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ISTOTA MUZUCMAGSKIEJ DOSKONACODCI 
 

 Islam opiera siM na dogmacie taw {d1, opisujRcym Boga w terminach 
absolutnej jednoYci. Ta prawda, bMdRca g[ównym filarem islamu, nadaje kie-
runek ca[ej religii oraz kszta[tuje muzu[maaskR wizjM Ywiata i cz[owieka. 
Wszystko wysz[o od Jednego Boga – Allaha i wszystko do Niego zmierza. 
On jest transcendenty wobec stworzenia, ale jest teb wszechobecny i imma-
nentny. Takie pojMcie Boga zosta[o objawione Prorokowi Muhammadowi 
w – jak uwabajR muzu[manie – prawdziwej i doskona[ej religii (d{n; Sura 
3,19; 5,3) i odtRd nie trzeba szukah innej (Sura 3,85), tym bardziej be jest to 
religia zgodna z naturR otrzymanR w chwili stworzenia: 

Przeto zwróh swoje oblicze ku religii [d{n], jak cz[owiek gorliwie pobobny [ a-

n{f]2, zgodnie z naturR [fi!ra], jakR Bóg obdarzy[ [fa!ara]3 ludzi przy stworzeniu. – 
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1 Jest to rzeczownik ods[owny (ma"dar) drugiego tematu pochodnego czasownika wa  ada, 

który oznacza „jednoczyh, wyznawah wiarM w Jedynego Boga”. 
2 Czasownik  anafa znaczy „zwrócih siM”, zw[aszcza od ba[wochwalstwa ku prawoYci i praw-

dziwej religii, na wzór Abrahama. Terminem  an{f okreYla siM zwykle monoteistów, nie bMdRcych 
bydami ani chrzeYcijanami, w czasach #~hiliyya (niewiedzy) przed nadejYciem islamu. Zob. E.W. 
L a n e. An Arabic-English Lexicon. Vol. 1-8. Beirut: Librairie du Liban 1968 s. 658. Wersja 
online: http://www.tyndalearchive.com//TABS/Lane/index.htm [dostMp: 1.07.2012]). 

3 Czasownik fa!ara oznacza „roz[upah, rozczepih, wyprowadzih do istnienia”. W odniesieniu 
do Boga oznacza stworzenie z niczego lub stworzenie pierwotnej materii, która podlega dalszym 
procesom tworzenia, na wzór ciasta pozostawionego do zakwaszenia. Zob. L a n e. An Arabic-
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Nie ma badnej odmiany [tabd{l]4 w stworzeniu Boga! – To jest religia prawdziwa, 
lecz wiMkszoYh ludzi nie wie. NawracajRc siM [mun{b{n]5 do Niego, bójcie siM Go 
[wattaqyhu], odprawiajcie modlitwM [al- al~t] i nie bRdxcie z liczby tych, którzy 
Jemu dodajR wspó[towarzyszy [mušrik{n]! (Sura 30,30-31)6. 

 Fi!ra, o której mówi powybszy tekst, wyraba wrodzone cechy cz[owieka 
zwanego hanifem. Do nich naleby przede wszystkim naturalna sk[onnoYh do 
uznania JednoYci Boga, o czym cz[owiek zaYwiadczy[ jub w chwili stwo-
rzenia (Sura 7,172). Ta zdolnoYh do uznania prawdy o Jedynym Bogu nie 
wynika z faktu bycia bydem lub chrzeYcijaninem, ale opiera siM na wrodzo-
nej naturze na wzór postawy Abrahama (Sura 2,135). Zgodnie z koncepcjR 
fi!ry kabde dziecko w chwili narodzenia otrzymuje czystR naturM, opierajRcR 
siM na prawdziwej religii islamu. PrzyjMcie innych religii, takich jak judaizm, 
chrzeYcijaastwo lub zaratusztrianizm, pochodzi z wychowania otrzymanego 
od rodziców (Bukhari, 2,23,441)7. Cytowany wybej tekst koraniczny zazna-
cza równieb, be nie ma w stworzeniu Boga badnej odmiany. Stwierdzenie to 
oznacza, be osiRgniMcie doskona[oYci w islamie polega nie tyle na „ewolucji” 
cz[owieka w róbnych dziedzinach, ile na powrocie do pierwotnej i dosko-
na[ej natury otrzymanej od Boga. Dokonuje siM to zarówno w wymiarze 
fizycznym, jak i duchowym. Pierwszy z nich wyznacza granice w dokony-
waniu znacznych i niepodyktowanych wzglMdami zdrowotnymi zmian 
w ludzkim ciele8, jakkolwiek nie zabrania siM stosowania zwyk[ych Yrodków 
s[ubRcych do jego upiMkszania, niezbMdnych zw[aszcza z racji higienicznych 
 

English Lexicon s. 2415; zob. takbe A b d u l l a h  Y y s u f  zA l {. The Meaning of the Holy 

Qur"~n. Beltsville, MD: Amana Publications 2008 n. 120. 
4 Rzeczownik ods[owny tabd{l drugiego tematu pochodnego czasownika baddala oznacza 

zmianM kszta[tu rzeczy z zachowaniem jej istoty. Ubywano go jednak takbe w sensie zamiany, za-
stRpienia rzeczy, zak[adajRcego zmianM istotowR. Zob. L a n e. An Arabic-English Lexicon s. 167. 

5 Mun{b jest imies[owem czynnym czwartego tematu pochodnego czasownika opartego na 
rdzeniu n-w-b. Rdzea ten oznacza powroty do pewnego miejsca od czasu do czasu, a takbe zajMcie 
jakiegoY miejsca lub stanowiska jako zastMpca. W relacjach miMdzy cz[owiekiem a Bogiem wyraba 
powrót do Boga poprzez skruchM. Zob. L a n e. An Arabic-English Lexicon s. 2862. 

6 Tekst polski Koranu jest cytowany wed[ug t[umaczenia J. Bielawskiego: Koran. Warszawa: 
PIW 1986 (http://koran.apologetyka.com/czytaj [dostMp: 1.07.2012]). Dla analizy tekstu oryginal-
nego ubyto wydania zA b d u l l a h  Y y s u f  zA l {. The Meaning of the Holy Qur"~n. 

7 Zbiory hadisów, opowieYci stanowiRcych SunnM, czyli tradycjM Proroka Muhammada, do 
których nalebR Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawood, Sunan At-

Tirmidhi, Imam Malik’s Muwatta, Sunan Ibn Majah, sR dostMpne na The Hadith Library (ang.). 
http://ahadith.co.uk; tekst arabski: http://www.alazhr.com/books2/books.jsp [dostMp: 1.07.2012]. 

8 Na temat medycznych konsekwencji w islamie wynikajRcych z koncepcji fitry zob. O m a r  
H a s a n  K a s u l e  Sr. Change of Fitra. http://omarkasule-03.tripod.com/id702.html [dostMp: 
3.07.2012]. 
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(Muslim 2,502)9. Wymiar duchowy zaY wyraba siM w wyznawaniu wiary 
w Jedynego Boga. Celem kabdego cz[owieka jest powrót do pierwotnej natu-
ry, co w praktyce oznacza stanie siM muzu[maninem (Sura 21,108), czyli 
uznanie islamu za jedynR prawdziwR religiM. Zgodnie z tradycjR muzu[maa-
skR islam na koacu czasów stanie siM jedynR religiR na Ywiecie, która 
przygotuje ludzi na Dziea Zmartwychwstania, SRdu Ostatecznego i wiecz-
nego szczMYcia. Cz[owiek naleby bowiem do Boga, do Niego powróci. Do 
tego jedynego i wspólnego celu prowadzi go b[ogos[awieastwo oraz mi[o-
sierdzie Boga (Sura 2,156-157). Jak zaznacza Ibn Kathir w swoim komen-
tarzu do cytowanego wybej tekstu koranicznego (Sura 30,31)10, znakiem 
powrotu do Boga jest bojaxa Boba, czyli pamiMh o tym, be on stale widzi 
cz[owieka. Wyraba siM to szczególnie w modlitwie (która jest najwybszR 
formR szczerej czci, oddawanej tylko Jemu) i w ca[kowitym unikaniu ba[wo-
chwalstwa. Jak wyjaYnia dalej Ibn Kathir, trzy rzeczy sR fundamentem 
ummy, czyli wspólnoty muzu[maaskiej, które przynoszR zbawienie. SR to: al-

i l~!, czyli wykonywanie czynów tylko dla Boga, zgodnie z wrodzonR 
sk[onnoYciR fitry; modlitwa (!al~t), która odróbnia wierzRcego od nie-
wierzRcego; pos[uszeastwo, które go ochrania. 
 Islam w swej istocie oznacza ca[kowite poddanie siM, w pos[uszeastwie 
i w bojaxni Bobej, woli Boga na drodze wskazanej przez jego Pos[aaca. 
Przez takie postMpowanie osiRga siM szczMYliwoYh (Sura 24,52). Praktycznie 
polega to na kroczeniu drogR wyznaczonR przez Koran, bMdRcy dos[ownym 
s[owem Boga, oraz przez SunnM, ukazujRcR Muhammada jako doskona[y 
wzór do naYladowania. Oba te xród[a sta[y siM normR dla prawa i bycia 
muzu[manów. Streszcza siM ona w podstawowej regule nakazywania sobie 
nawzajem tego, co uznane i zakazywania tego, co naganne. Ten nakaz krze-
wienia cnót i zapobiegania z[u sta[ siM istotR islamskiego orMdzia (da"wah)11. 
Praktycznym wyrazem dobrego postMpowania sR dwa podstawowe kultowe 
obowiRzki, jakimi sR modlitwa i ja[mubna (Sura 9,71), co w pewnym sensie 
odpowiada podwójnemu przykazaniu chrzeYcijaaskiemu mi[oYci Boga i blix-
niego. Modlitwa reprezentuje duchowy i indywidualny wymiar religii, czyli 
obowiRzki wobec Boga, ja[mubna zaY wymiar spo[eczny, czyli obowiRzki 
wobec innych wspó[wyznawców. 
 

 9 Muslim oznacza #a${$ Muslim, czyli drugi z szeYciu zbiorów hadisów uznawanych przez 
Sunnitów za autentyczne. Jego autorem jest Muslim ibn al-Ha}}~} N{š~pyr{ (821-875). 

10 Tafsir Ibn Kathir do Sury 30,30-31. http://www.qtafsir.com [dostMp: 3.07.2012]. 
11 W oparciu o tM g[ównR zasadM muzu[maaskiego prawa w niektórych paastwach, np. w Ara-

bii Saudyjskiej i Afganistanie, utworzono „policjM religijnR”: Komitet Krzewienia Cnót i Zapo-
biegania Z[u, która ma czuwah nad moralnoYciR w spo[eczeastwie. 
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 Poszczególne etapy duchowoYci islamu, majRce prowadzih wiernego od 
wype[niania obowiRzków, ich uduchowienia poprzez wiarM i doprowadzenia 
do doskona[oYci, zosta[y skrótowo przedstawione w jednym z najbardziej 
znanych tekstów w Sunnie, jakim jest Hadis Gabriela (Muslim 1,1): 

 Przekaza[ Umar ibn Al-Chattab, be siedzieli z Prorokiem, kiedy pojawi[ siM 
mMbczyzna w niezwykle bia[ym ubraniu, o kruczoczarnych w[osach. Nie znah po 
nim by[o zmMczenia podróbR i nikt z nas go nie zna[. Usiad[ twarzR do Proroka, 
opierajRc kolana naprzeciw kolan Proroka, k[adRc d[onie na jego udach i powie-
dzia[: „Muhammadzie, powiedz mi o islamie [isl~m]”. Prorok odpowiedzia[: 
„Islam to zaYwiadczenie, be nie ma bóstwa prócz Allaha, i be Muhammad jest Jego 
wys[annikiem; odmawianie modlitwy [ al~t], p[acenie ja[mubny [zak~t], przestrze-
ganie postu [wa-ta yma] w ramadanie i pielgrzymowanie [wa-ta!u""a] do Domu 
[Kaby] jeYli ma siM na to Yrodki”. MMbczyzna odpar[: „Powiedzia[eY prawdM”. 
 ByliYmy zaskoczeni, widzRc, be pyta i potwierdza prawdziwoYh odpowiedzi. 
Ale on pyta[ dalej: „Opowiedz mi o wierze [{m~n]”. Wys[annik Allaha odpowie-
dzia[: „Wiara to wiara w Allaha, Jego Anio[ów, Jego KsiMgi, Jego Wys[anników 
i w Dziea Ostatni, Przeznaczenie [qadar] i jego dobre i z[e skutki”. MMbczyzna 
odpar[: „Powiedzia[eY prawdM”. 
 I zapyta[: „Powiedz mi o doskona[oYci wiary [i!s~n]”. Prorok odpowiedzia[: 
„To czczenie Allaha tak, jakbyY Go widzia[, a chociab go nie widzisz, On widzi 
ciebie [an ta#buda All~ha ka$annaka tar~hu fa-in lam takun tar~hu fa-innahu 

yar~ka]”. 
 MMbczyzna powiedzia[: „Powiedz mi, kiedy nadejdzie Godzina [Dziea Zmar-
twychwstania; al-s~#at]?”. Prorok odpowiedzia[: „Nie mam o tym wiMkszej wie-
dzy nib ty”. 
 A on poprosi[: „Powiedz mi o jej znakach”, na co Prorok odpar[: „WYród nich 
sR: niewolnica urodzi swR paniR, bosi, nadzy i biedni pasterze rywalizowah bMdR 
w budowie wysokich budynków”12. 
 MMbczyzna odszed[. Prorok milcza[ przez chwilM, a potem zapyta[ mnie: „Uma-
rze, wiesz, kim by[ pytajRcy?”. Odpowiedzia[em: „Allah i Jego Pos[aniec wiedzR 
najlepiej”. Prorok powiedzia[: „To by[ Gabriel [�ibr{l], przyby[, aby uczyh was 
waszej religii [al-d{n]”13. 

 

12 Wed[ug niektórych komentatorów pierwszym znakiem jest matka sprzedana i kupiona nie-
Ywiadomie przez swoje dzieci jako niewolnica; czMYciej jednak dostrzega siM tu zepsucie obyczajów, 
polegajRce na traktowaniu rodziców jako niewolników przez swoje dzieci. W drugim znaku widzi 
siM czasami arabskich Beduinów, którzy dzisiaj rywalizujR w budowie wysokich budynków. Zob. 
I b n  D a q î q  a l - ’ î d. Imâm an-Nawawî’s 40 Hadîth Explanation. http://abdurrahman.org/ 
sunnah/nawavi40explanation.html [dostMp: 5.07.2012]. 

13 Zob. Imam Nawawi 2. W: J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî. Com-

mentary of forty Hadiths of an Nawawi. http://www.archive.org/details/FortyHadiths (tekst arab-
ski i angielski z komentarzem) [dostMp: 5.07.2012]. Zbiór 40 hadisów Imama Nawawi (1234-
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 Wybej cytowany hadis mówi o trzech wymiarach religii, okreYlanej tutaj 
jako d{n. SR to: isl~m, {m~n i i s~n. Isl~m oznacza pierwszy i zewnMtrzny etap 
w religii, polegajRcy na wykonywaniu uczynków okreYlonych w piMciu fila-
rach islamu. Drugi etap, {m~n, jest wymiarem wewnMtrznym, który dotyczRcy 
serca cz[owieka i oznacza wiarM w ustalone dogmaty14; ihs~n zaY oznacza 
doskona[oYh w religii. MówiRc innymi s[owami, isl~m mówi o tym, „co siM 
powinno czynih”, czyli wyraba siM w prawie; im~n odpowiada na pytanie, 
„dlaczego powinno siM to czynih”, czyli pokazuje racje teologiczne; a ihs~n 

oznacza mistycznR doskona[oYh w religii, którR w islamie reprezentujR sufi. 

 
 

ISLAM 
 
 Pierwszym etapem w religii wskazanym w Hadisie Gabriela jest isl~m. 

Etymologicznie oznacza on „poddanie siM”. JednR z ga[Mzi prawa islam-
skiego – šar{!ah sR !ib~d~t, czyli akty kultu15. Równieb termin ib~d~t, ozna-
czajRcy niewolM, wskazuje na pos[uszeastwo, poddanie siM i pokorM s[ugi 
wobec swego pana. To jest zasadniczy motyw obowiRzków kultowych 
w islamie. JeYli wierny podda siM woli Bogu zgodnie z naukR szariatu, jego 
uczynek bMdzie przyjMty. Podstawowymi xród[ami dla prawa islamskiego sR 
Koran i Sunna, czyli – inaczej mówiRc – Bóg i Muhammad. O tym nie-
ustannie przypomina muzu[maninowi pierwszy filar islamu, zwany šah~dah 

– Ywiadectwo, polegajRce na zaYwiadczeniu, be „nie ma bóstwa prócz Al-
laha” i be „Muhammad jest wys[annikiem Allaha”16. Na okreYlenie tej for-
mu[y ubywa siM równieb formy liczby podwójnej – šah~dat~n, czyli dwa 
Ywiadectwa, poniewab jest wyznaniem dwóch zasadniczych prawd wiary: 
w Jedynego Boga – Allaha i w prorockR funkcjM Jego wys[annika – Muham-
mada. Najpierw siM zaYwiadcza, be nie ma Boga prócz Allaha, by powie-
dzieh, be wykonuje siM uczynki tylko dla Boga, a nastMpnie uznaje siM 
 

1278) przedstawia g[ówne pojMcia islamu w dziedzinie wiary, etyki i fiqh (prawa). T[um. polskie: 
http://sites.google.com/site/oislamie/rijad-as-salihin/005-czujnosc [dostMp: 5.07.2012]. 

14 Jebeli terminy isl~m i {m~n wystMpujR oddzielnie, wtedy zwykle sR ubywane zamiennie. 
W islamie wymiary zewnMtrzny i wewnMtrzny sR YciYle ze sobR powiRzane; zob. M o h a m m a d  
R a z i. Reality of Iman. http://www.learndeen.com/jm/deen-islam/aqueeda-a-tawheed/36/186-
reality-of-iman.html [dostMp: 5.07.2012]. 

15 Te formalne i obowiRzkowe akty kultu naleby odróbnih od innych i nieobowiRzkowych, 
o których mówi Sunna. DrugR ga[MziR prawa sR mu!~mal~t (transakcje); podzia[ odpowiada mniej 
wiMcej prawu kanonicznemu (koYcielnemu) i Ywieckiemu. Zob. J. D a n e c k i. Podstawowe wia-

domoYci o islamie. Warszawa: Dialog 2007 s. 219. 
16 (Ašhadu an) l~ il~ha illa (A)ll~ha, (wa ašhadu anna) Mu ammad(an) rasylu (A)ll~h. 
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Muhammada za Jego Wys[annika, by wskazah wiernemu, be najlepszym 
wzorem do naYladowania w okazaniu tego pos[uszeastwa jest ostatni Prorok 
Allaha17. Na tym polega pierwszy etap religii muzu[maaskiej i do tego na-
Yladowania Proroka w adoracji Jedynego Boga wzywa Koran. Muhammad 
jest uwabany w islamie tylko za Ymiertelnego cz[owieka, podobnego do in-
nych. Sta[ siM jednak „piMknym wzorem” do naYladowania (Sura 33,21) 
z racji otrzymanego objawienia Bobego, w którym przekaza[ prawdM o Bogu 
Jedynym, wezwa[ do czynienia dobra i unikania ba[wochwalstwa w oczeki-
waniu na spotkanie z Bogiem w Dniu Ostatecznym. W tym wyraba siM praw-
dziwy kult i oddawanie czci Panu (bi- ib~dati rabbihi; Sura 18,110). Szczera 
wiara w objawienie przekazane Muhammadowi i uznanie go za prawdM po-
chodzRcR od Pana oraz dokonywanie dobrych dzie[ doprowadzR wiernego do 
oczyszczenia od z[a i do udoskonalenia ducha (Sura 47,2). 
 Pierwszy etap islamu polega zatem na zrozumieniu, be ludzie istniejR po to, 
by oddawah czeYh Bogu wed[ug zasad ustalonych przez Proroka. TM wolM Boga 
poznaje siM poprzez Koran, zwany furq~n, czyli odróbnienie fa[szu od prawdy, 
dobra od z[a (Sura 2,185), oraz poprzez SunnM, czyli tradycjM Proroka, która 
objaYnia Koran. Pos[uszeastwo okazane Bogu i Prorokowi nadaje wartoYh 
wszystkim uczynkom w islamie18, a szczególnym znakiem tego jest intencja 
niyyah, która jest istotnR czMYciR wszystkich praktyk rytualnych zib~dah19: 

Przekaza[ Amir ul-Mu’minin, Abu Hafs ’Umar ibn al-Khattab: S[ysza[em Wy-
s[annika Allaha, jak mówi[: „Czyny sR (oceniane) na podstawie intencji [niyy~t], 
kabdy wiMc bMdzie mia[ to, co zamierza[. I tak, ten, kto wyemigrowa[ [hi!ra] dla 
Boga i Jego Pos[aaca, jego hi!ra jest dla Boga i Jego Pos[aaca. JeYli jego hi!ra 
zosta[a dokonana dla uzyskania dóbr Ywiata lub dla poYlubienia bony, jego hi!ra 
jest dla rzeczy, dla której wyemigrowa[”20. 

 Ta intencja jest obowiRzkowa i powinna byh wzbudzana przed podjMciem 
praktyk rytualnych. Jej wymownym przyk[adem jest modlitwa talbiyah21, wy-

 

17 Zob. J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî. 
18 Zob. Imam M o h a m e d  B a i a n o n i e. Ibadah in Islam. http://www.islam1.org/khutub/ 

Ibadah_in_Islam.htm [dostMp: 7.07.2012]. 
19 W islamie mówi siM o trzech kryteriach, które pozwalajR uwabah czyn lub s[owa za  ib~-

dah. SR nimi zewnMtrzne akty cia[a, wewnMtrzne akty serca (niyyah) oraz wzajemne relacje 
spo[eczne (mu ~mal~t). O tych trzech elementach mówiR hadisy Imama Nawawi: 1, 5 i 6. Zob. 
J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî komentarz do hadisu 1. 

20 Imam Nawawi 1. 
21 „Oto jestem, mój Bobe, oto jestem (na Twoje rozkazy)! Oto jestem, nie masz towarzyszy, 

oto jestem! Chwa[a i [aska nalebR do Ciebie, teb i królowanie. Nie masz wcale towarzyszy”. 
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powiadana podczas pielgrzymki do Mekki w chwili przejYcia w stan konsekra-
cji i r~m. Formalnej i obowiRzkowej intencji przed aktami kultu powinna od-
powiadah gotowoYh serca i szczeroYh (i!l~s) wobec Boga w dokonywaniu ak-
tu. Serce jej nie okazuje, gdy ktoY pope[nia širk, czyli dodaje wspó[towarzyszy 
Bogu. SpecyficznR formR širk mogR byh nawet egoistyczne pragnienia, zwane 
haw~, polegajRce na tym, be dokonuje siM aktu dla innych celów nib dla Boga, 
np. dla pokazania siM innym, dla wynagrodzenia czy dla w[asnego samozado-
wolenia22. Przy tak niew[aYciwej intencji akty stajR siM niewabne (b~"il)23. 
 WewnMtrzna intencja jest jednak trudnym do okreYlenia kryterium, dla-
tego powinno siM zawsze oceniah akt kultu równieb w Ywietle zewnMtrznej 
i niezmiennej normy, jakR jest Sunna: 

 Przekaza[ Abu Nadbih al-Irbad ibn Sariyah: Ostrzebenie Wys[annika Allaha 
wzbudzi[o w naszych sercach trwogM i [zy w oczach, tak be powiedzieliYmy: 
„O Wys[anniku Allaha, dajesz nam rady, tak jakby to by[a mowa pobegnalna”. 
Odpowiedzia[: „NakazujM wam, byYcie mieli taqw~ [bogobojnoYh] wobec Boga, 
byYcie s[uchali i byli pos[uszni, nawet jeYli waszym w[adcR jest niewolnik. Ten 
jednak, kto byje dostatecznie d[ugo wYród was, zobaczy wiele róbnic. Dlatego 
powinieneY przestrzegah mojej Sunny, Sunny Kalifów Sprawiedliwych i ich prawo-
rzRdnych nastMpców, trzymajRc siM ich zMbami trzonowymi. Uwabaj na nowo 
wprowadzone rzeczy, dlatego be kabda nowinka [bid#ah] jest b[Mdem”24. 

Cytowany hadis poucza, be jeYli siM nie postMpuje zgodnie z tym zewnMtrz-
nym kryterium, akt bMdzie odrzucony przez Boga, a czyn staje siM b[MdnR 
nowinkR, czyli bid#ah. Takie nowinki powinny byh odrzucone, podobnie 
dzie[o, które nie jest wykonane zgodnie z tradycjR wywodzRcR siM od Mu-
hammada25. W celu wyraxniejszego okreYlenia tej koncepcji opracowano 
szczegó[owe kryteria, które pozwalajR na ocenM wabnoYci aktu nalebRcego 
do #ib~dah. Jest ich piMh: czas, miejsce, liczba, sposób i rodzaj26. Islam – jak 
 

22 Podaje siM siedem egoistycznych pragniea: sprawiah, by okazah siM dobrym w sercu innych; 
szukah pochwa[y innych; unikah nagany od innych; szukah s[awy wYród innych; szukah bogactwa 
lub pieniMdzy innych; szukah us[ug albo mi[oYci innych; szukah pomocy innych. Zob. J a m a l  
A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî komentarz do hadisu 1. 

23 Zob. M o h a m m e d  F a d e l. Ibn Rajab’s Commentary on Imam Nawawi’s Forty Hadith. 

Hadith #1 “Actions are but by intentions”. http://www.sunnah.org/ibadaat/alamal_bilniyyat.htm 
[dostMp: 7.07.2012]. 

24 Imam Nawawi 28. 
25 Imam Nawawi 5. 
26 Na przyk[ad czas na modlitwy obowiRzkowe, na post w miesiRcu ramadan i na odbycie 

pielgrzymki ha)) jest YciYle okreYlony. Dok[adnie wyznacza siM teb miejsca, w których naleby 
dokonah rytów przewidzianych w czasie pielgrzymki ha)). Ustala siM liczbM rak#ah (uk[onów) 



KRZYSZTOF MODRAS OP 122 

uwabajR muzu[manie – jest religiR w pe[ni ukoaczonR, zgodnie z ostatnim 
objawionym wersetem Koranu: „Dzisiaj udoskonali[em dla was waszR reli-
giM [akmaltu lakum d{nakum] i obdarzy[em was w pe[ni MojR dobrociR; wy-
bra[em dla was islam jako religiM” (Sura 5,3)27. Dlatego uwaba siM jR za 
niezmiennR, czyli takR, do której nic siM nie dodaje ani siM nie usuwa. Taka 
zmiana by[aby obrazR Boga i Proroka. W zwiRzku z tym, dla unikniMcia nie-
bezpieczeastwa wprowadzenia nowinek, wzywa siM do unikania nawet spraw 
wRtpliwych, które nie sR jasno okreYlone: 

Przekaza[ Abu Abdullah al-Nu’man ibn Bashir: S[ysza[em od Wys[annika Allaha: 
„ZaprawdM, to, co jest zgodne z prawem [ al~l], jest oczywiste, i to, co jest 
niezgodne z prawem [ ar~m], jest oczywiste, a pomiMdzy tymi dwoma sR sprawy 
wRtpliwe [muštabih~t], których wielu ludzi nie zna. Kto wystrzega siM rzeczy wRt-
pliwych, zachowuje swojR religiM i honor nienaganne; a kto odda[ siM wRtpliwym 
rzeczom, odda[ siM niezgodnym z prawem, jak pasterz, który wypasa swoje stado 
wokó[ terenu chronionego [ im~], i wkrótce bMdzie je wypasa[ w nim. Zaiste, kab-
dy król ma teren chroniony, a rzeczy, które Bóg og[osi[ jako niezgodne z prawem, 
sR Jego terenem chronionym. Otób, w ciele znajduje siM kawa[ek miMsa [mu!"ah]; 
jeYli ono jest zdrowe, ca[e cia[o jest zdrowe, a jeYli jest skabone [fasadat], ca[e cia-
[o jest skabone, a to jest w[aYnie serce”28. 

 Al-Bukhari, autor najwabniejszego zbioru hadisów, umieYci[ ten tekst na 
poczRtku ksiMgi mówiRcej o sprawach dotyczRcych handlu, bo tu najczMYciej 
ma siM do czynienia ze sprawami, które nie bMdRc w pe[ni oczywistymi, 
mogR stah siM powodem odejYcia od prawa. Regu[a jest jednak szersza i do-
tyczy tych wszystkich spraw, na których temat by[y podzielone opinie, do 
takich naleba[a np. kwestia recytacji Sury OtwierajRcej, al-F~ti a, w modli-
twach29. Ogólnie mówiRc, oddaje siM czeYh Bogu, okazujRc mu pe[ne pos[u-
szeastwo, nawet w najmniejszych rzeczach. 
 

i su#yd (prostracji) w modlitwach oraz siedem $aw~f – okrRbea wokó[ Kaby. Sposób odbywania 
aktu, np. modlitwy, jest oparty na wzorcu pozostawionym przez Proroka. Równieb rodzaj 
zwierzMcia z[obonego na ofiarM nie jest dowolny. Powinien to byh zdrowy i doros[y osobnik ze 
zwierzRt domowych, do których sR zaliczane krowy, wielb[Rdy, kozy, owce i barany. 

27 Wed[ug tradycji muzu[maaskiej werset ten zosta[ objawiony pod koniec bycia Muham-
mada, w czasie pielgrzymki pobegnalnej, w dniu zAraf~t (9. dziea ostatniego miesiRca, �y (a)l-
�i}}a). Zob. Tafsir Ibn Kathir do Sury 5,3. 

28 Imam Nawawi 6. 
29 W sunnickim islamie formy etycznoYci zmieniajR siM w zalebnoYci od obowiRzujRcej w da-

nym rejonie szko[y prawnej (fiqh): hanafickiej, malikickiej, szafi’ickiej lub hanbalickiej. MajR 
one odmienne podejYcie do xróde[ prawa, np. przyjmujR róbne hadisy jako autentyczne, w nie-
jednakowym stopniu stosujR analogiM (qiy~s) w prawie. RóbniR siM teb w niektórych praktykach 
kultowych. Niemniej jednak zgadzajR siM w podstawowych zasadach i uznajR siM nawzajem. 
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 Komentatorzy dostrzegajR w ostatnim zdaniu wybej cytowanego hadisu 
aluzjM do adoracji Jedynego Boga, wynikajRcR z doktryny taw {d. Ten kult 
odbywa siM w sercu, bo tu dokonujR siM decyzje cz[owieka i okazuje siM 
pos[uszeastwo Bogu. Gdy serce jest mocne i zdrowe, czyli jest pe[ne wiary 
({m~n), poprowadzi cz[owieka do powstrzymywania siM od uczynków zaka-
zanych i niezalecanych30. Serce zaY pe[ne mi[oYci, chwa[y i bojaxni Bobej, 
powstrzymuje siM nawet od rzeczy wRtpliwych. Chore serce, które ma s[abR 
wiarM, krRbRc wokó[ rzeczy wRtpliwych, powoli oddaje siM rzeczom niezale-
canym, by z kolei pope[niah czyny zakazane, oraz zwlekah albo nawet za-
przeczah obowiRzkowym. Wynika to ze stanu serca, dlatego trzeba dbah 
o nie, oczyszczah je, leczyh z chorób, takich jak chciwoYh, zazdroYh i pycha, 
oraz wzmacniah wiarM i niR je obywiah31. 
 Przestrzeganie polecea w islamie odbywa siM zatem na zasadzie pos[u-
szeastwa, opierajRcego siM na autorytecie Boga, który daje przykazania. Ma 
to prowadzih do pe[nego pokoju32 i oczekiwania bez lMku na ostatecznR na-
grodM: „Tak! Ten, kto podda[ ca[kowicie [aslama] swe oblicze Bogu i czyni 
dobro [mu sin], bMdzie mia[ nagrodM u swego Pana. I tacy nie doznajR bad-
nego lMku ani teb nie bMdR siM smucih” (Sura 2,112). 
 
 

IMAN 
 
 Hadis Gabriela wymienia jako drugi etap religii {m~n, czyli wiarM33. 
W przeciwieastwie do isl~m, termin ten wyraba wewnMtrzny aspekt religii, 
polegajRcy na uznaniu prawdziwoYci prawd objawionych i na przylgniMciu 
do nich. Konkretnie chodzi o uznanie piMciu dogmatów wiary34, zgodnie 
z tym, jak naucza Koran: 

 

30 W prawie islamskim czyn mobe byh: w~!ib, far" (obowiRzkowy), sunna, mandyb, musta-
 abb (dozwolony i zalecany), mub~  (obojMtny religijnie), makryh (niezalecany, potMpiany), 
 ar~m (zakazany). ObowiRzkowymi sR filary islamu. Zalecany jest np. szacunek do starszych. 
Czyny obojMtne, których przyk[adem jest wybór jedzenia spoYród dozwolonego, mobna wykony-
wah lub nie. Niezalecane, np. rozwód, palenie papierosów, nie sR grzeszne same w sobie, ale 
mogR podlegah karze w pewnych okolicznoYciach. Czyny zakazane, np. jedzenie zakazane, alko-
hol, pozama[beaskie wspó[bycie seksualne, sR zarazem grzeszne, jak i podlegajR karze. 

31 Zob. J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî komentarz do hadisu 6. 
32 Arabski termin isl~m wyraba zarazem poddanie siM, jak i pokój. 
33 Termin {m~n oznacza „wiarM, przekonanie, pewnoYh”. Zbudowany na tym samym rdzeniu 

am~n znaczy „spokój, pewnoYh, bezpieczeastwo”. 
34 Niekiedy dodaje siM szósty dogmat, którym jest al-qadar – przeznaczenie. 
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Pos[aniec i ludzie wierzRcy uwierzyli [~mana] w to, co im zosta[o zes[ane od ich 
Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego anio[ów, w Jego KsiMgi i w Jego po-
s[aaców. My nie czynimy róbnicy miMdzy badnym z Jego pos[aaców! Oni powie-
dzieli: „Us[yszeliYmy i pos[uchaliYmy! Twoje przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie 
zmierza wMdrowanie!” (Sura 2,285) 

 Wierzy siM w to, co skryte ( ayb). Niemniej jednak aktowi wiary towa-
rzyszy pe[ne przekonanie w sercu (yaq{n) w prawdziwoYh ukrytych rzeczy. 
Ta pewnoYh pochodzi z autorytetu Boga objawiajRcego siM poprzez DwiMte 
KsiMgi w ciRgu ca[ej historii ludzkoYci. W zwiRzku z tym nie powinno siM tu 
mieh badnych wRtpliwoYci. To jest prosta droga (hud~) od Boga, która pro-
wadzi do szczMYliwoYci (Sura 2,2-5). Etap {m~n dotyka jub sfery nadprzyro-
dzonej. W teologii muzu[maaskiej poruszano temat relacji miMdzy wiarR 
i rozumem i uznano, be nie ma tu konfliktu, dlatego be obie majR to samo 
xród[o w Bogu. PodkreYla siM jednak, be wiara nie opiera siM na dowodach 
racjonalnych, bo wierzy siM bez widzenia (Sura 6,27-30). Wiara pochodzi od 
Boga (Sura 49,17) i to On otwiera na niR serce (Sura 6,125; 39,22). Ponadto 
wiara stworzea jest uczestnictwem w niestworzonej wierze Boga, dlatego be 
On jest wierny w najwybszym stopniu (al-mu!min – Sura 59,23). Bóg jest 
wierny w tym sensie, be to On jest xród[em pewnoYci w sercach wiernych, 
w których Ywiadczy o swojej JedynoYci. Nie jest to tylko czyste uznanie 
objawionej prawdy, ale przede wszystkim zaYwiadczenie, be uznaje siM Boga 
za najwybszy autorytet, który objawia prawdM i staje siM najwybszym gwaran-
tem prawdziwoYci35. S[owo Boga stanowi wiMc kryterium prawdy, nie wRtpi 
siM w jego autentycznoYh i ono potwierdza teb poprzednie objawienia. StRd 
wynika definicja islamu jako poddanie siM woli Boga i Jego przykazaniom36. 
 To rozróbnienie zewnMtrznego i wewnMtrznego elementu w wyznaniu wiary 
pojawi[o siM jub we wczesnym islamie37. PodkreYlano wtedy, be pierwszR rze-
czR w religii jest wypowiedzenie s[owem (qawl) formu[y šah~da, która jest 
warunkiem koniecznym do wyznania wiary. Powinno mu jednak towarzyszyh 
s[owo serca, rzeczywistoYh wewnMtrzna, zwana ta"d{q, czyli wewnMtrzne prze-
konanie i osRd o prawdomównoYci38, który jest zasadniczR czMYciR wiary. 
Uczynki zaY wykonane w oparciu o filary islamu (modlitwa, ja[mubna itd.) sR 
 

35 Zob. Th. S a m a m a. La vertu de religion dans l’islam. Jérusalem: Franciscan Printing 
Press 1978 s. 55. 

36 Tambe s. 68-69. 
37 Jest ono obecne wyraxnie w czasów Ibn �azm al-Andalys{ z Kordoby (994-1064). 
38 Zob. Sura 39,33-34: „A kabdy, kto przyszed[ z samR prawdR ["idq] i uzna[ jR za prawdM 

["addaqa] ... – tacy sR bogobojni [muttaqyn]. Oni otrzymajR u swego Pana to, co zechcR. To jest 
zap[ata dla czyniRcych dobro [mu#sin{n]!”. 
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jej dope[nieniem, dlatego be nagroda wieczna bMdzie tylko dla tych, którzy 
uwierzyli (~many) i czynili dobre dzie[a ( amily !~li"~t – Sura 95,6)39. W tym 
kierunku pójdzie teologia islamu: wiara nie jest tylko intelektualnym czy 
s[ownym uznaniem pewnych prawd, ale angabuje ona serce, jMzyk i inne 
cz[onki cia[a cz[owieka40. Chodzi nie tyle o wyjaYnienie prawd wiary, ile 
o szczere przylgniMcie do tego, co uwaba siM za S[owo Boga41. 
 Sprawa relacji miMdzy uczynkami a wiarR by[a tematem wielu dyskusji. Po-
jawi[y siM róbne opinie, w zalebnoYci od szko[y teologicznej czy prawnej42. 
Ogólnie mówiRc, aspekt zewnMtrzny religii (isl~m) i wewnMtrzny ({m~n) by[y 
ze sobR zawsze zwiRzane. Kto deklaruje siM jako muzu[manin tylko na 
zewnRtrz i nie ma wewnMtrznej wiary, jest nazywany ob[udnikiem (mun~fiq). 
Jego deklaracja o pos[uszeastwie Pos[aacowi Boga jest k[amstwem (Sura 
63,1-3). Koran zarzuca Beduinom nieYcis[oYh w wyrabaniu siM, gdy twierdzR, 
be uwierzyli (~mann~). W rzeczywistoYci tylko poddali siM (aslamn~), co 
oznacza, be znajdujR siM dopiero na pierwszym etapie religii. Do nastMpnego 
przejdR, gdy wiara wejdzie w ich serca. To szczere pos[uszeastwo Bogu i Po-
s[aacowi sprawi jednak, be zostanie zachowana wartoYh ich uczynków (Sura 
49,14). Kto zaY nie ma wewnMtrznej wiary, tego dobre czyny tracR wartoYh, 
dlatego be „ktokolwiek odrzuca wiarM ({m~n), to jego dzia[anie jest daremne 
["abi#a  amalu-hu] i on w byciu ostatecznym znajdzie siM wYród tych, którzy 
ponieYli stratM” (Sura 5,5)43. W praktyce, dla osiRgniMcia doskona[ej wiary, 
zaleca siM praktykowanie ga[Mzi wiary, czyli cnót, które powinny towarzyszyh 
wierze, a które zosta[y zebrane w oparciu o Koran i hadisy44: 

 

39 Por. Sura 43,68-69: „O s[udzy [ ib~d] moi! Nie obawiajcie siM tego Dnia i nie bRdxcie 
smutni! Wy, którzy uwierzyliYcie [~many] w Nasze znaki i poddali siM ca[kowicie [muslim{n]!”. 

40 W islamie w {m~n rozróbnia siM s[owa (qawl) i uczynki ( amal). S[owa mogR byh wymó-
wione sercem (wiara w Jedynego Boga i Jego Wys[annika) albo jMzykiem (wyznanie wiary). 
Uczynki mogR byh wykonywane sercem, jMzykiem i innymi cz[onkami cia[a. Do uczynków serca 
nalebR np. taqw~ (pobobnoYh), i$l~! (szczeroYh), niyyah (intencja), "ubb (mi[oYh), #~ ah (pos[u-
szeastwo), tawakkul (zaufanie) itd. Uczynkami jMzyka sR recytacja Koranu, Sunny i nauczanie 
Szariatu. Aktami innych cz[onków sR np. modlitwa, post, ja[mubna, dbihad, dobre uczynki, po-
wstrzymanie niesprawiedliwoYci itd. Zob. M o h a m m a d  R a z i. Reality of Iman. 

41 Zob. S a m a m a. La vertu de religion dans l’islam s. 59-62. 
42 Zob. D a n e c k i. Podstawowe wiadomoYci o islamie s. 151-254; S a m a m a. La vertu de 

religion dans l’islam s. 58-59; M o h a m m a d  R a z i. Reality of Iman. 
43 Zob. Sura 7,147: „A dzia[ania tych, którzy za k[amstwo uznali Nasze znaki i spotkanie 

z byciem ostatecznym – sR daremne. Czyb oni otrzymajR zap[atM za coY innego nib za to, co 
czynili?”; Sura 47,33: „O wy, którzy wierzycie! S[uchajcie Boga i s[uchajcie Pos[aaca! Nie 
czyacie daremnymi waszych uczynków!” 

44 Zob. Imam A s h r a f  A l i  a l - T a h a n a w i. The 77 Branches of Faith. http://qa.sunnipath. 
com/issue_view.asp?HD=7&ID=103&CATE=24 [dostMp: 10.07.2012]. Autor wyróbnia trzydzie-
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Przekaza[ Abu Huraira, be Wys[annik Allaha powiedzia[: „Wiara ma ponad 
siedemdziesiRt ga[Mzi [šu ba] lub ponad szeYhdziesiRt, najwspanialszym [af!al] 
z nich jest powiedzenie: nie ma boga prócz Allaha, a najnibszym [adn~] jest 
usuniMcie przeszkód z drogi [a"~]; takbe skromnoYh [#ay~$ – wstydliwoYh, nie-
Ymia[oYh] jest ga[MziR wiary”45. 

 Praktyka tych cnót doprowadza do osiRgniMcia ostatniego stopnia dosko-
na[oYci w religii – i#s~n. 

 
 

IHSAN 
 
 Trzecim etapem religii wymienionym w Hadisie Gabriela jest i#s~n, 
czyli doskona[oYh, dobroczynnoYh46. Ten wymiar religii jest opisany tylko 
stwierdzeniem, be jest to „czczenie Allaha tak, jakbyY Go widzia[, a chociab 
go nie widzisz, On widzi ciebie”. Tradycja postrzega w tym okreYleniu uze-
wnMtrznienie w doskona[ym dzia[aniu wewnMtrznej wiary. Osoba, która 
osiRgnM[a ten stan, czyli mu#sin, postMpuje we wszystkim w doskona[y spo-
sób, dlatego be zachowuje sta[R YwiadomoYh o obecnoYci Bogu, tak jakby Go 
widzia[a. Stworzenie nie mobe widzieh w tym byciu niematerialnego Boga. 
On natomiast jest wszechobecny w swoim stworzeniu. W tym sensie Koran 
poucza, be Bóg, jako stwórca niebios i ziemi, wie, co je przenika, jest 
z ludxmi, gdziekolwiek sR, widzi jasno, co czyniR (Sura 57,4), oraz pilnie 
wszystko obserwuje (Sura 89,14). BMdRc Ywiadomi tej prawdy, ludzie do-
chodzR do najwybszego etapu w religii zwanego i#s~n, który wyraba siM 
w doskona[ym kulcie, zw[aszcza w modlitwie, w wierze oraz w mi[oYci 
i dobroczynnoYci okazanej innym ludziom. Doskona[oYh zatem realizuje siM 
na trzech poziomach bycia cz[owieka: w jego byciu osobistym, spo[ecznym 
i w jego relacji z Bogiem. PodkreYla to nastMpujRcy tekst z Koranu: 
 

Yci cnót zwiRzanych z sercem (np. ufah mi[osierdziu Boga, byh skromnym, cierpliwym, wdziMcz-
nym za okazanR dobroh, nie zazdroYcih), siedem dotyczRcych jMzyka (np. zdobywah i przekazy-
wah wiedzM, unikah obmowy) i czterdzieYci zwiRzanych z cia[em (wype[niah z[obone Yluby, 
zakrywah okreYlone przez prawo czMYci cia[a, przestrzegah praw podw[adnych, dostrzegah po-
trzeby blixnich, byh sprawiedliwym). 

45 Muslim 1,56 (ar. 2,14,162: http://www.alazhr.com/books2/books.jsp [dostMp: 10.07.2012]). 
46 Czasownik #asuna oznacza „byh piMknym, mi[ym, dobrym, w[aYciwym, odpowiednim”. 

I#s~n jest rzeczownikiem ods[ownym czwartego tematu pochodnego i oznacza „postMpowah 
s[usznie, dobrze”. S[owo to mobe oznaczah dobroczynnoYh, wykonywanie dobrych czynów, 
ja[mubnM. Zob. H. W e h r. A Dictionary of Modern Written Arabic. Ed. J.M. Cowan. Wiesbaden: 
Otto Harrassowitz 1980. 
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Nie jest pobobnoYciR [birr; prawoYh, sprawiedliwoYh, dobroh], be zwracacie twarze 
ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobobny jest: kto wierzy w Boga 
i w Dziea Ostatni; w anio[ów, w KsiMgM i w proroków; i ten, kto rozdaje majRtek – 
mimo umi[owania go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróbnemu 
i bebrzRcym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwM; i ten, kto 
daje ja[mubnM; i ci, którzy wype[niajR swoje zobowiRzania, kiedy siM zobowiRzali; 
i ci, którzy sR cierpliwi [ ~bir{n] w nieszczMYciu i przeciwnoYci, i w czasie nie-
bezpieczeastwa47; oto ci, którzy sR szczerzy w wierze [ adaqy]. Oni sR prawdziwie 
bogobojni [muttaqyn]! (Sura 2,177) 

 Cytowany tekst wiRbe ze sobR praktyki kultu, nieugiMtR wiarM i dosko-
na[oYh w czynieniu dobra. Doskona[a wiara zatem nie jest czymY zamkniM-
tym w sobie, ale powinna uzewnMtrznih siM. Najlepiej wyznaje religiM 
(a!sanu d{n-an) ten, kto podda[ (aslama) swoje oblicze Bogu, czyniRc przy 
tym dobro (mu!sin). Jest to postawa prawdziwego hanifa, reprezentowanego 
szczególnie przez Abrahama, który sta[ siM przyjacielem Boga (Sura 4,125). 
Taka osoba zas[uguje bowiem na mi[oYh Boga, dlatego be Bóg mi[uje 
(yu!ibbu) czyniRcych dobro (al-mu!sin{n – Sura 2,195). 
 I!s~n oznacza wiMc oddawanie czci Bogu z przekonaniem, be stoi siM 
przed Nim i be niczego nie mobna przed nim ukryh. To prowadzi do sta[ej 
YwiadomoYci o Bogu, do mi[owania Go i oczyszcza akty kultu ("ib~dah). To 
teb zachMca do czuwania nad swoimi s[owami i czynami, wzywa do mod-
litwy (Sura 51,17-19) i duchowego wysi[ku na drodze Boga (Sura 3,146-
148), do przebaczenia innym (Sura 3,134) i s[uchania Koranu (Sura 5,83-
85). Jak poucza Sunna, doskona[oYh naleby okazywah w kabdej dziedzinie 
bycia doczesnego: 

Przekaza[ Abu Ya’la Shaddad ibn Aus, be Wys[annik Allaha powiedzia[: „Zapraw-
dM, Bóg nakaza[ doskona[oYh [i!s~n] we wszystkim. WiMc, kiedy zabijacie [qatal-

tum], zabijajcie w nalebyty sposób [fa-a!sinu al-qitla]; kiedy dokonujecie uboju 
na ofiarM [#aba!tum]48, czyacie to w nalebyty sposób [fa-a!sinu al-#ib!a]; kabdy 
z was powinien naostrzyh nób, tak by przyniós[ ulgM ubijanemu zwierzMciu [wal-

yuri! #abi!atahu]”49. 

 Cytowany hadis daje jako przyk[ad powszechne czynnoYci z bycia ów-
czesnych muzu[manów: walkM i ich ciRg[e obcowanie ze zwierzMtami. Islam 
 

47 Jest to cecha charakteryzujRca cnotM tawakkul, czyli pe[nego zaufania Bogu. 
48 W przyk[adzie chodzi o ofiary sk[adane z okazji wielkiego YwiMta, "{d al-a$!~, na zakoa-

czenie pielgrzymki ha%% do Mekki. Wyraba ona pos[uszeastwo Abrahama i jego gotowoYh do 
z[obenia w ofierze Bogu swego syna Izmaela. 

49 Iman Nawawi 17. 
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istotnie nakazywa[ prowadzenie humanitarnej wojny, nie pozwala[ na zabi-
janie starców, dzieci, kobiet i cywilów oraz nakazywa[ dobre traktowanie 
niewolników. Podobne postMpowanie by[o zalecane w stosunku do zwierzRt: 
nie wolno by[o sprawiah im cierpienia w czasie zabijania. Przez i s~n wiMc 
cz[owiek staje siM odpowiedzialnR osobR, która dosz[a do doskona[oYci we 
wszelkim swoim dzia[aniu, cechuje siM szczeroYciR (i!l~s), dok[adnoYciR 
i poprawnoYciR50. 
 I s~n jest teb próbR dla cz[owieka w czasie jego pobytu na ziemi. Bóg 
bowiem nakazuje (ya"muru)51 czynienie dobra we wszystkim: sprawiedli-
woYh (#adl), dobroczynnoYh (i s~n) i szczodrobliwoYh ({t~�); zabrania nato-
miast tego, co bezecne, naganne i wystMpne (Sura 16,90). Bóg zachMca 
ponadto do jak najlepszego wykonania tych dzie[. Pobyt na tym Ywiecie jest 
bowiem czasem próby, w którym cz[owiek poprzez doYwiadczenia powinien 
dojYh do doskona[oYci w dzia[aniu: 

B[ogos[awiony niech bMdzie Ten, w którego rMku jest królestwo – On jest nad 
kabdR rzeczR wszechw[adny! – który stworzy[ Ymierh i bycie, aby was doYwiad-
czyh [li-yabluwa-kum], aby wiedzieh, który z was jest lepszy w dzia[aniu [a sanu 

#mal-an] – On jest PotMbny, PrzebaczajRcy! (Sura 67,1-2) 

 Ostatni tekst koraniczny ubywa superlatywu (a sanu #amal-an) i przez to 
stanowi zachMtR do konkurencji w czynieniu dobra wobec innych. Nakaz ten 
jednak nie zosta[ dany po to, by porównywah siM z innymi, ale by wypróbowah 
cz[owieka w jego dzia[aniu. Doskona[oYh polega nie na szukaniu w dzia[aniu 
w[asnego interesu czy s[awy u innych, ale na przypodobaniu siM Bogu, który 
na koacu osRdzi sposób dzia[ania kabdego stworzenia. Dla tych, którzy 
sprawdzR siM w próbie, obiecana jest Boba nagroda. Jub w byciu doczesnym 
Bóg udziela sercu osoby bMdRcej mu sin szczególnej wiedzy, która pozwala 
na rozróbnienie tego, co jest zgodne z prawem (dobro), od tego, co jest z nim 
niezgodne (z[o), oraz na rozdzielenie prawdy od fa[szu. Jako przyk[ad Koran 
podaje Józefa, syna Jakuba, który poprzez doYwiadczenia (Sura 12,23) doszed[ 
do dojrza[oYci w czynieniu dobra (al-mu sin), przez co otrzyma[ w nagrodM od 
Boga mRdroYh i wiedzM ( ukm-an wa-#ilm-an – Sura 12,22). Józef jest teb 
przyk[adem na to, be prawdziwy i s~n nie jest stanem, który mobna osiRgnRh 
w[asnymi si[ami, ale do niego prowadzi Bóg, udzielajRc cz[owiekowi mRd-
roYci niezbMdnej do w[aYciwego postMpowania w tym byciu. 
 

50 Zob. J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî komentarz do hadisu 17. Na te-
mat zalebnoYci wiary i uczynków oraz stopni w {m~n zob. M o h a m m a d  R a z i. Reality of Iman. 

51 W klasyfikacji prawnej jest to w~'ib. 
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 Trzeci etap wymieniony w Hadisie Gabriela sta[ siM bazR dla sufizmu, 
który w islamie reprezentuje nurt mistyczny. Sufi zwrócili uwagM na to, be 
w krótkim opisie etapu i s~n mobna wyróbnih dwie czMYci: pierwsza, uwa-
bana za wabniejszR, nazywa siM muš~hada52 i poleca oddawanie czci Bogu, 
tak jakby siM Go widzia[o. Jest to Ywiadectwo, jakie sufi daje na ostatnim 
etapie swej duchowej drogi. Dwiadczy on wtedy o prawdzie, czyli o Jedy-
nym Bogu jako ostatecznej rzeczywistoYci (haqq). Druga czMYh zaY, zwana 
mur~qaba, zwraca uwagM na oddawanie czci Bogu ze YwiadomoYciR, be On 
nas widzi. S[owo mur~qaba znaczy „czuwah nad, pilnowah”, a dla sufich 
oznacza to medytacjM, dziMki której osoba czuwa nad ukszta[towaniem 
duchowego serca, nabywa wiedzy o sobie, o swoim otoczeniu, a takbe 
o Stworzycielu53. Medytacja w ten sposób staje siM drogR i Yrodkiem, która 
prowadzi do mistycznego poznania Boga. W praktyce wyraba siM w od-
dawaniu czci Bogu poprzez obserwowanie efektów imion i atrybutów Boga 
w stworzonych rzeczach54. Nie jest to jeszcze bezpoYrednie widzenie Boga, 
ale taka praktyka prowadzi do utrzymania sta[ej YwiadomoYci o Bogu, który 
stale obserwuje stworzenie55. 
 W Hadisie Gabriela i s~n stanowi ostatni i najdoskonalszy etap religii 
(d{n). Sufi twierdzR, be to jest ich domena. Pierwszych dwóch etapów, isl~m 
i {m~n, mobna siM nauczyh od ulemów, czyli uczonych, którzy studiowali Ko-
ran i SunnM. I s~n zaY jest dziedzinR nalebRcR do wielkich sufich, którzy otrzy-
mujR wiedzM od ich Pana (!ulem~" bill~h, !~rif). Pod kierownictwem prze-
wodników (muršid, šay#) serca uczniów zostajR oczyszczone, osiRgajR stan 
fan~" (zatopienia, unicestwienia) i otrzymujR wiedzM wlanR przez Pana56. 
 

52 Czasownik šahida oznacza „Ywiadczyh” na postawie tego, co zobaczy[o siM w[asnymi 
oczami. Muš~hada jest rzeczownikiem ods[ownym trzeciego tematu pochodnego, który równieb 
zak[ada widzenie w[asnymi oczami i Ywiadczenie. 

53 Zob. Muraqaba. http://en.wikipedia.org/wiki/Muraqaba [dostMp: 12.07.2012]. 
54 W islamie Bóg jest okreYlany w kategoriach absolutnej transcendencji w stosunku do Ywia-

ta stworzonego, niemniej jednak Koran wspomina o najpiMkniejszych imionach Boga (Sura 
7,180; 17,110) okreYlajRcych Jego Boskie cechy, atrybuty (np. Mi[osierny, DwiMty, PotMbny, 
UtrzymujRcy, �yjRcy, Jeden, Jawny, Ukryty). Tradycyjna lista, zawierajRca 99 imion Boga, zo-
sta[a opracowana przez al-Wal{da ibn Muslim (zm. 810). Sunna (Muslim 35,6475) zachMca do ich 
recytacji i t[umaczy ich liczbM jedynoYciR Boga (99 i 1 sR liczbami nieparzystymi). Modlitwa 
polegajRca na wymienianiu imion Boga, która nosi nazwM $ikr, sta[a siM istotnym elementem 
mistycznej drogi u sufich. Zob. D a n e c k i. Podstawowe wiadomoYci o islamie s. 106-107, 583-
586. Szerzej na temat imion Boga zob. D. G i m a r e t. Les noms divins en Islam. Paris: Les Édi-
tions du Cerf 1988. 

55 Zob. I b n  D a q î q  a l - ’ î d. Imâm an-Nawawî’s 40 Hadîth Explanation. 
56 Zob. S a l i m  N o o r i. Ihsan – the art of the Sufis. http://www.sufism.in/sufism/ihsan.html 

[dostMp: 15.07.2012]. 
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 Hadis Gabriela koaczy siM pytaniem o czas nadejYcia Godziny, które nie 
otrzyma[o jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak wzmianka o czasach 
ostatecznych przypomina, be w Raju czeka prawdziwa nagroda dla doskona-
[ych i czyniRcych dobro, zgodnie z tym, jak poucza Koran: 

A tym, którzy siM bojR Boga [ittaqaw], powiedzR: „Co to zes[a[ wasz Pan?” – oni 
powiedzR: Dobro [ ayr]!” Tych, którzy czyniR dobro na tym Ywiecie [i!sany], 
czeka dobro [!asanah]! A siedziba bycia ostatecznego jest lepsza. Jakbe przy-
jemna jest siedziba bogobojnych [al-muttaq{n]! (Sura 16,30) 

 NajwiMkszR nagrodR bMdzie ostatecznie wieczne oglRdanie oblicza Boga, 
to czego siM pragnM[o na trzecim etapie, praktykujRc i!s~n, mimo be tutaj, na 
ziemi nie by[o to w pe[ni mobliwe: 

Tych, którzy czynili dobro [a!sany], czeka piMkna nagroda i jeszcze coY wiMcej 
[wa-ziy~dah; oglRdanie oblicza Boga]57. I nie pokryje ich twarzy py[ ani poni-
benie. Oni bMdR mieszkaacami Ogrodu, gdzie przebywah bMdR na wieki. (Sura 
10,26) 

 PodsumowujRc, isl~m, {m~n i i!s~n stanowiR trzy kolejne etapy muzu[-
maaskiej drogi do doskona[oYci. Dla prawdziwego muzu[manina reprezen-
tujR one doskona[e po[Rczenie wymiaru zewnMtrznego i wewnMtrznego religii 
w dzia[aniu i czynieniu dobra. �ycie ziemskie i czyny cz[owieka sR próbR na 
tym Ywiecie dla ukazania najlepszych spoYród ludzi, a takbe drogR, która do-
prowadza cz[owieka, dziMki mi[osierdziu Boga, do oglRdania Jego oblicza. 
Ta próba pokazuje, be religia cz[owieka mobe byh fa[szywa – wtedy staje siM 
on ob[udnikiem (mun~fiq). Mobna teb zatrzymah siM tylko na pierwszym 
etapie, czyli byh wykonawcR kultu (muslim), bez wiary. Wierny (mu"min) 
bMdRcy na drugim etapie [Rczy ze sobR czyny i wiarM. Nie kabdy teb mu"min 
staje siM doskona[ym w czynieniu dobra (mu!sin). Nakazem Boga danym 
cz[owiekowi jest jednak, by czynih dobro, byh w pe[ni sprawiedliwym i do-
skona[ym58. 
 

57 Zob. Tafs{r ibn Ka#{r do Sury 10,26, który wymienia imiona wczesnych przedstawicieli 
tradycji muzu[maaskiej rozumiejRcych termin ziy~dah w sensie widzenia oblicza Boga. Zaznacza 
siM jednak, be nie pochodzi to z zas[ug p[ynRcych z dobrych czynów, ale z [aski i mi[osierdzia 
Boga. O oglRdaniu oblicza Boga mówi teb Tafs{r al-$al~layn (http://www.altafsir.com [dostMp: 
15.07.2012]). 

58 Istnieje nawet powiedzenie, be „muzu[manie (muslimyn) sR obcy dla niewierzRcych; wie-
rzRcy (mu"minyn) sR obcy dla muzu[manów, a doskonali (mu!sinyn) sR obcy dla wierzRcych” 
(zob. J a m a l  A h m e d  B a d i. Sharh Arba’een an Nawawî komentarz do hadisu 2. 
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PERFECTION IN THE TRADITIONAL ISLAMIC ETHICS 

S u m m a r y   

 Islam is defined as submission to the will of God. The believer should demonstrate his 
obedience by worshiping the One God and accomplishing His commands, following the right 
path, revealed to him through the Messenger Muhammad. This path is expressed in the five 
pillars of Islam: profession of faith in One God, prayer, alms, fasting and pilgrimage. It is the first 
step (islam) in religion, based on the principle of doing good and avoiding evil. The next step is 
the faith (iman) in the revealed articles of belief and culminates in a complete trust in God. In the 
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third stage (ihsan) the believer stays in adoration before God and in His presence. He has also the 
awareness that his inability to see God does not mean that God does not see him. It is perfection, 
expressed in worship and charity and linking the internal and external dimension of religion in 
action and doing good. A perfect life on earth and good deeds of man are the way that leads, 
through the mercy of God, to the contemplation of His face. 

Summarised by Krzysztof Modras OP  

 

 

S[owa kluczowe: doskona[oYh, etyka, islam, kult, mistyka, muzu[manie, religia, uczynki, wiara.  
Key words: deeds, ethics, faith, Islam, Muslims, mysticism, perfection, religion, worship.  

 

  

 


