Podstawowe informacje dotyczące islamu i dżihadu
Twórcą islamu był Mahomet, który urodził się ok. 570 r. w Mekce. Co roku spędzał
na rozmyślaniach miesiąc na górze Hira, niedaleko Mekki. Tam właśnie pewnej
nocy, w roku 610, we śnie nawiedził Mahometa archanioł Gabriel i objawił mu
pierwszy fragment Koranu, świętej księgi muzułmanów. Gabriel na rozkaz Boga
nawiedzał Mahometa jeszcze wielokrotnie, aż do samej śmierci Mahometa
w 632 roku — objawił mu w ten sposób, fragment po fragmencie, cały Koran.
Mahomet zaczął nawracać na islam mieszkańców Mekki. Religia szybko zdobywała
nowych wyznawców, zaczęto mówić o niej w całej Arabii.
Mahomet nawrócił Arabów na monoteizm i jednocześnie był twórcą pierwszego
państwa łączącego cały naród arabski.
Muzułmanie to wyznawcy islamu, trzeciej, po judaizmie i chrześcijaństwie,
monoteistycznej religii. Słowo „islam” znaczy po arabsku „poddanie się Bogu”.
Słowo „Allah” po arabsku znaczy po prostu: Bóg. Według islamu jest to ten sam
Bóg, który czczony jest w judaizmie i chrześcijaństwie, tylko inaczej rozumiany.
Muzułmanie uważają, że ich rozumienie Boga jest jedynym właściwym,
a chrześcijanie i żydzi nie zrozumieli do końca lub wypaczyli Słowo Boże.
Według nich Islam jest pieczęcią wszystkich religii.
Islam jest najmłodszą z trzech monoteistycznych religii. Islam powstał w VII wieku,
chrześcijaństwo istniało wtedy już ponad 600 lat. Nie odrzuca judaizmu
i chrześcijaństwa, lecz uważa, że zawierały błędy i wypaczenia Bożego objawienia.
Żydzi i chrześcijanie są uznawani za „ludy Księgi”, czyli wierzących w Jedynego
Boga. Nie trzeba ich nawracać ani w żaden sposób prześladować z powodu
wyznawanej religii. Jednym z szeroko rozpowszechnionych stereotypów na temat
islamu jest nakaz prowadzenia „świętej wojny” przeciwko chrześcijaństwu. Jest to
fałszywy stereotyp.
Chrześcijanie prowadzili przeciw muzułmanom przez 300 lat krucjaty, które miały
przemożny wpływ na stosunki islam — chrześcijaństwo. Głównym powodem
ich prowadzenia były przyczyny religijne – chęć odbicia Jerozolimy, Świętego Grobu
Pańskiego i Ziemi Świętej, a następnie obrona tych miejsc przed muzułmanami,
ale także propagowanie religii chrześcijańskiej.
Warto wyjaśnić, że szariat to religijne prawo muzułmańskie (prawo islamu), które
powstawało między VII a IX wiekiem po Chrystusie. Na źródła tego prawa składają
się: Koran, sunna, idżma i kijas. Szariat określa obowiązki wobec Allaha i zasady
postępowania pomiędzy ludźmi, zwłaszcza pomiędzy muzułmanami, opierając się
na trzech fundamentalnych nierównościach: pomiędzy muzułmaninem a wyznawcą
innej religii, pomiędzy mężczyzną a kobietą oraz pomiędzy człowiekiem wolnym
a niewolnikiem (dziś to trzecie rozróżnienie straciło na znaczeniu).
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Z prawnego punktu widzenia szariat uznaje wyższość muzułmanina
nad niemuzułmaninem, podobnie wyższość mężczyzny nad kobietą. Kobiety mają
niższy status, którego źródeł należy poszukiwać w Koranie: werset 228 sury II głosi:
Mężczyźni mają nad nimi wyższość.
W celu lepszego zobrazowania tej zależności można przytoczyć następujące różnice:
tylko mężczyzna – muzułmanin może poślubić niemuzułmankę, muzułmanka
nie może poślubić niemuzułmanina. Tylko mężczyzna może mieć cztery żony.
Zeznania jednego mężczyzny równoważą zeznania dwóch kobiet. Kobieta dziedziczy
połowę tego, co mężczyzna. Kolejną zasadą świadczącą o przewadze islamu
nad innymi religiami jest to, że niemuzułmanin nie może dziedziczyć
po muzułmaninie. Muzułmanin może np. ożenić się z kobietą, która wyznaje judaizm
lub chrześcijaństwo, bez konieczności zmiany przez kobietę wyznania. Ponieważ
jednak w islamie wyznanie przyjmuje się po ojcu, dlatego muzułmanka może wstąpić
w związek małżeński tylko z muzułmaninem.
Fundamentalizm muzułmański narodził się pod wpływem kontaktów świata islamu
z Zachodem pod koniec XIX wieku. Myśliciele muzułmańscy spostrzegli, że świat
islamu, który we wcześniejszych stuleciach pod wieloma względami był lepiej
rozwinięty niż świat zachodni, teraz (czyli w XIX wieku) jest na niższym stopniu
rozwoju technologicznego i jest znacznie mniej nowoczesny. Przywódcy
muzułmańscy postanowili zmienić ten stan rzeczy. Ale, jak to zwykle bywa, nie było
zgodności co do tego, jak należy to zrobić. Powstały dwa główne nurty –
modernistyczny i fundamentalistyczny. Moderniści postanowili włączyć
do cywilizacji muzułmańskiej osiągnięcia Zachodu, unowocześnić islam i dogonić
Zachód. Natomiast fundamentalności uważali, że można wrócić do dawnej
świetności świata islamu poprzez powrót do fundamentów wiary, odrzucenie wzorów
cywilizacji Zachodu i oczyszczenie islamu z obcych naleciałości.
Odmian fundamentalizmu w islamie jest wiele – od mniej do bardzo radykalnych,
przy czym te ostatnie często są wrogo nastawione do wszystkich kultur różnych
od islamu, a szczególnie do cywilizacji Zachodu.
Spośród radykalnych fundamentalistów rekrutuje się większość terrorystów
muzułmańskich.
Najgroźniejszymi z nich są afgańscy talibowie oraz wojownicy z samozwańczego
kalifatu Daesh, tzw. „Państwa islamskiego” – którzy są odpowiedzialni
za większość obecnie dokonywanych zamachów terrorystycznych na świecie
w ramach prowadzonej świętej wojny z niewiernymi, tzw. „dżihadu”.
Ekstremiści mordują w imię szariatu i panowania islamu, wykorzystując
do tłumaczenia swojego postępowania zwłaszcza ajat 5 sury IX, zwany wersetem
miecza, który głosi: A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie
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bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie
i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą
odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę,
Bóg jest przebaczający, litościwy!
Celowo pomijając to, że Koran zawiera także treści pokojowe, akcentujące pokojową
argumentację i dyskusję z niemuzułmanami: Wzywaj ku drodze twego Pana
z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!
Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On zna
najlepiej tych, którzy idą drogą prostą! (XVI, 125),
Pomijają także inny werset głoszący, że: Nie ma przymusu w religii (Koran,
II, 256).
Wielu współczesnych i wpływowych przywódców duchowych i myślicieli
muzułmańskich akcentuje niestety agresywny i militarny aspekt dżihadu.
I tak imam Sayyid Abul Ala Maududi w swoich naukach i książkach przekonywał:
„Islam chce zniszczyć wszelkie istniejące państwa i systemy rządowe, które
sprzeciwiają się ideologii i celom islamu, niezależnie od krajów czy narodów,
jakich dotyczy. Celem islamu jest ustanowienie państwa opartego na jego
własnej koncepcji i ideologii, niezależnie od tego, jaki naród miałby tę wizję
przyjąć, ani od tego, z obaleniem jakiego rządu ustanowienie państwa
muzułmańskiego miałoby się wiązać. Z tych rozważań wyłania się wniosek
oczywisty: celem islamskiego dżihadu jest wyeliminowanie wszystkich systemów
niemuzułmańskich i wprowadzenie w ich miejsce rządów opartych na islamie.
W tych rewolucyjnych zapędach islam nie zamierza ograniczać się do jednego
kraju czy nawet grupy państw. Celem islamu jest rewolucja na skalę światową.”
– książka „Dżihad w islamie”.
Muzułmańscy terroryści przekonują, że ich działalność jest oparta na wartościach
islamu, a dżihad jest uprawnioną formą działania, której głównym celem jest
zaprowadzenie islamskiego porządku opartego na szariacie. Ataki terrorystyczne
mają być wymierzone tak samo w wojskowych, jak i w cywilów, ich celem jest
zwłaszcza każdy Amerykanin oraz każdy jego sojusznik. Taki właśnie nakaz religijny
wydano w 1998 r. podczas posiedzenia światowego Frontu Islamskiego.
Jego uczestnicy podzielali przekonanie, że im większa liczba ofiar, tym większa
chwała dla Allaha.
Ataki terrorystyczne na World Trade Center i Pentagon w USA
11.09.2001 r. dokonane przez członków Al. Kaidy pod przywództwem
Bin Ladena zapoczątkowały nową erę terroryzmu. Terroryzm stał się jednym
z najważniejszych zagadnień i problemów współczesnego świata oraz zmienił
jego obraz na początku XXI wieku.
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