
Wiersze z Koranu 

Koran > Przemoc 

Poniżej zaprezentowano jedynie te wersety Koranu, które nakłaniają do brutalności i przemocy lub usprawiedliwiają 
ją. 
Sortuj: wg kolejności / wg ważności 

2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili- 
Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. -I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki 
oni nie będą was tam zwalczać.Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!- 
Taka jest odpłata niewiernym! 

2:216 Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do 
jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. 
Bóg wie, ale wy nie wiecie! 

2:217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. Powiedz: "Walka w tym miesiącu 
jest sprawą poważną, lecz odsunięcie się od drogi Boga, niewiara w Niego i w święty Meczet, 
wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze poważniejszą przed Bogiem; przecież 
prześladowanie jest gorsze od zabicia." Oni nie przestaną was zwalczać,dopóki nie odwrócą 
was od waszej religii, jeśli to potrafią.A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako 
niewierny- to dla takich daremne są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy 
będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki. 

3:10 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! 
Oni będą paliwem dla ognia! 

3:131 I bójcie się ognia, który został przygotowany dla niewiernych! 

3:178 I niech nie sądząci, którzy nie uwierzyli,że zwłoka, jaką My im dajemy, będzie dla nich dobrem. 
My dajemy im zwłokę tylko po to, by oni pomnożyli grzech. Dla nich kara będzie poniżająca. 

3:195 I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego spośród was, który czyni 
dobro, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Jesteście zależni jedni od drugich. A tym, którzy 
wywędrowali razem, i tym, którzy zostali wypędzeni ze swoich domostw, i tym, którzy walczyli i 
zostali zabici- My, z pewnością, odpuścimy ich złe czyny, i wprowadzimy ich do Ogrodów, 
gdzie w dole płyną strumyki: to jest nagroda pochodząca od Boga!" A u Boga jest piękna 
nagroda! 

4:34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i 
ze względu na to,że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i 
zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się 
boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie 
stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! 

4:66 Jeślibyśmy im przykazali: "Zabijajcie się!"albo też: "Wychodźcie z waszych domostw!"- 
uczyniliby to tylko nieliczni z nich. Gdyby uczynili to, do czego zostali napomniani, to byłoby 
lepsze dla nich i mocniejsze dla ich utwierdzenia. 

4:74 Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto 



walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną. 

4:76 Ci, którzy wierzą,walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą,walczą na drodze Saguta. 
Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby! 

4:89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. 
Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze 
Boga. A jeśli się odwrócą,to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie 
bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!  

4:91 Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim 
ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A 
jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to 
chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę 
jawną! 

8:12 Twój Pan objawił aniołom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą!Ja 
wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich 
palcach!" 

8:17 To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał.To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś,lecz to Bóg 
rzucił;aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. 
Zaprawdę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym! 

8:50 Gdybyś tylko mógł widzieć,jak aniołowie zabierajątych, którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po 
twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary ognia palącego! 

8:59 I niech nie sądząci, którzy nie uwierzyli,że nas wyprzedzą.Oni przecież nie są zdolni niczego 
udaremnić! 

8:60 Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście 
przerazićwroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy 
nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni 
oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. 

8:67 Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju 
ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego. 
Bóg jest potężny, mądry! 

9:5 A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; 
chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócąi 
będą odprawiać modlitwę,i dawać jałmużnę,to dajcie im wolną drogę.Zaprawdę, Bóg jest 
przebaczający, litościwy! 

9:29 Zwalczajcie tych (Chrzescijan i Zydów), którzy nie wierząw Boga i w Dzień Ostatni, który nie 
zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy- spośród tych, 
którym została dana Księga -dopóki oni nie zapłacą daniny własną rękąi nie zostaną 
upokorzeni.  

9:30 Żydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem 
Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem 



nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni! 

9:41 Wyruszajcie - lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze 
Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć! 

9:73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich 
miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia! 

9:74 Oni przysięgają na Boga, że nic nie powiedzieli, tymczasem powiedzieli słowo niewiary; i stali 
się niewiernymi, chociaż już byli całkowicie poddani. Oni starali się usilnie o to, czego nie mogli 
osiągnąć;i zemścili się tylko za to,że wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec, z Jego łaski. I jeśli się 
nawrócą,to będzie lepiej dla nich; a jeśli się odwrócą,to ukarze ich Bóg karą bolesnąna tym 
świecie i w życiu ostatecznym. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela, ani pomocnika.  

9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni 
walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicąw Torze, 
Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc 
z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 

9:123 O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się 
spotkają z waszą surowością.  

17:16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcomżyjącym w dobrobycie, 
aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. 

22:25 Zaprawdę, ci, którzy nie wierząi odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, 
przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają,jak i 
koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary 
bolesnej.  

26:201 Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej . 

32:22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który został napomniany przez znaki swego Pana, 
a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach! 

33:26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w ich serca strach. 
Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli.  

33:61 Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą,zostaną schwytani i zabici bez Litości; 

34:51 O, gdybyś mógł zobaczyć,jak będą przerażeni, I kiedy już nie znajdą żadnej ucieczki i zostaną 
pochwyceni z bliska! 

35:36 A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani 
też nie doznają ulgi od męki. W ten sposób płacimy każdemu niewiernemu. 

36:8 My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione 
nieruchomo. 

36:9 I umieściliśmy przed nimi przegrodęi za nimi przegrodę;w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie 



widzą. 

36:10 I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą. 

36:63 Oto Gehenna, która nam została obiecana! 

36:64 Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście! 

37:170 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. I niebawem się dowiedzą. 

37:171 Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom. 

37:172 Oni z pewnością zostaną wspomożeni. 

37:173 Zaprawdę, Nasze zastępy będą zwycięskie! 

37:174 Odwróć się więc od nich na pewien czas 

37:175 I przyglądaj się im; oni niebawem zobaczą! 

37:176 Czyżby chcieli przyśpieszyć Naszą karę? 

37:177 Kiedy ona znajdzie się już na ich podwórzu, to nieszczęsny będzie ranek dla tych, którzy byli 
ostrzegani! 

47:4 Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą,to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich 
całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo 
żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam 
zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyćjednych przez drugich. A co do tych, którzy 
zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. 

48:29 Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, 
a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się,wybijających pokłony, 
poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów 
wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w 
Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kiełek i wzmacnia go, i staje się twardy, 
i trzyma się prosto na swoim źdźble, wprawiając w podziw siewców"- to, żeby przez nich 
doprowadzić do wściekłości niewiernych. Bóg obiecał tym spośród nich, którzy uwierzyli i 
pełnili dobre dzieła, przebaczenie i nagrodę ogromną. 

59:2 On jest Tym, który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi, którzy nie uwierzyli- na 
pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą,a oni myśleli, że twierdze obronią ich 
przed Bogiem. Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się Go nie spodziewali, i 
rzucił w ich serca przerażenie. Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. 
Bierzcie więc sobie z tego pouczenie, o ludzie, którzy posiadacie jasne spojrzenie! 

59:3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia, to ukarałby ich na tym świecie, ale w życiu 
ostatecznym czeka ich kara ognia. 

59:13 Wy przecież wzbudzacie więcej strachu w ich duszach aniżeli sam Bóg, ponieważ to są ludzie, 
którzy nie pojmują. 

61:4 Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach, jak gdyby 
byli budowlą solidną.  

66:9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem 
schronienia będzie Gehenna. A jakże nieszczęsne to miejsce przybycia! 



68:15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!" 

68:16 My napiętnujemy go na ryju! 

69:30 "Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany! 

69:31 Potem w ogniu piekielnym palcie go! 

69:32 Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!" 

69:33 Bo on nie wierzył w Boga potężnego 

76:4 Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernychłańcuchy, kajdany i ogień płonący. 

2:10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę.Spotka ich kara bolesna za 
to, że kłamią. 

2:90 Jakże złe jest to, za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w to, co zesłał Bóg, ze złości, 
iż Bóg zsyła Swoją łaskę,komu chce ze swoich sług. I ściągnęli na siebie gniew za gniewem. A 
niewiernych spotka kara poniżająca! 

2:104 O wy, którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!", lecz mówcie: "Patrz na nas!"- i 
słuchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna! 

3:151 My wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerażenie za to, iż oni dodawali Bogu jako 
współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnej władzy. Ich miejscem schronienia będzie 
ogień.A jakże złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! 

3:177 Zaprawdę, ci, którzy kupili niewiarę za wiarę,nie zaszkodzą w niczym Bogu! Ich kara będzie 
bolesna. 

4:15 A wobec tych spośród waszych kobiet, które popełnią wszeteczeństwo, zażądajcie świadectwa 
czterech spośród was. I jeśli oni poświadczą,to trzymajcie je w domach, dopóki nie zabierze 
ich śmierćalbo też póki Bóg nie przygotuje dla nich jakiejś innej drogi.  

4:18 Nie ma jednak odpuszczenia dla tych, którzy popełniają złe czyny. A kiedy zastanie któregoś z 
nich śmierć,wtedy on mówi: "Ja się teraz nawracam." Nie ma też i dla tych, którzy umierają i są 
niewierni. Dla tych przygotowaliśmy karę bolesną. 

5:33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na 
ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im sięrękę i nogę 
naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznająhańby na tym świecie i kary 
bolesnej w życiu ostatecznym. 

5:38 Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna 
kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry! 

5:45 Przepisaliśmy im w niej: "Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a 
za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę,otrzyma przebaczenie." 
A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. 



6:6 Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy ich na ziemi, jak was 
umocniliśmy; i zesłaliśmy im z nieba obfity deszcz, i uczyniliśmy rzeki płynące u ich stóp. 
Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy i stworzyliśmy, po nich, inne pokolenia. 

7:4 A ileż miast wytraciliśmy?! Nasza srogość przychodziła na nie nocąalbo w czas południowego 
odpoczynku. 

8:13 Dlatego, że oni oddzielili sięod Boga i Jego Posłańca. A kto oddziela się od Boga i Jego 
Posłańca... zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 

8:14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 

8:15 O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych, posuwających się w marszu, to nie 
odwracajcie się do nich plecami! 

8:16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami- jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo 
przyłączając się do oddziału -to ten ściągnie na siebie gniew Boga, a jego miejscem 
schronienia będzie Gehenna! A jakże to złe miejsce przybycia! 

9:34 O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę, wielu spośród uczonych w piśmie- rabinów i mnichów -
zjada nadaremnie majątki ludzi i oddala od drogi Boga. A tym, którzy zbierają złoto i srebro, a 
nie rozdają ich na drodze Boga- obwieść karę bolesną! 

9:35 W Dniu, kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła, 
ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliście dla siebie. Zakosztujcie więc tego, co zebraliście!" 

9:39 A jeśli nie wyruszycie, to ukarze was Bóg karą bolesnąi zmieni was na inny naród. A wy nie 
możecie Mu w niczym zaszkodzić.Przecież Bóg jest nad każdą rzecząwszechwładny! 

10:13 Wytraciliśmy już przed wami pokolenia, kiedy popełniały niesprawiedliwość.Przychodzili do 
nich ich posłańcy z jasnymi dowodami, ale oni nie uwierzyli. W ten sposób My płacimy ludowi 
grzeszników. 

10:73 Lecz oni uznali go za kłamcę.Przeto uratowaliśmy jego i tych, którzy z nim byli na statku, i 
uczyniliśmy ich namiestnikami; a zatopiliśmy tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. 
Popatrz więc, jaki był ostateczny koniec tych, którzy byli ostrzegani! 

13:34 Spotka ich kara w życiu na tym świecie; a z pewnością kara życia ostatecznego jest bardziej 
bolesna! I nie będą oni mieli przed Bogiem opiekuna! 

14:2 Boga, do którego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Biada tym, którzy nie 
uwierzyli, z powodu kary strasznej; 

16:88 Tym, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, My będziemy zwiększać karę za 
karąza to, że szerzyli zgorszenie. 

17:17 Ileż to pokoleń wygubiliśmy po Noem! Wystarczy twój Pan,świadomy i jasno widzący grzechy 
Swoich sług! 

17:18 Temu, kto pragnie życia przemijającego, My pośpiesznie dajemy mu w nim to, co chcemy i 
komu chcemy. Następnie przygotowujemy mu Gehennę,aby się w niej palił,poniżony, 
odrzucony. 



17:58 I nie ma miasta, którego byśmy nie zniszczyli przed Dniem Zmartwychwstania lub którego 
byśmy nie ukarali karą okrutną.To jest zaznaczone w księdze.  

18:53 I grzesznicy zobaczą ogień.Pomyślą wtedy, że tam się dostaną,i nie znajdą od niego 
wybawienia. 

18:59 Wytraciliśmy mieszkańców tych oto miast, kiedy czynili niesprawiedliwość,i wyznaczyliśmy 
termin ich zguby. 

19:98 Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Czy ty przeczuwasz choć jednego z nich? Czy ty słyszysz 
choć najmniejszy ich szept? 

21:6 Nie uwierzyło przed nimi żadne miasto, które zniszczyliśmy. Czyż oni uwierzą? 

21:15 I nie ustało to ich wołanie, aż uczyniliśmy ich żniwem - bezwładnymi. 

21:77 Obroniliśmy go przed ludźmi, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. Zaprawdę, oni byli 
ludźmi zła, przeto potopiliśmy ich wszystkich razem. 

22:19 Oto są dwie grupy przeciwników, którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Ci, którzy 
nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą 
wodą, 

22:20 Która roztopi ich wnętrzności i skórę. 

22:21 Dla nich będą żelazne rózgi z hakami. 

22:45 Ileż miast zniszczyliśmy za ich niesprawiedliwość!Są to opustoszałe ruiny. Ileż studni 
opuszczonych, i zamków wyniosłych! 

22:57 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki- doznają kary poniżającej. 

23:76 I dosięgła ich Nasza kara, lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu; i oni się nie 
upokorzyli. 

23:77 Aż kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej, wtedy popadną tam w rozpacz. 

24:2 Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii 
Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma wasżadna względem 
nich pobłażliwość.I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze. 

25:26 W tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie należeć do Miłosiernego; i dla niewiernych 
będzie to Dzień trudny! 

25:27 W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce, mówiąc: "Ach, gdybym był wybrał sobie 
drogęrazem z Posłańcem! 

25:36 Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu, który za kłamstwo uznał Nasze znaki!"- i 
zniszczyliśmy ten lud całkowicie. 



26:172 Następnie wytraciliśmy innych. 

26:213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, żadnego innego boga, żebyś się nie znalazł wśród tych, 
którzy będą ukarani. 

27:51 I popatrz, jaki był ostateczny koniec ich podstępu! Zniszczyliśmy całkowicie ich i ich lud, 
wszystkich razem. 

28:58 Ileż miast zniszczyliśmy, których mieszkańcy pysznili się swoim życiem! I oto ich domostwa, po 
ich odejściu, pozostały nie zamieszkane- oprócz nielicznych. I My, tylko My jesteśmy 
dziedzicem! 

28:64 I zostanie im powiedziane: "Wezwijcie waszych współtowarzyszy!" Oni ich wezwą,lecz nie 
zostaną wysłuchani; i ujrzą karę.O, gdyby byli poszli drogą prostą! 

28:81 I sprawiliśmy, iż ziemia pochłonęła jego i jego domostwo. I nie miał on żadnego oddziału, który 
by mu pomógł,poza Bogiem, i nie zdołał się obronić. 

31:6 Wśród ludzi jest i taki, który zakupuje zabawne opowiadania, by sprowadzać z drogi Boga, 
nieświadomie, i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca. 

31:7 A kiedy jemu recytują Nasze znaki, on się odwraca pełen dumy, jak gdyby ich nie słyszał,jak 
gdyby w jego uszach była głuchota. Obwieść mu więc karę bolesną! 

31:23 A kto nie uwierzył- niech ciebie nie smuci jego niewiara. Do Nas oni powrócąi My ich 
powiadomimy o tym, co uczynili. Zaprawdę, Bóg zna dobrze wszystko, co jest w ich piersiach! 

31:24 Damy im niewielki czas używania, a potem poddamy ich surowej karze. 

34:5 A tych, którzy usiłują osłabić Nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. 

34:38 A ci, którzy starają się osłabić Nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. 

35:8 A co będzie z tym, którego złe działanie zostało upiększone i on sam uzna je za piękne? 
Zaprawdę, Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce. Niech więc 
nie rozwodzi się w smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co oni czynią! 

36:31 Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą? 

36:43 Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani 

36:44 Jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu, by do pewnego czasu cieszyć się życiem. 

36:45 Kiedy im mówią: "Bójcie się tego, co jest przed wami, i tego, co jest za wami; być może 
doznacie miłosierdzia..." 

37:82 Potem potopiliśmy innych. 

38:1 Sad. Na Koran, zawierający napomnienie! 



38:2 A jednak ci, którzy nie wierzą,tkwią w dumie i odszczepieństwie. 

38:3 Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia. 

38:8 Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w 
zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary! 

38:14 Każdy z nich za kłamców uważał posłańców, dlatego też ziściła się Moja kara. 

38:59 Oto tłum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich żadnego przywitania; będą się palić w 
ogniu. 

39:16 Będą oni mieli ponad sobą zasłony z ognia, i pod sobą zasłony. Oto czym przeraża Bóg Swoje 
sługi. O Moi słudzy! Bójcie się Mnie! 

40:70 Ci, którzy uznali za kłamstwo Księgęi to, z czym wysłaliśmy Naszych posłańców, niebawem się 
dowiedzą, 

40:71 Kiedy z obrożami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni 

40:84 A kiedy zobaczyli Naszą srogość,powiedzieli: "Wierzymy w Boga Jedynego, a nie wierzymy w 
to, co Jemu dodawaliśmy jako współtowarzyszy." 

40:85 Lecz nie przyniosła im pożytku ich wiara, po tym jak zobaczyli Naszą srogość;takie jest od 
dawna prawo Boga względem Jego sług. I wtedy poniosą stratę niewierni! 

41:27 My na pewno damy zakosztowaćtym, którzy nie wierzą, kary strasznej; My zapłacimy im 
czymś gorszym niż to, co oni czynili. 

42:7 I tak objawiliśmy tobie Koran arabski, abyś ostrzegał Matkę miast i tych, którzy mieszkają 
wokół niej; i abyś ostrzegał, iż w Dniu Zebrania- co do jego nadejścia nie ma wątpliwości -jedni 
znajdą się w Ogrodzie, a drudzy w płomieniach! 

43:55 Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich. 

44:15 Zaprawdę, My odsuwamy karę na krótko, wy przecież znowu powrócicie. 

44:16 W tym Dniu, kiedy My ich pochwycimy z największą gwałtownością,wtedy się zemścimy. 

44:48 Następnie lejcie na jego głowękarę gotującej się wody!" 

45:8 On słucha znaków Boga, które mu są recytowane, a potem trwa w uporze, wbijając się w 
dumę,jak gdyby ich wcale nie słyszał.Obwieść mu więc karę bolesną! 

45:9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich 
będzie kara poniżająca. 

45:10 Za nimi będzie Gehenna. I nie pomoże im nic to, co zyskali; ani też opiekunowie, których wzięli 
sobie poza Bogiem. Dla nich kara będzie straszna. 

45:11 To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana- kara gniewu będzie 
bolesna. 



46:20 Tego Dnia, kiedy będą wystawieni na ogieńci, którzy nie uwierzyli: "Wy trwoniliście wasze 
wspaniałe dobra w życiu na tym świecie i cieszyliście się nimi, a dzisiaj będziecie 
wynagrodzeni karą poniżenia za to, że byliście dumni na ziemi, bez żadnego prawa, i za to, że 
byliście występni." 

46:27 Zniszczyliśmy te miasta, które były wokół was; skierowaliśmy do nich Nasze znaki- być może, 
oni zawrócą. 

47:27 Jakże to będzie, kiedy aniołowie ich zabiorą,bijąc ich po twarzy i po plecach? 

48:13 A ten, kto nie wierzy w Boga i Jego Posłańca- My, zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych 
ogień płonący! 

48:18 Spodobali się Bogu wierni, kiedy złożyli tobie przysięgę na wiernośćpod drzewem. On poznał, 
co było w ich sercach, i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa, i dał im w nagrodę bliskie 
zwycięstwo 

48:19 I mnóstwo łupów, które mieli zabrać.Bóg jest potężny, mądry! 

48:20 Bóg obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie. On przyśpieszył to dla was, a powstrzymał ręce 
ludzi od was, aby to było znakiem dla wiernych i aby On poprowadził was drogą prostą.  

48:25 Tacy są ci, którzy nie uwierzyli, którzy odsunęli was od świętego Meczetu i którzy powstrzymali 
zwierzęta ofiarne, aby nie mogły przybyć na swoje miejsce. I jeśliby niewierni - mężczyźni i 
kobiety, których wy nie znaliście i mogliście ich podeptać,tak iż spadłoby na was z ich powodu 
przewinienie, zupełnie nieświadomie- a Bóg wprowadził do Swego miłosierdzia, kogo chce -
jeśliby oni się jasno oddzielili, to wtedy ukaralibyśmy tych spośród nich, którzy nie uwierzyli, 
cierpieniem bolesnym.  

50:36 A ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni byli silniejsi od nich dzielnością;przeszukujcie więc 
ziemię,czy znajdzie sięjakieś pewne schronienie. 

51:10 Niech zginą kłamcy, 

51:11 Którzy w swoim zamęcie są beztroscy! 

54:48 W tym Dniu, kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: "Zakosztujcie dotknięcia ognia 
piekielnego!"  

54:51 Zniszczyliśmy podobnych wam, lecz czy znajdzie się ktoś,kto będzie pamiętał? 

56:42 Będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, 

56:43 W cieniu czarnego dymu, 

57:15 A dzisiaj nie zostanie przyjęty od wasżaden okup ani też od tych, którzy nie uwierzyli. Waszym 
miejscem schronienia jest ogień;on jest waszym panem. Jakże złe to miejsce przybycia! 

73:11 Pozostaw Mnie z tymi, którzy uznają, że to kłamstwo, którzy znajdują się w dobrobycie! I daj im 
nieco zwłoki!  



73:12 Zaprawdę, My posiadamyłańcuchy i ogień palący,  

73:13 Pożywienie, które staje w gardle, i karę bolesną 

74:16 Otóż nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny! 

74:17 Ja nałożę na niego nieustanne cierpienie. 

74:18 Oto on - pomyślał i zdecydował. 

74:19 Przeto niech zginie, jak zdecydował! 

74:26 Ja narażę go na palenie się w ogniu-sakar. 

74:27 A co ciebie pouczy, co to jest sakar? 

74:28 On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, 

74:29 Palący na czarno skórę. 

77:16 Czyż nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń? 

84:11 Będzie wzywał swego unicestwienia,  

84:12 Kiedy się będzie palił w ogniu. 

111:1 Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! - 

111:2 Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to, co zyskał. 

111:3 Będzie się palił w ogniu płomiennym,  

111:4 I jego żona - nosząca drzewo;  

111:5 Będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy. 

 

Koran > Tolerancja religijna 

Poniżej zaprezentowano jedynie te wersety Koranu, które skłaniają do tolerancji wobec wyznawców innych religii. 
Sortuj: wg kolejności / wg ważności 

109:1 Powiedz: "O wy - niewierni! 

109:2 Ja nie czczę tego, co wy czcicie, 

109:3 Ani wy nie jesteście czcicielami tego, Co ja czczę. 

109:4 Ja nie jestem czcicielem tego, co wy czcicie, 

109:5 Ani wy nie jesteście czcicielami tego, co ja czczę. 

109:6 Wy macie waszą religię,a ja mam moją religię." 

2:62 Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy 
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego 
Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!  

2:109 Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was ponownie niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, 
przez zawiść pochodzącą od nich samych; a przecież prawda stała się dla nich jasna. 
Przebaczcie i odwróćcie się,dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. Zaprawdę, Bóg jest 



nad każdą rzeczą wszechwładny! 

2:256 Nie ma przymusu w religii! Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe 
bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia. 
Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! 

5:69 Zaprawdę, ci, którzy wierzą,ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy i chrześcijanie, ci, którzy 
wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro- niech się niczego nie obawiają;oni nie 
będą zasmuceni!  

18:29 I mów: "Prawda pochodzi od waszego Pana. Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, 
niech nie wierzy!" My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień, który obejmie ich jak płótna 
namiotu. Jeśli będą wzywać pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do 
roztopionego metalu, który pali twarze. Jakże to nieszczęsny napój! Jakże to złe miejsce 
wypoczynku! 

 

Koran > Nienawiść do niemuzułmanów 

Poniżej zaprezentowano jedynie te wersety Koranu, które poniżają lub nawołują do przemocy wobec ludzi nie 
będących muzułmanami. 
Sortuj: wg kolejności / wg ważności 

2:161 Zaprawdę, nad tymi, którzy nie uwierzyli i umarli, będąc niewiernymi- nad nimi przekleństwo 
Boga, aniołów i ludzi, wszystkich razem! 

2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili- 
Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. -I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki 
oni nie będą was tam zwalczać.Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!- 
Taka jest odpłata niewiernym! 

2:216 Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do 
jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. 
Bóg wie, ale wy nie wiecie! 

2:217 Będą ciebie pytać o miesiąc święty i walkę w tym miesiącu. Powiedz: "Walka w tym miesiącu 
jest sprawą poważną, lecz odsunięcie się od drogi Boga, niewiara w Niego i w święty Meczet, 
wypędzenie z niego jego ludu jest rzeczą jeszcze poważniejszą przed Bogiem; przecież 
prześladowanie jest gorsze od zabicia." Oni nie przestaną was zwalczać,dopóki nie odwrócą 
was od waszej religii, jeśli to potrafią.A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako 
niewierny- to dla takich daremne są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy 
będą mieszkańcami ognia; oni tam będą przebywać na wieki. 

3:4 Jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozróżnienie. Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w 
znaki Boga- czeka kara straszna! Bóg jest potężny, włada zemstą! 

3:10 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! 
Oni będą paliwem dla ognia! 

3:28 Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciółniewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak 



uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś 
niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobąi do Boga zmierza wędrowanie. 

3:56 Tych, którzy nie uwierzyli, ukarzę karą strasznąna tym świecie i w życiu ostatecznym; i oni nie 
będą mieli pomocników." 

3:85 A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu 
ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę. 

3:86 Jakże miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi, którzy odrzucili wiarę,po tym, jak uwierzyli i 
zaświadczyli,że Posłaniec to prawda, i po tym, jak przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie 
prowadzi drogą prostąludzi niesprawiedliwych! 

3:87 Dla nich zapłatą będzie: przekleństwo Boga, aniołów i ludzi, wszystkich razem. 

3:88 Będą tam wiecznie przebywać;nie będzie im zmniejszona kara ani też nie będzie im dana 
zwłoka. 

3:118 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciółspoza waszego grona; tacy nie 
omieszkaliby wam szkodzić;chcieliby, abyście się znaleźli w utrapieniu. Zawiść zionie z ich ust, 
a to, co kryją ich piersi, jest jeszcze gorsze. Wyjaśniliśmy wam znaki, jeśli jesteście rozumni! 

3:131 I bójcie się ognia, który został przygotowany dla niewiernych! 

3:178 I niech nie sądząci, którzy nie uwierzyli,że zwłoka, jaką My im dajemy, będzie dla nich dobrem. 
My dajemy im zwłokę tylko po to, by oni pomnożyli grzech. Dla nich kara będzie poniżająca. 

4:56 Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym 
razem, kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary. 
Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry! 

4:74 Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto 
walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną. 

4:76 Ci, którzy wierzą,walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą,walczą na drodze Saguta. 
Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby! 

4:88 Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich, bo na to sobie 
zarobili. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostątych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo 
sprowadził z drogi Bóg, dla tego nie znajdziesz żadnej drogi. 

4:89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. 
Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze 
Boga. A jeśli się odwrócą,to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie 
bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!  

4:91 Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim 
ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A 
jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to 
chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę 
jawną! 



4:101 A kiedy przebiegacie ziemię,to nie jest dla was grzechem skrócić nieco modlitwę,jeśli się 
obawiacie,że zagrożą wam ci, którzy nie wierzą.Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem 
jawnym! 

4:104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie, to i oni cierpią, tak jak wy cierpicie; 
ale wy spodziewacie się od Boga tego, czego oni się nie spodziewają.Bóg jest 
wszechwiedzący, mądry! 

4:160 I z powodu niesprawiedliwości tych, którzy wyznają judaizm, zakazaliśmy im rzeczy 
przyjemnych, które były dla nich dozwolone; i dlatego że odsunęli się bardzo od drogi Boga; 

5:13 Za to, że oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca 
zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów i zapominają część tego, co im zostało 
przypomniane. Ty nieustannie odkrywać będziesz zdradę z ich strony, z wyjątkiem nielicznych 
spośród nich. Lecz odpuść im i przebacz! Zaprawdę, Bóg kocha dobrze czyniących! 

5:14 Od tych, którzy mówią: "Jesteśmy chrześcijanami!", wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli 
część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiśćwśród nich aż 
do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili. 

5:41 O Posłańcu! Niech nie zasmucają ciebie ci spośród współzawodniczących w niewierności, 
którzy mówią swoimi ustami: "My uwierzyliśmy", lecz ich serca nie uwierzyły; i ci, którzy 
wyznają judaizm; oni zazwyczaj słuchają kłamstw, przysłuchują się innym ludziom, którzy nie 
przyszli do ciebie; wypaczają znaczenie słów mówiąc: "Jeśli to wam zostało dane, bierzcie to! 
A jeśli nie zostało wam dane, to miejcie się na baczności!" Bo jeśli Bóg chce kogo 
doświadczyć,to ty nie możesz mu w niczym pomóc przed Bogiem. To są ci, których serc Bóg 
nie chciał oczyścić.Na tym świecie czeka ich hańba, a w życiu ostatecznym - kara ogromna. 

5:51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi 
jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół,to sam jest spośród nich. 
Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostąludu niesprawiedliwych! 

5:72 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz 
powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, 
kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem 
schronienia będzie ogień.A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! 

5:73 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech!" A nie ma przecież 
żadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią,to tych, którzy nie 
uwierzyli, dotknie kara bolesna. 

8:12 Twój Pan objawił aniołom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą!Ja 
wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich 
palcach!" 

8:17 To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał.To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś,lecz to Bóg 
rzucił;aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. 
Zaprawdę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym! 

8:39 Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga." A jeśli oni 
się powstrzymają...to, zaprawdę, Bóg widzi jasno, co czynicie! 



8:50 Gdybyś tylko mógł widzieć,jak aniołowie zabierajątych, którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po 
twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary ognia palącego! 

8:55 Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiaręi nie wierzą; 

8:59 I niech nie sądząci, którzy nie uwierzyli,że nas wyprzedzą.Oni przecież nie są zdolni niczego 
udaremnić! 

8:60 Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście 
przerazićwroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy 
nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni 
oddane i nie doznacie niesprawiedliwości. 

8:65 O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to 
zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni 
są ludźmi, którzy nie rozumieją. 

8:67 Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju 
ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego. 
Bóg jest potężny, mądry! 

9:5 A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; 
chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócąi 
będą odprawiać modlitwę,i dawać jałmużnę,to dajcie im wolną drogę.Zaprawdę, Bóg jest 
przebaczający, litościwy! 

9:26 Następnie Bóg zesłał Swój spokój na Swojego Posłańca i na wiernych. On zesłał wojska, 
których nie widzieliście, i ukarał tych, którzy nie uwierzyli. Taka jest zapłata dla niewiernych! 

9:29 Zwalczajcie tych, którzy nie wierząw Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co 
zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy- spośród tych, którym została 
dana Księga -dopóki oni nie zapłacą daniny własną rękąi nie zostaną upokorzeni.  

9:30 Żydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga." A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem 
Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem 
nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni! 

9:41 Wyruszajcie - lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze 
Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć! 

9:73 O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich 
miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia! 

9:74 Oni przysięgają na Boga, że nic nie powiedzieli, tymczasem powiedzieli słowo niewiary; i stali 
się niewiernymi, chociaż już byli całkowicie poddani. Oni starali się usilnie o to, czego nie mogli 
osiągnąć;i zemścili się tylko za to,że wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec, z Jego łaski. I jeśli się 
nawrócą,to będzie lepiej dla nich; a jeśli się odwrócą,to ukarze ich Bóg karą bolesnąna tym 
świecie i w życiu ostatecznym. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela, ani pomocnika.  

9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni 
walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicąw Torze, 



Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc 
z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne! 

9:123 O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się 
spotkają z waszą surowością.  

17:16 A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcomżyjącym w dobrobycie, 
aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. 

22:25 Zaprawdę, ci, którzy nie wierząi odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, 
przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają,jak i 
koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary 
bolesnej.  

25:52 Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy. 

26:201 Oni w to nie uwierzą, dopóki nie zobaczą kary bolesnej . 

32:22 Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który został napomniany przez znaki swego Pana, 
a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach! 

33:26 I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w ich serca strach. 
Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli.  

34:51 O, gdybyś mógł zobaczyć,jak będą przerażeni, I kiedy już nie znajdą żadnej ucieczki i zostaną 
pochwyceni z bliska! 

35:36 A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani 
też nie doznają ulgi od męki. W ten sposób płacimy każdemu niewiernemu. 

35:39 On jest Tym, który uczynił was namiestnikami na ziemi. A kto nie wierzy, to jego niewiara 
zwróci się przeciw niemu. Niewiara tych, którzy nie wierzą,tylko powiększa nienawiść ich Pana; 
niewiara tych, którzy nie wierzą,tylko powiększa ich zgubę. 

36:8 My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione 
nieruchomo. 

36:9 I umieściliśmy przed nimi przegrodęi za nimi przegrodę;w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie 
widzą. 

36:10 I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą. 

36:63 Oto Gehenna, która nam została obiecana! 

36:64 Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście! 

37:170 Lecz oni nie uwierzyli w Niego. I niebawem się dowiedzą. 

37:171 Nasze słowo zostało dane wcześniej Naszym sługom posłańcom. 



37:172 Oni z pewnością zostaną wspomożeni. 

37:173 Zaprawdę, Nasze zastępy będą zwycięskie! 

37:174 Odwróć się więc od nich na pewien czas 

37:175 I przyglądaj się im; oni niebawem zobaczą! 

37:176 Czyżby chcieli przyśpieszyć Naszą karę? 

37:177 Kiedy ona znajdzie się już na ich podwórzu, to nieszczęsny będzie ranek dla tych, którzy byli 
ostrzegani! 

40:10 Zaprawdę, ogłoszą tym, którzy nie uwierzyli: "Nienawiść Boga jest większa od waszej 
wzajemnej nienawiści, bo oto zostaliście wezwani do wiary, a pozostaliście niewiernymi." 

47:4 Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą,to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich 
całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo 
żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam 
zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyćjednych przez drugich. A co do tych, którzy 
zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. 

48:29 Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, 
a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się,wybijających pokłony, 
poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów 
wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w 
Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kiełek i wzmacnia go, i staje się twardy, 
i trzyma się prosto na swoim źdźble, wprawiając w podziw siewców"- to, żeby przez nich 
doprowadzić do wściekłości niewiernych. Bóg obiecał tym spośród nich, którzy uwierzyli i 
pełnili dobre dzieła, przebaczenie i nagrodę ogromną. 

58:22 Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni,żeby odnosili się przyjaźnie do 
tych, którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich 
synowie, albo ich bracia, albo ich ród. On wypisał w ich sercach wiaręi umocnił ich Duchem 
pochodzącym od Niego. On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą 
tam przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. Oni 
stanowią partię Boga. O, tak! Zaprawdę, partię Boga- oni są szczęśliwi! 

59:2 On jest Tym, który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi, którzy nie uwierzyli- na 
pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą,a oni myśleli, że twierdze obronią ich 
przed Bogiem. Lecz przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się Go nie spodziewali, i 
rzucił w ich serca przerażenie. Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. 
Bierzcie więc sobie z tego pouczenie, o ludzie, którzy posiadacie jasne spojrzenie! 

59:3 Gdyby Bóg nie przepisał im wysiedlenia, to ukarałby ich na tym świecie, ale w życiu 
ostatecznym czeka ich kara ognia. 

63:4 Kiedy na nich patrzysz, podobają ci się ich postacie; a kiedy mówią,to słuchasz ich słów, a oni 
są jakby słupami podpartymi. Oni uważają, że każdy krzyk jest przeciw nim. Oni są 
nieprzyjaciółmi, przeto wystrzegaj się ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jakże oni zostali oszukani! 

66:9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem 
schronienia będzie Gehenna. A jakże nieszczęsne to miejsce przybycia! 

68:15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie dawnych przodków!" 

68:16 My napiętnujemy go na ryju! 



69:30 "Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany! 

69:31 Potem w ogniu piekielnym palcie go! 

69:32 Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!" 

69:33 Bo on nie wierzył w Boga potężnego 

76:4 Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernychłańcuchy, kajdany i ogień płonący. 

98:6 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą,spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy, będą w ogniu Gehenny, 
gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń! 

2:6 Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą,jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie 
ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą. 

2:7 Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę.Dla nich kara 
będzie straszna. 

2:8 Wśród nich są tacy, którzy mówią: "Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są 
wierzącymi. 

2:9 Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą,lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie 
pojmują. 

2:10 W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę.Spotka ich kara bolesna za 
to, że kłamią. 

2:14 A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią: "My wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi 
szatanami, to mówią: "My przecież jesteśmy z wami. My sobie tylko żartujemy!" 

2:15 Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep. 

2:16 To są ci, którzy kupili błądzenie za drogę prostą;nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i 
nie znaleźli się na drodze prostej. 

2:17 Oni są podobni do tego, który zapalił ogień,a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg 
zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć. 

2:18 Głusi, niemi i ślepi- oni nie zawrócą. 

2:24 A jeśli jesteście prawdomówni! A jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie -to 
bójcie się ognia, a paliwem jego będą ludzie i kamienie, który został przygotowany dla 
niewiernych. 

2:39 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia; oni tam 
będą przebywać na wieki. 

2:88 Oni mówią: "Nasze serca nie są obrzezane." Taki Niech ich Bóg przeklnie za ich 
niewiarę!Jakże mało oni wierzą! 

2:89 Kiedy przyszła do nich Księga od Boga, potwierdzająca prawdziwość tego, co oni posiadają- a 
oni przedtem prosili o zwycięstwo nad tymi, którzy nie uwierzyli -i kiedy przyszło do nich to, co 
oni już znali, oni w to nie uwierzyli. Przekleństwo Boga nad niewierzącymi! 

2:90 Jakże złe jest to, za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w to, co zesłał Bóg, ze złości, 
iż Bóg zsyła Swoją łaskę,komu chce ze swoich sług. I ściągnęli na siebie gniew za gniewem. A 
niewiernych spotka kara poniżająca! 



2:98 Otóż ten, kto jest wrogiem Boga, Jego aniołów i Jego posłańców, i Gabriela, i Michała...- 
ponieważ Bóg jest wrogiem dla niewiernych! 

2:99 Zesłaliśmy tobie znaki jasne i nie wierzą w nie tylko ludzie bezbożni. 

2:104 O wy, którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!", lecz mówcie: "Patrz na nas!"- i 
słuchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna! 

2:121 Ci, którym daliśmy Księgę,recytują ją należną jej recytacją;oto ci, którzy w nią wierzą.A ci, 
którzy w nią nie wierzą,poniosą stratę. 

2:159 Zaprawdę, tych, którzy ukrywająto, co zesłaliśmy z dowodów jasnych i drogi prostej, kiedy już 
wyjaśniliśmy to ludziom w Księdze- tych przeklnie Bóg i przeklną ich ci, którzy przeklinają; 

2:162 Będzie im ono towarzyszyć na wieki. I kara ich nie będzie zmniejszona, i nie uzyskają żadnej 
zwłoki. 

2:171 Ci, którzy nie wierzą,są podobni do tego, na co się krzyczy, a co niczego nie słyszy oprócz 
krzyku i wezwania: głusi, niemi, ślepi, oni nie rozumieją! 

2:221 I nie żeńcie się z kobietami, które czczą bożków, dopóki one nie uwierzą.Z pewnością 
wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bożków, choćbyście ją podziwiali. Oto ci, 
którzy wzywają do ognia. A Bóg wzywa do Ogrodu i do przebaczenia, za Jego zezwoleniem! 
On wyjaśnia Swoje znaki ludziom. Być może, oni się opamiętają! 

2:264 O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie daremną waszej jałmużny przez wyrzuty i obrazę,tak jak 
ten, który rozdaje swój majątek przez wzgląd na ludzi, a nie wierzy w Boga i w Dzień Ostatni. 
On jest podobny do skały pokrytej ziemią:dosięga ją burza deszczowa i pozostawia ją nagą i 
twardą.Oni nie mają żadnej władzy nad niczym, co zyskali. A Bóg nie prowadzi drogą 
prostąludzi niewiernych! 

2:286 Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Dla niej będzie to, co dla siebie 
zyskała; i przeciwko niej będzie to, co ona zyskała! Panie nasz! Nie bierz nam za złe, jeśli 
zapomnieliśmy lub jeśli zgrzeszyliśmy! Panie nasz! Nie nakładaj na nas ciężaru, jak nałożyłeś 
na tych, którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakładaj na nas tego, czego my nie jesteśmy 
w stanie unieść!Odpuść nam, przebacz nam i zmiłuj się nad nami! Ty jesteś naszym Panem! 
Dopomóż nam przeciw ludowi niewiernych! 

3:12 Powiedz tym, którzy nie uwierzyli: "Wy niebawem będziecie zwyciężeni i zostaniecie zebrani 
ku Gehennie." A jakże to złe miejsce odpoczynku! 

3:32 Powiedz: "Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie... zaprawdę, Bóg nie kocha 
niewiernych!" 

3:73 I nie wierzcie nikomu innemu jak tylko temu, kto poszedł za waszą religią!"Powiedz: 
"Zaprawdę, droga prosta - droga Boga -jest taka, żeby każdemu było dane to, co wam dano, w 
przeciwnym razie bowiem oni będą się sprzeczać z wami przed waszym Panem." Powiedz: 
"Zaprawdę, łaska jest w ręku Boga! On daje ją, komu chce. Bóg jest wszechobejmujący, 
wszechwiedzący!  



3:91 Zaprawdę, od tych, którzy nie uwierzyli i zmarli, będąc niewiernymi, nie zostanie przyjęta 
nawet ziemia pełna złota, jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić.Czeka ich kara bolesna i nie 
będą mieli pomocników. 

3:106 W dniu, kiedy jedne twarze pojaśnieją,a inne pociemnieją.A jeśli chodzi o tych, których twarze 
pociemniały: "Czy wy staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc 
kary za to, iż nie wierzyliście!" 

3:116 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic przed Bogiem ich majątki i ich dzieci. Tacy 
będą mieszkańcami ognia, w którym przebywać będą na wieki. 

3:147 Jedyne ich słowa były: "Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i występność naszego 
zachowania! Utwierdź nasze stopy i udziel nam pomocy przeciw ludowi niewiernemu!" 

3:151 My wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerażenie za to, iż oni dodawali Bogu jako 
współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnej władzy. Ich miejscem schronienia będzie 
ogień.A jakże złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! 

3:177 Zaprawdę, ci, którzy kupili niewiarę za wiarę,nie zaszkodzą w niczym Bogu! Ich kara będzie 
bolesna. 

3:196 I niech nie zwiedzie ciebie niespokojna ruchliwość niewiernych w tym kraju. 

4:18 Nie ma jednak odpuszczenia dla tych, którzy popełniają złe czyny. A kiedy zastanie któregoś z 
nich śmierć,wtedy on mówi: "Ja się teraz nawracam." Nie ma też i dla tych, którzy umierają i są 
niewierni. Dla tych przygotowaliśmy karę bolesną. 

4:46 Niektórzy spośród Żydów zmieniają słowom ich miejsca i mówią: "Słyszeliśmy i nie 
posłuchaliśmy"; i "słuchaj jak ten, kto nie słyszy", i "przyglądaj się nam". Wykręcają sobie języki 
i zadają cios religii. A jeśliby oni powiedzieli: "Słyszeliśmy i posłuchaliśmy", i "posłuchaj i 
spojrzyj na nas", to byłoby lepiej dla nich i prościej. Lecz przeklął ich Bóg za ich niewiarę;i oni 
nie wierzą, z wyjątkiem niewielu. 

4:55 I wśród nich byli tacy, którzy uwierzyli w to, i wśród nich byli tacy, którzy się odwrócili od tego. 
Piekło wystarczy jako ogień! 

4:92 Nie powinien wierzący zabijać wierzącego, chyba tylko przez pomyłkę.A kto zabije wierzącego 
przez pomyłkę,tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego 
rodzinie, chyba że oni rozdadzą to jako jałmużnę.A jeśli zabity należy do ludu wrogiego wam i 
jest wierzący, to obowiązuje uwolnienie niewolnika wierzącego. A jeśli on należy do ludu, z 
którym zawarliście przymierze, to obowiązuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie 
niewolnika wierzącego. A kto nie ma takiej możliwości, to obowiązuje go post dwóch miesięcy 
po sobie następujących, jako pokuta przed Bogiem. Bóg jest wszechwiedzący, mądry! 

4:93 A kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego będzie Gehenna, gdzie będzie 
przebywał wiecznie. Bóg rozgniewał się na niego i przeklął go, i przygotował dla niego karę 
ogromną. 

4:102 A kiedy ty znajdujesz się wśród nich i odprawiasz dla nich modlitwę,to niech stanie razem z 



tobą do modlitwy jeden oddział spośród nich i niech wezmą swoją broń!A kiedy już wykonają 
pokłony, niech staną za wami! I niech przyjdzie drugi oddział,który się jeszcze nie modlił,i niech 
się modlą razem z tobą;niech też mają się na ostrożności i niech wezmą swoją broń!Ci, którzy 
nie wierzą,chcieliby, abyście odłożyli brońi wasze rzeczy, a oni wtedy napadliby na was 
jednym uderzeniem. Nie policzy się wam za grzech, jeśli w razie przeszkody, deszczu albo 
choroby, odłożycie broń.Lecz miejcie się na baczności! Zaprawdę, Bóg przygotował dla 
niewiernych karę poniżającą! 

4:103 A kiedy zakończycie modlitwę,to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na 
boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę!Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest 
przepisana w oznaczonym czasie! 

4:115 A kto oddzieli się od Posłańca, mając jasną wiedzę o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a 
postępuje inną drogąniż droga wiernych -to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam się 
zwrócił,i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakże złe to miejsce przybycia! 

4:137 Zaprawdę, tym, którzy uwierzyli, potem odrzucili wiarę,znów uwierzyli i na nowo odrzucili 
wiarę,a potem jeszcze powiększyli swoją niewiarę- Bóg nie przebaczy ani też nie poprowadzi 
ich drogą prostą.  

4:140 On zesłał wam w Księdze: "Kiedy usłyszycie znaki Boga, w które nie wierzą i z których się 
wyśmiewają,to nie pozostawajcie razem z nimi, dopóki oni nie zaczną innej rozmowy; 
albowiem wy wtedy staniecie się do nich podobni!" Zaprawdę, Bóg zbierze obłudników i 
niewiernych w Gehennie, wszystkich razem! 

4:141 To są ci, którzy wyczekują,co będzie z wami; i kiedy Bóg da wam zwycięstwo, oni mówią: 
"Czyż nie byliśmy razem z wami?" A jeśli szczęście dopisze niewiernym, to oni mówią: "Czyż 
nie staraliśmy się wam pomóc i czy nie broniliśmy was przed wiernymi?" Lecz Bóg rozsądzi 
między wami w Dniu Zmartwychwstania. I Bóg nigdy nie przygotuje niewiernym drogi 
przeciwko wiernym. 

4:144 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów niewiernych zamiast wiernych! Czy 
chcecie przygotować Bogu przeciwko wam samym dowód oczywisty? 

4:145 Zaprawdę, obłudnicy znajdą sięna samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika. 

4:150 Zaprawdę, ci, którzy nie wierząw Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozróżnienie między 
Bogiem i Jego posłańcami, mówią: "Wierzymy w jednych, a nie wierzymy w drugich." I oni 
chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę; 

4:151 Oni są niewiernymi naprawdę!I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poniżającą. 

5:10 A ci, którzy odrzucili wiaręi za kłamstwo uznali Nasze znaki- będą mieszkańcami ognia 
piekielnego. 

5:33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na 
ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im sięrękę i nogę 
naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznająhańby na tym świecie i kary 
bolesnej w życiu ostatecznym. 

5:59 Powiedz: "O ludzie Księgi! Czyż wy ganicie w nas tylko to, iż wierzymy w Boga i w to, co nam 
zostało zesłane, i w to, co zostało zesłane przedtem? Zaprawdę większość spośród was to 
ludzie bezbożni." 



5:67 O Posłańcu! Obwieszczaj to, co ci zostało zesłane od twojego Pana! A jeśli tego nie uczynisz, 
to nie zdołasz przekazać Jego posłania. Bóg uchroni cię przed ludźmi. Zaprawdę, Bóg nie 
prowadzi drogą prostąludu niewiernych! 

5:86 A ci, którzy nie wierząi za kłamstwo uznają Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia 
piekielnego. 

6:49 A tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, dotknie kara za to, że szerzyli zepsucie. 

6:110 My odwrócimy ich serca i ich spojrzenia; jako że oni nie uwierzyli w to od razu. My 
pozostawiamy ich, błąkających się na oślep w ich oporze. 

6:111 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 żeby zechciał Bóg. 
Lecz większość z nich nie jest świadoma. 

6:125 Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą, rozszerza jego pierś dla islamu, a kogo chce 
sprowadzić z drogi, czyni jego pierś ciasną, udręczoną, jak gdyby on chciał wznieść się do 
nieba. W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym, którzy nie wierzą. 

7:36 A ci, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i wbili się ponad nie w dumę,będą mieszkańcami 
ognia; będą w nim przebywać na wieki. 

7:40 Zaprawdę, dla tych, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki i ponad nie dumnie się wywyższyli, 
nie będą otwarte bramy nieba i nie wejdą oni do Ogrodu, dopóki wielbłąd nie przejdzie przez 
igielne ucho. W ten sposób My płacimy grzesznikom!  

7:41 Dla nich Gehenna będzie miejscem wypoczynku, a nad nimi będą zasłony. W ten sposób My 
płacimy niesprawiedliwym! 

7:50 I mieszkańcy ognia będą wołaćdo mieszkańców Ogrodu: "Wylejcie na nas trochę wody albo 
coś z tego, w co zaopatrzył was Bóg!" Oni powiedzą: "Zaprawdę, Bóg zakazał jednego i 
drugiego niewiernym, 

8:13 Dlatego, że oni oddzielili sięod Boga i Jego Posłańca. A kto oddziela się od Boga i Jego 
Posłańca... zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu! 

8:14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia! 

8:15 O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych, posuwających się w marszu, to nie 
odwracajcie się do nich plecami! 

8:16 A kto tego dnia odwróci się do nich plecami- jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo 
przyłączając się do oddziału -to ten ściągnie na siebie gniew Boga, a jego miejscem 
schronienia będzie Gehenna! A jakże to złe miejsce przybycia! 

8:35 A modlitwa ich w tym Domu to tylko świst i klaskanie w dłonie. Zakosztujcie więc kary za 
waszą niewiarę! 

8:36 Zaprawdę; ci, którzy nie uwierzyli, trwonią swoje dobra,żeby oddalić od drogi Boga. I oni je 
roztrwonią.Potem będzie to dla nich udręczeniem i będą zwyciężeni. A ci, którzy nie uwierzyli, 
będą zebrani ku Gehennie, 



8:73 A ci, którzy nie uwierzyli, są przyjaciółmi jedni drugich. Jeśli wy tego nie uczynicie, to 
powstanie bunt na ziemi i wielkie zepsucie. 

9:12 A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię,to 
zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę, nie ma dla nich przysiąg! Być może, oni 
zaprzestaną! 

9:23 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciółwaszych ojców i waszych braci, jeśli oni 
przedkładają niewiarę ponad wiarę.A ci z was, którzy biorą ich sobie za przyjaciół,ci są 
niesprawiedliwi. 

9:34 O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę, wielu spośród uczonych w piśmie- rabinów i mnichów -
zjada nadaremnie majątki ludzi i oddala od drogi Boga. A tym, którzy zbierają złoto i srebro, a 
nie rozdają ich na drodze Boga- obwieść karę bolesną! 

9:35 W Dniu, kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła, 
ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliście dla siebie. Zakosztujcie więc tego, co zebraliście!" 

9:49 Wśród nich jest taki, który mówi: "Pozwól mi i nie wystawiaj mnie na pokusę!"Czyż oni nie 
wpadli już w pokusę?Zaprawdę, Gehenna obejmie niewiernych! 

9:63 Czyż oni nie wiedzą,że dla tego, kto się sprzeciwia Bogu i Jego Posłańcowi- będzie 
przygotowany ogień Gehenny, w którym on będzie przebywał na wieki? To jest hańba 
ogromna! 

9:68 I obiecał Bóg obłudnym, mężczyznom i kobietom, jak i niewiernym, ogień Gehenny, gdzie 
będą przebywać na wieki. On im wystarczy! Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna! 

9:80 Proś o przebaczenie dla nich albo nie proś dla nich o przebaczenie! Jeśli będziesz prosił dla 
nich o przebaczenie nawet siedemdziesiąt razy, to i tak nie przebaczy im Bóg. A to dlatego, że 
oni nie uwierzyli w Boga i Jego Posłańca. A Bóg nie prowadzi drogą prostątych, którzy szerzą 
zepsucie. 

9:84 I nie módl się za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani nie stój nad jego grobem! Oni 
przecież nie wierzyli w Boga i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi. 

9:90 I przyszli się usprawiedliwiaćniektórzy spośród Beduinów,żeby im też dano pozwolenie. I 
siedzieli spokojnie ci, którzy oskarżali o kłamstwo Boga i Jego Posłańca. Dosięgnie tych, 
którzy nie uwierzyli, kara bolesna! 

9:125 Natomiast tym, w których sercach tkwi choroba, ona dodała nieczystości do ich nieczystości i 
oni umierają jako niewierni.  

13:14 Do Niego należy wezwanie prawdziwe. A ci, których ludzie wzywają poza Nim, nie dadzą im 
żadnej odpowiedzi. Podobnie czyni ten, który wyciąga swoje ręce ku wodzie, aby ona doszła 
do jego ust; lecz ona nie dochodzi do nich. Modlitwa niewiernych jest na błędnej drodze. 

13:33 Czyż Ten, który czuwa nad każdą duszą,nad tym, co ona zyskała?... A przecież oni przypisują 
Bogu współtowarzyszy. Powiedz: "Nazwijcie ich! Czy potraficie obwieścić Jemu coś, czego On 



nie znałby na ziemi? Czy jest to tylko sposób mówienia?" Ależ nie! Upiększony został podstęp 
tym, którzy nie uwierzyli; oni zostali odsunięci od drogi. A kogo Bóg sprowadzi z drogi, ten nie 
będzie miał żadnego przewodnika. 

13:34 Spotka ich kara w życiu na tym świecie; a z pewnością kara życia ostatecznego jest bardziej 
bolesna! I nie będą oni mieli przed Bogiem opiekuna! 

13:35 Podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą tam w dole płynąć strumyki; 
zawsze będzie dostarczał owoców, podobnie jak i cienia. Oto ostateczna nagroda tych, którzy 
byli bogobojni! A ostateczna nagroda dla niewiernych- ogień! 

15:2 Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?! 

15:3 Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni 
niebawem się dowiedzą! 

15:4 I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem.  

15:5 Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani też go nie opóźni. 

15:6 Oni powiedzieli: "O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany! 

15:7 Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?" 

15:8 My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą,i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki. 

16:88 Tym, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, My będziemy zwiększać karę za 
karąza to, że szerzyli zgorszenie. 

16:94 Nie używajcie między sobą waszych przysiąg jako podstępu, aby nie pośliznęła się wam noga, 
solidnie przedtem stojąca. Wy zakosztujecie zła za to, iż odsunęliście się od drogi Boga, i kara 
wasza będzie ogromna. 

16:104 Zaprawdę, tych, którzy nie wierząw znaki Boga, Bóg nie poprowadzi drogą prostąi spotka ich 
kara bolesna! 

16:105 Jedynie kłamstwo wymyślają ci, którzy nie wierzą w znaki Boga; tacy są kłamcami! 

16:106 Ten, kto nie wierzy w Boga, choć przedtem w Niego wierzył- z wyjątkiem tego, kto został 
zmuszony, lecz serce jego jest spokojne w wierze -ten, kto otworzył swą pierś na niewiarę- nad 
nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna! 

17:8 Być może, wasz Pan zmiłuje się nad wami; a jeśli powrócicie, to i My powrócimy, lecz 
przygotowaliśmy Gehennęjako więzienie dla niewiernych. 

17:17 Ileż to pokoleń wygubiliśmy po Noem! Wystarczy twój Pan,świadomy i jasno widzący grzechy 
Swoich sług! 

17:18 Temu, kto pragnie życia przemijającego, My pośpiesznie dajemy mu w nim to, co chcemy i 
komu chcemy. Następnie przygotowujemy mu Gehennę,aby się w niej palił,poniżony, 
odrzucony. 

17:45 A kiedy recytujesz Koran, to My zaciągamy zasłonęmiędzy tobą a tymi, którzy nie wierzą w 
życie ostateczne. 

17:46 Położyliśmy na ich serca osłony, aby nie pojmowali, a na ich uszy - głuchotę.Kiedy 
wspominasz w Koranie swego Pana, Jedynego, oni odwracają się plecami ze wstrętem. 



17:97 Ten, kogo prowadzi Bóg, idzie drogą prostą;a dla tych, których On sprowadzi z drogi, nie 
znajdziesz opiekunów poza Nim. My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania- na ich 
twarzach, ślepych, głuchych, niemych. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Za każdym 
razem, kiedy będzie przygasać,My zwiększymy dla nich ogień palący. 

17:98 Oto ich zapłata za to, iż nie wierzyli w Nasze znaki, i mówili: "Kiedy będziemy kośćmi i 
prochem, to czyż naprawdę będziemy wskrzeszeni w nowym stworzeniu?" 

18:100 I przedstawimy tego Dnia Gehennędla niewiernych szeroko otwartą; 

18:102 Czy ci, którzy nie uwierzyli, sądzą, że wezmą sobie Moje sługi, poza Mną,jako opiekunów? 
Zaprawdę, przygotowaliśmy Gehennęjako mieszkanie dla niewiernych. 

18:106 To ich zapłata - Gehenna, za to, iż nie wierzyli, za to, iż wzięli sobie za przedmiot szyderstwa 
Nasze znaki i Naszych posłańców. 

19:69 Następnie wydzielimy z każdej sekty tych spośród nich, którzy byli najbardziej zbuntowani 
przeciwko Miłosiernemu. 

19:70 My przecież najlepiej znamy tych, którzy najbardziej zasługują na to, by się tam palić. 

19:77 Czy ty widziałeśtego, który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z pewnością dane mi będą 
majątek i dzieci!" 

19:78 Czy on zbadał to, co skryte, albo czy zawarł on przymierze z Miłosiernym? 

19:79 Wcale nie! My zapiszemy to, co on mówi, i znacznie przedłużymy mu karę. 

19:83 Czy ty nie widziałeś,iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do 
złego? 

21:6 Nie uwierzyło przed nimi żadne miasto, które zniszczyliśmy. Czyż oni uwierzą? 

21:39 O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali tę chwilę,kiedy nie będą mogli odwrócić ognia ani od 
swoich twarzy, ani od swoich pleców- i nie będą wspomożeni! 

21:40 Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie; i nie będą w stanie jej 
odwrócićani nie będzie im dana żadna zwłoka! 

21:97 I przybliżyła się obietnica prawdziwa; oto zastygły z przerażenia spojrzenia tych, którzy nie 
uwierzyli: Biada nam! My nie dbaliśmy o to. Przeciwnie, byliśmy niesprawiedliwi!" 

21:98 Zaprawdę, wy i to, co czcicie poza Bogiem, będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam 
przybędziecie! 

21:99 Gdyby oni byli naprawdę bogami, to by tutaj nie przybyli. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki! 

22:19 Oto są dwie grupy przeciwników, którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Ci, którzy 
nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą 
wodą, 

22:20 Która roztopi ich wnętrzności i skórę. 

22:21 Dla nich będą żelazne rózgi z hakami. 



22:22 Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd, udręczeni cierpieniem, będą tam zawracani: "Zakosztujcie 
kary ognia palącego!" 

22:51 A ci, którzy starają się zniweczyć Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia piekielnego. 

22:57 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki- doznają kary poniżającej. 

22:72 A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, rozpoznasz na twarzach tych, 
którzy nie wierzą,zaprzeczenie; oni gotowi są nawet zaatakować tych, którzy im recytują 
Nasze znaki. Powiedz: "Czyż mam wam obwieścićcoś gorszego niż to? Ogień, który obiecał 
Bóg niewierzącym? Jakże to nieszczęsna przystań!" 

23:117 A kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego boga, nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, 
ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi! 

24:55 A Bóg obiecał tym spośród was, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, iż uczyni ich 
namiestnikami na ziemi, jak uczynił namiestnikami tych, którzy byli przed nimi. I On umocni ich 
religię,którą dla nich wybrał,i zamieni ich obawęw bezpieczeństwo. Oni będą Mnie czcić,nie 
dodając Mi niczego za współtowarzyszy. A ci, którzy nadal pozostaną niewiernymi, to ludzie 
bezbożni! 

24:57 Nie sądźcie, iż ci, którzy nie wierzą,są w stanie zniweczyć moc Boga na ziemi. Ich 
schronieniem będzie ogień.A jakże to nieszczęsna przystań! 

24:62 Wierzącymi są tylko ci, którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. A kiedy oni są razem z nim w 
sprawie, która ich łączy, to oni nie odchodzą,dopóki nie poproszą go o pozwolenie. Zaprawdę, 
ci, którzy proszą cię o pozwolenie, to są ci, którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. A kiedy oni 
proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie, to daj pozwolenie, komu chcesz 
spośród nich, i proś Boga o przebaczenie dla nich. Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, 
Litościwy! 

25:26 W tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie należeć do Miłosiernego; i dla niewiernych 
będzie to Dzień trudny! 

25:36 Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu, który za kłamstwo uznał Nasze znaki!"- i 
zniszczyliśmy ten lud całkowicie. 

26:213 Nie wzywaj więc, wraz z Bogiem, żadnego innego boga, żebyś się nie znalazł wśród tych, 
którzy będą ukarani. 

26:224 A jeśli chodzi o poetów, to postępują za nimi ci, którzy błądzą. 

28:86 Ty się nie spodziewałeś,iż do ciebie będzie skierowana Księga; stało się tak jedynie przez 
miłosierdzie twego Pana. Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych! 

29:23 A ci, którzy nie wierzą w znaki Boga i w spotkanie z Nim- tacy zwątpili w Moje miłosierdzie. To 
są ci, których czeka kara bolesna! 



29:49 Ależ tak, to są znaki jasne w piersiach tych, którym dano wiedzę;jedynie niesprawiedliwi 
odrzucają Nasze znaki. 

29:52 Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami! On zna, co jest w niebiosach i co 
jest na ziemi. A ci, którzy wierzą w fałsz, a nie wierzą w Boga, poniosą stratę." 

29:53 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. Gdyby termin nie został wyznaczony, to już 
przyszłaby na nich kara. I ona z pewnością przyjdzie do nich znienacka, nie będą jej nawet 
przeczuwać. 

29:54 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary, a, zaprawdę, Gehenna obejmie niewiernych! 

29:55 Tego Dnia, kiedy ogarnie ich kara, od góry i od dołu, On im powie: "Zakosztujcie tego, co 
czyniliście!" 

29:68 A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto wymyślił kłamstwo? albo ten, kto za 
kłamstwo uznał prawdę,kiedy ona do niego przyszła? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla 
niewiernych? 

30:14 Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, oni się rozdzielą między sobą. 

30:15 Ci, którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny, będą się radować w Ogrodzie kwitnącym. 

30:16 A ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, jak i spotkanie życia 
ostatecznego, będą skazani na karę. 

30:45 Tak jest, aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaskątym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. 
Zaprawdę, On nie miłuje niewierzących! 

31:6 Wśród ludzi jest i taki, który zakupuje zabawne opowiadania, by sprowadzać z drogi Boga, 
nieświadomie, i brać ją sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca. 

31:7 A kiedy jemu recytują Nasze znaki, on się odwraca pełen dumy, jak gdyby ich nie słyszał,jak 
gdyby w jego uszach była głuchota. Obwieść mu więc karę bolesną! 

31:23 A kto nie uwierzył- niech ciebie nie smuci jego niewiara. Do Nas oni powrócąi My ich 
powiadomimy o tym, co uczynili. Zaprawdę, Bóg zna dobrze wszystko, co jest w ich piersiach! 

31:24 Damy im niewielki czas używania, a potem poddamy ich surowej karze. 

33:1 O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę, Bóg jest 
Wszechwiedzący, Mądry! 

33:48 Nie słuchaj ani niewiernych, ani obłudników! Pozostaw ich obelgi i zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg 
jako opiekun! 

33:64 Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący! 

33:65 Będą tam przebywać na wieki. I nie znajdą oni ani opiekuna; ani pomocnika. 

33:66 W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: "Biada nam! Gdybyśmy 
słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!" 

33:67 I będą mówili: "Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas 
sprowadzili z drogi!" 

33:68 I powiedzą: "Panie nasz! Daj im podwójną karęi przeklnij ich przekleństwem wielkim!" 



34:5 A tych, którzy usiłują osłabić Nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. 

34:38 A ci, którzy starają się osłabić Nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. 

34:52 I będą mówić: "My wierzymy w Niego!" Lecz jak oni mogą osiągnąć wiaręz tak dalekiego 
miejsca? 

35:7 Tych, którzy nie uwierzyli, czeka kara straszna. A tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, 
czeka przebaczenie i nagroda wielka. 

35:26 Potem pochwyciłem tych, którzy nie uwierzyli. I jakież było Moje oburzenie! 

37:36 Mówili: "Czyż porzucimy naszych bogów dla jakiegoś opętanego poety?" 

37:37 Wcale nie! On przyszedł z prawdąi potwierdził prawdziwość posłańców. 

37:38 Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej! 

37:39 Będzie wam zapłacone tylko za to, co czyniliście. 

37:40 Z wyjątkiem sług Boga, szczerze oddanych. 

37:41 Dla nich będzie zaopatrzenie znane: 

37:42 Owoce; i będą uhonorowani 

37:43 W Ogrodach szczęśliwości, 

37:44 Spoczywając na łożach, zwróceni twarzami ku sobie. 

37:45 Będą wokół nich krążyć z pucharem napoju ze źródła 

37:46 Czystego - rozkoszy dla pijących. 

37:47 Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znużenia. 

37:48 I przy nich będą dziewice skromnie patrzące, o dużych oczach, 

38:1 Sad. Na Koran, zawierający napomnienie! 

38:2 A jednak ci, którzy nie wierzą,tkwią w dumie i odszczepieństwie. 

38:3 Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia. 

38:8 Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w 
zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary! 

38:27 My nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, nadaremnie. Takie jest 
mniemanie tych, którzy nie wierzą.Lecz biada tym, którzy nie wierzą,w obliczu ognia! 

39:22 Czyż ten, którego pierś Bóg otworzyłdla islamu i który posiada światło od swego Pana?... 
Biada więc tym, których serca są zatwardziałe na napomnienie Boga! Ci są w błędzie 
oczywistym. 

39:32 A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu i uważa 
za kłamstwo prawdę;kiedy do niego przychodzi? Czy nie ma w Gehennie miejsca schronienia 
dla niewiernych? 



39:71 zostaną zapędzeni do Gehenny ci, którzy nie uwierzyli. A kiedy tam przybędą,otworzą się jej 
wrota i powiedzą im jej strażnicy: "Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród 
was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana, i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem 
tego oto Dnia?" Oni powiedzą: "Tak!" Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi. 

40:6 I tak ziściło się słowo twojego Pana na tych, którzy nie uwierzyli: oni są mieszkańcami ognia. 

40:22 Tak było dlatego,że oni nie uwierzyli, kiedy przychodzili do nich ich posłańcy z jasnymi 
dowodami. Zatem pochwycił ich Bóg. Zaprawdę, Bóg jest silny, straszny w karaniu! 

40:49 I ci, którzy są w ogniu, będą mówili do strażników Gehenny: "Proście waszego Pana, aby nam 
złagodził choćby jeden dzień kary!" 

40:50 Oni powiedzą: "Czyż nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami?" Powiedzą: "Tak!" 
Powiedzą: "Proście więc!" Lecz modlitwa niewiernych jest tylko błądzeniem.  

40:70 Ci, którzy uznali za kłamstwo Księgęi to, z czym wysłaliśmy Naszych posłańców, niebawem się 
dowiedzą, 

40:71 Kiedy z obrożami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni 

40:72 Do wrzącej wody; potem do ognia zostaną wrzuceni. 

40:73 Wtedy im powiedzą: "Gdzie są ci, których wy czciliście jako współtowarzyszy; 

40:74 Poza Bogiem?" Oni powiedzą: "Oni odeszli od nas, a raczej wzywaliśmy przedtem to, co było 
niczym." W ten sposób Bóg sprowadza z drogi niewiernych. 

40:84 A kiedy zobaczyli Naszą srogość,powiedzieli: "Wierzymy w Boga Jedynego, a nie wierzymy w 
to, co Jemu dodawaliśmy jako współtowarzyszy." 

40:85 Lecz nie przyniosła im pożytku ich wiara, po tym jak zobaczyli Naszą srogość;takie jest od 
dawna prawo Boga względem Jego sług. I wtedy poniosą stratę niewierni! 

41:15 A jeśli chodzi o lud Ad, to oni bezprawnie wbili się w dumę na ziemi i powiedzieli: "Któż ma 
więcej od nas siły?" Czyż oni nie widzieli,że Bóg, który ich stworzył,ma potężniejszą od nich 
moc? I oni odrzucali Nasze znaki. 

41:16 Wysłaliśmy więc przeciwko nim wiatr wyjący w owe dni nieszczęsne, ażeby dać im 
zakosztować kary hańbiącej w życiu na tym świecie. Ale, zaprawdę, kara w życiu ostatecznym 
jest bardziej hańbiąca; a oni nie będą wspomożeni! 

41:27 My na pewno damy zakosztowaćtym, którzy nie wierzą, kary strasznej; My zapłacimy im 
czymś gorszym niż to, co oni czynili. 

41:28 Taka jest zapłata dla wrogów Boga- ogień!Dla nich będzie tam siedziba wieczności jako 
zapłata za to, iż oni odrzucali Nasze znaki. 

45:8 On słucha znaków Boga, które mu są recytowane, a potem trwa w uporze, wbijając się w 
dumę,jak gdyby ich wcale nie słyszał.Obwieść mu więc karę bolesną! 

45:9 A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich 
będzie kara poniżająca. 

45:10 Za nimi będzie Gehenna. I nie pomoże im nic to, co zyskali; ani też opiekunowie, których wzięli 
sobie poza Bogiem. Dla nich kara będzie straszna. 

45:11 To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana- kara gniewu będzie 



bolesna. 

47:8 A ci, którzy nie uwierzyli- to biada im! Bóg udaremni ich uczynki. 

47:9 Tak jest dlatego,że oni okazują wstręt do tego, co zesłał Bóg; On zaś uczyni daremnymi ich 
działania. 

47:12 Zaprawdę, Bóg wprowadzi tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, do Ogrodów, gdzie w 
dole płyną strumyki. A ci, którzy nie uwierzyli, będą używali i będą jedli jak zwierzęta, i ogień 
będzie ich miejscem przebywania. 

47:25 Zaprawdę, tych, którzy obrócili się na piętach, kiedy stała się dla nich jasna droga prosta- 
szatan skusił,a Bóg dał im zwłokę. 

47:26 Jest tak dlatego,że oni powiedzieli ludziom, którzy czuli wstręt do tego, co zesłał Bóg: "My 
wam będziemy posłuszni w części sprawy." Lecz Bóg zna ich tajemnice. 

47:27 Jakże to będzie, kiedy aniołowie ich zabiorą,bijąc ich po twarzy i po plecach? 

47:32 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, i którzy oddzielili się od 
Posłańca, wtedy kiedy stała się dla nich jasna droga prosta- nie zaszkodzą w niczym Bogu, 
który uczyni daremnymi ich działania. 

47:34 Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli i którzy odsunęli się od drogi Boga, potem umarli, będąc 
niewiernymi- tym Bóg nie przebaczy. 

48:13 A ten, kto nie wierzy w Boga i Jego Posłańca- My, zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych 
ogień płonący! 

48:25 Tacy są ci, którzy nie uwierzyli, którzy odsunęli was od świętego Meczetu i którzy powstrzymali 
zwierzęta ofiarne, aby nie mogły przybyć na swoje miejsce. I jeśliby niewierni - mężczyźni i 
kobiety, których wy nie znaliście i mogliście ich podeptać,tak iż spadłoby na was z ich powodu 
przewinienie, zupełnie nieświadomie- a Bóg wprowadził do Swego miłosierdzia, kogo chce -
jeśliby oni się jasno oddzielili, to wtedy ukaralibyśmy tych spośród nich, którzy nie uwierzyli, 
cierpieniem bolesnym.  

57:15 A dzisiaj nie zostanie przyjęty od wasżaden okup ani też od tych, którzy nie uwierzyli. Waszym 
miejscem schronienia jest ogień;on jest waszym panem. Jakże złe to miejsce przybycia! 

57:19 Ci, którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców, są sprawiedliwi; są świadkami w obliczu swego 
Pana; oni otrzymają swoją nagrodę i światło. A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali 
Nasze znaki- będą mieszkańcami piekła. 

58:4 A kto nie ma możliwości, powinien pościćprzez dwa następujące po sobie miesiące, zanim 
ponownie się zetkną.A kto ma możliwości, powinien nakarmićsześćdziesięciu biedaków. Tak 
jest nakazane, abyście wierzyli w Boga i Jego Posłańca. Takie są granice Boga. A dla 
niewiernych kara będzie bolesna! 

58:5 Ci, którzy się sprzeciwiająBogu i Jego Posłańcowi, zostaną przewróceni, tak jak przewróceni 
zostali ci, którzy byli przed nimi. My zesłaliśmy jasne znaki. A dla niewiernych kara będzie 
poniżająca! 

58:14 Czyż nie widziałeś tych, którzy zaprzyjaźnili się z ludem, na którego zagniewał się Bóg? Oni 



nie są ani z was, ani z nich; oni przysięgają kłamliwie, a przecież wiedzą! 

58:15 Przygotował dla nich Bóg karę straszną.Zaprawdę, złe jest to, co oni czynili! 

58:16 Oni wzięli swoje przysięgi jako okrycie i odsunęli się od drogi Boga. Dla nich więc kara będzie 
poniżająca! 

58:17 Ani ich majątki, ani ich dzieci nie pomogą im nic wobec Boga. Oni będą mieszkańcami ognia; 
będą tam przebywać na wieki! 

59:11 Czyż nie widziałeś obłudników, mówiących do swoich braci spośród ludu Księgi, którzy 
uwierzyli: "Jeśli zostaniecie wypędzeni, to my, z pewnością, pójdziemy z wami; i nie usłuchamy 
nigdy nikogo przeciwko wam. A jeśli będą przeciw wam walczyć,to my, z pewnością, wam 
pomożemy!" Bóg jest świadkiem, że oni są kłamcami!  

60:1 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciółMojego wroga i waszego wroga! Wy 
zwracacie się do nich z przyjaźnią,oni zaś nie wierzą w prawdę,która przyszła do was. 
Wypędzają Posłańca i was samych, ponieważ wy wierzycie w Boga, waszego Pana. Skoro 
wyszliście walczyć na Mojej drodze i poszukiwać Mojego zadowolenia, to czy będziecie w 
skrytości okazywać im przyjaźń?Ja wiem najlepiej to, co ukrywacie i co czynicie jawnie. A 
ktokolwiek z was to czyni, ten już zbłądził z równej drogi.  

60:13 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół ludzi, na których Bóg jest zagniewany. 
Oni zwątpili w życie ostateczne, tak jak niewierni zwątpili w mieszkańców mogił. 

61:7 A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto mówi kłamstwo przeciw Bogu, kiedy jest 
wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi drogą prostąludzi niesprawiedliwych. 

61:9 On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby ją wznieść 
ponad wszelką religię,chociażby to było nienawistne dla bałwochwalców. 

62:5 Ci, którym dano nieść Torę- a oni jej nie ponieśli -są podobni do osła, który niesie księgi. Jakże 
zły jest przykład tych ludzi, którzy za kłamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi drogą 
prostąludzi niesprawiedliwych! 

63:3 Albowiem oni uwierzyli, a potem stali się niewiernymi. Pieczęć została nałożona na ich serca i 
oni nie pojmują. 

64:10 A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki- będą mieszkańcami ognia. Oni tam 
będą przebywać na wieki. Jakże złe to miejsce przybycia! 

70:1 Zapytał żądający wyjaśnienia o karę spadającą 

70:2 Na niewiernych- której nikt oddalić nie potrafi - 

70:36 A cóż z tymi, którzy nie uwierzyli, biegającymi przed tobą z wyciągniętymi szyjami, 

70:37 Na prawo i na lewo, gromadami? 

70:38 Czyż nie pragnie każdy człowiek, aby został wprowadzony do Ogrodu szczęśliwości? 

70:39 Wcale nie! My stworzyliśmy ich z tego, co oni wiedzą. 



72:15 Zaś ci zbuntowani- są drewnem dla Gehenny." 

72:16 A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze, to napoilibyśmy ich wodą obfitą,  

72:17 Aby ich przez to doświadczyć.A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana, tego 
poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego. 

72:23 - tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. A wszyscy, którzy zbuntują 
się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to, zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny- oni tam 
będą przebywać nieśmiertelni na zawsze. 

74:9 Tego Dnia dzień będzie trudny; 

74:10 Dla niewiernych - nie będzie on łatwy. 

74:16 Otóż nie! On okazał się dla Naszych znaków oporny! 

74:17 Ja nałożę na niego nieustanne cierpienie. 

74:31 Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbętylko po to, aby 
doświadczyćtych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana 
Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali 
Księgę,oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki 
Bóg chciał dać przykład przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i 
On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest 
tylko przypomnienie dla ludzi. 

80:40 Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem,  

80:41 Okryte ciemnością. 

80:42 Ci zaś to niewierni i rozpustnicy. 

83:13 Kiedy mu recytują Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie praojców!" 

83:14 Ależ nie! Przeciwnie, rdza uczynków pokryła ich serca. 

83:15 Wcale nie! Zaprawdę, oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana! 

83:16 Potem będą się palić w piekle! 

83:34 Jednak dzisiaj ci, którzy uwierzyli,śmieją się z niewiernych; 

83:35 Spoczywając na łożach, spoglądają. 

84:22 Co więcej! Ci, którzy nie wierzą,mówią, że to kłamstwo! 

84:23 Lecz Bóg wie najlepiej, co oni ukrywają. 

84:24 Więc obwieszczaj im karę bolesną, 

85:10 Zaprawdę, dla tych, którzy poddawali próbie wierzących i wierzące, a potem się nie nawrócili- 
dla nich będzie kara Gehenny; i dla nich będzie kara ognia palącego. 

86:13 Zaprawdę, to jest słowo rozstrzygające, 

86:14 Nie żadna zabawa! 



86:15 Zaprawdę, oni zamyślają podstęp! 

86:16 I Ja zamyślam podstęp! 

86:17 Daj więc nieco wytchnienia niewiernym; daj im jeszcze chwilę zwłoki! 

88:23 Tylko tego, kto się odwróci i pozostaje niewiernym, 

88:24 Ukarze Bóg karą największą! 

 

 

 

 

 


