„Stop terorizmu“ – občanská iniciativa.

Náboženství a islám.

Úvod.
Islám je „náboženství“, ale, současně i ideologie, hnutí, schéma fungování státu, firem, rodiny i
jednotlivce. Přitom jeho právo šaría je muslimy nadřazováno všem jiným zákonům i ústavě v zemi,
ve které žijí.
Těžko, může česká ústava hájit něco, co ji totálně popírá a staví se nad ní.
Nemůže obstát ani prohlašování některých ústavních činitelů, poslanců Sněmovny ČR a dalších, ve
smyslu:
"Islám není ideologie, je to náboženství a je proti ústavě jej zakazovat"
Pro objektivní posouzení cca 1.400 let starého Působení Islámu ve Světě je nezbytné seznámit se s
„pravidly“ kterými se Islám řídí. Tato pravidla jsou vyučována v Mešitách i rodinách od útlého věku a
„věřící“ v Alláha a Jeho posla, proroka Mohameda se jimi řídí na celém Světě. Jsou neměnná a platná
i v současné době.

Část I.
Charakter „ostatních“ náboženství.
„Ostatní“ náboženství na celém Světě mají všechna za základ svého učení 10 bodů = „PŘIKÁZÁNÍ“.
Deset přikázání:
1/ V jednoho boha věřiti budeš.
2/ Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3/ Pomni, abys den sváteční světil.
4/ Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5/ Nezabiješ.
6/ Nesesmilníš.
7/ Nepokradeš.
8/ Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9/ Nepožádáš manželky bližního svého.
10/ Aniž požádáš statku jeho.
Tato přikázání, v malém rozsahu pozměněná, aniž by se změnil jejich smysl, jsou používána nejenom
Židy a Křesťany, ale i všemi ostatními náboženstvími na celém Světě, výjimkou je Islám.
Důležitou myšlenkou těchto náboženství je pozitivní rozvoj člověka i společnosti.
V tzv. Svatých knihách, zpravidla „Bible“, jsou tyto zásady podrobně a na různých příkladech
vysvětlovány,
Všechny tyto zásady neobsahují žádnou nenávist, nadřazenost jedněch proti jiným, zapovídají násilí
jedněch vůči druhým, natožpak zabíjení „nevěřících“ ve jménu Boha.
Proto ani nenarušují libovolný ústavní pořádek jakékoliv země.
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Přitom většina zemí, stejně jako ČR, resp. Evropa, mají v ústavách zakotveno „sekulární .
uspořádání“, tzn., že ústavě a Zákonům země, nemohou být nadřazeny žádné náboženské
předpisy.
Z historie je známo, že, krátkodobé porušování těchto zásad, vedlo vždy k neskutečnému utrpení národů
a obrovským škodám na životech lidí a majetku.

Citace části modlitby od Františka z Assisi:
Kde se chybuje, vnášejme pravdu.
Kde se pochybuje, vnášejme víru.
Kde se zoufá, vnášejme naději.
Kde se truchlí, vnášejme radost.
Kde je slepota, vnášejme zrak.
Kde je tma, vnášejme světlo.
Zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz/big-ben-svetlu-zdar-0a8/p_kultura.aspx?c=A171219_211514_p_kultura_wag

Část II.
Odůvodnění, názory zástupců islámských PO a učenců.
Rozhodně nemůže obstát i tvrzení představitelů muslimské víry v ČR, jejich právních zástupců a
věřících, že v České republice neplatí pro jejich členy dále uváděné příklady pravidel, po staletí
důsledně dodržované po celém Světě !!! Např.:
Pan Muneeb Hassan Alrawi (předseda Ústředí muslimských obcí, Muslimské obce v Brně a
Islámské nadace v Brně)… v rozhovoru pro Parlamentní listy dne 25. 10. 2017, kromě jiného
uvedl:
Cit.: … „Právo šaría je všechno v životě muslima – je to jeho modlitba, jeho vztah k matce,

k rodičům, dětem, sousedům, …
Texty pravidel islámu, kterými se muslimská víra řídí, již 1400 let, a desítky let jsou tyto texty dostupné,
kromě arabštiny i v dalších jazycích, včetně jazyka českého, je kromě jiného uvedeno:
ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Dokonalé islámské právo je svaté, neboť je založeno na slovech
Alláha sepsaných v božském Koránu a Mohamedově sunně. Všechny další právní normy jsou
stvořeny člověkem a musí se podřídit vůli Alláha, z toho důvodu je pro muslimy vhodné pouze
právo šaría. Zákony Káfirů muslimové opovrhují.

ZÁKLADY TAUHÍDU, ISLÁMSKÝ KONCEPT BOHA
Autor Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Islámský kazatel, zakladatel islámské univerzity v Kataru, nositel vědeckých titulů mnoha prestižních
světových univerzit – tři ukázky z této knihy:
Kapitola I, Alláhův zákon (šaría) musí být znovu zaveden v takzvaných muslimských zemích, kde
vlády vládnou podle dovezených kapitalistických nebo komunistických ústav a kde islámské právo
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je zakotveno v knihách, ale řídí se světskými zákony, musí tyto zákony usměrnit šaríou. Ti kdo
mají moc to změnit, musí tak učinit, zatímco ti, kdo tuto moc nemají, musejí veřejně vystupovat
proti uplatňování světských zákonů a vyžadovat zavedení šaríi. A pokud ani to není možné, je
nutno své neislámské vlády upřímně nenávidět a pohrdat jimi k uspokojení Alláha a udržení víry
v tauhíd.
Kapitola I, Uctívání (ibáda) znamená naprostou poslušnost a Alláh je považován za nejvyššího
zákonodárce, zavedení světských právních systémů, jež se nezakládají na Alláhových zákonech
(šaría), je aktem nevíry v Alláhem zjevené zákony a aktem víry ve správnost těchto světských
legislativ. Což je opět širk ve smyslu uctívání někoho jiného než Alláha.
Kapitola X, …Jde o dvojí zodpovědnost:
1./ Obnáší to osobní odpovědnost za přijetí islámu neboli naprosté odevzdání se Alláhovi.
2./ Obnáší to i skupinový závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi.
A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své
odpovědnosti.
Zdroj: https://www.pecina.cz/files/Zaklady_tauhidu.pdf,
https://zboril.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=443031, https://zpravy.idnes.cz/sanka-islamska-kniha-soudzruseni-verdiktu-fks-/domaci.aspx?c=A170209_111437_domaci_san

Část III.
Další příklady textů z pravidel islámu („svatých knih“) a práva šaría.
(Poznámka: v textech Bůh = Alláh, posel Jeho = Mohamed)

KORÁN
Súra 1 – OTVÍRATELKA KNIHY
Verše 5,6,7, …veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,
něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou !

ne těch, na

Súra 2 - KRÁVA
Verš 191, „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť
svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s
vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna
nevěřících!“
Verš 282, „… nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte jako
svědkyně…“
Súra 3 – ROD IMRÁMŮV
Verš 28, Nechť věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících ! Kdo tak učiní, nedostane se mu
od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje
před sebou samým a u Boha je cíl konečný.
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Verš 32, Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády … Bůh věru nemá rád
nevěřící.“
Verš 110, Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi, vy přikazujete dobré a zakazujete
špatné a věříte v Boha. A kdyby uvěřili vlastníci Písma, bylo by to pro ně lepší; jsou sice mezi
nimi věřící, avšak mnozí z nich jsou hanebnící.
Súra 4 - ŽENY
Verš 11, „A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; … … A
toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.“
Verš 14, Kdo však neposlechne Boha a posla Jeho a překračuje omezení Jeho, tomu Bůh dá
vstoupit do ohně a tam nesmrtelný bude – a pro něj určen je trest zahanbující.
Verš 34, „A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“
Verš 38, Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před
druhými,
Verš 42, V ten den si budou přát ti, kdož neuvěřili a posla neuposlechli, aby se nad nimi slehla
země, avšak neskryjí před Bohem událost žádnou !
Verše 91/89 „A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si
mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a
zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky.“
Verše 93/91, A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i svého lidu. Kdykoliv se
pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás
a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A
nad těmi vám dáváme pravomoc zřetelnou.
Verš 115, A kdo odpadne od posla poté, co mu bylo jasně ukázáno správné vedení, a sleduje pak
cestu jinou než věřící, k tomu se obrátíme zády, tak jako on se obrátil, a necháme jej hořet
v pekle – a jak hnusný je to cíl konečný !
Verš 125/126, Bohu (Alláhovi) náleží vše, co na nebesích je i na zemi, a Bůh objímá vše ve vědění
svém.
Verš 144, Vy, kteří věříte ! Neberte si nevěřící za přátele místo věřících ! Chcete snad proti sobě
dát Bohu oprávnění zjevné ?
Súra 8 – KOŘIST
Verš 7, 2.věta: ...Bůh chtěl potvrdit pravdu slovy svými a vyhubit do posledního nevěřící,
Verš 12, A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu
do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech“!
Verš 13, A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí bohu a poslu
Jeho... a Bůh je strašný ve svém trestání.
Verš 17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; ...
Verš 36, Ti, kdož nevěří, rozdávají své jmění, aby odvraceli jiné z cesty Boží; až je úplně rozdají,
zbude jim jen zármutek a potom budou poraženi.
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Verš 57/55, Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří.
Súra 9 - POKÁNÍ
Verš 5, „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete,
zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí,
budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru
odpouštějící, slitovný.“
Verš 14 Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám
k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících,
Verš 29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a
Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostali Písma – dokud nedají
poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
Verš 32, Chtěli by zhasnout světlo Boží ústy svými, avšak Bůh nechce nic jiného než učinit světlo
Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím.
Verš 39 Jestliže nevytáhnete do boje , Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem
jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.
Verš 63, Což nevědí, že pro toho, kdo protiví se Bohu a Jeho poslu, je určen oheň pekelný, v němž
bude nesmrtelný? A to je potupa nesmírná !
Súra 22 - POUŤ
Verš 20/19, Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož
neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí;
Verš 21/20, jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich,
Verš 21, a pro ně jsou připraveny důtky železné.
Verš 22, A kdykoli budou odtamtud chtít odejít kvůli utrpení , budou tam vráceni a bude jim
řečeno: “Okuste trestu spalujícího!“
Súra 23 - VĚŘÍCÍ
Verš 97, Rci: „Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane
můj, před jejich přiblížením !“
Súra 24 - SVĚTLO
Verš 52, A ti, kdož poslouchají Boha a posla Jeho a obávají se Boha a jsou bohabojní, ti zajisté
budou úspěšní.
Súra 33 - SPOJENCI
Verš 25, A odrazil Bůh nevěřící zlobou naplněné, aniž dosáhli něčeho dobrého. A ušetřil Bůh
věřícím bojování a Bůh je věru silný, mocný.
Verš 26, A vyvedl ty z vlastníků Písma, kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich
hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali.
Verš 27, A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na níž jste dosud nevkročili.
A Bůh je všemocmý nad každou věcí.
Verš 60, „Nepřestanou-li pokrytci a ti, v jejichž srdcích je choroba, a ti, kdož pomluvy šíří v
Medíně, věru způsobíme, abys proti nim zakročil a pak již budou jen krátce sousedy tvými.“
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Verš 61, „Prokleti budou (Káfíři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti.“
Súra 37 – STOJÍCÍ V ŘADÁCH
Verš 18, Odpověz: „Zajisté, a budete (káfiři) poníženi!“
Súra 41 - MRAVENCI
Verš 26, „Bůh – není božstva kromě Něho – je trůnu nesmírného Pánem!“
Súra 43 – ZLATÉ OZDOBY
Verš 55, …A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili…
Súra 46 - PŘESYPY
Verš 24, A když spatřili mračno blížící se k údolím jejich, zvolali: „Toto mračno nám přinese
déšť!“ – „Nikoliv, to je to, co přáli jste si uspíšit! To vichřice je, v níž trest je bolestný
Verš 25, a která zničí dle rozkazu Božího věci všechny!“ A zrána bylo vidět jen příbytky jejich
opuštěné. A takto odměňujeme lid provinilý.
Súra 47 - MUHAMMAD
Verš 4, A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku,
pevně je spoutejte !
Súra 48 - ÚSPĚCH
Verš 13, A kdo nevěří v Boha (Alláha) a posla Jeho… pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.
Súra 58 - HÁDKA
Verš 20, Ti, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, ti budou věru patřit k nejopovrhovanějším !
Súra 59 - SHROMÁŽDĚNÍ
Verš 7, To, co Bůh poskytl poslu Svému jako kořist z obyvatelů měst, to patří Bohu a poslu Jeho,
příbuzným, sirotkům, chudákům a tomu, kdo po cestě Boží kráčí, aby se to nedostalo do oběhu
mezi bohatými z vás. To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se
zdržujte! A bojte se Boha, neboť Bůh (Alláh) je věru strašný v trestání Svém.
Súra 64 – VZÁJEMNÉ KLAMÁNÍ
Verš 12, Poslouchejte Boha a poslouchejte posla; však obrátíte-li se zády … tedy poslu Našemu
přísluší jedině hlásání zjevné!
Verš 13, Bůh – není božstva kromě Něho – a na Boha nechť se spoléhají věřící!
Súra 96 – NOCÍ PUTUJÍCÍ
Verš 15, Tito lidé věru strojí úklad,
Verš 16, však já rovněž chystám lest!
Verš 17, Jen poshov nevěřícím a krátký jim popřej odklad!
Súra 98 – JASNÝ DŮKAZ
Verš 6, A věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma a z modloslužebníků, přijdou do ohně
pekelného a budou v něm nesmrtelní – a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření.
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Právo ŠARÍA a související TRADICE
o4.9, Odškodné za smrt nebo zranění ženy je poloviční oproti tomu co dostane muž.
(Abú Dávúd 11, 2142) Mohamed řekl: „Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu.“
o8.1, Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu,
zaslouží si smrt.
ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Islám je náboženství tolerance.
ŠARÍA: Odpadlictví znamená opustit islám; pro muslima, který opustí islám, jde o těžký zločin
postihnutelný smrtí.
o12.6, Pokud je trest ukamenování, musí být ukamenování, bez ohledu na počasí nebo na to, zda
jsou nemocní. Těhotná žena nesmí být ukamenována, dokud neporodí a dokud je nutné dítě kojit.
(Muslim 017, 4206) … Za Mohamedem přišla žena a řekla“ „Posle Alláhův, dopustila jsem se
cizoložství … Když jí přivedli, měla s sebou dítě zabalené v látce a pravila: „Zde je dítě, které jsem
porodila.“ Mohamed odvětil: Běž a dítě koj, dokud budeš mít mléko.“ Když žena přestala kojit,
šla za ním s dítětem, které v ruce drželo kousek chleba. Žena mu řekla: „Apoštole Alláhův, zde je
chlapec, kterého jsem přestala kojit, a teď běžně přijímá potravu,“ Svěřil dítě jednomu z muslimů
a poté oznámil trest. Žena byla vhozena do příkopu o hloubce její hrudi a Mohamed lidem nařídil,
aby ji ukamenovali.
(Buchárí 3,38,508) Mohamed řekl: „Unajsi, postav se před ženu toho muže a pokud se přizná
k cizoložství, nech ji ukamenovat k smrti.“
(Buchárí 8,82,803) Alí nechal v pátek ukamenovat jednu ženu k smrti a řekl: Potrestal jsem ji
tak, jak by ji potrestal Mohamed.“
(Buchárí 7,62,121508) Mohamed: „Jestliže žena odmítne žádost muže o sex, andělé ji budou do
smrti proklínat.“
o9.1, Džihád je společná povinnost. Pokud vykonává tuto povinnost dostatečný počet lidí, tak se
již nejedná o povinnost vyžadovanou po ostatních.
o9.4, Povinnost bojovat v džihádu. Všichni duševně a fyzicky zdraví muži, kteří dosáhli puberty.
o9.8, Chalífa (nejvyšší vládce, který je zároveň králem i duchovním vůdcem, srovnatelným s papežem)
vyhlašuje válku židům a křesťanům. Nejprve je vyzve, aby se obrátili na islám, poté je vybídne,
aby platili džizju (daň za to, že jsou káfiři). Pokud odmítnou konvertovat a platit džizju, tak na ně
chalífa zaútočí.
o10.2, Každý, kdo zabije nebo zneškodní káfira, si může vzít cokoli, čeho je schopen.
(Buchárí 4,53,351) Mohamed: „Alláh mě oprávnil brát válečnou kořist.“
(Buchárí 3,49,857) Mohamed: „Muž, který přináší lidem mír tím, že mluví pozitivně nebo říká
příjemné věci – i když nejsou pravdivé, nelže.“
(Buchárí 8,78,618) Abú Bakr svědomitě dodržoval své sliby, dokud Alláh neprozradil
Mohamedovi způsob, jak odčinit jejich porušení. Abú řekl: „Jestliže složím přísahu a později
objevím ctihodnější přísahu, pak příjmu lepší jednání a svůj předchozí slib tak nahradím
novým.“
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(Buchárí 4, 52,268) Mohamed: „Džihád je úmyslné podvádění.“
o11.00, Káfir je občanem islámského státu.
o11.1, Formální smlouva (dhimma) se uzávírá s křesťany a židy, avšak ne s mormony. Tím se
stávají dhimmí.
o11.3, Dhimmí jsou povinni následovat pravidla islámu. – Platí džizju, daň na hlavu, kterou platí
každý dhimmí. – Pokud dhimmí tyto věci dělají, jsou chráněni státem. Mohou praktikovat své
náboženství, mít své vlastní soudy a právní předpisy.
(Buchárí 9,89,271) Jistý žid přijal islám jako své náboženství, ale poté se vrátil ke své původní víře.
Muadh viděl muže s Abú Músou a řekl: „Co tento muž udělal?“ Abú Músá odvětil: „Přijal islám,
ale poté se vrátil k judaismu.“ Muadh potom řekl: „Alláh a Mohamed rozhodli, že má být zabit, a
neposadím se, dokud tak neučiníš.“
o22.1, Nezbytná kvalifikace být islámským soudcem je: a) být svobodným občanem mužského
pohlaví …
w59.2, … A to objasňuje, proč jsou verše koránu a hadíthy ohledně nenávisti v zájmu Alláha (alwalá wa-l-batá) vůči káfirům tak tvrdé a neoblomné, proč je tak nenávidí, zatímco akceptují
Alláhův nejvyšší osud, neboť se jedná o rozhodnutí Alláha mocného a velkolepého.

TRADICE proroka Mohameda aj.
Zdroj – Mohamedova sunna, Sahih Muslim, Sahih Buchárí, a další.
Muslim 001,0031 Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni
nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna
zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek,
pokud to islámské právo nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Alláha.“
Buchárí 4,53,374 Mohamed: „Dávám Kurajšovcům peníze, abych je motivoval k věrnosti islámu,
protože je to pro ně nová víra a ještě donedávna žili v nevědomosti.
Buchárí 4,52,72 Mohamed nám řekl, že mu Alláh zvěstoval, že „každý bojovník padlý ve svaté
válce půjde do ráje.“ Umar se zeptal proroka: „Je pravda, že muslimové zabití v bitvě půjdou do
ráje a káfiři zabití v bitvě se dostanou do pekla?“ Mohamed odpověděl: „Ano.
Buchárí 1,2,35 Mohamed prohlásil: „Muž, který se připojí k džihádu, nebude k tomu donucen
ničím jiným než upřímnou vírou v Alláha a jeho proroka a přežije, získá válečnou kořist nebo
bude Alláhem odměněn po smrti. Pokud v bitvě zemře jako mučedník, půjde do ráje.
Buchárí 4,52,210 Jednou během bitvy Mohamed promlouval k lidem, když zapadalo slunce
a prohlásil: „Nevstupujte dobrovolně do boje a neproste Alláha, aby vás ochránil od újmy. Pokud
opravdu do boje vstoupíte, mějte trpělivost a pamatujte si, že ráj leží ve stínu mečů.“ Dál
pokračoval: „Alláh, dárce koránu, pán živlů a dobyvatel pohanů, porazí káfiry a dá nám vítězství.
Buchárí 9,93,549 Mohamed řekl: „Alláh slibuje, že muslim, který se bude podílet na džihádu bez
nucení, pouze díky upřímné víře a touze sloužit Alláhovi, se dostane do ráje nebo se vrátí domů
s Alláhovou odměnou či podílem na válečné kořisti.
Buchárí 4,52,73 Mohamed: „Buďte si vědomi toho, že ráj leží ve stínu mečů.
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Buchárí 4,53,388 Juwairija požádal Umara: „Chalífo, poraď nám.“ Umar řekl: „Měli byste
pokračovat v Mohamedově politice týkající se dhimmí, protože daně, které oni platí, zajistí
budoucnost vašich dětí.
Muslim 037,6666 Mohamed: „Alláh nahradí muslima v pekle křesťanem nebo židem.
Buchárí 4,52,176 Mohamed: „Muslimové budou bojovat s židy, dokud se někteří z nich neukryjí
ve skalách. Kameny je ale prozradí, řkouce: „Alláhovi otroci! Za mnou se ukrývá žid, zabijte
ho!
Muslim 001,0284 Mohamed: „Podle Alláha půjde do pekla každý žid či křesťan, který mě zná,
ale zemře, aniž by přijal mé proroctví.
Muslim 033,6423 Mohamed: „Nenarodil se nikdo, kdo by nebyl vytvořen podle své pravé
podstaty. Rodič přemění své dítě na žida, křesťana nebo pohana a udělá to stejně jako zvíře,
které napodobuje jeho potomek.“ Potom citoval korán: „Alláh tvoří člověka v souladu s jeho
přirozenou podstatou. Člověk nemůže měnit, co stvořil Alláh. Tento přirozený stav je
bezchybným náboženstvím.
Muslim 008,3367 Mohamed: „Pokud si muž přeje mít v posteli svou ženu a ona odmítne, Alláh
na ni bude nahněvaný, dokud neudělá svému manželovi radost.“
… Mohamed, si vzal v 51 letech, 6ti letou dívku Áišu za další ženu a měl s ní sex v 9 letech…
(Muslimský zdroj je Sahih Muslim 8:3309 Sahih Bukhari 58:234 Sahih Bukhari 3896, 5158 a
3311.)
… Mohamed získal ještě jeden podíl z kořisti – nejkrásnější ‚Židovka se stala jeho sexuální
otrokyní, (1693)
Buchárí 7,62,81 Mohamed řekl: „Podle manželského slibu se nejvíce očekává, že manžel využije
své právo užívat si vagíny své ženy.“
Buchárí 7,62,121 Mohamed: „Pokud žena odmítne požadavek svého manžela na pohlavní styk,
budou ji andělé celou noc proklínat.“
Buchárí 3,38,508 Mohamed řekl: „Junajsi, sejdi se s ženou tohoto muže a pokud se přizná
k cizoložství, nech ji ukamenovat k smrti.
… v bitvě to byl Alláh, kdo zvítězil. Alláh dává muslimovi sílu a vůli. Ať Káfíři udělají cokoli.
Alláh bude slavit úspěch… (1696-7)
(Ishák 969) … Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží
se ovládat.
Buchárí 9,89,271 Jistý žid přijal islám jako své náboženství, ale pak se vrátil ke své původní víře.
Muadh s Abú Músou uviděli tohoto muže a Muadh se zeptal: „Co tento muž udělal?“
Abú
Músa odvětil: „Přijal islám, ale poté se vrátil k judaismu.“
Muadh prohlásil: „Alláh
a Mohamed rozhodli, že bude zabit, a já se neposadím se, dokud tak neučiníš. Smrt je trestem za
odpadlictví, odvrácení od islámu.“
Muslim 023,5037 Mohamed: „Když muslim jí, neměl by si utřít ruku, dokud není olízaná
dočista, buď jím samým, nebo někým jiným.
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Část IV.
Myšlenky „moudrých“.
Václav Klaus ml.
Uveřejněno asi 16. 5. 2015 s fotografií V. Klause ml. „ Právo“ !!!

Zoufalci.
Na útocích zástupců primitivnější civilizace na náš západní svět není
nejstrašnější brutalita nebo počet obětí. Nejstrašnější je zoufalost a bezradnost
evropských elit.
Představíte si třeba Winstona Churchilla, že by byl po náletech na Londýn
především „otřesen“? A mektal by něco ve smyslu: „Kvůli pár agresivním
pilotům nemůžeme soudit celý německý národ. Většina Němců je slušná ... Je
věcí Němců, jestli vyznávají nacismus, nebo ne, to my nemůžeme soudit...“
A další by se přidávali: „Největší nebezpečí je teď nárůst xenofobie a
protiněmeckých nálad mezi prostými Brity...“ Rektor Oxfordu by varoval:
„Hlavně teď nezneužít studentské shromáždění na nějaké patriotické projevy a
tupé národovectví...
“Státníky ale nemáme od toho, aby byli otřeseni, ale aby něco dělali.
Vidíme výsledky. Německo má přes 80 miliónů lidí a pozice jeho vůdců za
poslední měsíc „Přijmeme každého“; za týden: „Každého již nezvládneme –
bude nutno přerozdělit“; nově „Budeme všechny vracet do místa vstupu do EU s
výjimkou Řecka“ Názorové kotrmelce o 180 stupňů, ale oni asi nemyslí vážně
ani jedno z těch stanovisek. To je jen taková hra, média hrají s nimi, tak se to
třeba ještě chvíli nějak zvládne.
Evropské špičky se dokážou před kamerami – chráněny policisty – maximálně
projít po bulváru. Někteří zástupci Francie – jako Marine Le Pen – však do
průvodu nesmějí, protože hlavní nepřítel není islámský radikalismus, ale
demokratičtí odpůrci současné podoby Evropské unie.
Čeští aktivističtí novináři a komentátoři už jedou tuhle nalejvárnu v plné palbě.
„Uprchlíci jsou naši spojenci proti terorismu“, „Hrozí zhnědnutí veřejného
prostoru“ a obecně každý s opačným názorem je fašista.
Řada českých politiků a celých stran si myslí to samé. To se střetává s naprosto
opačnými názory obyvatelstva. A tak tyhle naše „elity“ lidi prostě radikalizují a
ženou je do náruče někoho, kdo skutečně zavelí „Takhle dál ne“. A čím to bude
déle trvat, tím to bude menší dobrák.
Přípravené, Vydání 1. ze dne . .2018. – k tisku dne 23. 3. 2018.
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V téhle atmosféře už fakta nejsou důležitá.
Že někteří z pařížských vrahů přišli teď do Evropy přes Řecko jako uprchlíci, no
a co „Refugee welcome“ a „Hate free“.
Že většina běženců přichází přes Turecko, kde není žádná válka, je tam
demokracie a je to země kulturně jim daleko bližší? Tedy jako by v Čechách
byla válka, kdežto na Slovensku by byl mír a klid, ale my masově táhli někam
na Island. No a co?
Že když se díváte na dokumenty o válce (třeba II. světové), tak uprchlíci jsou
většinou starci a stařeny, matky s dětmi na rukou, rodiny s uzlíky majetku,
zbídačení vězni z koncentráků, kdežto teď si křepce vykračují mladí, dobře a
zdravě vypadající muži s chytrými telefony. No a co, to je fašismus, co tady
naznačuješ, komentátore!
Že většina uprchlíků není vůbec ze Sýrie. No a co.
Ale teď nám budou radit, že se máme uklidnit a jako se tak nějak „semknout“.
Ale okolo čeho a koho? Okolo Merkelové, Schulze, Hollanda, Junkera a jejich
českých pomahačů? Tedy architektů rozvratu Evropy, zániku demokracie v
evropském superstátu a lidí, kteří vidí v masách islámských běženců své nové ;
voliče, protože na staré už není spoleh?
NE! Tuhle eurogarnituru je nutno poslat k čertu, protože přináší ryzí brachiální
zlo.
Císař Zikmund Lucemburský.
„Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé! Všichni křesťané, a i když
můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme
jednu společnou povinnost a tou je hájit Kristovu pravdu před machometány!
Jedině tehdy, pokud se země kolem Dunaje spojí, odoláte Turkům. Jestliže však
vy, Čechové, Moravané a Rakušané, opustíte uherské panstvo a lid, nebo pokud
vy, Uhři, se budete chovat pyšně a zle ke svým sousedům, pak tvrdím, že Uhry
ovládnou Turci a udělají z nich baštu, odkud budou dál sužovat křesťanstvo.
Pokud tohle připustíte, budete trpět všichni. Všichni jak jste tady, bez rozdílu!
Stoupenci Alláha jsou největším nepřítelem naší víry. Tohle věděl už můj otec
slavný císař Karel. A jeho jménem i svým vás prosím, braňte se společně proti
Turkům. Zapomeňte na své spory a stůjte věrně bok po boku. Nedejte se
oklamat Poláky či hanebnými Němci. Ne oni, ale v y máte odpovědnost za to,
aby konečně v mých zemích zavládl klid mír a pořádek „
Císař Zikmund, poslední proslov k příslušníkům svého dvora,
Znojmo 6. 12. 1437, tři dny před smrtí.
Přípravené, Vydání 1. ze dne . .2018. – k tisku dne 23. 3. 2018.
11

„Stop terorizmu“ – občanská iniciativa.

Náboženství a islám.

W. Churchill, po svých zkušenostech z války Anglické armády
v Súdánu, v 1. vydání knihy Říční válka z r. 1899, uvedl:

“Jak hrozné je prokletí, které Mohemedánství klade na své
následovníky! Kromě fanatického šílenství, které je u člověka
nebezpečné tak, jako u psa starch z vody, je zde strašná
fatalistická apatie. Účinky jsou patrné v mnoha zemích.
Neprozíravé návyky, lajdácký systém zemědělství, pomalé
obchodní metody a nejistota vlastnictví existují všude tam,
kde vládnou, nebo žijí následovníci Proroka. Zhoršená
smyslnost zbavuje tento život jeho milosti a zdokonalení; dále
pak důstojnosti a posvátnosti. Skutečnost, že v
Mohamedánských zákonech musí každá žena patřit k
nějakému muži, jako jeho výhradní majetek - buď jako dítě,
manželka, nebo konkubína - odkládá definitivní zánik
otroctví, dokud víra v Islám nepřestane mít u lidí velkou moc.
Jednotliví muslimové mohou vykazovat úžasné kvality. Tisíce
se stávají odvážnými a věrnými vojáky Královny: všichni vědí,
jak padnout, ale vliv náboženství paralyzuje společenský vývoj
těch, kteří ho následují [ten islám – pozn.]. Na světě neexistují
silnější zpátečnické síly. Mohamedismus je militantní a
konvertující víra, která je daleka svého zániku. Již se rozšířil po
celé střední Africe, generující neohrožené válečníky na
každém kroku; a kdyby nebylo křesťanství chráněno silnými
pažemi vědy, vědy, proti níž marně bojovalo [to křesťanství],

civilizace moderní Evropy by mohla padnout
tak, jak padla civilizace starého Říma.”
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Závěr
Prof. Giovanni Sartori (1924 – 2017), „Poslední varování“.
Západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Alláha.
Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemuslimské
společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonezii.
Muslimský imigrant na západě se stále ztotožňuje s tímto principem (suverenity
Alláha) a odmítá západní etické a politické principy, nemůže se integrovat. V
Anglii nebo Francii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a víc násilná než
ty předchozí.
Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do
evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí.
Co dělat?
Respektovat zákony a pravidla. Imigrace do Evropy již dál není únosnou.
Každý migrant musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být
odsunuti zpátky do svých zemí. Ti kteří zůstanou nemohou dostat volební právo,
jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich
vysoké porodnosti budeme ztraceni, během pár desetiletí to tu všechno ovládnou.
Staneme se menšinou ve státě ovládnutého šarií. Žil jsem třicet let v USA,
měl jsem všechna práva kromě volebního a nevadilo mi to.
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