
Jakie jest pogląd islamu na 

terroryzm? 

Kilka najczęściej  zadawanych 
pytań na temat ISLAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest Dżihad? 

 

Jakie są wierzenia muzułmanów na 

temat  wcześniejszych proroków i 

ksiąg? 

Jaki jest pogląd islamu na 

posłuszeństwo wobec prawa kraju 

zamieszkania? 

Jaka jest kara za bluźnierstwo w 

islamie? 

 

Czy nie-muzułmanie mogą odwiedzać 

meczet? 

 

Jaka jest kara za apostazję w 

islamie? 

Czy w islamie kobiety są gorsze od 

mężczyzn?  

? 



 2 

 

Czym jest DŜihad? 
 

DŜihad to arabskie słowo oznaczające dąŜenie do konkretnego celu. W Świętym 
Koranie, gdy Allah (Bóg) wzywa ludzi do DŜihadu odnosi się to do dąŜenia ku 
zboŜnemu celowi. Taki DŜihad moŜe mieć wiele form, z których wszystkie starają 
się ustanowić i promować pokój w społeczeństwie: 

DąŜenie do samodoskonalenia: Uznawane za największy DŜihad, gdyŜ jest to 
walka z własnymi samolubnymi pokusami, jak chciwość, poŜądanie czy inne 
ziemskie pragnienia. Wymaga od nas stania się bardziej samo-
zdyscyplinowanymi abyśmy byli w stanie moralnie panować nad własnymi 
myślami i działaniami. 

Powinność muzułmanów do przekazywania innym prawdziwego przesłania 
islamu: Święty Koran podkreśla, iŜ ta forma DŜihadu musi być przeprowadzana z 
mądrością, tolerancją i poszanowaniem innych oraz ich wierzeń i zabrania 
stosowania jakiejkolwiek przemocy czy przymusu. 

Wydawanie własnego majątku na pomoc potrzebującym: Pomoc tym w 
potrzebie, bez względu na ich kolor skóry, wiarę czy pochodzenie, jest formą 
DŜihadu, która nie tylko pomaga zapobiegać ludzkim cierpieniom, ale takŜe 
wprowadza pokój społeczny i harmonię między bogatymi a biednymi. 

Walka obronna: Święty Koran mówi jasno, iŜ ten typ DŜihadu (będący 
DŜihadem najniŜszego rzędu) moŜe mieć miejsce tylko w szczególnych 
okolicznościach. Okoliczności te są opisane w następujących wersetach Świętego 
Koranu: 

 Pozwala się brać do ręki broń tym, przeciwko którym prowadzona jest wojna, 

poniewaŜ zostali poszkodowani, a Allach – zaiste! – ma władzę by, by im pomóc 

–Tym, którzy niesprawiedliwie zostali wygnani ze swych domów, tylko dlatego, 

Ŝe powiadali: ,,Naszym Panem jest Allach’’. I gdyby Allach nie odtrącał jednych 

ludzi poprzez innych, klasztory i kościoły, synagogi i meczety, w których 

wymienia się imię Allacha, z pewnością zostałyby zniszczone. Niechybnie Allach 

pomoŜe temu, który Jemu pomaga. Allach rzeczywiście jest PotęŜny, 

Silny’’.(22:40-41) 

Z tego jasno wynika, iŜ muzułmanie mogą chwytać za broń w samoobronie 
jedynie, jeśli ucierpieli z powodu opresji, ich Ŝycie zostało zagroŜone i zostali 
wypędzeni z domu jedynie z powodu praktykowania swej wiary. 

Na dobrą sprawę, według islamu, jeśli muzułmanie są ścigani za praktykowanie 
swej wiary, powinni oni najpierw opuścić miejsce, gdzie są ciemięŜeni i poszukać 
nowego miejsca zamieszkania. Jeśli jednak i w nowym miejscu zamieszkania 
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ciemięŜca nadal zagraŜa ich Ŝyciu i atakuje z zamiarem powstrzymania ich od 
praktykowania ich wiary, muzułmanom zostało nadane prawo podjęcia walki w 
samoobronie. 

WaŜne jest to, iŜ walka ta moŜe być jedynie obronna, a nie ofensywna. 
Potwierdza to Święty Koran, mówiąc: 

I walczcie w sposób BoŜy przeciwko tym, którzy prowadzą walkę przeciwko wam, 

ale nie dopuszczajcie do grzechu. Zaprawdę, Allach nie lubi grzeszników.(2:191) 

Jeśli nadeszłaby potrzeba na walkę obronną, islam stawia równieŜ muzułmanom 
jasne zasady dotyczące tego, co moŜe, a co nie moŜe zostać uczynione, np. 
cywile nie walczący z muzułmanami nie mogą być atakowani; własność taka, jak 
pola czy inne źródła poŜywienia i wody, szpitale, sierocińce, miejsca święte 
(wszystkich religii) nie moŜe być niszczona; a kobiety, dzieci, ludzie starzy i 
chorzy mają pozostać nietknięci. Jest zatem jasne, iŜ celem takiej walki jest 
przywrócenie pokoju, a nie promowanie agresji. 

DŜihad w kaŜdej swej formie jest zatem sposobem promowania pokoju zarówno 
w społeczeństwie, jak i w nas samych. KaŜda czynność, która nie promuje pokoju 
nie moŜe być nazwana DŜihadem. 

Jaki jest pogląd islamu na terroryzm? 
 

Islam jest przeciwny jakiejkolwiek formie terroryzmu, gdyŜ samo słowo „islam” 
oznacza dosłownie pokój. Zobowiązanie muzułmanów do podtrzymywania pokoju 
jest tak głęboko zakorzenione w islamie, iŜ Święty Koran opisuje prawdziwych 
muzułmanów następująco: 

A prawdziwymi sługami Boga Miłosiernego są ci, którzy chodzą po ziemi pokorni, 

a kiedy zwracają się do nich nieświadomi, unikają ich łaskawie, mówiąc:            

,,Pokój’’.(25:64) 

Czwarty Kalif Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, Jego Świątobliwość  Mirza 
Tahir Ahmad, wytłumaczył pogląd islamu na terroryzm najjaśniej, jak się da. 
Powiedział: 

„Jeśli chodzi o islam, kategorycznie odrzuca on i potępia wszelkie formy 
terroryzmu. Nie zapewnia Ŝadnej wymówki czy osłony jakiemukolwiek czynowi 
przemocy, popełnionemu czy to przez jednostkę, grupę czy teŜ rząd. Z całą mocą 
potępiam wszelkie akty i formy terroryzmu, poniewaŜ moim głęboko 
zakorzenionym przekonaniem jest, iŜ nie tylko islam, ale Ŝadna prawdziwa 
religia, bez względu na nazwę, nie moŜe sankcjonować przemocy i przelewu krwi 
niewinnych męŜczyzn, kobiet i dzieci w imię Boga”.(Morderstwo w Imię Allacha, 
str. 116 i 119) 
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Jaki jest pogląd islamu na posłuszeństwo wobec prawa 
kraju zamieszkania? 
 

W islamie, posłuszeństwo wobec prawa kraju zamieszkania jest religijnym 
obowiązkiem. Święty Koran nakazuje muzułmanom do pozostawania wiernym nie 
tylko Allachowi i Świętemu Prorokowi Mohammedowi (pokój i błogosławieństwa 
Allacha niech będą z nim), lecz takŜe władzy, pod którą Ŝyją. Mówi on: 

CzyŜ nie widziałeś tych, którzy przyznają, iŜ wierzą w to co, zostało objawione 

tobie i co było objawione przed tobą?! Oni poszukują rady u Złego, chociaŜ 

nakazano im, aby nie byli mu posłuszni. Szatan wszak pragnie sprowadzić ich 

daleko z drogi.(4:60) 

Ten obowiązek został dokładniej wytłumaczony przez Jego Świątobliwość Mirzę 
Masroora Ahmada, obecnego  Przywódcę Społeczności Muzułmańskiej 
Ahmadiyya, który to powiedział: 

„Prawdziwy muzułmanin nigdy nie moŜe wygłaszać słów nienawiści w stronę 
swych współobywateli, czy teŜ obecnej władzy bądź rządu. Odpowiedzialnością 
prawdziwego muzułmanina jest pozostanie lojalnym i całkowite przestrzeganie 
prawa kraju, w którym zamieszkuje.” 

(Przemówienie na otwarciu Meczetu Baitul Futuh w Morden w Surrey, Wielka 
Brytania, październik 2003) 

Czy w islamie kobiety są gorsze od męŜczyzn? 
 

Towarzysz Świętego Proroka Mohammeda (pokój i błogosławieństwa Boga niech 
będą z nim) niegdyś zapytał go:, „Komu najbardziej naleŜy się moja opieka i me 
dobre towarzystwo?”. Prorok odpowiedział mu: „Twej Matce”. Towarzysz zapytał, 
„A po niej, komu?”. Prorok odparł, „Twa matka”. Towarzysz zadał ponownie raz 
to samo pytanie, na co Prorok dał tę samą odpowiedź. Gdy towarzysz zapytał 
jeszcze raz, Prorok odparł wtedy: „Twój ojciec, a potem bliscy.” (Bukhari). 

To samo w sobie zaprzecza złemu rozumieniu, jakoby to kobiety były gorsze od 
męŜczyzn w islamie, a w szczególności pokazuje, jak wielki nacisk islam kładzie 
na szanowanie własnej matki. 

Według islamu wszyscy wierzący są równi i tylko dobre czyny wywyŜszają 
jednych nad drugich. JednakŜe, islam uznaje takŜe, iŜ taka równość nie oznacza, 
iŜ męŜczyźni i kobiety są tacy sami, co do swych moŜliwości i ról. Odnotowuje ich 
róŜne fizyczne i emocjonalne zalety i na ich podstawie nakłada na nich kluczowe 
role w Ŝyciu. Role te nie są, zatem odzwierciedleniem wyŜszości czy niŜszości, ale 
kwestią naturalnych moŜliwości i dobrego funkcjonowania. Na przykład, 
męŜczyznom przypisano obowiązek pracowania i utrzymywania rodziny, a 
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kobietom role macierzyństwa i zajmowania się domostwem. Islam równie 
powaŜnie traktuje obydwie role oraz podkreśla równieŜ, iŜ nie wykluczają one 
siebie nawzajem i nie są nieelastyczne – islam nie zabrania kobietom pracować 
czy słuŜyć społeczeństwu, czy teŜ zwalnia męŜczyzn z ich części obowiązków, co 
do dzieci i domostwa. 

W islamie kobieta ma prawo do własności prywatnej. Jeśli jest męŜatką i 
zdecyduje się na pracę, pieniądze, które zarabia naleŜą do niej i mąŜ nie ma do 
nich Ŝadnego prawa, gdzie z kolei mąŜ musi utrzymywać całą rodzinę. 
Jakakolwiek własność zdobyta przez Ŝonę jej własnym nakładem pracy, lub 
dostana w spadku, darowiźnie czy prezencie naleŜy całkowicie do niej. Islam 
nadał takŜe kobietom prawo dziedziczenia i otrzymują one swą część spadku 
zgodnie z zapisami Szariatu (Prawa Islamskiego). Taka ekonomiczna 
niezaleŜność kobiet została ustalona przez islam na długo przed nadaniem 
podobnych praw kobietom we współczesnym świecie. W Wielkiej Brytanii, np., 
jak dobrze wiadomo, kobiety zamęŜne nie miała prawa do własności prywatnej 
aŜ do roku 1882, kiedy to Parlament uchwalił pierwszy Akt Własności Kobiet 
ZamęŜnych. 

Święty Prorok Mohammed (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim) 
wysoko chwalił sobie intelektualny i duchowy status kobiet. Znał on kluczową 
rolę, jaką kobiety miały do odegrania w rozwoju społeczeństwa i kładł wielki 
nacisk na wychowanie dziewczynek, mówiąc: „MęŜczyzna posiadający dwie córki, 
który je wychowa i zapewni im najlepszą moŜliwie edukację i wyda je za mąŜ 
będzie uprawniony do raju.” [Usłyszawszy to] ktoś zapytał: „O Proroku Allacha, a 
co, gdy ma jedną córkę?” Prorok odparł: „I (nawet) jedną.”. (Al Mo’jam Al-
Ausat). 

Jaka jest kara za apostazję w islamie? 
 

W islamie nie ma Ŝadnej kary za apostazję. Mało tego, nie ma ani jednej 
wzmianki o jakiejkolwiek karze za apostazję nakazaną przez Świętego Proroka 
Mohammeda (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim). 

Islam podkreśla wolność wyznania dla wszystkich, pozwalając ludziom wybrać 
religię według własnego uznania. Na ten temat Święty Koran mówi: 

W religii nie ma przymusu. Zaprawdę, droga właściwa odróŜnia się od błędu, więc 

kto tylko odmówi bycia kierowanym przez grzeszników, i wierzy w Allacha, ten 

zaiste chwyta za coś pewnego, co nigdy nie pęka. Allach zaś jest 

Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący.(2:257) 

Dla was wasza religia, a dla mnie - moja(109:7) 

Wolność wyznania jest, zatem kluczową zasadą w islamie, który mówi jasno, iŜ 
religia jest osobistą sprawą między człowiekiem a Bogiem. Ludzie mają prawo 
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wierzyć w jakąkolwiek religię i zmieniać swą wiarę bez naraŜenia na karę ze 
strony człowieka (Święty Koran, 4:138). JednakŜe islam przypomina nam, iŜ 
zostaniemy za nasze wierzenia i czyny osądzeni przez Boga. 

Jaka jest kara za bluźnierstwo w islamie? 
 

W islamie nie istnieje Ŝadna kara za bluźnierstwo. Nie ma o takowej wzmianki w 
Świętym Koranie, lub w Ŝadnych naukach Świętego Proroka Mohammeda (pokój i 
błogosławieństwa Boga niech będą z nim). 

Islam promuje szacunek dla wszystkich religii na rzecz pokoju w społeczeństwie i 
nie ustanawia Ŝadnej kary za bluźnierstwo bez względu na urazę, jaką moŜe 
zadać ludziom wiary. 

Czy nie-muzułmanie mogą odwiedzać meczet? 
 

KaŜdy ma prawo odwiedzić meczet, jeśli tylko jest czysty i skromnie ubrany. 
Powinno się takŜe zdejmować buty przed wejściem do meczetu, aby utrzymać go 
w czystości, jako Ŝe wierzący modlą się na podłodze. Ludzie kaŜdej wiary mają 
takŜe prawo modlić się w meczecie, jeśli tylko nie wyznają boŜków. Dobrym tego 
przykładem jest wydanie przez Proroka Mohammeda pokój i błogosławieństwa 
Boga niech będą z nim) przyzwolenia na odprawienie mszy grupie chrześcijan w 
jego meczecie w Medinie(Arabia Saudyjska) (Zurqani). 

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya wybudowała w Anglii kilka meczetów, w 
tym pierwszy meczet w Londynie (1924r.) oraz największy meczet w Europie 
Zachodniej (w, Morden), który został otwarty w 2003r. Istnieje teŜ meczet w w 
Polsce w Warszawie. Jeśli chcieliby Państwo odwiedzić meczet, prosimy o kontakt 
z nami w celu uzyskania więcej informacji. 

Jakie są wierzenia muzułmanów, co do wcześniejszych 
proroków i zapisów? 
 

Dwoma z sześciu aktów wiary muzułmanina są: wiara w Proroków BoŜych oraz 
wiara w Pisma Święte. Zatem muzułmanie wierzą, iŜ wszyscy prorocy zostali 
posłani przez Boga i Ŝe pisma w swej oryginalnej formie były Boskimi 
objawieniami, które razem z innymi rzeczami, uczyły absolutnej jedności Boga. 

Zgodnie ze Świętym Koranem Bóg wysłał swych Posłańców do kaŜdego z 
narodów, mówi on: 
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Zaprawdę, My posłaliśmy cię z Prawdę, jako zwiastuna dobrej nowiny oraz tego, 

który ostrzega. I nie ma takiego ludu, do którego nie zostałby wysłany ten, który 

ostrzega.(35:25) 

I dla kaŜdego ludu jest Posłaniec. Kiedy zatem Posłaniec przybywa, rozsądza ich 

sprawiedliwie i nie są krzywdzeni. (10:48) 

Niektórzy z proroków zostali wspomniani w samym Świętym Koranie, np. Adam, 
Abraham, Dawid, Salomon, MojŜesz, Jezus oraz Mohammed (pokój i 
błogosławieństwa Boga niech będą z nim). Inni prorocy (nie wymienieni w 
Świętym Koranie z imienia) to np. Zoroaster, Krishna czy Konfucjusz (pokój im 
wszystkim). 

Jak juŜ nadmieniono, muzułmanie wierzą nie tylko we wszystkich wcześniejszych 
proroków, ale takŜe w objawienia i Pisma nadane tym prorokom przez Boga.W 
samym Świętym Koranie są odniesienia do czterech innych ksiąg. Są nimi: 

SUHUF 

(Pisma Abrahama, pokój mu, 87:20) 

 Nic nie jest na dzień dzisiejszy znane na temat Suhuf Abrahama. 
Najprawdopodobniej nie zostały one nigdy spisane na papier. 

TAURAAT 

(Tora MojŜesza, pokój mu, 3:4) 

Tora stanowi pierwsze pięć ksiąg Hebrajskiej Biblii i zawiera kompletne prawo 
Izraelitów. Tymi pięcioma księgami są: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga 
Kapłańska, Księga Liczb oraz Księga Powtórzonego Prawa. Razem znane są jako 
Pentateuch. Tora była poprzez pokolenia przekazywana słownie i wreszcie 
spisana kilkaset lat po MojŜeszu (pokój mu). 

ZABUR 

(Psalmy Dawida, pokój mu, 4:164) 

Bardzo mało dziś wiadomo o Zabur, czy teŜ o objawieniach Proroka Dawida 
(pokój mu). W Biblii Hebrajskiej jest wiele psalmów (świętych pieśni oraz 
hymnów) przypisywanych Dawidowi (pokój mu), które mogą stanowić część 
Zabur. 

INDśIIL 

(Ewangelia Jezusa Chrystusa, pokój mu, 5:47) 

IndŜiil lub Ewangelia została objawiona Prorokowi Jezusowi (pokój mu), lecz nie 
została ona spisana za jego Ŝycia. Po jego śmierci podjęto próby jej spisania. Z 
wielu, wczesny Kościół Katolicki wybrał cztery jako oficjalne świadectwa nauk 



 8 

Jezusa (pokój mu). Te cztery wersje Ewangelii są dziś znane jako Ewangelie 
Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, jednakŜe istnieje więcej ewangelii 
(niewchodzących w skład Biblii), które takŜe zawierają waŜne informacje na 
temat Ŝycia i nauk Jezusa (pokój mu). 

Za wyjątkiem Koranu, Ŝadna z objawionych ksiąg nie zachowała swej oryginalnej 
formy. 

 

Miłość do Wszystkich, Nienawiść do Nikogo 

 

 

 

 

Więcej informacji na naszych stronach internetowych: 

www.ahmadiyya.pl 

www.alislam.org 

www.ahmadiyya.org.uk 

Muzułmańska Telewizja Ahmadiyya jest transmitowana na Sky Channel 787 
(dostępna takŜe na www.mta.tv) 

www.islamicfaq.org 



 9 

 

Kilka słów o Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya 
 

Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya jest organizacją religijną obecną w ponad 
193 państwach. Jest najdynamiczniejszym wyznaniem w islamie we współczesnej 
historii, z ilością członków szacowaną na ok. 160 milionów na całym świecie. 

Została ona ustanowiona przez Jego Świątobliwość Mirzę Ghulama Ahmada 
(1835-1908) w 1889 roku w niewielkiej i odległej wiosce zwanej Qadian w 
PundŜabie w Indiach. Nazywał on siebie Obiecanym Reformatorem dni ostatnich i 
oczekiwanym przez światową wspólnotę religii (Mahdi i Mesjaszem dni ostatnich). 
Społeczność, którą zapoczątkował jest ucieleśnieniem Ŝyczliwego przesłania 
islamu w swej najczystszej formie, który promuje pokój i powszechne braterstwo 
oparte na wierze w Łaskawego i Wiecznie Litościwego Boga. 

Z tym przekonaniem, w ciągu wieku, Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya 
rozprzestrzeniła się na cały świat z zamiarem praktykowania pokojowych nauk 
islamu poprzez zbieranie setek tysięcy funtów na akcje charytatywne, budowanie 
szkół i szpitali otwartych dla wszystkich, oraz poprzez zachęcanie do nauki przez 
dialog z innymi religiami. 

Polski Rozdział Społeczności w Polsce rozpoczął się w okresie międzywojennym, 
przybyciem misjonarza do Warszawy. Jego pracę przerwał wybuch II wojny 
światowej. Dopiero w roku 1990r, Stowarzyszenie mogło ponownie wysłać swego 
misjonarza do Polski. W tym samym roku Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya 
zostało zarejestrowane w centralnym rejestrze i stała się związkiem 
wyznaniowym w Rzeczypospolitej Polskiej z własnym statusem. W następnym 
roku został zakupiony dom, gdzie znajduje się meczet oraz dom misyjny przy ul. 
Dymna 17, w Warszawie. 

 

 

 

Więcej informacji: 

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya 

ul. Dymna 17,02-411 Warszawa, tel 22 863 8892, fax 22 863 8893 

info@ahmadiyy.pl, www. ahmadiyya.pl 

  


