć Mahometa dowodzi, 
że był fałszywym prorokiem 

 
Kara Allaha dla każdego, kto kłamie na temat Boga:  
 

… gdyby ... wymyślił przeciwko nam (Allahowi) jakieś  
słowa ... (to) z pewnością przecięlibyśmy mu tętnicę... 

 
W tym przypadku widzimy niesamowity dowód z  Koranu na to, 
że Mahomet jest fałszywym prorokiem. Allah mówi, że ten kto kłamie 
o Allahu, temu zostanie przecięta tętnica. Przeczytajmy razem Koran 
69:44-47: 
 

 44  A gdyby on (Mahomet) wymyślił przeciwko nam (Allahowi) 
jakieś słowa, 

 45  To schwycilibyśmy go za jego prawą rękę 
 46  I wtedy z pewnością przecięlibyśmy mu tętnicę, 
 47  I nikt z was nie mógłby przeszkodzić wymierzeniu kary przez 

Nas. 
 
Taka jest obietnica Allaha: zabicie w konkretny sposób – dla tego, kto 
kłamie o Allahu. Wszystko wydawałoby się normalne, gdyby Mahomet 
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nie umarł w ten właśnie sposób, który został ustanowiony przez Allaha, 
aby pozbawić życia tej osoby, która wymyślałaby fałszywe rzeczy 
o Allahu. 

 
 W zbiorze Sahih Al-Bukhari znajdujemy następującą opowieść 
o Żydówce, która pragnęła zemsty za śmierć jej rodziny z rąk Mahometa 
i jego ludzi. Ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 47, hadis 786140; 
zbiór Sahih Muslim, księga 26, hadis 5430141 oraz 5431142: 
 

Przekazał Anas bin Malik: Pewna Żydówka przyniosła 
zatrutą (ugotowaną) owieczkę dla proroka i on z niej 
zjadł. Przyprowadzono ją do proroka i zapytano go: 
„Czy mamy ją zabić?” On powiedział: „Nie.” Patrzyłem 
na oddziaływanie trucizny na podniebienie wysłannika 
Allaha. 

 
Później ta kobieta została zabita143, ale początkowe wahanie Mahometa 
(czy ją zabić czy nie) odnosiło się do tego, czy ta kobieta posiada 
odtrutkę. 
 
W zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 5, księga 59, hadis 713144 czytamy: 
 

Przekazała 'Aisza: Prorok mawiał w cierpieniu, w którym 
zmarł: „O Aiszo! Nadal czuję ból spowodowany jedzeniem, 
które spożywałem w Chajbarze i tym razem czuję jakby 
tętnica zostawała mi odcięta ze względu na tę truciznę.” 

 
Zauważcie, że Aisza powiedziała: „Prorok mawiał w cierpieniu, 
w którym zmarł”. Według Aiszy Mahomet nie narzekał w obliczu 
śmierci na nic innego jak tylko na zatrute jedzenie, które spożywał 
w Chajbarze. Oznacza to, że powodem śmierci Mahometa było 
zatrute jedzenie. 
Pamiętajcie, że w Koranie 69:44-46 mamy podane, że Allah przetnie 
tętnice temu, kto kłamie o Bogu. Koran 69:46: „I wtedy z pewnością 

                                                
140  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/51/49. 
141  Patrz: https://sunnah.com/muslim/39/59. 
142  Patrz: https://sunnah.com/muslim/39/60. 
143  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/41/18. 
144  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/64/450. 
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przecięlibyśmy mu tętnicę.” – dokładnie to przytrafiło się 
Mahometowi. 
Jeśli była to więc śmierć wybrana przez boga Mahometa dla tej 
osoby, która kłamie o nim (Allahu), to jak w takim razie muzułmanie 
mogą wyjaśnić, że Allah przyglądał się jak Mahomet umierał w taki 
właśnie sposób? Według tego wersetu jest to coś, co Allah czyni tylko 
tym, którzy czynią zło wobec Allaha. 
Jeśli pamiętacie: muzułmanie wierzą w coś, co nazywają „Al Qadar”, 
ردقلا , co oznacza przeznaczenie lub „boska predestynacja”, gdzie Allah 

jest jedynym, który decyduje jak ktoś umrze – i to bez wyjątku. 
Oznaczałoby to, że Allah chciał, aby Mahomet umarł w ten właśnie 
sposób. To musiała być kara za kłamstwa Mahometa, choć moim 
zdaniem uczynił to prawdziwy Bóg a nie bóg Mahometa. Chciał nam 
pokazać, że urzeczywistni to, co Mahomet chciał dla tego człowieka, 
który kłamie na temat prawdziwego Boga a jednocześnie, aby 
zdemaskować Mahometa ze wszystkimi jego kłamstwami. 
Jedna ostatnia rzecz. Jeśli muzułmanie twierdzą, że Allah uratował 
Jezusa przed śmiercią poprzez to, że nie pozwolił, aby Jezus poniósł 
śmierć z rąk Żydów, to dlaczego pozwolił, aby Mahomet zmarł 
w skutek zatrucia z rąk Żydówki? Czy oznacza to, że Allah miłował 
islamskiego Jezusa bardziej niż Mahometa? Czy Koran nie podaje, 
że Mahomet jest najlepszym stworzeniem Allaha? 

 
 

Mahomet – Bóg czy człowiek? 
 

W Koranie 33:45-46 czytamy: 
 

45  O proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, 
zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, 

46  nawołującego do Allaha za Jego zezwoleniem  
i jako lampę oświetlającą. 

 
Al-Tabari podał w swoim komentarzu (tom 4, strona 501): 
 

 ھیلع هللا ىلص ادمحم رونلاب ينعی } رون هللا نم {[ : هللا ھمحر يربطلا مامإلا لاق
 رانتسا نمل رون وھف كرشلا ھب قحمو مالسإلا ھب رھظأو قحلا ھب هللا رانأ يذلا ملسو

ج يربطلا ریسفت ]...ھب 4 ـص  ـ501
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Oznacza to, że „światło” odnosi się do Mahometa, ponieważ 
ludzie są prowadzeni przez niego tak jak przez światło ... 

 
W innym wersecie, w Koranie 5:15, czytamy: 

 
 نَع ُوفْعَیَو ِبَاتِكْلا َنِم َنُوفُْخت ُْمتنُك اَّمِّم اًریِثَك ْمُكَل ُِنّیَُبی اَُنلوُسَر ْمُكءاَجْ دَق ِبَاتِكْلا َلَْھأ اَی
 ٌنیِبُّم ٌبَاتِكَو ٌرُون ِّ»ا َنِّم مُكءاَجْ دَق ٍریِثَك

 
O Ludzie Księgi [Żydzi i chrześcijanie]! Przybył do was 
nasz wysłannik, wyjaśniając wam wiele z tego, co wy 
ukrywaliście z Księgi i wiele też pomijaliście. Oto przy-
szła do was światłość od Allaha i Księga jasna. 

 
W tym wersecie widzimy, że Allah wysyła dwie rzeczy: „światłość” 
oraz księgę. „Światłość” nie może odnosić się do księgi, ponieważ 
mamy jednoznacznie podane, że chodzi o „światłość” oraz o „księgę” 
a nie o „światłość księgi”. Zauważcie również, że werset ten mówi 
o Mahomecie i że przychodzi do nich.145 
 
Zarówno szyici jak i sunnici wierzą w to, że Mahomet jest stworzony 
ze światłości, choć jest jednocześnie człowiekiem. Gdy muzułmanie 
wierzą w to, że Mahomet jest światłością, wtedy oznacza to, że jest on 
CZŁOWIEKIEM oraz BOGIEM jednocześnie! Muzułmanie powiedzą: 
„My nie wierzymy w to, że on jest Bogiem!” Jak w takim razie może 
być „światłością”, jeśli Koran podaje jednoznacznie, że Allah jest 
również światłością? 
 
Przeczytajcie również co Jezus powiedział sam o sobie w Ewangelii 
wg św. Jana 9:5: 
 

Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. 
 

... oraz w Ewangelii wg św. Jana 8:12: 
 
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja 

                                                
145  Chyba najwyraźniej widać to w tłumaczeniu Muhsina Khana, który 

w nawiasach dodał, że światło odnosi się do Mahometa a księga  
to Koran – porównaj: https://quran.com/5/15?translations=18. 
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jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 
 

ñ Koran podaje, że Mahomet też jest światłością, ale jak może 
być światłością, jeśli czyni źle i grzeszy? W wielu rozdziałach 
Koranu czytamy, że Mahomet popełniał grzechy. W surze 47:19 
czytamy nawet, że Mahomet otrzymał nakaz od samego Allaha, 
aby prosił o przebaczenie za swoje grzechy: 

 
Przeto wiedz, że nie ma boga poza Allahem i proś  
o przebaczenie za twój grzech [Mahomecie] i za  
grzechy wiernych kobiet i mężczyzn. ... 

  
ñ Czy pomyślelibyście kiedykolwiek, że „światłość” potrzebuje 

pokierowania? 
ñ Ten werset pokazuje nam pamięć Mahometa – a ta jest taka sama 

jak jego honor. To jest jak z pogodą: pogoda jest zmienna 
a w przypadku Mahometa wszystko się zmienia do tego stopnia, 
że przeczy on innym wersetom w bardzo jednoznaczny sposób.  
 
Koran 9:80: 

 
Proś o przebaczenie [Mahomecie] dla nich albo nie proś 
dla nich o przebaczenie, a nawet jeśli będziesz prosił dla 
nich o przebaczenie siedemdziesiąt razy, to i tak Allah im 
nie przebaczy. ... 

 
W hadisie ze zbioru Sahih Muslim, księga 4, hadis 2129146, czytamy: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Prosiłem o pozwolenie, abym mógł błagać o wybaczenie 
dla mojej matki, lecz On nie udzielił mi tego. Prosiłem Go 
o pozwolenie, abym mógł odwiedzić jej grób i otrzymałem 
na to Jego (pozwolenie). 
 

W książce Tuhafat Al A'hwazi Fe Shareh Al-Turmizi, Tafsir Al-Qur'an, 
wydawnictwo drukowane, 1953, strona 401, czytamy: 
 
                                                
146  Patrz: https://sunnah.com/muslim/11/134. 
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 ھیلع هللا ىلص يبنلا رافغتسا - نآرقلا ریسفت باتك - يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةفحت
  بلاط يبأل ملسو

 يأ ) ھیبأل میھاربإ رفغتسا سیلوأ ( ةیلاح ةلمج ) ناكرشم امھو ( : ھلوق - 401 ص
  رفغتسا سیلوأ اذھ لوقتأ
  نیكرشملل اورفغتسی نأ اونمآ نیذلاو يبنلل ناكام خلإ

 
Mahomet prosił Allaha o przebaczenie dla swojego wujka 
(Abu Taliba) natomiast Ali (kuzyn Mahometa) powiedział 
(wykrzyknął): „Prosisz o wybaczenie dla niewiernego!” 
Mahomet powiedział: „Czyż Abraham nie prosił o przeba-
czenie dla swojego ojca?” 

 
Ten sam przekaz możemy znaleźć w wielu innych księgach takich jak 
Asbab Al-Nuzul, wydawnictwo drukowane, 1963, tom 1, strona 176. 
 
 

Mahomet został stworzony przed Adamem 
 
W wykładni Ibn Kathira, tom 3, strona 470, czytamy: 
 

 لاق :ىلاعت ھلوق يف -ملسو ھیلع هللا ىلص- يبنلا نع -ھنع هللا يضر- ةریرھ يبأ نع 
 مھلبق يب أدبف ثعبلا يف مھرخآو قلخلا يف نییبنلا لوأ تنك :-ملسو ھیلع هللا ىلص- يبنلا
 ٌنیِبُّم ٌبَاتِكَو

 
(...) że prorok powiedział: „Ja jestem pierwszy spośród 
proroków147, który został stworzony i ostatni, który został 
wysłany.” 

 
ñ Popatrzcie na Mahometa! To brzmi jakby kopiował słowa Jezusa! 

Wygląda na to, że Mahomet jest Alfą i Omegą! 
 
Apokalipsa św. Jana 22:13: 

 
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 

 
 

Imię ojca Abrahama 
                                                
147 Nie zapominajmy, że według islamu Adam jest również prorokiem! 
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ñ To jest dość zabawne: skąd Mahomet otrzymał informacje 

odnośnie imienia ojca Abrahama? Nie zapomnijcie, że nawet 
imię ojca Abrahama w Koranie jest błędne, gdyż Koran twierdzi, 
iż jest to Azar (Koran 6:74). Kim więc był Tare/Terach? 
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Księga Jozuego 24:2: 
 

Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi 
Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali 
wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, 
ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom 
cudzym 

 
Ewangelia wg św. Łukasza 3:34: 
 

syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna 
Tarego, syna Nachora 

 
Jak widzicie możemy to dodać do kolejnego z wielu błędów, które 
możemy znaleźć w Koranie. Jeśli muzułmanie powiedzą, że Biblia 
została sfałszowana148 i że Biblia jest pełna błędów a nie Koran, to 
czy możecie mi w takim razie podać choćby jeden powód, dla którego 
Żydzi mieliby zmienić imię ojca Abrahama? 
 
                                                
148  Często przytaczany przez muzułmanów argument sfałszowania Biblii 

oznacza, że Allah nie jest i nie może być żadnym „Bogiem” oraz że 
z pewnością nie jest tym samym Bogiem, do którego modlą się chrzęści-
janie. Z jednej strony muzułmanie twierdzą, że Biblia oraz Koran pochodzą 
rzekomo od tego samego „Boga”. (Co więcej: według islamu Allah zesłał 
ludzkości 104 księgi. Możemy się o tym dowiedzieć na przykład z fatwy 
numer 92097 – https://www.islamweb.net/en/fatwa/92097/.) Z drugiej strony 
twierdzą, że wszelkie księgi Allaha – oczywiście poza Koranem – uległy 
sfałszowaniu i że jedynie Koran jest jedyną księgą, która została cudownie 
ocalona przez „Boga”. Tym samym muzułmanie dają nam do zrozumienia, 
że „Bóg” – w którego wierzą podobno zarówno chrześcijanie jak i muzuł-
manie – nie jest w stanie ochronić swoich objawień przed rzekomym sfałszo-
waniem przez człowieka. Należy więc zadać pytanie, czy sfałszowanie Biblii 
zostało przeprowadzone za zgodą i zezwoleniem Allaha czy też wbrew jego 
woli. Jak wiemy w islamie wszystko dzieje się za zgodą oraz zezwoleniem 
Allaha i nic nie dzieje się bez jego aprobaty. Jeżeli powiemy, że sfałszowanie 
Biblii stało się za zgodą i zezwoleniem Allaha, wtedy oznacza to, że Allah 
współdziała z szatanem i nie przywiązuje do swojego objawienia żadnej 
wagi. Jeżeli powiemy, że sfałszowanie odbyło się wbrew jego woli, wtedy 
oznacza to, że Allah nie może być „Bogiem”, ponieważ nie potrafi ochronić 
swojego objawienia. Innymi słowy: argumentacja muzułmanów odnośnie 
sfałszowania Biblii jest z góry skazana na porażkę. 
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ñ Mahomet wymyślał sobie historie, tak jakby były prawdziwe. 
Można by powiedzieć, że Mahomet byłby wręcz wspaniałym 
scenarzystą. W jednym przypadku Mahomet próbował wprowa-
dzić w błąd plemię Abdullaha Ibn Ubayy'a, który był potężnym 
przywódcą plemienia Al-Aws oraz Al-Khazraj. Gdy Ibn Ubayy 
zmarł, wtedy Mahomet modlił się nad jego grobem. Mahomet był 
obłudnikiem względem swojego plemienia. Później zauważył, 
że nie przyniosło mu to żadnej korzyści. W gruncie rzeczy stało 
się wręcz odwrotnie. Muzułmanie zaczęli się dziwić, dlaczego 
Mahomet prosił, aby wróg Allaha otrzymał przebaczenie, 
podczas gdy Allah podaje w Koranie 4:48: 

 
Allah nie przebacza tym, którzy dodają mu współtowarzyszy. 
Allah przebacza komu chce (mniejsze grzechy). A kto dodaje 
Allahowi współtowarzyszy, ten wymyślił grzech ohydny. 

 
Według Koranu 9:80 Mahomet robi to, czego nie powinien czynić 
a czyni to, ponieważ próbuje podlizać się poganom. Dlatego też udawał 
łagodną i miłą osobę i to do tego stopnia, że modlił się nad grobem 
niewiernego. 
 

 يراخبلا حیحص حرش يرابلا حتف
  ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ
 ثارتلل نایرلاراد
  م1986 / ـھ1407 :رشنلا ةنس
  --- :ةعبطلا مقر
 اءزجرشع ةثالث :ءازجألا ددع
  مھل هللا رفغی نلف ةرم نیعبس مھل رفغتست نإ مھل رفغتست ال وأ مھل رفغتسا ھلوق باب

 
 ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هللا دبع نب هللا دبع ھنبا ءاج يبأ نب هللا دبع يفوت امل 4393

 هللا لوسر ماقف ھیلع يلصی نأ ھلأس مث هاطعأف هابأ ھیف نفكی ھصیمق ھیطعی نأ ھلأسف ملسو
 ای لاقف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر بوثب ذخأف رمع ماقف ھیلع يلصیل ملسو ھیلع هللا ىلص
 امنإ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ھیلع يلصت نأ كبر كاھن دقو ھیلع يلصت هللا لوسر
 نیعبسلا ىلع هدیزأسو ةرم نیعبس مھل رفغتست نإ مھل رفغتست ال وأ مھل رفغتسا لاقف هللا ينریخ
 دحأ ىلع لصت الو هللا لزنأف ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ھیلع ىلصف لاق قفانم ھنإ لاق
  هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مھنم

 
Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, AL-Raian Publishing, 
wydawnictwo drukowane, 1986, tom 8, strona 334, hadis 4393: 
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Gdy Abdullah Ibn 'Ubayy zmarł, wtedy jego syn Abdulah 
Ibn Abdulah przyszedł do proroka z pytaniem czy może 
mu dać swoją koszulę, tak aby ubrał swojego ojca w jego 
koszulę, dlatego prorok dał mu swoją koszulę i został 
poproszony, aby pomodlił się nad nim; tak więc wysłannik 
Allaha wstał, aby się za niego pomodlić (za umarłego) 
a wtedy Umar wstał, chwycił proroka za ubranie i rzekł do 
niego (Mahometa): „Dlaczego odprawiasz modły nad nim, 
podczas gdy Allah zabronił ci modlenia się nad nim?” 
Prorok odparł: „Allah mi powiedział: czy się za nich 
modlisz czy nie, czy modlisz się nawet 70 razy czy nawet 
więcej, to i tak im nie przebaczę.” Prorok nadal twierdził, 
że ta osoba jest obłudnikiem, lecz (narrator) podał, że 
prorok pomodlił się nad nim. Tak więc Allah zesłał werset 
w którym podaje, aby nie odprawiać modłów nad nikim 
spośród nich ani nie stać nad ich grobami. 

 
W Koranie 9:113 Mahomet ponownie złamał prawo Allaha, ponieważ 
zmarłą osobą był jego wujek – jak czytamy w zbiorze Sahih Al-Bukhari, 
tom 2, księga 23, hadis 442149: 
 

Przekazał Sa`id bin Al-Musaiyab od swojego ojca: Gdy 
zbliżała się śmierć Abu Taliba, wtedy wysłannik Allaha 
udał się do niego i zastał przy jego boku Abu Jahla bin 
Hishama oraz `Abdullaha bin Abi Umaiya bin Al-Mughira. 
Wysłannik Allaha powiedział do Abu Taliba: „O wujku! 
Powiedz: 'Nikt nie ma prawa być czczony poza Allahem'  
– zdanie, poprzez które będę świadkiem (tzn. będę 
argumentował) dla ciebie przed Allahem.” Abu Jahl oraz 
`Abdullah bin Abi Umaiya powiedzieli: „O Abu Talibie! 
Czy wyrzekniesz się religii Abdul Muttaliba?” Wysłannik 
Allaha nie zaprzestawał zachęcać Abu Taliba, aby to 
wypowiedział (tzn. 'Nikt nie ma prawa być czczony poza 
Allahem'), podczas gdy oni (Abu Jahl oraz `Abdullah) 
powtarzali swoje stanowisko dopóki Abu Talib wypowie-
dział swoje ostatnie słowo, że pozostanie przy religii 
`Abdul Muttaliba i nie zgodził się wypowiedzieć: 'Nikt 
nie ma prawa być czczony poza Allahem'. (Następnie 
wysłannik Allaha powiedział: „Będę nadal prosił Allaha 

                                                
149  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/23/114. 
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o przebaczenie dla ciebie, chyba że zostanie mi to 
zabronione (przez Allaha).” Tak więc Allah objawił 
(werset) odnośnie niego (tzn. „Nie godzi się prorokowi 
oraz tym, którzy wierzą, aby błagali Allaha o przebaczenie 
dla pogan, nawet gdyby byli ich krewnymi, odkąd stało się 
dla nich jasne, że są oni mieszkańcami ognia (9.113). 

 
Mahomet wiedział, że nie powinien się modlić nad wrogiem (Allaha), 
o którym wiedział, że jest obłudnikiem; ponadto wszyscy muzułmanie 
wiedzieli, jak wobec islamu zachowywał się ten właśnie człowiek. 
Umar wiedział, że było to sprzeczne z nauczaniem i nakazami Allaha, 
niemniej jednak Mahomet zdecydował się na obłudę modląc się nad 
tym, którego Allah nie chciał zaakceptować. Ale Mahomet i tak 
odprawił modły. Dlaczego Mahomet to uczynił? 
 
Rzecz w tym, że prawo Allaha jest zmienne i można je sobie dopasować 
zależnie od podstępnego planu Mahometa i jego potrzeb. Gdy chciał, 
aby Allah przebaczył niewiernym, wtedy wybierał taką opcję. Gdy to 
nie „wypalało” lub gdy więcej już tego nie potrzebował lub gdy działa-
nia te nie okazywały się już dłużej pomocne, wtedy wymyślał sobie 
nowy werset, tak jakby Allah był na niego oburzony. W ten sposób 
Mahomet otrzymuje na oczach muzułmanów jasny przekaz: „Tak, 
Allah jest tym, który mnie prowadzi i jak widzicie, jeśli uczynię coś 
złego, wtedy Allah czuwa nad nami.” 
 
To prowadzi nas do Mahometa-grzesznika i jego licencji na popełnianie 
grzechów uzyskanej od samego Allaha. 
 
 

Mahomet-grzesznik 
 

1. Koran 47:19: 
Przeto wiedz, że nie ma boga poza Allahem i proś 
o przebaczenie za twój grzech [Mahomecie] i za 
grzechy wiernych kobiet i mężczyzn. Allah zna 
wasze miejsca pobytu jak i miejsce wytchnienia. 

2. Koran 48:2: 
Aby Allah przebaczył ci [Mahomecie] twoje poprzednie 
grzechy i te które popełnisz, aby dopełniła się łaska 
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Allaha wobec ciebie i aby cię poprowadził drogą 
prostą. 

ñ Jak widzicie Allah daje Mahometowi licencję na popełnianie 
różnego rodzaju grzechów i udziela mu przebaczenia również 
za jego przyszłe grzechy! I to nawet bez potrzeby proszenia 
o przebaczenie! 

ñ Jednocześnie werset ten podaje: „i aby cię poprowadził drogą 
prostą.” Allah przebacza Mahometowi jego przyszłe grzechy 
i dopełnia łaskę nad Mahometem poprzez „prowadzenie go 
drogą prostą”. Cóż to było za „prowadzenie”, że nie 
wystarczyło, aby Mahomet mógł przestać grzeszyć?   
A na dodatek Mahomet jest przecież jeszcze światłością 
dla świata! Mahomet powiedział w hadisie w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 9, strona 403 oraz w zbiorze Sahih Al-Bukhari, 
tom 9, księga 93, hadis 534150: 
 

… Tak więc proszę wybacz mi moje grzechy, które popeł-
niłem w przeszłości lub te, które popełnię w przyszłości 
oraz również te (grzechy), które popełniłem potajemnie 
lub publicznie i te o których wiesz lepiej niż ja. Nikt nie 
ma prawa być czczony poza Tobą. 

 
I ponownie: dlaczego Mahomet w ogóle prosi o przebaczenie,  
jeśli został obdarzony przebaczeniem za przyszłe grzechy!? 
 

ñ Ale to nie koniec. Koran 66:1 podaje, że Mahomet stworzył 
zasady i prawa, które nie pochodziły od Allaha: 

 
O proroku, dlaczego zakazujesz sobie tego, na co po-
zwolił ci Allah, chcąc przypodobać się twoim żonom? 
Allah jest przebaczający, litościwy! 

 
ñ W tym rozdziale Mahomet został nakryty, gdy odbywał 

stosunek seksualny z jedną ze swoich niewolnic w domu jednej 
ze swoich żon (Hafsy). To było przyczyną ogromnej awantury. 
Hafsa i inne żony Mahometa nie mogły znieść takiego 
upodlenia! Następnie Allah – na serio: Allah jest zawsze gotów 

                                                
150  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/97/68. 
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zaspokoić potrzeby Mahometa i to nawet w jego własnym domu 
– zsyła rozdział, w którym grozi żonom Mahometa i mówi, 
aby przestały zajmować się życiem seksualnym proroka islamu 
oraz jego ulubioną rozrywką, jak czytamy w Koranie 66:5: 

 
Być może, jego [Mahometa] Pan – jeśli on was odpra-
wi – da mu w zamian żony lepsze od was, całkowicie 
poddane, wierzące, bogobojne, okazujące skruchę, 
pobożne, przestrzegające postu, czy to [poprzednio] 
zamężne czy dziewice. 

 
ñ Ciekaw jestem jak duża musiała być awantura, że Allah 

osobiście tworzy o tym rozdział! Ponadto: dlaczego Allah staje 
po stronie Mahometa przeciwko jego żonom, gdy wszystko 
o co prosiły Mahometa to stosunek seksualny z nikim innym 
poza nimi? Mahomet obiecał, że to się nie powtórzy, ale później 
zatęsknił za starymi, dobrymi czasami z wszystkimi kobietami 
wokół. Wtedy stworzył sobie werset 66:1 przedstawiając to, 
jakoby Allah chciał, aby on, Mahomet, odbywał stosunek 
seksualny z innymi kobietami. Aby uciszyć swoje żony i aby 
się upewnić, że nigdy więcej nie będą się uskarżać, Mahomet 
wymyślił werset 66:5. 

 
Mahometowi spodobało się to, co usłyszał od Umara Ibn Al-Khattaba 
i wykorzystał to w Koranie – jak widzimy w następującym hadisie 
(księga 'Al-It'qan Fee 'Olum Al-Qur'an, tom 1, strona 137): 
 

Anas przekazał, że Umar bin Al-Khattab powiedział: 
„Mój Pan zgodził się ze mną odnośnie trzech rzeczy: 
(Po pierwsze) powiedziałem: 'O apostole Allaha, tak bym 
chciał, abyś obrał za miejsce oddawania czci to miejsce 
w którym Abraham odprawiał modły. I tak zstąpiło boskie 
natchnienie: (strona 137) (Koran 2:125) I weźcie sobie (wy 
muzułmanie) jako miejsce modlitwy miejsce Abrahama.' 
(Po drugie) rzekłem do proroka Allaha: 'Dobrzy i źli ludzie 
rozmawiają z twoimi żonami, dlatego też rozkaż im, 
aby się zasłoniły.' Tak więc Allah zesłał werset odnośnie 
nakrycia kobiet (Koran 24:31). 
(Po trzecie) żony proroka zawarły przymierze przeciwko 
prorokowi a ja powiedziałem do nich: 'Może on, Pan 
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proroka, da wam (wszystkim żonom) rozwód i zamieni 
was na lepsze żony od was.' I tak werset ten (Koran 66:5) 
został objawiony, tak samo jak ja go wypowiedziałem.” 
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(Ten sam przekaz można znaleźć w zbiorze Sahih Al-Bukhari,  
tom 1, księga 8, hadis 395151.) 
 
Później przyjrzymy się temu hadisowi wnikliwiej, ale teraz zauważcie, 
że Umar powiedział, że Allah użył w objawieniu dokładnie tych samych 
słów, które wypowiedział Umar. Jest to więc oczywiste, że natchnienie 
Mahometa nie było natchnieniem pochodzącym od Allaha, ale opinią 
towarzyszących mu mężczyzn – nawet w przypadku Kaby. To był 
wybór Umara a nie Allaha. 
 
Mahomet po prostu przywłaszczył sobie słowa, pomysły, plany, 
imiona a nawet całe relacje, jak zobaczymy w kolejnych materiałach. 
Przeczytajmy raz jeszcze werset 66:5: 
 

Być może, jego [Mahometa] Pan – jeśli on was odprawi – 
da mu w zamian żony lepsze od was, całkowicie poddane, 
wierzące, bogobojne, okazujące skruchę, pobożne, 
przestrzegające postu, czy to [poprzednio] zamężne, 
czy dziewice. 

 
Zwróćcie uwagę na następującą rzecz: 
 
ñ Sytuacja, w której wszystkie żony Mahometa zwróciły się 

przeciwko niemu – i to bez wyjątku –, jest oczywistym dowodem 
na to, że Mahomet nie był dobry wobec swoich żon, jak próbują 
nas przekonać muzułmanie tym samym nas oszukując. 

ñ Dlaczego Allah wtrąca się w rodzinne sprawy Mahometa? 
Gdybym to ja pokłócił się z moją żoną, to czy Allah ześle mi 
werset skierowany przeciwko niej? 

ñ Słyszeliście kiedyś o rozwodzie z 9-oma żonami jednocześnie? 
Wszystkie są w błędzie a tylko Mahomet ma racje? 

ñ Pomysł z wymianą żon pochodził od Umara. Dlaczego Mahomet 
potrzebował wymiany a nie ponownego ożenku? Wymiana 
oznacza tutaj, że kobieta w islamie jest tylko częścią jakiejś 
maszyny. Kobieta nie ma żadnej wartości jako osoba a posiada 
tylko wartość, gdy chodzi o spełnienie jakiegoś zadania albo 
funkcji. Nic poza tym. 

                                                
151  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/8/53. 
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To wyjaśnia nam dlaczego islam traktuje kobiety tak lekceważąco. 

 
 

Kobiety w islamie 
 

Czytałem już wiele artykułów napisanych przez muzułmanów a nawet 
przez muzułmanki. Wszyscy próbują nas oszukać mówiąc, że musimy 
oddzielić islam od kultury muzułmańskiej! 
Nie będziemy mówić tutaj o kulturze i chcę zaznaczyć już na początku: 
nie będziemy mieszać islamu i kultury. Pamiętajcie, że następujące 
źródła nie mają nic wspólnego z kulturą, lecz są to: 
 

1. koraniczne wersety dotyczące kobiet; 
2. wypowiedzi Mahometa odnośnie kobiet; 
3. prawa i nakazy Mahometa dotyczące kobiet; 
4. islamskie źródła i aprobaty sądów islamskich. 

 
Nie ma tutaj żadnej mowy o kulturze. 

 
 

Kobiety nie powinny usuwać zarostu z twarzy 
albo skończą w ogniu piekielnym 

 
Ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis numer 408152: 
 

(...) Allah przeklina te kobiety ... które usuwają włosy 
z twarzy ... aby wyglądać piękniej i próbować zmienić 
stworzenie Allaha. (...) 

 
Czy oznacza to, że wszystkie muzułmanki skończą w piekle? Wszystkie 
arabskie kobiety są owłosione tak jak arabscy mężczyźni; czy więc aby 
uszczęśliwić Allaha trzeba sobie, jako kobieta, zapuścić brodę lub wąsy? 
 
Najśmieszniejsze jest to, że Mahomet usprawiedliwiał się tym, że te 

                                                
152  Patrz: https://sunnah.com/urn/45630. 
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kobiety próbowały zmienić wygląd nadany im przez Allaha; z drugiej 
strony Mahomet nakazywał kobietom, aby goliły swoje włosy łonowe. 
Mahomet nawet zafarbował swoją brodę na czerwono. 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 55, hadis 668153 oraz tom 7, 
księga 72, hadis 786154: 
 

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział: 
„Żydzi i chrześcijanie nie farbują (swoich szarych 
włosów), tak więc wy macie robić odwrotnie (tzn.  
macie farbować wasze szare włosy i brody).” 

 
Dlaczego Mahomet chce czynić to co chrześcijanie i Żydzi tylko 
na odwrót? Przeklinał kobiety, które próbowały zmienić swój wygląd 
poprzez usuwanie zarostu z twarzy a z drugiej strony ... mężczyźni 
mogą farbować włosy i brodę – i to jest w porządku? 
 
Ten hadis jest dowodem na to, że Mahomet stwarzał sobie reguły 
nie dlatego, że były słuszne ani nie chodziło tutaj o dobro czy zło, 
ale o to, aby sprzeciwić się Żydom i chrześcijanom. 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 24, hadis 5243155: 
 

Jabir przekazał, że gdy Abu Quhafa (ojciec Abu Bakra) 
przybył w roku Zwycięstwa lub w Dniu Zwycięstwa (do 
proroka, aby złożyć mu przysięgę wierności), wtedy jego 
głowa i broda były białe jak hizop. On (święty prorok) 
rozkazał lub kobiety otrzymały od niego rozkaz, aby 
zmieniły to czymś (że kolor jego włosów powinien 
zostać zmieniony). 

 
Dlaczego kolor brody tego człowieka jest tak ważny dla Mahometa? 
Czy jego głównym celem w życiu nie ma być przypadkiem islam 
i Allah? 
 
 

Kobiety jako świadkowie 
                                                
153  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/129. 
154  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/77/116. 
155  Patrz: https://sunnah.com/muslim/37/123. 
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Najpierw muszę was poinformować o tym, że kobieta w islamie 
może wystąpić w sądzie jako świadek, ale tylko w przypadku umowy 
finansowej czy kontraktu finansowego – nie jednak, jeśli chodzi 
o sprawy związane z dziedziczeniem czy jakimś przestępstwem. 
Oznacza to, że kobieta NIE jest akceptowana jako świadek  
w sądzie we wszystkich następujących sprawach: 

 
1. Przestępstwo: (zabójstwo, kradzież, itd.) Badae' Al-Sanae', 

tom 9, strona 4079: „Kobiety nie są zaakceptowane jako 
świadkowie we wszystkich rodzajach przestępstw, 
które pociągają za sobą karę.” 

 
 4079ص ,9ج عئانصلا عئادب  

 
2. Cudzołóstwo: Koran 24:4, wykładnia Al-Qurtubiego; 

powiedział on w swojej wykładni, że: „gdy Wszechmocny 
powiedział, aby przyprowadzić czterech świadków 
(w przypadku cudzołóstwa), wtedy powiedział, że 
świadkami muszą być tylko mężczyźni i wszyscy 
się co do tego zgodzili.” 

 
 نوكی نأ دب الو :) ْمُكنِّم ًةعَبَْرأ َّنِھْیَلَعْ اُودِھَْشتْساَف( ىلاعت ھلوق ریسفت يف يبطرقلا لاقو
 ةمألا نیب ھیف فالخ الو ،مكنم ھلوقل ً؛اروكذ دوھشلا

 
3. Bałwochwalstwo 

 
4. Rozwód lub małżeństwo: Al-Mugni, autorstwa Ibn 'Qudamy, 

tom 7/8: „... żadne zawarcie małżeństwa nie jest 
zaakceptowane na podstawie świadectwa jednego 
mężczyzny i dwóch kobiet; zgodzili się z tym:  
Nukha'ee oraz Al-Shafe'e oraz Al-Oza'e.” 

 
 اذھو . نیتأرماو لجر ةداھشب حاكنلا دقعنی الو " : )7/8( "ينغملا" يف ةمادق نبا لاق 
 , يعخنلا . يعفاشلاو , يعازوألاو لوق

 
5. Dziedziczenie: Koran 5:106: O wy, którzy wierzycie! Kiedy 

śmierć zbliży się do któregoś z was, to niech dwóch 
ludzi sprawiedliwych spośród was będzie świadkami 
w chwili sporządzania testamentu; ... 
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نآرقلا ریسفت ریثك نبا ریسفت  
يقشمدلا يشرقلا ریثك نب رمع نب لیعامسإ   
ةبیط راد  

1422 :رشنلا ةنس   م2002 / ـھ
 

 رضخألا يبأ نب حلاص انثدح ، دواد وبأ انثدح ، يلع نب ورمع انثدح : ریرج نبا لاقو
 الو رضح يف رفاك ةداھش زوجت ال ھنأ ةنسلا تضم : لاق يرھزلا نع ،
217ص . نیملسملا يف يھ امنإ ، رفس   

 
Tafsir Ibn Kathir, wydawca: Tibah, 2002, tom 3, strona 217. 
 

Ibn Jareer powiedział: „Nie jest to dozwolone lub 
zaakceptowane, aby niemuzułmanie byli świadkami 
w mieście bądź podczas podróży.” 

 
 يعفاشلا ھقفلا عورف
 مألا
  يعفاشلا سیردإ نب دمحم
 ةفرعملا راد
  م1990/ـھ1410 :رشنلا ةنس
  ط.د :ةعبطلا مقر
 لوأتب ةصاخ نینمؤملا رارحألا يف تلق امنإو نینمؤملا يف ] 17 :ص [ امھنأ ناتنیب ناتیآلاو
 عجرف : ىلاعت هللا ھمحر ) يعفاشلا لاق ( مھنیب امیف ةمذلا لھأ ةداھش زیجن ال نیتیآلاب نحنو
 . ةمذلا لھأ ةداھش زوجت ال لاقف انلوق ىلإ مھضعب

 
Fro' Al-Fiqh Al-um, Imam Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i, 
wydawnictwo drukowane, 1990, D.'T., strona 17: 
 

Chodziło tutaj o wolnych wiernych (nie niewolników) 
i o interpretację dwóch wersetów – zakazane jest 
akceptowanie świadectwa chrześcijan i Żydów. 

 
*** 

 
Fatwa (odpowiedź według muzułmańskiego prawa) 

 
Data 19.06.2001, ze strony www.islamweb.net. Numer fatwy 591: 
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Pytanie: Czy kobieta może być świadkiem podczas zawierania 
małżeństwa; jeden mężczyzna i dwie kobiety czy też cztery kobiety? 
 
Odpowiedź: 
 

 :لاق ھنأ يرھزلا نع لاومألا يف دیبع وبأ ىور امل ،كلذ يف ءاسنلا ةداھش زوجت ال ھنأو
 .)قالطلا يف الو حاكنلا يف الو دودحلا يف ءاسنلا ةداھش زوجت ال نأ ةنسلا تضم(

Nie jest to dozwolone, aby kobieta była świadkiem 
w sprawie małżeństwa czy innych sprawach krymi- 
nalnych (sprawy pociągające za sobą karę) ... 
albo rozwodów. 

 
Kto zna język arabski, ten może sam przeczytać odpowiedź na tej oto 
stronie: 
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId
&lang=A&Id=591 
 

*** 
 
Koran 5:106, tłumaczenie według Muhsina Khana: 
 

O wy, którzy wierzycie! Kiedy śmierć zbliży się do któregoś z was, 
to niech dwóch ludzi sprawiedliwych spośród was będzie 
świadkami w chwili sporządzania testamentu; albo  
– kiedy jesteście w podróży i dosięga was nieszczęście śmierci – 
dwóch innych ludzi, nie spośród was. Zatrzymacie ich obu po 
modlitwie i jeśli macie wątpliwości odnośnie 
ich prawdomówności, niech przysięgają na Allaha, mówiąc: „My 
nie chcemy z tego żadnych ziemskich zysków, nawet jeśli on 
(beneficjent) byłby naszym krewnym. Nie będziemy też ukrywać 
świadectwa Allaha, bo wtedy znaleźlibyśmy się wśród 
grzeszników.” 

 
Mogę przytoczyć wiele innych, podobnych przykładów, które podają, 
że muzułmanie otrzymali nakaz, aby odrzucić kobiety jako świadków 
w jakiejkolwiek sprawie poza spisaną umową o spłaceniu długu 
w określonym czasie lub sprawami, w których mężczyźni nie mogą 
być świadkami, ponieważ chodzi tylko o kobiety – tak jak 
w przypadku miesiączki. 
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Oznacza to, że w islamie w większości przypadków kobieta nie jest 
zaakceptowana jako świadek. Kobieta jest uważana za bardzo nisko 
postawioną osobę, ale jest i tak wyżej niż chrześcijanin. W islamie 
niemuzułmanie nie są akceptowani jako świadkowie; nie ufa się im 
ani nie można ich brać za przyjaciół (jak czytamy w Koranie 3:28, 
3:118, 5:51 oraz 60:1). 
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Pamiętajcie, że wszelkie źródła nie mają nic wspólnego z kulturą, 
lecz z Koranem. Sura 2:282: 
 

O wy, którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między 
sobą na określony czas, to … 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. ... 
 

Z tego wersetu dowiadujemy się, że dwóch mężczyzn to norma – 
jeśli chodzi o składanie zeznań. Jeśli świadkami są jeden mężczyzna 
oraz kobiety, wtedy zasada jest następująca: 

 
A. Kobiety nie zostaną zaakceptowane jako świadkowie, jeśli 

wśród nich nie znajdzie się przynajmniej jeden mężczyzna. 
Nie ma żadnego znaczenia ile jest kobiet; jeśli pośród nich 
nie ma przynajmniej jednego mężczyzny, wtedy liczba kobiet 
nie ma znaczenia – nawet jeśli byłoby to 10 milionów kobiet! 

B. Zauważcie również, że nie ma żadnych warunków odnośnie 
(muzułmańskich) mężczyzn, którzy są zaakceptowani jako 
świadkowie. Oznacza to, że świadkami może być dwóch 
mężczyzn, ale w przypadku kobiet trzeba je najpierw zatwier-
dzić. Większość kobiet w islamie nie jest dopuszczona do roli 
świadka. Innymi słowy: musimy wybrać te, spośród których 
sądzimy, że są najlepsze. 

 
Przejdźmy do hadisów i zobaczmy jak Mahomet używał tego wersetu, 
aby ogłosić werdykt nad kobietami jako posiadającymi „deficyt 
inteligencji”. Zwróćcie uwagę na to, co powiedział w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 1, księga 6, hadis 301156: 
 

Przekazał Abu Sa`id Al-Khudri: Pewnego razu wysłannik 
Allaha wybrał się do musalli (aby ofiarować tam modły) 
w `Id-al-Adha lub Al-Fitr. Przeszedł obok kobiet i powie-
dział: 'O kobiety! Dajcie jałmużnę, ponieważ widziałem, 
że większość osób przebywających w piekle to wy (ko-

                                                
156  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/6/9. 
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biety).” One zapytały: „Dlaczego tak jest, o wysłanniku 
Allaha?” On odparł: „Często przeklinacie i jesteście 
niewdzięczne wobec waszych mężów. Nie spotkałem 
nikogo kto miałby większy deficyt inteligencji i religii niż 
wy (kobiety). Ostrożny, rozsądny mężczyzna mógłby zostać 
sprowadzony na złą drogę przez niektóre z was.” Kobiety 
zapytały: „O wysłanniku Allaha! Jaki jest nasz deficyt inteli-
gencji i religii?” On odparł: „Czy zeznania dwóch kobiet 
nie są równe poświadczeniu jednego mężczyzny?” One 
odpowiedziały przytakująco. On powiedział: „To jest deficyt 
w jej inteligencji. Czyż nie jest to prawdą, że kobieta nie 
może się modlić ani pościć podczas miesiączki?” Kobiety 
odparły przytakująco. On powiedział: „To jest deficyt w jej 
religii.” 

 
Z tego hadisu dowiedzieliśmy się, że: 
 

A. Wszystkie kobiety cierpią na deficyt inteligencji – bez żadnych 
wyjątków. 

B. Większość kobiet, które są w piekle, są tam ze względu na to, 
że są złe: zawsze wiele przeklinają i są niewdzięczne wobec 
swoich mężów. Oznacza to, że kobiety są zawsze obwiniane 
za zło a mężczyźni są zawsze dobrzy i to do tego stopnia, 
że większość przebywających osób w piekle to kobiety 
a nie mężczyźni! 

C. Kobiety nie mogą pościć lub odprawiać modłów, ponieważ 
mają miesiączkę. To poniża kobietę wobec mężczyzny, 
ponieważ kobieta nie jest w stanie sprostać obowiązkowi 
czczenia Allaha. 

D. Po wspomnieniu o niezdolności kobiet do odprawiania 
modłów oraz zachowywania postu podczas miesiączki, 
Mahomet powiada: „To jest deficyt w jej religii.” 

 
Myślę, że nadszedł czas, abyśmy zadali muzułmanom kilka pytań. 
 

1. Jeśli Allah stworzył kobiety takimi jakimi są, to dlaczego  
miałby je ukarać wysyłając je do piekła? Czy to sprawiedliwe? 
Widzimy tutaj, że islam został stworzony przez mężczyznę, 
dla mężczyzn! Jeśli brak perfekcji to wina Allaha, to dla-
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czego kobiety mają być pociągnięte za to do odpowiedzial-
ności? 

2. Czy nie jest to częścią ich niedoskonałości lub ich stworzenia? 
Dlaczego się je za to obwinia? 

3. Czy Allah wiedział o „deficycie” kobiet, gdy je stworzył, 
czy może dowiedział się o tym później? Tak jak w przypadku 
Toyoty – jeśli Allah jest Bogiem, to czy nie może wycofać 
wadliwego produktu i go naprawić? 

4. Ponadto muszę zadać muzułmanom następujące pytanie: 
jeśli islam uczy, aby szanować własną matkę, to jak możecie 
powiedzieć coś takiego do waszych matek, które narażały 
własne życie, aby was urodzić? 

5. Jeśli poprosimy żonę i męża, którzy powrócili z imprezy, 
aby opisali nam w szczegółach co na imprezie było do jedzenia 
oraz w co były ubrane inne osoby lub co się wydarzyło podczas 
imprezy, wtedy zobaczymy, że mężczyzna może nawet nie 
pamiętać co jadł, ale kobieta może nam podać wszystkie 
szczegóły, których jej mąż zapewne nawet nie zauważył! 

6. Jest to dowodem na to, i to pomijając już nawet naukowe 
publikacje, że Koran jest dziełem człowieka. Islam jest 
stworzony przez mężczyznę i dla mężczyzn. 

7. Nauka dowodzi, że pomiędzy mężczyzną a kobietą istnieją 
różnice. Mężczyźni są lepsi w jednych rzeczach a kobiety 
w innych. Przytoczę tutaj pewien tekst ze strony 
sciencedaily.com: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080220104244.htm 
 

„Psycholodzy Agneta Herlitz oraz Jenny Rehnman 
ze Sztokholmu w Szwecji zadali jeszcze bardziej skompli-
kowane pytanie odnośnie ludzkich predyspozycji: Czy płeć 
danej osoby ma wpływ na zapamiętywanie zdarzeń życia 
codziennego? Zaskakujące wyniki badań przechylające 
szalę na korzyść kobiet faktycznie wskazały na istotne 
różnice pomiędzy płciami odnośnie pamięci epizodycznej – 
czyli pewnego rodzaju pamięci długotrwałej – opartej na 
osobistych doświadczeniach.” 
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Mamy tutaj czarno na białym, że nawet nauka dowodzi, że Allah nie ma 
racji. Czy pamiętacie, że Allah powiedział, że kobieta nie jest dobrym 
świadkiem w sądzie? Jako świadek trzeba mieć dobrą pamięć a nauka 
dowodzi, że kobiety są w tym lepsze od mężczyzn. 

Większość osób przebywających 
w piekle to kobiety 

 
Sahih Muslim, księga 36, hadis 6596157: 
 

 .نیكاسملا اھلخد نم ةماع اذإف .ةنجلا باب ىلع تمق" ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 باب ىلع تمقو .رانلا ىلإ مھب رمأ دقف .رانلا باحصأ الإ .نوسوبحم دجلا باحصأ اذإو
 ."ءاسنلا اھلخد نم ةماع اذإف .رانلا

 
Usama b. Zaid przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Stanąłem przy drzwiach raju i stwierdziłem, że przytłacza-
jąca większość tych, którzy tam weszli, to osoby ubogie 
a osoby zamożne były powstrzymywane od wejścia do 
środka. Mieszkańcy piekła otrzymali rozkaz, aby wstąpić 
do piekła, a ja stałem przy drzwiach ognia a większość 
z tych, którzy tam weszli, to kobiety. 

 
Muwatta Malik, księga 48, hadis 1661158: 
 

  عماجلا باتك » كلام أطوم
 427 426ص

 ءاسن لاق ھنأ ةریرھ يبأ نع حلاص يبأ نع میرم يبأ نب ملسم نع كلام نع ينثدحو
 نم دجوی اھحیرو اھحیر ندجی الو ةنجلا نلخدی ال تالیمم تالئام تایراع تایساك
 ماع ةئام سمخ ةریسم

 
Yahya przekazał mi od Malika, od Muslima ibn Abi Maryama, 
od Abu Saliha, że Abu Hurayra powiedział: „Kobiety, które 
są nagie, mimo że mają na sobie ubranie, idą na manowce 
i sprawiają, że inni idą na manowce, i nie wejdą do Ogrodu 
i nie odnajdą jego zapachu a jego zapach jest odczuwalny 
z odległości, jaką pokonuje się w ciągu pięciuset lat.” 

 
 

                                                
157  Patrz: https://sunnah.com/muslim/49/1. 
158  Patrz: https://sunnah.com/urn/417210. 
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Gdyby Ewa nie istniała, wtedy żony 
nigdy nie zdradzałyby swoich mężów 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 55, hadis 547159: 
 

Przekazał Abu Huraira: prorok powiedział: „Gdyby nie 
istnieli Izraelczycy (Żydzi), wtedy mięso nigdy by się 
nie psuło a gdyby nie istniała Ewa, wtedy żony nigdy 
nie zdradzałyby swoich mężów.”  

 
ñ Z tego hadisu dowiadujemy się, że Mahomet obwinia Żydów 

za psucie się mięsa. Jest to inny sposób na to, aby powiedzieć, 
że całe zło na tym świecie należy przypisać Żydom i to do tego 
stopnia, że byli oni nawet powodem rozkładu mięsa. To wyjaśnia 
jak bardzo Mahomet nienawidził Żydów i jak zostało zasiane 
nasienie nienawiści. Arabowie nigdy nie nienawidzili Żydów przed 
nadejściem Mahometa. Arabscy chrześcijanie żyli z nimi w pokoju. 

ñ Gdyby Ewa nie istniała, wtedy żadna żona nie zdradzałaby 
swojego męża. Czytałem wiele artykułów napisanych przez 
muzułmanów, w których podają, że Biblia obwinia Ewę za grzech 
Adama. Fakt jest jednak taki, że Biblia obarcza winą zarówno 
Adama jak i Ewę. Obydwoje zostali ukarani. Nasz Pan nigdy 
nie obwiniał tylko i wyłącznie Ewę ani tylko i wyłącznie Adama, 
gdyż obydwoje okazali Bogu nieposłuszeństwo. To nie była tylko 
i wyłącznie Ewa czy też tylko i wyłącznie Adam. W powyższym 
hadisie widzimy jak Mahomet głosi, że gdyby nie Ewa, wtedy 
wszystkie kobiety na ziemi byłyby dobre dla swoich mężów. 
W ogóle nie wspomina o Adamie, tak jakby ten nie był obarczony 
jakąkolwiek winą. 

ñ Jak Mahomet mógł oskarżać Ewę o zdradę, gdy nawet w Koranie 
nie ma żadnej wzmianki o tym, że Ewa coś takiego uczyniła? 
Jest to jeden ze sposobów, którym posługują się muzułmanie, 
aby oszukać chrześcijanki. Mówią: „Widzisz! Nasza księga 
nigdzie nie wspomniała o Ewie, ale za to wasza Biblia już tak!” 
Fakt jest taki, że Koran bez hadisów to pusta księga a jeśli chcesz 
się dowiedzieć coś o jakiejś historii, to musisz zajrzeć do hadisów 

                                                
159  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/5. 



 

 245 

a nie do Koranu. 
ñ Jakie dokładnie było przestępstwo Ewy? Czy przespała się z innym 

mężczyzną w raju, jeśli nie było tam innego mężczyzny poza 
Adamem? Oraz: dlaczego Mahomet oskarża ją o „zdradę”? 

 
 

Zło Ewy 
 

Tafsir Al-Qur'an Al-Ba'ghawi, 1993, Bejrut, tom 1, strona 84: 
 

 يوغبلا ریسفت نآرقلا ریسفت 
 ةكئالملل انلق ذإو " ىلاعت ھلوق ریسفت » ةرقبلا ةروس « يوغبلا ریسفت لوألا ءزجلا
  نیرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ سیلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا
 ھتقس ءاوح نكلو لقعی وھو ةرجشلا نم مدآ لكأ ام Üاب فلحی بیسملا نب دیعس ناكو
  84] :ص [ . لكأف اھیلإ ھتداق ركس اذإ ىتح رمخلا

 
Syn Moseba powiedział, że Ewa upiła Adama i doprowa-
dziła do tego, że utracił zmysły (aby poprzez to zjadł 
[owoc] z drzewa).  
 

 يبطرقلا مامإلل - 2.02 رادصإلا ،نآرقلا ماكحأل عماجلا
 كجوزو تنأ نكسا مدآ ای انلقو{ 35 :ةیآلا >> ةرقبلا ةروس >> ةعبطلا نم 1 ءزجلا
 }نیملاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذھ ابرقت الو امتئش ثیح ادغر اھنم الكو ةنجلا

 
 لوأ نإو - ھنایب يتأی ام ىلع - اھایإ سیلبإ ءاوغإب ءاوح ةرجشلا نم لكأ نم لوأ نإ
 ،ءاسنلا نم لاجرلا ىلع تلخد ةنتف لوأ يھو ،ةدخملا ساوسو اھنأل اھعم ناك ھمالك
 ،دلخلا نابحی اناك امھنأ امھنم ملع ھنأل ،دلخلا ةرجش اھنأ الإ ةرجشلا هذھ امتعنم ام :لاقف
 اھیلع ركنأ مدآل ءاوح تلاق املف - "مصیو يمعی ءيشلا كبح" - ابحأ ثیح نم امھاتأف
 نإ ىتح كلبق لكآ انأ :تلاق نأ ىلإ ،مدآ ىلع ءاوح تحلأو ءاوح ىلع حلأف ،دھعلا ركذو
 ملف تلكأ دق ينإف لك :تلاقف مدآ تتأف ،اھرضی ملف تلكأف ،تنأ تملس ءيش ينباصأ
 بنذلا مكح يف الصحو امھتآوس امھل تدبف لكأف ،ينرضی

 
W wykładni Jame' of Ahkam Al-Qur’an, Imam Al-Qur’tubi, tom 1, 
odnośnie rozdziału 2:35, czytamy te słowa: 
 

„I powiedzieliśmy do Adama i jego żony: idźcie i mieszkaj-
cie w raju i spożywajcie z raju i cieszcie się nim...” 
że pierwszą osobą, która zjadła z drzewa była Ewa i szatan 
szeptał do niej we śnie a był to pierwszy czyn polegający 
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na zwodzeniu kobiet względem mężczyzn a następnie 
szatan powiedział: „On (Bóg) zakazał ci [jeść] z drzewa, 
bo to jest drzewo życia wiecznego.” Ponieważ on, szatan, 
wiedział, że oni (Adam i Ewa) miłują życie wieczne. Więc 
szatan podszedł ich z tej strony gdzie miłowali a tam gdzie 
miłujesz, tam jesteś głuchy i ślepy, tak więc gdy Ewa po-
prosiła Adama, aby zjadł [owoc], wtedy Adam odrzucił jej 
prośbę i powiedział do niej: „Zapomniałaś o obietnicy jaką 
daliśmy [Allahowi]? Ewa nalegała, aby zjadł a następnie 
powiedziała: „Co jeśli ja zjem jako pierwsza i jeśli mi się 
nic nie stanie, wtedy i tobie nic się nie stanie!” Tak więc 
zjadła i nic jej się nie stało i powiedziała: „Widzisz, nic 
mi się nie stało.” A więc i on zjadł i popadli w grzech! 

 
ñ Teraz mamy lepszy wgląd w to dlaczego Mahomet obwinia Ewę 

za wszystko co jest wstrętne i co wydarzyło się mężczyznom 
w przeszłości lub wydarzy się w przyszłości. To musi być wina 
kobiet, ponieważ w oczach Mahometa są one złe i pełne podstępu. 

 
Jame' of Ahkam Al Qur’an, Imam Al-Qur’tubi, tom 1, strona 352: 
 

 جرخت الأ : لاق بر ای اذھ انأ : لاقف ؟ تنأ نیأ : ھبر هادانف ةرجشلا فوج يف مدآ لخدف
 تدرو ةیحلا تنعلو اھنم تقلخ يتلا ضرألا ىلإ طبھا : لاق بر ای كنم يحتسا لاق ؟
 يتأی ام ىلع اھلتقب انرمأ كلذلو مدآ ينب نیبو اھنیب ةاودعلا تلعجو اھفوج يف امھئاوق
 نیعضتو نیلمحتو رھش لك مدلا كبیصی كلذكف ةرجشلا تیمدأ امك : ءاوحل لیقو ھنایب
  توملا ىلع ھب نیفرشت اھرك

 
Wtedy Adam schował się w środku drzewa a jego Pan 
zawołał go mówiąc: „Adamie gdzie jesteś?” Adam odpo-
wiedział: „Odczuwam wstyd przed tobą, Panie.” Wtedy 
Allah powiedział: „Zstąp z raju na ziemię, spośród której 
zostałeś stworzony! I przeklinam węża i sprawiam, że 
jego nogi znikną w jego wnętrzu i ustanowię wrogość 
pomiędzy tobą a wszystkimi potomkami Adama i dlatego 
rozkazaliśmy zabić (węża)”, a do Ewy Allah powiedział: 
„Tak jak uczyniłaś, że drzewo krwawiło, tak i ty raz 
w miesiącu również będziesz krwawić i będziesz w ciąży 
a porodzisz podczas gdy będziesz tego nienawidzić 
a podczas tego będziesz musiała stawić czoła śmierci.” 

 
ñ Rozpoznaję tutaj kilka wątków z Biblii, chociaż Biblia nigdzie nie 
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podaje, że to Ewa była powodem grzechu. Wiele nauk Mahometa 
jest skopiowane z innych ksiąg, ponieważ Mahomet próbował 
zniekształcać różne historie. 

ñ Biblia podaje nam, że Ewa została oszukana przez węża. 
Księga Rodzaju 3:1-6: 
 

1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta 
lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: 
«Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 
wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta 
odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku 
ogrodu, Bóg po-wiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a 
nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż 
do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że 
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 
i tak jak Bóg będzie-cie znali dobro i zło». 6 Wtedy 
niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do 
jedzenia, że jest ono rozko-szą dla oczu i że owoce tego 
drzewa nadają się do zdoby-cia wiedzy. Zerwała zatem z 
niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z 
nią: a on zjadł. 

 
ñ W relacji biblijnej widzimy, że Ewa odrzucała zło, ale została osta-

tecznie oszukana. Adam niczemu nie odmówił a szybko zaakcepto-
wał! Faktem jest, że to ona bardziej stawiała opór niż Adam. 
Porównajmy to z historią przedstawioną nam w Koranie i hadisach, 
gdzie tylko Adam stawiał opór. On nie chciał jeść. W Biblii to Ewa 
chciała dotrzymać obietnicy Bogu. W każdym razie cała sprawa 
wygląda tak, że muzułmanie próbują przedstawić Ewę jako złą osobę 
a następnie przerzucić to na wszystkie kobiety na całej ziemi. 

 
 

Zły znak (omen) 
 

 ثیدحلا حورش 
 ملسم ىلع يوونلا حرش
  يوونلا ایركز وبأ فرش نب يیحی
 ریخلا راد
  م1996 / ـھ1416 :رشنلا ةنس
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 ءازجأ ةتس :ءازجألا ددع
 لاق ىیحی نب ىیحی انثدحو ح سنأ نب كلام انثدح بنعق نب ةملسم نب هللا دبع انثدحو 2225

 رمع نب هللا دبع نع رمع نب هللا دبع ينبا ملاسو ةزمح نع باھش نبا نع كلام ىلع تأرق
  ىلص هللا لوسر نأ

  سرفلاو ةأرملاو رادلا يف مؤشلا لاق ملسو ھیلع هللا
Al-Bukhari tom 4, księga 52, hadis 110160: 
 

Przekazał `Abdullah bin `Umar: słyszałem, że prorok 
powiedział: „Zły znak jest w trzech rzeczach: koniu, 
kobiecie oraz domu.” 

 
ñ Jest to bardzo oczywisty i przykry obraz zboczonego postrzegania 

kobiet przez Mahometa. Zaskakujące jest to, że kobiety są złym 
znakiem a jednak Mahomet miał 9 żon jednocześnie i mnóstwo 
niewolnic seksualnych. Mahomet musi być mężczyzną, który kocha 
zło tak bardzo, że chce, aby jego dom był nim przepełniony. 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 53, hadis 336161: 
 

Przekazał 'Abdullah: Prorok wstał i wygłosił kazanie 
a wskazując na dom Aiszy (tzn. na wschód) powiedział 
trzykrotnie: „Nieszczęście (pojawi się) stąd” oraz „skąd 
wyłoni się bok głowy szatana (tzn. ze wschodu).” 

 
 

Kobiety zostały stworzone tak jak zwierzęta 
 

Z książki, na którą się powołam w tym rozdziale, przetłumaczę tylko 
ten fragment, który jest istotny dla naszego omawianego tematu, ale 
zamieszczę cały tekst, tak aby muzułmanie, którzy mówią po arabsku, 
nie powiedzieli, że wyrywam coś z kontekstu. Ponadto podam tutaj 
również adres islamskiej strony rządowej, tak aby muzułmanie mogli 
sprawdzić to sami. 
 
Tafsir Al Kaber, Mafateeh Al Gaeeb, Imam Al Razi, Koran 30:21: 
 

 ََقلَخ { :ھلوق :ىلوألا ةلأسملا )ـھ 606 ت( يزارلا /ریبكلا ریسفتلا ، بیغلا حیتافم ریسفت
                                                
160  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/74. 
161  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/57/13. 
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 لاق امك ،عفانملا نم كلذ ریغو تابنلاو باودلا قلخك نقلخ ءاسنلا نأ ىلع لیلد } ْمُكَل
 :ىلاعت

 } ِضْرألٱ ىِف اَّم مُكَل ََقلَخ {
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„On stworzył dla was” jest dowodem na to, że Allah 
stworzył kobiety tak samo jak stworzył zwierzęta 
(ze względu na potrzeby mężczyzn). 

 
 نم ءاسنلا قلخ لوقنف فیلكتلاو ةدابعلل ةقولخم نوكت ال نأ يضتقی اذھو ]29 :ةرقبلا[
 لثم نھوحن فیلكتلا ھیجوتل ال انیلع ةمعنلا مامتإل نھفیلكتو انل نھقلخو انیلع معنلا
 مكحلا امأو ،هریغو اذھف لقنلا امأ ،ىنعملاو مكحلاو لقنلا ثیح نم كلذو انیلإ ھھیجوت
 ةفیعض ةأرملا نألف ىنعملا امأو ،اھب لجرلا فلك امك ةریثك فیلاكتب فلكت مل ةأرملا نألف
 ةأرملا لھؤت ال نأ بسانی ناكف فلكی مل ،يـبصلا نكل يـبصلا تھباشف ةفیخس قلخلا
 داقنتف باذعلا نھنم ةدحاو لك فاختل نھفیلكتب الإ متت تناك ام انیلع ةمعنلا نكل ،فیلكتلل
 .داسفلا رھظل كلذ الولو ،مرحملا نع عنتمتو جوزلل
 

Patrz: 
https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=
4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889 

 
Wypowiedź (Allaha) w Koranie 30:21 „On stworzył dla was” 
jest dowodem na to, że kobiety zostały stworzone tak samo 
jak zwierzęta i rośliny i inne przydatne rzeczy. W Koranie 
2:29 Allah powiedział również: „On jest Tym, który stworzył 
dla was wszystko to, co jest na ziemi” a to oznacza, że 
kobieta nie została stworzona [do/dla] czczenia lub aby 
obejmować stanowisko przywódcze. Stwierdzamy, że stwo-
rzenie kobiet jest jedną z łask udzielonych nam (mężczy-
znom) i że obarczenie ich wypełnianiem boskich rozkazów 
jest dopełnieniem udzielonej nam łaski; nie chodzi jednak 
o to, że są one obciążane tak jak my (mężczyźni). Kobiety 
nie są obciążane wypełnianiem wielu rozkazów tak jak my 
(mężczyźni), ponieważ kobieta jest słaba, niedorzeczna 
(głupia). Innymi słowy: jest ona jak dziecko a dzieci nie 
obciąża się żadnym stanowiskiem przywódczym162, lecz  
aby łaska Allaha była wobec nas wypełniona, kobiety 
obarczono posłuszeństwem; obarczono je tak, aby każda 
z nich (kobiet) obawiała się kary będąc posłuszną wobec 
swojego męża i powstrzymywała się od tego, co jest 
zakazane, ponieważ w przeciwnym razie doszłoby 

                                                
162  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/92/50 – Kiedy prorok usłyszał wieść, 
że lud Persji uczynił córkę Chosrowa swoją królową (władcą), wtedy 
powiedział:„Naród, który uczynił kobietę władcą, nigdy nie odniesie 
sukcesu.” 
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do niemoralnego zachowania.” 
Kobiety to seks-zabawki 

 
Ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 54, hadis 460163: 
 

Przekazał Abu Huraira: wysłannik Allaha powiedział: 
„Jeśli mężczyzna wzywa swoją żonę do łóżka (tzn. aby  
odbyć z nią stosunek seksualny) a ona mu odmawia 
i przyczynia się do tego, że mąż zaśnie w gniewie, 
wtedy aniołowie będą ją przeklinać aż do rana.” 

 
Takie „wyobrażenie” kobiecego obowiązku można znaleźć w wielu 
islamskich książkach takich jak Al-Qurtubi/Jame' Ahkam, Bejrut, 1993, 
Al Qur’an 30:21, tom 13, strona 17: 
 

  )ـھ 671 ت( يبطرقلا /نآرقلا ماكحال عماجلا ریسفت
 يف يذلا ناك الإ ھیلع ىبأتف اھشارف ىلإ ھتأرما وعدی لجر نم ام هدیب يسفن يذلاو 
 شارِف ةرجاھ ةأرملا تتاب اذإ " :رخآ ظفل يفو " اھنع ىضری ىتح اھیلعً اطخاس ءامسلا

  حِبُصت ىتح ةكئالملا اھتنعل اھِجوز
 

Prorok powiedział: „Na tego, w ręku którego jest moja 
dusza, jeśli mężczyzna wzywa swoją żonę, aby odbyć  
z nią stosunek seksualny a ona mu odmawia, wtedy ten 
który jest w raju (tzn. Allah) będzie rozgoryczony dopóki 
mąż nie będzie z niej zadowolony.” (Al-Qurtubi dodał) 
Innymi słowy: jeśli żona nie poszła dla niego do łóżka, 
wtedy aniołowie Allaha będą ją przeklinały aż do samego 
rana. 

 
Tytuł książki: „The Treasure of Workers on Legislation and Words 
and Deeds”, autor: Imam Al Mutaqi Al Hindi, dział piąty dot. praw 
żony i męża, rozdział pierwszy (Prawa mężczyzny nad kobietą): 
 

 ھتسحلف ادیدصو احیقو امد هارخنم لاس ول نأ ةجوزلا ىلع جوزلا قح نم -44801
 دجست نأ ةجوزلا ترمأل رشبل دجسی نأ رشبل يغبنی ناك ولو ،ھقح تدأ ام اھناسلب
 .اھیلع هللا ھلضف امل اھیلع لخد اذإ اھجوزل

 

                                                
163  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/59/48. 
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Prorok Mahomet powiedział: 
44801 – Prawo męża nad żoną stanowi, że gdyby z nosa 
męża wydobywała się wydzielina, krew, ropa i brud a ona 
zlizałaby to swoim językiem, to nadal nie będzie to wystar-
czające, aby okazać mężczyźnie jego prawa nad nią!164 
Choć nie wolno mi nakazywać człowiekowi, aby oddawał 
pokłony innemu człowiekowi, to nakazałbym żonie, aby 
upadała na twarz przed swoim mężem, gdy ten wejdzie 
do domu na podstawie boskich cnót. 

 
 ماقأ ركبلا ىلع بیثلا جوزت اذإو ،اعبس اھدنع ماقأ بیثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ -44821

 .اثالث اھدنع
 

Jeśli mężczyzna ożeni się z dziewicą, wtedy powinien 
zostać z nią siedem dni a jeśli ożeni się z kobietą, która 
nie jest dziewicą, wtedy powinien zostać z nią trzy dni.165 

 
  .موی ةمأللو ،ناموی ةرحلل -44824

 
44824 – Dla wolnej kobiety dwa dni (które powinien z nią 
pozostać) a dla niewolnicy jeden dzień. 

 
 اھعمو ،دحاو عضبلا نإف ،ھلھأ تأیلف ھتبجعأف ءانسح ةأرما مكدحأ ىأر اذإ -44842

 .اھعم يذلا لثم
 

Jeśli mężczyźnie spodobała się kobieta (wzbudziła  
u niego seksualne podniecenie), wtedy niech uda się 
do swojej żony i odbędzie z nią stosunek, ponieważ 
obie mają te same narządy. 

 
Komentarz Imama Al-Nawawiego odnośnie hadisu ze zbioru Sahih 
Muslim, księga 3, hadis 684 (tylko w języku arabskim): 
                                                
164  Zobacz również  

https://www.memri.org/tv/saudi-expert-family-affairs-dr-ghazi-al-shimari-
explains-wife-beating-islam-and-states-if-wife/transcript – „If pus or blood 
comes out of your husband's nose and you lick is [sic!] up, you still will not 
have observed all his rights.” Tłumaczenie: „Jeśli ropa lub krew będzie się 
sączyła z nosa twojego męża a ty ją zliżesz, to nadal nie będziesz jeszcze 
przestrzegać wszystkich jego praw.” 

165  Patrz: https://sunnah.com/muslim/17/56, https://sunnah.com/muslim/17/59. 
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Nasi towarzysze powiedzieli, że jeśli żołądź spenetrowała 
odbyt kobiety lub odbyt mężczyzny lub pochwę lub odbyt 
zwierzęcia, wtedy należy wykonać ablucję, niezależnie od 
tego czy osoba/zwierzę, która/-e została/-o spenetrowana/-e 
jest żywa/-e, martwa/-e, młoda/-e czy stara/-e. 

 
Koran 2:223: 
 

Wasze kobiety są dla was polem uprawnym, przychodźcie 
więc na wasze pole, jak chcecie ... 
 

 )ـھ 606 ت( يزارلا /ریبكلا ریسفتلا ، بیغلا حیتافم ریسفت
 ،نھرابدأ يف ءاسنلا نایتإ زیوجت ةیآلا نم دارملا :لوقی ناك ھنأ رمع نبا 

 
 نمو ،اھلبق يف اھلبق نم اھیتأی نأ جوزلل زوجی ھنأ هانركذ ام روھشملاو } ُْمتْئِش ٰىََّنأ {
 نكت مل اذإ ىنعی :لحلا تاقوأ نم متئش تقو يأ :ىنعملا نأ :يناثلاو اھلبق يف اھربد
 وأ ةمئاق اھحكنی نأ لجرلل زوجی ھنأ :ثلاثلاوً اضئاح وأ ،ةمئاص وأ ،ةمرحم وأ ،ةیبنجأ
  ،ةعجطضم وأ ،ةكراب

 
Tafsir Al Kaber, Mafateeh Al Gaeeb, wydawnictwo drukowane, 2004, 
Bejrut, Imam Al Razi, Koran 2:223, strona 61. 
 
Ibn Umar powiedział, że werset ten jest o tym, że jest to w porządku, 
aby odbywać stosunek seksualny poprzez odbyt:  
 

(ana sh’tom), jest to dozwolone, aby mężczyzna odbywał 
seks z kobietą z przodu lub od tyłu przez pochwę lub 
z przodu lub od tyłu przez odbyt a druga kwestia jest taka, 
że można uprawiać seks kiedykolwiek się tylko zechce; 
o każdym czasie mężczyzna może p__ (nikah) kobietę 
w pozycji stojącej, siedzącej lub gdy leży na plecach. 

 
ñ Zauważcie jak słowo „Nikah”, które muzułmanie próbują nam 

przedstawić jako słowo odnoszące się rzekomo tylko do małżeństwa, 
jest używane, aby opisać jak odbywać stosunek seksualny w różnych 
pozycjach. 

ñ Myślę, że mój komentarz nie jest tutaj potrzebny. Ich słowa są 
wystarczające, aby wyjaśnić jak islam postrzega kobiety i jak ważne 
jest seksualne zaspokojenie mężczyzn i że zajmuje to dużą część tego 
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kultu. Nie zapomnijcie, że muzułmanie tak naprawdę wcale nie 
kochają Allaha. Oni kochają seks, który dostarczy im w raju Allah. 
Dlatego też chętnie umierają. Nie trzeba więcej pracować, trudne 
życie to przeszłość a zaczyna się nowa era pełna seksu. 

ñ Mahomet robił to co było w jego mocy, aby doprowadzić do tego, 
by kobiety podlegały pod prawa niewolnicze i aby dać mężczyźnie 
wszelkie prawa do urzeczywistnienia tego właśnie celu. 

ñ Muzułmanie mogą wam powiedzieć, że Mahomet powiedział: 
„Najlepszy spośród was to ten, który jest najlepszy dla swojej 
żony!”166 

ñ To może być urzeczywistnione dopiero wtedy, gdy wszystkie 
warunki dotyczące kobiet zostały spełnione a następnie obowiązkiem 
mężczyzny jest to, aby zaopatrzyć je w pożywienie oraz udzielić 
im schronienia. Jeśli kobieta jest całkowicie posłuszna, wtedy 
mężczyzna nie ma powodu, aby okazywać jej swoją złość lub  
gniew. Widzimy to w następującym wersecie: 

 
Koran 4:34: 
 

Mężczyźni stoją nad kobietami, ponieważ Allah dał wyż-
szość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że męż-
czyźni rozdają ze swojego majątku na kobiety. Przeto 
dobre kobiety są całkowicie pokorne i zachowują w skry-
tości to, co zachował Allah. Jeśli chodzi o te kobiety, 
u których obawiacie się nieposłuszeństwa, to upominajcie 
je, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. A jeśli będą wam 
[ponownie] posłuszne, to nie karćcie je więcej. Zaprawdę 
Allah jest wzniosły, wielki. 

 
Z pewnością usłyszycie od muzułmanów, że w tym wersecie chodzi 
o lekkie bicie. Faktem jest jednak, że: 
 
1. Słowo „lekkie” nie występuje w tym wersecie, ani nawet w żadnej 

wykładni Koranu. Pojawia się ono tylko w tłumaczeniach Koranu 

                                                
166  Porównaj: https://sunnah.com/urn/1262960: Przekazano od Ibn 'Abbasa, 
że: prorok powiedział: „Najlepszy spośród was to ten, który jest najlepszy 
względem swojej żony, a ja jestem najlepszy spośród was względem moich 
żon.” 



 

 255 

oraz tafsirów i służy temu, aby „wepchnąć” islam ludziom na 
Zachodzie, tak jak Obama i inni próbują nam wcisnąć, że islam 
to „pokój”. 

2. Nawet jeśli to słowo nie oznacza „surowego” bicia, to w końcu 
bicie jest biciem. Niezależnie od tego jak tęgie czy surowe jest 
to bicie. 

3. Jak „lekkie” może być bicie? Mniej bolesne od splunięcia? 
Tu chodzi o upokorzenie a nie o fizyczne wyrządzenie krzywdy. 
Kobiety to ludzkie istoty. Nikt nie ma prawa wyrządzać coś takiego 
drugiemu człowiekowi. 

4. Pies w Ameryce ma więcej praw niż muzułmanka. Jeśli w Ameryce 
uderzysz psa, wtedy pójdziesz do więzienia, ale jeśli w islamskim 
kraju uderzysz kobietę, wtedy jesteś bohaterem, który uczy swoją 
żonę jak ma się zachowywać! 

5. A co odnośnie więzienia żon w ich pomieszczeniach?  
W ramach wymierzania kary mężczyzna może je nawet zgwałcić. 
Był taki przypadek, o którym może nie słyszeliście, gdy pewien 
amerykański sędzia z New Jersey pozwolił Marokańczykowi 
na gwałt żony, ponieważ był przekonany o tym, że muzułmańska 
religia na to pozwala. 
 
Dlaczego? 

 
Mahomet powiedział w zbiorze Jami` at-Tirmidhi, tom 1, księga 7, 
hadis 1159167: 
 

12 Księga karmienia piersią 
 
(10) Rozdział: Co zostało przekazane 
odnośnie praw męża nad jego żoną 
 
Abu Hurairah przekazał, że prorok powiedział: 
„Gdybym miał nakazać komukolwiek, aby upadał 
na twarz w pokłonie przed kimś innym, to kazałbym 
żonie upadać na twarz przed swoim mężem.” 
 

Hasan (Darussalam) 

                                                
167  Patrz: https://sunnah.com/tirmidhi/12/14. 
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Ponadto Mahomet powiedział:168 
 

„Nie jest rzeczą słuszną, aby jakikolwiek człowiek 
oddawał pokłony drugiemu człowiekowi; gdyby to 
było rzeczą słuszną, aby człowiek oddawał pokłony 
drugiemu człowiekowi, to rozkazałbym kobietom 
oddawać pokłony mężom ze względu na ogromne 
prawa, które mają nad nimi. Na tego, w ręku którego 
jest moja dusza, gdyby mężczyzna był pokryty od stóp 
do głów sączącym się wysiękiem ropnym a jego żona 
zbliżywszy się do niego zlizywała jego wyciek ropny  
(w celu oczyszczenia), to nie wystarczałoby to, aby 
wypełniła prawa, które on ma nad nią.” (Przekazał 
imam Ahmad, 12153; Saheeh al-Jaami’, 7725). 

 
W zbiorze Sunan Ibn Majah, tom 3, księga 9, hadis 1853169 
czytamy: 
 

(...) Gdybym miał rozkazać komukolwiek, aby 
upadał na twarz w pokłonie przed kimś innym niż 
przed Allahem, to kazałbym kobietom upadać na 
twarz przed swoimi mężami. Na tego, w którego 
ręku jest dusza Mahometa! Żadna kobieta nie może 
wypełnić swoich zobowiązań wobec Allaha, dopóki 
nie wypełni swoich zobowiązań wobec swojego 
męża. Jeśli [mężczyzna] domaga się od niej 
(intymności) – nawet jeśli kobieta siedzi na siodle 
wielbłąda – to nie powinna mu tego odmówić.'” 

                                                
168  Patrz: https://islamqa.info/en/answers/4601/she-argues-defiantly-with-her-

husband-in-discussions-on-fiqh (...) The Prophet (peace and blessings of 
Allaah be upon him) said: “It is not right for any human being to prostrate to 
another; if it were right for one human being to prostrate to another, I would 
have commanded women to prostrate to their husbands because of the great 
rights that they have over them. By the One in Whose hand is my soul, if a 
man were covered from head to foot with weeping sores oozing pus, and his 
wife were to come to him and lick his sores (to clean them), this would not 
fulfil the rights he has over her.” (Reported by Imaam Ahmad, 12153; 
Saheeh al-Jaami’, 7725). 

169  Patrz: https://sunnah.com/urn/1261700. 
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6. BBC NEWS, środa, 14 stycznia 2004, 14:57 GMT, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3396597.stm: 

 
Imam oskarżony o [napisanie] książki dotyczącej bicia żon. 
 
(Pod zdjęciem: Mustafa twierdzi, że jest przeciwny używaniu 
przemocy wobec kobiet.) 
 
Muzułmański duchowny, który napisał poradnik dla 
mężczyzn odnośnie tego jak bić swoje żony tak aby nie 
pozostawały żadne ślady po biciu, został skazany przez 
hiszpański sąd. (...) W swojej obronie imam powiedział, 
że interpretował fragmenty Koranu. (...) 

 
Jak widzicie tu nie chodzi o to, jak ja sobie coś „interpretuję” lub  
o to, że to ja próbuję pokazać jaki islam jest zły. Sami widzicie jak 
obrzydliwy i barbarzyński jest w rzeczywistości islam. 
 
Czytając następny hadis zobaczymy jak wygląda prawdziwe bicie 
kobiet w islamie. 
 
 

Jej ciało jest bardziej zielone niż jej ubranie 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 72, hadis 715170.  
(W języku arabskim, w książce Al-LIBAS, hadis ma numer 5487.) 
 

Przekazał `Ikrima: Rifa'a udzielił swojej żonie rozwodu 
a wtedy poślubił ją AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi. 
Aisza powiedziała, że (przyszła) [do niej] ta kobieta i nosiła 
zielone nakrycie (i użalała się jej (Aiszy) na swojego męża 
i pokazała jej zielony ślad na swoim ciele, który był 
spowodowany biciem). Było to obyczajem pośród kobiet, 
aby się wzajemnie wspierać, tak więc gdy przyszedł 
wysłannik Allaha, wtedy Aisza powiedziała: „Nigdy nie 
widziałam żadnej kobiety, która by tak bardzo cierpiała, 
jak kobieta wierna [muzułmanka]. Popatrz: Jej ciało 
jest bardziej zielone niż jej ubranie!” Gdy AbdurRahman 

                                                
170  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/77/42. 
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usłyszał, że jego żona poszła do proroka, wtedy przyszedł 
z dwoma synami, których urodziła mu inna żona. 
Ona powiedziała: „Na Allaha! Nie wyrządziłam mu nic złego, 
ale on jest impotentem i jest dla mnie bezużyteczny tak jak 
to” – powiedziała to trzymając i pokazując skrawek swojego 
ubrania; AbdurRahman powiedział: „Na Allaha, o wysłanniku 
Allaha! Ona powiedziała kłamstwo! Jestem bardzo silny 
i mogę ją zaspokoić, ale ona jest nieposłuszna i chce wrócić 
do Rifa'a'y.” Wysłannik Allaha powiedział do niej: „Jeśli taki 
jest twój zamiar, w takim razie wiedz, że nie jest to zgodne 
z prawem, abyś mogła ponownie poślubić Rifa'a'ę dopóki 
AbdurRahman nie odbędzie z tobą stosunku seksualnego.” 
Następnie prorok zobaczył dwóch chłopców, którzy przybyli 
wraz z AbdurRahmanem i zapytał (go): „Czy to twoi 
synowie?” Na to AbdurRahman powiedział: „Tak.”  
Prorok powiedział: „Twierdzisz co twierdzisz (tzn. że jest 
impotentem)? Jednakże, na Allaha, ci chłopcy są do niego 
podobni jak wrona jest podobna do wrony.” 
  

ّللا بَاتِك - يراخبلا حیحص  ِرْضُخْلا ِباَیِث باَب - ِساَبِ
  
  ِرْضُخْلا ِباَیِث باَب

 
 َقَّلَط َةَعاَفِر ََّنأ َةَمِرْكِع ْنَع ُبوَُّیأ اَنَرَبَْخأ ِباَّھَوْلاُ دْبَع اََنثَّدَح ٍراَّشَب ُنْبُ دَّمَحُم اََنثَّدَح 5487

 ْتَكَشَف ُرَضَْخأ ٌراَمِخ اَھْیَلَعَوُ ةَشِئاَع َْتلاَق ُّيِظَُرقْلا ِریِبَّزلا ُنْب ِنَمْحَّرلاُ دْبَع اَھَجَّوََزتَفُ َھَتأَرْما
 ُرُصْنَی ُءاَِسّنلاَو َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َءاَج اَّمَلَف اَھِدْلِجِبً ةَرْضُخ اَھْتََرأَو اَھْیَلِإ
 اَھِبَْوث ْنِمً ةَرْضُخ ُّدََشأ اَُھدْلَِجل ُتاَنِمْؤُمْلا ىَقْلَی اَم َلْثِم ُتَْیأَر اَمُ ةَشِئاَع ْتَلاَق اًضْعَب َّنُھُضْعَب
 ْتَلاَق اَھِرْیَغ ْنِمُ ھَل ِناَنْباُ ھَعَمَو َءاَجَف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا َلوُسَر َْتَتأْ دَق اَھََّنأ َعِمَسَو َلاَق
ّنَع ىَنَْغأِب َسْیَلُ ھَعَم اَم ََّنأ َِّالإ ٍبْنَذ ْنِم ِھْیَلِإ يِل اَمِ َّ»اَو  اَھِبَْوث ْنِم ًةَبْدُھ ْتَذََخأَو ِهِذَھ ْنِم يِ
ّنِإِ َّ»ا َلوُسَر اَیِ َّ»اَو ْتَبَذَك َلاَقَف  َلاَقَف َةَعاَفِرُ دیُِرت ٌزِشاَن اَھَّنِكَلَو ِمیَِدْألا َضْفَن اَھُُضفَْنَأل يِ
ّلَِحت َْمل ِكِلَذ َناَك ِْنإَف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر  ْنِم َقُوذَی ىَّتَحُ َھل يُِحلَْصت َْمل َْوأُ ھَل يِ
 اَم َنیِمُعَْزت يِذَّلا اَذَھ َلاَق ْمَعَن َلاَق ِءَالُؤَھ َكُونَب َلاَقَفُ ھَل ِنْیَنْباُ ھَعَم َرَصَْبأَو َلاَق ِكِتَلْیَسُع
  ِباَُرغْلاِب ِباَُرغْلا ْنِم ِھِبُ ھَبَْشأ ْمُھَلِ َّ»اَوَف َنیِمُعَْزت

 
ñ Może niektórzy z was jeszcze nie rozumieją co ta kobieta próbuje 

tutaj uczynić. Mahomet ustanowił szalone prawo. Chodzi o to, że 
jeśli muzułmanin trzykrotnie udzieli swojej żonie rozwodu, to nie 
może jej przyjąć z powrotem – nie może jej ponownie wziąć za 
żonę –, chyba że kobieta wyjdzie najpierw za mąż za kogoś innego 
a następnie otrzyma rozwód. Gdy drugi mąż udzieli jej rozwodu, 
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wtedy kobieta może ponownie wyjść za mąż za jej byłego męża.  
 
Jest to w Koranie 2:230171: 

 
A jeśli on udzielił jej rozwodu trzykrotnie, wtedy nie jest 
prawowita dla niego, dopóki nie wyjdzie za mąż za innego 
mężczyznę. Następnie, jeśli on (jej nowy mąż) udzielił jej 
rozwodu, wtedy nie ma żadnego problemu, aby obydwoje (żona 
i jej były mąż) powrócili do siebie, jeśli tego chcą. (...) 
 

ñ Ta kobieta próbowała po prostu ochronić swoją rodzinę. Jej mąż 
już trzykrotnie udzielił jej rozwodu, ale ona nie mogła powrócić 
do swojego byłego męża, dopóki nie wyszła za innego mężczyznę. 
Najwidoczniej pomyślała sobie, że wyjdzie za mąż za starego 
mężczyznę a następnie zamierzała sprawić, że ją znienawidzi 
i udzieli jej rozwodu – być może poprzez odmówienie mu stosunku 
seksualnego – a wtedy będzie mogła powrócić do swojej rodziny 
i dzieci, ale ten mężczyzna skorzystał ze swojego prawa i pobił ją 
za to, że odmówiła mu posłuszeństwa i nie chciała dzielić z nim łoża. 
Dlatego też doszło do takiej właśnie sytuacji. 

ñ Jakie są więc wnioski wynikające z tej historii? 
 

(a) Mahomet nie upomniał tego mężczyzny (ani nawet jednym 
słowem) za to, że pobił swoją żonę do tego stopnia, że jej 
ciało było bardziej zielone niż jej ubranie. 

(b) Mahomet obrał raczej stronę mężczyzny a w rezultacie 
upokorzył kobietę. 

(c) Jest to jednoznaczne, że ta kobieta nie chce więcej dzielić łoża 
z tym mężczyzną. Szukała możliwości, aby wydostać się z tego 
małżeństwa, ale Mahomet powiedział jej, że jeśli chce powrócić 
do swojego byłego męża, wtedy musi odbyć stosunek seksualny 
z jej teraźniejszym mężem. 

(d) Mahomet „udowodnił jej”, że kłamała odnośnie impotencji jej 
teraźniejszego męża, ponieważ ten miał już dwóch dorosłych 
synów od innej żony. Zastanawiam się co to ma wspólnego 
z potencją mężczyzny? Impotencja może wystąpić w każdej 

                                                
171  Przy okazji: prawo Allaha w Koranie 2:230 jest sprzeczne z KPP 24:1-4. 
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chwili – np. ze względu na jakąś chorobę – nawet jeśli 
mężczyzna posiada już 10 i więcej dzieci. Wielu mężczyzn – 
i to młodych a nie takich starych jak ten w naszej historii – 
może nawet w ogóle nie być w stanie odbyć stosunku 
seksualnego. 

(e) Ponadto ów mężczyzna otrzymał od Mahometa upoważnienie 
do pobicia swojej żony w wersecie 4:34. Werset ten gwarantuje 
wszystkim mężczyznom (muzułmanom) wyższość nad kobie-
tami w islamie – i to na zawsze. 

 
 

Kobieta, osiołek oraz pies przerywają modlitwę 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 4, hadis 1034172: 
 

Przekazał Abu Huraira: wysłannik Allaha powiedział: 
Kobieta, osiołek i pies przerywają modlitwę, ale chroni 
przed tym taka rzecz jak siodło juczne. 
 
ñ W tym hadisie widzimy, że kobieta, pies i osiołek są sobie 

równi i tylko mężczyźni są ludźmi. 
ñ Jest to dowodem na to, że Mahomet postrzegał kobiety jako 

zwierzęta. 
ñ Muzułmanie mogliby tutaj powiedzieć: „Tutaj chodzi 

o stosunek seksualny. Jeśli odbywa się stosunek seksualny, 
wtedy trzeba wykonać ablucję.” Odpowiedź na to kłamstwo 
znajdziemy w hadisie: 

 
(a) Mamy tam napisane „kobieta” a nie „żona”. To obejmuje 

jakąkolwiek kobietę: matkę, siostrę lub córkę. Czy muzuł-
manie odbywają z nimi wszystkimi stosunki seksualne? 

(b) Mahomet wymienił kobiety wraz ze zwierzętami w tej samej 
linijce. Czy oznacza to, że muzułmanie odbywają stosunek 
seksualny również z osiołkiem i psem? Fakt jest taki, że wielu 
z nich tak czyni. 

(c) Dlaczego Mahomet zapomniał o świniach? 
                                                
172  Patrz: https://sunnah.com/muslim/4/301. 
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(d) Co z wszystkimi innymi zwierzętami? Czy inne zwierzęta nie 
przerywają modlitwy muzułmanów? Co na przykład z mułem? 
Albo z koniem? Czy szczury są w porządku? 

(e) Najbardziej jednoznaczny dowód na to, że nie chodzi tutaj 
o stosunek seksualny z kobietą, osiołkiem i psem, który 
przerywałby modlitwę muzułmanów, jest taki, że Mahomet 
powiedział, że chroni przed tym siodło juczne. Oznacza to, 
że jeśli pomiędzy muzułmaninem a tymi „rzeczami” znajdzie 
się siodło juczne – lub pomiędzy muzułmaninem a jedną  
z tych „rzeczy” –, wtedy muzułmanin będzie bezpieczny. 

(f) Nie pytajcie mnie dlaczego Mahomet wybrał siodło juczne 
jako ochronę a nie jakiś „program antywirusowy”. „To są 
rzeczy, które wie tylko Allah!” – jak powiadają muzułmanie, 
gdy się ich zapędzi w kozi róg. 

 
 

Nie uczcie kobiet jak czytać i pisać 
 
Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jame' Le Ahkam, Al-Qur’an, rozdział Al-Noor, 
strona 146: 
 

 يبطرقلا ریسفت
  رونلا ةروس » نآرقلا ماكحأل عماجلا

 146 ص
 نھوملعو ةباتكلا نھوملعت الو فرغلا ءاسنلا اولزنت ال : - اھنع هللا يضر - ةشئاع
  لزغلاو رونلا ةروس

 
Aisza powiedziała: „Nie przydzielajcie kobietom oddzielnych 
pomieszczeń i nie uczcie je pisać a nauczcie je tylko 
rozdziału Al-Noor i przędzenia i szycia.” 

 
Aisza przekazała to od Mahometa i dlatego właśnie w Afganistanie 
Talibowie zabraniają kobietom chodzić do szkoły. 

 
 

Jak wybrać odpowiednią kobietę w islamie 
 

Majdy Al Said Ibrahim, The Cult and Legend of Women (Kairo, 1922), 
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strona 61, rozdział: „Obowiązek kobiety, by służyć swojemu mężowi”.
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Obowiązki kobiety: 
 
1. Kobieta nie może pokazywać się w oknie lub na balkonie. 
2. Musi skrywać się przed innymi mężczyznami,  

jeśli pojawią się w drzwiach wejściowych (domu). 
3. Nie powinna wychodzić i używać perfum. 
4. Nie powinna nosić krótkiego stroju, tak jak niewierni. 
5. Nie powinna chodzić środkiem ulicy. 
6. Nie powinna podnosić głosu. 
7. Nie powinna zadawać się z mężczyznami. 
8. Nie powinna rozmawiać z mężczyznami. 

 
Autor książki wyjaśnia również co kobiety powinny / nie powinny: 
 

1. Powinny mówić cichym i słabym głosem. 
2. Chodzić po boku ulicy.  
3. Nigdy nie odsłaniać się w drzwiach domu,  

gdy przyjdzie gość. 
4. Nie wychodzić, jeśli nie jest to konieczne. 
5. Nie zdejmować nakrycia bez powodu. 
6. Zbliżając się do balkonu upewnić się w co się jest ubraną. 
7. Nigdy nie podawać ręki mężczyznom (chyba że tym 

mężczyznom, za których kobieta nie może wyjść za mąż). 
8. Nie podróżować bez opiekuna spośród męskich  

członków rodziny. 
9. Nie spędzać czasu zajmując się głupimi rzeczami, 

lecz wychwalać Allaha idąc ulicą przy czym nikt  
nie powinien słyszeć jej głosu oraz 

10. Nie rozglądać się na prawo i lewo, ale zawsze patrzeć w dół. 
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Czy słowo nikah oznacza małżeństwo? 
Odpowiedź brzmi „nie!” 

  
Można to udowodnić surą 2:230: 
 

 َنأ اَمِھْیَلَع َحاَنُج َالَف اَھَقَّلَط ِنإَفۗ ُ هَرْیَغ اًجْوَز َحِكَنت ٰىَّتَحُ دْعَب نِمُ ھَل ُّلَِحت َالَف اَھَقَّلَط ِنإَف
  َنوُمَلْعَی ٍمْوَقِل اَُھّنِیَُبیِ َّ»اُ دُودُح َكْلِتَوۗ ِ َّ»اَ دُودُح اَمیُِقی َنأ اَّنَظ ِنإ اَعَجاََرتَی

 
A jeśli on udzielił jej rozwodu trzykrotnie, wtedy nie jest 
prawowita dla niego, dopóki nie wyjdzie za mąż za innego 
mężczyznę. Następnie, jeśli on (jej nowy mąż) udzielił jej 
rozwodu, wtedy nie ma żadnego problemu, aby obydwoje (żona i 
jej były mąż) powrócili do siebie, jeśli tego chcą. (...) 
 

Z tego wersetu dowiadujemy się, że jeśli kobieta dostaje rozwód po raz 
trzeci, wtedy nie może powrócić do swojego byłego męża dopóki nie 
wyjdzie za mąż za innego mężczyznę a w dodatku musi odbyć z nim 
stosunek seksualny (Nikah); oznacza to, że nie jest to jedynie 
małżeństwo z nowym mężem, które upoważnia ją do powrotu do jej 
byłego męża, ale odbycie aktu Nikah (czyli stosunku seksualnego).173 
 

                                                
173  Patrz egzegezy wersetu 2:230 – na przykład tafsir al-Jalalayn: 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=
2&tAyahNo=230&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
Wyjaśnienie znajduje się również w kilku autentycznych hadisach: zbiór 
Sahih Muslim, księga 8, hadis 3354 (https://sunnah.com/muslim/16/129), 
księga 8, hadis 3357 (https://sunnah.com/muslim/16/132) oraz hadis 3359 
(https://sunnah.com/muslim/16/134). Poniżej tłumaczenie hadisu 3357: 
 

 16 Księga małżeństwa 
(17) Rozdział: Nie jest to dopuszczalne, aby kobieta, która została trzykrotnie 
rozwiedziona, powróciła do tego, który się z nią rozwiódł, dopóki nie poślubi 
innego męża, który odbędzie z nią stosunek seksualny, a następnie się z nią 
rozwiedzie a ona zachowa iddat. Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolo-
ny) przekazała, że wysłannik Allaha został zapytany o kobietę, którą poślubił 
pewien mężczyzna a następnie się z nią rozwiódł a wtedy ona wyszła za mąż 
za (inną) osobę i otrzymała rozwód [jeszcze] przed odbyciem stosunku 
seksualnego, czy było to zgodne z prawem, aby jej pierwszy mąż (ją poślubił 
w tym stanie). On (święty prorok) powiedział: Nie, dopóki [jej nowy mąż] 
nie zasmakuje jej słodyczy. 
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Powróćmy do hadisu ze zbioru Sahih Al-Bukhari, który już podawałem 
wcześniej w rozdziale pod tytułem „Jej ciało jest bardziej zielone niż 
jej ubranie”: zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 72, hadis 715174: 
 

Przekazał `Ikrima: Rifa'a udzielił swojej żonie rozwodu 
a wtedy poślubił ją AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi. 
Aisza powiedziała, że (przyszła) [do niej] ta kobieta i nosiła 
zielone nakrycie (i użalała się jej (Aiszy) na swojego męża 
i pokazała jej zielony ślad na swoim ciele, który był 
spowodowany biciem). Było to obyczajem pośród kobiet, 
aby się wzajemnie wspierać, tak więc gdy przyszedł 
wysłannik Allaha, wtedy Aisza powiedziała: „Nigdy nie 
widziałam żadnej kobiety, która by tak bardzo cierpiała, 
jak kobieta wierna [muzułmanka]. Popatrz: Jej ciało 
jest bardziej zielone niż jej ubranie!” Gdy AbdurRahman 
usłyszał, że jego żona poszła do proroka, wtedy przyszedł 
z dwoma synami, których urodziła mu inna żona. Ona 
powiedziała: „Na Allaha! Nie wyrządziłam mu nic złego, 
ale on jest impotentem i jest dla mnie bezużyteczny tak 
jak to” – powiedziała to trzymając i pokazując skrawek 
swojego ubrania; AbdurRahman powiedział: „Na Allaha, 
o wysłanniku Allaha! Ona powiedziała kłamstwo! Jestem 
bardzo silny i mogę ją zaspokoić, ale ona jest nieposłuszna 
i chce wrócić do Rifa'a'y.” Wysłannik Allaha powiedział do 
niej: „Jeśli taki jest twój zamiar, w takim razie wiedz, że nie 
jest to zgodne z prawem, abyś mogła ponownie poślubić 
Rifa'a'ę dopóki AbdurRahman nie odbędzie z tobą stosunku 
seksualnego.” Następnie prorok zobaczył dwóch chłopców, 
którzy przybyli wraz z AbdurRahmanem i zapytał (go): 
„Czy to twoi synowie?” Na to AbdurRahman powiedział: 
„Tak.” Prorok powiedział: „Twierdzisz co twierdzisz (tzn. 
że jest impotentem)? Jednakże, na Allaha, ci chłopcy 
są do niego podobni jak wrona jest podobna do wrony.”  

 
Przeczytajcie dokładnie, co powiedział Mahomet: „wiedz, że nie jest 
to zgodne z prawem, abyś mogła ponownie poślubić Rifa'a'ę dopóki 
AbdurRahman nie odbędzie z tobą stosunku seksualnego.” 
 
Tak więc w Koranie w wersecie 2:230 „odbywanie Nikah” ( حكنت ) jest 
                                                
174  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/77/42. 
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warunkiem, który kobieta musi spełnić, aby mogła powrócić do swojego 
byłego męża. Powyższy przekaz jest o kobiecie, która już wyszła za mąż 
za innego mężczyznę, ale nie uprawnia ją to do powrotu do jej byłego 
męża, dopóki nie odbędzie Nikah, a więc stosunku seksualnego, z jej 
teraźniejszym mężem. 
 
Przytoczę jeszcze jeden werset z Koranu a mianowicie 33:50  
– tłumaczenie według Usamy Dakdok: 
 

O proroku, zaprawdę uczyniliśmy dozwolone dla ciebie 
twoje żony, którym dałeś dar małżeński, i te kobiety, którymi 
zawładnęła twoja prawica jako podarowane przez Allaha 
[jako zdobycz], i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek 
ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki 
twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem 
z tobą, i kobietę wierzącą, jeśli ta sama ofiaruje się 
prorokowi [aby odbyć z nią stosunek (nikah اھحكنتسی )], 
o ile prorok zechce ją pojąć za żonę. ... 

 
 Koran 33:50: ِيِبَّنلِل اَھَسْفَن ْتَبَھَو ِنإ ًةَنِمْؤُّمً َةأَرْماَو  اَھَحِكَنتْسَی َنأ ُّيِبَّنلاَ داََرأ ِْنإ ّ

  َنیِنِمْؤُمْلا ِنُود نِم َكَّل ًةَصِلاَخ
 
W tłumaczeniu według Yusufa Ali175 mamy do czynienia z następują-
cym przetłumaczeniem ostatniej części powyższego wersetu: „każda 
wierząca kobieta, która ofiaruje swoją duszę prorokowi”. Jest to jeden 
z wielu przykładów uciekania się muzułmanów do podstępu pragnąc 
ukryć w jaki sposób Mahomet otrzymywał seksualne prezenty. 
Co miałby Mahomet uczynić z jej duszą i co się stało ze słowem Nikah?  
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 8, hadis 3453176: 
 

Przekazała Aisza (niech Allah będzie z niej zadowolony): 
Czułam się zazdrosna o kobiety, które ofiarowały się 
wysłannikowi Allaha i powiedziałam, gdy Allah wychwa-lany 
i wspaniały objawił co następuje: „Możesz odsunąć na później 
każdą, którą chcesz spośród nich a potem możesz przyjąć do 
siebie każdą spośród nich; a jeśli zapragniesz spośród 

                                                
175  Patrz: https://quran.com/33/50?translations=22. 
176  Patrz: https://sunnah.com/muslim/17/64. 
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uprzednio odsuniętych (wtedy nie ponosisz żadnego grzechu)” 
(xxxiii. 51) – ja (Aisza) powiedziałam: Wygląda mi na to, że twój 
Pan spieszy, aby zaspokoić twoje pożądanie. 

 
Mahomet może odstawić tymczasowo na bok każdą kobietę – to brzmi 
jakby długa kolejka kobiet bardzo potrzebowała Mahometa w łóżku. 
Aisza zauważyła, że Mahomet jest fałszywym prorokiem, gdy powie-
działa: „Wygląda mi na to, że twój Pan spieszy, aby zaspokoić twoje 
pożądanie.” Aisza wiedziała, że Mahomet wymyśla sobie Koran, aby 
usprawiedliwić swoją manię seksualną. Zastanówcie się sami: dlaczego 
mężczyzna, który już posiada wiele żon, pozwala sobie na coś takiego? 
Czy jego żony mu już nie wystarczały? I dlaczego tylko Mahomet 
otrzymał taką „licencję”? 
 
Pomyślcie tylko: Pan wszechświata, Bóg i Stworzyciel, jest zajęty 
tworzeniem rozdziałów o specjalnych potrzebach seksualnych 
Mahometa. 
 
 

Poligamia w islamie 
 
Koran 4:3: 
 

A jeśli się obawiacie, że nie będziecie mogli postępować 
sprawiedliwie względem sierot, to żeńcie się z (innymi) 
kobietami waszego wyboru: z dwoma, trzema lub cztere-
ma. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie mogli 
postępować sprawiedliwie (względem nich), to żeńcie 
się tylko z jedną albo (z żeńskimi jeńcami i niewolnica-
mi), którymi zawładnęła wasza prawica. To jest dla was 
odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawie-
dliwie. 
 

ñ Istnieją dwa rodzaje kobiet, z którymi można się przesypiać jako 
z żonami, a dodatkowy, trzeci rodzaj kobiet to niewolnice177 
(pamiętajcie, że nikah to stosunek seksualny a nie małżeństwo). 

                                                
177  Patrz: http://www.islamweb.net/en/fatwa/272452/ oraz 

https://islamqa.info/en/answers/20802/intercourse-with-a-slave-woman-is-
not-regarded-as-zina-adultery oraz https://www.sunnah.com/muslim/17/43. 
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ñ Jeśli sieroty nie są wystarczająco dobre, wtedy można poszukać 
innych kobiet. 

ñ Jako muzułmanin masz wybór pomiędzy dwoma, trzema lub 
czterema kobietami. Ale jeśli cię na to nie stać to tylko jedna.  

ñ Mahomet wolał, aby muzułmanie mieli więcej niż jedną żonę, 
ale przynajmniej jedną. 

ñ Koran podaje, że muzułmanie mogą mieć cztery żony, ale tylko 
jeśli będą wobec nich wszystkich sprawiedliwi. Pod koniec tego 
wersetu czytamy, aby „nie postępowali niesprawiedliwie”. 

ñ Oznaczałoby to, że muzułmanie nie powinni poślubiać (lub raczej 
posiadać) więcej niż cztery żony, lecz ze względu na powyższy 
warunek muzułmanie nie powinni mieć ani nawet jednej żony.  
Widzimy to w wersecie 4:129, gdzie czytamy: 

 
Nigdy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej 
z waszych kobiet, nawet gdybyście tego bardzo chcieli. 
(...) 

 
ñ Widzimy tutaj, że prawo Mahometa jest sprzeczne. Aby mieć cztery 
żony muszę obchodzić się z nimi wszystkimi sprawiedliwie; to nie 
jest jednak możliwe. Więc jaki ma to sens? 

 
 

Czy Mahomet, jako najlepszy człowiek 
w islamie, traktował swoje żony sprawiedliwie? 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 47, hadis 755178: 
 

`Urwa przekazał od Aiszy: Żony wysłannika Allaha podzieliły 
się na dwie grupy. W jednej grupie była Aisza, Hafsa, Safiyya 
oraz Sauda a druga grupa składała się z Um Salamy oraz 
innych żon wysłannika Allaha. Muzułmanie wiedzieli, że 
wysłannik Allaha uwielbiał Aiszę, tak więc gdy ktoś miał 
jakiś podarunek i zamierzał go przekazać wysłannikowi 
Allaha, wtedy czekał aż wysłannik Allaha przybył do domu 
Aiszy a następnie wysyłał podarunek do wysłannika Allaha 

                                                
178  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/51/16. 
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w jej domu. Grupa Um Salamy przedyskutowała sprawę 
i zdecydowała, że Um Salama powinna poprosić wysłannika 
Allaha, aby nakazał muzułmanom wysyłać podarunki 
do domu tej żony, którą właśnie odwiedzał. Um Salama 
przekazała wysłannikowi Allaha to, co zdecydowały, lecz on 
nic nie odpowiedział. Następnie one (te żony) zapytały o to 
Um Salamę. Ona odparła: „Nic mi nie odpowiedział.” Popro-
siły ją, aby porozmawiała z nim ponownie. Zwróciła się do 
niego ponownie, gdy go zobaczyła w jej dniu, ale on nie 
udzielił jej żadnej odpowiedzi. Gdy ją zapytały, wtedy odpo-
wiedziała, że nie udzielił jej żadnej odpowiedzi. Powiedziały 
do niej: „Zwracaj się do niego dopóki nie udzieli ci odpowie-
dzi.” Gdy nadeszła jej kolej, wtedy ponownie się do niego 
zwróciła. Wtedy powiedział do niej: „Nie krzywdź mnie 
odnośnie Aiszy, ponieważ boskie natchnienia nie przycho-
dzą do mnie w żadnym z łóżek poza łóżkiem Aiszy.” Wtedy 
Um Salama powiedziała: „Okazuję skruchę wobec Allaha 
za skrzywdzenie ciebie.” Następnie grupa Um Salamy 
posłała po Fatimę, córkę wysłannika Allaha, i wysłano ją do 
wysłannika Allaha, aby przekazała mu te słowa: „Twoje żony 
proszą cię, abyś traktował je i córkę Abu Bakra na równych 
prawach.” Wówczas Fatima przekazała mu tę wiadomość. 
Prorok powiedział: „O moja córko! Czy nie kochasz tej, 
którą ja kocham?” Ona odparła przytakująco i powróciła, 
aby opowiedzieć im o zaistniałej sytuacji. Poprosiły ją, aby 
udała się do niego raz jeszcze, ale ona odmówiła. Wówczas 
wysłały [do niego] Zainab bint Jahsh, która w ostrych 
słowach zwróciła się do niego mówiąc: „Twoje żony żądają, 
abyś traktował je i córkę Ibn Abu Quhafy na równych 
prawach.” Po czym podniosła swój głos i zwymyślała Aiszę 
patrząc jej w twarz do tego stopnia, że wysłannik Allaha 
spojrzał na Aiszę, aby zobaczyć, czy ona na to odpowie. 
Aisza zaczęła odpierać Zainab, aż ją uciszyła. Prorok 
spojrzał na Aiszę i powiedział: „To jest z całą pewnością 
córka Abu Bakra.” 
 

1. Mahomet z całą pewnością nie przestrzegał prawa swojego boga. 
Przeczytajmy raz jeszcze Koran 4:129: Nigdy nie będziecie mogli 
być sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet, nawet gdybyście 
tego bardzo chcieli. ... 

2. Jest to doskonały przykład tego, jak kłopotliwa jest sytuacja,  
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gdy ma się więcej niż jedną żonę. 
3. Widzimy tutaj, że żony Mahometa dzielą się na dwie grupy – 

można by powiedzieć „dwie armie”. 
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4. A co z dziećmi? Czy też podzielą się na grupki i będą się wzajemnie 
nienawidzić?  

5. Żony Mahomet nie proszą go o zbyt wiele. Zastanawiam się co by 
się stało, gdyby jakaś kobieta przyszła i poskarżyła się Mahometowi 
na swojego męża, że postępuje tak samo jak tutaj Mahomet. Jestem 
pewien, że Mahomet zażądałby od tego mężczyzny, aby postępował 
wobec swojej żony uczciwie i sprawiedliwie. Ale Mahometa to nie 
obowiązuje! 

6. Zwróćcie również uwagę na to, jak zachowują się jego żony – 
chodzą koło niego jakby były kotami. Gdy jedna z nich, Um 
Salama, zaczęła się uskarżać, wtedy Mahomet powiedział do niej: 
„Nie krzywdź mnie odnośnie Aiszy.” To ją przeraziło, ponieważ 
wyraźnie dał jej do zrozumienia, że to krzywdzi jego a nie Aiszę. 
Odpowiedziała wtedy bardzo wystraszona: „Okazuję skruchę 
wobec Allaha za skrzywdzenie ciebie.” 

7. Jednak jego żony nadal próbowały nakłonić go do zmiany zdania. 
To pokazuje nam jak bardzo były zagniewane, ponieważ wszystkie 
dary pieniężne i podarunki przekazywane były domowi Aiszy, 
co nie jest przecież sprawiedliwe. 

8. Muzułmanie również odegrali tutaj niecną rolę. Czekali, aż 
Mahomet wejdzie do domu Aiszy, ponieważ wiedzieli, że jeśli 
przekażą podarunki w jakimś innym domu Mahometa, wtedy Aisza 
otworzy im wrota piekieł. Całkowicie zdawali sobie sprawę z tego, 
że to ona pociągała za sznurki. Aby więc uniknąć jej gniewu, 
wysyłali podarunki do domu Aiszy, aby w ten sposób osiągnąć 
pełną korzyść z ofiarowanego podarunku. 

9. To oznacza, że Mahomet faworyzował Aiszę ponad inne swoje 
żony, ponieważ była najmłodszą spośród nich – była jego żoną-
dzieckiem. Było to oczywiste dla wszystkich muzułmanów dookoła. 

10. Następnie musimy zadać sobie takie oto pytanie: jak bardzo 
niesprawiedliwy był Mahomet wobec swoich pozostałych żon  
i to do tego stopnia, że wszyscy muzułmanie – i to bez wyjątku – 
wysyłali prezenty tylko do domu Aiszy? 

11. Gdy inne żony Mahometa poprosiły go – za pośrednictwem Um 
Salamy – o sprawiedliwe traktowanie wszystkich żon, wtedy 
odpowiedź na ich prośbę zajęła mu mnóstwo czasu. Czy jego  
żony nie zasługują na odpowiedź? 
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12. Mahomet obserwował kłótnię Aiszy z Zainab. Kiedy je tak 
obserwował, wtedy spojrzał na Aiszę jak gdyby dawał jej zielone 
światło do ataku. Jest to jasne, że Aisza była na tyle krzykliwą 
kobietą, że wystarczało to, aby uciszyć Zainab. 

13. Po tym wszystkim Mahomet obraził Zainab mówiąc do Aiszy: 
„To jest z całą pewnością córka Abu Bakra!” – co oznacza, że 
jest naprawdę dobra w tym co robi! Abu Bakr jest jego najlepszym 
przyjacielem i partnerem w korporacji o nazwie „Islam”. 

14. Nawet jego córka Fatima, ta, odnośnie której szyici twierdzą,  
że jest jedyną prawdziwą córką Mahometa, nie mogła tutaj pomóc. 
Ponadto Mahomet powiedział: „Nie krzywdź mnie odnośnie Aiszy, 
ponieważ boskie natchnienia nie przychodzą do mnie w żadnym 
z łóżek poza łóżkiem Aiszy.” 

 
ñ Muzułmanie tłumaczą w powyższym hadisie „ubranie” jako 
łóżko, choć tak naprawdę chodzi tutaj o damską odzież ( بوث ), 
ale jeśli przyjmiemy to za prawdę, wtedy oznacza to, że 
Mahomet nigdy nie otrzymał Koranu w domu Khadidży.  
A to oznaczałoby, że kłamał. 

ñ Muzułmanom nie podoba się wizerunek proroka noszącego 
damską odzież, choć wiele hadisów podaje, że tak właśnie miały 
się sprawy. Zaakceptujmy jednak wersję muzułmanów, w której 
słowo „ubranie” tłumaczą jako „łóżko” Aiszy; wtedy oznacza to, 
że wszystkie objawienia, które otrzymał, gdy był żonaty 
z Khadidżą, były kłamstwem. Jest to szczególnie druzgocące, 
jako że w owym czasie Mahomet miał tylko jedną żonę: 
Khadidżę. 

 
 

Sauda i Mahomet 
 
Gdy Sauda się zestarzała, stała się gruba i powolna, wtedy Mahomet 
przestał do niej przychodzić w jej przydzielonej nocy, aby odbyć z nią 
stosunek. Sauda usłyszała, że Mahomet może udzielić jej rozwodu, 
ponieważ była dla niego bezużyteczna w łóżku, ale sama nie mogła 
znaleźć żadnego rozwiązania. Wiedziała, że nikt jej nie poślubi 
ze względu na jej wiek i na to, że nie miała żadnych dzieci. Sauda 
zwróciła się do Aiszy o pomoc, ponieważ wiedziała, że Aisza była 
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bardzo wpływową osobą. Wtedy Aisza wpadła na pewien pomysł.  
To co powiedziała Aisza możemy znaleźć w wielu miejscach. 
Sunan Abu Dawood, księga Nikah (stosunek seksualny), strona 243, 
hadis 2135: 
 

SUNAN ABU DAWOOD  
ّنلا بَاتِك - دواد يبأ ننس  ِ حاَكِ
  

 » - 243 ص -« ِداَنِّزلا يَِبأ َنْبا يِنْعَی ِنَمْحَّرلاُ دْبَع اََنثَّدَح َُسنُوی ُنْبُ دَمَْحأ اََنثَّدَح 2135
 ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َناَك يِتُْخأ َنْبا اَیُ ةَشِئاَع ْتَلاَق َلاَق ِھیَِبأ ْنَعَ ةَوْرُع ِنْب ِماَشِھ ْنَع
 ُفُوطَی َوُھَو َِّالإٌ مْوَی َّلَق َناَكَو اَنَدْنِع ِھِثْكُم ْنِم ِمْسَقْلا يِف ٍضْعَب ىَلَع اَنَضْعَب ُلِّضَُفی َال َمَّلَسَو
 َتیِبَیَف اَھُمْوَی َوُھ يِتَّلا ىَِلإ َُغلْبَی ىَّتَح ٍسیِسَم ِرْیَغ ْنِمٍ َةأَرْما ِّلُك ْنِم ُونْدَیَف اًعیِمَج اَنْیَلَع
ُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر اَھَقِراَُفی َْنأ ْتَقِرَفَو ْتَّنََسأ َنیِح َةَعْمَز ُتْنِبُ ةَدْوَس ْتَلاَقْ دََقلَو اَھَدْنِع
 َْتلاَق اَھْنِم َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َكَِلذ َلِبَقَف َةَشِئاَعِل يِمْوَیِ َّ»ا َلوُسَر اَی َمَّلَسَو ِھْیَلَع
 اًزوُُشن اَھِلْعَب ْنِم ْتَفاَخٌ َةأَرْما ِْنإَو َلاَقُ هاَُرأ اَھِھاَبَْشأ يِفَو ىَلاََعتُ َّ»ا َلَزَْنأ َكِلَذ يِف ُلُوقَن

 
Gdy Sauda się zestarzała i zaczęła się obawiać, że prorok mógłby 
udzielić jej rozwodu, wtedy powiedziała: „O apostole Allaha, oddaję 
mój dzień Aiszy.” Tak więc prorok zaakceptował to co powiedziała 
Sauda i w rezultacie Allah zesłał Koran 4:128: 
 

Jeśli kobieta obawia się złego traktowania lub obojętności 
[seksualnej] ( ازوشن ) ze strony swojego męża, to nie będą 
mieli grzechu, jeśli dojdą między sobą do zgody, bo zgoda 
jest lepsza, choć w duszach zawsze mieszka chciwość. 
Ale jeśli czynicie dobro i jesteście bogobojni, to zaprawdę 
Allah jest w pełni świadomy tego, co czynicie. 

 
Słowo „Noshoze” ( ازوشن ) jest tym samym słowem, które zostało użyte 
w Koranie 4:34. Werset ten daje mężczyźnie powód do bicia swojej 
żony; ale jeśli to mężczyzna był winien, wtedy kobieta musi mu 
przebaczyć oraz spełnić jego życzenia – aby go zadowolić! 
 
Fateh Al-Bari Fe Shareh Sahih Al-Bukhari, wydawnictwo drukowane, 
1986, Al-Raian, strona 223: 
 

 يراخبلا حیحص حرش يرابلا حتف
  ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ
 ثارتلل نایرلاراد
  م1986 / ـھ1407 :رشنلا ةنس
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 223 :ص
 ھیلع هللا ىلص هللا لوسر اھقرافی نأ تفاخو تنسأ نیح ةعمز تنب ةدوس تلاق دقلو 
 ةأرما نإو تلزن اھھابشأو اھیفف ، اھنم كلذ لبقف ، ةشئاعل يموی هللا لوسر ای : ملسو
  ةیآلا ازوشن اھلعب نم تفاخ
 ھببس نایب ھیف دازو ثیدحلا اذھ دواد وبأ جرخأو ، ماشھ نع ریرج ةیاور نم هوحن ھلو
 ، ملسم ةیاور نم حضوأ

 
„Sauda powiedziała: Obawiałam się, że prorok mógłby 
się ze mną rozwieść ze względu na mój wiek i dlatego 
powiedziałam do niego: 'Nie udzielaj mi rozwodu i za-
trzymaj mnie jako jedną z twoich żon a ja oddam mój 
dzień Aiszy!' I tak objawiony został werset 4:128.” 
Hadis ten został przekazany przez Jarera od Hishama 
oraz Abu Dawooda i jest spisany w zbiorze Sahih 
Muslim. 

 
 ھیلع هللا ىلص هللا لوسر اھقرافی نأ تعزفف ، تنسأ دق ةأرما تناك ةدوس ]  428[ 
 ةشئاع ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر بح نم تفرعو ، ھنم اھناكمب تنضو ، ملسو
 يبنلا كلذ لبقف ، ةشئاعل ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر نم اھموی تبھوف ، ھنم اھتلزنمو

 . ملسو ھیلع هللا ىلص
 
Tafsir Ibn Kathir, Bejrut, opublikowano w 2002 r., tom 2, strona 428: 
  

Przekazano od Ibn 'Abbasa: „Sauda zestarzała się i oba- 
wiała się, że prorok mógłby się z nią rozwieść a ona 
utraci wtedy swoją pozycję żony a wiedziała jak bardzo 
prorok uwielbiał Aiszę i ją preferował, tak więc oddała 
jej (Aiszy) swój dzień a prorok zaakceptował to.” 

 
Fakhr Ad-Din Al Razi, Al Tafsir Al Kaber odnośnie Koranu 4:128: 
 

Prorok zamierzał rozwieść się z Saudą bint Zam'aą, ale 
ona zaproponowała mu, aby ją zatrzymał pod warun-
kiem, że zrezygnuje ze swojego dnia na rzecz Aiszy 
a on zezwolił na to i nie udzielił rozwodu (Saudzie). 

 
Ta sama historia pojawia się w książce Mishkat Al Masabih, tom 2/966, 
numer 3237. 
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Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 48, hadis 853179: 
 

                                                
179  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/52/49. 
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Przekazała Aisza: Gdy wysłannik Allaha miał zamiar 
wybrać się w podróż, wtedy zwykł ciągnąć losy wśród 
swoich żon i brał ze sobą tę żonę, na którą padł los. 
Zwykł również wyznaczać dla wszystkich swoich żon 
jeden dzień i jedną noc, ale Sauda bint Zam`a oddała 
swój dzień i swoją noc Aiszy, żonie proroka, zamierza-
jąc w ten sposób sprawić wysłannikowi Allaha przyjem-
ność. 
 

Hadis w języku arabskim ma numer 2454. 
 

 مظعأ ناك كلاوخأ اھتیطعأ ول كنإ امأ - اَھْیَلَع ِضیِرْحَّتلاَو اَھِلْضَفَو ِةَبِھْلا بَاتِك - يراخبلا
  كرجأل

 ْنَعَ ةَوْرُع ْنَعِ ّيِرْھُّزلا ْنَع ُُسنُوی اَنَرَبَْخأِ َّ»اُ دْبَع اَنَرَبَْخأ ىَسوُم ُنْب ُناَّبِح اََنثَّدَح 2454
 َنْیَب َعَرَْقأ اًرَفَسَ داََرأ َاذِإ َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َناَك ْتَلاَق اَھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َةَشِئاَع
 َرْیَغ اََھتَلْیَلَو اَھَمْوَی َّنُھْنِمٍ َةأَرْما ِّلُكِلُ مِسْقَی َناَكَوُ ھَعَم اَھِب َجَرَخ اَھُمْھَس َجَرَخ َّنُُھتََّیأَف ِھِئاَسِن
 يَِغتَْبت َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ ّيِبَّنلاِ جْوَز َةَشِئاَعِل اََھتَلْیَلَو اَھَمْوَی ْتَبَھَو َةَعْمَز َتْنِبَ ةَدْوَس ََّنأ
  َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ِلوُسَر اَضِر َكِلَذِب

 
Hadis ze zbioru Jami At-Tirmidhi, tom 5, księga 44, hadis 3040180: 
 

Przekazał Ibn 'Abbas: „Sawdah [Sauda] obawiała się, 
że prorok udzieli jej rozwodu, tak więc powiedziała: 
'Nie udzielaj mi rozwodu, lecz zatrzymaj mnie i oddaj 
mój dzień Aiszy.' Tak więc uczynił a objawione zostało 
co następuje: Nie będą mieli oboje grzechu, jeśli dojdą 
między sobą do zgody, bo zgoda jest lepsza (4:128). 
Na cokolwiek się zgodzą w jakiejś rzeczy, wtedy jest 
to dozwolone.” 

 
Dlaczego Mahomet chciał się rozwieść z tą biedną kobietą i przestać 
dzielić jej łożę? Tego dowiemy się ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 2, 
księga 26, hadis 740181: 
 

Przekazała 'Aisza: Sauda poprosiła proroka, aby pozwo-
lił jej odejść wcześniej podczas nocy Jam' a była grubą 
i powolną kobietą. Prorok pozwolił jej. 

                                                
180  Patrz: https://sunnah.com/urn/640400. 
181  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/25/160. 
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1. Mogę przytoczyć więcej źródeł odnośnie tej historii, ale kilka 

wystarczy, aby pokazać, że Mahomet nigdy nie był „fair” 
wobec swoich żon. 

2. Jeśli najlepszy człowiek w islamie, Mahomet, nie jest „fair” 
wobec swoich żon, to jak ma być z innymi muzułmanami? 

3. Jak mają się zachować inni muzułmanie, jeśli Mahomet był 
egoistą? Wykorzystywał tę kobietę przez wiele lat, aż stała się 
stara i gruba a potem zamierzał wyrzucić ją na śmietnik. 

4. Allah zawsze stwarzał rozdziały, aby perfekcyjnie pasowały 
do seksualnego pożądania Mahometa i jest zawsze gotów 
uczynić z nich święte nakazy! 

5. Muzułmanie powiedzą wam, że muzułmanin powinien zawsze 
być „fair” wobec swojej żony, ale później grożą kobiecie 
rozwodem, gdy ta się zestarzeje a jej uroda przeminie. 
Czy to jest „fair”? 

6. Dlaczego Allah nie powiedział do Mahometa: „Wstydź się, 
że wykorzystywałeś tę starą kobietę, gdy była jeszcze młoda  
a teraz ją tak upokarzasz!” 

7. Czy jakikolwiek muzułmanin szanowałby kogoś, kto postąpiłby  
tak samo wobec swojej matki, siostry lub córki? 

8. Jak podłą osobą musiała być Aisza, że skorzystała z okazji, aby 
uzyskać większą kontrolę nad domem Mahometa – czyli władzę. 

9. W Koranie mamy podane, że Allah nie widzi żadnego problemu 
w tym, że kobiety zawierają umowy między sobą. Czy dotyczy to 
wszystkich muzułmanów czy tylko Mahometa? Jak zawsze było 
to prawo tylko dla Mahometa. Czy była to prawdziwa umowa 
czy raczej chodziło o to, że ta biedna kobieta w podeszłym wieku 
została do tego zmuszona w zamian za zapewnienie sobie 
wyżywienia i dachu nad głową? 

 
 

Słowo Noshoze, زوشن  
 

Słowo noshoze oznacza w tym wersecie odrzucenie męża w łóżku 
lub zaprzestanie „lubienia” współmałżonka. Chodzi tutaj również  
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o brak posłuszeństwa w przypadku, gdy małżonek nakazuje żonie 
przyjść do łóżka w celu odbycia stosunku. 
 
Dziwne jest również to, że to samo słowo pojawia się w wersecie 4:34. 
„Noshoze” to usprawiedliwienie dla mężczyzny dające mu prawo 
do bicia swojej żony karząc ją, ponieważ kobieta nie za bardzo lubi to, 
co jej mąż wyprawia z nią w łóżku lub nie okazuje mu posłuszeństwa, 
gdy on wzywa ją, aby odbyła z nim stosunek seksualny itd. Jeśli chodzi 
o kobietę, to Allah nie udziela jej tego samego prawa (bicia), którego 
udzielił mężczyźnie. Wszystko się zmienia w zależności od tego, kim 
jest dana osoba, choć jest to to samo słowo i ta sama czynność. 
 

1. Gdy mężczyzna praktykuje „noshoze” wobec kobiety, wtedy 
jest on dobrym człowiekiem i Allah nie widzi w tym żadnego 
problemu, a nawet błogosławi takie postępowanie i wspiera 
je koranicznym objawieniem. 

2. Gdyby kobieta praktykowała „noshoze” wobec mężczyzny, 
wtedy musiałaby się liczyć z konsekwencjami takimi jak bicie, 
uwięzienie oraz upokorzenie. 

 
Jest to jednoznaczne, że Allah posiada dwa różne prawa odnośnie 
tego samego czynu. Reguły zmieniają się wraz z płcią.  
W przypadku mężczyzny jest to dobre, nienaganne oraz obdarzane 
błogosławieństwem Allaha, ale w przypadku kobiety jest to potępiane, 
odrzucone i karane biciem. 
 
 

Ważna kwestia odnośnie Koranu 4:34 
 

W tym wersecie muzułmanie tłumaczą słowo „ahjiruhuna”, نھورجھأ  
jako „pozostawiajcie je za karę w łożach”, jednak dowiedzieliśmy się, 
że słowo „noshoze” opisuje osobę, która opuszcza łoże małżonka. 
Muzułmanie nie mówią prawdy, ponieważ jeśli kobieta opuści łoże 
mężczyzny, wtedy jest to jego problem. Jak mężczyzna można ją 
zmusić do dzielenia z nim łoża poprzez porzucenie jej w łożu? 
 
Słowo to oznacza uwięzienie kobiety, związanie i zgwałcenie za karę 
za odrzucenie mężczyzny. Jak zawsze pokażę wam dowody 
z muzułmańskich ksiąg. 
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Mahomet dał mężczyznom wolny wybór odnośnie tego, kiedy kobiety 
zasługują na bicie oraz zaznaczył, że nikt nie ma prawa stawiać 
zachowania męża pod znakiem zapytania.
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W następującym hadisie ze zbioru Sunan Ibn Majah, tom 3, księga 9, 
hadis 1986182, czytamy: 
 

Przekazano, że Ash'ath bin Qais powiedział: „Pewnej nocy 
byłem gościem (w domu) 'Umara, który poszedł w środku 
nocy i uderzył swoją żonę a ja ich rozdzie-liłem. Gdy szedł 
do łóżka, wtedy powiedział do mnie: „O Ash'acie, dowiedz 
się ode mnie pewnej rzeczy, którą usłyszałem od wysłannika 
Allaha: 'Nikt nie powinien się pytać mężczyzny, czemu ten 
bije swoją żonę i nie powinien iść spać dopóki nie odmówi 
modlitwy witr.'” 

 
Sunan Abu Dawood, księga 12, hadis 2220183: 
 

  اھقرافو اھلام ضعب ذخ - ِقَالَّطلا بَاتِك - دواد يبأ ننس
  

 وٍرْمَع ُوَبأ اََنثَّدَح وٍرْمَع ُنْب ِكِلَمْلاُ دْبَع ٍرِماَع ُوَبأ اََنثَّدَح ٍرَمْعَم ُنْبُ دَّمَحُم اََنثَّدَح 2228
 ْنَعَ ةَرْمَع ْنَع ٍمْزَح ِنْب وِرْمَع ِنْب ِدَّمَحُم ِنْب ِرْكَب يَِبأ ِنْبِ َّ»ا ِدْبَع ْنَع ُّيِنیِدَمْلا ُّيِسُودَّسلا

 اَھَضْعَب َرَسَكَف اَھَبَرَضَف ٍساَّمَش ِنْب ِسْیَق ِنْب ِتِبَاثَ دْنِع ْتَناَك ٍلْھَس َتْنِب َةَبیِبَح ََّنأ َةَشِئاَع
 ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا اََعدَف ِھْیَلِإُ ھْتََكتْشاَف ِحْبُّصلاَ دْعَب َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا َلوُسَر َْتَتأَف
ِّنإَف َلاَق ْمَعَن َلاَقِ َّ»ا َلوُسَر اَی َكَِلذ ُُحلْصَیَو َلاَقَف اَھْقِراَفَو اَھِلاَم َضْعَبْ ذُخ َلاَقَف ًاتِبَاث َمَّلَسَو  يِ
  َلَعَفَف اَھْقِراَفَو اَمُْھذُخ َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَقَف اَھِدَیِب اَمُھَو ِنَْیتَقیِدَح اَُھتَْقدَْصأ

 
Przekazała Aisza, Ummul Mu'minin: Habibah, córka 
Sahla, była żoną Thabita ibn Qaysa Shimmasa a ten 
ją bił i złamał jej kilka kości. Tak więc przyszła rankiem 
do proroka uskarżając się u niego na swojego męża. 
Prorok wezwał Thabita ibn Qaysa i powiedział (do 
niego): Weź część jej majątku i rozwiedź się z nią. 
On zapytał: Czy to właściwe, wysłanniku Allaha? 
On powiedział: Tak. On powiedział: Jako dar małżeński 
otrzymała ode mnie dwa ogrody i te są już w jej 
posiadaniu. Prorok powiedział: Odbierz je od niej 
i rozwiedź się z nią. 

 
ñ Mahomet sprawił, że ta kobieta, która wskutek pobicia doznała 

złamania kości, utraciła pieniądze, które otrzymała jako zapłatę 
za małżeństwo (dar małżeński). 

                                                
182  Patrz: https://sunnah.com/urn/1263050. 
183  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/13/54. 
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ñ Oznacza to, że Mahomet karze tę kobietę za małżeństwo z tym 
mężczyzną. Kobieta odchodzi z połamanymi kośćmi, bez pieniędzy 
i bez dachu nad głową a więc utraciła wszystko. 

ñ Mahomet nie potępił tego mężczyzny ani nawet jednym słowem 
za to, że tak brutalnie pobił tę kobietę. Zauważcie, że Mahomet 
nawet nie zapytał tego mężczyzny dlaczego tak postąpił. 

ñ Oznacza to, że jeśli kobieta – według islamu – pozwie swojego męża 
za to, że ją pobił, to utraci wszystko a on nie utraci nic. Mężczyzna 
otrzyma z powrotem wszystkie swoje pieniądze. A wtedy może sobie 
kupić nową żonę. 

ñ Jest to dowodem na to, że w islamie mężczyzna jest panem nad 
kobietą a to co muzułmanie opowiadają o lekkim biciu, które ma 
być niby tylko klapsem, to jedno wielkie kłamstwo. 

 
(Więcej informacji na temat bicia kobiet można znaleźć w podręczniku 
szariatu – Reliance of the Traveller. Strony 540-542.) 
 
 

Seksualność w islamie 
 
Ogromną sprzecznością w islamie są nakazy i nauki dotyczące seksu. 
Z jednej strony islam uczy, że przestrzeganie moralności jest 
obowiązkiem każdego muzułmanina. Z drugiej strony islam jest jak 
magazyn Playboya. 

 
Mahomet kusi mężczyzn obietnicami seksualnymi, które czasami są 
jednak bardziej fantazjami niż prawdziwymi obietnicami. 
 
Imam Al-Qurtubi podaje w książce Tuhfat Al-Habib 'Ala Share'h  
Al-Khateb, księga dotycząca Nika'h, strona 356: 
 

  ھتدئافو - بیطخلا حرش ىلع بیبحلا ةفحت
 حاكنلا باتك - 356 ص

 ةلعلا نأل ؛ تنبلاو مألا الإ ةنجلا يف مراحملا رئاس حاكن زوجی ھنأب يبطرقلا حرص لب 
 ھنمو ربد يف ءطوك ةلیذر ھیف ام ال ، كانھ ةیفتنم يھو محرلا ةعیطقو ضغابتلا انھ
 ةلخنلا لثم اركذ ةنجلا يف مكدحأ ىطعی " : درو دقو ؛ ھمأو ھتنبك ضاعبألا ءطو
 تادابعلا مدق حاكنلا باتك - 356 ص" كلذ عسی اجرفو قوحسلا

 



 

 283 

Streszczenie: Jest to zgodne z prawem, aby odbywać stosunek seksualny 
w niebie z członkami rodziny, poza matką oraz córką. Relacja seksualna 
pomiędzy członkami rodziny nie będzie uważana za kazirodztwo, 
ponieważ nie dojdzie do prokreacji. Jest to również uznane za „nie tak 
złe” jak seks analny. Ponadto Mahomet powiedział, że każdy mężczyzna 
otrzyma od Allaha penis wielkości palmy a czubka penisa nie będzie 
można dostrzec. 
 

*** 
 
Dowiadujemy się więc, że w islamskim niebie mężczyzna będzie mógł 
odbywać stosunek seksualny ze wszystkimi kobietami z jego rodziny 
(poza jego matką i córką). Oznacza to, że muzułmanin może odbywać 
stosunek seksualny z jego własną siostrą, babcią, ciotkami oraz 
siostrzenicami/bratanicami. Mahomet rozszerzył to upoważnienie 
pozwalając mężczyznom uprawiać seks z każdą inną osobą. W ten 
sposób Mahomet zaspokaja fantazje i potrzeby seksualne Beduinów. 
 
Arabowie mieszkający na pustyni wiedli proste życie: wszystko 
opierało się na majątku (zwierzęta, złoto oraz kobiety). Obiecując im 
niekończącą się seksualną nagrodę, Mahomet przemówił do ich marzeń 
i uczynił je osiągalne. W rezultacie tak oto kontrolował ich umysły i nie 
pozostawiał im zbyt dużo swobody, aby mogli myśleć o złożonych 
im obietnicach – to znaczy o tym, czy mogą w ogóle zostać spełnione 
czy też nie. 
 
 

Członek jak niekończąca się palma 
 

Mahomet posuwa się dalej dając muzułmanom to czego chcą. 
Muzułmanie chcą mieć ogromne genitalia. Mężczyźni będą mieli 
członki tak ogromne jak palmy, a czubka tych członków nie będzie 
można zobaczyć. (Mahomet użył tutaj słowa قوحس , które oznacza, 
że czubka nie będzie można dostrzec.) Ponadto Allah obdarzy każdego 
mężczyznę kobietą, której pochwa będzie pasowała na ten ogromny 
członek. 
 
Tu'hfat Al-'Habib 'Ala Share'h Al-Khatib, strona 356, księga dotycząca 
Nika'h. 
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Al-Qurtubi powiedział: nie jest to zabronione, aby odbywać 
stosunki seksualne w raju ze starszymi kobietami, które wcześniej 
były zabronione przez Allaha na ziemi, z wyjątkiem matki i córki, 
a powodem, dla którego było to zabronione, jest to, że było to 
znienawidzone oraz dla zachowania rodowodu, który w raju 
Allaha nie istnieje [muzułmanie nie będą rodzić w raju] i było to 
zabronione z powodu kazirodztwa i stosunku analnego pomiędzy 
członkami rodziny i jest to wymienione przez Al-Qurtubiego, 
że każdy mężczyzna będzie miał członka jak niekończąca się palma, 
a kobieta będzie miała pochwę pasującą na tego członka. 

 
  ھتدئافو - بیطخلا حرش ىلع بیبحلا ةفحت

  تادابعلا مدق حاكنلا باتك - 356 ص -
 انھ ةلعلا نأل ؛ تنبلاو مألا الإ ةنجلا يف مراحملا رئاس حاكن زوجی ھنأب يبطرقلا حرص

 ءطو ھنمو ربد يف ءطوك ةلیذر ھیف ام ال ، كانھ ةیفتنم يھو محرلا ةعیطقو ضغابتلا
 اجرفو قوحسلا ةلخنلا لثم اركذ ةنجلا يف مكدحأ ىطعی " : درو دقو ؛ ھمأو ھتنبك ضاعبألا
 " كلذ عسی

 
 

Moralność seksualna 
 

Na początek kilka wersetów, które ukazują moralność zawartą 
w Koranie. Koran 23:5-7: 

 
  َنوُظِفاَح ْمِھِجوُُرفِل ُْمھ َنیِذَّلاَو 5
  َنیِمُولَم ُرْیَغ ْمُھَِّنإَف ْمُُھناَمَْیأ ْتَكَلَم اَم َْوأ ْمِھِجاَوَْزأ ٰىَلَع َِّالإ 6 
  َنُوداَعْلاُ ُمھ َكِئٰـَلُوأَف َكِلٰ َذ َءاَرَو ٰىََغتْبا ِنَمَف 7 

 
5 I tych, którzy zachowują czystość 
6 z wyjątkiem wobec swoich żon i tego, czym  

zawładnęła ich prawica, gdyż wtedy są niewinni 
7 a ktokolwiek wykracza poza te granice,  

ten jest występnym. 
 
Dowiadujemy się tutaj, że muzułmanie mają kilka możliwości, 
aby zaspokoić swoje pożądanie seksualne: 
 
1. Mężczyzna może mieć jednocześnie cztery żony i może się 
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w każdej chwili z każdą z nich rozwieść, aby zrobić miejsce 
dla następnej, nowej żony. 

2. Może wynająć sobie kobietę dla seksu w małżeństwie 
tymczasowym, które jest znane jako małżeństwo mut'a.  
Mut'a to po prostu umowa pomiędzy kobietą a mężczyzną, 
w której umawiają się na dzielenie wspólnego łoża na pewien 
czas, podczas gdy długość umowy oraz wysokość zapłaty są 
ustalane z góry.184 

3. Mężczyzna ma prawo odbywać stosunek seksualny ze wszystkimi 
swoimi niewolnicami, niezależnie od tego ile ich ma. To może być 
nawet milion kobiet. Jeśli tylko je posiada, wtedy ma prawo 
przesypiać się ze wszystkimi z nich. 

 
Sens używania w islamie słowa „małżeństwo” jest bardzo prosty: 
aby zalegalizować pozamałżeńskie związki. Nie jest to prawdziwe 
małżeństwo: 
 

• kobiety te są wykorzystywane do odbywania stosunku 
seksualnego; 

• nie obdarza się ich żadną wiernością czy też lojalnością; 
• dla mężczyzny rozwód z jego żoną lub żonami jest łatwy; 
• to małżeństwo jest bardzo luźne; 
• zgodnie z prawem umowa powinna zapewniać obu stronom 

równe prawa – w tym prawo do zawarcia i rozwiązania umowy 
małżeńskiej. Jednakże według Koranu i Mahometa prawo 
opiera się tylko na płci, tzn. mężczyźni są traktowani w sposób 
szczególny. Daje to mężczyznom absolutną władzę i pełną 
kontrolę nad kontraktem, który sprowadza kobietę do roli 
pracownika świadczącego mężczyźnie usługę tak długo jak 
on tego zechce. Mężczyzna może w każdej chwili unieważnić 
umowę. Może powiedzieć: „Nie potrzebuję cię więcej. 
Zjeżdżaj!” 

• Jest to dowodem na to, że cała koncepcja małżeństwa w islamie 

                                                
184  Dzisiaj muzułmanie (sunnici) oficjalnie nie praktykują już tego rodzaju 

małżeństwa, ponieważ „uważają” je za prostytucję. Więcej informacji 
na następnych stronach. 
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jest po prostu sposobem na to, aby uszczęśliwić mężczyznę. 
Kobieta jest po prostu seks-zabawką. Nie ma ona żadnych 
praw poza tymi, które zostały ustanowione w kontrakcie. 

Muzułmanie twierdzą, że muzułmanki otrzymały prawa, których 
wcześniej nie miały żadne kobiety. Jednakże faktem jest to, że prawa, 
o których mówią, nie różnią się zbytnio od praw, jakie mają zwierzęta – 
czyli otrzymują pokarm i dach nad głową. Mężczyzna, „żywiciel”, 
zapewnia te same „prawa” również swoim zwierzętom. 
 
(Przy okazji: islam nadał kobietom również prawo do dziedziczenia, 
ale muzułmanie nie powiedzą wam, że kobieta dziedziczy tylko połowę 
tego co odziedziczyłby mężczyzna. Będę to omawiał szczegółowo 
w rozdziale o prawach kobiety w islamie.) 
 
Tego rodzaju nauczanie jest sprzeczne z tym, co powiedział Chrystus 
w Ewangelii wg św. Mateusza 19:5-6: 
 

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” 

 
Małżeństwo chrześcijańskie jest jednością ustanowioną przez Boga  
a nie umową na seks. 
 
Podam tutaj przykład jak ten rodzaj umowy seksualnej musi być 
sporządzony zgodnie z Koranem 4:24185. Wyobraźmy sobie 

                                                
185  Mahomet pozwalał na zawieranie takich „małżeństw” a potem je zakazy-

wał. Następnie wycofywał się ze swoich zakazów, aby później ponownie 
zmienić swoje zdanie. Chwiejność Mahometa widać na przykładzie 
dwóch dat. Bitwa pod Chajbarem (lub o Chajbar) w roku 628 oraz podbój 
Mekki w roku 630. Chajbar – patrz https://sunnah.com/muslim/16/34 
oraz https://sunnah.com/muslim/16/36. Mekka – patrz 
https://sunnah.com/muslim/16/27, https://sunnah.com/muslim/16/28.  
Mahomet zakazał muzułmanom zawierania małżeństw tymczasowych 
w dniu bitwy o Chajbar w roku 628. Oznacza to, że przedtem takie 
„małżeństwa” były zgodne z prawem. Jeżeli, jak czytamy w hadisach 
https://sunnah.com/muslim/16/34 oraz https://sunnah.com/muslim/16/36, 
zawieranie takich „małżeństw” zostało „zakazane na zawsze”, czy też  
„aż po Dzień Zmartwychwstania”, to dlaczego zostały dozwolone przez 
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mężczyznę i kobietę, którzy rozmawiają o małżeństwie mut'a. 
Mężczyźnie damy na imię Ahmed a kobiecie Fatima. 
 

Ahmed:  Pokój z Tobą, Fatima. 
Fatima:  I z Tobą też! W czym mogę Ci pomóc? 
Ahmed:  Czuję silne pożądanie, aby podzielić z Tobą łoże  

na pół godziny według nakazu Allaha i zawrzeć  
z Tobą małżeństwo rozkoszy (mut'a). 

Fatima:  Jestem gotowa, ale ile mi zapłacisz? 
Ahmed:  Zapłacę Ci trzy i pół dolara. 
Fatima:  Przedtem pewien mężczyzna dał mi dziesięć dolarów. 
Ahmed:  Ok. Niech będzie pięć. Może był bogaty. Ja nie jestem! 
Fatima:  W porządku. Odbędziemy półgodzinny stosunek  

seksualny a ty zapłacisz mi zanim wyschnie mój pot,  
jak powiedział prorok. 

Ahmed:  Wszystko ustalone. Chodźmy do łóżka. 
 
Po 30 minutach umowa wygasa a małżeństwo mut'a kończy się 
automatycznie, co oznacza, że nie jest potrzebna żadna procedura 
rozwodowa (tzn. mężczyzna nie musi wyrecytować trzy razy 
„Rozwodzę się z tobą”). 

 
Jednej rzeczy może nie zauważyliście: mut'a jest małżeństwem, które 
nie wymaga świadków. Jest to ważne, ponieważ według islamskiego 
prawa cudzołóstwo jest potępiane. Jeśli wykryty zostanie zakazany 
związek seksualny pomiędzy mężczyzną a kobietą i poświadczony 
zostanie przez czterech mężczyzn – czterej mężczyźni to według Koranu 
24:4 minimalna liczba świadków, którzy mogą poświadczyć, że doszło 
do cudzołóstwa186 –, wtedy para ta musi jedynie twierdzić, że zawarte 

                                                                                                         
Mahometa w roku podboju Mekki, czyli w roku 630? Zawieranie 
„małżeństw” tymczasowych nie zostało jednak zakazane nawet po podboju 
Mekki. Z poniższych hadisów dowiadujemy się, że „małżeństwa” 
tymczasowe były zawierane również … (ciąg dalszy na następnej stronie) 
za czasów Abu Bakra oraz Umara – patrz https://sunnah.com/muslim/16/18 
– a zostały zakazane dopiero przez Umara w sprawie Amr b. Huraitha: 
https://sunnah.com/muslim/16/19. Oznacza to, że muzułmanie nadal 
zawierali te „małżeństwa” nawet po śmierci Mahometa. 

186  Muszą być świadkami stosunku seksualnego, tzn. muszą zaświadczyć, 
że członek został włożony w pochwę kobiety – patrz np. 
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zostało małżeństwo mut'a. Nikt nie może tego podważyć, ponieważ 
„małżonkowie” nie są zobowiązani do posiadania świadków tego 
tymczasowego małżeństwa. Czytamy o tym w księdze Sahih Al Kafi, 
imama Al-Bahbodiego, tom 3, numer 46: 
 

 3/46حیحص : يدوبھبلا لاق
 

 ْنَعَ ةَراَرُز ِنْب ِدْیَبُع ْنَع ٍمِلْسُم ِنْب َناَدْعَس ْنَع َقاَحِْسإ ِنْبَ دَمَْحأ ْنَع ٍدَّمَحُم ُنْب ُنْیَسُحْلا **
 ْجَّوََزت َلاَقَفِ عَبَْرْألا َنِم َيِھَ أ َةَعْتُمْلاُ ھَل ُتْرَكَذ َلاَق ) مالسلا ھیلع (ِ َّ»ا ِدْبَع يَِبأ ْنَع ِھیَِبأ
  ٌتاَرَْجَأتْسُم َّنُھَِّنإَفً افَْلأ َّنُھْنِم

 
Przekazał Al-Husim, syn Muhamada, od Ahmeda, syna Ishaqa, od 
Sa'dana, syna Muslima, od Aubida, syna Zaraha, od jego ojca, od 
Abdullaha, pokój z nim: Wspomniałem mu o (małżeństwie) mut'a, 
pytając czy jest to jedno z czterech (rodzajów zatwierdzonych 
związków seksualnych).  
On powiedział: „Poślubiaj spośród nich (kobiet) tysiąc.  
To są kobiety do wynajęcia.” 

 
Oznacza to, że można sobie „wynająć” tyle kobiet dla seksu ile się tylko 
chce. Liczba tysiąc, o której wspomniano powyżej, jest używana, aby 
pokazać, że mężczyźni mają nieograniczoną licencję na wynajmowanie 
kobiet (czytaj: prostytutek), jeśli tylko mają pieniądze. 
 
Zastanawiam się również jak muzułmanie mogą używać słowa 
„poślubić”, gdy faktycznie po prostu wynajmują kobiety! To co 
muzułmanie nazywają „małżeństwem”, my nazywamy „prostytucją” 
a jeśli ich małżeństwo jest prostytucją, to co jest w takim razie 
z cudzołóstwem? 
 
Jeśli będziemy uważnie czytać, wtedy zauważymy, że jest to to samo 
                                                                                                         

https://www.islamweb.net/en/article/135153/. (...) Muzułmańscy uczeni 
są zgodni co do tego, że aby sprawa cudzołóstwa (lub stosunku 
pozamałżeńskiego) została prawdziwie udowodniona, to potrzeba, 
aby czterech świadków widziało jednocześnie na własne oczy jak organ 
płciowy mężczyzny zostaje wprowadzony w organ płciowy kobiety. Tylko 
wtedy, gdy ci czterej świadkowie złożą … (ciąg dalszy na następnej stronie) 
takie zeznania, oskarżenie zostanie udowodnione a kara za dopuszczenie 
się cudzołóstwa (lub stosunku pozamałżeńskiego) zostanie wymierzona 
sprawcom. (...) 
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co mut'a; jeśli mamy pieniądze, wtedy możemy sobie kupić kobiety 
i odbywać z nimi stosunki seksualne. Jeśli dana kobieta jest kobietą 
wolną, wtedy jest to kontrakt pomiędzy dwoma osobami: pomiędzy nią 
i jej tymczasowym mężem; w przeciwnym razie jest to umowa kupna 
pomiędzy osobą kupującą niewolnicę i sprzedawcą – ale chodzi 
tylko o seks!
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Wyjaśnienie uzyskujemy z sunnickich ksiąg muzułmańskich.  
Al-Muhalla, tom 6, część 9, strona 467, imam ludu sunny  
(Ahlus-Sunnah), autor: Ibn 'Hazma. Powiedział on: 
 

Nikomu nie wolno posiadać więcej niż czterech żon, ale 
ponadto wolno sobie kupić tyle kobiet ile się tylko zechce. 

 
To jest tylko powierzchowny wgląd w prawo islamskie odnośnie 
cudzołóstwa. Wgłębiając się w temat odkryjemy, że jest to o wiele 
bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. 
 
To co wam pokazałem w poprzednim wersecie, to definicja legalnej 
relacji seksualnej, ale islam nie zabrania wielu paskudnych rzeczy. 
Koran 4:23, tłumaczenie według Usamy Dakdok: 
 

Zabronione są wam wasze matki i wasze córki i wasze siostry i 
wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki i córki brata i córki 
siostry i wasze matki, które was żywiły piersią187 i wasze siostry 
mleczne188 i matki waszych żon i wasze pasierbice będące pod 
waszą opieką zrodzone z waszych żon, z którymi współżyliście. 
A jeśli jeszcze z nimi nie współżyliście, to nie będziecie mieli 
grzechu; i również żony waszych synów, zrodzonych z waszego 
kręgosłupa189 i abyście nie poślubiali dwóch sióstr, chyba 
że miało to miejsce w przeszłości. Zaprawdę, Allah jest 
przebaczający, litościwy. 
 

Koran 4:24: ( ْمُُكناَمَْیأ ْتَكَلَم اَم َِّالإ ِءاَّسِنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو  ) 
 

I zabronione są wam kobiety zamężne, oprócz tych, który-
mi zawładnęły wasze prawice [niewolnice, żeńscy jeńcy]. 
Oto co nakazał wam Allah! I dozwolone są wam wszyst- 
kie inne poza tymi, które zostały wymienione, pod warun-
kiem że będziecie je brać za żony używając waszego 
majątku, a nie oddając się rozpuście. A żonom dajcie 
wynagrodzenie, albowiem doznaliście od nich przyjem-

                                                
187 Każda kobieta, która karmiła piersią mężczyznę przynajmniej pięciokrotnie 

staje się jego matką. 
188 Każda dziewczyn(k)a, która była przynajmniej pięciokrotnie karmiona 

piersią przez matkę danego mężczyzny staje się jego siostrą. 
189 Wierzono, że tam właśnie wytwarza się nasienie. 
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ności seksualnej. Nie jest to grzechem, jeśli coś nawzajem 
uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. 
Zaprawdę, Allah jest wszechwiedzący, wszechmądry. 

 
Tutaj widzimy, że islam legalizuje związek seksualny pomiędzy 
muzułmaninem i jego własną „zamężną” niewolnicą. Następujący  
hadis wyjaśnia nam ten werset; zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7,  
księga 62, hadis 137190: 
 

Przekazał Abu Sa`id Al-Khudri: Otrzymaliśmy żeńskich 
jeńców spośród łupów wojennych i praktykowaliśmy 
z nimi coitus interruptus. Zapytaliśmy wysłannika Allaha 
o to a on powiedział: „Naprawdę to robicie?” pytając trzy-
krotnie. „Każda dusza, która jest przeznaczona do istnie-
nia, zaistnieje – aż do Dnia Zmartwychwstania.” 

 
Związek seksualny z zamężną kobietą jest w islamie zabroniony – to 
znaczy z zamężną muzułmanką. Zamężne niemuzułmanki są traktowane 
jak łatwa zdobycz. Niezależnie od tego czy zostały uprzednio porwane 
od swoich mężów czy też nie: niemuzułmańskie zamężne kobiety mogą 
zostać wzięte siłą. Porwanie nie jest tutaj obowiązkowe, ponieważ nie 
jest czynnikiem legalizującym gwałt. Ponadto muzułmanom wolno 
zmuszać porwane niemuzułmanki do prostytucji. Są one uważane 
za własność porywaczy i dlatego mogą być używane do uzyskania 
dochodu. 
 
 

Niewolnictwo kobiet w islamie 
 

Islam nie tylko pochwala niewolnictwo, ale i czyni z niego bardzo 
ważną część gospodarki, sektora wojskowego oraz życia seksualnego 
każdego muzułmanina – jak widzimy w Koranie 30:28: 

 
On (Allah) przytoczył wam przykład z waszego życia i was 
samych. Czy macie z waszych niewolników współuczest-
ników w tym, w co was zaopatrzyliśmy, potęgę, szacunek 
i bogactwo? Czy obawiacie się ich, tak jak obawiacie się 
siebie nawzajem? Tak My wyjaśniamy znaki ludziom, 

                                                
190 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/67/143. 
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którzy są rozumni. 
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W tej tak zwanej przypowieści Allah zakazuje muzułmanom, 
którzy otrzymali bogactwo i władzę od Allaha, aby dzielili bogactwo 
i szacunek ze swoimi niewolnikami. Allah stawia sprawę jasno, że 
jest bogiem dla muzułmanów a muzułmanie są bogami dla swoich 
niewolników. Allah nie chce towarzyszy, z którymi dzieliłby swoją 
władzę. Dlatego też muzułmanom nie wolno dzielić się majątkiem 
i poszanowaniem ze swoimi niewolnikami. Możecie przeczytać 
islamskie wyjaśnienie w języku angielskim potwierdzające to 
tłumaczenie. Strona w Internecie to: http://www.altafsir.com; po 
lewej stronie wybieramy „Tafsir Al-Jalalayn in English”, następnie 
naciskamy na „To enter Tafsir al-Jalalayn Click here”, wybieramy 
surę (rozdział) 30 „Ar-Rum” i werset 28 a następnie naciskamy 
na „Display” (pokaż).191 
 

 
Niewolnictwo a chrześcijaństwo 

 
Wiele osób próbuje osądzić prawo biblijne porównując je z prawem 
dzisiejszych czasów. To co było tysiące lat temu, było odpowiednie 
dla tego właśnie czasu i to w czasach, gdy wszyscy żyli dzięki mieczowi 
i umierali przez miecz. Naród Izraela (cały naród) był zniewolony. Taki 
był wówczas „styl życia”; ludzie musieli przeżyć w takich czasach co 
nie oznacza przecież, że im się to podobało. Nie było wówczas wielu 
możliwości wyboru. Czy posiadanie niewolników się komuś podobało 
czy też nie: każdy mógł się nim stać. 
 
Dla mnie nauczanie Chrystusa jest nie tylko rozwiązaniem dla historii 
pełnej bólu, przez którą ludzkość musiała przebrnąć, ale też rozwią-
zaniem porażających problemów ludzkości, takich jak głód, wojna, 
nienawiść, przemoc oraz niewolnictwo. 
 
Takie jest właśnie nauczanie Chrystusa i dlatego też jestem 
chrześcijaninem; Ewangelia wg św. Mateusza 5:44 podaje: 
 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 

                                                
191  Link bezpośredni: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/30.28 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
30&tAyahNo=28&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 
 

*** 
 
W Biblii znajdziemy prawa, które określają, jak należy się obchodzić 
z przypadkami niewolnictwa. Prawdę powiedziawszy prawa te chronią 
niewolników. Księga Wyjścia 21:20: 
 

„Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, 
tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany.” 

 
Biblia zawiera każdy powód uwolnienia niewolnika, włącznie  
z takim przekroczeniem jak wybicie zęba niewolnikowi przez jego 
pana! Oznacza to, że: „Jeśli wybijesz mi ząb, to jestem wolny!”  
Księga Wyjścia 21:26-27: 
 

26 Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko 
i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich 
wolnością. 27 Również gdyby wybił ząb niewolnikowi 
swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wol-
nymi. 

 
Biblia nakazuje nawet chronić niewolników, którzy uciekają przed 
swoim panem w poszukiwaniu wolności. Księga Powtórzonego Prawa 
23:15 (16): 
 

Nie wydasz panu niewolnika, który się schroni u ciebie 
przed swoim właścicielem. 

 
Jak już czytaliśmy, jeśli właściciel niewolnika pobije niewolnika 
na śmierć, wtedy zostanie ukarany za swoje przestępstwo. Księga 
Wyjścia 21:20: 
 

Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak 
iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. 

 
W Biblii karą za spowodowanie śmierci niewolnika jest śmierć.  
Księga Wyjścia 21:12: 
 

Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien 
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sam być śmiercią ukarany. 
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Gdy w tamtych czasach ktoś nie był zamożny, wtedy mógł sam się 
„sprzedać” w niewolę (np. wtedy, gdy nie miał środków, aby spłacić 
swój dług). Biblia udziela również ochrony dla takiej osoby.  
Księga Kapłańska 25:39-43: 
 

Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz 
nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim 
obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie 
służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od 
ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do 
posiadłości swoich przodków. Bo oni są moimi niewolnikami, 
których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie powinni więc 
być sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz się z nim 
obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga. 

 
Niewolnictwo było i jest częścią ludzkiej tragedii. Naród żydowski 
był zniewolony zarówno przez białych ludzi (Babilończyków) jak 
i Afrykańczyków (Egipcjan). To oznacza, że niewolnictwo nie było 
przestępstwem przeciwko kolorowi skóry, ale przeciwko innemu 
narodowi. Biali zniewalali i białych i czarnych i tak samo czynili  
czarni: zniewalali i białych i czarnych. 
 
W Księdze Wyjścia 21:16 jest pewien werset, o którym wiele osób 
nie lubi wspominać: 
 

Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono 
by go jeszcze w jego ręce, winien być ukarany śmiercią. 

 
Oznacza to, że porwanie osoby, aby ją posiąść lub na sprzedaż jako 
niewolnika jest przestępstwem. Kara śmierci jest tutaj jednoznaczna, 
ale czy wystarczyło to, aby położyć kres niewolnictwu? Z pewnością 
nie, ponieważ ludzka chciwość nie zna granic. 
 
Biblia zmierza nieustannie w jednym kierunku: by uczynić ludzi 
bardziej ludzkimi – jak to widzimy w Pierwszym Liście do Tymoteusza 
6:1-2: 
 

Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech 
własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, 
ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. 
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Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie 
lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im 
lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi 
jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj  
i do nich zachęcaj. 
 

Niektórzy z pewnością będą twierdzić: „Jeśli biały człowiek jest 
chrześcijaninem, to dlaczego zniewala innych ludzi?” Odpowiedź jest 
prosta: chciwość. Jest to ten sam powód, dla którego Afrykańczycy 
zniewalali innych Afrykańczyków oraz Izraelczyków. Musimy 
pamiętać, że człowiek zmienia się bardzo powoli, dlatego też nadal 
istnieje niewolnictwo różnej maści. W sumie niewiele się zmieniło. 
Biblia podaje wielokrotnie, że wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. 
Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. 
 
W Liście do Galatów 3:28 czytamy: 
 

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani 
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie. 

 
List do Kolosan 3:11: 
 

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani 
nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest]  
Chrystus. 

 
Jak wszyscy wiemy, muzułmanie próbują oszukać Afroamerykanów, 
aby uwierzyli w to, że islam jest jedyną religią, która jest wolna 
od uprzedzeń. Muzułmanie są dokładnie tymi samymi ludźmi,  
którzy są opisywani w Ewangelii wg św. Mateusza 23:24: 
 

Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara,  
a połykacie wielbłąda. 

 
Zobaczmy teraz jak w islamie działa niewolnictwo. 
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Niewolnictwo a islam 
 

Źródło niewolnictwa w islamie to: 
 
1. Wojna przeciwko niemuzułmanom. Chrześcijanie, Żydzi 

oraz innowiercy tacy jak Safiya oraz Juwairiya, które Mahomet 
zniewolił po zabiciu całych ich plemion.192 

2. Podarunki – tak jak w przypadku Marii Koptyjki. Została 
wysłana jako podarunek wraz z jej kuzynkami do Mahometa  
a ten je zaakceptował. 

3. Kupno i sprzedaż. Mahomet sprzedawał i kupował niewolników. 
4. Potomstwo. Syn niewolnika jest niewolnikiem. 
5. Forma kary. Syn wolnej kobiety, który popełni cudzołóstwo, 

staje się automatycznie niewolnikiem. Mahomet ustanowił, 
że nowo narodzeni synowie ze związku pozamałżeńskiego 
automatycznie stają się niewolnikami. 

6. Dziedziczenie. 
 

Spośród setek przykładów wystarczy zaledwie kilka, aby udowodnić 
powyższe punkty. 
 
 

Niewolnicy z wypraw wojennych 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 46, hadis 717193: 
 

Przekazał Ibn `Aun: Napisałem list do Nafiego a Nafi odpisał 
na mój list, że prorok zaatakował niespodziewanie plemię 
Mustaliq bez ostrzeżenia podczas gdy ci nie byli czujni a ich 
bydło poiło się przy zbiornikach wodnych. Ich wojownicy 
zostali zabici a ich kobiety i dzieci wzięte w niewolę; tego 
dnia prorok otrzymał [kobietę] Juwairiya'ę. Nafi powiedział, 
że Ibn Umar przekazał mu powyższy przekaz i że Ibn Umar 
był w tej armii. 

                                                
192  Porównaj: https://sunnah.com/bukhari/34/175 oraz 

https://sunnah.com/abudawud/15/157. 
193  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/49/25. 
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Adau'a Al-Bayean, tom 3, numer 387: 
 

 ، ھلوسرو هللا ةبراحمو ، رفكلا وھ : قرلاب كلملا ببسو : هللا ھمحر يطیقنشلا خیشلا لاق
 هللا مھاطعأ امو مھاوق عیمجو مھلاومأو مھجَھُم نیلذابلا نیدھاجملا َنیملسملاُ هللا ردقأ اذإف
 َّنملا مامإلا راتخا اذإ الإ يبسلاب مھلً اكلم مھلعج : رافكلا ىلع ایلعلا يھ هللا ةملك نوكتف
 387 ). / 3 ( " نایبلا ءاوضأ " ـھ.أ . نیملسملل ةحلصملا نم كلذ يف امل ءادفلا وأ

 
Powód posiadania ludzi jako niewolników pojawia się 
wtedy, gdy Allah udzieli zwycięstwa tym, którzy poświęcili 
swoje pieniądze i siły, aby zwalczać kafirów (niewiernych), 
tak więc jeśli słowo Allaha [czyli islam] przyniesie zwy-
cięstwo, wtedy on, Allah, uczyni z nich (z wrogów) ich 
niewolników z wyjątkiem przypadku, w którym przywódca 
wybierze zaakceptowanie wykupu za nich. 
 

Gdy Mahomet pokonał swoich wrogów, wtedy ich zniewolił i zmusił 
do walki dla niego. Wykorzystywał ich silne ciała do tego, aby wygry-
wali dla niego wojny. Jeśli niewolnik udowodnił swoją umiejętność 
i przywództwo w walce, wtedy Mahomet czynił go przywódcą, który 
prowadził wojnę przeciwko wolnym ludom. Paradoksalnie, nawet jeśli 
taki wojownik-niewolnik otrzymał zaszczytną pozycję w armii 
Mahometa, to i tak nadal pozostawał niewolnikiem. 
 
W przekazie znajdującym się w księdze Fateh Al-Bary Fee Share'h – 
zbiór Sahih Al-Bukhari (strona 131) – niektórzy biali Arabowie 
oburzyli się, gdy usłyszeli, że Bilal, Etiopczyk, miałby nimi dowodzić. 
Gdy podeszli do Mahometa, wtedy Abu-Zer, który przemawiał za 
całą grupę, powiedział: „Odmawiam posłuszeństwa czarnemu niewol-
nikowi!” Odpowiedź Mahometa możemy znaleźć w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 1, księga 11, hadis 662194: 
 

 ْنِمٌ مِلْسُم َجَرَْخأْ دَقَوٍ ّيِشَبَحِل ْوَلَو ْعَِطأَو ْعَمْسا ٍَّرذ يَِبِأل َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَق
  ىََھتْناُ ھََّنأ ٍَّرذ يَِبأ ىَلِإ َرَخآ ٍداَنِْسإِب َةَبْعُش ْنَع ٍَردْنُغ ِقیِرَط
 
 ْنَع ِنْیَصُحْلا ِنْب ىَیْحَی ْنَع َةَبْعُش ْنَعِ حاَّرَجْلا ُنْب ُعیِكَو اََنثَّدَح َةَبْیَش يَِبأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اََنثَّدَح 
ٌ دْبَع ْمُكْیَلَع َرُِّمأ ِْنإ ُلُوقَی َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا َلوُسَر ُتْعِمَس ْتَلاَق ِنْیَصُحْلا ُِّمأ ِھِتَّدَج
 َِّ»ا ِبَاتِكِب ْمُكَداَق اَم اُوعیَِطأَوُ ھَل اُوعَمْساَف ٌعَّدَجُم ٌّيِشَبَح

                                                
194  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/10/88. 
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Prorok powiedział: „Słuchajcie i bądźcie posłuszni (wasze-
mu przywódcy), nawet gdyby Etiopczyk, którego głowa jest 
jak rodzynek, stał się waszym przywódcą.” 

 
*** 

 
Abu Dawood, hadis 2158; zatwierdzone przez Al-Albaniego (Sahih 
Abu Dawood, numer 1890)195: 
 

 (1890) " دواد يبأ حیحص " يف ينابلألا خیشلا ھنَّسحو ، ) 2158 ( دواد وبأ هاور
 

 ال لوقی ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ُتعمس : لاق يراصنألا تباث نب عفیور نعف
 الو ، اھئربتسی ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقی نأ رخآلا مویلاو Üاب نمؤی ئرمال لحی
 " مسقی ىتح امنغم عیبی نأ رخآلا مویلاو Üاب نمؤی ئرمال لحی

 
„... nie jest to dozwolone, aby mężczyzna, który wierzy 
w Allaha i w Dzień Ostatni, odbywał stosunek z pojmaną 
kobietą, dopóki się nie upewni, że nie jest ona w ciąży.” 

  
Jednak Mahomet – jak zawsze – powiedział coś, czego sam nie wziął na 
serio. W tym samym dniu, w którym dokonał rzezi na całym plemieniu 
chajbarskim, zgwałcił ich kobiety, włącznie z Safiyą. Była ona młodą 
kobietą, której mąż został zabity podczas rzezi. Gdy Mahomet zgwałcił 
Safiyę, wtedy nie czekał, aby się najpierw upewnić czy Safiya była 
w ciąży czy nie. 

 
 

Atak na plemię chajbarskie (plemię żydowskie) 
 
Al-Magazi, Al-Waqidy, strona 708: 
 

Abu Ayoub spędził całą noc stojąc na warcie obok namiotu 
proroka trzymając miecz [w ręce]. Gdy nadszedł poranek, wtedy 
prorok wyszedł i powiedział „Allah Akhbar”. Mahomet powiedział 
do niego: „Co się stało Abu Ayoub?” Abu Ayoub odpowiedział: 
„O apostole Allaha, przespałeś się z tą nie-wolnicą (Safiyą) 

                                                
195  Źródło przytaczane również w tej oto fatwie: 

https://islamqa.info/en/answers/12562/what-is-a-right-hand-servant-does-
the-owner-of-a-right-hand-servant-have-to-be-married. 
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a akurat zabiłeś jej ojca i braci i jej męża i wszystkich z jej 
plemienia, tak więc obawiałem się, że mogłaby cię zamordować.” 
Prorok zaśmiał się i powiedział: „Odwdzięczę ci się za to.” 

 
Ta sama historia znajduje się w książce zatytułowanej Zad Al-M'ad 
Fe Huda 'Khaer Al-'Ebad, wydawnictwo drukowane, 1998, wydawca: 
Dar Al-Risalah, rozdział: Atak na plemię chajbarskie:  

 
 داعملا داز
  ةیزوجلا میقلا نبا هللا دبع يبأ نیدلا سمش مامإلا
 ةلاسرلا ةسسؤم
  1998 / ـھ1418 :رشنلا ةنس
 نم نیقفانملاو رافكلا عم ھیدھ قایس بیترت يف لصف دابعلا ریخ يدھ يف داعملا داز 
 راصتخالا ھجو ىلع ھثوعبو ھیزاغم قایس يف لصف لجو زع هللا يقل نیح ىلإ ثعب نیح
  ربیخ ىلإ مودقلا يف لصف ربیخ ةوزغ يف لصف
  ىلاتلاثحبلا جئاتن | راتخملا ءزجلاب باوبألا لك راھظإل ةذفانلا دم 
 املف ، حبصأ ىتح فیسلا مئاقب اذخآ ، ھتبق نم ابیرق امئاق ھتلیل بویأ وبأ تاب اھب ىنب املو
 هللا لوسر ھلأسف ، جرخ دق هآر نیح بویأ وبأ ربك ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر

 امل هللا لوسر ای هذھ يتلیل تقرأ : ھل لاقف ؟ بویأ ابأ ای كل ام : ملسو ھیلع هللا ىلص
 نأ تفخف ، اھتریشع ةماعو اھجوزو اھاخأو اھابأ تلتق كنأ تركذ ، ةأرملا هذھب تلخد
  افورعم ھل لاقو ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف . كلاتغت

 
Muzułmanie na Zachodzie chętnie przytaczają pewien hadis, w którym 
pada twierdzenie, że Umar Ibn Al-Khattab powiedział: „Jak możesz 
zniewalać ludzi, skoro ich matki przyniosły ich na świat jako 
wolnych ludzi?” Ta narracja jest rzeczywiście autentyczna. Jednakże 
przekaz ten ma na celu tylko i wyłącznie oszukać odbiorcę. Można 
łatwo udowodnić, że przekaz ten nie reprezentuje żadnej prawdy 
o stanowisku islamu odnośnie niewolnictwa. 
 
Prawdziwy kontekst tej historii dotyczy antagonizmu pomiędzy 
Umarem Ibn Al-Khattabem a Amrem Ibn Al-'Asem. Gdy Umar  
Al-Khattab zadał pytanie, które przytoczyłem powyżej, wtedy nie 
skarcił Al-'Asa za posiadanie niewolników, tylko próbował upokorzyć 
Al-'Asa, podczas gdy sam chciał wykazać moralną wyższość nad nim. 
 
Al-'As powiedział, że nienawidzi niewolnictwa, tak więc Al-Khattab 
zmusił go, aby mu wytłumaczył, dlaczego nie miał żadnego problemu 
z zaakceptowaniem wszystkich wersetów Koranu odnośnie niewol-
nictwa. Al-'As posiadał tysiące niewolników. Gwałcił i bił swoich 
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niewolników i nigdy żadnego nie uwolnił. Zadając to pytanie  
Al-Khattab nie zamierzał potępić niewolnictwa. Było to pytanie, 
poprzez które zamierzał zaatakować i obnażyć swojego znienawi-
dzonego wroga jako obłudnika. 
 
Zauważmy, że jeśli pytanie Al-Khattaba miałoby potępić niewolnictwo, 
to czy oznaczałoby to wtedy, że według niego Mahomet był złym 
człowiekiem? Przecież Mahomet posiadał niewolników i ochoczo 
akceptował niewolników i niewolnice i to nie tylko jako łupy wojenne, 
ale również jako podarunki. 
 
Twierdzenie, że przytaczane pytanie Al-Khattaba jest przykładem 
stanowiska islamu wobec niewolnictwa jest po prostu zwykłym 
kłamstwem. Gdy przedstawimy to pytanie w prawidłowym kontekście, 
wtedy zobaczymy, że jest to w rzeczywistości tylko i wyłącznie wyraz 
nienawiści i zazdrości, który pojawia się między dwoma mężczyznami. 
Ta narracja nie ma nic wspólnego z wyzwoleniem niewolników. 
Wyzwolenie niewolnika należało do właściciela, który mógł to uczynić 
lub nie. To jest czymś fakultatywnym. 
 
Co ciekawe: Mahomet ponownie zniewolił wyzwolonego niewolnika. 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 85, hadis 80196 (patrz również 
Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 89, hadis 296197): 
 

 ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص -ِ َّ»ا ُلوُسَرُ ھَعاَبَفُ هُرْیَغ ٌلاَمُ ھَل ْنُكَی َْملُ ھَل اًمَالُغ ِراَصَْنْألا َنِم ٌلُجَر َرَّبَد
  ِرْیَبُّزلا ِنْباِ ةَراَمِإ يِف ٍلََّوأ َماَع َتاَم ا°یِطْبِق اًدْبَع ِماَّحَّنلا ُنْباُ هاََرتْشاَف ، - َمَّلَسَو

 
Pewien człowiek spośród Ansarów uczynił swojego nie-
wolnika Mudabbarem [niewolnik, któremu obiecano wol-
ność po śmierci jego pana]. A poza tym niewolnikiem nie 
posiadał żadnej innej własności. Ta wieść dotarła do 
wysłannika Allaha a wtedy powiedział: „Kto odkupi tego 
niewolnika od mnie?” Tak więc Nu'aim bin An-Nahham 
kupił go za 800 dirhamów. Jabir dodał: Był to koptyjski 
niewolnik (Egipcjanin), który umarł w tymże roku. 
 

                                                
196  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/89/8. 
197  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/93/48. 
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Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 41, hadis 598198: 
 
Przekazał Jabir: pewien człowiek uwolnił niewolnika,  
a nie posiadał żadnej innej własności niż tego niewolnika, 
tak więc prorok anulował [jego] wyzwolenie (i sprzedał 
tego niewolnika dla niego). Nu'aim bin Al-Nahham kupił 
tego niewolnika od niego. 

 
Te hadisy pokazują nam zaangażowanie Mahometa w handel 
niewolnikami. Mahomet mógł uczynić nawet coś wbrew woli innej 
wolnej osoby. Gdy ten człowiek uwolnił swojego niewolnika, wtedy 
Mahomet ponownie go zniewolił i sprzedał. Jednocześnie nie okazał 
żadnego miłosierdzia wobec tego biednego niewolnika, który na swoją 
wolność czekał przez całe swoje życie. Widzimy również, że niewolnik 
ten zmarł, gdy został ponownie sprzedany. Nie byłbym zdziwiony, 
gdyby stało się to ze względu na depresję. Jaką stratę poniósłby 
Mahomet, gdyby pozwolił odejść temu mężczyźnie? Ten niewolnik 
nie był nawet własnością Mahometa, ale jak widzimy to pieniądze 
były dla niego bogiem. 
 
Prawdziwy właściciel tego niewolnika był biedny a jego jedyną 
własnością był ten właśnie niewolnik, lecz i tak go uwolnił. Dlaczego 
Mahomet unieważnił wyzwolenie tego niewolnika? Wiedział, że jeśli 
wszyscy zaczęliby wyzwalać swoich niewolników, wtedy handel 
niewolnikami nie mógłby się rozwijać. 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 8, księga 82, hadis 822199: 
 

Przekazał Abu Huraira oraz Zaid bin Khalid: Ubiegano się 
o werdykt wysłannika Allaha odnośnie niezamężnej nie-
wolnicy winnej dopuszczenia się nielegalnego stosunku 
seksualnego. On odparł: „Jeśli dopuści się nielegalnego 
stosunku seksualnego, wtedy wychłostajcie ją (pięćdzie-
sięcioma uderzeniami) a jeśli dopuści się nielegalnego 
stosunku seksualnego (po raz drugi), wtedy wychłostajcie 
ją (pięćdziesięcioma uderzeniami), a jeśli dopuści się 
nielegalnego stosunku seksualnego (po raz trzeci), wtedy 

                                                
198  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/44/6. 
199  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/86/62. 
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wychłostajcie ją (pięćdziesięcioma uderzeniami) i sprze-
dajcie ją choćby za linę zrobioną z włosów.” Ibn Shihab 
powiedział: „Nie jestem pewien czy prorok nakazał, aby 
została sprzedana za trzecim czy za czwartym razem, 
gdy dopuści się nielegalnego stosunku seksualnego.” 

 
Wdrożenie takiego prawa oznaczało, że jej właściciel mógł ją zgwałcić, 
ale ona – ta kobieta – nie mogła się dopuścić niedozwolonego stosunku 
seksualnego. Jeśli niewolnica miała dość swojego pana, wtedy była 
zmuszona do takiego postępowania, aby w ten sposób wydostać się 
z jego rąk. 
 
 

Bilal – Etiopczyk 
 

Nieustannie słyszymy, że muzułmanie wspominają o Bilalu – czarnym 
człowieku, który był jednym z niewolników Mahometa. Muzułmanie 
próbują oszukać Afroamerykanów wmawiając im, że w islamie nie ma 
rasizmu oraz że Bilal był pierwszą osobą, która wzywała do odprawiania 
modłów. Nie powiedzą jednak, że Bilal po prostu podążał za nakazami 
Mahometa, swojego pana. Bilal wcale nie otrzymał zaszczytnego 
miejsca – jak chcą nas przekonać muzułmanie. Bilal był po prostu 
niewolnikiem, który przestrzegał rozkazów. 
 
Zobaczmy więc jakie życie wiódł Bilal. Był on jedynie niewolnikiem, 
który nie miał prawa wyboru. 
 
 

Bilal i wzywanie do odprawiania modłów 
 

Mogę przytoczyć mnóstwo hadisów o Bilalu, w których jest podane, 
że wykonuje on zadania, które są dla niego nakazami, włącznie 
z nakazami wzywania do odprawiania modłów. Wysłannik Allaha 
kazał Bilalowi wstać i wzywać do odprawiania modłów: 
 

• Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom1, księga 11, hadis 578200 
• Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom1, księga 11, hadis 579201 

                                                
200  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/10/2. 
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201  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/10/3. 
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• Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom1, księga 11, hadis 580202 
• Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 55, hadis 663203 
• Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 52, hadis 296204 
• Sunan Abu Dawood, księga 2, hadis 436205 

 
„Następnie rozkazał Bilalowi, aby ten wzywał 
do odprawiania modłów.” 

 
Zastanówcie się: dlaczego Mahomet nigdy sam nie wzywał do 
odprawiania modłów lub dlaczego nigdy nie nakazał tego uczynić 
komuś innemu? Dlaczego nie Abu Bakr albo Ali? Tylko ten biedny 
niewolnik musiał wstawać wcześnie rano i przygotowywać się przed 
innymi a następnie krzyczeć budząc wszystkich w Mekce. Został on 
wybrany do wzywania do odprawiania modłów, ponieważ nikt inny 
nie chciał tego robić. To robota niewolnika. 
 
 

Bilal – niewolnik głoszący wieści 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 52, hadis 296206: 
 

(...) Następnie [Mahomet] nakazał Bilalowi, aby ten ogłosił 
pośród ludzi: 'Nikt nie wejdzie do raju jak tylko muzuł- 
manin a Allah może wesprzeć swoją religię (tzn. islam) 
nawet nieposłusznym [grzesznym] mężczyzną.' 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 8, księga 77, hadis 603207: 
 

(...) Wysłannik Allaha powiedział: „O Bilalu! Wstań 
i głoś publicznie: Nikt nie wejdzie do raju jak tylko 
wierny [muzułmanin] a Allah może wesprzeć swoją 

                                                
202  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/10/4. 
203  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/124. 
204  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/268. 
205  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/2/46. 
206  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/268. 
207  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/82/12. 
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religię (islam) niegodziwym mężczyzną.”
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Bilal – służący w domu i poza domem 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 5, księga 59, hadis 524208: 
 

… prorok kazał Bilalowi rozłożyć skórzane maty, na  
których rozłożono daktyle, suszony jogurt i masło. ... 

 
 

Bilal – sakiewka na pieniądze 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 38, hadis 504209: 
 

... Gdy dotarliśmy do Medyny, wtedy wysłannik Allaha 
powiedział: „O Bilalu, zapłać mu (cenę wielbłąda) 
i daj mu dodatkowe pieniądze.” ... 

 
Bilal otrzymywał rozkazy nawet od innych ludzi; Sunan Abu Dawood, 
księga 2, hadis 498210: 

 
... Następnie wysłannik Allaha powiedział: Bilalu, 
wstań, zapoznaj się z tym co Abdullah ibn Zayd 
ci nakaże a następnie to wykonaj. ... 

 
Mahomet wyraził się również jasno, że niewolnik – nawet jeśli jest 
muzułmaninem – nie może być świadkiem przed sądem. Czytamy  
o tym w Koranie 5:106. A oto wykładnia według Ibn Abbasa211: 
 

(O wy, którzy wierzycie! Niech świadkowie będą spośród 
was) w miejscu waszego osiedlenia lub w podróży (gdy 
zbliża się śmierć do jednego z was, w momencie spisy-
wania testamentu) przez zmarłego (dwóch świadków) 
powinno zaświadczyć, sprawiedliwi mężczyźni spośród 
was) dwaj wolni mężczyźni; powiedziano również: dwaj 

                                                
208  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/64/253. 
209  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/40/9. 
210  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/2/108. 
211 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/5.106 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=
5&tAyahNo=106&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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spośród waszych ludzi (albo dwaj inni z innego plemie-
nia), którzy wyznają waszą religię, ponieważ powiedziano, 
że oznacza to: dwaj ludzie spoza waszych ludzi. (...) 

 
 

Bilal prosi Abu Bakra o uwolnienie 
 

W następnym hadisie zobaczymy, że niewolnik Bilal błagał o swoją 
wolność po śmierci Mahometa, ale jej nie otrzymał – zbiór Sahih  
Al-Bukhari, tom 5, księga 57, hadis 99212: 
 

Przekazał Qais: Bilal powiedział do Abu Bakra: „Jeśli 
kupiłeś mnie dla siebie, to zatrzymaj mnie (dla siebie), 
ale jeśli kupiłeś mnie ze względu na Allaha, to wypuść 
mnie ze względu na dzieło Allaha.” 

 
Dlaczego Bilal musiał błagać o swoją wolność po wyświadczeniu tylu 
usług? Czyż nie powinien natychmiast otrzymać wolności od „dobrego” 
proroka Mahometa lub „dobrego” towarzysza Mahometa, którym był 
przecież Abu Bakr? Dlaczego Mahomet nie nakazał, aby Abu Bakr tak 
właśnie postąpił? Ten mężczyzna był dla nich wiernym niewolnikiem. 
Walczył dla nich i dla nich porywał. Karmił zwierzęta i zbierał pieniądze 
dla swoich panów jako kupiec. Robił wszystko. Dlaczego dobrzy 
wyznawcy Allaha czekali, aż będzie błagał o swoją wolność? 
 
 

Umar Ibn Al-Khattab a niewolnictwo 
 

Jeśli zaczęliśmy już od hadisu, w którym pojawia się Umar Ibn  
Al-Khattab, to pokażę wam kilka przekazów odnośnie tego mężczyzny 
i zobaczycie jaki wstrętny miał charakter. Przekaz ten możemy znaleźć 
w księdze „Pakt Umara, Ibn Al-Khattaba”. Zobaczmy, jak ten człowiek 
obchodził się z niewolnikami. Imam Al-Beyhaqi zanotował  
w Al-Sunnan Al-Kubra, tom 2, strona 227213: 
 

 نھروعش نع تافشاك اننمدخی ھنع هللا يضر رمع ءامإ نك لاق كلام نب سنأ هدج نع"
                                                
212  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/62/102. 
213  Przekaz dostępny również na: 

http://www.shiapen.com/comprehensive/mutah/status-of-slave-girl.html. 
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 "نھیدث برطضت
 

Hadis przekazany od dziadka Annasa, syna Malika, 
że niewolnice Umara Ibn Al-Khattaba obsługiwały 
nas z odsłoniętymi włosami oraz kołyszącymi się 
piersiami. 
 

Zauważcie, że Umar Al-Khattab posiadał wiele niewolnic. W następnym 
hadisie dowiemy się, że Al-Khattab bił swoje niewolnice, gdy te się 
zakrywały. On również chciał, aby się obnażały dla niego i jego gości, 
tak aby mogli się nimi nacieszyć. Kanz Al-Umal Fee Suanan Al-A'qwal, 
hadis 41925214: 
 

 ،رئارحلاب يھبشت ال :لاقو اھبرضف ةعنقتم انل ةمأ رمع ىأر :لاق سنأ نع -41925
  .عانقلا يقلأ

 
Przekazał Anas: „Umar Ibn Al-Khattab zobaczył niewol-
nicę, która nosiła chustę na głowie, tak więc zaczął ją 
bić krzycząc: 'Nie masz się ubierać jak wolna kobieta!'” 

 
Ten sam przekaz można znaleźć w tych oto księgach: 
 

• Tabaqat Ibn Saad, tom 7, strona 127 
• Tarikh Damishq, tom 58, strona 191 

 
Kanez Al-'Umal Fee Suanan Al-A'qwal, tom 15, hadis 41928, 
strona 486: 
 

 ىتح ةمأ سأر برضف ةرد هدی يفو رمع تیأر :لاق مراد نب بیسملا نع - 41928
 .ةرحلاب ھبشت ةمألا میف :لاق ،اھسأر نع عانقلا طقس

 
Przekazał Al-Museeb Ibn Daram: Powiedział on: „Zobaczy-
łem Umara, który bił niewolnicę kijem po głowie dopóki jej 
zakrycie nie spadło na ziemię i powiedział jej, aby nie ubie-
rała się tak jak wolna kobieta lub nie przywłaszczała sobie 
manier wolnej kobiety.” 

                                                
214  Przekaz dostępny również na: 

http://www.shiapen.com/comprehensive/mutah/status-of-slave-girl.html. 
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Link do hadisu w języku arabskim: 
http://al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=582. 
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Umar wychwala Allaha za to, że czarne 
dziecko nie jest jego synem 

 
Al-Mu'gny, Ibn 'Qudamah, tom 10, strona 412: 
 

 باطخلا نب رمع نأ ةنیدملا لھأ نم ىتف نع حیجن يبأ نبا نع نایفس انثدح دیعس ىور
 لآب قحلت ال مھللا لاقو ھیلع قشف لمحب تءاجف ھل ةیراج نع لزعی ناك ھنع هللا يضر
 نم تلاقف وھ نمم لاقف دوسأً ادلو تدلوف ءافخ مھب سیل رمع لآ نإف مھنم سیل نم رمع
 412. / 10 ھمادق نبال »ينغملا« باتك :ردصملا ..ھیلع ىنثأو هللا دمحف لبإلا يعار

 
(...) Umar wyciągał członka z pochwy zanim osiągał orgazm, 
gdy uprawiał stosunek seksualny z niewolnicą. Pewnego 
dnia powiedziała mu, że jest w ciąży a wtedy Umar modlił 
się do Allaha mówiąc: Allahu, nie uczyń moją rodziną 
kogoś, kto nie jest ode mnie, ponieważ nikt w mojej rodzinie 
nie pochodzi z haniebnego rodu; następnie niewolnica 
urodziła czarnego chłopca. Umar zapytał ją kto był ojcem 
dziecka. Ona powiedziała, że jest to pasterz wielbłądów a 
wtedy Umar podziękował Allahowi (że to nie on jest ojcem 
dziecka). 
 

W tym hadisie widzimy, że niewolnica jest tylko seks-zabawką. Dzielili 
się nią jej pan i jego przyjaciele. Z tego przekazu wynika jednoznacznie, 
że Umar wykorzystywał niewolnice tylko do uprawiania z nimi 
stosunku a nie do prokreacji. Pamiętajcie, że muzułmanie twierdzą, 
że islam jest przeciwny cudzołóstwu a jednak widzimy tutaj, że 
dzielenie się niewolnicą jest dozwolone. Niewolnica nie jest uważana 
za człowieka na tyle, aby relacje seksualne z nią mogły zostać potępione 
jako cudzołóstwo. 
 
W następnym przekazie mamy podane, że nikt nie może wejść do domu 
Mahometa bez uprzedniego poproszenia o to przez jakiegoś niewolnika. 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 72, hadis 734215: 
 

(...) W owym czasie wszyscy władcy pobliskich ziem 
poddali się wysłannikowi Allaha poza królem ghassa-
nidzkim w Szamie i obawialiśmy się, że mógłby nas 

                                                
215  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/77/60. 
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zaatakować. Nagle przybył mężczyzna spośród Ansarów 
i powiedział: 'Stała się rzecz niesamowita!' Zapytałem go: 
'Cóż takiego? Czy przybył Ghassanid (król)?' On powie-
dział: 'Ważniejsza od tego! Wysłannik Allaha udzielił 
rozwodu swoim żonom! Udałem się do nich i zastałem je 
płaczące w ich miejscach zamieszkania a prorok wszedł 
do pomieszczenia na górze. Przy drzwiach pomieszczenia 
był niewolnik, do którego podszedłem i powiedziałem: 
„Poproś o pozwolenie, abym mógł wejść.” Wpuścił mnie 
i wszedłem, aby zobaczyć proroka, który leżał na macie 
a ta pozostawiła ślad na jego boku. (...) 

 
Kenz EL-'Omal Fe Sunan Al-Aqual, hadis 44824216: 
 

 .موی ةمأللو ،ناموی ةرحلل -44824
 

Wolnej kobiecie przysługują dwie noce a niewolnicy  
jedna noc (na seks). 

 
'Awen Al-Ma'bud Fe Shareh Abu Dawood, strona 190: 
 

 ِةَراَھَّطلا بَاتِك - دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع
َ َةأْرَمْلا ِبِرَْضت َال : ىَنْعَمْلاَو ، َُكتَّیِرْیَوُج َْيأ ،ِ ةَّرُحْلا ُّدِض ِةََمْألا ُریِغَْصت : : ُّيِطُویُّسلا َلاَق
 َةََمْألا َكِبْرَض َلْثِم

 
Imam Al-Sui'ty powiedział: „Nie bij swojej żony  
tak samo jak bijesz swoją niewolnicę.” 

 
ñ Oznacza to, że można bić zarówno jedną i drugą, ale niewolnicę 

można bić mocniej. Przypomnijcie sobie hadisy o biciu kobiet: 
https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/68 oraz np. 
https://sunnah.com/urn/1263050. 

 
*** 

 
Zabicie drugiej osoby nie jest zawsze karane śmiercią. Według Maho-
meta zabójca może zapłacić „rekompensatę”. Życie ofiary zostaje 
wymienione na niemowlę płci męskiej lub żeńskiej – zbiór Sahih  

                                                
216  Patrz: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=629. 
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Al-Bukhari, tom 9, księga 83, hadis 41217:

                                                
217  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/87/43. 
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Przekazał Abu Huraira: Dwie kobiety z plemienia Hudhail 
(walczyły ze sobą) i jedna z nich rzuciła (kamieniem w) 
drugą i spowodowała, że [ta] poroniła; wysłannik Allaha 
wydał werdykt, że zabójca (płodu) powinien dać 
[w zamian] męskiego lub żeńskiego niewolnika (jako dija). 

 
Ten hadis można znaleźć w języku arabskim w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, hadis 1681 oraz w zbiorze Sahih Muslim, hadis 6910: 
 

 ْتََلَتتْقا( : َلاَقُ ھْنَعُ َّ»ا َيِضَرَ ةَرْیَُرھ يَبأ نع )1681( ملسمو )6910( يراخبلا
 اوُمََصتْخاَف ، اَھِنْطَب يِف اَمَو اَھْتََلتَقَف ، ٍرَجَحِب ىَرُْخْألا اَمُھَادِْحإ ْتَمَرَف ، ٍلْیَذُھ ْنِم ِنَاَتأَرْما
 .)ٌةَدیِلَو َْوأٌ دْبَع :ٌ ةَّرُغ اَھِنیِنَج َةَیِد ََّنأ ىَضَقَف ، َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ ّيِبَّنلا ىَلِإ

 
Pomyślmy o tym przez chwilę. Wyobraź sobie, że jesteś niewolnicą 
a twoja pani przyczyniła się do tego, że inna kobieta poroniła. Zadaj 
sobie następujące pytanie: 
 
1. Czy jest to miłosierne ze strony Allaha i jego proroka, aby 

niewolnica, która nie popełniła żadnego przestępstwa, musiała 
odstąpić swoje dziecko obcej kobiecie, tak jakby jej dziecko było 
szczenięciem, które można w każdej chwili oddać każdej innej 
osobie? 

2. Czy jest to sprawiedliwe, że dziecko, które nie popełniło żadnego 
przestępstwa, będzie dorastać bez biologicznej matki? 

3. Gdyby Mahomet był niewolnikiem, to czy podobałoby mu się, 
gdyby ktoś zabrał mu jego nowo narodzone dziecko (córkę lub 
syna) i oddał komuś innemu jako zapłatę za przestępstwo, 
którego on sam się nie dopuścił? 

 
Mahomet wydał sąd odnośnie śmierci płodu na podstawie Koranu 2:178 
( ةرقبلا ةروس  , Al-Baqara, Koran 2:178): 
 

 َٰىثُنْألاَو ِدْبَعْلاِبُ دْبَعْلاَو ِّرُحْلاِب ُّرُحْلاۖ  ىَلْتَقْلا يِف ُصاَصِقْلاُ مُكْیَلَع َبِتُك اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ اَی 
 َٰىثُنْألاِب

 
O wy, którzy wierzycie! W wypadku zabójstwa zostało 
wam nakazane: „Człowiek wolny za człowieka wolnego, 
niewolnik za niewolnika, kobieta za kobietę.” ... 
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Jednakże Mahomet tak naprawdę nie podążał za tym, co nakazywał ten 
werset. Koran nie podawał rozwiązania odnośnie przypadku, w którym 
dorosła osoba byłaby odpowiedzialna za zabicie nienarodzonego 
dziecka, dlatego też Mahomet stworzył sobie nową zasadę. Ustanowił 
nowe prawo, według którego zapłatą w takim przypadku jest nowo 
narodzone dziecko niewolnicy. 
 
Faktem jest również, że Mahomet wyraził się jasno, że nie ma kary 
za zabicie niewolnika: 
 
 

Wolny człowiek nie zostanie zabity 
za zamordowanie niewolnika 

 
Muwatta Malik, księga 43, hadis 15218: 
 

(...) Gdy umiera morderca, wtedy temu, kto pragnie krwa-
wej zemsty, nie pozostaje już nic z żądań o rekompensatę 
za przelaną krew ani nic innego. Dzieje się tak dzięki 
słowom Allaha, błogosławionego, wychwalanego: 'Odwet 
jest zapisany dla was poprzez zabijanie. Wolny człowiek 
za wolnego człowieka a niewolnik za niewolnika.'” Malik 
powiedział: „On ma prawo do odwetu tylko odnośnie tego, 
kto go zabił. Jeśli umiera człowiek, który go zamordował, 
wtedy nie ma odwetu ani rekompensaty za przelaną krew.” 
Malik powiedział: „Niewolnik nie ma prawa do odwetu 
na wolnym człowieku za jakiekolwiek obrażenie ciała. 
Niewolnik zostaje zabity za zabicie wolnego człowieka  
– jeśli zabije go umyślnie. Wolny człowiek nie zostaje 
zabity za zabicie niewolnika, nawet jeśli zabije go 
umyślnie. To jest najbardziej precyzyjne spośród tego, 
co usłyszałem.” 

 
Zbiór Sunan Abi Dawud, księga 40, hadis 4503219: 

 
Przekazano od Hishama, od Qatadahy, od Al-Hasana, 
który powiedział: „Wolny człowiek nie powinien stać się 

                                                
218 Patrz: https://sunnah.com/urn/416510. 
219 Patrz: https://sunnah.com/abudawud/41/25. 
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obiektem zemsty za [zabicie] niewolnika.” 
Zauważmy, że jest to podział ludzkości na trzy grupy, a sąd dla każdej 
grupy jest wyjątkowy. Jeśli wolny człowiek zabije wolnego człowieka, 
wtedy zabójca zostaje skazany na śmierć. Jeśli niewolnik zabije innego 
niewolnika, wtedy zostanie on również skazany na śmierć. Jeśli jednak 
wolny człowiek zabije niewolnika, wtedy nie zostanie skazany na 
śmierć. Zamiast tego zabity zostanie niewolnik wolnego człowieka – 
czyli niewolnik mordercy – lub morderca odda właścicielowi zabitego 
niewolnika jakiegoś innego, swojego niewolnika. 
 
Co to za sprawiedliwość? 
 
Muzułmanie wygłaszają nam przemówienia na temat miłosiernego 
Allaha i miłosiernego Mahometa, ale przykłady takie jak te pokazują 
nam, jak okrutnie islam traktuje niewolników – jak zwykły towar oraz 
zabawki seksualne. 
 
Niewolnikom nie wolno nawet śpiewać – jak widzimy w następującym 
hadisie. Jeśli właściciel niewolnicy umrze a jego niewolnica będzie dla 
niego śpiewać, wtedy muzułmanom zakazuje się odprawiania modłów 
za zmarłą osobę. 
 
Ahkam Al-Qur'an, Ibn Al-’Arabi, tom 3, numer 525: 

 
 ثلاثلا ءزجلا نآرقلا ماكحأ نامقل ةروس 525 :ص 
 الف ةینغم ةیراج هدنعو تام نم( :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع
  .)ھیلع اولصت

  
Przekazała Aisza: Powiedziała: „Prorok, niech Allah modli 
się nad nim, powiedział: 'Jeśli umrze mężczyzna a posiada 
niewolnicę, która śpiewa dla niego, wtedy nie odprawiajcie 
za niego modłów.'” 

 
Jednakże obłuda Mahometa nie ma granic. Mahomet kazał śpiewać 
kobietom nie zważając na tę „zakazaną” sztukę – Sahih Al-Bukhari, 
tom 2, księga 15, hadis 70220: 
 

Przekazała Aisza: Wysłannik Allaha przyszedł do mojego 
                                                
220  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/13/2. 
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domu podczas gdy dwie dziewczyny śpiewały piosenki 
Buath (historia o wojnie pomiędzy dwoma plemionami 
Ansarów, Khazraj oraz Aws, [która toczyła się] przed 
nastaniem islamu). Prorok położył się i odwrócił swoją 
twarz w drugą stronę. Wtedy przyszedł Abu Bakr i zwrócił 
się do mnie w ostrym tonie mówiąc: „Muzyczne instru-
menty szatana nieopodal proroka?” Wysłannik Allaha 
odwrócił swoją twarz w jego kierunku i powiedział: 
„Zostaw je.” Kiedy Abu Bakr przestał zwracać [na to] 
uwagę, dałam znak tym dziewczynom, aby wyszły i one 
wyszły. (...) 

 
ñ Jak widzicie kobiety śpiewają Mahometowi dla rozrywki i to pieśni, 

które nie miały nic wspólnego z Allahem czy islamem a jednak nadal 
mu się to podobało. Jest to oczywiste, że Abu Bakr był oburzony 
odnośnie zachowania Mahometa i jego obłudy. 

 
*** 

 
Al-Bidayiah Wa Al-Nihayia, tom 4 strona 224: 
 

 سنأ نع ،بیھص نب زیزعلا دبع نع ،دیز نب دامح انثدح ،ددسم انثدح :دواد وبأ لاقو
 .ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسرل تراص مث ،يبلكلا ةیحدل ةیفص تراص :لاق كلام نب
  )224 /4 :ص/ج(

 
Abu Dawood przekazał od Anasa Ibn Malika i powiedział: 
„Safiyya została odstąpiona [Mahometowi] spośród 
udziału Dihyaha Kalbi.” 
 

Porównaj też zbiór Sunan Abi Dawud, księga 19, hadis 2990221: 
 

Anas bin Malik powiedział: „Safiyyah przypadła najpierw 
Dihyahowi Al Kalbi a następnie przypadła apostołowi 
Allaha. 
 

Lub zbiór Sunan Ibn Majah, tom 3, księga 12, hadis 2272222: 
 
Przekazano od Anasa, że: prorok kupił Safiyyę za 

                                                
221  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/20/69. 
222  Patrz: https://sunnah.com/urn/1265900. 
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siedem niewolników. (Sahih) (Jeden z narratorów) 
'Abdur-Rahman powiedział: „Od Dihyaha Kalbi.” 
 

Zbiór Sunan Ibn Majah, tom 3, księga 9, hadis 1957223: 
 

Przekazano, że Anas powiedział: „Safiyya została 
przekazana Dihyahowi Al-Kalbi (jako udział w łupach 
wojennych) a następnie została przekazana wysłannikowi 
Allaha. Ożenił się z nią a jej darem małżeńskim było jej 
wykupienie (tzn. wyzwolenie z niewoli). (Sahih) Hammad 
powiedział: „Abdul-'Aziz powiedział do Thabita: 'O Abu 
Muhammadzie! Pytałeś Anasa co było jej wianem?' 
On powiedział: 'Jej wianem była jej wolność.'” 
 

Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 34, hadis 431224: 
 
(108) Rozdział: Sprzedaż niewolnika (za niewolnika)  
oraz zwierzę za zwierzę na kredyt 
Przekazał Anas: Pośród jeńców była Safiyya. Najpierw 
została przekazana Dihyahowi Al-Kalbi a następnie 
prorokowi. 

 
Safiyya była Żydówką, którą Mahomet wziął za żonę, gdy wyrżnął 
wszystkich mężczyzn z jej plemienia oraz zniewolił kobiety i dzieci. 
 
Al-Bidayiah Wa Al-Nihayia, tom 4, strona 229: 
 

 سمخ :يرھزلا لاق اذھبو . نیمناغلا نیب تمسق اھلامكب ربیخ نأ يضتقی قایسلا اذھو
 /4 :ص/ج(  ،اھدھش نم ىلع اھرئاس مَّسق مث ،ربیخ ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر

229(  
 
To samo uczyniono wobec całego plemienia chajbarskiego. 
Al-Zuhri powiedział, że udział proroka w łupach plemienia 
chajbarskiego wynosił jedną piątą. 

 
Mahomet wziął jedną piątą łupu a cztery piąte otrzymała reszta 
muzułmanów. Jeśli do rozdania na niewolnice spośród tego plemienia 
byłoby 5 000 kobiet, wtedy udział Mahometa wynosiłby 1 000 
                                                
223  Patrz: https://sunnah.com/urn/1262760. 
224  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/34/175. 
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niewolnic. Gdyby było 20 000 dzieci, wtedy sam Mahomet otrzymałby 
4 000 niewolników. 
 
 

Sunnici oraz szyici nie różnią się od siebie, 
jeśli chodzi o niewolnictwo 

 
Bihar Al-Anwar, tom 101, numer 58: 
 

 يسلجملا ةمالعلا : فلؤملا[ - ]101 / راونألا راحب : باتكلا مسا[
 نع روفعی يبأ نبا نع ناورم نب دمحم نع ةریمع نبا نع حابر نب نیسحلا نع بلاغلا
 عضیف مھیلإ عجری ىتح ھیلاوم نم قبأ دبع ةالص مھل هللا لبقی ال ةثالث لاق )ع( قداصلا
  طخاس اھیلع اھجوز و تتاب ةأرما و نوھراك ھل مھ و اموق مأ لجر و مھیدیأ يف هدی

 
Modlitwy trzech osób nie zostaną zaakceptowane przez 
Allaha. Niewolnika, który nie jest posłuszny swojemu 
panu dopóki ponownie mu się nie podporządkuje, 
imama, który prowadzi modlitwy dla [tych], którzy go 
nie lubią, oraz kobiety, która godzi się na to, że jej mąż 
zasypia w gniewie. 
 

Al-Istb'sar, tom 3, strona 136: 
 

 :تلق :لاق مالسلا ھیلع رفعج يبأ نع دّمحم نع يسوطلا ىور 
 )اھنم ھل لحأ ام ھل ھب سأب ال معن :لاق ؟ھتیراج جرف ھیخأل لحی لجرلا(
 (3/136).راصبتسالا

 
Al-Tosse przekazał, że Abu Ja'far powiedział: „Czy 
mężczyzna może użyczyć swojemu bratu pochwę 
swojej niewolnicy?” On powiedział: „Tak, dozwolone  
jest, aby uczynił to, na co mu zezwolił, aby jej uczynił.” 
 

W poniższym hadisie zobaczymy w jaki sposób mężczyzna może 
„wypożyczyć” swoją niewolnicę na seks (Tahdeeb Al-Ahkam, tom 7, 
strona 244; Al-Kafi, tom 5, rozdział 300, hadis 16): 
 

Przyszedł pewien mężczyzna i zapytał imama Ja'fara  
Al-Sadiqa, czy dozwolone jest tymczasowe wypożycze- 
nie kobiety (niewolnicy) innemu mężczyźnie. Imam 
powiedział: „Nie jest to dozwolone”, ale potem zamilkł 
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na chwilę i dodał: „Nie ma w tym nic złego, jeśli ktoś 
uczyni ją halal dla jednego ze swoich braci.” 
 

Ktoś mógłby powiedzieć, że niewolnictwo było wówczas szeroko 
rozpowszechnione i że było to zaakceptowane jako coś normalnego. 
Taka osoba mogłaby powiedzieć, że nie jest to czymś nowym. To była 
normalna praktyka. 
 
Pokażę wam fatwę, która – po dzień dzisiejszy – ukazuje prawdziwe 
stanowisko islamu odnośnie niewolnictwa. Fatwa jest z 22 maja 2005 
roku. Dla tych, którzy nie wiedzą: fatwa jest odpowiedzią muzułmań-
skich przywódców i jest oparta na prawie Allaha według Koranu  
i sunny. 

 
*** 

 
Fatwa numer 62344:  
 
Czy wolno odbywać stosunek seksualny z niewolnicą, jeśli muzułmanin 
ma już cztery żony? 
 
22 maja, 2005 r. (rok muzułmański 1426) 
 
Pytanie: 
 

Potrzebuję wyjaśnienia wersetu „i te kobiety, którymi zawładnęła 
twoja prawica jako podarowane przez Allaha” ( بازحألا ةروس   
Al-A'hzab, Koran 33:50). Czy oznacza to, że wolno jest, 
aby mężczyzna poślubił niewolnice dodatkowo do swoich 
czterech żon? 

 
Fatwa (odpowiedź): 
 

Chwała Allahowi i niech modły Allaha będą z naszym prorokiem 
i z całą jego rodziną oraz jego towarzyszami. Nie wolno mieć 
więcej niż cztery żony jednocześnie, lecz posiadanie więcej niż 
czterech niewolnic dla seksualnych przyjemności jest dozwolone 
jak i posiadanie wielu niewolnic i czerpanie przyjemności 
seksualnej z nich jest dozwolone niezależnie od tego ile ich się 
posiada. 
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Imam Al-Kasa'y podał w swojej książce „Jawame'a Al-Fwaw'ed”, 
że są dwa powody, dla którego gromadzi się cudzoziemki: pierwszy 
to aby je poślubić a drugi to aby czerpać z nich przyjemność 
seksualną. Jednakże gromadzenie ich w celach zawarcia małżeństwa 
nie jest dozwolone, jeśli posiada się już cztery żony. Ale posiadanie 
więcej niż czterech cudzoziemek wyłącznie dla seksu, a nie do 
małżeństwa, jest dozwolone. Opiera się to na prawie mężczyzny 
nad nimi jako nad jego niewolnicami. Posiadanie wielu niewolnic 
seksualnych jest zawsze dopuszczalne bez żadnych warunków 
ograniczających maksymalną liczbę jaką może posiadać mężczyzna, 
jak podano w Koranie 4:3 ( ءاسنلا ةروس , An-Nis'a, 4:3). 

 
*** 

 
Powyższa fatwa była dostępna w języku arabskim do sierpnia 2019 roku 
na tej oto stronie: 
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=623
44&Option=FatwaId. Podobna fatwa znajduje się również na tej stronie: 
ar.islamway.net/fatwa/62017/. 
 
Poniżej podaję oryginalny tekst fatwy ze strony islamweb.net: 
 

*** 
 

 تاجوز عبرأ هدنع ناك نمل تاكولمملا ءامإلاب عاتمتسالا زوجی
 
  2005-5-22 - 1426 رخآلا عیبر 14 دحألا
 
  لاؤسلا 62344 :ىوتفلا مقر
 جوزتملا لجرلل لھف "\هللا  كیلع ءافأ امم كنیمی تكلم امو "\ ةمیركلا ةیآلا ریسفت دیرأ
 عبرألا ھتاجوزب ةظافتحا عم نھجوزتی نأ ل لحی لھف ،نیمی كلم هدنعو ءاسن عبرأب
  ةــباجإلا اركشو
  :دعب امأ ھبحصو ھلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو Ü دمحلا

 
 امأو ،ءامإ وأ رئارح نك ءاوس ،تاجوز عبرأ نم رثكأ نیب لجرلا عمجی نأ زوجی الف
 ال ذإ ھنم عنام الف نیمیلا كلمب امنإو دقع نود ءامإ عبرأ نم رثكأ نیب ءطولا يف عمجلا
 .ددعب دیقتی
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 :اضیأ ناعونف تایبنجألا نیب عمجلا امأو :عئانصلا عئادب يف يفنحلا يناساكلا مامإلا لاق
 .نیمیلا كلمب ھیعاودو ءطولا يف عمجو ،حاكنلا يف عمج
 
 رئارحلا نم تاجوز عبرأ نم رثكأ جوزتی نأ رحلل زوجی ال :لوقنف حاكنلا يف عمجلا امأ
 ..ءاملعلا ةماع دنع ءامإلاو
 
 :ىلاعت ھلوقل ،يراوجلا ترثك نإو ،زئاجف نیمیلا كلمب ھیعاودو ءطولا يف عمجلا امأو
 ىنثملا حاكن يف اولدعت ال نأ متفخ نإ يأ .ْمُُكناَمَْیأ ْتَكَلَم اَم َْوأً ةَدِحاَوَف اُولِدَْعت ََّالأ ُْمتْفِخ ِْنإَف
 اممف ةدحاو يف اولدعت ال نأ متفخ نإو ،ةدحاو اوحكناف نھقوقح ءافیإب عابرلاو ثالثلاو
 عبرألا ىلإ ةدحاولا ىلع ةدایزلا يأ ،اذھ وأ اذھ :ىلاعتو ھناحبس لاق ھنأك ؛مكنامیأ تكلم
 فوخ دنعو رئارحلا نم ةدحاولا كلذ يف روجلا فوخ دنعو ةلداعملا ىلع ةردقلا دنع
 اَم َْوأ :لجو زع ھلوق كلذو ،نھب يرستلاو يراوجلا ءارش وھ ةدحاولا حاكن يف روجلا
 .ددعلا طرش نع اقلطم هركذ  ْمُُكناَمَْیأ ْتَكَلَم
 
 طرش ریغ نم .َنیِمُولَم ُرْیَغ ْمُھَِّنإَف ْمُُھناَمَْیأ ْتَكَلَم اَم ْوأ ْمِھِجاَوَْزأ ىَلَع َِّالإ :ىلاعت لاقو
 ةمرح نألو ،اقلطم ْمُُكناَمَْیأ ْتَكَلَم اَم َِّالإ ِءاَِسّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو :لجو زع لاقو .ددعلا
 اذھ دجوی ملو ،عامجلاو مسقلا يف نھیلع روجلا فوخل تاجوزلا يف عبرألا ىلع ةدایزلا
 .ـھا .عامجلاو مسقلا يف ىلوملا لبق نھل قح ال ھنأل ،ءامإلا يف ىنعملا
 
 ولو نھب عاتمتسالا ھل زاج نھكلمی ءامإ هدنع الجر نأ ضرف ول ھنأ لئاسلا ملعی اذھ نمو
 .1166 :مقر ىوتفلاو 2372 :مقر ىوتفلا عجارو ،تاجوز عبرأ هدنع ناك
 
 .ملعأ هللاو

 
*** 

 
Z powyższej fatwy dowiadujemy się, że islam niczego nie zmienił. 
Islam raczej przejął niewolnictwo, aniżeli położył mu kres. Upokorze- 
nie mężczyzn i kobiet ciągnęło się dalej. Islam nie tylko pochwalał 
niewolnictwo, ale je również zalegalizował dla muzułmanów, tak aby 
mogli to praktykować w nieskończoność.  
 
Posiadanie niewolników i znęcanie się nad nimi jest do dziś dozwolone, 
ponieważ muzułmanie nie mają żadnego innego źródła informacji 
o niewolnictwie: mają tylko Koran oraz sunnę Mahometa. To daje 
muzułmanom wieczne prawo do porywania i gwałcenia niemuzułmanek 
oraz wykorzystywania ich jako seks-niewolnice. 
 
Sama ta fatwa jest dowodem obłudy muzułmanów mieszkających 
na Zachodzie: nawracają Afroamerykanów na islam wskazując na 
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zniewolenie czarnoskórych przez białego człowieka. Jednakże sami 
kłamią, że islam potępia niewolnictwo, co – jak widzieliśmy – jest 
niezgodne z prawdziwym stanowiskiem islamu. 
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Stosunek ze służącą jest dozwolony 
 
Al-Mu’hala autorstwa Ibn Hazema. Tom 11, strona 251, opublikowane 
przez Dar Al-Fikr, Ahmad Shaker: 
 

 ...) اھئطو اذإ -لادلا رسكب - مِدخملا ىلع دح ال ةریثك نینس ةمدخملا نإ (
 )ركاش دمحأ قیقحتب ركفلا راد ط /251ص / 11ج / مزح نبال ىلحملا (

 
...nie ma żadnego problemu, jeśli jej pan odbył z nią 
stosunek seksualny! 

 
 

Gdy kobieta uprawia stosunek z kobietą 
 
Księga dot. czterech islamskich sekt, autor: Al-Jazery, księga  
Al-'Hudood, rozdział: masturbacja za pomocą ręki, strona 1223. 
 

 يف دح ماقی الف ، قاحسلا وھ و ، ةأرملا ةأرملا تتأ اذإ وأ ، اھب ذذلت و ، هدی حكن نم و (
 ریزعتلا بجاولا و ، ةمرحم تناك نإ و ، ةصقان ةذل اھنأل ، ءاملعلا عامجإب ةروصلا هذھ
 ) .ركنملا نع ھلً ارجاز مامإلا هاری ام بسح لعافلا ىلع
  / 1223ص / دیلاب ءانمتسالا – دودحلا باتك / يریزجلل ةعبرألا بھاذملا ىلع ھقفلا

 
„Jeśli mężczyzna czynił nikah swoją ręką (dosłownie: 
pie***ył swoją rękę/masturbował się) lub jeśli kobieta miała 
seks z inną kobietą, która jest lesbijką, to wszyscy uczeni 
zgadzają się co do tego, że nie może być wymierzona 
żadna kara, ponieważ przyjemność jest częściowa nawet 
jeśli jest to czyn zakazany, lecz należy ostrzec osobę, 
która to czyni, że w islamie jest to nieupodobane.” 

 
Zauważcie, że jest to wbrew temu, co czytamy w Koranie 4:15 odnośnie 
kobiet, które współżyją z innymi kobietami, gdzie kobiety muszą zostać 
uwięzione dopóki nie umrą. Jest to dowodem na to, że Mahomet 
stworzył wiele reguł, które całkowicie przeczyły nakazom jego boga. 
Mahomet nawet ich nie pamiętał, ponieważ wymyślał sobie świętą 
księgę a to co powiedział wczoraj zostało anulowane poprzez to, co 
powiedział lub uczynił dzisiaj.225 

                                                
225  Porównaj na przykład zbiór Sahih Muslim, księga 6, hadis 2469 
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Odbywanie stosunku z małą dziewczynką 
jest w islamie dozwolone 

 
Al-Mabsu’t, imam Al- Sarkhasi, tom 5/10, strona 155: 
 

 رظنلاب سأب الف اھلثم ىھتشی ال ةریغص تناك نإف ةوھشلا دح يف تناك اذإ امیف اذھو (
 فوخ ىنعم سملاو رظنلا يف الو ةروعلا مكح اھندبل سیل ھنأل » اھسم نمو « اھیلإ
 ) .ةنتفلا

 ناسحتسالا باتك / 155ص / 10ج / سماخلا دلجملا / يسخرسلا مامإلل ، طوسبملا (
 ) ـھ1406 ةفرعملا راد ط

 
Jeśli chodzi o ukaranie w przypadku pożądania seksual-
nego nieletniej dziewczynki, wobec której normalnie nikt 
nie przejawia pożądania seksualnego ze względu na jej 
młody wiek – jest to dozwolone nawet poprzez dotyka-
nie jej ciała, ponieważ uważa się, że jej ciało nie 
ukształtowało jeszcze w pełni narządów płciowych. 

 
Al-Mabsu't Al-Sarkhasi, tom 9, strona 75: 
 

 لامك دمتعی انزلا دح بوجو نأل ،ھیلع دح الف اھاضفأف اھلثم عماجی ال ةیبصب ىنز نإو
 لعفلا اذھلً الحم نكی مل لحملا نأ نیبت دقف لحملا لامك نودب ققحتی ال لعفلا لامكو لعفلا

 اھاضفأ نیح
 75) ص / 9ج / يسخرسلا مامإلل طوسبملا (

 
Jeśli mężczyzna odbył stosunek seksualny z małą 
dziewczynką i przyczynił się do tego, że straciła swoje 
dziewictwo, wtedy nie ponosi kary, ponieważ czyn ten 
został dokonany na małej dziewczynce, tak więc przy-
jemność nie jest całkowita (nie sprawiła tej samej 
przyjemności jak [dorosła] kobieta). 

 
(Więcej informacji: patrz podręcznik szariatu, Reliance of the Traveller, 
strona 567, lub egzegeza Koranu 65:4 według Sayyida Abula Ala 
                                                                                                         

(https://sunnah.com/muslim/13/113): Hadis temu podobny został przekazany 
zgodnie z upoważnieniem Ibn Shihaba, … (ciąg dalszy na następnej stronie) 
który powiedział, że oni (towarzysze świętego proroka) podążali za jego 
ostatnimi nakazami i uważali je za unieważniające (poprzednie [nakazy]) 
i najbardziej wiążące. 
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Maududiego226.) 
Małżeństwo z niemowlęciem 

jest w islamie w porządku 
 
Zbiór Al-Mabsu’t, imam Al-Sarkhasi, tom 15, strona 109: 
 

 ةعیضر جوزت ول امك ، دقعلا داقعنال يفكت اھبً اعفتنم نیعلا نوكب دوجولا ةیضرع نكلو (
 ) حاكنلا حص

 ط / تاراجإلا باتك / 109ص / 15 ج / نماثلا دلجملا / يسخرسلا مامإلل ، طوسبملا
 راد

 
Jeśli mężczyzna ma z tego korzyść – tak jak w przypad-
ku małżeństwa –, wtedy jest to wystarczającym powo-
dem, aby uczynić małżeństwo prawidłowym, tak samo 
jak w przypadku ślubu z niemowlęciem. 

 
Tahrer Al-Waselah, imam Khomeini, strona 241, pytanie 11/12: 
 

  291 ىلا 241 ةحفص نم 2ـج ةلیسولا ریرحت باتك نم
 

... można mieć różnego rodzaju relacje seksualne z  
niemowlakiem – poza stosunkiem seksualnym – takie  
jak przytulanie/tulenie się lub dotykanie albo całowanie 
a jeśli muzułmanin odbył stosunek seksualny z dziew-
czynką, która ma mniej niż dziewięć lat, wtedy nie 
ponosi za to kary. 

 
 

Odpowiedzi dla Haruna Yahya 
 

www.harunyahya.com 
 

Pan Harun Yahya opublikował liczne twierdzenia odnośnie Koranu. 
Pokażę wam, że wszystkie są fałszywe oraz że ich celem było 

                                                
226  Patrz: https://www.searchtruth.com/tafsir/tafsir.php?chapter=65 lub 

https://quranx.com/Tafsir/Maududi/65.4 (ciąg dalszy na następnej stronie) 
tekst zaczyna się od: „They may not have menstruated as yet either 
because of young age”. 
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wprowadzenie was w błąd. Następujące kwestie to kilka twierdzeń 
z jego strony internetowej. Poniżej przedstawię prawdziwe znaczenie 
tych koranicznych wersetów, których znaczenie pan Harun Yahya 
próbuje przekręcić. 
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Według muzułmanów chodzi o wszechwiedzę Allaha; jeśli Allah  
nie jest Bogiem, to jak mógł wiedzieć o następujących rzeczach: 
 
ñ ŻYJEMY W KOSMOSIE, KTÓRY CAŁY CZAS SIĘ 

ROZSZERZA 
ñ PUNKT ROZPOCZĘCIA NASZEJ ODYSSEI 
ñ ZOSTALIŚMY STWORZENI Z NICZEGO 
ñ WSZECHŚWIAT W STANIE GAZOWYM 
ñ IDEALNE ORBITY 
ñ CZĄSTKI ATOMOWE I SUBATOMOWE  
ñ CZARNE DZIURY: POTĘŻNA PRZYSIĘGA  
ñ PULSARY 
ñ PRZYCIĄGANIE I RUCH  
ñ WSZYSTKO KRĄŻY PO ORBITACH  
ñ STWORZENIE W PARACH  
ñ WZGLĘDNOŚĆ CZASU OGŁOSZONA 1400 LAT TEMU 
ñ SŁOŃCE RÓWNIEŻ SIĘ PORUSZA  
ñ RÓŻNICA POMIĘDZY SŁOŃCEM A KSIĘŻYCEM 
ñ ORBITA KSIĘŻYCA  
ñ PODRÓŻ NA KSIĘŻYC  
ñ WARSTWY NIEBIOS, WARSTWY ZIEMI  
ñ DOBRZE CHRONIONE SKLEPIENIE  
ñ NIEBO, KTÓRE WŁADA POWROTEM  
ñ NIEBIOSA NIE WSPARTE FILARAMI 
ñ GEOIDALNY KSZTAŁT ZIEMI 
ñ PRZESUWANIE SIĘ NOCY NAD DNIEM 
ñ ŚREDNICE ZIEMI I PRZESTRZENI 
ñ ZIEMIA SIĘ OBRACA, CHOĆ NIE JESTEŚMY  

TEGO ŚWIADOMI 
ñ WIATRY UŻYŹNIAJĄCE 
ñ CHMURY I PROCES OPADÓW DESZCZU  
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ñ DESZCZ WEDŁUG PEWNEJ MIARY  
ñ WODY GRUNTOWE I CYRKULACJA WÓD 
ñ BARIERA POMIĘDZY CIEMNOŚCIĄ NA MORZU 

GŁĘBOKIM A FALAMI WEWNĘTRZNYMI 
ñ GÓRY JAKO KOŁKI  
ñ USTERKI NA POWIERZCHNI ZIEMI 
ñ PRZESŁANIA ZWIĄZANE Z TRZĘSIENIEM ZIEMI 

I CIĘŻKIE OBCIĄŻENIA 
ñ TWORZENIE SIĘ ROPY NAFTOWEJ  
ñ ODDYCHANIE I FOTOSYNTEZA 
ñ TRUDNOŚCI WZNOSZENIA SIĘ KU NIEBU 
ñ CZŁOWIEK I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 
ñ PŁEĆ ROŚLIN  
ñ GLEBA, KTÓRA WIBRUJE I PĘCZNIEJE W MIARĘ 

JAK BUDZI SIĘ DO ŻYCIA  
ñ PSZCZOŁA ŻEŃSKA, BUDOWNICZYNI WŁASNEJ 

KOLONII 
ñ JAMA BRZUSZNA ŻEŃSKIEJ PSZCZOŁY MIODNEJ 

I UZDRAWIAJĄCA SIŁA MIODU 
ñ TWORZENIE SIĘ MLEKA  
ñ KOMUNIKACJA POMIĘDZY PTAKAMI 
ñ MRÓWKA PŁCI ŻEŃSKIEJ I KOMUNIKACJA  

POMIĘDZY ZWIERZĘTAMI 
ñ CZŁOWIEK STWORZONY Z PYŁU I WODY 
ñ NASIENIE TO MIESZANINA  
ñ STWORZENIE Z EKSTRAKTU NĘDZNEJ WODY  

I PŁEĆ DZIECKA 
ñ WISZĄC NA ŚCIANIE MACICY  
ñ PRZEŻUTY ZALĄŻEK CIAŁA 
ñ TWORZENIE KOŚCI I OKRYWANIE KOŚCI CIAŁEM  
ñ STWORZENIE W TRZECH CIEMNOŚCIACH 
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ñ IDENTYFIKACJA POPRZEZ OPUSZKI PALCÓW 
ñ JĘZYK A CZŁOWIEK  
ñ ZNAKI WEWNĄTRZ NAS 
ñ PRZYCZYNOWOŚĆ TELEOLOGICZNA 
ñ BŁĄD JEDNOLINIOWEJ, PROGRESYWNEJ  

KONCEPCJI HISTORII 
ñ CUDA OPARTE NA ARCHEOLOGII ORAZ LUD SABY 
ñ LUD AAD I MIASTO ERAM 
ñ ZAGADKA KRYJĄCA SIĘ ZA IMIENIEM HAAMAAN 
ñ STAROŻYTNY EGIPT I CIAŁO FARAONA 
ñ ZNAKI W STARYM TESTAMENCIE  
ñ ZNAKI W NOWYM TESTAMENCIE 
ñ ZWYCIĘSCY RZYMIANIE I NAJNIŻSZE  

MIEJSCE NA ZIEMI  
ñ NAJNIŻSZE MIEJSCE NA ZIEMI 
ñ ŻARÓWKA ELEKTRYCZNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, 

SZYBKIE PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW I NOWE ŚRODKI 
ŁĄCZNOŚCI  

ñ CI, KTÓRZY NIE WIERZĄ W KONIEC WSZECHŚWIATA, 
ŚMIERĆ GWIAZD I SŁOŃCA, OD WIELKIEGO WYBUCHU 
DO WIELKIEGO KOLAPSU  

ñ PODOBNI DO SZARAŃCZY 
 
Jest to większość twierdzeń (a może i wszystkie twierdzenia), na które 
wpadli muzułmanie. Aby pomóc wam dostrzec prawdę, mogę postąpić 
na dwa różne sposoby: 
 

1. odpowiedzieć na każde powyżej przytoczone  
twierdzenie muzułmanów, lub 

2. wskazać błędy w Koranie. 
 
Sądzę, że najlepszym sposobem będzie wskazanie błędów w Koranie, 
ponieważ jeśli księga ta jest księgą Boga, wtedy powinna być 
bezbłędna. Jednocześnie wskazanie błędów w Koranie zdemaskuje 
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wszystkie kłamliwe twierdzenia muzułmanów. 
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Błędy Koranu 
 

A. Koran oraz błędy naukowe 
 

Nauka o Ziemi i kosmosie  
1.  Astronomia  
2.  Astrofizyka  
3.  Geografia  
4.  Geologia  
5.  Geofizyka 
6.  Biologia 
7.  Matematyka 
8.  Medycyna 

 
B. Koran i błędy historyczne 
C. Koran a bajki 

 
W tej książce postaram się wyjaśnić wszystko w jasny i przystępny 
sposób. Wiem, że wielu z was czyta o tych sprawach po raz pierwszy 
i może nie wiecie jeszcze zbyt wiele o islamie. A więc będę postępował 
krok po kroku. 
 
 

Koran i astronomia, astrofizyka, geografia 
 

ODPOWIEDZI DLA HARUNA YAHYA 
 

Pierwsze twierdzenie muzułmanów: 
Nieba wyplatane orbitami 

 
(Poniżej mamy twierdzenie muzułmanów) 

 
Koran, sura adh-Dhariyat (51),7: „I na niebo posiadające szlaki;”. 
Arabskie słowo „alhubuki”, tłumaczone jako „posiadające szlaki” 
w siódmym wersecie sury adh-Dhariyat (rozdział 51), pochodzi od 
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czasownika „hubeke”, co oznacza „ściśle splatać, dziergać, związywać”. 
Użycie tego słowa w tym wersecie jest wyjątkowo rozsądne 
i reprezentuje obecny stan wiedzy naukowej pod dwoma aspektami. 
 

Po pierwsze: Orbity i szlaki we wszechświecie są tak gęste 
i przeplatają się do tego stopnia, że tworzą przecinające się szlaki, 
podobnie jak nici w kawałku tkaniny. Układ słoneczny, w którym 
żyjemy, składa się ze Słońca, planet i ich satelitów oraz obiektów 
niebieskich, które są w ciągłym ruchu, takich jak meteoroidy 
i komety. Układ słoneczny przemieszcza się przez galaktykę znaną 
jako Droga Mleczna, która zawiera około 400 miliardów gwiazd. 
Szacuje się, że istnieją miliardy galaktyk. Niebiańskie ciała i układy 
obracające się z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę 
poruszają się w przestrzeni kosmicznej i nie zderzają się ze sobą. 
Astronomia została stworzona w celu wyznaczania pozycji 
i poruszania się gwiazd, podczas gdy astromechanika została 
stworzona w celu określenia tych złożonych ruchów. Astronomowie 
zakładali, że orbity są idealnie kuliste. Faktem jest jednak, że ciała 
niebieskie poruszają się według matematycznych form, takich jak 
kuliste, eliptyczne, paraboliczne lub hiperboliczne orbity. Dr Carlo 
Rovelli z Uniwersytetu w Pittsburghu twierdzi, że „Nasza 
przestrzeń, w której żyjemy, jest po prostu niezwykle 
skomplikowaną siecią spinową.” 
 
Drugim aspektem jest to, że opis nieba w Koranie przy użyciu 
słowa „utkany” może być odniesieniem do tak zwanej teorii strun. 
Zgodnie z tą teorią, podstawowymi elementami tworzącymi 
wszechświat nie są punktowe cząsteczki, ale struny przypominające 
miniaturowe struny skrzypcowe. Te miniaturowe, identyczne 
i jednowymiarowe struny oscylujące w postaci włókien są 
postrzegane jak pętle ze względu na ich wygląd. Zakłada się, że 
źródłem całej różnorodności we wszechświecie jest sposób, w jaki 
te struny się poruszają przy różnych wibracjach w ten sam sposób 
w jaki struny skrzypcowe wytwarzają różne dźwięki o różnych 
wibracjach. Sposób w jaki Allah opisuje wszechświat jako tkane 
szlaki i orbity w wersecie 7 sury adh-Dhariyat, pokazuje nam, że 
Koran jest w nadzwyczajnej zgodzie z nauką. Jak można zauważyć 
również w wielu innych przypadkach, bardzo zastanawiający jest 
również sposób w jaki wszystkie informacje ujawnione w Koranie 
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1400 lat temu są potwierdzane przez nowoczesne wyniki naukowe. 
Ta doskonała harmonia pomiędzy Koranem a postępem naukowym 
wyraźnie wskazuje na to, że Koran jest słowem naszego Pana, 
Stwórcy i Tego, który o wszystkich rzeczach wie najlepiej. 
W jednym z wersetów Allah podaje: „Czyż oni nie zastanawiają się 
nad Koranem? Gdyby nie pochodził od Allaha, wtedy z pewnością 
znaleźliby w nim liczne sprzeczności.” (Koran, Sura An-Nisa 
(4),82) 

 
 

Moja odpowiedź na to twierdzenie 
 

1. Twierdzenie pana Haruna opiera się na słowach „może być”! 
Cytuję: „opis nieba w Koranie przy użyciu słowa 'utkany' 
może być odniesieniem do tak zwanej teorii strun.” 
Odkąd to w nauce chodzi o „może być”? 

2. Pan Harun utworzył całą historię ze słowa „szlak”! Stało się to 
nagle nauką a Mahomet – wraz z odkryciem orbit – stał się 
astronomem! A wszystko to opiera się na słowie „szlak”. 

3. Fakt jest taki, że Mahomet używa słowa „szlak”, ponieważ 
sądzi, że drogi do raju są z piasku. Znajdziemy to w arabskim 
słowniku: 

 
Lisan Al Arab, Abu-AlFadel, wydanie z roku 2003, strona 19/20: 
 

 برعلا ناسل 
  )روظنم نبا ( مركم نب دمحم نیدلا لامج لضفلا وبأ
 رداص راد
 م2003 :رشنلا ةنس
 .عمجلاك عمجلاو ةكیِبَح اھتدحاو ،موجنلا قئارط ينعی ؛ُكبُحلا تاذ ءامسلاو :لیزنتلا يفو
 ترم اذِإ ةلمرلاك ءيش لك رُّسكت ُكبُحلا :لاق ؛ُكبُحلا تاذ ءامسلاو :ھلوق يف ءارفلا لاقو
  ،ةنكاسلا حیرلا اھیلع

 
Słowo „alhubuki” (liczba mnoga słowa „hubiekah”) oznacza „drogi 
do gwiazd”. (Al Fara') powiedział: „niebo, które posiada alhubuki 
to hubk, i jest to to samo co zwietrzały piasek (piasek, który stał się 
miękki ze względu na chodzenie po nim), gdy wiatr wieje nad nim 
a wtedy piasek porusza się z wiatrem.” 
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4. Jest to więc jednoznaczne, że Mahomet mówi o piaszczystych 
drogach, które prowadzą do raju Allaha. 

5. Oto co czytamy w hadisie ze zbioru Sahih Al-Bukhari,  
tom 5, księga 58, hadis 227227, (oryginalna księga:  
Al-Mana'qeb {w języku arabskim}, hadis 3674, strona  
1410-1412 – tłumaczenie po przytoczeniu arabskiego tekstu): 

 
 ِ جاَرْعِمْلا باَب - ِراَصَْنْألا ِبِقاَنَم بَاتِك - يراخبلا حیحص

 ِ جاَرْعِمْلا باَب
 

 ِكِلاَم ْنَع ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَعُ ةَدَاتَق اََنثَّدَح ىَیْحَی ُنْبُ ماَّمَھ اََنثَّدَح ٍدِلاَخ ُنْبُ ةَبُْدھ اََنثَّدَح 3674
 ِھِب َيِرُْسأ ِةَلْیَل ْنَع ْمَُھثَّدَح َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا َّيِبَن ََّنأ اَمُھْنَعُ َّ»ا َيِضَر َةَعَصْعَص ِنْب
 ُلُوقَیُ ُھتْعِمَسَو َلاَق َّدَقَف ٍتآ يِنَاَتأْ ِذإ اًعِجَطْضُم ِرْجِحْلا يِف َلاَق اَمَّبُرَو ِمیِطَحْلا يِف اََنأ اَمَنْیَب
 ِهِرْحَنِ ةَرُْغث ْنِم َلاَق ِھِب يِنْعَی اَم يِبْنَج ىَلِإ َوُھَو ِدوُراَجْلِل ُتُْلقَف ِهِذَھ ىَِلإ ِهِذَھ َنْیَب اَم َّقَشَف
 ٍبََھذ ْنِم ٍتْسَطِب ُتیُِتأ َُّمث يِبْلَق َجَرَْختْساَف ِھِتَرْعِش ىَلِإ ِھِّصَق ْنِم ُلُوقَیُ ُھتْعِمَسَو ِھِتَرْعِش ىَلِإ
 َضَیَْبأ ِراَمِحْلا َقْوَفَو ِلْغَبْلا َنُود ٍةَّباَدِب ُتیُِتأ َُّمثَ دیُِعأ َُّمث َيِشُح َُّمث يِبْلَق َلُِسغَف اًناَمیِإٍ ةَءُولْمَم
 ِھِفْرَط ىَصَْقأَ دْنِعُ هَوْطَخ ُعَضَی ْمَعَن ٌسََنأ َلاَقَ ةَزْمَح اََبأ اَی ُقاَُربْلا َوُھُ دوُراَجْلاُ ھَل َلاَقَف
 ُلیِرْبِج َلاَق اَذَھ ْنَم َلیِقَف ََحتَْفتْساَف اَیْنُّدلا َءاَمَّسلا َىَتأ ىَّتَح ُلیِرْبِج يِب ََقلَطْناَف ِھْیَلَع ُتْلِمُحَف
 ََحتَفَف َءاَج ُءيِجَمْلا َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلیِق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ َلِسُْرأْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَمَو َلیِق
ّلَسَفُ َمدآ َكُوَبأ اَذَھ َلاَقَفُ َمدآ اَھیِف اَِذإَف ُتْصَلَخ اَّمَلَف  َلاَق َُّمث َمَالَّسلا َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف ِھْیَلَع ْمِ
 ْنَم َلیِق ََحتَْفتْساَف َةَیِناَّثلا َءاَمَّسلا َىَتأ ىَّتَح يِبَ دِعَص َُّمث ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلا ِنْبِالاِب اًبَحْرَم
 َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلیِق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ َلِسُْرأْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَمَو َلیِق ُلیِرْبِج َلاَق اَذَھ
 ىَسیِعَو ىَیْحَی َاذَھ َلاَق ِةَلاَخْلا اَنْبا اَمُھَو ىَسیِعَو ىَیْحَی َاذِإ ُتْصَلَخ اَّمَلَف ََحتَفَف َءاَج ُءيِجَمْلا
ّلَسَف  ىَلِإ يِبَ دِعَص َُّمث ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلاِ َخْألاِب اًبَحْرَم َالاَق َُّمث اَّدَرَف ُتْمَّلَسَف اَمِھْیَلَع ْمِ
 َلِسُْرأْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَمَو َلیِق ُلیِرْبِج َلاَق اَذَھ ْنَم َلیِق ََحتَْفتْساَف َِةثِلاَّثلا ِءاَمَّسلا
 » - 1411 ص -« اَِذإ ُتْصَلَخ اَّمَلَف َحُِتفَف َءاَج ُءيِجَمْلا َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلیِق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ
ّلَسَف ُفُسُوی َاذَھ َلاَق ُفُسُوی ِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلاِ َخْألاِب اًبَحْرَم َلاَق َُّمث َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف ِھْیَلَع ْمِ
 ْنَمَو َلیِق ُلیِرْبِج َلاَق َاذَھ ْنَم َلیِق ََحتَْفتْساَف َةَعِباَّرلا َءاَمَّسلا َىَتأ ىَّتَح يِبَ دِعَص َُّمث ِحِلاَّصلا
 اَّمَلَف َحُِتفَف َءاَج ُءيِجَمْلا َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلیِق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ َلِسُْرأْ دَقََوأ َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم
ّلَسَف ُسیِْردِإ اَذَھ َلاَق َسیِْردِإ ىَلِإ ُتْصَلَخ ِ َخْألاِب اًبَحْرَم َلاَق َُّمث َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف ِھْیَلَع ْمِ
 َلاَق َاذَھ ْنَم َلیِق ََحتَْفتْساَف َةَسِماَخْلا َءاَمَّسلا َىَتأ ىَّتَح يِبَ دِعَص َُّمث ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلا

 ُءيِجَمْلا َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلیِق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ َلِسُْرأْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَمَو َلیِق ُلیِرْبِج
ّلَسَف ُنوُراَھ َاذَھ َلاَق ُنوُراَھ َاِذإَف ُتْصَلَخ اَّمَلَف َءاَج  اًبَحْرَم َلاَق َُّمث َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف ِھْیَلَع ْمِ
 اَذَھ ْنَم َلیِق ََحتَْفتْساَف َةَسِداَّسلا َءاَمَّسلا َىَتأ ىَّتَح يِبَ دِعَص َُّمث ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلاِ َخْألاِب
 َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلاَق ْمَعَن َلاَق ِھْیَِلإ َلِسُْرأْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَم َلیِق ُلیِرْبِج َلاَق
 َلاَق َُّمث َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف ِھْیَلَع ِْمّلَسَف ىَسوُم َاذَھ َلاَق ىَسوُم َاِذإَف ُتْصَلَخ اَّمَلَف َءاَج ُءيِجَمْلا
 ََّنِأل يِكَْبأ َلاَق َكیِكُْبی اَمُ ھَل َلیِق ىَكَب ُتْزَواََجت اَّمَلَف ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلاِ َخْألاِب اًبَحْرَم
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 ِءاَمَّسلا ىَِلإ يِبَ دِعَص َُّمث يِتَُّمأ ْنِم اَُھلُْخدَی ْنَّمِم َُرثَْكأ ِھِتَُّمأ ْنِم َةَّنَجْلا ُلُْخدَی يِدْعَب َثُِعب اًمَالُغ
 َثُِعبْ دَقَو َلیِقٌ دَّمَحُم َلاَق َكَعَم ْنَمَو َلیِق ُلیِرْبِج َلاَق اَذَھ ْنَم َلیِق ُلیِرْبِج ََحتَْفتْساَف ِةَعِباَّسلا
ّلَسَف َكُوَبأ اَذَھ َلاَقُ میِھاَرْبِإ َاِذإَف ُتْصَلَخ اَّمَلَف َءاَج ُءيِجَمْلا َمْعِنَف ِھِب اًبَحْرَم َلاَق ْمَعَن َلاَق ِھْیَلِإ  ْمِ

 َّيَلِإ ْتَعِفُر َُّمث ِحِلاَّصلاِ ّيِبَّنلاَو ِحِلاَّصلا ِنْبِالاِب اًبَحْرَم َلاَق َمَالَّسلا َّدَرَف ِھْیَلَع ُتْمَّلَسَف َلاَق ِھْیَلَع
 ىََھتْنُمْلاُ ةَْردِس ِهِذَھ َلاَق ِةَلَیِفْلا ِنَاذآ ُلْثِم اَُھقَرَو َاذِإَو َرَجَھ ِلَالِق ُلْثِم اَُھقْبَن اَِذإَف ىََھتْنُمْلاُ ةَْردِس
 ِناَنِطاَبْلا اََّمأ َلاَق ُلیِرْبِج اَی ِناَذَھ اَم ُتُْلقَف ِناَرِھاَظ ِناَرْھَنَو ِناَنِطاَب ِناَرْھَن ٍراَھَْنأُ ةَعَبَْرأ َاذِإَو
ّنلاَف ِناَرِھاَّظلا اََّمأَو ِةَّنَجْلا يِف ِناَرْھَنَف  ٍءاَِنإِب ُتیُِتأ َُّمث ُروُمْعَمْلا ُتْیَبْلا يِل َعِفُر َُّمث ُتاَُرفْلاَو ُلیِ
 اَھْیَلَع َتَْنأ يِتَّلاُ ةَرْطِفْلا َيِھ َلاَقَف َنَبَّللا ُْتذََخأَف ٍلَسَع ْنِم ٍءاَنِإَو ٍنَبَل ْنِم ٍءاَنِإَو ٍرْمَخ ْنِم
 ُتْعَجَرَف ٍمْوَی َّلُكً ةَالَص َنیِسْمَخ ُتاَوَلَّصلا» - 1412 ص -« َّيَلَع ْتَضُِرف َُّمث َُكتَُّمأَو
 َال ََكتَُّمأ َِّنإ َلاَق ٍمْوَی َّلُكً ةَالَص َنیِسْمَخِب ُتْرُِمأ َلاَق َتْرُِمأ اَمِب َلاَقَف ىَسوُم ىَلَع ُتْرَرَمَف
ّنِإَو ٍمْوَی َّلُكً ةَالَص َنیِسْمَخ ُعیَِطتَْست  َلیِئاَرِْسإ يِنَب ُتَْجلاَعَو ََكلْبَق َساَّنلا ُتْبَّرَجْ دَقِ َّ»اَو يِ
ّبَر ىَِلإ ْعِجْراَف ِةََجلاَعُمْلا َّدََشأ ّنَع َعَضَوَف ُتْعَجَرَف َكِتَُّمِأل َفیِفْخَّتلاُ ھَْلأْساَف َكِ  ُتْعَجَرَف اًرْشَع يِ
ّنَع َعَضَوَف ُتْعَجَرَفُ ھَلْثِم َلاَقَف ىَسوُم ىَلِإ  ُتْعَجَرَفُ ھَلْثِم َلاَقَف ىَسوُم ىَِلإ ُتْعَجَرَف اًرْشَع يِ
ّنَع َعَضَوَف  ٍمْوَی َّلُك ٍتاَوَلَص ِرْشَعِب ُتْرُِمأَف ُتْعَجَرَفُ ھَلْثِم َلاَقَف ىَسوُم ىَلِإ ُتْعَجَرَف اًرْشَع يِ
 َمِب َلاَقَف ىَسوُم ىَِلإ ُتْعَجَرَف ٍمْوَی َّلُك ٍتاَوَلَص ِسْمَخِب ُتْرُِمأَف ُتْعَجَرَفُ ھَلْثِم َلاَقَف ُتْعَجَرَف
 ٍمْوَی َّلُك ٍتاَوَلَص َسْمَخ ُعیَِطتَْست َال ََكتَُّمأ َِّنإ َلاَق ٍمْوَی َّلُك ٍتاَوَلَص ِسْمَخِب ُتْرُِمأ ُتُْلق َتْرُِمأ
ّنِإَو ّبَر َىلِإ ْعِجْراَف ِةََجلاَعُمْلا َّدََشأ َلیِئاَرِْسإ يِنَب ُتَْجلاَعَو ََكلْبَق َساَّنلا ُتْبَّرَجْ دَق يِ ُ ھَْلأْساَف َكِ
ّبَر ُتَْلأَس َلاَق َكِتَُّمِأل َفیِفْخَّتلا ّنِكَلَو ُتْیَیَْحتْسا ىَّتَح يِ  ُتْزَواَج اَّمَلَف َلاَقُ ِمّلَُسأَو ىَضَْرأ يِ
  يِداَبِع ْنَع ُتْفَّفَخَو يِتَضیِرَف ُتْیَضَْمأ ٍداَنُم ىَداَن

 
*** 

 
(Tłumaczenie:) 

 
Mahomet zmierzający do Allaha 

na latającym mule 
 

Tłumaczenie hadisu ze zbioru Sahih Al-Bukhari,  
tom 5, księga 58, hadis 227228: 

 
Przekazał `Abbas bin Malik: Malik bin Sasaa powiedział, 
że wysłannik Allaha opisał im swoją nocną podróż mówiąc: 
„Gdy leżałem w Al-Hatim lub Al-Hijr nagle ktoś do mnie 
przyszedł i rozciął mi ciało odtąd dotąd.” Zapytałem Al-
Jaruda, który był obok mnie: „Co on ma na myśli?” On 
powiedział: „To znaczy od gardła aż po podbrzusze”, lub 
powiedział: „Od góry klatki piersiowej.” Prorok kontynu-
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ował mówiąc: „Potem wyjął moje serce. Następnie przynie-
siono do mnie złote naczynie wiary i moje serce zostało 
umyte i napełnione (wiarą) a następnie włożone w miejsce 
gdzie było przedtem. Następnie przyprowadzono do mnie 
białe zwierzę, mniejsze od muła, ale większe od osiołka.” 
(Wtedy Al-Jarud zapytał: „Czy to był Burak, o Abu Hamzo?” 
Ja (tzn. Anas) odpowiedziałem przytakująco.) Prorok po-
wiedział: „Krok zwierzęcia (był tak długi, że) sięgał najdal-
szego miejsca w zasięgu wzroku zwierzęcia.” Zostałem na 
nim uniesiony a Dżibril wyruszył razem ze mną aż dotar-
liśmy do najniższego nieba. Gdy poprosił, aby brama zosta-
ła otwarta, wtedy padło pytanie: 'Kto tam?' Dżibril odpowie-
dział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 'Kto ci towarzyszy?' Dżibril 
odpowiedział: 'Mahomet.' Padło pytanie: 'Czy Mahomet 
został wezwany?' Dżibril odpowiedział przytakująco. 
Następnie powiedziano: 'Jest on mile widziany. Cóż za 
wspaniała wizyta!' Brama została otwarta a gdy wstąpiłem 
do pierwszego nieba, wtedy zobaczyłem tam Adama. 
Dżibril powiedział (do mnie): 'To jest twój ojciec, Adam, 
pozdrów go.' Zatem pozdrowiłem go a on odwzajemnił 
moje pozdrowienie i powiedział: „Jesteś tu mile widziany, 
bogo-bojny synu i bogobojny proroku.” Następnie Dżibril 
wzniósł się ze mną, aż dotarliśmy do drugiego nieba. 
Dżibril poprosił, aby brama została otwarta. Padło pytanie: 
'Kto tam?' Dżibril odpowiedział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 
'Kto ci towarzyszy?' Dżibril odpowiedział: 'Mahomet.' Padło 
pyta-nie: 'Czy został wezwany?' Dżibril odpowiedział 
przytaku-jąco. Następnie powiedziano: 'Jest on mile 
widziany. Cóż za wspaniała wizyta!' Brama została otwarta. 
Kiedy wstąpiłem do drugiego nieba, to zobaczyłem tam 
Yahyę (tzn. Jana) i Isę (tzn. Jezusa), którzy byli kuzynami. 
Dżibril powiedział (do mnie): 'Oto Jan i Jezus, pozdrów ich.' 
Pozdrowiłem ich a wtedy obaj odwzajemnili moje 
pozdrowienia i powiedzieli: „Jesteś tu mile widziany, 
bogobojny bracie i bogobojny proroku.” Następnie Dżibril 
wzniósł się ze mną do trzeciego nieba i poprosił, aby brama 
została otwarta. Padło pytanie: 'Kto tam?' Dżibril 
odpowiedział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 'Kto ci towarzyszy?' 
Dżibril odpowiedział: 'Mahomet.' Padło pytanie: 'Czy został 
wezwany?' Dżibril odpowiedział przyta-kująco. Następnie 
powiedziano: 'Jest on mile widziany, cóż za wspaniała 
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wizyta!' Brama została otwarta a gdy wstąpiłem do 
trzeciego nieba, wtedy zobaczyłem tam Józefa. Dżibril 
powiedział (do mnie): 'To jest Józef; pozdrów go.' 
Pozdrowiłem go a wtedy on odwzajemnił moje 
pozdrowienie i powiedział: „Jesteś tu mile widziany, 
bogobojny bracie i bogobojny proroku.” Następnie Dżibril 
wzniósł się ze mną do czwartego nieba i poprosił, aby 
brama została otwarta. Padło pytanie: 'Kto tam?' Dżibril 
odpowiedział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 'Kto ci towarzyszy?' 
Dżibril odpowiedział: 'Mahomet.' Padło pytanie: 'Czy został 
wezwany?' Dżibril odpowiedział przytakująco. Następnie 
powiedziano: 'Jest on mile widziany, cóż za wspaniała 
wizyta!' Brama została otwarta a gdy wstąpiłem do 
czwartego nieba, wtedy zobaczyłem tam Idrisa. Dżibril 
powiedział (do mnie): 'To jest Idris; pozdrów go.' Pozdro-
wiłem go a wtedy on odwzajemnił moje pozdrowienie 
i powiedział: „Jesteś tu mile widziany, bogobojny bracie i 
bogobojny proroku.” Następnie Dżibril wzniósł się ze mną 
do piątego nieba i poprosił, aby brama została otwarta. 
Padło pytanie: 'Kto tam?' Dżibril odpowiedział: 'Dżibril.' 
Padło pytanie: 'Kto ci towarzyszy?' Dżibril odpowiedział: 
'Mahomet.' Padło pytanie: 'Czy został wezwany?' Dżibril 
odpowiedział przytakująco. Następnie powiedziano: Jest 
on mile widziany, cóż za wspaniała wizyta! Gdy zatem 
wstąpi-łem do piątego nieba, wtedy zobaczyłem tam 
Haruna (tzn. Aarona); Dżibril powiedział (do mnie): 'To jest 
Aaron, pozdrów go.' Pozdrowiłem go a wtedy on 
odwzajemnił moje pozdrowienie i powiedział: „Jesteś tu 
mile widziany, bogobojny bracie i bogobojny proroku.” 
Następnie Dżibril wzniósł się ze mną do szóstego nieba 
i poprosił, aby brama została otwarta. Padło pytanie: 'Kto 
tam?' Dżibril odpowie-dział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 'Kto ci 
towarzyszy?' Dżibril odpowiedział: 'Mahomet.' Padło 
pytanie: 'Czy został wezwa-ny?' Dżibril odpowiedział 
przytakująco. Powiedziano: 'Jest on mile widziany. Cóż za 
wspaniała wizyta!' Gdy wstąpiłem (do szóstego nieba), 
wtedy zobaczyłem tam Mojżesza. Dżibril powiedział (do 
mnie): 'To jest Mojżesz; pozdrów go.' Pozdrowiłem go a 
wtedy on odwzajemnił moje pozdrowie-nie i powiedział: 
'Jesteś tu mile widziany, bogobojny bracie i bogobojny 
proroku.' Gdy go opuszczałem (tzn. Mojżesza), wtedy on 
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zapłakał. Ktoś go zapytał: 'Co sprawia, że płaczesz?' 
Mojżesz powiedział: 'Płaczę, ponieważ po mnie wysłany 
został (jako prorok) młody człowiek, którego naśladowcy 
wejdą do raju w większej liczbie niż moi naśla-dowcy.' 
Następnie Dżibril wzniósł się ze mną do siódmego nieba i 
poprosił, aby brama została otwarta. Padło pytanie: 'Kto 
tam?' Dżibril odpowiedział: 'Dżibril.' Padło pytanie: 'Kto ci 
towarzyszy?' Dżibril odpowiedział: 'Mahomet.' Padło 
pytanie: 'Czy został wezwany?' Dżibril odpowiedział przyta-
kująco. Następnie powiedziano: 'Jest on mile widziany. Cóż 
za wspaniała wizyta!' Gdy wstąpiłem (do siódmego nieba), 
wtedy zobaczyłem tam Abrahama. Dżibril powiedział (do 
mnie): 'To jest twój ojciec, pozdrów go.' Pozdrowiłem go a 
on odwzajemnił moje pozdrowienie i powiedział: 'Jesteś tu 
mile widziany, bogobojny synu i bogobojny proroku.' 
Następnie zabrano mnie do Sidrat-ul-Muntaha (tzn. do 
Drzewa Lotosu Ostatniej Granicy). Oto jego owoce były jak 
dzbany w Hajr (tj. miejsce nieopodal Medyny) a jego liście 
były tak duże jak uszy słoni. Dżibril powiedział: 'To jest 
Drzewo Lotosu Ostatniej Granicy.' Oto były tam cztery 
rzeki: dwie ukryte a dwie widoczne; zapytałem: 'Cóż to za 
dwa rodzaje rzek, o Dżibrilu?' On odparł: 'Jeśli chodzi o te 
ukryte rzeki, to są to dwie rzeki w raju a widzialne rzeki to 
Nil i Eufrat.' Następnie pokazano mi Al-Bait-ul-Ma'mur (tzn. 
Święty Dom) i przyniesiono mi naczynie napełnione winem 
i inne napełnione mlekiem i trzecie pełne miodu. Wybrałem 
mleko. Dżibril skomentował: 'To jest religia islamska za 
którą podążasz ty i twoi naśladowcy.' Wtedy otrzymałem 
nakaz odprawiania modłów: było to pięćdziesiąt modłów 
dziennie. W drodze powrotnej minąłem Mojżesza, który 
zapytał (mnie): 'Co kazano ci uczynić?' Odpowiedziałem: 
'Otrzymałem nakaz odprawiania modłów pięćdziesiąt razy 
dziennie.' Mojżesz powiedział: 'Twoi naśladowcy nie będą 
w stanie odprawić pięćdziesięciu modłów dziennie i na 
Allaha wypróbowałem to już na moim ludzie przed tobą 
i próbowałem dokonać najlepszego wraz z plemieniem 
Izraela (lecz daremnie). Wróć do twojego Pana i poproś 
o zmniejszenie [modłów], aby obniżył ci ciężar dla twoich 
naśladowców.' Tak więc wróciłem i Allah zredukował dla 
mnie dziesięć modłów. Następnie przyszedłem do Mojże-
sza, lecz on powtórzył to samo co powiedział przedtem. 
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Więc ponownie wróciłem do Allaha i On zredukował 
następne dziesięć modłów. Gdy wróciłem do Mojżesza, 
wtedy on powtórzył to samo, tak więc wróciłem do Allaha 
i On nakazał mi odprawiać modły dziesięć razy dziennie. 
Gdy wróciłem do Mojżesza, wtedy on powtórzył tę samą 
radę, tak więc wróciłem do Allaha i otrzymałem nakaz 
odprawiania modłów pięć razy dziennie. Gdy wróciłem do 
Mojżesza, wtedy on powiedział: 'Co kazano ci uczynić?' 
Odpowiedziałem: 'Otrzymałem nakaz odprawiania modłów 
pięć razy dziennie. On powiedział: 'Twoi naśladowcy nie 
będą w stanie odprawić pięciu modłów dziennie i z pewno-
ścią wypróbowałem to już na moim ludzie przed tobą 
i próbowałem dokonać najlepszego wraz z plemieniem 
Izraela, tak więc powróć do twojego Pana i poproś 
o zmniejszenie [modłów], aby obniżył ci ciężar dla twoich 
naśladowców.' Powiedziałem: 'Tak wiele wyprosiłem już 
u mojego Pana, że czuję się zawstydzony, ale jestem teraz 
zadowolony i poddaję się rozkazowi Allaha.' Kiedy odcho-
dziłem usłyszałem głos mówiący: „Potwierdziłem mój 
nakaz i obniżyłem ciężar dla moich czcicieli.” 

 
6. Jak czytaliśmy powyżej, Mahomet wyruszył w drogę do raju 

na swoim osiołku/mule. (Krok zwierzęcia był tak długi, że 
sięgał najdalszego miejsca w zasięgu wzroku zwierzęcia.) 
To zwierzę może tak szybko dotrzeć do nieba, ponieważ jego 
kroki są tak długie. 

7. Nawet anioł używa osiołka, aby dostać się do Allaha: 
„Zostałem na nim uniesiony a Dżibril wyruszył razem 
ze mną aż dotarliśmy do najniższego nieba.” 

8. Jeśli więc muzułmanie mówią o nauce: czy jest to naukowe 
podejście, aby powiedzieć, że można dotrzeć do nieba na 
osiołku lub czy jest to jakieś nowe odkrycie, które jeszcze 
nie zostało opublikowane? I pamiętajcie: to nie jest metafora. 
To ma być rozumiane dosłownie! 

9. Niebiosa, o których mówi Mahomet, to nie kosmos – to 
fizyczne niebo. To niebo jest nawet fizycznie połączone 
z Ziemią, ponieważ – jak czytaliśmy – są tutaj dwie ziemskie 
rzeki a mianowicie Nil i Eufrat. „Były tam cztery rzeki: dwie 
ukryte a dwie widoczne; zapytałem: 'Cóż to za dwa rodzaje 



 

 343 

rzek, o Dżibrilu?' On odparł: 'Jeśli chodzi o te ukryte rzeki, 
to są to dwie rzeki w raju a widzialne rzeki to Nil i Eufrat.'” 
Czy jakiś muzułmanin może mi powiedzieć co Nil i Eufrat 
robią jednocześnie na Ziemi i w raju Allaha? Odpowiedź 
brzmi: istnieją drogi, które je łączą. 

10. Oznacza to, że ten szlak to normalna droga, po której się 
podróżuje. 

11. Jeśli już przytoczyłem tę historię, to chciałbym, abyście zastano-
wili się nad tymi pięćdziesięcioma modłami oraz w jaki sposób 
Mahomet – za pomocą muzułmańskiego Mojżesza – zredukował 
ich liczbę z pięćdziesięciu do pięciu. Najdziwniejsza rzecz 
w całej tej historii jest taka: dlaczego Allah nie ustanowił dla 
Mahometa pięć modłów już od samego początku? Dlaczego na 
początku wybrał pięćdziesiąt, następnie czterdzieści aż w końcu 
zostało ich tylko pięć? Czy Allah nie wie, że muzułmański 
Mojżesz czeka na drodze na Mahometa?  

12. Nawet Mojżesz chciał, aby Mahomet powrócił do Allaha, 
aby otrzymać zero modłów! 

13. Chciałbym wam przypomnieć o zabawnej części w całej tej 
historii, gdzie ktoś „zainstalował” w klatce piersiowej Mahometa 
wiarę. Jak czytamy:  
„Gdy leżałem w Al-Hatim lub Al-Hijr nagle ktoś do mnie 
przyszedł i rozciął mi ciało odtąd dotąd.” Zapytałem  
Al-Jaruda, który był obok mnie: „Co on ma na myśli?” 
On powiedział: „To znaczy od gardła aż po podbrzusze”, 
lub powiedział: „Od góry klatki piersiowej.” Prorok konty-
nuował mówiąc: „Potem wyjął moje serce. Następnie 
przyniesiono do mnie złote naczynie wiary i moje serce 
zostało umyte i napełnione (wiarą) a następnie włożone 
w miejsce gdzie było przedtem. ... 

14. Jeśli chodzi tutaj o wiarę, to po co to rozcinanie aż do pod-
brzusza? 

 
 

Drugie twierdzenie muzułmanów 
 

Uwaga: Poniżej mamy podane kilka twierdzeń, które tutaj  
połączę i odpowiem na wszystkie z nich, ponieważ wszystkie  
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są właściwie jednym i tym samym tematem. 
 

WARSTWY ATMOSFERY 
CHRONIONE SKLEPIENIE  
SKLEPIENIE KOPUŁĄ 
NIEBO, KTÓRE WŁADA POWROTEM 
WARSTWY ATMOSFERY 
 

Jeden fakt odnośnie kosmosu objawiony w Koranie jest taki, że niebo 
składa się z siedmiu warstw. 
 

On jest Tym, który stworzył dla was wszystko to, co jest 
na ziemi. Następnie zwrócił się ku niebu i ukształtował 
je w siedem niebios. On jest o każdej rzeczy wszechwie-
dzący. (Koran, 2:29) 
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Potem zwrócił się ku niebu, które było wtedy dymem, 
i powiedział do niego i do ziemi: „Przychodźcie 
dobrowolnie lub wbrew woli!” One powiedziały: 
„Przychodzimy posłusznie.” I w dwa dni ustanowił 
siedem niebios i ustanowił dla każdego nieba zasady. 
I ozdobiliśmy najbliższe niebo lampami – także 
dla ochrony. Takie jest postanowienie Potężnego, 
Wszechwiedzącego! (Koran, 41:11-12) 

 
Słowo „niebiosa”, które pojawia się w wielu wersetach w Koranie, 
jest używane w odniesieniu do nieba nad ziemią jak również do całego 
wszechświata. Biorąc pod uwagę to znaczenie tego słowa, należy 
rozumieć, że niebo Ziemi, czyli atmosfera, składa się z siedmiu warstw. 
 
Dzisiaj wiadomo, że atmosfera Ziemi składa się z różnych warstw, 
które leżą jedna na drugiej. Na podstawie zawartości substancji 
chemicznych lub temperatury powietrza, przyjęte definicje określiły 
atmosferę Ziemi jako siedem warstw. Według „Limited Fine Mesh 
Model (LFMM)” – modelu atmosfery stosowanego do prognozowania 
warunków pogodowych na 48 godzin – atmosfera składa się również 
z siedmiu warstw. Zgodnie z nowoczesnymi definicjami geologicznymi 
siedem warstw atmosfery to: 
 

1. Troposfera 

2. Stratosfera 

3. Mezosfera 

4. Termosfera 

5. Egzosfera 

6. Jonosfera 

7. Magnetosfera 

 
W surze 41:12 Koran podaje: „i ustanowił dla każdego nieba zasady”. 
Innymi słowy: Allah podaje, że przypisuje każdemu niebu jego własny 
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obowiązek. Jak zobaczymy w następujących rozdziałach, każda z tych 
warstw posiada ważne zadania oddziałujące na korzyść ludzkości 
oraz wszystkich innych żyjących istot na Ziemi. Każda warstwa ma 
szczególną funkcję: od stwarzania deszczu po osłonę przed szkodliwym 
promieniowaniem; od odbijania fal radiowych po ochronę przed 
szkodliwymi wpływami meteorów. 
 
Poniższe wersety informują nas o pojawieniu się siedmiu warstw 
atmosfery: 
 

Czyż nie widzieliście, jak Allah stworzył siedem niebios, 
nałożonych warstwami? (Koran, 71:15) 

 
On stworzył siedem niebios, ułożonych warstwami. … 
(Koran, 67:3) 

 
Atmosfera pozwala dotrzeć do ziemi tylko temu promieniowaniu, 
które jest potrzebne dla życia. Na przykład promienie ultrafioletowe 
docierają na ziemię tylko częściowo. Jest to najbardziej odpowiedni 
zakres promieniowania umożliwiający roślinom fotosyntezę oraz 
przeżycie wszystkim żywym organizmom. 
 
Arabskie słowo „tibaqan”, przetłumaczone w tych wersetach jako 
„warstwa”, oznacza „warstwę, odpowiednią osłonę lub osłonę czegoś”, 
podkreślając w ten sposób jak górna warstwa jest idealnie dopasowana 
do dolnej. Słowo używane jest tutaj również w liczbie mnogiej: 
„warstwy”. Niebo, opisane w wersecie jako wielowarstwowe, 
jest bez wątpienia najdoskonalszym odzwierciedleniem atmosfery. 
To wielki cud, że te fakty, których nie można było odkryć bez 
technologii XX wieku, zostały wyraźnie wymienione w Koranie 
1400 lat temu. 
 
 

Chronione sklepienie 
 

(Poniżej mamy kolejne twierdzenie muzułmanów) 
 

W Koranie Allah zwraca naszą uwagę na bardzo ważny przymiot nieba: 
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I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym, lecz oni 
nadal odwracają się od Naszych znaków. (Koran, 21:32) 
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Ta właściwość nieba została potwierdzona badaniami naukowymi 
przeprowadzonymi w XX wieku. Atmosfera otaczająca Ziemię pełni 
kluczową funkcję dla ciągłości życia: niszczy wiele dużych i małych 
meteorów zbliżających się do Ziemi, zapobiega ich spadaniu na Ziemię 
i wyrządzaniu krzywdy żywym istotom. 
 
Ponadto atmosfera filtruje promieniowanie kosmiczne, które jest 
szkodliwe dla żyjących istot. Najbardziej znamienną cechą atmosfery 
jest to, że przepuszcza jedynie nieszkodliwe i użyteczne promienio-
wanie – widzialne światło, promieniowanie ultrafioletowe i fale radio-
we. To promieniowanie jest niezbędne dla życia. Promieniowanie ultra-
fioletowe, które jest tylko częściowo przepuszczane przez atmosferę, 
jest bardzo ważne dla fotosyntezy roślin i dla przetrwania wszystkich 
żyjących istot. Większość intensywnych promieni ultrafioletowych 
emitowanych przez Słońce jest filtrowana przez warstwę ozonową. 
Do Ziemi dociera tylko ograniczona oraz kluczowa część spektrum 
ultrafioletowego. 
 
Ochronna funkcja atmosfery na tym się jednak nie kończy. Atmosfera 
chroni Ziemię również przed temperaturą kosmosu, która wynosi około 
-270 °C. 
 
Ale nie tylko atmosfera chroni Ziemię przed szkodliwymi skutkami. 
Również pas Van Allena – warstwa wytwarzana przez pole magnetyczne 
Ziemi – pełni funkcję ochronną przed szkodliwym promieniowaniem, 
które zagraża naszej planecie. To promieniowanie, które jest nieustannie 
emitowane przez Słońce i inne gwiazdy, jest zabójcze dla żywych orga-
nizmów. Gdyby pas Van Allena nie istniał, wtedy masywne wybuchy 
energii zwane rozbłyskami słonecznymi, które często występują na 
Słońcu, zniszczyłyby wszelkie życie na Ziemi. 
 
Warstwa magnetosfery, utworzona przez pole magnetyczne Ziemi, 
służy jako tarcza chroniąca Ziemię przed ciałami niebieskimi, szkodli-
wymi promieniami kosmicznymi i cząsteczkami wiatru słonecznego. 
Na powyższym zdjęciu [dostępnym na stronie internetowej] widzimy 
warstwę magnetosfery, która nosi nazwę „pas Van Allena”. Pasy te, 
znajdujące się tysiące kilometrów nad Ziemią, chronią żywe istoty 
przed śmiertelną energią, która w przeciwnym razie dotarłaby do nich 
z kosmosu. 



 

 349 

 



 

 350 

Wszystkie te naukowe odkrycia dowodzą, że świat ten jest chroniony 
w bardzo szczególny sposób. Ważne jest to, że ta ochrona została 
opisana w Koranie w wersecie „I uczyniliśmy niebo sklepieniem 
chroniącym” i to czternaście wieków temu. 
  
Dr Hugh Ross powiedział, odnosząc się do roli pasa Van Allena: 
Ziemia ma największą gęstość spośród wszystkich planet w naszym 
układzie słonecznym. Ogromny rdzeń z niklu i żelaza jest odpowie-
dzialny za nasze rozległe pole magnetyczne. To pole magnetyczne 
wytwarza tarczę ochronną Van Allena, która chroni Ziemię przed 
promieniowaniem. Gdyby tarcza ta nie istniała, wtedy życie na Ziemi 
nie byłoby możliwe. Jedyna skalista planeta posiadająca jakiekolwiek 
pole magnetyczne to Merkury, ale pole magnetyczne tej planety jest 
100 razy słabsze od pola magnetycznego Ziemi. Nawet Wenus, nasza 
„planeta bliźniacza”, nie posiada pola magnetycznego. Osłona Van 
Allena jest unikalnym dziełem zaprojektowanym specjalnie dla Ziemi.  
 
Energia wyzwalana w jednej tylko spośród eksplozji wykrytych 
w ostatnich latach to ekwiwalent 100 miliardów bomb atomowych, 
z których każda była zbliżona do jednej zrzuconej na Hiroszimę pod 
koniec II Wojny Światowej. Pięćdziesiąt osiem godzin po wybuchu 
zaobserwowano, że igły magnetyczne kompasów wykonywały 
nietypowe ruchy a 250 kilometrów nad ziemską atmosferą tempera- 
tura wzrosła nagle do 2 500 °C. 
 
Większość ludzi spoglądających w niebo nie myśli o ochronnym aspek-
cie atmosfery. Prawie nigdy nie myślą o tym, jakim miejscem byłaby 
Ziemia, gdyby nie było tejże struktury. Powyższe zdjęcie [dostępne na 
stronie internetowej] przedstawia olbrzymi krater powstały w wyniku 
uderzenia meteorytu w Arizonie, USA. Gdyby nie było atmosfery, 
wtedy miliony meteorów spadłoby na Ziemię a Ziemia stałaby się miej-
scem nie nadającym się do zamieszkania. A jednak aspekt ochronny 
atmosfery pozwala istotom żyjącym na bezpieczne przeżycie. Jest to 
z pewnością ochrona Allaha dla ludzi oraz cud przedstawiony 
w Koranie. 
 
W skrócie: perfekcyjny system działający wysoko ponad Ziemią, 
który otacza nasz świat i chroni go przed zewnętrznymi zagrożeniami. 
Allah poinformował nas w Koranie przed wiekami o atmosferze Ziemi, 
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która funkcjonuje jak tarcza ochronna. 
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Sklepienie kopułą 
 

(Poniżej mamy twierdzenie muzułmanów) 
 

On jest Tym, który uczynił dla was ziemię kanapą, a niebo 
kopułą. On zsyła z nieba wodę a poprzez to sprawia, 
że dzięki niej wyrosły owoce jako zaopatrzenie dla was. 
Nie dodawajcie więc, skoro wiecie, równych Allahowi. 
(Koran, 2:22) 

 
Rój meteoroidów można zaobserwować, gdy ma największą intensyw-
ność w drugim tygodniu grudnia każdego roku. Krótkie linie na zdjęciu 
[dostępnym na stronie internetowej] to ślady gwiazd; długie to ślady 
meteoroidów. Meteoroidy w roju widoczne na zdjęciu [dostępnym 
na stronie internetowej] spadają w gęstości do 58 na godzinę. 
 
Tutaj arabskie słowo dla nieba to „assamaa binaan”. Oprócz znaczenia 
„kopuły” lub „dachu”, opisuje to także pewien rodzaj osłony przypomi-
nającej namiot używany przez Beduinów. To co jest tutaj podkreślane – 
poprzez wzmiankę o strukturze przypominającej namiot – to pewien 
rodzaj ochrony przed zewnętrznymi czynnikami. 
 
Nawet jeśli na ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy, to na Ziemię spada 
duża liczba meteorytów – podobnie jak na inne planety. Powodem, dla 
którego tworzą ogromne kratery na innych planetach, ale nie wyrządzają 
szkody na Ziemi, jest to, że atmosfera stawia spadającym meteorom 
znaczny opór. Meteor nie jest w stanie oprzeć się temu przez długi czas 
i traci znaczną część swojej masy w wyniku spalania ze względu na 
tarcie. Zagrożenie, które w przeciwnym razie mogłoby spowodować 
straszną katastrofę, zostaje powstrzymane dzięki atmosferze. Oprócz 
wersetów dotyczących właściwości ochronnych atmosfery, o których 
mowa była powyżej, zwraca się również uwagę na szczególną kreację 
w poniższym wersecie: 
 

Czyż nie widziałeś, że Allah podporządkował wam to, 
co jest na ziemi i podobnie okręt, który płynie po morzu 
z Jego rozkazu? On trzyma niebo ażeby nie upadło 
na ziemię, chyba że za Jego zezwoleniem. Zaprawdę, 
Allah jest dla ludzi miłosierny, najbardziej litościwy. 
(Koran, 22:65) 
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Atmosfera chroni Ziemię przed przestrzenią kosmiczną – innymi słowy 
przed czynnikami zewnętrznymi. Słowo „kopuła” odnoszące się w 
powyższym wersecie do nieba, zwraca uwagę na ten aspekt nieba, który 
nie mógłby być znany w czasach naszego proroka. Fakt, że informacja 
ta została przekazana 1400 lat temu w Koranie, gdy nie było statków 
kosmicznych lub gigantycznych teleskopów, pokazuje nam, że Koran 
jest objawieniem naszego Pana, Wszechwiedzącego. 
 

------------------------------------------------- 
 
 

Moja odpowiedź odnośnie atmosfery 
i chronionego sklepienia 

 
Twierdzenie odnosiło się do tego, jak Allah mógł wiedzieć, że niebo 
jest chronionym sklepieniem (atmosferą). Po pierwsze przeczytajmy 
co podaje na ten temat Koran a następnie sprawdźmy czy naprawdę 
chodzi tutaj o cud, błąd a może o kłamstwo, którego używają 
muzułmanie, aby wypromować swoją „religię”. 
 
Jakie jest najniższe niebo według islamu? W Koranie 21:32 czytamy: 
 

I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym, lecz oni  
nadal odwracają się od Naszych znaków. 

 
Pokażę wam, że Allah mówi tutaj o ochronie niebios a nie ziemi. Mogę 
to udowodnić bardziej jednoznacznymi dowodami podając następujący 
hadis ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis 443229: 
 
(Przy okazji: ta sama historia pojawia się raz jeszcze w zbiorze Sahih  
Al-Bukhari, tom 1, księga 12, hadis 740230 oraz w zbiorze Sahih Muslim, 
księga 4, hadis 902231.) 
 

Przekazał Ibn Abbas: Wysłannik Allaha wyruszył wraz 
z grupą swoich towarzyszy w kierunku rynku `Ukaz. 

                                                
229  Patrz: https://sunnah.com/urn/45980. 
230  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/10/167. 
231  Patrz: https://sunnah.com/muslim/4/168. 
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W owym czasie coś stanęło na przeszkodzie pomiędzy 
diabłami a wieściami z nieba a na nich zesłane zostały 
płomienie, tak więc diabły powróciły. Inne diabły powie-
działy: „Cóż się wam stało?” Oni odpowiedzieli: „Coś 
stanęło na przeszkodzie pomiędzy nami a wieściami 
z nieba i zostaliśmy ostrzeleni ogniem (płomieniami).” 
[Poprzednie] diabły powiedziały: „Nic nie stanęło 
na przeszkodzie pomiędzy wami a wieściami z nieba, 
chyba że doszło do jakiegoś ważnego wydarzenia. 
Dlatego też przemierzajcie cały świat, od wschodu 
do zachodu, i spróbujcie ustalić co się wydarzyło.”  
I tak oto wyruszyli i przemierzali cały świat, od wschodu 
do zachodu, w poszukiwaniu tego co stanęło na prze-
szkodzie pomiędzy nimi a wieściami z nieba. Te diabły, 
które wyruszyły w stronę Tihamy, udały się do wysłan-
nika Allaha nieopodal Nakhla (miejsce pomiędzy Mekką 
a Taifem) podczas gdy on był w drodze do rynku `Ukaz. 
(Spotkały go), gdy odprawiał modły Fajr wraz ze swoimi 
towarzyszami. Gdy usłyszały recytowanie świętego 
Koranu (przez wysłannika Allaha), wtedy zaczęły się 
temu przysłuchiwać i powiedziały (do siebie). „To właś-
nie to stanęło na przeszkodzie pomiędzy wami a wieś-
ciami z nieba.” Następnie wróciły do swego ludu i powie-
działy: „O ludu nasz! Usłyszeliśmy rzeczywiście piękne 
recytowanie (Koran). Jest to przewodnictwem do tego co 
słuszne a my uwierzyliśmy w to. Nie będziemy dodawać 
naszemu Panu nikogo w czczeniu.” (Patrz 72.1-2) 
Wtedy Allah objawił swojemu prorokowi (surę al-Jinn): 
'Powiedz: Zostało mi objawione, że pewna grupa (3 do 9) 
dżinów przysłuchiwała się (Koranowi).' (72.1) Wypowiedź 
dżinów została mu objawiona. 

 
Zbiór Sahih Muslim, księga 4, hadis 902, fragment tej samej historii 
w języku arabskim: 
 

 ِرْجَفْلاِ ةَالَصِ ةَءاَرِقِب ِرْھَجْلا باَب -ِ ةَالَّصلا ِةَفِص ُباَوَْبأ - يراخبلا حیحص
  
 ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلاَو ِساَّنلا َءاَرَو ُتُْفط َةَمَلَس ُُّمأ َْتلاَقَو ِرْجَفْلاِ ةَالَصِ ةَءاَرِقِب ِرْھَجْلا باَب
ّلَُصی َمَّلَسَو   ِروُّطلاِبُ أَرْقَیَو يِ
 
 ِنْب ِدیِعَس ْنَع َةَّیِشْحَو يَِبأ ُنْب ُرَفْعَج َوُھ ٍرْشِب يَِبأ ْنَع َةَناَوَع ُوَبأ اََنثَّدَح َلاَقٌ دَّدَسُم اََنثَّدَح
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 يِف َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ُّيِبَّنلا ََقلَطْنا َلاَق اَمُھْنَعُ َّ»ا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبِ َّ»ا ِدْبَع ْنَع ٍرْیَبُج
 ِءاَمَّسلا ِرَبَخ َنْیَبَو ِنیِطاَیَّشلا َنْیَب َلیِحْ دَقَو ٍظاَكُع ِقوُس ىَِلإ َنیِدِماَع ِھِباَحَْصأ ْنِم ٍةَفِئاَط
 َنْیَبَو اَنَنْیَب َلیِح اُولاَقَف ْمُكَل اَم اُولاَقَف ْمِھِمْوَق ىَلِإ ُنیِطاَیَّشلا ْتَعَجَرَف ُبُھُّشلا ْمِھْیَلَع ْتَلِسُْرأَو
 َثَدَح ٌءْيَش َِّالإ ِءاَمَّسلا ِرَبَخ َنْیَبَو ْمُكَنْیَب َلاَح اَم اُولاَق ُبُھُّشلا اَنْیَلَع ْتَلِسُْرأَو ِءاَمَّسلا ِرَبَخ
 ِءاَمَّسلا ِرَبَخ َنْیَبَو ْمُكَنْیَب َلاَح يِذَّلا اَذَھ اَم اوُُرظْناَف اَھَبِراَغَمَو ِضَْرْألا َقِراَشَم اُوبِرْضاَف
 َةَلْخَنِب َوُھَو َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ ّيِبَّنلا ىَلِإ َةَماَھِت َوْحَن اوُھَّجََوت َنیِذَّلا َكِئَلُوأ َفَرَصْناَف
ّلَُصی َوُھَو ٍظاَكُع ِقوُس ىَِلإ َنیِدِماَع ُ ھَل اُوعََمتْسا َنآُْرقْلا اُوعِمَس اَّمَلَف ِرْجَفْلاَ ةَالَص ِھِباَحَْصأِب يِ
 اُوعَجَر َنیِح» - 268 ص -« َكِلاَنُھَف ِءاَمَّسلا ِرَبَخ َنْیَبَو ْمُكَنْیَب َلاَح يِذَّلاِ َّ»اَو اَذَھ اُولاَقَف
ّبَرِب َكِرُْشن َْنلَو ِھِب اَّنَمآَف ِدْشُّرلا ىَِلإ يِدْھَی اًبَجَع اًنآُْرق اَنْعِمَس اَّنِإ اَنَمْوَق اَی اُولاَقَو ْمِھِمْوَق ىَلِإ  اَنِ
ّیِبَن ىَلَعُ َّ»ا َلَزَْنأَف اًدََحأ  اَمَّنِإَو ِّنِجْلا ْنِم ٌرَفَن َعََمتْساُ ھََّنأ َّيَِلإ َيِحُوأ ُْلق َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص ِھِ
  ِّنِجْلا ُلْوَق ِھْیَِلإ َيِحُوأ

 
1. Według Koranu 67:5 gwiazdy znajdują się na najniższym 

niebie. 
 

Koran: 67:5: 
 
My ozdobiliśmy najniższe niebo lampami (gwiazdami232) 
i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygo-
towaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. 

 
2. Czy zauważyliście, że pan Harun nie podał całego wersetu, gdy 

przedstawiał swoje twierdzenie, ale za to podał fragment wersetu 
67:3? „On stworzył siedem niebios, ułożonych 
warstwami.…” (Koran, 67:3). Dlaczego? Ponieważ wtedy jego 
twierdzenie zostałoby zniweczone. 

3. Ponadto Koran 67:3 nie podaje, że jest to siedem warstw 
(atmosfery), lecz raczej siedem niebios. Możecie sprawdzić inne 
tłumaczenia muzułmanów i szybko zauważycie oszustwo pana 
Haruna. 

4. Jeśli – jak twierdzą muzułmanie – ma to być opisem atmosfery, 
wtedy oznaczałoby to, że wszystkie gwiazdy znajdują się 
w obrębie naszej atmosfery. A dokładniej na najniższym niebie. 

5. A co z siedmioma warstwami atmosfery? Czy jest ich siedem? 
Cóż, muzułmanie kłamali również w tym przypadku. 
W rzeczywistości mamy pięć (5) a najwyżej sześć (6) warstw 
atmosfery – w zależności od tego czy jonosferę zaliczamy do 

                                                
232  Porównaj tafsiry. 
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termosfery czy też nie. 
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Sprawdźcie proszę sami co podaje NASA: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-
layers2.html. 
 
Jest to wręcz oczywiste, że muzułmanie liczą na swój sposób, 
aby udowodnić, że atmosfera składa się z siedmiu warstw. 
W Koranie 67:5 czytamy: 
 

My ozdobiliśmy najniższe niebo lampami (gwiazdami) 
i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przy- 
gotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. 
 

Jest to oczywiste i jednoznaczne, że Allah będzie strzelał do szatanów 
za pomocą gwiazd, jeśli jakiś z nich spróbuje oddalić się od ziemi. 
 
Tafsir Al-Jalalayn, Koran, Al-Mulk (67):5233: 

  ریسفت 
 

ّلً اموُجُر اَھَٰنْلَعَجَو َحیِبَٰصَمِب اَیْنُّدلٱ َءآَمَّسلٱ اَّنَّیَزْ دََقلَو {  } ِریِعَّسلٱ َباَذَع ْمُھَل اَنَْدتَْعأَو ِنیِطَٰیَّشلِ
 

  ِریِعَّسلا َبَاذَع ْمَُھل اَنَْدتَْعأَو ِنیِطاَیَّشلِل اًموُجُر اَھاَنْلَعَجَو َحیِباَصَمِب اَیْنُّدلا َءاَمَّسلا اَّنَّیَزْ دََقلَو {5
 مِجاَرَم "اًموُجُر اَھاَنْلَعَجَو" ٍموُُجنِب "حیِباَصَمِب" ضَْرْألا ىَلإ ىَبُْرقْلا "اَیْنُّدلا ءاَمَّسلا اَّنَّیَزْ دََقلَو"
 راَّنلا ْنِم ذَخُْؤی ِسَبَقْلاَك بَكْوَكْلا ْنَع باَھِش لِصَفْنَی َْنأِب عْمَّسلا اُوقَِرتْسا اَذإ "ِنیِطاَیَّشلِل"
ّنِجْلا ُلتْقَیَف  راَّنلا "ریِعَّسلا باَذَع ْمُھَل اَنَْدتَْعأَو" ھناَكَم ْنَع لوُزَی بَكْوَكْلا ََّنأ َالُ ھلِبْخَی َْوأ ّيِ
 َةدِقوُمْلا

 
I zaprawdę przyozdobiliśmy najniższe niebo – najbliższe 
ziemi – lampami, gwiazdami i uczyniliśmy je pociskami 
przeciwko diabłom, gdyby [próbowali] słuchać ukrad-
kiem w którym to przypadku meteor ognia odłącza się 
od gwiazdy, podobnie jak gałązka zostaje wyjęta z ognia, 
i albo zabija dżina, albo odbiera mu zmysły; nie jest tak, 
że gwiazda zostaje przemieszczona ze swojego miejsca; 
i przygotowaliśmy dla nich karę ognia rozpalonego. 

 

                                                
233 Wersja angielska: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/67.5 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
67&tAyahNo=5&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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Allah posiada system samoobronny przeciwko każdemu szatanowi, 
który próbowałby wyszpiegować jego tajemnice – i to jest właśnie 
chronione sklepienie. 
 
Może niektórzy z was nadal nie są przekonani. W takim przypadku 
pokażę wam kolejne dowody. 
 
Koran 15:16-18: 
 

16  Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy 
je dla patrzących. 

17  I ochroniliśmy je też przed każdym szatanem przeklętym. 
18  A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje  

za nim płomień jaśniejący. 
 

Koran 37:6-7 oraz 37:10: 
 

6  Oto ozdobiliśmy najniższe niebo ozdobą z gwiazd. 
7  Oraz dla ochrony przed wszelkim szatanem 

buntownikiem. 
 
10  Chyba że któryś z nich uchwyci jakiś fragment,  

lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający. 
 

Koran 72:8-9: 
 

8  A my234 dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione 
strażami i płomieniami ognia. 

9  Usiedliśmy tam na miejscach [wysokich], aby słuchać; 
lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, ten znajduje płomień 
w zasadzce. 

 
Koran 55:33: 
 

O zgromadzenie dżinów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć 
przez sferę niebios i ziemi, to przenikajcie! Lecz nigdy nie 
będziecie w stanie przeniknąć jak tylko za upoważnieniem 
[Allaha]. 

                                                
234  Tutaj chodzi o dżiny. 
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Koran 67:5 podaje jednoznacznie, że Allah zestrzeli tego, kto spróbuje 
dostać się do niebios. Zajrzyjmy jeszcze do muzułmańskiej egzegezy 
odnośnie Koranu 55:33, Al-Jalalayn, Ar-Rahman (55),33235: 
 

 ریسفت
 
 َالْ اُوُذفنٱَف ِضَْرألٱَو ِتَٰوَٰمَّسلٱ ِراَطَْقأ ْنِمْ اُوُذفَنت َنأ ُْمتْعََطتْسٱ ِِنإ ِسنِإلٱَو ِّنِجْلٱ َرَشْعَمٰی {
 } ٍناَطْلُسِب َِّالإ َنُوُذفَنت

 
O zgromadzenie dżinów i ludzi: jeśli potraficie przeniknąć 
przez, opuścić, ograniczenia, sferę, niebios i ziemi, to 
przenikajcie! – rozkaz ten [oznaczał] rzucenie im wyzwania 
odnośnie tego co są w stanie [uczynić]. Nie przenikniecie, 
chyba że za upoważnieniem, [chyba że] z pewną mocą 
a nie macie mocy na takie rzeczy. 

 
Z obydwóch rozdziałów Koranu dowiedzieliśmy się, że nie ma to 
nic wspólnego z atmosferą. W rzeczywistości jest raczej tak, że jest 
to dowodem ignorancji Allaha. 
 
ñ Jest to jasne, że Koran mówi o ochronie nieba a nie ziemi. 
ñ Wiemy przecież, że ludzie wyruszyli w kosmos i opuścili nawet 

ograniczenia ziemskiej atmosfery. Gdzie więc były wtedy pociski 
Allaha? Najśmieszniejsze jest to, że ci ludzie, którzy się tam 
wybrali, byli niewiernymi (Amerykanie i Rosjanie) a nie 
muzułmanami! 

ñ Koran wspomina jednak o wyjątku, zgodnie z którym można 
opuścić „ograniczenia” ziemi: „Nie przenikniecie, chyba że 
za upoważnieniem, [chyba że] z pewną mocą a nie macie  
mocy na takie rzeczy.” 

ñ W tym zarządzeniu chodzi o Allaha, który pozwala swoim 
prorokom, takim jak Isa oraz Mahomet, wznieść się do góry,  
ale nie Amerykanom. 

 
Pan Harun twierdzi jednak, i to pomimo tych naukowych faktów, 

                                                
235 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/55.33 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
55&tAyahNo=33&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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że najniższe niebo to atmosfera. Nauka jego boga dowodzi, że Allah 
nie wiedział gdzie są usytuowane gwiazdy. Allah sądzi, że są usytuowane 
tylko na najniższym niebie, podczas gdy nauka dowodzi, że jest wiele 
galaktyk a każda posiada inne niebo. W każdej jest pełno gwiazd. 
Pamiętajcie co podaje Koran 67:5: 
 

My ozdobiliśmy najniższe niebo lampami (gwiazdami) 
i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przy-
gotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. 

 
 

Czy Allah stworzył świat w sześć 
czy w osiem dni? 

 
Następująca narracja jest zatwierdzonym hadisem, który przedstawia 
stworzenie świata (zbiór Sahih Muslim, tom 4, strona 2150 {w języku 
arabskim}): 
 

 َمْوَی َرَجَّشلا ََقلَخَو ،ِدََحْألا َمْوَی َلاَبِجْلا اَھیِف ََقلَخَو ،ِتْبَّسلا َمْوَی َةَبْرُّتلا ،)َّلَجَو َّزَع( ُ،هللا ََقلَخ«
 َمْوَی َّباَوَّدلا اَھیِف َّثَبَو ،ِءاَعِبَْرْألا َمْوَی َروُّنلا ََقلَخَو ،ِءَاثَالُّثلا َمْوَیَ هوُرْكَمْلا ََقلَخَو ،ِنْیَنْثْالا
 ِرِخآ يِف ،ِقْلَخْلا ِرِخآ يِف ،ِةَعُمُجْلا مْوَی ْنِم ِرْصَعْلاَ دْعَب ُ،مَالَّسلا ِھْیَلَع ،ََمدآ ََقلَخَو ،ِسیِمَخْلا

 »لْیَّللا ىَِلإ ِرْصَعْلا َنْیَب اَمیِف ،ِةَعُمُجْلا ِتاَعاَس ْنِم ٍةَعاَس
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok Allaha powiedział mi: 
„Allah stworzył ziemię w sobotę i stworzył góry w nie-
dzielę i stworzył drzewa w poniedziałek i stworzył złe/ 
nieprzyjemne rzeczy we wtorek i stworzył światło w środę 
i stworzył zwierzęta chodzące w czwartek i stworzył 
Adama w piątek po południu. On był ostatnim stwo-
rzeniem podczas ostatniej godziny piątkowej, między 
popołudniem a nocą. 

 
Hadis poprawny oraz zatwierdzony przez Al-Albaniego, tom 4, hadis 
1833 (również w księdze Al-Mishkat, hadis 5735, w księdze Mukhtasar 
Al-’Olu Al-Zahbi, hadis 73, oraz w księdze ‘Qism Al-Mustfrak, strona 
664): 

  1833 :مقر
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 نینثإلا موی رجشلا قلخو دحألا موی لابجلا اھیف قلخو تبسلا موی ةبرتلا هللا قلخ :ثیدحلا
 مدآ قلخو سیمخلا موی باودلا اھیف ثبو ءاعبرألا موی رونلا قلخو ءاثالثلا موی هوركملا قلخو
  . لیللا ىلإ رصعلا نیب امیف ةعمجلا ةعاس رخآ نم قلخلا رخآ ةعمجلا موی نم رصعلا دعب
 مث 5735 ةاكشملا عجار ضعبلا مھوتی امك نآرقلل فلاخمب ثیدحلا سیلو . ) حیحص (
 ص كاردتسالا مسق باتكلا يف لوطملا قیقحتلا رظنا . 71 ثیدحلا مقر يبھذلل ولعلا رصتخم

 ھمایأو میركلا نآرقلا يف يذلا لیصفتلا ریغ وھ ثیدحلا يف يذلا لیصفتلاف ھتصالخو . 664
 برض سیلو رخآلا ىلإ امھدحأ مضی نأ ملعلا لھأ دنع اذھ لثم يف بجاولاف ھمایأ ریغ
 . رخآلاب امھدحأ

  4 :دلجملا

*** 
 
Wersja angielska, przetłumaczona przez muzułmanów: 
http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Araf/The-Universe-was-created-in-Si---  
lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/7.54 (od słów „Allah created 
the dust on Saturday…” 

*** 
 
Według tego hadisu Allah stworzył ziemię w sześć dni. Jednakże 
czytaliśmy akurat w poprzednim hadisie ze zbioru Sahih Muslim, 
że zaczął w sobotę a skończył swoją pracę w piątek, co oznacza siedem 
dni stworzenia. Niemniej jednak potwierdzenie stworzenia ziemi w sześć 
dni znajdujemy w wielu wersetach Koranu takich jak sura 7:54, 10:3, 
11:7, 25:59, 32:4, 50:38 oraz 57:4. 
 
Przyjrzyjmy się temu opisowi w Koranie 41:9-12 (tłumaczenie według 
Muhammada Pickthalla): 
 

9  Powiedz (o Mahomecie do bałwochwalców): 
Czy zaprawdę nie wierzycie w Tego, który stworzył 
ziemię w ciągu dwóch dni, i przypisujecie Mu 
konkurentów? On (i nikt poza Nim) jest Panem Światów. 

10  On umieścił na niej solidne góry, wznoszące się  
nad nią i pobłogosławił ją i odmierzył na niej pożywienie 
w ciągu czterech dni, równo dla wszystkich proszących; 

11  Potem zwrócił się ku niebu, gdy było ono dymem 
i powiedział jemu i ziemi: Przychodźcie razem, 
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dobrowolnie lub wbrew woli. One powiedziały: 
Przychodzimy posłusznie. 

12  Następnie On ustanowił siedem niebios, w dwa dni, 
i objawił każdemu niebu jego zasady; i ozdobiliśmy 
niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je niena-
ruszalnymi. Takie jest ustanowienie Potężnego, 
Wszechwiedzącego. 

 
Mamy tutaj podane, że Allah stworzył ziemię w dwa dni; drzewa, wodę 
i góry w cztery dni a niebo w dwa dni. Jeśli zsumujemy liczbę wszyst-
kich tych dni, wtedy otrzymamy osiem dni a nie sześć. Jakie wnioski 
możemy z tego wyciągnąć? 
 
Całkowity opis stworzenia w surze 41:9-12 jednoznacznie przeczy kilku 
wersetom, o których wspomniałem powyżej, które podają, że stworzenie 
zostało ukończone w sześć dni. Jest to również sprzeczne z powyższym 
hadisem, nawet jeśli w pewnym sensie pasuje to do porządku stworzenia 
świata. 
 
Zanim zakończymy ten temat: muzułmanie przedstawiają wiele twier-
dzeń odnośnie wieku ziemi a ja osobiście słyszałem od niektórych mu-
zułmanów, że Koran jest nawet dokładniejszy niż Biblia – jeśli chodzi 
o sześć (6) dni tworzenia świata –, ponieważ Koran nie podaje jak długie 
są te dni. Fakt jest taki, że Mahomet – jak zawsze – pomaga nam 
zdemaskować fałszywą naukę muzułmańską. 
 
W zbiorze Sahih Al-Bukhari (tom 5, księga 59, hadis 688236) czytamy: 
„...Prorok powiedział: „Czas przybrał swój pierwotny kształt, 
który posiadał, gdy Allah stworzył niebiosa i ziemię....” 
Z wypowiedzi Mahometa wynika jednoznacznie, że czas w chwili 
stworzenia był taki sam jak dziś. Ponadto wypowiedź Mahometa 
demaskuje fałszywe twierdzenia muzułmanów, którzy utrzymują, 
że żadne źródło islamu nie podaje, że sześć dni tworzenia świata przez 
Allaha są takie same jak w dzisiejszych czasach. Przy okazji: według 
nauki dnie u początku ziemi były krótsze niż dzisiaj a dzień się wydłuża 
(porównaj: http://helios.gsfc.nasa.gov/qa_earth.html#earthslow). 
 
Z drugiej strony Mahomet powiedział, że jeden dzień dla Allaha jest 
                                                
236  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/64/428. 
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jak tysiąc lat naszego liczenia – jak czytamy w Koranie 22:47: 
„Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary! Lecz Allah 
nie zawiedzie w swojej obietnicy. Zaprawdę, jeden dzień  
u twego Pana jest jak tysiąc lat według waszego liczenia.” 
 
Jeśli więc czas nigdy się nie zmienił, to w takim razie był w tym samym 
„kształcie” jak podał Mahomet w powyższym hadisie („Czas przybrał 
swój pierwotny kształt, który posiadał, gdy Allah stworzył niebiosa 
i ziemię...”). Allah wyznaczył takie same nazwy jakie my posiadamy 
dzisiaj i nazwał dni dniami a to dowodzi, że w słowach Mahometa  
i jego boga znajduje się nawet więcej sprzeczności. Jeden z nich kłamie, 
co ostatecznie oznacza, że oboje kłamią, ponieważ jeśli to Mahomet 
kłamał, wtedy wszystko co podał Allah jest również kłamstwem, 
ponieważ zostało to przekazane przez fałszywego świadka (Mahometa). 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 

Twierdzenie muzułmanów: 
Eksploracja kosmosu 

 
Eksploracja kosmosu nabrała rozpędu wraz z wyniesieniem na orbitę 
radzieckiego satelity o nazwie „Sputnik” 4 października 1957 roku, 
który jako pierwszy w historii opuścił ziemską atmosferę wraz 
z radzieckim kosmonautą Jurijem Gagarinem. 20 lipca 1969 roku 
amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek 
postawił nogę na Księżycu. W gruncie rzeczy Koran objawił, że taki 
rozwój i takie osiągnięcia staną się pewnego dnia rzeczywistością. 
Allah zwraca na przykład naszą uwagę na następujący werset:  
 

O zgromadzenie dżinów i ludzi! Jeśli potraficie prze-
niknąć przez sferę niebios i ziemi, to przenikajcie! 
Lecz nigdy nie będziecie w stanie przeniknąć jak 
tylko za upoważnieniem [Allaha]. (Koran, 55:33) 

 
Arabskie słowo „sultan”, przetłumaczone tutaj jako „upoważnienie”, 
posiada również inne znaczenia takie jak siła, moc, władza, dominacja, 
prawo, ścieżka, pozwolenie, zezwolić, uzasadnić i dowód. 
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Wnikliwa analiza tego wersetu wskazuje, że powyższy werset podkreśla, 
iż ludzkość będzie w stanie wyruszyć w niebo oraz głąb ziemi, lecz tylko 
dzięki ogromnej sile. Prawdopodobnie ta ogromna moc to technologia 
stosowana w XX wieku, ponieważ umożliwiła naukowcom osiągnięcie 
tego wielkiego dzieła. 
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SPUTNIK WZNOSZĄCY SIĘ KU NIEBU 
 
Pierwszy satelita – Sputnik 1 – został wystrzelony w 1957 roku. 
Werset 19:57 (Sura Maryam, 57) Koranu odnosi się w zaskakujący 
sposób do wznoszenia się i stanu wznoszenia. 
 

I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe. 
(Sura Maryam, 57) 

 
Słowo „refa'nahu” w tym wersecie pochodzi od czasownika „refea”, 
który oznacza „podnosić, wznosić lub unosić”. Z drugiej strony słowo 
„aliyyen” w tym wersecie ma znaczenie „wysoki, bardzo wysoki” 
w dodatku do „wielki”. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko ten werset, 
wtedy oznacza on „wzniesienie na bardzo wysokie miejsce”. Pod tym 
względem werset 19:57 może być nawiązaniem do wyniesienia w niebo 
statku kosmicznego o nazwie Sputnik 1 w 1957 roku. (A Allah wie 
najlepiej.) Werset 19:57 odnosi się do „wyniesienia na wysokie miejsce”. 
„Sputnik 1” – pierwszy bezzałogowy satelita wystrzelony w 1957 roku. 
 

---------------------------------------------------- 
 
 

Moja odpowiedź na twierdzenie: Allah 
przewiduje, że ludzie wybiorą się w kosmos 

 
Oto co powiedział pan Harun: „Werset 19:57 odnosi się do 'wyniesie-
nia na wysokie miejsce'. 'Sputnik 1' – pierwszy bezzałogowy satelita 
wystrzelony w 1957 roku.” Pan Harun porównuje tutaj werset 19:57 
z rokiem 1957. Osobiście nie mogę uwierzyć jak bardzo zdesperowani 
są muzułmanie, aby znaleźć jakikolwiek dowód dla „cudów” islamu. 
Oto moja odpowiedź. 
 

1. Werset ten odnosi się do muzułmańskiego proroka, który nazywa 
się Idris. Czytamy tam: „wynieśliśmy go”. To jest czas przeszły. 
To już się mu przydarzyło. Czyżby prorok Idris był satelitą? 

2. Werset, w którym jest mowa o wznoszeniu, odnosi się do 
człowieka, ale Sputnik 1 był satelitą! Czy więc Allah nazywa 
go satelitą? A panu Harunowi powiadam: czy wasz Allah sądzi, 
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że satelita jest człowiekiem? 
Tłumaczenie według Yusufa Ali, Koran 19:56-57: 
 

56 I wspomnij również w księdze sprawę Idrisa: był on 
człowiekiem prawdy (i szczerości) (oraz) prorokiem: 

57 I wynieśliśmy go na miejsce wyniosłe. 
 

ریسفت  Tanwîr Al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs: 
 

ًّایِلَعً اناَكَمُ هاَنْعَفَرَو }  } 
 

(I wynieśliśmy go na wysokie miejsce) w raju.237 
 

3. Słowo „wynosić [kogoś]” pojawia się więcej niż 29 razy. 
 
Oto jeden z przykładów odnośnie Isy w Koranie 3:55: 
 

Oto Allah powiedział: „O Iso, wezmę cię i wzniosę  
ku sobie ...” 

 
Używając logiki pana Haruna: czy ma to w takim razie oznaczać, 
że w roku 355 jakiś satelita wzniósł się w kosmos ze względu na werset 
3:55? Zauważcie również, że gdyby pan Harun wybrał ten właśnie 
werset, wtedy miałoby to większy sens, ponieważ chodzi tu o przyszłość. 
 

4. Jeśli w wersecie 19:57 rzeczywiście chodzi o to, że „coś” 
po raz pierwszy opuszcza ziemię, to czy nie powinno się 
wybrać wersetu 3:55, w którym jest mowa o wznoszeniu? 

5. Ciekawsze jest jednak pytanie czy Allah zesłał te wersety  
w tej właśnie kolejności? Czyż to nie Uthman, następca 
Mahometa, ułożył je w tej kolejności? 

6. Uthman znacznie zmienił kolejność wersetów. I tak np.  
pierwszy werset, który został przekazany Mahometowi,  
to: „Czytaj.” Ale w Koranie jest to rozdział 96! Wersety  
Koranu nigdy nie zostały ponumerowane przez Allaha  

                                                
237 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/19.57 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=
19&tAyahNo=57&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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lub choćby przez Mahometa. 
7. To musi być więc dowodem na to, że Uthman jest Bogiem. 
8. Na dodatek Koran przeczy sam sobie, ponieważ podaje,  

że źli ludzie nie mogą opuścić strefy ziemi – jak zostało  
to opisane w rozdziale 55:33. 

 
Jeśli mówimy już o rozdziale 55, to chciałbym tutaj wspomnieć  
o jeszcze jednym twierdzeniu pana Haruna odnośnie Księżyca. 
 
Koran 55:33 oraz 55:35, tłumaczenie według Muhsina Khana: 
 

33 O zgromadzenie dżinów i ludzi! Jeśli potraficie przeniknąć 
przez sferę niebios i ziemi, to przenikajcie! Lecz nigdy nie 
będziecie w stanie przeniknąć jak tylko za upoważnieniem 
[Allaha]. 

 
35 I będzie wysłany przeciwko wam płomień ognia i miedź 

roztopiona, a wy nie umkniecie. 
 
Jak widzimy Allah podaje, że nie mogą umknąć lub uniknąć jego ognia – 
i to ani ludzkość ani dżiny. Jak możemy w takim razie opuścić atmosferę 
ziemi, jeśli Allah nas zestrzeli? Czyż nie powiedział bardzo wyraźnie, 
że nie umkniemy? 
 
Nie zapominajmy, że w kosmos wyruszyli ci, którzy według islamu są 
nikczemnikami ze względu na to, że są niewiernymi – czyli Rosjanie, 
Amerykanie i Chińczycy. Jak widzimy nie jest to żaden cud. Jest wręcz 
odwrotnie: to ogromny błąd. Ludzkości udało się wyruszyć w kosmos 
i to wbrew temu co twierdził Allah. A teraz ci, którzy podążają za nim, 
potęgują błąd podając fałszywe twierdzenia. 
 

------------------------------------------------- 
 
 

Twierdzenie Haruna: Podróż na Księżyc 
 
Koran, 84:18-20: 
 

I [przysięgam] na księżyc, kiedy jest w pełni – będziecie 
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przenosić się stopień po stopniu! Cóż się z nimi zatem 
dzieje, że nie wierzą? 
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Po nawiązaniu do księżyca powyższe wersety podają, że ludzie 
będą przenosić się stopień po stopniu. Słowo „tarkabunna” pochodzi 
od czasownika „rakiba” (wznosić się, chodzić po ścieżce, podążać, 
rozpoczynać, przystępować do, brać udział lub panować). Biorąc pod 
uwagę te znaczenia, jest to bardzo prawdopodobne, że wyrażenie 
„będziecie przenosić się stopień po stopniu” odnosi się do pojazdu, 
do którego można wejść.  
 
Statki kosmiczne przemieszczają się przez każdą warstwę atmosfery, 
jedna po drugiej, a następnie przemierzają pole grawitacyjne Księżyca. 
W ten sposób docieramy na Księżyc przemieszczając się przez 
poszczególne warstwy. Ponadto przysięganie na księżyc w surze  
Al-Inshiqaq (84:)18 dodatkowo wzmacnia ten akcent wskazując na to, 
że werset ten może być znakiem, że ludzkość będzie podróżować 
na Księżyc. (A Allah wie najlepiej.) 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

Moja odpowiedź 
 
Analizując to twierdzenie od końca zobaczymy jak bardzo jest ono 
fałszywe. Pan Harun powiedział: „może być znakiem” – czyli jest to 
nauka oparta na „być może”. 
 
Pan Harun posłużył się tym tłumaczeniem tych wersetów, aby je 
dopasować do swojego wniosku, ale nawet to tłumaczenie dowodzi, 
że wniosek jest błędny. W jaki sposób? 
 
W Koranie 84:19 czytamy: „będziecie przenosić się stopień po 
stopniu.” 
 
Przeczytajmy wyjaśnienie tego wersetu – tafsir Al-Jalalayn238:  
 

  ٍقَبَط ْنَع اًقَبَط َُّنبَكَْرتَل {19}

                                                
238  Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/84.19 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
84&tAyahNo=19&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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 ِءاَقِتْلِال واَوْلاَو لَاثَْمْألا يِلاََوتِل عْفَّرلا نُون ْتَفِذُح َّنَنُوبَكَْرت ھلَْصأ ساَّنلا اَّھَیأ " َُّنبَكَْرتَل "
 لاَوَْحأ ْنِم اَھدْعَب اَمَو ةاَیَحْلا َُّمث تْوَمْلا َوُھَو , لاَح دْعَب ًالاَح " قَبَط ْنَع اًقَبَط " ِنْیَنِكاَّسلا
 ةَماَیِقْلا

 
Z pewnością będziecie podróżować (...) od stopnia do 
stopnia, stan po stanie a mianowicie śmierć, następnie 
życie, a następnie to, co następuje później spośród 
stanów przy zmartwychwstaniu. 

 
ñ Jeśli przeanalizujemy wszystkie egzegezy tego ajatu (wersetu), 

wtedy dowiemy się, że wszystkie podają to samo co Al-Jalalayn. 
Jak więc muzułmanie wpadli dzisiaj na taki pomysł? To tylko 
podstęp, aby wprowadzić w błąd tych, którzy nie znają języka 
arabskiego. 

 
Po pierwsze mamy tu podane „będziecie przenosić się stopień 
po stopniu” – czyli jest to liczba mnoga. Tutaj chodzi o raj Allaha 
w życiu ostatecznym. Jest to obietnica wejścia do raju. Właściwie 
jest to to samo, co podaje Koran 67:3 o siedmiu niebiosach, gdzie 
Mahomet wyraźnie powiedział, że niebo Allaha posiada siedem 
poziomów. Czytając cały rozdział dojdziemy do wniosku, że jest to 
ostrzeżenie Allaha. Wierzcie, a pójdziecie do nieba, a jeżeli nie, to Allah 
was ukarze. Nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek wybieraniem się 
na Księżyc. 
 
Dla dobra argumentacji zaakceptujmy jednak tłumaczenie i interpretację 
pana Haruna, choć wtedy pojawia się duży problem – jeśli naprawdę 
miałoby tutaj chodzić o udanie się na Księżyc –, ponieważ oznaczałoby 
to, że Allah jest w błędzie a pan Harun ma rację. 
 
Przeczytajmy Koran 84:1-21 (wykładnia Ibn Kathira): 

1  Kiedy niebo się rozerwie [a wszyscy muzułmanie  
są zgodni co do tego, że chodzi tutaj o Dzień Sądu] 

2  I usłucha i ulegnie swojemu Panu – a tak musi uczynić. 
3  I kiedy ziemia będzie wyrównana,  
4  a musi wyrzucić to, co jest w niej i stać się pusta, 
5  I będzie słuchać i okazywać posłuszeństwo swojemu  

Panu – a tak uczynić musi. 
6  O ludzkości zaprawdę wtedy zwrócisz się do swego Pana 

wraz z twoimi zapisami oraz uczynkami i spotkasz Go. 
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7  A ten, kto otrzyma swój zapis w prawą rękę, 
8  otrzyma lekki rozrachunek. 
9  I zwróci się do swojej rodziny uradowany. 

[Będzie żył wraz ze swoją rodziną w raju]. 
10 A ten, kto otrzyma swój zapis spoza swoich pleców, 
11  będzie wzywał swego unicestwienia, 
12 a będzie się palił w płonącym ogniu. 
13 Zaprawdę był on na łonie swojej rodziny uradowany. 
14 Zaprawdę sądził, że już nie powróci do Allaha. 
15 Wręcz przeciwnie! Zaprawdę, Pan obserwował go 

doskonale! 
16 Tak więc przysięgam na czerwień zachodu słońca; 
17 i na noc, i na to, co ona osłania; 
18 i na księżyc, kiedy jest w pełni. 
19 Z pewnością będziecie podróżować stopień po stopniu. 
20 Dlaczego zatem nie wierzą?  
21 A kiedykolwiek recytowany jest Koran nie oddają 

pokłonów? 
 
Na koniec sprawdźcie sami co jest podane w wyjaśnieniu Ibn Kathira 
na muzułmańskiej stronie internetowej (egzegeza Ibn Kathira): 
https://quranx.com/Tafsir/Kathir/84.16 (egzegeza wersetów 16-25). 
 
Myślę, że ten rzekomy cud został bardzo szybko zdemaskowany, 
ponieważ rozdział ten jest jednoznaczny. Chodzi tutaj o coś co się 
wydarzy w Dniu Sądu. Harun Yahya stworzył jednak wrażenie, 
jakoby chodziło o wybieranie się na Księżyc.  
 
Osobiście jestem w stu procentach pewien, że muzułmanie znają 
prawdziwe znaczenie tego rozdziału, ale są zdania, że wojnę z prawdą 
można wygrać poprzez podporządkowanie sobie nauki mieszając ją 
z fałszywą prezentacją islamu. Dlatego też nazwałem moją książkę 
„Oszustwo Allaha”. 
 

-------------------------------------------- 
 

Twierdzenie muzułmanów: 

(Przytoczę tutaj dwa twierdzenia jednocześnie,  
ponieważ obydwa dotyczą tego samego tematu.) 
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Geoidalny kształt ziemi 
 
Następnie rozpostarł ziemię. (Koran 79:30) 

W powyższym wersecie w języku arabskim użyto słowa „daha”. 
Tłumaczy się to jako „rozpostrzeć” – słowo to pochodzi od „dahv” co 
oznacza „rozpinać/rozszerzać”. Choć słowo „dahv” oznacza również 
zakrywać lub wyruszać, to znaczenie czasownika jest czymś więcej 
niż tylko prozaicznym wyobrażeniem, ponieważ opisuje rozpostarcie 
w kręgu. 

Koncepcja zaokrąglenia jest widoczna również w innych słowach 
pochodzących od słowa „dahv”. Słowo „dahv” odnosi się na przykład 
również do dzieci wrzucających piłkę do dziury w ziemi, gier, w których 
wrzuca się kamienie do dziur, i gier rozgrywanych przy użyciu orze-
chów włoskich. Słowa pochodzące od tej podstawy słowotwórczej są 
używane również do określenia budowy gniazda przez strusia, usuwania 
kamieni z miejsca, w którym ma się usadowić, miejsca, w którym składa 
jaja oraz samego jaja. 

W rzeczy samej Ziemia jest okrągła niczym jajko. Lekko spłaszczony 
kulisty kształt Ziemi znany jest jako geoida. Z tego punktu widzenia 
użycie słowa „daha” zawiera istotne informacje odnośnie kształtu, 
który Allah nadał Ziemi. Przez setki lat ludzie wyobrażali sobie, że 
Ziemia jest całkowicie płaska a prawdę poznali tylko dzięki technologii. 
Jednak fakt ten został ujawniony w Koranie czternaście wieków temu. 

(Poniżej mamy drugie twierdzenie, które jest powiązane z pierwszym) 

System heliocentryczny 
 

On prawdziwie stworzył niebiosa i ziemię. On nawija 
noc na dzień i nawija dzień na noc i podporządkował 
Słońce i Księżyc – każde wędruje do naznaczonego 
kresu. Czyż On nie jest zaprawdę wszechmocny, 
wiecznie przebaczający? (Sura az-Zumar (39),5) 

W powyższym wersecie ruch Ziemi jest opisywany słowem 
„yukawwiru”, które pochodzi od czasownika „takwir”, co oznacza 
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„zakrycie kulistego ciała” w taki sposób, że rotacja Ziemi powoduje 
nastanie nocy i dnia – tak jak zawijanie turbanu. Oprócz opisania 
kulistego kształtu Ziemi, słowo to jest również najdokładniejszym 
wyrazem jej ruchu wokół Słońca. Ze względu na kulisty kształt Ziemi 
i jej ruch wokół Słońca, gwiazda ta [Słońce] zawsze oświetla jedną 
stronę Ziemi, podczas gdy druga połowa pozostaje w ciemności. Strona 
leżąca w cieniu jest osłonięta ciemnością nocy i zostaje zastąpiona 
jasnością dnia, kiedy wzejdzie słońce. Pozycje Słońca i Ziemi zostały 
przedstawione w następujący sposób w surze Ya Sin: 

I Słońce przemierza do swego miejsca odpoczynku. Takie 
jest ustanowienie wszechmocnego, wszechwiedzącego. 
I my ustaliliśmy fazy dla Księżyca, aż staje się podobny 
do suchej gałęzi palmowej. I ani Słońcu nie wolno doganiać 
Księżyca ani też noc nie może nastać przed dniem; 
i wszystko żegluje po orbicie. (Sura Ya Sin, 36:38-40) 

Ruchy Słońca i Księżyca w wersecie 40 sury Ya Sin są opisane arabskim 
słowem „yasbahoona”, co oznacza „płynąć” lub „przesuwać się”. Słowo 
to odnosi się do czynności wykonywanej przez kogoś działającego 
samodzielnie. Ktoś, kto postępuje na podstawie tego czasownika, 
wykonuje coś samemu bez pomocy innych osób. Powyższe wersety 
mogą zatem odnosić się do niezależnego ruchu Słońca we wszech-
świecie, niezależnego od jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego. 
(A Allah wie najlepiej.) Nie jest to dla nas możliwe, aby zobaczyć 
lub śledzić ruch Słońca na własne oczy. Można jedynie określić ten 
ruch za pomocą specjalnych urządzeń technicznych. Jak podano 
w wersecie 39 sury Ya Sin, oprócz obracania się wokół własnej osi 
raz na 26 dni, Słońce porusza się również po swojej własnej orbicie.  

Werset ten podaje również, że Słońce nie może „dogonić Księżyca”, 
a Koran stwierdza, że Słońce i Księżyc nie obracają się wokół tego 
samego ciała – jak opisują to astronomowie. Jednocześnie werset ten 
wyjaśnia, że nie ma związku pomiędzy ruchem odpowiedzialnym 
za noc i dzień a ruchem Słońca i Księżyca. (A Allah wie najlepiej.)  

Do XVI wieku sądzono, że Ziemia była środkiem kosmosu. Pogląd 
ten znany jest jako „model geocentryczny” – z greckiego geo (ziemia) 
i centron (środek). To przekonanie zostało podważone przez słynnego 
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astronoma Mikołaja Kopernika w 1543 roku w jego książce De 
revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich),  
w której zasugerował, że Ziemia i inne planety obracają się wokół 
Słońca. W wyniku obserwacji przy użyciu teleskopu wykonanego 
przez Galileusza w 1610 roku, stwierdzono, że Ziemia rzeczywiście 
obraca się wokół Słońca. Większość ówczesnych uczonych odrzuciła 
teorię Kopernika, ponieważ do tej pory uważano, że to Słońce krąży 
wokół Ziemi. Słynny astronom Johannes Kepler opisując ruch planet 
potwierdził model heliocentryczny w XVI i XVII wieku. W tym 
modelu, którego nazwa pochodzi od słów Helios (słońce) i centron 
(środek), to Słońce jest centrum wszechświata a nie Ziemia. Inne ciała 
niebieskie również obracają się wokół Słońca. Jednak wszystko to 
zostało już ujawnione 1400 lat temu w Koranie. 

Twierdząc, że to Ziemia stanowi centrum wszechświata, starożytny 
grecki astronom Ptolemeusz był odpowiedzialny za geocentryczną 
koncepcję wszechświata, która utrzymywała się przez setki lat. Z tego 
powodu podczas objawienia Koranu nikt nie wiedział, że geocentryczny 
model, według którego to ruch Słońca był odpowiedzialny za rytm dnia 
i nocy, był nieprawidłowy. Wręcz przeciwnie: uważano, że wszystkie 
gwiazdy i planety poruszają się wokół Ziemi. Wbrew szeroko rozpo-
wszechnionym błędom tamtych czasów, to właśnie w Koranie znajdu-
jemy wiele wyrażeń, które pokrywają się z faktami naukowymi 
dotyczącymi dnia i nocy: 

Na Słońce i na jego jasność poranną i na Księżyc, kiedy 
po nim następuje, i na dzień, kiedy jaśnieje jego blaskiem 
i na noc, kiedy okrywa je ciemnością (sura Ash-Shams,  
[91:]1-4) 

Jak wynika z powyższego wersetu, dzień jest wynikiem ruchu Ziemi. 
To nie ruch Słońca jest odpowiedzialny za dzień i noc. Innymi słowy: 
Słońce jest nieruchome zarówno w dzień jak i w nocy. Informacja 
w Koranie obala tezę, że Ziemia jest nieruchoma, podczas gdy Słońce 
obraca się wokół niej. Jest to więc oczywiste, że Koran pochodzi od 
naszego Pana, tego, który jest nieskrępowany czasem i przestrzenią. 
W miarę rozwoju nauki i technologii na jaw wychodzi coraz więcej 
przykładów zgodności pomiędzy Koranem a nauką. 
Jest to przedstawione również w innym wersecie Koranu: 
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W ich opowiadaniach jest pouczający przykład dla 
obdarzonych rozumem. Nie jest to zmyślone opowia- 
danie, lecz potwierdzenie prawdziwości tego, co było 
przedtem i wyjaśnieniem wszystkich rzeczy i drogą  
prostą i miłosierdziem dla ludzi, którzy wierzą.  
(Sura Yusuf, [12:]111) 

Powyższy rękopis [widoczny na stronie internetowej] z lat 50-tych 
XVIII wieku przedstawia geocentryczny model wszechświata. 
Upłynęło wiele lat zanim porzucono ten model i zastąpiono go  
modelem heliocentrycznym. 

------------------------------------------------------ 
 
 

Moja odpowiedź: Zaokrąglenie Ziemi 
 
Po pierwsze: czy w Koranie Ziemia jest okrągła? Zajrzyjmy do wersetu, 
który podał pan Harun – Koran 36:38-40. 
 

I Słońce przemierza do swego miejsca odpoczynku. Takie 
jest ustanowienie wszechmocnego, wszechwiedzącego. 
I my ustaliliśmy fazy dla Księżyca, aż staje się podobny 
do suchej gałęzi palmowej. I ani Słońcu nie wolno doga-
niać Księżyca ani też noc nie może nastać przed dniem; 
i wszystko żegluje po orbicie. 

 
W powyższym wersecie pojawia się jednoznaczny błąd. Słońce 
zachodzi i przemierza do swego miejsca odpoczynku. Aby zrozumieć 
dokładniej o co chodzi w tym wersecie, powinniśmy przeczytać Koran 
39:5: 
 

 َرَّخَسَوۖ  ِلْیَّللا ىَلَع َراَھَّنلا ُرِّوَُكیَو ِراَھَّنلا ىَلَع َلْیَّللا ُرِّوَُكیۖ  ِّقَحْلاِب َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ
  ُراَّفَغْلا ُزیِزَعْلا َوُھ ََالأۗ  ى°مَسُّم ٍلََجِأل يِرْجَی ٌّلُكۖ  َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا

 
On prawdziwie stworzył niebiosa i ziemię. On nawija noc 
na dzień i nawija dzień na noc i podporządkował Słońce 
i Księżyc – każde wędruje do naznaczonego kresu. ... 

 
Muzułmanie twierdzą, że chodzi tutaj o zaokrąglenie Ziemi. Popatrzcie 
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na słowo „nawija”, które wykorzystali muzułmanie w większości 
tłumaczeń tego wersetu. Jeśli dzień i noc nie istnieją fizycznie, to jak 
możemy je nawinąć? Słowo „nawijać” może być użyte tylko odnośnie 
czegoś, co posiada fizyczny kształt. W dodatku jedno musi być większe 
od drugiego, tak aby można było owinąć jedno drugim. Wytłumaczę 
to posługując się pewnym przykładem: jeśli chcemy zawinąć pudełko 
o wymiarach 7 cm x 7 cm x 7 cm w papier pakowy, wtedy będziemy 
potrzebować co najmniej 8 cm x 8 cm x 8 cm tego papieru. Tu nie 
chodzi o farbę, którą możemy pomalować to pudełko. 
 
Nawet gdyby dzień i noc były fizycznymi przedmiotami, to nie mają 
takiej samej długości. Nie można nawinąć jedno na drugie. Aby udo-
wodnić, że Allah sądził, że dzień jak również i noc jest fizycznym 
obiektem, przeczytajmy to: 
 
 

Dzień i noc są stworzone jako coś fizycznego 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 5, księga 59, hadis 688239: 
 

„...Prorok powiedział: Czas przybrał swój pierwotny kształt, 
który posiadał, gdy Allah stworzył niebiosa i ziemię....” 

 
Może słowa Mahometa nie wystarczają. Zobaczmy w takim razie co 
podaje Koran 21:33: 
 

On jest Tym, który stworzył noc i dzień, Słońce i Księżyc. 
Wszystko żegluje po orbicie. 

 
Gdy muzułmanie dyskutują o tym wersecie, wówczas starają się 
zignorować fakt, który jest bardzo wyraźnie widoczny: 
 

1. Czy noc musi zostać stworzona? Kto stworzył noc? 
Allah zaczyna od stworzenia nocy, lecz noc to nic innego 
jak ciemność a ciemność to brak światła. Jeśli więc Allah 
stworzył dzień po nocy, to czy mamy wywnioskować, że przed 
stworzeniem dnia było światło? Ponadto: czym jest stworzenie 

                                                
239  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/64/428. 
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dnia, jeśli nie stworzeniem światłości? To zaprzecza temu 
wersetowi a ponadto jest to oczywisty błąd naukowy. 

2. W Biblii widzimy, że jest to całkowicie jasne. Bóg nie stworzył 
ciemności, ponieważ nie ma takiej potrzeby – ciemność to brak 
światła, jak widzimy w Księdze Rodzaju 1:1-5: 
 

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś 
była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad 
wodami. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» 
I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, 
oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, 
a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – 
dzień pierwszy. 
 

3. Zauważcie, że w przytoczonej powyżej surze 21:33 
podkreśliłem słowa „wszystko żegluje”. Przeczytajcie wszystko 
raz jeszcze i zauważcie, że słowa „wszystko żegluje” odnoszą 
się zarówno do Słońca i Księżyca jak i dnia i nocy. 

4. Oznacza to, że według Allaha dzień i noc również żeglują! 
Allah sądzi więc, że dzień i noc zostały stworzone jako fizyczne 
przedmioty – tak samo jak w przypadku Słońca i Księżyca. 
Jest to jednoznaczny błąd i nieporozumienie odnośnie tego 
jak następuje dzień i noc. 

 
Tłumaczenie według Muhsina Khana, Koran 16:12: 
 

On podporządkował dla was noc i dzień, Słońce i Księżyc; 
i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. 
Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy są rozumni. 

 
Jeśli dzień i noc nie istnieją fizycznie, to jak można je podporządkować? 
Oto jak łatwo można zdemaskować fałszywe twierdzenia muzułmanów. 

 
Słońce i Księżyc. 

Dzień i noc. 
Nie doganiają się nawzajem. 
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Koran 36:40: 
 

I ani Słońcu nie wolno doganiać Księżyca ani też noc nie 
może nastać przed dniem; i wszystko żegluje po orbicie. 

 
ñ Zauważcie tutaj, że noc (ciemność) nie może nastać przed 

dniem. Faktem jest, że to noc jest pierwotnym stanem a dzień 
zawsze następuje później. 

ñ Jeśli to rzeczywiście prawda, to czy słowo „doganiać” oznacza 
„doganiać fizycznie”? Można na to spojrzeć na dwa sposoby. 

 
A.  Słońce, Księżyc, dzień i noc nie mogą się wzajemnie 

dogonić fizycznie. 
 

Oznaczałoby to, że dzień i noc nie doganiają się wzajemnie 
fizycznie. To z kolei jest dowodem na to, że werset, o którym 
mówiliśmy przedtem, potwierdza, że Koran jest ponownie 
w błędzie. Jeśli oznacza to, że nie wydarza się to fizycznie, 
wtedy Allah musiał zapomnieć o zaćmieniu. Może nie wie, 
że podczas zaćmienia dzień i noc „spotykają się” tego samego 
dnia. Nie zapominajmy, że podczas zaćmienia występuje 
zarówno dzień i noc jak i Księżyc i Słońce. 

 
B.  Jeśli słowa „wszystko żegluje” nie odnoszą się 

do fizycznego dogonienia, wtedy oznacza to,  
że Słońce i Księżyc nie są fizycznymi obiektami  
a to byłoby ponownie błędem. 

 
1. Tak czy inaczej mamy tutaj do czynienia z poważnym błędem. 

Czy Allah wiedział o zaćmieniu? Jest to tak jednoznaczne co 
podaje tutaj Allah. Wymyślił sobie, że dzień i noc nie mogą się 
wzajemnie dogonić. W przypadku zaćmienia nie jest to prawdą. 

2. Pamiętajmy, że w przypadku zaćmienia noc dogania dzień. 
3. To właśnie spowodowało, że Mahomet powiedział w Koranie 

54:1, że Dzień Sądu był blisko. Mahomet, nieświadomy faktu, 
że nastąpiło zaćmienie, był przekonany o tym, że rozerwał się 
Księżyc. Sądził, że Księżyc pękł i ogłosił fałszywe proroctwo, 
że rozpoczął się Dzień Sądu, ponieważ dla niego zaćmienie było 
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tego znakiem.
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4. To powiedziawszy udowodniliśmy następne błędy Koranu –
 w tym fałszywą historię rozerwania się Księżyca. 

 
Fateh Al-Bari, strona 105-106: 
 
„Prorok Mahomet wspomniał o słowie ’zaćmienie’ cztery tysiące 
razy lub nawet więcej.” 
 

 َةَّصِق َرَكَذَف - َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص -ِ َّ»ا ِلوُسَر ِدْھَع ىَلَع ُسْمَّشلا ِتَفَسَخ : َلاَق ٍساَّبَع ِنْبا
 ْنَمَف ، اَنُھ ُروُْكذَمْلا ُْردَقْلا اَھیِفَو - َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَص -ِ ّيِبَّنلا َةَبْطُخ َُّمث ِفوُسُخْلاِ ةَالَص

 َُرثَْكأ َْوأ ِنَاثیِدَح َثیِدَحْلا اَذَھ ََّنأ ُُّنظَی ُبَاتِكْلا اَھْیَلَع َلََمتْشا يِتَّلا ِثیِداََحْألا َّدَعَ داََرأ
  اَھُوْحَن َْوأ ٍفَالآُ ةَعَبَْرأ ٍراَرَْكت ِرْیَغِبُ َھتَّدِع ََّنأ ىَكَح ْنَم َكَِلذ يِف َعَقَوْ دَقَو ، ِءَادِتْبِالا ِفَالِتْخِال

 
Jednakże słowo „Allah” występuje w Koranie 2690 razy, tak więc 
bez wątpienia zaćmienie było dla Mahometa bardzo przerażającym 
zjawiskiem i to do tego stopnia, że kazał muzułmanom nawet uwolnić 
niewolników, aby złagodzić gniew Allaha. 
 
Zostało to nawet udokumentowane, że podczas zaćmienia Słońca 
prorok Allaha kazał uwolnić niewolników (zbiór Sahih Al-Bukhari, 
tom 2, księga 18, hadis 163240): 
 

„Bez wątpienia podczas zaćmienia Słońca prorok  
kazał ludziom uwolnić niewolników.” 

 
Dodatkowo Mahomet ofiarował specjalną modlitwę podczas zaćmienia, 
ponieważ myślał, że jest to coś, co Allah czynił jako przestroga. 
W zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 2, księga 18, hadis 158241, czytamy: 
 

Wysłannik Allaha powiedział: „Słońce i Księżyc są dwoma 
znakami spośród znaków Allaha i nie zaciemniają się 
z powodu czyjejś śmierci, lecz Allah przeraża nimi swoich 
wiernych.” 

 

                                                
240  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/16/14. 
241  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/16/9. 
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W zbiorze Sahih Muslim, księga 4, hadis 1985242, czytamy: 
 

Przekazał Ibn Abbas: Apostoł Allaha przestrzegał modłów 
podczas trwania zaćmienia. Wyrecytował (Koran w [modli-
twie] qiyam) a następnie złożył pokłon. Ponownie wyrecy-
tował [Koran] i ponownie złożył pokłon. [Potem] Ponownie 
wyrecytował [Koran] i złożył pokłon i ponownie wyrecy-
tował [Koran] i złożył pokłon; a drugi (rakat) był podobny. 

 
Dlaczego nasz naukowiec Mahomet zaczął odprawiać modły, 
gdy zobaczył zaćmienie? Jest to oczywiste, że Mahomet nie miał 
zielonego pojęcia czym było to zjawisko. Zastanawiam się dlaczego 
muzułmanie nie robią tego co Mahomet podczas zaćmienia. Chętnie 
zobaczyłbym muzułmanów praktykujących to w naszych czasach. 
Dzisiaj wiedzą, że jest to oparte na ignorancji i dlatego nie odprawiają 
już modłów. 
 
Jednak muzułmanie nie poddają się i przedstawiają wciąż nowe teorie 
co przyczynia się do tego, że coraz więcej ludzi dostrzega błędy 
w Koranie, jak na przykład w następnym przykładzie. 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 

Twierdzenie muzułmanów: 
Względność czasu 

 
Dzisiaj względność czasu jest udowodnionym faktem naukowym. 
Zostało to odkryte przez Alberta Einsteina i udokumentowane w jego 
teorii względności we wczesnych latach zeszłego stulecia. Do tego 
czasu nie było to znane, że czas jest względny ani też, że może ulec 
zmianie w zależności od okoliczności. Jednak renomowany naukowiec 
Albert Einstein udowodnił ten fakt poprzez odkrycie teorii względności. 
Pokazał, że czas jest zależny od masy oraz prędkości. 
 
Jednakże w Koranie są już zawarte informacje odnośnie względności 
czasu. Kilka wersetów odnośnie tej kwestii podaje, że: 

                                                
242  Patrz: https://sunnah.com/muslim/10/21. 
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… I, zaprawdę, jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc 
lat według waszego liczenia. (Koran, 22:47) 

 
On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz, który potem 
wznosi się do Niego w ciągu dnia liczącego tysiąc lat 
według waszej rachuby. (Koran, 32:5) 

 
Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego 
długość wynosi pięćdziesiąt tysięcy lat. (Koran, 70:4) 

 
Fakt, że względność czasu jest tak wyraźnie opisana w Koranie, którego 
początki objawienia sięgają 610 roku, jest kolejnym dowodem na to, 
że jest to boska księga. 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 

Moja odpowiedź 
 

Jeśli to ma być dowodem na względność czasu, wtedy oznacza to, 
że chrześcijanie posiadali taki dowód na długo przed pojawieniem się 
islamu. Zgodnie z twierdzeniami muzułmanów nie można przypisywać 
Koranowi żadnych zasług, jeśli informacje te były już dostępne w wielu 
innych, wcześniejszych książkach a tutaj jest to tak jednoznaczne, 
że Mahomet ponownie kopiuje z Biblii. Muzułmanie mawiają, że Koran 
wypowiada się o względności czasu. Czy to prawda? Poniżej mamy ich 
dowód na to. Koran 22:47: 
 

  َنوُُّدَعت اَّمِّم ٍةَنَس ِفَْلأَك َّكِبَرَ دنِع اًمْوَی َِّنإَوۚ ُ هَدْعَوُ َّ»ا َفِلُْخی َنلَو ِباَذَعْلاِب َكَنُولِجَْعتْسَیَو 
 

… I, zaprawdę, jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat 
według waszego liczenia. 

 
Następnie muzułmanie wskazują na naukowe publikacje i wyjaśniają 
nam, że czas jest zmienny lub że czas jest względny wobec miejsca. 
Nie jestem pod żadnym względem przeciwny temu co nauka podaje 
na ten temat. Chciałbym jednak wskazać na to, że muzułmanie, którzy 
starają się udowodnić, że wersety Koranu posiadają naukowe podłoże, 
zastawiają na siebie pułapkę, gdy twierdzą, że tym wersetom nie należy 
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przypisywać metaforycznego znaczenia. Zobaczmy o co chodzi. 
 

1. Na początku należy wspomnieć o tym, że Mahomet ukradł z Biblii 
te oto wersety: 

 
2 List św. Piotra 3:8: Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie 
tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc 
lat jak jeden dzień. 

 
Księga Psalmów 90:4: Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak 
wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. 

 
Biblia pokazuje nam, że dla Boga czas nic nie znaczy. Nie oznacza 
to jednak, że Bóg posiada dzień i że ten dzień jest równy czemuś 
konkretnemu, ponieważ to On jest naszym Panem oraz istnieje poza 
czasem. Jak podaje Biblia w Ewangelii wg św. Jana 1:1-3:  

 
1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo. 
2 Ono było na początku u Boga. 
3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, 

co się stało. 
 
Słowa „Na początku” to te same słowa, które mamy w Księdze 
Rodzaju 1:1: 

 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 
 

Początek reprezentuje początek czasu dla Jego stworzenia. Przedtem 
nie było czasu. Nawet naukowcy zgadzają się co do tej kwestii. 
Pozwólcie, że wyrażę to jasno: nasz Pan jest poza naszym czasem 
i nie podlega czasowi. Początek czasu był początkiem dla stworzenia 
a nie dla Boga. 

 
2. Jeżeli jednak jeden dzień dla Allaha to naprawdę tysiąc lat naszego 

czasu, wtedy oznacza to, że Allah znajduje się „wewnątrz” naszego 
czasu. 

3. Jeśli więc muzułmanie odliczają czas dla Allaha, wtedy oznacza to, 
że Allah nie istniał przed rozpoczęciem czasu, ponieważ podlega 
istnieniu czasu. Pamiętajcie, że to nie ja wyrwałem to z kontekstu 
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metaforycznego. To byli muzułmanie i teraz nie mogą już 
skorygować swojego twierdzenia. 

4. Zgodnie z założeniem muzułmanów głoszących, że wersety 
koraniczne odnoszą się do względności czasu, która jest oparta 
na zmianie lokalizacji i fizycznego istnienia obiektów, oznacza to, 
że Allah istniał fizycznie i istnieje w pewnym miejscu a czas 
przemija tam dla niego bardzo wolno. 

5. Oznaczałoby to również, że Allah podlega prawom fizyki. 
Czy nie jest to wystarczającym dowodem na to, że jest on raczej 
stworzeniem aniżeli Stwórcą? 

6. Oznaczałoby to również, że gdybyśmy przybliżyli Allaha do Ziemi, 
wtedy szybciej by się zestarzał i miałby taki sam 24-godzinny 
dzień jak i my. Byłby wtedy częścią „eksperymentu” a czas byłby 
dla niego zmienny. 

7. Jeśli więc dni Allaha są normalnymi dniami a dni te nie mają nic 
wspólnego z naszymi dniami, wtedy oznacza to, że Allah „posiada” 
również miesiące i lata. Allah nie istnieje poza granicami początku 
czasu. 

8. Biblia podaje w Księdze Rodzaju 1:1: 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

9. Gdy Bóg wszystko stworzył, to był to początek czasu takiego 
jakiego znamy, ale Bóg istniał przed początkiem czasu. 
W przypadku Allaha widzimy jednak, że jest on ograniczony 
czasem. Allah nie może być Stworzycielem. Ponadto: jeśli Allah 
rozumiałby prawa fizyki, to dlaczego muzułmanie próbują zrobić 
z nas idiotów mówiąc, że „siedem niebios” to „siedem warstw 
atmosfery”? 

10. Jeśli te siedem niebios to warstwy atmosfery, to czy nauka nie 
dowodzi, że czas ulega zmianie, gdy przemieszczamy się przez 
atmosferę? Jest to więc jednoznaczne, że muzułmanie kłamali, 
gdy powiedzieli, że siedem niebios to atmosfera! 

 
 

Jednoznaczne błędy w nauczaniu Mahometa: 
Ile zakończeń nocy jest na ziemi? 
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Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga nocnych modłów, numer 1081 (lub 
przeczytajcie zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 2, księga 21, hadis 246): 
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 َكَراََبت اَنُّبَر ُلِزْنَی" :َلاَق َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا َلوُسَر ََّنأ ُ،ھْنَع هللا َيِضَرَ ةَرْیَُرھ يَِبأ ْنَع
 ْنَمُ ھَل َبیَِجتَْسأَف يِنوُْعدَی ْنَم ُلُوقَیَف ُرِخْآلا ِلْیَّللا ُُثُلث ىَقْبَی َنیِح اَیْنُّدلا ِءاَمَّسلا ىَلِإ ٍةَلْیَل َّلُك ىَلاََعتَو
 دمحأو ، )498 مقر ، 1/214( كلام ھجرخأ .ُ"ھَل َرِفَْغأَف يِنُرِفَْغتْسَی ْنَمُ ھَیِطُْعأَف يُِنَلأْسَی
 مقر ، 1/521( ملسمو ، )1094 مقر ، 1/384( يراخبلاو ، )10318 مقر ، 2/487(

 نسح : لاقو )3498 مقر ، 5/526( يذمرتلاو ، )1315 مقر ، 2/34( دواد وبأو )758
 )  1366مقر ، 1/435( ھجام نباو . حیحص

 
Hadis jest potwierdzony jako poprawny. Jak pokazuję w arabskim 
tekście powyżej, jest on poprawny według: 

 
1. Al-Bukhari 1/384, numer 1094 (Arabic) 
2. Musnad Ahamd 2/487, numer 10318 (Arabic) 
3. Sahih Muslim 1/521, numer 758 (Arabic) 
4. Abu Dawood 2/34, numer 1315 (Arabic) 
5. Al-Tirm'zi 5/526, numer 3498 (Arabic) 
6. Ibn Majah 1/435, numer 1366 (Arabic) 

  
A oto tłumaczenie hadisu ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 2, księga 21, 
hadis 246243: 
 

Wysłannik Allaha powiedział: „Nasz Pan, błogosławiony, 
wyniosły, przybywa każdej nocy do nas do najniższego 
nieba podczas trzeciej części nocy mówiąc: 'Czy jest 
tutaj ktoś, kto mnie wzywa, tak abym mógł odpowiedzieć 
na jego błaganie? Czy jest tutaj ktoś, kto mnie prosi, tak 
abym mógł przychylić się do jego prośby? Czy jest tutaj 
ktoś, kto poszukuje mojego przebaczenia, tak abym mógł 
mu przebaczyć?'” 

 
1. Ile „trzecich części nocy” mamy na ziemi? Każdy muzułmanin 

odpowie wam, że każde miasto na świecie ma swój wyznaczony 
czas na odprawianie modłów. 

2. Jak Allah miałby zstąpić na ziemię w ciągu trzeciej części nocy? 
3. Dla jasności powiedzmy, że trzecia część nocy jest o 2 nad ranem. 
4. Ile 2-ich w nocy mamy na całym świecie? Mamy 24 strefy 

                                                
243  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/19/26. 
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czasowe. 
5. A więc Allah musi nawiedzić ziemię 24 razy dziennie! 
6. Gdzie Allah zstępuje na ziemię? Do najniższego nieba. 
7. To oznacza, że Allah nigdy nie opuścił swojego miejsca 

przebywania, aby zstąpić na ziemię! On jest zawsze na dole 
podczas trzeciej części nocy. Allah musi być cały czas na dole, 
24 godziny na dobę. 

8. Jedyna możliwa odpowiedź na stanowisko Mahometa jest taka, 
że według islamu Ziemia posiada tylko jedną strefę czasu i tylko 
jedną trzecią część nocy – tzn. Ziemia musi być płaska. 

9. Czas Allaha nie różni się już od naszego czasu, ponieważ 
muzułmanie wierzą we „względność czasu” a Allah jest  
tak blisko nas, ponieważ zstępuje fizycznie. 

 
W związku z tym należy zapytać, czy Allah wstępuje do swojego 
stworzenia? Wszyscy dobrze wiemy, że muzułmanie twierdzą, że Bóg 
nie może wstąpić w swoje stworzenie. Twierdzenie to jest przytaczane 
tylko z jednego powodu: aby udowodnić, że Jezus nie może być 
Bogiem. 
 
Jeśli więc Allah nie może wstąpić w swoje stworzenie, to jak w takim 
razie przemieszcza się pomiędzy siedmioma niebiosami oraz wewnątrz 
siedmiu niebios? 

 
Przeczytajmy raz jeszcze hadis ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 2, 
księga 21, hadis 246244: 
 

Wysłannik Allaha powiedział: „Nasz Pan, błogosławiony, 
wyniosły, przybywa każdej nocy do nas do najniższego 
nieba podczas trzeciej części nocy mówiąc: 'Czy jest 
tutaj ktoś, kto mnie wzywa, tak abym mógł odpowiedzieć 
na jego błaganie? Czy jest tutaj ktoś, kto mnie prosi, tak 
abym mógł przychylić się do jego prośby? Czy jest tutaj 
ktoś, kto poszukuje mojego przebaczenia, tak abym mógł 
mu przebaczyć?'” 

 

                                                
244  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/19/26. 



 

 390 

1. Allah przemieszcza się pomiędzy dwoma miejscami: „A” i „B”. 
2. „A” to siódme (najwyższe) niebo.  
3. „B” to najniższe niebo. 
4. Allah musi przejść przez siedem niebios a następnie zatrzymać się 

w najniższym niebie. 
5. Oznacza to, że twierdzenie muzułmanów, że Allah nie jest 

w swoim stworzeniu, jest kłamstwem. Jak Allah może przechodzić 
przez siedem niebios, jeśli w nich nie jest? 

 
 

Czy Allah jest w swojej 
nodze czy poza nią? 

 
Koran 68:42 (tłumaczenie według Muhsina Khana):245 
 

(Wspomnij) o Dniu, gdy zostanie odsłonięta goleń 
– (tzn. w Dniu Zmartwychwstania) – a oni zostaną 
wezwani do oddania pokłonu (wobec Allaha), lecz 

                                                
245 Porównaj też tafsir (wykładnię) Ibn Kathira odnośnie wersetu 68:42 

http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Qalam/The-Terror-of-the-Day-of-Judge---  
lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/68.42 – tekst zaczyna się od słów: 
„Our Lord will reveal His Shin”. Tłumaczenie na język polski: 
(Nasz Pan obnaży swoją goleń i każdy wierzący mężczyzna i [wierząca] 
kobieta odda mu pokłon. Jedynymi ludźmi, którzy pozostaną w pozycji 
stojącej, to ci, którzy w życiu doczesnym składali pokłon tylko po to, aby 
ich zobaczono i usłyszano (dla popisu). Ten typ człowieka będzie próbował 
wówczas złożyć pokłon, ale jego plecy staną się jedną sztywną płytą 
(kręgosłup nie zegnie się ani się nie wygnie).)…”  
 
Patrz również zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 93, hadis 532 
(https://sunnah.com/bukhari/97/65): (...) Wtedy wszechmocny przyjdzie do 
nich w innej postaci niż ta, pod którą widzieli go pierwszym razem, i powie: 
„Ja jestem waszym Panem” a oni powiedzą: „Ty nie jesteś naszym Panem.” 
I nikt nie będzie mówił do Niego jak tylko prorocy i zostanie powiedziane 
do nich: „Czy znacie jakiś znak, po którym możecie go rozpoznać?” Oni 
powiedzą: „Goleń” i tak Allah odkryje swoją goleń, na co każdy wierny 
upadnie na twarz przed Nim i zostaną ci, którzy padali na twarz przed 
nim tylko po to, aby się popisać oraz aby zyskać dobrą reputację. (...) 
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oni (obłudnicy) nie będą w stanie tego uczynić 
 
Pytałem muzułmanów wiele razy, czy Allah posiada nogę. Muzułmanie 
odpowiadają: „Tak, ale jego noga nie jest taka jak nasza!”
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1. Jeśli więc Allah posiada nogę, rękę, twarz oraz palce, wtedy są to 
cechy fizyczne a nie metafora. 

2. Pytam więc: „Czy Allah znajduje się w swoim ciele?” Jeśli 
odpowiedź brzmi: „Tak”, wtedy oznacza to, że Allah może wstąpić 
w swoje stworzenie. Jeśli jednak odpowiedź brzmi: „Nie, Allah 
nie jest wewnątrz swojego ciała.”, to jak możemy nazwać to jego 
ciałem, jeśli nie znajduje się w środku? 

3. Czy to oznacza, że Allah i jego ciało są oddzielnym bytem? 
To oznaczałoby, że Allah to dwie osoby: Allah jako duch  
i Allah jako ciało. I każdy z nich to Allah! 

4. Jeśli Allah jest jeden a duch i ciało też są jednym, to dlaczego 
muzułmanie nie mogą zaakceptować Trójcy (Ojca, Syna i Ducha 
Świętego) jako jedność? 

5. Nie jest to dla nich problemem, aby zaakceptować, że Allah 
posiada prawdziwe ciało, ale nie mogą zaakceptować, że Bóg 
może się objawić w postaci Chrystusa. 

 
 

Ciało Allaha i jego unikalny wygląd 
 

Jeśli więc Allah nie może być wewnątrz swojego stworzenia – 
aczkolwiek już udowodniłem, że nie jest to prawda i że musi być 
wewnątrz swojej nogi, ręki, w palcach oraz twarzy – to zgodzę się przez 
chwilę z muzułmanami dla dobra argumentacji. To oznaczałoby jednak, 
że: 
 
1. Ciało Allaha nie mogło zostać stworzone przez Allaha,  

ponieważ nie może on być wewnątrz swojego stworzenia.  
2. Istnieje Stworzyciel, który stworzył ciało Allaha! 
3. Jeśli ciało Allaha nie zostało stworzone przez nikogo,  

to może sam Allah jest Wielkim Wybuchem? 
4. Poza tym nasuwa się pytanie: po co Allahowi ciało? 
5. Gdy Allah mówi: „Posiadam nogę” – niezależnie od tego  

jak ta noga wygląda lub z jakiego materiału jest stworzona  
– to jest to nadal noga! Jeśli więc Allah opisuje ją słowem  
„noga”, to w takim razie jest to noga. Pamiętajcie: to Allah  
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nadał nazwę rzeczom na tej ziemi według Koranu 2:31: 
 

 ُْمتْنُك ِْنإ ِءَالُؤَھ ِءاَمَْسأِب يِنُوئِبَْنأ َلاَقَف ِةَكِئَالَمْلا ىَلَع ْمُھَضَرَع َُّمث اَھَّلُك َءاَمَْسْألا ََمدآ َمَّلَعَو 
  َنیِقِداَص

 
I on, Allah, nauczył Adama nazw wszystkich rzeczy ... 

 
6. Jeśli więc nazwy te zostały stworzone przez Allaha, według tego 

jaki mają użytek, wtedy oznacza to, że Allah nazywa swoją część 
ciała „nogą” ze względu na to jak jest używana i to niezależnie od 
tego jak ona wygląda. I tak na przykład noga osiołka nie jest taka 
sama jak noga mrówki, ale obydwie nogi nazywane są nogami ze 
względu na funkcję a nie wygląd. To oznacza, że Allah nazywa 
nogę nogą, ponieważ jest ona używana do przemieszczania się! 

7. Teraz muszę zadać takie oto pytanie: jeśli Chrystus nie może być 
Bogiem, ponieważ posiada ciało lub nogi lub ręce – a przecież 
używał tych części ciała –, to dlaczego Allah używa swoich nóg, 
aby się dzięki nim przemieszczać? Czy nie jest to problemem dla 
muzułmanów? 

 
Gdy Allah porusza się pomiędzy niebiosami, to czy zabiera wtedy ze 
sobą swoją nogę czy też pozostawia ją w górnym niebie? Noga, twarz, 
ręka oraz palce to narzędzia. Istnieją ze względu na pewną potrzebę. 
Są to rzeczy fizyczne. Każda fizyczna część ciała wypełnia i zajmuje 
pewną przestrzeń. 
 
Oznacza to, że: 
 
1. Allah posiada wymiar – czyli można go zmierzyć. 
2. Jeśli Allah posiada wymiar i można go zmierzyć, wtedy oznacza to, 

że jest mniejszy od jakiejś innej rzeczy, która jest od niego 
większa, ponieważ nie można posiadać fizycznego wymiaru 
bez możliwości mieszczenia się wewnątrz czegoś innego. 

3. Jeśli więc Allah to nie dwa byty tylko jeden – a jednak jest ciałem 
i duchem –, wtedy, aby mógł być wszędzie, musi być wszędzie 
wraz ze swoim ciałem. To nie jest jednak możliwe, ponieważ jeśli 
posiada wymiar i można go zmierzyć – a jest wszędzie –, wtedy 
powinniśmy być w stanie go zobaczyć, odczuć a nawet dotknąć. 
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4. Jeśli Allah jest wszędzie i nie może być wewnątrz swojego 
stworzenia, wtedy oznacza to, że Koran nie ma racji odnośnie 
natury Allaha. Tak czy inaczej: ten, kto twierdzi, że przekazuje 
słowa Allaha jako słowa pochodzące od Boga, jest po prostu 
kłamcą. 

 
 

Tron Allaha jest wielkości 
nieba i Ziemi  

 
Fateh Al-Bari Fe Shareh, Sahih Al-Bukhari, księga Tawhidu 
(rozdział 112), strona 425246: 
 

 ال وھو باوثلا نم ھب دعو ام زاجنإ - ِدیِحْوَّتلا بَاتِك - يراخبلا حیحص حرش يرابلا حتف
  داعیملا فلخی
 ٍءاَمَس ِّلُك َنْیَبَو ، ٍماَع َِةئاِمُسْمَخ اَھیَِلت يِتَّلاَو اَیْنُّدلا ِءاَمَّسلا َنْیَب : َلاَق ٍدُوعْسَم ِنْبا ِنَع 
 َنْیَبَو ِةَعِباَّسلا َنْیَبَو ، ٍماَع َِةئاِمِسْمَخُ ةَریِسَم ٍءاَمَس ِّلُكُ َظلِغَو ِةَیاَوِر يِفَو ، ٍماَع َِةئاِمُسْمَخ
 ِءاَمْلا َقْوَف ُشْرَعْلاَو ، ٍماَع َِةئاِمُسْمَخ ِءاَمْلا َنْیَبَوِ ّيِسْرُكْلا َنْیَبَو ، ٍماَع َِةئاِمُسْمَخِ ّيِسْرُكْلا
 ْمُكِلاَمَْعأ ْنِم ٌءْيَش ِھْیَلَع ىَفْخَی َالَو ِشْرَعْلا َقْوَفُ َّ»اَو

 
Ibn Mas'ud powiedział: Odległość pomiędzy najniższym 
niebem a niebem znajdującym się nad nim wynosi 500 lat; 
taka sama odległość jest pomiędzy każdym z nich aż do 
siódmego nieba. Warstwa każdego nieba wynosi 500 lat; 
tak samo pomiędzy siódmym niebem a tronem Allaha jest 
500 lat. Ponadto pomiędzy tronem Allaha a wodą jest 500 
lat i nic co czynicie nie jest ukryte przed Allahem. 

 
                                                
246  Porównaj też: https://islamqa.info/en/answers/9566/: 

It was narrated that Ibn Mas’ood said: Between the first heaven and the 
one above it is (a distance of) five hundred years. Between each of the 
heavens is (a distance of) five hundred years. Between the seventh heaven 
and the Kursiy is (a distance of) five hundred years. Between the Kursiy 
and the water is (a distance of) five hundred years, and the Throne is above 
the water. Allaah is above the Throne, and nothing whatsoever of your deeds 
is hidden from Him. (narrated by Ibn Khuzaymah in al-Tawheed, p. 105; 
by al-Bayhaqi in al-Asmaa’ wa’l-Sifaat, p. 401).  This report was classed 
as saheeh by Ibn al-Qayyim in Ijtimaa’ al-Juyoosh al-Islamiyah, p. 100; 
by al-Dhahabi in al-‘Uluw, p. 64). 
(Przekaz zaklasyfikowany jako saheeh [autentyczny].) 
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Wobec powyższego przekazu możemy sobie wyobrazić taki oto obraz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli tron Allaha jest okrągły, wtedy oznacza to, że Allah też jest okrągły. 
 
Jeśli więc znajdujemy się na tronie Allaha, wtedy dzielimy tron Allaha 
razem z nim. Tak, wiem: to staje się coraz bardziej zagmatwane. 
 
Wiemy jednak, że Mahomet mówił o płaskiej Ziemi. Jest również 
wiele rozdziałów w Koranie, które mówią o tym w jasny sposób tak 
jak Koran 79:30, gdzie czytamy: „Następnie rozpostarł ziemię.”  
 
Biorąc to pod uwagę, nasz obraz będzie wyglądał tak: 
 

Tron Allaha jest okrągły i znajduje się wokół nas 

Woda 

Ziemia 
7 nie-    
  bios 

7x500 = 3500 lat  
3500 lat 
szybkości 
osiołka  
(a może 
wielbłąda?) 

Jeśli tron Allaha jest wokół nas, wtedy oznacza to,  
że my jesteśmy wewnątrz tronu Allaha 
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7 niebios x 500 lat odległości pomiędzy każdym z nich = 3500 lat; 
po 3500 latach skończy się przestrzeń a my dotrzemy do wody. 

 
Wykażcie się teraz cierpliwością, ponieważ przeprowadzimy kilka 
obliczeń, aby zobaczyć, co to wszystko oznacza. 
 
Za czasów Mahometa odległość mierzono na podstawie liczby dni 
przemierzonej przez wielbłądy. Maksymalna prędkość wielbłąda 
to około 65 km/h. Odległość pomiędzy tronem Allaha a wodą wynosi 
500 lat, dlatego też: 
 
  Odległość 

Czas = --------------  Czas x Prędkość = Odległość 
  Prędkość 
 

ñ 3500 lat odległości + 500 lat (aż do lustra wody) = 4000 lat 
a wtedy znajdziemy się u Allaha. 

ñ Maksymalna prędkość wielbłąda _ 65 km/h x 24 godziny = 
1560 kilometrów dziennie. 

ñ Muzułmański kalendarz liczy 354 dni x 1560 kilometrów 
dziennie = 552 240 kilometrów, które możemy przemierzyć 
w jednym roku. 

Tron Allaha znajduje się nad płaską ziemią 

Woda 

Ziemia 
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ñ 552 240 kilometrów x 4000 lat = 2 208 960 000 kilometrów 
do Allaha. 

ñ Odległość pomiędzy Słońcem a Ziemią wynosi około 
149 600 000 km. 

ñ 2 208 960 000 (do Allaha) : 149 600 000 (odległość pomiędzy 
Słońcem a Ziemią) = 14,765 

ñ Czyli odległość pomiędzy nami a Allahem to około 15 razy 
odległość do Słońca. 

 
Sprawdźmy teraz jaka jest odległość do najbliższej galaktyki. 
Możemy tutaj skorzystać choćby z wikipedii. 
Z wikipedii dowiadujemy się, że galaktyka Andromedy  
jest oddalona od Ziemi o 2,52 miliona lat świetlnych. 
 

ñ Jeden rok świetlny to 9,4605·1012 kilometrów. 
ñ Oznacza to, że odległość od Ziemi do galaktyki Andromedy to: 

 2,52 miliona lat świetlnych x 9,4605·1012 kilometrów. 
ñ To ponownie dowodzi, że islam jest fałszem – i to przy pomocy 

dowodów naukowych. 
 
Czy – jak właśnie czytaliśmy – pomiędzy każdym niebem jest naprawdę 
500 lat? A może jest to siedemdziesiąt jeden, siedemdziesiąt dwa lub 
siedemdziesiąt trzy lata? Sunan Abu Dawood, księga 41, hadis 4705247: 
 

Przekazał Al-Abbas ibn AbdulMuttalib: Siedziałem w al-
Batha w towarzystwie wśród którego siedział wysłannik 
Allaha, gdy przeszła nad nim chmura. Wysłannik Allaha 
popatrzył na nią i powiedział: Jak to nazywacie? Oni 
powiedzieli: Sahab. On powiedział: A muzn? Oni powie-
dzieli: Oraz muzn. On powiedział: A anan? Oni powiedzieli: 
Oraz anan. AbuDawud powiedział: Nie jestem pewien co 

                                                
247  Porównaj: https://sunnah.com/abudawud/42/128 – Na stronie 

https://sunnah.com hadis 4705 został zaklasyfikowany przez  
Al-Albaniego jako da'if (czyli słaby), niemniej jednak w fatwie 297961 
(https://islamweb.net/en/fatwa/297961/) muzułmańscy uczeni przyznają, 
że inni uczeni – tacy jak Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbaan, Ibn Taymiyyah 
oraz Ibn Al-Qayyim – nie uznają tego przekazu za da'if. 
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do słowa anan. On [Mahomet] zapytał: Czy wiecie jaka jest 
odległość pomiędzy niebem a ziemią? Oni odpowiedzieli: 
Nie wiemy. Następnie on [Mahomet] powiedział: Odległość 
między nimi wynosi siedemdziesiąt jeden, siedemdziesiąt 
dwa lub siedemdziesiąt trzy lata. Niebo, które jest nad nim, 
znajduje się w podobnej odległości (kontynuował, aż wyli-
czył siedem niebios). Nad siódmym niebem znajduje się 
morze, a odległość pomiędzy jego powierzchnią a dnem 
jest jak pomiędzy jednym niebem a drugim. Ponad tym 
znajduje się osiem śnieżnych kóz a odległość pomiędzy 
ich kopytami a udźcami jest jak odległość między jednym 
niebem a drugim. Następnie nad tym znajduje się Allah, 
błogosławiony, wychwalany. 
 
ñ Zauważcie, że Mahomet zmienił sobie liczby oraz używa 

słowa LUB. 
ñ Czy Allah powiedział do niego „LUB”? Najwyraźniej sam 

Allah nie jest pewien jak jest naprawdę. 
ñ „Nad siódmym niebem znajduje się morze.” 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, księga 6, tom 60, hadis 236248.  
Na samym końcu tego hadisu czytamy: 
 

(...) „Na niego, w ręku którego jest moja dusza, odległość 
pomiędzy każdymi dwoma bramami raju jest jak odległość 
pomiędzy Mekką a Busrą (w Asz-Szam).” 

 
Zauważcie, że jest to jednoznacznie fałszywa informacja, ponieważ 
odległość pomiędzy Mekką a Busrą wynosi 1277 km249. Z tego  
wynika, że możliwa jest jedna z dwóch opcji: 
 

1. Droga do bram niebios znajduje się na płaskim terenie. 
2. Z drugiej strony droga do bram nieba wznosi się w górę 

                                                
248  Patrz: https://sunnah.com/urn/43910. 
249  Źródło: https://www.maps.ie/distance-area-calculator.html. Wpisz w pole 

wyszukiwania „Mecca, city, Saudi Arabia” i naciśnij na przycisk ENTER; 
następnie wpisz w to samo pole „Bosra, town, Syria” i ponownie naciśnij 
na przycisk ENTER. Następnie kliknij na: „Calculate”. 
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do następnego nieba – jak często wskazywał Mahomet  
mówiąc, że zmierza się ku górze. 

3. Jak więc ma to trwać 500 lat lub siedemdziesiąt trzy lata – jak 
powiedział Mahomet w zbiorze Sunan Abu Dawood, księga 41, 
hadis 4705? 

 
 Odległość 
Czas = --------------   Czas x Prędkość = Odległość 
 Prędkość 
 
Odległość pomiędzy bramami niebios wynosi 1277 km. Dlatego też: 
 

ñ 1277 km x 7 bram niebios = 8 939 km; tyle wynosi całkowita 
wysokość. 

ñ Odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem wynosi 384 400 km. 
ñ 384 400 km : 8 939 km = 43 
ñ A więc Allah znajduje się o wiele bliżej nas niż Księżyc. 
ñ Lub: Księżyc znajduje się o wiele dalej niż Allah. 

 
Teraz gdy dowiedzieliśmy się jaka jest odległość, to możemy określić 
nasze miejsce docelowe. Miejsce to jest fizycznym miejscem a w tym 
fizycznym miejscu Allah siedzi na swoim fizycznym tronie. 
 
Koran 2:255: 
 

(...) Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia. (...) 
 

Czy Allah posiada fizyczny tron? Zapytajmy Mahometa. 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 5, księga 58, hadis 227250: 

 
(...) Następnie zabrano mnie do Sidrat-ul-Muntaha (tzn. 
do Drzewa Lotosu Ostatniej Granicy). Oto jego owoce były 
jak dzbany w Hajr (tj. miejsce nieopodal Medyny) a jego 
liście były tak duże jak uszy słoni. Dżibril powiedział: 'To 
jest Drzewo Lotosu Ostatniej Granicy.' Oto były tam cztery 
rzeki: dwie ukryte a dwie widoczne; zapytałem: 'Cóż to za 

                                                
250  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/63/113. 
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dwa rodzaje rzek, o Dżibrilu?' On odparł: 'Jeśli chodzi o te 
ukryte rzeki, to są to dwie rzeki w raju a widzialne rzeki to 
Nil i Eufrat.' Następnie pokazano mi Al-Bait-ul-Ma'mur251 
(tzn. Święty Dom) (...) 
 

Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 54, hadis 429252: 
 

(...) Następnie wstąpiliśmy do siódmego nieba i ponownie – 
jak w przypadku poprzednich niebios – zadane i udzielone 
zostały te same pytania i odpowiedzi. Tam spotkałem 
i pozdrowiłem Abrahama, który powiedział: 'Jesteś tu mile 
widziany synu i proroku.' Następnie pokazano mi Al-Bait- 
al-Ma'mur (tzn. Dom Allaha). Zapytałem o to Dżibrila a on 
powiedział: To jest Al Bait-ul-Ma'mur, gdzie 70 000 aniołów 
odprawia codziennie modły a kiedy odchodzą, wtedy nigdy 
do niego nie wracają (lecz zawsze przychodzi do niego 
codziennie kolejna grupa).' Potem pokazano mi Sidrat- 
ul-Muntaha (tzn. drzewo w siódmym niebie) i zobaczyłem 
jego owoce Nabk przypominające gliniane dzbany Hajr  
(tj. miasta w Arabii), a jego liście przypominały uszy słoni 
a cztery rzeki wypływały z jego korzenia – dwie z nich były 
widoczne, dwie zaś były ukryte. (...) 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 52, hadis 48253: 
 

(...) On (Mahomet) powiedział: „Raj posiada sto stopni, 
które Allah zarezerwował dla mudżahedinów walczących 
na jego drodze a odległość między dwoma stopniami jest 
jak odległość pomiędzy niebem a ziemią. Jeśli więc prosicie 
Allaha (o coś), to proście o Al-Firdaus, który jest najlepszą 
i najwyższą częścią raju.” (tzn. narrator pomocniczy dodał: 
„Sądzę, że prorok powiedział również 'Ponad tym (tzn.  
Al-Firdaus) jest tron wspaniałomyślnego (tzn. Allaha) i stąd 
wypływają rzeki raju.”) 

 
Powyżej podkreślone słowo określa konkretne miejsce i jest to antonim 
słowa „pod” lub „poniżej”. Ten hadis określa dokładne miejsce, w 

                                                
251  Al-Bait-ul-Ma'mur to dom Allaha. 
252  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/59/18. 
253  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/56/8. 
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którym znajduje się Allah. Jest to fizyczne miejsce a nie metafora, 
ponieważ Koran podaje w innym wersecie, że tron Allaha będzie 
noszony przez ośmiu aniołów. 
Koran 69:17: 
 

ّبَر َشْرَع ُلِمْحَیَو اَھِئاَجَْرأ ىَلَع ُكَلَمْلاَو   ٌ ةَیِناََمث ٍذِئَمْوَی ْمُھَقْوَف َكِ
 

Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich 
poniesie tron twego Pana ponad nimi. 

 
 لیوأت يف لوقلا » ةقاحلا ةروس ریسفت « يربطلا ریسفت نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا 583 :ص 
 ةیھاو ذئموی يھف ءامسلا تقشناو" ىلاعت ھلوق

 
ّدُح - 26970  كاَّحَّضلا تْعِمَس : َلاَق , دْیَبُع انث : لُوقَی ذاَعُم اََبأ تْعِمَس : َلاَق , نْیَسُحْلا ِنَع تْثِ

 َملْعَی َال فُوفُص ةَیِناََمث : ْمھضْعَب َلاَق } ةَیِناََمث ٍذِئمْوَی ْمھقْوَف ّكبَر شْرَع لِمْحَیَو { : ھلْوَق يِف لُوقَی
  ةَلْعَوْلا قْلَخ ىَلَع كَالَْمأ ةَیِناََمث : ْمھضْعَب َلاَقَو . َّ»ا َِّالإ َّنھتَّدِع

 
Tafsir Al-Tabari, tom 23, strona 583, hadis 26970: 
 

Przekazał Al-Husain; powiedział on: „Zostałem poinfor-
mowany przez Abu-Ma'aza od 'Aubida od Al-'Dahaka, 
który powiedział: 'Wypowiedź Allaha {w tym dniu tron 
waszego Pana będzie noszony przez ośmiu aniołów 
a Allah będzie nad nimi} – niektórzy powiedzieli, że 
chodzi o osiem szeregów aniołów, które wyglądają 
jak karibu.” 

 
Tafsir Al-Jalalayn, wykładnia Koranu 69:17254: 
 

a aniołowie będą na wszystkich krańcach, krańcach ziemi 
i niebios a nad nimi – nad aniołami o których wspomniano  
– w ten dzień osiem aniołów lub osiem szeregów z nich 
będzie nosić tron waszego Pana. 

 
Aby udowodnić, że tron Allaha istnieje fizycznie, przeczytajmy to: 
 

                                                
254 Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Jalal/69.17 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=
69&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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  يربطلا /نآرقلا ریسفت يف نایبلا عماج ریسفت
  :ھلوق يـف ،دھاجـم نع ،ثیـل نع ،لـیضف نبا انث :لاق ،يدسألا بوقعی نب داـبع انثدح
 .ھشرع ىـلع ھعم ھسلُْجی :لاق } ادوُمْحـَم اماقَم َكُّبَر ََكثَعْبَی ْنأ ىَسَع {

 
Tafsir Jami' Al-Bayian, Al-Tabari, tom 2, strona 24: 
 

Przekaz od Mujaheda odnośnie Pana mówiącego: 
„Niech Pan da mu miejsce w szeregu”; on powiedział: 
„Allah sprawi, że prorok zasiądzie z nim na jego  
tronie”. 

 
Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 54, hadis 414255: 
 

„… Przyszliśmy zapytać cię o tę sprawę (tzn. o początek 
stworzenia).” On powiedział: „Na początku nie było nic 
innego jak tylko Allah a (potem On stworzył swój tron). 
Jego tron był nad wodą i zapisał wszystko w Księdze 
(w niebie) i stworzył ziemię i niebiosa.” 

 
Fateh Al-Bari, wykładnia zbioru Al-Bukhari, Początek stworzenia, 
strona 334:256 
 
                                                
255  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/59/2. 
256  Zobacz również https://islamweb.net/en/fatwa/26672/: (...) Uczeni 

powiadają, że pierwszą rzeczą, którą stworzył Allah Wszechmocny, była 
woda, potem tron, potem pióro a potem niebo i ziemia. Ten pogląd jest 
podtrzymywany przez to, co zostało przekazane zgodnie z upoważnieniem 
Abu Ruzayna, że prorok, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, powiedział, że woda 
została stworzona przed tronem. [Ahmad oraz At-Tirmithi] [At-Tirmithi 
uwierzytelniony] Prorok, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, powiedział, że Allah 
Wszechmocny nie stworzył niczego zanim nie stworzył wody. [As-Sindi] 
Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tym, a tym, co zostało przekazane 
zgodnie z upoważnieniem ‘Ubaadaha ibn As-Saamita, że prorok, sallallaahu 
‘alayhi wa sallam, powiedział, że pierwszą rzeczą, którą stworzył Allah 
Wszechmocny, było pióro a następnie Allah kazał mu zapisać wszystko, 
co się wydarzy aż do Dnia Sądu. [Ahmad oraz At-Tirmithi] [At-Tirmithi: 
uwierzytelniony] Al-Haafith Ibn Hajar powiedział, że hadis ten (przekaz) 
oznacza, że pióro zostało stworzone po stworzeniu wody i tronu. 
Powiedziano również, że pióro otrzymało rozkaz pisania natychmiast po 
stworzeniu, a nie, że zostało stworzone jako pierwsze. Odtąd sukcesywnie 
powstawały inne stworzenia. Allah wie najlepiej. 
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 الو ءاملا ال هریغ ءيش نكی مل ھنأ ىلع ةلالد ھیفو ، مدعلا يف حرصأ بابلا ةیاور
  ءاملا ىلع ھشرع ناكو " ھلبق نوكیو " ىلاعت هللا ریغ كلذ لك نأل ، امھریغ الو شرعلا
 دیز نب عفان ةصق يف عقو دقو ، ءاملا ىلع شرعلا قلخ مث اقباس ءاملا قلخ ھنأ هانعم
 قلخ مث ، نئاك وھ ام بتكا : لاقف ملقلا قلخ مث ءاملا ىلع ھشرع ناك ظفلب يریمحلا
  شرعلاو ءاملا دعب تاقولخملا بیترتب حرصف نھیف امو ضرألاو تاومسلا

Nie było nic oprócz Allaha, ani wody, ani tronu, ani nic 
innego, a jego tron był nad wodą, co oznacza, że najpierw 
stworzył wodę, a następnie stworzył tron nad wodą, z cze-
go wynika, że najpierw stworzył wodę a następnie stworzył 
tron a następnie stworzył pióro! I powiedział do pióra: 
napisz wszystko co jest a wtedy stworzył niebo i ziemię! 
 

Na podstawie słów Mahometa i wyjaśnień ze zbioru Al-Bukhari, 
dochodzimy do takiego oto wniosku: 
 
1. Tron Allaha został stworzony – a więc jest to fizyczny tron. 
2. Jeśli Allah znajduje się nad fizycznie istniejącym tronem, 

wtedy również i on jest istotą fizyczną. Dlatego też – jak 
już udowodniłem – Allah posiada ciało. 

3. Nie ma to żadnego znaczenia czy Allah stoi na swoim tronie 
czy też na nim siedzi. Jest to jednak oczywiste, że Allah znajduje 
się na tronie. Gdy Allah jest nad nim – niezależnie od tego jaki 
jest wymiar tego tronu –, wtedy jest to nadal tron, który ma pewne 
wymiary. Jak już widzieliśmy, tron Allaha będzie nosić osiem 
aniołów, co by oznaczało, że tron Allaha jest większy niż sam 
Allah. 

4. Skoro Allah jest nad swoim tronem – a nie pod nim –, wtedy 
oznacza to, że nie jest wszędzie – jak twierdzą muzułmanie. 

5. Allah jest nad tronem. Nie z prawej strony, nie z lewej strony, 
nie z przodu czy z tyłu, ale nad nim. 

6. Nasuwa się teraz takie oto pytanie: po co Allahowi potrzebny 
jest fizyczny tron? Odpowiedź jest taka: Ponieważ on sam jest 
również fizyczny. 

7. Skoro Allah jest fizycznym bogiem, to muzułmanie nie mają 
żadnego powodu, aby odrzucić Boga w osobie Jezusa Chrystusa. 

8. Islam jest fałszywym zarzutem wymierzonym w chrześcijaństwo 
oraz opartym na fałszywym bogu (Allahu) a jedynym celem islamu 
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jest zwalczanie Chrystusa jako Boga. 
9. Z przedstawionego przeze mnie hadisu wynikają pewne kwestie, 

których nie możemy zignorować. Jeśli macie krótką pamięć, 
to przeczytajcie to raz jeszcze. Mamy tam bardzo interesujące 
wyjaśnienie. A więc jeszcze raz: Fateh Al-Bari, wykładnia zbioru 
Al-Bukhari, Początek stworzenia, strona 334: 

Nie było nic oprócz Allaha, ani wody, ani tronu, ani nic 
innego, a jego tron był nad wodą, co oznacza, że najpierw 
stworzył wodę, a następnie stworzył tron nad wodą, z czego 
wynika, że najpierw stworzył wodę a następnie stworzył 
tron a następnie stworzył pióro! I powiedział do pióra: 
napisz wszystko co jest a wtedy stworzył niebo i ziemię! 

 
Co więc wynika z tego wyjaśnienia? 
 
1. Najpierw została stworzona woda. 
2. Czy Allah nie powinien stworzyć najpierw przestrzeni 

dla tej wody? Gdzie ta woda miałaby się podziać? 
3. Jeśli Allah nie musiał stworzyć przestrzeni dla wody – a pierwszą 

rzeczą, którą stworzył była woda –, to musiała już istnieć 
przestrzeń stworzona przez kogoś innego. Z pewnością nie przez 
Allaha. Hadis podaje jasno i wyraźnie co zostało stworzone jako 
pierwsze: woda. Ale nie powinna być stworzona jako pierwsza 
bez stworzenia przestrzeni lub czegoś, co mogłoby ją pomieścić. 

4. Oznaczałoby to, że musi być jeszcze jakiś inny Stwórca, 
który stworzył rzeczy takie jak przestrzeń zanim Allah 
stworzył cokolwiek. 

5. Skoro Allah stworzył najpierw wodę a następnie w kolejce 
do stworzenia znalazł się tron, to muszę zadać takie oto pytanie: 
Dlaczego Allah stworzył najpierw wodę? Czy ją potrzebował? 

6. Dlaczego stworzył tron? Czy był/jest zmęczony?  
A może aby okazać swoją potęgę? Jeśli tak to komu? 

7. Jeśli Allah stworzył najpierw wodę, wtedy oznacza to, że historia 
w Koranie jest fałszywa, ponieważ Koran podaje w surze 79:31, 
że Allah: 

 
 Wyprowadził z niej [tzn. ziemi] wodę i pastwiska. 
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8. Werset ten podaje jednoznacznie, że ziemia była bez wody 

a dopiero potem Allah stworzył nad nią wodę. 
9. Jest to dowodem na to, że Mahomet wymyślał sobie jakieś bajki 

i nie był żadnym prorokiem, ponieważ tworzył opowieści, 
które przeczą słowom Allaha. (Jeśli Allah w ogóle kiedykolwiek 
rzeczywiście przemawiał.) 

Przechodzimy do stworzenia pióra 
 
Fateh Al-Bari Fe Sharh, Sahih Al-Bukhari, strona 334: 
 

Nie było nic oprócz Allaha, ani wody, ani tronu, ani nic 
innego, a jego tron był nad wodą, co oznacza, że najpierw 
stworzył wodę, a następnie stworzył tron nad wodą, z czego 
wynika, że najpierw stworzył wodę a następnie stworzył 
tron a następnie stworzył pióro! I powiedział do pióra: 
napisz wszystko co jest a wtedy stworzył niebo i ziemię! 

 
Pytania: 
 
1. Dlaczego Allah stworzył pióro? 
2. Do czego jest mu potrzebne? 
3. Dlaczego Allah musi coś zapisywać? 
4. Czy to pióro jest żywą istotą, która posiada mózg? W jaki sposób 

pióro porozumiewa się z Allahem? Czy Allah nakazał, aby pióro 
pisało w języku arabskim? Czy pióro zna język arabski? Czy pióro 
robi błędy? Z drugiej strony: czy to pióro jest doskonałe, tak jak 
Allah? Czy jest Bogiem? Czy Allah będzie przeprowadzał korektę? 

5. Mahomet jest najlepszy spośród stworzenia Allaha – jak już 
udowodniłem przytaczając książkę pod tytułem Al-'Khasa'es  
Al-Kubra, autor: Al-Seu'ti, Bejrut, Liban, 1985, tom 1, strona 66: 

 

Prorok powiedział: „Allah stworzył swoje stworzenie 
i wybrał z nich synów Adama a spośród synów Adama 
wybrał Arabów a spośród Arabów wybrał plemię Mudar 
a spośród plemienia Mudar wybrał synów Hashima 
(klan), a spośród [synów] Hashima wybrał mnie, 
najlepszego z najlepszych.” 
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Ale, jak czytamy w Koranie 48:2, Mahomet jest grzesznikiem: 
 

Aby Allah przebaczył ci twoje grzechy przeszłości 
i grzechy przyszłości i aby dopełnił Swoją łaskę 
wobec ciebie i aby poprowadził cię drogą prostą. 
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Koran 40:55: 
 

Bądź więc cierpliwy, ponieważ obietnica Allaha jest 
prawdziwa i proś o przebaczenie za twój grzech i głoś 
chwałę twego Pana wieczorem i rankiem. 

 
Koran 94:1-3: 
 

1 Czyż nie rozszerzyliśmy twojej piersi [o Mahomecie]? 
2 I czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia, 
3 Które przytłaczało ci plecy? 
 

Koran 47:19: 
 

Przeto wiedz, że nie ma boga nad Allaha i proś o prze-
baczenie za twój grzech i grzech wiernych mężczyzn 
i kobiet, gdyż Allah zna wasze miejsca pobytu jak 
i miejsce wytchnienia. 
 

6. Jeśli Mahomet jest najlepszy spośród stworzenia Allaha a jednak 
grzeszył – czyli błądził – to jak to jest w takim razie z piórem, które 
nigdy nie uczyniło błędu? To oznaczałoby, że pióro Allaha jest lepsze 
od Mahometa, ale to przeczyłoby słowom Mahometa o samym sobie. 
Jeśli muzułmanie akceptują, że pióro nie jest lepsze od Mahometa 
i że pióro Allaha popełnia błędy, wtedy oznacza to, że manuskrypt 
Allaha jest błędny, ponieważ jest napisany przez pióro, które nie jest 
doskonałe. 

7. Czy Mahomet zapomniał, że Allah stworzył pióro a następnie 
nakazał mu pisać? Moje pytanie brzmi: pisać na czym? 

8. Jeśli nic nie było stworzone poza wodą i tronem, to na czym 
pisało pióro Allaha? 

9. My, ludzie, piszemy dla jednego z dwóch powodów: 
 
A. aby przekazać wiedzę oraz myśli innym osobom oraz innym 

pokoleniom; 
B. aby uchronić informacje przed utratą ze względu na utratę 

pamięci. 
 

10. Czy Allah sądził, że umrze i dlatego chciał spisać swoje nakazy? 
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11. Ponadto: skoro nikt nie może zobaczyć księgi, którą napisał Allah, 
to czy jedynym czytelnikiem tej księgi był Allah? 

12. Allah musi mieć krótką pamięć oraz obawiać się demencji i utraty 
pamięci. 

13. Muzułmanie wmawiają nam, że Allah ochronił księgę (Koran) 
przed sfałszowaniem i dlatego też zapisał swoje słowa i nakazy. 
Co z innymi księgami Allaha?257 

14. Czy to oznacza, że księga Isy (islamskiego Jezusa) jest zachowana? 
15. Jeśli tak jest, to dlaczego Allah nie przyśle nam kopii? 
16. To oznaczałoby, że Ewangelia nigdy nie została sfałszowana, 

ponieważ jest u góry wraz z Allahem i dlatego też Mahomet 
kłamał. 

17. Dlaczego Mahomet nie poprosił swojego boga o dodatkową 
kopię księgi islamskiego Jezusa? 

18. A może kopia Allaha również została sfałszowana? 
19. Jeśli więc Allah zapisał wszystko zanim stworzył wszechświat, 

to czy oznacza to, że zapisał wtedy nasze przeznaczenie dla nas 
na tym świecie? 

 
--------------------------------------------------- 

 
 

Twierdzenie muzułmanów: 
Prawda o przeznaczeniu 

 
Koran 76:30: 
 

Lecz wy nie zechcecie, jeśli nie zechce Allah.  
Allah jest wszechwiedzący, wszechmądry. 

 
W wyniku eksperymentów, które w 1973 roku przeprowadził profe- 
sor Benjamin Libet, neurofizjolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego, 
ujawniono, że wszystkie nasze decyzje i wybory są podejmowane 

                                                
257  Według islamu Allah zesłał 104 księgi!  

Porównaj: www.islamweb.net/en/fatwa/92097/. 
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z góry, a świadomość „wchodzi do gry” dopiero pół sekundy po tym, 
gdy wszystko zostało już ustalone. Jest to interpretowane przez innych 
neurofizjologów jako fakt, że żyjemy w przeszłości i że nasza świado-
mość jest jak monitor, który pokazuje nam wszystko pół sekundy 
później. 
 
Dlatego żadne z doświadczeń, które przeżywamy, nie istnieje w czasie 
rzeczywistym, ale są one opóźnione nawet o pół sekundy w stosunku 
do prawdziwych zdarzeń. Libet przeprowadził swoje badania opierając 
się na fakcie, że operacja mózgu może być przeprowadzona bez narkozy 
– innymi słowy, gdy pacjent jest w pełni świadomy. Libet stymulował 
mózgi badanych osób niewielką ilością prądu elektrycznego a kiedy 
badane osoby doświadczały odczucia dotyku rąk, wtedy twierdziły, 
że poczuły ten „dotyk” prawie pół sekundy wcześniej. W wyniku 
przeprowadzonych badań, Libet doszedł do następującego wniosku: 
Wszelka percepcja jest normalnie przekazywana do mózgu. Ego nie 
jest niczego świadome, podczas gdy percepcja zostaje podświadomie 
oceniona i zinterpretowana. Informacja, która pojawia się przed naszymi 
umysłami – innymi słowy: której możemy być świadomi –, jest 
przekazywana po pewnym opóźnieniu do kory mózgowej – miejsca, 
w którym znajduje się świadomość. 
 
Wniosek jest taki: Decyzja, aby poruszyć mięsień, ma miejsce zanim ta 
decyzja dotrze do świadomości. Zawsze istnieje opóźnienie pomiędzy 
procesem neurologicznym lub percepcyjnym a uświadomieniem sobie 
myśli, uczuć, percepcji lub ruchu. Innymi słowy: możemy być tylko 
świadomi decyzji dopiero po jej podjęciu. 
 
W eksperymentach profesora Libeta opóźnienie to waha się pomiędzy 
350 a 500 ms, chociaż wniosek, który się nasuwa, nie jest w żaden 
sposób zależny od tych liczb. Ponieważ według Libeta nasze życie 
materialne należy do przeszłości i to niezależnie od długości tego 
opóźnienia – nie ma to znaczenia, czy jest ono duże czy małe, czy 
trwa godzinę czy mikrosekundę. To pokazuje, że każda myśl, każda 
emocja, percepcja czy ruch następuje przed dotarciem do naszej 
świadomości, a to dowodzi, że przyszłość jest całkowicie poza naszą 
kontrolą. 
 
W innych eksperymentach profesor Libet pozostawił wybór uczest-
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nikom, kiedy chcą poruszyć palcami. Mózgi badanych osób były 
monitorowane w momencie poruszania palcami i zaobserwowano, 
że odpowiednie komórki mózgowe przystąpiły do działania zanim 
uczestnicy faktycznie podjęli decyzję. Innymi słowy: polecenie 
„wykonaj” dociera do jednostki a mózg jest gotowy do wykonania 
działania; jednostka uświadamia to sobie dopiero po połowie sekundy. 
Dana osoba nie podejmuje decyzji o działaniu a następnie wykonuje 
to działanie. Wykonujemy raczej działania, które zostały wcześniej 
dla nas ustalone. Mózg dokonuje jednak korekty usuwając wszelkie 
sygnały, że żyjemy faktycznie w przeszłości. Z tego względu w chwili, 
w której określamy coś jako „teraz”, żyjemy w rzeczywistości czymś 
postanowionym już w przeszłości. Jak już wspomniano, badania te 
ujawniają fakt, że wszystko dzieje się z woli Allaha – jak objawiono 
w surze Al-Insan 30. 

 
 

Moja odpowiedź 
 

Powinniśmy postawić sprawę jasno, że jako chrześcijanie żyjemy 
i będziemy osądzani na podstawie naszych wolnych wyborów.  
Ale tak jak wszystko wokół nas tak i my podlegamy prawom natury 
lub prawom uniwersalnym, które zostały ustanowione przez Boga. 
 
Czy możemy na przykład pozostać przy życiu na zawsze tylko przez 
naszą wolną wolę? Odpowiedź brzmi: nie – to dzieje się z woli Bożej. 
Nie będziemy jednak mówić o uniwersalnych prawach takich jak śmierć 
i starzenie się, ale raczej o naszych czynach w naszym życiu – czy są 
dobre czy złe, zgodne z prawem czy też nie itd. 
 
Cieszę się, że pan Harun Yahya wystąpił z tym twierdzeniem, ponieważ 
teraz muzułmanie nie mogą już powiedzieć, że nie wierzą w to, że są 
niewolnikami losu. Zanim przejdę do kwestii losu w islamie, zobaczmy 
o czym tak naprawdę jest to badanie. Zanim zajmiemy się tą materią, 
powinniśmy wiedzieć, że determinizm jest zbiorem teorii a nie faktem 
naukowym. Webster's Dictionary podaje, że jest to „doktryna, zgodnie 
z którą wszystkie wydarzenia, łącznie z ludzkimi wyborami i decyzjami, 
mają swoje przyczyny.” Ale nawet ta teoria nie ma nic wspólnego 
z twierdzeniem pana Haruna. 
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Jeśli zapoznamy się z wynikami badań dr. Benjamina Libeta, wtedy 
zauważymy, że muzułmanie posługują się nimi na swój własny sposób. 
Badanie dotyczy twierdzenia lub teorii – a nie faktu –, według której 
umysł wyprzedza mózg. Można to wyrazić również w inny sposób: 
istnieją dwa „systemy operacyjne” – świadomy (niefizyczny) umysł 
oraz mózg. 
 
Ponadto istnieją rzeczy, które można urzeczywistnić w formie 
eksperymentu, ale nie oznacza to, że normalnie tak właśnie się dzieje. 
 
Przytoczę tutaj tekst, którym posłużył się pan Harun: „Libet stymulował 
mózgi badanych osób niewielką ilością prądu elektrycznego a kiedy 
badane osoby doświadczały odczucia dotyku rąk, wtedy twierdziły, 
że poczuły ten 'dotyk' prawie pół sekundy wcześniej.” 
 
Chodzi więc o reakcję a nie o działanie. Nie ma to nic wspólnego 
z przeznaczeniem. Gdy muzułmanie próbują wprowadzić nas w błąd 
odnośnie półsekundowego opóźnienia, to nie chodzi tutaj o wykonanie 
jakiegoś dużego fizycznego ruchu. W rzeczywistości nie chodzi tutaj 
w ogóle o poruszanie się; chodzi o rzeczy, które dzieją się wewnątrz 
naszego organizmu – podobnie jak nasza skóra może zareagować 
zanim dotrze do niej sygnał z mózgu.  
Więcej informacji odnośnie badania dr. Libeta pod tym linkiem: 
www.learningmethods.com/downloads/pdf/on.benjamin.libet--
free.will.and.determinism.pdf. 
 
Jeżeli znacie język angielski, to możecie również przeczytać ten 
oto artykuł: „Free will is not an illusion” (Wolna wola nie jest iluzją), 
dr. Raymonda Tallisa z 27 września 2007 roku: https://www.spiked-
online.com/2007/09/27/free-will-is-not-an-illusion/. 
 
Możecie również sami poszukać więcej informacji na ten temat, jeśli 
interesuje was filozofia. Poniżej podaję imię i nazwisko pewnego bardzo 
znanego profesora filozofii zajmującego się m.in. determinizmem. Jego 
publikacje możecie znaleźć w Internecie. Ted Honderich, brytyjski 
filozof urodzony w Kanadzie; aktualnie emerytowany profesor filozofii. 
Przytoczę tutaj jego słowa: 
 

„Założenie wolnej woli posiada religijne, etyczne i naukowe 
konsekwencje. Na przykład w sferze religijnej wolna wola 
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oznacza, że wszechmocne bóstwo nie uzewnętrznia swojej 
władzy.” 

 
Załóżmy jednak, że najważniejszy filozof na świecie powiedział, że nie 
posiadamy wolnej woli a swój wniosek opiera na poruszeniu palcem. 
To, że się myli mogę udowodnić w kilka chwil: właśnie wpadłem 
na pomysł, aby kupić bilet na samolot do Londynu i rezerwuję sobie 
miejsce na podróż, którą odbędę za rok. Jeszcze nie wybrałem się 
w podróż. Co da mi te pół sekundy dr. Benjamina Libeta? 
 
Mogę np. otrzymać telefon od kogoś z mojej rodziny, kto mi powie, 
że jest bardzo chory a wszystko to może się stać na jedną sekundę 
przed moim odlotem. Wtedy podejmę decyzję czy udać się w podróż 
czy też nie. Gdzie jest wtedy cały ten determinizm? 
 
Ponadto przeznaczenie pozwoliłoby na uzasadnienie każdego czynu 
mówiąc: „To nie ja – to było przeznaczenie Allaha!” Jaki jest wtedy 
sens objawiania praw przez Allaha, jeśli jest już z góry ustalone, że 
nikt nie będzie ich przestrzegał? Jeśli muzułmanie naprawdę wierzą 
w przeznaczenie, to dlaczego karzą ludzi za to, że nie odprawiają 
modłów lub za to, że porzucają islam? To jest poza ich kontrolą. 
Pamiętajcie: pan Harun powiedział – i tutaj cytuję: 
 

„To pokazuje, że każda myśl, każda emocja, percepcja 
czy ruch następuje przed dotarciem do naszej świadomości, 
a to dowodzi, że przyszłość jest całkowicie poza naszą 
kontrolą.” 
 

1. Zauważcie, że dr Libet tego nie powiedział. To jest odkrycie pana 
Haruna! 

2. Dlaczego więc muzułmanin miałby być wynagradzany za cokol-
wiek, jeśli nie jest to wynikiem jego wolnego wyboru? 

3. Dlaczego miałbym sam przyjąć islam, jeśli Allah i tak sprawi, 
że przyjmę islam. Czy to jego wybór czy mój? 

4. Dlaczego – jak uczy islam – chrześcijanin zostanie wysłany 
do piekła258? Czy dlatego, że jest to wola Allaha? 

                                                
258  Pamiętajcie, że sura 2:62 (oraz 5:69) została unieważniona i zastąpiona 
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5. Jeśli wszystko zależy od przeznaczenia, to dlaczego muzułmanie 
mieliby się w ogóle modlić? Wszystko zostało już postanowione 
dawno temu. 

 

                                                                                                         
surą 3:85. Patrz tafsir Ibn Kathir odnośnie sury 2:62: 
https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.62 (The Meaning of Mu'min...). 
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Ja nazywam to niesprawiedliwością i szaleństwem islamu. Zgodnie 
z wiarą w przeznaczenie, to Allah stoi za wszystkimi przestępstwami 
na całym świecie: za gwałtami, kradzieżami, nienawiścią, zabijaniem 
i molestowaniem dzieci. A potem muzułmanie mówią, że Allah jest 
Bogiem! To czyni go maniakiem kontroli. Oznacza to, że Allah gra 
w jakąś grę a my jesteśmy tylko jego ofiarami. Cóż za wstrętny, 
samolubny bóg. 
 
 

Przeznaczenie w islamie: Allah decyduje 
kto stanie się muzułmaninem a kto nie 

 
Mahomet wyjaśnia, że to Allah sprawił, że niewierni stali się 
niewiernymi. 
 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 4, księga 55, hadis 549259: 
 

 نم قشف انامیإو ةمكح ئلم بھذ نم تسطب تیتأف - ِقْلَخْلا ِْءدَب بَاتِك - يراخبلا حیحص
  مزمز ءامب نطبلا لسغ مث نطبلا قارم ىلإ رحنلا
  

 َلاَق ٍبْھَو ِنْب ِدْیَز ْنَع ِشَمَْعْألا ْنَع ِصَوَْحْألا ُوَبأ اََنثَّدَحِ عیِبَّرلا ُنْب ُنَسَحْلا اََنثَّدَح 3036
 ص -« َِّنإ َلاَق ُقُودْصَمْلا ُقِداَّصلا َُوھَو َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر اََنثَّدَحِ َّ»اُ دْبَع

 ُنوُكَی َُّمث َكِلَذ َلْثِم ًةََقلَع ُنوُكَی َُّمث اًمْوَی َنیِعَبَْرأ ِھُِّمأ ِنْطَب يِفُ ُھقْلَخ ُعَمُْجی ْمُكَدََحأ - 1175
ُ ھَلََجأَوُ ھَقْزِرَوُ ھَلَمَع ُْبتْكاُ ھَل ُلاَُقیَو ٍتاَمِلَكِ عَبَْرأِب ُرَمُْؤیَف اًكَلَمُ َّ»ا ُثَعْبَی َُّمث َكِلَذ َلْثِم ًةَغْضُم
 ِةَّنَجْلا َنْیَبَوُ ھَنْیَب ُنوُكَی اَم ىَّتَح ُلَمْعَیَل ْمُكْنِم َلُجَّرلا َِّنإَف ُحوُّرلا ِھیِف ُخَفُْنی َُّمثٌ دیِعَس َْوأ ٌّيِقَشَو
 ِراَّنلا َنْیَبَوُ ھَنْیَب ُنوُكَی اَم ىَّتَح ُلَمْعَیَو ِراَّنلا ِلَْھأ ِلَمَعِب ُلَمْعَیَفُ ُھبَاتِك ِھْیَلَع ُقِبْسَیَف ٌعاَرِذ َِّالإ
  ِةَّنَجْلا ِلَْھأ ِلَمَعِب ُلَمْعَیَف ُبَاتِكْلا ِھْیَلَع ُقِبْسَیَف ٌعاَرِذ َِّالإ

 
Przekazał `Abdullah: Wysłannik Allaha, prawdomówny 
i prawdziwie natchniony, powiedział: „(Jeśli chodzi 
o wasze stworzenie), to każdy z was gromadzi się w łonie 
matki przez pierwsze czterdzieści dni a potem 
przekształca się w grudkę zakrzepłej krwi przez następne 
czterdzieści dni a następnie przekształca się w kawałek 
ciała przez kolejne czterdzieści dni. Następnie Allah zsyła 
anioła, aby ten zapisał cztery rzeczy: zapisuje on jego 
uczynki, czas śmierci, środki utrzymania oraz czy będzie 
przeklęty lub błogosławiony (w religii). Następnie dusza 

                                                
259  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/60/7. 
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zostaje tchnięta w jego ciało. Tak więc człowiek może 
spełniać uczynki charakterystyczne dla ludzi ognia 
(piekielnego), do tego stopnia, że między nim a piekłem 
pozostanie tylko odległość łokcia a wtedy to, co zostało 
zapisane (przez anioła) zdobędzie przewagę i tak oto 
zacznie spełniać uczynki charakterystyczne dla ludzi raju i 
wejdzie do raju. Podobnie osoba może spełniać uczynki 
charakterystyczne dla ludzi raju, do tego stopnia, że 
między nim a rajem pozostanie tylko odległość łokcia a 
wtedy to, co zostało zapisane (przez anioła) zdobędzie 
przewagę i tak oto zacznie spełniać uczynki ludzi ognia 
(piekielnego) i wejdzie do ognia (piekielnego). 

 
ñ Myślę, że jest to bardzo jasne wyjaśnienie sformułowane 

przez samego Mahometa ukazujące nam, że to, co jest zapisane 
odnośnie każdego z nas zdobędzie przewagę nad tym co 
czynimy w naszym życiu. Bez względu na to jakim nie byłeś 
człowiekiem – złym lub przyzwoitym –, to, co jest dla ciebie 
zapisane będzie ostatecznie twoim przeznaczeniem – bez 
względu na twoje dobre czy złe uczynki. Tak wygląda 
szaleństwo islamu. Kto zaufałby Allahowi po przeczytaniu 
tego tekstu? Gdzie jest sprawiedliwość? 

ñ Jaka korzyść płynie z odprawiania modłów, miłosierdzia lub 
czynienia dobra, gdy rozkazem Allaha jest zabijanie chrześcijan, 
hindusów, buddystów i Żydów? Ostatecznie nie chodzi o to, 
co uczyni każdy z nas, ale o to, co podoba się Allahowi. 

 
Koran 6:148 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

 َبَّذَك َكِلٰ َذَكۚ  ٍءْيَش نِم اَنْمَّرَح َالَو اَنُؤاَبآ َالَو اَنْكَرَْشأ اَمُ َّ»ا َءاَش َْول اوُكَرَْشأ َنیِذَّلا ُلُوقَیَس
 َّنَّظلا َِّالإ َنُوعِبََّتت ِنإۖ  اَنَلُ هوُجِرُْختَف ٍمْلِع ْنِّم مُكَدنِع ْلَھ ُْلقۗ  اَنَْسأَب اُوقاَذ ٰىَّتَح ْمِھِلْبَق نِم َنیِذَّلا
 َنوُصُرَْخت َِّالإ ُْمتَنأ ِْنإَو

 
Ci, którzy dodawali współtowarzyszy Allahowi będą mówić: 
„Gdyby Allah zechciał, to nie dodawalibyśmy mu współ-
towarzyszy, ani też nasi ojcowie i nie zakazywalibyśmy 
niczego [sprzecznego z Jego wolą]. Podobnie ci, którzy 
byli przed nimi, kłamali aż zakosztowali Naszej srogości. 
Powiedz: „Czy posiadacie jakąś wiedzę, którą możecie nam 
pokazać? Wy podążacie tylko za przypuszczeniem i jedynie 
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zmyślacie kłamstwo.” 
 
Według tego wersetu ludzie, którzy wierzyli w wielu bogów (politeiści) 
mówili, że to Allah uczynił ich oraz ich ojców politeistami, a oni zostali 
oskarżeni o kłamstwo. Jednakże poniższy werset podaje coś wręcz 
odwrotnego. Sura 6:107 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

 ٍلیِكَوِب مِھْیَلَع َتَنأ اَمَوۖ  اًظیِفَح ْمِھْیَلَع َكاَنْلَعَج اَمَوۗ  اوُكَرَْشأ اَمُ َّ»ا َءاَش ْوَلَو
 
Gdyby Allah zechciał, to nie dodawaliby Mu współtowarzy-
szy. My nie uczyniliśmy ciebie stróżem nad nimi ani ty nie 
jesteś dla nich opiekunem. 

 
Jestem pewien, że jest to dla was szokujące. Jak może to pochodzić 
od Boga? W Koranie 4:82 sam Allah podaje, że gdyby ta księga nie 
pochodziła od niego, wtedy znaleźlibyśmy w niej liczne sprzeczności. 
Sprzeczności mnożą się nawet w jednym rozdziale. Koran 6:111 
(tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

 اُونِمُْؤیِل اُوناَك اَّم ًُالُبق ٍءْيَش َّلُك ْمِھْیَلَع اَنْرَشَحَو َٰىتْوَمْلاُ مُھَمَّلَكَو َةَكِئَالَمْلاُ مِھْیَِلإ اَنْلَّزَن اَنََّنأ ْوَلَو 
 َنُولَھْجَی ُْمھََرثَْكأ َّنِكٰـَلَوُ َّ»ا َءاَشَی َنأ َِّالإ

 
A gdybyśmy nawet zesłali do nich aniołów i gdyby 
przemówili do nich umarli i gdybyśmy zebrali wszystkie 
rzeczy przed ich oczyma, to oni by nie uwierzyli, chyba  
że zechciałby tego Allah, lecz większość z nich to igno-
ranci. 
 

Koran 6:125 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

Kogo Allah chce prowadzić drogą prostą, temu rozszerza 
pierś dla islamu, a kogo chce sprowadzić z drogi, temu 
czyni jego pierś ciasną, skrępowaną, jak gdyby chciał 
wznieść się do nieba. W ten sposób Allah daje odczuć 
swój gniew tym, którzy nie wierzą. 

 
Koran 4:88: 
 

Dlaczego dzielicie się na dwie grupy odnośnie obłudni-
ków? Allah potępia ich za to czego dopuściły się ich ręce. 
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Czy chcesz poprowadzić tych, których Allah sprowadził 
na manowce? Dla tych, których Allah sprowadził na ma-
nowce nie znajdziesz żadnej drogi. 
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Spójrzcie tylko na to: „Allah potępia ich za to czego dopuściły się 
ich ręce. Czy chcesz poprowadzić tych, których Allah sprowadził 
na manowce?” Jak Allah może powiedzieć, że potępia obłudników za 
ich uczynki, podczas gdy sam przyznaje się do tego, że to on sprowadził 
ich na manowce? Zauważcie, że Allah przeczy sam sobie i to w jednym 
tchnieniu. 
 
Ponadto Allah jest zagniewany na Mahometa za to, że ten próbuje 
pokierować lub „nawrócić” obłudników. Jakie jest w takim razie zadanie 
Mahometa? Allah nie pozwala mu na pokierowanie tych, którzy zostali 
sprowadzeni na manowce, co oznacza, że Mahomet jako prorok nie ma 
racji bytu. Nie otrzymał żadnego upoważnienia od Allaha, aby przywo-
łać z powrotem tych, którzy stali się niewiernymi. Allah wyraził się 
jasno, że Mahomet nie znajdzie możliwości, aby ich uratować, 
ponieważ sam Allah ich odrzucił. 
 
Ważniejszym pytaniem jest jednak to, dlaczego Allah odrzucił udziele-
nia Mahometowi upoważnienia, aby pokierował ludzi ku prawdzie? 
Jest tak dlatego, ponieważ było to sprzeczne z planem Allaha, a wiemy 
o tym, ponieważ rozgniewało to Allaha, że Mahomet próbował cofnąć 
odrzucenie obłudników przez Allaha. 
 
Koncepcja, że islam, Koran i Mahomet zostali wysłani do ludzi, aby 
ich pokierować do zbawienia, jest więc kłamstwem. Gdy tylko Allah 
zdecyduje, że nie jesteś wart stać się muzułmaninem, wtedy twoja 
szansa na „zbawienie” jest zerowa. 
 
W następującym wersecie pokażę wam, że księga ta została stworzona 
przez niezrównoważonego szaleńca. Najwyraźniej Mahomet nie słyszał 
swoich własnych słów. 
 
Koran 81:27-29: 
 

27  To (ten Koran) jest tylko napomnieniem dla światów, 
28  Dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto. 
29  Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce  

tego Allah, Pan Światów. 
 
Werset 28 podaje, że zależy to od danej osoby, czy będzie chciała 
zostać muzułmaninem czy też nie: ci, „którzy chcą iść prosto”.  
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Jednak w następnym wersecie Allah powiada coś odwrotnego! 
Ten bóg postradał zmysły! Czy to nasz wybór czy jego? Jeśli to 
nie nasz wybór to dlaczego podał w poprzednim wersecie, że to 
nasz wybór? W prostych słowach: Allah mówi, że to wybór Allaha.  
Nie ma żadnego znaczenia czego ty chcesz. 
 
 

Kto uczynił szatana wrogiem? To Allah 
 
W następnym wersecie zobaczycie, że nawet szatan jest ofiarą 
przeznaczenia Allaha. Koran 43:36 (tłumaczenie według 
Muhammada Pickthalla): 
 

A ktokolwiek uchyla się od wspominania Wspaniało-
myślnego, temu przydzielimy szatana jako towarzysza; 

 
Allah wyraźnie nam tutaj grozi, że jeśli nie będziemy się do niego 
modlić i go czcić, wtedy on – Allah – przydzieli nam szatana. 
Czy wiecie co to oznacza? Oznacza to, że przedtem – czyli przed 
przydzieleniem komuś szatana – ten nie działał w życiu danej osoby. 
Jeśli w twoim życiu działa już szatan, to po co Allah miałby go do ciebie 
posyłać? Innymi słowy: jeśli jesteś już w błędzie – jesteś na złej drodze 
– i nie czcisz Allaha, to cóż więcej może jeszcze chcieć lub zrobić 
szatan? (Przecież szatan chyba nie chce, abyś czcił Allaha?) Z tego 
wynika, że szatan będzie działał przeciwko tobie. Czyli będzie próbował 
zmienić twoje zdanie, abyś jednak nie opuszczał Allaha i do niego 
powrócił. Szatan może wprawdzie sprawić, że zaczniesz jeszcze 
bardziej pogrążać się w grzechach. Ale kto miałby z tego jakąś korzyść?  
 
W gruncie rzeczy oznacza to, że według Allaha szatan jest jego 
„ambasadorem” oraz jego najlepszym narzędziem, które przyprowadzi 
do niego ludzi. Czy to nie czyniłoby Allaha demonem a może nawet 
i samym przywódcą demonów? 
 
Koran 6:112, tłumaczenie według Usamy Dakdok: 

 
ٍيِبَن ِّلُكِل اَنْلَعَج َكِلٰ َذَكَو   َفُرْخُز ٍضْعَب ٰىَِلإ ْمُھُضْعَب يِحُوی ِّنِجْلاَو ِسنِْإلا َنیِطاَیَش ا°ُودَع ّ
  َنوَُرتْفَی اَمَو ُْمھَْرذَفۖ ُ هُولَعَف اَم َكُّبَر َءاَش َْولَوۚ  اًروُرُغ ِلْوَقْلا

ماعنألا ةروس )  , Al-Ana'am, 112) 



 

 420 

 



 

 421 

I tak oto każdemu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś 
wroga – szatanów spośród ludzi i dżinów: jedni drugim 
podszeptują ozdobne słowa dla oszukania. Ale gdyby 
zechciał twój Pan, to oni by tego nie uczynili. Zostaw 
ich więc razem z tym co oni zmyślają. 
 

Oto co możemy wywnioskować z tego wersetu: 
 

ñ Istnieją dwa rodzaje szatanów: ludzie oraz dżiny.  
(Pamiętajcie, że muzułmanie wierzą w wielu szatanów  
– nie tylko w jednego.) 

ñ To Allah uczynił ich wrogami proroków. 
ñ Oznacza to, że stworzone diabły nie są tak naprawdę złymi 

duchami. To Allah, ten który je stworzył, jest zły. Diabły po 
prostu wypełniają obowiązki, które wyznaczył im sam Allah. 
Czyli są posłusznymi i dobrymi sługami Allaha. 

ñ Ponadto, gdyby to zależało od nich, mogliby wybrać  
czy chcą czy też nie chcą być wrogami proroków. 

ñ Te diabły mają jedno zadanie – oszukiwać poprzez 
wypowiadanie słów zukhruf (bogato zdobione słowa złota). 

 
Jeśli Allah starannie dobierał swoich umiłowanych proroków, 
to dlaczego umyślnie atakował ich złem? 

 
 

Allah chroni proroków 
 

Poniższe wersety ujawniają bardzo niejasne intencje Allaha wobec 
jego proroków: 
 
Koran 15:42 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 

 
Z pewnością nie będziesz miał władzy nad moimi niewol-
nikami (muzułmanami), z wyjątkiem tych, którzy podążają 
za tobą (szatanem)! 
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Koran 16:98-100 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

98  Kiedy recytujesz Koran, to szukaj ucieczki  
u Allaha przed szatanem przeklętym. 

99  Nie ma on bowiem żadnej władzy nad tymi,  
którzy uwierzyli i którzy ufają swojemu Panu. 

100 Z pewnością jego władza jest tylko nad tymi, którzy 
biorą go sobie za opiekuna i którzy dodają Allahowi 
współtowarzyszy. 

 
Za chwilę zobaczymy, że Allah i jego prorok głoszą wręcz absurdalne 
teorie. Przeczytajmy razem następujący hadis ze zbioru Sahih  
Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis 260260 (zobacz również zbiór  
Sahih Muslim, księga 33, hadis 6411261): 
 

Przekazał Abu Huraira: Wysłannik Allaha powiedział: 
„Spotkał się Adam z Mojżeszem i Mojżesz powiedział 
do Adama: 'Ty jesteś tym, który sprawił, że ludzie stali 
się nędzni i zostali wyrzuceni z raju.' Adam powiedział 
do niego: 'Ty jesteś tym, którego Allah wybrał dla 
[przekazania] swojego przesłania i kogo wybrał dla 
siebie i komu objawił Torę.' Mojżesz powiedział: 'Tak.' 
Adam powiedział: 'Czyż nie to było zapisane w moim 
przeznaczeniu zanim zostałem stworzony?' Mojżesz 
powiedział: 'Tak.' Tym argumentem Adam pokonał 
Mojżesza.” 

 
Sahih Al-Bukhari, tom 8, księga 77, hadis 611262: 
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Adam 
i Mojżesz spierali się ze sobą. Mojżesz powiedział 
do Adama: 'O Adamie! Ty jesteś naszym ojcem, który 
nas zawiódł i sprawił, że zostaliśmy wyrzuceni z raju.' 
Wtedy Adam powiedział do niego: 'O Mojżeszu! Allah 
wybrał ciebie, abyś z Nim rozmawiał (rozmawiał z tobą 
bezpośrednio) i własnoręcznie napisał dla ciebie (Torę). 
Czy obwiniasz mnie za czyny, które Allah zapisał w moim 

                                                
260  Patrz: https://sunnah.com/urn/44150. 
261  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/22. 
262  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/82/20. 
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przeznaczeniu na czterdzieści lat przed moim stworze-
niem? W ten sposób Adam odparł Mojżesza, Adam odparł 
Mojżesza” – prorok dodał to, powtarzając to oświadczenie 
trzykrotnie. 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 9, księga 93, hadis 606263: 
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Adam 
i Mojżesz rozmawiali ze sobą, a Mojżesz powiedział: 
'Ty jesteś Adamem, który sprawił, że twoje potomstwo 
zostało wyrzucone z raju.' Adam powiedział: „Ty jesteś 
Mojżeszem, którego Allah wybrał dla [przekazania] 
swojego przesłania i rozmawiał z tobą bezpośrednio, 
a jednak obwiniasz mnie za rzecz, która została dla mnie 
ustanowiona i to jeszcze przed moim stworzeniem?” 
W ten sposób Adam pokonał Mojżesza. 

 
ñ Adam nie był nieposłuszny wobec Allaha, ale taki był właśnie 

plan Allaha dla Adama: aby Adam uczynił każdy uczynek, 
który uczynił. 

ñ Allah zaplanował przeznaczenie Adama czterdzieści lat przed 
jego stworzeniem. 

ñ Dlaczego ktoś miałby – na podstawie tego faktu – zostać 
ukarany za to, co chciał Allah? 

ñ Witamy w głupocie islamu! 
 
W Koranie 15:42 Allah mówi swoim sługom – szatanom –, że nie mają 
żadnej mocy nad dobrymi wyznawcami Allaha, czyli również nad 
prorokami islamu. W Koranie 16:98-100 prorocy zostają ponadto 
zapewnieni, że są bezpieczni przed wpływami szatana, jeśli tylko będą 
blisko Allaha i będą ufać jego ochronie. 
 
 

Allah odwołuje swoje zarządzenia 
 

Allah stworzył wroga (szatana) dla każdego proroka a zadaniem szatana 
jest oszukiwanie proroków (Koran 6:112). Jednakże Allah ustawia się 
                                                
263  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/97/140. 
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pomiędzy szatanem a prorokami i mówi szatanowi, że ten nie ma żadnej 
mocy nad prorokami Allaha (Koran 15:42). Allah stwarza wrogów wraz 
z konkretnymi obowiązkami, ale nie daje im żadnego realnego wpływu 
na proroków. To brzmi jakby Allah stworzył wrogów dla siebie samego 
lub stworzył szatana, aby mógł powiedzieć, że to on (Allah) jest 
obrońcą. Ale obrońcą kogo i przed kim? Allah ochrania swoje 
stworzenie przed swoim stworzeniem. 
 
 

Ochrona Allaha jest dla ograniczania strat – 
nie jako prewencja 

 
Jeśli Allah sprawił, że szatan nie ma żadnej władzy nad dobrymi 
wyznawcami Allaha, to jak to się stało, że szatanowi udało się dotknąć 
Mahometa czarną magią?264 W Koranie 53:19-23 szatan przyczynił się 
do tego, że Mahomet wyrecytował szatańskie wersety, w których 
wychwalał trzy córki Allaha. Czy to oznacza, że Mahomet nie jest 
jednym z „dobrych” wyznawców Allaha? Jeśli Mahomet jest jednak 
dobrym wyznawcą Allaha, to dlaczego ochrona Allaha nie zadziałała? 
Allahowi nie udało się zapobiec opanowaniu Mahometa przez szatana. 
Allah mógł jedynie wnieść poprawki. Koran 22:52 (tłumaczenie według 
Usamy Dakdok): 
 

I My nigdy nie wysłaliśmy przed tobą żadnego wysłannika 
czy proroka, lecz gdy ten recytował [Pismo], wtedy szatan 
podrzucił w jego recytację (swoje słowa), lecz Allah 
unieważnia to, co szatan podrzucił a następnie utwierdza 
swoje objawienie i Allah jest wszechwiedzący, mądry. 
 

Albo Allah nie posiada żadnej realnej mocy nad szatanem albo jego 
obietnica ochrony to zwyczajne kłamstwo. 
 
 

Allah nie ochrania 
 

Mahomet nie jest jedynym prorokiem, którego Allahowi nie udało się 

                                                
264  Patrz np. zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 71, hadis 660 

(https://sunnah.com/bukhari/76/79). 
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ochronić. Allahowi nie udało się ochronić również muzułmańskiego 
Abrahama przed wiarą w to, że planety, Księżyc i Słońce są jego 
„Panem”. 
● W Koranie 6:76 muzułmański Abraham sądził, że gwiazdy 

na niebie muszą być jego Panem, ponieważ były akhbar 
(czyli większe). 

● W Koranie 6:77 muzułmański Abraham zmienia zdanie, 
gdy widzi Księżyc. Sądzi, że Księżyc musi być jego Panem, 
ponieważ jest on akhbar – lub większy niż gwiazdy. 

● W Koranie 6:78 muzułmański Abraham ponownie zmienia 
zdanie, gdy widzi wschodzące Słońce i uważa, że tym razem 
to właśnie Słońce jest jego Panem, ponieważ jest akhbar – 
lub większe niż Księżyc. 

 
Pamiętajcie, że muzułmański Abraham dopuścił się bałwochwalstwa 
poprzez nazwanie gwiazd, Księżyca oraz Słońca „mój Panie”, 
ponieważ obrał ich za towarzyszy Allaha. Tak samo Mahomet popełnił 
bałwochwalstwo wychwalając trzy córki Allaha (Koran 53:19-20 – 
patrz wykładnia Ibn Kathira). Pamiętajcie również, że według Koranu 
zarówno Abraham jak i Mahomet to prorocy Allaha. Dlaczego więc 
umiłowani przez Allaha prorocy nie zostali powstrzymani od popeł-
nienia tego niewybaczalnego grzechu „dodawania Allahowi 
współtowarzyszy w czczeniu”? 
 
Allah mówi w Koranie 16:100, że tylko ci, którzy zaprzyjaźnią się 
z szatanem, będą podlegać jego władzy. 
 
Koran 16:100 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

Z pewnością, jego władza jest tylko nad tymi, którzy biorą 
go sobie za opiekuna i którzy dodają Allahowi współtowa-
rzyszy. 
 

Skoro Abraham i Mahomet znaleźli się pod władzą szatana, to musieli 
zaprzyjaźnić się z szatanem, co oznacza, że dobrowolnie sprzeciwili się 
rozkazowi Allaha, aby nie przypisywać mu żadnych współtowarzyszy. 
Jeśli jednak nie uczynili tego dobrowolnie, wtedy oznacza to, że wpadli 
w moc szatana, ponieważ Allah nie zdołał ich ochronić. Tak więc Allah 
przegrywa z szatanem niezależnie od tego, które wyjaśnienie byśmy nie 



 

 426 

wybrali. Jak więc Allah, który przecież stworzył szatana, może być tak 
bezsilny wobec swojego stworzenia? Jest to kolejnym dowodem na to, 
że przeznaczenie – czyli bardzo ważny filar wiary islamu – jest fałszem. 
 

Prorocy Allaha są jego wrogami 
 

Allah z pewnością nie przebaczy tym, którzy dodają mu współtowa-
rzyszy. 
 
Koran 4:48 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

Allah z pewnością nie przebaczy tym, którzy dodają mu 
współtowarzyszy. Lecz przebacza komu chce mniejsze 
grzechy. A kto dodaje Allahowi współtowarzyszy, ten 
wymyślił grzech ogromny. 

 
Koran 4:116 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

Niewątpliwie Allah nie przebaczy tym, którzy dodają mu 
współtowarzyszy. Lecz przebacza komu chce inne 
grzechy. A ktokolwiek dodał Allahowi współtowarzyszy, 
ten z pewnością zbłądził dalece. 

 
Jak już ustaliliśmy w poprzednim rozdziale, Mahomet i Abraham 
popełnili ogromny i nieprzebaczalny grzech dodając Allahowi 
współtowarzyszy, tak więc według tych dwóch wersetów Mahomet 
i muzułmański Abraham nie otrzymają przebaczenia – czyli skończą 
w piekle, ponieważ są wrogami Allaha. 
 
 

Allah jest fałszywym bogiem 
 

Allah stworzył złe istoty, aby stały się wrogami jego proroków (Koran 
6:112), ale obiecał również swoim prorokom, że będzie ich chronił 
przed szatanem (Koran 15:42 i 16:98-100). Niemniej jednak widzie-
liśmy, że Allah nie jest w stanie zapewnić obiecanej przez siebie 
ochrony. Koran twierdzi, że Allah jest wszechmogący – jak czytamy 
w poniżej podanym wersecie. Koran 6:73 (tłumaczenie według Usamy 
Dakdok): 
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On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w prawdzie! 
A w dniu, kiedy powie: „Bądź!”, to się stanie! Jego słowo 
jest prawdą i do Niego należy królestwo Dnia, kiedy 
zadmą w trąbę. On zna to, co jest ukryte i co jest jawne. 
On jest Mądry, Świadomy. 

Jeśli słowo Allaha jest tak potężne jak twierdzi Koran, to dlaczego nie 
może pokonać szatana, który jest przecież jego własnym stworzeniem? 
Allah powinien być w stanie po prostu powiedzieć „Stop” lub wydać 
jakiś inny rozkaz, aby nakazać szatanowi oddalenie się od jego 
proroków a wtedy szatan zostałby bardzo łatwo pokonany, ale tak się 
nie stało. Albo Allah nie chroni swoich proroków – co czyni z niego 
kłamcę –, albo Allah nie jest tak potężny jak twierdzi Koran, co czyni 
go słabym bogiem a nawet słabszym od szatana. I ponownie: niezależnie 
od tego jakie wyjaśnienie byśmy nie wybrali, to i tak dojdziemy do 
wniosku, że Allah jest fałszywym bogiem. Prawdziwy Bóg nie jest 
kłamcą. Prawdziwy Bóg jest prawdziwie wszechmogący. 
 Powróćmy raz jeszcze do przeznaczenia w islamie, czyli 
do jednego z sześciu265 filarów wiary islamu – źródło: zbiór Sahih 
Muslim, księga dot. Emanu, Bejrut, 1993, tom 1, strona 37:266 
 

„Gdy prorok został zapytany o znaczenie wiary, wtedy 
rzekł: wierzyć w Allaha i jego anioły, księgi, wysłanników, 
dzień ostatni oraz wierzyć w swoje przeznaczenie – 
dobre lub złe.” 
 

Koran 57:22: 
 

َتِك يِف َِّالإ ْمُكُِسفَنأ ۤيِف َالَو ِضَْرألٱ يِف ٍةَبیِصُّم نِم َباََصأ آَم { َذ َِّنإ آََھأَرْبَّن َنأ ِلْبَق نِّم ٍبٰ  َكِلٰ
 } ٌریِسَیِ َّ»ٱ ىَلَع

 
Żadne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani też was samych, 
bez tego, żeby nie było zapisane w księdze, zanim My je 

                                                
265  Patrz: http://www.islamweb.net/en/article/134429/the-articles-of-faith 

oraz https://www.islamweb.net/en/fatwa/18348/. 
266  Porównaj też: https://sunnah.com/riyadussaliheen/1/60,  

https://sunnah.com/urn/1250630, https://sunnah.com/nawawi40/2, 
https://sunnah.com/nasai/47/6, https://sunnah.com/tirmidhi/40/5, 
https://sunnah.com/abudawud/42/100. 
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sprowadzimy. Zaprawdę, dla Allaha jest to łatwe. 
 
Możemy również przejść do Koranu 18:74, gdzie pewien prorok 
o imieniu Al-Khidr zabił pewnego chłopca, ponieważ obawiał się, 
że gdy chłopiec dorośnie, wtedy stanie się niewiernym. A jego prze-
znaczeniem było właśnie to, aby być niewiernym. Jest to wyjaśnione 
w poniższym hadisie. 

Każde dziecko rodzi się 
w muzułmańskim stanie „fitry” 

 
Zbiór Sahih Muslim, księga 33, hadis 6434267: 
 

Ubayy b. Ka'b przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
„Ten młody człowiek, którego zabił Al-Khidr, był niewierny 
z natury a gdyby przeżył, to uwikłałby swoich rodziców 
w bunt i niewiarę.” 

 
Jest to jednak ogromną sprzecznością wobec tego co podaje 
Koran 7:172: 
 

Wspomnijcie, gdy wasz Pan wziął z lędźwi synów Adama 
potomstwo i nakazał im zaświadczyć wobec samych 
siebie: „Czyż Ja nie jestem waszym Panem?” Oni powie-
dzieli: „Tak! Zaświadczamy.” – to, abyście nie powiedzieli 
w Dniu Zmartwychwstania: „Nie byliśmy tego świadomi!” 

 
W tym wersecie Allah (a tak naprawdę Mahomet) twierdzi, że wszystkie 
dzieci na świecie są poczęte w islamie, gdy są jeszcze nasieniem. To 
oznacza jeszcze przed ich narodzinami, a nawet zanim przyszli na świat 
ich ojcowie i zanim jeszcze wypowiedzą szachadę (świadome przyjęcie 
islamu), a nawet pięćdziesiąt tysięcy lat zanim został stworzony Adam – 
jak czytamy w następującym hadisie (zbiór Sahih Muslim, księga 33, 
hadis 6416268): 
 

 ھشرعو ، ةنس فلأ نیسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخی نأ لبق قئالخلا ریداقم هللا ردق
   .ءاملا ىلع

                                                
267  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/45. 
268  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/27. 
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Słyszałem, że wysłannik Allaha powiedział: Allah ustanowił 
los stworzeń pięćdziesiąt tysięcy lat przed stworzeniem 
niebios i ziemi, gdy Jego Tron był nad wodą. 

 
Z tego to właśnie względu muzułmanie wierzą, że z natury każdy rodzi 
się w stanie „fitry”. 
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Biorąc pod uwagę powyższy hadis oraz Koran 18:74: jak mamy w takim 
razie ocenić wypowiedź Mahometa: „Ten młody człowiek, którego zabił 
Al-Khidr, był niewierny z natury”? To oznacza, że ten człowiek (ten 
chłopiec) urodził się już jako niewierny. Dlatego też fitra – czyli pogląd, 
że każde dziecko rodzi się jako muzułmanin – jest fałszywym 
twierdzeniem, co potwierdza nawet sam Mahomet. 

 
Zbiór Sahih Muslim, księga 33, hadis 6436269: 
 

Aisza, matka wiernych, powiedziała, że wysłannik Allaha 
został wezwany, aby poprowadzić modlitwę na pogrzebie 
dziecka spośród Ansarów. Powiedziałam: Wysłanniku 
Allaha, to dziecko jest szczęśliwe, ponieważ jest teraz 
rajskim ptakiem pomiędzy rajskimi ptakami, ponieważ 
nie popełniło grzechu ani nie dorosło do takiego wieku, 
w którym mogłoby popełnić grzech. On powiedział: 
Aiszo: może być inaczej, ponieważ Bóg (Allah) stworzył 
tych do nieba, którzy tam pasują, gdy ci byli jeszcze 
w lędźwiach swego ojca i stworzył do piekła tych, którzy 
pójdą do piekła. On stworzył ich do piekła, gdy ci byli 
jeszcze w lędźwiach swego ojca. 
 

Tekst w języku arabskim znajdziemy w zbiorze Sahih Muslim, księga  
Al-'Qadar, tom 4, strona 46, hadis 2662: 
 

 الھأ هذھلو الھأ هذھل قلخف رانلا قلخو ةنجلا قلخ هللا نأ - َِردَقْلا بَاتِك - ملسم حیحص
 

 ِتْنِب َةَشِئاَع ِھِتَّمَع ْنَع ىَیْحَی ِنْب َةَحْلَط ْنَع ٌعیِكَو اََنثَّدَح َةَبْیَش يَِبأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اََنثَّدَح 2662 
 ْنِمٍ ّيِبَصِ ةَزاَنَج ىَلِإ َمَّلَسَو ِھْیَلَعُ َّ»ا ىَّلَصِ َّ»ا ُلوُسَر َيُِعد ْتَلاَق َنیِنِمْؤُمْلا ُِّمأ َةَشِئاَع ْنَع َةَحْلَط
ُ ھْكِْرُدی َْملَو َءوُّسلا ْلَمْعَی َْمل ِةَّنَجْلا ِریِفاَصَع ْنِم ٌرُوفْصُع َاذَھِل ىَبوُطِ َّ»ا َلوُسَر اَی ُتُْلقَف ِراَصَْنْألا
 ِراَّنلِل ََقلَخَو ْمِھِئاَبآ ِبَالَْصأ يِف ُْمھَو اَھَل ْمُھََقلَخ ًالَْھأ ِةَّنَجْلِل ََقلَخَ َّ»ا َِّنإُ ةَشِئاَع اَی َكَِلذ َرْیَغ ََوأ َلاَق
  ْمِھِئاَبآ ِبَالَْصأ يِف ُْمھَو اَھَل ْمُھََقلَخ ًالَْھأ

 
Jest to dowodem na to, że słowa Mahometa odnośnie fitry są ponownie 
kłamstwem. Jeśli – jak wskazuje ten hadis – każde dziecko rodzi się jako 
muzułmanin/muzułmanka, wtedy oznacza to, że ktokolwiek umrze jako 
dziecko, ten powinien pójść do raju. Jednak Mahomet powiedział, że 

                                                
269  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/47. Zobacz również 

https://sunnah.com/nasai/21/131, https://sunnah.com/urn/1250820. 
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może być inaczej, „ponieważ Bóg (Allah) stworzył tych do nieba, 
którzy tam pasują, gdy ci byli jeszcze w lędźwiach swego ojca 
i stworzył do piekła tych, którzy pójdą do piekła. On stworzył ich 
do piekła, gdy ci byli jeszcze w lędźwiach swego ojca.” A więc mamy 
ponownie do czynienia z przeznaczeniem i ponownie mamy do 
czynienia ze sprzecznością w wypowiedziach Mahometa, gdy powiadał, 
że każdy człowiek rodzi się jako muzułmanin – jak mamy podane 
np. w zbiorze Sahih Muslim, księga 33, hadis 6426270: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Każde dziecko rodzi się w stanie fitry. To jego rodzice 
robią z niego Żyda lub chrześcijanina lub politeistę. 
Pewien człowiek powiedział: Wysłanniku Allaha, jaka 
jest twoja opinia, jeśli te dzieci umrą przedtem (zanim 
osiągną wiek dojrzałości, gdy będą mogły rozróżniać 
pomiędzy dobrem a złem)? On powiedział: Tylko Allah 
wie co one będą robić. 

 
Ale poczekajcie: rodzice chłopca, który został zabity w Koranie  
18:74-80, byli dobrymi, wiernymi muzułmanami! 
 
Koran 18:80: 
 

A co się tyczy tego chłopca, to jego rodzice byli ludźmi 
wiernymi i obawialiśmy się, że on narzuci im bunt 
i niewiarę. 

 
A więc to nie są już rodzice, jak twierdził przecież Mahomet w zbiorze 
Sahih Muslim, księga 33, hadis 6426! 
 
Kontynuując nasz temat islamskiego przeznaczenia przejdźmy do Fateh 
Al-Bari Fe Sharih, Sahih Al-Bukhari, księga 'Qadar (księga przeznacze-
nia), strona 497 oraz Sahih Muslim, Bishare'h Al-Nawai, strona 155:271 
 

„Allah zapisał rozporządzenia o stworzeniu pięćdziesiąt 
tysięcy lat zanim stworzył niebiosa i ziemię.” 

 

                                                
270  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/37. 
271 Patrz również: https://islamqa.info/en/answers/34732/. 
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Następnie Mahomet powiedział w zbiorze Sahih Al-Bukhari: 
 

 ةدراولا ثیداحألل ةیوعدلا ةساردلا لوألا مسقلا - يراخبلا مامإلا حیحص يف ةوعدلا ھقف
 - دیھش نالف لوقی ال باب - ریسلاو داھجلا باتك يناثلا لصفلا - ةساردلا عوضوم يف
  رانلا لھأ نم وھو سانلل ودبی امیف ةنجلا لھأ لمع لمعیل لجرلا نإ ثیدح
  
 اذھ يف رھظ : ةاجنلا بابسأب لمعلاو ردقلاب نامیإلا : ةوعدلا تاعوضوم نم : الوأ
 هرھاظ لجرل لاق ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نأل ؛ ؛ ردقلاب نامیإلا ةیمھأ ثیدحلا
 ریسلاو داھجلا يراخبلا : لاقو " رانلا لھأ نم ھنإ " : داھجلا يف ةعاجشلاو حالصلا
 ةنجلا لھأ لمع لمعیل لجرلا نإ .)5/332( دمحأ ، )112( نامیإلا ملسم ، )2742(
 سانلل ودبی امیف رانلا لھأ لمع لمعیل لجرلا نإو ، رانلا لھأ نم وھو سانلل ودبی امیف
 يبأ نب يلع نعف ، ریداقملا ردق دق لجو زع هللا نأ ىلع لدی اذھو ةنجلا لھأ نم وھو
 نآرقلا ریسفت يراخبلا : لاق ھنأ ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نع ھنع هللا يضر بلاط
 ةنسلا دواد وبأ ، )3344( نآرقلا ریسفت يذمرتلا ، )2647( ردقلا ملسم ، )4665(
 سفن نم ام ، دحأ نم مكنم ام .)1/129( دمحأ ، )78( ةمدقملا ھجام نبا ، )4694(
 ای ؛ لجر لاقف " ةدیعس وأ ةیقش تبتك دق الإو ، رانلاو ةنجلا نم اھناكم بتك الإ ةسوفنم
 ىلإ ریصیسف ةداعسلا لھأ نم انم ناك نمف ؟ لمعلا عدنو انباتك ىلع لكتن الفأ هللا لوسر
 ؟ ةواقشلا لھأ لمع ىلإ ریصیسف ةواقشلا لھأ نم انم ناك نم امأو ,ةداعسلا لھأ لمع
 ةواقشلا لھأ امأو ، ةداعسلا لمعل - 435 ص - نورسییف ةداعسلا لھأ امأ " : لاق
   ق مث . ةواقشلا لمعل نورسییف

 
Musnad Ahmad (5/332), Al Tirmizi (Tafsir Al Qur’an 3344), Abu 
Dawood Al Sunna 4694, Musnad Ahmad 1/129, Ibn Majah (Zakazy 78), 
Al-Bukhari (księga dżihadu) (2742), Sahih Muslim 112 – w tych 
źródłach znajdziemy wypowiedź Mahometa, który powiedział, że: 
 

… człowiek będzie spełniał uczynki ludzi piekła, ale 
pójdzie do nieba. I człowiek będzie spełniał uczynki 
ludzi nieba, ale pójdzie do piekła.272 (...) Tak więc czło-
wiek może spełniać uczynki charakterystyczne dla ludzi 
ognia (piekielnego), do tego stopnia, że między nim 
a piekłem pozostanie tylko odległość łokcia a wtedy to, co 
zostało zapisane (przez anioła) zdobędzie przewagę i tak oto 
zacznie spełniać uczynki charakterystyczne dla ludzi raju i 
wejdzie do raju. Podobnie osoba może spełniać uczynki 
charakterystyczne dla ludzi raju, do tego stopnia, że między 
nim a rajem pozostanie tylko odległość łokcia a wtedy to, co 

                                                
272  Mam nadzieję, że pamiętacie przytoczony przeze mnie wcześniej hadis 

549 ze zbioru Sahih Al-Bukhari: https://sunnah.com/bukhari/60/7? 
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zostało zapisane (przez anioła) zdobędzie przewagę i tak oto 
zacznie spełniać uczynki ludzi ognia (piekielnego) i wejdzie 
do ognia (piekielnego). 

 
Oznacza to, że Mahomet przyznał, że uczynki nie są powodem 
zbawienia. Tu chodzi o przeznaczenie. Czy zbawienie to wynik 
szczęśliwego trafu? A może to dzięki Chrystusowi? 
 

1. To świadczy o tym, że wszystkie obowiązki, które Mahomet 
kazał wypełniać muzułmanom, były (i są nadal) pozbawione 
jakiegokolwiek sensu, a chodzi o obowiązki takie jak: 

 
ñ odprawianie modłów pięć razy dziennie; 
ñ przestrzeganie postu podczas ramadanu; 
ñ hadż lub pielgrzymka do Mekki; 
ñ dżihad; 
ñ odprawianie modłów w noc przeznaczenia; 
ñ przeznaczanie jałmużny dla muzułmanów (spośród 

pieniędzy ukradzionych od chrześcijan i Żydów); 
ñ szerzenie nienawiści wobec niewiernych. 

 
2. Są to fałszywe obowiązki stworzone przez Mahometa tylko 

po to, aby zająć czymś muzułmanów, tak aby nie mogli myśleć 
nad uzasadnieniem jego nauczania. Mogę wam pokazać jak 
Mahomet opracował swój plan, aby utrzymać muzułmanów 
w strachu: 

 
ñ W islamie istnieje mnóstwo zasad i modlitw, których należy 

przestrzegać przed wejściem do łazienki, gdyż w przeciwnym 
razie szatan będzie miał dostęp do odbytu muzułmanina. 
Muzułmanin powinien wejść do łazienki lewą nogą a wyjść 
z niej prawą nogą oraz mówić: „O Allahu! Proszę cię 
o wybaczenie.”273 

                                                
273  Porównaj na przykład: http://www.islamhelpline.net/node/2362: 

Hadrat Aisza przekazała, że wysłannik Allaha powiedział: Należy wejść do 
łazienki lub wychodka lewą nogą a wyjść prawą nogą mówiąc: „O Allahu! 
Proszę cię o wybaczenie.” Przekazał Bukhari, Muslim, Ibn Maajah, 
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ñ Ponadto Mahomet zakazał muzułmanom oddawania moczu 
do dziur. Mahomet powiedział, że jeśli muzułmanin oddaje 
mocz lub wypróżnia się w dziurę, wtedy krzywdzi dżiny, 
które żyją w otworach.274 
 

Sunan Abu Dawood, tom 1, strona 29, wydawnictwo drukowane,  
1993, Egipt: 
  

 هللا دبع نع ةداتق نع ىبأ ىنثدح ماشھ نب ذاعم انثدح ةرسیم نب رمع نب هللا دیبع انثدح
 ةداتقل اولاق لاق .رحجلا ىف لابی نأ ىھن -ملسو ھیلع هللا ىلص- هللا لوسر نأ سجرس نب
  .نجلا نكاسم اھنإ لاقی ناك لاق رحجلا ىف لوبلا نم هركی ام

  دواد ىبأ ننس (1/29)
 

Qatadah powiedział: „Wysłannik Allaha zabronił nam 
oddawać mocz do dziury.” „Co jest złego w oddawaniu 
moczu do dziury?” – zapytano proroka. Prorok powie-
dział: „Jest to miejsce przebywania dżinów.” 
 
(Ta sama historia pojawia się w Sarih Al-Siu'ty Le-Sunan  
Al-Nisa'e, księga Al-'Tahara, wydawnictwo drukowane 1986, 

                                                                                                         
Abu Dawood, Tirmidhi. (ciąg dalszy na następnej stronie) 
Porównaj też http://www.islamhelpline.net/node/7360. (Zobacz również: 
https://sunnah.com/urn/1000290 oraz https://sunnah.com/tirmidhi/1/12.) 

274  Patrz np. fatwa 132416 oraz fatwa 24671: 
http://islamweb.net/en/fatwa/132416/ (…) Przekazano zgodnie z upoważ-
nieniem ‘Abdullaaha ibn Sarjisa, że prorok, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, 
zakazał oddawania moczu do otworu (w ziemi). Zapytali Qataadahę: 
„Co jest złego w oddawaniu moczu do otworu?” On odparł: „Dziury 
to podobno mieszkania dżinów.” [Abu Daawood] Allah wie najlepiej. 
http://www.islamweb.net/en/fatwa/24671/ (…) Na tej podstawie dżiny 
rzeczywiście zamieszkują domy, w których nie jest recytowany Koran. 
Jeśli szkodniki znajdujące się wewnątrz domu nie opuszczą go po 
trzykrotnym ostrzeżeniu, wtedy należy je zabić, ponieważ nie są dżinami. 
Ponadto dżiny mieszkają w niezamieszkałych miejscach, takich jak jamy 
i nory. Abu Qataadah przekazał, że prorok, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, 
zakazał oddawania moczu do otworów. Wyjaśniając tego powód, Abu 
Qataadah powiedział, że są to domy dżinów. [Ahmad, Abu Daawood,  
An-Nasaa'i, At-Tirmithi oraz Ibn Maajah] Podsumowując: dżiny mieszkają 
w niezamieszkałych miejscach i domach, w których nie recytuje się Koranu 
oraz nie wspomina się Allaha. Allah wie najlepiej. 
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strona 34.) 
 

ñ Reguły dotyczące tego, ile razy należy się wycierać po 
defekacji. 

ñ Reguły dotyczące tego, jak muzułmanie mają jadać lub 
wchodzić do domu: muszą wspominać imię boga islamu 
i odmawiać modły. Jeśli tego nie uczynią, wtedy szatan powie 
do siebie samego (Sahih Muslim, księga 23, hadis 5006275): 

 
Jabir b. 'Abdullah przekazał, że wysłannik Allaha 
powiedział: Kiedy ktoś wchodzi do swojego domu 
i wspomina imię Allaha podczas wchodzenia do domu 
i podczas jedzenia, wtedy szatan mówi (do siebie): 
Nie znajdziesz tu miejsca, aby spędzić tu noc i nie 
otrzymasz tutaj wieczornego posiłku; ale kiedy [ktoś] 
wchodzi nie wspominając imienia Allaha, wtedy szatan 
mówi: Znalazłeś miejsce w którym możesz spędzić 
noc; a kiedy [ktoś (muzułmanin)] nie wspomni imienia 
Allaha podczas posiłku, wtedy on (szatan) mówi: 
Znalazłeś tu miejsce, aby spędzić noc i [otrzymać] 
wieczorny posiłek. 

 
ñ Zasady odnośnie odbywania stosunku seksualnego. 

Muzułmanin musi wypowiedzieć konkretne słowa modląc się 
do Allaha zanim zacznie odbywać stosunek seksualny, 
ponieważ w przeciwnym razie szatan owinie się wokół jego 
członka i w ten sposób odbędzie stosunek seksualny z żoną 
muzułmanina. (To właśnie dlatego kobieta mogłaby urodzić 
dziecko szatana.) 

 
Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 1, księga 4, hadis 143276: 
 

Przekazał Ibn Abbas: Prorok powiedział: „Jeśli ktokolwiek 
z was podczas stosunku seksualnego ze swoją żoną 
powiedział (a musi to wypowiedzieć zanim zacznie): 
'W imię Allaha. O Allahu! Chroń nas przed szatanem oraz 
chroń także to, czym nas obdarzysz (tzn. przyszłe potom-

                                                
275  Patrz: https://sunnah.com/muslim/36/136. 
276  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/4/7. 
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stwo) przed szatanem, i jeśli takie jest przeznaczenie, 
że mają mieć dziecko, wtedy szatan nigdy nie będzie 
w stanie zaszkodzić temu potomstwu.” 

Zobacz również Sahih Al-Bukhari, tom 7, księga 62, hadis 94277: 
 

Przekazał Ibn Abbas: Prorok powiedział: „Jeśli ktokolwiek 
z was podczas stosunku seksualnego ze swoją żoną 
powie: Bismillah, Allahumma jannibni-Sh-Shaitan wa 
jannib-ish-Shaitan ma razaqtana, i jeśli takie jest przezna-
czenie, że mają mieć dziecko, wtedy szatan nigdy nie 
będzie w stanie mu zaszkodzić.” 

 
ñ Reguły dotyczące wchodzenia do meczetu (Sunan Abi Dawood, 

księga 2, hadis 466278): 
 

Spotkałem ‘Uqbaha b. Muslima i powiedziałem do niego: 
przekazano mi, że ktoś opowiedział ci od proroka, że 
kiedy wszedł do meczetu, to powiedział: Szukam schro-
nienia u Allaha (...) przed przeklętym diabłem. On zapytał: 
Tylko tyle? Ja powiedziałem: Tak. On powiedział: Gdy ktoś 
tak powie, wtedy diabeł powiada: on jest chroniony 
przede mną przez cały dzień. 

 
Więcej takich zasad, które sprawiają, że muzułmanie obawiają się 
i zamartwiają się o wszystko w swoim życiu, oraz powodują, że 
muzułmanie wyłączają myślenie, znajduje się na poniższej stronie.  
 
Zobaczycie, że podstawą islamu są w dużej mierze bajki: 
http://islamicexorcism.wordpress.com/category/demons-possession-and-
exorcism/ 
 

3. Muzułmanie będą czynić uczynki ludzi raju, ale i tak skończą 
w piekle! To oznacza, że uczynki nigdy nie uratują 
muzułmanów. Jest to decyzja Allaha, która została podjęta 
na długo przed narodzeniem się danej osoby. 

4. Niezależnie od tego czy przyjmę islam czy nie – nic się nie 
zmieni! 

                                                
277 Patrz: https://sunnah.com/bukhari/67/100. 
278  Patrz: https://sunnah.com/abudawud/2/76. 
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5. Jeśli będę gwałcił, zabijał, kradł, kłamał, itp., to nadal będzie 
to decyzja ustanowiona przez Allaha, którą zapisał w swojej 
księdze w niebie. 

6. To niweczy islam od początku do końca. Nie ma żadnego  
sensu, aby zaakceptować islam lub być dobrym czy też złym 
człowiekiem. 

7. Muzułmanie wierzą w islam, aby pójść do raju, ale praktyko-
wanie islamu nie jest właściwą drogą, aby tam dotrzeć! Jest to 
tak jednoznaczne, że Mahomet wymyślał sobie różne rzeczy, 
przecząc sobie samemu i jego bogu. 

8. To wyjaśnia dlaczego Mahomet powiedział w zbiorze Sahih 
Muslim, tom 4, Opisy Dnia Sądu oraz piekła i nieba, strona 
2170, hadis 2816 {tekst w języku arabskim}): 

 
 لب ھلمعب ةنجلا دحأ لخدی نل باب » رانلاو ةنجلاو ةمایقلا ةفص باتك « ملسم حیحص

  ىلاعت هللا ةمحرب
 عبارلا ءزجلا

 نبا نع يدع يبأ نبا انثدح ىنثملا نب دمحم انثدح 2816 ] 2170 :ص [ 5038
 ھیجنی مكنم دحأ سیل ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا لاق لاق ةریرھ يبأ نع دمحم نع نوع
 لاقو ةمحرو ةرفغمب ھنم هللا يندمغتی نأ الإ انأ الو لاق هللا لوسر ای تنأ الو اولاق ھلمع
  ةمحرو ةرفغمب ھنم هللا يندمغتی نأ الإ انأ الو ھسأر ىلع راشأو اذكھ هدیب نوع نبا

 
„Nikt nie otrzyma zbawienia ze względu na swoje uczynki.” 

 
Tekst ten można również znaleźć w zbiorze Sahih Muslim, księga 39, 
hadis 6761279 lub Sahih Muslim, księga 39, hadis 6762280: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Żadna osoba nie osiągnie zbawienia poprzez same uczyn-
ki. Oni (towarzysze) powiedzieli: Wysłanniku Allaha, nawet 
nie ty? On (święty prorok) powiedział: Nawet nie ja, chyba 
że mój Pan otoczy mnie miłosierdziem i udzieli mi przeba-
czenia. (...) 

 
To oznacza dla islamu i dla Koranu kolejne sprzeczności. 
 
                                                
279  Patrz: https://sunnah.com/muslim/52/66. 
280 Patrz: https://sunnah.com/muslim/52/67. 
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Koran 11:114 
 

ّیَّسلا َنْبِھُْذی ِتاَنَسَحْلا َِّنإۚ  ِلْیَّللا َنِّم اًَفلُزَو ِراَھَّنلاِ يَفَرَطَ ةَالَّصلا ِمَِقأَو َذۚ  ِتَائِ  ٰىَرْكِذ َكِلٰ
   َنیِرِكاَّذلِل

Odprawiajcie modły na obu krańcach dnia i w pierwszych 
godzinach nocy. Zaprawdę dobre uczynki usuwają złe! 
To jest przypomnienie dla pamiętających! 

 
Ten werset podaje, że jeśli uczynisz dobry uczynek, wtedy Allah usunie 
twój grzech. A to oznacza, że na raj trzeba sobie zapracować. W islamie 
można bardzo łatwo naprawić wyrządzone zło.281 Waga zawsze prze-
chyla się na korzyść muzułmanów. Jednocześnie Mahomet powiedział 
w hadisach, że nikt nie osiągnie zbawienia ze względu na swoje uczynki! 
Czy Mahomet wymyślił sobie to kłamstwo? Jeśli więc dobre czy złe 
uczynki nie sprawiają ostatecznie żadnej różnicy, to co pozwoli muzuł-
manom w takim razie wejść do raju? 
 
Następnie widzimy, jak Mahomet popełnia więcej błędów ukazując 
swoją nienawiść do Żydów i chrześcijan, gdy w tafsirze Ibn Kathira 
(Koran 23:10)282 głosi: 
 

 ىَلَع اَُھعَضَیَو ْمُھَلُ هللا اَھُرِفْغَیَف،ِلاَبِجْلا ِلَاثَْمأ ٍبُوُنذِب َنیِمِلْسُمْلا َنِم ٌساَن ِةَماَیِقْلا َمْوَی ُءيِجَی
 ىَراَصَّنلاَو ِدوُھَیْلا

 
W Dniu Zmartwychwstania niektórzy muzułmanie przyjdą 
(do Allaha) a ich grzechy będą tak duże jak góry jednakże 
Allah im przebaczy (tzn. muzułmanom), i karę za ich 
grzechy przełoży na chrześcijan i Żydów. 

 
U Ibn Kathira czytamy również to: 
 

 »راَّنلا َنِم َكُكاَكِف َاذَھ :ُلاَُقیَف ،ا°یِناَرْصَن َْوأ ا°یِدوُھَی ٍمِلْسُم ِّلُكِلُ هللا َعََفد ِةَماَیِقْلاُ مْوَی َناَك اَِذإ«
 

Gdy nadejdzie Dzień Zmartwychwstania, wtedy Allah 

                                                
281  Patrz np. https://sunnah.com/bukhari/2/30, 

https://sunnah.com/bukhari/80/100, https://sunnah.com/bukhari/10/176. 
282 Patrz: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Mumenoon/The-Success-is-for-the-

believe--- lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/23.1 (tekst zaczyna się od 
słów: „Some of the Muslims will come on the Day of Resurrection ...”) 
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wyznaczy każdemu muzułmaninowi Żyda lub chrześcija-
nina i zostanie powiedziane: „To jest twoje wykupienie 
od ognia piekielnego.” 
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To samo możemy znaleźć w zbiorze Sahih Muslim, księga 37, 
hadisy 6665, 6666 oraz 6668. Sahih Muslim, księga 37, hadis 6665283: 
 

Abu Musa' przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
Gdy nadejdzie Dzień Zmartwychwstania, wtedy Allah 
przydzieli każdemu muzułmaninowi Żyda lub chrześcija-
nina i powie: To jest twój ratunek przed ogniem piekiel-
nym. 
 

Sahih Muslim, księga 37, hadis 6666284: 
 

Abu Burda przekazał zgodnie z upoważnieniem swojego 
ojca, że apostoł Allaha powiedział: Gdy umrze muzuł-
manin, wtedy Allah zamiast niego wrzuci do ognia pie-
kielnego Żyda lub chrześcijanina. 'Umar b. Abd al-'Aziz 
złożył przysięgę: Na tego, obok którego nie ma boga 
oprócz Niego samego: trzykrotnie jego ojciec przekazał 
mu to od wysłannika Allaha. 
 

Sahih Muslim, księga 37, hadis 6668285: 
 
Abu Burda przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: 
W Dzień Zmartwychwstania przybędą ludzie spośród 
muzułmanów z grzechami tak ciężkimi jak góry i Allah 
im przebaczy i wstawi w ich miejsce Żydów i chrześcijan. 
(O ile pamiętam) Abu Raub powiedział: Nie wiem kto jest 
niepewien. Abu Burda powiedział: Przekazałem to 'Uma-
rowi b. 'Abd al-'Azizowi, na co on powiedział: Czy to nie 
twój ojciec przekazał ci to od apostoła Allaha? Powiedzia-
łem: Tak. 

 
To oznacza, że do piekła zamiast muzułmanów pójdą niewierni: Żydzi 
i chrześcijanie. Jak więc widzicie nie ma to żadnego znaczenia co zrobią 
muzułmanie: Allah przełoży ich grzechy na chrześcijan i Żydów. 
Musimy zadać sobie pytanie nie tylko odnośnie sprawiedliwości Allaha, 
ale czy nie otwiera to również drzwi innym sprzecznościom w Koranie? 
 
                                                
283  Patrz: https://sunnah.com/muslim/50/57. 
284  Patrz: https://sunnah.com/muslim/50/58. 
285  Patrz: https://sunnah.com/muslim/50/60. 
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Zajrzyjmy do Koranu 6:164: 
 

ٌ ةَرِزاَو ُرَِزت َالَوۚ  اَھْیَلَع َِّالإ ٍسْفَن ُّلُك ُبِسَْكت َالَوۚ  ٍءْيَش ِّلُك ُّبَر َوُھَو ا°بَر يِغَْبأِ َّ»ا َرْیََغأ ُْلق
  َنُوفَِلتَْخت ِھیِف ُْمتنُك اَمِب مُُكّئِبَُنیَف ْمُُكعِجْرَّم مُّكِبَر ٰىَلِإ َُّمثۚ  ٰىَرُْخأ َرْزِو

ماعنألا ةروس )  Al Anaam, 164) 
 

Powiedz (Mahomecie): „Czyż będę szukał jakiegoś innego 
Pana aniżeli Allaha podczas gdy On jest Panem wszelkiej 
rzeczy? Każda dusza zarabia (grzechy) (tylko) przeciwko 
sobie, i żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru 
innej duszy. Potem do waszego Pana powrócicie i wtedy 
On obwieści wam to, w czym wyście się różnili.” 

 
1. Jak Mahomet może powiedzieć, że każda dusza zapłaci za swoje 

własne grzechy, skoro chrześcijanie zapłacą za grzechy 
muzułmanów? 

2. Może według islamu nie jesteśmy uznawani za osoby posiadające 
dusze? Może w oczach islamu nie jesteśmy w ogóle ludźmi? 

3. Mahomet powiedział, że każda dusza! 
4. Jest to oczywiste, że w słowach Mahometa nie ma spójności. 
 
Jeśli dotarliśmy już do tego tematu, to przyjrzyjmy się co w kwestii 
grzechu pierworodnego ma do powiedzenia islam. Jak zapewne wiecie, 
muzułmanie całkowicie odrzucają doktrynę grzechu pierworodnego. 
Przedstawię tutaj krótką analizę odnośnie tego, czy islam jest spójny 
pod tym względem. 
 
Przede wszystkim: grzech pierworodny jest oparty na grzechu Adama 
i Ewy. Grzech ten spowodował, że ludzkość została wyrzucona z raju 
(który według chrześcijan jest ogrodem Eden) doświadczając bólu 
i śmierci. Co z islamem? Jaki był powód wyrzucenia Adama i Ewy 
z raju? Czy był to ich grzech czy może coś innego? Koran 2:35-36: 
 

َ ةَرَجَّشلا ِهِذٰـَھ اَبَرَْقت َالَو اَُمتْئِش ُثْیَح ًادَغَر اَھْنِم َالُكَو َةَّنَجْلا َكُجْوَزَو َتَنأ ْنُكْساُ َمدآ اَی اَنُْلقَو
 َنیِمِلاَّظلا َنِم اَنوَُكتَف
 

ۖ  ٌُّودَع ٍضْعَبِل ْمُكُضْعَب اوُطِبْھا اَنُْلقَوۖ  ِھیِف اَناَك اَّمِم اَمُھَجَرَْخأَف اَھْنَع ُناَطْیَّشلا اَمُھَّلََزأَف 36
  ٍنیِح ٰىَِلإ ٌعَاتَمَو ٌّرََقتْسُم ِضَْرْألا يِف ْمُكَلَو

ةرقبلا ةروس  , Koran, Al-Baqara, 35, 36 
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35  Powiedzieliśmy: „O Adamie! Zamieszkaj ty i twoja 
żona w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie 
skąd chcecie, lecz nie zbliżajcie się do tego drzewa, 
bo znajdziecie się między niesprawiedliwymi!” 

36  Wtedy szatan spowodował, że się potknęli i w upoko-
rzeniu wyprowadził ich z tego stanu, w którym się 
znajdowali. A my powiedzieliśmy im: „Zejdźcie na 
dół jako wrogowie jedni dla drugich. Będziecie mieli 
stałe miejsce pobytu na ziemi i używanie do 
pewnego czasu.” 

 
To oznacza – i jest to bardzo jasne –, że powód, dla którego Adam i Ewa 
musieli opuścić raj, to: 
 
1. Ich grzech. 
2. A wyrzucenie z raju jest karą. 
3. Muszę w takim razie zapytać dlaczego muzułmanie oraz cała 

ludzkość nie jest teraz w raju, jeśli grzech pierworodny nie jest 
tego powodem? Dlaczego wszyscy jesteśmy tutaj? 

4. Muzułmanie odpowiedzą: „Wszyscy już się urodziliśmy poza 
rajem, a więc nie zostaliśmy wyrzuceni!” 

5. Faktem jednak jest, że nie zasługujemy na to, aby zostać 
wyrzuceni z raju za grzechy, których nie popełniliśmy. Allah 
sprawił, że byliśmy w raju a nie poza nim. Przeczytajcie werset 
20:117 a wtedy zrozumiecie mój argument: 

 
Koran 20:117: 
 

 ٰىَقَْشتَف ِةَّنَجْلا َنِم اَمُكَّنَجِرُْخی َالَف َكِجْوَزِلَو َكَّل ٌُّودَع اَذٰـَھ َِّنإُ َمدآ اَی اَنُْلقَف 
 

Wtedy My (Allah) powiedzieliśmy: „O Adamie! Zaprawdę, 
to jest nieprzyjaciel dla ciebie i dla twojej żony. Niechaj on 
was nie wyprowadzi z ogrodu, bo będziecie nieszczęśliwi!” 

 
6. Oznacza to, że powodem nieszczęśliwego życia Adama był szatan. 

Czy ma to wpływ również na nas? Czy szatan jest wrogiem tylko 
Adama czy całej ludzkości? W Koranie 2:36 czytamy: 

 
Wtedy szatan spowodował, że się potknęli i w upokorzeniu 
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wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. 
A my powiedzieliśmy im: „Zejdźcie na dół jako wrogowie 
jedni dla drugich. Będziecie mieli stałe miejsce pobytu 
na ziemi i używanie do pewnego czasu.” 

 
Ten werset podaje, aby wszyscy ludzie zstąpili na ziemię pełni wrogości 
względem siebie dopóki Allah nie ześle swoje przewodnictwo 
i ponownie nie ocali ludzkości. Było to przekleństwo, które na nas 
zstąpiło – lub raczej na muzułmanów – poprzez Adama, gdyż 
muzułmanie nic złego nie zrobili. To nie oni zjedli z tego drzewa. 
A to dokładnie reprezentuje grzech pierworodny. 
 
Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że Allah przebaczył 
Adamowi, ale i tak powiedział, aby opuścił raj (sura 2:36). Jest to 
jednoznacznie karą, nawet po okazaniu przebaczenia! Przeczytajmy 
Koran 2:37 (tłumaczenie według Muhsina Khana286): 
 

 ُ میِحَّرلا ُباَّوَّتلا َُوھُ ھَّنِإۚ  ِھْیَلَع َبَاتَف ٍتاَمِلَك ِّھِبَّر نِمُ َمدآ ٰىََّقَلتَف 
 

Następnie Adam otrzymał słowa od swego Pana. Jego 
Pan [Allah] przebaczył mu (zaakceptował jego skruchę). 
Zaprawdę, On [Allah] jest tym, który przebacza (akceptuje 
skruchę), najbardziej litościwy. 

 
Tutaj mamy kolejny błąd. Gdy ktoś komuś przebacza, wtedy nie ma 
potrzeby ukarania winowajcy; w przeciwnym razie o co miałoby 
chodzić w całym tym przebaczaniu!? 

 
 

Kto przyczynił się do tego, że Adam 
zgrzeszył: przeznaczenie czy szatan? 

 
Koran 2:36: 
 

Wtedy szatan spowodował, że się potknęli i w upoko-
rzeniu wyprowadził ich z tego stanu, w którym się 
znajdowali. A my powiedzieliśmy im: „Zejdźcie na dół 

                                                
286  Patrz: https://quran.com/2/37?translations=18. 
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jako wrogowie jedni dla drugich. Będziecie mieli stałe 
miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu.” 

Werset 2:36 podaje, że szatan to sprawił! Jest to całkowicie sprzeczne 
z przekazem Mahometa w hadisie ze zbioru Sahih Al-Bukhari, tom 9, 
księga 93, hadis 606287: 
 

Przekazał Abu Huraira: Prorok powiedział: „Adam i Moj-
żesz rozmawiali ze sobą, a Mojżesz powiedział: 'Ty jesteś 
Adamem, który sprawił, że twoje potomstwo zostało wy-
rzucone z raju.' Adam powiedział: „Ty jesteś Mojżeszem, 
którego Allah wybrał dla [przekazania] swojego przesła-
nia i rozmawiał z tobą bezpośrednio, a jednak obwiniasz 
mnie za rzecz, która została dla mnie ustanowiona i to 
jeszcze przed moim stworzeniem?” W ten sposób Adam 
pokonał Mojżesza. 

 
 

Gdzie znajduje się raj Allaha: 
w niebie czy na ziemi? 

 
Przeczytajmy ponownie Koran 2:36: 
 

Wtedy szatan spowodował, że się potknęli i w upoko-
rzeniu wyprowadził ich z tego stanu, w którym się 
znajdowali. A my powiedzieliśmy im: „Zejdźcie na dół 
jako wrogowie jedni dla drugich. Będziecie mieli stałe 
miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu.” 

 
Allah wyrzucił Adama i Ewę z raju mówiąc „Zejdźcie na dół” zamiast 
np. „Opuśćcie to miejsce”. To samo czytamy np. w wykładni Ibn 
Kathira: „Zejdźcie na dół”288. W wykładni Ibn Abbasa mamy nawet 
„(Fall down) go down to the earth”289 (pl.: (Spadnijcie) zejdźcie 
na ziemię). Jest to jednoznacznym dowodem na to, że muzułmański 

                                                
287  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/97/140. 
288  Na samym dole: http://m.qtafsir.com/Surah-Al-Baqara/Allah-tests-Adam  

lub https://quranx.com/Tafsir/Kathir/2.35 od słów: „Get you down, all…” 
289  Patrz: https://quranx.com/Tafsir/Abbas/2.36 lub 

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=
2&tAyahNo=36&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2. 
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Eden znajduje się w niebiosach. Mahomet najwyraźniej pomylił Eden 
z niebem i sądził, że Adam i Ewa żyli wysoko w niebie zanim zgrzeszyli 
i zostali z niego wyrzuceni. 
Podam tutaj kilka przykładów, z których wynika, że Eden znajduje się 
w niebiosach. 
 
Koran 16:31, tłumaczenie według Muhammada Pickthalla: 
 

„Ogrody Edenu, do których wejdą, gdzie w dole płyną 
strumyki. Będzie tam dla nich wszystko, co zechcą. 
W ten sposób Allah wynagradza bogobojnych.” 

 
Koran 13:23, tłumaczenie według Muhammada Pickthalla: 
 

„Ogrody Edenu, do których wejdą oni oraz ci spośród 
ich ojców, którzy byli sprawiedliwi, jak też ich żony 
i ich potomstwo. A aniołowie będą wchodzili do nich 
przez wszystkie bramy.” 

 
Koran 18:31, tłumaczenie według Muhsina Khana: 
 

Oto ci! Dla nich będzie 'Adn (Eden) raj (Ogrody wieczne); 
w których rzeki płyną pod nimi, tam będą ozdobieni 
bransoletami ze złota i będą nosić zielone szaty z deli-
katnego i grubego jedwabiu. Będą tam spoczywać 
na podniesionych tronach. (...) 

 
Te wersety odnoszą się do przyszłego raju, ponieważ dopiero do niego 
wejdą. Tak więc Eden musi być w niebie. W gruncie rzeczy życie 
ostateczne islamu to koncepcja, która jest łatwa do zrozumienia a znana 
jest jako dżanna. W wolnym tłumaczeniu dżanna oznacza „ogród”, 
w nawiązaniu do hebrajskiej koncepcji raju Eden i chrześcijańskiej 
koncepcji nieba. 
Jednakże w Koranie Mahomet zdaje się pomylić raj z ogrodem Eden. 

Mahomet podał wielokrotnie, że raj znajduje się w niebiosach, tak jak 
widzimy to w Koranie. 
 
Aby to dokładniej wyjaśnić, przeczytajmy surę 3:55: 
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Oto Allah powiedział: „O Iso, wezmę cię i wzniosę 
ku sobie ...” 
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Tak więc obecnie islamski Jezus jest w niebie a dokładniej razem 
z Allahem: „wezmę cię i wzniosę ku sobie”. Ale również sam Mahomet 
udał się do siedmiu niebios, które również znajdowały się w niebie. 
Gdy islamski Jezus powróci, wtedy zstąpi z nieba, dlatego też znajduje 
się w raju a raj jest w niebie. 
 
W zbiorze Sahih Al-Bukhari, tom 3, księga 34, hadis 425290, czytamy: 
 

Przekazał Abu Huraira: wysłannik Allaha powiedział: 
„Na niego, w ręku którego jest moja dusza, syn Maryi 
(Jezus) zstąpi wkrótce pośród was ludzi (muzułmanów) 
jako sprawiedliwy władca i złamie krzyż i zabije świnię 
i zniesie dżizję („podatek” pobierany od niemuzułmanów, 
którzy są pod „ochroną” władz muzułmańskich). Wtedy 
będzie mnóstwo pieniędzy i nikt nie będzie przyjmował 
charytatywnych darów.” 

 
Dlaczego więc Koran w wielu wersetach podaje, że wejdą do Edenu? 
 
Odpowiedź na konsternację Mahometa można znaleźć w Biblii. 
W Księdze Rodzaju 2:8 czytamy: 
 

Życie w ogrodzie Boga 
  
8 A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, PAN BÓG 
umieścił tam człowieka, którego ulepił. 

 
Chrześcijanie wiedzą z Biblii, że Adam i Ewa żyli w Ogrodzie, który 
znajdował się na ziemi. Mahomet ukradł to z Biblii, ale zapomniał, 
że Adam i Ewa w jego księdze – Koranie – nigdy nie byli na ziemi, 
dopóki Allah nie zmusił ich do tego, jak czytaliśmy o tym w surze 2:36: 
„Zejdźcie na dół.”  
 
Jest to ogromny błąd w Koranie; bóg, który nie wie, gdzie znajduje się 
jego raj jest fałszywym bogiem. 
 

                                                
290  Patrz: https://sunnah.com/bukhari/34/169. 
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Ogród Eden pojawia się w Koranie w tych miejscach: 
 

Koran 9:72 Koran 18:31 Koran 35:33 Koran 61:12 

Koran 13:23 Koran 19:61 Koran 38:50 Koran 98:8 

Koran 16:31 Koran 20:76 Koran 40:8  
 
 

Dobro i zło pochodzi od Allaha 
 
Koran 4:78 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

 ِدنِع ْنِم ِهِذٰـَھ اُولُوقَیٌ ةَنَسَح ْمُھْبُِصت ِنإَوۗ ٍ ةَدَّیَشُّمٍ جوُُرب يِف ُْمتنُك ْوَلَو ُتْوَمْلاُ مُّككِْرُدی اُونوَُكت اَمَنَْیأ
 َنُوداَكَی َال ِمْوَقْلا ِءَالُؤٰـَھ ِلاَمَفۖ ِ َّ»ا ِدنِع ْنِّم ٌّلُك ُْلقۚ  َكِدنِع ْنِم ِهِذٰـَھ اُولُوقَیٌ َةّئِیَس ْمُھْبُِصت ِنإَوۖ ِ َّ»ا
  ًاثیِدَح َنوُھَقْفَی

ءاسنلا ةروس )  , An-Nis'a, 78 ) 
 

Gdziekolwiek byście nie byli tam dosięgnie was śmierć, 
nawet gdybyście byli na wyniosłych wieżach. Jeśli spotka 
ich jakieś dobro, wtedy mawiają: „To pochodzi od Allaha.” 
A jeśli dosięgnie ich jakieś zło, wtedy mawiają: „To pocho-
dzi od ciebie.” Powiedz: „Wszystko pochodzi od Allaha.” 
Cóż się dzieje z tymi ludźmi, że nic nie pojmują? 
 
 

Tylko dobro pochodzi od Allaha 
 
Koran 4:79 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

ۚ  ًالوُسَر ِساَّنلِل َكاَنْلَسَْرأَوۚ  َكِسْفَّن نِمَف ٍَةّئِیَس نِم َكَباََصأ اَمَوۖ ِ َّ»ا َنِمَف ٍةَنَسَح ْنِم َكَباََصأ اَّم
  اًدیِھَشِ َّ»اِب ٰىَفَكَو

ءاسنلا ةروس )  , Al-Nis'a, 79 ) 
 

Każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Allaha. 
A każde zło, które cię dosięga, pochodzi od ciebie 
samego. Wysłaliśmy ciebie do ludzi jako wysłannika 
a Allah wystarczy jako świadek. 

 
ñ Jest to jednoznaczna sprzeczność. Allah nie jest pewien, 
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skąd pochodzą złe uczynki! 
Czy muzułmanie mogą zmienić 

swoje przeznaczenie? 
 
Koran 3:145: 
 

I żadna dusza nie może umrzeć inaczej jak za zezwole-
niem Allaha, według zapisu ustanawiającego termin.  
A kto pragnie nagrody tego świata, to My mu ją damy; 
a kto pragnie nagrody życia ostatecznego, to My ją też 
damy. My niebawem zapłacimy tym, którzy są wdzięczni. 

 
Ten werset podaje jednoznacznie, że nikt nie może zmienić swojego 
przeznaczenia. Jest to już ustalone jako coś co się wydarzy.291 
Aczkolwiek w następnym hadisie historia przekazana przez Mahometa 
nie pasuje do Koranu – pamiętajcie, że wszyscy muzułmanie twierdzą, 
że nikt nie może zmienić swojego przeznaczenia. Jednak już za chwilę 
przekonamy się, że przeznaczenie w islamie to tylko bezpodstawne 
twierdzenie, które dowodzi, że islam jest fałszem. 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 30, hadis 5852292: 
 

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział, że 
Anioł Śmierci przybył do Mojżesza i powiedział: Odpowiedz 
(na wezwanie) Allaha (tzn. bądź przygotowany na śmierć). 
Mojżesz (pokój z nim) zadał Aniołowi Śmierci cios w oko 
i wybił mu je. Anioł wrócił do Allaha (wychwalanego) 
i powiedział: Wysłałeś mnie do twojego sługi, który nie 
chce umierać i wybił mi oko. Allah przywrócił mu oko tam 
gdzie było (i przywrócił mu wzrok) i powiedział: Idź do 
mojego sługi i powiedz: Czy chcesz żyć? A jeśli chcesz 
żyć, połóż twoją dłoń na ciele wołu a będziesz żył przez 
tyle lat ile włosów przykryje twoja ręka. On (Mojżesz) 
powiedział: Co wtedy? On powiedział: Następnie umrzesz, 
na co on (Mojżesz) odpowiedział: To dlaczego nie teraz? 
(Następnie odprawił modły): Allahu, spraw, abym umarł 
blisko Ziemi Świętej. Wysłannik Allaha powiedział: Gdybym 

                                                
291  Porównaj hadisy o muzułmańskim Adamie i Mojżeszu. 
292  Patrz: https://sunnah.com/muslim/43/207. 
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był w pobliżu tego miejsca, wtedy pokazałbym ci jego grób 
obok ścieżki przy czerwonym kopcu. 

1. Jak widzimy, muzułmański Mojżesz zmienił swoje 
przeznaczenie już po ustaleniu dla niego czasu śmierci 
przez Allaha. 

2. Muzułmańskiemu Mojżeszowi udało się zatrzymać Anioła 
Śmierci tocząc z nim walkę. 

3. Następnie Allah zaakceptował sprzeciw Mojżesza i wyznaczył 
mu inny termin śmierci. 

4. Najwyraźniej Allah nie postępuje zgodnie z Koranem 2:117. 
Allah to rzekomo Stwórca niebios i ziemi a jeśli coś zadecyduje, 
wtedy mówi „Bądź” i to się staje. 

5. Nakazał aniołowi odebrać muzułmańskiemu Mojżeszowi życie, 
ale najwyraźniej zapomniał użyć słowa „Bądź!”. 

6. Odroczenie chwili śmierci Mojżesza jest wynikiem szczęścia 
(policzenie włosów zakrytych przez dłoń Mojżesza). 

7. Przypomnijcie sobie hadis, w którym Adam powiedział:  
„(...) 'Czyż nie to było zapisane w moim przeznaczeniu 
zanim zostałem stworzony?' Mojżesz powiedział: 'Tak.' 
Tym argumentem Adam pokonał Mojżesza.”  
(Zbiór Sahih Al-Bukhari, tom 6, księga 60, hadis 260293,  
zbiór Sahih Muslim, księga 33, hadis 6411294). 

8. Czy Allah zesłał swojego Anioła Śmierci na podstawie swojego 
przeznaczenia, które było zapisane w jego chronionej oraz 
niezmiennej księdze przed stworzeniem Mojżesza? A może 
miał księgę dotyczącą spraw „awaryjnych”? Zobaczcie Koran 
85:21-22, gdzie mamy podane: „To zaś jest Koran chwalebny, 
wygrawerowany na tablicy strzeżonej”. 

9. Wszystko to jest dowodem na to, że jest to tylko jakaś bajka. 
Nic w tym nie jest prawdą. 

 
 

                                                
293  Patrz: https://sunnah.com/urn/44150. 
294  Patrz: https://sunnah.com/muslim/46/22. 



 

 451 

Allah nakazał im zabijać swoje dzieci 
 
Koran 6:137 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

 ْمُھَنیِد ْمِھْیَلَع اوُسِبْلَیِلَو ُْمھُودُْریِل ُْمھُؤاَكَرُش ْمِھِدَالَْوأ َلْتَق َنیِكِرْشُمْلا َنِّم ٍریِثَكِل َنَّیَز َكِلَ ذَكَو
  َنوَُرتْفَی اَمَو ُْمھَْرذَفُ هُولَعَف اَمُ َّ»ا َءاَش ْوَلَو

ماعنألا ةروس )  , Al-Ana”am, Koran 6:137) 
 

I tak oto wielu z tak zwanych współtowarzyszy (Allaha) 
fałszywie upiększyli wielu bałwochwalcom zabijanie ich 
dzieci, aby ich zniszczyć i wprowadzić zamieszanie w ich 
religię. A gdyby Allah zechciał, to oni by tego nie uczynili. 
Tak więc zostaw ich w tym co zmyślają. 

 
Muzułmanie wyjaśniają ten werset mówiąc, że to szatan przyczynił się 
do tego, że politeiści (czyli niemuzułmanie) uwierzyli, że zabijanie 
swoich własnych dzieci jest prawidłową/słuszną rzeczą i że szatan tak 
właśnie czyni, aby zwieść ludzi od „religii prawdy”, czyli islamu. 
Obarczanie winą szatana za zło, jakim jest zabijanie własnych dzieci, 
ma sens, lecz przyjrzyjmy się dokładnie temu, co o dziełach szatana 
podaje tak naprawdę Koran. 
 
W Koranie 6:112 czytaliśmy, że był to sam Allah, który stworzył szatana 
i że było to nakazem Allaha, aby szatan zwodził proroków. W związku 
z tym, że szatan podąża tylko za nakazami Allaha, to w takim razie 
prawdziwym zwodzicielem jest Allah. Na jego rozkaz szatan przyczynia 
się do tego, że ludzie wierzą w to, że zabijanie swoich dzieci jest 
słuszne. Na rozkaz Allaha szatan zwodzi ludzi odsuwając ich od islamu. 
 
Jeśli to nie wystarcza, aby was przekonać, że to Allah jest zwodzicielem 
i oszustem i że to on stoi za zabijaniem dzieci, to zwróćcie uwagę na 
Koran 6:112 oraz 6:137 – wersety te zawierają frazę: „A gdyby Allah 
zechciał, to oni by tego nie uczynili.” Innymi słowy: to, że ludzie 
zostali sprowadzeni na manowce i czynili zło stało się zgodnie z wolą 
Allaha, ponieważ jeśli chciałby ich przed tym uchronić, wtedy mógłby 
to uczynić i to z łatwością. Wiemy, że Allah chce, aby ludzie zostali 
sprowadzeni na manowce, ponieważ to on sam specjalnie stworzył 
szatana i nakazał mu, aby sprowadzał nas na manowce. Oszustwo 
zaczyna się więc wraz z Allahem i kończy się na Allahu. Dlaczego  
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Allah nas oszukuje? 
 
Koran 4:88 (tłumaczenie według Usamy Dakdok): 
 

Dlaczego dzielicie się na dwie grupy odnośnie obłudni-
ków? Allah potępia ich za to, czego dopuściły się ich 
ręce. Czy chcesz poprowadzić tych, których Allah spro-
wadził na manowce? Dla tych, których Allah sprowadził 
na manowce nie znajdziesz żadnej drogi. 

 
Werset ten podaje jednoznacznie, że to sam Allah sprowadza ludzi na 
manowce i że chce, aby pozostali w tym stanie. Allah nie chce, aby do 
niego powrócili. Ponadto jest zagniewany na Mahometa, ponieważ ten 
próbował pokierować lub przywołać z powrotem tych ludzi, których 
Allah odrzucił. Nawet Mahomet – prorok Allaha – nie posiada żadnego 
upoważnienia, aby pokierować ludzi z powrotem na „dobrą” ścieżkę. 
 
Fakt jest taki, że Mahomet wymyślił sobie ten werset zanim było 
za późno, gdy odkrył, że nadszedł czas zabijania dzieci. Nie chciał, 
aby coraz więcej osób mogło go zdemaskować jako oszusta. 
 
 

Przeznaczeniem jest, aby mieć 
złego władcę lub kalifa 

 
W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami, że wiele islamskich krajów 
chce zmian i przeciwstawia się swoim własnym przywódcom. Faktem 
jest jednak, że wszyscy muzułmanie dobrze wiedzą, że jest to sprzeczne 
z islamskimi zasadami i nauczaniem. Prorok islamu wyraził się jasno 
i wyraźnie, że jest to życzeniem Allaha, dlatego też nie jest to dozwo-
lone, aby muzułmanie sprzeciwiali się życzeniom władcy, nawet jeśli 
dany władca jest złodziejem, bije poddanych a nawet czyni wolę 
szatana. 
 
Zbiór Sahih Muslim, księga 20, hadis 4554295: 
 

(...) Pojawią się przywódcy, którzy nie będą się kierowali 

                                                
295  Patrz: https://sunnah.com/muslim/33/82. 
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moim przewodnictwem i którzy nie przyjmą moich wzor-
ców. Wśród nich znajdą się ludzie, którzy będą mieli 
serca diabłów w ciałach ludzkich istot. Ja powiedziałem: 
Co powinienem zrobić, wysłanniku Allaha, jeśli dożyję 
tego dnia? On odparł: Będziesz słuchać Amira i wykony-
wać jego rozkazy; nawet jeśli twoje plecy będą bite 
a twój majątek rozkradany, to powinieneś go słuchać 
i być mu posłusznym. 

 
Jeśli więc wszystko – zarówno dobro jak i zło – pochodzi od Allaha, 
wtedy oznacza to, że jeśli władca zgwałci twoją żonę to jest to wolą 
Allaha; jeśli ukradnie twoje pieniądze to jest to wolą Allaha, a jeśli cię 
zabije, wtedy jest to również wolą Allaha. Czy jest to więc niegodziwość 
władcy czy raczej niegodziwość Allaha? 

 
 

╞═══════════════════════╡ 
 

Więcej bezcennych informacji oraz analiz znajduje się w drugim tomie 
zatytułowanym „Qur'an And Science in Depth”. Drugi tom demaskuje 
rzekome cuda w Koranie jako pełne fałszu oraz – z naukowego punktu 
widzenia – błędów. 
 
Drugi tom jak i kolejne moje publikacje są dostępne na amazonie: 
 
https://www.amazon.com/Christian-Prince/e/B008NCTBB6/ 
 
Kontakt z autorem książki (w języku angielskim): 
 
https://www.patreon.com/ChristianPrince 
 
lub: 
 
https://www.minds.com/ChristianPrince 
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NOTATKI: 


