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Halaman ini berisi sebuah daftar pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan
pada seorang Muslim

1.

Quran memandang alkohol sebagai suatu hal yang “sangat dibenci” dan
“merupakan pekerjaan Satan”, [1] Jika demikian, mengapa Quran juga
memuji-muji[2] alkohol dan menekankan bahwa ini adalah hal [3] yang akan
ditemukan di surga?

2.

Ketika digunakan dalam ukuran yang wajar, ada beberapa manfaat
mengkonsumsi alkohol. [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] Daripada melarang kita
untuk meminumnya, [1] bukankah sebaiknya Allah hanya melarang kita
menyalahgunakannya?

3.

Qur'an menganjurkan orang untuk minum susu [16] dan mengatakan pada
kita bahwa susu adalah minuman yang dihidangkan di Firdaus Muslim,[17]
tetapi jika anda mengklaim potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan
alkohol sudah cukup untuk dikeluarkannya larangan, mengapa juga tidak
melarang minum susu yang secara potensial lebih berbahaya (lihat:
potentially more harmful), mengingat kebanyakan populasi dunia, di
masa lalu [18] dan masa kini,[19][20] secara biologis tidak didisain untuk
mencerna susu?
Jika hidup adalah sebuah ujian, bukankah pelarangan alkohol di negaranegara Muslim berarti merecoki urusan Allah?

4.

5.

Muhammad mengklaim Zamzam (air suci Islam) sangat berkhasiat dan
dapat menyembuhkan banyak penyakit.[21] Lalu mengapa air itu
mengandung level arsenik (arsenic levels) tiga kali di atas batas legal,
kandungan nitrat yang tinggi, dan bakteri lainnya yang berpotensi
bahaya?[22] Apakah Allah ingin meracuni para pengikut-Nya?

6.

Qur'an mengatakan Allah tidak dapat mempunyai putra tanpa beristri,[23]
namun mengklaim Maria mempunyai putra tanpa bersuami.[24] Tidakkah
ini membatasi kemahakuasaan Allah,[25] dan mengapa Maria mampu
melakukan hal yang tidak dapat dilakukan Allah?

7.

Apakah Allah sesembahan dalam Perjanjian Lama?

8.

Satu dari 99 nama Allah diterjemahkan dengan “Penipu”/Khairul
Makareen (Deceiver.)[26] Mengapa anda percaya kepada sesembahan
seperti itu?

9.

Mengapa hampir semua deskripsi tentang Allah setara dengan non
eksistensi? (mis. Tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak tergambarkan,
tidak terbayangkan, tidak terpahami, dll)

10. Jika tidak seorangpun pernah melihat Allah,[27][28] jenis kelaminnya tidak
dapat dipastikan. Mengapa anda selalu menyebut-Nya sebagai pria?

11. Mengapa Allah harus menyogok para pengikut-Nya

[29][30]

dengan

menjanjikan mereka barang jarahan?

12. Maukah anda mempercayai sebuah partai politik yang tidak mengijinkan
para mantan anggotanya untuk berbicara? Jika tidak, mengapa anda
percaya kepada Islam, dan mengapa orang harus memeluk agama yang
membunuh [31] orang murtad dan tidak mengijinkan [31][32] kritik?

13. Mengapa sangat banyak orang yang masih meninggalkan Islam (leave
Islam[33][34][35][36][37][38][39][40][41] ) walaupun mereka mendapatkan ancaman
mati karena melakukannya?

14. Mengapa tidak ada paksaan ("no compulsion") dalam agama bila
hukuman untuk murtad, baik
“pengkhianatan”,[42] adalah mati?

murtad

yang

“normal”

maupun

15. Bahasa Arab klasik tidak mengenal huruf hidup dan titik (missing vowels
and dots). Jika Qur'an adalah “perkataan Tuhan” dalam bahasa
orisinilnya, mengapa Allah tidak menyatakannya dalam suatu bahasa
yang telah berkembang secara penuh?

16. Hanya ada 150 juta orang di dunia yang bahasanya ibunya adalah bahasa
Arab.[43] Mengapa Allah tidak menyatakan Quran dalam bahasa yang lebih
banyak digunakan di dunia seperti bahasa Inggris [44] (350 juta),
Mandarin[45] (800 juta), Spanyol[46] (358 juta), Hindi[47] (200 juta) atau
Rusia[48] (160 juta)?

17. Mengapa bahasa Arab menjadi sulit dimengerti atau diterjemahkan ketika
orang non Muslim mengkritik Qur'an? Dan mengapa orang Muslim
mengklaim para pengkritik salah menerjemahkan kata-kata sedangkan
seringkali para sarjana mereka sendiri dan kamus-kamus bahasa ArabInggris yang paling sahih mengkonfirmasinya demikian? [26]

18. Ada banyak dialek bahasa Arab seperti Mesir, Teluk, Arab Timur,
Maghrebi, dan masih banyak lainnya.[49] Yang mana yang Allah ingin
untuk kita gunakan dalam menafsirkan Quran?

19. Orang Muslims percaya bahwa bagian-bagian tubuh kita akan bersaksi
tentang dosa-dosa kita di akhirat.[50][51] Apakah hal itu juga berlaku untuk
bagian-bagian tubuh yang didonorkan?

20. Jika sunat adalah perintah Allah, bukankah seharusnya hal itu disebutkan
dalam Quran? Dan mengapa Allah tidak menciptakan kita sudah bersunat
jika Ia memang menginginkannya demikian?

21. Mengapa Allah melarang pria memakai sutra?

[52]

Mengapa Ia perlu repot

mengurusi bahan pakaian yang anda kenakan?

22. Mengapa Allah sampai harus mengurusi jenis pakaian apa yang anda
kenakan saat ibadah haji? (Hajj) (yaitu ihram)

23. Mengapa ada orang-orang Muslim yang mengolok-olok interpretasi
penciptaan Hawa dalam Perjanjian Lama, sedangkan Qu'ran[53][54] juga
mengatakan pada kita bahwa Hawa diciptakan dari Adam, dan Hadith
Sahih [55][56] mengatakan pada kita secara spesifik ia diambil dari tulang
rusuk Adam?

24. Bukankah membuat semua wanita mengalami datang bulan, menderita
sakit dalam masa kehamilan dan menjadi bodoh sebagai hukuman atas
pelanggaran hawa di taman (lihat: Eve's transgressions in the garden [57])
(sebuah pandangan yang dikonfirmasi oleh Quran dan Hadith Sahih) [58]
kelihatan agak berat sebelah? Bagaimana dengan Adam? Ia memakan
buah itu juga.

25. Mengapa Allah menjadikan banyak negara mayoritas
majority)

[59]

Muslim (Muslim
sebagai target gempa bumi besar? Jika ini adalah ujian iman,

bukankah membunuh kaum wanita dan anak-anak yang tidak bersalah
membuat-Nya tidak patut disembah?

26. Sementara

orang-orang non-Muslim menyediakan banyak bantuan
setelah bencana alam, Allah tidak melakukan apapun. Apakah Ia
mengabaikan
umat-Nya
dengan
tujuan
dan
keinginan
untuk
merendahkan mereka?

27. Mengapa Allah tidak mencegah mesjid-mesjid hancur saat terjadi gempa
bumi (desecrated during earthquakes) di negara-negara Muslim?

28. Allah mengatakan agar anda tidak mengambil orang non Muslim sebagai
“teman dan pelindung” (“friends and protectors”).[60][61][62] Lalu mengapa
orang Muslim menerima bantuan dari orang non Muslim?

29. Kashmir dibagi antara India, Pakistan, dan China. Mengapa Allah
menghancurkan wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan [63] alih-alih
wilayah-wilayah mayoritas Hindu dan Budha pada gempa bumi tahun
2005?

30. Fatimah dilahirkan 5 tahun setelah Hijrah. Muhammad menikahi Khadijah
(married Khadijah) ketika ia berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40
tahun. Muhammad mengklaim kenabiannya ketika ia berusia 40 tahun,
oleh karena itu Khadijah berusia 60 tahun ketika melahirkan Fatimah.
Bukankah ini sebuah mujizat?

31. Anak-anak kecil bisa percaya Cinderella berbicara pada burung-burung,
tikus dan benda-benda. Apa yang membuat anda lebih pintar daripada
seorang anak kecil jika anda percaya bahwa Suleiman, seperti dikatakan
Qur'an,[64] berbicara dengan semut?

32. Qur'an mengatakan bumi ini seperti permadani.[65][66][67] Tidak seorangpun
yang pernah melihat sebuah permadani bulat. Mengapa Allah tidak
menggunakan kata "Kurah" (bahasa Arab untuk bulat) di depan kata
“bumi” seperti yang terdapat di banyak teks bahasa Arab dewasa ini?

33. Mengapa setiap tahun orang Muslim di belahan dunia yang berbeda tidak
dapat sepakat kapan dimulainya Ramadan? Apakah Allah menggunakan
kalkulasi-kalkulasi astronomis yang sudah ketinggalan jaman karena ia
berpikir bumi ini datar? (Earth was flat)

34. Mengapa orang Muslim bersembahyang mengarah (kiblat) ke Timur (atau
Barat) padahal jarak terdekat ke Mekkah adalah mengitari bumi (jika
anda ingin mengitari bumi) atau melalui kutub (jika anda ingin melakukan
perjalanan di permukaan)?

35. Seorang Muslim harus bersembahyang menghadap ke Mekkah, dan jika
bersembahyang membelakangi Mekkah dianggap menghina. Dari sudut
pandang bahwa bumi ini datar, ini masuk akal. Tetapi bumi ini bulat, jadi
jika anda bersembahyang menghadap Mekkah, pada waktu yang sama
anda juga membelakangi Mekkah (dan sebaliknya). Bagaimana anda
menjelaskan hal ini?

36. Setelah mati, orang non Muslim akan disiksa dengan ular botak.[68]
Apakah itu ular yang sama dari mitos Mesir (Apep)?

37. Adilkah jika (menurut banyak hadith yang Sahih) pada Hari Kebangkitan
Allah akan menghindarkan anda dari api neraka dengan cara mengijinkan
anda melemparkan orang Yahudi dan orang Kristen (throw Jews and
Christians) ke dalam neraka? [69][70][71]

38. Semua orang non-Muslim yang mati sebelum Islam “diwahyukan selama
masa hidup mereka dan di wilayah mereka” ada di neraka (ini termasuk
orangtua Muhammad: Muhammad's parents).[72][73] Mengapa mereka tidak
pernah mendapatkan kesempatan?

39. Jika

Hijab dan niqab (secara islami) baik untuk masyarakat, mengapa
ada banyak kaum homoseksual di jazirah Arab?

40. Apakah Allah benar-benar menginginkan kaum homosexuals dihukum
mati [74][75][76] karena mengekspresikan apa yang mereka rasakan,
seringkali bertentangan dengan apa yang ingin mereka rasakan?

41. Pria Muslim diijinkan untuk mempraktikkan al-'Azl (menarik penis
sebelum ejakulasi ketika bersetubuh) dengan para budak perempuan dan
tawanan perang.[77][78] Bagaimanakah jika melakukan hal ini dengan para
budak pria?

42. Ka'aba dihancurkan setidaknya dua kali setelah kematian Muhammad.[79]
Mengapa Allah tidak mengirim burung-burung untuk menjaga Ka’bah?

43. Batu Hitam (Black Stone) di Ka'aba pernah dipukul dan dihancurkan
dengan sebuah batu yang dilemparkan dari katapel, [80] dilabur dengan
tinja,[81] dicuri dan dijarah oleh orang-orang Qarmatian,[82] dan
dihancurkan menjadi beberapa bagian.[83][84] Mengapa Allah tidak
melindungi batu ‘suci’ yang penting ini dari pengrusakan dan penajisan?

44. Mengapa orang Muslim mengikuti praktik pagan (pagan practice ) pra
Islam, yaitu mengitari Ka'aba (Tawaf)?

45. Tidakkah aneh melihat Yudaisme dan Kekristenan (agama-agama orang
yang disebut Para Ahli Kitab) tidak mempraktikkan ritual mengelilingi
Kabah untuk menyenangkan Tuhan, sedangkan paganisme Arab pra
Islam, Hinduisme dan Budhisme (agama-agama yang lebih tua dari Islam
yang dituduh Islam sebagai paganisme) mempraktikkannya?

46. Mengapa anda harus mengelilingi Ka'aba tujuh kali?[85] Mengapa tidak
sekali saja? Mengapa tidak delapan atau enam kali? Dan mengapa
arahnya hanya berlawanan dengan jarum jam? [85]

47. Bila ada bangsawan atau orang-orang penting datang ke Ka'aba, pihak
keamanan memberi mereka tempat khusus di hateem. Mengapa ada
perbedaan seperti itu di Ka’bah?

48. Ada

ratusan petugas kebersihan di Ka'aba yang secara teratur
membersihkan kotoran burung-burung merpati. Jika Masjid al-Haram
benar-benar
suci,
mengapa
Allah
membiarkan
burung-burung
menajiskannya?

49. Jika Muhammad buta huruf, mengapa Hadith Sahih seperti Bukhari
mengatakan ia biasa menulis surat?

[86]

50. Menurut banyak orang Muslim, kehebatan menulis membuktikan inspirasi
ilahi, jadi apakah Shakespeare atau Virgil juga mendapatkan inspirasi
ilahi?

51. Mengapa pria diijinkan mempunyai 4 istri (four wives[87]) tetapi wanita
hanya diperbolehkan mempunyai satu suami?

52. Mengapa memiliki 4 istri diijinkan tetapi memiliki 5 istri dilarang?
53. Mengapa banyak wanita Muslim tidak setuju jika suami-suami mereka
mengambil istri baru walaupun Allah mengijinkan mereka mempunyai 4
istri?

54. Menurut anda benarkah seorang pria dapat menceraikan istrinya dengan
alasan apapun (dengan mengucapkan "talak" tiga kali)[88] sedangkan
seorang wanita harus mengajukan kasusnya di hadapan hakim?
55. Seorang pria Muslim diperbolehkan melakukan seks dengan 4 istri,[87]
gundik-gundiknya, budak-budaknya,[89][90] dan dengan tawanan perang.[78]
Bagaimana perasaan anda terhadap agama anda yang mengijinkan kaum
pria melakukan hubungan seks sebelum nikah, perzinahan, perkosaan
dan poligami? (adultery, rape, and polygamy). Apakah menurut anda
semua praktik ini bermoral?

56. Mengapa Islam melarang adopsi (ban adoption)[91][92] Apakah yang salah
dengan adopsi?

57. Dalam sebuah Hadith yang Sahih tercatat bahwa Muhammad mengatakan
seorang wanita harus menyusui seorang pria dewasa (suckle a grown
man) agar dapat tinggal serumah berdua saja.[93] Apakah ini nasehat
yang baik?

58. Mengapa Allah mengijinkan

dan bahkan menganjurkan (melalui
teladan Muhammad)
pernikahan antar sepupu (marriage between
cousins)? Apakah ia tidak tahu jika hal itu mengakibatkan
kelainan/gangguan genetis [96][97] terhadap keturunan?
[94]

[95]

59. Mengapa wanita yang sedang datang bulan tidak boleh menyentuh
Quran?

[98]

60. Seorang wanita tidak boleh berdoa kepada Penciptanya untuk sementara
waktu karena ia “kotor”.

[98]

Bagaimana perasaan anda mengenai hal itu?

61. Wanita tidak diperbolehkan untuk mempraktikkan poligami, tapi pria
boleh.[87] Wanita tidak diijinkan melakukan hubungan seks sebelum nikah
atau di luar nikah dengan para budak dan tawanan perang,[99] tetapi pria
boleh melakukannya. Wanita tidak diijinkan memukul pasangannya, pria
boleh.[100] Hak waris pria dua kali lebih banyak daripada wanita [101] Dan
kesaksian seorang wanita di pengadilan hanya bernilai separuh dari
kesaksian pria.[102] Dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan
Quran ini, bagaimana anda dapat mengklaim bahwa Islam menjunjung
kesetaraan jender?

62. Apakah menurut anda tidak apa-apa jika Muhammad memenggal seluruh
suku (banu qurayza)[103] seakan-akan jika mereka semua bersalah?
Secara moral bisakah diterima jika anak-anak yang telah menunjukkan
tanda-tanda puber (pubic hair)[104][105] dibunuh?

63. Mengapa ada segelintir orang di antara kalian yang mengutuk orang biasa
yang melakukan pedophilia, tetapi ketika nabi anda yang melakukannya,
[106]
kalian mencari-cari alasan bahkan membela (excuses and even
defend) tindakan-tindakannya?
64. Mengapa kisah kenaikan Muhammad kelihatan sangat mirip dengan
kenaikan Yesus? Mungkinkah kisah itu hanya tiruan?

65. Mengapa Quran penuh dengan ayat yang mengatakan "Muhammad tidak
gila"?[107][108][109] Mengapa ada banyak orang yang menuduh Muhammad
gila?

66. Banyak anggota keluarga Muhammad sendiri yang tidak percaya
kepadanya,[110] jadi mengapa kita harus percaya kepadanya?

67. Bagaimana

anda bisa memastikan apakah Muhammad menderita
schizophrenia, narcissism, atau ADHD (Attention-deficit hyperactivity
disorder) atau tidak?

68. Mengapa ada di antara kalian yang mengklaim bahwa seks diijinkan
hanya dengan gadis-gadis yang telah mendapat datang bulan untuk
pertama kalinya, sedangkan Quran mengijinkan (Qur'an allows) seks
dengan gadis-gadis yang belum menginjak masa remaja? [111]

69. Lina Medina (lahir pada 27 September 1933, di Ticrapo, Peru),
mendapatkan haid pertamanya pada usia 8 bulan.[112]
berhubungan seks dengan bayi yang berusia 8 bulan?

Jadi boleh

70. Apakah seks yang dilakukan oleh seorang pria berusia 53 tahun dngan
seorang anak perempuan berusia 9 tahun (9 year old girl) bermoral atau
tidak bermoral?

71. Kumpulan Hadith yang paling otentik, seperti Sahih Bukhari,[113][114] Sahih
Muslim,[115][116] dan Abu Dawud[117][118] mengkonfirmasi bahwa Muhammad
menyetubuhi anak berusia 9 tahun (a 9 year old). Demikian juga dengan
Tabari.[119][120] Jadi mengapa ada orang-orang Muslim yang mengabaikan
atau menyangkali hal ini?

72. Mengapa anda mengatakan tidak ada paksaan dalam agama walaupun
Hadith mengatakan
sembahyang?

[121]

anda harus memukuli anak-anak yang tidak

73. Menurut anda pantaskah putri raja yang homo dan pembunuh budak
menjadi penjaga/pemelihara dua mesjid yang suci?

[122]

74. Orang Muslim modern mempunyai konflik religius dengan: orang-orang
Hindu di Kashmir; orang Kristen di Nigeria, Mesir, dan Bosnia; ateis di
Chechnya; penganut Baha'i di Iran; penganut Animisme di Darfur; orang
Buddha di Thailand; saling membunuh di Iraq, Pakistan, Somalia, dan
Yaman; orang Yahudi di Israel; Mengapa Islam terlibat dalam konflik
yang lebih sektarian dan religius daripada agama-agama lainnya dewasa
ini? Faktanya, mengapa Islam merupakan satu-satunya agama yang
berkonflik dengan setiap agama besar dunia pada masa kini?

75. Hingga hari ini ada konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah di
Lebanon, Irak, Yaman dan Pakistan. Apakah Allah merencanakan hal ini?

76. Dalam Islam, Muhammad diberikan kehormatan sebagai uswa hasana. Ia
dipandang sebagai “teladan sempurna dalam bertingkah-laku untuk
semua orang Muslim”, dan Allah menetapkan moralitasnya sebagai yang
“terhormat”.[123] Jadi tepatnya kejahatan apa yang telah dilakukan Osama
bin Laden yang tidak (did not) dilakukan Muhammad?

77. Tidak seperti Muhammad,[106] Osama bin Laden tidak dikenal sebagai
seorang pedofil. Bukankah ini berarti bahwa teroris yang paling terkenal
sedunia faktanya lebih bermoral daripada pendiri Islam?

78. Mengapa orang Muslim sering prihatin pada orang Muslim Palestina tetapi
tidak peduli pada orang-orang Irak, Yaman, Sudan dan Pakistan yang
dibantai sesama Muslim?

79. Al-Quds (  القدسJerusalem) pernah disebut secara langsung dalam Qur'an.
[124]

Mengapa membuat perdebatan skriptural seperti itu?

80. Islam membuat banyak nubuat mengenai akhir jaman, tetapi mengapa
tidak membuat satupun nubuat mengenai teknologi modern?

81. Tuhan seperti apakah Allah itu yang telah membuat 128.000 nabi yang
gagal dan kemudian
final/penutup?

memunculkan

Muhammad

dengan

pesan

82. Orang-orang seperti Nostradamus,[125] Isaac Newton,[126] dan Einstein[127]
membuat banyak nubuatan. Jadi, apakah mereka juga mendapatkan
inspirasi ilahi?

83. Mengapa Allah membuat hari Jumat sebagai hari suci Islam, Sabtu
sebagai harinya orang Yahudi dan Minggu sebagai harinya orang Kristen?

84. Mengapa Allah lebih suka menurunkan kitab suci di wilayah-wilayah
padang gurun di dunia?

85. Mengapa Quran hanya berbicara mengenai agama-agama yang prevalen
di Arab pada waktu pewahyuannya? Mengapa agama Dharmic atau Tao
tidak disebutkan?

86. Qur'an tidak pernah mengatakan bahwa wujud fisik tulisan-tulisan suci
wahyu-wahyu terdahulu mengalami pengrusakan/dipalsukan, hanya
penafsirannya their interpretations. Jadi mengapa Quran bertentangan
dengan pesan Alkitab?

87. Para sarjana Islam mula-mula seperti Ibn al-Layth, Ibn Rabban, Ibn
Qutayba, Al-Ya'qubi, Al-Tabari, Al-Baqillani, Al-Mas'udi, dan Al-Bukhari[128]
[129]
mengkonfirmasi bahwa Taurat dan Injil tidak mengalami
pengrusakan/ pemalsuan secara fisik. Lalu mengapa orang-orang Muslim
dewasa ini sangat mempercayai yang sebaliknya?

88. Mengapa Allah tidak (seperti yang diklaim banyak orang Muslim)
melindungi kekristenan atau Yudaisme dari “pemalsuan”? Jika Ia tidak
dapat mengurusnya dengan benar pada dua kali kesempatan terdahulu,
mengapa Islam bisa berbeda?

89. Jika anda percaya bahwa kitab-kitab suci terdahulu telah dipalsukan
karena Allah “menguji” manusia atau Ia mengharapkan manusia untuk
menjaga
kitab-kitab
suci
mereka,
bukankah
itu
menyangkali
kemahakuasaan-Nya?

90. Ayah Muhammad bernama

Abdallah (artinya hamba Allah). Mengingat
ayahnya adalah seorang penganut pagan, bukankah sesungguhnya anda
menganut agama pagan yang dimodifikasi?

91. Qur'an mengatakan wajah orang akan menghitam jika ia berdosa dan,
akan memutih jika ia tidak berdosa.[130][131] Berdasarkan hal ini, apa yang
akan terjadi pada orang yang berkulit hitam?

92. Orang Muslim selalu menyerang konsep Kristen mengenai dosa pertama
dan konsep Hindu/Budha mengenai karma. Lalu bagaimana anda
menjelaskan anak-anak yang tidak bersalah yang dilahirkan dengan Aids
atau dilahirkan cacat? Apakah “Allah berkehendak” membuat anak-anak
tidak berdosa itu menderita? Apakah Ia menganggap lucu jika
menciptakan
orang-orang
yang
menderita
Hermaphrodite
dan
Schizophrenia?

93. Mengapa Qur'an mendiskusikan agama-agama yang sudah punah seperti
Sabian,[132] dan mengabaikan agama-agama besar seperti Budhisme?

94. Qur'an mengklaim Perjanjian Baru (New Testament) sebagai kitab yang
diberikan kepada Yesus (Qur'an 5.46). Namun demikian dalam
kenyataan, Perjanjian Baru terdiri dari kitab-kitab yang ditulis para
pengikut Yesus. Mengapa membuat kesalahan yang nyata seperti itu?

95. Ada banyak agama monoteistis sebelum Islam (seperti Yudaisme, Kristen,
dan Zoroastrianisme), dan setelah Islam (seperti
Yazdânisme dan
Sikhisme), jadi, sesungguhnya apa yang salah dengan dengan semua
agama itu?

96. Ketika Allah menipu orang Yahudi (dan akhirnya juga menipu orang
Kristen) sehingga beranggapan bahwa Yesus mati disalibkan,[133] apakah
Allah sedang menjadi seorang penipu?

97. Mengapa Allah menunggu selama 600 tahun untuk mengatakan pada
orang Kristen dan Yahudi bahwa Yesus tidak benar-benar mati di salib?

98. Alih-alih hanya mengatakan ‘Yesus tidak dibangkitkan’, mengapa Allah
tidak membuktikan bahwa Yesus tidak dibangkitkan untuk mencegah
lebih dari 2 milyar orang Kristen disesatkan?

99. Jika orang benar-benar memiliki kehendak bebas mengapa Syariah Islam
mencegah orang untuk melaksanakan kehendak bebasnya?

100.Mengapa mendengarkan musik dalam banyak kesempatan dilarang dalam
Islam?[134][135][136] Atau mengapa orang Muslim tidak dapat sepakat
mengenai perijinannya? Bukankah Islam semestinya jelas mengenai hal
itu?

101.Orang berkencan untuk mengetahui karakter calon pasangannya. Jadi
mengapa Allah melarang kencan?

102.Mengapa Allah melarang mengambil gambar/memotret (taking pictures)
[137][138]

dan mengapa sangat banyak orang Muslim mengabaikan perintah

ini?

103.Mengapa Allah mengurusi apakah anda tidur tengkurap atau tidak?
104.Limapuluh persen pria di seluruh dunia telah melakukan hubungan seks di
luar nikah. Jadi, secara teori, apakah separuh dari jumlah pria di seluruh
dunia harus dicambuk atau dilempari batu? (stoned)

105.Mengapa Allah ingin agar anda mencukur kumis anda dan menumbuhkan
janggut?[139][140] Mengapa Ia sibuk mengurusi hal-hal sepele seperti itu?

106.Mengapa dalam Islam dilarang menyentuh anjing dan bukannya tikus,
sedangkan tikus itu jauh lebih kotor?
107.Mengapa Allah menganjurkan anda untuk mewarnai rambut anda? [141]
Mengapa sesembahan yang maha kuasa sampai harus mengurusi warna
rambut anda?

108.Mengapa cairan kumur yang menggunakan alkohol dilarang? Dapatkah
orang jadi mabuk karena kulitnya menyerap alkohol?

109.Mengapa berbicara kepada lawan jenis yang bukan muhrim dilarang oleh
Islam?

110. Mengapa Allah membenci

[142]

tatto, dan mengapa Ia melarangnya?

[143][144]

111. Mengapa menurut Islam anjing-anjing harus dibunuh (terutama anjing
yang berbulu hitam)[146][147]?

112. Mengapa

Allah mengurusi kaki mana[148] yang harus digunakan
melangkah masuk ke toilet, dan mengapa Ia repot mengurusi sepatu (kiri
atau kanan) yang harus kita pakai kenakan terlebih dahulu?

113. Mengapa Allah melarang bermain catur

[149][150]

dan masturbasi? Bukankah

hal itu menyehatkan?

114. Mengapa Allah mengurusi jumlah ganjil atau genap (even or odd
numbers) penggunaan tisu toilet atau batu

[151][152]

di WC?

115. Mengapa sesembahan yang maha kuasa mengurusi tangan mana yang
anda gunakan untuk makan?

[153]

116. Mengapa Allah menginginkan orang Muslim (jika tidak seluruh dunia)
untuk mengikuti hukum syariah

[154]

(Shari'ah law) abad ke-7?

117. Jika benar ada sains dalam Quran (science in the Qur'an), mengapa
Maurice Bucaille[155] tidak memeluk Islam?

118. Agama-agama lain mengklaim mempunyai mujizat-mujizat ilmiah juga,
jadi bukankah ini berarti bahwa argumen Islam itu kosong?

119. Mengapa klaim-klaim keselarasan antara Quran dengan sains baru
muncul setelah ada penemuan ilmiah?

120.Jika

orang
Muslim
mempercayai
Muhammad,
mengapa
tidak
menggunakan pengobatan yang dianjurkannya (recommended medicines)
(yang disebutkan dalam banyak hadith yang sahih) seperti urine[156][157]
unta alih-alih obat-obatan produk Barat?
121.Muhammad mengatakan jika anda makan 7 kurma setiap pagi, anda akan
kebal racun.[158][159] apakah itu termasuk perlindungan terhadap Anthrax,
Arsenik dan Sianida?

122.Jika Qur'an dan Hadith penuh dengan sains (seperti yang diklaim orang
Muslim) mengapa para pemilik tulisan-tulisan suci ini tidak menciptakan
komputer, TV, pesawat ruang angkasa, helikopter, ipod, satelit, pil KB,
vaksinasi untuk cacar, telepon, radio, bola lampu, mikrochip, CD,

playstation, kulkas, microwave, stainless steel, plastik, sinar X, vaksin
polio, antibiotik, transplantasi jantung, studi DNA, dsb?

123.Banyak klaim pencapaian ilmiah dibuat oleh para pengikut Islam dalam
jaman yang disebut "Golden Age" (sebagai contoh; semua 20
inventions/penemuan yang disebutkan oleh Paul Vallely) telah disanggah
atau telah terlalu dibesar-besarkan. Apa pendapat anda menganai hal itu?

124.Mengapa Allah tidak mencari cara untuk menyanggah evolusi manusia?
125.Muhammad mengatakan bahwa jintan hitam dapat menyembuhkan
semua penyakit kecuali kematian.[160][161] Dapatkah jintan hitam dapat
menyembuhkan AIDS, Polio, Diabetes dan flu burung juga penyakitpenyakit lainnya? (others)

126.Orang Muslim tidak tahu apa arti ayat Qur'an "Alif Lam Mim". Jadi apa
gunanya ayat itu terdapat dalam Qur'an?

127.Jika Taurat dan Injil “sempurna” dan diakui oleh Quran pada jaman
sekarang tetapi kini telah dipalsukan, lalu mengapa Allah mengatakan
“hari ini aku telah menyempurnakan agamamu”? [162] Apakah wahyuwahyu terdahulu yang diturunkan pada hari-hari lain tidak sempurna?

128.Khalif Uthman memerintahkan untuk menghancurkan semua salinan
Quran yang berbeda,[163] jadi bagaimana anda tahu apakah versi yang
dimilikinya itu adalah versi yang benar?

129.Orang Muslim mengklaim tidak seorangpun dapat membuat satu pasal
semisal Quran, tetapi adakah sesuatu hal yang tidak lazim, sebagai
contoh, pasal/Sura 108 [164] dengan ketiga ayatnya yang pendek?

130.Quran yang ditemukan paling awal tidak mempunyai tanda-tanda
diakritik,[165] jadi bagaimana anda dapat mengatakan bahwa Quran tidak
dipalsukan?

131.Mungkinkah membuka halaman Quran secara acak dan tidak menemukan
ayat kekerasan di dalamnya?
132.Jika Allah mengetahui segala sesuatu, mengapa Ia membuat Quran
sangat ambigu? Apakah Ia hanya ingin agar orang Muslim menghabiskan
waktu luang mereka untuk mencari tahu maknanya?

133.Mengapa Quran terus menerus mengulangi hal-hal yang sama berkalikali?

134.Mengapa anda mengklaim Alkitab telah dipalsukan tetapi pada saat yang
sama mengatakan bahwa Muhammad disebutkan dalam Alkitab?

135.Jika anda mempercayai hanya beberapa bagian Alkitab yang dipalsukan,
bagaimana anda membedakan antara yang baik dengan yang jahat?
Menurut anda tidakkah memilih ayat apa yang anda rasa cocok untuk
argumen anda adalah tindakan yang secara intelektual tidak jujur?

136.Menurut orang Muslim, Yesus tidak pernah dikatakan sebagai Anak Allah.
Jadi mengapa “Putra Maria” ("son of Mary") secara eksplisit ditambahkan
apabila orang menyebut diri-Nya? [166][167][168][169][170] Apakah mereka
mengatakan kepada Yesus sesuatu yang belum diketahui-Nya?

137.Apakah Allah benar-benar ingin agar anak-anak dari orang yang berzinah
tumbuh besar tanpa orang-tua mereka karena orang-tua mereka harus
dieksekusi?

138.Apakah Allah benar-benar berpikir dicambuk di depan umum adalah cara
yang paling baik untuk menghukum orang yang melakukan hubungan
seks sebelum menikah?

139.Alih-alih menggunakan metode kuno yakni mengajukan 4 saksi untuk
kasus perzinahan, mengapa tidak menggunakan sampel DNA yang
ditemukan orang non Muslim?

140.Maukah anda menerima hak kepemilikan tangan kanan suami anda
(budak-budak seks) dalam rumah anda?

141.Mengapa Quran tidak mengatakan ada 5 deklarasi (pilar) iman? Mengapa
orang Muslim mengarangnya?

142.Pada abad 7, beberapa orang Arab terbang dengan kuda bersayap ke
surga dan Tuhan mengatakan agar semua orang harus bersujud ke arah
sebuah kubus di gurun Saudi 5 kali sehari. Mengapa kita harus
mempercayai hal ini?

143.Bagamana anda bisa tahu bahwa malaikat yang berbicara dengan
Muhammad adalah dari Allah dan bukan Satan itu sendiri?

144.Mengapa Allah mengutuk orang yang mencabut alis matanya?
145.Mengapa Allah menyukai bersin tetapi benci pada menguap?[171] Tidakkah
Ia tahu bahwa bakteri menyebar melalui bersin, sedangkan tubuh
mendapatkan lebih banyak oksigen ketika kita menguap?

146.Mengapa Allah mengubah para pelanggar Sabat

[172][173][174]

menjadi

monyet dan babi?

147.Muhammad mengatakan bahwa siapapun yang mengetahui 99 nama
Allah akan pergi ke surga [175]. Apakah ini berlaku untuk orang non Muslim
yang percaya bahwa Muhammad adalah seorang penipu dan pengobar
perang dan seorang pedofil?

148.Mengapa Muhammad mengubah kiblat?

[176]

149.Semakin kita mendekati kutub utara dan selatan,[177] siang dan malam
akan semakin panjang. Pada akhirnya masing-masing dapat mencapai
beberapa bulan lamanya, hingga membuat pilar Islam yang ke-4 (puasa)
menjadi mustahil untuk dilakukan karena orang akan kelaparan sampai
mati. Apakah Allah tidak tahu tentang kutub utara dan selatan serta
orang Eskimo?

150.Mengapa Allah tidak menerima

[178][179]

doa orang yang kentut?

151.Mengapa orang Muslim membangun atau berusaha membangun mesjidmesjid besar di tempat-tempat yang kontroversial seperti situs Olimpiade
London,[180] Ground Zero di New York,[181] dan di luar Vatican?

152.Mengapa orang Muslim seringkali

[182][183][184][185]

melakukan kerusuhan

dengan kekerasan setelah sembahyang Jumat?

153.Orang Muslim harus menunduk ketika mereka bersembahyang, karena
menengadah ke “surga” waktu sembahyang akan membuat mereka
menjadi buta.[186][187] Pernahkah anda atau siapapun menyaksikan hal ini
terjadi?

154.Mengapa anda tidak dapat sekadar berkata dalam hati “terimakasih Allah”
alih-alih berdoa kepada Allah dengan gerakan-gerakan yang tidak masuk
akal?

155.Bagaimana bisa semua utusan Islam yang menyampaikan Quran berasal
dari Timur Tengah? Masih ada suku-suku asli yang terabaikan dewasa ini
di Amerika Latin, Afrika, Asia and Oceania – apakah adil jika Allah
mengabaikan mereka?

156.Qur'an[188] mengklaim Satan menyesatkan orang Muslim - jadi bagaimana
kita bisa mempercayai para sarjana Islam, atau orang Muslim?

157.Sebelum ditemukannya membaca dan menulis (5.000 SM), dasar apakah
yang digunakan Allah untuk menghakimi orang-orang yang sudah mati?

158.Mengapa anda menyangkali nubuatan-nubuatan Mirza Ghulam Ahmed,
Bahá'u'lláh, dan Rashad Khalifa?

159.Michael H. Hart, seorang Yahudi Amerika, penulis "The 100: A Ranking of
the Most Influential Persons in History", mengklaim 2 alasan ia
memutuskan Muhammad layak menempati urutan pertama karena
keberhasilannya sebagai pemimpin perang [189] dan karena ia sendiri
menulis Qur'an dan mengarang semua hukum dan teologi Islam.[190]
Apakah anda setuju dengan semua klaim ini? Jika tidak, apakah anda
masih bangga dengan penempatan itu?

Untuk kelompok Sunni

1.

Mengapa Muhammad tidak mengangkat seorang pemimpin sebelum
kematiannya untuk menghindari kelompok Syiah dan sekte-sekte lain
terpecah dari Sunni?

2.

Mengapa ada di antara kalian berusaha untuk memisahkan diri dari kaum
Salafi (atau “Wahabian”) saat berada di depan orang non Muslim,
sedangkan mereka adalah kaum Muslim Sunni yang paling saleh? Apakah
anda malu terhadap kaum Salaf (3 generasi pertama orang Muslim)?

3.

Mengapa kalian mengkritik kelompok Syiah karena Mut'ah sedangkan
Sunni mempraktikkan Misyar yang pada dasarnya adalah hal yang sama?

4.

Jika kelompok Syiah salah, mengapa Allah mengijinkan Ali dan pasukan
Syiahnya mengalahkan kelompok Sunni di 3 perang terpisah yakni perang
Bassorah, Siffin dan Nahrawan?

Untuk kelompok Syiah

1.
2.

JIka Allah menginginkan Ali menjadi pengganti Muhammad, mengapa Ia
gagal dalam rencana-Nya?
Mengapa beberapa di antara kalian mengiris dahi anak-anak (children's
foreheads ) dengan sebilah pedang pada hari raya Ashura? Bukankah itu
penyiksaan terhadap anak?

Untuk orang Ahmadiyah

1.

Kematian manakah yang lebih menghina bagi seorang nabi Islam;
disalibkan atau mati karena diare di toilet umum?

2.

Mengapa kalian mengklaim ada 200 juta anggota kalian jika dalam
kenayataan hanya ada 10 juta pengikut Ahmadiyah di seluruh dunia?

3.

Oleh karena orang Ahmadiyah percaya bahwa merekalah orang Muslim
sejati, tidakkah itu mengejutkan anda karena kalian dinyatakan sebagai
orang non Muslim oleh orang Muslim di seluruh dunia?

Untuk orang Baha’i

1.

Dua organisasi alternatif Baha’i telah dituntut oleh organisasi agama
Baha’i karena menggunakan kata “Baha’i” untuk menggambarkan
keyakinan mereka. Itu seperti Gereja katolik menggugat orang Protestan
karena menyebut diri mereka “orang Kristen”. Setujukah anda bahwa hal
ini menjadikan agama anda kelihatan aneh dan berpikiran sempit?

2.

Anda percaya bahwa pada akhirnya semua orang dan bangsa akan
tunduk di bawah pemerintahan teokratis Baha'i Universal House of Justice
yang tidak bercela. Apa bedanya hal ini dengan Kekhalifahan dan
Syariah?

3.

Dalam Kitáb-i-Aqdas (Kitab Tersuci) Baha'u'llah membatasi jumlah istri
hanya 2, tetapi ia beristri 3 orang. Mengapa percaya kepada orang
munafik seperti itu?

4.

Bahá'u'lláh adalah seorang poligamis yang mengijinkan pria beristri 2,
lalu mengapa poligami dilarang dalam hukum Baha'i?

5.

Dalam the Kitáb-i-Aqdas (Kitab Tersuci) Baha'u'llah memerintahkan agar
seorang pencuri harus mempunyai tanda yang jelas di dahinya setelah
pelanggaran yang ketiga kali. Mengapa anda beranggapan orang ini
adalah Manifestasi yang terbesar dari Tuhan?

6.
7.

Dalam Kitáb-i-Aqdas (Kitab Tersuci) sodomi dilarang. Mengapa?
Sebagai agama yang baru, anda akan mengharapkannya untuk menyerap
banyak ide-ide liberal. Lalu mengapa hubungan-hubungan homoseksual
dilarang dan homoseksualitas dilihat sebagai cacat yang harus ditangani?
Apakah Baha'u'llah seorang homofobia?

8.

Abdu'l Baha dan Shoghi Effendi keduanya tidak mempunyai cacat cela,
jadi mengapa mereka tidak dapat memutuskan apakah Konfusius adalah
sebuah Manifestasi atau tidak?

9.

Anda percaya semua agama besar didirikan oleh Manifestasi yang
berbeda hanyalah aspek-aspek non esensial dari doktrin mereka. Bahkan

hanya dengan melihat sekilas saja pada doktrin-doktrin agama-agama
besar dunia kita akan mengetahui bahwa itu salah. Lalu mengapa anda
percaya akan hal itu?

10. Jika Baha'u'llah adalah Manifestasi yang tertinggi, mengapa ia tidak dapat
berjalan di atas air atau membelah bulan?

11. Menurut agama anda, setiap Manifestasi lebih sempurna dari yang
terdahulu, tetapi apakah anda benar-benar percaya bahwa pengajaran
Muhammad lebih superior daripada pengajaran Kristus atau Budha?

12. Menurut anda mengapa Muhammad itu sedemikian hebat, padahal para
pengikutnya membunuhi kalian? Tidakkah ini mengatakan bahwa ada
sesuatu yang salah dalam pengajarannya?

13. Apakah Budha seorang monoteis dan nabi?
14. Anda percaya semua Manifestasi tidak berdosa. Musa, Abraham, dan yang
lainnya tidak akan setuju dengan hal itu. Siapa yang harus kita percayai?
Mereka atau keyakinan anda yang tidak masuk akal?

15. Dalam "Baha'u'llah and the New Era" (teks resmi Baha'i) Abdu'l Baha
("hamba Baha", penuntun yang tidak bercela dan putra tertua
Baha'u'llah) menyatakan bahwa Kerajaan Tuhan akan didirikan di bumi
pada tahun 1957. Dimanakah itu, dan mengapa pernyataan ini
dihapuskan dari republikasi tahun 1970?

16. Bab

mendeklarasikan Mirza Yahya (saudara Baha'u'llah) sebagai
penggantinya dan memaparkan Baha'u'llah sebagai seorang yang inferior.
Mengapa para penganut Baha'i mengingkari fakta ini?

17. Jika para penganut

Baha'i sangat cinta damai, mengapa agama ini
didirikan di atas kekerasan dan pembunuhan antar para pendukung Mirza
Yahya dan Baha'u'llah?
18. Anda percaya bahwa kekristenan telah dibengkokkan pada abad pertama
(seperti yang diklaim oleh Shoghi Effendi). Bukankah ini sikap hipokrit
yang muncul dari agama yang melarang materi-materi sumber dan
merevisi tulisan-tulisan para penulis yang telah wafat sebagai usaha
untuk menyelaraskan keyakinan anda dengan realita sejarah?

19. Abdu'l Baha "mengekskomunikasi" hampir semua kerabat terdekatnya
dan mematikan pemasukan mereka dari harta peninggalan Baha'u'llah's
setelah kematian ayahnya. Setujukan anda bahwa teladan anda yang
tidak bercela itu adalah seorang yang kejam dan tidak punya perasaan?

20. Berdasarkan pada rangkaian teladan yang diberikan Abdu'l Baha yang
tidak bercela, para pengingkar perjanjian (bidat dan orang murtad)
seringkali diperlakukan dengan tidak baik dan dibuang oleh para
penganut Baha'i lainnya. Lalu apa yang membuat agama anda lebih baik
dari Islam arus utama?

Untuk para Qur'anis:

1.

Mengapa anda menyangkali hadith? Apakah karena anda malu pada nabi
anda?

2.

Apakah anda terusik karena sekalipun tanpa hadith, Qur'an
memberlakukan pedophilia, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak
kejahatan lainnya? (many other crimes). Bukankah seharusnya
merangkul orang-orang yang murtad dan menyingkirkan Qur'an?

3.

Mengapa ada beberapa di antara kalian yang menerima hadith-hadith
yang membuat Muhammad kelihatan baik dan menolak hadith yang
membuatnya kelihatan buruk? Apakah anda menikmati bersikap tidak
jujur secara intelektual?

4.

Bukti sejarah untuk Muhammad ditemukan dalam hadith dan sirat. Jika
anda tidak menerima sumber-sumber ini, bagaimana anda tahu bahwa
nabi anda pernah eksis?

5.

Jika anda menolak hadith, anda kehilangan seluruh konteks dan susunan
wahyu-wahyu Quran. Jadi apakah tidak ada paksaan dalam agama
ataukah anda harus membunuh para penyembah berhala dimanapun
anda menemukan mereka?

6.

Mengapa anda percaya Quran adalah perkataan Tuhan yang tidak
dipalsukan, sedangkan para narator hadith yang telah dipalsukan adalah
orang-orang yang sama yang menurunkan/mewariskan Quran?
Qur'an tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mendirikan sholat.
Siapakah yang mengajari anda cara bersembahyang?

7.

8.

Qur'an mengatakan harus bersembahyang sebanyak 3 kali sehari. Siapa
yang mengajarkan pada anda untuk bersembahyang sebanyak 5 kali?

9.

Qur'an menyebutkan tentang Abu Lahab. Tanpa mengambil referensi dari
hadith yang telah “dipalsukan”, tolong katakan kepada kami siapakah dia
dan mengapa Allah membencinya?

10. Bukankah menjengkelkan bila mengetahui bahwa banyak orang Muslim
berpikir anda mengikuti bidat yang aneh dan bahwa anda adalah non
Muslim?

11. Orang dapat menjadi Muslim seumur hidupnya tanpa pernah sekalipun
bertemu dengan penganut "Qur'anis". Lalu mengapa jumlah kalian
banyak sekali di dunia maya?

12. Mengapa menuduh kelompok Sunni dan Syiah, yang telah mengikuti
hadith selama lebih dari 1000 tahun, melakukan inovasi, padahal
kalianlah sang inovator?

13. Seperti apakah wajah Muhammad? Berapa banyak istri yang dimilikinya
dan siapakah nama mereka? Siapakah nama anak-anak mereka?
Berapakah usianya ketika ia menerima kenabiannya pertama kalinya?
Kapan dan bagaimana ia mati? Apakah anda tahu sesuatu mengenai nabi
anda? Mengapa anda menerima wahyu-wahyu yang diberikan oleh
seseorang yang sama sekali tidak anda ketahui?

14. Tahukan anda bahwa

Rashad Khalifa adalah seorang pendusta, pedofil
dan pemerkosa? (lying pedophile and rapist).

15. Jika anda tidak menerima sejarah di balik kompilasi Quran, apa yang
membuatnya berbeda dari teks-teks medieval lainnya yang ditulis dengan
buruk? Bagaimana anda tahu bahwa (seperti The True Furqan) itu
bukanlah sebuah parodi tua?
Sumber: http://wikiislam.net/wiki/Questions_to_Ask_a_Muslim

