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Tauhid i szirk 

 

Rozpowszechnianie, czy publikowanie całości lub fragmentu niniejszego 

opracowania w jakiejkolwiek postaci bez wiedzy autora jest jak najbardziej mile 

widziane. 
 

Od autora 

 

W imię Allaha Miłosiernego, Litościwego! 

Chwała Allahowi, Panu Światów oraz błogosławieństwo i pokój niech będą z ostatnim 

Prorokiem Muhammadem (SAAWS), jego rodziną, towarzyszami oraz tymi, którzy idą ich 

ścieżką, aż po Dzień Sądu.  

Nie ulega wątpliwości, że przyczyną dewiacji powstania herezji w Islamie było złe 

rozumienie kwestii akida. Początkowo ugrupowania takie jak charydżyci czy szyici miały 

charakter raczej polityczny niż religijny (ich wierzenia i praktyka nie odbiegały od 

ortodoksji), jednak zmiany, jakie wprowadzili w sferze doktrynalnej, doprowadziły ich do 

zbłądzenia. Z tego powodu każdy muzułmanin pragnący trzymać się drogi prostej powinien 

dobrze znać swoją akida.1 

 

To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach, 

aby one nie oddzieliły was od Jego drogi! Oto co nakazał wam Bóg! Być może, będziecie 

bogobojni!2 
 

Przed studiowaniem innych dziedzin wiedzy (np. takich jak fikh) musimy poznać kwestię 

podstawową, którą jest nasza akida. Złe rozumienie akida przyczyniło się do wielu 

całkowicie niepotrzebnych podziałów i sporów między muzułmanami, a przecież błędne 

wierzenia prowadzą do Piekła.  

 

Relacjonował Auf bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Żydzi podzielili się na siedemdziesiąt jeden grup, 

z których jedna będzie w Raju, a reszta w Piekle. Chrześcijanie podzielili się na 

siedemdziesiąt dwie grupy, z których jedna będzie w Raju, a reszta w Piekle. Na Tego, w 

Którego dłoni spoczywa dusza Muhammada, moja społeczność podzieli się na siedemdziesiąt 

trzy grupy, z których jedna będzie w Raju, a reszta w Piekle”.  

Zapytano: „Wysłanniku Allaha, kim oni są3?”.  

Odparł: „To ci, którzy naśladują mnie i moich towarzyszy”4.  

 

Prorok (SAAWS) wyjaśnił nam prawidłowe rozumienie naszej religii, dlatego też nie 

możemy interpretować Islamu według własnego upodobania, ale powinniśmy trzymać się 

drogi Proroka (SAAWS) i jego towarzyszy. 

                                                 
1Akida – podstawy wiary, co do których nie ma się żadnych wątpliwości. (Przyp. aut.). 
2 Koran, 6:153. Od razu na wstępie pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że choć wersety Koranu podajemy w 

polskim tłumaczeniu znaczenia, to jednak należy pamiętać, że Słowo Boga zostało objawione w języku 

arabskim, a wszelkie próby „przekładu” na inne języki mogą być jedynie próbami interpretacji znaczenia – z 

konieczności niedoskonałymi, ponieważ są dziełem człowieka. (Przyp. red.). 
3 To znaczy,: Kim jest ta grupa spośród twojej społeczności, która będzie w Raju? (Przyp. red.). 
4 Ibn Madża.  
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Powiedz: „O ludzie! Ja jestem Posłańcem Boga do was wszystkich, Tego, do Którego 

należy królestwo niebios i ziemi. Nie ma boga, jak tylko On! On daje życie i sprowadza 

śmierć! Wierzcie więc w Boga i w Jego Posłańca, Proroka rodzimego, który wierzy w Boga i 

w Jego Słowa!  Postępujcie za nim, a być może, będziecie prowadzeni drogą prostą!”1 
 

On jest Tym, Który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby uczynić 

ją widoczną ponad wszelką religię, chociażby bałwochwalcy czuli do tego wstręt 2. 

 

Relacjonował Abu Nadżih al-Irbadi (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) wygłosił kazanie, które sprawiło, że nasze serca napełniły się 

lękiem, a oczy łzami. Powiedzieliśmy: „O Wysłanniku Allaha, to kazanie brzmi jak mowa 

pożegnalna, dlatego poradź nam, co mamy czynić”.  

Prorok (SAAWS) rzekł: „Lękajcie się Allaha i bądźcie całkowicie posłuszni nawet gdyby 

waszym przywódcą został niewolnik. Zaprawdę, ten spośród was, który będzie żył dłużej, 

doczeka wielkiej niezgody, dlatego musicie przestrzegać sunny mojej i prawowiernych 

kalifów, trzymajcie się jej za wszelką cenę. Wystrzegajcie się wszystkich zmian w religii, 

bowiem każda taka zmiana jest zbłądzeniem”3. 

 

Z uwagi na brak książek o akida na polskim rynku pozwoliłem sobie na kompilację 

najważniejszych kwestii związanych z tauhid i szirk, ograniczając się do niezbędnego 

minimum. 

 

Bin Jellul 

                                                 
1 Koran, 7:158. 
2 Koran, 9:33. 
3 Abu Daud i At-Tirmizi. 
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Tauhid 
 

Tauhid jest koncepcją monoteizmu w Islamie. Różni się ona znacznie od tej 

przedstawianej przez inne religie. Tauhid to wiara w Jedność Allaha, wiara w to, że jest On 

Jedynym Panem wszystkiego, jedynie Jemu możemy oddawać cześć oraz w to, że do Niego 

należą najwspanialsze Imiona i Atrybuty. 

Tauhid jest fundamentem i podstawą Islamu, jego najważniejszym filarem, bez którego 

akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem. Każdy, kto przyjmuje Islam, wypowiada 

wyznanie wiary (ar. szahada), którego pierwszy człon stanowią słowa la ilaha illa Allah, 

oznaczające, że nie ma innego obiektu czci, jak tylko Bóg Jedyny (Allah). 

 

Mów: „On – Bóg Jeden,  

Bóg Wiekuisty!   

Nie zrodził i nie został zrodzony!  

Nikt nie jest Mu równy!”1 

 

Przedstawiony powyżej rozdział z Koranu nosi nazwę Al-Ichlas (ar. Szczerość wiary). Jest 

to niezwykle ważny fragment Koranu, ponieważ mówi nam w zrozumiały sposób o Allahu i o 

istocie tauhid.  

Należy tu zaznaczyć, że Allah jest Doskonały i nie można porównywać Go do żadnego z 

Jego stworzeń. Niemniej jednak nie jest On abstrakcją i możemy Go poznać dzięki temu, że 

opisał nam Siebie w Swojej Księdze. 

 

Relacjonował Ubajj bin Kab (RAA):  

Bałwochwalcy przyszli do Proroka (SAAWS) i powiedzieli: „O Muhammadzie! Opowiedz 

nam o pochodzeniu twojego Boga”. W odpowiedzi Allah objawił surę Al-Ichlas2. 

 

On – Bóg Jeden 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób ta sura przedstawia pełne tłumaczenie tauhid i jego 

zasad, które tworzą podstawę wiary w Wszechmocnego Allaha, są słowa Allaha On – Bóg 

Jeden, które przeczą istnieniu jakichkolwiek współtowarzyszy Allaha w Jego Władzy, 

Atrybutach czy uczynkach. Pokazują również odrębność Allaha w Jego Doskonałości, 

Wspaniałości i Majestacie. Słowo Ahad nie może być użyte do opisu kogokolwiek poza 

Allahem, gdyż słowo Ahad jest zdecydowanie bardziej wymowne niż Wahid3.  

 

Allah nie ma wspólnika ani rywala, nikogo, kto by Mu dorównał, nikogo, kogo można z 

Nim porównać. Założenie istnienia wielu bogów jest całkowicie pozbawione sensu i logiki. 

Inne wersety z Koranu ujawnią irracjonalność takiego założenia: 

 

A gdyby na niebie i ziemi poza Bogiem Jedynym byli inni bogowie, to one uległyby 

zniszczeniu4. 
 

Wszechświat jest nieprzerwanie działającym, idealnym systemem. Dzięki odkryciom na 

polu nauki śmiało możemy powiedzieć, że jego powstanie i funkcjonowanie nie mogą być 

                                                 
1 Koran, 112. 
2 Ahmad. 
3 Ibn Tajmijja, Tafsir surat Al-Ichlas. 
4 Koran, 21:22. 
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dziełem przypadku. Musi istnieć jakaś siła sprawcza – Ktoś, kto wszystko zaplanował. Świat 

musi mieć Stwórcę, a Stwórca musi być Jeden, Jedyny, Niepodzielny. Gdyby istniało kilku 

Stwórców, porządek zostałby zaburzony, a świat pogrążyłby się w chaosie lub uległby 

całkowitemu zniszczeniu, gdyż nieuchronnie musieliby oni między sobą walczyć.  

 

Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca każdej rzeczy! Więc 

czcijcie Go!1 

 

Jeśli istnieje Jeden Stwórca wszystkiego, to cokolwiek istnieje poza Nim, jest Jego 

stworzeniem. Nie jest, więc możliwe by byli poza Nim inni bogowie. 

 

Bóg Wiekuisty 

 

Imam Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Według Ikrimy (RA), Ibn Abbas (RAA) powiedział, komentując ten werset: „To Ten, od 

Którego zależy całe stworzenie, ich potrzeby i prośby”. Ibn Abbas (RAA) powiedział również: 

„On jest Panem, Który jest doskonały w Swej Wszechwładzy; Najszlachetniejszym, Który jest 

doskonały w Swej Szlachetności; Najświetniejszym, Który jest doskonały w Swej Świetności; 

Najbardziej Wyrozumiałym, Który jest doskonały w Swej Wyrozumiałości; Wszechwiedzącym, 

Który jest doskonały w Swej Wszechwiedzy i Najmądrzejszym, Który jest doskonały w Swej 

Mądrości. On jest Bogiem Jedynym i Jemu należy się chwała. Te cechy są właściwe jedynie 

dla Niego. On nie posiada równego Sobie i nic nie jest takie jak On. Chwała Allahowi 

Jedynemu”. Al-Amasz (RA) przekazał, że Szakik (RA) przekazał, że Abu Wail (RA) 

powiedział: „As-Samad to Pan, Którego Panowanie jest zupełne”2.  

 

W polskim przekładzie znaczenia Koranu wg Bielawskiego arabskie słowo As-Samad 

zostało oddane jako Wiekuisty, nie jest to jednak dokładne tłumaczenie. As-Samad mówi 

zarówno o tym, że Allah zawsze był i zawsze będzie (On jest Pierwszym bez początku i 

Ostatnim bez końca), jak i o tym, że nie jest On zależny on nikogo i niczego, a wszystko, co 

istnieje, zależy od Niego. Wszystkie stworzenia potrzebują Allaha, podczas gdy Allah posiada 

wszystko, jest Tym, Który nie potrzebuje niczego. 

 

O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!3 

 

Oto jesteście tymi, którzy zostali wezwani, aby rozdawali na drodze Boga. A wśród was są 

tacy, którzy skąpią. A kto skąpi, ten skąpi dla siebie samego. Bóg jest Bogaty, a wy jesteście 

biedni. Jeśli się odwrócicie, On zamieni was na inny lud, i oni nie będą wam podobni4. 

 

Nie zrodził i nie został zrodzony 

 

Allah jest Doskonały, nie jest więc podobny do niczego, co znamy ani co moglibyśmy 

sobie wyobrazić. Zarówno Jego natura, jak i Jego cechy są wyjątkowe. Allah jest poza 

czasem, był zawsze i będzie zawsze, nie został zrodzony. Mówienie o Allahu jako o kimś, kto 

ma syna jest jawnym politeizmem, zbłądzeniem i bluźnierstwem. Jest to oczywista 

antropomorfizacja, która nie jest niczym innym jak ludzkim wymysłem.  

 

                                                 
1 Koran, 6:102. 
2 Ibn Kasir, Tafsir Al-Koran Al-Azim. 
3 Koran, 35:15. 
4 Koran, 47:38. 
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Powiedzieli: „Miłosierny wziął Sobie syna!”  

Popełniliście rzecz potworną! Niebiosa omal się nie rozrywają, ziemia omal nie popęka 

szczelinami, a góry omal nie rozpadną w proch  

od tego, że oni przypisali Miłosiernemu syna.  

Nie przystoi Miłosiernemu, by wziął Sobie syna!  

Każdy w niebiosach i na ziemi przychodzi do Miłosiernego jako sługa.  

On zna każdego z nich i policzył całą ich liczbę.  

I wszyscy z nich staną przed Nim w Dniu Zmartwychwstania, pojedynczo1. 

 

Nikt nie jest Mu równy 

 

Gdyby Bóg miał towarzyszy czy potomstwo, wtedy nie byłby Bogiem. Skoro jest Stwórcą, 

wszystko, co istnieje poza Nim, to Jego stworzenia, nie ma więc nikogo ani niczego równego 

Allahowi.  

 

Bóg nie przybrał Sobie syna ani nie było z Nim żadnego boga, bo wówczas każdy bóg 

zabrałby to, co stworzył, a niektórzy z nich wznieśliby się ponad innych2. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri (RAA):  

Pewien mężczyzna usłyszał, jak inny recytował Mów: „On, Bóg Jeden”3, a potem znów i 

znów powtarzał recytację. Z nastaniem ranka mężczyzna ten udał się do Proroka (SAAWS) i 

opowiedział mu o tym, aczkolwiek tak, jakby tego nie doceniał. Prorok (SAAWS) powiedział: 

„Na Tego, w Którego dłoni spoczywa moja dusza, zaprawdę, równa się to jednej trzeciej 

Koranu”4. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) spytał towarzyszy: „Czy każdy z was jest w stanie wyrecytować 

jedną trzecią Koranu podczas jednej nocy?”  

Zapytali: „Który z nas byłby w stanie to uczynić, Wysłanniku Allaha?”  

Prorok (SAAWS) powiedział: „Sura Al-Ichlas jest jak jedna trzecia Koranu”5.  

 

Kolejnym niezwykle ważnym fragmentem Koranu, który tłumaczy nam tauhid, jest ajat 

al-Kursi (można spotkać się z polską nazwą werset tronu, jednak jak zobaczymy dalej, nie 

jest ona do końca właściwa): 

 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. 

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u 

Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po 

nich. Oni nie obejmują niczego z Jego Wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego Tron jest 

tak rozległy jak niebiosa i ziemia. Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, 

Ogromny!6 

 

As-Sujuti (RA) powiedział:  

                                                 
1Koran, 19:88-95. 
2 Koran, 23:91. 
3Tzn. surę Al-Ichlas. Często surę koraniczną określa się nie jej tytułem, a pierwszym wersetem lub 

pierwszymi słowami. (Przyp. red.). 
4 Al-Buchari. 
5 Al-Buchari. 
6 Koran, 2:255. 
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Allah. W całym wszechświecie nic nie jest godne czci, jak tylko On, Żyjący, Wieczny, 

Nieskończony, Który wszystko kontroluje. Drzemka i sen nie przystoją Jego Majestatowi. On 

włada tym, co jest w niebiosach i na Ziemi, a wszystkie stworzenia są Jego sługami. Kto może 

szukać orędownictwa inaczej niż za Jego pozwoleniem? On Wie o tym, co było przed 

stworzeniem świata i Wie o tym, co będzie po jego zniszczeniu. Nie posiadamy żadnej wiedzy, 

jak tylko ta, która została nam dana przez Allaha za pośrednictwem Proroków. Jego Kursi 

jest tak wielkie jak niebiosa i Ziemia, tak jak zostało powiedziane w hadisie: „Siedem niebios 

w porównaniu do Kursi jest jak siedem srebrnych pieniążków leżących na metalowej tarczy”. 

Jego Wiedza obejmuje niebiosa i Ziemię, On utrzymuje niebiosa i Ziemię, które nie 

ograniczają Go w żaden sposób. On jest Wyniosły ponad swoje stworzenia, Potężny, 

Ogromny1. 

 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! 

 

Stwórca jest tylko Jeden, a nikt nie może zliczyć Jego stworzeń z uwagi na ich mnogość. 

Wszystkie je łączy jednak to, że kiedyś miały swój początek oraz kiedyś przeminą – zarówno 

planety i gwiazdy, jak organizmy żywe. Codziennie widzimy lub słyszymy o nowo 

narodzonych dzieciach, jak również o kolejnych pogrzebach, a wiemy przecież, że narodziny 

i śmierć nie dotyczą jedynie ludzi. Choć trudno nam to sobie wyobrazić, nawet tak potężne 

obiekty jak gwiazdy również kiedyś musiały się pojawić i kiedyś przestaną istnieć. Allah 

jednak nie jest podobny do żadnego ze Swoich stworzeń, nie podlega czasowi, był zawsze i 

będzie zawsze – jest przecież Żyjącym, Istniejącym. 

 

Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen 

 

Wszelkiego rodzaju słabości i niedoskonałości charakteryzują jedynie stworzenia i nie 

dotyczą one Stwórcy. Zmęczenie, potrzeba odpoczynku czy utrata świadomości nigdy nie 

dotykają Allaha, który jest Wszechwiedzący i przez cały czas kontroluje wszystkie 

wydarzenia. Nie ma niczego, co umknęłoby Jego Wiedzy.  

 

Do Boga należy Wschód i Zachód! I gdziekolwiek się obrócicie, tam jest oblicze Boga! 

Zaprawdę, Bóg jest Wszechobejmujący, Wszechwiedzący!2 

 

Wiedzcie, iż Bóg wie, co jest w waszych duszach, więc strzeżcie się Go! Wiedzcie, iż Bóg 

jest Przebaczający, Wspaniałomyślny!3 

 

Stwórca niebios i ziemi. On uczynił dla was z was samych pary i tak samo z trzód – pary. 

On was rozmnaża w ten sposób. Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!  

On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu 

chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!4 

 

Relacjonował Abu Musa (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) stał wśród nas i powiedział nam o pięciu sprawach: Allah nie 

śpi i sen nie przystoi Jego Majestatowi. On obniża szale i podnosi je. Uczynki dnia wznawiane 

są przed Nim przed uczynkami nocy, a uczynki nocy przed uczynkami dnia. Światło jest Jego 

                                                 
1 Dżalal ad-Din al-Mahalli i Dżalal ad-Din as-Sujuti, Tafsir Dżalalajn. 
2 Koran, 2:115. 
3 Koran, 2:235. 
4 Koran, 42:11-12. 
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zasłoną, a gdyby ją zdjął, promienie Jego oblicza spaliłyby wszystko, czego dosięgnąłby Jego 

wzrok1.  

Według innej relacji, przekazanej przez Abu Bakra (RAA), zasłoną Allaha jest ogień. 

 

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! 

 

Allah jest Królem i Władcą wszystkiego. Wszystko należy do Niego. My również 

należymy do Allaha i jesteśmy całkowicie zależni od Jego Woli. 

 

Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako sługa.  

On ich przeliczył i policzył ich dobrze.  

I oni wszyscy przyjdą do Niego, w Dniu Zmartwychwstania, pojedynczo2. 
 

A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? 

 

Powinniśmy zrozumieć, że wysłuchanie naszych próśb, suplikacji i modlitw to przejaw 

Łaski Allaha. Z tego powodu zabronione jest kierowanie ich do ludzi, ciał niebieskich, sił 

natury czy jakikolwiek innych stworzeń, które nie mają żadnej siły z wyjątkiem tej, która 

została im dana przez Allaha. Nie ma również potrzeby, byśmy używali ich jako 

pośredników, gdyż Wiedza Allaha obejmuje wszystko. 

 

Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To 

nasi orędownicy u Boga”. Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego 

On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała, On jest 

Wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!”3 

 

A iluż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba tylko 

jeśli Bóg pozwoli, i temu, komu On zechce, i kto Mu się spodoba4. 

 

On wie to, co jest przed nimi i to, co jest za nimi. Oni będą się wstawiać tylko za tymi, 

których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim5. 

 

On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich 

 

Allah wie wszystko, zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czas i przemijanie 

również zostały stworzone przez Tego, Który stworzył wszystko inne. Allah jest ponad 

czasem, a czas w żaden sposób Go nie ogranicza. 

 

„My zstępujemy tylko na rozkaz Twego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nami, to, 

co jest za nami, i to, co jest między tym wszystkim. Twój Pan nie zapomina!”6 

 

Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce 

 

                                                 
1 Muslim. 
2 Koran, 19:93-95. 
3 Koran, 10:18. 
4 Koran, 53:26. 
5 Koran, 21:28. 
6 Koran, 19:64. 
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Cała wiedza należy do Allaha, a człowiek nie może poznać żadnej jej części inaczej jak 

tylko za Jego pozwoleniem. Zatem jeśli staramy się zwiększać naszą wiedzę, to powinniśmy 

prosić Allaha, by obdarzył nas jej błogosławieństwem. 

 

Powiedz: „Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym”1. 

 

Jego Kursi jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Waki (RA) przekazał w swym tafsirze, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Kursi to podnóżek, 

a nikt nie jest w stanie ocenić należycie Tronu2 Allaha”.  

Ponadto Ad-Dahhak (RA) przekazał, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Gdyby siedem 

niebios i siedem ziem zostało spłaszczonych i ułożonych obok siebie, razem dodane wielkością 

przypominałyby pierścionek na pustyni w porównaniu z Kursi”3. 

 

Relacjonował Abu Zarr (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Siedem niebios i siedem ziem w porównaniu do 

Kursi są jak pierścionek rzucony na pustynię. Natomiast Tron w porównaniu do Kursi jest jak 

pustynia w porównaniu do tego pierścionka4. 

 

Jego nie męczy utrzymywanie ich 

 
Allah nie posiada żadnych słabości, zatem nie męczy Go kontrola ani nadzór nad 

niebiosami, Ziemią oraz wszystkim, co istnieje poza nimi. 

 

On jest Wyniosły, Ogromny! 

 

Werset kończy się podkreśleniem Wielkości i Wyższości Allaha. 

 

Relacjonował Ubajj bin Kab (RAA):  

Prorok (SAAWS) zapytał mnie o najwspanialszy werset w Księdze Allaha, na co 

odpowiedziałem: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej”. Kiedy Prorok (SAAWS) powtórzył 

pytanie kilkakrotnie, powiedziałem: „Ajat al-Kursi”. Prorok (SAAWS) powiedział: 

„Gratuluję ci twojej wiedzy, Abu al-Munzir! Na Tego, Który w Swej dłoni trzyma mą duszę! 

Ten werset ma język i usta, którymi wychwala Króla obok nogi Jego Tronu”5.  

 

Po tym krótkim wstępie, gdy każdy ma już ogólne wyobrażenie na temat stanowiska 

Islamu w sprawie monoteizmu, postaramy się zagłębić w szczegóły. 

 

Zaprawdę, Abraham był przewodnikiem narodu, wiernym Bogu hanifem; i nie był on z 

liczby bałwochwalców!  

Był on wdzięczny za Jego dobrodziejstwa; On wybrał go i poprowadził ku drodze prostej.  

Daliśmy mu dobro na tym świecie i z pewnością będzie on w życiu ostatecznym wśród 

sprawiedliwych!6 

                                                 
1 Koran, 67:26. 
2 Ar. Al-Arsz. 
3 Ibn Kasir, Tafsir… 
4 Ibn Hibban. 
5 Ahmad i Muslim. 
6 Koran, 16:120-122. 



9 
 

 

W powyższym wersecie odnajdujemy pochwałę dla Proroka Abrahama (AS), który 

rozumiał naturę czystego monoteizmu1. Tak, więc świadomość i wiedza na temat tauhid jest 

niezwykle ważna w naszej religii. Nie ma innej chwalebnej gałęzi nauki, która byłaby równie 

chwalebna jak tauhid. Sam Koran w znacznej części mówi o tauhid, a co więcej – rozpoczyna 

się i kończy surami o tej tematyce. 

Istnieją trzy powszechnie znane kategorie tauhid: tauhid ar-Rububijja (jedność 

Panowania), tauhid al-Uluhijja (jedność Boskości i oddawania czci), tauhid al-Asma wa as-

Siffat (jedność Imion i Atrybutów). Ten podział nie jest oparty na opinii uczonych, lecz 

pochodzi bezpośrednio z ostatniej sury Księgi Allaha: 

 

Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi,  

Króla ludzi,  

Boga ludzi,  

przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie 

– który podszeptuje pokusę w serca ludzi – 

spośród dżinnów i ludzi”2. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Są to trzy spośród Atrybutów Pana, Potężnego, Godnego Chwały: Panowanie, 

Wszechwładza i Boskość. On jest Panem wszystkiego, Królem wszystkiego i Bogiem 

wszystkiego. Allah stworzył wszystko, wszystko jest Jego własnością i Mu służy. Z tego 

powodu Allah nakazuje, by osoba szukająca ochrony, szukała jej u Tego, Który może jej 

udzielić. Powinniśmy szukać ochrony przed złem kusiciela podszeptującego, który wycofuje 

się skrycie, czyli diabła przydzielonego każdemu człowiekowi, albowiem nie ma ani jednego 

potomka Adama (AS), który nie miałby towarzysza, upiększającego mu złe czyny. Diabeł jest 

gotów uczynić wszystko, by nas zwieść, i tylko Allah może nas przed nim uchronić3. 

 

W surze tej zostały zawarte trzy kategorie tauhid. Od słowa Rabb (ar. Pan) pochodzi słowo 

Rububuija, a od słowa Ilah (ar. Bóg) – Uluhija. Al-Malik (ar. Król) jest natomiast jednym z 

Imion Allaha, o których powiemy w dalszej części pracy.   

 

W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego!  

Chwała Bogu, Panu Światów4,  

Miłosiernemu, Litościwemu,  

Królowi Dnia Sądu.  

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.  

Prowadź nas drogą prostą,  

drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś 

zagniewany, i nie tych, którzy błądzą5. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Sura Al-Fatiha zawiera siedem wersetów omawiających chwałę Allaha i wdzięczność 

wobec Niego, sławienie Go i wychwalenie poprzez wspominanie Jego Najpiękniejszych Imion 

i najwyższych Atrybutów. Wspomina również o życiu po śmierci, czyli o Dniu 

                                                 
1 Hanifowie byli ludźmi wierzącymi w Jednego Boga w Jednej Osobie. (Przyp. red.). 
2 Koran, 114. 
3 Ibn Kasir, Tafsir… 
4 Arabskie słowo Al-Alamin oznacza wszystko, co istnieje. (Przyp. aut.). 
5 Koran, 1. 
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Zmartwychwstania. Przypomina sługom Allaha, aby kierowali swoje prośby do Niego, 

odwoływali się do Niego i zaświadczali o tym, iż wszelka moc i siła pochodzą jedynie od 

Niego. Nawołuje również do szczerości w oddawaniu czci jedynie Allahowi, wyróżniania Go 

w Jego Boskości, wiary w Jego doskonałość i w to, że nie potrzebuje On żadnych 

współtowarzyszy, nie ma rywali czy równych Sobie. Al-Fatiha poucza wiernych, by prosili 

Allaha o prowadzenie drogą prostą, którą jest religia prawdy, i o pomoc w podążaniu tą 

drogą za życia na Ziemi, oraz przejście przez As-Sirat (most nad Piekłem) w Dniu Sądu 

Ostatecznego. Tego Dnia wierni zostaną skierowani do ogrodów dobrobytu w towarzystwie 

Proroków (AS), prawdomównych, męczenników i sprawiedliwych. Al-Fatiha zachęca do 

wykonywania dobrych uczynków, aby wierni znaleźli się wśród czyniących dobro w Dniu 

Zmartwychwstania. Ostrzega przed podążaniem niewłaściwymi drogami, aby wierni nie 

znaleźli się w tym Dniu wśród tych, którzy pogrążyli się w grzechu, zasłużyli na gniew i zostali 

sprowadzeni z właściwej drogi1.  

 

 

Tauhid ar-Rububijja 
 

Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: „Nasz Pan to Bóg!”, i potem idą prosto; 

oni nie będą zasmuceni.  

Oni będą mieszkańcami Ogrodu, będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za 

to, co oni czynili2. 

 

Ar-Rububijja to kategoria tauhid mówiąca o Jedności Allaha w Panowaniu. Jest to wiara w 

to, że Allah sam stworzył wszystko, jest Władcą wszystkiego, utrzymuje wszystko i nic nie 

dzieje się bez Jego zgody. 

 

Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; 

następnie zasiadł na tronie. On pokrywa nocą dzień, który pospiesznie za nią podąża. 

Słońce, księżyc i gwiazdy są podporządkowane Jego rozkazowi. Czyż nie do Niego należy 

stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan Światów!3 

 

Powiedz: „O Boże! Władco Królestwa! Ty dajesz królestwo, komu chcesz, i Ty odbierasz 

królestwo, od kogo chcesz. Ty wynosisz, kogo chcesz, i Ty poniżasz, kogo chcesz. W Twoim 

ręku jest dobro! Zaprawdę, Ty jesteś nad każdą rzeczą Wszechwładny!  

Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. Ty wyprowadzasz żyjące z 

martwego i Ty wyprowadzasz martwe z żyjącego. Ty dajesz zaopatrzenie, komu chcesz; bez 

rachunku!”4. 

 

Allah stworzył świat i wszystko co się na nim znajduje. Cała przestrzeń, materia, energia i 

życie każdego stworzenia pochodzą od tego samego Stwórcy. Każdy element bytu podlega 

określonym prawom fizycznym, biologicznym, chemicznym itp., które również pochodzą od 

Allaha. Wiemy również, że wszechświat jest uporządkowany, a każda rzecz ma w nim swoje 

ściśle określone miejsce. Allah wszystko zaplanował, stworzył i utrzymuje w idealnym 

porządku. Wszystko zależy od Allaha i wszystko jest pod jego Władzą i kontrolą.  

 

Przeto Bogu niech będzie chwała, Panu niebios i Panu ziemi, Panu Światów!   

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir… 
2 Koran, 46:13-14. 
3 Koran, 7:54. 
4 Koran, 3:26-27. 
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Do Niego należy wspaniałość w niebiosach i na ziemi! On jest Potężny, Mądry!1 

 

Ta kategoria tauhid uznawana jest przez większość systemów religijnych na świecie, gdyż 

wiara w Stwórcę i Władcę świata jest czymś naturalnym dla człowieka. Natomiast ci, którzy 

przeczą istnieniu Allaha, robią to jedynie z powodu swej pychy. Znanym powszechnie jest 

fakt, że nawet najbardziej zatwardziali ateiści nawracali się w obliczu śmierci. 

 

Powiedzieli ich posłańcy: „Czy można wątpić w Boga, Stwórcę niebios i ziemi? On was 

wzywa, aby przebaczyć wam grzechy i aby udzielić wam zwłoki aż do oznaczonego 

terminu”. Oni powiedzieli: „Jesteście tylko ludźmi, tak jak my. Chcecie nas oddalić od tego, 

co czcili nasi ojcowie. Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!”  

Powiedzieli im ich posłańcy: „Jesteśmy tylko ludźmi, tak jak wy, lecz Bóg obdarowuje 

dobrodziejstwami tego, kogo chce spośród Swoich sług, i nie możemy przychodzić do was z 

dowodem władzy inaczej, jak tylko za zezwoleniem Boga. Niech więc zaufają Bogu ludzie 

wierzący!”2. 
 

Ibn Kasir (RA) powiedział w komentarzu do tego wersetu:  

Czyż można wątpić w to, że Allah posiada całą Władzę i niepodważalne prawo do bycia 

czczonym oraz w to, że jest On Jedynym Stwórcą wszystkiego? Zaprawdę, nikt nie jest godzien 

czci poza Allahem, Który nie ma towarzysza. Większość ludzi uznawało i wciąż uznaje 

istnienie Stwórcy, ale oddają cześć pośrednikom (bożkom), gdyż myślą, że są oni w stanie 

obdarzyć ich jakimiś korzyściami lub zbliżyć ich do Allaha3.  

 

Częścią wiary we Wszechwładzę Allaha jest wiara w to, że nic nie dzieje się bez Jego 

Wiedzy i zgody. Niektóre spośród Jego stworzeń – jak ludzie i dżinny – zostały obdarzone 

wolną wolą w niektórych kwestiach i są w stanie podejmować pewne działania same z siebie. 

Mimo tego każda czynność, jaką wykonujemy, jest najpierw akceptowana przez Stwórcę, a 

gdyby Allah nie zechciał, nie bylibyśmy w stanie zrobić niczego. 

 

Oto tacy są Posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, 

z którymi mówił Bóg, i wywyższył jednych z nich w hierarchii. I daliśmy Jezusowi, synowi 

Marii, jasne dowody, i umocniliśmy go przez Ducha świętego. I gdyby zechciał Bóg, to nie 

zwalczaliby się ci, którzy przyszli do nich, kiedy już otrzymali jasne dowody. Lecz oni się 

poróżnili. Wśród nich byli tacy, którzy uwierzyli, i wśród nich byli tacy, którzy nie uwierzyli. 

A gdyby zechciał Bóg, to oni nie walczyliby ze sobą. Lecz Bóg czyni to, co chce4. 

 

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 

nieba5. 

 

„Moja rada nie przyniesie wam pożytku – gdybym chciał udzielić wam rady – jeśli Bóg 

zechce wprowadzić was w błąd. On jest waszym Panem i do Niego będziecie sprowadzeni”6. 

 

                                                 
1 Koran, 45:36-37. 
2 Koran, 14:10-11. 
3 Ibn Kasir, Tafsir… 
4 Koran, 2:253. 
5 Koran, 6:125. 
6 Koran, 11:34. 
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Jako muzułmanie codziennie stajemy do modlitw, podczas których zawsze recytujemy 

pierwszy rozdział z Koranu, surę Al-Fatiha. Zawiera ona w sobie elementy wychwalania 

Allaha oraz wyrażania wdzięczności względem Niego, jednocześnie potwierdzając wszystko, 

o czym mówiliśmy w tym rozdziale. 

Wiele innych wersetów z Koranu oraz hadisów Proroka Muhammada (SAAWS) 

przypomina nam, że Allah jest Jedynym Władcą, Panem i Stwórcą wszechświata. Poniżej 

przedstawiliśmy kilka z nich. 

 

On jest Panem niebios i ziemi i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i bądź 

wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego Imieniem?1 

 

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Wyniosły, 

Wspaniały!2 

 

Do Boga należy królestwo niebios i ziemi. On stwarza to, co chce. On daje córki, komu 

chce, i On daje synów, komu chce,  

albo też łączy je parami, synów i córki; i On czyni bezpłodnym, kogo chce. Zaprawdę, On 

jest Wszechwiedzący, Wszechwładny!3 

 

Bóg jest Tym, Który poddał wam morze, aby płynął po nim statek, na Jego rozkaz, i 

abyście poszukiwali pilnie Jego Łaski. Być może, będziecie wdzięczni!  

On poddał wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi – wszystko pochodzi od Niego. 

Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!4 

 

Do Niego należy królestwo niebios i ziemi. On daje życie i On powoduje śmierć. On jest 

nad każdą rzeczą Wszechwładny!5 

 

Nikogo nie dosięgnie żadne nieszczęście, jak tylko za zezwoleniem Boga. Bóg pokieruje 

sercem każdego, kto w Niego wierzy. Bóg o każdej rzeczy jest Wszechwiedzący!6 

 

Relacjonował Abu Zarr (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah powiedział: „Moi słudzy, zakazałem sobie 

niesprawiedliwości i postanowiłem, aby to było między wami zakazane, bądźcie więc 

sprawiedliwi. Moi słudzy, wszyscy jesteście na złej drodze, oprócz tych, których sprowadziłem 

na dobrą drogę, proście więc Mnie, abym sprowadził was na drogę prostą. Moi słudzy, 

wszyscy jesteście głodni, oprócz tych, którym dałem pożywienie, proście więc Mnie o 

pożywienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy, wszyscy jesteście nadzy, oprócz tych, których 

odziałem, proście więc Mnie o odzienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy, popełniacie grzechy w 

nocy i w dzień, a Ja wybaczam wszystkie grzechy, proście więc Mnie o wybaczenie, a Ja 

wybaczę wam. Moi słudzy, gdyby pierwsi i ostatni spośród ludzi i dżinnów byli bardzo 

bogobojni, to ani trochę nie zwiększyłoby to Mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwsi i 

ostatni spośród ludzi i dżinnów byli największymi grzesznikami, to ani trochę nie 

zmniejszyłoby to Mojego majątku. Moi słudzy, gdyby pierwsi i ostatni z ludzi i dżinnów 

zgromadzili się w jednym miejscu i wznosili swoje prośby do Mnie, a Ja dałbym każdemu to, o 

                                                 
1 Koran, 19:65. 
2 Koran, 42:4. 
3 Koran, 42:49-50. 
4 Koran, 45:12-13. 
5 Koran, 57:2. 
6 Koran, 64:11. 
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co prosił, nie zmniejszyłoby to wszystkiego, co mam, bardziej niż igła zanurzona w morzu1. 

Moi słudzy, zapisuję wasze czyny i będę was według nich rozliczał. A ten, kto popełnia dobre 

czyny, niech podziękuje Allahowi. A ten, kto popełnia złe czyny, niech ma pretensje do samego 

siebie”2. 

 

Tauhid al-Uluhijja 
 

Powiedz: „Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto włada słuchem i 

spojrzeniem? Kto wyprowadza żywe z martwego? I kto wyprowadza martwe z żywego? I kto 

zarządza wszelką sprawą?” Oni powiedzą: „Bóg!” Powiedz im więc: „Czyż nie będziecie 

bogobojni?!”3 

 

I jeśli ich zapytasz: „Kto stworzył niebiosa i ziemię?”, oni na pewno powiedzą: „Bóg!” 

Powiedz: „Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody, to czy ci, których 

wzywacie poza Nim, potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć 

miłosierdziem, to czy oni potrafią powstrzymać Jego miłosierdzie?” Powiedz: „Wystarczy mi 

Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!”4 

 

I jeśli ich zapytasz: „Kto was stworzył?”, oni z pewnością powiedzą: „Bóg”. Jakże oni są 

oszukani!5 

 

Powiedz: „Do kogo należy ziemia i wszyscy, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?”  

Oni powiedzą: „Do Boga!” Powiedz: „Czy wy się nie opamiętacie?”  

Powiedz: „Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego Tronu?”  

Oni powiedzą: „Bóg!” Powiedz: „Czyż nie staniecie się bogobojni?”  

Powiedz: „Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza 

opiekę, a opieki nie potrzebuje – jeśli wiecie?”  

Oni powiedzą: „To jest Bóg!”6 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Allah, Jedyny w Swojej Mocy, Władzy i Panowaniu wyjaśnił, że prowadzi do drogi prostej 

tego, który zrozumiał, że nie ma Boga poza Nim oraz że tylko On powinien być czczony. 

Nakazał On Swojemu Wysłannikowi Muhammadowi (SAAWS), by powiedział 

bałwochwalcom, którzy czcili innych poza Nim, że mimo iż wierzą, że Allah jest Jedynym 

Panem wszystkiego, to muszą zaakceptować, że Allah nie ma współtowarzyszy (zarówno w 

Panowaniu, jak i czci). Niestety bałwochwalcy wciąż dodają Allahowi współtowarzyszy w 

czci, mimo iż wiedzą, że to, czemu oddają cześć, nie jest w stanie niczego stworzyć, nie 

posiada niczego i nie ma władzy nad niczym. Wierzą jednak, że te obiekty kultu mogą ich 

zbliżyć do Allaha (co również jest szirk)7. 

 

Powyżej przedstawione wersety z Koranu mówią o niewiernych, których niewiara nie 

polega na negowaniu istnienia Allaha, ale na nieoddawaniu Mu czci, bądź łączeniu czci 

oddawanej Allahowi z tą oddawaną Jego stworzeniom. Większość arabskich bałwochwalców 

                                                 
1 Tzn. nie bardziej niż igła zanurzona w morzu i wyjęta z niego zmniejsza stan wody w morzu. (Przyp. red.). 
2 Muslim. 
3 Koran, 10:31. 
4 Koran, 39:38. 
5 Koran, 43:87. 
6 Koran, 23:84:89. 
7 Ibn Kasir, Tafsir… 
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z czasów ignorancji1 wierzyła w Boga, Stwórcę i Władcę świata, jednak zamiast oddawać Mu 

należytą cześć, czcili Jego stworzenia. Praktykowali oni takie akty czci, jak pielgrzymka, 

jałmużna czy ubój w imię Allaha, wierzyli w życie przyszłe i przeznaczenie (dowody na to 

wszystko można znaleźć w przedIslamskiej poezji arabskiej). To jednak nie było 

wystarczające, by mogli zostać uznani za monoteistów, gdyż oddawali cześć fałszywym 

bożkom.  

 

I większość z nich nie wierzy w Boga, i tylko dodają Mu współtowarzyszy2. 

 

Mudżahid (RA) powiedział:  

Wierzyli oni, że Allah ich stworzył, zarządza nimi i zabiera ich życie, jednak nie 

powstrzymało ich to przed dodawaniem Allahowi współtowarzyszy w czci3.  

 

Misją Proroków (AS) nie było przekonanie ludzi do istnienia Stwórcy, gdyż to było dla 

nich oczywiste. Zadanie Proroków (AS) polegało na uświadomieniu ludziom, że wszelka 

chwała i cześć należy się wyłącznie Allahowi. 

 

Posłaliśmy do każdego narodu Posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” 

Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie 

popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy 

zadawali kłam!4 

 

Problem nie leży więc w samym uznaniu istnienia Allaha. Wielu spośród politeistów 

wierzy w Boga, Stwórcę świata, nie jest to jednak wystarczające. Ich zbłądzenie polega na 

oddawaniu czci stworzeniom Allaha takim jak inni ludzie (poprzez oddawanie im czci 

bezpośrednio lub też uznawanie ich za pośredników między ludźmi a Bogiem), siły natury 

czy ciała niebieskie. Wszystko to równoznaczne jest z próbą zrównania stworzenia ze 

Stwórcą, co jest oczywistym bluźnierstwem i aktem niewiary. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Ta kategoria tauhid wyznacza różnicę między monoteistami i politeistami. Ci, którzy jej nie 

uznają, są politeistami. Od niej zależy, czy otrzymamy karę w tym i w przyszłym życiu5. 

 

Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. Czcij więc Boga, szczerze wyznając Jego religię!6 

 

Powiedz: „Zaprawdę, otrzymałem rozkaz, abym oddawał Bogu cześć, szczerze wyznając 

Jego religię”7. 

 

„Dlaczego nie miałbym czcić Tego, który mnie stworzył i do którego zostaniecie 

sprowadzeni?  

Czyż mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś 

złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią.  

Z pewnością byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu”1. 

                                                 
1 Ar. dżahilija – słowo oznaczające zwyczaje i praktyki Arabów przed nadejściem Islamu lub ogólnie okres 

przed początkiem misji proroczej Muhammada (SAAWS). (Przyp. red.). 
2 Koran, 12:106. 
3 At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
4 Koran, 16:36 
5 Ibn Tajmijja, Risalat al-Hasana wa as-Sajjiha. 
6 Koran, 39:2. 
7 Koran, 39:11. 
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O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzył, jak i tych, którzy byli przed wami! – 

być może, wy będziecie bogobojni!  

On jest Tym, Który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z 

nieba wodę, sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie 

więc Bogu równych, skoro wy wiecie2. 

 

Posłaliśmy do każdego narodu Posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” 

Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie 

popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy 

zadawali kłam!3 

 

My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego Posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: 

„Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”4 

 

Tauhid al-Uluhijja jest wiarą w to, że wszelkie akty czci i kultu należą tylko do Allaha. 

Wszelkiego rodzaju suplikacje i modlitwy kierowane są więc tylko do Allaha i tylko po to, by 

Go zadowolić. Do Niego powinniśmy zwracać się z naszymi obawami i nadziejami. Nie 

wolno nam modlić się do nikogo innego, nikogo innego nie możemy również czcić w 

jakikolwiek inny sposób. Chylimy nasze głowy jedynie przed Panem i Stwórcą wszechświata, 

przed Tym, Który dał nam życie i Który w każdej chwili może je nam odebrać, przed Tym, 

Który osądzi nas po naszej śmierci.  

 

Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: „Zaprawdę, jestem 

niewinny tego, co wy czcicie,  

oprócz czci Tego, Który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą”5. 

 

„I nie umieszczajcie razem z Bogiem żadnego innego boga! Zaprawdę, ja jestem dla was 

od Niego jawnie ostrzegającym”!6 

 

Nie umieszczaj razem z Bogiem żadnego innego boga, abyś nie został poniżonym i 

opuszczonym!7 

 

Do Niego należy wezwanie prawdziwe. A ci, których ludzie wzywają poza Nim, nie dadzą 

im żadnej odpowiedzi8. 

 

Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To 

nasi orędownicy u Boga”. Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego 

On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała, On jest 

wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!”9 

 

                                                                                                                                                         
1 Koran, 36:22-24. 
2 Koran, 2:21-22. 
3 Koran, 16:36. 
4 Koran, 21:25. 
5 Koran, 43:26-27. 
6 Koran, 51:51. 
7 Koran, 17:22. 
8 Koran, 13:14. 
9 Koran, 10:18. 
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Powiedz: „Wzywajcie tych, których wy uznajecie poza Nim! Oni nie są w stanie usunąć 

od was zła ani nawet go opóźnić”. Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu 

największego przybliżenia się do ich Pana, mają oni nadzieję na Jego Miłosierdzie i 

obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twego Pana należy się strzec!1 

 

Powiedział wasz Pan: „Wzywajcie Mnie, a ja was wysłucham! Zaprawdę, ci, którzy są 

zbyt dumni, by oddawać Mi cześć – wejdą do Gehenny, poniżeni!”  

Bóg jest Tym, Który uczynił dla was noc, abyście wówczas odpoczywali, i dzień, 

pozwalający widzieć. Zaprawdę, Bóg jest Władcą Łaski dla ludzi, lecz większość ludzi nie 

dziękuje.  

To jest Bóg – wasz Pan, Stwórca każdej rzeczy! Nie ma boga, jak tylko On! Jakże 

jesteście oszukani!  

W ten sposób oszukani są ci, którzy odrzucają znaki Boga.  

Bóg jest Tym, Który przygotował dla was ziemię jako stałe miejsce pobytu, a niebo jako 

budowlę. On ukształtował was harmonijnie, dał wam piękną postać i zaopatrzył was w 

dobre rzeczy. To jest Bóg – wasz Pan! Niech będzie błogosławiony Bóg – Pan Światów!  

On – Żyjący! Nie ma boga, jak tylko On! Witajcie Go więc, wyznając szczerze Jego 

religię: Chwała Bogu, Panu Światów!2 

 

Relacjonował Muaz bin Dżabal (RAA):  

Siedziałem z Prorokiem (SAAWS) na ośle. Między Prorokiem (SAAWS) a mną nie 

znajdowało się nic prócz końca jego siodła. Prorok (SAAWS) powiedział do mnie: „O Muaz 

bin Dżabal!”. Odpowiedziałem: „Jestem do twych usług, Wysłanniku Allaha”. Prorok 

(SAAWS) jechał dalej, a chwilę później powiedział: „O Muaz bin Dżabal!”. Odpowiedziałem: 

„Jestem do twych usług, Wysłanniku Allaha”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Czy wiesz, jakie 

prawo ma Allah wobec Swoich sług?” Powiedziałem: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą 

lepiej”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Prawem Allaha wobec Jego sług jest, aby Go czcili nie 

dodając Mu współtowarzyszy”. Prorok (SAAWS) jechał dalej przez jakiś czas, a następnie 

powiedział: „O Muaz bin Dżabal!”. Odpowiedziałem: „Jestem do twych usług, Wysłanniku 

Allaha”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Czy wiesz, jakie prawo mają słudzy u Allaha, jeśli 

będą czcić jedynie Jego?” Odpowiedziałem: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej”. Prorok 

(SAAWS) powiedział: „Prawem sług u Allaha jest to, że nie ukarze On tego, który nie dodaje 

Mu współtowarzyszy”. Powiedziałem: „Czy mam przekazać ludziom dobre wieści?” Prorok 

(SAAWS) powiedział: „Nie, ponieważ zdadzą się na tę obietnicę i przestaną czynić dobro”3.  

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli pytasz, to pytaj Allaha, a gdy prosisz o 

pomoc, to proś Allaha”4. 

 

 

Pełne znaczenie aktów czci 
 

Wiemy już, że wszelkie akty czci powinny być kierowane tylko do Allaha. Jeśli modlimy 

się, to modlimy się tylko do Allaha; jeśli pościmy, to pościmy tylko dla Allaha; jeśli dajemy 

jałmużnę, to dajemy ją tylko po to, by zadowolić naszego Stwórcę;  jeśli przestrzegamy 

                                                 
1 Koran, 17:56. 
2 Koran, 40:61-65. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 At-Tirmizi. 
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jakichkolwiek innych zasad Islamu, boskich nakazów i zakazów, to przestrzegamy ich tylko 

dla Allaha. 

 

I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.  

I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.  

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!1 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Zaprawdę, Najwyższy stworzył świat tylko po to, by oddawał Mu on cześć, nie przypisując 

Mu towarzyszy. Każdy, kto okazuje Mu całkowite posłuszeństwo, otrzyma należną nagrodę, 

natomiast każdy, kto nie okazuje Mu posłuszeństwa, otrzyma należną karę. Allah powiedział 

nam, że nie jest zależny od swojego stworzenia ani też nie potrzebuje go. Wręcz przeciwnie, to 

ono potrzebuje Jego, w każdym stanie i w każdej sytuacji, gdyż On jest Tym, Który je stworzył, 

Który zapewnia mu opiekę2.  

 

Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa, moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć 

należą do Boga, Pana Światów! On nie ma żadnego współtowarzysza. To mi zostało 

nakazane i jestem pierwszym z tych, którzy się poddali całkowicie”3.  

 

Przedstawione powyżej wersety definitywnie pokazują, że prawdziwy muzułmanin kieruje 

się w swoim życiu całkowitym posłuszeństwem wobec Allaha. Zostaliśmy stworzeni tylko w 

jednym celu, w celu oddawania czci naszemu Stwórcy. Nie jesteśmy w stanie należycie 

odpłacić za wielki dar, jakim jest życie, możemy jednak okazać naszą wdzięczność, szczerze 

oddając cześć Allahowi. 

 

A kiedy My damy mu zakosztować miłosierdzia pochodzącego od Nas, po nieszczęściu, 

jakie go dotknęło, on z pewnością powie: „To mi się należy i nie sądzę, że nadejdzie 

Godzina. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana, to, zaprawdę, otrzymam 

najpiękniejszą nagrodę!” My wtedy zapewne obwieścimy tym, którzy nie uwierzyli, to, co 

uczynili, i damy im bez wątpienia zakosztować surowej kary!4 

 

On powiedział: „To, co mi zostało dane, zawdzięczam wiedzy, którą posiadam”. Czyż nie 

wiedział, iż Bóg wytracił przed nim całe pokolenia takich, którzy byli mocniejsi siłą od niego 

i którzy więcej zgromadzili?5 

 

Islam reguluje każdą sferę naszego życia – z tego powodu powinno ono opierać się na 

ibadat, na aktach czci. Czym więc one są? Arabskie słowo ibadat związane jest 

etymologicznie ze słowem abd (sługa). Allah jest naszym Stwórcą i Panem, a my jesteśmy 

jedynie Jego sługami. Termin ibadat obejmuje wszystkie dobre uczynki robione ze względu 

na posłuszeństwo wobec Allaha. Aktami czci są czynności fizyczne, słowa, stany 

emocjonalne. Strach, nadzieja, zaufanie i miłość są aktami czci pochodzącymi z serca. 

Wychwalanie i wspominanie Allaha są czynami języka. Natomiast rytuały takie jak modlitwa, 

post, pielgrzymka, jałmużna czy dawa6 są czynnościami fizycznymi. 

 

                                                 
1 Koran, 51:56-58. 
2 Ibn Kasir, Tafsir… 
3 Koran, 6:162-163. 
4 Koran, 60:50. 
5 Koran, 28:78. 
6 Głoszenie Islamu i zapraszanie innych do tej religii. (Przyp. red.). 
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Muhammad bin Abd al-Wahhab (RA) powiedział:  

Akty czci, które zostały nakazane przez Allaha należą do Islamu, wiary i ihsan. Są to 

suplikacje, strach, nadzieja, zaufanie, tęsknota, lęk, pokora, obawa, skrucha, szukanie 

pomocy, szukanie ochrony, prośby o wsparcie, ubój, przysięgi, jak również inne akty czci. 

Wszystkie one należą tylko do Allaha1. 

 

Islam jest kompletną drogą życia i możemy w nim znaleźć odpowiedzi na każde pytanie 

dotyczącego tego, jak mamy postępować. Wiemy już, że zostaliśmy stworzeni tylko po to by 

oddawać cześć naszemu Stwórcy. Pozostaje pytanie, w jaki sposób możemy to robić? 

 

Czcijcie Boga i nie dodawajcie Mu współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i 

bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu i sąsiadowi, który jest wam 

obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i tym, którym zawładnęły wasze 

prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy!2 

 

„Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu 

niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie 

swoich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie i wam, i im – i nie przybliżajcie się do czynów 

szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego 

zakazał Bóg – inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie 

rozumni!  

I zbliżajcie się do majątku sieroty jedynie z tym, co jest lepsze, dopóki nie osiągnie wieku 

dojrzałego. I dawajcie pełną miarę i wagę, według słuszności. My nie nakładamy niczego na 

żadną duszę, jak tylko według jej możliwości. A kiedy mówicie, to bądźcie sprawiedliwi, 

nawet jeśliby to był krewny. I wypełniajcie przymierze Boga! Oto, co On wam nakazał! Być 

może, wy się zastanowicie!” 

To jest Moja droga prosta! Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach, 

aby one nie oddzieliły was od Jego drogi! Oto, co nakazał wam Bóg! Być może, będziecie 

bogobojni!3 

 

W powyższych wersetach widzimy, że gdy Allah mówi nam, byśmy oddawali Mu cześć i 

nie dodawali Mu w tej czci żadnych współtowarzyszy, łączy ten rozkaz z zachętą do 

dobroczynności, niesienia pomocy potrzebującym oraz z nakazem przestrzegania praw innych 

ludzi. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Człowiek każdego dnia powinien dać sadaqa4 za 

każdy organ swojego ciała. Być sprawiedliwym między dwojgiem skłóconych ludzi to sadaqa. 

Pomagać drugiemu człowiekowi wsiąść na zwierzę lub pomagać mu w niesieniu jego bagaży 

to sadaqa. Dobre słowo to sadaqa, każdy krok do modlitwy to sadaqa i usuwanie przeszkód z 

drogi to sadaqa5. 

 

                                                 
1 Muhammad bin Abdulwahab, Usul as-Salasa. 
2 Koran, 4:36. 
3 Koran, 6:151-153. 
4 Jałmużna, pomoc drugiemu człowiekowi (ar.). 
5 Al-Buchari i Muslim. 
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Z powyższego hadisu jasno wynika, że jeśli jesteśmy dobrzy dla innych, pomagamy 

biednym, karmimy głodnych, pomagamy słabym i chorym, to jest to ibadat, jeśli nasza 

intencja jest prawidłowa1. 

Nawet nasza praca może być ibadat, jeśli oczywiście jest zgodna z zasadami Islamu. 

Warunkiem jest szczerość naszej intencji. Zarobione pieniądze powinniśmy przeznaczać na 

utrzymanie siebie i rodziny, wsparcie naszej religii, budowę meczetów oraz pomoc biednym i 

potrzebującym. 

 

Relacjonował Sauban (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Najlepszy dinar to dinar wydany na swoją 

rodzinę, dinar wydany na swoje zwierzę na drodze Allaha i dinar wydany na swoich 

towarzyszy na drodze Allaha”.  

Abu Kilaba (jeden z przekazujących) powiedział:  

Jaka osoba ma większą nagrodę od tego, kto przeznacza pieniądze na młodych członków 

swojej rodziny? Allah wynagrodzi mu to i uczyni ich bogatymi2.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Daj dinara dla sprawy Allaha, dinara na 

uwolnienie niewolnika lub jako jałmużnę dla potrzebującego i dinara na swoją rodzinę. 

Największą nagrodę otrzymasz za dinara wydanego na swoją rodzinę3. 

 

Relacjonował Sad bin Malik (RAA):  

Prorok (SAAWS) odwiedził mnie w roku pożegnalnej pielgrzymki ze względu na chorobę, o 

której sądziłem, że jest śmiertelna. Powiedziałem: „Wysłanniku Allaha, jak widzisz, jestem 

bardzo chory, a mam majątek i nie mam spadkobierców, poza córką. Czy mam oddać dwie 

trzecie mego majątku na jałmużnę?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie”. Zapytałem: „Czy 

mam dać połowę?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie”. Po chwili rzekł: „Jedną trzecią, 

Sadzie, ale i jedna trzecia to za dużo. Lepiej, abyś zostawił twoich spadkobierców bogatymi, 

niż biednymi i żebrzącymi. Allah wynagrodzi cię za to, co wydajesz w intencji zadowolenia 

Go, nawet jeśli jest to garść pożywienia, które wkładasz do ust żony”. Powiedziałem: 

„Wysłanniku Allaha! Czy przeżyję moich towarzyszy?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Jeśli 

miałbyś zostać w tyle, zostaniesz wyniesiony i wywyższony za każdy uczynek, który spełnisz, 

mając na celu zadowolenie Allaha. Mam nadzieję, że będziesz żył długo i przyniesiesz korzyść 

jednym ludziom, a innym zaszkodzisz. O Allahu! Proszę, dopełnij emigracji moich towarzyszy 

i nie rozkazuj im zawracać”.  

Sad umarł w Mekce, a Wysłannik Allaha (SAAWS) opłakiwał jego śmierć4.  

 

Podsumowując: wszystkie dobre uczynki (obowiązkowe czy zalecane) mogą być ibadat, 

jeśli nasza intencja jest prawidłowa.  

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Ibadat to posłuszeństwo względem Allaha, które okazujemy, czyniąc to, co nakazał poprzez 

Swych Wysłanników (AS).  

                                                 
1 Tzn. jeśli czynimy to wszystko z intencją zadowolenia Allaha. (Przyp. red.). 
2 Muslim. 
3 Muslim. 
4 Al-Buchari i Muslim. W słowach Proroka (SAAWS) nie chodzi o dopełnienie emigracji w sensie 

dosłownym (pożegnalna pielgrzymka odbyła się w dziesiątym roku Hidżry), lecz o dopełnienie nagrody za nią. 

Do tego też odnosi się prośba Wysłannika Allaha (SAAWS), by Allah nie umniejszał nagrody emigrantów po 

tym, jak mogli powrócić do Mekki. (Przyp. red.). 
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Powiedział także: 

Ibadat jest pojęciem wszechstronnym, obejmującym wszystko to, co Allah kocha i z czego 

jest zadowolony – może być to mowa i mogą być to uczynki, i nie ma znaczenia, czy są one 

jawne czy skryte1.  

 

Al-Kurtubi (RA) powiedział:  

Rdzeniem ibadat jest pokora i posłuszeństwo. Wszelkiego rodzaju obowiązki, które zostały 

ludziom nakazane, nazywają się ibadat, ponieważ wymagane jest, aby wykonywać je z pokorą 

i posłuszeństwem względem Boga – Najwyższego2.  

 

 

Miłość do Allaha (Hubb Allah) 
 

A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga, to zliczyć ich nie zdołacie. Zaprawdę, 

Bóg jest Przebaczający, Litościwy!3 

 

Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Boga. A kiedy dotknie was 

nieszczęście, to wy do Niego kierujecie wasze błagania4. 

 

Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. Wy nie widzieliście niczego. On dał wam 

słuch, wzrok i serca. Być może, będziecie wdzięczni!5 

 

Allah dał nam wszystko, co mamy. Nasze ciała i wszystkie rzeczy, które nas otaczają, nie 

są niczym innym, jak darem od Allaha. Gdy dokładnie przyjrzymy się światu, zobaczymy, jak 

idealnie został stworzony. Spokojnie możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy od Boga 

wszystko, czego możemy potrzebować. Czyż nie powinniśmy być wdzięczni? Czyż nie 

powinniśmy kochać Tego, Który podarował nam to wszystko? 

Miłość do Allaha jest esencją Islamu, esencją tauhid i powinna być silniejsza od każdej 

innej miłości. Miłość do kogokolwiek lub czegokolwiek większa od miłości do Allaha jest 

równoznaczna z politeizmem. Gdy nasza miłość będzie czysta, gdy będziemy kochać Allaha 

bardziej niż cokolwiek innego, nasza wiara również będzie czysta i mocna, co zaowocuje 

naszym posłuszeństwem wobec Boskich nakazów i zakazów. 

 

A wśród ludzi są tacy, którzy sobie biorą, poza Bogiem, Jemu równych, miłując ich, jak 

się miłuje Boga. Ale ci, którzy wierzą; są gorliwsi w miłości do Boga. O, gdyby ci, którzy 

czynią niesprawiedliwość, mogli wiedzieć, kiedy zobaczą karę, że moc należy w całości do 

Boga i że Bóg jest straszny w karaniu!6 

 

W tym wersecie znajdujemy opis wierzących jako tych, którzy miłują Allaha ponad 

wszystko inne. Werset ten informuje nas również o losie politeistów w życiu przyszłym, o 

karze, jaka ich spotka. Allah pokazał nam ich zbłądzenie, które polegało na stawianiu 

stworzeń na równi z ich Stwórcą lub co gorsza, wyżej od Niego. Widzimy teraz, że sama 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Madżmu al-Fatawa. 

 
2 Al-Kurtubi, Al-Dżami li Ahkam al-Koran. 
3 Koran, 16:18. 
4 Koran, 16:53. 
5 Koran, 16:78. 
6 Koran, 2:165. 
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miłość do Allaha nie wystarczy, dopóki nie będzie szczera i nie będzie silniejsza od każdej 

innej miłości. 

 

Powiedz: „Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze 

majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam 

się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze 

– to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem”. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi 

szerzących zepsucie1. 

 

Z tego wersetu dowiadujemy się, że miłość do Allaha i do Proroka Muhammada 

(SAAWS), a także do tego, co nakazał nam Allah oraz do dokładania starań na Jego drodze 

jest naszym obowiązkiem. Oczywiście naturalnym jest, że kochamy wiele rzeczy tego świata, 

jak ojczyznę, dom, rodzinę itd. Jednak nie powinny być one dla nas najważniejsze. 

Powinniśmy wielbić przede wszystkim naszego Stwórcę, podczas gdy wszystko inne może 

odgrywać jedynie drugoplanową rolę.  

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jeśli znajdą się w człowieku trzy rzeczy, to odczuje 

on słodkość wiary. Są to największe umiłowanie Allaha i Jego Wysłannika, kochanie drugiego 

człowieka tylko dla Allaha, nienawiść wobec powrotu do niewiary po tym jak Allah uratował 

od niej człowieka – tak, jak nienawidzi się wtrącenia do Piekła2.  

 

Słodkość wiary oznacza tu szczęście, radość oraz wewnętrzny spokój. Jednak by ją 

osiągnąć, człowiek musi spełnić trzy warunki przedstawione nam przez Proroka Muhammada 

(SAAWS). Dopiero po ich spełnieniu muzułmanin będzie odczuwał przyjemność z 

wykonywania aktów czci, a dzięki wewnętrznemu spokojowi zniesie wszelkie trudy i 

cierpienia, co zaowocuje prawdziwym i stałym szczęściem w tym życiu oraz w życiu 

ostatecznym. 

Wiemy już, że nasza miłość do Allaha, a następnie do Jego Wysłannika (SAAWS) 

powinna być większa od każdej innej miłości. Wiemy też, że przejawia się ona w 

posłuszeństwie Boskim nakazom i zmaganiach na Jego drodze. Jeśli naprawdę szczerze 

kochamy Allaha, to staramy się dowiedzieć jak najwięcej o naszym Stwórcy, dowiedzieć się, 

jak Allah opisał Siebie w Swojej Księdze. Ta wiedza i ta nauka powinna poprzedzać 

wszystkie inne, gdyż najważniejsze jest, byśmy poznali naszego Stwórcę. 

 

Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. Zaprawdę, Bóg jest 

Potężny, Przebaczający!3 

 

I powiedz: „Panie mój! Pomnóż moją wiedzę!”4 

 

Wywyższy Bóg – na różne stopnie – tych spośród was, którzy wierzą i którzy otrzymali 

wiedzę. Bóg jest w pełni Świadomy tego, co czynicie!5 

 

Co jeszcze może oznaczać nasza miłość do Allaha? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy 

w Koranie: 

                                                 
1 Koran, 9:24. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Koran, 35:28. 
4 Koran, 20:114. 
5 Koran, 58:11. 
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Powiedz: „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i 

przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!” Powiedz: „Słuchajcie 

Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… Zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!”1 

 

Jeśli faktycznie kochamy Allaha, to musimy szczerze przestrzegać Jego zakazów i 

wypełniać jego nakazy, a kto może być dla nas lepszym wzorem niż Prorok Muhammad 

(SAAWS)? Nie możemy praktykować naszej religii bez naśladowania Proroka (SAAWS). 

Wiedza przekazana innym Prorokom (AS) została zniekształcona lub utracona. Jedyną pewną 

wiedzą, jaką posiadamy, jest ta, która została objawiona Prorokowi Muhammadowi 

(SAAWS). Powinniśmy więc ufać Allahowi i wierzyć we wszystko, co przekazał nam za 

pośrednictwem Swojej Księgi, jak również w to, co zostało nam przekazane przez Proroka 

Muhammada (SAAWS). 

 

Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… My nie 

posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem2. 

 

Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór dla każdego, kto spodziewa się Boga i Dnia 

Ostatniego i kto Boga często wspomina3. 

 

Relacjonował Anas ibn Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nikt z was nie będzie miał pełnej wiary, dopóki 

nie będzie kochał mnie bardziej niż swojego ojca, swoje dzieci i całą ludzkość”4.  

 

Prorok (SAAWS) jest dla nas najlepszym przykładem człowieka całkowicie oddanego 

Allahowi. Dlatego to jego powinniśmy kochać bardziej niż innych ludzi. Szczera miłość ma 

natomiast wpływ na nasze zachowanie. Z tego powodu miłość do Wysłannika Allaha 

(SAAWS) przejawia się w naszym posłuszeństwie względem jego nauk. Gdy jest silna, to 

chroni nas przed zejściem z drogi prostej.  

Podsumowując: Nigdy nie będziemy kochać Allaha, dopóki nie będziemy naśladować 

Proroka Muhammada (SAAWS). Nigdy nie będziemy prawdziwymi wierzącymi, dopóki w 

całości nie będziemy postępować zgodnie z Boskim prawem, obejmującym wszystkie nasze 

działania, które Allah zesłał Prorokowi Muhammadowi (SAAWS). 

 

Relacjonowała Aisza (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto dopuszcza się czynu, który nie jest oparty na 

naszej religii, tego czyn zostanie odrzucony”5. 

 

Jeśli faktycznie kochamy Allaha, to z naszego życia powinniśmy usunąć wszystko, co nie 

jest związane z Islamem. Natomiast powinniśmy wprowadzać jak największą ilość ibadat. 

Najważniejsze w naszym życiu powinny modlitwa, wspominanie Boga, post, praca na rzecz 

Islamu i inne akty czci. 

Powinniśmy  zastanowić się, czy faktycznie Allah jest dla nas najważniejszy i czy 

naprawdę kochamy go bardziej niż cokolwiek innego. Co jest dla nas celem w życiu? 

                                                 
1 Koran, 3:31. 
2 Koran, 4:80. 
3 Koran, 33:21. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Tzn. nie zostanie przyjęty przez Allaha jako dobry uczynek. (Przyp. red.). Muslim. 
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Zarabianie pieniędzy? Kariera? Spełnianie własnych potrzeb? Jeśli tak jest, to wtedy te rzeczy 

stają się dla nas ważniejsze od Allaha i zaprzeczamy własnemu wyznaniu wiary!  

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Pewien człowiek zapytał: „O Wysłanniku Allaha, kiedy nadejdzie Godzina?” Prorok 

(SAAWS) spytał: „A co przygotowałeś na tę Godzinę?” Ów człowiek odpowiedział: „Nie 

przygotowałem na nią zbyt dużo postu, modlitwy i jałmużny, ale kocham Allaha i Jego 

Wysłannika”. Prorok (SAAWS) rzekł: „Będziesz więc w raju z tymi, których kochasz”1.  

 

Pamiętajmy, że w życiu przyszłym będziemy z tymi, których kochamy. Nie powinniśmy 

tego zbagatelizować. Zastanówmy się, co tak naprawdę kochamy najbardziej, czemu 

poświęcamy największą ilość naszego czasu? Jeśli żyjemy dla Allaha, to jesteśmy na 

właściwej drodze, ale jeśli dla czegokolwiek innego, to powinniśmy postarać się jak 

najszybciej to zmienić. 

 

Wzięliście sobie, poza Bogiem, bałwanów, jako znak wzajemnej miłości w życiu tego 

świata. Potem, w Dniu Zmartwychwstania, będziecie się wyrzekać jedni drugich i będziecie 

się wzajemnie przeklinać. Waszym miejscem schronienia będzie Ogień i nie będziecie mieli 

pomocników2. 

 

 

Al-Wala wa al-Bara 
 

Wspomnieliśmy już, że jeśli nasza miłość do Allaha jest szczera, to staramy się 

dowiedzieć, jak Allah opisał Siebie w Swojej Księdze oraz staramy się poznać to, co 

zadowala Allaha oraz to, co powoduje Jego gniew. Staramy się kochać to, co jest dobre (a jest 

nam zakazane bądź zalecane). Staramy się odejść od wszelkiego zła i grzechu, nienawidząc 

tego, co jest dla nas zakazane. Jest to dalsza konsekwencja naszej miłości względem Allaha, a 

określana jest terminem al-Wala wa al-Bara.  

Al-Wala (to słowo może oznaczać miłość, wsparcie lub pomoc) w kontekście religijnym 

oznacza całkowite zgadzanie się z wierzeniami, czynami i wypowiedziami, które są nakazane 

lub zalecane przez Islam, a także poczucie braterstwa, jakie łączy wiernego z innymi 

muzułmanami. 

Al-Bara (oddzielenie lub rozróżnienie) oznacza sprzeciw wobec wszystkiego, co Islam 

potępia oraz czego zakazuje, a także oddalenie się od innowierców. (Ta druga kwestia często 

bywa źle rozumiana, dlatego szerzej wyjaśnimy ją w dalszej części pracy). 

 

Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

Kto kocha na drodze Allaha i nienawidzi na drodze Allaha, zawiera przyjaźnie (okazuje 

wsparcie i pomoc) na drodze Allaha i deklaruje swą wrogość (wobec tych, którzy zwalczają 

nas i naszą religię) na drodze Allaha, ten otrzyma ochronę od Allaha. Żaden sługa Allaha nie 

skosztuje (prawdziwej) słodkości wiary, dopóki nie zrobi tego wszystkiego (na drodze Allaha), 

chociażby często modlił się i pościł. Większość ludzi buduje swoje relacje z innymi ludźmi 

tylko dla doczesnych korzyści, ale to nie pomoże im w niczym (w dniu Sądu Ostatecznego)3.  

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Koran, 29:25. 
3Ibn Radżab al-Hanbali, Dżami al-Ulum wa al-Hikam. 
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Wyznanie wiary (nic nie jest godne czci, jak tylko Allah) zobowiązuje cię, byś kochał tylko 

na drodze Allaha, byś nienawidził tylko na drodze Allaha, byś zawierał przyjaźnie tylko na 

drodze Allaha oraz byś deklarował swą wrogość tylko na drodze Allaha; zobowiązuje cię, byś 

kochał to, co kocha Allah i nienawidził tego, czego nienawidzi Allah1. 

 

Niezmiernie ważne jest, byśmy kochali wszystko, co zadowoli Allaha. Wszelkiego rodzaju 

akty czci i dobroczynności, jak modlitwa, wspominanie Boga, suplikacje, jałmużna, post, 

nawoływanie do Islamu itd. powinny być dla nas czymś, z czym zgadzamy się całkowicie, co 

kochamy oraz co sprawia nam przyjemność. 

To samo tyczy się Islamu jako całości. Powinniśmy zgadzać się z każdym aspektem naszej 

religii. Wszystko co związane jest z Islamem powinno być przez nas aprobowane i popierane. 

Powinniśmy kochać naszą religię i nie dołączać do niej elementów żadnego innego systemu 

czy innej religii, gdyż Islam jest wystarczający dla człowieka i doskonały. 

 

Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się 

ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was 

w pełni Moją Dobrocią; wybrałem dla was Islam jako religię2.  

 

A od tego, kto poszukuje innej religii niż Islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu 

ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę3. 

 

A ci, którzy nie uwierzyli – to biada im! Bóg udaremni ich uczynki.  

Tak jest dlatego, że oni okazują wstręt do tego, co zesłał Bóg, On zaś uczyni daremnymi 

ich działania4. 

 

Mówią ci, którzy nie uwierzyli: „Dlaczego nie została zesłana jakaś sura?” A kiedy 

zostaje zesłana jakaś sura, pewnie wyłożona, i wspomina się w niej walkę, widzisz, jak ci, 

których serca są chore, spoglądają na ciebie zamglonym spojrzeniem umierającego. A 

lepsze byłoby dla nich  

posłuszeństwo i słowo odpowiednie. A skoro sprawa jest postanowiona, lepiej byłoby dla 

nich, aby byli szczerzy wobec Boga5. 

 

Niechęć względem nakazów Allaha jest oznaką hipokryzji, która prowadzi do niewiary. 

Powinniśmy przestrzegać zasad Islamu, a akty czci wykonywać z miłością. 

 

Relacjonował Abdallah bin Amr (RAA): 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nikt z was prawdziwie nie uwierzy, póki jego 

skłonności nie będą zgodne z tym, co przekazałem”6. 

 

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

Tak jest dlatego, że oni poszli za tym wszystkim, co wywołuje gniew Boga, a czuli wstręt 

do tego, co Jemu się podoba. Przeto On uczynił daremnymi ich postępki.  

Czy sądzą ci, w których sercach tkwi choroba, iż Bóg nie ujawni ich zawiści?7 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Al-Ihtidżadż bi al-Qadar. 
2 Koran, 5:3. 
3 Koran, 3:85. 
4 Koran, 47:8-9. 
5 Koran, 47:20-21. 
6 Al-Buchari. 
7 Koran, 47:27-29. 
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Powiedz: „Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze 

majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam 

się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze 

– to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem”. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi 

szerzących zepsucie1. 

 

Nie jest wystarczającym, byśmy tylko pilnowali się, by nie zgrzeszyć, musimy również 

czuć odrazę do wszelkiego grzechu i trzymać się od niego z daleka2. Jeśli nie będziemy w 

pełni rozumieć zła płynącego z rzeczy zakazanych, to nasza wiara będzie słaba i łatwo 

będziemy mogli ulec pokusom szatana. 

 

A jeśli szatan wodzi cię na pokuszenie, to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę, On jest 

Słyszący, Wszechwiedzący!  

Zaprawdę, ci, którzy są bogobojni, kiedy ich dosięga pokusa szatana, przypominają sobie 

i wtedy widzą jasno3. 

 

Z powyższego wersetu jasno wynika, że możemy się ustrzec przed grzechem jedynie 

poprzez zwiększenie bogobojności, a prawdziwa bogobojność płynie z wiedzy. 

 

Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. Zaprawdę, Bóg jest 

Potężny, Przebaczający!4 

 

Tak też powinniśmy rozumieć i znać szkody płynące z rzeczy zakazanych, przez co 

będziemy mogli się od nich ustrzec. Powinniśmy nie mieć z nimi nic wspólnego i odsuwać się 

od nich jak najdalej. Grzechy w Koranie i sunnie przedstawione są jako obrzydliwość, jako 

coś, z czego płynie zło i szkoda dla ludzkości. 

 

I wiedzcie, że Posłaniec Boga jest pośród was. Jeśliby on posłuchał was w wielu 

sprawach, to z pewnością ponieślibyście szkodę. Lecz Bóg dał wam pokochać wiarę i On 

ozdobił ją w waszych sercach, a uczynił dla was nienawistną niewiarę, zepsucie i 

nieposłuszeństwo. Tacy – oni idą drogą prawości5. 

  

Przede wszystkim powinniśmy rozumieć błogosławieństwo i miłosierdzie, jakim obdarzył 

nas Allah, obdarzając nas Islamem. Powinniśmy okazać wdzięczność Allahowi za 

wyratowanie nas od niewiary oraz czuć do niej odrazę, a także nienawidzić powrotu do niej. 

 

„Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu 

niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie 

swoich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie i wam, i im – i nie przybliżajcie się do czynów 

szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego 

zakazał Bóg – inaczej jak zgodnie z prawem. Oto, co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie 

rozumni”!6 

 

                                                 
1 Koran, 9:24. 
2 Por. np. przytoczony dalej werset 17:32. (Przyp. red.). 
3 Koran, 7:200-201. 
4 Koran, 35:28. 
5 Koran, 49:7. 
6 Koran, 6:151. 
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O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość 

wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!  

Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir i odwrócić 

was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie zaprzestaniecie?1 

 

Nie umieszczaj razem z Bogiem żadnego innego boga, abyś nie został poniżonym i 

opuszczonym!  

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – 

dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i 

nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!  

Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: „Panie mój, bądź dla 

nich Miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały”.  

Wasz Pan wie najlepiej, co jest w waszych duszach, jeśli jesteście dobrzy. I On, zaprawdę, 

jest Przebaczający dla tych, którzy się nawracają!  

I dawaj krewnemu, co mu się należy, i biednemu, i podróżnemu, lecz nie rozrzucaj 

nadmiernie!  

Zaprawdę, rozrzutni są braćmi szatanów, a szatan jest niewdzięczny względem swego 

Pana. 

A jeśli odsuniesz się od nich, to poszukując Miłosierdzia twego Pana, którego się 

spodziewasz, powiedz im chociaż przyjemne słowo.  

I nie kładź ręki zaciśniętej na twoją szyję, i nie otwieraj jej też zbyt szeroko, bo zostaniesz 

zganiony, biedny.  

Zaprawdę, twój Pan daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i wymierza je! Zaprawdę, 

On jest względem swoich sług w pełni Świadomy i jasno Widzący!  

I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, 

podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim grzechem!  

I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!  

I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba że zgodnie z prawem! 

A jeśli kto został zabity niesprawiedliwie, to My dajemy jego bliskiemu władzę. Lecz niech 

on nie przesadza w zabijaniu; on z pewnością otrzyma pomoc!  

Zbliżajcie się do majątku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni, zanim ona dojdzie do 

wieku dojrzałego. Wypełniajcie wasze zobowiązania, ponieważ o zobowiązanie zapytają.  

Dawajcie pełną miarę, kiedy mierzycie, i ważcie wagą sprawiedliwą! To jest lepsze i 

piękniejsze w swoim rezultacie.  

I nie idź w ślad za tym, o czym nie masz wcale wiedzy! Zaprawdę, słuch, wzrok i serce 

będą z tego zdawały sprawę!  

I nie stąpaj dumnie po ziemi, bo przecież nie rozerwiesz ziemi ani nie osiągniesz 

wysokości gór.  

To, co jest złe w tym wszystkim, jest dla twego Pana wstrętne.  

Oto, co objawił ci twój Pan z mądrości. I nie umieszczaj obok Boga żadnego innego 

boga, bo zostaniesz wrzucony do Gehenny, zganiony, wzgardzony2. 

 

O wy, którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydzą z drugich; być może, tamci są lepsi 

od nich. Ani też kobiety – z kobiet; być może, tamte są lepsze od nich. I nie zniesławiajcie 

siebie samych, i nie obrzucajcie się wyzwiskami. Jakże złe jest słowo „zepsucie” – po 

przyjęciu wiary! A ten, kto się nie nawróci – to ci – oni są niesprawiedliwi.  

                                                 
1 Koran, 5:90-91. Zakaz spożywania wina (ar. chamr) obejmuje także każdy inny alkohol i wszelkie 

szkodliwe używki. Majsir to popularna wśród pogańskich Arabów gra hazardowa; zakaz hazardu obejmuje także 

wszelkie inne gry hazardowe i losowe.  
2 Koran, 17:22-39. 
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O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zaprawdę, niektóre podejrzenia są 

grzechem! Nie szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie jedni drugich w ich 

nieobecności! Czy chciałby któryś z was jeść ciało swego brata, kiedy on umarł? Przecież 

czulibyście wstręt do tego! Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!1 

 

Relacjonował Dżabir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Dla każdego, kto wierzy w Allaha i Dzień Sądu 

Ostatecznego, zabronione jest siedzenie przy stole, gdzie spożywane jest wino”2.  

 

Dalszą konsekwencją miłości do Allaha jest poczucie braterstwa, które łączy wiernego z 

innymi muzułmanami, pomaganie im, gdy są w potrzebie, godne traktowanie i szanowanie 

ich – tak, jak na to zasługują.  

 

Wierni są przecież braćmi! Ustanawiajcie więc pokój między waszymi dwoma braćmi i 

bójcie się Boga! Być może, wy dostąpicie Miłosierdzia3. 

 

Muzułmanie tworzą jedną wspólnotę i powinni traktować innych muzułmanów jak 

własnych braci. Islam nie przyszedł, by szerzyć nienawiść i pogłębiać podziały między 

ludźmi, wręcz przeciwnie – celem Islamu jest zjednoczenie wszystkich dzieci Adama oraz 

ustanowienie pokoju. Bez znaczenia jest pochodzenie, nacja czy rasa. Na wschodzie czy na 

zachodzie muzułmanie zawsze są braćmi. Islam uświadamia człowiekowi, że świat nie należy 

tylko do niego, że są również inni ludzie, z których zdaniem musi się liczyć, którym musi 

pomóc, gdy będą w potrzebie, oraz którzy są zobligowani pomóc jemu, gdy on będzie 

potrzebował pomocy. Tak Islam znosi egoizm, zastępując go sprawiedliwą współpracą 

międzyludzką. 

 

I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga 

nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście się 

przez Jego dobroć braćmi! Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego 

wyratował. W ten sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą 

prostą!4 

 

Relacjonował Abu Musa(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Relacje między jednym muzułmaninem a drugim 

są jak budowla, której jedne części podtrzymują drugie”. Prorok (SAAWS) zobrazował to 

splatając palce obu rąk5. 

 

Relacjonował Numan bin Baszir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Wierni we wzajemnej dobroci, współczuciu i 

sympatii są jak jedno ciało. Gdy jeden narząd cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i 

gorączką”6. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

                                                 
1 Koran, 49:11-12. Przez porównanie obmawiania innych do kanibalizmu Bóg chce w tym wersecie pokazać, 

że obie te rzeczy są równie obrzydliwe. (Przyp. red.). 
2 At-Tirmizi, Ahmad. 
3 Koran, 49:10. 
4 Koran, 3:103. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że pewien człowiek wyruszył w odwiedziny do 

brata (w Islamie) mieszkającego w innym mieście. Allah postawił na jego drodze anioła, który 

spytał go: „Co zamierzasz zrobić?” Podróżny odparł: „Mam intencję odwiedzić brata z tego 

miasta”. Anioł spytał: „Czy masz do niego jakąś sprawę?” Człowiek odpowiedział: „Nie 

mam innego powodu do wizyty poza tym, że kocham go przez wzgląd na Allaha 

Najwyższego”. Słysząc to, anioł powiedział: „Zostałem posłany do ciebie przez Allaha, aby 

cię poinformować, że On kocha ciebie, tak jak ty kochasz swojego brata przez wzgląd na 

Niego”1. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że w Dniu Zmartwychwstania Allah powie: „Gdzie 

są ci, którzy miłowali się wzajemnie przez wzgląd na Moją Chwałę? Dzisiaj, kiedy nie ma 

innego cienia poza Moim cieniem, dam im w nim schronienie”2. 

 

Relacjonował Muaz bin Dżabal (RAA):  

Wysłannik Allaha powiedział, że Allah powiedział: „Dla tych, którzy kochają się nawzajem 

przez wzgląd na Moją Chwałę, będą w Dniu Sądu siedzenia ze światła i zazdrościć im będą 

prorocy i męczennicy”3. 

 

Relacjonował Abu Idris al-Chaulani (RA):  

Wszedłem kiedyś do meczetu w Damaszku, gdzie dostrzegłem młodego mężczyznę o 

lśniących zębach, wokół którego zgromadzeni byli ludzie. Gdy w czymś się poróżnili, prosili 

go o radę i postępowali według niej. Spytałem, kim jest ten człowiek i powiedziano mi, że to 

Muaz bin Dżabal (RAA). Następnego dnia, kiedy dotarłem do meczetu, Muaz (RAA) już tam 

był i modlił się. Poczekałem, aż skończy, podszedłem do niego od przodu, pozdrowiłem go 

mówiąc „Salam” i powiedziałem: „Na Allaha, kocham cię”. Muaz (RAA) zapytał: „Przez 

wzgląd na Allaha?” Powiedziałem: „Tak, dla Allaha”. Muaz (RAA) ponownie zapytał: 

„Przez wzgląd na Allaha?” Powiedziałem: „Tak, dla Allaha”. Wtedy Muaz (RAA) złapał mój 

płaszcz, przyciągnął mnie do siebie i powiedział: „Raduj się! Słyszałem Proroka (SAAWS) 

mówiącego, że Allah powiedział: Moja miłość jest przeznaczona dla tych, którzy kochają 

innych przez wzgląd na Mnie, spotykają się przez wzgląd na Mnie, odwiedzają się wzajemnie 

przez wzgląd na Mnie i rozdają jałmużnę przez wzgląd na Mnie”4. 

 

Wiemy już, jak ważne jest, byśmy kochali innych muzułmanów tylko ze względu na 

Allaha. Co więc oznacza nasza miłość do innych muzułmanów? Jak powinniśmy rozumieć 

braterstwo między wiernymi? 

 

Relacjonował Dżabir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Muzułmaninem jest ten, od którego ręki i języka 

są bezpieczni inni muzułmanie”5. 

 

Relacjonował Abu Musa (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto wchodzi do meczetu lub przechodzi przez 

rynek niosąc strzały, powinien trzymać je za groty, aby nie wyrządzić krzywdy żadnemu 

muzułmaninowi”1.  

                                                 
1 Muslim. 
2 Muslim. 
3 At-Tirmizi. 
4 Malik, Muwatta. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
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Muzułmanin nie może w żaden sposób krzywdzić innego muzułmanina, nie może 

krzywdzić go ręką (używając przemocy wobec niego, bądź okradając go), nie może również 

krzywdzić go językiem (przeklinając go, oszukując, obgadując lub plotkując o nim). Przykład 

ze strzałami pokazuje nam, jak bardzo powinniśmy być ostrożni. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina. 

Nie powinien go oszukiwać, okłamywać, ani pozostawiać bez pomocy. Cokolwiek należy do 

muzułmanina, jest dla drugiego nietykalne – jego honor, krew i majątek. Pobożność znajduje 

się tutaj (i wskazał trzy razy na swą pierś). Aby popełnić zło, wystarczy pogardzać 

muzułmaninem”2. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Nie zazdrośćcie sobie nawzajem, nie podbijajcie 

sztucznie cen podczas licytacji, nie nienawidźcie siebie nawzajem, nie miejcie do siebie urazy, 

nie włączajcie się do transakcji, gdy już ktoś w niej uczestniczy. Słudzy Allaha, bądźcie dla 

siebie jak bracia. Muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina, nie uciska go, nie 

spogląda na niego wyniośle i nie poniża go. Pobożność jest tutaj (wskazał na pierś trzy razy). 

Aby popełnić zło, wystarczy pogardzać muzułmaninem. Wszystko, co należy do muzułmanina, 

jest zabronione drugiemu: jego krew, majątek i honor3.  

 

Hadisy te podkreślają wagę więzi braterskich między muzułmanami. Ostrzegają nas, 

byśmy nigdy nie zazdrościli innym muzułmanom dóbr, które posiadają, byśmy porzucili 

wszelkie urazy oraz byśmy nie krzywdzili swych braci w żaden sposób. Powinniśmy unikać 

wszystkiego, co rodzi wzajemną wrogość. 

 

O wy, którzy wierzycie! Jeśli ktoś z was odrzuci swoją religię… Bóg niebawem 

przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochają; oni będą pokorni względem 

wiernych, a dumni wobec niewiernych; będą walczyli na drodze Boga i nie będą się bać 

nagany ganiącego. To jest Łaska Boga. A Bóg jest Wszechobejmujący, Wszechwiedzący!4 

 

W tym wersecie znajdujemy opis prawdziwych wiernych, którzy kochają Allaha i są przez 

Niego kochani. Są oni pokorni, skromni, czuli, troskliwi względem innych wiernych. 

Podejmują oni różnego rodzaju wysiłki na drodze Allaha, zmagając się ze swoimi słabościami 

oraz broniąc religii Allaha. Nie będą oni lekceważyć napomnień, przeciwnie – będą cały czas 

starali się być lepszymi ludźmi. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: Muzułmanin ma pięć obowiązków wobec drugiego 

muzułmanina: odpowiedzieć na pozdrowienie, odwiedzić go w czasie choroby, wziąć udział w 

jego pogrzebie, przyjąć jego zaproszenie i odpowiedzieć Jarhamukullah, kiedy  tamten po 

kichnięciu powie Alhamdulillah”5.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

                                                                                                                                                         
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 At-Tirmizi. 
3 Muslim. 
4 Koran, 5:54. 
5 Al-Buchari. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Istnieje sześć praw jednego muzułmanina 

względem drugiego: kiedy cię pozdrawia, odpowiadasz mu; kiedy cię zaprasza, przyjmujesz 

zaproszenie; kiedy szuka rady, doradzasz mu; kiedy kicha i chwali Allaha, odpowiadasz 

Jarhamukullah; kiedy choruje, odwiedzasz go; kiedy umiera, uczestniczysz w jego 

pogrzebie”1. 

 

Relacjonował Al-Bara bin Azib (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) nakazał przestrzegania siedmiu rzeczy i wystrzegania się 

siedmiu innych rzeczy. Nakazał odwiedzać chorych, uczestniczyć w kondukcie pogrzebowym, 

odpowiadać kichającemu, pomagać poszkodowanemu i pomagać innym wypełniać ich 

przysięgi, przyjmować zaproszenia i odwzajemniać pozdrowienia. Zabronił nosić złotych 

pierścieni, pić ze srebrnych naczyń, używać jedwabnych narzut na siodło, nosić szat z 

jedwabiu i drogich tkanin2. 

 

Więzi braterskie pomiędzy muzułmanami powinny być wzmacniane poprzez 

przestrzeganie praw innych muzułmanów, opisanych w tych hadisach. Powinniśmy pamiętać, 

że musimy traktować innych muzułmanów w możliwie najlepszy sposób. Dlatego gdy 

pozdrawiamy innego muzułmanina lub zapraszamy go do naszego domu, róbmy to najlepiej 

jak potrafimy, by poczuł się jak nasz brat. 

 

A jeśli oni poproszą was o pomoc w religii, to na was ciąży obowiązek pomocy, jeśli tylko 

nie jest ona wymierzona przeciw ludowi, z którym zawarliście przymierze. Bóg widzi jasno 

to, co czynicie!3 

 

Relacjonował Ibn Umar(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Muzułmanin jest bratem drugiego muzułmanina. 

Nie powinien uciskać go, ani pozwolić, by poddał się swojej duszy skłonnej do zła. Kto 

zaspokoi potrzebę swego brata, tego potrzebę zaspokoi Allah; kto usunie trudności swojego 

brata, tego trudności usunie Allah w Dniu Sądu; kto ukrywa niedociągnięcia muzułmanina, 

tego niedociągnięcia Allah ukryje w Dniu Sądu Ostatecznego4. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Pomagaj swojemu bratu niezależnie od tego czy 

jest uciskającym, czy uciskanym”. Jeden z towarzyszy spytał: „Proroku, rozumiemy, że mamy 

pomagać, gdy jest uciskany, ale jak mamy pomagać ciemięzcy?” Prorok (SAAWS) 

odpowiedział: „Pomocą dla niego będzie powstrzymanie go przed uciskaniem innych”5. 

 

Zawsze musimy wspierać innych muzułmanów i pomagać im na tyle, na ile jesteśmy w 

stanie. Nigdy nie możemy pozostawić naszego brata samotnie i powinniśmy udzielić mu 

takiej pomocy, jakiej potrzebuje. Gdy muzułmanin jest atakowany bądź zagrożony, 

powinniśmy go bronić i udzielić mu schronienia. Tak samo powinniśmy ostrzec go, gdy 

przekracza normy i powstrzymać, gdyby chciał złamać prawo. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

                                                 
1 Muslim. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Koran, 8:72. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Żaden z was nie będzie prawdziwie wierzącym, 

dopóki nie będzie pragnął dla swojego brata tego, czego pragnie dla siebie1. 

 

Hadis ten jeszcze bardziej podkreśla ważność dobrego traktowania innych muzułmanów. 

Powinniśmy odnosić się do innych muzułmanów tak, jak chcemy, by odnoszono się do nas. 

Nie powinniśmy im zazdrościć, gdy osiągną jakiś sukces, a cieszyć się z niego tak, jak 

cieszylibyśmy się z niego, gdyby dotyczył nas samych. 

 

Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy razem wywędrowali, ci, którzy walczyli na drodze 

Boga swoimi dobrami i swoimi duszami, ci, którzy użyczyli schronienia i śpieszyli z pomocą – 

oni są przyjaciółmi jedni dla drugich2. 

 

I bądź cierpliwy z tymi, którzy rano i wieczór wzywają swego Pana, pragnąc oglądać Jego 

oblicze. I niech twoje oczy nie odwracają się od nich ku ozdobom życia tego świata3. 

 

Niezmiernie ważne jest, byśmy wybrali sobie przyjaciół spośród innych muzułmanów, 

gdyż wzmocni to nasze więzi braterskie oraz przyniesie nam wiele innych korzyści. Mając za 

przyjaciół muzułmanów zawsze będziemy się wzajemnie motywować do zwiększenia ilości 

naszych aktów czci oraz dobroczynności. Razem łatwiej będzie nam unikać grzechów, gdyż 

będziemy się wzajemnie napominać. Od innych muzułmanów zawsze możemy również 

nauczyć się czegoś, zwiększyć naszą wiedzę z zakresu religii. 

 

A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni 

nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i 

dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże Miłosierdzie. 

Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Mądry!4 

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i przebywajcie z tymi, którzy mówią prawdę!5 

 

Relacjonował Abu Musa(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Przykładem dobrego i złego towarzysza jest 

sprzedający perfumy i kowal. U sprzedawcy perfum, jeżeli nie dostaniesz prezentu, to 

kupujesz coś lub znajdziesz przyjemny zapach. Natomiast u kowala możesz spalić twoje 

ubranie i znajdziesz nieprzyjemny zapach6. 

 

Ibn Kudama (RA) powiedział:  

Wiedz, że nie każdy człowiek jest odpowiedni, by zostać twoim przyjacielem. Powinieneś 

najpierw upewnić się, że ma on cechy, które uczynią przyjaźń z nim korzystną, a nie 

szkodliwą. Dobry przyjaciel charakteryzuje się następującymi cechami:  

Jest inteligentny, ponieważ głupiec jedynie ci zaszkodzi, nawet wtedy, gdy będzie chciał 

dobrze. Jako inteligentnego rozumiem człowieka, który pojmuje naturę rzeczy takimi, jakimi 

są naprawdę, zarówno, jeśli doszedł do tego sam, jak i wtedy, gdy zostało mu to wyjaśnione.  

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Koran, 8:72. 
3 Koran, 18:28. 
4 Koran, 9:71. 
5 Koran, 9:119. 
6 Al-Buchari. 
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Ma dobre maniery, gdyż jest to obowiązek religijny. Ktoś, kto jest jedynie inteligentny, 

może ulec swojemu gniewowi oraz pokusom, a z tego powodu nie było by korzyści z przyjaźni 

z nim.  

Nie jest on kimś, kto grzeszy otwarcie, gdyż taka osoba nie boi się Allaha i nie można jej 

ufać.  

Nie wprowadza on innowacji w religii.  

Nie żyje on dla przyjemności doczesnych1.  

 

Tak jak powinniśmy wzmacniać więzi braterskie z muzułmanami, tak powinniśmy 

oddzielić się od innowierców. Nie powinniśmy przyjmować ich stylu życia ani brać ich sobie 

za bliskich towarzyszy. 

 

Mieliście już piękny przykład w Abrahamie i tych, którzy byli z nim, kiedy powiedzieli do 

swego ludu: „Zaprawdę, my nie mamy nic z wamii z tym, co wy czcicie oprócz Boga! 

Wyrzekamy się was!”2 

 

Powyższy werset pokazuje nam Proroka Abrahama (AS), który krytykował niewiarę ludzi 

ze swojej społeczności. Jak już powiedziano, nie powinniśmy brać sobie innowierców za 

bliskich towarzyszy. Należy zaznaczyć tu jednak, że za bliskiego towarzysza uważa się tu 

kogoś, kogo się naśladuje oraz z kim spędza się czas dzieląc wspólne zainteresowania i 

zajęcia. Nie jest zabronione utrzymywanie dobrych kontaktów z innowiercami! Wręcz 

przeciwnie, jest to sunna Proroka (SAAWS), o czym mowa będzie później. 

 

Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, 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 Sobą i do Boga zmierza wędrowanie.  

Powiedz: „Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy to ujawniacie – wie o 

tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Bóg jest nad każdą rzeczą 

Wszechwładny!”3 

 

Ty widzisz wielu spośród nich, jak biorą sobie za przyjaciół tych, którzy są niewierni. 

Jakże złe jest to, co przygotowały dla nich ich dusze! Rozgniewał się na nich Bóg i będą 

przebywać w cierpieniu na wieki! Gdyby wierzyli w Boga i Proroka, i w to, co jemu zostało 

zesłane, to nie wybraliby sobie niewiernych za przyjaciół. Lecz wielu spośród nich to 

bezbożnicy4. 

 

Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, żeby brali sobie za 

przyjaciół 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 wiarę i 

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!5 

 

                                                 
1Ibn Kudama, Muchtasar Minhadż al-Kasidin. 

 
2 Koran, 60:4. 
3 Koran, 3:28-29. 
4 Koran, 5:80-81. 
5 Koran, 58:22. 
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O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciół spoza 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!  

Oto wy jesteście tymi, którzy ich kochają, lecz oni was nie kochają. Wy wierzycie w 

Księgę w całości, oni zaś, kiedy was spotkają, mówią: „My wierzymy!”, a kiedy znajdują się 

na osobności, to gryzą sobie palce ze złości na was. Powiedz: „Umierajcie w waszej złości! 

Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co znajduje się w waszych piersiach!”  

Jeśli spotka was coś dobrego, to oni się martwią; a jeśli dosięgnie was coś złego, to oni 

się tym cieszą. Ale jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni, to wcale wam nie zaszkodzi ich 

podstęp. Zaprawdę, Bóg ogarnia to, co oni czynią!1 

 

Zakaz brania innowierców za bliskich towarzyszy wynika z tego, że przyjaciele spośród 

muzułmanów zachęcaliby nas i motywowali do wykonywania różnych aktów czci, natomiast 

innowiercy w najlepszym razie byliby bierni w tej kwestii. W większości przypadków 

mogliby jednak zniechęcać nas do tego, przez co ciężko byłoby nam praktykować naszą 

religię. Ponadto oczywistym jest również, że człowiek przyjmuje cechy i zachowania swojego 

przyjaciela.  

 

Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli 

równi2. 

 

W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce, mówiąc: „Ach, gdybym był wybrał 

sobie drogę razem z Posłańcem!  

Biada mi! Gdybym choć nie był sobie wziął takiego to a takiego za przyjaciela!  

On sprowadził mnie z drogi daleko od napomnienia, które już do mnie przyszło. Szatan 

jest dla człowieka zdrajcą!”3 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Człowiek wyznaje tę samą religię, co jego 

przyjaciel. Dlatego niech każdy z was uważa, z kim się przyjaźni4.  

 

Powinniśmy zrozumieć, że przyjmując Islam stajemy się członkami wspólnoty 

muzułmańskiej, zatem to muzułmanie w pierwszej kolejności powinni być naszymi 

przyjaciółmi oraz to ich w pierwszym rzędzie powinniśmy wspierać. Nie ma nic nagannego w 

tym, że wyznawcy danej religii tworzą wspólnotę we własnym gronie, pomagając sobie 

wzajemnie i zachęcając się do praktykowania swoich tradycji – przeciwnie, jest to całkowicie 

naturalne. 

 

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 prostą ludu niesprawiedliwych!  

I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak spieszą do nich, mówiąc: „Obawiamy 

się, że dosięgnie nas zmienność losu”. Być może, Bóg da zwycięstwo albo jakiś rozkaz od 

Siebie i oni zaczną żałować tego, co ukrywali w swoich duszach5. 

                                                 
1 Koran, 3:118-120. 
2 Koran, 4:89. 
3 Koran, 25:27-29. 
4 Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad. 
5 Koran, 5:51-52. 
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Tak jak zostało już wspomniane, zabronione jest nam przyjmowanie elementów kultur 

niemuzułmańskich, nie oznacza to jednak, że powinniśmy źle traktować wyznawców innych 

religii. Powinniśmy być dumni z Islamu, ale jednocześnie odnosić się uprzejmie i miło do 

innowierców. 

 

O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed Bogiem, dając świadectwo 

sprawiedliwości. I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, 

abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe 

bogobojności. Bójcie się Boga! Zaprawdę, Bóg jest w pełni Świadomy tego, co czynicie!1 

 

Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie 

zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje 

ludzi sprawiedliwych!2 

 

Kiedy spotykamy się z innowiercami, powinniśmy pamiętać, że reprezentujemy przed nimi 

naszą religię. Obowiązek dobrego prezentowania Islamu ciąży na nas wszystkich. 

Powinniśmy nauczać innowierców o naszej religii i ostrzegać ich przed karą w życiu 

przyszłym, jednak nawoływać do Islamu powinnyśmy taktownie i z rozwagą. 

 

Relacjonował Abdallah bin Amr (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Przekażcie coś z mojej nauki, chociażby miałby 

być to tylko jeden werset z Koranu3.  

 

Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co 

jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne; i wierzycie w Boga. A jeśliby uwierzył lud 

Księgi, to byłoby dla niego lepiej. Wśród nich są wierzący, lecz większość z nich to ludzie 

szerzący zepsucie4. 

 

Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi 

w najlepszy sposób! Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On 

zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą!5 

 

Nasze oddalenie się od innowierców nie oznacza zerwania z nimi wszelkich kontaktów, 

ale odróżnienie się od nich poprzez nasze zachowanie, nasze praktyki religijnie oraz naszą 

moralność. Jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala nam zachować naszą tożsamość religijną. 

Jeśli zaś nie posiadamy dużej wiedzy na temat naszej religii, to przekazywanie innym wiedzy 

o Islamie powinno opierać się na naszym dobrym zachowaniu.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) udzielił gościny niewiernemu. Prorok (SAAWS) nakazał, by 

przyprowadzono dla gościa owcę, a on napił się jej mleka. Następnie przyprowadzano kolejne 

owce, a on pił ich mleko. Trwało to tak, aż wypił mleko od siedmiu owiec. Następnego ranka 

przybysz przyjął Islam, a Wysłannik Allaha (SAAWS) kazał, by znowu przyprowadzono owcę. 

On napił się jej mleka, a Prorok (SAAWS) kazał przyprowadzić następną owcę. Gość nie był 

                                                 
1 Koran, 5:8. 
2 Koran, 60:8. 
3 Al-Buchari. 
4 Koran, 3:110. 
5 Koran, 16:125. 
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już jednak w stanie wypić jej mleka. Wtedy Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Wierny 

zaspokaja się jednym wymieniem (mlekiem od jednej owcy), a niewierny pije z siedmiu”1.  

 

Hadis ten niesie w sobie wiele mądrości. Pokazuje nam on, że dała można robić na wiele 

sposobów. Prorok (SAAWS) nie musiał tłumaczyć temu człowiekowi zawiłych kwestii 

teologicznych, gdyż poznał on prawdziwość Islamu poprzez dobre zachowanie jego 

wyznawców. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Chłopiec spośród żydów, który służył Wysłannikowi Allaha (SAAWS), pewnego dnia 

zachorował. Prorok (SAAWS) odwiedził go w jego domu. Usiadł obok jego głowy i 

powiedział: „Przyjmij Islam”. Chłopiec spojrzał na swojego ojca, a ten powiedział: 

„Posłuchaj Abu al-Kasima”. Chłopiec przyjął Islam, a Prorok (SAAWS) wychodząc od niego, 

powiedział: „Dziękuję Allahowi za uratowanie go przed Piekłem”2. 

 

Powyższy hadis również pokazuje, że przez prawe i moralne zachowanie można nakłonić 

ludzi do przejścia na Islam. Prorok (SAAWS) nie zerwał całkowicie kontaktów z żydami, 

skoro zatrudnił u siebie chłopca spośród nich. Widzimy, że zarówno ten chłopak, jak i jego 

ojciec mieli dobre zdanie o Wysłanniku Allaha (SAAWS). Gdyby Prorok (SAAWS) źle 

traktował swojego pracownika, ten na pewno nie przyjąłby Islamu. 

W dzisiejszych czasach widzimy niestety muzułmanów, którzy całkowicie błędnie pojmują 

nakazy Islamu dotyczące kontaktów z innowiercami lub nie przyjmują do wiadomości 

zakazów swojej religii dotyczących tego tematu. Wielu współczesnych muzułmanów przyjęło 

styl życia, a nawet sposób myślenia innowierców. Naśladują ich i przedkładają przyjaźń i 

miłość wobec nich ponad przyjaźń i miłość wobec muzułmanów. Porzucają oni zasady 

Islamu, a na ich miejsce przyjmują prawa innych religii lub zasady ateistów. Zbaczają oni z 

drogi prostej, dając się złapać w pułapkę szatana.  

Inni z kolei popadają w drugą skrajność, odnosząc się wrogo i nieprzyjaźnie do wszystkich 

innowierców, czym jedynie zniechęcają ich do Islamu. Wszystko to z powodu błędnego 

rozumienia tematu al-Wala wa al-Bara. 

 

 

Bogobojność (Takwa) 
 

Wśród ludzi są tacy, którzy mówią: „Uwierzyliśmy w Boga!” Ale kiedy im przyjdzie 

cierpieć dla Boga, to biorą prześladowanie ze strony ludzi za karę Boga. A kiedy przyjdzie 

pomoc od twego Pana, to oni z pewnością powiedzą: „My przecież byliśmy z wami!” Czyż 

Bóg nie wie najlepiej, co kryje się w piersiach światów?!3 

 

Z powyższego wersetu możemy wyciągnąć wiele lekcji. Po pierwsze – nie powinniśmy 

bać się ludzi i krzywdy, jaką nam mogą wyrządzić, ale powinniśmy bać się Allaha. Po drugie 

– widzimy, że prawdziwie wierzący ludzie są cierpliwi i nieugięci. Po trzecie – cechy takie, 

jak słaba wola, brak determinacji i tchórzostwo są cechami hipokrytów. 

 

                                                 
1 Malik, Muwatta. 
2 Al-Buchari. Abu al-Kasim (dosłownie: Ojciec Kasima) to przydomek Proroka Muhammada (SAAWS), 

pochodzący od imienia jego syna, który zmarł we wczesnym dzieciństwie. (Przyp. red.). 
3 Koran, 29:10. 
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I będzie odwiedzać świątynie Boga tylko ten, kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; ten, 

kto odprawia modlitwę; ten, kto daje jałmużnę; ten, kto obawia się tylko Boga. Być może 

tacy będą w liczbie prowadzonych drogą prostą!1 

 

Z powyższych wersetów jasno wynika, że strach przed Allahem jest jednym z aktów czci, 

dlatego też musimy bać się jedynie Allaha. Nie oznacza to, że nie możemy bać się tego, co 

naturalnie budzi w nas strach (groźnych zwierząt czy klęsk żywiołowych), ponieważ jako 

ludzie zawsze będziemy bali się tych rzeczy. Bogobojny człowiek powinien dbać o swoje 

bezpieczeństwo (np. przyjmować lekarstwa, kiedy zachoruje), jednak strach przed 

stworzeniami nie może go paraliżować i powstrzymywać przed czynieniem dobra i 

praktykowaniem Islamu, nie może również być większy od strachu przed Allahem, ponieważ 

taki lęk przed stworzeniami, nie przed Stwórcą, jest jedną z form politeizmu. 

 

A którzy są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi i obawiają się Boga, i są bogobojni – tacy 

osiągają szczęśliwość2. 

 

To tylko szatan budzi strach przez swoich popleczników. Lecz nie bójcie się ich, bójcie się 

Mnie, jeśli jesteście wierzącymi!3 

 

Czyż nie będziecie zwalczać ludzi, którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali 

wypędzić Posłańca? To oni zaatakowali was po raz pierwszy. Czy wy się ich obawiacie? 

Przecież Bóg zasługuje bardziej na to, byście się Go obawiali, jeśli jesteście wierzącymi!4 

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną!5 

 

Przeto bójcie się Boga, ile tylko możecie!6 

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie w sposób właściwy!7 

 

Czym więc jest bogobojność? Zasadniczo na naszą bogobojność składają się dwie kwestie. 

Pierwszą z nich jest szczera wiara w Obecność i Wszechwiedzę Allaha. 

 

Powiedz: „Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy to ujawniacie – wie o 

tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Bóg jest nad każdą rzeczą 

Wszechwładny!”8 

 

Drugim składnikiem prawdziwej bogobojności jest obawa przed gniewem oraz karą 

Allaha. Taki strach prowadzi nas do posłuszeństwa Boskim nakazom oraz do powstrzymania 

się od rzeczy zakazanych. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

                                                 
1 Koran, 9:18. 
2 Koran, 24:52. 
3 Koran, 3:175. 
4 Koran, 9:13. 
5 Koran, 3:102. 
6 Koran, 64:16. 
7 Koran, 33:70. 
8 Koran, 3:29. 
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Bogobojność obejmuje czynienie wszystkiego, co zadowala Allaha, niezależnie czy jest to 

obowiązkowe czy zalecane, oraz oddalenie się od wszystkiego, co zostało potępione przez 

Allaha, niezależnie czy jest to zakazane czy niemile widziane1.  

 

Bójcie się Boga! Wiedzcie, że Bóg jest straszny w karaniu!2 

 

Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz 

prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w 

proroków; i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania go – bliskim krewnym, sierotom i 

biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwę; 

i ten, kto daje jałmużnę; i ci, którzy wypełniają swoje zobowiązania, kiedy się zobowiązali; i 

ci, którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności, i w czasie niebezpieczeństwa; oto ci, 

którzy są szczerzy w wierze. Oni są prawdziwie bogobojni!3 

 

Wiemy już, że strach przed Allahem jest obowiązkowy i zalicza się do aktów czci. Jak 

więc możemy zwiększyć naszą bogobojność? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy już na 

pierwszych stronach Koranu: 

 

To jest Księga – co do której nie ma żadnej wątpliwości – droga prosta dla bogobojnych;  

dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co 

ich zaopatrzyliśmy;  

i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; 

oni wierzą mocno w życie ostateczne.  

Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi4. 

 

Pierwszym krokiem do zwiększenia naszej bogobojności jest mocna wiara w to, co skryte. 

Częścią5 niej jest wiara w Allaha i świadomość Jego Mocy oraz wiara w życie przyszłe. 

Powinniśmy być świadomi tego, że Allah widzi i słyszy wszystko, co robimy, a jeśli nie 

zapracujemy sobie na Jego Miłosierdzie, zostaniemy ukarani w grobie, dniu Sądu 

Ostatecznego i ostatecznie w Piekle. Musimy więc przestrzegać obowiązków nałożonych na 

nas przez Allaha, a najważniejszymi z nich są modlitwa i jałmużna.  

 

Przeto bójcie się Boga, jeśli jesteście do tego zdolni!6 

 

Jeśli faktycznie będziemy obawiali się naszego Stwórcy, będzie to miało na nas wpływ i 

zmieni nasze życie. Oto kilka owoców bogobojności:  

 

Nasza dobroczynność rośnie, a zmniejsza się ilość popełnianych przez nas grzechów. 

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa!  

I On ulepszy wasze działania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto słucha Boga i Jego 

Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście7. 

 

                                                 
1Ibn Tajmijja, Al-Wasijja Dżamia li al-chajr ad-dunja wa al-achira. 
2 Koran, 2:196. 
3 Koran, 2:177. 
4 Koran, 2:2-5. 
5 Wiara w to, co skryte obejmuje wiarę w Allaha, Jego aniołów (i dżinny), Jego Wysłanników, Jego Księgi i 

życie przyszłe. (Przyp. aut.). 
6 Koran, 64:16. 
7 Koran, 33:70-71. 
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Allah wspiera nas i pomaga nam w trudnych sytuacjach. 

 

I bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi!1 

 

A temu, kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście;  

i da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa2. 

 

Czasami mamy problemy lub kłopoty i wydaje nam się, że nic nie może nam pomóc. Gdy 

tak myślimy, to zapominamy, że Allah zawsze może nam pomóc. Allah jest Stwórcą i Władcą 

tego świata. Jeśli czegokolwiek nam brakuje, zawsze możemy się do Niego zwrócić. Czasem 

jednak wiele kłopotów rodzi się jedynie w naszym umyśle. Wystarczy, że wzmocnimy naszą 

wiarę, a te problemy przestaną mieć dla nas znaczenie. 

 

Relacjonował Abu Jahja Suhajb bin Sinan(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zadziwiająca jest sytuacja wierzącego, gdyż 

każda sytuacja jest dla niego korzystna. Gdy spotyka go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi 

i to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go nieszczęścia to znosi je cierpliwie i jest to dla 

niego lepsze”3. 

 

Zyskujemy Miłość Allaha. 

 

Tak! Ten, kto wiernie wypełnia swoje przymierze i jest bogobojny… przecież Bóg kocha 

bogobojnych!4 

 

Relacjonował Abu Hurajra(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah Najwyższy, powiedział: „Wypowiadam 

wojnę tym, którzy są wrogami Moich wiernych sług. Najmilszą Mi rzeczą, która przybliża 

Mojego sługę do Mnie, jest to, co mu nakazałem. Mój sługa przybliża się do Mnie przez 

dodatkowe czyny, aż go umiłuję. Kiedy go umiłuję, staję się jego słuchem, dzięki któremu 

słyszy, jego wzrokiem, dzięki któremu widzi, jego ręką, którą uderza i jego nogą, dzięki której 

chodzi. Jeśli on Mnie o coś poprosi, dam mu to, a jeśli szuka u Mnie schronienia, udzielę mu 

go”5. 

 

Łatwiej nam zrozumieć przesłanie Koranu. 

 

To jest Księga – co do której nie ma żadnej wątpliwości – droga prosta dla bogobojnych6. 

 

Stajemy się bardziej prawi i szlachetni. 

Najbardziej godnym szacunku spośród ludzi jest ten, który jest najbardziej bogobojny. 

Rasa, kolor skóry, płeć, wiek czy majątek nie będą miały znaczenia w ostatecznym 

rozrachunku, wtedy liczyć będzie się tylko nasza bogobojność. Z tego powodu każdy 

powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków względem Allaha i poszerzać działalność 

dobroczynną.  

 

                                                 
1 Koran, 2:194. 
2 Koran, 65:2-3. 
3 Muslim. 
4 Koran, 3:76. 
5 Al-Buchari. 
6 Koran, 2:2. 



39 
 

O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i 

plemionami, abyście się wzajemnie poznawali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród 

was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest 

Wszechwiedzący, Dobrze Świadomy!1 

 

Relacjonował Abu Hurajra(RAA):  

Wysłannika Allaha (SAAWS) zapytano: „Proroku, kto jest najbardziej godny szacunku 

spośród ludzi?” Odpowiedział: „Najbardziej bogobojny spośród nich” Towarzysze 

powiedzieli: „Nie o to pytaliśmy”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Najbardziej godnym 

szacunku jest Józef (AS), Prorok Allaha, syn Proroka Allaha, który był synem Proroka Allaha, 

który był synem Przyjaciela Allaha Abrahama (AS)”. Towarzysze powiedzieli: „Nie o to 

pytaliśmy”. Prorok (SAAWS) spytał: „Czy pytacie mnie o hierarchię Arabów? Najlepsi z nich 

w czasach ignorancji są najlepsi w Islamie, pod warunkiem, że pojmują wiedzę o religii”2. 

 

Allah wybacza grzechy i zwiększa nagrodę tym, którzy są bogobojni. 

 

O wy, którzy wierzycie! Jeśli będziecie się obawiać Boga, to On da wam zdolność 

rozróżnienia i odpuści wam wasze złe czyny, i przebaczy wam. Bóg jest Władcą Łaski 

ogromnej3. 

 

Taki jest rozkaz Boga, który wam zesłał. A kto się boi Boga, temu On odpuści złe uczynki 

i powiększy jego nagrodę4. 

 

A gdyby oni uwierzyli i byli bogobojni, to z pewnością nagroda od Boga byłaby lepsza! 

Gdybyż oni byli wiedzieli!5 

 

Tym, którzy nie uwierzyli, upiększano życie na tym świecie, a wyśmiewano się z tych, 

którzy uwierzyli; ale ci, którzy są bogobojni, będą nad nimi w Dniu Zmartwychwstania. Bóg 

daje zaopatrzenie, komu chce, bez rachunku!6 

 

 

Zaufanie Allahowi (tawakkul) 
 

I zaufajcie Bogu, jeśli jesteście wierzącymi!7 

 

Wierzącymi są tylko ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, 

których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu 

Panu8. 

 

Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako Poręczyciel!9 

 

                                                 
1 Koran, 49:13. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Koran, 8:29. 
4 Koran, 65:5. 
5 Koran, 2:103. 
6 Koran, 2:212. 
7 Koran, 5:23. 
8 Koran, 8:2. 
9 Koran, 33:3. 
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I zaufaj Żyjącemu, Który nie umiera! I wysławiaj Jego Chwałę! Wystarczy, iż On jest 

Dobrze Świadomy grzechów swoich sług!1 

 

A temu, kto ufa Bogu, On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie Swojego 

rozkazu!2 

 

Wierzymy, że Allah jest Panem i Władcą wszystkiego. Jeśli chcemy coś osiągnąć, to 

pokładamy nasze nadzieje w Allahu, gdyż tylko Allah może nas wspomóc. 

 

Jeśli pomoże wam Bóg, to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez 

pomocy, to któż wam pomoże prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu!3 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Pewnego dnia stałem za Prorokiem (SAAWS) i rzekł on do mnie: „Pamiętaj o Allahu, a On 

o tobie będzie pamiętał. Pamiętaj o Allahu, a znajdziesz go naprzeciw siebie. Jak pytasz, to 

pytaj Allaha, a jak prosisz o pomoc, to proś Allaha. I dowiedz się, że gdyby cała ludzkość 

zgromadziła się, by dać ci korzyść, to nie otrzymasz nic za wyjątkiem tego, co Allah ci 

przeznaczył. Gdyby zgromadzili się, by zaszkodzić tobie, to nie zaszkodzą tobie w niczym za 

wyjątkiem tego, co Allah ci przeznaczył. Pióra zostały podniesione i strony już są suche4. 

 

Allah wie wszystko i ma Władzę nad wszystkim; nic nie dzieje się bez Jego zgody. 

Musimy być świadomi, że mimo iż mamy swoje plany i podejmujemy pewne działania, to 

mogą one nastąpić tylko wtedy, gdy są one zgodne z planem Allaha. 

 

Warto przytoczyć teraz pewne historie z życia Proroków, pokazujące wielkość planu 

Allaha oraz zaufanie, jakim darzyli Allaha wierzący.  

Wszyscy Prorocy spotykali się z odrzuceniem ze strony tych, do których zostali wysłani. 

Niektórych z nich chciano nawet zabić, jednak nie porzucili oni swojej misji i całkowicie 

zaufali Allahowi. Doskonałym przykładem takiej postawy jest Prorok Abraham (AS), którego 

chciano spalić na stosie za to, że nawoływał do wiary w Jednego Boga i rozbił posągi, do 

których modlili się politeiści. 

 

On powiedział: „Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym 

pożyteczne, ani w niczym szkodliwe?  

Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy się nie zastanowicie?”  

Oni powiedzieli: „Spalcie go! Pomóżcie waszym bogom, jeśli chcecie działać!”  

Powiedzieliśmy: „O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!”  

Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi5. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że gdy wrzucono do ognia Proroka Abrahama to 

powiedział on: „Allah Jedyny mi wystarczy, On jest Najlepszym z rozporządzających”6.  

 

                                                 
1 Koran, 25:58. 
2 Koran, 64:3. 
3 Koran, 3:160. 
4 At-Tirmizi. 
5 Koran, 21:66-70. 
6 Al-Buchari. 
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Podobnie postąpił Prorok Muhammad (SAAWS), kiedy mu powiedziano, że ogromna 

pogańska armia zebrała się przeciwko niemu i powinien się jej obawiać. Ta wiadomość 

jedynie utwierdziła w wierze jego oraz innych muzułmanów, jak o tym mówi Allah w 

Koranie: 

 

Niektórym mówiono: „Oto ludzie zebrali się przeciwko wam, bójcie się ich!”; lecz to 

pomnożyło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: „Wystarczy nam Bóg! Jakże to wspaniały 

Poręczyciel!”  

I oni powrócili z dobrocią i łaską od Boga, i nie dotknęło ich żadne zło. Oni postąpili 

zgodnie z upodobaniem Boga, a Bóg jest Władcą Łaski ogromnej1. 

 

Przytoczyć tu można również historię matki Proroka Mojżesza(AS), która zaufała 

Allahowi i zgodnie z Jego rozkazem wrzuciła swoje nowo narodzone dziecko do rzeki. 

Jedynie człowiek prawdziwie wierzący mógł tak postąpić. Z Woli Allaha dziecko nie zginęło, 

przeciwnie – zostało uratowane i mogło przebywać blisko swojej matki.  

 

I objawiliśmy matce Mojżesza: „Karm go piersią, a kiedy się będziesz obawiać o niego, to 

wrzuć go w morze! Nie obawiaj się i nie smuć! My go tobie zwrócimy i uczynimy go jednym 

z posłańców”.  

I zabrała go rodzina Faraona, by był dla nich wrogiem i przyczyną smutku. Zaprawdę, 

Faraon i Haman, i ich wojska – byli grzesznikami!  

I powiedziała żona Faraona:  „On będzie radością oczu dla mnie i dla ciebie! Nie 

zabijajcie go! Być może, on będzie dla nas pożyteczny, albo weźmiemy go za syna”. Oni nie 

przeczuwali niczego.  

Nazajutrz serce matki Mojżesza stało się puste; i była gotowa ujawnić to, jeślibyśmy nie 

wzmocnili jej serca, tak aby była wśród wierzących.  

Ona powiedziała do jego siostry: „Idź za nim!” Ta zaś spoglądała za nim z boku, tak że 

oni nie zauważyli. I na początku zakazaliśmy mu piersi mamek, tak więc ona powiedziała: 

„Czy mogę wam wskazać pewną rodzinę, która w waszym imieniu zatroszczy się o niego i 

będzie jemu przyjaźnie oddana?”  

W ten sposób oddaliśmy go jego matce, ażeby doznało ochłody jej oko i aby się nie 

smuciła, aby wiedziała, że obietnica Boga jest prawdą. Lecz większość z nich nie wie2. 

 

Warta wspomnienia jest tu również historia Proroka Józefa (AS). Gdy był on jeszcze 

dzieckiem, jego bracia z zazdrości wrzucili go do studni, następnie został on zabrany przez 

karawanę do Egiptu, gdzie wiele lat później został doradcą królewskim i uratował swoją 

rodzinę w czasie wielkiego głodu. 

Oto, co mówi Allah w Koranie o podstępie braci Józefa (AS), a także o Swoim 

zamierzeniu: 

 

Oto oni powiedzieli: „Zapewne, Józef i jego brat są milsi naszemu ojcu niż my,  a 

przecież my jesteśmy gromadą. Zaprawdę, nasz ojciec jest w oczywistym błędzie!  

Zabijcie Józefa albo wyrzućcie go na obcą ziemię! Wtedy ku wam zwróci się oblicze ojca 

i będziecie wtedy ludźmi prawymi”.  

Powiedział jeden z nich: „Nie zabijajcie Józefa, lecz wrzućcie go w głębinę studni, a 

odnajdzie go jakaś karawana, jeśli już chcecie to uczynić”.  

Oni powiedzieli: „O nasz ojcze! Dlaczego ty nam nie dowierzasz, jeśli chodzi o Józefa? 

Zaprawdę, my jesteśmy jego szczerymi doradcami!  

                                                 
1 Koran, 3:173-174. 
2 Koran, 28:7-13. 
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Poślij go z nami jutro! On się ucieszy i zabawi, a my będziemy nad nim czuwać”.  

On powiedział: „Zasmuci mnie to z pewnością, jeśli z nim pójdziecie. Obawiam się, że 

pożre go wilk, jeśli nie będziecie go pilnowali”.  

Oni powiedzieli: „Jeśli pożre go wilk – a jest nas przecież gromada – to i my poniesiemy 

stratę”.  

I kiedy poszli z nim, i zgodzili się, aby go wrzucić w głębinę studni, My objawiliśmy mu: 

„Ty im wyjawisz tę ich sprawkę, kiedy oni nie będą nawet przeczuwali”1.  

 

Przypomnijmy również wydarzenie, które miało miejsce podczas emigracji Proroka 

(SAAWS) i Abu Bakra (RAA) z Mekki do Medyny. 

 

Relacjonował Abu Bakr (RAA):  

Kiedy byłem w grocie Saur z Prorokiem (SAAWS), zobaczyłem stopy bałwochwalców, 

którzy stali nad nami u wejścia do groty i powiedziałem: „Proroku, jeśli któryś spojrzy w dół, 

zobaczy nas”. Prorok (SAAWS) odparł: „Abu Bakrze, co myślisz o dwóch, z którymi Allah 

jest jako trzeci?”2 

 

Politeiści z Mekki obiecali wielką nagrodę za schwytanie Proroka (SAAWS), dlatego 

ludzie szukali jego i Abu Bakra (RAA) bardzo uważnie. Kiedy jednak niektórzy z nich dotarli 

do groty Saur, w której schronili się Wysłannik Boga (SAAWS) i Abu Bakr (RAA), Allah nie 

dopuścił do tego, by ich zobaczyli, dlatego przerwali swoje poszukiwania. 

Z historii, które przytoczyliśmy, możemy wyciągnąć zasadnicze wnioski.  

Chociaż być może często nie zdajemy sobie z tego sprawy, plan Allaha obejmuje nas 

wszystkich. Allah ochrania, kogo chce, i krzyżuje plany, komu chce. Wszyscy Prorocy byli 

dzielni, odważni i całkowicie ufali Allahowi – tacy powinni być wszyscy muzułmanie. Nie 

powinniśmy zbytnio martwić się naszą przyszłością, gdyż stanie się tylko to, czego Allah 

zapragnie. Jakiekolwiek straty czy korzyści miałyby nas spotkać, będą one pochodzić od 

Allaha. Musimy zrozumieć, że Allah będzie poddawał nas próbom, które powinniśmy 

cierpliwie znosić, w Nim pokładając nasze nadzieje.  

 

My doświadczymy was nieco strachem, głodem i utratą dóbr, życia i owoców. Głoś 

radosną wieść cierpliwym!3 

 

„Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący!  

A dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu, skoro On nas poprowadził po naszych drogach? 

My będziemy, z pewnością, bardzo cierpliwie znosić to wszystko, czym nas obrażacie. Niech 

więc zaufają Bogu ci, którzy są pełni ufności!”4 

 

Zaufanie względem Allaha nie oznacza bezczynności i biernego przyglądania się 

wydarzeniom. Zawsze powinniśmy robić tyle, na ile pozwalają nasze możliwości. 

Pamiętajmy jednak, że wszystko, co ma się stać, zostało już zapisane, dlatego nie martwmy 

się za bardzo przyszłością i znośmy cierpliwie trudy teraźniejszości. 

Powinniśmy zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie sobie i swoim rodzinom, w razie 

choroby powinniśmy się leczyć, jednak wraz z dokładaniem starań bądźmy świadomi tego, że 

Boski plan obejmuje nas wszystkich. Nasze serca powinny być wypełnione spokojem. 

                                                 
1 Koran, 12:8-15. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Koran, 2:155. 
4 Koran, 14:11-12. 
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Potrzebujemy zaopatrzenia i środków do życia, jednak sposób, w jakie zostaną one nam 

dostarczone, zależy tylko od Allaha.  

Powinniśmy mieć serca jak ptaki, które codziennie wylatują ze swoich gniazd, by zdobyć 

pożywienie. Nie zabierają ze sobą zapasów i nie wiedzą, czy znajdą coś do jedzenia, 

całkowicie ufają Allahowi. Zwróćmy jednak uwagę, że ptaki nie siedzą w gniazdach, 

czekając, aż jedzenie spadnie im z nieba – przeciwnie, cały dzień spędzają na poszukiwaniu 

pożywienia! 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ludzie, których serca są jak serca ptaków, wejdą 

do Raju”1. 

 

Wierzącymi są tylko ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, 

których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu 

–  

ci, którzy odprawiają modlitwę; ci, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy  

– tacy są naprawdę wierzącymi! – Dla nich są przygotowane stopnie u ich Pana i 

przebaczenie, i szlachetne zaopatrzenie2. 

 

 

Prawo pochodzące od Allaha 
 

Ustanawianie prawa określającego to, co obowiązkowe, dozwolone i zakazane, jest według 

Islamu przywilejem przysługującym jedynie Allahowi. Źródłami prawa są Koran i sunna, 

które zawierają zarówno zasady sprawiedliwości, miłosierdzia i prawości, jak i przykłady ich 

zastosowania. 

 

My zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą, abyś rozstrzygał między ludźmi tak, jak ci pokazał 

Bóg. Nie bądź adwokatem dla zdrajców!3 

 

Ludzie byli jednym narodem. I posłał Bóg Proroków jako zwiastunów dobrej wieści, 

ostrzegających. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą, aby rozsądzać między ludźmi to, w 

czym oni się różnili. Ci, którym ona była dana, z zawiści poróżnili się między sobą, kiedy 

otrzymali jasne dowody. I Bóg poprowadził tych, którzy uwierzyli, ku prawdzie, co do której 

oni się różnili, za Swoim zezwoleniem. A Bóg prowadzi, kogo chce, ku drodze prostej4. 

 

My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej 

Prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i 

ludzie całkowicie poddani sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, 

której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie 

Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są 

niewiernymi.  

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.  

                                                 
1 Muslim. 
2 Koran, 8:2-4. 
3 Koran, 4:105. 
4 Koran, 2:213. 
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My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co 

było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, 

będącą potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla 

ludzi bogobojnych.  

I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według 

tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi.  

My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która 

była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za 

ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla każdego z was 

uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym 

narodem, lecz… żeby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić 

dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się 

różniliście.  

Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i 

strzeż się przed nimi, żeby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się 

odwrócą plecami, to wiedz, że Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich 

grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi – to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie!  

Czyż oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któż jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, 

którzy posiadają pewność?1 

 

Allah jest Jedynym Panem, Władcą oraz Królem. Nikt inny nie ma prawa uzurpować sobie 

tych tytułów i zaszczytów.  Wszystkie inne istoty są stworzeniami Allaha, Jego poddanymi i 

sługami. Żadne z nich nie ma siły ani władzy oprócz tej, które zostały dane niektórym z nich 

przez Allaha i z Jego Woli. Jak więc ludzie mogą stawiać siebie na równi z Allahem i tworzyć 

prawa, zasady oraz kodeksy, podczas gdy Allah przekazał nam Swoje idealne, wieczne i 

najsprawiedliwsze prawo? 

 

Sąd należy tylko do Boga. On rozkazał; abyście czcili tylko Jego. To jest religia 

prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie2. 

 

W Islamie żaden człowiek nie jest uprawniony do tworzenia praw czy wydawania opinii 

wyłącznie na podstawie własnych osądów. Ludzki umysł jest ograniczony i niedoskonały, nie 

jest zdolny do stworzenia idealnego i sprawiedliwego prawa. Dlatego też nikt sam z siebie nie 

może mówić, co jest zakazane, a co jest dozwolone. 

 

Nie mówcie więc według tego, co opisują kłamliwie wasze języki: „To jest dozwolone, to 

jest zakazane!” – w tym celu, aby wymyślić przeciwko Bogu kłamstwo. Nie będą szczęśliwi 

ci, którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo!3 

 

Jest to poważna sprawa, którą niestety wielu dzisiejszych muzułmanów bagatelizuje. 

Powinniśmy zrozumieć, że innowiercy mają swoje prawa i zasady, zaś my również mamy 

swoje prawa i zasady. Powinniśmy szczerze wierzyć, że prawo Allaha jest bezbłędne, idealne 

oraz ponadczasowe. 

 

Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest 

przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co 

rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie1. 

                                                 
1 Koran, 5:44-50. 
2 Koran, 12:40. 
3 Koran, 16:116. 
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Postawa, jaką nakazuje Islam, jest zupełnie inna od tej, jaką prezentują inne religie czy 

ideologie, zgodne co do tego, że człowiek może być dawcą prawa i panem dla drugiego 

człowieka.  

 

Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bogiem, i 

Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak 

tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni Jemu dodają jako 

współtowarzyszy!2 

 

Relacjonował Adi bin Hatim (RAA), który wcześniej był chrześcijaninem:  

Słyszałem jak Prorok (SAAWS) recytował werset: „Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i 

swoich mnichów za panów, poza Bogiem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież 

czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały 

aniżeli to, co oni Jemu dodają, jako współtowarzyszy!” i powiedziałem do niego: „Przecież 

nie czciliśmy ich”. Prorok (SAAWS) powiedział wtedy: „Zaprawdę, uczeni w piśmie i mnisi 

zabronili ludziom tego, co dozwolone, a uczynili dozwolonym dla nich to, co było zabronione. 

Ich uczniowie naśladowali ich w tym, a to było oddawaniem im czci”3. 

 

Podsumowując wszelka władza prawodawcza należy tylko do Allaha. Tworzenie praw 

przez człowieka jest częścią niemuzułmańskich systemów i muzułmanom zabronione jest 

branie w tym udziału. Ich obowiązkiem jest natomiast, by byli posłuszni wobec prawa 

ustanowionego przez Stwórcę – bez różnicy, czy są oni królami, sędziami czy zwykłymi 

ludźmi. W obliczu Allaha wszyscy są równi. 

 

Niech się mają na baczności ci, którzy sprzeciwiają się Jego rozkazowi; żeby nie dosięgła 

ich jakaś niedola albo żeby ich nie dosięgła kara bolesna4. 

 

Powiedz: „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i 

przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!”  

Powiedz: „Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… Zaprawdę, Bóg nie 

kocha niewiernych!”5 

 

O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Jego Posłańca! I słuchajcie tych 

spośród was, którzy nad wami sprawują władzę. A jeśli się sprzeczacie o coś między sobą, to 

przedstawicie to Bogu i Jego Posłańcowi – jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni! To jest 

lepsze i piękniejsze jako objaśnienie6. 

 

Powiedz: „Czyż ja wezmę sobie za opiekuna kogoś innego niż Boga, Stworzyciela niebios 

i ziemi? On żywi, a nie jest żywiony!” Powiedz: „Zaprawdę, otrzymałem rozkaz, abym był 

pierwszym, który się poddał całkowicie. Nie bądźcie więc w liczbie bałwochwalców!”7 

 

                                                                                                                                                         
1 Koran, 9:65. 
2 Koran, 9:31. 
3 Ahmad i At-Tirmizi. 
4 Koran, 24:63. 
5 Koran, 3:31-32. 
6 Koran, 4:59. 
7 Koran, 6:14. 
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A kto posłucha Boga i Jego Posłańca, będzie wraz z tymi, którym Bóg okazał dobroć: z 

prorokami i sprawiedliwymi, z męczennikami i świętymi. Jakże oni są piękni jako 

towarzysze!1 

 

 

Tauhid al-Asma wa as-Siffat 
 

Chwała niech będzie twojemu Panu, Panu Potęgi, Który jest ponad to, co oni opisują!  

I pokój Posłańcom!  

I chwała Bogu, Panu Światów!2 

 

Tauhid al-Asma wa as-Siffat jest wiarą we wszystkie Imiona i Atrybuty, którymi Allah 

opisał Siebie w Swojej Księdze, bądź które zostały nam przekazane za pośrednictwem 

Proroka Muhammada (SAAWS). Każde z nich opisuje doskonałą i najwyższą cechę, która 

wyklucza wszelkie niedoskonałości i słabości (należy tu wyraźnie zaznaczyć, iż takie 

niedoskonałości cechują tylko stworzenia, natomiast Stwórca jest ponad wszystkim i 

wszystkimi). 

 

On jest Tym, Który daje początek stworzeniu, potem je powtarza. To jest dla Niego łatwe! 

On jest najwznioślejszym wzoremw niebiosach i na ziemi. On jest Potężny, Mądry!3 

 

Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!  

On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu 

chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!4 

 

Al-Kurtubi (RA) powiedział:  

Uważa się, że Allah w swojej Wielkości, Chwale, Suwerenności, Piękności Imion i 

Czcigodności Atrybutów jest niepodobny do żadnego ze Swoich stworzeń i nic nie może być 

porównywane do Niego. Źródła wydają się opisywać Stwórcę i Jego stworzenia używając 

podobnych terminów, ale w rzeczywistości nie ma podobieństwa między nimi. Imiona takie, 

jak Odwieczny, Wywyższony, Wspaniały, są nieporównywalne do tych używanych dla 

określenia Jego stworzeń5.  

 

Powinniśmy zarówno wierzyć we wszystko, co Allah powiedział o Sobie w Swojej 

Księdze oraz co zostało przekazane przez autentyczną Sunnę, jak również odrzucać wszystko, 

co zostało zanegowane przez Allaha lub Proroka (SAAWS). Wiąże się to z odrzuceniem 

zniekształcenia, wyjaśniania Imion lub Atrybutów Allaha bez oparcia w Koranie lub sunnie, 

zaprzeczania Imionom Allaha lub choćby tylko jednemu z nich, a także porównywania Imion 

lub Atrybutów Allaha do cech Jego stworzeń.  

Niezmiernie ważne jest, byśmy określali Allaha tylko tymi Imionami i Atrybutami, które 

pochodzą z Koranu i sunny. Sami nie mamy prawa wymyślać Imion dla naszego Stwórcy lub 

też wprowadzać jakichkolwiek zmian w Jego Imionach bądź ich znaczeniach, gdyż byłoby to 

jawną niewiarą. 

 

                                                 
1 Koran, 9:69. 
2 Koran, 37:180-182. 
3 Koran, 30:27. 
4 Koran, 42:11-12. 
5 Al-Kurtubi, Al-Dżami li al-Ahkam al-Koran. 
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I ukarze On obłudników – mężczyzn i kobiety, i bałwochwalców – mężczyzn i kobiety, 

którzy mają błędne mniemanie o Bogu. Przeciwko nim będzie zły obrót losu. Bóg zagniewał 

się na nich i przeklął ich; i przygotował dla nich Gehennę. A jakże nieszczęsne to miejsce 

ostatecznej wędrówki!1 

 

A jeśli oni będą mówili: „Czy doprawdy Abraham i Isma’il, Izaak, Jakub i pokolenia byli 

wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami?” Powiedz: „Czy wy wiecie lepiej, czy Bóg? A 

kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto ukrywa świadectwo otrzymane od Boga? A 

Bóg nie lekceważy tego, co czynicie!”2 

 

A kto jest bardziej prawdziwy niż Bóg w tym, co mówi?3 

 

Jak już powiedzieliśmy, nie możemy również opisywać Allaha bez oparcia w Koranie i 

sunnie (przykładowo nie możemy powiedzieć, że dłoń Allaha wygląda tak czy tak, że Jego 

zejście do najniższego nieba czy zasiadanie na Tronie odbywa się tak to a tak). 

 

On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte,  

jedynie Posłańcowi, którego Sobie upodobał4. 

 

On jest Tym, który zesłał tobie Księgę. W niej są znaki solidne– one stanowią istotę 

Księgi – i inne, dwuznaczne. Ci, co w sercach mają skłonność do zwątpienia, postępują za 

tym, co w niej jest wieloznaczne, poszukując niezgody i dążąc do wyjaśnienia tego, co 

niejasne; lecz nikt nie zna tego wyjaśnienia, tylko Bóg! A ci, którzy są utwierdzeni w wiedzy, 

mówią: „My wierzymy w niego; wszystko pochodzi od naszego Pana”. Lecz przypominają to 

sobie tylko ludzie obdarzeni rozumem”5. 

 

Powiedz: „Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych, jawnych i skrytych – grzech i gwałt 

są bezprawiem – i tego, żebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to, czemu nie została 

przekazana żadna władza; i tego, żebyście mówili przeciw Bogu, czego nie wiecie”6. 

 

Gdy znaczenie jednego z Imion lub Atrybutów Allaha zostało objaśnione (w całości lub 

częściowo) przez Koran lub autentyczny hadis, nie mamy prawa tego ignorować lub temu 

przeczyć. 

 

Powiedz: „Ja nie mówię wam, że posiadam skarbnice Boga, ani nie mówię wam, że 

jestem aniołem. Ja tylko idę za tym, co zostało mi objawione”7. 

 

Oczywistą niewiarą byłoby twierdzenie, że Imiona lub Atrybuty Allaha są podobne do 

tych, które możemy obserwować u Jego stworzeń. Przykładowo żydzi i chrześcijanie 

twierdzą, że Bóg zmęczył się i musiał odpocząć (por. Księga Rodzaju 2:2). Zmęczenie jest 

oczywistą cechą stworzeń, a nie Stwórcy – nie można opisywać w ten sposób Boga! 

 

Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!  

                                                 
1 Koran, 48:6. 
2 Koran, 2:140. 
3 Koran, 4:122. 
4 Koran, 72:26-27. 
5 Koran, 3:7. 
6 Koran, 7:33. 
7 Koran, 6:50. 
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On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu 

chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!1 

 

Mów: „On – Bóg Jeden,  

Bóg Wiekuisty!  

Nie zrodził i nie został zrodzony!  

Nikt nie jest Mu równy!”2 

 

Nuajm bin Hammad (RA) powiedział:  

Osoba, która twierdzi, że Allah jest podobny do Swego stworzenia, dopuściła się niewiary, 

również tak samo niewierna jest osoba, która przeczy temu, co Allah Sobie przypisał. Nie 

istnieje żadne podobieństwo Atrybutów Allaha do cech Jego stworzeń – spośród tego, czym 

Allah opisał Siebie, ani spośród tego, w czym opisał Go Jego Wysłannik (SAAWS)3.  

 

Nie mamy żadnych dowodów przemawiających za tym, że Atrybuty Allaha miałyby 

posiadać jakieś skryte znaczenie. Nie mamy więc prawa uważać, że oznaczają coś innego. 

Nie jesteśmy w stanie dokładnie ich opisać czy wyobrazić sobie. 

 

Imam Asz-Szafi (RA) powiedział:  

Do Allaha należą Imiona i Atrybuty, którymi opisał Siebie w Swojej Księdze i które zostały 

nam przekazane przez Jego Wysłannika (SAAWS). Nikt nie może im przeczyć, a ten kto to robi 

po tym, jak zostały mu przedstawione dowody z Koranu i Sunny jest niewiernym. Co zaś się 

tyczy osób nieświadomych tych dowodów, to są oni usprawiedliwieni, gdyż zrozumiałym jest, 

że człowiek nie jest w stanie wydedukować ich swoim umysłem. Potwierdzamy więc wszystkie 

Atrybuty Allaha, nie przyrównując ich do atrybutów Jego stworzeń, gdyż Allah powiedział, że 

nic nie jest do Niego podobne4. 

 

Imam Ahmad (RA) powiedział:  

Hadisy dotyczące Imion i Atrybutów Allaha trzeba zostawić dokładnie takimi, jakie są. 

Przyjmujemy je, nie negujemy ich i nie porównujemy ich do niczego. Wszyscy uczeni byli 

zgodni co do tego5. 

 

At-Tirmizi (RA) powiedział:  

Wiemy od wielu osób spośród ludzi wiedzy, że przy tego typu hadisach nie można 

dopuszczać do doszukiwania się podobieństw z cechami stworzeń, jeśli chodzi o Atrybuty 

Allaha – takie, jak w hadisie, który mówi, że nasz Pan każdej nocy schodzi do najniższego 

nieba. Trzeba potwierdzić ich prawdziwość, wierzyć w nie bez zaprzeczania im i negowania 

ich. Takiej odpowiedzi udzielili: Malik bin Anas (RA), Sufjan as-Sauri (RA), Ibn Ujajna (RA) i 

Abdallah bin al-Mubarak (RA). Wszyscy powiedzieli na temat tego typu hadisów: „Zostaw je 

takimi, jakie są, nie pytając: Jak?”6 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

                                                 
1 Koran, 42:11-12. 
2 Koran, 112. 
3 Az-Zahabi, Al-Uluww. 
4 Az-Zahabi, Sijar Alam an-Nubala. 
5 Ibn al-Dżauzi, Manakib imam Ahmad. 
6 At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi. 



49 
 

Częścią wiary w Allaha jest wiara w to, jak Allah opisał Siebie oraz w to, jak opisał Go 

Jego Wysłannik Muhammad (SAAWS), nie zniekształcając i nie zaprzeczając, nie negując i 

nie porównując1. 

 

Imiona Allaha 
 

Imiona Allaha potwierdzają koncepcję tauhid i pomagają wiernym rozpoznać i odrzucić 

wszelkie formy niewiary i politeizmu. Dzięki nim łatwiej jest nam poznać naszego Stwórcę. Z 

tego powodu powinniśmy przestudiować je i zapamiętać. 

 

On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą Najpiękniejsze 

Imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, 

Mądry!2 

 

Powiedz: „Módlcie się do Boga albo módlcie się do Miłosiernego! Jakkolwiek byście Go 

wzywali, On posiada Najpiękniejsze Imiona”3.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zaprawdę, jest dziewięćdziesiąt dziewięć Imion 

Allaha. Każdy, kto je zapamięta, wejdzie do Raju”4. 

 

Nie powinniśmy błędnie rozumieć tego hadisu, zapamiętanie Imion Allaha, o którym 

wspomina Prorok (SAAWS) polega na ich zrozumieniu, a nie zwykłym wyuczeniu się ich na 

pamięć. 

 

Ibn Al-Usajmin (RA) powiedział:  

Zapamiętywanie Imion Allaha nie polega na wypisaniu ich na kartce i następnie 

powtarzaniu, aż do wyuczenia się na pamięć. Raczej obejmuje ono trzy kwestie. Po pierwsze – 

naukę poprawnego ich wymawiania. Po drugie – zrozumienie ich znaczenia. Po trzecie –

oddawanie Allahowi czci zgodnie z tym czego nas uczą, co przejawia się na dwa sposoby: 

Wznosimy suplikacje do Allaha, posługując się Jego Imionami, ponieważ Allah (niech 

będzie Wywyższony) powiedział, by wzywać Go Jego Imionami. Powinniśmy wybrać Imię 

spośród Imion Allaha, które najbardziej odpowiada temu, o co prosimy. Gdy błagamy Allaha 

o przebaczenie, mówimy: „O Przebaczający wszystko, przebacz mi”. W takiej sytuacji nie 

powinniśmy mówić: „O Surowo Karzący, przebacz mi”. Coś takiego może być nawet 

uważane za kpiny.  

Praktykujemy to, czego uczymy się dzięki tym Imionom. Imię Litościwy uczy nas o tym, jak 

ważna jest Litość Allaha, tak więc powinniśmy wykonywać akty czci, które pomogą nam na 

nią zasłużyć.  

To rozumiemy poprzez zapamiętywanie Imion Allaha5. 

 

Ten, kto zrozumie wszystkie Imiona Allaha, zrozumie również, czym jest tauhid i będzie 

próbował podporządkować swoje życie prawu Allaha, jednocześnie odrzucając wszelkie 

formy politeizmu. W Koranie Imiona Allaha są wspominane bardzo często, a wiele wersetów 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Akida Wastija. 
2 Koran, 59:24. 
3 Koran, 17:110. 
4 Al-Buchari. 
5Ibn Al-Usajmin, Madżmu al-Fatała łar-Rasail. 
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kończy się kilkoma z nich. Ponadto niemal wszystkie sury koraniczne (z wyjątkiem 

dziewiątej) rozpoczynają się inwokacją: „W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego!” 

 

O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!1 

 

On jest Pierwszym i Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o każdej rzeczy 

Wszechwiedzący!2 

 

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On – Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, 

Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, 

co dodają Mu jako współtowarzyszy!3 

 

Zaprawdę, jeśliby wszystkie drzewa na ziemi były piórami i jeśliby było morze4, któremu 

pomogłoby jeszcze siedem mórz – to nie wyczerpałyby się Słowa Boga. Zaprawdę, Bóg jest 

Potężny, Mądry!5 

 

Spełniło się Słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Nikt nie jest w stanie 

zmienić Jego Słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!6 

 

Wiemy również, że Prorok Muhammad (SAAWS) przy wznoszeniu suplikacji do Allaha 

posługiwał się Jego Imionami. Tak, więc i my powinniśmy tak postępować. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Kiedy Fatima (RAA) przyszła do Proroka (SAAWS), prosząc go o przydzielenie jej 

służącego, Prorok (SAAWS) poradził jej, by powiedziała: „O Allahu, Panie siedmiu niebios, 

wspaniałego Tronu, nasz Panie oraz Panie wszystkich rzeczy. O Ty, Który Objawiłeś Torę, 

Ewangelię i Koran. Ty, Który rozszczepiasz nasienie i pestkę daktyla! Pod Twoją ochronę 

uciekam się przed złem wszystkiego. Jesteś Pierwszy, bo nie istniało nic przed Tobą, i jesteś 

Ostatni, bo nie będzie istniało nic po Tobie! Ty jesteś Jawny, bo nie istnieje nic nad Tobą, i Ty 

jesteś Skryty, bo nic nie istnieje bez Ciebie. Ureguluj nasze długi i ocal nas od ubóstwa”7. 

 

Należy zaznaczyć, że Imiona Allaha nie ograniczają się do dziewięćdziesięciu dziewięciu i 

jest ich więcej. 

 

An-Nawawi (RA) powiedział:  

Uczeni są zgodni, że hadis, w którym Prorok (SAAWS) wspomina o dziewięćdziesięciu 

dziewięciu Imionach Allaha, nie oznacza, że Imiona Allaha ograniczają się do tej liczby. 

Raczej hadis ten mówi o tym, że zrozumienie dziewięćdziesięciu dziewięciu Imion Allaha jest 

wystarczające do wejścia do Raju8. 

 

Ibn Al-Usajmin (RA) powiedział: 

Imiona Allaha nie są ograniczone konkretną liczbą. Dowodem na to są słowa Proroka 

(SAAWS) przekazane w autentycznym hadisie: „Allahu, jestem Twoim sługą, synem Twojego 

                                                 
1 Koran, 35:14. 
2 Koran, 57:3. 
3 Koran, 59:23. 
4 Chodzi o pióra służące do pisania i morze atramentu. (Przyp. red.). 
5 Koran, 31:27. 
6 Koran, 6:115. 
7 Muslim. 
8An-Nawawi, Szarh Muslim. 
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sługi. Wznoszę do ciebie suplikację poprzez wszystkie Twoje Imiona, poprzez te, które 

wspomniałeś w Swojej Księdze, te, które przekazałeś któremuś ze Swoich stworzeń, i te, które 

zachowałeś dla Siebie.” Wiedza, którą Allah zachował dla Siebie, nie może być poznana i nie 

jest niczym ograniczona. Co zaś się tyczy słów Proroka (SAAWS): „Zaprawdę, jest 

dziewięćdziesiąt dziewięć Imion Allaha. Każdy, kto je zapamięta, wejdzie do Raju”, to nie 

oznaczają one, że Imiona Allaha ograniczają się do tej konkretnej liczby. Raczej zrozumienie 

dziewięćdziesięciu dziewięciu Imion Allaha jest wystarczające do wejścia do Raju. Możemy 

wyjaśnić to na przykładzie Araba, który powiedział: „Mam sto koni, które przygotowałem do 

walki na drodze Allaha”. Nie oznacza to, że posiada on jedynie sto koni, ale do tego 

konkretnego celu przygotował ich sto1. 

 

Powinniśmy chronić się od zbłądzenia, trzymając się tego, co zostało nam powiedziane w 

Koranie i w sunnie o Imionach Allaha, nie dodając i nie zmieniając niczego. 

 

Do Boga należą Imiona Najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, 

którzy bluźnią Jego Imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili2. 

 

Wielu uczonych jak At-Tabari (RA), Ibn Hadżar (RA), Al-Kurtubi (RA), As-Sadi (RA), 

Asz-Szinkiti (RA), poświęcało całe książki jedynie wypisaniu i wyjaśnieniu znaczenia Imion 

Allaha. Nie będziemy zagłębiać się tak dokładną analizę znaczenia Imion Allaha, postaramy 

się jedynie wypisać te z nich, które zostały wspomniane w Koranie wraz z krótkim 

komentarzem.  

 

Allah 

 

Allah jest arabskim Imieniem własnym Boga Jedynego. Odnosi się ono tylko do Niego i 

do nikogo innego. Imię to nie posiada swojej formy żeńskiej ani mnogiej, w odróżnieniu od 

polskiego słowa „Bóg”3. Ponadto Imię to jest o tyle wspaniałe, że zawiera w sobie znaczenie 

wszystkich innych Imion Allaha. 

 

Al-Chalik lub Al-Challak – Stwórca 

Al-Bari – Twórca, 

Al-Musawwir – Kształtujący wszystko 

 

Allah stworzył i ukształtował wszystko z niczego. Allah jest Jedynym Stworzycielem, a 

wszystko, co istnieje poza Nim, jest Jego stworzeniem. Czasem wydaje nam się, że tworzymy 

różne rzeczy, nie jest to jednak prawda, gdyż jako ludzie nie jesteśmy w stanie stworzyć 

niczego, możemy jedynie przekształcać już istniejące materiały4. 

 

Stwórcaniebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale 

towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest Wszechwiedzący!5 

 

Zaprawdę, twój Pan jest Stwórcą, Wszechwiedzącym!6 

                                                 
1Ibn Al-Usajmin, Madżmu al-Fatała. 
2 Koran, 7:180. 
3 Jedynie w wersetach koranicznych, kiedy podajemy polskie tłumaczenie znaczenia, pozostawiamy formę 

„Bóg”. (Przyp. red.).  
4 Przykładowo: rzemieślnik, który wyprodukował młotek, nie stworzył niczego nowego, jedynie połączył ze 

sobą drewno i żelazo, które zostały stworzone wyłącznie przez Allaha. (Przyp. red.). 
5 Koran, 6:101. 
6 Koran, 15:86. 
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Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórcakażdej rzeczy! Więc czcijcie 

Go!1 

 

On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą Najpiękniejsze 

Imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, 

Mądry!2 

 

Al-Kuddus – Najświętszy  

As-Salam – Pokój  

Al-Mutakabbir – Największy, Wyniosły 

Al-Wasi – Wszechobejmujący 

Al-Muhit –Wszechogarniający 

Al-Badi – Nieporównywalny do niczego 

 

Allah nie jest podobny do Swoich stworzeń. Nie ma on towarzyszy, rywali ani nikogo, z 

km miałby dzielić Władzę. Allah jest wolny od wszelkich słabości. Stworzył wszystko i 

Kontroluje wszystko, ale nie jest to dla Niego męczące ani nużące. Potęga i Wiedza Allaha 

obejmują wszystko.  Allah jest ponad wszystkimi Swoimi stworzeniami. 

 

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On – Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, 

Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, 

co dodają Mu jako współtowarzyszy!3 

 

Jeśli spotka was coś dobrego, to oni się martwią; a jeśli dosięgnie was coś złego, to oni 

się tym cieszą. Ale jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni, to wcale wam nie zaszkodzi ich 

podstęp. Zaprawdę, Bóg ogarnia to, co oni czynią!4 

 

Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo, a Bóg obiecuje wam od 

Siebie przebaczenie i łaskę. Bóg jest Wszechobejmujący, Wszechwiedzący!5 

 

Al-Wahid – Niepodzielny 

Al-Ahad – Jedyny 

 

Allah jest Jedynym Stwórcą i Władcą wszechświata. Nie ma wielu Stwórców i nie ma 

wielu bogów. Tylko Allah zasługuje na oddawanie Mu czci i tylko On może być obiektem 

kultu. Allah jest unikalny i Jedyny we wszystkich swoich Doskonałych Imionach i 

Atrybutach.  

 

Bóg wasz – Bóg Jeden! Nie ma boga, jak tylko On, Miłosierny, Litościwy!6 

 

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 bolesna1. 

                                                 
1 Koran, 6:102. 
2 Koran, 59:24. 
3 Koran, 59:23. 
4 Koran, 3:120 
5 Koran, 2:268. 
6 Koran, 2:163. 
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Mów: „On – Bóg Jeden,  

Bóg Wiekuisty!  

Nie zrodził i nie został zrodzony!  

Nikt nie jest Mu równy!2 

 

Al-Ali –Wyniosły 

Al-Ala – Najwyższy 

Al-Mutali – Wywyższony, Wyniosły 

 

Allah jest ponad wszystkimi Swoimi stworzeniami pod każdym względem. Allah jest 

również doskonalszy i lepszy od Swoich Stworzeń w Swoich Imionach i Atrybutach. Mimo iż 

słowa określające nasze cechy i Atrybuty Allaha wydają się być podobne, to jednak wymiar 

Atrybutów Allaha jest zawsze wyższy. 

 

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Wyniosły, 

Wspaniały!3 

 

Wysławiaj imię twego Pana, Najwyższego,4 

 

On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki, Wyniosły!5 

 

Ar-Rahman – Miłosierny  

Ar-Rahim – Litościwy  

Al-Afu – Wymazujący grzechy  

Al-Ghaffar – Wybaczający  

Al-Ghafur – Przebaczający wszystko  

At-Tawwab – Przyjmujący Skruchę  

Al-Halim – Pobłażliwy, Dobrotliwy  

Asz-Szakur – Łaskawy 

Asz-Szakir – Nagradzający dobre dzieła 

 

Allah jest Miłosierny, a Jego Miłosierdzie jest nieskończone i obejmuje wszystko, co 

istnieje. Allah stworzył nas, dał nam życie, a wraz z nim wszystko, czego potrzebujemy – 

płuca, byśmy mogli oddychać, oczy, byśmy mogli widzieć, uszy, byśmy mogli słyszeć, nogi, 

byśmy mogli chodzić itd. Ponadto Allah umieścił nas w świecie, który jest dla nas idealnym 

miejscem do życia. Dał nam powietrze, którym oddychamy, wodę, którą pijemy, pożywienie, 

które spożywamy, odpowiednią temperaturę, w której możemy żyć, warstwę ozonową, która 

chroni nas przed złym promieniowaniem itd. W zamian za te wszystkie dobrodziejstwa Allah 

nakazał nam jedynie, byśmy w Niego wierzyli, oddawali Mu cześć i przestrzegali zasad Jego 

religii, która jest prosta w zrozumieniu i łatwa w praktyce. 

 

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Allah nie zesłał mnie, by uczynić rzeczy trudnymi, 

raczej zesłał mnie jako nauczyciela, by uczynić rzeczy łatwymi”1.  

                                                                                                                                                         
1 Koran, 5:73. 
2 Koran, 112. 
3 Koran, 42:4. 
4 Koran, 87:1. 
5 Koran, 13:9. 
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Allah w Swej Łaskawości sprawił, że nasze dobre uczynki będą miały wagę większą od 

naszych grzechów. Jeden dobry uczynek może równać się siedmiuset dobrym uczynkom lub 

więcej, a jeden grzech zawsze będzie odpowiadał jednemu grzechowi. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że Allah spisał dobre i złe uczynki. Następnie zaś 

wyjaśnił, że jeśliby ktoś nosił się z zamiarem zrobienia dobrego uczynku, a nie zrobił go, 

Allah zapisze mu jeden pełny dobry uczynek, a jeśliby ktoś nosił się z zamiarem zrobienia 

dobrego uczynku i zrobił go, Allah zapisze mu dziesięć dobrych uczynków i pomnoży je aż do 

siedmiuset i więcej. Jeśliby zaś ktoś miał zamiar uczynić coś złego, a nie zrobiłby tego, Allah 

zapisze mu jeden pełny dobry uczynek, lecz jeśliby ktoś coś złego zamierzał i uczyniłby to, 

Allah zapisze mu jeden zły uczynek2. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Pewien człowiek będąc w podróży poczuł wielkie 

pragnienie. Gdy dotarł do studni, zszedł do niej, ugasił swoje pragnienie i wyszedł. Zaraz po 

tym ujrzał psa dyszącego i liżącego zeschniętą ziemię z powodu pragnienia. Powiedział wtedy 

do siebie: Ten pies cierpi bardziej niż ja. Poszedł więc na dół i napełnił swój but wodą, a 

następnie podał ją psu. Allah wynagrodził mu jego czyn i przebaczył mu jego grzechy”. 

Towarzysze spytali: „O Wysłanniku Allaha! Czy zostaniemy wynagrodzeni za dobroć 

względem zwierząt?” Prorok (SAAWS) powiedział: „Jest nagroda za dobroć względem każdej 

żywej istoty”3. 

 

Mimo wszystkich dobrodziejstw, jakie otrzymaliśmy od Allaha, większość z nas jest 

nieposłuszna i łamie zasady Islamu. Miłosierdzie Allah jest jednak tak wielkie, że obejmuje 

nas nawet wtedy, gdy grzeszymy. Allah wybacza nam nasze przewinienia, jeśli szczerze ich 

żałujemy i przestajemy popełniać złe uczynki lub mamy szczerą intencję poprawy. 

 

Powiedz: „O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie 

nadziei na Miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest 

Przebaczający, Litościwy!4 

 

Relacjonował Abu Zarr al-Ghifari (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah powiedział: „Moi słudzy, popełniacie 

grzechy w nocy i w dzień, a Ja wybaczam wszystkie grzechy. Proście więc Mnie o wybaczenie, 

a Ja wybaczę wam”5. 

 

Relacjonował Abu Said Al-Chudri (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że był mężczyzna spomiędzy narodów, które 

przeminęły, który zabił dziewięćdziesiąt dziewięć osób, a potem rozpytywał o najmądrzejszą 

osobę na ziemi. Został skierowany do mnicha. Przyszedł do niego, powiedział, że zabił 

dziewięćdziesiąt dziewięć osób i spytał, czy jego skrucha zostanie przyjęta. Mnich zaprzeczył i 

mężczyzna zabił go, dopełniając stu. Wtedy spytał o najbardziej uczoną osobę na ziemi i 

                                                                                                                                                         
1 Muslim. 
2 Al-Buchari i Muslim. Warto zwrócić uwagę, że przy jednym grzechu, który Allah zapisze człowiekowi, 

który go popełnił, nie ma słowa „pełny”. (Przyp. red.). 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Koran, 39:53. 
5 Muslim. 
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został skierowany do uczonego. Opowiedział mu, że zabił sto osób i spytał, czy jest jakaś 

szansa na to, że jego skrucha zostanie przyjęta. Uczony odpowiedział twierdząco i spytał: 

„Kto stoi miedzy tobą a twoją skruchą? Idź do takiego a takiego kraju, gdzie znajdziesz ludzi 

oddanych modlitwie i wielbieniu Allaha, dołącz do nich i nie wracaj do twoich stron, 

ponieważ jest to miejsce przeklęte”. Mężczyzna odszedł, lecz ledwie dotarł do połowy drogi, 

zabrała go śmierć. Powstała dyskusja między aniołami miłosierdzia i kaźni. Anioły 

miłosierdzia usprawiedliwiały go, mówiąc: „Ten człowiek przyszedł ze skruszonym sercem do 

Allaha”, ale anioły kaźni oponowały: „Nigdy nie zrobił nic dobrego w ciągu swojego życia”. 

Wtedy zjawił się inny anioł pod ludzką postacią i został arbitrem między nimi. Powiedział: 

„Zmierzcie odległość między dwoma krainami, by sprawdzić, której jest bliżej”. Zmierzyli 

odległości i okazało się, że był bliżej kraju, do którego zamierzał dojść, więc anioły 

miłosierdzia zabrały jego duszę”1. 

 

Powinniśmy być świadomi wszystkich dobrodziejstw Allaha oraz Jego Miłosierdzia i 

pokornie oddawać Mu cześć. 

 

W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego!  

Chwała Bogu, Panu Światów,  

Miłosiernemu, Litościwemu!2 

 

Bóg jest Odpuszczający, Przebaczający!3 

 

Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, Potężny, Przebaczający!4 

 

Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo,  

kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga,  

głoś chwałę twego Pana i proś Go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest Ciągle 

Przebaczający!5 

 

Wysławia Go siedem niebios i ziemia oraz ci, którzy się tam znajdują. I nie ma żadnej 

rzeczy, która by nie głosiła Jego chwały. Lecz wy nie pojmujecie ich wysławiania. 

Zaprawdę, On jest Wspaniałomyślny, Przebaczający!6 

 

I będą mówili: „Chwała niech będzie Bogu, Który oddalił od nas smutek! Zaprawdę, 

nasz Pan jest Przebaczający, Wdzięczny!7 

 

Zaprawdę, ci, którzy recytują Księgę Boga, ci, którzy odprawiają modlitwę, ci, którzy 

rozdają z tego, czym ich obdarzaliśmy, skrycie lub jawnie, ci spodziewają się zysku, który 

nie przepadnie. Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. Zaprawdę, 

On jest Przebaczający, Wdzięczny!8 

 

Al-Malik – Król  

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. Według innej relacji, Allah nakazał krainie, do której wędrował ten człowiek, by 

przysunęła się o jeden łokieć bliżej miejsca, w którym zmarł. (Przyp. red.). 
2 Koran, 1:1-3. 
3 Koran, 4:99. 
4 Koran, 38:66. 
5 Koran, 110. 
6 Koran, 17:44. 
7 Koran, 35:34. 
8 Koran, 35:29-30 
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Al-Maalik – Posiadający 

Allazi lahu al-Mulk – Ten, do Którego należy królestwo 

Malik-al-Mulk – Władca Królestwa  

Al-Ghani – Najbogatszy  

Al-Mughni – Wzbogacający  

Al-Wahhab – Obdarowujący  

Ar-Razzak – Dający Zaopatrzenie 

Ar-Razik – Wyznaczający Zaopatrzenie 

Al-Mukit – Żywiciel  

Al-Kabid – Ograniczający  

Al-Basit – Rozwijający  

As-Samad – Samowystarczalny  

Al-Muktadir – Decydujący o wszystkim  

Al-Waris – Spadkobierca 

 

Allah jest Władcą wszystkiego, a wszystko znajduje się pod Jego kontrolą. Czasem wydaje 

się nam się, że coś posiadamy, jesteśmy właścicielami jakichś rzeczy, jednak w takich 

momentach powinniśmy sobie przypomnieć, że tak naprawdę nie należą one do nas, a – jak 

wszystko na tym świecie – do Allaha. Czasem również ludzie przypisują swoje osiągnięcia i 

zdobycze szczęściu, ciężkiej pracy, przodkom itd., nie jest to jednak słuszne, gdyż cokolwiek 

otrzymujemy, pochodzi od Allaha. Pamiętajmy, że Allah nie jest ograniczony żadnymi 

potrzebami, to my potrzebujemy wielu rzeczy. Powinniśmy zatem być wdzięczni Allahowi za 

to, co mamy i Jego powinniśmy prosić o pomoc, gdy jesteśmy w potrzebie. Musimy również 

zrozumieć, że Allah może nie tylko powiększyć, ale i pomniejszyć nasz majątek, co jest próbą 

lub karą od Niego, którą powinniśmy przyjąć z cierpliwością i zaufaniem.  

 

 

Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan Tronu 

szlachetnego!1 

 

Powiedz: „O Boże! Władco Królestwa! Ty dajesz królestwo, komu chcesz, i Ty odbierasz 

królestwo, od kogo chcesz; Ty wynosisz, kogo chcesz, i Ty poniżasz, kogo chcesz. W Twoim 

ręku jest dobro! Zaprawdę, Ty jesteś nad każdą rzeczą wszechwładny!”2 

 

Do którego należy królestwo niebios i ziemi. I Bóg jest świadkiem każdej rzeczy!3 

 

Oto jesteście tymi, którzy zostali wezwani, abyście rozdawali na drodze Boga. A wśród 

was są tacy, którzy skąpią. A kto skąpi, ten skąpi dla siebie samego. Bóg jest Bogaty, a wy 

jesteście biedni. Jeśli się odwrócicie, On zamieni was na inny lud, i oni nie będą wam 

podobni4. 

 

A jeśli boicie się ubóstwa, to wzbogaci was Bóg przez Swoją Łaskę, jeśli zechce. 

Zaprawdę, Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!5 

 

                                                 
1 Koran, 23:116. 
2 Koran, 3:26. 
3 Koran, 85:9 
4 Koran, 47:38. 
5 Koran, 9:28. 
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Powiedział: „Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie, które nie będzie 

odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawdę, Ty jesteś Obdarzający!”1 

 

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!2 

 

I przytocz im przypowieść o życiu tego świata, które jest podobne do wody, jaką My 

spuszczamy z nieba: miesza się z nią roślinność ziemi i potem staje się zeschłym zielem, 

które rozrzucają wiatry. Bóg jest nad każdą rzeczą Wszechwładny!3 

 

Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; My jesteśmy Spadkobiercami 

wszystkiego!4 

 

Al-Aziz – Wszechmocny 

Al-Kawi – Mocny 

Al-Matin – Posiadający wszelką moc  

Al-Kadir – Potężny, Wszechwładny 

Al-Dżabbar – Niepokonany, Przemożny 

Al-Kahhar – Podporządkowujący Sobie wszystko 

Al-Kahir – Przemożny 

Allah jest Wszechpotężny, a Jego Moc nie jest niczym ograniczona. Allah kontroluje świat 

i nic nie dzieje się bez Jego Wiedzy i zgody.  

 

Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za każdym razem, kiedy ona daje im światło, 

oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność, oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to 

zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą Wszechwładny!5 

 

A czyż oni nie widzieli, że Bóg, Który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to 

zmęczenia, jest w mocy ożywić umarłych? Tak! Zaprawdę, On jest nad każdą rzeczą 

Wszechwładny!6 

 

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On – Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, 

Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, 

co dodają Mu jako współtowarzyszy!7 

 

I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi, jednych przy pomocy drugich, to zostałyby zniszczone 

klasztory i kościoły, miejsca modlitwy i meczety, gdzie często wspomina się Imię Boga. Bóg 

pomoże z pewnością tym, którzy Jemu pomagają. Zaprawdę, Bóg jest Mocny, Potężny!8 

 

On jest przemożnym władcą nad Swoimi sługami. On posyła ku wam stróżów. A kiedy do 

któregokolwiek z was przychodzi śmierć, Nasi wysłannicy wzywają go, a oni nigdy nie 

zawodzą.9 

 

                                                 
1 Koran, 38:35. To słowa Proroka Salomona (AS). (Przyp. red.). 
2 Koran, 51:58. 
3 Koran, 18:45. 
4 Koran, 15:23. 
5 Koran, 2:20. 
6 Koran, 46:33. 
7 Koran, 59:23. 
8 Koran, 22:40. 
9 Koran, 6:61 
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Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!1 

 

Czy podzieleni panowie są lepsi, czy Bóg – Jeden, Wszechpotężny?2 

 

As-Sami – Wszystko Słyszący 

Al-Basir – Wszystko Widzący  

Al-Muhajmin lub Al-Chabir – Wszystkiego Świadomy 

Al-Hasib – Oceniający 

Ar-Rakib – Czujny  

Asz-Szahid – Świadek (każdej rzeczy)  

Al-Muhsi – Ten, Który wszystko policzył 

 

Allah jest świadomy wszystkiego, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić. Musimy 

pamiętać, że Wiedza Allaha obejmuje wszystko, a On widzi i słyszy nas, gdziekolwiek byśmy 

nie byli. 

 

On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i na 

morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnościach 

ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w Księdze jasnej3. 

 

Z tego powodu zanim zrobimy cokolwiek, powinniśmy zastanowić się czy jest to zgodne z 

Islamem. Powinniśmy być stale świadomi tego, że Allah nas obserwuje i że będziemy 

osądzeni za każdy uczynek: 

 

I ten, kto uczynił dobra na ciężar pyłku, zobaczy je;  

i ten, kto uczynił zła na ciężar pyłku, zobaczy je4. 

 

Powinniśmy również pamiętać, że nasze suplikacje i prośby zawsze docierają do Allaha, 

chociaż nie zawsze otrzymujemy dokładnie to, o co prosiliśmy5. 

 

Zaprawdę, Bóg nakazuje wam, abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A 

jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądźcie według sprawiedliwości! Zaprawdę, jakże 

wspaniałe jest to, do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę, Bóg jest Słyszący, Widzący!6 

 

A gdyby Bóg rozszerzył zaopatrzenie dla Swoich sług, to oni na pewno zbuntowaliby się 

na ziemi; lecz On zsyła z umiarem to, co chce. On jest dobrze powiadomiony o Swoich 

sługach, jasno Widzący7. 

 

Kiedy kierują do was pozdrowienie, to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to 

pozdrowienie. Zaprawdę, Bóg podlicza każdą rzecz!8 

                                                 
1 Koran, 51:58. 
2 Koran, 12:39. 
3 Koran, 6:59. 
4 Koran, 99:7-8. 
5 Powinniśmy wtedy pamiętać, że Allah może spełnić nasze prośby w życiu na tym świecie lub dać nam coś 

lepszego w życiu ostatecznym. Ponadto coś, o co prosimy, może wcale nie być dla nas dobre, choć takie się nam 

wydaje. W tym, co zdaje się nam dobre, może być dla nas zło, a w tym, co zdaje się nam złe, może być dla nas 

dobro. A Allah wie najlepiej. (Przyp. red.). 
6 Koran, 4:58. 
7 Koran, 42:27. 
8 Koran, 4:86. 
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„Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: ‘Czcijcie Boga, mojego 

Pana i waszego Pana!’ Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a 

kiedyś mnie wezwał do Siebie, Tyś został ich czujnym stróżem, wszak jesteś Świadkiem 

każdej rzeczy!”1 

 

On jest Panem Przemożnym nad Swoimi sługami. On jest Mądry, doskonale Świadomy!2 

 

On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył każdą rzecz liczbą3. 

 

Al-Alim – Wszechwiedzący  

Al-Hakim – Mądry 

Mądrość i Wiedza Allaha obejmują wszystko i są nieskończone.  Allah Wie zna to, co 

jawne i to, co ukryte, wie o wszystkim co było, co jest i co będzie. Nie ma takiej rzeczy, która 

byłaby poza Wiedzą Allaha. Przejawem Mądrości Allaha jest fakt, że stworzył On każdą 

rzecz w najlepszej możliwej formie, a każde z Jego stworzeń jest elementem doskonałego 

systemu, działającego zgodnie z Jego Wolą. 

 

Bóg stworzył was z prochu, potem z kropli nasienia; następnie uczynił was parami. I żadna 

istota żeńska nie nosi i nie wydaje na świat, jak tylko za Jego wiedzą. I nie przedłuża się życia 

długowiecznemu, i nic się z niego nie skraca wbrew temu, co jest w Księdze. Zaprawdę, to dla 

Boga jest łatwe!4 

 

To jest Bóg, Który stworzył siedem niebios i ziemi tyleż. Jego rozkaz dociera do nich, 

abyście wiedzieli, że Bóg jest nad każdą rzeczą Wszechwładny i że obejmuje każdą rzecz 

Swoją Wiedzą5. 

 

Zaprawdę, jeśliby wszystkie drzewa na ziemi były piórami i jeśliby było morze, któremu 

pomogłoby jeszcze siedem mórz – to nie wyczerpałyby się Słowa Boga. Zaprawdę, Bóg jest 

Potężny, Mądry!6 

 

Al-Karim – Hojny, Szlachetny 

Al-Barr – Dobry, Praworządny  

Ar-Rauf – Współczujący  

Al-Latif – Przenikliwy, ale też Życzliwy 

 

Wiemy, że Allah jest Dobry i kocha tych, którzy czynią dobro. Jak powiedzieliśmy 

wcześniej, Allah okazuje Swoją Dobroć zarówno Swoim wiernym sługom, jak i tym ludziom, 

którzy są nieposłuszni.  

 

O człowieku! Cóż ciebie zwiodło względem twego Pana, Szlachetnego?7 

 

„My przecież wzywaliśmy Go przedtem. Zaprawdę, On jest Dobry, Litościwy!”8 

                                                 
1 Koran, 5:117. To słowa Proroka Jezusa (AS). (Przyp. red.).  
2 Koran, 6:18. 
3 Koran, 72:28. 
4 Koran, 35:11. 
5 Koran, 65:12. 
6 Koran, 31:27. 
7 Koran, 82:6. 
8 Koran, 52:28. 
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Bóg zwrócił się do Proroka, do muhadżirów i do ansarów, którzy poszli za nim w trudnej 

godzinie, zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. Wtedy On zwrócił się 

do nich – przecież On jest Dobrotliwy, Litościwy!1 

 

Czyż ty nie widziałeś, iż Bóg spuścił z nieba wodę i ziemia rankiem się zazieleniła? 

Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, w pełni Świadomy!2 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Allah jest dobry i akceptuje tylko to, co dobre. 

Allah nakazał wiernym, to samo, co nakazał Wysłannikom”. A później Prorok (SAAWS) 

przypomniał podróżującego mężczyznę, zakurzonego i z rozwianymi włosami, który wznosi 

ręce z prośbą do Allaha mówiąc: „O Panie, o Panie!”, ale je to, co zakazane, pije to, co 

zakazane, ubiera się w to, co zakazane, i poprzednio jego pożywienie też było zakazane. I jak 

on może być wysłuchany?3 

 

Al-Madżid – Wspaniały  

Al-Kabir – Wielki 

Al-Azim – Potężny 

 

Allah jest bardziej Wspaniały niż którekolwiek z Jego stworzeń. Potęga i Majestat Allaha 

są tak ogromne, że nie potrafimy ich w pełni zrozumieć. Nic nie jest porównywalne do 

Allaha, Godnego Chwały.  Powinniśmy zaakceptować naszą małość i w pokorze oddawać 

cześć Stwórcy świata, Panu Światów. 

 

Oni powiedzieli: „Czy ty się dziwisz rozkazowi Boga? Miłosierdzie Boga i Jego 

błogosławieństwa niech będą nad wami, o ludzie tego domu! Zaprawdę On jest Godny 

wszelkiej Chwały, Wspaniały!4 

 

On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki, Wyniosły!5 

 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. 

Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u 

Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po 

nich. Oni nie obejmują niczego z Jego Wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego Tron jest 

tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, 

Ogromny!6 

 

Al-Mumin – Gwarantujący  

Al-Haqq – Prawda, Prawdziwy 

 

Allah jest Prawdą i wszystko, co powiedział o Sobie, jest prawdziwe. Istnienie Stwórcy i 

Władcy świata nie ulega najmniejszej wątpliwości. Również wszystko, co zagwarantował i 

                                                 
1 Koran, 9:117. Muhadżirowie (emigranci) to ci muzułmanie, którzy pozostawili swoje domy w Mekce i 

udali się do Medyny, a ansarowie (pomocnicy) to muzułmanie z Medyny, którzy przyjęli ich i Wysłannika 

Allaha (SAAWS), i dopomagali im. (Przyp. red.). 
2 Koran, 22:63. 
3 Muslim. 
4 Koran, 11:73. 
5 Koran, 13:9. 
6 Koran, 2:255. 
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obiecał Allah, jest prawdziwe. Jeśli obiecał On niewiernym i grzesznikom Piekło, to trafią oni 

do Piekła, a jeśli obiecał wiernym i czyniącym dobro Raj, to otrzymają oni Raj. 

 

Następnie oni są oddawani Bogu, ich Władcy Prawdziwemu. Czyż nie do Niego należy 

sąd? On jest najszybszy w rachunku!1 

 

Tak jest, ponieważ Bóg jest Prawdą i ponieważ ożywia umarłych, i ponieważ jest nad 

każdą rzeczą Wszechwładny, i ponieważ nadejdzie Godzina – co do której nie ma żadnej 

wątpliwości2. 

 

Al-Hamid – Godny (wszelkiej) Chwały  

Zu al-Dżalal wa al-Ikram – Pełny Majestatu i Godny Czci 

 

Allah, jako Jedyny Stwórca i Pan świata jest Godny wszelkiej i chwały i czci. Powinniśmy 

szczerze czcić Allaha i nie dodawać Mu współtowarzyszy. Wszelkie akty czci powinniśmy 

kierować tylko do Niego. 

 

I powiedział Mojżesz: „Jeśli nie będziecie wdzięczni – wy i ci, którzy są na ziemi… 

zaprawdę, Bóg jest Bogaty i Godny Chwały!”3 

 

Daliśmy mądrość Lokmanowi: „Dziękuj Bogu! Ten, kto dziękuje, dziękuje dla siebie 

samego, a ten, kto jest niewdzięczny… zaprawdę, Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!”4 

 

Niech będzie błogosławione Imię twego Pana, Pełnego Majestatu i Godnego Czci!5 

 

Al-Bais – Wskrzeszający zmarłych 

Al-Hakam – Sędzia  

Al-Fattah – Osądzający  

Al-Dżami – Zbierający razem  

Al-Adl – Sprawiedliwy 

 

W Dniu Sądu Ostatecznego Allah wskrzesi wszystkich zmarłych. Zostaną oni zebrani i 

będą oczekiwać na Sąd. Następnie Allah osądzi każdego z nich i zadecyduje o ich miejscu 

przeznaczenia. Niektórzy trafią do Piekła, inni zostaną skierowani do Raju, jeszcze inni będą 

musieli odbyć karę w Piekle przez pewien okres czasu, by oczyścić się i następnie dostąpić 

najwyższej nagrody, jaką jest Raj. 

 

Bóg wskrzesi tych, którzy znajdują się w grobach6. 

 

Powiedz: „Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osądzi nas według prawdy. On 

przecież jest Sędzią, Wszechwiedzącym!”7 

 

                                                 
1 Koran, 6:62. 
2 Koran, 22:6. 
3 Koran, 14:8. 
4 Koran, 31:12. 
5 Koran, 55:78. 
6 Koran, 22:7. 
7 Koran, 34:26. 
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Spełniło się Słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Nikt nie jest w stanie 

zmienić Jego Słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!1 

 

An-Nur – Światło 

Al-Hadi – Przewodnik 

Ar-Raszid – Prowadzący ku drodze prostej 

 

Allah prowadzi drogą prostą, kogo chce. Allah czyni drogę do Islamu łatwą i oświetla ją 

tym, którzy zasługują, by doznać tego błogosławieństwa. W chwili, gdy nie wiemy, jaki 

podjąć wybór, zawsze powinniśmy prosić Allaha o pomoc, gdyż Allah wskazuje właściwą 

ścieżkę. 

 

Bóg jest Światłem niebios i ziemi. Jego Światło jest podobne do niszy, w której jest 

lampa; lampa jest we szkle, a szkło jest jak gwiazda świecąca. Zapala się ona od drzewa 

błogosławionego – drzewa oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu, którego oliwa prawie 

by świeciła, nawet gdyby nie dotknął jej ogień. Światło na świetle! Bóg prowadzi drogą 

prostą ku światłu, kogo chce. Bóg przytacza przykłady dla ludzi. Bóg o każdej rzeczy jest 

wszechwiedzący!2 

 

I aby wiedzieli ci, którym dano wiedzę, iż prawda jest od twojego Pana; i aby w Niego 

uwierzyli i aby upokorzyły się przed Nim ich serca. Zaprawdę, Bóg jest Przewodnikiem po 

drodze prostej dla tych, którzy uwierzyli!3 

 

I my nie wiemy, czy chciano zła dla tych na ziemi, czy też chciał dla nich Pan drogi 

prawości4. 

 

Al-Awwal – Pierwszy 

Al-Achir – Ostatni 

Al-Mubdi – Ten, który wszystko zapoczątkował 

Al-Muid – Ten, który powtarza stworzenie 

Al-Hajj – Żywy 

Al-Kajjum – Samoistny, Istniejący 

Al-Batin – Ukryty 

Az-Zahir – Jawny 

Al-Baki – Niezmienny 

 

Allah stworzył wszystko, więc również czas jest Jego stworzeniem. Allah jest ponad 

Swoimi stworzeniami, nie jest więc w żaden sposób ograniczony czasem. Allah był zawsze i 

będzie zawsze, jest Pierwszy bez początku i Ostatni bez końca. 

 

On jest Pierwszymi Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o każdej rzeczy 

Wszechwiedzący!5 

 

                                                 
1 Koran, 6:115. 
2 Koran, 24:35. 
3 Koran, 22:54. 
4 Koran, 72:10. 
5 Koran, 57:3. 
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On jest Tym, Który daje początekstworzeniu, a potem je ponawia, i Który daje wam 

zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Przynieście więc wasz 

dowód, jeśli mówicie prawdę!1 

 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący!2 

 

I zaufaj Żyjącemu, Który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy, iż On jest 

Dobrze Świadomy grzechów swoich sług!3 

 

Al-Hafiz – Ochraniający 

Al-Haafiz – Chroniący 

Al-Wakil – Poręczyciel, Opiekun 

Al-Wali – Obrońca 

Al-Mudżib – Odpowiadający na modlitwy, Wysłuchujący  

Al-Muizz – Dawca chwały  

Al-Muksit – Wynagradzający 

Ar-Rafi – Wywyższający  

Al-Muzill – Upokarzający  

Al-Muntakim – Mściciel 

Allah ochrania wiernych, broni ich i daje im siłę w chwili zagrożenia. Oprócz pomocy i 

wsparcia danego wiernym przez Allaha w tym życiu, otrzymują oni nagrodę w życiu 

przyszłym. Allah wywyższa jednych z nich ponad drugich w zależności od ich uczynków i 

poziomu ich wiary. W zupełnie innej sytuacji są niewierni i zatwardziali grzesznicy, w 

których serca Allah rzuca strach przed śmiercią, natomiast w przyszłym życiu doznają oni 

najsurowszej kary.  

 

A jeśli się odwrócicie – a przecież ja wam obwieściłem to, z czym zostałem posłany – mój 

Pan zastąpi was innym narodem, a wy nie zaszkodzicie Mu w niczym. Zaprawdę, mój Pan 

czuwa pilnie nad każdą rzeczą!4 

 

Niektórym mówiono: „Oto ludzie zebrali się przeciwko wam, bójcie się ich!”, lecz to 

pomnożyło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: „Wystarczy nam Bóg! Jakże to wspaniały 

Poręczyciel!”5 

 

Człowiek ma idących bezpośrednio i przed sobą, i za sobą, którzy go ochraniają na 

rozkaz Boga. Zaprawdę, Bóg nie zmienia tego, co jest w ludziach, dopóki oni sami nie 

zmienią tego, co jest w nich! A kiedy Bóg chce jakiegoś zła dla ludzi, to nie ma możliwości 

odwrócenia tego i nie ma dla nich opiekuna poza Nim6. 

 

I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. On powiedział: „O ludu mój! Czcijcie 

Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On 

was na niej osiedlił. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój 

Pan jest Bliski, Wysłuchujący!”7 

                                                 
1 Koran, 27:64. 
2 Koran, 2:255. 
3 Koran, 25:58. 
4 Koran, 11:57. 
5 Koran, 3:173. 
6 Koran, 13:11. 
7 Koran, 11:61. 



64 
 

 

Powiedz: „O Boże! Władco Królestwa! Ty dajesz królestwo, komu chcesz, i Ty odbierasz 

królestwo, komu chcesz. Ty wynosisz, kogo chcesz, i Ty poniżasz, kogo chcesz. W Twoim 

ręku jest dobro! Zaprawdę, Ty jesteś nad każdą rzeczą Wszechwładny!”1 

 

Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który został napomniany przez znaki swego 

Pana, a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach!2 

 

Al-Muhji – Ten, Który daje życie  

Al-Mumit – Ten, Który daje śmierć  

Al-Mukaddim – Przyspieszający  

Al-Muachchir – Opóźniający 

 

Allah jest Tym, Który daje i odbiera życie. Powinniśmy zrozumieć, że jego długość nie 

zależy od nas i nie jesteśmy w stanie przedłużyć go nawet o sekundę. Oczywiście 

powinniśmy dbać o siebie, by nie być niewdzięcznym wobec Tego, Który obdarował nas 

życiem, w razie choroby przyjmować lekarstwa itd., ale również powinniśmy być świadomi 

tego, że Allah może zabrać nasze dusze w każdej chwili.  

 

Zaprawdę, My dajemy życie i My sprowadzamy śmierć; My jesteśmy Dziedzicami 

wszystkiego!3 

 

O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie, jak ci, którzy nie uwierzyli i mówili o swoich 

braciach, kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: „Gdyby byli 

przy nas, to nie umarliby i nie zostaliby zabici…” Niech Bóg uczyni to strapieniem w ich 

sercach. Bóg daje życiei powoduje śmierć. Bóg widzi jasno to, co czynicie!4 

 

Jeśliby Bóg karał ludzi z powodu ich niesprawiedliwości, to nie pozostawiłby na ziemi 

żadnego stworzenia. Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego czasu. A kiedy nadejdzie ich 

termin, to oni nie będą mogli opóźnić go ani przyśpieszyć nawet o jedną godzinę5. 

 

On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. Lecz kiedy 

nadejdzie termin Boga, to już nie będzie mógł być opóźniony. O, gdybyście wiedzieli!6 

 

Al-Wadud – Kochający 

 

Allah kocha Swoje wierne sługi. Miłość Allaha nie jest jak nasza miłość, gdyż nie znamy 

jej wymiaru. Wiemy jednak, że gdy Allah mówi w Koranie, że kocha pewnych ludzi, to 

powinniśmy naśladować tych, których kocha Allah. 

 

Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie 

dobro, bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro!7 

 

                                                 
1 Koran, 3:26. 
2 Koran, 32:22. 
3 Koran, 15:23. 
4 Koran, 3:156. 
5 Koran, 16:61. 
6 Koran, 71:4. 
7 Koran, 2:195. 
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Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi, którzy postępują według słuszności1. 

 

Zaprawdę, Bóg kocha ludzi bogobojnych!2 

 

Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się!3 

 

Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, 

mój Pan jest Litościwy, Kochający!4 
 

Atrybuty Allaha 
 

Atrybutami Allaha są jedynie te Atrybuty, którymi Allah sam Siebie opisał. Jeśli nie 

chcemy zbłądzić, to przy ich studiowaniu powinniśmy stale pamiętać, że nie możemy 

określać Allaha miarą Jego stworzeń. Chociaż nazwy Atrybutów, które opisują Allaha, 

używane są również do opisywania Jego stworzeń, to nie ma pomiędzy nimi więcej 

podobieństw. Atrybuty Allaha są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla Stwórcy i nie są 

podobne do niczego, co dotyczy stworzeń. 

 

Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!  

On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu 

chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!5 
 

Allah jest Doskonały, jest ponad możliwością naszego pojmowania, nic nie jest Jemu 

równe (por. Koran, 112).  

 

Imam Ahmad (RA) powiedział:  

Możemy mówić o Allahu używając jedynie tych Atrybutów, którymi opisał On Siebie lub 

którymi opisał Allaha Prorok Muhammad (SAAWS). Nie możemy dodawać nic ponad Koran i 

hadisy6. 

 

At-Tahawi (RA) powiedział:  

Allah wraz ze Swoimi Atrybutami istniał zawsze, nawet przed stworzeniem świata, które 

nie dodało nic do Jego Atrybutów, gdyż były One już obecne. Allah jest Wieczny wraz ze 

Swoimi Atrybutami, więc był zawsze wraz z Nimi7. 

 

Ishak bin Rahawajh (RA) powiedział:  

Ktokolwiek przyrównuje Atrybuty Allaha do atrybutów jego stworzeń, ten nie uwierzył w 

Allaha, Najwyższego8. 

 

Atrybuty takie jak Jedność, Wiedza czy Potęga omówiliśmy już w części poświęconej 

Imionom Allaha, inne postaramy się przestudiować w tym rozdziale. 

 

                                                 
1 Koran, 49:9. 
2 Koran, 9:7. 
3 Koran, 2:222. 
4 Koran, 11:90. 
5 Koran, 42:11-12. 
6 IbnTajmijja, Al-Fatawa. 
7 At-Tahawi, Akida at-Tahawija. 
8 Ibn Abi al-Izz, Szarh Akida at-Tahawija. 
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Obecność Allaha 

 

Jednym z najczęściej źle rozumianych Atrybutów Allaha jest Atrybut Obecności Allaha. 

Jeśli chcemy w pełni zrozumieć ten temat i uniknąć zbłądzenia, musimy najpierw przybliżyć 

sobie kilka kwestii. Na początku warto zaznaczyć, iż Koran sześć razy mówi o tym, że Allah 

stworzył Ziemię, a następnie zasiadł lub umocnił się (ar. istawa) na Tronie: 

 

Zaprawdę, wasz Pan to Bóg, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; 

następnie zasiadł na Tronie1. 

 

Zaprawdę, Pan wasz – to Bóg, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; 

następnie umocnił się na Tronie, sprawując rząd wszelkich spraw. Nie ma orędownika bez 

Jego zezwolenia. To jest dla was Bóg, wasz Pan, przeto czcijcie Go! Czyż wy się nie 

opamiętacie?2 

 

Bóg jest Tym, Który wzniósł niebiosa bez dających się ujrzeć filarów; następnie umocnił 

się na Tronie. On podporządkował słońce i księżyc, tak iż wszystko płynie do oznaczonego 

kresu. On zarządza każdą sprawą, On przedstawia jasno znaki. Być może, wy będziecie 

pewni, że spotkacie się z waszym Panem!3 

 

On jest Tym, Który stworzył niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi – w ciągu sześciu 

dni. Potem umocnił się na Tronie – Miłosierny4. 

 

Bóg jest Tym, Który stworzył niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w ciągu sześciu 

dni. Potem umocnił się na tronie. Nie ma dla was, poza Nim, żadnego opiekuna ani 

orędownika. Czy sobie przypomnicie?5 

 

On jest Tym, Który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na 

tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej wychodzi; i co schodzi z nieba, i co się tam 

wznosi. On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie!6 

 

Istawa jest słowem, które nie ma dokładnego odpowiednika w języku polskim. Nie 

powinnyśmy go negować, interpretować ani doszukiwać się w nim ukrytych znaczeń.  

 

Imam Malik (RA) powiedział:  

Nie pytamy, w jaki sposób, ponieważ to, w jaki sposób się to dzieje, jest poza możliwością 

naszego pojmowania7. 

 

Ibn Kasir (RA), powołując się na opinię innych uczonych, powiedział:  

Z całą pewnością powinniśmy przyjąć oczywiste znaczenie słowa istawa, bez rozważania 

jego prawdziwej natury, porównywania (z atrybutami stworzeń), zmieniania czy też 

negowania (w jakikolwiek sposób). Odrzucamy znaczenie używane w stosunku do stworzeń, 

gdyż nic nie jest podobne do Allaha. Z całą pewnością nie ma żadnego podobieństwa między 

                                                 
1 Koran, 7:54. 
2 Koran, 10:3. 
3 Koran, 13:2. 
4 Koran, 25:59. 
5 Koran, 32:4. 
6 Koran, 57:4. 
7 Ibn Hadżar, Fath al-Bari. 
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Allahem i Jego stworzeniami. Każdy, kto przyjmuje Atrybuty Allaha, które zostały przekazane 

przez jasne wersety oraz autentyczne hadisy, nie umniejszając Majestatu Allaha i 

jednocześnie odrzucając wszelkie niedoskonałości (jakimi ludzie opisują Allaha lub jakie 

mogą wyniknąć z błędnej interpretacji Koranu i Sunny), jest na drodze prostej1.  

 

Zarówno w Koranie, jak i w sunnie znajdziemy wiele dowodów na to, że Allah jest ponad 

niebiosami. Tłumaczenie „w niebiosach” sugeruje, że Allah jest ograniczony przez niebiosa, 

które również zostały przez Niego stworzone. 

 

Relacjonował Abdallah bin Amr bin Al-As (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Allah okazuje Miłosierdzie tym, którzy są 

miłosierni. Bądź więc miłosierny dla tych, którzy są na ziemi a Ten, Który jest ponad 

niebiosami, okaże Miłosierdzie tobie2. 

 

Imam Abu Hanifa (RA) powiedział: 

Kto powiedział, że nie wie, czy jego Pan jest ponad niebiosami, czy na Ziemi, jest 

niewierny, ponieważ Allah powiedział: „Miłosierny umocnił się na Tronie”, a Tron Allaha 

jest ponad siedmioma niebiosami. Spytano: „Co z człowiekiem, który wierzy, że Allah jest 

ponad Swoim Tronem, ale nie jest pewny, czy Tron jest ponad niebiosami, czy na Ziemi lub w 

innym miejscu?” Abu Hanifa odpowiedział: „Taki człowiek również jest niewierny, ponieważ 

odrzuca wiarę w to, że Allah jest ponad niebiosami, oraz wierzy, że stworzenia kierują swoje 

suplikacje ku dołowi, a nie ku górze”3. 

 

Ibn Chuzajma (RA) powiedział:  

Ten, kto nie wierzy, że Allah jest ponad Swoim Tronem, ponad siedmioma niebiosami i nie 

jest ograniczony Swoim stworzeniem, jest niewierny4. 

 

Z powyżej przedstawionych dowodów jasno wynika, że Allah jest ponad wszystkimi 

stworzeniami. Jednak wiele innych wersetów z Koranu sugeruje, że Allah jest blisko swoich 

stworzeń, co może zdezorientować osobę, która nie zna dobrze Islamskiej akida. 

Przytoczymy tu tylko kilka z nich: 

 

A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem Bliski! Odpowiadam 

na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa, niech więc oni odpowiedzą na Moje 

wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!5 

 

A jeśli wy mu nie pomożecie – to Bóg mu już dopomógł, kiedy wypędzili go ci, którzy nie 

uwierzyli, kiedy on był drugim z dwóch. Kiedy oni obydwaj byli w grocie, oto on mówi do 

swojego towarzysza: „Nie smuć się! Zaprawdę, Bóg jest z nami!”6 

 

Powiedział: „Nie obawiajcie się! Zaprawdę, Ja jestem z wami – słyszę i widzę!”7 

 

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim.  
2 Abu Daud i At-Tirmizi. 
3 Az-Zahabi, Al-Uluww. 
4Ibn al-Kajjim, Al-Dżujusz al-Islamija. 
5 Koran, 2:186. 
6 Koran, 9:40. 
7 Koran, 20:46. 
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Czyż ty nie widzisz, że Bóg wie doskonale, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie 

ma tajnej narady trzech, żeby On nie był czwarty, ani też pięciu, żeby On nie był szósty; ani 

też mniej, ani więcej, żeby On nie był z nimi, gdziekolwiek oni by się znajdowali. Następnie, 

w Dniu Zmartwychwstania On im oznajmi to, co czynili. Zaprawdę, Bóg o każdej rzeczy jest 

Wszechwiedzący!1 

 

Sprzeczność pomiędzy wersetami mówiącymi o tym, że Allah jest ponad siedmiu 

niebiosami, a tymi, które mówią, że jest On Bliski, jest jedynie pozorna. Allah nie jest 

przecież podobny do Swoich stworzeń, a Jego Moc jest tak potężna, że nic nie jest dla Niego 

niemożliwe. Allah nie jest w żaden sposób ograniczony przestrzenią, jest ponad niebiosami, a 

Jego Wiedza i Władza obejmują wszystko.  

 

Imam Ahmad (RA) powiedział: 

Zaprawdę, Allah jest ponad Swoim Tronem, a Jego Wiedza obejmuje wszystko2. 

 

At-Tirmizi (RA) powiedział:  

Allah jest ponad Tronem, tak jak opisał w to Swojej Księdze. Jego Wiedza, Moc i Władza 

są wszędzie3. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

To co zostało objawione w Księdze i sunnie – dotyczące Bliskości Allaha – nie przeczy 

temu, co zostało powiedziane odnośnie Wywyższenia Allaha. Zaprawdę, Allah jest Godny 

Chwały, nic nie jest do Niego podobne we wszystkich Jego Atrybutach. Jest on wysoko w 

Swojej Bliskości oraz blisko w Swojej Wysokości4. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział również:  

Tak jak już wspomnieliśmy, wiara w Allaha obejmuje wiarę w to, co Allah objawił w 

Swojej Księdze, wiarę w to, co zostało przekazane od Jego Wysłannika (SAAWS), oraz wiarę 

w to do czego byli zgodni ludzie wiedzy i wiary: Allah, Godny Chwały, jest ponad Niebiosami 

na Swoim Tronie, jest Wywyższony ponad swoje stworzenia. Allah, Godny Chwały jest ze 

stworzeniami, gdziekolwiek by się one nie znajdowały i wie o wszystkim, co robią. Dowodem 

na to są Słowa Allaha: „On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; 

następnie zasiadł na tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej wychodzi; i co schodzi z 

nieba, i co się tam wznosi. On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co 

czynicie!” Słowa Allaha „On jest z Wami” nie oznaczają, że Allah dosłownie jest pośród 

swoich stworzeń. Takie tłumaczenie przeczyłoby wierze w to, że Allah stworzył wszystko. 

Przykładowo księżyc jest jednym ze znaków Allaha oraz jednym z najmniejszych Jego 

stworzeń, znajduje się on na niebie i w tym samym czasie oświetla drogę zarówno 

podróżnikowi, jaki i tym, którzy nie podróżują, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Możemy 

powiedzieć, że gdy podróżowaliśmy, był z nami księżyc, mimo iż w rzeczywistości był on 

daleko. Allah, Godny Chwały jest ponad Swoim Tronem, obserwuje Swoje stworzenia i Włada 

nimi, co jest znakiem Jego Wszechwładzy. Wiara w to, że Allah jest ponad Swoim Tronem 

oraz w to, że jest z nami gdziekolwiek byśmy nie byli, nie zawiera żadnych sprzeczności, 

dlatego powinniśmy wystrzegać się błędnych interpretacji, takich jak rozumienie frazy „fi 

                                                 
1 Koran, 57:7. 
2Ibn al-Kajjim, Al-Dżujusz al-Islamija. 
3 Ibn Tajmijja, Al-Fatawa. 
4 Ibn Tajmijja, Akida Wasitija.  
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sama” jako „w niebiosach”, co sugeruje, że niebiosa otaczają Allaha. Jest to błędne 

rozumienie i co do tego zgodni byli wszyscy ludzie wiedzy i wiary1. 

 

Zejście do najniższych Niebios 

 

RelacjonowałAbu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że nasz Pan schodzi nisko każdej nocy aż do nieba 

Ziemi2, pozostaje tam ostatnią trzecią część nocy i mówi: „Kto wznosi do Mnie modlitwy, 

abym mógł na nie odpowiedzieć? Kto Mnie o coś prosi, abym mógł mu to dać? Kto prosi 

Mnie o wybaczenie, bym mógł mu wybaczyć?”3 

 

Musimy przyjąć ten hadis, tak jak przyjmujemy inne Atrybuty Allaha. Zabronione jest 

mówienie, że do najniższego nieba zniżają się aniołowie lub Miłosierdzie Allaha, gdyż nie 

mamy na to dowodu i jest to oczywiste zaprzeczenie treści hadisu. 

 

Imam Asz-Szafi (RA) powiedział: 

Wierzę w to, w co wierzyli muzułmanie przede mną. Wierzę, że nic nie jest godne czci jak 

tylko Allah i że Muhammad (SAAWS) jest Wysłannikiem Allaha. Wierzę, że Allah jest ponad 

Swoim Tronem, ponad niebiosami i schodzi do najniższych niebios, kiedy tylko pragnie4. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Niektórzy ludzie wiedzy powiedzieli, że jeśli spytają cię: „Skoro Allah schodzi do nieba 

Ziemi, to jak to się dzieje?”, odpowiedz: „Allah Poinformował nas, że schodzi do nieba 

Ziemi, ale nie poinformował nas, jak”5.  

 

Mowa Allaha 

 

Wiele kontrowersji narosło również wokół Atrybutu mowy Allaha. Jeśli nie chcemy 

zbłądzić, musimy postąpić tak jak w przypadku innych Atrybutów Allaha, nie negując, nie 

interpretując i przyjmując to, co zostało przekazane przez Koran i sunnę. 

 

Czyż wy pragniecie, żeby oni wam uwierzyli, kiedy wśród nich była grupa takich, którzy 

słyszeli Słowo Boga, następnie je wypaczyli, kiedy już je zrozumieli, a przecież dobrze 

wiedzieli6. 

 

Oto tacy są Posłańcy! Wywyższyliśmy jednych z nich ponad drugich. Wśród nich są tacy, 

z którymi mówił Bóg; i wywyższył jednych z nich w hierarchii7. 

 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On zgromadzi was z pewnością w Dniu 

Zmartwychwstania – nie ma co do tego wątpliwości! A kto jest bardziej prawdziwy aniżeli 

Bóg – kiedy mówi?!8 

 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Akida Wasitija. 
2 Tzn. do nieba najbliższego Ziemi. (Przyp. red.). 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4Ibn al-Kajjim, Al-Dżujusz al-Islamija. 
5 Ibn Tajmijja, Akida Hamawija. 
6 Koran, 2:75. 
7 Koran, 2:253. 
8 Koran, 4:87. 
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Oto powie Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej 

Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym, kiedy będąc jeszcze w kolebce, 

przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, 

Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków – za Moim pozwoleniem – potem 

tchnąłeś w nie i one stały się ptakami – za Moim pozwoleniem – i mogłeś uleczyć chorego i 

trędowatego – za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od ciebie, 

kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami”1. 

 

Spełniło się Słowo twego Pana w prawdziwości i sprawiedliwości. Nikt nie jest w stanie 

zmienić Jego Słów. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!2 

 

A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak 

by mógł usłyszeć Słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego3. 

 

I głoś to, co ci zostało objawione z Księgi twojego Pana! Nikt nie zmieni Jego Słów! I nie 

znajdziesz, poza Nim, miejsca schronienia4. 

 

Relacjonował Adi bin Hatim (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Nie będzie takiego spośród was, do którego nie 

przemówi Allah, i nie będzie wtedy między nim a Allahem żadnego pośrednika. Jeśli spojrzy 

on w prawo, to zobaczy jedynie swoje uczynki, jeśli spojrzy w lewo, to również zobaczy 

jedynie swoje uczynki, a jeśli spojrzy na wprost zobaczy jedynie Ogień Piekielny. Chrońcie się 

więc przed Ogniem choćby połową daktyla”5. 

 

W obliczu powyżej przedstawionych dowodów nie ulega wątpliwości, że mowa jest 

Atrybutem Allaha, ale należy pamiętać, że nie jest ona taka jak nasza mowa. Wiemy również, 

że Koran jest Słowem Allaha, dlatego nie został stworzony i jest wieczny. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Częścią wiary w Allaha i Jego Księgę jest wiara w to, że Koran jest Słowem Allaha 

objawionym, a nie stworzonym. Koran powstał z Woli Allaha i do Niego powróci. Allah 

wypowiedział słowa, z których składa się Koran, a które zostały objawione Prorokowi 

(SAAWS). Koran nie jest słowem nikogo innego i nie jest dozwolone mówić, że jest on 

opowieścią czy interpretacją Słowa Allaha. To, że ludzie czytają i zapisują Koran nie przeczy 

temu, że jest on Słowem Allaha Najwyższego, ponieważ słowa przypisywane są temu, kto je 

wypowiedział, a nie temu kto je przekazał (powtórzył). Słowem Allaha są zarówno litery, z 

których składa się Słowo, jak i ich znaczenie. Słowo Allaha to nie litery bez znaczenia, ani nie 

znaczenie bez liter6. 

 

Ibn Al-Usajmin (RA) powiedział:  

Nie możemy zmieniać znaczenia wersetów Koranu, które jasno pokazują, że Koran jest 

Mową Allaha. Imam at-Tahawi (RA) powiedział: „Koran jest Słowem Allaha, został 

                                                 
1 Koran, 5:110. Termin „Duch Święty” (ar. Ruh al-Kudus) w Islamie oznacza Archanioła Gabriela (AS), nie 

należy mylić go z Duchem Świętym w rozumieniu trynitarystów. Oby Allah uchronił nas od zbłądzenia i 

poprowadził drogą prostą. (Przyp. red.). 
2 Koran, 6:115. 
3 Koran, 9:6. 
4 Koran, 18:27. 
5 Al-Buchari. Ostatnie słowa należy rozumieć: choćby połową daktyla, którą dacie jako jałmużnę. (Przyp. 

red.). 
6 Ibn Tajmijja, Akida Wasitija. 
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objawiony jako Słowo i nie musimy wiedzieć w jaki sposób”. Koran został zesłany do Proroka 

(SAAWS) w formie objawienia, a wierni wierzą, że jest on Słowem Allaha, które nie jest 

stworzone jak słowa ludzi. Ten kto twierdzi, że jest on słowem człowieka, jest niewierny i 

powinien zostać potępiony i ostrzeżony przed karą piekielną, gdyż Allah powiedział, że narazi 

takiego człowieka na palenie się w Ogniu – Sakar. Możemy więc być całkowicie pewni, że 

Koran jest Słowem Stwórcy światów i nie przypomina ludzkiej mowy1. 

  

Zadowolenie i gniew Allaha 

 

Zarówno w Koranie, jak i w sunnie znajdziemy wielokrotnie wspomniane zadowolenie i 

gniew Allaha. Oczywistym jest, że nie są one takie jak nasze zadowolenie i gniew. Wiedząc, 

co zadowala Allaha, a co powoduje Jego gniew, możemy wiedzieć, jakie rzeczy są dla nas 

dozwolone, a jakie są dla nas zakazane.  

 

Powiedział Bóg: „To jest Dzień, kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. Dla 

nich są przygotowane Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na 

wieki”. Bóg jest zadowolony z nich, a oni są zadowoleni z Niego. To jest osiągnięcie 

ogromne!2 

 

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 

ogromną3. 

 

Bardzo nienawistne jest Bogu, iż mówicie to, czego nie czynicie4. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Zaprawdę, Allah bardziej jest zadowolony z żalu 

za grzechy Swego sługi, niż ten, kto zgubił wielbłąda na pustyni i niespodziewanie go znalazł5. 

 

Twarz, oczy i dłonie Allaha 

 

I nie wzywaj wraz z Bogiem innego boga! Nie ma boga, jak tylko On! Wszelka rzecz 

zginie z wyjątkiem Jego oblicza. Do Niego należy Sąd i do Niego będziecie sprowadzeni!6 

 

Powiedział: „O Iblisie! Co tobie przeszkodziło, że nie pokłoniłeś się temu, co Ja 

stworzyłem Moimi rękami? Czy wbiłeś się w pychę, czy też jesteś wśród wyniosłych?”7 

 

Żydzi powiedzieli: „Ręka Boga jest skrępowana!” To ich ręce są skrępowane, oni zaś 

zostali przeklęci za to, co mówili. Ręce Boga, przeciwnie, są szeroko otwarte8. 

 

Czekaj więc cierpliwie na rozstrzygnięcie twego Pana! Ty przecież jesteś na Naszych 

oczach. Wysławiaj chwałę twego Pana, kiedy wstajesz!1 

                                                 
1 Ibn Al-Usajmin, Szarh Akida at-Tahawija. 
2 Koran, 5:119. 
3 Koran, 4:193. 
4 Koran, 61:3. W tym wersecie chodzi o ludzi, którzy mówią innym, co jest dozwolone, a co jest zakazane, 

lecz sami nie postępują zgodnie z tymi zasadami. (Przyp. red.). 
5 Al-Buchari i Muslim. 
6 Koran, 28:88. 
7 Koran, 38:75. 
8 Koran, 5:64. 
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Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią 

w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest 

Wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!2 
 

Relacjonował Ibn Masud (RAA):  

Rabin przyszedł do Wysłannika Allaha (SAAWS) mówiąc: „O Muhammadzie, przekazano, 

że Allah umieści niebiosa na Swoim palcu, Ziemię na palcu, drzewa na palcu, wodę na palcu i 

resztę stworzenia na Palcu, a następnie powie: Jestem Królem”. Prorok (SAAWS) uśmiechnął 

się ze względu na prawdę, którą ten rabin powiedział, tak szeroko, że było widać jego zęby 

trzonowe. Następnie wyrecytował: „Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia 

w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania…”3 

 

Relacjonował Abu Hurajra(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że podczas Dnia Zmartwychwstania Allah chwyci 

Ziemię oraz zwinie niebiosa Swoją prawą dłonią i powie: „Ja jestem Królem! Gdzie są 

królowie Ziemi? Gdzie są tyrani i pyszałkowie?”4 

 

Te oraz inne dowody niezaprzeczalnie wskazują na to, iż twarz, oczy i dłonie również są 

Atrybutami Allaha. Nie są one podobne do tych nam znanych. Nie ma również żadnego 

dowodu by twierdzić, że oznaczają one coś innego (jak niektórzy heretycy, którzy uważają, że 

dłonie Allaha oznaczają Jego Moc i Siłę). 

 

Możliwość zobaczenia Allaha 

 

Twarze, tego Dnia jaśniejące,  

ku swemu Panu spoglądać będą5. 

 

Jednak dzisiaj ci, którzy uwierzyli, śmieją się z niewiernych;  

spoczywając na łożach, spoglądają6. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Spoglądanie oznacza tu możliwość zobaczenia Allaha w nagrodę za cierpliwość wiernych, 

gdy byli oskarżani o zbłądzenie. Jednak oni wcale nie zbłądzili, a raczej byli to najbliżsi 

Allaha, którzy w tym szlachetnym miejscu (Raju) będą mogli zobaczyć swojego Pana7. 

 

Tych, którzy czynili dobro, czeka piękna nagroda i jeszcze coś więcej. I nie pokryje ich 

twarzy pył ani poniżenie. Oni będą mieszkańcami Ogrodu, gdzie przebywać będą na wieki8. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Jeszcze coś więcej oznacza nagrodę za dobre uczynki zwiększoną do siedmiuset razy lub 

nawet więcej. Tą nagrodą będzie wszystko, co Allah da wierzącym w Raju, np. pałace, hurysy 

oraz Jego zadowolenie z wiernych. Allah da im to, co zachwyca oczy, a było chowane przed 

                                                                                                                                                         
1 Koran, 52:48. 
2 Koran, 39:67. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Koran, 75:22-23. 
6 Koran, 83:34-35. 
7 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
8 Koran, 10:26. 
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nimi. Na szczycie tej listy zaszczytów będzie możliwość zobaczenia Jego szlachetnej twarzy. 

Jest to honor większy niż cokolwiek innego. Jednak nie otrzymają oni tego daru ze względu na 

swoje uczynki, lecz otrzymają go dzięki Łasce i Miłosierdziu Allaha.   

Jest wiele hadisów, które przekazują dokładnie tę samą interpretację. Spośród nich jest 

hadis, który imam Ahmad (RA) przekazał od Suhajba (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) wyrecytował werset: „Tych, którzy czynili dobro, czeka piękna 

nagroda i jeszcze coś więcej” i powiedział, że gdy ludzie Raju wejdą do Raju, herold powie: 

„O ludzie Raju, Allah obiecał wam coś i zamierza spełnić Swoją obietnicę”. Odpowiedzą: 

„Czym jest ta obietnica? Czyż Allah nie uczynił naszych szal ciężkimi, czyż nie rozjaśnił 

naszych twarzy, czyż nie uratował nas od Piekła?” Wtedy Allah usunie zasłonę i będą mogli 

Go zobaczyć. Zaprawdę nie zostanie im dane nic tak zachwycającego i droższego dla nich, niż 

możliwość zobaczenia Allaha1. 

 

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):  

Gdy siedzieliśmy razem z Prorokiem (SAAWS), spojrzał on na księżyc, który był akurat w 

pełni i powiedział: „Zobaczycie waszego Pana, tak jak widzicie ten księżyc i nie będziecie 

mieli żadnych kłopotów w widzeniu Go, tak więc jeśli możecie odmawiać modlitwy poranną i 

popołudniową w przepisanym czasie, to róbcie to”2. 

 

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA): 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Z pewnością zobaczycie Allaha na własne 

oczy”3. 

 

Relacjonował Abdallah bin Kajs (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Będą dwa srebrne nieba i wszystkie naczynia 

oraz wszystko, co się w nich znajdzie, będzie srebrne. Będą również dwa złote nieba i 

wszystkie naczynia oraz wszystko, co się w nich znajdzie, będzie złote. Nie będzie żadnej 

przeszkody dla ich mieszkańców, gdy będą chcieli zobaczyć swojego Pana, oprócz zasłony 

dumy na Jego twarzy”4. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Wiara w to, że wierni będą mogli zobaczyć Allaha swoimi oczami tak, jak mogą zobaczyć 

słońce w bezchmurny dzień oraz tak, jak mogą zobaczyć księżyc w pełni, zalicza się do wiary 

w Allaha, Jego Księgi i Jego Wysłanników. Dostąpią tego zaszczytu podczas Sądu 

Ostatecznego oraz już po wejściu do raju, tak jak chce Allah, Godny Chwały, Wywyższony5.  

 

Należy zaznaczyć, że nikt nie może zobaczyć Allaha podczas życia na tym świecie, a 

ktokolwiek twierdzi, że Go zobaczył, jest kłamcą. Nawet Prorok Muhammad (SAAWS) nie 

zobaczył Allaha. Jedynie Mojżesz (AS) dostąpił tego zaszczytu jeszcze za życia, jednak 

nawet on nie zobaczył Allaha w całości, a jedynie miał pewną wizję, która została mu 

objawiona: 

 

A kiedy przyszedł Mojżesz na spotkanie w naznaczonym przez Nas czasie i przemówił do 

niego jego Pan, on powiedział: „Panie mój, pokaż mi się, abym mógł Cię zobaczyć!” 

Powiedział: „Ty Mnie nie zobaczysz, lecz popatrz na górę! Jeśli ona stać będzie mocno na 

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Ibn Tajmijja, Akida Wasitija. 
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swoim miejscu, to ty Mnie zobaczysz”. A kiedy jego Pan objawił się na tej górze, obrócił ją 

w proch; i Mojżesz padł rażony piorunem. A kiedy przyszedł do siebie, powiedział: „Niech 

Tobie będzie chwała! Nawracam się do Ciebie! Ja jestem pierwszym z wierzących!”1 

 

 

Filary tauhid 
 

Tak jak każda budowla ma swoje fundamenty, na których została zbudowana i które ją 

podtrzymują, tak tauhid ma swoje filary, bez których przestrzegania człowiek nie może być 

monoteistą. Gdy fundamenty są niepełne lub uszkodzone, chwieje się cały budynek, a gdy 

runie jeden z filarów utrzymujących budowlę, to cała ona ulega zniszczeniu. Podobnie jest z 

tauhid.  

Pierwszym z filarów tauhid jest wiara w Allaha i oddawanie Mu czci, drugim – odrzucenie 

wszelkich fałszywych bóstw.  

 

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!  

Bóg jest Opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku światłu. A 

opiekunami tych, którzy nie uwierzyli, są fałszywe bóstwa. One wyprowadzą ich ze światła 

ku ciemnościom. Tacy są mieszkańcami Ognia; oni tam będą przebywać na wieki!2 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Słowa Allaha: „Ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa, a wierzy w Allaha, uchwycił się za 

najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia” mówią o tym, kto odrzuca rywali 

Allaha, wszelkiego rodzaju bożki oraz tych, do których czczenia poza Allahem namawiają 

szatani; kto wierzy w Jedność Allaha, oddaje cześć jedynie Jemu i zaświadcza, że nic nie jest 

godne czci jak tylko Allah. Taka osoba nabierze stałości w religii, wybierze właściwą ścieżkę i 

będzie podążać drogą prostą.  

Abu al-Kasim al-Baghawi (RA) przekazał, że Umar (RAA) powiedział: 

„Fałszywe bóstwa oznaczają szatana. Zaprawdę, odwaga i tchórzostwo to dwie cechy, 

które ujawniają się w człowieku; odważny walczy w obronie tych, których nie zna, a tchórz 

ucieka od obrony własnej matki. Honor człowieka leży w jego religii, a jego pozycja opiera 

się o jego charakter, nawet jeśli jest Persem lub Nabatejczykiem”.  

Stwierdzenie Umara (RAA), że fałszywe bóstwa to szatan jest prawdziwe, gdyż słowo to 

określa zło, w jakie popali ignoranci sprzed Islamu, oddając cześć bożkom, zwracając się do 

nich o ich wyroki oraz kierując do nich prośby.  

Słowa Allaha: „uchwycił się za najpewniejszy uchwyt, nie mający żadnego pęknięcia” 

odnoszą się do osoby, która będzie trzymała się prawdziwej religii najpewniejszym uchwytem.  

Mudżahid (RA) powiedział: „Najpewniejszym uchwytem jest wiara”, a As-Suddi (RA) 

powiedział, że odnosi się to do Islamu.  

Imam Ahmad (RA) przekazał, że Kajs bin Abbad (RA) powiedział: 

Byłem w meczecie, gdy wszedł do niego mężczyzna, na którego twarzy widać było oznaki 

pobożności. Pomodlił się on dwa krótkie rakaty, a ludzie powiedzieli: „To jest człowiek 

spośród ludzi Raju”. Kiedy wyszedł, poszedłem za nim, a gdy wszedł do swego domu, 

podążyłem za nim i zaczęliśmy rozmawiać. Gdy rozluźnił się trochę, powiedziałem: „Gdy 

wszedłeś do meczetu, ludzie powiedzieli to i to”. On powiedział: „Chwała Allahowi! Nikt nie 

                                                 
1 Koran, 7:143. 
2 Koran, 2:256-257. 
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powinien mówić tego, o czym nie posiada wiedzy, powiem ci jednak, dlaczego tak się stało. Za 

czasów Proroka (SAAWS) miałem sen i opowiedziałem o nim Prorokowi (SAAWS). 

Zobaczyłem, że byłem w zielonym ogrodzie (tu opisał rośliny i przestronność ogrodu). W 

środku ogrodu był żelazny słup, umocowany w ziemi, a jego koniec sięgał nieba. Na końcu był 

uchwyt, a mnie kazano wspiąć się po słupie. Powiedziałem, że nie potrafię. Wtedy przyszedł 

pomocnik, który uniósł moją szatę od tyłu i powiedział, bym się wspinał. Wspiąłem się i 

złapałem za uchwyt, a on powiedział mi, bym trzymał się uchwytu. Obudziłem się ze snu z 

uchwytem w ręku. Poszedłem do Wysłannika Allaha (SAAWS) i opowiedziałem mu o tej wizji, 

a on rzekł: Co się tyczy ogrodu, to reprezentuje on Islam; jeśli chodzi o słup, to reprezentuje 

on filary Islamu; a ten uchwyt jest najpewniejszym z uchwytów. Pozostaniesz muzułmaninem 

aż do śmierci”.  

Ten towarzysz Proroka (SAAWS) nazywał się Abdallah bin Salam (RAA), zaś hadis został 

przekazany również w dwóch autentycznych zbiorach hadisów, a Al-Buchari przekazał go z 

innym łańcuchem relacjonujących.  

Mówiąc: „Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku 

światłu. A opiekunami tych, którzy nie uwierzyli, są fałszywe bóstwa. One ich wyprowadzą ze 

światła ku ciemnościom. Tacy są mieszkańcami Ognia; oni tam będą przebywać na wieki!”, 

Allah powiedział nam, że ktokolwiek czyni to, co Go zadowala, będzie poprowadzony na 

drogę pokoju, którą jest Islam i Raj. Zaprawdę, Allah wyprowadza Swoje wierne sługi z 

ciemności niewiary, wątpliwości i wahania do światła prostej, jasnej i niepodważalnej 

prawdy. Allah poinformował nas również, że szatan jest pomocnikiem niewiernych, upiększa 

dla nich drogę ignorancji i zbłądzenia, co powoduje, że odchodzą oni od prawdziwej ścieżki, 

umacniając się w niewierze oraz niegodziwości. „Tacy są mieszkańcami ognia; oni tam będą 

przebywać na wieki!”  

Droga prawdy jest tylko jedna, natomiast ścieżek niewiary jest wiele i wszystkie one są 

zgubne. Dlatego też Allah powiedział nam o jednym świetle i wielu ciemnościach. Jest wiele 

innych wersetów o podobnym znaczeniu, które pokazują, że prawda jest tylko jedna, podczas 

gdy dróg fałszu jest wiele1.  

 

Posłaliśmy do każdego narodu Posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” 

Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie 

popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy 

zadawali kłam!2 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Słowa Allaha: „Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: Czcijcie Boga i unikajcie 

bałwochwalstwa!” mówią o tym, że Allah wysyłał do ludzi Proroków, mających nauczać o 

prawdziwej religii, od czasów gdy wiara w wielu bogów pojawiła się wśród dzieci Adama 

(AS), pośród ludu, do którego został wysłany Noe (AS), który był pierwszym z Wysłanników. 

Proces ten trwał, aż Allah wysłał ostatniego Proroka, Muhammada (SAAWS), którego 

przesłanie było skierowane do wszystkich ludzi i dżinnów, na wschodzie i zachodzie, na całym 

świecie.  

Wszyscy Prorocy nawoływali do tego samego, tak jak Allah powiedział: „My nie 

wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: Nie ma boga, 

jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”3, a także: „Zapytaj tych spośród Naszych posłańców, 

których posłaliśmy przed tobą: Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym, 

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
2 Koran, 16:36. 
3 Koran, 21:25. 
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którym należałoby oddawać cześć?”1 Jak więc niektórzy z bałwochwalców ośmielają się 

mówić: „Gdyby Allah chciał, to nie czcili byśmy nikogo poza Nim”? Wola Allaha nie może 

służyć za wymówkę, gdyż Allah zakazał wielobóstwa poprzez przesłanie Swoich Proroków. 

Allah stworzył Piekło i jego mieszkańców spośród niewiernych i szatanów, ale nie jest 

zadowolony, gdy Jego słudzy są nieposłuszni. Takie przedstawienie tej kwestii jest 

najmocniejszym argumentem2. 

 

 

Wiara w Allaha 
 

Wiara w Allaha obejmuje wiarę w Jego istnienie oraz postępowanie zgodnie z wszystkimi 

trzema kategoriami tauhid. Wszystko to zawiera się w muzułmańskim świadectwie wiary, 

które człowiek wypowiada, przyjmując Islam. 

 

Wiemy już, że wszyscy Prorocy (AS) nauczali o tym, że nie ma innego obiektu czci prócz 

Allaha. Teraz przeanalizujmy znaczenie, ważność i warunki przyjęcia tego świadectwa. 

Sentencja ta niesie w sobie wielkie przesłanie, zawiera się w niej istota wiary w Allaha. 

Zaświadczając, że nie ma boga prócz Allaha, zaświadczamy, że jest tylko Jeden Pan i Władca 

wszechświata, a jest nim Allah, oraz że tylko On zasługuje na to, by oddawać Mu cześć. 

Potwierdzamy, że żaden bożek nie może być darzony kultem, o czy będziemy mówić w 

następnym rozdziale. Potwierdzamy, że wszelka cześć powinna być kierowana jedynie do 

Allaha. 

 

At-Tabari (RA) powiedział:  

Bądź pewny, że nic nie jest godne czci stworzeń, jak tylko Allah, do Którego należy 

wszystko i Który kontroluje wszystko, nie dodawaj więc Mu współtowarzyszy czy rywali i czcij 

tylko Jego3.  

 

Abu al-Muzaffar As-Samani (RA) powiedział:  

Werset: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!” oznacza, że nikt nie zasługuje 

na cześć jak tylko Allah4.  

 

Al-Bajhaki (RA) powiedział:  

Zaświadczenie o Jedności Allaha oznacza, że nikt nie jest czczony (nie zasługuje na cześć), 

jak tylko Allah5. 

 

Al-Kurtubi (RA) powiedział:  

Słowa Allaha Najwyższego: „Nie ma boga, jak tylko On!” są zarówno negacją jak i 

potwierdzeniem. Pierwsza część to odrzucenie niewiary, a druga to potwierdzenie wiary, 

natomiast znaczenie tej sentencji jest następujące: nikt nie jest czczony (nie zasługuje na 

cześć), jak tylko Allah6.  

 

Abu Hilal al-Askari (RA) powiedział:  

                                                 
1 Koran, 43:45. 
2 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
3 At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
4 As-Samani, Tafsir As-Samani. Przytoczony werset koraniczny to 21:25. 
5 Al-Haszidi, Al-Asma wa as-Siffat. 
6 Al-Kurtubi, Al-Dżami li al-Ahkam al-Koran. 
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Zaświadczenie, że nie ma boga prócz Allaha, oznacza że nikt nie jest godny czci,  jak tylko 

Wywyższony1. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Słowa Allaha: „Nie ma boga, jak tylko On” potwierdzają, że wszystkie stworzenia powinny 

oddawać cześć tylko Jemu2. 

 

As-Sujuti (RA) powiedział:  

Słowa Allaha „Nie ma boga, jak tylko On” oznaczają, że żadne ze stworzeń nie jest warte 

czci3. 

 

Znaczenie naszego świadectwa wiary powinno być już jasne. Postaramy się teraz 

przeanalizować hadisy mówiące o jego znaczeniu i o korzyściach płynących z tego 

świadectwa. 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Islam został zbudowany na pięciu filarach, 

którymi są: deklaracja, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, oraz że Muhammad jest 

Wysłannikiem Allaha; odprawianie modlitwy; dawanie jałmużny; pielgrzymka do Mekki i post 

w miesiącu ramadan”4.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Wiara ma więcej niż siedemdziesiąt (lub: 

sześćdziesiąt) gałęzi. Najwyższą gałęzią jest zaświadczenie, że nic nie jest godne czci jak tylko 

Allah, a najniższą gałęzią jest usuwanie przeszkód ze ścieżki. Skromność jest gałęzią wiary”5.  

 

Wyznanie wiary w Allaha i Jego Jedność jest więc pierwszym filarem Islamu, bez którego 

akceptacji człowiek nie może być muzułmaninem. Jest również najwyższym poziomem 

wiary, gdyż pełne pojęcie jego przesłania równoznaczne jest z pełnym zrozumieniem tauhid. 

 

Relacjonował Itban bin Malik (RAA):  

Zaprawdę, Allah nie dopuści, by osoba zaświadczająca, iż nic nie jest godne czci jak tylko 

Allah, i szukająca jedynie Boskiego Oblicza została wrzucona do piekła6.  

 

Relacjonował Ubada bin As-Samit (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto zaświadcza, iż nic nie jest godne czci jak 

tylko Allah, który nie ma współtowarzyszy, oraz że Muhammad (SAAWS) jest Sługą i 

Wysłannikiem Allaha, oraz że Jezus (AS) jest Sługą i Wysłannikiem Allaha oraz Słowem 

Bożym, którym obdarowana została Maria, oraz Duchem stworzonym przez Allaha, oraz że 

Raj jest prawdziwy i Piekło jest prawdziwe, tego Allah dopuści do Raju razem z jego 

(dobrymi) czynami, nawet jeśli byłoby ich mało7. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri(RAA):  

                                                 
1 Al-Askari, Mudżam al-Furuk al-Lughawija. 
2 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
3 Dżalal ad-Din al-Mahalli i Dżalal ad-Din as-Sujuti, Tafsir Dżalalajn. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Muslim. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
7 Al-Buchari i Muslim. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że Mojżesz (AS) powiedział: „Panie mój, naucz 

mnie czegoś, dzięki czemu będę mógł Cię wspominać i wznosić do Ciebie suplikacje”. Allah 

powiedział: „O Mojżeszu! Powiedz, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah”. Mojżesz 

powiedział: „O mój Panie, wszyscy Twoi słudzy wypowiadają te słowa”. Allah powiedział: 

„O Mojżeszu, jeśli siedem niebios i wszystko, co zawierają poza Mną oraz siedem ziem i 

wszystko, co zawierają, zostałyby położone na jednej szalce wagi, a słowa, że nie ma Boga 

prócz Allaha zostałyby położone na drugiej, to ta druga szalka byłaby cięższa”1. 

 

Pełne zrozumienie deklaracji wiary gwarantuje Raj i chroni wiernych przed Piekłem. W 

dniu Sądu Ostatecznego żaden uczynek nie będzie miał większej wagi niż zaświadczenie, że 

nie innego obiektu czci, jak tylko Allah.  

Wiara w Allaha nie jest pełna bez wiary w Jego Proroków i Wysłanników (AS). 

Zaświadczając, że Muhammad (SAAWS) i Jezus (AS) są Wysłannikami Allaha, 

potwierdzamy naszą akceptację Islamu, drogi posłuszeństwa względem Allaha. Jezus (AS) 

jest jednym z najważniejszym Proroków, gdyż został stworzony ze Słowa Allaha, bez udziału 

ojca. Z tego powodu Jezus (AS) nazwany jest Duchem i Słowem Allaha. Natomiast 

zaświadczając o prawdziwości Raju i Piekła, potwierdzamy naszą wiarę w życie przyszłe oraz 

akceptację nauk Proroków (AS). 

 

Relacjonował Usama bin Zajd (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) wysłał nas do Hurakat, miejsca zajmowanego przez plemię 

Dżuhajna. Zaatakowaliśmy to plemię wcześnie rano i pokonaliśmy ich. Ktoś spośród nas 

schwytał jednego z nich, a gdy go otoczyliśmy, schwytany)powiedział: „Nic nie jest godne 

czci, jak tylko Allah”. W tym momencie został wypuszczony, ja jednak rzuciłem w niego moją 

włócznią i zabiłem go. Wiadomość o tym zdarzeniu dotarła do Proroka (SAAWS) i gdy 

wróciliśmy, spytał mnie: „Usamo, czy zabiłeś go po tym, jak zaświadczył, że nic nie jest 

godne czci, jak tylko Allah?” Powiedziałem: „O Wysłanniku Allaha, on powiedział to tylko po 

to, by uchronić się przed śmiercią”. Prorok (SAAWS) powtórzył pytanie: „Usamo, czy zabiłeś 

go po tym, jak zaświadczył, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah?” Prorok (SAAWS) nie 

przestawał powtarzać tego pytania, aż zacząłem żałować, że przyjąłem Islam przed tamtym 

dniem2. 

 

Osoba zaświadczająca, że nie ma innego obiektu kultu, jak tylko Allah, staje się 

muzułmaninem. Razem z przyjęciem Islamu jej życie i majątek stają się chronione, nawet, 

jeśli wypowie wyznanie wiary w trakcie bitwy. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Gdy Prorok (SAAWS) wysyłał Muaza (RAA) do Jemenu, zwrócił się do niego 

następującymi słowami: „Udajesz się do ludzi Księgi, zatem pierwszą rzeczą, do której 

będziesz ich nawoływał, będzie zaświadczenie, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah, oraz 

zaświadczenie, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha. Jeśli to zaakceptują, wtedy przekaż 

im, że Allah nałożył na nich obowiązek odmawiania w ciągu jednego dnia i nocy pięciu 

modlitw. Gdy będą praktykować modlitwę, to powiedz im, że Allah nałożył na nich obowiązek 

płacenia jałmużny, która musi zostać pobrana od bogatych spośród nich i przekazana 

biednym…”3. 

 

                                                 
1 Al-Hakim i Ibn Hibban. 
2 Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
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Wiara w Allaha Jedynego jest podstawą Islamu. Nasze nawoływanie do Islamu 

powinniśmy zaczynać od wyjaśnienia wyznania wiary, gdyż nie można w pełni zrozumieć 

szczegółów, nie znając podstaw. 

Te i inne hadisy wspominają o korzyściach płynących ze słów la ilaha illa Allahoraz o 

ważności tego świadectwa. Niestety wielu muzułmanów źle je pojmuje i wierzy, że samo 

wypowiedzenie wyznania wiary uchroni ich przed Piekłem. Jest to całkowicie błędne 

przekonanie, gdyż mimo że deklaracja wiary jest kluczem do Raju, wiemy z Koranu i Sunny, 

że są ludzie, którzy wypowiadają tę formułkę, a jednak nie dostąpią zbawienia. 

Ze wspomnianej opowieści o Mojżeszu możemy wywnioskować, że również żydzi 

zaświadczają, iż nie ma boga prócz Boga Jedynego. Wiemy jednak, że ci żydzi, którzy 

odrzucili Proroka Jezusa (AS) oraz Proroka Muhammada (SAAWS), trafią do Piekła. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Na Tego, w Którego ręku jest dusza 

Muhammada, nie ma człowieka spośród żydów i chrześcijan, który usłyszy o mnie i umrze nie 

wierząc w przesłanie, z którym zostałem posłany, aby nie należał do mieszkańców Ognia1. 

 

Ponadto wszyscy hipokryci w czasach Proroka (SAAWS) złożyli wyznanie wiary. Mało 

tego, wiemy również, że modlili się, pościli i wykonywali wiele innych aktów czci. Mimo to 

właśnie dla nich kara w Piekle będzie najcięższa: 

 

Zaprawdę, obłudnicy znajdą się na samym dnie Ognia i nie znajdziesz dla nich 

pomocnika2. 

 

Za czasów kalifatu Abu Bakra (RAA) apostaci nie wyrzekli się słów, że nie ma innego 

obiektu czci, jak tylko Allah. Ponadto nie odrzucili oni ważności modlitwy. Przestali jedynie 

płacić jałmużnę. Abu Bakr (RAA) uznał ich jednak za niewiernych i walczył przeciw nim. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Kiedy umarł Wysłannik Allaha (SAAWS), Abu Bakr (RAA) został wyznaczony na jego 

następcę. Wtedy niektórzy spośród Arabów dokonali apostazji nie płacąc jałmużny. Wówczas 

Umar bin al-Chattab (RAA) powiedział do Abu Bakra (RAA): „Nie musimy walczyć z tymi 

ludźmi, gdyż Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że zostało mu przykazane walczyć 

przeciw ludziom, aż zaświadczą, że nic nie jest godne czci, jak tylko Allah, a ci, którzy to 

uczynią, zachowają swoją krew i majątek z wyjątkiem tego, czego wymaga od nich Islam, i 

zostaną rozliczeni przez Allaha”. Abu Bakr (RAA) powiedział: „Na Allaha, na pewno będę 

walczyć z tymi, którzy oddzielili modlitwę od jałmużny, bo to jest obowiązek ciążący na 

bogatych. Na Allaha, będę z nimi walczyć, nawet jeśli zatrzymają sznur używany do spętania 

wielbłąda, który oddawali jako jałmużnę Wysłannikowi Allaha (SAAWS)”. Umar bin al-

Chattab (RAA) powiedział: „Na Allaha, poczułem jak Allah otworzył serce Abu Bakra (RAA) 

na walkę i całkowicie zgadzam się z tym, że Abu Bakr (RAA) miał rację”3. 

 

Historycy czy orientaliści w swoich książkach o Islamie również wspominają 

muzułmańskie wyznanie wiary, jednak jasnym jest, że jeśli są oni ateistami lub odrzucają 

przesłanie Proroka Muhammada (SAAWS), w żadnym wypadku nie zasługują na Raj. 

Żeby nasze świadectwo wiary zostało przyjęte, musimy spełnić kilka warunków. Uczeni 

poróżnili się co do ich liczby, wszyscy zgadzali się jednak co do tego, że istnieją pewne 

                                                 
1 Muslim. 
2 Koran, 4:145. 
3 Muslim. 
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warunki przyjęcia wyznania wiary, a żeby pozostać muzułmaninem, należy przestrzegać ich 

wszystkich. 

 

Wahb bin Munabbih (RA) został kiedyś zapytany:  

„Czyż wyznanie wiary nie jest kluczem do raju?” Odpowiedział: „Jest nim, ale każdy klucz 

ma ząbki. Jeśli posiadasz klucz z dobrymi ząbkami, otworzysz drzwi. Jeśli posiadasz klucz ze 

złymi ząbkami, nie otworzysz tych drzwi1. 

 

Ibn Abi al-Izz (RA) powiedział:  

Wyznanie wiary obejmuje zarówno samo świadectwo, jak i jego przekaz. Istnieją cztery 

jego aspekty: pierwszym jest wiedza, zrozumienie i wiara w prawdziwość tego, co się 

zaświadcza; drugim jest wypowiedzenie świadectwa, gdyż nawet jeśli nikt inny nie dowie się o 

nim, to sami będziemy o nim pamiętać; trzecim jest przekazanie świadectwa i wyjaśnienie go 

innym; czwartym jest praktykowanie tego, do czego nas zobowiązuje2. 

 

 

Wiedza 
 

Pierwszym warunkiem przyjęcia naszego wyznania wiary jest rozumienie jej znaczenia 

oraz tego, co się wiąże z przyjęciem Islamu. Powinniśmy wiedzieć, że zaświadczenie, iż nie 

ma innego obiektu kultu, jak tylko Allah, wiąże się z odrzuceniem fałszywych bóstw i 

czczeniem Allaha oraz przyjęciem całego Islamu, ze wszystkimi jego nakazami i zakazami. 

Rozumienie tego, o czym się zaświadcza jest logicznym warunkiem. Jak może być przyjęte 

świadectwo dotyczące czegoś, czego zaświadczający i nie rozumie i o czym nie ma wiedzy? 

 

Ci, których oni wzywają poza Nim, nie posiadają żadnej władzy wstawiennictwa, z 

wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę3. 

 

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla 

wierzących – mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia4. 

 

Relacjonował Usman bin Affan (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto umrze wiedząc, że nic nie jest godne czci 

jak tylko Allah, wejdzie do Raju”5. 

 

Wiedza jest zawsze na pierwszym miejscu, gdyż bez zrozumienia nie ma praktyki. Jeśli 

chcemy cokolwiek zrobić, musimy wiedzieć, jak to zrobić. 

Imam Al-Buchari (RA) jeden z rozdziałów swojego zbioru hadisów zatytułował „Wiedza 

przychodzi przed mową i uczynkami”. 

Niestety wielu dzisiejszych muzułmanów nie rozumie, co oznacza ich wyznanie wiary i 

choć powtarzają je wiele razy dziennie, dalej wierzą w fałszywe bóstwa. Przykładowo w 

większości krajów uważanych za muzułmańskie6 popularne są amulety, wróżbiarstwo, kult 

                                                 
1 Ibn Radżab al-Hanbali, Tahkik Kalimat al-Ichlas. 
2 Ibn Abi al-Izz, Szarh Akida at-Tahawija. 
3 Koran, 43:86. 
4 Koran, 47:19. 
5 Muslim. 
6 Należy tutaj zaznaczyć, że aby dany kraj mógł być uważany za muzułmański (w takim rozumieniu tego 

przymiotnika, jakie jest zgodne z Islamem), powinno w nim obowiązywać prawo oparte wyłącznie na Koranie i 

sunnie Wysłannika (SAAWS), bez opuszczania żadnych jego przepisów i bez dodawania do niego żadnych 

przepisów pochodzących z innych systemów prawnych. Choć często słyszymy w mediach, że państwami 
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świętych i czczenie grobów. Również wielu tak zwanych muzułmanów popiera sekularyzację 

i nie widzi niczego złego w tworzeniu prawa przez jednego człowieka lub grupę ludzi. Gdyby 

w pełni pojmowali znaczenie deklaracji wiary, rozumieliby, że wszystkie te rzeczy są częścią 

obcych, ideologii i systemów i nie mają nic wspólnego z Islamem.  

 

 

Pewność 
 

Zaświadczając, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah, nie możemy mieć wątpliwości co 

do słuszności tej sentencji. Niepewność co do doskonałości i prawdziwości któregokolwiek z 

elementów Islamu równoznaczna jest z niewiarą, gdyż wierni są opisani przez Allaha w 

Koranie, jako ci, którzy nie mają wątpliwości co do swojej religii: 

 

Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca – potem nie mieli 

wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. Tacy – oni są 

prawdomówni!1 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zaświadczam, że nic nie jest godne czci, jak tylko 

Allah, oraz że ja jestem Wysłannikiem Allaha. Każdy sługa, który spotka Allaha z tymi dwoma 

świadectwami, nie mając co do nich żadnych wątpliwości, wejdzie do Raju2. 

 

Wątpliwości w kwestii religii są cechami niewiernych i hipokrytów. Są one niezwykle 

groźne, gdyż niszczą wiarę człowieka i wpędzają go w sidła szatana. 

 

Proszą ciebie o pozwolenie tylko ci, którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Ostatni i 

których serca jeszcze wątpią, i którzy się wahają w swoim zwątpieniu3. 

 

 

Akceptacja 
 

Pełne zrozumienie podstaw naszej wiary oraz pewność co do jej słuszności muszą iść w 

parze z akceptacją serca. Jak deklaracja wiary może być przyjęta od kogoś, kto odrzuca jej 

konsekwencje, choć o nich wie?  

 

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 prostą ludzi niesprawiedliwych!4 

 

To jest błogosławione napomnienie, które zesłaliśmy. Czyż wy je odrzucicie?5 

 

Wierzący akceptuje wszystko to, co zaleca Koran i co powiedział Prorok Muhammad 

(SAAWS). W Islamie nie ma miejsca na przyjmowanie tego, co się nam podoba, a odrzucanie 

                                                                                                                                                         
muzułmańskimi są np. Arabia Saudyjska, Afganistan, kraje Afryki Północnej itd., to trzeba podkreślić, że 

obecnie nie istnieje żadne państwo muzułmańskie w pełnym tego słowa znaczeniu. (Przyp. red.). 
1 Koran, 49:15. 
2 Muslim. 
3 Koran, 9:45. 
4 Koran, 3:86. 
5 Koran, 21:50. 
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tego, co nam się nie podoba! Osoba odrzucająca część nauk Islamu jest niewierząca, 

chociażby akceptowała jego większą część, jak świadczy o tym przytoczony wcześniej 

przykład ludzi, których Abu Bakr (RAA) uznał za niewiernych, ponieważ przestali płacić 

jałmużnę. Podobnie nie jest muzułmaninem ktoś, kto przykładowo akceptuje modlitwę i post, 

ale uważa lichwę za legalną. 

 

Czyż możecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla 

tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w życiu tego świata, a w Dniu 

Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekceważy tego, co 

czynicie!1 

 

 

Prawdomówność 
 

Wypowiedzenie wyznania wiary powinno wypływać z własnego przekonania. Jeśli 

kłamiemy, składając deklarację wiary, jeśli nie wierzymy w nią, to jak może być ona 

przyjęta? Wierzący nie kłamią nigdy, jak więc mogliby kłamać przy świadectwie swojej 

wiary? 

 

Powiedzą tobie Beduini, którzy pozostali w tyle: „My jesteśmy zajęci naszymi majątkami i 

naszymi rodzinami. Proś więc o przebaczenie dla nas!” Oni będą mówić swoimi językami 

to, czego nie ma w ich sercach. Powiedz: „A kto będzie posiadał coś dla was wobec Boga, 

jeśli On zechce dla was jakiejś szkody albo też zapragnie dla was jakiejś korzyści?” Tak! On 

jest w pełni Świadomy tego, co wy czynicie2. 

 

Jedynie hipokryci mówią, że nikt nie jest godny czci, jak tylko Allah, nie wierząc w te 

słowa. Przyjmują oni Islam tylko pozornie, by zdobyć jakieś korzyści materialne lub by 

szpiegować muzułmanów. Tacy ludzie są najgorszymi spośród niewiernych. 

 

Wśród nich są tacy, którzy mówią: „Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!”, lecz oni 

wcale nie są wierzącymi.  

Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych;  oni 

tego nie pojmują.  

W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara 

bolesna za to, że kłamią3. 

 

 

Szczerość 
 

Prawdziwym muzułmaninem jest jedynie ten, kto szczerze wierzy w prawdziwość i 

słuszność swojej religii. 

Intencja wypowiedzenia wyznania wiary i przyjęcia Islamu powinna być czysta. Wiemy 

przecież, że wszystkie nasze akty czci powinniśmy wykonywać jedynie po to, by zadowolić 

naszego Stwórcę, bowiem oddawanie czci Allahowi z zamiarem zdobycia ziemskich korzyści 

jest równoznaczne z dodawaniem Mu współtowarzyszy. Wyznanie wiary nie jest żadnym 

wyjątkiem od tej zasady. 

                                                 
1 Koran, 2:85. 
2 Koran, 48:11. 
3 Koran, 2:8-10. Warto zwrócić uwagę, że na początku Sury Al-Bakara cztery wersety mówią o tych, którzy 

uwierzyli, dwa o niewiernych, a trzynaście o hipokrytach. (Przyp. red.). 
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Oto zesłaliśmy tobie Księgę z prawdą. Czcij więc Boga, szczerze wyznając Jego religię!1 

 

Powiedz: „Zaprawdę, otrzymałem rozkaz, abym oddawał Bogu cześć, szczerze wyznając 

Jego religię.  

I otrzymałem rozkaz, abym był pierwszym spośród tych, którzy się poddali całkowicie”2. 

 

Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak 

hanifowie  odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa3. 

 

Każdy z nas powinien stale pamiętać o tym warunku przyjęcia naszego wyznania wiary, 

naszej religii i naszych dobrych uczynków. W szczególności dotyczy to osób, które urodziły 

się w muzułmańskich rodzinach. Powinniśmy pamiętać, że wyznajemy tą religię po to, by 

zadowolić jedynie Allaha, a nie rodziców, krewnych, przyjaciół czy członków społeczności, 

w której żyjemy. 

 

 

Miłość 
 

Wierzący kocha swoją religię i wszystko, co się z nią wiąże, kocha Allaha i kocha Proroka 

Muhammada (SAAWS). Wyjaśniliśmy już wcześniej, że miłość również jest aktem kultu, 

dlatego powinniśmy kochać Allaha i Proroka Muhammada (SAAWS) bardziej niż cokolwiek 

innego. 

 

A wśród ludzi są tacy, którzy sobie biorą, poza Bogiem, Jemu równych, miłując ich, jak 

się miłuje Boga. Ale ci, którzy wierzą, są gorliwsi w miłości do Boga. O, gdyby ci, którzy 

czynią niesprawiedliwość, mogli wiedzieć, kiedy zobaczą karę, że moc należy w całości do 

Boga i że Bóg jest straszny w karaniu!4 

 

Powiedz: „Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze 

majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam 

się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze 

– to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem”. Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi 

szerzących zepsucie5. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli znajdą się w człowieku trzy rzeczy, to 

odczuje on słodkość wiary. Są to największe umiłowanie Boga i Jego Wysłannika, kochanie 

drugiego człowieka tylko dla Boga, nienawiść powrotu do niewiary po tym, jak Bóg uratował 

go od niej, tak jak nienawidzi się wtrącenia do Piekła”6. 

 

Miłość jest jednym z najważniejszych aspektów Islamu, lecz niestety wielu z nas 

całkowicie o nim zapomniało. Praktyki Islamu traktujemy jako uciążliwe obowiązki i nie 

                                                 
1 Koran, 39:2. 
2 Koran, 39:11-12. 
3 Koran, 98:5. 
4 Koran, 2:165. 
5 Koran, 9:24. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
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odczuwamy przyjemności z ich wykonywania. Zamiast tego czerpiemy przyjemność z rzeczy 

zakazanych lub z korzyści życia doczesnego. 

 

 

Posłuszeństwo 
 

Posłuszeństwo względem Boskich nakazów i zakazów jest podstawą naszej religii, gdyż 

jednym ze znaczeń słowa Islam jest całkowite poddanie się Bogu. Ktoś, kogo zachowanie jest 

całkowicie sprzeczne z zasadami Islamu, nie jest wierzący.  

 

Takie są granice Boga. A kto jest posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi, tego On wprowadzi 

do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. I to jest wielkie 

szczęście!1 

 

A kto lepiej wyznaje religię aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym 

dobro i postępując za tradycją religijną Abrahama, prawdziwie pobożnego hanifa? A Bóg 

wziął sobie Abrahama za przyjaciela!2 

 

Nawracajcie się więc do waszego Pana! Poddajcie Mu się całkowicie, zanim spotka was 

kara, wtedy bowiem nie będziecie wspomożeni3. 

 

W Islamie nie ma takiego pojęcia, jak „wierzący, ale niepraktykujący”. Uczynki zawsze 

wynikają z wiary i nie można oddzielić wiary od uczynków. Podstawowym minimalnym 

obowiązkiem każdego muzułmanina jest pięć modlitw dziennie, a kto nie robi nawet tego, jest 

niewierny.  

 

Relacjonował Dżabir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Modlitwa jest barierą pomiędzy muzułmaninem, a 

niewiarą i politeizmem4. 

 

 

Nawoływanie do Islamu  
 

Kiedy już sami praktykujemy to, do czego jesteśmy zobligowani, powinniśmy przekazać 

przesłanie Islamu innym. Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest nauczanie ludzi o 

naszej religii. 

 

I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, 

i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!5 

 

Wzywaj do twego Pana i nie bądź z liczby bałwochwalców!6 

 

                                                 
1 Koran, 4:13. 
2 Koran, 4:125. 
3 Koran, 39:54. 
4 Muslim. Inne hadisy mówią, że Prorok (SAAWS) nazwał modlitwę filarem filarów Islamu, a także 

powiedział, że modlitwa dla Islamu jest tym, czym maszt dla namiotu (jeśli zabierzemy maszt, to cały namiot się 

zawali). (Przyp. red.). 
5 Koran, 3:104. 
6 Koran, 38:7. 
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Zapraszanie innych do Islamu i przekazywanie wiedzy o religii Boga jest obowiązkiem 

każdego muzułmanina. Oczywiście nie każdy z nas musi dawać wykłady czy pisać książki o 

Islamie, ale pojęcie nawoływania nie ogranicza się jedynie do tych aktywności. Każdy z nas 

powinien być dumny ze swojej religii i praktykować ją w każdym miejscu i czasie. To 

właśnie dawanie dobrego przykładu poprzez nasze dobre zachowanie i moralność jest tym, do 

czego każdy z nas jest zobowiązany – szczególnie, jeśli żyjemy w społeczeństwie 

niemuzułmańskim. 

 

 

Cierpliwość 
 

Jednym z najważniejszych warunków przyjęcia naszego wyznania wiary i naszej religii 

jest cierpliwość w praktykowaniu tego, co za sobą pociągają. Wierzący nie może 

praktykować Islamu jedynie przez część swego życia, a następnie porzucić jego zalecenia. 

Przeciwnie, muzułmanin musi trzymać się swojej religii aż do śmierci.  

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, 

jak tylko będąc całkowicie poddanymi!1 

 

Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną!2 

 

Na porę przedwieczorną!  

Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!  

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do 

prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości3. 

 

Odrzucenie fałszywych bóstw 
 

Nasza wiara nigdy nie będzie pełna dopóki nie odrzucimy wszystkich fałszywych bóstw, 

które określane są w Islamie terminem tawaghit (liczba pojedyncza taghut). Słowo taghut 

pochodzi od at-tughjan, które oznacza przekraczanie granic. Każdy bożek – lub inne 

stworzenie Allaha, któremu człowiek oddawałby cześć – powoduje, że taki człowiek 

przekracza granice, wyznaczone przez Allaha w czci i w religii. Powinniśmy wiedzieć, czym 

są fałszywe bóstwa oraz w jaki sposób możemy je odrzucić.  

 

Umar bin al-Chattab (RAA) powiedział:  

„Fałszywy bożek to szatan”4.  

 

Dżabir (RAA) powiedział:  

„Fałszywe bóstwa to wróżbiarze i wróżki, którzy kontaktują się z szatanami”5.  

 

Imam Malik (RA) powiedział:  

„Fałszywym bóstwem może być wszystko, co jest czczone poza Allahem”6.  

 

                                                 
1 Koran, 3:102. 
2 Koran, 70:5. 
3 Koran, 103. 
4 At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
5 At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
6As-Sujuti, Ad-Durar al-Mansur. 
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At-Tabari (RA) powiedział: 

Fałszywym bóstwem jest każdy, kto przypisuje sobie coś, co należne jest jedynie Allahowi. 

Jest nim każdy, kto darzony jest kultem i zmusza ludzi, by oddawali mu cześć lub przyzwala im 

na to. Może być nim człowiek, szatan, idol, bałwan, czy cokolwiek innego1. 

 

Ibn al-Kajjim (RA) powiedział:  

Fałszywe bóstwo to wszystko, co powoduje, że osoba przekracza granice dotyczące czci, 

posłuszeństwa i naśladowania. Z tego powodu fałszywym bożkiem w każdym narodzie jest ten, 

kto zwraca się do kogo innego niż Allah i Jego Wysłannik (SAAWS) szukając wyroku; lub nie 

ma nic przeciwko temu, że oddaje się mu cześć; lub jest naśladowany bez jasnego dowodu od 

Allaha; lub jest słuchany w tym co jest wiadomym nieposłuszeństwem względem Allaha2. 

 

 

Fałszywym bożkiem może być człowiek lub dżinn, mężczyzna lub kobieta, ideologia, 

system, drzewo, zwierzę, skała, siły natury, ciała niebieskie – wszystko, co jest czczone poza 

Allahem. Oddawanie czci niekoniecznie musi być aktem fizycznym czy modlitwą. 

Wspominaliśmy już o aktach języka i serca, jak i o tym, że miłość i strach również są 

formami czci. 

 

Muhammad bin Abd al-Wahhab (RA) powiedział:  

Jest wiele różnych fałszywych bóstw, istnieje jednak pięć ich głównych kategorii: szatan, 

który zachęca ludzi, by czcili innych poza Allahem; niesprawiedliwy władca, który rządzi 

zgodnie z prawem innym niż zesłane przez Allaha; ten, kto sądzi zgodnie z prawem innym niż 

prawo Allaha; ten, kto twierdzi, że posiadł wiedzę o tym, co skryte; ten, kto jest czczony 

(oprócz Allaha) i jest z tego zadowolony3.  

 

Z uwagi na duże znaczenie tematu i pułapki, jakie zastawia szatan, omówimy teraz 

wszystkie kategorie fałszywych bożków po kolei. 

 

Szatan 

 

Historia Szatana sięga czasów stworzenia pierwszego człowieka, Proroka Adama (AS). 

Iblis, bo takie było jego imię, był dżinnem, przebywał jednak wśród zgromadzenia aniołów. 

Nie wiemy, czym zasłużył sobie na ten zaszczyt, ale najprawdopodobniej był bardzo 

pobożnym czcicielem Allaha, zanim się zbuntował. 

 

Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

Zanim Iblis wybrał ścieżkę zła, przebywał wśród aniołów i nazywano go Azail. Był on 

jednym spośród mieszkańców Ziemi oraz jednym z najbardziej oddanych czcicieli i uczonych. 

Było to przyczyną jego dumy i arogancji. Należał on do stworzeń zwanych dżinnami4. 

 

My stworzyliśmy was, potem was ukształtowaliśmy, potem powiedzieliśmy do aniołów: 

„Oddajcie pokłon Adamowi!” Oni oddali pokłon, z wyjątkiem Iblisa; on nie był wśród tych, 

którzy się pokłonili5. 

 

                                                 
1At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
2 Ibn al-Kajjim, Ilam al-Muwakkin. 
3Muhammad bin Abd al-Wahhab, Mana at-Taghut wa Rus Anwaihi. 
4 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
5 Koran, 7:11. 
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Kiedy powiedzieliśmy aniołom: „Oddajcie pokłon Adamowi!”, oni pokłonili się, z 

wyjątkiem Iblisa, który był spośród dżinnów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi 

swojego Pana1. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Posłuszeństwo należne było Allahowi, mimo iż pokłon był przed Adamem(AS). Allah, 

rozkazując aniołom, by pokłonili się przed Adamem (AS), uhonorował go. Niektórzy 

powiedzieli, że był to pokłon pozdrowienia, pokoju i honoru2. 

 

Wszyscy aniołowie, jako pozbawieni wolnej woli, oddali pokłon Adamowi (AS), 

natomiast Iblis uniósł się pychą, nie potrafiąc zrozumieć, jak potężny dżinn może kłaniać się 

przed człowiekiem, który został stworzony z tak kruchego materiału, jakim jest glina. 

 

Bóg powiedział: „Co tobie przeszkodziło, że się nie pokłoniłeś, skoro tobie nakazałem?” 

Powiedział: „Ja jestem lepszy od niego. Ty stworzyłeś mnie z ognia, a jego stworzyłeś z 

gliny”.  

Powiedział: „Uchodź stąd! Nie tobie należy być dumnym tutaj! Wychodź więc! Ty jesteś 

wśród upokorzonych”.  

Powiedział: „Daj mi zwłokę do Dnia, kiedy oni będą wskrzeszeni!”  

Powiedział: „Jesteś wśród tych, którym dano zwłokę”.  

Powiedział: „Za to, iż Ty mnie skazałeś na błądzenie, postanawiam czyhać na nich w 

zasadzce na Twojej drodze prostej.  

Następnie będę ich nachodził z przodu i z tyłu, z prawej i z lewej strony i Ty większości z 

nich nie znajdziesz wdzięcznymi”.  

Powiedział: „Uchodź stąd, wzgardzony, odrzucony! Tymi spośród nich, którzy pójdą za 

tobą, Ja z pewnością zapełnię Gehennę!”3 

 

Od czasu stworzenia Adama (AS) Iblis robi wszystko, by sprowadzić nas na złą drogę, i 

nie ustanie w swoich wysiłkach aż po Dzień Ostatni. Każdy z nas powinien być świadomy 

tego, że kuszenie szatana nigdy się nie kończy. Iblis jest przebiegły i kusi stopniowo, 

upiększając nam to, co jest złe. Jest on największym ze wszystkich fałszywych bóstw. 

 

Czyż weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów, poza Mną, podczas gdy oni są dla 

was wrogami? Jakaż to zła zamiana dla niesprawiedliwych!4 

 

Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: „Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest 

wrogiem jawnym!  

Czcijcie Mnie! – to jest droga prosta!”  

Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?5 

 

Powinniśmy również pamiętać, że Iblis nie działa sam. Pomagają mu zarówno inne 

spośród złych dżinnów, jak i wielu spośród ludzi, którzy podążają za nim na drodze buntu i 

nieposłuszeństwa. 

 

Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi,  

                                                 
1 Koran, 18:50. 
2 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
3 Koran, 7:12-18. 
4 Koran, 18:50. 
5 Koran, 36:60-62. 
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Króla ludzi,  

Boga ludzi,  

przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie 

– który podszeptuje pokusę w serca ludzi – 

spośród dżinnów i ludzi”1. 

 

Historia Iblisa powinna być dla nas przestrogą, gdyż nawet najbardziej pobożni ludzie 

mogą zbłądzić. Szatan nigdy nie zanegował istnienia Stwórcy; upewnia nas co do tego 

przedstawiony w Koranie dialog, jaki prowadził z Allahem. Mimo to jest on niewiernym, a 

jego niewiara polega arogancji i odrzuceniu nakazów Allaha: 

 

A kiedy powiedzieliśmy do aniołów: „Oddajcie pokłon Adamowi!”, oni oddali pokłon, z 

wyjątkiem Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych2. 

 

Tyran 

 

Niesprawiedliwy władca jest również rodzajem fałszywego bożka, gdyż przekracza 

granice wyznaczone przez Allaha i bezprawnie korzysta z przywilejów przysługujących 

jedynie Stwórcy.  

Najgorszą cechą tyranów jest prześladowanie wyznawców prawdziwej religii oraz 

zmuszanie ich do oddawania im czci. W historii znajdziemy wielu władców, którzy zmuszali 

swoich poddanych do oddawania im czci. Koran i Stary Testament mówią o Faraonie, który 

w starożytnym Egipcie za czasów Proroka Mojżesza (AS) był uważany za boga.  

 

Powiedział Faraon: „Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę 

wrzucić do więzienia!”3 

 

I powiedział Faraon: „O dostojnicy! Nie wiem, czy możecie mieć innego boga oprócz 

mnie. O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą wieżę; być może, 

wzniosę się do Boga Mojżesza. Sądzę, iż jest on kłamcą”4. 

 

I powiedział Faraon: „Pozwólcie mi, ja zabiję Mojżesza! Niech wzywa swego Pana! Otóż 

obawiam się, iż on zmieni waszą religię albo zaszczepi zepsucie na ziemi”5. 

 

Kolejną cechą tyrana jest brak poszanowania dla wartości ludzkiego życia. Stosuje on 

terror, więzi i zabija ludzi spośród własnego narodu, których powinien bronić. Nikt nie ma 

prawa decydować o życiu drugiego człowieka6. To Allah dał nam życie i to Allah nam je 

odbierze. 

 

Czy ty nie widziałeś tego, który prowadził spór z Abrahamem w sprawie jego Pana, 

ponieważ Bóg dał mu królestwo? Oto powiedział Abraham: „Panie mój! Ty jesteś Tym, 

Który daje życie i sprowadza śmierć”. On powiedział: „Ja daję życie i sprowadzam śmierć”. 

Powiedział Abraham: „Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu, więc ty przywiedź je z 

                                                 
1 Koran, 114. 
2 Koran, 2:34. 
3 Koran, 26:29. 
4 Koran, 28:38. 
5 Koran, 40:26. 
6 O ile nie jest to wydany zgodnie z wszystkimi przepisami Boskiego Prawa wyrok śmierci za ciężkie 

przestępstwo. (Przyp. red.). 
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zachodu!” I zawstydzony został ten, który nie uwierzył. Bóg nie prowadzi prostą drogą ludzi 

niesprawiedliwych!1 

 

A kiedy on przyniósł im prawdę od Nas, oni powiedzieli: „Pozabijajcie synów tych, którzy 

wraz z nim uwierzyli, a pozostawcie przy życiu ich kobiety!” Lecz podstęp niewiernych tylko 

wprowadza ich w błąd2. 

 

Tyrani nie szanują również własności prywatnej zwykłych ludzi, ograbiając i wyzyskując 

ich. Sądzą oni, że nie ma żadnego autorytetu wyższego od nich, że wszystko jest ich 

własnością, z której mogą korzystać według własnego upodobania. 

 

I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: „O ludu mój! Czy nie do mnie należy 

królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie?”3 

 

I wbił się w pychę na ziemi bez żadnego prawa – on i jego wojska. Myśleli, że nie będą do 

Nas sprowadzeni4. 

 

Faron był jednym z najgorszych tyranów. Gotowy był dopuścić się najokropniejszych 

zbrodni, tylko po to by zachować nieograniczoną władzę. Historia Mojżesza (AS) i Faraona 

została wspomniana w dwudziestu siedmiu surach Koranu5 z powodu jej ponadczasowego 

przesłania – potępienia tyrani, opresji i niesprawiedliwości. 

Niestety problem tyranii nie należy jedynie do przeszłości. Dzisiejsze reżimy totalitarne 

również ograniczają wolność osobistą jednostek oraz stosują politykę terroru. Wymagają od 

społeczeństwa całkowitego posłuszeństwa, pozbawiają ludzi podstawowych praw. Wszystko 

to jest jawnym wykroczeniem poza granice wyznaczone przez Allaha. 

 

Niesprawiedliwy sędzia 

 

Odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach sędziego, jest ogromna. Jego decyzja może 

całkowicie i nieodwracalnie zmienić czyjeś życie. Z tego powodu sędzia powinien sądzić 

sprawiedliwie, na podstawie tego co Allah objawił w Swojej Księdze. Skorumpowany, 

stronniczy oraz nieuczciwy sędzia również staje się fałszywym bożkiem. 

 

Zaprawdę, Bóg nakazuje wam, abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A 

jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądźcie według sprawiedliwości: Zaprawdę, jakże 

wspaniałe jest to, do czego Bóg was nawołuje! Zaprawdę, Bóg jest Słyszący, Widzący!6 

 

Oni ciągle słuchają kłamstw i pożerają zyski prawem zakazane. Jeśli oni przyjdą do 

ciebie, to bądź sędzią między nimi albo też odwróć się od nich. Jeśli się od nich odwrócisz, to 

oni tobie w niczym nie zaszkodzą. A jeśli będziesz sądził, to sądź ich według słuszności. 

Zaprawdę, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych!7 

 

                                                 
1 Koran, 2:258. 
2 Koran, 40:25. 
3 Koran, 43:51. 
4 Koran, 28:39. 
5 Por. np. Koran, 7:103-137. (Przyp. red.). 
6 Koran, 4:58. 
7 Koran, 5:42. 
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My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Księgi, która 

była przed nią, i chroniąc ją. Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za 

ich namiętnościami, odstępując od tego, co otrzymałeś z prawdy. Dla każdego z was 

uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was jednym 

narodem, lecz… żeby was doświadczyć w tym, co wam dał. Starajcie się więc pilnie czynić 

dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. On obwieści wam to, w czym się 

różniliście.  

Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg, i nie idź za ich namiętnościami; i 

strzeż się przed nimi, żeby cię nie zwiedli od czegokolwiek, co tobie zesłał Bóg. A jeśli oni się 

odwrócą plecami, to wiedz, że Bóg chce tylko dotknąć ich nieszczęściem za niektóre ich 

grzechy. Zaprawdę, wielu spośród ludzi – to, z pewnością, ludzie szerzący zepsucie1. 

 

Wróżbita 

Jedynie Allah posiada wiedzę o przyszłości. Ludzie wiedzą tylko to, co zostało im 

przekazane przez Niego lub przez Proroka (SAAWS). Ten, kto twierdzi, że potrafi odczytać 

przyszłość, oskarża Allaha o kłamstwo, co jest oczywistą niewiarą. Taka osoba nie czyni 

niczego dobrego, a jedynie wprowadza zamieszanie. 

 

On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte2. 

 

On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i 

na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w 

ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w 

Księdze jasnej3. 
 

Idol 

 

Ten, kto jest czczony poza Allahem i godzi się na to, by go czczono, jest ostatnim 

oczywistym przykładem fałszywego bożka. Jezus (AS) nie może być uważany za fałszywego 

bożka, gdyż chociaż jest obiektem kultu w chrześcijaństwie, to nigdy nie chciał, by go ludzie 

oddawali mu cześć.  

 

A ktokolwiek z nich powie: „Ja jestem bogiem, poza Nim!” – to temu My zapłacimy 

Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym!4 

 

I oto powiedział Bóg: „O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: bierzcie mnie 

i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?” On powiedział: „Chwała Tobie! Nie do mnie 

należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież 

wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w twojej. Zaprawdę, 

Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!”5 

 

Dawniejszymi idolami i bałwanami były statuetki, posążki, siły natury, ciała niebieskie. 

Chociaż wiele osób nadal oddaje im cześć, są to oczywiste formy bałwochwalstwa. 

Zdecydowanie bardziej groźne, bo niedostrzegane przez większość z nas, są nowe formy 

politeizmu. Dzisiejsi celebryci, aktorzy, piosenkarze, sportowcy czy politycy są również w 

                                                 
1 Koran, 5:48-49. 
2 Koran, 72:26. 
3 Koran, 6:59. 
4 Koran, 28:29. 
5 Koran, 5:116. 
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znacznej większości fałszywymi bóstwami. Wielu ludzi wielbi ich na wszelki możliwy 

sposób. Ich fani starają się naśladować ich, próbują się im przypodobać, stale o nich myślą, 

robią wszystko, by dostać od nich autograf…, a wszystko to jest niczym innym jak tylko 

formą bałwochwalstwa. Nawet samo słowo „idol”, które początkowo oznaczało posąg 

fałszywego bożka, zaczęło być używane do określania sławnych ludzi. 

Ponadto ludzie czczą pieniądze, poświęcając całe swoje życie na ich gromadzenie i na 

zapewnianie sobie coraz większych wygód. Wielu spośród nas robi wszystko, by zdobyć 

prestiż, zrealizować się zawodowo, zapominając przy tym o prawdziwym celu życia. Niestety 

ludzie, jako pyszni z natury, dzięki współczesnym osiągnięciom na polu nauki i techniki 

myślą, że są w stanie zrobić wszystko.  

 

Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów, do 

nagromadzonych kintarów złota i srebra,  do koni wyróżniających się szlachetnością, do 

trzód i zasiewów. To jest używanie życia na tym świecie. Lecz u Boga jest najpiękniejsza 

przystań!1 

 

Relacjonował Ukba bin Amir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie obawiam się, że zaczniecie czcić innych poza 

Allahem, ale obawiam się, że zaczniecie rywalizować ze sobą dla przyjemności tego świata”2. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Jeśli syn Adama będzie miał dwie doliny pełne 

złota, będzie pragnął trzeciej, gdyż nic nie potrafi zapełnić brzuchów synów Adama, jak tylko 

piach, a Allah wybacza tym, którzy się nawracają”3. 

 

Relacjonował Abu Hurajra(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Niech zginie sługa dinara, dirhama, katify i 

chamisy, ponieważ jeśli są mu dane, jest szczęśliwy, a jeśli nie, to jest niezadowolony”4. 

 

Hasan al-Basri (RA) powiedział:  

Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz5. 

 

Jak odrzucić fałszywe bóstwa 

 

Odrzucenie tawaghit polega na uznaniu ich fałszu (gdyż jedynie Allah jest prawdziwym 

Bogiem) oraz na trzymaniu się od nich z daleka. Zabronione jest oddawanie im czci w 

jakikolwiek sposób, wspieranie ich oraz służenie im, gdyż przekraczają oni granice 

wyznaczone przez Allaha. 

 

Tak jest, albowiem Bóg jest Prawdą, a to, co oni wzywają poza Nim, jest fałszem. 

Zaprawdę, Bóg jest Wyniosły, Wielki!6 

 

Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: „Zaprawdę, jestem 

niewinny tego, co wy czcicie,  

                                                 
1 Koran, 3:14. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Al-Buchari. Dinar i dirham to dawne monety, a kalifa i chamisa – rodzaje ubrań. 
5 Ibn Muflih, Al-Adab asz-Szarijja. 
6 Koran, 22:62. 
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oprócz czci Tego, Który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą”1. 

 

 

Tauhid jako naturalny stan człowieka 
 

Wiara w Jednego Boga i płynące z niej wartości moralne są czymś naturalnym dla każdego 

człowieka. Dopiero wpływy z zewnątrz (jak rodzina, wychowanie czy otoczenie) mogą 

zmienić ten stan, przez co człowiek schodzi na złą drogę. Jednak zawsze, gdy szczerze 

zastanowimy się nad tematem wiary, dojdziemy do wniosku, że koncepcja tauhid jest dla nas 

logiczna i sensowna. 

 

Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, 

jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! To 

jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie2. 

 

Relacjonował Abu Hurajra(RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Każdy człowiek rodzi się jako muzułmanin. To 

rodzice czynią go żydem, chrześcijaninem lub czcicielem ognia”3.  

 

Zanim dzieci osiągną dojrzałość i staną się odpowiedzialne za swoje decyzje, pozostają w 

tym stanie, który jest naturalny dla każdego człowieka (ar. fitra) i dla każdego stworzenia 

Allaha – mają w sobie wiarę w Boga Jedynego. Z tego powodu wszystkie dzieci, które umarły 

przed osiągnięciem dojrzałości, idą do Raju.  

 

Relacjonował Samura bin Dżundub (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ostatniej nocy przyszło do mnie dwóch mężczyzn 

(aniołowie), którzy zabrali mnie do Ziemi Świętej. Następnie doszliśmy do zielonego ogrodu z 

ogromnym drzewem. Siedział pod nim starszy człowiek, otoczony przez grupkę dzieci. Starszy 

mężczyzna siedzący pod drzewem to Abraham (AS), a dzieci otaczające go były dziećmi, które 

urodziły się i umarły w stanie fitra”. Ktoś spytał: „O Wysłanniku Allaha, czy wśród nich były 

również dzieci bałwochwalców?” Prorok (SAAWS) odrzekł: „Tak, były wśród nich dzieci 

bałwochwalców”4. 

 

Im więcej poznajemy zasad prawa Islamskiego i im bardziej się nad nimi zastanawiamy, 

tym bardziej wydają się nam logiczne i zgodne z naszą naturą. Dzieje się tak, gdyż Islam jest 

religią tego samego Stwórcy, Który umieścił w nas naturalny stan wiary w Jednego Boga w 

Jednej Osobie. 

 

Religią prawdziwą w oczach Boga jest Islam! Ci, którym została dana Księga, przez 

zawiść poróżnili się między sobą, dopiero wtedy, gdy przyszła do nich wiedza. A kto nie 

wierzy w znaki Boga… zaprawdę, Bóg jest szybki w rozrachunku!5 

 

Dzięki posłuszeństwie wobec nauk Islamu spełniamy nasz obowiązek wobec Stwórcy oraz 

zapewniamy sobie pełną pomyślność, spokój i szczęście w tym życiu, a co ważniejsze, także 

w życiu przyszłym. 

                                                 
1 Koran, 46:26-27. 
2 Koran, 30:30. 
3 Al-Buchari. Czciciele ognia to zoroastryjczycy.  
4 Al-Buchari. 
5 Koran, 3;19. 
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I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.  

I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.  

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!1 

 

Islam jest religią, którą wyznawał Adam (AS), pierwszy człowiek. Wiara i oddawanie czci 

Jednemu Bogu było więc pierwotną i naturalną formą kultu. Świadomość tego faktu jest 

niezwykle ważna, gdyż w dzisiejszych czasach niezliczone rzesze historyków pragną 

dowieść, że pierwsze religie opierały się na politeizmie i bałwochwalstwie, pomijając 

pierwszą i najwcześniejszą formę religii. Politeizm i odejście od zasad religii monoteistycznej 

nie były znane za czasów Proroka Adama (AS), a pojawiły się wśród ludzi dopiero kilka 

pokoleń później. Początkowo wszyscy ludzie wyznawali tę samą religię i stanowili jedną 

wspólnotę. 

 

Ludzie byli tylko jednym narodem, ale się podzielili. I jeśliby nie Słowo, które przyszło 

wcześniej od twojego Pana, to zostałoby rozstrzygnięte między nimi to, w czym oni się 

różnią2. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Allah mówi nam, że politeizm był nowością wśród ludzi (wcześniej go nie znano). Mówi 

nam, że wszyscy ludzie byli wierni i wyznawali jedną religię, a tą religią był Islam.  

Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Pomiędzy Adamem (AS) a Noem (AS) był okres dziesięciu 

stuleci, kiedy ludzie byli muzułmanami. Później ludzie się poróżnili i zaczęto czcić bożki”3. 

 

Ibn al-Kajjim (RA) powiedział:  

Ibn Abbas (RAA) ma niezaprzeczalnie rację, albowiem Ubajj bin Kab (RAA) stwierdził: 

„Następnie ludzie poróżnili się w temacie religii i Allah zsyłał Proroków”4.  

 

Ibn Al-Kajjim (RA) powiedział również:  

Powodem, dla którego Allah posyłał Proroków, było odejście ludzi od prawdziwej religii. 

Arabowie wyznawali religię Abrahama (AS) aż do momentu, kiedy Amr bin Luhaj al-Chuzaj 

sprowadził bożków na półwysep arabski, a w szczególności do Hidżazu. Ludzie zaczęli 

oddawać im cześć poza Allahem; w ziemi świętej i na przyległych terenach ponownie zagościł 

politeizm. Ostatni z Proroków, Prorok Muhammad (SAAWS), przybył, by nauczać ludzi i 

wezwać ich, by powrócili do religii Abrahama (AS). W imię Allaha walczył z 

bałwochwalstwem, aż położył mu kres.  

Allah objawił Prorokowi Muhammadowi (SAAWS) kompletną religię, co było wyrazem 

Jego Dobroci względem ludzi i dżinnów. Pierwsze pokolenia muzułmanów po śmierci 

Proroka Muhammada (SAAWS) przestrzegały nauk Koranu i sunny Proroka (SAAWS). 

Niestety wraz z upływem czasu, po kilku stuleciach, ignorancja ludzi przyczyniła się do 

pojawienia się nowych wierzeń i praktyk, nie mających nic wspólnego z naukami Proroka 

(SAAWS). W wyniku dodawania do Islamu innowacji politeizm rozpowszechnił się i był 

praktykowany przez wielu muzułmanów. Zaczęto między innymi wznosić świątynie nad 

grobami ludzi pobożnych, które z czasem stały się celem pielgrzymek, zaczęto oddawać cześć 

zmarłym, wznosić do nich modlitwy, składać ofiary czy prośby o wstawiennictwo u Allaha. 

Czyny takie, będące jawnym przejawem politeizmu, starano się przedstawiać jako formę 

                                                 
1 Koran, 51:56-58. 
2 Koran, 10:19. 
3 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
4 Salih al-Fawzan, Akida at-Tauhid. 
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„poszanowania pobożnych ludzi, nie będącą formą czci ani kultu”. Ci ludzie niczym się 

jednak nie różnili i nie różnią od pogan z czasów ignorancji, którzy mówili: „My czcimy ich 

tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga”1. 

 

 

Tauhid jako przesłanie Proroków 
 

Prorocy (AS) byli wysyłani do swoich narodów, a ich misją było przekazanie zasad wiary 

w Jedynego Boga. Nauki ich uzależnione były od stopnia rozwoju ludu, do jakiego zostali 

posłani, również prawa, jakie otrzymywali, różniły się między sobą. Jednak religia, do której 

nawoływali, zawsze była religią Allaha.  

 

My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego Posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: 

„Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”2 

 

Posłaliśmy do każdego narodu Posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!” 

Wśród nich byli tacy, których Bóg poprowadził drogą prostą; i byli tacy, którzy słusznie 

popadli w obłęd. Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy 

zadawali kłam!3 

 

Wiemy również, że do niektórych ludów wysłano wielu Proroków (AS) – przykładem 

mogą być Izraelici. W Koranie znajdziemy jednak jedynie dwudziestu pięciu Proroków (AS) 

wymienionych z imienia4. Wynika to z faktu, że opowieści o Prorokach (AS) nie zostały 

przedstawione nam jedynie w celach informacyjnych, lecz każda z nich ma swoje 

ponadczasowe przesłanie, z którego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Niezwykle trudnym 

byłoby również przedstawienie historii wszystkich Proroków (AS) w jednej księdze. 

 

Relacjonował Abu Umama al-Bahili (RAA):  

Abu Zarr (RAA) spytał Proroka (SAAWS): „O Wysłanniku Allaha, ilu było Proroków?” 

Odpowiedział: „Były sto dwadzieścia cztery tysiące Proroków, spośród których trzystu 

piętnastu było Wysłannikami”5. 

 

Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: „O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla 

was żadnego boga oprócz Niego! Czyż wy nie będziecie bogobojni?!”6 

 

I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: „Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O, 

gdybyście wiedzieli, jakie to dla was dobro”7. 

 

I Lota! Oto powiedział on do swego ludu: „Wy, zaprawdę, popełniacie taką szpetotę, 

jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród światów”8. 

 

                                                 
1 Ostatnie zdanie to cytat z wersetu koranicznego 39:3. Chodzi tutaj o bożków, czczonych przez Arabów 

przed Islamem. (Przyp. red.). Salih Al-Fawzan, Akida at-Tauhid. 
2 Koran, 21:25. 
3 Koran, 16:36. 
4 W niczym nie zmienia to faktu, że obowiązkiem każdego muzułmanina jest wiara we wszystkich Proroków 

i Wysłanników Allaha, Pokój niech będzie z nimi wszystkimi. (Przyp. red.). 
5 Ahmad i At-Tabarani. 
6 Koran, 23:23. 
7 Koran, 29:16. 
8Koran, 29:28. 
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I wysłaliśmy do ludu Ad ich brata Huda. On powiedział: „O ludu mój! czcijcie Boga! 

Nie ma dla was boga oprócz Niego!”1 

 

I wysłaliśmy do ludu Samud ich brata Saliha. On powiedział: „O ludu mój! Czcijcie 

Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! On was utworzył z ziemi i On 

was na niej osiedlił. Proście Go o przebaczenie i nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój 

Pan jest Bliski, Wysłuchujący!”2 

 

I wysłaliśmy do Madianitów ich brata Szu’ajba, który powiedział: „Czcijcie Boga! Nie 

ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! I nie umniejszajcie miary i wagi! Widzę, że 

żyjecie w dobrobycie, i obawiam się dla was kary Dnia wszystko obejmującego!”3 

 

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 dodaje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego 

miejscem schronienia będzie Ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych 

pomocników!4 

 

Prorocy (AS) wysyłani byli przez Allaha do różnych ludów – od początku ludzkości aż do 

czasu, gdy ludzkość osiągnęła taki poziom rozwoju, by mogła otrzymać ostateczne 

objawienie. Na zachodzie powstały wielkie cywilizacje grecka i rzymska, na wschodzie – 

perska, indyjska i chińska. Przetarto szlaki handlowe i stała się możliwa komunikacja między 

narodami. Jedna religia, obejmująca wszystkie aspekty życia człowieka, mogła dotrzeć do 

całej ludzkości. Centralną pozycję w ówczesnym świecie zajmowała Arabia i to właśnie do 

jej mieszkańców został posłany Ostatni Prorok – Muhammad (SAAWS).  

 

Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i 

Pieczęcią Proroków. Bóg jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!5 

 

 

Owoce tauhid 
 

Tauhid ma ogromny wpływ na nasze życie. Osoba będąca monoteistą postrzega świat 

zupełnie inaczej niż politeista. Istnieje niezliczona ilość błogosławieństw i korzyści, które 

płyną z przestrzegania zasad tauhid. W tym rozdziale postaramy się przedstawić kilka z nich. 

 

Podążanie drogą prostą 

 

Jest tylko jedna droga, zapewniająca nam akceptację naszych dobrych uczynków i 

prowadząca nas do Raju. Tą drogą jest Islam sunnicki, gdyż tylko on jest religią prawdziwie 

monoteistyczną. 

 

A od tego, kto poszukuje innej religii niż Islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu 

ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę6. 

                                                 
1 Koran, 11:50. 
2 Koran, 11:61. 
3 Koran, 11:84. 
4 Koran, 5:72. 
5 Koran, 33:40. 
6 Koran, 3:85. 
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Ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie ubierają swojej wiary w niesprawiedliwość, posiadają 

prawdziwe bezpieczeństwo i są na drodze prostej1. 

 

Niesprawiedliwość w tym wersecie oznacza politeizm, gdyż nie ma gorszej 

niesprawiedliwości niż oddawanie czci stworzeniom Allaha, które same z siebie nie są w 

stanie niczego zrobić. 

 

Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to 

wielka niesprawiedliwość!2 

 

Posłuszeństwo wobec Allaha 

 

Rezultatem naszej wiary jest postępowanie według zasad religii Allaha. Muzułmanin wie, 

że Allah widzi i słyszy wszystko, nie ma więc miejsca, w którym mógłby się przed Nim 

ukryć. Muzułmanin wie też, że nie można uciec przed karą Allaha, a ta świadomość pomaga 

człowiekowi w staniu się cnotliwym, sprawiedliwym i prawym.  

 

I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji, i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, i jakiekolwiek 

podejmujecie działanie – My jesteśmy przy was Świadkami, kiedy się w tym zagłębiacie. I 

nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku – ani na ziemi, ani w niebiosach; 

ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego – żeby to nie było w Księdze jasnej3. 

 

Bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg widzi dobrze to, co wy czynicie!4 

 

Te wartości są niedostępne dla innowierców. Politeiści, gdy rozgniewają jedno bóstwo, 

wierzą, że zawsze będą mogli szukać schronienia u innego bożka. Niektórzy z nich myślą 

nawet, że będą mogli przekupić swoich bogów, składając im ofiary. Chrześcijanie wierzą, że 

syn Boga odkupił ich grzechy, więc wszyscy trafią do Raju, niezależnie od ich uczynków. 

Żydzi wmawiają sobie, że są wybrańcami Boga i nie będą karani za grzechy. Jeszcze inni 

spośród politeistów myślą, że wszystko zostanie im przebaczone dzięki wstawiennictwu ich 

świętych.  

 

Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: „My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi”. 

Powiedz: „Dlaczego więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko 

ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, 

kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego 

zmierza wędrowanie”5. 

 

Ateiści natomiast kierują się w życiu własnymi zasadami lub są pozbawieni takich zasad, 

nie mają więc poczucia odpowiedzialności za to, co robią. Tym samym ich własne żądze i 

zachcianki stają się ich bóstwami. 

 

Czy ty widziałeś tego, który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla 

niego opiekunem?  

                                                 
1 Koran, 6:82. 
2 Koran, 31:13. 
3 Koran, 10:61. 
4 Koran, 2:233. 
5 Koran, 5:18. 
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Czy sądzisz, że większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło; nie, oni raczej 

zbłądzili z drogi!1 

 

Z kolei gdy hipokryci robią coś dobrego, to zawsze oczekują jakieś nagrody ze strony ludzi 

– chociażby tego, że inni będą chwalili ich za dobroć i „bezinteresowność”. Są też i tacy, 

którzy czynią dobro, by zadowolić siebie, jednak wszyscy są stratni. Nagrodę w życiu 

ostatecznym otrzymają jedynie ci, którzy czynią dobro wyłącznie po to, by zadowolić Allaha.  

 

Na porę przedwieczorną!   

Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!   

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i 

zachęcali się wzajemnie do cierpliwości2. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Podążajcie dokładnie prawdziwą drogą wiary, i 

bądźcie stali. Miejcie na uwadze, że żaden z was nie osiągnie zbawienia bez dobrych 

uczynków”. Ktoś spytał: „Nawet ty, Wysłanniku Allaha?” Prorok (SAAWS) powiedział: 

„Nawet ja, jeżeli Allah nie będzie dla mnie Miłosierny i Łaskawy”3. 

 

Zwiększanie się wiary 

 

Wraz z powiększaniem się naszej wiedzy dotyczącej Islamu (a w szczególności akida) 

rośnie poziom naszej wiary. Jedynie dzięki świadomości Potęgi Allaha będziemy w stanie 

pozostać na drodze prostej, czynić dobro i oddalać się od zła. 

 

Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, 

których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu 

Panu4. 

 

Wybaczenie grzechów 

 

Allah jest Miłosierny i Przebaczający, dlatego wybacza tym, którzy okazują skruchę. Jeśli 

jesteśmy monoteistami, żałujemy za popełnione wykroczenia i obiecujemy, że już nigdy do 

nich nie wrócimy, to Allah przebaczy nam nasze grzechy. 

 

Relacjonował Anas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah Najwyższy powiedział: „O synu Adama, 

jeśli przyjdziesz do Mnie z ilością grzechów tak wielką jak świat, ale nie dodawałeś Mi 

współtowarzyszy, przyjdę do ciebie z podobną ilością przebaczenia”5. 

 

Ochrona przed Ogniem Piekielnym 

 

W Dniu Sądu Ostatecznego ci, których złe uczynki przeważą nad dobrymi, zostaną 

wrzuceni do piekła. Jednak ci, którzy szczerze wierzyli w Allaha i nie dodawali Mu 

                                                 
1 Koran, 25:43-44. 
2 Koran, 103. 
3 Muslim. 
4 Koran, 8:2. 
5 At-Tirmizi. 
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współtowarzyszy, nie będą przebywać tam wiecznie i po pewnym czasie zostaną uratowani z 

Ognia. 

 

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On 

przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił 

grzech ogromny1. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kiedy Allah skończy osądzać Swoje sługi, zlituje 

się na nimi i uratuje od piekła tych, których będzie chciał uratować. Allah rozkaże aniołom, 

by wyciągnęli z ognia tych, którzy nie dodawali Mu współtowarzyszy; takim Allah okaże 

Swoje Miłosierdzie. Powiedzą oni wtedy, że nic nie jest godne czci jak tylko Allah”2. 

 

Umiłowanie dobra 

Jeśli kochamy Allaha, to (o czym była mowa już wcześniej) kochamy również Jego 

Imiona, dzięki czemu zaczynamy kochać to, co zadowala Allaha, zaś nienawidzić tego, co Go 

gniewa. Przykładowo: jednym z imion Allaha jest Ar-Rahman (Miłosierny), świadomość tego 

Imienia powinna więc zaszczepić w nas miłość do miłosierdzia. 

 

Zwycięstwo, pomyślność i dobrobyt 

 

Gdy muzułmanie przestrzegają zasad Islamu i nie dodają Allahowi współtowarzyszy, 

zawsze zwyciężają, ponieważ Allah wspiera i chroni Swoje wierne sługi. Czyż historia nie 

pokazała nam, że kiedykolwiek muzułmanie trzymali się swojej religii, stawali się 

najpotężniejszą wspólnotą, a gdy odchodzili od jej nakazów i zakazów, byli upokarzani?  

 

O wy, którzy wierzycie! Jeśli pomożecie Bogu, to i On wam pomoże i umocni wasze 

stopy3. 

 

On jest Tym, Który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, Który odsuwa zło i Który 

czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni 

sobie przypominają!4 

 

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 obawę w bezpieczeństwo. Oni będą 

Mnie czcić, nie dodając Mi niczego za współtowarzyszy. A ci, którzy nadal pozostaną 

niewiernymi, to ludzie bezbożni!5 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Allah obiecał Swemu Wysłannikowi (SAAWS), że uczyni jego wspólnotę namiestnikami na 

Ziemi. Oznacza to, że będą władcami ludzkości, którym podporządkuje się ludzkość, aż znikną 

różnice między narodami. Allah zamieni strach i niepewność, w których żyli, w 

bezpieczeństwo i panowanie. Allah Błogosławiony i Wywyższony spełnił Swoją obietnicę i 

wszelka cześć oraz chwała Jemu się należą. Śmierć Proroka (SAAWS) nie nastąpiła, dopóki 

                                                 
1 Koran, 4:48. 
2 Muslim. 
3 Koran, 47:7. 
4 Koran, 27:62. 
5 Koran, 24:55. 
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Allah nie dał mu zwycięstwa nad Mekką, Chajbarem, Bahrajnem oraz nad resztą ziem 

Półwyspu Arabskiego. Nałożył on daninę na magów z Hadżar oraz na ludzi z pozostałych 

obszarów Syrii. Prorok (SAAWS) otrzymał dary od Herakliusza, cesarza Bizancjum, od 

władcy Egiptu i Aleksandrii, od królów Omanu oraz od Negusa, króla Etiopii, który objął 

królestwo po śmierci Aszamy. Gdy Prorok (SAAWS) zmarł, Allah wybrał dla niego nagrodę, 

którą trzyma u Siebie.  

Kalifem został Abu Bakr as-Siddik (RAA), przejmując pełnię władzy. Abu Bakr (RAA) 

zapanował nad Półwyspem Arabskim i zaprowadził na nim porządek. Wysłał do Persji armie 

muzułmanów pod wodzą Chalida bin al-Walida (RAA), które rozbiły wrogie wojska. Druga 

armia, pod dowództwem Abu Ubajdy (RAA) oraz tych, którzy go zastąpili, wysłana została do 

Syrii i zdobyła Basr, Damaszek oraz ich okolice. Trzecia armia pod dowództwem Amra bin 

al-Asa (RAA) wysłana została do Egiptu. Następnie Allah Zabrał duszę Abu Bakra (RAA), 

wybierając dla niego nagrodę, którą trzyma u Siebie.  

Allah pobłogosławił ludzi Islamu, inspirując Abu Bakra (RAA) by wybrał Umara al-

Faruka (RAA) jako swego następcę. Umar (RAA) przejął władzę, a niebiosa nie zaznają – za 

wyjątkiem Proroków – nikogo takiego jak Umar (RAA), jeśli chodzi o moc panowania i 

sprawiedliwość. To za jego czasów całkowicie zdobyty został Egipt i pozostałe prowincje 

Persji. Król Persji został upokorzony i zmuszony do ucieczki na najdalsze krańce swego 

królestwa. Umar (RAA) walczył również z cesarzem Bizancjum, odbierając mu Syrię i 

zamykając go w Konstantynopolu. Łupy rozdał na drodze Allaha, tak jak przepowiadał 

Wysłannik Allaha (SAAWS).  

Następnie panowanie objął Usman bin Affan (RAA), a wtedy to ziemie Islamu 

rozprzestrzeniły się do najdalszych skrajów wschodu i zachodu. Zachód został zdobyty wraz z 

ziemiami, które tam się znajdywały: Andaluzją, Cyprem, ziemiami Kairuanu i Ceutą – aż po 

ogromny ocean; wschód został zdobyty aż po Chiny. Król Persji zginął, a jego królestwo 

rozpadło się. Majątki wschodu i zachodu zostały zebrane i dostarczone władcy wiernych, 

Usmanowi (RAA). Wszystko to było wynikiem jego błogosławionej recytacji, nauki i zebrania 

wspólnoty wokół zachowania Koranu1. 

 

Prawość 

 

Wiara powoduje, że człowiek postępuje drogą słuszności, kochając to, co dobre i 

nienawidząc tego, co złe. Nie żyje fałszywymi złudzeniami i wie, że jedynie przez prawość 

można uzyskać zbawienie. Wierzący rozumie, że wszystko kontrolowane jest przez Allaha i 

od Niego zależne, dlatego nigdy nie zniży się do przekupstwa, kłamstwa czy innych 

nieuczciwych metod. Żeby osiągnąć cel, robi tyle, na ile pozwalają mu jego możliwości i 

pokłada swoje nadzieje w Allahu. 

 

Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze. Wtedy 

ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel2. 

 

Cierpliwość 

 

Atutem wierzącego jest łatwość w znoszeniu trudów. W żadnych okolicznościach nie jest 

on przygnębiony czy załamany. Wiara napełnia jego serce spokojem. Gdy znajduje się w 

dobrej sytuacji, ma dużo pieniędzy i zajmuje wysoką pozycję, dziękuje za to swojemu Panu. 

Natomiast gdy pozbawiony jest bogactw i przywilejów, cierpliwie znosi tę próbę, wiedząc, że 

pochodzi ona od Allaha.  

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
2 Koran, 41:34. 
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My doświadczymy was nieco strachem, głodem i utratą dóbr, życia i owoców. Głoś 

radosną wieść cierpliwym!1 

 

Powiedz: „O Moi słudzy, którzy wierzycie! Bójcie się waszego Pana! Ci, którzy czynią 

dobro na tym świecie, otrzymają dobro, a ziemia Boga jest rozległa. Zaprawdę, cierpliwym 

będzie dana w pełni ich nagroda, bez rachunku!”2 

 

Relacjonował Abu Jahja (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Jakkolwiek dobra jest sytuacja wierzącego, 

wszystko obraca się na jego korzyść, a jest tak tylko w przypadku muzułmanina. Jeśli spotyka 

go dobro, jest za nie wdzięczny Allahowi i to jest to dla niego dobre; a jeśli spotykają go 

nieszczęścia i znosi je cierpliwie, to jest to dla niego lepsze”3. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nigdy wierny nie jest dotykany niewygodą, 

chorobą, troską, rozpaczą, zmartwieniem lub nawet ukłuciem kolca, aby Allah nie wybaczył 

mu grzechów na poczet jego cierpliwości”4. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli Allah chce dla kogoś dobrze, czyni go 

cierpiącym z powodu nieszczęścia”5. 

 

Skromność 

 

Cechami wierzącego są pokora i skromność, gdyż wie on, że cokolwiek posiada, pochodzi 

od Allaha. Taki człowiek nie przypisuje swoich osiągnięć samemu sobie, ale dziękuje 

Allahowi za Jego Łaskawość. Nie uważa się on również za lepszego od innych, gdyż wie, że 

wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Jednego Stwórcę. Pycha i arogancja mogą wynikać 

jedynie z braku wiary. 

 

Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodzą od Boga. A kiedy dotknie was 

nieszczęście, to wy do Niego kierujecie wasze błagania6. 

 

Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! 

Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! 

Niech twoje kroki będą skromne! Zniżaj swój głos! Zaprawdę, najbardziej przykry głos 

to głos osłów!7 

 

Odwaga 

 

                                                 
1 Koran, 2:155. 
2 Koran, 39:10. 
3 Muslim. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Al-Buchari. 
6 Koran, 16:53. 
7 Koran, 31:18-19. 
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Są dwie rzeczy, które powodują, że człowiek jest tchórzem. Pierwszą z nich jest zbytnie 

przywiązanie do tego świata i jego przyjemności, zaś drugą jest lęk przed kimś (poza 

Allahem), kto może odebrać nam życie.  

Pierwszy z nich przestaje mieć znaczenie, gdy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że 

Allah jest Władcą wszystkiego. 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Na Allaha, nie ma prawdziwego życia poza 

życiem przyszłym”1. 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) ujął mnie za ramię i rzekł: „Żyj na tym świecie, jakbyś był tu 

obcym”.   

Ibn Umar(RAA) zwykł mówić: „Pod wieczór nie spodziewaj się, że dożyjesz ranka i 

rankiem nie oczekuj, że dożyjesz wieczora. Korzystaj z twojego zdrowia, zanim zachorujesz i z 

życia doczesnego, zanim umrzesz”2. 

 

Lęk przed innymi ludźmi odchodzi, gdy poznamy Imiona i Atrybuty Allaha. Prawdziwy 

muzułmanin nie zlęknie się nawet całej armii i zawsze będzie odważny. 

 

O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie, jak ci, którzy nie uwierzyli i mówili o swoich 

braciach, kiedy oni wyruszyli w drogę po ziemi albo kiedy walczyli na wojnie: „Gdyby byli 

przy nas, to nie umarliby i nie zostaliby zabici…” Niech Bóg uczyni to strapieniem w ich 

sercach. Bóg daje życie i powoduje śmierć. Bóg widzi jasno to, co czynicie!3 

 

Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedawajcie Moich znaków za 

niską cenę!4 

 

Niektórym mówiono: „Oto ludzie zebrali się przeciwko wam, bójcie się ich!”; lecz to 

pomnożyło tylko ich wiarę i oni powiedzieli: „Wystarczy nam Bóg! Jakże to wspaniały 

Poręczyciel!”5 

 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Prorok (SAAWS) był najlepszym spośród ludzi, był najbardziej hojny spośród nich i był 

najbardziej odważny spośród nich. Pewnego razu w nocy lud Medyny przeraził się pewnym 

odgłosem. Tak więc ludzie poszli w stronę, z której on dobiegał, ale Prorok (SAAWS), który 

wyruszył przed nimi, spotkał ich i powiedział: „Nie bójcie się, nie bójcie się”. Jechał na oklep 

na koniu, który należał do Abu Talhy (RAA), i miał miecz zawieszony na szyi6. 

 

Relacjonował Dżabar (RAA):  

Wyruszyliśmy na wyprawę wojenną pod wodzą Proroka (SAAWS) w kierunku Nadżdu. 

Kiedy Prorok (SAAWS) zawrócił, zawróciłem razem z nim. Czas południowej drzemki 

nadszedł, gdy znajdowaliśmy się w dolinie pełnej ciernistych krzewów. Prorok (SAAWS) 

usiadł, a ludzie rozeszli się w poszukiwaniu cienia pod drzewami. Wysłannik Allaha (SAAWS) 

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Al-Buchari. 
3 Koran, 3:156. 
4 Koran, 5:54. 
5 Koran, 3:173. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
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powiesił swój miecz na gałęzi. Drzemaliśmy, gdy nagle nas wezwał. Obok niego stał Beduin 

spośród politeistów. Prorok (SAAWS) powiedział: „Ten człowiek machał moim mieczem nade 

mną, kiedy spałem. Obudziłem się i zobaczyłem obnażony miecz w jego ręce. On zapytał mnie, 

kto mnie przed nim obroni, a ja trzykrotnie odpowiedziałem: Allah”. Prorok (SAAWS) nie 

ukarał tego człowieka1.  

 

Według przekazu Abu Bakra al-Ismaili: 

Beduin spytał: „Kto cię przede mną obroni?”, na co Prorok (SAAWS) odpowiedział: 

„Allah”. Kiedy tylko to powiedział, miecz wypadł z ręki politeisty, a Prorok (SAAWS), łapiąc 

swój miecz, spytał: „A kto teraz obroni ciebie przede mną?” Tamten powiedział: „Proszę, 

wybacz mi”. Prorok (SAAWS) odparł: „Pod warunkiem, że zaświadczysz, że nic nie jest 

godne czci, jak tylko Allah, a ja jestem Jego Wysłannikiem”. Politeista odpowiedział: „Nie 

zaświadczę, ale obiecuję nie walczyć przeciwko tobie, ani nie będę pomagał tym, którzy 

przeciwko tobie walczą”. Prorok (SAAWS) pozwolił mu odejść. Tamten wrócił do swoich 

towarzyszy i powiedział: „Przychodzę do was od najlepszego z ludzi”.2 

 

Nadzieja 

 

Znajomość takich Imion Allaha, jak Wybaczający czy Miłosierny, nie pozwala 

muzułmaninowi tracić nadziei, gdyż Allah przyjmuje tych, którzy przychodzą do Niego ze 

skruchą. Z tego powodu wierny nigdy nie będzie załamany i zawsze będzie miał nadzieję na 

Miłosierdzie Allaha. 

 

Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich 

Pana; mają oni nadzieję na Jego Miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary 

twego Pana należy się strzec!3 

 

Powiedz: „O słudzy Moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie 

nadziei w Miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest 

Przebaczający, Litościwy!”4 

 

Poczucie własnej wartości 

 

Wierzący nie będzie czuł się słaby i poniżony, gdyż wie, że Jedynie Allah jest 

Wszechmocny, Podporządkowujący Sobie wszystko i Wywyższony. Nieważne jak potężni są 

prześladowcy, ciemiężyciele i tyrani, Allah jest bardziej Potężny od nich. Wierzący nigdy nie 

pokłoni się przed żadnym stworzeniem Allaha i nawet jeśli przegra w tym życiu, to będzie 

zwycięzcą w życiu przyszłym. 

 

I nie słabnijcie, i nie smućcie się; wy będziecie górą, jeśli jesteście wierzącymi!5 

 

Zaprawdę, na tych, którzy powiedzieli: „Pan nasz – to Bóg!”, i potem poszli prosto – 

zstąpią aniołowie: „Nie obawiajcie się i nie smućcie! Cieszcie się Ogrodem, który wam 

został obiecany!”6 

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2Al-Buchari i Muslim. 
3 Koran, 17:57. 
4 Koran, 39:53. 
5 Koran, 3:139. 
6 Koran, 41:30. 
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Szirk 
 

Szirk to dodawanie towarzyszy Allahowi, czyli politeizm. Jest to zdecydowanie najcięższy 

ze wszystkich grzechów, jakie możemy popełnić. Dopuszczenie się politeizmu jest 

równoznaczne  z odejściem od Islamu, gdyż przeczy jego pierwszemu i najważniejszemu 

filarowi. Niestety w dzisiejszych czasach nie brakuje muzułmanów, którzy poprzez ten 

właśnie grzech odchodzą od swojej religii, co wynika z ich ignorancji i lekceważenia wiedzy 

na temat podstaw religii. Tymczasem pełne zrozumienie istoty monoteizmu w rozumieniu 

Islamu nie jest możliwe bez podstawowej wiedzy w temacie monoteizmu, ale także w temacie 

wszystkiego, co go neguje.  

Wielobóstwo jest przeciwieństwem tauhid i może odnosić się do wszystkich jego 

kategorii. Gdy przypisujemy Allahowi towarzyszy w Jego Panowaniu, popełniamy szirk. Gdy 

dedykujemy jakikolwiek z naszych aktów czci komukolwiek innemu niż Allahowi, 

popełniamy szirk. Gdy negujemy którekolwiek z Imion i Atrybutów Allaha popełniamy szirk. 

Jak już wspomnieliśmy, jest to największa niesprawiedliwość, jaką może popełnić człowiek. 

 

Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: „Synu mój! Nie dodawaj Bogu 

żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka 

niesprawiedliwość!”1 

 

Politeizm jest tak wielkim grzechem, że unieważnia on wszelkie dobre uczynki człowieka, 

który się go dopuścił. Dobry uczynek może być przyjęty przez Allaha jedynie wtedy, kiedy 

osoba, która czyni dobra, robi to wyłącznie z zamiarem zadowolenia swojego Pana.  

 

A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili2. 

 

Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: „Jeśli dodajesz Bogu 

współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się 

wśród stratnych!”3 

 

Dodawanie współtowarzyszy Allahowi jest również jedynym grzechem, który po śmierci 

nigdy nie będzie wybaczony ani zrekompensowany przez jakąkolwiek karę w Piekle. 

Politeiści, jeśli nie wyrażą skruchy za życia na tym świecie, będą przebywać w Ogniu na 

zawsze.  

 

Zaprawdę, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodają współtowarzyszy, podczas gdy On 

przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten wymyślił 

grzech ogromny4. 

 

Oto, zaprawdę, kto dodaje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! 

Jego miejscem schronienia będzie Ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych 

pomocników!5 

 

Relacjonował Ibn Masud (RAA):  

                                                 
1 Koran, 31:13. 
2 Koran, 6:88. 
3 Koran, 39:65. 
4 Koran, 4:48. 
5 Koran, 5:72. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Każdy, kto umrze, czyniąc równym w swojej czci 

Allaha i cokolwiek innego, zostanie wrzucony do piekła”1. 

 

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ten, kto spotka Allaha (po śmierci), nie dodając 

mu współtowarzyszy, wejdzie do Raju, natomiast ten, kto spotka Allaha, dodając mu 

współtowarzyszy, zostanie wrzucony do Piekła”2. 

 

Politeizm nie tylko oznacza straszną karę, ale też jest największą niewdzięcznością, jaką 

możemy popełnić wobec naszego Stwórcy, który dał nam życie, majątek i wszystko, co 

posiadamy.  

Jednym z najlepszych przykładów do naśladowania może być dla nas Prorok Ibrahim 

(AS), który przez całe życie walczył z bałwochwalstwem, znał wszelkie jego formy, nakłaniał 

ludzi do oddawania czci wyłącznie Bogu Jedynemu, a mimo to przez cały czas prosił Allaha, 

by Ten oddalił zarówno jego, jak i jego dzieci od politeizmu i dodawania współtowarzyszy 

Allahowi.  

 

Zaprawdę, Abraham był przewodnikiem narodu, wiernym Bogu hanifem; i nie był on z 

liczby bałwochwalców!3 

 

Oto powiedział Abraham: „Panie mój! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i 

moich synów od tego, abyśmy mieli czcić bałwany!”4 

 

Powinniśmy poznać wszystkie rodzaje szirk, byśmy mogli oddalać się od tego grzechu i 

czuć strach przed jego popełnieniem. 

Uczeni na podstawie Koranu i sunny podzielili politeizm na dwie kategorie: większy i 

mniejszy. 

Większym jest przypisywanie czemuś innemu poza Allahem tego co należy tylko i 

wyłącznie do Allaha, jak Władza, Boskość, czy Imiona i Atrybuty Allaha. Może być on 

zarówno jawny, czego przykładem może być bałwochwalstwo czcicieli grobów, jak ukryty, 

czego przykładem może być niewiara hipokrytów. Politeizm może przejawiać się zarówno w 

wierzeniach, jak i działaniach, co będziemy jeszcze wyjaśniać. 

Mniejszym jest wszystko, co prowadzi do większego politeizmu lub zostało określone jako 

politeizm w Koranie i sunnie, a nie osiągnęło poziomu większego politeizmu. Przykładowo 

jest nim przysięganie na kogoś innego niż Allah, lub noszenie amuletu, bez wiary w to, że 

może on przynieść jakąkolwiek korzyść. 

Mniejszy politeizm nie sprawia, że człowiek staje się niewierny, ale należy on do 

najpoważniejszych grzechów. 

 

 

Szirk dotyczący ar-Rububijja 
 

Nie ma takiej religii, która zakładałaby, że istnieje kilku Stwórców o tej samej mocy i 

władzy. Takie przekonanie byłoby całkowicie sprzeczne zarówno z logiką, jak z ludzką 

naturą. Mimo to większość systemów religijnych na świecie dodaje Bogu wspólników w Jego 

                                                 
1 Al-Buchari. 
2 Muslim, Ahmad. 
3 Koran, 16:120. 
4 Koran, 14:35. Prorok Ibrahim (AS) jest często wspominany w Koranie. Por. m. in. 21:51-73, 6:74-84 i in. 

(Przyp. red.). 
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Władzy i Panowaniu nad światem. Z drugiej strony, ateiści i różnego rodzaju „racjonaliści” 

lub „filozofowie” negują istnienie jakiejkolwiek siły, zarządzającej wszechświatem. 

Przytoczymy teraz kilka wersetów koranicznych, mówiących o ludziach, którzy popełniali 

lub popełniają grzechy tego rodzaju. 

 

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!1 

 

W Dniu, kiedy zbierzemy ich wszystkich, powiemy tym, którzy dodawali Jemu 

współtowarzyszy: „Gdzie są wasi współtowarzysze, których uznajecie?”2 

 

Oni przeznaczają Bogu pewną część z tego, co On sprawił, iż wyrosło – z plonów pola i z 

trzód. Mówią: „To jest dla Boga! – tak oni twierdzą – a to jest dla naszych 

współtowarzyszy!” Lecz to, co jest dla ich współtowarzyszy, nie dochodzi do Boga, a to, co 

jest przeznaczone dla Boga, dochodzi do ich współtowarzyszy. Jakże złe jest ich 

rozumowanie!3 

 

Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza, lecz samo jest stwarzane?4 

 

Powiedz: „Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki, który stwarza po raz pierwszy, a 

potem powtarza stworzenie?” Powiedz: „Bóg stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza 

stworzenie! Jakże wy więc dajecie się wplątać w kłamstwo?”  

Powiedz: „Czy wśród waszych współtowarzyszy jest taki, który prowadzi prosto ku 

prawdzie?” Powiedz: „To Bóg prowadzi drogą prostą ku prawdzie. Czyż więc Ten, Kto 

prowadzi drogą prostą ku prawdzie, nie zasługuje bardziej na to, by postępować za Nim, niż 

ten, który nie prowadzi drogą prostą, ale sam jest prowadzony? Cóż więc z wami? Jak 

sądzicie?”5 

 

On jest Tym, Który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, Który odsuwa zło i Który 

czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni 

sobie przypominają!  

On jest Tym, Który prowadzi was drogą prostą w ciemności, na lądzie stałym i na morzu, 

i Który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego Miłosierdzie. Czy istnieje jakiś 

inny bóg obok Boga? Bóg jest Wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako 

współtowarzyszy!6 

 

Twój Pan stwarza, co chce, i wybiera; oni nie mają wyboru. Chwała niech będzie Bogu! 

On jest Wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!7 

 

Omówimy teraz najważniejsze rodzaje uczynków, wypowiedzi czy wierzeń, poprzez które 

możemy popaść w dodawanie współtowarzyszy naszemu Stwórcy w Jego Władzy i 

Panowaniu nad wszystkimi Jego stworzeniami. 

                                                 
1 Koran, 3:151. 
2 Koran, 6:22. 
3 Koran, 6:136. 
4 Koran, 7:191. 
5 Koran, 10:34-35. 
6 Koran, 27:62-63. 
7 Koran, 28:68. 
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Przypisywanie równych Bogu 

 

Ten grzech popełniają ludzie, którzy wierzą, że Allah jest Stwórcą i Władcą świata, ale 

wraz obok Niego istnieją inni bogowie, z którymi musi dzielić władzę, lub też wierzą, że 

niektóre spośród stworzeń Allaha mają jakąś władzę. 

 

A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu1. 

 

A jednak oni przypisali Bogu dżinny jako współtowarzyszy; a przecież On je stworzył. I 

fałszywie przypisali Mu synów i córki, bez żadnej wiedzy. Niech Mu będzie chwała! On jest 

Wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!2 

 

On jest Tym, Który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo – budowlą. On spuścił z 

nieba wodę i sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce, jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie 

więc Bogu równych, skoro wy wiecie3. 

 

Wyznawcy hinduizmu uznają Brahmę za władcę wszechświata i stwórcę wszystkich istot 

żywych, jednak uważają, że swą władzę dzieli on z Wisznu i Śiwą (wierzą też w istnienie 

innych bóstw).  

Z kolei większość chrześcijan wierzy w Trzy Osoby Boskie – Ojca, Syna i Ducha 

Świętego. Jezus (AS) według tej koncepcji ma zasiadać po prawicy Ojca i sądzić świat, zaś 

Duch Święty wspomaga i wspiera wiernych. Podobnie jak w przypadku wyznawców 

hinduizmu, grzech trynitarystów polega na wierze w istnienie stworzeń Boga, które działają 

niezależnie od Jego Woli, a także na zakładaniu podziału Mocy Boskiej na trzy części.  

 

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!” 

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 bolesna4. 

 

Również zoroastryjczycy popełniają podobny grzech. Wierzą oni, że Ahura Mazda 

stworzył wszystko, co jest dobre, i tylko jemu oddają cześć, niestety uważają również, że 

ogień jest synem Boga. Ponadto zło, choroby, śmierć itp. uważają za stworzenia innego boga, 

który jest odwiecznym rywalem Ahura Mazdy.   

Niektórzy spośród szyitów uważają, że Ali (RAA) kontroluje wszechświat, lub że 

dwunastu imamów zarządza światem zgodnie z własną wolą.  

 

Czy zesłaliśmy im jakąś władzę, która by im mówiła o tym, co oni Jemu przypisują jako 

współtowarzyszy?5 

 

                                                 
1 Koran, 21:22. 
2 Koran, 6:100. 
3 Koran, 2:22. 
4 Koran, 5:72-73. 
5 Koran, 30:35. 
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Inne działania, które mogą doprowadzić nas do popadnięcia w grzech dodawania równych 

Allahowi, nie są już tak oczywiste. 

 

Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

Przypisywanie równych Allahowi jest aktem politeizmu trudniejszym do zauważenia niż 

ruch mrówki na gładkim kamieniu w ciemności. Można go popełnić mówiąc: „Na Allaha i 

twoje lub na moje życie”. Ponadto popełnia się go, mówiąc: „Gdyby nie pies tego i tego, 

zostalibyśmy okradnięci”, lub mówiąc do drugiego człowieka: „Jeśli Allah zechce i ty 

zechcesz…”. Kolejnym przykładem może być powiedzenie: „Gdyby nie Allah i ty…”. Dlatego 

też nigdy nie dodajcie równych Allahowi w taki i podobny sposób”1.  

 

Relacjonował Kutajl (RAA):  

Pewien Żyd przyszedł do Proroka (SAAWS) i powiedział, że muzułmanie dodają Allahowi 

współtowarzyszy, ponieważ mówią: „Jeśli Allah Zechce i ty zechcesz…”, oraz przysięgają na 

Kabę. Z tego powodu Prorok (SAAWS) nakazał muzułmanom przysięgać tylko na Pana Kaby i 

mówić: „Jeśli Allah zechce, to i ty zechcesz”2. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Pewien mężczyzna powiedział do Proroka (SAAWS): „Jeśli Allah zechce i ty zechcesz…”. 

Prorok (SAAWS) odpowiedział: „Czy czynisz mnie równym Allahowi? Powiedz jedynie: jeśli 

Allah zechce”3.  

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) prostując się z ostatniego skłonu w modlitwie porannej wzniósł 

następującą suplikację: „O Allahu! Niech Twoje przekleństwo spadnie na tego i tego”, a 

później powiedział: „Allah słyszy tego, który modli się do Niego. Nasz Pan, do Niego należy 

wszelka chwała!” Allah objawił wtedy werset: „Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, 

czy On się zwróci ku nim, czy On ich ukarze”4. 

 

Z powyższego hadisu możemy wyciągnąć przynajmniej trzy wnioski. Po pierwsze – nasze 

prośby kierujemy jedynie do Allaha, nie do bożków, świętych, pobożnych ludzi czy ciał 

niebieskich. Po drugie – możemy prosić Allaha o pomoc w walce z naszymi wrogami. Po 

trzecie – nic nie dzieje się bez Woli Allaha. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Gdy zostały objawiony werset: „I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych!”, Wysłannik 

Allaha (SAAWS) powiedział: „O Kurajszyci! Chrońcie się przed Ogniem piekielnym, gdyż ja 

nie mogę ochronić was przed karą Allaha. O Abbasie bin Abd al-Muttalib, nie mogę ochronić 

cię przed karą Allaha. O Safijjo, moja ciociu, nie mogę ochronić cię przed karą Allaha. O 

Fatimo, moja córko, możesz poprosić mnie o wszystko, czego pragniesz z mojego majątku, ale 

nie mogę ochronić cię przed karą Allaha”5. 

 

Relacjonował Said bin Musajjab (RAA):  

Gdy umierał Abu Talib, Wysłannik Allaha (SAAWS) poszedł do niego i spotkał tam 

Abdallaha bin Abu Umajja i Abu Dżahla. Prorok (SAAWS) powiedział do Abu Taliba: 

                                                 
1 Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
2 An-Nasai. 
3 An-Nasai. 
4 Al-Buchari. Werset koraniczny to 3:128. 
5 Al-Buchari, Muslim, At-Tirmidhi, por. Koran, 26:214. 
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„Stryju, powiedz, że nie ma boga prócz Allaha, a jeśli to powiesz, to będę dla ciebie 

świadkiem przed Allahem”. Wtedy Abdallah i Abu Dżahl powiedzieli: „Abu Talibie, czy 

porzucisz religię Abd al-Muttaliba?” Prorok (SAAWS) nalegał jednak dalej i prosił Abu 

Taliba, by wyznał wiarę w Jednego Boga, jednak Abdallah i Abu Dżahl również nie 

przestawali zaklinać go, by trzymał się religii ojca. Trwało to, aż Abu Talib powiedział: 

„Zostaję przy religii przodków”. Były to jego ostatnie słowa.  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział wtedy: „Nie przestanę prosić Allaha, by ci 

wybaczył, chyba że zostanie mi to zabronione”. Wtedy Allah objawił: „Nie godzi się 

Prorokowi i tym, którzy uwierzyli, aby prosili o przebaczenie dla bałwochwalców – nawet 

gdyby byli ich krewnymi – odkąd stało się dla nich jasne, że oni są mieszkańcami Ognia 

piekielnego”. Wtedy też został objawiony werset: „Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo 

kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na 

drodze prostej”1. 

 

Abu Talib był stryjem Proroka (SAAWS), którego chronił i wspierał, kiedy muzułmanie 

byli prześladowani w Mekce. Z tego powodu Prorokowi (SAAWS) szczególnie zależało, by 

wyrzekł się on bałwochwalstwa i przyjął Islam. Abu Talib odrzucił jednak tę prośbę, przez co 

na zawsze zamknął przed sobą drzwi do Raju.  

Historia ta pokazuje nam, że nawet Prorok (SAAWS) nie mógł decydować o tym, kto 

zostanie poprowadzony drogą prostą. Przyjęcie Islamu jest błogosławieństwem, którym Allah 

wyróżnia, kogo chce. 

Jeszcze inny grzech popełniają ci, o których mówi werset: 

 

Oni znają dobrodziejstwo Boga, a potem zaprzeczają mu. Większość z nich to 

niewdzięcznicy2. 

 

Mudżahid (RA) powiedział:  

Odnosi się to do przypadku, gdy człowiek mówi: „Te pieniądze należą do mnie, 

odziedziczyłem je po moich przodkach”3. 

 

Aun bin Abdallah (RA) powiedział:  

Niektórzy ludzie mówią: „Gdyby nie to i to, z pewnością takie a takie zdarzenie nie 

miałoby miejsca”4. 

 

Ibn Kutajba (RA) powiedział:  

Niektórzy ludzie mówią: „Otrzymaliśmy to dzięki naszym bóstwom”5.  

 

Wszystkie błogosławieństwa pochodzą od Allaha i chociaż ludzie mogą czasami posłużyć 

Mu jako narzędzia przy wprowadzaniu w życie Jego planów, to nigdy nic nie dzieje się bez 

Jego Woli. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że zabronione jest prosić: „O Allahu, przebacz mi 

jeśli chcesz, zmiłuj się nade mną jeśli chcesz”. Powinniśmy Allaha z przekonaniem, gdyż nikt 

nie może zmusić Go do zrobienia czegoś wbrew Jego Woli1.  

                                                 
1 Al-Buchari. Wersety koraniczne to 9:113 i 28:56. 
2 Koran, 19:83. Por. np. 18:32-44, 28:76-82. (Przyp. red.). 
3 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
4 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
5Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
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Zaprzeczanie istnieniu Boga 

 

Ta kategoria szirk jest znacznie gorsza od poprzedniej – negowanie Istnienia Stwórcy to 

najgorsze bluźnierstwo, jakie może wymyślić człowiek. Nawet politeiści z pogańskiej Arabii 

wierzyli w Stwórcę wszystkiego. Mało tego – nawet Iblis nie odrzuca istnienia Boga i wierzy 

w Niego, ponieważ w Koranie znajdujemy przytoczony kilka razy opis rozmowy, jaką 

prowadził ze Stwórcą!  

Koran mówi nam o Faraonie – władcy Egiptu, który był w tamtych czasach największą 

potęgą ekonomiczną, polityczną i militarną. Faraon uważał, że nie ma nikogo, kto byłby 

potężniejszy od niego. Wbił się w taką pychę, że odrzucił wiarę w jakichkolwiek bogów i 

kazał oddawać cześć wyłącznie sobie. 

 

Powiedział Faraon: „Jeśli weźmiesz sobie jakiegoś boga, poza mną, to ja ciebie każę 

wrzucić do więzienia!”2 

 

Dzisiaj religią, która odrzuca wiarę w Boga, jest buddyzm.  Buddyści uważają, że nie ma 

Boga, a wiara w Niego nie jest potrzebna do uzyskania szczęścia w przyszłym życiu. Ich 

zdaniem, człowiek może sam zapewnić sobie dobre życie w następnym wcieleniu, jeśli będzie 

cnotliwy i zazna cierpienia. 

W XIX i XX wieku wielu europejskich filozofów odrzuciło Istnienie Boga. Ich pogląd 

wzmocniła jeszcze teoria ewolucjonizmu. Także komuniści głosili, że Boga nie ma, jednak w 

rzeczywistości całkowite odrzucenie jakiegokolwiek bóstwa jest niemożliwe. Oczywiście 

ludzie mogą twierdzić, że nie ma Stwórcy świata, że wszystko powstało samo z siebie, jednak 

wówczas za bożków biorą sobie własne potrzeby, ideały i pragnienia. Nie modlą się do nich, 

ale postępują w życiu tak, jakby to one były najważniejsze, co również jest formą czci.  

 

Zadali oni kłam i poszli za swoimi namiętnościami. Lecz każda rzecz jest ustanowiona3. 

 

Wspomnijmy, że również w świecie muzułmańskim wielu filozofów dochodziło do 

najdziwniejszych wniosków na temat Boga. Przykładowo Ibn Arabi stwierdził, że istnieje 

tylko Allah (wszystko jest Allahem i Allah jest wszystkim). 

 

Amulety i talizmany 

 

Przykłady użycia talizmanów i amuletów możemy również znaleźć na całym świecie, w 

historii wszystkich ludów. Arabowie za czasów Proroka (SAAWS) mieli w zwyczaju nosić 

bransolety, naszyjniki, wisiorki z muszli i inne amulety mające chronić przed złem oraz 

przynosić dobro. Wiara w to, że pewne nieożywione obiekty są w stanie ochronić nas czy 

przynieść nam jakiekolwiek korzyści, jest całkowicie sprzeczna z tauhid ar-Rububijja, gdyż 

obiekty te są bezsilne i nie mają żadnej mocy. Cała Moc należy do Allaha, ponieważ tylko On 

jest Panem i Władcą całego świata. 

 

Powiedz: „Czy zastanowiliście się? Jeśli Bóg chce dla mnie jakiejś szkody, to czy ci, 

których wzywacie poza Nim, potrafią oddalić tę szkodę? Albo jeśli On zechce mnie obdarzyć 

                                                                                                                                                         
1 Al-Buchari i Muslim. Z przekonaniem, tzn. bez dodawania w naszych modlitwach zwrotów typu „jeśli 

chcesz”, „jeśli możesz”. Jeśli Allah czegoś nie zechce, tak się nie stanie, a Jego Moc obejmuje wszystko. (Przyp. 

red.). 
2 Koran, 26:29. 
3 Koran, 54:3. 
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Miłosierdziem, to czy oni potrafią powstrzymać Jego Miłosierdzie?” Powiedz: „Wystarczy 

mi Bóg! Jemu ufają wszyscy ufający!”1 

 

Relacjonował Imran bin Husajn (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) zobaczył mężczyznę noszącego na dłoni miedzianą 

bransoletkę. Prorok (SAAWS) powiedział do niego: „W jakim celu nosisz tę bransoletkę?” 

Tamten odpowiedział: „Noszę ją z powodu bólu w ramieniu”. Prorok (SAAWS) odrzekł: 

„Zdejmij ją, gdyż ona jedynie zwiększy twój ból, a jeśli umrzesz nosząc ją, nigdy nie 

osiągniesz sukcesu”2. 

 

Relacjonował Ukba bin Amir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeżeli ktoś używa amuletów, to oby Allah nie dał 

mu tego, czego on pragnie, a ktokolwiek używa muszli, to oby Allah nie obdarzył go 

spokojem”3. 

Według innego przekazu Prorok (SAAWS) powiedział:  

Ktokolwiek używa amuletu, ten popełnia akt politeizmu4. 

 

Ibn Abi Hatim (RAA) przekazał:  

Hudajfa (RAA) zobaczył człowieka noszącego nić na swoim ramieniu, by ochronić się 

przed gorączką. Hudajfa (RAA) przeciął tę nić i wyrecytował werset z Koranu: „I większość z 

nich nie wierzy w Boga, i tylko dodają Mu współtowarzyszy”5.  

 

Relacjonował Abu Baszir Al-Ansari (RAA):  

Towarzyszyłem Wysłannikowi Allaha (SAAWS) podczas podróży. Wysłannik Allaha 

rozkazał wtedy, by zerwać wszystkie naszyjniki zawieszone na szyjach wielbłądów6. 

 

Relacjonował Ibn Masud (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: Używanie zaklęć, amuletów lub magii mającej 

sprawić, by kobieta pokochała mężczyznę, jest aktem politeizmu7.  

 

Relacjonował Ruwajfi (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „O Ruwajfi! Będziesz żył długo po mojej śmierci, 

więc powiedz ludziom, że jeśli którykolwiek z nich będzie wiązał sobie brodę lub nosił 

naszyjnik, by ochronić się przed złym okiem lub używał zwierzęcego łajna albo kości, by się 

oczyścić, to Muhammad nie ma z nim nic wspólnego”8. 

 

Z powyższych hadisów jasno wynika, że używanie jakichkolwiek amuletów i talizmanów 

w jakiejkolwiek formie jest surowo zakazane. Niestety nawet dziś, mimo ogromnego postępu 

cywilizacyjnego i technologicznego, ludzie wierzą w nadzwyczajne moce zwykłych 

przedmiotów.  

Chyba najbardziej rozpowszechnionym amuletem w Europie są końskie podkowy. Można 

je znaleźć w wielu polskich domach, zawieszone na ścianach lub drzwiach. Ten zwyczaj 

wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie wierzono w świętość koni. Uważano, że jeśli 

                                                 
1 Koran, 39:38. 
2 Ahmad. Chodzi oczywiście o sukces w życiu ostatecznym. (Przyp. red.). 
3 Ahmad, Al-Hakim, Ibn Hibban. 
4 Ahmad, Al-Hakim. 
5 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. Werset koraniczny to 12:106. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
7 Ahmad, Abu Daud, Ibn Madża. 
8 Ahmad, At-Tirmizi. 
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podkowę zawiesi się na drzwiach, przyniesie to szczęście, jeśli ramiona podkowy będą 

skierowane ku górze – podkowa będzie łapała dla domu szczęście, a jeżeli będą skierowane 

ku dołowi – będzie chroniła domowników przed złymi mocami. 

W muzułmańskim świecie szeroko rozpowszechnioną praktyką jest noszenie amuletów z 

wersetami Koranu. Wiemy, że niektóre wersety z Koranu mogą przerwać działanie złego 

uroku lub magii (np. sura Al-Falaq, sura An-Nas, ajat Kursi). Jednak Prorok (SAAWS) nigdy 

nie nosił ich na szyi, a jedynie je recytował.Wysłannik Allaha (SAAWS) nie podzielił 

amuletów na zakazane i dozwolone, tylko zabronił noszenia wszystkich, a każdy z nas 

powinien go naśladować. 

 

Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia 

Ostatniego, i kto Boga często wspomina1. 

 

Wróżby, złe znaki, przesądy 

 

Wiemy już, że wszystko zależne jest od Woli Allaha i nic nie dzieje się bez Jego 

pozwolenia. Czy spotyka nas dobro, czy zło, dzieje się tak z Woli Allaha.  

Ludzie jednak od zawsze pragnęli poznać sposób na to, jak można dowiedzieć się, kiedy 

przyjdą dobre, a kiedy złe czasy. Myśleli, że jeśli uda się to ustalić, będą mogli uniknąć wielu 

nieszczęść i kłopotów. Już w starożytności pojawiali się wróżbici, którzy głosili, że posiadają 

wiedzę na temat przyszłości. Uczyli oni sposobów, które miały zapewniać poznanie 

przyszłości, a także odczytywania różnych znaków, które miały zapowiadać to, co się 

wydarzy. Oczywiście wszystko to były jedynie kłamstwa, gdyż wiedzę o przyszłości ma 

jedynie Allah. 

 

On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna to, co jest na lądzie i 

na morzu. I żaden liść nie spada, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w 

ciemnościach ziemi, i nie ma niczego, świeżego czy suchego, co nie byłoby zapisane w 

Księdze jasnej2. 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jest pięć kluczy do tego, co skryte, o których 

wiedzy nie ma nikt poza Allahem. Nikt nie wie, co jest w łonie, jak tylko Allah. Nikt nie wie, co 

zdarzy się jutro, jak tylko Allah. Nikt nie wie, kiedy spadnie deszcz, jak tylko Allah. Nikt nie 

wie, kiedy umrze, tylko Allah zna dokładną datę naszej śmierci. Nikt nie wie, kiedy zacznie się 

(Ostatnia) Godzina, jak tylko Allah”3. 

 

Wiele osób również dzisiaj wierzy w złe i dobre znaki. Czarne koty, zbite lustro, 

trzynastka czy przejście pod drabiną mają przynosić pecha, czterolistna koniczynka 

szczęście… 

Gdy lud Faraona został dotknięty klęskami żywiołowymi, Egipcjanie oskarżyli Mojżesza 

(AS) i jego towarzyszy, że to oni spowodowali te nieszczęścia. Allah wyjaśnił, że była to kara 

za ich niewiarę i że ich wróżba nie jest niczym innym jak kłamstwem.  

 

                                                 
1 Koran, 33:21. 
2 Koran, 6:59. 
3 Al-Buchari. 
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Ale kiedy przyszło do nich dobro, oni powiedzieli: „To się nam należy”. A kiedy dosięgło 

ich zło,  oni według wróżby z ptaków przypisali to Mojżeszowi i jego ludziom. Czyż nie tak?! 

Ich ptaki złej wróżby są u Boga! Lecz większość z nich nie wie1. 

 

Powiedzieli: „Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was 

ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna”.  

Powiedzieli: „Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami.  A skoro jesteście 

napomniani… Lecz wy jesteście ludźmi występnymi”2. 

 

Wysłannicy (AS) i ludzie wierzący nigdy nie byli przyczynami nieszczęść, jakie spadały 

na ich ludy, gdyż były one jedynie karą Allaha za złe uczynki i niewiarę. 

 

Relacjonował Husajn (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ktokolwiek praktykuje wróżby z lotu ptaków lub 

zleca tę praktykę w celu poznania przyszłości, nie jest jednym z nas”3. 

 

Pogańscy Arabowie mieli w zwyczaju uważać określony kierunek lotu ptaków za oznakę 

dobrej lub złej przyszłości. Przykładowo, gdy ptak przeleciał nad głową podróżnego, a 

następnie skręcił w lewo, on uznawał to za zły znak i wracał do domu.  

Taka praktyka jest całkowicie niezgodna z Islamem, gdyż sugeruje możliwość ominięcia 

przeznaczenia i ucieczki przed Wolą Allaha. 

Arabowie za zły znak uważali również sowę, za pechowy miesiąc – safar (drugi miesiąc 

kalendarza księżycowego). Próbowali także przepowiadać pogodę z układu gwiazd. Prorok 

(SAAWS) potępił wszystkie te praktyki i zakazał ich.  

 

Relacjonował Ibn Masud (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Wiara w złe znaki jest politeizmem”. Prorok 

(SAAWS) powtórzył to dwa razy, a potem powiedział: „Każdy z nas może zgrzeszyć w ten 

sposób, ale Allah chroni nas przez zaufanie do Niego”4. 

 

Relacjonował Ibn Amr (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś zaprzestaje jakiejś czynności z powodu 

swojej wiary w złe znaki, to popełnia akt politeizmu”. Ludzie powiedzieli: „O Wysłanniku 

Allaha! Jak można prosić o przebaczenie za ten grzech?” Prorok (SAAWS) poradził im, by 

mówili: „O Allahu! Nic nie jest godne czci jak tylko Ty i nie ma żadnych znaków jak tylko te, 

które są z Twojej Woli”5. 

 

Niektóre hadisy mogą na pozór wydawać się sprzeczne z tymi naukami: 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Złe znaki są w kobietach, domach i koniach”6. 

 

Te słowa Wysłannika Allaha (SAAWS) wyjaśnia jednak inna relacja, która najpewniej 

dotyczy tego samego zdarzenia: 

                                                 
1 Koran, 7:131. 
2 Koran, 36:18-19. 
3 At-Tirmizi. 
4 Abu Daud, At-Tirmizi. 
5 Ahmad. 
6 Al-Buchari, Muslim. 
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Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Ktoś wspomniał o złych znakach w obecności Wysłannika Allaha (SAAWS), a Prorok 

(SAAWS) powiedział: „Jeśli istniałyby złe znaki, to przejawiałyby się w kobietach, koniach i 

domach”1. 

 

An-Nawawi (RA) powiedział:  

Poprawną opinią jest, że wiara we wszystkie złe znaki została zabroniona i nie ma takich 

kobiet, domów i zwierząt, które mogłyby spowodować szkodę czy przynieść korzyść poza Wolą 

Allaha. Allah stworzył zarówno dobro, jak i zło. Człowiek może być poddany próbie przez 

żonę, która jest nieposłuszna, lub przez dom, w którym jest dużo problemów. Te problemy 

mogą zostać usunięte jedynie w zgodzie z Przeznaczeniem Allaha, dlatego należy unikać 

pesymizmu i wiary w złe znaki, która jest zabroniona”2. 

 

Wiara w złe znaki przeczy naszej wierze we Wszechmoc Allaha oraz naszemu zaufaniu do 

Stwórcy.  

Z kolei dobre znaki nie powstrzymują nas od podejmowania działań, a wręcz przeciwnie. 

Optymizm nie jest zatem zabroniony, należy jednak uważać, by nie popaść w grzech poprzez 

wiarę, że coś poza Wolą Allaha może nam pomóc lub zaszkodzić. 

 

Relacjonował Anas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie ma złych znaków, ale są dobre (al-fal). 

Ludzie spytali: „Czym one są?” Prorok (SAAWS) odpowiedział: „To dobre słowo”.3 

 

Relacjonował Urwa Ibn Amir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział odnośnie znaków: „Najlepszymi z nich są al-fal, 

które nie naruszają praktyk muzułmanina. A gdy ktokolwiek spośród was zobaczy coś złego, 

powinien odmówić następującą suplikację: O Panie, nikt poza Tobą nie przynosi dobra, nikt 

poza Tobą nie chroni od zła, nie ma mocy ani siły poza Twoją!”4 

 

Czas i wiatr 

 

Allah obdarzył wolną wolą w pewnych kwestiach niektóre spośród Jego stworzeń, takie 

jak dżinny i ludzie. Natomiast inne ze stworzeń Allaha natomiast zostały jej pozbawione i 

każde ich działanie pochodzi od Niego. Wśród nich są czas i wiatr, dlatego też zabronione jest 

złorzeczenie im, gdyż równoznaczne jest to z krytyką Allaha. 

 

Oni powiedzieli: „To przecież tylko nasze życie na tym świecie: umieramy i żyjemy, i 

unicestwia nas tylko czas”. Nie mają oni o tym żadnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia5. 

 

W tym wersecie mowa jest o politeistach, którzy nie wierzyli w życie przyszłe. Według 

nich człowiek mógłby żyć wiecznie, gdyby nie choroby, wypadki i starość. Allah mówi nam, 

że ich negacja życia przyszłego jest oparta jedynie na bezpodstawnych przypuszczeniach, a 

czas został stworzony przez Allaha i jest całkowicie zależny od Jego Woli, dlatego 

zabronione jest potępianie go w jakikolwiek sposób. 

                                                 
1 Al-Buchari, Muslim. 
2 An-Nawawi, Szarh Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim 
4 Abu Daud. 
5 Koran, 45:24. 
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Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi, w kolejnym następstwie nocy i dnia, w okręcie, 

który płynie po morzu – z tym, co jest pożyteczne dla ludzi – i w tym, co zesłał Bóg z nieba w 

postaci wody – ożywiając przez nią ziemię, po jej śmierci, i rozprzestrzeniając na niej 

wszelkie zwierzęta – w zmianie wiatrów i w chmurach, posłusznie podporządkowanym, 

między niebem a ziemią – są z pewnością znaki dla ludzi, którzy są rozumni!1 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przekazał, że Allah Wywyższony powiedział: „Syn Adama 

gniewa Mnie, gdy przeklina zmienność czasu, gdyż Ja jestem czasem i Ja powoduje zmianę 

dnia i nocy”2. 

 

An-Nawawi (RA) powiedział:  

Arabowie zwykli przeklinać czas, gdy spotykała ich jakaś krzywda, jak śmierć, starość, 

utrata majątku itd. Mówili wtedy: „Niech będzie przeklęty czas”, Prorok (SAAWS) powiedział 

więc: „Nie przeklinajcie zmienności czasu, gdyż Allah jest czasem”. Słowa Proroka (SAAWS) 

oznaczają” „Nie przeklinajcie Tego, Który sprowadza te kłopoty, gdyż nic nie dzieje się bez 

Woli Allaha. Czas sam w sobie jest jedynie jednym ze stworzeń Allaha”3. 
 

Podobnie jest z wiatrem, który także jest stworzeniem Allaha, całkowicie zależnym od 

swojego Stwórcy:  

 

On jest Tym, Który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego Miłosierdzie. A 

kiedy one niosą ciężkie chmury, My pędzimy je na ziemię martwą i spuszczamy przez nie 

wodę, dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. Podobnie My wyprowadzamy 

martwych. Być może, wy sobie przypomnicie!4 

 

My posyłamy wiatry użyźniające, My spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, 

lecz nie wy jesteście jej strażnikami5. 

 

Bóg jest Tym, Który posyła wiatry i one wzburzają chmury; wtedy pędzimy je ku martwej 

krainie i ożywiamy przez to ziemię po jej śmierci. Takie jest zmartwychwstanie!6 

 

Relacjonował Ubajj bin Kab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie przeklinajcie wiatru, a gdy widzicie to, czego 

nie lubicie, mówcie: O Allahu! Prosimy Ciebie byś obdarzył nas dobrem tego wiatru, dobrem 

tego, co niesie, i dobrem tego, co zostało mu nakazane. Szukamy schronienia u Ciebie przed 

złem tego wiatru, złem, które niesie, i złem tego, co zostało mu nakazane”7. 

 

Szirk dotyczący al-Uluhijja 
 

                                                 
1 Koran, 2:164. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 An-Nawawi, Szarh Muslim. 
4 Koran, 7:57. Warto zwrócić uwagę na porównanie ożywienia ziemi po jej śmierci (np. przyjście wiosny po 

zimie lub deszcz po długotrwałej suszy) do zmartwychwstania ludzi na Sąd Ostateczny. (Przyp. red.). 
5 Koran, 15:22. 
6 Koran, 35:9. 
7 At-Tirmizi. 
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Do tej kategorii politeizmu zaliczają się wszystkie akty czci, poświęcane komukolwiek 

poza Allahem i kierowane do kogokolwiek innego niż Allah. W większości przypadków jest 

to najbardziej widoczna i oczywista forma bałwochwalstwa, polegająca na oddawaniu czci 

stworzeniom Allaha, nie zaś ich Stwórcy. 

 

Czy oni dodają za współtowarzyszy to, co niczego nie stwarza, lecz samo jest stwarzane;  

i nie jest w stanie przyjść im z pomocą, ani też samemu sobie nie może pomóc?1 

 

On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. On podporządkował słońce i 

księżyc – wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg – wasz Pan! Do Niego należy 

królestwo, a ci, których wzywacie poza Nim, nie posiadają nawet łupinki pestki daktyla.  

Jeśli ich wezwiecie, to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy, a jeśliby nawet usłyszeli, to 

by wam nie odpowiedzieli, a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współtowarzystwa. 

I nikt nie może ciebie powiadomić tak jak Ten, który jest doskonale Świadomy2. 

 

Powiedz: „Do Boga należy orędownictwo w całości! Do Niego należy królestwo niebios i 

ziemi! Do Niego będziecie sprowadzeni!”3 

 

Powiedz: „Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie władają nawet 

ciężarem pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie mają tam żadnego uczestnictwa ani 

też Bóg nie ma wśród nich pomocnika”.  

Nie pomoże przed Nim żadne wstawiennictwo,  oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo 

On się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą: „Co powiedział 

wasz Pan?” Powiedzą: „Prawdę!” On jest Wyniosły, Wielki!4 

 

I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi. A jeśli to uczynisz, 

to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych.  

Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem, to nikt nie zdoła go odsunąć, jak tylko On. A jeśli 

On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci Jego Łaski. On obdarza nią, kogo chce ze 

swoich sług. On jest Przebaczający, Litościwy!5 

 

Wy czcicie bałwany poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. Zaprawdę, ci, których czcicie 

poza Bogiem, nie są w stanie dać wam zaopatrzenia. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga, 

czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni!6 

 

A kto błądzi bardziej niż ten, kto wzywa, poza Bogiem, tych, którzy mu nie odpowiedzą do 

Dnia Sądu? Oni nie dbają o jego wezwanie7. 

 

Spróbujemy omówić teraz wszystkie rodzaje politeizmu, polegającego na dodawaniu 

Allahowi współtowarzyszy w oddawaniu czci. 

 

Kult pobożnych ludzi 

 

                                                 
1 Koran, 7:191-192. 
2 Koran, 35:13-14. 
3 Koran, 39:44. 
4 Koran, 34:22-23. 
5 Koran, 10:106-107. 
6 Koran, 29:17. 
7 Koran, 46:5. 
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O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, 

jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga i Jego Słowem, które 

złożył Marii, i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i 

nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg – Allah – to tylko jeden 

Bóg! On jest nazbyt Wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, 

co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako Opiekun!1 

 

Oni powiedzieli: „Miłosierny wziął Sobie syna!” 

Popełniliście rzecz potworną! 

Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie 

rozpadną się w proch 

– od tego, że oni przypisali Miłosiernemu syna. 

A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął Sobie Syna! 

Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego jako sługa2. 

 

Prorocy (AS) byli najlepszymi spośród ludzi, posiadali najlepszą moralność i byli 

najlepszymi spośród czcicieli Allaha. Powinniśmy ich szanować i czerpać nauki z ich życia, 

jednak surowo zabronione jest oddawanie im czci. Takie postępowanie jest bluźnierstwem 

zarówno wobec Allaha, jak i względem Jego Posłańców (AS), gdyż całkowicie przeczy temu, 

czego nauczali. 

 

Posłaliśmy do każdego narodu Posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!”3 

 

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!4 

 

Żydzi i chrześcijanie zbłądzili właśnie w ten sposób. Oddają cześć swoim Prorokom (AS) i 

zapominają, iż nawet Posłańcy byli tylko stworzeniami Allaha. Niestety również niektórzy 

heretycy spośród odłamów, jakie powstały w Islamie, popełniają dokładnie ten sam błąd,  

czcząc Proroka Muhammada (SAAWS) lub osoby z jego rodziny. 

 

I powiedzieli: „Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda, ani 

Suwa, ani Jaghuta, ani Ja’uka, ani Nasra”5. 

 

Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

To są imiona prawych ludzi spośród ludu Noego. Gdy zmarli, Szatan skusił jego lud do 

stworzenia figurek przypominających tych ludzi oraz ustawienia ich na miejscach, gdzie oni 

zwykli siedzieć, a następnie do nazwania tych figurek ich imionami. Ludzie tak uczynili, lecz 

nie oddawali oni czci tym figurkom, jedynie je stworzyli. Jednak gdy ludzie, którzy stworzyli te 

figurki, zmarli, a wiedza religijna odeszła w zapomnienie (zapomniano również, dlaczego 

stworzono te figurki), ludzie zaczęli oddawać im cześć6. 

 

                                                 
1 Koran, 4:171. 
2 Koran, 19:88-93. 
3 Koran, 16:36. 
4 Koran, 9:30. 
5 Koran, 71:23. 
6 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 



118 
 

 Ibn Al-Kajjim (RA) stwierdził, posługując się hadisami Muslima i Buchariego, że po 

śmierci przodków na ich grobach postawiono posągi, które później stały się przedmiotem 

kultu ludzi.  

 

Historia ta wskazuje na bardzo poważne konsekwencje tworzenia rzeźb. Prorok (SAAWS) 

surowo zabraniał rzeźbienia, kreślenia, malowania wizerunków, podobizn istot żywych (ludzi 

i zwierząt, a zwłaszcza ludzi znamienitych takich jak uczeni, królowie, przywódcy czy ludzie 

pobożni), a także ich ekspozycji. Nakazywał niszczenie wszelkich wizerunków istot żywych, 

ponieważ ich tworzenie, a następnie wystawianie, są jedynie kolejnymi krokami na drodze do 

politeizmu.   

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego, kto 

próbuje stworzyć coś podobnego do stworzenia Boga? Niech stworzy mrówkę lub ziarno 

pszenicy czy jęczmienia”1. 

 

Relacjonowała Aisza (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ludźmi, którzy będą cierpieli najbardziej w Dniu 

Sądu Ostatecznego są ci, którzy próbowali naśladować stworzenie Allaha, stwarzając coś 

podobnego”2. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto tworzy obraz lub rzeźbę, zostanie wrzucony 

do piekła, gdzie będą torturować go dusze wszystkich obrazów, które stworzył”3. 

 

Prorok (SAAWS) wielokrotnie przypominał nam, że mimo iż jest najlepszym spośród 

ludzi, to dalej jest tylko człowiekiem, stworzeniem Allaha. Stanowczo zabronił nam 

oddawania czci jemu samemu, innym prorokom (AS), pobożnym ludziom i wszelkim innym 

stworzeniom Allaha.  

 

Powiedz: „Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko 

objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego 

Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje 

cześć swojemu Panu”4. 

 

Relacjonował Umar bin al-Chattab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie przesadzajcie w chwaleniu mnie, tak jak 

chrześcijanie przesadzają w chwaleniu syna Marii, gdyż jestem jedynie sługą Allaha. 

Nazywajcie mnie więc Sługą i Wysłannikiem Allaha”5. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Uważajcie na przesadę w religii, gdyż 

doprowadziła ona do zniszczenia narody, które były przed wami”6. 

 

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Koran, 18:110. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
6 Ahmad, Ibn Madża, Al-Hakim. 
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Relacjonował Ibn Masud (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zrujnowani są ci, którzy przesadzają w religii”. 

Powtórzył to trzy razy1. 

 

Z powyżej przedstawionych dowodów jasno wynika, że Islam surowo zabrania oddawania 

czci Prorokom (AS). Skoro Prorocy (AS) byli najlepszymi spośród ludzi, tym bardziej nie 

powinniśmy oddawać czci innym ludziom. Niestety niektórzy spośród muzułmanów oddają 

cześć pobożnym ludziom nazywanym „świętymi mężami” (ar. awlija, od al-wali, opiekun). 

Takie praktyki są powszechne wśród sufich. 

 

Bóg jest Opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wyprowadza z ciemności ku światłu2. 

 

Allah mówi nam, że jest Opiekunem wszystkich wierzących, nie możemy więc sami 

wyznaczać pewnych ludzi na pośredników między nami a Stwórcą. Sufi wierzą jednak, że 

dusze „świętych mężów” po śmierci zostają na tym świecie i wędrują po Ziemi. Z tego 

powodu można ich prosić o pomoc, a oni wysłuchują tych próśb i następnie wspierają 

proszących. Jest to oczywisty politeizm, gdyż zmarli nie posiadają takiej mocy i nie są w 

stanie usłyszeć tych, którzy wznoszą do nich prośby. 

 

On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. On podporządkował słońce i 

księżyc – wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg – wasz Pan! Do Niego należy 

królestwo, a ci, których wzywacie poza Nim, nie posiadają nawet łupiny pestki daktyla.  

Jeśli ich wezwiecie, to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy; a jeśliby nawet usłyszeli, to 

by wam nie odpowiedzieli; a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się 

współtowarzystwa. I nikt nie może ciebie powiadomić tak jak Ten, który jest Doskonale 

Świadomy3. 

 

Niektórzy nie wierzą jednak, że zmarli pobożni ludzie są w stanie pomóc im sami z siebie, 

dlatego też proszą ich o wstawiennictwo u Allaha. Takie praktyki również zaliczają się do 

politeizmu, gdyż pogańscy Arabowie robili dokładnie to samo: 

 

Oni czczą, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi korzyści. Oni mówią: „To 

nasi orędownicy u Boga” Powiedz: „Czyż wy potraficie powiadomić Boga o czymś, czego 

On nie zna w niebiosach i czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu będzie chwała! On jest 

Wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!”4 
 

Kult grobów 

 

W historii ludzkości znajdziemy wiele praktyk powiązanych z pochówkiem, takich jak 

różnego rodzaju rytuały, święta, czy rozbudowywanie i ozdabianie grobów. Zwyczaje te 

(często wywodzące się z religii pogańskich) nie zostały zapomniane i po dziś dzień są żywe, 

także wśród wielu społeczności muzułmańskich. Chrześcijanie, hindusi, buddyści i niektórzy 

spośród muzułmanów wzięli sobie groby Proroków (AS) i prawych ludzi za miejsca kultu, 

modlitw i pielgrzymek. Z tego powodu Islam ostrzega nas przed takimi praktykami, gdyż 

zawsze prowadzą one do politeizmu. 

 

                                                 
1 Muslim, Abu Daud, Ahmad. 
2 Koran, 2:257. 
3 Koran, 35:13-14. 
4 Koran, 10:18. 
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Relacjonowała Aisza (RAA):  

Umm Salama (RAA) wspomniała w obecności Proroka(SAAWS) o kościele, który widziała 

w Abisynii, a który wypełniony był obrazami. Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Gdy 

prawy człowiek spośród nich zmarł, zbudowali świątynię na jego grobie i udekorowali ją tymi 

obrazami. Tacy ludzie (jako politeiści) są najgorszymi spośród stworzeń w oczach Allaha”1. 

 

Zbytnie rozbudowywanie i dekorowanie grobów nie pomaga w żaden sposób zmarłej 

osobie, a jedynie prowadzi do politeizmu. Gdy na grobach stawia się pomniki czy budowle, 

ludzie zaczynają do nich pielgrzymować, co samo w sobie jest aktem kultu. Często jednak na 

pielgrzymkach się nie kończy i ludzie zaczynają modlić się do zmarłych lub składać im 

ofiary. Z tego powodu grób w Islamie to jedynie dół wykopany w ziemi. Wznoszenie 

nagrobków, pomników, tumb na grobach jest w Islamie zabronione. Groby nie powinny być 

wznoszone ponad poziom ziemi, zabronione jest również budowanie meczetów w miejscach 

pochówku. 

 

Ali bin Abi Talib (RAA) powiedział do Abu al-Hadżdżadża al-Asadiego (RA):  

Czy mam powierzyć ci obowiązek, który nałożył na mnie Prorok (SAAWS)? Zniszcz 

każdego bożka i posąg i zrównaj z ziemią każdy wzniesiony nagrobek2. 

 

Relacjonował Dżabir (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zabraniam murowania grobów, siedzenia na 

nich, wznoszenia na nich pomników lub budowania wokół nich budynków”3. 

 

Ibn Al-Usajmin (RA) powiedział:  

Wznoszenie jakichkolwiek budowli na grobach lub nad grobami jest w Islamie zabronione. 

Prorok (SAAWS) zabronił tego ze względu na gloryfikację  mieszkańców grobów, która 

obejmuje budowę pomników, stawianie nagrobków ku ich pamięci, czci i prowadzi do kultu 

mieszkańców grobów, oddawania im czci poza Allahem. Dzieje się tak w wielu budowlach, 

które zostały wzniesione na grobach. Ludzie zaczynają czynić z mieszkańców grobów 

wspólników Allaha poprzez wznoszenie do nich suplikacji, próśb, modlitw. Wznoszenie próśb 

do mieszkańców grobów i wiara, że mogą oni udzielić żyjącym pomocy – jest politeizmem i 

odstąpieniem od Islamu. Allah jest Jedynym Bogiem i jedynie Jemu przynależne są wszelkie 

formy czci4.  

 

Co zaś się tyczy odwiedzania grobów, jest to dopuszczalne, jednak by nie zbłądzić, trzeba 

trzymać się określonych przepisów. 

 

Relacjonował Burajda bin al-Husajb (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Zakazałem wam odwiedzać groby, jednak teraz 

możecie już to robić, gdyż zaprawdę, przypominają one o śmierci”5.  

 

Po pierwsze – należy się wystrzegać wszelkich aktów kultu (modlitwy, suplikacji, recytacji 

Koranu itd.) na cmentarzu lub w pobliżu grobów. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri (RAA):  

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Muslim. 
3 Muslim. 
4 Muhammad bin Salih al-Al-Usajmin, Fatawa arkan al-Islam. 
5 Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Cała ziemia jest meczetem (miejscem czci), poza 

grobami i toaletami”1. 

 

Po drugie – zakazane jest praktykowanie tego, co nie było praktykowane przez Proroka 

(SAAWS) i jego towarzyszy. Przykładem takiej zakazanej praktyki jest na przykład zapalanie 

zniczy. 

 

Relacjonowała Aisza (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś wprowadza zmiany w naszej religii, to, 

co robi, powraca z powrotem do niego (nie jest akceptowane)”2. 

 

Po trzecie – zabronione jest pielgrzymowanie do miejsc pochówku i tworzenie 

zgromadzeń przy grobach. 

Po czwarte – należy pamiętać, że te same zasady dotyczą grobu Proroka (SAAWS). 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie czyńcie z mojego grobu miejsca 

świętowania, nie zmieniajcie swoich domów w groby, lecz proście Allaha o błogosławieństwo 

dla mnie gdziekolwiek jesteście, gdyż ono mnie wzbogaca”3. 

 

Relacjonowała Aisza (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) na łożu śmierci zakrył swoją twarz ubraniem. Gdy już ciężko 

było mu oddychać, odkrył się i powiedział: „Oby Gniew Allaha spadł na żydów i chrześcijan, 

gdyż wzięli oni groby swoich Proroków (AS) jako miejsce czci”. Ostrzegał również przed tym, 

co oni uczynili. Gdyby nie to, to grób Proroka (SAAWS) zostałby zbudowany przed jego 

domem, ale baliśmy się, że zostanie przekształcony w miejsce czci4. 

 

Relacjonował Dżundub binAbdallah (RAA):  

Słyszałem Proroka (SAAWS) pięć dni przed jego śmiercią, mówił wtedy: „Ci, którzy byli 

przed wami, wzięli groby swoich Proroków i prawych ludzi za miejsca czci. Nie możecie brać 

czynić z grobów miejsc czci, zakazuję wam tego”5. 

 

Imam Malik (RA) przekazał następujący hadis:  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „O Allahu! Nie pozwól, by mój grób stał się 

bożkiem. Gniew Allaha jest ogromny dla tych, którzy biorą groby Proroków za miejsca czci”6. 

 

Kult aniołów 

 

Kult aniołów, wynika z błędnego rozumienia religii. Obecny jest on w praktykach 

niektórych sekt chrześcijańskich i żydowskich, gnostycyzmie, jak również w kurdyjskiej 

religii zwanej jazydyzmem. Islam jako religia czysto monoteistyczna uczy nas, że anioły nie 

są bóstwami, nie posiadają wolnej woli i całkowicie oddają się czci Allaha. 

 

                                                 
1 At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Madża. 
2 Al-Buchari i Muslim. 
3 Abu Daud i Ahmad. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 Muslim. 
6 Malik, Muwatta. 
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A ileż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże, chyba tylko, 

jeśli Bóg pozwoli, i temu, komu zechce, i kto Mu się spodoba.  

Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, nazywają aniołów imionami żeńskimi.  

A nie mają oni o tym żadnej wiedzy i idą tylko za przypuszczeniem, a przypuszczenie nie 

ma żadnej wartości wobec prawdy1. 

 

Bogu wybija pokłony to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi: wszelkie zwierzę, a 

także aniołowie, którzy nie wbijają się w pychę.  

Oni obawiają się swojego Pana, będącego nad nimi, i czynią to, co im jest nakazane2. 

 

O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia, którego strawą będą 

ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się 

przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane3. 
 

W czasach przed Islamem niektórzy pogańscy Arabowie uznali aniołów za córki Allaha, 

co było jawnym politeizmem. 

 

Czyż wasz Pan tylko dla was wybrał synów, a dla Siebie wziął córki spośród aniołów? 

Zaprawdę, mówicie straszne słowo!4 
 

I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli 

świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani!  

Oni mówią: „Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich”. Nie mają o tym żadnej 

wiedzy, tylko snują przypuszczenia.  

Czyż My daliśmy im przedtem jakąś Księgę, której się silnie trzymają?  

Przeciwnie! Oni mówią: „Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i 

postępujemy ich śladami”5. 
 

Kult dżinnów 

 

Dżinny jako stworzenia, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć w ich naturalnej formie, a 

które oddziałują na nasz świat, budziły zainteresowanie ludzi od niepamiętnych czasów. 

Prawie każda religia i system wierzeń ma swój własny koncept dotyczący ich mocy, zadań i 

wpływu na otoczenie. Z tego powodu darzone są kultem przez satanistów, spirytystów oraz 

wyznawców wielu dawnych religii indiańskich, chińskich, słowiańskich, germańskich, 

afrykańskich itd.   

 

A jednak oni przypisali Bogu dżinny jako współtowarzyszy; a przecież On je stworzył. I 

fałszywie przypisali Mu synów i córki, bez żadnej wiedzy. Niech Mu będzie chwała! On jest 

Wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!  

Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale 

towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest Wszechwiedzący!  

Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca każdej rzeczy! Więc 

czcijcie Go! On jest poręczycielem każdej rzeczy!  

                                                 
1 Koran, 53:26-28. 
2 Koran, 16:49-50. 
3 Koran, 66:6. 
4 Koran, 17:40. 
5 Koran, 43:19-22. 
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Nie dosięgają Go spojrzenia, lecz On dosięga spojrzenia. On jest Przenikliwy, 

Świadomy!1 

 

W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniołów: „Czy oni was czcili?”  

Powiedzą: „Chwała niech będzie Tobie! Ty jesteś naszym Opiekunem poza nimi. 

Przeciwnie! Oni oddawali cześć dżinnom; większość wierzyła w nich”.  

I tego Dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I My powiemy 

do tych, którzy byli niesprawiedliwi: „Zakosztujcie kary Ognia, który uważaliście za 

kłamstwo!”2 
 

Oni ustanowili między Nim a dżinnami jakieś pokrewieństwo. A przecież dżinny wiedzą, 

że oni będą zganieni.  

Chwała niech będzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisują!3 

 

I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinnów, a ci 

jeszcze powiększyli ich szaleństwo4. 

 

Islam zabrania wszelkich kontaktów z dżinnami, jako iż prowadzą one do politeizmu. Jako 

muzułmanie powinniśmy szukać schronienia u Allaha przed złem dżinnów. 

 

Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki  

przed złem tego, co On stworzył,  

przed złem ciemności, kiedy się szerzy,  

przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,  

i przed złem człowieka zawistnego w chwili, kiedy żywi zawiść!”5 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Słowa Allaha „przed złem tego, co On stworzył” oznaczają szukanie schronienia przed 

złem wszystkiego stworzenia. Sabit al-Bunani (RA) i Hasan al-Basri (RA) powiedzieli: Piekła, 

Iblisa i jego potomstwa (innych dżinnów) – spośród tego, co On stworzył6. 

 

Mów: „Szukam schronienia u Pana ludzi,  

Króla ludzi,  

Boga ludzi,  

przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie 

– który podszeptuje pokusę w serca ludzi – 

spośród dżinnów i ludzi”7. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie ma wśród nas nikogo, komu nie został przydzielony 

towarzyszący dżinn”. Towarzysze zapytali: „Nawet tobie, o Wysłanniku Allaha?” Prorok 

(SAAWS) powiedział: „Nawet mnie, ale Allah pomógł mi i przyjął on Islam. Dlatego też 

nakazuje mi jedynie dobro”8.  

                                                 
1 Koran, 6:100-103. 
2 Koran, 34:40-42. 
3 Koran, 37:158-159. 
4 Koran, 72:6. 
5 Koran, 113. 
6 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
7 Koran, 114. 
8 Muslim. 
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Anas (RAA) relacjonował:  

Safijja (RAA) przyszła z wizytą do Proroka (SAAWS), kiedy ten oddawał się odosobnieniu 

w meczecie. Gdy wyszedł, by odprowadzić ją do domu, spotkali ich dwaj mężczyźni spośród 

pomocników. Przyspieszyli oni kroku, jak tylko zobaczyli Proroka (SAAWS), więc Wysłannik 

Allaha (SAAWS) powiedział: „Zwolnijcie! To Safijja bint Hujaj!” Mężczyźni powiedzieli: 

„Chwała Allahowi!” Prorok (SAAWS) powiedział: „Zaprawdę, szatan krąży w synu Adama 

niczym krew. Zaprawdę, obawiałem się, że mógł zasiać zło w waszych sercach”1.  

 

Said bin Dżubajr (RA) przekazał:  

Ibn Abbas(RAA) powiedział o kusicielu, wycofującym się skrycie: „Jest to diabeł, który 

mieszka w sercach synów Adama. Szepcze on, gdy człowiek jest roztargniony lub nieuważny. 

Zaś kiedy człowiek wspomina Allaha, diabeł wycofuje się”.  

Mudżahid (RA) i Katada (RA) również byli takiego zdania.  

Natomiast Mutamir bin Sulajman (RA) przekazał, że jego ojciec powiedział:  

„Wspomniano mi, że szatan podszeptuje w serce syna Adama, kiedy człowiek jest smutny i 

kiedy jest szczęśliwy. Lecz kiedy człowiek wspomina Allaha, szatan się wycofuje”.  

Al-Aufi (RA) zapisał od Ibn Abbasa (RAA): 

„Kusiciel to szatan. On szepce, a kiedy jest mu się posłusznym, wycofuje się”2. 

 

Relacjonował Ukba bin Amir (RAA):  

Kiedy prowadziłem konia Wysłannika Allaha (SAAWS) wzdłuż jednej z dróg, powiedział do 

mnie: „Wsiądź na konia!” Bałem się, że jeśli odmówię, zostanie uznane to za 

nieposłuszeństwo. Zatem Wysłannik Allaha (SAAWS) zsiadł z konia i ja jechałem na nim przez 

pewien czas. Potem jechał na nim Prorok (SAAWS), który powiedział: „Czy chcesz, bym 

nauczył cię dwóch sur, które są dwiema najlepszymi surami, jakie ludzie recytują?” 

Powiedziałem: „Oczywiście, Wysłanniku Allaha”. Prorok (SAAWS) nauczył mnie więc 

recytacji „Mów: Szukam schronienia u Pana jutrzenki” i „Mów: Szukam schronienia u Pana 

ludzi”. Zaraz potem ktoś zaczął wezwanie do modlitwy. Wysłannik Allaha (SAAWS) 

poprowadził modlitwę i wyrecytował w niej te dwie sury. Potem przeszedł koło mnie i 

powiedział: „Tak jak widziałeś, recytuj te dwie sury zawsze, kiedy kładziesz się spać i zawsze, 

kiedy wstajesz”3. 

 

Relacjonował Ibn Abis al-Dżuhani (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do mnie: „Ibn Abis! Czy mam cię powiadomić o 

najlepszej rzeczy, której używają do ochrony ci, którzy o nią proszą?” Odpowiedziałem: 

„Oczywiście, Wysłanniku Allaha”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Są nią te dwie sury: ‘Mów: 

szukam schronienia u Pana jutrzenki’ i ‘Mów: szukam schronienia u Pana ludzi’”4. 

 

Kult ciał niebieskich 

 

Gwiazdy, słońce i księżyc od zawsze fascynowały ludzi. Nic dziwnego, że stały się one 

obiektem kultu w wielu religiach. Starożytni Grecy, Rzymianie, Egipcjanie, Słowianie, 

Celtowie, Babilończycy czy Aztekowie utożsamiali je ze swoimi najważniejszymi bóstwami. 

Składano im ofiary, modlono się do nich i proszono o pomoc. Niektórzy pod dziś dzień 

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
3 Muslim, Ahmad, At-Tirmizi. 
4 An-Nasai. 
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oddają im cześć lub próbują odczytać z nich przyszłość. Są to jednak obiekty nieożywione, 

całkowicie zależne od Woli Allaha. 

 

Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc. Nie wybijajcie pokłonów ani słońcu, 

ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Bogiem, który je stworzył – jeśli Go czcicie!1 
 

Relacjonował Abu Malik Al-Aszari (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Wśród mojej społeczności obecne są cztery 

zachowania należące do ignorancji: wychwalanie własnych przodków, obrażanie przodków 

innych, proszenie gwiazd o deszcz oraz lamentowanie nad zmarłymi”2. 

 

Relacjonował Zajd bin Chalid al-Dżuhani (RAA):  

Prorok (SAAWS) prowadził modlitwę poranną w Hudajbija po deszczowej nocy. Gdy 

zakończył modlitwę, odwrócił się do ludzi i powiedział: „Czy wiecie, co wasz Pan objawił?” 

Ludzie powiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej”. Wtedy oznajmił, że Allah 

powiedział: „Tego ranka niektórzy z Moich sług pozostali prawdziwie wierzący, inni zaś stali 

się niewiernymi. Ktokolwiek powiedział, że deszcz spadł z Błogosławieństwa i Łaski Allaha, 

wierzy we Mnie, a nie wierzy w gwiazdy. Ktokolwiek zaś powiedział, że deszcz spadł z powodu 

jakiejś gwiazdy, nie wierzy we Mnie, lecz w tę gwiazdę”3. 

 

Historia Proroka Ibrahima (AS) pokazuje bezsens oddawania czci ciałom niebieskim i 

logiczność wiary w Jednego Boga, Stwórcę światów: 

 

Oto powiedział Abraham do swego ojca Azara: „Czy ty bierzesz sobie bałwany za bogów? 

Ja widzę ciebie i twój lud w jawnym błędzie!”  

I tak My pokazaliśmy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi, aby był on między tymi, 

którzy posiadają pewność w wierze.  

A kiedy okryła go ciemna noc, zobaczył gwiazdę i powiedział: „To jest mój Pan!” A kiedy 

ona zaszła na zachodzie, on powiedział: „Ja nie kocham tych, którzy zachodzą”.  

A kiedy zobaczył księżyc wschodzący, powiedział: „To jest mój Pan!” Ale kiedy zniknął 

na zachodzie, powiedział: „Jeśli mój Pan nie poprowadzi mnie drogą prostą, to z pewnością 

będę w liczbie błądzących!”  

A kiedy zobaczył słońce wschodzące, powiedział: „To jest mój Pan! On jest największy!” 

Lecz kiedy ono zaszło, powiedział: „O ludu mój! Ja nie jestem winien tego, że wy Jemu 

dodajecie współtowarzyszy!  

Oto skierowałem swoje oblicze ku Temu, Który stworzył niebiosa i ziemię, jako 

prawdziwie wierzący; ja nie jestem z liczby tych, którzy dodają współtowarzyszy!”4 

 

Kult drzew i skał 

 

Musimy być świadomi, że wszystkie dobrodziejstwa, jakimi jesteśmy obdarowywani, 

pochodzą od Allaha. Gdy prosimy, powinniśmy prosić Allaha. Tak samo gdy chcemy okazać 

wdzięczność, to pamiętajmy, żeby dziękować Allahowi. 

 

Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza,  

i Manat – tę trzecią?  

                                                 
1 Koran, 41:37. 
2 Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
4 Koran, 6:74-79. 
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Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety?  

Byłoby to podziałem niegodziwym.  

Są to tylko imiona, którymi wy je nazywacie – wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im żadnej 

władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich dusze, podczas gdy 

przyszła już do nich droga prosta od ich Pana1. 

 

Al-Lat, Al-Uzza i Manat były bóstwami, którym oddawali cześć pogańscy Arabowie. Al-

Lat to najprawdopodobniej nazwa skały stojącej w mieście At-Taif; możliwe również, że był 

to człowiek, który zajmował się przygotowywaniem jedzenia dla pielgrzymów, a po jego 

śmierci ludzie zaczęli modlić się nad jego grobem. Al-Uzza to nazwa drzewa rosnącego przy 

drodze między Mekką a At-Taif, było ono udekorowane i otoczone murem. Miejsce kultu 

Manat znajdowało się między Mekką a Medyną. 

 

Relacjonował Abu Wakid Al-Lajsi (RAA):  

Byliśmy razem z Wysłannikiem Allaha (SAAWS) podczas bitwy pod Hunajn. Niewiele 

wcześniej przyjęliśmy Islam. Tamtejsi politeiści mieli pewne drzewo, któremu oddawali cześć. 

Zwykli oni otaczać drzewo ramionami, mając nadzieję na otrzymanie błogosławieństw. Gdy 

mijaliśmy inne drzewo powiedzieliśmy: „O Wysłanniku Allaha! Pozwól, by to drzewo stało się 

źródłem błogosławieństwa dla naszych ramion, tak jak inne jest nim dla niewiernych”. 

Prorok (SAAWS) wykrzyknął: „Allah jest Największy! Naśladujecie złe tradycje innych 

narodów. Na Tego, w Którego rękach znajduje się moja dusza, powiedzieliście to samo, co 

synowie Izraela powiedzieli do Mojżesza (AS): ‘O Mojżeszu! Uczyń nam boga, tak jak oni 

mają bogów’”2. 

 

 

Zbliżanie się do Allaha – tawassul 
 

Zbliżanie się do Allaha często jest błędnie rozumiane, co doprowadziło do zbłądzenia 

ludzi, którzy wzięli sobie stworzenia Allaha za pośredników między nimi a Stwórcą. 

Dokładna definicja tawassul wynika bezpośrednio z Koranu, a ten termin oznacza wszelkie 

wysiłki podejmowane na drodze Allaha, jakie prowadzą do zbliżenia się do Niego.  

 

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, poszukujcie pilnie połączenia sięz Nim i 

walczcie usilnie na Jego drodze! Być może, wy będziecie szczęśliwi!3 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział: 

Allah nakazał Swoim wiernym sługom, by obawiali się Go, czcili Go w taki sposób, jaki 

został im pokazany przez Proroka Muhammada (SAAWS) oraz trzymali się z daleka od tego, 

co zakazane.  

Sufjan as-Sauri (RA) powiedział, że Talha (RA) powiedział, że Ata (RA) powiedział, że Ibn 

Abbas (RAA) powiedział, że wasila oznacza zbliżanie się. Mudżahid (RA), Abu Wail (RA), 

Hasan (RA), Katada (RA), Abdallah bin Kasir (RA), As-Suddi (RA) i Ibn Zajd (RA) byli 

zgodni co do poprawności tego tłumaczenia.  

Katada(RA) powiedział, że znaczenie tego wersetu jest następujące: „Zbliżajcie się do 

Allaha poprzez posłuszeństwo względem Niego i oddawanie Mu czci”4. 

 

                                                 
1 Koran, 53:19-23. 
2 Ahmad, At-Tirmidhi. Por. Koran, 7:138. 
3 Koran, 5:35. Jako „połączenie się” zostało przetłumaczone arabskie słowo wasila. 
4 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 



127 
 

Ci, których oni wzywają, sami poszukują sposobu największego przybliżenia siędo ich 

Pana; mają oni nadzieję na Jego Miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary 

twego Pana należy się strzec!1 

 

Tawassul może być zarówno dozwolony (mający swoje oparcie w Koranie i sunnie), jak 

zabroniony (przeczący naukom Islamu).  

Przede wszystkim musimy być świadomi tego, że do wznoszenia suplikacji czy próśb do 

Allaha nie potrzebujemy żadnych pośredników, ponieważ Allah widzi i słyszy wszystko, co 

robimy. 

 

A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem Bliski! Odpowiadam 

na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje 

wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!2 

 

Proście Go o wasze utrzymanie i módlcie się tylko do Niego3. 

 

On jest Tym, Który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, Który odsuwa zło i Który 

czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga? Jakże mało oni 

sobie przypominają!4 

 

Zbliżanie się do Allaha, które ma swoje oparcie w Koranie lub sunnie, może być z kolei 

obowiązkowe, zalecane lub dopuszczalne. Wspomnieliśmy już wcześniej, że obowiązkowe 

jest na przykład wznoszenie suplikacji do Allaha przez Jego Imiona:  

 

Do Boga należą Imiona Najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, 

którzy bluźnią Jego Imionom ! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili5. 
 

Zbliżać do Allaha możemy się także przez umacnianie swojej wiary i przestrzeganie 

wszystkich zasad monoteizmu, co również jest obowiązkowe.  

 

Panie nasz! Uwierzyliśmy w to, co zesłałeś, i poszliśmy za Posłańcem. Zapisz nas więc 

między tymi, którzy dają świadectwo!6 
 

Panie nasz! My słyszeliśmy wzywającego, który wzywał do wiary: „Wierzcie w waszego 

Pana” – i uwierzyliśmy7. 

 

Zalecane jest zbliżanie się do Allaha poprzez wszelkiego rodzaju dobre uczynki, jakie 

wykonaliśmy tylko dla Jego zadowolenia. Kiedy wspominamy Allaha lub wznosimy prośby 

do niego, możemy wspominać wszelkie dobre uczynki, jakie wykonaliśmy.  

 

Relacjonował Umar bin al-Chattab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) opowiadał, jak trzej mężczyźni spośród narodu, który był przed 

nami, wyruszyli i podróżowali, aż nastała noc, a ponieważ dotarli do pewnej jaskini, schronili 

                                                 
1 Koran, 17:57. 
2 Koran, 2:186. 
3 Koran, 29:17. 
4 Koran, 27:62. 
5 Koran, 7:180. 
6 Koran, 3:53. 
7 Koran, 3:193. 
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się w niej. Z góry spadł jednak głaz i zablokował wyjście z jaskini. Powiedzieli: „Nic nas nie 

uratuje, jak tylko prośby do Allaha przez wzgląd na nasze prawe czyny”.  

Jeden z nich rzekł: „Allahu! Miałem starszych rodziców i maleńkie dzieci, dla których 

pracowałem jako pasterz. Kiedy  wracałem do nich nocą, dawałem mleko najpierw moim 

rodzicom, a potem dzieciom i niewolnikom. Pewnego dnia odszedłem daleko, szukając 

pastwiska, a gdy wróciłem, rodzice już spali. Niemiłym było mi ich budzić, a nie chciałem by 

moje dzieci piły mleko przed moimi rodzicami. Moje dzieci płakały z głodu u moich stóp, a ja 

czekałem z naczyniem w rękach, aż się obudzą. Zbudzili się zaraz po świcie i dopiero wtedy 

wypili mleko. Allahu! Jeśli uczyniłem to dla Twego Zadowolenia, uwolnij nas od tego 

nieszczęścia, którego przyczyną jest głaz”.  

Skała poruszyła się, ale niewystarczająco, by mogli się wydostać. Drugi powiedział więc: 

„Allahu! Miałem kuzynkę, którą kochałem bardziej niż kogokolwiek innego. Chciałem z nią 

współżyć, lecz ona odmówiła. Przyszła do mnie w roku, w którym panował głód, kiedy została 

do tego zmuszona. Dałem jej sto dwadzieścia dinarów pod warunkiem, że odda mi się. 

Zgodziła się, a kiedy już spotkaliśmy się, powiedziała, bym bał się Allaha i nie łamał 

bezprawnie pieczęci. Odszedłem od niej, mimo że pragnąłem jej bardzo, pieniądze natomiast 

darowałem za nic. Allahu! Jeśli uczyniłem to dla Twojego zadowolenia, uwolnij nas od 

sytuacji, w której się znajdujemy”.  

Skała odsunęła się trochę, ale nadal niewystarczająco, by się wydostać. Trzeci mężczyzna 

powiedział: „Allahu! Zatrudniłem kilku pracowników i zapłaciłem im wszystkim poza jednym, 

który odszedł bez swojej pensji. Zainwestowałem przeznaczone dla niego pieniądze i interes 

świetnie się powiódł. Po długim czasie człowiek ten przyszedł do mnie i powiedział: ‘Sługo 

Allaha, wypłać mi należność’. Odpowiedziałem: ‘Wszystko, co widzisz jest twoje – wielbłądy, 

bydło, kozy i niewolnicy’, lecz on rzekł: ‘Sługo Allaha, nie kpij ze mnie!’ Zapewniłem go, że 

nie żartuję, więc wziął wszystko i odszedł, nie zostawiając mi niczego. Allahu! Jeśli uczyniłem 

to szukając Twojego zadowolenia, uwolnij nas”. Wtedy skała odsunęła się całkowicie i mogli 

wyjść na wolność1. 

 

Relacjonował Rabia bin Malik al-Aslami (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział do mnie: „Proś o co chcesz”. Odrzekłem: 

„Chciałbym towarzyszyć ci w Raju”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Czy pragniesz czegoś 

więcej?” Powiedziałem: „Nie, to wszystko”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Pomóż mi 

pomóc tobie – wykonuj dużo pokłonów”2. 

 

Ostatnią dozwoloną formą zbliżania się do Allaha jest prośba do pobożnej osoby, by 

wzniosła suplikację do Allaha, w celu uzyskania doczesnych korzyści. Pamiętajmy jednak, by 

nasze prośby nie dotyczyły spraw zakazanych przez Islam. 

 

Ktokolwiek wstawia się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej udział, a kto wstawia się 

w grzesznej sprawie, ten będzie miał jej podwójne obciążenie3. 
 

Relacjonował Anas bin Malik (RAA):  

Gdy groziła susza, Umar bin al-Chattab (RAA) prosił Abbasa (RAA), aby ten wznosił 

suplikacje do Allaha, prosząc o deszcz. Sam mówił: „O Allahu! Prosiliśmy naszego Proroka 

(SAAWS), aby wznosił suplikacje do Ciebie o deszcz i pobłogosławiłeś nam deszczem. Teraz 

                                                 
1 Al-Buchari i Muslim. 
2 Muslim. 
3 Koran, 4:85. 
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prosimy jego wuja, aby wznosił suplikację do Ciebie o deszcz. O Allahu! Pobłogosław nam 

deszczem”1. 

 

Z powyższego hadisu możemy wyciągnąć kilka nauk. Po pierwsze, nasze prośby powinny 

być kierowane tylko i wyłącznie do Allaha. Po drugie, dozwolone jest proszenie pobożnych 

ludzi o wznoszenie suplikacji do Allaha. Po trzecie, zakazane jest proszenie o pomoc 

zmarłych, nawet Proroka Muhammada (SAAWS). 

 

Relacjonował Usman bin Hunajf (RAA):  

Pewien ślepiec przyszedł do Proroka (SAAWS) i powiedział: „Proś Allaha, by mnie 

uleczył”. Prorok (SAAWS) powiedział: „Jeżeli chcesz to poproszę dla ciebie, ale wiedz, że 

lepszym byłoby, gdybym tego nie zrobił”. Przybysz powiedział: „Poproś Go”. Prorok 

(SAAWS) nakazał mu, aby oczyścił się, a następnie odprawił modlitwę z dwóch raka i 

wypowiedział następującą suplikację: „O Allahu! Proszę Cię i zwracam się do Ciebie przez 

Twojego Proroka, Proroka Miłosierdzia. O Posłańcu Allaha! Zwróciłem się do Boga przez 

twoją suplikację jako środek do zbliżenia się do Niego i spełnienia mojej prośby. O Allahu! 

Przyjmij dla mnie wstawiennictwo Proroka (SAAWS), przyjmij moją suplikację za niego i 

wysłuchaj jego prośby”2.  

 

Hadis ten pokazuje, że przy naszych prośbach możemy odwoływać się do naszej miłości 

do Proroka (SAAWS) i wiary w Jego Posłannictwo, nie kierujemy jednak suplikacji do niego, 

a jedynie do Allaha. Niestety wiele osób błędnie pojmuje ten hadis, uznając go za dowód na 

to, że modlenie się do Wysłannika Allaha (SAAWS) jest dopuszczalne. Tacy ludzie powinni 

zauważyć, że niewidomy nie siedział w domu i nie wznosił suplikacji do Proroka (SAAWS), 

tylko poszedł do Proroka (SAAWS) i poprosił go, by ten wstawił się u Allaha w jego sprawie. 

Co zaś się tyczy takich sposobów na zbliżenie się do Allaha, które nie mają oparcia w 

Koranie i Sunnie, to zawsze są one zakazane i równoznaczne z politeizmem, bez różnicy, czy 

wykorzystywalibyśmy zmarłe osoby (święci chrześcijańscy, imamowie szyiccy, pobożni 

mężowie sufich), czy inne stworzenia Allaha, czy przedmioty (całun z Kaby, Czarny 

Kamień).  

 

On powiedział: „Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym 

pożyteczne, ani w niczym szkodliwe?”3 

 

Jeśli dotknie ciebie Bóg jakimś utrapieniem, to nikt go nie może odsunąć, jak tylko On; a 

jeśli On obdarzy ciebie dobrem… to przecież On jest nad każdą rzeczą Wszechwładny!4 

 

Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza 

nim, mówią: „My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga”. Zaprawdę, 

Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą 

prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!5 

 

„Skieruj twarz ku tej religii, jako człowiek prawdziwie pobożny, i nie bądź w liczbie tych, 

którzy dodają Bogu współtowarzyszy! 

                                                 
1 Al-Buchari. 
2 At-Tirmizi, Ibn Madża. 
3 Koran, 21:66. 
4 Koran, 6:17. 
5 Koran, 39:3. 
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I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi. A jeśli to uczynisz, 

to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych”.  

Jeśli Bóg dotknie cię nieszczęściem, to nikt nie zdoła go odsunąć, jak tylko On. A jeśli 

On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci Jego Łaski. On obdarza nią, kogo chce ze 

swoich sług. On jest Przebaczający, Litościwy!1 

 

Relacjonował Dżubajr bin Mutim (RAA):  

Beduin przyszedł do Wysłannika Allaha (SAAWS) i powiedział: „O Wysłanniku Allaha! 

Ludzie są zmęczeni, dzieci cierpią, a majątki maleją. Proś Allaha o deszcz w naszym imieniu, 

gdyż szukamy zbliżenia do Allaha przez ciebie i do ciebie przez Niego”. Prorok (SAAWS) 

powiedział: „Chwała niech będzie Allahowi, chwała niech będzie Allahowi…” i kontynuował 

wychwalanie Allaha, tak długo, aż na twarzach jego towarzyszy było widać strach. Potem 

Prorok (SAAWS) powiedział: „Bądź zgubiony! Czy nie wiesz, Kim jest Allah? Allah jest 

Wielki ponad wszystkim. Nie jest dozwolone szukanie zbliżenia do Allaha przez Jego 

stworzenia”2. 

 

Relacjonował Ubada bin Samit (RAA):  

Za życia Proroka (SAAWS) pewien hipokryta wyrządził tak wiele zła wierzącym, że 

niektórzy spośród nich szukali pomocy w suplikacjach do Proroka (SAAWS). Kiedy Prorok 

(SAAWS) o tym usłyszał, powiedział: „Nikt nie może szukać mojej pomocy. Jedyną pomocą, 

której należy szukać, jest pomoc Allaha”3. 

 

 

Ukryty politeizm 
 

Taka postawa polega na robieniu dobrych czynów z intencją przypodobania się komuś 

innemu niż Allah. Anuluje ona dobry uczynek i czyni go godnym potępienia, ponieważ nie 

oznacza nic innego, jak tylko hipokryzję. 

 

Biada modlącym się,  

którzy są niedbali w swojej modlitwie,  

którzy tylko chcą być widziani,  

a odmawiają wspomożenia4. 

 

Zaprawdę, hipokryci starają się oszukać Boga, lecz to On jest Tym, Który ich zmyli. 

Kiedy stają do modlitwy, to podnoszą się leniwie i tak, by ich ludzie widzieli, i mało 

wspominają Boga5. 

 

Nasza intencja decyduje o tym, czy dany uczynek zostanie przyjęty przez Allaha, czy 

odrzucony. Intencją jest powód, dla którego podejmujemy dane działanie. Intencja jest tym, 

co odróżnia zwykłe czynności od aktów czci. Przykładowo powstrzymywanie się od jedzenia 

i picia nie będzie postem, dopóki nie będziemy mieli intencji postu. 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

                                                 
1 Koran, 10:105-107. 
2 Abu Daud. 
3 At-Tabarani. 
4 Koran, 107:4-7. 
5 Koran, 4:142. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto nie określi przed modlitwą poranną, że 

będzie pościł, ten nie będzie pościł (jego post nie zostanie zaakceptowany)”1. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Zostało przekazane, że Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jest wielu poszczących, 

którzy ze swojego postu nie mają niczego poza głodem i pragnieniem, również wielu jest 

modlących się nocą, którzy ze swojej modlitwy nie mają nic poza bezsennością”2. 

 

Intencja jest kluczem do tego, by dany uczynek został przyjęty. Intencji nie należy jednak 

wypowiadać na głos, gdyż jest to innowacja i ani w Koranie, ani w sunnie nie mamy dowodu 

takiego postępowania.  

 

Powiedz: „Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy to ujawniacie - wie o 

tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Bóg jest nad każdą rzeczą 

Wszechwładny!”3 

 

Nie uważaj, że ci, którzy się cieszą z tego, czego dokonali, i lubią, aby ich chwalono za to, 

czego nie uczynili – nie uważaj, iż oni są zabezpieczeni przed karą. Dla nich kara będzie 

bolesna!4 

 

Relacjonował Umar bin al-Chattab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nagroda za uczynki uzależniona jest od intencji i 

każdy człowiek otrzyma nagrodę stosownie do zamiarów. Emigracja w imię Allaha i Jego 

Proroka będzie uznana (wynagrodzona) jako taka. Emigracja dla doczesnych korzyści lub dla 

ożenku z kobietą będzie uznana (wynagrodzona) jako taka”5. 

 

Niebezpieczeństwo ukrytego politeizmu trudno dostrzec i nawet najlepsi mogą wpaść w 

jego pułapkę. Dlatego zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie, powinniśmy zastanowić się, 

czy nasza intencja jest szczera. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział, że pierwszym z ludzi, którzy będą osądzeni w Dniu 

Zmartwychwstania, będzie człowiek, który umarł jako męczennik. Przywiodą go, Allah 

uświadomi mu Swoje Błogosławieństwa, a on je potwierdzi. Allah zapyta: „I co z nimi 

uczyniłeś?” Ten odpowie: „Walczyłem dla Ciebie i zginąłem jako męczennik”. Allah powie: 

„Kłamiesz. Walczyłeś po to, by mówiono o tobie: ‘On jest odważny’. I tak mówiono”. Wtedy 

wydany zostanie rozkaz, aby wleczono go twarzą (do ziemi), aż znajdzie się w Ogniu 

Piekielnym.  

Następny będzie człowiek, który studiował nauki (religijne) i nauczał ich, który recytował 

Koran. Przyprowadzą go i Allah powiadomi go o Swoich Błogosławieństwach, a on je 

potwierdzi. Allah powie: „I co z nimi uczyniłeś?” Odpowie: „Studiowałem nauki (religijne) i 

nauczałem ich, i recytowałem Koran dla Ciebie”. Allah) powie: „Kłamiesz. Studiowałeś 

nauki (religijne), tylko po to, by mówiono o tobie: ‘On jest uczony’. I recytowałeś Koran, by 

można było o tobie powiedzieć: ‘On jest recytatorem’. I tak mówiono”. Wtedy padnie rozkaz, 

aby wleczono go twarzą (do ziemi), aż zostanie wtrącony do Ognia Piekielnego.  

                                                 
1 An-Nasai, At-Tirmizi, Abu Daud. 
2 Darimi. 
3 Koran, 3:29. 
4 Koran, 3:188. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
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Kolejny będzie człowiek, którego Allah uczynił bogatym i którego obdarzył wszelkim 

dobrobytem. Zostanie przyprowadzony i Allah powiadomi go o Swoich Błogosławieństwach, 

a on je potwierdzi. Allah powie: „I cóż z nimi uczyniłeś?” Ten odpowie: „Przetarłem każdą 

ścieżkę, na której lubisz, by wydawano pieniądze, wydając ze względu na Ciebie”. Allah 

powie: „Kłamiesz. Czyniłeś tak tylko po to, by mówiono o tobie: ‘On jest hojny’. I tak 

mówiono”. Wtedy padnie rozkaz, by wleczono go twarzą (do ziemi), aż zostanie wtrącony do 

Ognia Piekielnego1. 

 

Relacjonował Abu Said (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) przyszedł do nas, podczas gdy dyskutowaliśmy o Dadżdżalu i 

powiedział: „Czy mam was poinformować o czymś, czego bardziej się dla was obawiam niż 

niebezpieczeństwa Dadżdżala? To jest ukryty politeizm: człowiek staje, aby się modlić, i 

upiększa swą modlitwę wiedząc, że inni na niego patrzą”2. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ktokolwiek zyskuje jakąkolwiek wiedzę, która 

powinna być zdobywana dla Allaha, z zamiarem uzyskania korzyści na tym świecie, w Dniu 

Sądu Ostatecznego nawet nie poczuje zapachu Raju w Dniu Sądu Ostatecznego”3.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) mówił, że Allah Potężny i Najwyższy powiedział: „Jestem tak 

bardzo samowystarczalny, że nie potrzebuję wspólnika. Jeśli ktoś wykonuje dzieła dla Mnie i 

dla kogoś innego, wyrzeknę się tych czynów na rzecz tego, kogo uznał za Mego wspólnika”4. 

 

Sahl bin Abdallah (RA) powiedział:  

Nic nie jest trudniejsze dla człowieka niż zachowanie szczerości intencji5. 

 

 

Przysięgi 
 

Kolejną kwestią lekceważoną przez wielu dzisiejszych muzułmanów są przysięgi, które 

również są aktem czci. Dozwolone jest jedynie przysięganie na Allaha, a przysięganie na 

cokolwiek innego jest aktem politeizmu. Nie ma tu znaczenia czy przysięgamy na swoje 

życie, grób matki, Proroka (SAAWS), Koran, Kabę – zawsze jest to akt politeizmu i zawsze 

jest to dla nas zakazane. 

Powinniśmy również pamiętać, że Allah słyszy wszystkie nasze przysięgi. 

 

I cokolwiek rozdajecie jako jałmużnę albo jakiekolwiek składacie ślubowanie – to, 

zaprawdę, wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie będą mieli pomocników!6 
 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie przysięgajcie na swoich ojców! Ten, kto 

przysięga, powinien przysięgać na Allaha”7. 

                                                 
1 Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai. 
2 Ibn Madża. 
3 Abu Daud, Ibn Madża. 
4 Muslim, Ibn Madża. 
5 Ibn Radżab al-Hanbali, Dżami al-Ulum wa al-Hikam. 
6 Koran, 2:270. 
7 Al-Buchari. 
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Relacjonował Umar bin al-Chattab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Kto przysięga na kogoś innego niż Allah, ten nie 

uwierzył i popełnił bałwochwalstwo”1.  

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA): 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie przysięgajcie na swoich przodków! A kto 

przysięga na Allaha, ten musi mówić prawdę a kto słyszy tę przysięgę, ten musi być 

usatysfakcjonowany, a kogokolwiek to nie satysfakcjonuje, ten nie jest prawdziwym sługą 

Allaha”2. 

 

Pamiętajmy jednak, żeby nie nadużywać przysiąg na Allaha, gdyż również jest to bardzo 

ciężkim grzechem. Przykładowo: jeśli ktoś prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie 

zrobić, mówmy „nie mogę tego zrobić”, a nie „na Allaha, nie mogę tego zrobić”. Jako 

muzułmanie powinniśmy zawsze mówić prawdę, bez konieczności składania przysiąg. 

 

Relacjonował Salman (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Trzy osoby nie będą mogły mówić w Dniu Sądu 

Ostatecznego, nie zostaną oczyszczone i doznają surowej kary: starzec popełniający 

cudzołóstwo, arogancki biedak i mężczyzna, który uczynił Allaha swoim towarem, gdyż nie 

ma takiego kupna i sprzedaży, podczas którego nie przysięgałby na Allaha”3. 

 

 

Ubój 
 

Ubój zwierzyny w Islamie traktowany jest jako akt czci, który tak jak wszystkie inne, 

kierowany może być jedynie do Allaha. Stwórca dał życie zwierzęciu, więc tylko za Jego 

pozwoleniem i w intencji Jego zadowolenia możemy je odebrać. Szczególnym przypadkiem 

uboju jest składanie ofiar. 

 

Powiedz: „Zaprawdę, moja modlitwa, moje ofiary, moje życie i moja śmierć – należą do 

Boga, Pana Światów!  

On nie ma żadnego współtowarzysza. To mi zostało nakazane i ja jestem pierwszym z 

tych, którzy się poddali całkowicie”4. 
 

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!  

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!5 

 

Na potwierdzenie szczerości naszej intencji oraz w celu oddzielenia się od wszelkiego 

rodzaju politeizmu i niewiary, przed dokonaniem uboju zwierzyny należy powiedzieć 

Bismillah (w Imię Allaha). W ten sposób dziękujemy naszemu Stwórcy za pożywienie, jakim 

nas obdarował. 

 

Jedzcie z tego, nad czym wspomniano Imię Boga, jeśli wierzycie w Jego znaki!  

                                                 
1 At-Tirmizi. 
2 Ibn Madża. 
3 At-Tabarani. 
4 Koran, 6:162-163. 
5 Koran, 108:1-2. 
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I czemuż nie jecie tego, nad czym zostało wymienione Imię Boga? On przecież wyjaśnił 

wam szczegółowo, co wam jest zakazane, z wyjątkiem tego, do czego zostaliście zmuszeni. 

Zaprawdę, wielu błądzi z drogi przez swoje namiętności, bez wiedzy! Zaprawdę, twój Pan 

najlepiej zna przestępców!1 

 

Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono Imienia Boga! Na pewno byłoby to 

bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami 

sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami!2 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Allah nakazuje swojemu Prorokowi (SAAWS), by powiedział bałwochwalcom, którzy czczą 

inne bóstwa, niż Allah i składają im ofiary, że różni się w tym od nich, tzn. czci tylko Allaha. 

Jego modlitwy są dla Allaha, również ubój zwierząt dokonywany jest tylko w Imię Allaha, bez 

dodawania Mu żadnych partnerów czy towarzyszy, jak w wersecie, w którym Allah mówi: 

„Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!” Bałwochwalcy zwykli czcić bożki i składać 

im ofiary, więc Allah nakazał, by różnić się od nich i odejść od ich drogi, i mieć szczerą 

intencje czczenia tylko Boga Jedynego3. 

 

Relacjonował Anas (RAA):  

Prorok (SAAWS) dokonał uboju dwóch baranów, podczas którego wspomniał imię Allaha, 

powiedział również: „Allah jest Największy”4.  

 

Relacjonował Ali bin Abi Talib (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział mi o czterech Sądach: Przekleństwo Allaha 

spoczywa na tym, który dokonuje uboju dla kogokolwiek innego niż Allah. Przekleństwo 

Allaha spoczywa na tym, który przeklina swoich rodziców. Przekleństwo Allaha spoczywa na 

tym, który wprowadza zmiany w religii. Przekleństwo Allaha spoczywa na tym, który 

bezprawnie przesuwa linie graniczne5. 

 

 

Relacjonował Tarik bin Szihab (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeden mężczyzna otrzymał Raj z powodu owada, 

a drugi mężczyzna został wrzucony do Piekła z powodu owada”. Towarzysze spytali: „Jak to 

możliwe, o Wysłanniku Allaha?” Prorok (SAAWS) odpowiedział: „Dwaj mężczyźni 

przechodzili koło ludzi czczących bożka, którzy nie pozwalali przejść nikomu, kto nie złożył 

dla niego ofiary. Kazali pierwszemu złożyć ofiarę. Ten odpowiedział, że nie ma nic do 

ofiarowania. Ludzie powiedzieli, żeby złożył w ofierze cokolwiek, chociaż miałby być to owad. 

Złożył więc w ofierze owada. Czciciele bożka przepuścili go, jednak z tego powodu został on 

wrzucony do Piekła. Ludzie ci powiedzieli dokładnie to samo do drugiego mężczyzny, 

nakazując mu złożyć coś w ofierze dla bożka. Mężczyzna ten odpowiedział jednak, że nigdy 

nie złoży ofiary nikomu innemu, jak tylko Allahowi, Godnemu Chwały. Czciciele bożka zabili 

go więc, jednak z tego powodu otrzymał on Raj”6. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

                                                 
1 Koran, 6:118-119. 
2 Koran, 6:121. 
3 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
4 Al-Buchari. 
5 Muslim. 
6 Ahmad. 
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Poprawne znaczenie Słów Allaha „…i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu 

niż Bogu”, to wszystko, co zostało złożone w ofierze komukolwiek lub czemukolwiek innemu 

niż Allah. Tak jest w przypadku, gdy człowiek mówi, że to jest ofiara dla tego i tego bożka, lub 

gdy taka jest intencja tego człowieka. Niezależnie od tego, czy dana osoba mówi to głośno czy 

nie, takie mięso jest zakazane z powodu jego intencji.  

Taka sytuacja jest jaśniejsza od sytuacji, w której uboju dokonuje chrześcijanin i wymienia 

imię Mesjasza (Jezusa, AS) podczas uboju.  

Ubój zwierzyny dokonany jako akt czci, mający zbliżyć nas do Allaha, jest czystszy i lepszy 

od tego, który został dokonany dla mięsa, a Imię Allaha zostało tam tylko wspomniane, 

ponieważ oddawanie czci Allahowi przez modlenie się i składanie ofiar jest lepsze od 

ograniczenia się tylko do wspominania Jego Imienia przed każdym czynem. Z tego powodu 

politeizm, który przejawia się w modlitwie i składaniu ofiar dla czegokolwiek innego niż Allah 

jest znacznie gorszy niż ten, który polega na wspominaniu imienia jakiegoś bożka przed 

danym czynem. Jeśli więc mięso zwierzęcia, podczas którego uboju wspomniano imię 

Mesjasza (AS) lub bożka jest uznawane za zakazane, to takie, które zostało złożone w ofierze 

dla Mesjasza (AS) czy bożka jest jeszcze bardziej zakazane. Na podstawie tego wiemy, że jeśli 

coś zostało złożone w ofierze, jako akt czci dla czegoś innego niż Allah jest zakazane nawet 

wtedy, jeśli imię Allaha zostało wspomniane podczas uboju. Czegoś takiego dopuszczają się 

niektórzy hipokryci z tej wspólnoty, którzy chcą zbliżyć się do świętych mężów lub gwiazd 

poprzez składanie im ofiar, palenie dla nich kadzidła itd. Jeśli ci ludzie są dopuścili się 

jawnego bałwochwalstwa, to mięso zwierzyny zabitej przez nich nie jest dla nas dozwolone 

pod żadnym pozorem1.  

 

Najważniejszą sprawą jest szczerość naszej intencji, tak by ubój dokonywany był tylko dla 

zadowolenia naszego Stwórcy. Sama intencja jednak nie wystarcza, gdyż ubój musi być 

dokonany zgodnie z określonymi przez Islam zasadami. Zwierzę nie może być męczone czy 

torturowane, ani nie może cierpieć. 

 

Relacjonował Abu Dżala Szaddad bin Aus (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Allah przykazał największą dobroć wobec 

wszystkiego. Jeśli zabijacie, to zabijajcie w dobry sposób. Jeśli zarzynacie, to zarzynajcie w 

dobry sposób. Niech każdy z was ostrzy swoje narzędzie i niech daje spokój zwierzęciu”2. 

 

Każde zwierzę jest stworzeniem Allaha. Oczywiście możemy korzystać z dóbr, jakie nam 

dają, jak mięso, mleko, jaja czy skóry, które możemy przeznaczyć na produkcje ubrań, ale 

musimy traktować zwierzęta z dobrocią i litością. Ponadto za samo złe traktowanie zwierząt 

oraz znęcanie się nad nimi możemy w życiu przyszłym zostać ukarani najsurowszą karą. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Pewna kobieta została ukarana, ponieważ 

więziła kota, aż ten zdechł. Kiedy więziła tego kota, nie dawała mu jedzenia ani picia, ani nie 

uwolniła go, żeby zjadał owady z ziemi. Z jego powodu została wrzucona do Piekła”3.  

 

Zwierzę powinno być zarzynane w sposób humanitarny, zgodnie z Islamskimi zasadami 

uboju. Zwierzę należy przyprowadzić do miejsca uboju, obchodząc się z nim delikatnie i nie 

czyniąc mu krzywdy. Zwierzę nie powinno się bać ani denerwować. Nóż musi być trzymany 

w ukryciu aż do ostatniej chwili. Gdy wszystko jest gotowe, mówi się Bismillah i jednym 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Iktida as-Sirat al-Mustakim. Por. Koran, 2:173. 
2 Muslim. 
3 Al-Buchari i Muslim. 
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szybkim ruchem przecina się tętnice szyjne wraz z przełykiem. Ostrze musi być bardzo ostre, 

tak by zwierzę nie poczuło bólu. Następnie należy poczekać, aż wypłynie cała krew 

(spożywanie krwi jest w Islamie zakazane). Wszystkie inne metody uśmiercania zwierząt są 

w Islamie zabronione. 

 

On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na 

ofiarę czemuś innemu niż Bogu. Lecz ten, kto został do tego zmuszony, a nie będąc 

buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, 

Litościwy!1 

 

Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w 

imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek 

upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je 

zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się 

dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są 

zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! 

Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją Dobrocią; 

wybrałem dla was Islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc 

skłonnym dobrowolnie do grzechu… Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!2 

 

Uboju nie musi dokonać muzułmanin. Zwierzę może być zabite przez człowieka spośród 

ludu Księgi, jeśli uboju dokona on w sposób zalecany przez Islam. 

 

Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym 

została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród 

wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli 

daliście im należny posag jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, biorący je sobie jako 

nałożnice. A ktokolwiek odrzuca wiarę, to jego działanie jest daremne i on w życiu 

ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę3. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Słowa Allaha „dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga” 

oznaczają, jak zgodni co do tego byli Ibn Abbas (RAA), Abu Umama (RA), Mudżahid (RA), 

Said bin Dżubair (RA), Ikrima (RA), Ata (RA), al-Hasan (RA), Machul (RA), Ibrahim an-

Nachai (RA), as-Suddi (RA) i Mukatil bin Hajjan (RA), że mięso zwierząt, których uboju 

dokonali ludzie Księgi, jest dozwolone dla muzułmanów, ponieważ ludzie Księgi wierzą, że 

mięso zwierzęcia złożonego w ofierze komukolwiek innemu niż Allah jest zabronione. 

Wspominają oni Imię Allaha podczas uboju, nawet jeśli ich wierzenia dotyczące Allaha nie do 

końca odpowiadają Jego Wyniosłości4. 

 

Ibn Tajmijja (RA) powiedział:  

Jeśli chodzi o mięso zwierzyny, zabitej przez ludzi księgi na ich święta, jako akt czci, który 

miał ich zbliżyć do kogoś innego niż Allah, tak jak muzułmanie dokonują uboju zwierzyny by 

zbliżyć się(oddać cześć) do Allaha, na przykład to, co ofiarują Mesjaszowi (AS), to są dwie 

relacje w zbiorach Ahmada dotyczące tego tematu i zabraniające jedzenia tego typu mięsa, 

                                                 
1 Koran, 2:173. 
2 Koran, 5:3. 
3 Koran, 5:5. 
4 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
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nawet jeśli imię kogoś innego niż Allah nie zostało wspomniane. Relacje te pochodzą od Aiszy 

(RAA) i Ibn Umara(RAA)1. 

 

 

Szirk dotyczący al-Hakamijja 
 

Do aktów politeizmu tej kategorii zaliczamy negowanie lub zmienianie którejkolwiek z 

zasad Islamu. Jak można przeczyć czemuś, co zostało ustanowione przez Allaha, 

Najwyższego? Przykładowo – kto uznaje spożywanie alkoholu za dozwolone lub modlitwę za 

nieobowiązkową, ten jest niewiernym. To samo tyczy się osoby uważającej, że niektóre z 

zasad Islamu „zdezaktualizowały się”. 

 

Czy oni mają takich współtowarzyszy, którzy uczynili dla nich prawem w religii to, na co 

nie pozwala Bóg? I gdyby nie słowo rozstrzygnięcia, to sami by między sobą rozstrzygnęli. 

Zaprawdę, niesprawiedliwych czeka kara bolesna!2 

 

Nie mówcie więc według tego, co opisują kłamliwie wasze języki: „To jest dozwolone, to 

jest zakazane!” – w tym celu, aby wymyślić przeciwko Bogu kłamstwo. Nie będą szczęśliwi 

ci, którzy wymyślają przeciw Bogu kłamstwo!3 

 

I abyście nie mówili: „Gdyby nam została zesłana Księga, to bylibyśmy na prostszej 

drodze aniżeli oni”. A przecież otrzymaliście jasny dowód od waszego Pana i drogę prostą, i 

Miłosierdzie. A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto za kłamstwo uznaje znaki 

Boga i odwraca się od nich? My zapłacimy niebawem złą karą tym, którzy się odwracają od 

Naszych znaków za to, iż oni się odwrócili!4 

 

Kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który został napomniany przez znaki swego 

Pana, a potem odwrócił się od nich? Zaprawdę, zemścimy się na grzesznikach!5 

 

Niestety wielu muzułmanów popada w politeizm tego rodzaju, nie wiedząc, że by zostać 

niewiernym, wystarczy odrzucić jedną z regulacji prawnych Islamu, gdyż odrzucenie części 

religii jest równe odrzuceniu całości. 

 

Czyż możecie wierzyć w jedną część Księgi, a nie wierzyć w inną jej część? A zapłatą dla 

tych spośród was, którzy to czynią, będzie hańba w życiu tego świata, a w Dniu 

Zmartwychwstania będą skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekceważy tego, co 

czynicie!6 

 

Aktu niewiary i bałwochwalstwa dopuszcza się również osoba wierząca, że istnieje prawo 

lepsze od prawa Islamu; osoba wierzące, że istnieje prawo, równe prawu Islamu; osoba 

wierząca, że prawo Islamu było najlepszym prawem w przeszłości, ale dzisiaj istnieją inne, 

lepsze prawa. 

 

                                                 
1 Ibn Tajmijja, Iktida as-Sirat al-Mustakim. 
2 Koran, 42:21. 
3 Koran, 16:116. 
4 Koran, 6:157. 
5 Koran, 32:22. 
6 Koran, 2:85. 
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Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją Dobrocią; 

wybrałem dla was Islam jako religię1. 

 

Sąd należy tylko do Boga. On rozkazał, abyście czcili tylko Jego. To jest religia 

prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie2. 

 

Do Niego należy to, co skryte w niebiosach i na ziemi. Jak dobrze On widzi i słyszy! Oni 

nie mają, poza Nim, żadnego opiekuna, a On nie czyni nikogo współuczestnikiem w 

sprawowaniu władzy3. 
 

Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

Oby kamienie spadły na ciebie z nieba! Ja mówię, co powiedział Wysłannik Allaha 

(SAAWS), a ty mówisz do mnie, co powiedzieli Abu Bakr (RAA) i Umar (RAA)?!4 

 

Imam Ahmad (RA) powiedział:  

Jestem zdumiony, że ludzie, którzy znają łańcuch przekazicieli hadisu i jego autentyczność, 

podążają za opinią Sufjana (RA), która jest inna, podczas gdy Allah powiedział: „Nie 

nazywajcie Posłańca między sobą tak, jak nazywacie się między sobą nawzajem. Bóg zna tych 

spośród was, którzy się wycofują ukradkiem, szukając schronienia. Niech się mają na 

baczności ci, którzy sprzeciwiają się Jego rozkazowi, żeby nie dosięgła ich jakaś niedola, albo 

żeby ich nie dosięgła kara bolesna”. Czy rozumiecie, co znaczy słowo niedola? Niedola to 

bałwochwalstwo. Odrzucenie kilku słów Proroka (SAAWS), może spowodować wątpliwości w 

sercu, za co z pewnością będziecie ukarani5. 

 

Postępowanie zgodnie z prawem, które przeczy prawu Allaha, również jest 

bałwochwalstwem. 

 

Czyż oni pragną sądu z czasów pogaństwa? Któż jest lepszy od Boga w sądzeniu ludzi, 

którzy posiadają pewność?6 

 

O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami 

szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym!7 

 

Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono Imienia Boga! Na pewno byłoby to 

bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami 

sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami!8 

 

Należy zaznaczyć, że nie każde prawo przeczy prawu Allaha. Wiele z zasad prawnych jest 

uniwersalnych – na przykład zakazy mordowania, kradzieży czy gwałtu. Inne zasady prawne 

(jak na przykład przepisy ruchu drogowego) mogą być całkowicie neutralne, gdyż ani nie 

pokrywają się z prawem Allaha, ani mu nie przeczą. Aktem politeizmu jest łamanie praw 

Allaha w imię praw człowieka czy praw danego kraju – przykładowo jeśli prawo w jakimś 

kraju zabrania modlitwy lub recytacji Koranu, wtedy przeczy prawu Allaha (muzułmanie 

                                                 
1 Koran, 5:3. 
2 Koran, 12:40. 
3 Koran, 18:26. 
4 At-Tirmizi. 
5 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. Werset koraniczny to 24:63. 
6 Koran, 5:50. 
7 Koran, 2:168. 
8 Koran, 6:121. 
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powinni wówczas wyemigrować do kraju, w którym będą mogli swobodnie praktykować 

swoją religię). 

 

Zaprawdę, kiedy aniołowie zabierają dusze tych, którzy sami sobie wyrządzili 

niesprawiedliwość, mówią: „W jakim stanie byliście?” Oni powiedzą: „Byliśmy uciśnionymi 

na ziemi”. Powiedzą: „Czy ziemia Boga nie była dość rozległa, żebyście mogli wędrować po 

niej?” Otóż dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. A jakże to nieszczęsne miejsce 

przybycia!1 
 

Muzułmanie żyjący w krajach niemuzułmańskich powinni postępować tak jak emigranci w 

Abisynii za czasów Proroka (SAAWS). Żyli oni w pokoju z mieszkańcami tego kraju, nie 

łamiąc jego praw, gdyż dozwolone było im praktykowanie ich religii. W chwili jednak, gdy 

mieli pokłonić się przed królem, żaden z nich tego nie uczynił, gdyż byłoby to sprzeczne z 

Islamem. Władca ten był jednak sprawiedliwy i zrozumiał powód, dla którego nie oddali mu 

pokłonu. 

 

O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wierni zobowiązaniom!2 
 

Wypełniajcie wasze zobowiązania, ponieważ o zobowiązanie zapytają3. 

 

Szirk dotyczący al-Asma wa as-Siffat 

 

Wspomnieliśmy już, że należy wystrzegać się zniekształcania Imion Allaha, wyjaśniania 

Imion lub Atrybutów Allaha bez przytoczenia dowodów z Korany bądź sunny, zaprzeczania 

Imionom Allaha, a także porównywania Imion i Atrybutów Allaha do cech Jego stworzeń. 

Niestety przedstawiciele wielu odłamów Islamu popadli w politeizm, ponieważ zapominają o 

tych zakazach. Wyznawcy innych religii dopuszczają się tego samego grzechu poprzez 

antropomorfizację. 

 

Do Boga należą Imiona Najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, 

którzy bluźnią Jego Imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili4. 
 

Przypisywanie Allahowi cech Jego stworzeń 

 

Wiadomym jest, że cechy stworzeń charakteryzują się niedoskonałościami i słabościami, 

Allah natomiast jest Idealny i Doskonały. Z tego powodu bluźnierstwem są wszelkie 

wizerunki, przedstawiające Boga w postaci jakiegokolwiek człowieka, zwierzęcia czy sił 

natury. Przykładem takich wizerunków mogą być obrazy Michała Anioła z Kaplicy 

Sykstyńskiej w Watykanie, na których Bóg został przedstawiony jako stary Europejczyk z 

długimi, siwymi włosami i brodą!  

 

Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!  

On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza zaopatrzenie, komu 

chce. Zaprawdę, On jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!5 

                                                 
1 Koran, 4:97. 
2 Koran, 5:1. 
3 Koran, 17:34. 
4 Koran, 7:180. 
5 Koran, 42:11-12. 



140 
 

 

Większość religii przedstawia Boga lub bogów na podobieństwo człowieka. Oczywistym 

przykładem są tu religie starogreckie, rzymskie czy skandynawskie, w których bogowie mieli 

wszelkie cechy ludzkie, także niedoskonałości. Islam uczy nas jednak, że Bóg jest Jeden, jest 

Doskonały i nie ma rodziny, towarzyszy czy rywali. 

 

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!1 

 

Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy 

On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: „Bądź!” i ona jest2. 

 

Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga. Bo wówczas każdy bóg 

zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie 

Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!3 
 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział, że Allah Potężny i Majestatyczny mówi: „Syn 

Adama wypiera się Mnie, a nie ma prawa tak czynić, i lekceważy Mnie, a nie ma prawa tak 

czynić. Odnośnie wyparcia się Mnie, czyni tak mówiąc: ‘On mnie nie stworzy na nowo, po 

tym jak mnie stworzył’, kiedy jego ponowne stworzenie jest dla Mnie łatwiejsze niż pierwsze 

stworzenie. Odnośnie lekceważenia Mnie, czyni tak mówiąc: ‘Allah wziął Sobie syna’. Ja 

jestem Jedynym, Samowystarczalnym Władcą. Nie wydaję potomstwa i nie zostałem zrodzony, 

i nie ma nikogo podobnego do Mnie”4. 

 

Przypisywanie stworzeniom Imion i Atrybutów Allaha 

 

On jest Panem niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. Przeto oddawaj Mu cześć i 

bądź wytrwałym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogoś, kto może być nazwany Jego 

Imieniem?5 
 

Do Boga należą Imiona Najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, 

którzy bluźnią Jego Imionom! Oni niebawem otrzymają zapłatę za to, co czynili6. 

 

Ibn Abi Hatim (RA) przekazał, że Ibn Abbas (RAA) powiedział:  

Ci, którzy bluźnią Jego Imionom to ludzie, którzy dodają Allahowi współtowarzyszy w Jego 

Imionach i Atrybutach7. 

 

Tę formę politeizmu praktykowali na przykład pogańscy Arabowie. Czcili oni bóstwa, 

którym nadali imiona pochodzące od Imion Allaha. Ich najważniejszymi bożkami byli: al-Lat, 

co jest przekształceniem al-Ilah, al-Uzza co jest przekształceniem al-Aziz, i al-Manat, co jest 

przekształceniem Imienia Al-Mannan (Dobrotliwy). 

                                                 
1 Koran, 9:30. 
2 Koran, 19:35. 
3 Koran, 23:91. 
4 Al-Buchari. 
5 Koran, 19:65. 
6 Koran, 7:180. 
7 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
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Czy widzieliście Al-Lat i Al-Uzza, i Manat – tę trzecią?1 

 

W czasach Proroka Muhammada (SAAWS) w części Arabii zwanej Jamama pojawił się 

fałszywy prorok, który nazwał siebie Rahman (Miłosierny), chociaż Imię to należy jedynie do 

Allaha. 

Niektórzy spośród szyitów wierzą, że kuzyn Proroka (SAAWS), Ali (RAA) był 

wcieleniem Allaha, przez co przypisują mu wiele Cech Allaha. Inna sekta uważa swojego 

założyciela za wcielenie Allaha. Z kolei druzowie za ostatnie wcielenie Allaha pośród ludzi 

uznają jednego z kalifów fatymidzkich, al-Hakima. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Imieniem najbardziej znienawidzonym przez 

Allaha jest Król Królów, gdyż nikt nie jest niezależny od Allaha”2. 

 

Relacjonował Abu Szurajh (RA):  

Zwano mnie Abu al-Hakam (Ojciec Sądu, Sędzia), więc Prorok (SAAWS) powiedział do 

mnie: „Tylko Allah jest Sędzią i do Niego należy sąd”. Powiedziałem: „Gdy ludzie nie 

zgadzają się w jakiejś kwestii, przychodzą do mnie, a ja rozsądzam między nim i zawsze obie 

strony są zadowolone”. Prorok (SAAWS) powiedział: „To wspaniale! Czy masz dzieci?” 

Odpowiedziałem: „Mam synów Szurajha, Muslima i Abdallaha”. Prorok (SAAWS) spytał: 

„Który jest najstarszym z nich?” Odpowiedziałem: „Szurajh”. Prorok (SAAWS) powiedział: 

„W takim razie od teraz zwać będziesz się Abu Szurajh”3. 

 

Ibn Hazm (RA) powiedział:  

Uczeni są zgodni co do zakazu nadawania imion, zawierających słowo Abd (Sługa), a 

później nazwę kogoś poza Allahem, takich jak Abd Umar lub Abd al-Kaba, z wyjątkiem 

imienia Abd al-Muttalib”4. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nikt z was nie może mówić: ‘nakarm swojego 

pana’, ‘pomóż swojemu panu w oczyszczeniu się’ ani ‘daj panu wody’. Mówcie ‘mój mistrzu’ 

lub ‘mój strażniku’. Również nikt nie może mówić ‘mój sługo’. Zamiast tego mówcie 

‘chłopcze’ lub ‘dziewczyno’”5. 

 

 

Szatańskie Praktyki 
 

Do politeizmu zaliczają się również praktyki powiązane ze światem dżinnów, takie jak 

magia i wróżbiarstwo. Niestety większość muzułmanów jest całkowicie nieświadoma ich 

niebezpieczeństwa i przez nie popada w niewiarę. Jest to chyba najbardziej 

rozpowszechniony w świecie muzułmańskim rodzaj bałwochwalstwa. 

 

Świat dżinnów 

                                                 
1 Koran, 53:19-20. 
2 Al-Buchari i Muslim. Król Królów to m.in. tytuł władców Persji. 
3 Abu Daud. 
4 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
5 Al-Buchari i Muslim. 
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Pełne zrozumienie tematu możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieli, czym są 

dżinny i jakie są ich możliwości. Dżinny są stworzeniami Allaha i tak jak ludzie zostały 

obdarowane wolną wolą. Cel ich życia jest taki sam jak cel naszego życia, a jest nim 

oddawanie czci Allahowi. 

 

I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.  

I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.  

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!1 
 

My stworzyliśmy człowieka z suchej gliny, z ukształtowanego mułu.  

A dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia palącego2. 
 

Dżinny należą do świata niewidzialnego. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich w ich 

naturalnej postaci, jednak one mogą zobaczyć nas. 

 

O synowie Adama! Niech was nie skusi szatan, jak wówczas gdy wyprowadził waszych 

rodziców z Ogrodu, zdejmując z nich ubiór, by im ukazać ich nagość. On przecież widzi was 

– on i jego plemię – tam, skąd wy ich nie widzicie. Oto My uczyniliśmy szatanów 

opiekunami tych, którzy nie wierzą!3 

 

Jak już wspomnieliśmy, szatan jest jednym z dżinnów, a jego imię to Iblis. Przebywał on 

wraz z grupą aniołów, gdy Allah stworzył Adama (AS) i kazał im, by pokłonili się przed nim. 

Iblis zbuntował się wtedy i nie oddał pokłonu. 

Podobnie jak ludzie, dżinny różnią się między sobą mocą, zdolnościami i możliwościami. 

 

Relacjonował Abu Talaba al-Chuszani (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Są trzy rodzaje dżinnów. Pierwszy z nich 

stanowią dżinny, które latają w powietrzu, drugi te, które żyją jako węże i psy, natomiast 

trzeci typ to dżinny, które zamieszkują określone miejsca na ziemi”4. 

 

Dżinny zostały obdarzone przez Allaha niezwykłą szybkością, przez co niektóre z nich są 

w stanie przemierzyć Ziemię w kilka chwil. Dzięki temu mogą one zebrać informacje na 

temat ukrytych przedmiotów czy zagubionych rzeczy. W ten sposób można wyjaśnić na 

przykład przypadek polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który pomagał policji 

znajdować ciała zmarłych osób. 

 

I powiedział: „O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron, zanim oni przyjdą do mnie 

poddani całkowicie?”  

Powiedział Ifrit spośród dżinnów: „Ja ci go przyniosę, zanim powstaniesz ze swego 

miejsca; jestem dość silny, by to uczynić, i godny zaufania”5. 

 

Dżinny różnią się między sobą także ze względu na wyznawaną religię. Niektóre z nich 

szczerze wyznają Islam, inne są niewiernymi. 

 

                                                 
1 Koran, 51:56-58. 
2 Koran, 15:26-27. 
3 Koran, 7:27. 
4 At-Tabari, Al-Hakim. 
5 Koran, 27:38-39. Pytanie z wersetu 38. to słowa Proroka Sulejmana (AS), a chodzi o tron królowej Saby. 
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Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinnów przysłuchiwała się, i wtedy 

powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,  

który prowadzi ku prawości, więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo 

za współtowarzysza naszemu Panu.  

On – niech będzie wywyższony Majestat naszego Pana! – nie przybrał sobie ani 

towarzyszki, ani dziecka.  

Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,  

a sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżinny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa”1. 

 

„Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał 

całkowicie – wybrał sobie drogę prawości;  

zaś ci zbuntowani – są drewnem dla Gehenny”2. 

 

Każdy człowiek ma również swojego towarzysza spośród dżinnów. Ten dżinn najczęściej 

próbuje skusić nas do zła i sprowadzić z drogi prostej.  

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Prorok (SAAWS) powiedział: „Nie ma wśród nas nikogo, komu nie został przydzielony 

towarzyszący dżinn”. Towarzysze zapytali: „Nawet tobie, o Wysłanniku Allaha?” Prorok 

(SAAWS) powiedział: „Nawet mnie, ale Allah pomógł mi i przyjął on Islam. Dlatego też 

nakazuje mi jedynie dobro”3.  

 

Prorok Sulejman (AS) z Woli Allaha posiadał moc, która pozwalała mu na kontrolowanie 

różnych stworzeń, także dżinnów. 

 

I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinnów, ludzi i ptaków; i 

ustawiono je w szeregi4. 

 

Należy jednak pamiętać, że żaden inny człowiek nie jest w stanie kontrolować dżinnów.  

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Zaprawdę, Ifrit spośród dżinnów zaatakował 

mnie ostatniej nocy, próbując przerwać moją modlitwę. Allah wsparł mnie jednak i pozwolił 

mi go pokonać. Chciałem go przywiązać do jednej z kolumn meczetu, żebyście rano wszyscy 

mogli go zobaczyć…”5.   

 

Wszyscy ludzie kontaktujący się z dżinnami dopuszczają się praktyk zakazanych przez 

naszą religię. Ponadto zanim dżinn zgodzi się z nimi współpracować, będą oni musieli 

wykonać wiele czynów niezgodnych z Islamem (np. oddać cześć dżinnowi, który jest tylko 

jednym ze stworzeń Allaha), gdyż tylko w takim wypadku dżinn zechce im pomóc. 

Jeśli będziemy pamiętać o wszystkich zdolnościach dżinnów, niektóre nadnaturalne 

zjawiska staną się dla nas łatwe do zrozumienia. Jeśli faktycznie istnieją nawiedzone domy, w 

których światło samo zapala się i gaśnie, obrazy spadają ze ścian, a przedmioty przewracają 

się lub fruwają w powietrzu, to mieszkają w nich dżinny, które pozostając niewidzialne 

oddziałują na nasz świat. Obecnością dżinnów można wyjaśnić także przypadki, w których – 

                                                 
1 Koran, 72:1-5. 
2 Koran, 72:14-15. To dalszy ciąg tego, co powiedziały dżinny. 
3 Muslim. 
4 Koran, 21:17. 
5 Al-Buchari. 
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jak wierzą niektórzy ludzie – dusze zmarłych osób kontaktują się z żywymi. Towarzyszący 

człowiekowi dżinn może żyć dużo dłużej od tego człowieka, a po naszej śmierci może 

kontaktować się z nim tak zwane medium. Również osoby, które twierdzą, że pamiętają 

swoje poprzednie życie lub opisują miejsca, w których nigdy nie byli, mogą być opętane 

przez dżinny, które widziały te miejsca, bądź mogą kontaktować się z dżinnami. 

 

Magia 

 

W dzisiejszych czasach ludzie przestali wierzyć w magię i zaczęli uważać ją za część 

świata fantastycznego, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Prawda jest jednak 

inna. Magia istnieje i jest to szatańska praktyka całkowicie zakazana przez Islam. 

 

Oni poszli za tym, co opowiadali szatani o królestwie Salomona. Salomon nie był 

niewiernym, lecz szatani byli niewiernymi i nauczali ludzi czarów i tego, co zostało zesłane 

dwom aniołom w Babilonie: Harutowi i Marutowi. Oni jednak nie nauczali nikogo, póki 

nie powiedzieli: „My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!” I od tych 

dwóch aniołów uczyli się ludzie tego, co może rozdzielić męża od żony. Lecz oni nie szkodzą 

przez to nikomu, jedynie za zezwoleniem Boga. I oni nauczyli się tego, co im szkodziło i nie 

przynosiło korzyści, wiedząc dobrze, że ten, kto to kupi, nie będzie miał udziału w życiu 

ostatecznym. A z pewnością złe jest to, co oni kupili za swoje dusze! Gdybyż oni byli 

wiedzieli!1 
 

Żydzi usprawiedliwiali swoje praktyki czarnoksięskie, przypisując ich rozpowszechnienie 

Prorokowi Sulejmanowi (AS). Koran wyjaśnia, że Prorok Sulejman (AS) nie nauczał magii; 

poza tym z powyższego wersetu możemy jasno wywnioskować, że nauczanie i 

praktykowanie magii równoznaczne jest z niewiarą i politeizmem. Harut i Marut byli dwoma 

aniołami zesłanymi przez Allaha jako próba dla ludu Babilonu. Ostrzegali oni ludzi przed 

magią, ci jednak nie słuchali ich i uczyli się, jak niszczyć małżeństwa, jak rozdzielać ludzi i 

krzywdzić ich za pomocą czarów. Myśleli, że mogą zaszkodzić, komu tylko zechcą. 

Zapomnieli jednak, że nic nie dzieje się bez Woli Allaha. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Abu Dżafar ar-Razi (RA) powiedział, że Ar-Rabi bin Anas (RA) powiedział, że Kajs bin 

Abbad (RA) powiedział, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Gdy ktoś przychodził do tych 

aniołów, by nauczyć się od nich magii, oni ostrzegali go i mówili: ‘My jesteśmy tylko 

pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’ Posiadali oni wiedzę dotyczącą tego, co jest dobre i 

tego, co jest złe; tego, co wynika z wiary i tego, co wynika z niewiary – dlatego mówili, że 

magia jest formą niewiary. Gdy osoba, która chciała nauczyć się magii, lekceważyła ich 

ostrzeżenia, wskazywali oni jej miejsce gdzie przebywali szatani, od których człowiek mógł 

uczyć się czarów. Gdy ktoś uczył się magii, światło wiary uchodziło z niego i mógł widzieć, 

jak błyszczy na niebie. Później mówił on: ‘Jakież nieszczęście spadło na mnie! Jestem 

stracony! Co mogę zrobić?’”  

Hasan al-Basri (RA) powiedział: „Aniołowie zostali wysłani z magią, by sprawdzić tych, 

których Allah chciał poddać próbie. Allah nakazał im, by ostrzegali ludzi: ‘My jesteśmy tylko 

pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’ Zostało to przekazane przez Ibn Abi Hatima (RA).  

Również Katada (RA) powiedział: „Allah nakazał im, by ostrzegali ludzi, zanim pokażą im 

magię: ‘My jesteśmy tylko pokuszeniem, nie bądź więc niewiernym!’  

                                                 
1 Koran, 2:102. 
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As-Suddi (RA) powiedział: „Gdy ktoś przychodził do tych aniołów, ostrzegali go, by nie 

popadł w niewiarę, gdyż są oni jedynie próbą. Gdy człowiek ignorował ich ostrzeżenie, 

mówili mu, by poszedł do stosu popiołu i oddał mocz na niego. A kiedy to robił, światło wiary 

opuszczało go i wznosiło się ku niebu. Następnie coś ciemnego pojawiało się w postaci dymu i 

wchodziło do jego uszu jako gniew Allaha. Po tym wydarzeniu aniołowie pokazywali mu 

magię…”  

Sunajd (RA) powiedział, że Hadżdżadż (RA) powiedział, że Ibn Dżuraji (RA) skomentował 

ten werset następującymi słowami: „Nikt nie pragnie magii, jak tylko niewierny. Dzieje się 

tak z powodu niedoli, jaką za sobą ona pociąga”.  

Uczeni, którzy byli zdania, że praktykowanie magii równoznaczne jest z niewiarą, używali 

tego wersetu jako dowodu. Wspominali również hadis jaki Abu Bakr al-Bazzar (RA) przekazał 

od Abdallaha (RAA): „Ktokolwiek przychodzi do wróżbity lub maga i wierzy w to, co tamten 

powiedział, ten nie uwierzył w to, co zostało objawione Muhammadowi (SAAWS)”. Hadis ten 

ma autentyczny łańcuch przekazicieli; jest również wiele innych hadisów, które go 

wspierają”1. 

 

Czy nie widziałeś tych, którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: 

Dżibta i Saguta,  i mówią o tych, którzy nie uwierzyli: „Ci są na lepszej drodze aniżeli ci, 

którzy uwierzyli”2. 

 

Umar bin al-Chattab (RAA) powiedział:  

Dżibt odnosi się do magii, a Sagut do szatana3. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Unikajcie siedmiu grzechów śmiertelnych”. 

Powiedziano: „O Wysłanniku Allaha! Jakie to grzechy?” Prorok (SAAWS) powiedział: 

„Dopuszczanie się bałwochwalstwa, uprawianie magii, zabijanie tego, kogo Allah zakazał 

zabijać, zajmowanie się lichwą, korzystanie z majątku sieroty, uciekanie z bitwy w dniu walki 

oraz oskarżanie o cudzołóstwo cnotliwej kobiety”4. 

 

Czym więc jest magia? Jak działa? Dokładnie nie wiemy. Czarodzieje kontaktują się z 

dżinnami i używają ich do czarowania. Mogą oni rzucić urok na węzły, pukiel włosów lub 

jakiś inny przedmiot i dopóki urok nie zostanie zdjęty zaklęcie będzie działać. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ktokolwiek wiąże węzły i dmucha w nie, 

praktykuje w ten sposób magię; ktokolwiek praktykuje magię, ten popełnia akt politeizmu; a 

ten, kto używa amuletów zostanie oddany (w życiu przyszłym) pod ich kontrolę”5. 

 

Mów: „Szukam schronienia u Pana jutrzenki  

przed złem tego, co On stworzył,   

przed złem ciemności, kiedy się szerzy,  

przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,  

i przed złem człowieka zawistnego w chwili, kiedy żywi zawiść”6. 

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
2 Koran, 4:51. 
3 Muhammad bin Abd al-Wahhab, Kitab at-Tauhid. 
4 Al-Buchari i Muslim. 
5 An-Nasai. 
6 Koran, 113. 
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Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Mudżahid (RA), Ikrima (RA), Hasan (RA), Katada(RA) i Ad-Dahak powiedzieli o „tych, 

którzy dmuchają na węzły”: „To czarownice”.  

Mudżahid (RA) powiedział: „Kiedy odprawiają czary, dmuchają w węzły”.  

Według innego hadisu, anioł Dżibril (AS) przyszedł do Proroka (SAAWS) i powiedział: 

„Czy cierpisz z powodu jakiegoś pożywienia, Muhammadzie?” Prorok (SAAWS) powiedział: 

„Tak”. Dżibril (AS) powiedział: „W Imię Allaha, wyrecytuję nad tobą słowa, które ochronią 

cię przed chorobą, na którą cierpisz, przed złem zawistnych ludzi i złem oka. Oby Allah cię 

wyleczył”.  

Aisza (RAA) powiedziała:  

„Na Wysłannika Allaha rzucono zaklęcie i wydawało mu się, że współżył z żonami, lecz 

naprawdę nie doszło do stosunku”. Sufjan (RA) powiedział: „Najgorszym rodzajem magii jest 

ta, która powoduje taki stan”.  

Potem Prorok (SAAWS) powiedział: „Aiszo! Czy wiesz, że Allah odpowiedział mi na 

pytanie, które Mu zadałem? Przyszli do mnie dwaj mężczyźni i jeden z nich usiadł przy mojej 

głowie, a drugi przy moich stopach. Ten, który siedział przy głowie powiedział do drugiego: 

‘Co się dzieje z tym człowiekiem?’ Drugi odpowiedział: ‘Rzucono na niego zaklęcie’. 

Pierwszy z nich powiedział: ‘Kto rzucił na niego zaklęcie?’ Tamten odpowiedział: ‘Labid bin 

Asam z plemienia Banu Zurajk, który jest sprzymierzeńcem żydów i hipokrytą’. Pierwszy 

zapytał: ‘Za pomocą czego?’ Drugi odpowiedział: ‘Za pomocą grzebienia i włosów z 

grzebienia’. Pierwszy zapytał: ‘Gdzie jest grzebień?’ Drugi odpowiedział: ‘W suchej korze 

palmy daktylowej pod skałą przy studni zwanej Zarwan’”.  

Aisza (RAA) powiedziała:  

„Prorok (SAAWS) udał się do tej studni, by usunąć grzebień. Potem powiedział: ‘Studnia, 

którą ujrzałem, wyglądała jakby zabarwiono ją henną, a palmy daktylowe przypominały 

głowy szatanów’. Prorokowi (SAAWS) udało się jednak usunąć ten grzebień. Wtedy 

powiedziałam: ‘Czyż nie ujawnisz tego?’ On odpowiedział: ‘Allah mnie uleczył, a mnie 

nienawistnym jest rozpowiadanie wśród ludzi o nikczemności innych’”1. 

 

Relacjonował Zajd bin Arkam (RAA):  

Żyd nazywający się Labid bin Asam rzucił czar na Proroka (SAAWS). Kiedy Prorok 

(SAAWS) zaczął cierpieć z jego powodu, Dżibril (AS) przyszedł do niego i objawił mu sury al-

Falaq i an-Nas, a potem powiedział: „Zaprawdę, to żyd użył czarów przeciw tobie”.  

Prorok(SAAWS) wysyłał Alego ibn Abi Taliba (RAA), by odnalazł przedmiot, za pomocą 

którego rzucono urok. Gdy wrócił, Prorok (SAAWS) nakazał mu rozwiązywać węzły i 

recytować Koran przy każdym. Gdy było po wszystkim, Prorok (SAAWS) powstał, jakby ktoś 

rozciął krępujące go więzy2.  

 

Jeśli czary zostały rzucone na Proroka (SAAWS), to mogą zostać rzucone na każdego z 

nas. Z tego powodu wszystkie osobiste rzeczy powinniśmy trzymać przy sobie i nie 

dopuszczać do nich nieznajomych. Dżinn działa jak pies tropiciel – znając zapach swojej 

ofiary dopadnie ją bez problemu. Natomiast gdy już rzucono na nas czar, to jedyną skuteczną 

metodą leczenia jest recytacja Koranu, a wszelkie inne mogą jedynie pogorszyć sytuację. 

Inną metodą leczenia ofiary magii była praktyka zwana an-nuszrah, polegająca na 

unieszkodliwianiu czarów innymi czarami. 

 

Relacjonował Dżabir bin Abdallah (RAA):  

                                                 
1 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
2 Al-Bajhaki i Abd al-Humajd; podobną wersję tej historii przekazał Al-Buchari. 
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Wysłannik Allaha (SAAWS) zapytany o an-nuszrah odpowiedział, że pochodzi ona od 

Szatana1. 

 

Wróżbiarstwo 

 

O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość 

wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!2 
 

Od niepamiętnych czasów wśród ludzi byli tacy, którzy głosili, że posiadają wiedzę na 

temat przyszłości. Zwano ich różnie: wróżbitami, jasnowidzami, wieszczami, wyroczniami, 

chiromantami, astrologami… Używali i używają oni różnych metod, które według nich 

pozwalają im poznać przyszłość. Wróżą z fusów, liczb, horoskopów, kart, kości, ptaków, linii 

papilarnych itd.  

Generalnie wszystkich wróżbitów można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej z nich 

należą ci, którzy nie posiadają żadnej tajemnej wiedzy. Opowiadają oni wyłącznie o tym, co 

może przytrafić się większości ludzi, jak kłótnie w rodzinie, wyjazd na wakacje czy awans w 

pracy. Do drugiej kategorii należą ci, którzy potrafią kontaktować się z dżinnami. Są oni w 

stanie powiedzieć o tym, co było w przeszłości i co jest w teraźniejszości, ale mają nikłą 

wiedzę na temat przyszłości. 

 

Powiedz: „Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!” Oni 

zaś nie wiedzą, kiedy będą wskrzeszeni3. 

 

Relacjonował Ibn Umar (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jest pięć kluczy do tego, co skryte, o których 

wiedzy nie ma nikt poza Allahem. Nikt nie wie, co jest w łonie, jak tylko Allah. Nikt nie wie, co 

zdarzy się jutro, jak tylko Allah. Nikt nie wie, kiedy spadnie deszcz, jak tylko Allah. Nikt nie 

wie, kiedy umrze, tylko Allah zna dokładną datę naszej śmierci. Nikt nie wie, kiedy zacznie się 

Ostatnia Godzina, jak tylko Allah4. 

 

Relacjonował Masruk (RAA):  

Aisza (RAA) powiedziała: Jeśli ktoś powie ci, że Muhammad (SAAWS) widział swojego 

Pana to jest on kłamcą, ponieważ Allaha powiedział: „Nie dosięgają Go spojrzenia, lecz On 

dosięga spojrzenia. On jest Przenikliwy, Świadomy!”, a jeśli ktoś powie ci, że Muhammad 

(SAAWS) zna to, co skryte, to jest on kłamcą, gdyż Allah powiedział: „Nikt nie zna tego, co 

ukryte w niebiosach i na ziemi, z wyjątkiem Boga!”5 

 

Dawniej dżinny informowały wróżbitów o wydarzeniach z przyszłości. Dżinny zbliżały się 

do najniższego nieba i słuchały rozkazów Allaha dotyczących przyszłości, które anioły 

przekazywały między sobą, a później wracały na Ziemię i opowiadały o nich wróżbitom. Tak 

działo się przed początkiem Posłannictwa Proroka Muhammada (SAAWS). Jednak gdy 

Prorok (SAAWS) rozpoczął swą misję, Allah zesłał aniołów, którzy bronią najniższego 

poziomu nieba, używając meteorów. 

 

Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.  

                                                 
1 Ahmad, Abu Daud. 
2 Koran, 5:90. 
3 Koran, 27:65. 
4 Al-Buchari. 
5 Al-Buchari. Por. Koran, 6:103, 27:65. 
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Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.  

A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący1. 
 

„A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia.   

Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje 

teraz, znajduje płomień w zasadzce”2. 
 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):   

W czasie gdy Prorok (SAAWS) i grupa jego towarzyszy poszli na bazar Ukaz, szatani 

zostali powstrzymani przed podsłuchiwaniem informacji z nieba. Gdy zostali pogromieni 

meteorami, wrócili do swoich pobratymców. Kiedy inne dżinny spytały ich, co się stało, 

opowiedzieli im o tym, co ich spotkało. Któryś z nich zasugerował, że musiało wydarzyć się 

coś ważnego, więc wyruszyli szukać przyczyny. Niektórzy z nich dotarli do Proroka (SAAWS), 

gdy modlił się wraz ze swymi towarzyszami, więc domyślili się, że to musi być przyczyna nowo 

powstałej blokady. Gdy wrócili do innych dżinnów powiedzieli: „Zaprawdę, słyszeliśmy 

cudowny Koran, który prowadzi ku prawości, więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy 

dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu”3. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA): 

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Dżinny schodzą na dół, aż dotrą do magika lub 

wróżbity i przekażą mu informację. Czasami meteor trafia ich, zanim zdążą uciec. Jeśli jednak 

uda im się uciec, dodają sto kłamstw do tego, co usłyszeli”4. 

 

Dżinny same z siebie nie znają przyszłości, więc od czasu rozpoczęcia misji proroczej 

Proroka Muhammada (SAAWS) aż do Dnia Sądu mogą opowiadać wróżbitom jedynie 

kłamstwa. 

Dżinny mogą jednak poznać plany człowieka.  Dzieje się tak, ponieważ gdy ktoś 

przychodzi do wróżbity, przychodzi wraz ze swoim towarzyszącym dżinnem, który zna 

wszystkie jego sekrety. Towarzyszący temu człowiekowi dżinn może powiedzieć wszystko 

dżinnowi wróżbity. Z tego powodu wielu wróżbitów może opowiedzieć nam o historiach z 

naszej przeszłości lub nawet o naszych planach na przyszłość. 

Z powodu bluźnierstw, jakie wiążą się z praktykowaniem wróżbiarstwa oraz 

bałwochwalstwa, jakie przejawia się poprzez wiarę w możliwość ucieczki przed 

Przeznaczeniem i Wolą Allaha, Islam całkowicie zakazuje takich praktyk. 

 

Relacjonował Abu Hurajra (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś z was odwiedzi wróżbitę i uwierzy w to, 

co powiedział, to nie uwierzył w to, co zostało objawione Muhammadowi”5. 

 

Relacjonował Imran bin Husajn (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Nie jest spośród nas ten, kto praktykuje wiarę w 

złe znaki lub zleca tę praktykę komuś innemu; ten, kto praktykuje wróżbiarstwo lub zleca 

komuś innemu, by wróżył dla niego; ten, kto praktykuje magię lub zleca komuś innemu, by 

                                                 
1 Koran, 15:16-18. 
2 Koran, 72:8-9. To przytoczone słowa dżinnów. 
3 Al-Buchari i Muslim. Zob. Koran, 72:1-2. 
4 Muslim. 
5 Abu Daud, Ibn Madża, At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim. 
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czarował dla niego. Kto odwiedza wróżbitę i wierzy w jego słowa, ten nie uwierzył w to, co 

zostało objawione Muhammadowi”1.  

 

Wiara w słowa wróżbitów jest równoznaczna z niewiarą, natomiast samo odwiedzanie i 

słuchanie ich jest ciężkim grzechem. Karą za ten grzech jest to, że modlitwy osoby, która go 

popełniła, przez czterdzieści dni nie zostaną przyjęte przez Allaha (osoba, która odwiedziła 

wróżbitę, nadal musi się modlić, ale nie otrzyma nagrody za swoje modlitwy). To samo tyczy 

się innych metod poznawania wróżb, jak oglądanie wróżbitów w telewizji, czytanie 

napisanych przez nich artykułów, horoskopów itp. 

 

Relacjonowała Hafsa (RAA):  

Wysłannik Allaha(SAAWS) powiedział: „Modlitwy tego, który poszedł do wróżbity, pytając 

go o cokolwiek, nie zostaną wysłuchane przez czterdzieści dni”2. 

 

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych rodzajów wróżbiarstwa 

jest astrologia. Islam jednak jasno mówi, że w gwiazdach nie ma ukrytych znaków 

dotyczących przyszłości, dlatego astrologia jest rodzajem bałwochwalstwa. 

 

Relacjonował Ibn Abbas (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Jeśli ktoś uczy się astrologii, uczy się jednej z 

gałęzi magii. Im dłużej tym się zajmuje, tym bardziej grzeszy”3. 

 

Katada (RA) powiedział:  

Allah stworzył gwiazdy z trzech powodów: po pierwsze, jako ozdobę nieba; po drugie, by 

kamienować diabły; po trzecie, by pomagały podróżnikom w nawigacji. Każdy, kto poszukuje 

w gwiazdach czegokolwiek innego i spekuluje, popełnia wielki błąd, traci swoją nagrodę w 

życiu przyszłym i bierze na siebie coś, o czym nie posiada żadnej wiedzy4. 

 

O trzech powodach stworzenia gwiazd mówi też Allah w Koranie: 

 

My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia 

szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego5. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Nie oznacza to, że gwiazdy faktycznie są pociskami, ponieważ nie poruszają się. Raczej to 

meteory są pociskami, gdyż obserwujemy ich ruch oraz wiemy, że pochodzą z gwiazd. A Allah 

wie najlepiej6. 

 

On jest Tym, Który uczynił dla was gwiazdy, abyście kierowali się według nich w 

ciemnościach – na lądzie i na morzu. Przedstawiliśmy wyraźnie znaki dla ludzi, którzy 

wiedzą!7 

 

                                                 
1 Al-Bazzar oraz At-Tabarani, który przekazał powyższy hadis z autorytetu Ibn Abbasa (RAA). 
2 Muslim. 
3 Abu Daud. 
4 Al-Buchari. 
5 Koran, 67:5. 
6 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
7 Koran, 6:97. 



150 
 

Gwiazdy i inne ciała niebieskie są stworzeniami Allaha i całkowicie podlegają Jego Woli. 

Są to obiekty nieożywione, jak więc mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę? Pewne wydarzenia 

z przyszłości zostały przekazane Prorokom (AS), jednak nikomu więcej. Ktokolwiek twierdzi, 

że gwiazdy pokazały mu przyszłość, nie dość, że jest kłamcą, to jeszcze oskarża o kłamstwo 

Allaha!  

Niestety niektórzy spośród astrologów lub ludzi wierzących w astrologię twierdzą, że 

gwiazdy pokazują im przyszłość, a dla usprawiedliwienia swoich praktyk używają poniższego 

wersetu koranicznego:   

 

…i znaki rozpoznawcze, a według gwiazd oni znajdują drogę1. 
 

Już w świetle przedstawionych wcześniej dowodów możemy być absolutnie pewni, że taka 

interpretacja Słów Allaha jest całkowicie błędna.  

 

At-Tabari powiedział:  

Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Znaki rozpoznawcze w tym wersecie oznaczają 

drogowskazy i punkty orientacyjne w godzinach dziennych. Nie odnoszą się one do gwiazd. 

Słowa ‘według gwiazd oni znajdują drogę’ oznaczają, że ludzie dzięki gwiazdom znajdują 

drogę w nocy, podróżując po morzu i na lądzie”2. 

 

Żaden muzułmanin nie powinien nosić jakichkolwiek symboli ciał niebieskich ani znaków 

zodiaku, nie powinien pytać innych, pod jakim znakiem się urodzili, nie powinien czytać 

horoskopów… Muzułmanin, który z powodu swojej niewiedzy kierował się jakimkolwiek 

rodzajem wróżb, powinien powrócić ze skruchą do Allaha i odnowić swoje wyznanie wiary w 

Jednego Boga. 

Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jeden logiczny dowód na to, że wszelkie 

praktyki wróżbitów są kłamstwem. Gdyby faktycznie znali oni przyszłość, mogliby uciec od 

wszelkich kłopotów i być zawsze szczęśliwymi. Jednak widzimy, że zawsze są oni smutni i 

przygnębieni. Gdyby znali przyszłość, z pewnością wygrywaliby na loterii, jednak zamiast 

tego występują w rozmaitych programach telewizyjnych, ogłaszają się w gazetach i próbują 

wyłudzić od ludzi ich pieniądze. 

 

 

Szirk wśród muzułmanów 
 

Mimo wyraźnych dowodów z Koranu i sunny w temacie politeizmu, wielu spośród 

hipokrytów uparcie trwa w swojej ignorancji, twierdząc, że nie jest możliwe, by muzułmanie 

popadli w bałwochwalstwo. Uważają oni, że praktyki politeistyczne ograniczają się jedynie 

do modlenia się wprost do obrazów lub statuetek, a bałwochwalstwa nie można popełnić w 

żaden inny sposób. Jest to stwierdzenie absurdalne i całkowicie sprzeczne z Islamem. Czy są 

oni ślepi lub głusi? Czy nie posiadają rozumu? Gdyby muzułmanie nie mogli zbłądzić, to 

również ludzie Księgi nigdy by nie zbłądzili! 

 

Czy nie widziałeś tych, którym została dana część Księgi? Oni wierzą w fałszywe bóstwa: 

Dżibta i Saguta, i mówią o tych, którzy nie uwierzyli: „Ci są na lepszej drodze aniżeli ci, 

którzy uwierzyli”3. 

 

                                                 
1 Koran, 16:16. 
2 At-Tabari, Dżami al-Bajan fi Tawil al-Koran. 
3 Koran, 4:51. 
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Powiedz: „Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u 

Boga? Ci, których przeklął Bóg i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie, 

ci, którzy czcili bałwany – znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi, którzy najbardziej 

zbłądzili z równej drogi”1. 

 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Allah powiedział nam, że Przeklął tych, którzy nie uwierzyli spośród synów Izraela. Fakt 

ten był znany takim Prorokom, jak Dawid (AS) i Jezus (AS), syn Marii (AS). Przekleństwo 

Allaha spadło na synów Izraela, gdyż byli nieposłuszni względem Allaha i niesprawiedliwi 

względem Jego stworzeń.  

Al-Aufi przekazał, że Ibn Abbas (RAA) powiedział: „Są oni przeklęci w Torze, Ewangelii, 

Psalmach oraz Koranie”2. 

 

Kiedy sprzeczali się między sobą w ich sprawie, powiedzieli: „Wznieście nad nimi 

budowlę; Pan zna ich najlepiej!” Ci, którzy odnieśli zwycięstwo w ich sprawie, powiedzieli: 

„Powinniśmy zbudować nad nimi meczet!”3 
 

Ibn Kasir (RA) powiedział:  

Prorok (SAAWS) powiedział, ostrzegając nas przed tym, co zrobili ludzie przed nami: 

„Przekleństwo Allaha spadło na żydów i chrześcijan, którzy wzięli groby swoich Proroków 

(AS) i pobożnych ludzi jako miejsca czci”.  

Zostaliśmy również poinformowani, że gdy władca wiernych Umar bin al-Chattab (RAA) 

znalazł grób Prorok Daniela (AS) w Iraku, rozkazał, by wiedza o położeniu tego grobu 

została ukryta, a inskrypcje, które tam znaleziono, zostały pogrzebane w ziemi4. 

 

Ponadto Prorok (SAAWS) wielokrotnie ostrzegał nas przed politeizmem i powiadomił nas 

o tym, że niektórzy spośród muzułmanów zbłądzą i będą oddawać cześć bożkom, tak jak 

zbłądzili żydzi i chrześcijanie. 

 

Przyszedł do was Posłaniec spośród was.  Ciąży mu to, co wy czynicie złego. On jest o 

was zatroskany, dla wiernych jest dobrotliwy, litościwy5. 

 

Relacjonował Abu Said al-Chudri (RAA):  

Wysłannik Allaha powiedział: „Podążycie tą samą drogą, co ci, którzy byli przed wami, 

jak pióra strzał, które przypominają siebie wzajemnie. Nawet, jeśli wejdą oni do nory 

jaszczurki pustynnej, to wy podążycie za nimi”. Towarzysze spytali: „O Wysłanniku Allaha! 

Czy mówisz o żydach i chrześcijanach?” Prorok (SAAWS) odpowiedział: „A o kim innym 

miałbym mówić, jak nie o nich?”6 

 

Relacjonował Abdullaah bin Amr (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „To, co stało się z dziećmi Izraela, stanie się z 

moją wspólnotą, jak jeden but podobny jest do drugiego, do tego stopnia, że jeżeli jeden z 

nich popełni otwarcie stosunek ze swoją matką, ktoś z mojej wspólnoty postąpi tak samo. 

Dzieci Izraela podzieliły się na siedemdziesiąt dwie grupy, a moja wspólnota podzieli się na 

                                                 
1 Koran, 5:60. 
2 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
3 Koran, 18:21. 
4 Ibn Kasir, Tafsir al-Koran al-Azim. 
5 Koran, 9:128. 
6 Al-Buchari i Muslim. 
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siedemdziesiąt trzy grupy. Wszystkie z nich będą w Ogniu, oprócz jednej”. Towarzysze 

spytali: „Wysłanniku Allaha, kim oni są?” Odparł: „To ci, którzy naśladują mnie i moich 

towarzyszy”1. 

 

Relacjonował Sauban (RAA):  

Wysłannik Allaha (SAAWS) powiedział: „Ostatnia Godzina nie nadejdzie, zanim część 

mojej wspólnoty nie zacznie oddawać czci bożkom”2. 

 

                                                 
1 At-Tirmizi. 
2 Abu Daud, Ibn Madża, At-Tirmizi. 
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