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KONCEPCJA JEDYNEGO BOGA W ISLAMIE 

ALLAH – BÓG JEDEN I JEDYNY 
 
 Podstawow  ide  w islamie jest taw#$d, czyli wiara w absolutny mono-
teizm. Wyznaj c j , muzuSmanin zaTwiadcza, Ue Bóg jest Jeden i Jedyny 
(w'#id/a#ad)1, nic nie jest do niego podobne i nie ma niczego, z czym 
moUna by Go porówna\. On jest Stwórc  wszechTwiata, a wszystko poza 
Nim jest stworzeniem2. Jest Wszechmog cy, Wszechobecny i Wszechwie-
dz cy. Jest prawdziwym bytem, rzeczywistoTci  transcendentn , wieczn  
i niezaleUn  od stworzenia, które cechuje si" przypadkowoTci . Bóg, który 
nie podlega Uadnym procesom wSaTciwym stworzeniu, a zwSaszcza aktowi 
rodzenia, b"dzie absolutnym Panem Twiatów i przeznaczenia oraz S"dzi  
w Dniu Ostatecznym. 
 Koncepcja taw#$d jest fundamentem caSej kultury muzuSma_skiej i si"ga 
czasów Muhammada, który jako ostatni z proroków przekazaS ludzkoTci 
 

Dr KRZYSZTOF MODRAS OP – adiunkt Katedry Dialogu Kultur i Religii w Instytucie Kulturo-
znawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga M"czenników Maj-
danka 70/3, 20-325 Lublin; e-mail: modras@gmail.com 

1 W j"zyku arabskim w'#id jest uUywany w rachunkach, tj. zakSada istnienie innych liczb. 
A#ad, nie posiadaj c takiej funkcji, odnosi si" tylko do Boga i bardziej podkreTla JedynoT\ Boga 
(bez wspóStowarzyszy, bez równych sobie, bez drugiego, niepowtarzalny, niepodzielny); zob. 
Tafseer Surat al-Ikhlâs. http://thequranblog.wordpress.com/2008/04/22/tafseer-surat-al-ikhlas [dost"p: 
10.08.2011]. A#ad ponadto moUe oznacza\ JedynoT\ w bycie, istnieniu (nikogo nie moUna przy-
dawa\ Bogu jako towarzysza), a w'#id kSadzie nacisk na wyS cznoT\ w atrybutach; zob. A m i n  
A h s a n  I s l a h i. Surah Ikhlas. http://www.renaissance.com.pk/febqurex99.html [dost"p: 10.08. 
2011]. 

2 Zob. Sura 42, 11: „Stwórca niebios i ziemi. On uczyniS dla was z was samych – pary, i tak 
samo z trzód – pary. On was rozmnaUa w ten sposób. Nic nie jest do Niego podobne [laysa 
kami;lihi šay=]. On jest SSysz cy, Widz cy!” Tekst polski Koranu jest cytowany wedSug tSuma-
czenia J. Bielawskiego: Koran. Warszawa: PIW 1986. 
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wSaTciwe poj"cie Boga, otrzymane za poTrednictwem objawienia. Jego misja 
nie róUniSa si" w tym wzgl"dzie od przesSania poprzednich proroków: wszy-
scy wzywali do adoracji Jedynego Boga3. 
 Oba te elementy, JedynoT\ Boga i prorockie przesSanie WysSannika Al-
laha, stanowi  treT\ Twiadectwa (šah'da), zwanego teU podwójnym Twiadec-
twem (šah'dat'n), jakie kaUdy muzuSmanin skSada przez caSe swoje Uycie: l' 
il'ha ill' (A)ll'h, wa-Mu#ammadun rasDlu (A)ll'h („Nie ma boga prócz 
Allaha, a Muhammad jest wysSannikiem Allaha”). Dla muzuSmanów ta for-
muSa staSa si" tekstem o niezwykSej wartoTci i znakiem rozpoznawczym, 
Twiadcz cym o przynaleUnoTci do ich religii4: 
 

PrzekazaS Ubayy ibn Ka’b: WysSannik Allaha powiedziaS: O Abu al-Munzir, czy 
wiesz, jaki werset z Ksi"gi Allaha, wedSug ciebie, jest najwi"kszy? Odpowiedzia-
Sem: Bóg i Jego WysSannik wiedz  najlepiej. On znowu zapytaS: Abu al-Munzir, czy 
wiesz, jaki werset z Ksi"gi Allaha, wedSug ciebie, jest najwi"kszy? Odpowie-
dziaSem: Allah! Nie ma boga, jak tylko On – syj cy, Istniej cy. Wtedy uderzyS mnie 
w piersi i powiedziaS: niech ta wiedza sprawia ci przyjemnoT\, o Abu al-Munzir!5 

 
 Tekst koraniczny, do którego odsySa cytowany hadis, w nast"puj cy sposób 
opisuje Boga Jedynego: 
 

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On – syj cy, Istniej cy [al-qayyDm]! Nie chwyta 
Go ni drzemka, ni sen. Do Niego naleUy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na 
ziemi! A któU b"dzie si" wstawiaS u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On 
wie, co bySo przed nimi, i On wie, co b"dzie po nich. Oni nie obejmuj  niczego 
z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozlegSy jak 
niebiosa i ziemia; Jego nie m"czy utrzymywanie ich. On jest WyniosSy, Ogrom-
ny! (Sura 2, 255) 
 

 

3 Zob. Sura 43, 45: „Zapytaj tych spoTród Naszych posSa_ców, których posSaliTmy przed tob : 
Czy My ustanowiliTmy jakichT bogów poza MiSosiernym, którym naleUaSoby oddawa\ czeT\?” 

4 To wyznanie wiary jest wymawiane w momencie przejTcia na islam i jest teU cz"sto uUy-
wane w Uyciu codziennym przy wielu okazjach. Ma ono teU wartoT\ prawn , np. w przypadku 
dSugu, cudzoSóstwa lub rozwodu. 

5 Sahih Muslim 4, 1768. Zbiory hadisów (opowieTci stanowi ce sunn", czyli tradycj" Proroka 
Muhammada): Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Malik's Muwatta, Shama-il Tirmidhi, Fiqh-us Sun-
nah, Abu Dawud s  dost"pne na Hadith Collection. http://www.hadithcollection.com/ [dost"p: 
10.08.2011]. Na temat sunny zob. K. K o T c i e l n i a k. Sunna, hadisy i tradycjonaliOci: wst�p do 
tradycji muzuSmaTskiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006. Pytanie postawione przez Muham-
mada w cytowanym hadisie przypomina ewangeliczn  dyskusj" w sprawie ustalenia najwi"k-
szego przykazania w Prawie – zob. Mt 22, 34-40. NajwaUniejszym przykazaniem w Prawie bySa 
miSoT\ Boga i blitniego; w Koranie jest nim wyznanie wiary w JedynoT\ Boga. 
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Jak przekazuje tradycja, to jedno krótkie wyznanie wiary w Jedynego Boga 
jest zasadnicz  treTci  Koranu6: 
 

PrzekazaS Abu Darda: WysSannik Allaha powiedziaS: Czy ktoT z was jest w stanie 
wyrecytowa\ jedn  trzeci  cz"T\ Koranu w ci gu jednej nocy? (Towarzysze) za-
pytali: Jak moUna wyrecytowa\ jedn  trzeci  cz"T\ Koranu (w ci gu jednej nocy)? 
Na to (Prorok) odpowiedziaS: „On – Bóg Jeden” (Sura 112, 1) jest równoznaczne 
z jedn  trzeci  cz"Tci  Koranu7. 

 
PowyUszy hadis odwoSuje si" do jednej z najkrótszych sur Koranu, zwanej 
Al-IUl'V („SzczeroT\ wiary”), zawieraj cej tylko 4 wersety: 
 

Mów: „On [huwa] – Bóg Jeden [al-l'hu a#ad], Bóg Wiekuisty [al-Vamad]! Nie 
zrodziS i nie zostaS zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy [kufuwan]!” (Sura 112, 1-4) 

 
 uAbdullah Yvsuf uAlw w swoim komentarzu do tej sury8 zauwaUa, Ue 
uUycie zaimka huwa (On) wskazuje, Ue Boga naleUy traktowa\ jako osob", 
a nie teoretyczne poj"cie. Bóg przekracza nasze ludzkie ograniczone poj"cia, 
niemniej jednak pozostaje w bliskim zwi zku ze swoim stworzeniem. Pierw-
szy werset, który podkreTla JedynoT\ Boga, sprzeciwia si" bS"dowi poli-
teizmu9. B"d c Wiekuistym, Bóg róUni si" od tego, co jest czasowe i przy-
padkowe, czyli nie jest uwarunkowany pocz tkiem i ko_cem, czasem i prze-
strzeni  czy teU zachodz cymi w nich procesami. Termin al-Vamad (wie-
kuisty) kSadzie nacisk na absolutn  niezaleUnoT\ Boga od stworzenia, pod-
czas gdy ono samo caSkowicie si" na Nim opiera. SSowo to teU wyraUa ide", 
Ue Bóg sam w sobie nie podlega Uadnym zewn"trznym wpSywom i jest 
niezmienny10. W zwi zku z tym nie odnosz  si" do Boga ludzkie poj"cia 

 

 6 Na temat nauczania koranicznego zob. J. N o s o w s k i. Teologia Koranu. WykSad systema-
tyczny. Warszawa: ATK 1970. 

 7 Sahih Muslim 4, 1769. 
 8 uA. Y v s u f uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n. Beltsville, Maryland: Amana Pub-

lications 2008 n. 6296-6298 do Sury 112, 1-4. uAbdullah Yvsuf uAlw (1872-1953) byS muzuSma_-
skim uczonym pochodz cym z Indii (dzisiaj Pakistan). Jego angielski przekSad Koranu i komen-
tarz w poprawionej wersji jest szeroko rozpowszechniony w Twiecie angloj"zycznym. 

 9 Zob. wyUej na temat róUnicy mi"dzy terminami w'#id/a#ad. Bóg jest Jeden (a#ad), bo nie ma 
sobie równych ani nic nie jest do Niego podobne. TytuS al-A#ad moUe by\ uUywane tylko do 
Allaha, „poniewaU On jest doskonaSy we wszystkich swoich atrybutach i dziaSaniach”. Zob. Tafs$r 
ibn Ka;$r do Sury 112, 1. http://www.qtafsir.com oraz Tafs$r al-ZDstar$. http://www.altafsir.com 
[dost"p: 10.08.2011]. 

10 Zob. R. A r n a l d e z. Le Coran. Guide de lecture. Paris: Desclée 1983 s. 63-64. 
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opisuj ce akty pocz"cia i rodzenia11. Ostatni werset podsumowuje rozwa-
Uania stwierdzeniem, Ue nikt Jemu nie jest równy12, by zwalczy\ antropo-
morfizm. Absolutny monoteizm muzuSma_ski sprzeciwia si" wi"c zarazem 
politeizmowi, jak i wszelkiemu pojmowaniu Boga na wzór zaczerpni"ty ze 
Twiata ludzi13. WedSug szyickiego islamu, Ali (ok. 599-661), kuzyn Proroka 
Muhammada, w ten sposób miaS tSumaczy\ pewnemu beduinowi tajemnic" 
Jedynego Boga: 
 

Dla poznania Boga istotne jest poznanie jego JednoTci. Boga moUna okreTla\ jako 
Jeden w czterech znaczeniach: dwa z nich s  faSszywe, a dwa s  poprawne. Co si" 
tyczy dwóch faSszywych, pierwsze jest wtedy, gdy si" mówi: „Bóg jest jeden”, 
myTl c o liczbie i liczeniu. Jest to faSszywe, poniewaU to, co nie ma drugiego, nie 
moUe naleUe\ do kategorii liczby. Czy nie widzisz, Ue ci, którzy mówi , Ue Bóg 
jest trzecim z Trójcy, popadaj  w t" niewiernoT\? W drugim znaczeniu mówi si", 
Ue „ktoT jest jednym ze swego ludu”, czyli naleUy do gatunku tego rodzaju lub jest 
czSonkiem tego gatunku. To znaczenie jest równieU faSszywe w stosunku do Boga, 
poniewaU zakSada porównywanie czegoT do Boga, podczas gdy Bóg jest ponad 
wszelkim podobie_stwem. JeTli chodzi o dwa znaczenia poprawne odnosz ce si" 
do Boga, pierwszym jest stwierdzenie „Bóg jest jeden” w tym sensie, Ue nie ma 
Uadnego podobie_stwa do niego wTród rzeczy. W drugim znaczeniu „Bóg jest 
jeden” znaczy, Ue nie ma w Nim Uadnej wieloTci lub moUliwego podziaSu ani na 
zewn trz, ani w umyTle, ani w wyobratni. Tylko Bóg posiada tak  JednoT\14. 

 
 

KULT BOGA JEDYNEGO 
 
 Istnienie Boga jest gwarancj  porz dku panuj cego we wszechTwiecie. 
Dla czSowieka niezmiennoT\ praw jest jednym z gSównych znaków i dowo-
dów na istnienie Jedynego Boga (Sura 28, 70-72). Harmonii istniej cej 
 

11 Islam nie przyjmuje chrzeTcija_skiej koncepcji Boga Ojca i Jego Jednorodzonego Syna. 
Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 6299; zob. Sura 5, 73: „Nie uwierzyli ci, 
którzy powiedzieli: «Zaprawd", Bóg – to trzeci z trzech!» A nie ma przecieU Uadnego boga, jak 
tylko jeden Bóg! A jeTli oni nie zaniechaj  tego, co mówi , to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie 
kara bolesna”. 

12 Kufw znaczy „równy” z racji pozycji i rangi. W przypadku Boga chodzi o jednoT\ atrybutów. 
Istota Boga jest wolna od cech, braków i ogranicze_ cechuj cych stworzenie. Bóg jest Jedyny pod 
kaUdym wzgl"dem: w istocie, atrybutach i dziaSaniu; zob. Sura Ikhlas. http://www.alseraj.net/ 
maktaba/kotob/english/quran/TheLight/english/quran/light/112/112_1-4.htm [dost"p: 10.08.2011]. 

13 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 6300 do Sury 112, 4. 
14 Hadis pochodzi z szyickiego zbioru Bi#'r al-anw'r („Ocean TwiateS”). TSum. wSasne z j"-

zyka angielskiego za: Shi’ah. http://www.momin.com/Books/Shi039ah-26/Chapter+Four-164.html 
[dost"p: 10.08.2011]. 
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w Twiecie fizycznym odpowiada takUe Sad w Twiecie duchowym i moralnym, 
czego wyrazem jest prawo kieruj ce Twiatem ludzi i ksztaStuj ce relacje 
czSowieka z Bogiem. Podobnie jak caSa natura zaleUy od Boga, tak i czSo-
wiek stoi wobec Niego jako sSuga przed absolutnym Panem. JuU w samej 
nazwie isl'm wyraUa t" ide" caSkowitego posSusze_stwa: „Powiedz: ZostaSo 
mi tylko objawione, iU wasz Bóg jest Bogiem Jedynym [il'hun w'#id]. Czy 
jesteTcie wi"c caSkowicie poddani [muslimDn]?” (Sura 21, 108) WSaTciwa 
postawa wiernego polega wi"c na naleUnym oddawaniu czci Jedynemu 
Bogu, czynieniu dobra i unikaniu tego, co naganne: „Zaprawd", Ja jestem 
Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie wi"c [fa=^budD-ni] i od-
prawiaj modlitw", wspominaj c Mnie!” (Sura 20, 14). W islamie kult przy-
braS konkretn  form" w przestrzeganiu pi"ciu filarów15, przez które muzuS-
manie wyraUaj  jednoT\ wspólnoty i caSkowite posSusze_stwo woli BoUej: 
 

A wierz cy m"Uczytni i wierz ce kobiety s  dla siebie nawzajem przyjacióSmi 
[awliy'=]. Oni nakazuj  sobie to, co uznane, a zakazuj  sobie tego, co naganne 
[ya=murDna bil-ma^rDf wa-yanhawna ^an-il-munkar]16. Oni odprawiaj  modlitw" 
i daj  jaSmuUn", s  posSuszni Bogu i Jego PosSa_cowi. Tym Bóg okaUe miSo-
sierdzie. Zaprawd", Bóg jest pot"Uny, m dry! (Sura 9,71) 

 
 Oddawanie czci Jedynemu Bogu nie jest czymT narzuconym czSowiekowi 
z zewn trz, ale stanowi wrodzon  cech" ludzkiej natury: „Abraham nie byS 
Uydem ani chrzeTcijaninem, lecz byS szczerze wierz cym hanifem17, caSko-
wicie poddanym [musliman], i nie byS on z liczby baSwochwalców [al-
mušrik$n]” (Sura 3, 67). Tradycja zaT Proroka precyzuje: 
 

PrzekazaS Abu Huraira: WysSannik Allaha powiedziaS: KaUde dziecko rodzi si" 
w prawdziwej wierze islamu [tj. czcz cej tylko Jedynego Boga], ale jego rodzice 
nawracaj  go na judaizm, chrzeTcija_stwo i zoroastryzm, na wzór zwierz"cia, 

 

15 S  nimi: wyznanie wiary (šah'da), modlitwa (Val't), post (Vawm), jaSmuUna (zak't) i piel-
grzymka do Mekki (#a__). 

16 To cz"sto powtarzane w Koranie sformuSowanie (np. Sura 3, 104. 110. 114; 7, 157) jest 
jednym z pi"ciu gSównych zaSoUe_ doktryny mutazylitów. Zob. J. D a n e c k i. Podstawowe wia-
domoOci o islamie. Wyd. 2. Warszawa: Dialog 2007 s. 184. Stanowi ono gSówne zaSoUenie dok-
tryny islamu zarówno u sunnitów, jak i szyitów i jest podstaw  dla islamskiej instytucji zwanej 
#isbah, która ma czuwa\ nad przestrzeganiem szariatu. Na przykSad w Arabii Saudyjskiej jest ni  
ustanowiony przez pa_stwo Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania ZSu, zatrudniaj cy „policj" 
religijn ” (muaawi^$n); zob. Dictionnaire du Coran. Red. Mohammad Ali Amir-Moezzi. Paris: 
Robert Lafont 2007 s. 568. 

17 can$f oznacza czSowieka, który zachowaS wiar" w Jedynego Boga w czasach politeizmu 
przed nadejTciem islamu, zwanych _'hiliyya (okres niewiedzy). 
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które wydaje na Twiat doskonaSe potomstwo. Czy dostrzegasz w nim jakieT oka-
leczenie? Nast"pnie Abu Huraira wyrecytowaS Twi"te wersety: „Czysta islamska 
natura [fiara]18 Allaha [prawdziwa religia islamu, tj. oddaj ca czeT\ tylko Alla-
howi] jak  Bóg obdarzyS ludzi przy stworzeniu. Nie ma Uadnej odmiany w religii 
Allaha! [przez dodawanie Mu wspóStowarzyszy w oddawaniu czci]. To jest religia 
prawdziwa [islam], lecz wi"kszoT\ ludzi nie wie. (Sura 30, 30)19 

 

 CzSowiek, który w swej niewiedzy nie uznaje Boga Jedynego i sSuUy in-
nym rzeczom, odchodzi od pierwotnego stanu otrzymanego w chwili stwo-
rzenia. Wszelki politeizm ujmuje godnoTci ludzkiej, dlatego Ue czSowiek 
zostaS powoSany przez Boga jako Jego namiestnik (Ual$fah) na ziemi (Sura 
2, 30; 38, 26), a nie jako ten, który ma sSuUy\ stworzeniu. 
 
 

POLITEIZM 
 
 W islamie Bóg jest rzeczywistoTci  istniej c  caSkowicie poza Twiatem 
stworzonym, jest Jedyny i niepodobny do niczego. Uznawanie innych bogów 
poza Nim albo teU stosowanie do Niego jakichkolwiek cech charaktery-
stycznych dla stworzenia jest „przypisywaniem Bogu towarzyszy” (šar$k, pl. 
šurak'=). W islamie ten grzech, zwany širk, jest uznawany za najci"Uszy 
i nieprzebaczalny. Istot  zaT or"dzia Muhammada bySo wezwanie ludzkoTci 
do adoracji Boga Jedynego: 
 

Powiedz: „Ja jestem tylko Tmiertelnikiem, tak jak wy. ZostaSo mi objawione, Ue 
Bóg wasz jest Bogiem Jedynym [il'hun w'#id]. Idtcie wi"c prosto ku Niemu 
i proTcie Go o przebaczenie! I biada baSwochwalcom [mušrik$n]”. (Sura 41, 6) 

Zaprawd", Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodaj  wspóStowarzyszy, podczas 
gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy. A kto dodaje Bogu wspóStowa-
rzyszy, ten wymyTliS grzech ogromny. (Sura 4, 48) 

 

18 Tekst Sury 30, 30 w caSoTci jest nast"puj cy: „Przeto zwró\ swoje oblicze ku religii, jak 
czSowiek gorliwie poboUny [#an$fan], zgodnie z natur , jak  Bóg [fiarata (A)ll'h] obdarzyS ludzi 
przy stworzeniu [faaara]. – Nie ma Uadnej odmiany [tabd$l] w stworzeniu Boga! – To jest religia 
prawdziwa, lecz wi"kszoT\ ludzi nie wie”. Fiara oznacza wrodzon  natur" czSowieka skSonn  do 
taw#$d. Islam jest powrotem do czystego pierwotnego stanu czSowieka. 

19 Sahih al-Bukhari 2, 23, 441. Sahih Muslim 33, 6426 podaje ten hadis w nieco zmienionej 
formie: „PrzekazaS Abu Huraira: WysSannik Allaha powiedziaS: KaUde dziecko rodzi si" zgodnie 
z natur  [fiara]. Dopiero jego rodzice czyni  go Uydem, chrzeTcijaninem lub politeist . KtoT 
zapytaS: WysSanniku Allaha! Co wedSug ciebie si" stanie, gdy oni wczeTniej umr  [przed osi g-
ni"ciem wieku dojrzewania, w którym mog  odróUni\ dobro od zSa]? On odpowiedziaS: Tylko 
Allah wie, co oni mieli zamiar uczyni\”. 
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 Powrót do absolutnego monoteizmu wynikaS z kontekstu historycznego, 
zarówno religijnego jak i politycznego, jaki panowaS na PóSwyspie Arabskim 
przed powstaniem islamu. ZamieszkiwaSy go liczne plemiona, cz"sto walcz ce 
ze sob  i wyznaj ce wiele bóstw20. WTród nich pojawiaSo si" imi" Allaha, 
pochodz ce z dawnego semickiego rdzenia21. Nie byS on odosobnionym bo-
giem i Koran zarzuca Mekka_czykom „przypisywanie” mu towarzyszy: 
 

A jednak oni przypisali Bogu [li-ll'h] dUiny jako wspóStowarzyszy [šurak'=]; 
a przecieU On je stworzyS. I faSszywie przypisali Mu synów i córki22, bez Uadnej 
wiedzy. Niech Mu b"dzie chwaSa! On jest wyniosSy ponad to, co Jemu dodaj  jako 
wspóStowarzyszy! (Sura 6, 100) 

 

Reforma religijna Muhammada zmierzaSa do uznania Allaha jako Jedynego 
i absolutnego Boga23. Koran argumentuje, Ue „przypisywanie Bogu wspóS-
towarzyszy” jest sprzeczne samo w sobie z poj"ciem Boga i doprowadziSoby 
do chaosu: 
 

A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one ulegSyby zniszczeniu. 
ChwaSa Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisuj ! (Sura 21, 22) 

Bóg nie wzi S Sobie Uadnego syna i nie bySo z Nim Uadnego boga. Bo wówczas 
kaUdy bóg zabraSby to, co stworzyS, i jeden z nich wyniósSby si" ponad innych. 
ChwaSa niech b"dzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisuj ! (Sura 23, 91) 

 

 Pokusa politeizmu jest duUo gS"bsza niU zwykSe uznawanie istnienia in-
nych bogów oprócz Jedynego Boga, dlatego Ue czSowiek moUe odejT\ od 
monoteizmu z róUnych racji. Dopuszcza si" baSwochwalstwa za kaUdym ra-
zem, gdy w swym wartoTciowaniu stawia na pierwszym miejscu to, co nie 
jest bogiem. Yvsuf uAlw, opieraj c si" na róUnych tekstach Koranu, zwraca 
uwag", Ue tymi obcymi bogami zniewalaj cymi czSowieka mog  by\ natu-
ralne zjawiska lub ciaSa niebieskie, doczesna wSadza, wiedza, bogactwo, 
 

20 Na temat rozwoju religii na PóSwyspie Arabskim, zob. Shakir K i t a b. Rozwój koncepcji 
Boga w kulturze arabskiej przed islamem. Toru_: Wydawnictwo UMK 2002. 

21 Por. biblijne imi" Boga – Elohim, np. w Rdz 1, 26. Zob. P. W a r r e n. Is the Word Allah 
Similar to Elohim? http://www.plim.org/1Allah.html [dost"p: 10.08.2011]. Na temat imienia Al-
lah zob. np. D. G i m a r e t. Les noms divins en Islam. Exégèse lexicographique et théologique. 
Paris: Les Éditions du Cerf 1988 s. 121-131; Dictionnaire du Coran s. 40-43. 

22 Sura 53, 19-20 wymienia trzy przedmuzuSma_skie boginie: AI-Lat, Al-Uzza i Manat. 
23 R. Brown widzi duUy wpSyw chrzeTcija_stwa na powstanie koncepcji Jedynego Boga – 

Allaha w islamie: Who was ‘Allah’ before Islam? http://www.themicahmandate.org/2009/03/ 
who-was-%E2%80%98allah%E2%80%99-before-islam-1/#identifier_0_1394 [dost"p: 10.08.2011]. 
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a takUe wSasne nami"tnoTci i pragnienia. Takie boUki w ludzkiej wyobratni 
staj  si" równe Bogu i sprzeciwiaj  si" zasadzie jednoTci, jak  Bóg nadaS 
caSemu stworzeniu. Serce czSowieka sprawiedliwego zaT powinno by\ po-
chSoni"te caSkowicie przez miSoT\ Jedynego Boga24. Politeizm jest pokus  
Szatana, który zostaS przekl"ty i odpadS od jednoTci z Bogiem, gdy okazaS 
Mu nieposSusze_stwo i nie oddaS pokSonu czSowiekowi. Jako stworzony 
z ognia, uwaUaS si" za lepszego od tego, który pochodziS z muSu ziemi (Sura 
15, 26-42). Takie wartoTciowanie nie zostaSo ustanowione przez wol" Boga, 
ale pochodziSo z wSasnej decyzji Szatana. Taka zmiana hierarchii wartoTci 
oznacza popadni"cie w grzech politeizmu. Zwraca na to uwag" sSynny 
muzuSma_ski teolog i mistyk, Al-Ghazali (1058-1111): 
 

Gdy bogacz uwaUa si" za lepszego od biednego, a biaSy za lepszego od czarnego, 
wtedy okazuj  sw  wyniosSoT\. Przyjmuj  takie same hierarchiczne zasady, jakie 
przyj S Iblis [Szatan] w swej ignorancji [_ahl], i popadS w širk [baSwochwalstwo 
jako przeciwie_stwo do taw#$d]25. 

 
Ta nowa hierarchia wartoTci jest faSszywa, dlatego Ue inni bogowie nie ist-
niej . Oto jak Koran podsumowuje bS"dne idee politeizmu i wykazuje, Ue 
wszystko pochodzi ze stwórczego aktu Boga26: 
 

Iblis sprawdziS na nich swoj  myTl i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spoTród 
wierz cych. MiaS on nad nimi wSadz" tylko po to, abyTmy mogli rozpozna\ tych, 
którzy wierz  w Uycie ostateczne, od tych, którzy w nie pow tpiewaj . A twój Pan 
strzeUe kaUdej rzeczy. Powiedz: „Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bo-
giem! Oni nie wSadaj  nawet ci"Uarem pySku, ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni 
nie maj  tam Uadnego uczestnictwa ani teU Bóg nie ma wTród nich pomocnika”. 
Nie pomoUe przed Nim Uadne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na 
kogo On si" godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedz : 
„Co powiedziaS wasz Pan?” Powiedz : „Prawd"!” On jest WyniosSy, Wielki! Po-
wiedz: „Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi?” Powiedz: „Bóg. Zaprawd", 
my lub wy albo jesteTmy na drodze prostej, albo teU jesteTmy w bS"dzie 
oczywistym!” (Sura 34, 20-24) 
 

 

24 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 41; 167; 629-631; 2107; 2332; 
2680; 4244; 4268; 4448; 6140. O miSoTci do Jedynego Boga zob. n. 167. 

25 A l - G h a z a l i. I#y'= ^ulDm al-d$n (Onywienie nauk religijnych); cyt. za http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Tawhid [dost"p: 12.08.2011]. DzieSo jest dost"pne na http://www.ghazali.org/site/ihya.htm 
[dost"p: 12.08.2011]. 

26 Koran sprzeciwia si" dualizmowi uznaj cemu dwa czynniki sprawcze – dobro i zSo; zSo nie 
ma mocy stwórczej. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 835; 5180; 5205. 
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BÓG JAWNY I UKRYTY 
 
 Koran uUywa dwóch róUnych i czasami rozbieUnych rodzajów okreTle_, by 
opisa\ Boga Jedynego. On jest pierwszy i ostatni, jawny i ukryty (Sura 57, 3), 
jest w niebiosach (Sura 67, 16) i na ziemi (Sura 50, 16). Jest caSkowicie 
niepodobny do rzeczy stworzonych, ale teU siedzi na tronie (Sura 20, 5; 57, 4), 
posiada r"ce (Sura 48, 10; 51, 47), twarz (Sura 55, 27) i oczy (Sura 11, 37; 
52, 48; 54, 14)27. Jest niedost"pn  tajemnic  (oayb; Sura 2, 3), ale teU objawia 
si" przez dziaSanie w stworzeniu. Jest miSosierny, niemniej jednak jest wolny 
w swoich decyzjach i karaniu: „Twój Pan jest bogaty [wystarczaj cy sam 
sobie], jest wSadc  miSosierdzia. JeTli On zechce, to was usunie i zast pi, czym 
zechce, tak jak sprawiS, Ue zrodziliTcie si" z potomstwa innego ludu” (Sura 
6, 133). Bóg jest caSkowicie oddzielony od stworzenia i niedost"pny, ale teU 
jest Wszechobecny i bardzo bliski czSowiekowi: 
 

WysSawia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Pot"Uny, 
M dry! Do Niego naleUy królestwo niebios i ziemi. On daje Uycie i On powoduje 
Tmier\. On jest nad kaUd  rzecz  wszechwSadny! On jest Pierwszym i Ostatnim, 
On jest Jawnym i Ukrytym [wal-p'hiru wal-b'ain]. On jest o kaUdej rzeczy 
wszechwiedz cy! (Sura 57, 1-3) 

 
 Ta rozbieUnoT\ w opisach pochodzi st d, Ue w teologii muzuSma_skiej 
poj"cie Boga Jedynego zakSada jednoT\ Jego planu, wyraUaj cego si" w har-
monii istniej cej w stworzeniu. Ten dostrzegalny dla czSowieka Sad jest zna-
kiem, który ujawnia Boga i wskazuje na Jego istnienie i OpatrznoT\. Nie 
sprzeciwia si" to jednak stwierdzeniu, Ue Bóg nadal pozostaje ukryty, a obser-
wuj c natur" (Sura 27, 59-64) czSowiek szuka stale niewidzialnego (Sura 2, 3; 
50, 33. 37). Bóg jest zawsze ukryty, bo umysS ludzki nie jest zdolny poj \ jego 
istoty28. W ten sposób sunna Proroka wyjaTnia t" niezgS"bion  tajemnic" Boga: 
 

WedSug przekazu Suhaila, Abu Salih polecaS nam: Kiedy ktoT z was ma zamiar 
uda\ si" do snu, powinien leUe\ na SoUu na prawym boku i mówi\: „O BoUe, Panie 
Nieba i Panie Ziemi, Panie WspaniaSego Tronu, Panie nasz i Panie wszystkiego, 
RozSupuj cy ziarno kukurydzy i pestk" daktyla, Objawiaj cy Tor" i Ewangeli" 
oraz Kryterium [Koran], chroni" si" do Ciebie przed wszelkim zSem, nad którym 
Ty masz doskonaS  kontrol" [ujmujesz za kosmyk]. O BoUe, TyT jest pierwszy, bo 
nie ma niczego przed Tob , TyT jest Ostatni, bo niczego nie ma po Tobie. JesteT 

 

27 W teologii muzuSma_skiej te antropomorficzne wyraUenia okreTla si" terminem tašb$h. 
Zob. Dictionnaire du Coran s. 42. 

28 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 5276. 
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Jawny [wst"puj cy], bo nie ma niczego nad Tob ; TyT jest Ukryty [znaj cy gS"bi", 
ukryte rzeczy], bo nie ma nic poza Tob . Zdejm z nas ci"Uar dSugu i uwolnij nas 
od niedostatku”. Abu Salihowi przekazaS to Abu Huraira, który z kolei usSyszaS to 
od WysSannika Allaha29. 

 
 PoS czenie obrazu Boga rozSupuj cego ziarno kukurydzy i pestk" daktyla 
(Sura 6, 95) z Objawieniem Tory, Ewangelii i Koranu wskazuje jeszcze na 
inny znak, w którym Bóg ujawnia swoje tajemnice. Jest nim Objawienie 
BoUe. NiezgS"biona wielkoT\ Boga i Jego Wiedza s  opisane w powyUszym 
tekTcie w wymiarach zaczerpni"tych ze Twiata ziemskiego. Przypomina to 
poniek d opis bogactwa kryj cego si" w Jezusie Chrystusie, o którym mówi 
List Tw. PawSa do Efezjan. Adresaci powinni „ogarn \ duchem, czym jest 
SzerokoT\, DSugoT\, WysokoT\ i GS"bokoT\, i pozna\ miSoT\ Chrystusa, 
przewyUszaj c  wszelk  wiedz"”. Zostan  wtedy „napeSnieni caS  PeSni  Bo-
U ” (Ef 3,18-19)30. O peSni, która zostanie udzielona przez Boga czSowie-
kowi wierz cemu i czyni cemu dobro, mówi w wielu miejscach teU Koran 
(np. Sura 4,173), ale ludtmi posiadaj cymi prawdziw  wiedz" s  ci, którzy 
wyznaj  wiar" w Jedynego Boga: „ZaTwiadcza Bóg31, iU nie ma boga, jak 
tylko On, – i anioSowie, i ludzie posiadaj cy wiedz" – utrzymuj c ze sSusz-
noTci : Nie ma boga, jak tylko On, Pot"Uny, M dry!” (Sura 3, 18). 
 
 

NAJPI#KNIEJSZE IMIONA BOGA 
 
 W islamie jednym ze Trodków sSuU cych do przybliUenia czSowiekowi 
istoty Boga s  Jego atrybuty, na które wskazuj  „najpi"kniejsze imiona”: 
„Do Boga naleU  imiona najpi"kniejsze [al-asm'=u al-#usn']! Wzywajcie 
Go wi"c nimi, a pozostawcie tych, którzy blutni  Jego imionom! Oni nie-
bawem otrzymaj  zapSat" za to, co czynili” (Sura 7, 180; por. 20, 8, 59, 24). 
Tradycyjnie wymienia si" 99 imion Boga, którymi s  przymiotniki z ro-
dzajnikami, tSumaczonymi w stopniu najwyUszym32. Pochodz  one w wi"k-

 

29 Sahih Muslim 35, 6551. 
30 Biblia jest cytowana wedSug wydania: Pismo qwi�te Starego i Nowego Testamentu. Biblia 

tysi clecia. Wyd. 5. Pozna_: Pallottinum 2002. 
31 Bóg daje takie Twiadectwo poprzez Objawienie przekazane za poTrednictwem anioSów i po-

przez stworzenie. Wszystko wskazuje na JednoT\ Boga. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the 
Holy Qur='n n. 358 do Sury 3,18. 

32 MuzuSmanie nie uUywaj  jako nazwisk 99 imion Boga w ich dokSadniej formie, dlatego Ue 
stworzenie nie moUe równa\ si" Bogu. MoUna je natomiast uUywa\ bez rodzajnika albo w zSo-
Ueniach. Cz"stym przykSadem s  imiona zSoUone z terminu ^abd (sSuga, niewolnik) i imienia 
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szoTci z Koranu, ale s  teU inne, których tródSem jest sunna33: 
 

PrzekazaS Abu Huraira: WysSannik Allaha powiedziaS: Jest dziewi"\dziesi t 
dziewi"\ imion Allaha; kto je zachowuje w pami"ci [w przekazie Ibn Umara: kto 
je wylicza], wejdzie do Raju. Zaprawd", Bóg jest Nieparzysty (On jest Jedyny, 
a to jest liczba nieparzysta) i lubi nieparzystoT\34. 

 Mówi si" teU o najwspanialszym setnym imieniu (al-ism al-=a^pam), któ-
remu Tradycja nadaSa szczególn  moc. Wzywanie Boga tym imieniem gwa-
rantowaSoby wysSuchanie próTb35. Takie przekonanie opiera si" na dawnych 
wierzeniach semickich36, wedSug których znajomoT\ imienia oznaczaSa po-
siadanie wSadzy nad dan  rzecz 37. Tradycja muzuSma_ska nie jest jedno-
myTlna w kwestii najwyUszego imienia Boga38. W niektórych Trodowiskach, 
zwSaszcza szyickich, mówiono, Ue jego znajomoT\ miaSa by\ przywilejem 
kilku proroków, Twi"tych lub szyickich imamów. Sufi zaT twierdzili, Ue Bóg 
objawia swoje imi" tym, którzy post"puj  na drodze mistycznej39. Szukano 
najwyUszego imienia wTród znanych imion b dt teU w surach koranicznych 
albo teU mówiono, Ue jest ono znane tylko Bogu. Dla unikni"cia tego rodzaju 
spekulacji wielu uczonych muzuSma_skich uwaUa, Ue tym imieniem jest 
wSasne imi" Boga – Allah, które jest syntez  wszelkich imion; 99 pi"kne 
imiona s  synonimami imienia Allah i s  mu równe w godnoTci. Wskazuje 
na to sam Koran, który nie rozróUnia imienia Allaha od innych: 
 

Powiedz: „Módlcie si" do Boga [All'h] albo módlcie si" do MiSosiernego [al-
Ra#m'n]! Jakkolwiek byTcie Go wzywali, On posiada najpi"kniejsze imiona”. Nie 
b dt zbyt gSoTny w swojej modlitwie ani teU nie b dt w niej za cichy! Poszukaj 
drogi poTredniej. (Sura 17, 110) 

 
 

Boga, np. ^Abd All'h (SSuga Allaha), ^Abd ar-Ra#m'n (SSuga MiSosiernego); zob. D a n e c k i. 
Podstawowe wiadomoOci o islamie s. 107. 

33 Tradycyjna lista imion pochodzi od Walwd ibn Muslim al-Dimašqw (zm. 810), ale istniej  
teU inne, które nie pokrywaj  si" i wymieniaj  imiona w róUnej kolejnoTci. Na temat imion Boga, 
zob. G i m a r e t. Les noms divins en Islam. 

34 Sahih Muslim 35, 6475. 
35 Do takiego przekonania zach"ca sam Koran, np. Sura 56, 74: „WysSawiaj wi"c imi" twego 

Pana, MoUnego [al-^ap$m]!” Zob. teU Sura 56, 96; 69, 52. 
36 Zob. np. Ps 99, 3: „Niech wielbi  imi" Twoje wielkie i straszliwe: ono jest Twi"te”. 
37 W tradycji Uydowskiej jednak imi" Boga, oparte na spóSgSoskach h-w-h, nie bySo wyma-

wiane, a w tekTcie biblijnym wstawiano tam samogSoski ze sSowa imieniem Adonaj (Pan). Zob. 
Pismo qwi�te Starego i Nowego Testamentu. T. 1: Stary Testament. Pozna_: Ksi"garnia �w. Woj-
ciecha 2003 s. 85 przypis do Wj 3, 15. 

38 Zob. np. G i m a r e t. Les noms divins en Islam s. 85-94. 
39 B"dzie o tym mowa w dalszej cz"Tci artykuSu. 
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Oznacza to, Ue moUna zwraca\ si" do Boga poprzez Jego wSasne imi" (Allah) 
albo jedno z imion odnosz ce si" do danego atrybutu, który uSatwia, w stop-
niu dost"pnym dla natury ludzkiej, poznawanie Boga w tym aspekcie. 
 Cytowana sura wymienia dwa imiona Boga: All'h i al-Ra#m'n (MiSo-
sierny). Koran cz"sto zwraca uwag" na Boski atrybut MiSosierdzia, moUe 
dlatego, Ue spotykaS si" on ze szczególnym sprzeciwem ze strony poga_skich 
Arabów40. W Arabii tytuS al-Ra#m'n oznaczaS bóstwo i wyst"powaS w Tro-
dowisku Uydowskim i chrzeTcija_skim41. Mekka_czycy unikali wi"c tego ter-
minu i wyUej stawiali imi" Allah na oznaczanie Boga NajwyUszego42. 
 Uczeni muzuSma_scy na róUne sposoby wyjaTniali zwi zek przymiotów 
Boga z Jego istot . Grupa zwana a;ar$43, opowiadaj ca si" za literalnym sen-
sem Koranu, pojmuje atrybuty w sposób dosSowny. OdróUniaj  oni atrybuty 
od istoty, ale nie wchodz  w gS"bsze spekulacje teologiczne44. Mutazylici, 
zwani teU ahl al-taw#$d (ludtmi BoUej JednoTci), reprezentuj  kierunek racjo-
nalny. Bronili absolutnej transcendencji Boga Jedynego oraz niepodzielnoT\ 
Jego istoty. Utrzymywali wi"c, Ue atrybuty nie róUni  si" od istoty Boga, ale 
s  tylko werbalnymi terminami. RównieU antropomorficzne okreTlenia, takie 
jak: r"ka, oblicze, tron Boga, s  tylko metaforami. Bóg nie ma pozytywnych 
atrybutów, ale jest m dry przez swoj  istot", a nie przez wiedz"45. WedSug 
mutazylitów Koran nie jest odwieczny, ale zostaS stworzony46. Al-Aszari (874-
936)47 przytacza nast"puj cy opis Boga w uj"ciu mutazylitów: 
 

Bóg jest jeden, nic nie jest do niego podobne, nie jest ani ciaSem, ani jednostk , 
ani substancj , ani akcydensem. Istnieje poza czasem. Nie moUe przebywa\ 

 

40 Zob. Sura 25, 60: „Kiedy im si" powie: Wybijajcie pokSony MiSosiernemu [lil-Ra#m'n]!, 
oni mówi : CóU to jest ten MiSosierny? Czy my mamy wybija\ pokSony na twój rozkaz? I to tylko 
powi"ksza ich niech"\”. Zob. Sura 21, 36. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n 
n. 2321 do Sury 17, 110. 

41 Zob. M. G a u d e f r o y - D e m o m b y n e s. Narodziny islamu. PrzeS. H. Ol"dzka. War-
szawa: PIW 1988 s. 39-40. 

42 Zob. G i m a r e t. Les noms divins en Islam s. 376. 
43 SSowo a;ari pochodzi od a;ar oznaczaj cego „pozostaSoT\, Tlad; opowiadanie, tradycja”. 
44 Tak  metodologi" w aq$dah (dziedzina nauki zajmuj ca si" artykuSami wiary islamu), 

opart  na dosSownym rozumieniu tekstu, wybieraj  cz"sto hanbalici, czyli przedstawiciele naj-
TciTlejszej z czterech sunnickich szkóS prawa islamskiego. 

45 RównieU dla szyitów, dla unikni"cia politeizmu, atrybuty i imiona Boga nie istniej  nie-
zaleUnie poza istot  Boga. Bóg poznaje nie przez wiedz", która jest w jego istocie, ale przez wiedz", 
która jest jego istot . Zob. Tawhid. http://en.wikipedia.org/wiki/Tawhid [dost"p: 12.08. 2011]. 

46 Wi"kszoT\ muzuSmanów uwaUa Koran za odwieczny i niestworzony. 
47 Al-Aszari jest zaSoUycielem jednej z czterech sunnickich szkóS prawa islamskiego. Jednym 

z najbardziej znanych przedstawicieli tej szkoSy byS Al-Ghazali (1058-1111). 
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w jakimT miejscu ani w jakimT bycie, nie podlega Uadnym atrybutom ani okreT-
leniom odnosz cym si" do stworze_. Nie jest uwarunkowany ani okreTlony, nie 
jest sprawc  pocz"cia ani nie jest pocz"ty. Pozostaje poza percepcj  zmysSow . 
Oczy nie widz  Boga, spojrzenie go nie dosi"ga, wyobratnia go nie obejmuje. Jest 
rzecz , lecz nie tak  jak inne rzeczy, jest wszechwiedz cy i wszechmog cy, lecz 
jego wszechwiedzy i wszechmocy nie moUna porówna\ do niczego stworzonego. 
StworzyS Twiat bez wczeTniejszego archetypu i bez pomocnika48. 

  
 Al-Aszari uznaS atrybuty Boga za róUne od Jego istoty, niemniej jednak 
twierdziS, Ue nie istniej  one poza ni . Sam Koran bowiem mówi, Ue u Boga 
jest wiedza (Sura 46, 23) i siSa (Sura 51, 58). RównieU Koran jest jednym 
z Jego wiecznych atrybutów. Te zaT nie s  tylko ludzkimi nazwami, ale wy-
raUaj  rzeczywist  doskonaSoT\ Boga. Al-Aszari uznaje teU stosowanie do 
Boga okreTle_ znanych ze Twiata ludzkiego, ale ostrzega przed antropo-
morfizmem. W zwi zku z tym staSo si" sSynne jego powiedzenie: bila kayfa 
(bez pytania o to, jak), które oznacza, Ue nie naleUy pyta\ si", w jaki sposób 
Bóg posiada r"ce, twarz czy teU siedzi na tronie49. 
 Dobrym koranicznym przykSadem obrazuj cym imiona Boga jest frag-
ment sury 59, który w kilku wersetach gromadzi wiele z nich: 
 

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On [huwa ll'hu l' il'ha ill' huwa]! On 
zna skryte i widzialne. On jest MiSosierny, LitoTciwy [ar-ra#m'nu r-ra#$m]! On 
jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!; – Król [al-malik], PrzenajTwi"tszy [al-
quddDs], Pokój [as-sal'm], Wierny [al-mu=min], Zachowuj cy [al-muhaymin], 
Pot"Uny [al-^az$z], PrzemoUny [al-_abb'r], WyniosSy [al-mutakabbir]! ChwaSa 
niech b"dzie Bogu! On jest ponad to, co dodaj  Mu jako wspóStowarzyszy [yu-
šrikDn]! On jest Bogiem! Stworzycielem [al-U'liq]50, Twórc  [al-b'ri=]51, KsztaS-
tuj cym [al-muVawwir]52! Do Niego naleU  najpi"kniejsze imiona! GSosi Jego 
chwaS" to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Pot"Uny, M dry [al-
^az$zu al-#ak$m]! (Sura 59, 22-24) 

 

48 Cyt. za: H. C o r b i n. Historia filozofii muzuSmaTskiej. PrzeS. K. Pachniak. Warszawa: 
Dialog 2009 s. 103. Konsekwencj  rozwaUa_ mutazylitów bySa negacja moUliwoTci widzenia 
Boga w przyszSym Twiecie. Tak  postaw" nazwano ta=til (agnostycyzm). 

49 Zob. C o r b i n. Historia filozofii muzuSmaTskiej s. 107-108. 
50 Stworzenie (bada=a, pocz tek procesu stworzenia z niczego) obejmuje powstanie pierwszej 

materii (faaara) oraz stopniow  ewolucj" (Ualaqa), dotycz c  rzeczy materialnych, jak i abstrak-
cyjnych (idee). Termin Ualaqa zawiera poj"cie mierzenia i dostosowania do pewnego schematu. 
Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 120 do Sury 2, 117. 

51 Termin ten oznacza wyprowadzenie nowych form z uprzednio stworzonej materii lub 
stanu. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 120; 5406. 

52 Bóg jako KsztaStuj cy nadaje okreTlon  form" albo kolor, odpowiadaj ce danemu celowi. 
Jest to zako_czenie widzialnego etapu stworzenia. 
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 Imiona wymienione w powyUszej surze pozwalaj  wyrobi\ sobie pewn  
ide" o Bogu53. Tekst podkreTla dwa razy jednoT\ Boga. Oznacza to, Ue do 
Boga nic nie jest podobne, ale On nad wszystkim panuje. Jest to podstawowa 
prawda, bez której nie moUna zrozumie\ idei Boga. Ma On absolutn  wiedz" 
o tym, co widzialne i niewidzialne, o teratniejszoTci i przyszSoTci. Podobnie 
teU Jego �aska i MiSosierdzie s  bezgraniczne. Z kolei tekst mówi o Jego 
królewskim autorytecie, zaprowadzaj cym Prawo i SprawiedliwoT\ oraz zo-
bowi zuj cym do peSnego posSusze_stwa. Jako PrzenajTwi"tszy, Bóg jest 
wolny od wszelkiej skazy zSa. Poj"cie Pokoju oznacza nie tylko brak wojny, 
ale przede wszystkim doskonaSoT\ woln  od wszelkiego braku. Bóg jest 
Wiernym w tym sensie, Ue podtrzymuje wiar" i jest godny caSkowitego za-
ufania. To On zachowuje od wszelkiego niebezpiecze_stwa i jako Pot"Uny 
wykonuje swoj  Wol". Jemu, który jest PrzemoUny, nic nie moUe si" sprze-
ciwi\. On jest WyniosSy nad caSe stworzenie i dlatego nie moUna mu do-
dawa\ wspóStowarzyszy (baSwochwalstwo). Kolejne atrybuty opisuj  stwór-
cz  moc Boga, która wyraUa si" w trzech aspektach: w stworzeniu pierwszej 
materii, w ksztaStowaniu nowych form i w ci gSym podtrzymywaniu wszel-
kich zdolnoTci i energii, które daS stworzeniu poprzez nadanie praw54. Do-
konuje si" to w wymiarze tak fizycznym, jak i duchowym55. 
 Wspomniane w poprzednim paragrafie atrybuty podkreTlaj  przede wszyst-
kim wielkoT\ Boga. Warto zauwaUy\, Ue ostatni werset cytowanej sury, S cz c 
z sob  ide" stworzenia, najpi"kniejsze imiona, gSoszenie chwaSy przez wszyst-
kie rzeczy stworzone oraz wymieniaj c na ko_cu dwa atrybuty: Pot"Uny i M d-
ry, opiera si" na zaSoUeniu, Ue atrybuty Boga pozostawiaj  w stworzeniu Tlady 
(immanencja), po których moUna dojT\ do odkrycia Pot"gi i M droTci Jedynego 
Boga (transcendencja). W zwi zku z tym wszystkie imiona Boga moUna po-
dzieli\ na dwie grupy. Pierwsza wskazuje na atrybuty istoty, które przed-
stawiaj  Boga takim, jakim jest sam w sobie, np. jedynoT\, wiecznoT\, dosko-
naSoT\, wszechmoc, wszechwiedza, moc stwórcza, suwerennoT\. Inna grupa 
opisuje Jego relacj" ze stworzeniem (atrybuty dziaSania). Mówi  one o spra-
wiedliwoTci, hojnoTci i dobroci, przebaczeniu i miSoTci do wiernych. Uczeni 
muzuSma_scy id cy za nurtem aszaryckim wymieniali atrybuty woli (postano-

 

53 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 5400-5404; por. n. 19 do Sury 1, 1. 
54 OkreTlaj  to atrybuty raz$q, razz'q, np. Sura 35, 3: „O ludzie! Przypomnijcie sobie dobro\ Boga 

wzgl"dem was! Czy jest jakiT stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie [yarzuqu-kum] z nieba 
i z ziemi. Nie ma boga, jak tylko On! JakUe wi"c moUecie by\ odwróceni?”. Por. Sura 51, 58.  

55 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 3874 do Sury 35,3; n. 4554 do 
Sury 42,19. 
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wienie Boga, któremu nikt nie moUe si" oprze\) i atrybuty miSoTci (wola Uycz-
liwoTci wobec stworzenia)56. Mistyczni sufi zaT woleli dzieli\ je na atrybuty 
majestatu i pi"kna. PodziaSy te odpowiadaj  w zachodniej duchowoTci dwóm 
dobrze znanym terminom okreTlaj cych doTwiadczenie sacrum: mysterium 
tremendum (grozy) i mysterium fascinans (fascynacji)57. 
 
 

TRANSCENDENCJA I IMMANENCJA 
 
 Bóg w islamie, zgodnie z zasad  taw#$d, jest absolutnie transcendenty, 
nieporównywalny ze stworzeniem. W Twietle tej doktryny równieU biblijne 
stworzenie czSowieka na obraz Boga (Rdz 1, 27) okazaSo si" niewSaTciwe, 
dlatego Ue Bóg nie ma Uadnego obrazu czy formy, które mogSyby by\ obj"te 
ludzkim rozumem58. Transcendencja znaczy, Ue Bóg jest jedyn  wieczn  
rzeczywistoTci , jest Wszechmog cy, Wszechobecny i Wszechwiedz cy. To 
On w swojej woli decyduje o istnieniu jakieT rzeczy, a ona si" staje (Sura 
3, 47), to on ustanawia Prawo, a czSowiek ma mu odpowiedzie\ posSusze_-
stwem59. Bóg decyduje teU o przeznaczeniu Twiata, o biegu historii, o Uyciu 
i Tmierci, o dobru i zSu, które spotyka czSowieka60. O tym przypomina wier-
nym WysSannik Allaha: „Powiedz: Nie dosi"gnie nas nic innego, jak tylko 
to, co zapisaS dla nas Bóg. On jest naszym Panem! Niech ufaj  Bogu ludzie 
wierz cy!” (Sura 9, 51). Ta absolutna transcendencja Boga jest okreTlana 
w Koranie terminami „WyniosSy”, „NajwyUszy”, w róUnych formach pocho-
dz cych od czasownika ^al' (‘by\ wysokim, wyniosSym, przewyUsza\’)61. SSowa 
te wyraUaj  niepokonan  odlegSoT\, jaka oddziela Boga od stworzenia62: 
 

 

56 Teologia aszarycka wyróUniaSa siedem atrybutów podstawowych: sycie, Wiedza, Pot"ga, 
Wola, Widzenie, SSyszenie i SSowo. Zob. Dictionaire du Coran s. 602-607. 

57 Terminy te pochodz  z dzieSa lutera_skiego teologa, Rudolfa Otto (1869-1937): Otto and 
the Numinous. http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/gothic/numinous.html [dost"p: 
12.08.2011]. 

58 Prorocy mog  by\ obrazem Boga tylko w tym sensie, Ue s  Jego namiestnikami (Sura 2, 30) 
i wypeSniaj  w peSni Jego wol"; zob. R.M. Z u b e r i. The Image of God. http://home.comcast.net/ 
~rzuberi/articles/The_Image_of_God.pdf [dost"p: 12.08.2011]. 

59 Te nakazy i zakazy pochodz ce z absolutnej woli Boga (al-ir'da) s  zawarte w prawie 
szariatu. Zob. Dictionnaire du Coran s. 821. 

60 Zob. A.Th. K h o u r y, L. H a g e m a n n  [et al.]. Dictionnaire de l’Islam. Histoire – Idées – 
Grandes figures. Belgique: Brepols 1995 s. 115-119. 

61 W teologii islamskiej uUywa si" tu terminu tanz$h (‘by\ odlegSym; czystym, nieskalanym’). 
62 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 4529 do Sury 42, 4. 
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Do Niego naleUy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest WyniosSy, 
WspaniaSy [al-^aliyyu al-^ap$m]! (Sura 42, 4; 2, 255) 

On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki, WyniosSy [al-
muta^'l$]! (Sura 13,9) 

WysSawiaj imi" twego Pana, NajwyUszego [isma rabbika al-a^l']63, który stworzyS 
i uksztaStowaS harmonijnie, który wyznaczyS los i poprowadziS. (Sura 87,1-3) 

 
W ostatnim wersecie wyst"puje imi" Boga – al-Rabb (Pan)64 w poS czeniu 
z terminem „NajwyUszy”. To zS czenie dwóch imion jeszcze bardziej uwi-
docznia ide", Ue Bóg jest transcendentym absolutem i Stworzycielem, od 
którego wszystkie zaleUy, i któremu czSowiek jest winien caSkowite posSu-
sze_stwo. Ten arabski termin jednak, znacz cy równieU ‘opiekun, obro_ca, 
kustosz’, uwydatnia trosk", a nawet miSoT\, jak  Bóg okazuje wobec swego 
stworzenia65. Oznacza to, Ue transcendenty Bóg pozostaje w relacji ze stwo-
rzeniem, jest immanentny i obecny w stworzonym Twiecie. To poj"cie Boga, 
niesko_czenie przewyUszaj cego rzeczy stworzone, ale teU obecnego w Twie-
cie, nieustannie powraca w Koranie: w swoim MiSosierdziu absolutny Bóg 
troszczy si" o stworzenie, którego porz dek i istnienie zaleU  od Jego ci gSej 
obecnoTci i ci gSego stwarzania. 
 WszechobecnoT\ Boga w Twiecie stworzonym jest wyraUana w Koranie 
terminem „oblicze Boga”66: „Do Boga naleUy Wschód i Zachód! I gdziekol-
wiek si" obrócicie, tam jest oblicze Boga [wa_hu All'h]! Zaprawd", Bóg jest 
wszechobejmuj cy, wszechwiedz cy!” (Sura 2, 115). Oznacza to, Ue Bóg 
jest w peSni Twiadomy tego wszystkiego, co si" dzieje w Twiecie stwo-
rzonym. Koran w swoisty sposób opisuje t" ide": 
 

On jest Tym, który stworzyS niebiosa i ziemi", który spuTciS z nieba wod" dla was 
– dzi"ki której sprawiliTmy, iU wyrosSy ogrody peSne blasku. Wy nie potra-
filibyTcie spowodowa\, iUby wyrosSy w nich drzewa. Czy jest jakiT bóg obok 
Boga? Tak, owszem! Oni s  ludem, który przypisuje równych. On jest Tym, który 
uczyniS ziemi" miejscem staSym i utworzyS w jej szczelinach rzeki, i utworzyS na 

 

63 Al-a^al' jest elatiwem z rodzajnikiem odpowiadaj cym stopniu najwyUszemu: najwznioT-
lejszy, najwyUszy. 

64 Arabskie sSowo rabb, znacz ce ‘pan, wSadca, wSaTciciel’, wyraUa teU ide" piel"gnowania, 
utrzymywania, wychowania dziecka i doprowadzenia go do dojrzaSoTci. Zob. E.W. L a n e. An 
Arabic-English Lexicon. Beirut: Librairie du Liban 1968 v. 3 s. 1004. 

65 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 6080 oraz n. 20 do Sury 1, 2. 
66 W stosunku do czSowieka, sSowo to oznacza osobowoT\ i wn"trze czSowieka, a w od-

niesieniu do Boga, Jego natur", istot". Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n 
n. 114 do Sury 2, 112. 
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niej solidnie stoj ce góry, i utworzyS mi"dzy dwoma morzami przegrod". Czy jest 
jakiT inny bóg obok Boga? AleU nie! Lecz wi"kszoT\ ludzi nie wie! On jest Tym, 
który wysSuchuje uciTnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zSo i który czyni 
was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiT inny bóg obok Boga? JakUe maSo 
oni sobie przypominaj ! On jest Tym, który prowadzi was drog  prost  w ciem-
noTci, na l dzie staSym i na morzu, i który posySa wiatry jako radosn  wieT\ 
zwiastuj c  Jego miSosierdzie. Czy istnieje jakiT inny bóg obok Boga? Bóg jest 
wyniosSy ponad to, co Jemu przypisuj  jako wspóStowarzyszy! On jest Tym, który 
daje pocz tek [yabda=u] stworzeniu, a potem je ponawia [yu^$duhu]67, i który daje 
wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakiT inny bóg obok Boga? 
PrzynieTcie wi"c wasz dowód, jeTli mówicie prawd"! (Sura 27, 60-64) 

 
 ObecnoT\ Boga nie ogranicza si" tylko do Twiata materialnego, ale 
obejmuje równieU Twiat ludzki, a nawet przekracza TwiadomoT\ samego 
czSowieka: 
 

Nie dosi"gaj  Go spojrzenia, lecz On dosi"ga spojrzenia. On jest Przenikliwy, 
�wiadomy! (Sura 6, 103) 

I w jakiejkolwiek bySbyT sytuacji, i cokolwiek recytowaSbyT z Koranu, i jakiekol-
wiek podejmujecie dziaSanie – My jesteTmy przy was Twiadkami, kiedy si" w tym 
zagS"biacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ci"Uar jednego pySku – ani na 
ziemi, ani w niebiosach; ani teU coT jeszcze mniejszego od tego, ani teU wi"kszego 
– Ueby to nie bySo w Ksi"dze jasnej. (Sura 10, 61) 

My stworzyliTmy czSowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteTmy 
bliUej niego aniUeli arteria jego szyi. (Sura 50, 16) 

 
 Obraz t"tnicy szyjnej, przenosz cej krew z serca do gSowy, wyraUa ide", 
Ue w akcie stworzenia Bóg daS czSowiekowi woln  wol", ale On zna jego 
wewn"trzne pragnienia i motywy lepiej niU sam czSowiek. UUywaj c obrazu 
krwi, która jest tródSem Uycia i TwiadomoTci, Koran podkreTla fakt, Ue Bóg 
zna nasz wewn"trzny stan doskonalej niU my sami68. 
 
 
 
 

 

67 Cz"sto pojawiaj ca si" w Koranie idea ponawiania stworzenia oznacza nieustann  obec-
noT\ w Twiecie stwórczej energii BoUej, która podtrzymuje go w istnieniu; proces ten zako_czy 
si" nowym i doskonaSym stworzeniem w Dniu Ostatecznym. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of 
the Holy Qur='n n. 1428 do Sury 10,34 oraz n. 3440 do Sury 29,19. 

68 Zob. tamUe n. 4952 do Sury 50,16. 



KRZYSZTOF MODRAS OP 100 

MI�O�� BOGA 
 
 Immanencj" Boga w Twiecie moUemy opisa\, uUywaj c wyraUenia „mi-
SoT\ Boga” do swego stworzenia, które nabraSo szczególnego znaczenia 
w muzuSma_skim mistycyzmie: 
 

ProTcie o przebaczenie waszego Pana! Nast"pnie nawracajcie si" do Niego! 
Zaprawd", mój Pan jest litoTciwy, kochaj cy [wadDd]! (Sura 11, 90) 

Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie! On – Przebaczaj cy, 
MiSoTciwy [al-wadDd]! On – WSadca Tronu Godnego ChwaSy! (Sura 85, 13-15) 

 
WTród muzuSma_skich uczonych, miSoT\ kojarzy si" zbytnio z uczuciami 
znanymi ze Twiata ludzkiego69, i dlatego w stosunku do Boga usiSuje si" 
ogranicza\ znaczenie sSowa wadDd do poj"cia „upodobania” w tych, co 
czyni  dobro i sprawiedliwoT\. MiSoT\ Boga polegaSaby na wynagrodzeniu 
sprawiedliwych w tym Twiecie ziemskimi dobrami, a w przyszSym, wspa-
nialsz  nagrod  Raju, która przewyUsza ludzkie zasSugi70: „Bóg daS im 
nagrod" tego Twiata oraz pi"kn  nagrod" Uycia ostatecznego. Bóg kocha 
ludzi czyni cych dobro!” (Sura 3, 148; 3, 76; 5, 42). Przeciwie_stwem do 
takiej miSoTci, bySby brak upodobania (miSoTci) Boga do tych, którzy czyni  
niesprawiedliwoT\: 
 

ZapSat  za zSo jest zSo jemu podobne. Ale kto przebaczy i naprawi, to znajdzie 
zapSat" u Boga. Zaprawd", On nie miSuje niesprawiedliwych! (Sura 42, 40) 

 
 Tej miSoTci Boga do stworzenia odpowiada miSoT\ ludzi do Boga: to ona 
jest najwyUszym motywem post"powania i prowadzi do miSowania Jego 
stworzenia71. W ten sposób zdobywa si" upodobanie i miSoT\ Boga, a zara-
zem Jego najwyUsz  zapSat": 
 

Nie jest poboUnoTci , Ue zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz 

prawdziwie poboUny jest: kto wierzy w Boga i w Dzie_ Ostatni; w anioSów, 

w Ksi"g" i w proroków72; i ten, kto rozdaje maj tek – dla Jego MiSoTci [^al' #ub-

 

69 Zob. A r n a l d e z. Le Coran. Guide de lecture s. 67-69. Zob. teU Dictionnaire du Coran 
s. 47-48. 

70 Zob. Tafs$r tal'layn. http://altafsir.com [dost"p: 12.08.2011]. 
71 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 4582 do Sury 42,40. 
72 Jest to tzw. pi"\ dogmatów islamu, w które kaUdy muzuSmanin powinien wierzy\. 
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bihi]73 – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróUnemu i Uebrz cym, i na 

wykup niewolników74; i ten, kto odprawia modlitw"; i ten, kto daje jaSmuUn"; i ci, 

którzy wypeSniaj  swoje zobowi zania, kiedy si" zobowi zali; i ci, którzy s  

cierpliwi w nieszcz"Tciu i przeciwnoTci, i w czasie niebezpiecze_stwa; oto ci, 

którzy s  szczerzy w wierze. Oni s  prawdziwie bogobojni! (Sura 2,177) 

 

 W prawdziwej poboUnoTci zatem zasadniczym motywem jest miSoT\ Boga 
i blitniego. WyraUa si" ona zarówno w wierze, jak i w konkretnych czynach 
miSoTci wobec innych osób i instytucji75. Niektóre teksty koraniczne mówi ce 
o miSoTci s  doT\ gS"bokie, co zostaSo zauwaUone w mistycznych komentarzach: 
 

A wTród ludzi s  tacy, którzy sobie bior , poza Bogiem, Jemu równych, miSuj c ich, 
jak si" miSuje Boga. Ale ci, którzy wierz ; s  gorliwsi w miSoTci do Boga. O, gdyby 
ci, którzy czyni  niesprawiedliwoT\, mogli wiedzie\, kiedy zobacz  kar", Ue moc 
naleUy w caSoTci do Boga i Ue Bóg jest straszny w karaniu! (Sura 2,165) 

 
Ibn Kathir (1301-1373), komentuj c ten tekst, wyjaTnia, Ue gorliwoT\ w miSo-
Tci do Boga wyraUa si" w wierze w Niego i w Jego JedynoT\, w oddawaniu 
czci tylko Jemu i w nieprzydawaniu Mu Uadnych towarzyszy oraz w poznaniu 
Jego wielkoTci. MiSuj cy s  Twiadomi, Ue zaleU  tylko od Niego i dlatego 
w kaUdej potrzebie prosz  Go o pomoc76. Wczesny zaT sufi z Persji, al-Tustari 
(818-896) wi Ue niewiar" z niewiedz  (_ahl), a miSoT\ z prawd  (#aqq) oraz z 
wiedz  (ma^rifa). MiSuj cy mistycy (^'rifDn mu#ibbDn) otrzymuj  od Boga 
skSonnoT\ (^aaf) kieruj c  ich ku czystej rzeczywistoTci prawdy (kh'liVat al-
#aqq). Znakiem tej miSoTci jest posSusze_stwo i wyrzeczenie si" wszelkiej 
rzeczy, która nie jest Bogiem. W tym sensie Bóg niegdyT skierowaS swoj  
miSoT\ na MojUesza, bo ten szukaS Jego upodobania (masarra). Odpowiedzi  
ze strony czSowieka na trosk" Boga jest staSa pami"\ o Bogu (uikr)77. 
 
 
 

73 J. Bielawski, tSumacz c zwrot „mimo umiSowania go”, odnosi go do maj tku, a nie do 
Boga. Por. jednak Sura 76,8: „Oni dawali poUywienie – z miSoTci do Niego (^al' #ubihi) – bied-
nemu, sierocie i niewolnikowi”. 

74 Yvsuf uAlw rozszerza te terminy na biednych, sieroty i niewolników w sensie duchowym, 
potrzebuj cych wsparcia intelektualnego lub moralnego. Do „niewolników” naleU  teU zwierz"ta 
podlegSe czSowiekowi, o które naleUy si" troszczy\. Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy 
Qur='n n. 5839 do Sury 76, 8. 

75 Zob. Y v s u f  uA l w. The Meaning of the Holy Qur='n n. 177-181. 
76 Tafs$r ibn Ka;$r do Sury 2, 165. 
77 TamUe. 
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MISTYCZNE POZNANIE JEDYNEGO BOGA 
 
 Nurt mistyczny w islamie, zwany sufizmem78, opieraj c si" na imionach 
Boga oraz tekstach mówi cych o miSoTci, wytyczyS tar$qa, czyli drogi pro-
wadz ce do bliskoTci z Bogiem. BySa to praktyczna realizacja idei taw#$d, 
polegaj ca na uwolnieniu si" od Twiata wieloTci i dojTciu do jednoTci. Etapy 
tego procesu zostaSy opracowane przez perskich sufich, takich jak DUunajd 
Bagdadi (830-910) i Al-Ghazali (1058-1111). DUunajd zauwaUyS, Ue sSowne 
wyznanie wiary w Jedynego Boga jest tylko pocz tkiem mistycznej drogi, 
a jej uwie_czeniem jest al-fan' f$ (a)l-tawh$d, czyli zatopienie si" i unicest-
wienie w JednoTci. Jest to stan, w którym czSowiek zatraca wSasne „ja”, cechy 
oraz istnienie, by odzyska\ na nowo prawdziwe „ja” i istnienie od Boga. 
Nabiera on wtedy TwiadomoTci, Ue to, czym jest, jest jakby promieniem 
atrybutów Boga. Ta koncepcja, zwana wa#dat al-wu_Dd (jednoT\ istnienia), 
zostaSa opracowana zwSaszcza przez andaluzyjskiego sufiego i filozofa Ibn 
uArabiego (1165-1240). Dla wczeTniej Uyj cego Al-Ghazaliego, istnienie 
naleUaSo do Jedynego Istniej cego, a sufi miaS na swej drodze zaTwiadczy\, Ue 
istnienie jest tylko w Bogu i Ue wszystko przeminie oprócz oblicza Boga (Sura 
28, 88). NaleUy jednak zaznaczy\, Ue zgodnie z doktryn  aszaryck  nie zatraca 
to róUnicy mi"dzy Stworzycielem a stworzeniem, dlatego Ue atrybuty nie s  
Bogiem, ani teU czymT innym niU Bóg. Dzi"ki nim rzeczy stworzone staj  si" 
znakami (ayat) i Tladami (a;ar) Boga. Na tym polega tajemnica Boga ukrytego 
i obecnego, transcendentnego i immanentnego w Twiecie79. 
 WedSug Ibn uArabwego caSe stworzenie jest teofani  imion Boga i im za-
wdzi"cza swoje istnienie. Sufi wi"c w czasie swej drogi mistycznej poznaje 
zwi zki mi"dzy imionami, proroctwem koranicznym i sercem ludzkim. Pro-
rocy, a takUe i inni, staj  si" bowiem sSugami jakiegoT imienia BoUego80. 

 

78 Z sufizmem wi Ue si" termin irf'n, oznaczaj cy poznanie, zwSaszcza mistyczne, bezpoTred-
nie poznanie duchowe, gnoz". OkreTlenie to jest znane szczególnie u szyitów, gdzie ideologiem 
irf'n byS w XVII wieku MuSSa Sadra w Iranie. Zob. Muhammad T a q i  M i s b a h  Y a z d i. 
Islamic Gnosis (Irfan) and Wisdom (Hikmat). „Al-Tawhid Islamic Journal” vol. 14: Fall 1997 no. 3. 
Qum-Iran. http://www.al-islam.org/al-tawhid/islamic_gnosis_wisdom/title.htm [dost"p: 8.08.2011]. 
Na temat sufizmu zob. takUe artykuSy J. Nosowskiego oraz A b u  a l - Q a s i m a  a l -
Q u s a y r i. Ar-Risala al-Qusayriyya czyli Traktat o sufizmie. PrzeS. J. Nosowski. Warszawa: 
Wydawnictwo Akademickie Dialog 1997. 

79 Zob. Tawhid. http://en.wikipedia.org/wiki/Tawhid [dost"p: 14.08.2011]. 
80 W j"zyku arabskim tak  osob" okreTl  si" terminem marbDb od rabb (by\ panem). WedSug 

przekonania muzuSmanów, Muhammad, który wypeSnia misje wszystkich proroków, jest sSug  
wszystkich imion Boga. 
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Poprzez wzywanie imienia Boga czSowiek otrzymuje energi" BoU , wypeSnia 
misj" i powraca do pierwotnej formy otrzymanej od Boga. Imiona Boga 
oznaczaj  stany mistyczne, które s  zwane #auar't (obecnoTci Boskie), czyli 
aspekty, w których objawia si" istota Boga81. Skoro zaT imiona nie istniej  
poza istot  Boga, staj  si" one sposobem na jej opis, bo „wszystko jest Nim, 
Twiat jest peSny Boga”82. Sufi lubi  to opisywa\, posSuguj c si" metafor  
oceanu i jego fal83. 
 Imi" wSasne Boga – Allah – jest poj"ciem abstrakcyjnym. Inne imiona 
pozwalaj  na poznanie istoty Boga pod róUnymi aspektami, w sposób bar-
dziej odczuwalny przez serce czSowieka. S  one teU Trodkami, dzi"ki którym 
sufi uzyskuje odpowiedt od Boga na swoj  modlitw" i wierzy, Ue na pew-
nym etapie otrzymuje szczególne imi" bezpoTrednio od Boga84. Praktycznie, 
post"p na drodze mistycznej wyraUa si" we wspominaniu imion Boga (uikr 
All'h) w sposób okreTlony przez mistrza, w zaleUnoTci od stopnia wtajem-
niczenia ucznia85. KaUde imi" bowiem jest „królestwem”, które ma swoj  
wSadz", rady, tajemnice i dary86.  
 
 

BÓG JEDYNY W sYCIU MUZU�MANINA 
 
 Idea taw#$d, uznaj ca najwyUsz  wSadz" Jedynego Boga, rozci gaj c  si" 
na caSy wszechTwiat, wpSyn"Sa na caS  kultur" islamu87: teologi"88, filo-
 

81 WieloT\ imion opisuj cych istot" Boga nie zmienia jednak faktu, Ue jest ona jedna. 
82 Takie twierdzenia s  charakterystyczne dla kierunku zwanego monizmem, wedSug którego 

stworzenie nie ma wSasnej istoty, oddzielnej od Jedynego Boga. �wiadomoT\ wSasnej odr"bnoTci 
jest subiektywnym przekonaniem danej osoby. Zob. Dictionnaire du Coran s. 605. 

83 Zob. M. Lings. What is suffism? Lahore: Suhail Academy 2005 s. 11. Pragnieniem sufich 
jest wejTcie do gS"bin oceanu niesko_czonej JedynoTci Boga. Ocean jest celem ich d Ue_. Drog  
s  fale, które symbolizuj  BoUe Objawienia, posySane z oceanu niesko_czonoTci ku brzegowi 
sko_czonego Twiata. Sufi zanurza si" w odpSywaj c  fal", by dotrze\ do wiecznego i 
niesko_czonego tródSa. 

84 Zob. Dictionnaire du Coran s. 606. 
85 Sam Koran, w którym wersety ko_cz  si" cz"sto imionami Boga, zach"ca do takiej prak-

tyki. W sposobie recytacji imion Boga sufi wykorzystuj  cyfrow  wartoT\ liter wchodz cych 
w skSad imion. 

86 Jest to opinia At-Tirmi�w (824-892), perskiego tradycjonisty (osoba gromadz ca hadisy). 
Zob. D a n e c k i. Podstawowe wiadomoOci o islamie s. 107. 

87 Na temat rozwoju islamu w róUnych aspektach zob. J. B i e l a w s k i. Islam, religia paT-
stwa i prawa. Warszawa: Wiedza Powszechna 1973. 

88 W teologii muzuSma_skiej podkreTla si" fakt, Ue porz dek wszechTwiata wskazuje na Jedy-
nego Stwórc". Stanowi to jeden z dowodów na istnienie Boga. 
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zofi"89, Uycie moralne i prawo90, mistycyzm, sztuk"91 oraz polityk"92. Koran 
ci gle przypomina, Ue Bóg jest Jeden, a wszelkie inne byty s  zaleUne od 
Niego. CzSowiek powinien Mu oddawa\ czeT\ jako sSuga. Bóg jest jednak 
teU miSosierny. sycie codzienne muzuSmanina jest przenikni"te tymi dwoma 
aspektami tajemnicy Boga, co wyraUa si" w powtarzaniu pewnych tradycyj-
nych wyraUe_ koranicznych. Pierwszym z nich jest: sub#'na (A)ll'h (chwaSa 
Bogu), które wyraUa oddalenie Boga, wolnoT\ od wszelkiej niedoskonaSoTci, 
nieczystoTci i zSa93, i nieprzypisywanie Bogu antropomorficznych poj"\: 
„Czy oni maj  jakiegoT boga poza Bogiem? ChwaSa niech b"dzie Bogu b"d -
cemu ponad to, co Jemu przypisuj  jako wspóStowarzyszy [sub#'na All'hi 
amm' yušrikDn]!” (Sura 52, 43; 37, 159; 12, 108). 
 Inne wyraUenie, al-#amdu li-ll'h (chwaSa Bogu)94, uzewn"trznia uczucie 
wdzi"cznoTci za Sask" Boga okazan  stworzeniu. To zawoSanie, cz"sto uUy-
wane w Twiecie muzuSma_skim, staSo si" dzi"kczynieniem za Jego miSo-
sierdzie, miSoT\ i przebaczenie i jest popularn  odpowiedzi  na zapytanie 
o zdrowie i samopoczucie: „W Imi" Boga MiSosiernego i LitoTciwego [ar-

 

89 W dziedzinie filozofii naleUy wymieni\ przede wszystkim Awicenn" (965-1037) i jego teo-
ri" bytu koniecznego (w'_ib (a)l-wu_Dd), którego istot  jest istnienie. Przej S on grecki model 
pierwszej przyczyny, która wprawia wszechTwiat w ruch. Zob. A. K r  p i e c, A. M a r y n i a r -
c z y k. Powszechna Encyklopedia Filozofii. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 
2000-2009 – hasSa: „Islamu filozofia” (t. 5 s. 20-41), „Awicenna” (t. 1 s. 441-445), „Byt” (t. 1 
s. 746-785), „Byt konieczny” (t. 1 s. 785-786), „Istnienie” (t. 5 s. 44-85), „Istota” (t. 5 s. 85-112), 
„Pierwszy poruszyciel” (t. 8 s. 190-191). 

90 MoralnoT\ zakSada istnienie jednolitych Boskich norm ustalaj cych to, co jest dobre, i to, 
co zSe. Dla islamu wyraUa si" to w szariacie. 

91 W sztuce nie przedstawiano Boga, by zachowa\ Jego transcendencj". Unikano teU przed-
stawienia proroków, zwSaszcza Muhammada, a w pótniejszym okresie zakaz rozszerzano teU na 
inne istoty Uywe, by unikn \ baSwochwalstwa. GSównym motywem w sztuce islamu staSa si" 
kaligrafia i arabeski. Obok wersetów koranicznych i inskrypcji na czeT\ Proroka najcz"Tciej s  
umieszczane imiona BoUe. 

92 Koncepcja taw#$d zakSada, Ue Twiat jest harmonijn  caSoTci , nakierowan  na Jedynego 
Boga, do którego naleUy wszelka wSadza. WpSyn"So to na klasyczny system spoSeczno-polityczny 
islamu. JednoT\ Boga wyraUa si" w istnieniu jednej wspólnoty, któr  jest jedna muzuSma_ska 
umma, kierowana przez kalifa. Ta wspólnota jest gwarantem zachowania prawdziwej moralnoTci 
opartej na prawie BoUym, szariacie: „Wy jesteTcie najlepszym narodem [umma], jaki zostaS 
utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne; 
i wierzycie w Boga. A jeTliby uwierzyS lud Ksi"gi, to bySoby dla niego lepiej. WTród nich s  
wierz cy, lecz wi"kszoT\ z nich to ludzie szerz cy zepsucie” (Sura 3,110). Zob. Yvsuf uAlw. The 
Meaning of the Holy Qur='n n. 4518 do Sury 41,45; n. 1406-1407 do Sury 10,19. 

93 L a n e. The Arabic-English Lexicon v. 4 s. 163. 
94 Na tym rdzeniu zostaSy teU utworzone popularne w islamie imiona, takie jak Mu�ammad, 

Ma�mvd i A�mad. 
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ra#m'ni ar-ra#$m]! ChwaSa Bogu [al-#amdu li-ll'h], Panu Twiatów, MiSo-
siernemu i LitoTciwemu” (Sura 1, 1-3). 
 Trzecie wyraUenie, zwane takb$r, czyli uwielbienie Boga sSowami All'hu 
akbar („Bóg jest Najwi"kszy”), jest elementem kaUdej obowi zkowej czy teU 
dobrowolnej modlitwy. Wymawia si" go takUe w Uyciu codziennym, w chwi-
lach szcz"Tcia, w niebezpiecze_stwie lub w walce, lub teU w okazywaniu 
pochwaSy wobec mówcy. 
 Oto tekst, w którym sunna, S cz c transcendencj" i immanencj" Boga 
w trzech wspomnianych wyUej aklamacjach, zach"ca wiernych muzuSmanów 
do doskonaSego95 adorowania Jedynego Boga: 
 

Yahya przekazaS mi od Malika, od Abu Ubayda – mawla Sulajmana ibn Abd al-
Malik, od Ata ibn al-Yazid al-Laythi, Ue Abu Hurayra powiedziaS: Kto mówi: Sub-
#'na (A)ll'h) trzydzieTci trzy razy i All'hu akbar trzydzieTci trzy razy oraz al-
#amdu li-ll'h trzydzieTci trzy razy, i zamyka liczb" sto mówi c: L' il'ha ill' (A)ll'h 
wa#dahu l' sharika lah, lahu (a)l-mulku wa-lahu (a)l-#amd, wa-huwa ^ala kulli 
šay=in qad$r [Nie ma boga prócz Allaha, on nie ma wspóStowarzyszy. Do niego 
naleUy królestwo i Jemu chwaSa, i On ma wSadz" nad wszystkim] po kaUdej modlit-
wie, jego zSe czyny b"d  mu przebaczone, nawet jeTli s  liczne jak piana na morzu96. 

 
 Koncepcja Jedynego Boga w islamie na PóSwyspie Arabskim pojawiSa si" 
w VII wieku w kontekTcie wielu struktur politycznych i religijnych. Prorok 
Muhammad przez jej gSoszenie pragn S zjednoczy\ panuj c  w tamtych cza-
sach wieloT\ w spoSecze_stwie, wyraUaj c  si" w podziaSach plemiennych, 
w politeizmie i róUnych formach monoteizmu, wyznawanego przez sydów, 
chrzeTcijan i zaratusztrian. UksztaStowanie jednej wspólnoty w Arabii doko-
naSo si" w oparciu o koncepcj" Jedynego Boga, który gwarantowaS harmoni" 
Twiata w wymiarze materialnym, duchowym, moralnym i politycznym. CaSa 
nowa kultura miaSa wskazywa\ na Jedynego Boga. To co istnieje, zostaSo 
podzielone na prawdziwy, transcendentny i wieczny byt oraz na caSkowicie 
zaleUne od niego stworzenie, charakteryzuj ce si" przypadkowoTci . Ten 
transcendentny Bóg jest jednak równieU immanentny, jest obecny w Twiecie, 
jest Bogiem ukrytym i jawnym. CzSowiek, jako istota rozumna i wolna 
w zakresie udzielonym mu przez Boga, id c po Jego „Tladach” w stworze-
niu, moUe dojT\ do doskonaSej JednoTci, poddaj c si" woli Boga i Jego uni-
wersalnemu planowi. Odpowiadaj c miSoTci  na obecnoT\ Boga w Twiecie, 
czSowiek uwalnia si" od Twiata wieloTci i zatapia si" w JednoTci. Jego zwy-
 

95 Ta doskonaSoT\ wyraUa si" w liczbie „sto”. 
96 M a l i k  i b n  A n a s. Al-Muwaaaa 15, 7, 22. 
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kSa codziennoT\ staje si" wtedy wychwalaniem Boga Jedynego za Jego trans-
cendencj", dzi"kczynieniem za Jego immanencj" i MiSosierdzie oraz uwiel-
bieniem Jego wielkoTci. 
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THE CONCEPT OF ONE GOD IN ISLAM 

S u m m a r y   

  The Islamic doctrine of the One and Unique God introduces the concept of a transcendent 
God, the true being, the absolute Lord of the worlds to whom everything will return at the Last 
Day. The denial of this truth and associating with Him partners is idolatry, and it is an un-
pardonable sin. Such a concept of God guarantees the unity of the material and spiritual world. 
Man, discovering the Law of Unity, acquires a knowledge of the one God and consciously sub-
mits to His will according the innate Religion of Islam. God who is Almighty, Hidden, and full of 
wisdom (transcendence) is close to His creation and reveals himself through His “remnant” 
(immanence), which are the “Excellent Names of God”. The man answers to His presence with 
the love that he feels in mystical experience. In this way, the mystic frees himself from the world 
of multiplicity in order to be annihilated in Unity. Everyday life of a Muslim is the praise of the 
One God for His transcendence, thanksgiving for His immanence and mercy, and worship for His 
greatness. 

Summarised and translated by Krzysztof Modras OP  
 

 

S"owa kluczowe: Bóg, immanencja, islam, miSoT\, mistycyzm, monoteizm, politeizm, trans-
cendencja.  

Key words: God, immanence, Islam, love, monotheism, mysticism, polytheism, transcendence. 

 


