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Ta książka została obmyślana, przygotowana i zaprojektowana 
przez wydawnictwo Osoul Centre. Wszystkie fotografie użyte 
w książce są własnością Osoul Centre. Niniejszym Osoul 
Centre zezwala wszystkim muzułmanom wyznania sunnickiego 
na przedruk i publikowanie tej książki jakąkolwiek metodą 
i w jakimkolwiek formacie pod warunkiem, że 1) uznanie 
praw autorskich Osoul Centre będzie wyraźnie stwierdzone 
we wszystkich wydaniach; 2) żadne zmiany ani poprawki 
nie zostaną wprowadzone do tekstu bez konsultacji z Osoul 
Centre. W przypadku przedruku tej książki, Osoul Centre 
usilnie zaleca zachowanie wysokiej jakości wydania.
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Chwała Allahowi, Bogu światów, a pokój i błogosła-
wieństwo niech będą z Prorokiem Muhammadem, z 
jego rodziną i wszystkimi jego towarzyszami.

Z pewnością nie przeczytał książki ten, kto jedynie ją 
przekartkował.

Ta książka wprowadza nas w ostatnią Bożą religię 
która jest dopełnieniem przesłania głoszonego przez 
takich proroków, jak m.in. Mojżesz i Jezus, i która 
unieważnia wszystkie poprzednie religie.

Według najnowszych sondaży na całym świecie jest 
ponad miliard wyznawców islamu. Ludzie przyjmują tę 
religię, chociaż nie otrzymują wystarczającego wsparcia 
finansowego i moralnego. Co więcej, bardzo rzadko się 
słyszy o konwertytach odstępujących od islamu.

Ważna uwaga:

Zanim przejdziesz do czytania tej lektury, musisz 
wiedzieć, że Koran nie jest książką naukową; jest 
Księgą, która wychwala i szanuje zarówno samą 
wiedzę, jak i uczonych, gdyż zasłużyli na wysoką 
rangę w społeczeństwie muzułmańskim. Koran 
jest prawodawstwem, które ustala kodeks życia 
politycznego, gospodarczego, społecznego, 

moralnego i wychowawczego oraz porządkuje 
życie muzułmanina i jego relacje z innymi we 
wszechświecie tak, aby mógł żyć szczęśliwie, 

znając swoje prawa i obowiązki.

Pisząc tę książkę, nie miałem na celu łączenia faktów 
naukowych z koranicznymi wersetami ani udowadniania, 
że Koran potwierdza naukowe odkrycia, lecz moim 
zamiarem jest wspomnienie o wersetach, które 
potwierdzają to, co odkrywa współczesna nauka. Koran, 
w wielu wersetach wspomina o wszechświecie, np o.

Słońcu, księżycu, gwiazdach, nocy i dniu, niebie, ziemi, 
zwierzętach, roślinach, chmurach itd., przez co wzywa 
człowieka do zastanowienia się nad stworzeniem i do 
zmierzania ku Stwórcy, Jego potędze i wszechwiedzy.
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Pragnę, aby ta książka stała się dla czytelników zaproszeniem do 
poznania Koranu i całej prawdy o islamie.

Terminologia użyta w książce:

Muzułmanie, kiedy wspominają Allaha oraz Wysłannika Muhammada 
i wszystkich wysłanników, a także aniołów i towarzyszy Wysłannika 
Muhammada, wypowiadają szczególne słowa, okazując im w ten 
sposób wielki szacunek.

Książka ta w swojej treści zawiera arabskie zwroty, których znaczenia 
są następujące:

 Allah: Subhaanahu wa ta´ala – niechaj będzie wychwalony i 
wywyższony ponad każdą rzecz.

 Wysłannik Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: salla-llahu ´alaihi wa salam - niech 
będzie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha.

 Aniołowie i Wysłannicy: ´alaihim salam – pokój z nimi.

 Towarzysz Wysłannika Muhammada: radia-llahu ´anhu – Niech 
Allah będzie zadowolony z niego.

 Towarzysze Wysłannika Muhammada: radia-llahu ´anhum - Niech 
Allah będzie zadowolony z nich.

 Rabb : Zamiast tego słowa, które oznacza „Bóg”, niektórzy wolą 
używać słowa „Pan”, ponieważ pierwsze słowo („Bóg”) pochodzi 
z Ewangelii i określa się nim również Mesjasza, zaś słowo „Pan” 
tłumaczy się jako „przywódca”, „sędzia”, „król”, jednak te 
tłumaczenia nie oddają pełnego znaczenia słowa „Bóg”.

Słowo „Rabb” natomiast oznacza Stwórcę i Jedynego Żywiciela, 
Który jako Jedyny utrzymuje stworzenia przy życiu i tylko On Sam 
decyduje o ich poczęciu i śmierci.

 Diin: Słowo to tłumaczone jest jako „wiara”, jednak w języku arabskim 
oznacza ono ukierunkowanie stylu życia prywatnego i społecznego 
i określa wszystkie formy czczenia Boga oraz życia politycznego, 
a także szczegółowe prawa i ogólne zasady postępowania, takie 
jak czystość, moralność i inne sprawy dotyczące ogólnego życia.

Dr Abdur-Rahman Ash-Sheha
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• Imię „Allah”
zapisane kaligrafią



Allah mówi:
 My i przed tobą posyłaliśmy 
tylko ludzi, którym daliśmy 

objawienie - jeśli o tym nie wiecie, 
zapytajcie ludzi napomnienia.

(Koran, 16:43)
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 Czym jest islam?
 Islam to poddanie się Allahowi, bycie Mu 
całkowicie posłusznym oraz unikanie dodawania 
Mu jakichkolwiek współtowarzyszy, rywali lub 
pośredników; jest to religia tolerancji i łatwości. 

Allah mówi: Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce 
dla was utrudnienia. (Koran 2: 185).

 Islam jest religią, dzięki której odnajdujemy 
duchowe zadowolenie i wewnętrzny spokój.

Allah mówi: Ci, którzy uwierzyli i których serca 
się uspokajają przez wspominanie Boga – o tak! 
przez wspominanie Boga uspokajają się ich 
serca! (Koran 13: 28).

 Islam jest religią miłosierdzia i współczucia.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Miłosierny 
okazuje łaskę tym, którzy sami ją okazują innym. 
Okażcie miłosierdzie tym na ziemi, a zostaniecie 
obdarzeni łaską przez Tego, który jest w Niebie” 
(Tirmidi).

 Islam jest religią miłości i pragnienia dobra dla 
innych.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Najbardziej 
umiłowany u Allaha to ten, który jest najbardziej 
pożyteczny dla ludzi” (Mu’dżam Sagir).

 Islam jest religią wolną od jakichkolwiek 
paradoksów i niejasności.

Allah mówi: My i przed tobą posyłaliśmy tylko 
ludzi, którym daliśmy objawienie – jeśli o tym 
nie wiecie, zapytajcie ludzi napomnienia. 
(Koran 16: 43).
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 Islam jest religią równości, a jedyna różnica między ludźmi to 
bogobojność.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص mówi: „Wszyscy ludzie są równi jak zęby 
grzebienia; Arab nie jest lepszy od nie-Araba, jak tylko pod 
względem pobożności” (Ahmed).

 Islam jest religią sprawiedliwości, nawet w stosunku do wrogów.

Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się prosto przed 
Bogiem, dając świadectwo sprawiedliwości. I niech nienawiść 
do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście 
nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest 
najbliższe bogobojności. (Koran 5: 8).

 Islam jest religią wolności, nawet w sferze religijnej.

Allah mówi: Nie ma przymusu w religii. (Koran 2: 256).

 Islam to wolność poglądów prowadzących do dobra i poznania 
Stwórcy.

Allah mówi: Powiedz: „Popatrzcie na to, co jest w niebiosach, 
i na to, co jest na ziemi!” Ale ludziom, którzy nie wierzą, nie 
pomogą ani znaki, ani napomnienia. (Koran 10: 101).

 Islam to wolność słowa.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Najlepszym dżihadem jest słowo 
prawdy w obliczu prześladującego przywódcy” (Abu Dałud).

 Islam jest religią jedności i solidarności.

Allah mówi: I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie 
się! Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście 
wrogami, a On uczynił przyjaźń w waszych sercach i staliście 
się przez Jego dobroć braćmi! (Koran 3: 103).

 Islam jest religią zachęcającą do współpracy na rzecz dobra.

Allah mówi: Wspomagajcie się wzajemnie w pobożności 
i bogobojności! Ale nie wspomagajcie się wzajemnie w grzechu 
i wrogości! (Koran 5: 2).
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• Duża grupa modlących 
się, wykonując poprzez 
ten sam impuls pokłon 
do ziemi, ukazuje swą 
największą pokorę i 
ukorzenie się przed 
obliczem Allaha 
Najwyższego.

 Islam to religia dla wszystkich ludzi, a nie dla 
konkretnej rasy.

Allah mówi: Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi 
jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. 
Lecz większość ludzi nie wie. (Koran 34: 28).

 Islam zmazuje grzechy tym, którzy go przyjmują.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Przyjęcie islamu przez 
człowieka sprawia, że Allah zmazuje jego 
poprzednie grzechy” (Muslim).

 Islam jest religią kompletną, jest dopełnieniem 
poprzednich objawień i przypieczętowaniem 
wszystkich religii.

Allah mówi: Dzisiaj udoskonaliłem dla was 
waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją 
dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. 
(Koran 5: 3).

Islam obejmuje wiele aktów czci, a niektóre spośród 
nich są werbalnym, fizycznym lub duchowym 
oddawaniem czci Allahowi. Owe akty czci odgrywają 
ważną rolę w ulepszaniu manier człowieka, 
oczyszczaniu jego duszy, zmienianiu się na lepsze, 
a także w utrzymywaniu integralności i jedności 
społeczności muzułmańskiej.

Co mówili inni na temat islamu?
Francuski badacz Jack Restler napisał w swojej książce 
pt. „Cywilizacja arabska”: „Islam posiada trzy znaczenia. 
Pierwsze to religia, drugie: państwo, a trzecie: kultura. 
Ogólnie to niepowtarzalna cywilizacja”.

• Nie ma innego boga oprócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem.

• imię „Muhammad”
zapisane kaligrafią

• Imię „Allah”
zapisane 
kaligrafią
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Filary Islamu
Fizyczne i werbalne akty czci noszą nazwę filarów islamu, których 
jest pięć.

 Wyznanie Wiary (Szahada)
Polega na świadomym wyznaniu, że nikt nie ma prawa być czczony 
prócz Allaha, a Muhammad jest Jego sługą i Wysłannikiem. Jest to 
klucz do wejścia w islam. Znaczenie pierwszej części wyznania wiary, 
czyli „nikt nie ma prawa być czczony prócz Allaha” to:

01  Nie ma innego stwórcy wszystkich istot, jak tylko Allah. 

02  Nie ma innego władcy, który decyduje o wszystkim, jak tylko 
Allah.

03  Nie ma nikogo, kto powinien być czczony, jak tylko Allah.

Część druga wyznania wiary, czyli „Muhammad jest Jego sługą 
i Wysłannikiem” oznacza, że:

01  Należy być posłusznym Prorokowi ملسو هيلع هللا ىلص,  w tym, co nakazał.

02  Należy wierzyć we wszystko, co powiedział.

03  Unikać tego, czego zabronił i przed czym ostrzegał.

04  Czcić Allaha tylko i wyłącznie przez to, co Prorok ملسو هيلع هللا ىلص zalegalizował.

Kim jest Wysłannik Allaha?
Jego imię to Muhammad, syn Abullaha, syna Abdul Muttaliba, syna 
Haszima. Jego przydomek to Abul Kasim (ojciec Kasima).

Pochodził z arabskiego plemienia Kurajszytów, których rodowód 
sięga do Adnana. Adnan był jednym z synów Ismaila, proroka i syna 
Ibrahima – ukochanego, wybranego sługi Allaha.
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Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص urodził się w 571 roku według 
kalendarza gregoriańskiego w błogosławionym 
mieście Mekka. Miasto to było centrum religijnym 
Półwyspu Arabskiego, jako że mieści się tam 
błogosławiona Kaaba, zbudowana przez Ibrahima i 
jego syna Ismaila.

Nawet przed doznaniem objawienia był znany wśród 
swoich ludzi jako „Godny zaufania”, gdyż jego 
ziomkowie mogli spokojnie powierzyć mu swoje 
majątki, kiedy wyruszali w daleką podróż. Był również 
znany jako „Prawdomówny”, bo nigdy nie skłamał ani 
nikogo nie zdradził. Zawsze życzył innym jak najlepiej.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص w wieku czterdziestu lat otrzymał pierwsze 
objawienie, o którym natychmiast poinformował swoją 
żonę Chadidżę, mówiąc z lękiem: „Zaiste, boję się o 
siebie”. 

Chadidża odpowiedziała: „Nie, na Allaha! Allah 
nigdy cię nie poniży. Zaiste, utrzymujesz więzi 
pokrewieństwa, bierzesz na siebie problemy innych, 
rozdajesz majątek tym, którzy go nie mają, szanujesz 
swych gości i dajesz im jeść, a także wspierasz innych 
w czasach prawdziwego nieszczęścia” (Buchari).

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص po pierwszym objawieniu 
pozostawał w Mekce jeszcze przez trzynaście lat, 
nawołując ludzi do wiary w Jedynego Boga. Po tym 
okresie wyemigrował do Medyny, gdzie wzywał jej 
mieszkańców do przyjęcia islamu i wkrótce Medyna 
stała się zalążkiem państwa muzułmańskiego. Tu Allah 
objawił Prorokowi resztę prawodawstwa islamskiego. 

FILARY
ISLAMU

Wyznanie wiary Szahada

Modlitwa Salat

Obowiązkowa jałmużna Zakat

Post w ramadanie Sałm

Pielgrzymka Hadż
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Po ośmiu latach na emigracji Prorok wrócił do Mekki, którą zdobył 
prawie bez walki. Zmarł w wieku sześćdziesięciu trzech lat, po tym, 
jak Allah objawił mu cały Koran. Wtedy to wszystkie prawa religijne 
zostały udoskonalone i skompletowane, a znaczna większość Arabów 
przyjęła islam.

Co inni mówią na temat Muhammada ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص?
Słynny dramaturg i krytyk, George Bernard Show, 
(zm. w 1950 r.) powiedział: „Zawsze miałem wielki 
szacunek do religii Muhammada ze względu 
na jej wspaniałą żywotność. To jedyna religia, 
która posiada możliwość zadaptowania się do 
zmieniających się etapów życia, co powoduje, że 
islam przyciąga do siebie ludzi w każdej epoce.

Przepowiedziałem, że religia Muhammada będzie 
przyjmowana jutro, tak jak jest przyjmowana 
w dzisiejszej Europie. Średniowieczni duchowni, bądź to z głupoty 
i zajadłości, bądź z fanatyzmu, określali islam jako mahometanizm 
i przedstawiali go w czarnych kolorach. W rzeczywistości pałali oni 
nienawiścią zarówno do Muhammada, jak i do głoszonej przez niego 
religii. Dla nich był on antychrystem. Przestudiowałem postać tego 
wspaniałego człowieka i wyrażam opinię, że Muhammad nie tylko 
nie był żadnym antychrystem, ale zasługuje na miano zbawiciela 
ludzkości”.

A dr Gustave Le Bon, francuski lekarz i historyk w jego książce 
„Cywilizacja Arabów” pisze tak: „Jeśli wartość ludzi ocenia się na 
podstawie ich szlachetnych czynów, to Muhammad jest największą 
postacią wszech czasów. Niektórzy zachodni naukowcy zaczęli 
sprawiedliwie oceniać postać Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص pomimo że fanatyzm 
religijny przeszkodził niektórym z nich w przyznaniu mu tej należnej 
Prorokowi zasługi”.

Amerykański pisarz Michael Hart w jego książce pt. „Sto postaci, 
które miały największy wpływ na dzieje ludzkości” pisze: “Wybór 
umieszczenia na pierwszym miejscu w mojej książce właśnie 
Muhammada, jako człowieka, który miał największy wpływ na dzieje 

* George Bernard Show, 
(zm. w 1950 r.)
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ludzkości, może niektórych dziwić, ale dla mnie 
jest on jedynym w historii, który odniósł wspaniały 
sukces na dwóch płaszczyznach: duchowej 
i pragmatycznej”. Autor dodał: „Muhammad był 
założycielem i propagatorem jednej z największych 
religii świata. Stał się jednym z wielkich przywódców 
politycznych. Pomimo upływu trzynastu wieków od 
jego śmierci wpływ jego religii jest nadal silny”.

 Modlitwa (Salat)
Poprzez modlitwę muzułmanin utrzymuje ciągłą relację 
ze Stwórcą, prosząc Go o przebaczenie i pomoc.

Jest pięć modlitw, które muzułmanin musi odprawić 
w dzień i w nocy w określonych porach. Mężczyźni 
zobowiązani są do wykonania modlitw w meczecie, 
Językowe znaczenie słowa „zakat” to „wzrost”. 
Jałmużna zwiększa bowiem w grupie i tylko poważne 
powody zaniechania tego mogą ich usprawiedliwić.

Dzięki modlitwie grupowej muzułmanie poznają 
się nawzajem, umacniają więzi miłości i jedności 
i niwelują różnice wynikające z pochodzenia i statusu 
społecznego. Poznają sytuację braci w islamie.

Jeśli ktoś jest nieobecny, a możliwe że zachorował, 
odwiedzają go, a jeśli zaniedbuje jeden z nakazów 
Bożych Bożyc, to napominają go. Wszyscy są uznani 
za równych pod względem ich poddania się Allahowi.

 Obowiązkowa jałmużna (Zakat)
Ta jałmużna jest niewielkim procentem od posiadanego 
majątku, który bogaty muzułmanin zobowiązany jest 
ofiarować biedniejszym. Są pewne warunki, które 
muszą być spełnione, aby jałmużna była przyjęta 
przez Allaha.

• Językowe znaczenie 
słowa „zakat” to 
„wzrost”. Jałmużna 
zwiększa bowiem 
bogactwo i chroni przed 
nieszczęściami. Datki 
są zawsze łaskawie 
wynagradzane przez 
Allaha.

• Muzułmanie posługują 
się kalendarzem 
księżycowym w celu 
określenia początku i 
końca każdego miesiąca. 
Kalendarz księżycowy 
używany jest również 
do wyznaczania dat 
różnych wydarzeń 
religijnych, takich jak 
post w ramadanie czy 
pielgrzymka (hadż).
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Muzułmanin daje jałmużnę z ochotą i ze świadomością, że jest to 
rozkaz pochodzący od Allaha.

Celem nakazu jałmużny jest ożywienie więzi solidarności wśród 
muzułmanów, jak również wyeliminowanie w społeczeństwie biedy, 
która w konsekwencji niesie za sobą wiele zagrożeń. Dzięki jałmużnie 
serca bogatych oczyszczają się z żądzy posiadania, gdy z chęcią 
dzielą się częścią swojego majątku, a serca biednych oczyszczają się 
z nienawiści i zazdrości do bogatych, gdy otrzymują od nich część ich 
majątku i gdy bogaci dbają o ich potrzeby zgodnie z nakazem Allaha.

 Post w ramadanie (Sałm)
Muzułmanin ma obowiązek pościć przez miesiąc 
ramadan raz w roku. Od brzasku do zachodu słońca 
muzułmanin musi powstrzymać się od wszystkiego, 
co post unieważnia, jak np. jedzenie, picie i 
współżycie płciowe ze współmałżonkiem.

Post jest aktem czci, ale nie ustanowionym przez 
islam, lecz obowiązkiem przypisanym wierzącym 
w poprzednich religiach.

Allah mówi: O wy, którzy wierzycie! Jest wam 
przepisany post, tak jak został przepisany tym, 
którzy byli przed wami – być może może, wy 
będziecie bogobojni. (Koran 2: 183) .

Celem postu nie jest jedynie unikanie jedzenia czy picia lub innych 
fizycznych doznań, które powodują jego nieważność, lecz przede 
wszystkim sensem postu jest wstrzemięźliwość od wewnętrznych 
skłonności takich jak kłamstwo, obmowa, oszustwo, fałszywa 
przysięga, które umniejszają wynagrodzenie od Allaha. Oczywiście 
muzułmanin powinien pamiętać, że kłamstwo, oszustwo czy obmowa 
to niemoralne zachowania, których należy wystrzegać się poza 
ramadanem, a tym bardziej podczas postu, o czym powiedział Prorok 
 Kto nie porzuci, gdy pości, kłamstw i złego zachowania, to na nic“ :ملسو هيلع هللا ىلص
nic Bogu po tym, że nie je, ani nie pije” (Buchari).

Post jest rodzajem walki pomiędzy duszą a jej zachciankami 
i pożądaniami. Ma wiele zalet natury społecznej, które Prorok ملسو هيلع هللا ىلص wyjaśnił, 

• Zapisane kaligrafią 
słowa „Ramadan 
Karim” – szlachetny 
miesiąc ramadan
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• Suplikacja pielgrzyma (labbajk Allahumma labbajk)
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przytaczając słowa Allaha: „Wszystkie czyny dzieci Adama są dla nich 
oprócz postu, który jest dla Mnie i Ja za niego ich wynagrodzę. Post jest 
tarczą; kiedy pościsz, nie powinieneś mówić złych rzeczy ani krzyczeć, 
a jeśli ktoś będzie chciał kogoś przekląć lub z nim walczyć, niech powie: 
„Poszczę”. Na tego, w którego rękach jest dusza Muhammada, zapach, 
jaki wydają usta poszczącego jest bardziej umiłowany przez Allaha niż 
zapach piżma. Ten, kto pości, będzie miał dwie chwile radości: kiedy 
przerywa post i kiedy spotka się z Allahem” (Buchari).

Poprzez post człowiek zdaje sobie sprawę, jak czują się bracia w islamie, 
którzy są w potrzebie, którzy nie mają wystarczającej ilości jedzenia, 
odzieży, schronienia. Post zachęca poszczącego do zapewnienia 
potrzebującym ich podstawowych praw, do interesowania się ich 
stanem i potrzebami.

 Pielgrzymka (Hadż)
Hadż jest pielgrzymką, którą wykonuje się do Świętego Domu Allaha 
– Kaaby, by wypełnić określone rytuały w określonym miejscu i 
czasie. Ten filar islamu jest obowiązkowy raz w życiu dla każdego 
muzułmanina, mężczyzny i kobiety, którzy są zdrowi i osiągnęli wiek 
dojrzałości i są w stanie fizycznie i finansowo go wypełnić.

Jeśli ktoś cierpi na nieuleczalną chorobę, która uniemożliwia mu 
wypełnienie hadż, ale ma ku temu środki finansowe, powinien 
wyznaczyć kogoś, kto wykonałby pielgrzymkę za niego. Jeśli ktoś 
posiada pieniądze, ale tylko tyle, aby zaspokoić codzienne potrzeby 
tych, których utrzymuje, hadż przestaje być dla niego obowiązkiem.

Allah mówi: W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham; a 
kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek 
względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia 
pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy... Zaprawdę, Bóg jest 
bogaty, ponad światami!” (Koran 3: 97).

Hadż jest największym islamskim zgromadzeniem muzułmanów z 
całego świata przyjeżdżających w to samo miejsce i o tym samym 
czasie. Wszyscy zgromadzeni wokół Kaaby w Mekce wzywają tego 
samego Pana, są ubrani w takie same szaty, nie ma między nimi różnic 
społecznych, rasowych, a co więcej, odczuwalne jest braterstwo 
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To jest 112 rozdział
z Koranu. Został
zesłany, kiedy politeiści
domagali się od
Proroka Muhammada,
by opisał im Pana
Światów.

i duchowe przeżywanie tych samych rytuałów oraz 
słychać wołania pielgrzymów:

„Labbajk Allahumma labbajk, labbajk la szarika 
lak, labbajk. Inna lhamda ła ni’amata laka łal 
mulk, la szarika lak”, co oznacza: „Oto jestem! 
O Allahu, oto jestem, o Ty, Który nie masz żadnych 
współtowarzyszy! Zaprawdę, cała chwała, cała 
wdzięczność i całe królestwo należą się Tobie, Który 
nie masz żadnych współtowarzyszy”.

Wśród pielgrzymów nie ma różnicy między bogatym 
a biednym, szlachetnym a nie szlachetnym, białym a 
czarnym, Arabem a nie-Arabem; wszyscy w oczach 
Allaha są równi. Jedyne co ich różni, to stan 
bogobojności (taqła). Hadż jest wydarzeniem, które 
podkreśla braterstwo wszystkich muzułmanów oraz 
zjednoczenie w ich nadziejach i uczuciach.

Filary wiary

Wiara w Allaha 
Wiara w Allaha wymaga przekonania o Jego 

istnieniu, o tym, że tylko Jego należy czcić, 
że nie ma ani rywali, ani Sobie równych 

w Swoim panowaniu i w boskości oraz 
uznania tego, że Allah posiada piękne 
Imiona oraz atrybuty i nikt nie jest Mu 
równy. On jest Stworzycielem wszelkich 
istnień, ich Właścicielem i Jedynym, 
który zarządza wszystkim. Należy 

wierzyć w to, że stanie się tylko to, co 
jest Jego wolą i On jest Jedynym, który 

zasługuje na to, aby Go czcić. 

Allah mówi: Mów: „On – Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! 
Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest 
równy!” (Koran 112: 1-4) .
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Dowody na istnienie Allaha
Z pewnością wszystkie stworzenia we wszechświecie dowodzą istnienia 
Tego, Który je wytworzył i utrzymuje. Tym „kimś” jest oczywiście Allah. 
Tylko ludzie o otwartym umyśle znają tę prawdę. Ci, którzy odrzucają 
fakt istnienia Boga, argumentując to tym, że Go nie widzą, domagają 
się namacalnych dowodów potwierdzających Jego istnienie, podczas 
gdy paradoksalnie wierzą w istnienie innych niewidzialnych rzeczy, bo 
doświadczają ich działania. Możemy przytoczyć przykłady rzeczy, których 
nie widzimy, ale zauważamy efekty ich działań, jak np. przyciąganie 
ziemskie, zjawisko pola magnetycznego albo inteligencja umysłu i inne.

Czy mają rację ci, którzy ograniczyli wiedzę do tego co namacalne 
i odrzucili wiarę w Boga pod pretekstem, że nie ma dowodów na 
zmysłowe Jego poznanie? Czy z tego wynika, że dla takich ludzi 
jedynym dowodem na istnienie czegoś lub kogoś są rzeczywiste efekty 
działania niewidzialnych gołym okiem istnień?

Domaganie się przez niektórych ludzi namacalnych dowodów 
na istnienie Boga doprowadziło ich do oddalenia się od Stwórcy 
i zamknięcia ich umysłów na poznanie Go i rozmyślanie nad Jego 
stworzeniami i wersetami.

Allah mówi: I powiedział Faraon: „O Hamanie! Zbuduj mi wieżę, 
może dosięgnę sznurów, sznurów niebios, i wzniosę się do Boga 
Mojżesza, ponieważ naprawdę sądzę, że on jest kłamcą”. I w ten 
sposób zły czyn Faraona został fałszywie upiększony, a on odsunięty 
od drogi. I cały podstęp Faraona obrócił się wniwecz. (Koran 40: 36-37).

Z problemem niewiary mamy do czynienia nie tylko dzisiaj, lecz 
w każdej epoce byli tacy, którzy z powodu swojej ignorancji domagali 
się zobaczenia Boga.

Allah mówi: Mówią ci, którzy nie wiedzą: „Dlaczego nie przemówi 
do nas Bóg?” albo: „Dlaczego nie przychodzi do nas jakiś znak?” 
Podobnymi słowami mówili ci, którzy byli przed nimi. Albowiem 
podobne były do siebie ich serca. Już wyjaśniliśmy znaki ludziom 
szczerze wierzącym. (Koran 2: 118).

Byli i są ludzie, którzy z powodu wywyższania się nad innych domagają 
się przedstawienia im dowodów na istnienie Boga.
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Allah mówi: Ci, którzy się nie spodziewają Naszego 
spotkania, mówią: „Dlaczego nie zostali zesłani do 
nas aniołowie albo dlaczego nie widzimy naszego 
Pana?” I stali się dumni w swoich duszach, 
i przekroczyli granice wielkiej zuchwałości. W Dniu, 
kiedy oni zobaczą aniołów – tego Dnia nie będzie 
radosnej wieści dla grzeszników – będą mówili: „To 
przeszkoda nie do usunięcia. (Koran 25: 21-22).

Ludzie z powodu swojej niesprawiedliwości żądają 
udowodnienia im faktu istnienia Boga przez pokazanie 
Go.

Allah mówi: Kiedy powiedzieliście: „O Mojżeszu! 
My ci nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy Boga 
na jawie”. Wtedy poraził was piorun na oczach 
wszystkich. (Koran 2: 55).

Podsumowanie
 Naturalny wniosek jest taki, że żadna rzecz we 
wszechświecie nie może istnieć bez swego 
wytwórcy, który ją powołał do życia lub działania, i 
nic nie może się wydarzyć bez przyczyny.

 Wersety z Koranu kierują ku zastanowieniu się nad 
wszechświatem i nad wszystkim, co w nim jest, a 
co bez wątpienia dowodzi istnienia zarządzającego 
każdą rzeczą Stwórcy.

 Cała precyzja, którą widzimy we wszechświecie; 
planety, gwiazdy, które krążą po swoich orbitach 
i nie zmieniają swojego biegu (gdyż groziłoby to 
katastrofą tak wielką, że tylko Allah wie, jakie byłyby 
jej rozmiary) – to wszystko jest dziełem Allaha, bo 
nikt inny nie mógłby utrzymać tego wszystkiego w 
tak doskonałym porządku.

W Koranie czytamy: Powiedz: „Popatrzcie na to, 
co jest w niebiosach, i na to, co jest na ziemi!” Ale 
ludziom, którzy nie wierzą, nie pomogą ani znaki, 
ani napomnienia. (Koran 10: 101).
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 Wspaniałość stworzenia człowieka i zakodowane w nim zdolności i 
umiejętności są znakiem prowadzącym do poznania Allaha.

W Koranie czytamy: Na ziemi są znaki dla tych, którzy są 
przekonani o prawdzie. I są w waszych duszach. Czy wy nie 
widzicie? (Koran 51: 20-21).

 Korzyści, jakie czerpiemy ze zwierząt, w postaci jedzenia, picia, 
ubioru oraz tego, że służą jako środek transportu, świadczą o 
istnieniu ich Stwórcy.

Allah mówi: Zaprawdę, macie pouczający przykład w waszych 
trzodach! My poimy was tym, co jest w ich wnętrznościach, między 
pokarmem strawionym a krwią – mlekiem czystym, przyjemnym 
dla pijących. A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla 
siebie napój oszałamiający i wyśmienite pożywienie. Zaprawdę, 
w tym jest znak dla ludzi, którzy są rozumni! I objawił twój Pan 
pszczołom: „Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach, 
w drzewach i w tym, co ludzie budują; następnie jedzcie ze 
wszystkich owoców i chodźcie pokornie drogami swego Pana!” Z 
wnętrzności ich wychodzi napój różnego koloru, w którym ludzie 
znajdują uzdrowienie. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy 
się zastanawiają! (Koran 16: 66-69).

 Różnorodność roślin, drzew, zbóż w ich wyglądzie, kolorach, 
zastosowaniach i korzyściach z nich płynących w postaci jedzenia, 
picia, budulca i lekarstwa jest dowodem na istnienie Boga.

O tym czytamy w Koranie: On jest Tym, Który rozpostarł ziemię 
i umieścił na niej solidnie stojące i rzeki; a ze wszystkich 
owoców umieścił na niej pary, po dwoje. On okrywa nocą dzień. 
Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają! I 
są na ziemi działki sąsiadujące ze sobą, ogrody winnej latorośli 
i pola zasiane, i palmy rosnące w kępach lub osobno. Są one 
skrapiane tą samą wodą, lecz My dajemy wyższość jednym nad 
innymi, jeśli chodzi o owoce do jedzenia. Zaprawdę, w tym są 
znaki dla ludzi, którzy są rozumni! (Koran 13: 3 - 4).

 Wspaniały ład we wszechświecie, prokreacja i kontynuacja życia 
dają nam do myślenia, że sprawcą tego jest jedynie Allah.

W Koranie czytamy: On stworzył niebiosa bez filarów, które 
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moglibyście widzieć. On rzucił na ziemię 
solidnie stojące, żeby nie kołysała się z wami. 
On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. 
Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy, iż wyrosły 
na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary. To jest 
stworzenie Boga. A pokażcie mi to, co stworzyli 
ci, którzy są poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi są w 
błędzie oczywistym! (Koran 31: 10-11).

 Życie przeróżnych istot na tym świecie, posiadających 
odmienny wygląd, rodzaj, właściwości, jest dowodem 
na istnienie Boga.

Allah mówi: Bóg stworzył wszelkie zwierzę z 
wody. Wśród nich są takie, które pełzają na swoim 
brzuchu; wśród nich są takie, które chodzą na 
dwóch nogach; i wśród nich są takie, które chodzą 
na czterech; Bóg stwarza to, co chce. Przecież Bóg 
jest nad każdą rzeczą Wszechwładny! (Koran 24: 45).

 Rozłożenie zaopatrzenia na wszystkie stworzenia 
i gwarancja udziału w zaopatrzeniu jest znakiem 
istnienia Allaha.

Allah mówi: I nie ma ani jednego zwierzęcia na 
ziemi, którego zaopatrzenie nie przypadałoby 
Bogu. On zna jego miejsce przebywania i jego 
miejsce odpoczynku. Wszystko jest w Księdze 
jasnej. (Koran 11: 6).

 Istnienie we wszechświecie stworzeń nam znanych 
i takich, o których nic nie wiemy, tylko Allah wie, 
jest znakiem Jego istnienia.

W Koranie czytamy: Chwała niech będzie Temu, 
który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia 
i oni sami, i te, których oni nie znają. (Koran 36: 36).

Nie ma więc wątpliwości, że wszechświat powstał 
dzięki sile, która cały czas wszystko to utrzymuje. 
Zatem przedstawić można trzy opcje powstania 
wszechświata. Po pierwsze: powstał on sam z 
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siebie, co jest nie do przyjęcia, bo wszystko, co powstaje, musi 
mieć swojego twórcę. Druga opcja mówi, że wszechświat powstał 
z czegoś, co jest jego częścią i to również jest nie do przyjęcia, 
ponieważ stworzenie nie może stworzyć innego stworzenia. Trzecia 
opcja mówi, że cały wszechświat stworzyła siła, która jest spoza 
wszechświata i rożni się od niego. Tą siłą jest Pan światów, w którego 
wierzą muzułmanie, a ateiści niestety żyją w wątpliwościach.

Allah mówi: Czy oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami 
są stwórcami? Czy oni stworzyli niebiosa i ziemię? Ależ nie! Oni 
nie są przekonani o prawdzie! Czy oni posiadają skarby twego 
Pana? Czy też są zarządzającymi? (Koran 52: 35 - 37).

 Natura człowieka kierująca go ku Stwórcy jest dowodem Jego 
istnienia.

Allah mówi: Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek 
gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy 
stworzeniu. – Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! – To 
jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie. (Koran 30: 30).

W każdym człowieku jest zakodowana dusza, w taki sposób, aby 
uznała Stwórcę wszechświata. Naukowcy nazywają to instynktem 
religijnym. Jeśli człowiek zachowuje się wbrew tej naturze, to 
nawet wtedy instynkt ten odezwie się w momencie, gdy człowiek 
będzie potrzebował siły, do której zwróci się o pomoc w trudnych 
sytuacjach. Każdy człowiek wyposażony jest w taki instynkt; jedni 
go uznają, a inni chcą go w sobie zagłuszyć. Ten instynkt ujawnia 
się w czasie, kiedy człowiek jest w trudnych sytuacjach jak choroba 
czy nieszczęścia; wtedy to instynktownie wznosi ręce ku niebu i 
prosi Boga o pomoc, uznając w ten sposób istnienie wielkiej siły, 
która jako jedyna jest w stanie uratować go z opresji.

Allah mówi: A kiedy człowieka dotknie nieszczęście, to on wzywa 
Nas, leżąc na boku, siedząc albo stojąc; a kiedy odsuniemy od 
niego jego nieszczęście, to on przechodzi mimo, jak gdyby nigdy 
nie wzywał Nas z powodu nieszczęścia, które go dotknęło. W ten 
sposób upiększa się występnym to, co oni czynią. (Koran 10: 12).

 Koran rzucił wyzwanie jednostkom i grupom ludzi, aby stworzyli 
coś, co posiada duszę.
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W Koranie czytamy: O ludzie! Podaje się wam 
przykład, więc go posłuchajcie! Zaprawdę, ci, 
których wzywacie poza Bogiem, nie stworzą 
nigdy nawet muchy, chociażby się razem złączyli, 
by to uczynić. A jeśli mucha im cokolwiek weźmie, 
to oni nie są zdolni jej tego zabrać. (Koran 22: 73).

Dusza powstała z rozkazu Allaha i nikt nie wie jak 
ona wygląda, tylko Allah.

Czytamy w Koranie: I zapytają ciebie o Ducha. 
Powiedz: “Duch pochodzi od rozkazu mojego 
Pana, lecz wam dano tylko niewiele wiedzy. 
(Koran 17: 85).

Co więcej, ludzie nie są w stanie stworzyć nawet 
tego, co nie posiada duszy.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział, że Allah mówi: 
„Niesprawiedliwy jest ten, kto mówi, że stworzy 
coś podobnego Mojemu stworzeniu, a więc niech 
próbują stworzyć choćby atom lub ziarenko” (Buchari).

 Człowiek nie jest w stanie sprawić, aby 
wszechświat zaczął działać inaczej, bo decyduje o 
tym wyłącznie Allah.

Czytamy w Koranie: Czy ty nie widziałeś tego, 
który prowadził spór z Abrahamem w sprawie 
jego Pana, ponieważ Bóg dał mu królestwo? Oto 
powiedział Abraham: „Mój Pan jest Tym, Który 
daje życie i sprowadza śmierć”. On powiedział: 
„Ja daję życie i sprowadzam śmierć”. Powiedział 
Abraham: „Oto Bóg przywodzi słońce ze wschodu, 
więc ty przywiedź je z zachodu!” I zawstydzony 
został ten, który nie uwierzył. Bóg nie prowadzi 
prostą drogą niesprawiedliwych! (Koran 2: 258).

 Kolejnym dowodem na istnienie Allaha ciągle 
aktualne do końca świata wyzwanie, jakie Bóg 
rzucił ludziom, aby stworzyli księgę podobną do 
Koranu – ostatniej Księgi Bożej.
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Allah mówi: Powiedz: „Jeśliby się zebrali ludzie i dżiny, 
aby stworzyć coś podobnego do tego Koranu, to oni nie 
zdołaliby uczynić nic podobnego, nawet gdyby się wzajemnie 
wspomagali”. (Koran 17: 88).

Kto wątpi w istnienie Boga oraz w prawdziwość przesłania proroka 
Muhammada, niech sprosta temu wyzwaniu i stworzy taki sam Koran.

Oczywiście, nikt nie jest i nie będzie w stanie tego zrobić, bo już 
bezskutecznie próbowali tego dokonać Arabowie żyjący w czasach 
Proroka, najwięksi poeci i oratorzy, a nie udało im się to dlatego, że 
Koran to słowa Allaha zesłane Prorokowi Muhammadowi.

Allah mówi: Ten Koran nie mógł być wymyślony poza Bogiem! 
On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, 
i wyjaśnieniem Księgi – co do której nie ma żadnej wątpliwości – 
pochodzącej od Pana światów. (Koran 10: 37).

Gdyby Koran pochodził od człowieka, widoczne byłyby w nim 
sprzeczności, o czym czytamy w Księdze Allaha: Czyż oni nie 
zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od 
kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne 
sprzeczności. (Koran 4: 82).

 Wiara w aniołów Allaha 
Należy wierzyć, że aniołowie istnieją. Nikt nie wie dokładnie, jaka jest 
ich liczba, za wyjątkiem Allaha, który stworzył ich, by Go czcili.

Allah mówi: I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, 
tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni. 
(Koran 4: 172).

Aniołowie nie mają żadnych cech, które posiada Allah, a więc nie są 
Jego rywalami ani dziećmi. Raczej Allah stworzył ich, żeby wykonywali 
Jego rozkazy.

Allah mówi: Oni powiedzieli: „Miłosierny wziął Sobie syna”. Niech 
On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni 
szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego 
rozkaz. (Koran 21: 26-27).
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 Wiara w Księgi Allaha 
Należy wierzyć, że Allah zesłał Święte Księgi swoim 
wysłannikom, aby mogli przekazywać ludzkości 
prawodawstwo boskie w celu czczenia Boga i dla 
uporządkowania spraw ludzkich. Do tych Ksiąg 
należą: Suhuf zesłany Ibrahimowi, Tora dana 
Mojżeszowi, Psalmy zesłane Dawidowi, Ewangelia 
objawiona Jezusowi oraz zesłany Muhammadowi 
Koran, ostatnia Księga, którą Prorok miał przekazać 
wszystkim ludziom i która unieważnia poprzednie 
Księgi.

Czym jest Koran?
To cudowna mowa Allaha, która została objawiona 
ostatniemu wysłannikowi Muhammadowi ملسو هيلع هللا ىلص w 
jasnym języku arabskim. Recytacja Koranu jest aktem 
czci; przekazywany był z pokolenia na pokolenie w 
niezmienionej formie, pisemnie i ustnie. Zaczyna się 
od sury Al-Fatiha, a kończy się surą An-Nas.

Koran jest konstytucją muzułmanów, z niego czerpią 
oni nauki, które organizują zarówno ich życie 
codzienne, jak i religijne. Różni się od poprzednich 
Bożych Ksiąg w następujących kwestiach:

 Koran jest ostatnią z Boskich Ksiąg, dlatego 
Allah uchronił go przed zniekształceniami, 
wypaczeniami, dodatkami oraz wadami do Dnia 
Sądu Ostatecznego.

Allah mówi: Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie 
i My jesteśmy jego stróżami! (Koran 15: 9).

 Koran zawiera wszystkie przepisy prawne, 
które są niezbędne do postępowych przemian 
społeczeństwa oraz do zagwarantowania 
wszystkim ludziom ich praw.
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 Koran jest historyczną relacją objaśniającą inne religie, które zostały 
zesłane prorokom i wysłannikom od Adama do Muhammada, a 
także przekazującą informacje o tym, co wydarzyło się między nimi 
a ich rodakami.

 Koran został zesłany dla wszystkich ludzi w celu wyprowadzenia 
ich z ciemności ku światłu, by mieli możliwość żyć w szczęściu, 
spokoju i stabilizacji.

 Recytacja Koranu, zapamiętywanie go i nauczanie jest uznawane 
za akt czci Boga.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Ktokolwiek wyrecytuje jedną literę 
Koranu, otrzyma dziesięciokrotne wynagrodzenie. Nie oznacza to, że 
Alif, Lam, Mim są jedną literą, ale Alif jest jedną literą, Lam jest literą i 
Mim jest literą” (Tirmidi).

Co inni mówią na temat Koranu?
Maurice Bucaille powiedział w swojej książce 
„Koran i współczesna nauka”: „Całkowicie 
obiektywne badanie Koranu w świetle 
nowoczesnej wiedzy doprowadziło nas 
poznania faktu, że między Koranem a 
współczesną nauką panuje harmonia, o czym 
już wcześniej kilkakrotnie wspomnieliśmy. 
Musimy przyznać, że całkiem nie do pomyślenia 
jest, aby człowiek z epoki Muhammada mógł 
być autorem takich tekstów, zważywszy na poziom wiedzy w tamtych 
czasach. Zmusza to obiektywnie nastawionego naukowca do nadania 
Koranowi wyjątkowej pozycji i do przyznania się, że nie jest w stanie 
dostarczyć wytłumaczenia opartego wyłącznie na materialistycznym 
rozumowaniu”.

 Wiara w wysłanników Allaha 
Powinniśmy wierzyć, że Allah wybiera na Swoich wysłanników 
najlepszych ludzi spośród całej ludzkości, aby przekazywali przesłanie 
wiary w Allaha, uczyli posłuszeństwa wobec Niego i ustanawiali 

* Maurice Bucaille
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Jego religię na ziemi. Allah nakazał wysłannikom 
przekazanie Swojego przesłania ludziom, by po ich 
odejściu nie mieli oni argumentu przeciwko Bogu. 
Wysłannicy posiadają najlepszą moralność i nie 
mylą się w tym, co głoszą. Wysłanych zostało wielu 
proroków i wysłanników, ale nikt prócz Allaha nie zna 
ich dokładnej liczby. Są to tylko ludzie, których Allah 
wyróżnił jako wysłanników.

O czym informuje nas Koran: I wysyłaliśmy przed 
tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. 
Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, 
jeśli wy sami nie wiecie! (Koran 21: 7).

Pierwszym prorokiem był Noe, a Ostatnim i Pieczęcią 
wszystkich proroków – Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.

 Wiara w Dzień Sądu Ostatecznego
Należy wierzyć, że życie na tym świecie kiedyś się 
skończy.

Allah mówi: Wszystko, co jest na niej, przeminie, a 
pozostanie oblicze twego Pana, pełne majestatu i 
godne czci. (Koran 55: 26).

Po śmierci Allah wskrzesi wszystkich ludzi, rozliczy 
ich, a tych, którzy czynili dobre uczynki, wierzyli w 
Allaha i naśladowali Jego proroków oraz wysłanników, 
nagrodzi niekończącym się życiem w Raju. Natomiast 
tych, którzy popełniali złe czyny, nie wierzyli w 
Allaha i byli nieposłuszni wysłannikom, Allah ukaże 
niekończącym się życiem w Piekle.

 Wiara w Boże przeznaczenie
Należy wierzyć, że Allah posiadał wiedzę o każdej 
rzeczy, zanim coś stworzył, a później dokonał 
stworzenia zgodnie ze Swoją wiedzą i przeznaczeniem. 
Wie także, co się stanie w przyszłości.
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Allah mówi: Zaprawdę, stworzyliśmy każdą rzecz według pewnej 
miary. (Koran 54: 49)

Z wiary w Boże przeznaczenie czerpiemy następujące korzyści:

01  Czyste sumienie i spokój ducha. Nie ogarnia nas smutek z 
powodu tego, co się stało lub nie stało.

02  Zachęta do zdobywania wiedzy i poszukiwań tego, co Allah 
stworzył we wszechświecie. Nieszczęścia, jak np. choroby, 
mobilizują ludzkość do poszukiwań lekarstw w celu odsunięcia 
od siebie tego przeznaczenia poprzez szukanie środków 
medycznych, w jakie Allah Najwyższy wyposażył wszechświat.

03  Związanie serca człowieka świadomego Bożego przeznaczenia 
z Allahem i wyzbycie się strachu związanego z krzywdami, 
jakich człowiek doznaje ze strony innych ludzi.

Ibn Abbas powiedział: „Stałem raz za Prorokiem, który do mnie 
powiedział: ‘O młody chłopcze, nauczę cię pewnych słów: Strzeż 
nakazów Allaha, a On będzie cię strzegł. Strzeż nakazów Allaha, a 
znajdziesz Go przed sobą. Jeśli prosisz, proś Allaha; jeśli poszukujesz 
pomocy, szukaj jej u Allaha. Wiedz, że gdyby cały świat miał się zebrać, 
by ci pomóc, to nigdy nie będzie w stanie, jedynie tak, jak Allah ci 
zapisał. A gdyby cały świat miał się zebrać, by uczynić ci krzywdę, 
to nigdy nie będzie w stanie tego uczynić, jedynie tak, jak Allah ci już 
zapisał. I pióra zostały zatrzymane, a atrament wysechł’” (Tirmidi).

• „Wszystko, co jest na niej, przeminie, a pozostanie oblicze twego Pana, pełne majestatu i godne czci”. 
(Koran 55: 26-27).
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• „Zostałem wysłany, by 
udoskonalić i dopełnić 
szlachetne cechy 
moralności”.

 Główne cele Islamu
Najważniejszymi celami islamu są:

01  ochrona religii,

02  życia,

03  honoru,

04  Majątku,

05  umysłu,

06  potomstwa,

o czym powiedział Prorok ملسو هيلع هللا ىلص podczas Pożegnalnej 
Pielgrzymki: „Czy wiecie, co to jest za dzień?” Oni 
(tj. jego towarzysze) odpowiedzieli: „Allah i Jego 
Wysłannik wiedzą najlepiej”. On odrzekł: „Zaprawdę, 
to jest święty dzień (tj. dzień Arafa, który przypada w 
czasie pielgrzymki). Czy wiecie, co to jest za miejsce?” 
Oni odrzekli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej”. 
On odpowiedział: „To jest święte miejsce (tj. Mekka 
i jej okolice). Czy wiecie, co to za miesiąc?” Oni 
odparli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą najlepiej”. On 
powiedział: „Święty miesiąc (tj. zu’l-hidżdża, dwunasty 
miesiąc islamskiego

kalendarza). Zaprawdę, Allah uczynił wasze życie, 
wasze majątki i wasz honor nietykalnymi i świętymi 
jak świętość tego dnia, tego miesiąca i tego miejsca” 
(Buchari).

• Słowo „al-islam”
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Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص powiedział także: „Czy mam wam powiedzieć, kim jest 
prawdziwy wierzący? To osoba, której jest powierzone czyjeś życie 
i majątek. Muzułmaninem jest ten, przy którym inni są bezpieczni 
od zła jego rąk i języka. Prawdziwie walczącym dla Allaha jest ten, 
kto usilnie stara się być posłusznym Allahowi. Emigrujący to ten, kto 
pozostawia za sobą grzechy” (Ahmed i Ibn Hibban).

Zasady moralności w islamie
Islam zabrania wszystkiego co złe, zarówno w czynie, jak i w mowie.

Allah mówi: Powiedz: „Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych: 
jawnych i skrytych – grzech i gwałt są bezprawiem – i tego, 
żebyście dodawali Bogu za współtowarzyszy to, czemu nie została 
przekazana żadna władza; i tego, żebyście mówili przeciw Bogu, 
czego nie wiecie”. (Koran 7: 33).

Islam nakazuje zachowywać się moralnie i zachęca do stosowania 
dobrych manier.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić 
szlachetne cechy moralności” (Hakim).
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 Prawa w islamie
Islam nakazał swoim wyznawcom, by przestrzegali 
praw i obowiązków innych ludzi. Rodzice, małżonkowie, 
dzieci, sąsiedzi; im wszystkim nadane są szczególne 
prawa związane z ich odpowiednią rolą w świecie. 
Przestrzeganie praw, umacnianie wzajemnych więzi, 
rodzi miłość i poczucie wspólnoty oraz zapobiega 
moralnemu rozpadowi społeczeństwa.

Allah mówi: Czcijcie Boga i nie dodawajcie 
współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom 
i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi 
bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest 
wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, 
i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze 
prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są 
zuchwali i pełni pychy! (Koran 4: 36).

Drogi, ulice, którymi chodzą ludzie, również mają 
swoje prawa i należy ich przestrzegać.

Wysłannik Allaha, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Bądźcie 
ostrożni i nie przesiadujcie na drogach”. Oni
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(tj. jego towarzysze) odrzekli: „O, 
Wysłanniku Allaha, nie mamy innego 
miejsca spotkań”. Wtedy on 
odrzekł: „Jeśli tak musicie czynić, 
to oddajcie drodze należne jej 
prawo”. Oni zapytali: „A co to 
znaczy oddać drodze należne 
prawo?” On powiedział: 
„To spuszczanie wzroku, 
unikanie szkodzenia innym, 
odpowiadanie na powitanie 
oraz nakazywanie dobra 
i zakazywanie zła” (Buchari).

Zwierzęta również cieszą się pewnymi względami, co wynika z ich 
praw.

Okazując im miłosierdzie i traktując je dobrze, otrzymujemy od Allaha 
wybaczenie grzechów.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Pewien człowiek w czasie podróży 
poczuł ogromne pragnienie. Wówczas natknął się na studnię, zszedł 
do niej, napił się (wody), a następnie wyszedł. Zobaczył wtedy psa 
sapiącego i liżącego błoto z nadmiernego pragnienia. Człowiek 
powiedział do siebie: ‘Ten pies cierpi z tego samego pragnienia, co 
ja wcześniej’. Tak więc zszedł ponownie do studni, napełnił swój but 
wodą i napoił psa. Allah podziękował mu za ten uczynek i wybaczył 
mu”. Ludzie zapytali: „O, Wysłanniku Allaha! Czy czeka nas nagroda za 
czynienie dobra zwierzętom?” On powiedział: „Tak, za dobro uczynione 
każdej żywej istocie jest naznaczone wynagrodzenie” (Buchari).

I odwrotnie – złe traktowanie zwierząt, torturowanie ich islam zaliczył 
do przyczyn wejścia do piekła.

Wysłannik Allaha, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Pewna kobieta została 
ukarana piekłem za to, że zamknęła kota, nie nakarmiła go i nie napoiła 
oraz nie pozwoliła mu jeść nawet odpadków, aż zdechł” (Buchari).

Jeśli zatem islam przykazał litość w stosunku do zwierząt, to tym 
bardziej dba o miłosierdzie wobec ludzi, których Allah wywyższył i 
wyróżnił spośród wszystkich stworzeń.

• Zapisana kaligrafią fraza: „Bóg nie miłuje dumnego 
pyszałka” (Koran, 57:23)
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 wiesz o islamie?
 Kaaba

Błogosławiona Kaaba to pierwszy meczet na ziemi, 
zbudowany przez Adama, a po upływie wieków 
odbudowany przez Ibrahima i jego syna, Ismaila.

Allah mówi: Zaprawdę, pierwszy Dom, który został 
ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w Bakka 
(tj. w Mekce) – błogosławiony – droga prosta dla 
światów. (Koran 3: 96).

Kiedy Ismail – syn Ibrahima i Hadżar – urodził się, 
druga żona Ibrahima, Sara, była zazdrosna, więc 
poprosiła Ibrahima, żeby zabrał ich daleko od niej. 
Allah Najwyższy nakazał Ibrahimowi, aby udał się 
z żoną i synkiem do Mekki i tam ich zostawił. Od czasu 
do czasu Ibrahim odwiedzał ich. Po dłuższym czasie 
przybył do Mekki i zobaczył, jak Ismail strzela z łuku 
w pobliżu studni Zamzam. Gdy podszedł do niego, 
objął go jak ojciec syna i powiedział „O Ismailu, Allah 
nakazał mi zbudować tu Dom”. Razem więc zaczęli 
wznosić mury Domu Allaha. Ismail zbierał kamienie, 
a Ibrahim je układał. Kiedy ściany były już postawione, 
wtedy prorok w miejscu gdzie stał położył kamień 
i razem z synem pomodlili się do Allaha, mówiąc:

O Panie nasz, przyjmij to od nas! Zaprawdę jesteś 
Wszechsłyszący i Wszechwiedzący. (Koran 2: 127).

Muzułmanie na całym świecie podczas swoich 
modlitw zwracają się twarzą w kierunku Kaaby, bo 
jest symbolem jedności w wierze. Muzułmanie modląc 
się kierują w stronę Kaaby jedynie swoje ciała, bo ich 
serca i umysły skierowane są do Allaha, Który jest 
Wszechobejmujący.

Allah mówi: I gdziekolwiek się obrócicie, tam 

• Kaaba budowana była wiele 
razy, natomiast wiarygodne 
źródła mówią o tym, że 
miało to miejsce pięć razy. 
Najpierw Kaabę budowali 
aniołowie, potem świątynię 
postawił na nowo Adam. 
Następnie odbudował Kaabę 
Ibrahim. Kolejny raz Kaabę 
odbudowało plemię Kurejsz 
jeszcze przed objawieniem 
islamu, kiedy Muhammad 
 miał 25 lat i uczestniczył ملسو هيلع هللا ىلص
w tym przedsięwzięciu. Na 
końcu Kaabę odbudował Ibn 
Az-Zubair.

• Czarny Kamień jest 
owalnego kształtu, koloru 
czarnego z odcieniem 
czerwonym; ma średnicę 
30 cm. Wmurowany jest w 
południową ścianę świątyni 
na wysokości 1,10 m 
od ziemi i osadzony 
w srebrnej ramie dla 
ochrony przed rozpadem. 
Właśnie w tym miejscu 
umieścił go Ibrahim, aby 
pielgrzymi wiedzieli, od 
którego miejsca zaczynać 
okrążanie Kaaby.
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jest oblicze Boga! Zaprawdę, Bóg jest Wszechobemujący, 
Wszechwiedzący! (Koran 2: 115).

Poprzez rytuał okrążania Kaaby i kierowania w jej stronę modlitw 
muzułmanie nie oddają jej czci, bo cała cześć i chwała należą się 
jedynie Allahowi.

W Koranie czytamy: Niech oni czczą Pana tego Domu, który ich 
nakarmił, kiedy byli głodni, i zapewnił im bezpieczeństwo, aby nie 
żyli w strachu. (Koran 106: 3-4).

 Czarny Kamień
Czarny Kamień jest kamieniem z Raju. Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Czarny 
Kamień pochodzi z Raju” (Tirmidi).

Kończąc budowę Kaaby Ibrahim i jego syn Ismail stanęli przy rogu 
świątyni, a wtedy ojciec poprosił syna, aby poszukał kamienia innego 
koloru, który będzie wyznaczał początek okrążania Kaaby.

Ismail znalazł głaz, a gdy wrócił, ujrzał ojca umieszczającego Kamień 
w rogu Kaaby, więc zapytał go: „Ojcze, skąd masz ten kamień?” 
On odpowiedział: „Gabriel przyniósł mi go z nieba”. I tak zakończyli 
budowę Kaaby.

Kiedy Kamień został zesłany z Niebios był bielszy niż mleko, a teraz 
jego kolor stał się czarny z odcieniem czerwonym. Wmurowany 
jest w ścianę w południowym rogu Kaaby z lewej strony od drzwi 
na wysokości 1,10 m od ziemi. Muzułmanin zaczynając i kończąc 
okrążenie Kaaby ma Czarny Kamień po swojej lewej stronie.

 Stacja Ibrahima
To miejsce, gdzie leżał kamień, na którym stał Ibrahim w momencie 
gdy budowla Kaaby była już na tyle wysoka, że był zmuszony 
wchodzić na głaz, aby dokończyć budowę. Na tym kamieniu zostały 
odciśnięte ślady jego stóp. Obaj prorocy, Ibrahim i jego syn Ismail, po 
ukończeniu budowy Kaaby wznieśli do Allaha następującą prośbę: O 
Panie nasz, przyjmij to od nas! Zaprawdę jesteś Wszechsłyszący i 
Wszechwiedzący. (Koran 2: 127).
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Odciski stóp proroka Ibrahima są widoczne po 
dziś dzień. Są ukryte pod szklaną kopułą, która 
chroni je przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych. Bóg nakazał wierzącym, aby w tym 
miejscu wykonali modlitwę po okrążeniu Kaaby.

Allah mówi: I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem 
nawiedzania i miejscem bezpiecznym. I weźcie 

sobie jako miejsce 
modlitwy stację 
Abrahama. (Koran 2: 125).

Odciśnięte ślady stóp 
Ibrahima to jeden 
z wielu cudów Allaha, 
który pozwolił na ich 
przetrwanie dla pamięci 
o tym wielkim proroku.

 Źródło 
Zamzam
Z rozkazu Allaha Ibrahim zabrał Hadżar i jej syna Ismaila 
do miejsca niedaleko Kaaby i tam ich zostawił. Wtedy 
nikt nie mieszkał w Mekce ze względu na brak wody, 
ale Ibrahim tam ich opuścił, zostawiając im daktyle 
i bukłak wody, sam zaś wyruszył w drogę powrotną. 
Matka Ismaila ruszyła za nim, mówiąc: „O, Ibrahimie! 
Gdzie idziesz? Nie ma tu ani żadnego człowieka, ani 
niczego, czym moglibyśmy się cieszyć”. Powtórzyła 
to jeszcze kilka razy, ale on nie odwrócił się. Później 
spytała: „Czy nakazał ci to Allah?” Odpowiedział: 
„Tak”. Hadżar rzekła: „A więc Allah nas nie opuści”. 
Ibrahim szedł naprzód, a kiedy przeszedł przez wzgórze 
i już go nie widzieli, odwrócił się twarzą w stronę Kaaby 
i prosił Allaha, mówiąc: Panie nasz! Oto osiedliłem 
część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej, 
obok Twego świętego Domu. Panie nasz! Niech 

• Źródło Zamzam jest to 
studnia oddalona o 21 
m od Kaaby; ma 30 m 
głębokości, w tym 17,20 
m w skale. Średnica tej 
studni wynosi 1,5–2,5 m.. 
Woda dostarczana jest 
do niej z trzech głównych 
źródeł.

• Stacja Ibrahima 
Jednym z cudów, jakich 
doświadczył prorok 
Ibrahim, było to, że jego 
stopy zatopiły się w 
kamieniu, który zmiękł, 
podczas gdy stojąc na 
nim Ibrahim budował 
Kaabę.
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oni odprawiają modlitwę, a Ty uczyń, aby serca ludzi skłoniły się 
ku nim, i daj im owoców jako zaopatrzenie! Być może, oni będą 
wdzięczni! (Koran 14: 37).

Hadżar karmiła Ismaila i poiła go wodą, którą zostawił im Ibrahim. 
Kiedy jednak woda się skończyła, ona i jej dziecko byli bardzo 
spragnieni, ruszyła więc na jedno ze wzgórz leżące najbliżej, 
którym była Safa. Stanęła na szczycie i rozglądała się, wierząc 
mocno, że może kogoś zobaczy, ale nie widziała nikogo. Zeszła 
i pobiegła na następne wzgórze, zwane Marła. Rozglądała się 
uważnie, mając nadzieję zobaczyć kogoś, ale nikogo nie było. 
Powtórzyła to siedem razy.

Wyczerpana Hadżar wróciła do swego synka i usiadła obok niego, 
aż w końcu usłyszała głos, którego nasłuchiwała. Nagle anioł uderzył 
swoim skrzydłem w piasek i wytrysnęło źródło wody. Szczęśliwa 
Hadżar

Czarny Kamień 
(Hadżar al-Asład)

 Мизаб ар-Рахма 
(сток для воды Каабы)

Stacja Ibrahima

drzwi Kaaby

Narożnik Syryjski

Narożnik Irakijski

Narożnik Jemeński

Хиджар Исмаил

napiła się i podała wodę swemu spragnionemu synkowi. Anioł 
przemówił do niej: „Nie obawiaj się, bo tu powstanie Dom Allaha, 
który wybuduje ten chłopiec z jego ojcem. Allah przecież nie zostawi 
Swoich sług”.

Po dziś dzień muzułmanie piją z tego źródełka, zwanego Zamzam.
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 Safa i Marła
Są to dwa wzgórza, na których stała Hadżar po każdym 
bieganiu między nimi w poszukiwaniu pomocy w 
momencie, gdy jej i dziecku brakowało jedzenia i picia. 
Podczas każdej dużej i małej pielgrzymki muzułmanie 
upamiętniając to wydarzenie chodzą między Safa 
i Marła naśladując sunnę (tradycję) Proroka i oddając 
cześć Allahowi. Poprzez to muzułmanie wspominają 
łaskę Allaha względem Hadżar i Ismaila, którym 
Stwórca pomógł w trudnych chwilach.

Ibn Abbas przekazał, że Prorok ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Dlatego 
ta tradycja chodzenia między Safa a Marła stała się 
obrzędem pielgrzymki.” (Buchari).

 Stelle
Są to miejsca, gdzie Ibrahim przed 
ofiarowaniem Bogu swego syna spotkał 
Szatana, który chciał przekonać go, aby 
nie wykonywał rozkazu Boga. Prorok w 
tych miejscach zbierał kamyki i rzucał 
nimi w Szatana, głosząc chwałę Allaha 
i prosząc Go o pomoc.

Ibn Abbas przekazał: „Kiedy Ibrahim 
chciał wykonać rozkaz Allaha, ukazał 
mu się Szatan (przy dzisiejszej stelli 
Aqaba)(1) a wtedy Prorok obrzucił go 

siedmioma kamykami, aż ten zapadł się pod ziemię.

Szatan ukazał mu się po raz drugi i trzeci stelle średnia 
i mała(2) a wtedy też Ibrahim za każdym razem rzucał 

1 Miejsce w dolinie Mina, w którym obecnie stoi największa stella; 
pielgrzymi rzucają w nią kamykami, co jest jednym z obrzędów 
pielgrzymki.

2 Miejsce gdzie obecnie stoją średnia i mniejsza stella, w które 
pielgrzymi rzucają kamykami podczas pielgrzymki.

• Odległość między 
wzgórzami Safa i 
Marła wynosi 394,5 m. 
Muzułmanin podczas 
dużej i małej pielgrzymki 
zobowiązany jest 
siedmiokrotnie chodzić 
między tym pagórkami, 
począwszy od Safa a 
skończywszy na Marła. W 
sumie pielgrzym pokonuje 
odległość 2761,5 m.

• Stelle są trzy i znajdują się 
w dolinie Mina: Dżamrat 
Aqaba (największa stella, 
w którą pielgrzym dziesięć 
razy rzuca kamykami w 
dziesiątym dniu zu’l-hidżdża, 
czyli w Święto Ofiarowania), 
Dżamrat Usta (średnia 
stella) i Dżamrat Sugra (mała 
stella). Odległość między 
średnią a małą stellą wynosi 
150 m, a między dużą 
a średnią 225 m. Stelle 
mają kształt kamiennych 
filarów otoczonych kolistym 
murem.
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w niego kamykami, aż Szatan zniknął pod ziemią. Obrzucajcie i wy 
Szatana kamykami, bo to jest tradycja waszego ojca Ibrahima”.

Muzułmanie podczas rzucania w stelle deklarują, iż Szatan jest ich 
wrogiem, którego należy zwalczać poprzez przestrzeganie nakazów 
i zakazów Allaha.

 Święta w Islamie
Muzułmanie są zobowiązani do obchodzenia dwóch świąt. Jedno po 
miesiącu postu w ramadanie to Id Fitr, a oznacza ono zakończenie 
postu i możliwość jedzenia. Podczas tego święta rozdawana jest 
jałmużna w postaci podstawowych produktów, które ofiarowuje się 
biednym i potrzebującym.

Drugim świętem jest Id Adha czyli Święto Ofiarowania, podczas 
którego muzułmanie poddają się Allaha, składając swoje ofiary (ze 
zwierząt) i naśladując tradycję proroka Ibrahima. Prorok ten widział we 
śnie, że ofiaruje Allahowi swojego syna Ismaila i przyjął to pokornie, 
bo sny proroków są prawdziwe i zawierają 
rozkazy od Allaha.

Kiedy Ibrahim był gotowy wykonać 
rozkaz Stwórcy, Allah znał jego 
szczerość wiary i zamiast Ismaila zesłał 
z nieba wielką ofiarę – barana, który 
został ofiarowany zamiast chłopca. W 
Koranie czytamy: I obwieściliśmy mu radosną 
wieść: chłopca wspaniałomyślnego. A kiedy 
ten doszedł już do wieku, kiedy mógł razem z 
nim się trudzić, on powiedział: „Synu mój! Oto 
widziałem siebie we śnie, zabijającego ciebie na 
ofiarę. Rozważ więc, co o tym myślisz?” Powiedział: 
„O mój ojcze! Czyń, co ci nakazano! Ty mnie 
znajdziesz cierpliwym, jeśli tak zechce Bóg!” 
A kiedy obaj poddali się całkowicie i kiedy on 
rzucił go twarzą na ziemię, zawołaliśmy do niego: 
„Abrahamie!! Widzenie senne wziąłeś za prawdę. W ten sposób 
nagradzamy czyniących dobro. Zaprawdę, to jest doświadczenie 
oczywiste!” I okupiliśmy go wielką ofiarą. (Koran 37: 101-107).

• To słowo pochodzi 
z języka arabskiego 
i oznacza: „Wszystkiego 
dobrego w tym roku 
i w następnym”. 
Zostało napisane 
stylem kaligraficznym 
nazywanym tugra, który 
był stosowany przez 
osmańskich sułtanów 
w czasach Kalifatu.
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• Meczet Proroka w 
Medynie może pomieścić 
ponad 2 miliony ludzi. 
Muzułmanie wykonujący 
modlitwę w tym meczecie 
otrzymują zwielokrotnioną 
nagrodę od Allaha.

Muzułmanie, składając swoje ofiary ze zwierząt, 
a mięso z nich rozdzielając pomiędzy biednych i 
potrzebujących, w ten sposób naśladują tradycję ich 
ojca – Ibrahima.

Góra Światła
Jest to góra, w której znajduje się grota Hira, gdzie 

Prorok czcił Allaha jeszcze przed 
objawieniem mu islamu. Lubił 
przesiadywać tam samotnie 
przez kilka dni, rozmyślając o 
Stwórcy. Nie podobało mu się to, 
że jego lud oddaje się obrzędom 
bałwochwalstwa. W tej grocie 
przyszedł do Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص anioł 
Gabriel z pierwszym objawieniem 
islamu, ogłaszając go prorokiem.

 Meczet proroka Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص
Jest to pierwszy meczet, jaki Prorok ملسو هيلع هللا ىلص wspólnie z 
jego towarzyszami wybudował w Medynie.

Kiedy Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dotarł do Medyny, wielbłądzica 
na której jechał przystanęła i usiadła dokładnie w tym 
miejscu, w którym dziś znajduje się Meczet Proroka. 
Ludzie ciągnęli ją za uzdę w różne strony, aż w końcu 
Prorok ملسو هيلع هللا ىلص poinformował ich, by zostawili ją w spokoju, 
bo ona zatrzyma się tam, gdzie rozkaże jej Allah. 
Po dziś dzień w tym meczecie znajduje się pokój 
Proroka ملسو هيلع هللا ىلص i jego grób, bowiem prorocy po swojej 
śmierci chowani są tam, gdzie umierają. Muzułmanie 
odwiedzając meczet przechodzą obok tego pokoju, w 
którym został pochowany Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص, pozdrawiają 
Proroka oraz proszą Allaha o błogosławieństwo dla 
niego ملسو هيلع هللا ىلص, co jest czynem wielce zalecanym.

• Grota Hira jest jaskinią, 
która może pomieścić 
pięć osób. Znajduje się 
na szczycie Góry Światła 
we wschodniej części 
Mekki, na wysokości 634 
m, oddalona o ok. 4 km 
od Meczetu Al-Haram. 
Ten, kto znajduje się w 
środku jaskini, zwrócony 
jest twarzą w stronę 
Kaaby, a ten, kto stoi 
przed wejściem do niej, 
widzi panoramę Mekki.
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 Meczet w Jerozolimie (Al-Aqsa)
Jest to miejsce święte, które Allah już dawniej wybrał jako świątynię 
dla wyznawców religii monoteistycznej. Jest on drugim na świecie 
meczetem (świątynią) wybudowanym po Kaabie, o czym wiadomo na 
podstawie hadisu:

Abu Zarr zapytał Proroka: „O, Wysłanniku Allaha, który meczet był 
postawiony jako pierwszy na ziemi?” Prorok odpowiedział ملسو هيلع هللا ىلص: „Meczet 
Al-Haram w Mekce”. „A jako drugi?” Prorok odrzekł: „Meczet Al-
Aqsa w Jerozolimie”. Abu Zarr zapytał: „A jaki jest przedział czasowy 
między nimi?” Prorok odpowiedział: „Czterdzieści lat”. Następnie 
rzekł: „Meczetem jest każde miejsce, w którym jesteś, więc gdzie 
jesteś, tam się pomódl” (Muslim).

Kiedy Adam skończył budować Kaabę, Allah rozkazał mu iść do 
Jerozolimy i tam zbudować świątynię oraz wykonać obrzędy religijne. 
Meczet Al-Aqsa jest pierwszą budowlą na jerozolimskiej ziemi. Po 
latach prorok Sulejman (Salomon) odnowił i rozbudował świątynię.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Sulejman syn Dałuda (Dawida) kończąc 
budowę Al-Aqsa prosił Allaha o panowanie i królestwo tak wielkie, 
jakiego nikt nie będzie mieć po nim oraz o to, aby każdemu modlącemu 
się w tym meczecie zostały wybaczone wszystkie grzechy i aby stał 
się on bezgrzeszny jak w momencie narodzin. Dwie prośby Sulejmana 
zostały przyjęte. Ja proszę Allaha o to, żeby i ta trzecia prośba również 
została przyjęta” (Ibn Chuzejma).

Meczet w Jerozolimie był pierwszym dla Proroka ملسو هيلع هللا ىلص i muzułmanów 
kierunkiem w modlitwie. Po pewnym czasie Allah zmienił kierunek 
modlitwy w stronę Kaaby w Mekce. Prorok Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص odwiedził 
Meczet Al-Aqsa podczas Podróży Nocnej i z tego też miejsca wzniósł 
się do nieba, a zanim to uczynił, przewodniczył wspólnej modlitwie 
proroków. Po Kaabie i Meczecie Proroka, Al-Aqsa jest trzecim co do 
ważności meczetem.

Allah mówi: Chwała Temu, Który przeniósł Swojego sługę nocą 
z Meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego otoczenie 
pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. 
Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący! (Koran 17: 1).
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Za modlitwę w meczecie Al-Aqsa Allah przyznaje 
nagrodę pięćset razy większą od nagrody za modlitwy 
w innych meczetach.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Dla uzyskania wielokrotnego 
wynagrodzenia podróżuje się tylko do trzech meczetów: 

do mojego meczetu, do 
Meczetu Al-Haram w Mekce 
i do Meczetu Al-Aqsa 
w Jerozolimie.” (Buchari).

 Meczet Na skale
Skała to wielki głaz 
przylegający do Meczetu 
Al-Aqsa. Ma mniej więcej 
18 metrów wysokości i 13 

metrów szerokości. 

Obecnie stoi na niej budynek z kopułą, stąd meczet ten 
jest znany jako „Kopuła na skale”. Został zbudowany 
przez kalifa omajjadzkiego, Abdulmalika ibn Marłana, 
i zwykle jest mylony z Meczetem Al-Aqsa.

Towarzysz Bara’a ibn Azib powiedział: „Modliliśmy 
się z Prorokiem w kierunku Al-Aqsa przez szesnaście 
lub siedemnaście miesięcy, a później mieliśmy nakaz 
modlić się w kierunku Kaaby”.

Meczet Na skale posiada tę samą cechę szczególną, 
co Meczet Al-Aqsa, to jest za modlitwę w nim 
przyznawane jest szczególne wynagrodzenie, jednak 
zabronione jest otaczanie go szczególną czcią czy też 
oczekiwanie od niego błogosławieństwa.

• Meczet Na skale

• Meczet w Jerozolimie 
(Al-Aqsa)
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 Islam a majątek
Wszystko, co posiadamy, jest własnością Allaha, a majątek jest 
jedynie depozytem w rękach człowieka; należy rozporządzać 
nim odpowiedzialnie, zdobywać go drogą legalną i wydawać na 
dozwolone cele, np. na siebie czy na tych, których utrzymujemy.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Stopy człowieka nie poruszą 
się w Dniu Sądu, zanim nie zostanie on zapytany o jego życie i o 
to, w jaki sposób je spędził; o jego wiedzę i o to, w jaki sposób 
ją wykorzystał; o jego majątek i o to, w jaki sposób go zarobił i 
rozdysponował; o jego ciało i o to, w jaki sposób je wykorzystał” 
(Tirmidi).

Człowiek powinien wydawać swój majątek na cele charytatywne.

Allah mówi: Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku 
wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: 
kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i 
w proroków; i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania 
go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i 
żebrzącym, i na wykup niewolników. (Koran 2: 177).

  Islam a kobieta
Islam uważa, że kobieta i mężczyzna są odmiennymi stworzeniami, 
więc dał im prawa i nałożył na nich różne obowiązki. Twierdzi row-
nież, że okazywanie kobiecie szacunku jest oznaką najlepszej mo-
ralności.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Najlepsi spośrod was to najlepsi dla swych 
żon” (Ibn Hibban).

Islam dał kobiecie jako matce pierwszeństwo przed ojcem w kwestii 
posłuszeństwa, dobroci, powinności towarzyszenia jej i pomocy.
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• „Zaprawdę, kobiety są podobne mężczyznom”
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Abu Hurajra przekazał, że pewien człowiek zapytał Proroka: „Kto 
jako pierwszy jest godny przyjaźni?”, a on odpowiedział: „Twoja 
matka”. Zapytany: „Kto jeszcze?”, odparł: „Twoja matka”. Pytany 
po raz trzeci: „Kto?”, rzekł: „Twoja matka”. Dopiero za czwartym 
razem Prorok odpowiedział: „Twój ojciec” (Buchari).

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Zaprawdę, kobiety są rodzonymi 
siostrami mężczyzn” (Abu Dałud).

Islam zaliczył dobre traktowanie kobiet do oznak wspaniałej 
osobowości.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Najpełniejszą wiarę spośród wiernych mają 
najbardziej moralni, a najlepsi spośród was to najlepsi dla swych 
żon” (Ibn Hibban).

 Islam chroni ludzką naturę kobiety i absolutnie nie wini jej za 
wygnanie Adama z raju, ani nie uważa jej za źródło grzechu.

 Kobieta na równi z mężczyzną otrzymuje to samo 
wynagrodzenie i podlega tej samej karze, zarówno w życiu 
doczesnym, jak i ostatecznym.

 Kobieta ma swoją odrębną osobowość, nie żyje w cieniu męża 
i nie traci swojego nazwiska po wyjściu za mąż.

 Kobieta ma prawo do ochrony swej godności i honoru.

 Kobieta na równi z mężczyzną ma prawo do dziedziczenia po 
bliskich.

 Kobieta równa jest mężczyźnie, jeśli chodzi o kompetencje i 
swobodne dysponowanie majątkiem.

 Kobieta na równi z mężczyzną ma obowiązek dążyć do 
naprawy społeczeństwa.

 Kobieta tak samo jak mężczyzna ma prawo do edukacji, 
wykształcenia i dobrego wychowania.
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 Islam a seks
Islam uważa ludzki popęd seksualny za jedną z wielu 
naturalnych potrzeb człowieka, które trzeba zaspokoić, 
a nie tłumić w sobie. Co więcej, nie można tego instynktu 
traktować jak zła, lecz po prostu jako rzecz naturalną, 

mile widzianą, pod warunkiem, że jest 
zaspokajany na drodze wskazanej 
przez Allaha, nie zaś drogą nierządu, 
której trzeba unikać.

Islam zachęca do małżeństwa i uczynił 
z niego jedyną prawidłową metodę, 
dzięki której człowiek zaspokoi swój 
instynkt seksualny. Celem małżeństwa 
jest osiągnięcie spokoju duchowego 
i emocjonalnego małżonków.

Allah mówi: I z Jego znaków jest to, iż On stworzył 
dla was żony z was samych, abyście mogli 
odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość 
i miłosierdzie. (Koran 30: 21).

Również ważnym celem małżeństwa w islamie 
jest ochrona kobiety i mężczyzny przed rozpustą 
i niemoralnymi zachowaniami.

Allah mówi: One są ubiorem dla was, a wy jesteście 
ubiorem dla nich. (Koran 2: 187).

Islam dbając o zdrowie człowieka jako jednostki i o 
zdrowie całego społeczeństwa zamknął wszystkie 
nielegalne drogi prowadzące do pobudzenia popędu 
seksualnego, by w ten sposób nie dopuścić do po-
jawienia się w społeczeństwie cudzołóstwa i homo-
seksualizmu, nieważne czy zaakceptowanego przez 
dwoje ludzi, czy wymuszonego gwałtem.

Przykrymi konsekwencjami rozwiązłości są niechciane 
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dzieci, pozbawione możliwości życia w pełnej rodzinie, bez moralnego 
wychowania, żyjące w nienawiści do reszty społeczeństwa na jego 
marginesie, narażone na choroby i grzechy. Jest to o tyle niebezpieczne, 
że te choroby i grzechy przenikają do całego społeczeństwa.

Allah mówi: I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to 
czyn szpetny i jakże to zła droga! (Koran 17: 32).

 Islam a nie-muzułmanie
Islam gwarantuje, że życie, majątek i honor nie-muzułmanów 
zawierających pakt o chronieniu ich przez kraj islamski są nietykalne.

Wyznawcy innych religii nie mogą być uciskani, nie można ich 
atakować, ograniczać ich praw i źle ich traktować.

Allah mówi: Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi 
względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie 
wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi 
sprawiedliwych! (Koran 60: 8).

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Zaprawdę, w Dniu Sądu Ostatecznego będę 
przeciwnikiem tego, kto krzywdzi nie-muzułmanina chronionego 
przez państwo islamskie, kto poniży go, będzie prześladował lub 
zabierze mu coś bez jego zezwolenia. Ktokolwiek zabije człowieka 
chronionego przez państwo muzułmańskie, nie zazna zapachu Raju, 
który jest wyczuwalny z odległości czterdziestu lat drogi” (Bajhaki).

 Stosunek islamu do innych nie-
biańskich religii

Islam zobowiązuje muzułmanów do wiary w poprzednie Boże 
przesłania oraz w proroków, którzy je przekazali. Należy okazywać im 
miłość i szacunek.

Allah mówi: Taki jest Nasz dowód, który daliśmy Abrahamowi 
przeciw jego ludowi! My wywyższamy stopniami, kogo chcemy. 
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Zaprawdę, twój Pan jest Mądry, Wszechwiedzący! 
I darowaliśmy mu Izaaka i Jakuba, każdego 
poprowadziliśmy drogą prostą. I Noego 
poprowadziliśmy drogą prostą; a z jego potomstwa: 
Dawida, Salomona, Hioba, Józefa, Mojżesza i Aarona 
– w ten sposób płacimy tym, którzy czynią dobro! – 
i Zachariasza, i Jana, Jezusa i Eliasza – oni wszyscy 
są z liczby cnotliwych – i Isma’ila, i Al-Jasa, Jonasza 
i Lota – wszystkich wywyższyliśmy ponad światy! A 
spośród ich ojców i ich potomstwa, jak i spośród ich 
braci wybraliśmy niektórych i poprowadziliśmy ku 
drodze prostej. (Koran 6: 83-87).

 Co Koran mówi o Mojżeszu?

I wspomnij w Księdze Mojżesza, który był szczerze 
oddany i był prorokiem! (Koran 19: 51).

 Co Koran mówi o Jezusie i jego matce-Marii?

I oto powiedzieli aniołowie: O Mario! Zaprawdę, 
Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, 
i wybrał ciebie ponad kobietami 
światów. (Koran 3: 42).

Allah mówi: Zaprawdę, Jezus jest 
u Boga jak Adam: On stworzył go z 
prochu, a następnie powiedział do 
niego: „Bądź!” – i on jest (Koran 3: 59).

Najwyższy Allah mówi także: O ludu 
Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej 
religii i nie mów o Bogu niczego innego, 
jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn 

Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, 
które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od 
Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i 
nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej 
dla was! Bóg – Allah – to tylko Jeden Bóg! On jest 
nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, 
co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg 
wystarcza jako opiekun! (Koran 4: 171).
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 Islam a wojna
Dżihad nie oznacza tylko wojny, lecz ma szersze znaczenie, a jest 
nim ciągła walka duszy polegająca na odrzuceniu zakazanego i 
przestrzeganiu nakazów, oczywiście w miarę możliwości człowieka, 
dążąc do osiągnięcia zadowolenia Allaha.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Walczący to ten, który walczy ze swoją duszą 
dla Allaha” (Ibn Hibban).

Czyny należące do dżihadu
 Przekazywanie islamu nie-muzułmanom przy użyciu mądrych 
argumentów oraz zachowanie cierpliwości wobec ich negatywnej 
postawy.

Allah mówi: A jeślibyśmy chcieli, to wysłalibyśmy do każdego 
miasta jakiegoś ostrzegającego. Nie słuchaj więc niewiernych 
i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy pomocy Koranu. (Koran 
25: 51-52).

 Wzywanie do czynienia dobra i przeciwstawianie się złu, co było 
zwyczajem proroków i ich naśladowców.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Każdy prorok wysłany przede 
mną miał uczniów i towarzyszy, którzy naśladowali go w jego 
tradycji. Po nich przyjdą tacy, którzy będą mówić to, czego nie robią 
i czynić to, co nie jest im nakazane. Wierzący to ten, kto walczy z 
nimi ręką, słowem lub sercem, a po tym nie ma już choćby pyłka 
wiary” (Muslim).

 Dobroczynność wobec ludzi, niekrzywdzenie ich, dbanie o ich 
szczęście, bycie cierpliwym wobec zadawanych przez nich krzywd.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Ten, kto opiekuje się wdową i biedną osobą 
oraz pracuje na ich utrzymanie, jest jak wojownik walczący dla 
sprawy Allaha albo jak osoba, która modli się przez całą noc i pości 
podczas dnia” (Buchari).
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 Podróżowanie w celu zdobycia wiedzy.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Kto udał się w podróż w poszukiwaniu nauki, 
to znajduje się na drodze Allaha aż do czasu powrotu” (Tirmidi).

 Przekazywanie wiedzy innym ludziom.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Kto przychodzi do mojego meczetu, aby 
zdobyć i przekazać wiedzę, osiąga status walczącego na drodze 
Allaha.” (Ibn Madża).

 Mówienie prawdy.

Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Najlepszym dżihadem jest słowo prawdy 
przed obliczem prześladującego przywódcy” (Abu Dałud).

 Posłuszeństwo rodzicom i opieka nad nimi.

Abdullah ibn Amr przekazał: Przyszedł pewien człowiek do Proroka 
 ”i zapytał go: „Czy mam wziąć udział w walce (dżihadzie?) ملسو هيلع هللا ىلص
Prorok zadał mu pytanie: „Czy twoi rodzice żyją?” Mężczyzna 
odpowiedział: „Tak”. Prorok rzekł: „W takim razie twoim dżihadem 
jest opieka nad nimi” (Buchari).

 Uczciwość sprzedawcy w kwestii unikania podwyższania cen oraz 
monopolizacji, o czym mówi hadis: Prorok przechadzając ملسو هيلع هللا ىلص się po 
targu zauważył handlarza sprzedającego towar po niższej cenie. 
Zapytał go: „Czy robisz to z wiarą i oczekiwaniem na nagrodę od 
Allaha?” Tamten odpowiedział: „Tak”. Wysłannik rzekł: „Zatem 
przekazuję ci dobrą nowinę, że jesteś jak walczący na drodze 
Allaha, zaś ten, kto ukryje towar, czekając na podwyżkę cen, jest 
jak ten, który nie wierzy w Księgę Allaha” (Mustadrak).

 Unikanie nadużycia czyjegoś zaufania, oszukiwania ludzi, a także 
dbanie o powierzone depozyty, jak np. w pracy.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Zatrudniony pracownik, który bierze co 
mu się należy i oddaje innym to, co im się należy, jest jak walczący 
na drodze Allaha, aż do czasu, kiedy wróci do domu” (Tabarani).

 Wykonanie dużej i małej pielgrzymki, zgodnie ze słowami Proroka 
 Duża pielgrzymka jest dżihadem, a mała jest czynem mile„ :ملسو هيلع هللا ىلص
widzianym” (Ibn Madża).
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• „As-salamu alejkum” to arabskie 
pozdrowienie. Tłumaczy się ono jako 
„pokój z tobą”, używa się go również 
na pożegnanie i można je uważać za 
odpowiednik słowa „cześć” w języku 
polskim.
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 Chodzenie do meczetu w celu modlenia 
się, na podstawie hadisu: „Przybycie 
do meczetu i powrót z niego są 
dżihadem na drodze Allaha.” 
(Tabarani).

W innym hadisie Prorok 
powiedział ملسو هيلع هللا ىلص: „Czy ukazać wam, 
czym Allah zmazuje grzechy i jak 
podnosi waszą rangę (w Raju)?” 
(Jego towarzysze) odpowiedzieli: 
„Oczywiście, Wysłanniku Allaha!” 
Powiedział: „Dokładne zmoczenie części ciała przy ablucji, częste 
chodzenie do meczetów, oczekiwanie na kolejną modlitwę po 
wykonaniu poprzedniej modlitwy – to jest jak poświęcenie siebie 
samego w obronie islamu”. Powtórzył tak trzy razy (Muslim).

Do dżihadu zaliczyć można wszystkie inne dobre czyny, ale głównym 
i prawdziwym jego znaczeniem jest ciągła, trwająca przez całe życie 
walka człowieka z jego duszą.

Innym znaczeniem dżihadu jest walka obronna z agresorem w celu 
obrony ludzkiego honoru, majątku i religii, co jest naturalnym prawem 
ogólnoludzkim.

Nie jest celem dżihadu osiągnięcie jakichś doczesnych osobistych 
korzyści; nie można prowadzić wojny w celu poszerzenia granic ani 
zemsty.

 Islam a ekologia
Islam przykazał człowiekowi, aby ten troszczył się o otaczającą go 
naturę, jednocześnie zakazując zanieczyszczania jej w najmniejszym 
nawet stopniu.

Dbanie o naturalne środowisko przejawia się w:

 Sadzeni wszystkich rodzajów roślin pożytecznych dla ludzi.

Na podstawie hadisu: „Ktokolwiek wsadzi w ziemię ziarenko, z 
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którego wykiełkuje jakaś roślina i pożywi się z 
niej ptak, człowiek lub zwierzę to ten czyn będzie 
zaliczony jako jałmużna” (Buchari).

 Usuwaniu wszelkich przeszkód, które mogą 
wyrządzić krzywdę.

Na podstawie hadisu: „Usuwanie przeszkód z drogi 
jest jałmużną” (Buchari).

 Poddaniu się kwarantannie podczas wystąpienia 
chorób zakaźnych, aby nie dopuścić do ich 
roznoszenia w inne miejsca, przez co islam dba 
o zdrowie i życie innych.

Na podstawie hadisu: „Jeśli słyszycie o dżumie 
w jakimś miejscu, to nie idźcie tam, a gdy dżuma 
zaatakuje was, to nie opuszczajcie swoich 
domostw” (Buchari).

 Protestowaniu przeciw bezsensownemu zabijaniu 
zwierząt i ptaków.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Ktokolwiek zabije ptaka czy 
inne zwierzę bez przestrzegania jego praw, Allah go 
o to zapyta”. Usłyszano głos: „O, Wysłanniku Allaha! 
A jakie jest jego prawo?” On odrzekł: „Zabicie go w 
celu spożycia, a nie dla zabawy” (Targib).

 Zakazie wszelkich form zanieczyszczania 
środowiska.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Lękajcie się dwóch rzeczy, 
za które jedni przeklinają drugich”. Jego towarzysze 
zapytali: „A jakie są te dwie rzeczy?” Prorok 
odrzekł: „To załatwianie potrzeb fizjologicznych w 
miejscach, gdzie chodzą ludzie i gdzie w cieniu 
odpoczywają” (Muslim).
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• Dziedziniec Lwów w Alhambrze, 
na terenie dzisiejszej Hiszpanii, 
w będącej dawniej pod rządami 
muzułmanów Andaluzji

 Islam a czystość
Islam jest religią piękna i estetyki.

Allah mówi: O synowie Adama! Bierzcie 
wasze ozdoby na każde miejsce modlitwy! 
Jedzcie i pijcie, ale nie trwońcie! Zaprawdę, 
Bóg nie kocha rozrzutników! (Koran 7: 31).

Islam to również religia czystości.

Allah mówi: Zaprawdę, Allah miłuje 
nawracających się i miłuje oczyszczających 
się! (Koran 2: 222).

Czystość to jeden z głównych warunków 
prawidłowości modlitwy, którą muzułmanin 
zobowiązany jest wykonywać pięć razy dziennie. Kąpiel, którą 
muzułmanie wykonują po współżyciu ze współmałżonkiem, również 
uważana jest za religijny obowiązek. Przy innych okolicznościach 
związanych z obrzędami takimi jak modlitwa piątkowa, świąteczna, 
pielgrzymka duża i mała kąpiel jest wielce zalecana.

Islam dbając o profilaktykę, zachęca muzułmanów do mycia rąk przed 
posiłkiem i po nim, na co dowodem jest poniższy hadis Proroka ملسو هيلع هللا ىلص: 
„Błogosławieństwem jedzenia jest dokonanie ablucji zarówno przed 
spożyciem posiłku, jak i po nim” (Tirmidi).

Religia zachęca do utrzymywania higieny jamy ustnej, na podstawie

hadisu Wysłannika ملسو هيلع هللا ىلص: „Gdyby nie było to uciążliwe dla mojej wspólnoty, 
to nakazałbym jej szczotkowanie zębów przed każdą ablucją” (Muslim).

Usuwanie wszelkiego rodzaju brudu, siedliska zarazków, jest uważane

przez islam jako obowiązek każdego muzułmanina, na podstawie słów 
Wysłannika Allaha: „Pięć spraw wynika z natury i należy o nie dbać. Są 
to: obrzezanie, golenie włosów w okolicy łonowej, golenie owłosienia 
pach, przycinanie wąsów i obcinanie paznokci” (Buchari).
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• To zdjęcie przedstawia aspekt nowoczesnej 
technologii, która nie rozwinęłaby się, gdyby 
nie dorobek cywilizacji islamskiej.
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 Islam a wiedza
Islam wzywa do zdobywania wiedzy, a niewiedzę i ignorancję potępia.

Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Zdobywanie wiedzy jest obowiązkiem każdego 
muzułmanina” (Ibn Madża).

Zdobywanie i przekazywanie wiedzy innym jest zaliczone do powodów 
wejścia do Raju.

Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Ktokolwiek idzie ścieżką wiedzy, Allah 
uczyni dla niego łatwą ścieżkę do Raju” (Ibn Hibban).

Islam zabrania zatajania prawdziwej wiedzy, bo uważa, że wszyscy 
ludzie mają do niej prawo.

Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص rzekł: „Kogo spytano o wiedzę religijną, a on ją zataił, 
tego przyprowadzi się w Dniu Zmartwychwstania w uździe z ognia” 
(Ibn Hibban).

Islam podniósł rangę uczonych i polecił ich szanować, co wynika 
z hadisu Proroka: „Nie jest moim naśladowcą ten, kto nie szanuje 
starszych, nie okazuje miłosierdzia młodym ani nie daje prawa 
uczonemu” (Ahmed).

Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص rzekł również: „Ranga uczonego w porównaniu z rangą 
zwykłego człowieka jest jak moja ranga w porównaniu z rangą jednego 
z najmniejszych z was (pod względem czynów)” (Tirmidi).

 Wpływ cywilizacji islamskiej na 
rozwój współczesnej nauki

Poszukując źródeł rozwoju nauki znajdziemy dowody na to, że właśnie 
cywilizacja islamska miała ogromny wpływ na rozwój różnych dziedzin 
współczesnej nauki dzięki temu, co odkryli i czego dokonali pierwsi 
muzułmanie.
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Jeden z zachodnich uczonych Sedio powiedział: 
„Cokolwiek zrobiłby Zachód, aby pozbawić cywilizację 
arabsko-islamską jej zalet i ogromnego wpływu na 
świat, to i tak nie będzie w stanie wymazać z historii 
jej śladów, tak jak nie będzie w stanie dotrzeć do 
granic niebios”.

Oczywiście to muzułmanie przygotowali fundamenty, 
na których później oparła się cywilizacja 
współczesnego świata. Ten, kto chce się o tym 
przekonać, powinien zajrzeć do przewodnika z 
terminologią lotniczą i kosmiczną wykorzystywanego 
przez Amerykańską Agencję Kosmiczną (NASA), w 
którym na s. 185 znajdziemy około 60% nazw gwiazd 
wykorzystywanych w nawigacji. Nazwy tych gwiazd 
wywodzą się z języka arabskiego.

Opracowania i książki pierwszych muzułmanów 
stały się dla Europejczyków podstawowymi źródłami 
inspirującymi do dalszych poszukiwań naukowych. 
W różnych krajach Europy tłumaczono je na języki 
ojczyste i wykorzystywano do celu odrodzenia 
europejskiej cywilizacji. Islamskie opracowania 
naukowe stały się podstawowymi podręcznikami na 
wielu europejskich uniwersytetach.

Gustave Le Bon w jego książce „Cywilizacja Arabów” 
napisał: „Zawsze gdy studiujemy cywilizację Arabów 
oraz ich naukowe dzieła, znajdziemy nowe prawdy 
i nowe perspektywy. Arabowie studiowali dorobek 
starożytnych myślicieli i filozofów i ich osiągnięcia 
przyczyniły się do rozwoju średniowiecznych nauk. 
Zachodnie uniwersytety nie znały innych źródeł 
wiedzy jak tylko opracowania muzułmanów, którzy 
przynieśli Europie cywilizację w postaci dóbr, 
poglądów i zasad moralnych. Historia nie zna takiej 
wspólnoty, która w tak krótkim czasie osiągnęła tak 
pokaźny dorobek”.

• Ten obrazek przedstawia 
model układu 
słonecznego, wykonany 
w XII wieku w Bagdadzie

• Anatomia oka – ilustracja 
zaczerpnięta z książki 
średniowiecznego 
muzułmańskiego lekarza.
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Najwybitniejsi muzułmańscy uczeni
 Al-Chułarizmi: wybitny matematyk, autor traktatu o algebrze, 
trygonometrii i logarytmach.

 Al-Kazłini i Al-Biruni: wybitni uczeni z dziedziny 
astronomii.

Niemiecki orientalista Sachau powiedział o 
uczonym Al-Birunim, że „jest on największym 
geniuszem wszech czasów”(1).

Wybitne osiągnięcia muzułmanów w dziedzinie 
medycyny i farmacji położyły podwaliny pod 
rozwój współczesnej medycyny, o czym 
świadczą chociażby książki wszechstronnie uzdolnionego 
naukowca Ibn Ruszda (Awerroes). Inny muzułmański uczony 
Ibn Al-Nafis jako pierwszy w historii, jeszcze długie wieki przed 
brytyjskim uczonym Harleyem oraz przed Hiszpanem Serwitosem, 
opisał system krążenia krwi. Ammar ibn Ali Al-Mołsili i Ali ibn Issa 
Al-Kahhal byli wybitnymi uczonymi w dziedzinie okulistyki.

1 Dla muzułmanów geniuszem wszech czasów jest prorok Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.

Oświecanie mrocznych wieków Europy
• Wiedza naukowa pochodząca z Indii, Chin i świata hellenistycznego była poszukiwana przez 

muzułmańskich uczonych, następnie tłumaczona, kompletowana i rozpowszechniana w różnych 
ośrodkach nauki w świecie islamskim, z którego z kolei przeniknęła do Zachodniej Europy. (Historia 
Medycyny, Arabskie korzenie w Europejskiej medycynie, David W. Tschanz, MSPH, PhD. Zobacz też: 
www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/H-V-v420%N29/.htm). Należy dodać, iż muzułmańscy uczeni byli 
założycielami nowych dziedzin nauki.
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• Al-Biruni
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• Ilustracja przedstawia 
obieg krwi i inne narządy 
ciała ludzkiego. Rycina z 
książki średniowiecznego 
muzułmańskiego lekarza.

 Hasan ibn Al-Hajtham: zajmował się teorią światła, 
załamywaniem i rozszczepianiem się promieni 
słonecznych. Opracował matematyczne podstawy 
optyki.

 Abu Bakr Ar-Razi: z nany r ównież 
jako Razes, był chirurgiem, 
alchemikiem i filozofem. Był 
jednym z najwybitniejszych 
lekarzy, autorem licznych dzieł 
medycznych.

 Az-Zahrałi Abu Al-Kasim: lekarz. 
Jeden z największych chirurgów 
na przełomie I i II tysiąclecia. 
Jest wynalazcą wielu metod 
zabiegów chirurgicznych. Jako 
jeden z pierwszych próbował 
dokonać wycięcia tarczycy. Opisał 
hemofilię. Autor pierwszego, 
bogato ilustrowanego, podręcznika 
medycyny – „Kitab al-Tasrif”, w 
którym trzy księgi poświęcone są 
operacjom medycznym i zawierają opisy oraz ryciny 
ponad dwustu narzędzi chirurgicznych.

Dzieło to przetłumaczone na łacinę, było przez 
wiele stuleci podstawowym podręcznikiem 
medycyny i chirurgii. Uczony ten miał swój udział 
w rozwoju stomatologii, bowiem już w tysięcznym 
roku opisał, w jaki sposób wykonywać zabiegi 
replantacji wybitych i przemieszczonych zębów.

 Sharif Al-Idrisi: arabski kartograf, geograf 
i podróżnik. W 1138 roku ówcześnie panujący 
król zlecił Al-Idrisiemu stworzenie geograficznego 
opisu świata z zaznaczeniem położenia krajów, 
rzek, gór, miast i dróg oraz przedstawienie go na 
mapie Ziemi w rzucie płaskim.

Zadanie to Al-Idrisi ukończył po piętnastu latach, 

• Abu Bakr Ar-Razi

• Az-Zahrałi

• Astrolabium z Muzeum 
Historii i Nauki w 
Cambridge; wynalezione 
przez muzułmanów 
urządzenie niezbędne 
w nawigacji. Punkty na 
zakrzywionych kolcach 
płyty czołowej (rete) 
wyznaczają położenie 
najjaśniejszych gwiazd. 
Nazwa każdej gwiazdy 
zaznaczona jest na 
podstawie ostrza. Na 
płycie tylnej (mater) 
wygrawerowane 
przewidywalne 
współrzędne.
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w 1154 roku, tworząc wielką mapę świata 
o orientacji południowej. Geograf zamieścił 
w niej również informacje o Polsce, którą nazwał 
„Bulunija”, wymieniając jej ważniejsze miasta, m.in. 
Kraków, Gniezno, Wrocław, Sieradz i Łęczycę(1).

Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy muzułmańscy mieli 
ogromny wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, 
a kto pragnie dowiedzieć się więcej szczegółów, na 
pewno znajdzie je w książkach o tej tematyce. A gdy je przeczyta, to 
zwróci uwagę na to, że wiele z dorobku i zasług muzułmanów zostało 
przypisanych innym ludziom.

Goerge Sarton napisał: „Gdyby nie zasługi uczonych muzułmańskich, 
to zachodni naukowcy musieliby swoje prace zacząć od zera i 
współczesna cywilizacja opóźniona byłaby o kilka wieków”.

 Cechy cywilizacji islamskiej
 Zdobywanie wiedzy islam zaliczył do religijnego obowiązku.

 Pierwsi muzułmańscy myśliciele swoje odkrycia naukowe traktowali 
jako środek do zaszczepienia w ludzkich sercach wiary w Boga, zaś 
zachodni naukowcy wykorzystują naukę jako argument przeciwko 
Jego istnieniu.

 Muzułmańscy intelektualiści wykorzystali wiedzę do poprawy 
warunków życia ludzkości, natomiast niektórzy zachodni 
naukowcy wykorzystali naukę do tego, aby zawładnąć ludzkością i 
egoistycznie czerpać korzyści, czego dowodem są wynalazki o

szkodliwym i niebezpiecznym działaniu, jak różnego rodzaju broń 
chemiczna i biologiczna. Zachodni naukowcy nie dopuszczają 
innych do swoich odkryć i badań, a wszystkich, którzy chcą tego 
dokonać, próbują zwalczać.

1 Tadeusz Lewicki, „Polska i kraje sąsiednie w świetle ‘Księgi Rogera’ geografa 
arabskiego z XII w. Al-Idrisiego”, cz. 1 Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny, 
PWN, Kraków 1945.

• Sharif Al-Idrisi
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• This picture depicts our solar system

•  Солнечная Система

• Ilustracja przedstawia ogólny obraz naszego Układu Słonecznego

 Muzułmańscy badacze udostępnili ludzkości 
dorobek swoich odkryć, zaś niektórzy 
współcześnie żyjący zachodni uczeni utrzymują 
w tajemnicy swoje naukowe badania i odkrycia i 
nie pozwalają ogółowi ludzkości – prócz swoich 
państw – korzystać z ich dobrodziejstw.

 Pierwsi naukowcy muzułmańscy byli przekonani, 
iż celem nauki jest osiągnięcie wynagrodzenia 
od Boga, a niestety większość współczesnych 
uczonych traktuje naukę jako środek do 
zdobywania pieniędzy.

 Niektóre przykłady cudów 
naukowych w Koranie

Allah mówi: Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi, 
w kolejnym następstwie nocy i dnia, w okręcie, 
który płynie po morzu – z tym, co jest pożyteczne 
dla ludzi – i w tym, co zesłał Bóg z nieba w postaci 
wody – ożywiając przez nią ziemię, po jej śmierci, 
i rozprzestrzeniając na niej wszelkie zwierzęta 
– w zmianie wiatrów i w chmurach, posłusznie 
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podporządkowanych, między niebem a ziemią, są z pewnością 
znaki dla ludzi, którzy są rozumni! (Koran 2: 164).

Koran został zesłany Muhammadowi, człowiekowi niepiśmiennemu, 
który urodził się i spędził swoją młodość wśród ludzi, którzy przeważnie 
również nie umieli czytać ani pisać. Stało się tak dlatego, aby nikt nie 
miał wątpliwości co do pochodzenia jego misji od Boga, bo przecież 
człowiek niepiśmienny nie mógłby przynieść Księgi, która jego 
ziomkom – mistrzom poezji i oratorstwa – przedstawiła  propozycję, 
aby stworzyli drugi taki sam Koran, lecz tego nigdy nie byli w stanie 
zrobić.

Allah mówi: Powiedz: „Jeśliby się zebrali ludzie i dżiny, aby stworzyć 
coś podobnego do tego Koranu, to oni nie zdołaliby uczynić nic 
podobnego, nawet gdyby się wzajemnie wspomagali”. (Koran 17: 88).

W tym czasie, gdy zarówno sam Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص jak i jego 
towarzysze żyli w trudnych warunkach, często potrzebowali 
pomocy i jedzenia, Koran, objawiony ponad czternaście wieków 
temu, zaczął przemawiać do nich opisując cuda naukowe, które 
dopiero współcześni naukowcy odkryli i wciąż badają przy użyciu 
specjalistycznych przyrządów.

W tej książce przytoczyłem kilka przykładów wersetów, które 
potwierdzają to, co odkryła współczesna nauka, chociaż nie chcę 
ściśle wiązać tych wersetów z odkryciami, ponieważ nauka wciąż się 
rozwija i za jakiś czas może okazać się, że naukowcy byli w błędzie, a 
wiedza zawarta w Koranie jest pełna i ostateczna.

 Koran a powstanie wszechświata
Allah mówi: Bóg zaczyna stworzenie i powtarza je; potem do Niego 
zostaniecie sprowadzeni. (Koran 30: 11).

Koran, Księga objawiona Muhammadowi ملسو هيلع هللا ىلص, mówi, że Allah stworzył 
wszystko z niczego.

W poniższym wersecie Stwórca mówi o początku powstania 
wszechświata.
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Allah mówi: On jest Stwórcą niebios i ziemi. I kiedy 
On coś postanowi, to tylko mówi: „Bądź!” – i ono się 
staje. (Koran 2: 117).

Allah informuje nas, że wszechświat zaistniał 
z niczego, a to, co było przed jego stworzeniem, wie 
tylko Wszechobejmujący Allah. Rozum ludzki nie 
jest w stanie pojąć wiedzy o źródle materii i formie 

jej powstania, bo 
pełna wiedza jest 
jedynie u Allaha. 
Nawet jeśli człowiek 
będzie starał się 
zrozumieć powstanie 
wszechświata, to 
i tak będą to tylko 
jego teorie, hipotezy 
i przypuszczenia.

Allah mówi: Ja 
nie wziąłem ich za 

świadków przy stwarzaniu niebios 
i ziemi ani przy stwarzaniu ich samych; 
nie wezmę też jako pomocników tych, 
którzy sprowadzają z drogi. (Koran 18: 51).

Czytamy w innym wersecie: Czyż 
ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, 
iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną 
zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, 

i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz? Czyż oni 
nie uwierzą? (Koran 21: 30).

Powyższy werset wyjaśnia nam, że stworzony 
wszechświat powstał z jednej początkowej 
zwartej masy i to był pierwszy etap tworzenia się 
wszechświata. Allah Wszechmogący i zdolny do 
wszystkiego rozdzielił tę zwartą masę i był to etap 
rozdzielenia. Kolejnym etapem było powstanie chmury 
dymu, z której powstały ziemia i niebo (tj. wszystkie 

• Ilustracja przedstawia 
naszą galaktykę i różne 
planety.

• Na tej ilustracji pokazany 
jest fakt rozszerzania się 
Wszechświata.
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• „I kiedy On coś postanowi, to tylko mówi: ‘Bądź!’ – i ono się staje” (Koran, 2:117).

planety, galaktyki, wszelka materia i wszystko 
to, co nie jest nam znane) i ten etap zwany jest 
etapem stworzenia niebios i ziemi.

Ostatnie dwa etapy wspomniane są w poniższych 
wersetach: Powiedz: „Czy nie wierzycie w 
Tego, który stworzył ziemię w ciągu dwóch 
dni, i wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan 
światów!” On umieścił na niej solidnie stojące, 
wznoszące się nad nią, i pobłogosławił 
ją. Porozdzielał na niej środki żywności w 
ciągu czterech dni, równo dla wszystkich 
proszących. Potem zwrócił się ku niebu – ono 
było wtedy dymem – i powiedział jemu i ziemi: 
„Przychodźcie dobrowolnie lub wbrew woli!” One powiedziały: 
„Przychodzimy posłuszne". I On ustanowił siedem niebios, w dwa 
dni, i objawił każdemu niebu jego zasady. I ozdobiliśmy niebo 
najbliższe lampami – także dla ochrony. Takie jest ustanowienie 
Potężnego, Wszechwiedzącego! (Koran 41: 9-12).

Współcześni fizycy twierdzą, że Wielki Wybuch dał początek 
tworzeniu się całego wszechświata materii, energii, czasu, przestrzeni 
i oddziaływań, co też potwierdza stanowisko Koranu, który mówi 
o stworzeniu wszechświata z niczego.

Amerykański fizyk jądrowy – George A. Gamow – wysunął teorię, że 
wszechświat był wypełniony gorącym gazem swobodnych neutronów, 
które uległy systematycznemu podziałowi i zapoczątkowały Wielki 
Wybuch.

James Jeans, angielski fizyk, astronom i matematyk, powiedział: „Bardzo 
prawdopodobne, że materia wszechświata była gazem rozmieszczonym 
regularnie, a galaktyki powstały z zagęszczenia tego gazu”.

• Ilustracja przedstawia 
narodziny 
gwiazdy z materii 
międzygwiazdowej.
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*   Vesto M. Slipher, 
(1875–1969)

*   Edwin Powell Hubble, 
(1889–1953)

 Koran a Rozwój 
Wszechświata

Stwórca mówi: A niebo?! Zbudowaliśmy je solidnie 
– My przecież tworzymy rozległe przestrzenie! 
(Koran 51: 47).

Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż 
niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My 
rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą 
rzecz? Czyż oni nie uwierzą? (Koran 21: 30).

Potem zwrócił się ku niebu – ono było wtedy 
dymem – i powiedział jemu i ziemi: „Przychodźcie 
dobrowolnie lub wbrew woli!” One powiedziały: 
„Przychodzimy posłuszne”. (Koran 41: 11).

Tego Dnia My zwiniemy niebo, tak jak się zwija zwoje 
ksiąg. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie, My je 
powtórzymy – według Naszej obietnicy. Zaprawdę, 
My tego dokonujemy! (Koran 21: 104).

W Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną 
ziemię, i tak samo niebiosa, i kiedy oni stawią się przed 
Bogiem, Jedynym, Wszechpotężnym! (Koran 14: 48).

Z tych wszystkich wersetów wynika, że wszechświat 
jest w ciągłym ruchu i nieprzerwanie powiększa swoje 
rozmiary, a więc jeśli cofniemy się w czasie do sytuacji 
przed Wielkim Wybuchem, to logiczne jest, że cała 
materia była jedną masą zebraną w jednym punkcie 
(etap jednej masy). Początkowo masa eksplodowała za 
pozwoleniem Allaha (etap rozdzielenia), później została 
zamieniona na chmurę dymu (etap dymu). Z dymu 
powstały niebiosa i ziemia (etap powstania niebios 
i ziemi). Reasumując, wszechświat od momentu 
Wielkiego Wybuchu jest w ciągłym ruchu i wciąż się 
rozszerza, lecz proces ten będzie kiedyś zatrzymany 
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(kiedy dokładnie, wie tylko Allah), a potem nastąpi kurczenie się 
wszechświata, aż znajdzie się on w początkowej fazie tworzenia.

Wszechświat zacznie się zapadać najpierw powoli, a potem coraz 
szybciej. W następstwie tego procesu kosmos stanie się nieskończenie 
małym punktem o bezmiernej gęstości i temperaturze.

Potem Allah powtórzy ten proces wybuchu i powstanie dym, z którego 
wyłonią się ziemia i niebo, ale nie te, które mamy dziś. I na tym etapie 
zakończy się życie doczesne, a zacznie ostateczne.

Oczywiście w czasie objawienia Koranu ludzkość nie posiadała tak 
rozległej wiedzy astronomicznej, jak w czasach współczesnych, 
dlatego żadna z koranicznych prawd nie mogła wtedy zostać 
udowodniona; ludzie przyjmowali je jako prawdy dane od Allaha.

Wszystkie informacje o poszczególnych etapach tworzenia się 
kosmosu zostały odkryte dopiero pod koniec dwudziestego wieku, a 
więc Koran znacznie wyprzedził naukę. Jest to dowód na to, że są to 
słowa Boże, a prorok Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص otrzymał objawienie od Stwórcy 
niebios i ziemi, bo przecież tych prawd nikt nie znał – ani ludzie żyjący 
w czasach objawienia, ani tym bardziej żyjący przez długie wieki 
później. Wszystkie te fakty zostały odkryte dzięki badaniom galaktyk i 
odległych ciał niebieskich.

Amerykański astronom Vesto M. Slipher, który badał widmo galaktyk 
zaobserwował, że linie widmowe kilku pobliskich systemów 
zostały przesunięte w stronę fal dłuższych. Ta zmiana pokazuje, 
że większość galaktyk oddala się od Ziemi i od siebie z dużą 
prędkością (kilkaset km/s).

Amerykański astronom Edwin Hubble potwierdził swoimi odkryciami, 
że wszechświat wciąż się rozszerza i galaktyki wciąż się od siebie 
regularnie oddalają. Im większa między nimi odległość, tym 
większa prędkość, z jaką oddalają się od siebie. To rozszerzanie się 
wszechświata będzie trwało aż do czasu, kiedy przestanie istnieć 
grawitacja, a wtedy wszystkie planety rozproszą się, co będzie 
skutkowało końcem świata.

O tym zjawisku Allah mówi: Kiedy niebo rozdzieli się i kiedy gwiazdy 
zostaną rozproszone. (Koran 82: 1-2).
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• Zdjęcie przedstawia 
podobną do naszej 
galaktyki galaktykę 
spiralną (M51), w 
której rozmieszczone i 
wzajemnie powiązane 
poprzez oddziaływanie 
grawitacyjne są miliony 
gwiazd.

 Koran a ciała niebieskie
W Koranie czytamy: Bóg jest Tym, Który wzniósł 
niebiosa bez dających się ujrzeć filarów. (Koran 13: 2).

Dzisiejsze badania astronomiczne potwierdzają, że 
istnieje we wszechświecie, w cząsteczkach materii, 
atomów oraz we wszystkich ciałach niebieskich 
niewidzialna siła oddziaływań, które podtrzymują 
budowę wszechświata do dnia, kiedy Allah zdecyduje, 
aby go zniszczyć i stworzyć ponownie inny.

Współcześni fizycy odkryli, że istnieją cztery 
podstawowe typy oddziaływań we wszechświecie. 
Z każdym z typów oddziaływań związane są 
pewne cząstki pośredniczące, odpowiedzialne za 
przenoszenie oddziaływania. Wyróżniamy:

 Oddziaływania jądrowe silne są to oddziaływania, 
które mierzy się w MeV. Wiążą protony i neutrony 
w jądrze atomowym w trwałe układy (w zespoły) i 
są odpowiedzialne za reakcje między nimi.

 Oddziaływania jądrowe słabe decydują o rozpadzie 
neutronów w proton lub odwrotnie z jednoczesną 
emisją pozytonu i antyneutrina. Oddziaływania 
słabe i elektromagnetyczne noszą nazwę 
oddziaływań elektrosłabych.

 Oddziaływania elektromagnetyczne występują 
między protonami i są 1037 razy większe niż 
oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy tymi 
jednostkami. Wynikiem tego oddziaływania 
jest skończona gęstość jąder. Oddziaływania 
elektromagnetyczne są odpowiedzialne za 
strukturę atomów i cząsteczek, a także decydują 
o ich właściwościach chemicznych i fizycznych. 
Wszelkie oddziaływania, które obserwujemy 
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• „Wszystko żegluje po orbicie” (Koran 21:33)

w życiu codziennym (poza oddziaływaniem grawitacyjnym), 
takie jak: zderzenia ciał, tarcie ciał o siebie, sklejanie się ciał, siły 
sprężystości itp., są tak naprawdę spowodowane oddziaływaniem 
elektromagnetycznym atomów, z których zbudowane są te ciała.

 Oddziaływanie grawitacyjne ma charakter przyciągający i dotyczy 
wszystkich cząstek. Źródłem oddziaływania grawitacyjnego jest masa 
(energia) cząstek. Oddziaływanie grawitacyjne odpowiedzialne jest 
za ciążenie ziemskie, ruchy planet, gwiazd i galaktyk. Oddziaływanie 
grawitacyjne słabnie w miarę zwiększania się odległości, ale jego 
zasięg jest nieskończony.

Allah mówi: On jest Tym, Który stworzył: noc i dzień, słońce 
i księżyc. Wszystko żegluje po orbicie. (Koran 21: 33).

I słońce – ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie 
Potężnego, Wszechwiedzącego! I księżyc – ustanowiliśmy dla 
niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej. I ani 
słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; 
i wszystko żegluje po orbicie. (Koran 36: 38-40).

W tym wersecie Allah oznajmia, że Słońce porusza się w określonym 
kierunku. Wcześniej twierdzono, że Słońce jest nieruchome i nie krąży 
wokół własnej osi. Współcześni astronomowie potwierdzają fakt, że 
Słońce porusza się w kosmosie w określonym tempie i kierunku. Wraz 
ze Słońcem po orbicie poruszają się wszystkie planety i księżyce 
znajdujące się w Układzie Słonecznym; również gwiazdy w kosmosie 
poruszają się w ten sam sposób. Nie jest możliwe, aby Słońce 
dogoniło lub wyprzedziło Księżyc, bo każde ma swoją orbitę i nie 
koliduje z ruchem innych ciał niebieskich. Prawdy te nauka odkryła 
dopiero w XX wieku.

Allah mówi: I na niebo posiadające szlaki gwiezdne)! (Koran 51: 7).
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Arabskie słowo „hubuk” ma też inne znaczenia prócz tego, które 
zostało przetłumaczone jako „szlaki gwiezdne”, a mianowicie:

 Dokładność w stworzeniu. Astronomowie szacują, że w całym 
wszechświecie jest przynajmniej 200 bilionów galaktyk i około 70 
bilionów trylionów gwiazd, o których wie człowiek. Każda galaktyka 
różni się od drugiej rozmiarem, kształtem, masą oraz prędkością, 
z jaką porusza się wokół własnej osi oraz po orbicie, oddalając się 
od Ziemi i innych galaktyk; galaktyki różnią się między sobą także 
etapami ewolucji, liczbą gwiazd i odmiennością faz ich życia.

 Doskonałe połączenie. Ta niewiarygodna liczba planet i gwiazd 
stanowi tylko 10% całego Wszechświata, które zna człowiek.

Aby to utrzymać w idealnym porządku, potrzebna jest siła, inaczej 
wszystko rozpadłoby się i powstałby chaos. Tą siłą jest Allah, 
Najdoskonalszy, Który mówi: Zaprawdę, Bóg podtrzymuje 
niebiosa i ziemię, aby nie ustały. A jeśliby one ustały, to nie 
utrzymałby ich nikt poza Nim. On jest Wspaniałomyślny, 
Przebaczający! (Koran 35: 41).

 Orbity wyznaczone dla każdej planety i gwiazdy we wszechświecie. 
Naukowców zachwyca nie tylko ilość ciał niebieskich, których 
liczby człowiek nie jest w stanie pojąć, ale także wyznaczone kursy 
ich wędrówek. Wszystko precyzyjnie i harmonijnie działa, nawet w 
momencie wybuchów gwiazd, planet, rozproszenia ich kawałków 
i ulotnienia całej tej materii.

Allah mówi: On jest Tym, Który uczynił słońce jasnością, 
a księżyc światłem; i który wyznaczył dla niego fazy, abyście 
znali liczbę lat i rachunek. Bóg stworzył to niewątpliwie w całej 
prawdzie, rozdzielając znaki dla ludzi, którzy wiedzą. (Koran 10: 5).

W powyższym wersecie Allah użył precyzyjnego określenia „Słońce 
jaśniejące”, ponieważ Słońce jest ognistym ciałem, a dla określenia 
Księżyca użył słowa „światło”, gdyż jest to ciało ciemne i zimne, stale 
i w określony sposób odbijające światło pochodzące od Słońca. 
Ta precyzja w opisie tych dwóch różnych ciał niebieskich istnieje w 
Koranie już od ponad 1400 lat, a nauka odkryła to dopiero dwieście lat 
temu i jeszcze do teraz wielu ludzi nie ma o tym fakcie pojęcia. Werset 
ten jest dowodem na Boże pochodzenie objawienia.
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• Zdjęcie przedstawia 
Słońce w położeniu 
całkowitego zaćmienia, 
co wskazuje na fakt, 
że we Wszechświecie 
panuje ciemność.

• Ilustracja przedstawia 
cienką warstwę dzienną 
naprzeciw Słońca, 
mającą szerokość 200 
km. W tym czasie reszta 
Ziemi widziana jest w 
całkowitej ciemności.

 Koran a zmniejszanie się 
objętości płuc w miarę 
wzrostu wysokości

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

Z tego wersetu wynika, że w miarę jak człowiek unosi się 
w górę na pewną wysokość, zaczynają u niego pojawiać 
się problemy z oddychaniem, a to z powodu obniżania się 
zawartości tlenu i spadku ciśnienia atmosferycznego. Nie 
można było tego wiedzieć aż do czasu pierwszych lotów 
samolotem na znaczną wysokość. Na wysokości kilku 
kilometrów nad poziomem morza nad poziomem morza 
człowiek będzie miał problemy z oddychaniem z powodu 
niedotlenienia i obniżenia ciśnienia atmosferycznego. Z 
tych dwóch przyczyn ciało człowieka nie funkcjonuje 
normalnie, następuje problem z układem oddechowym, 
a następnie z innymi funkcjami w organiźmie, co można 
interpretować jako „ciasną pierś”, gdy człowiek wzniesie 
się na znaczną wysokość. Wtedy to niezbędne jest użycie 
specjalistycznego sprzętu, jak np. masek tlenowych.
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 Koran a ciemności w kosmosie
Allah mówi: Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by 
tam wstępowali, to i tak powiedzieliby: „Nasze spojrzenia zostały 
zamroczone albo też jesteśmy ludźmi zaczarowanymi”. (Koran 15: 14-15).

Gdy człowiek czyta koraniczne wersety, zachwyca się nimi, bo mówią 
o prawdzie naukowej dotyczącej ciemności spowijających wszechświat 
w wielu jego zakątkach. Według obserwatorów kosmos jest spowity 
przerażającą ciemnością. Szerokość pasa światła otaczającego kulę 
ziemską nie przekracza 200 kilometrów. Jeśli człowiek wzniesie się ponad 
tę wysokość, zobaczy Słońce w postaci niebieskiej tarczy na ciemnej 
powierzchni i kilka szarych punktów w miejscu gwiazd. Spowodowane 
jest to tym, że na tej wysokości powietrze jest rzadsze, bo jest mniej 
skoncentrowane, traci swoją gęstość, gdyż zanika parowanie wody i brak 
cząsteczek kurzu. Zatem wraz ze zwiększeniem wysokości zaczynają 
zanikać ostatnie ślady obecności powietrza i następuje próżnia. Dlatego 
słońce i inne gwiazdy widoczne są jako granatowe plamy na ciemnej 
powierzchni kosmosu, bo w tej rozległej części kosmosu nie ma obiektów, 
które rozpraszałyby lub odbijały ich światło.

Chwała więc Temu, Kto poinformował nas o tej astronomicznej prawdzie 
1400 lat temu, a więc zanim została ona odkryta przez człowieka.

 Koran a atom
Allah mówi: I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego 
pyłku – ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego 
od tego, ani też większego – żeby to nie było w Księdze jasnej. 
(Koran 10: 61).

W powyższym wersecie Allah uświadamia nas, że nie ukryje się przed 
Nim nic we wszechświecie, nawet pyłek lub coś jeszcze mniejszego.

Dawniej wierzono, że atom wagowo i objętościowo jest najmniejszą 
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cząstką we wszechświecie. Dziś nauka zbadała, że 
atom rozpada się na mniejsze cząsteczki. Na przykład 
uran lub rad samoistnie rozpadają się na cząsteczki o 
ładunku dodatnim alfa, cząsteczki o ładunku ujemnym 
beta i promieniowanie gamma.

W 1939 r. niemiecki naukowiec Otto Hahn dokonał 
sztucznego rozszczepienia jądra atomu i podzielił 
go na dwie duże części i małe cząsteczki. Z czasem 
nauka dokonała znacznych postępów w tej dziedzinie, 
odkrywając dziesiątki nowych cząstek atomu, a w 
przyszłości może odkryje ich setki.

Rozwój i cały dorobek nauki w różnych jej dziedzinach 
do końca świata jest niczym w porównaniu do wiedzy 
i mocy Allaha.

W Koranie czytamy: I zapytają ciebie o Ducha. 
Powiedz: „Duch pochodzi od rozkazu mojego Pana, 
lecz wam dano tylko niewiele wiedzy”. (Koran 17: 85).

Wiedza Allaha jest bezgraniczna. Stwórca przytoczył 
ten przykład ludziom, aby mogli pojąć, że choćby 
posiedli całą wiedzę świata, to i tak z powodu ich 
ograniczonego rozumu wiedza ta będzie bardzo mała 
w porównaniu z wszechwiedzą Allaha.

 Koran a rodzaj ludzki
Allah mówi w poniższych wersetach o etapach, przez 
które przechodzi ludzki płód.

Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. 
Następnie umieściliśmy go – jako kroplę nasienia 
– w naczyniu solidnym. Następnie stworzyliśmy 
z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem 
stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek 
ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy 
oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy 
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go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy 
ze stwórców. (Koran 23: 12-14).

Osłonka 
promienista 

(złożona z komórek 
pęcherzykowych)

Blastomer

Ciało polarne 
(komórka 

bezfunkcyjna)

Osłonka 
przejrzysta

Nasienie 
degenerujące

Początek Rozwoju Człowieka

• Schemat przedstawia 
zapłodnienie, proces 
następujących po sobie 
zdarzeń, zaczynając od 
połączenia spermy i oocytu 
II rzędu, a kończąc na 
mieszaniu się matczynych i 
ojcowskich chromosomów w 
metafazie pierwszego podziału 
mitotycznego zygoty. Oocyt II 
rzędu otoczony przez plemniki, 
dwa z nich przebiły już błonę 
komórki jajowej. (Zaczerpnięte 
z: Dr Keith Moore, „Rozwój 
człowieka”, s. 34, wydanie 7).

Zone pellucida

Corona Radiata

First
polar body

Meiotic spindle

Secondary
oocyte

Etapy powstania ludzkiego stworzenia to:

 Etap pierwszy: Jest to etap gliny, z której stworzony został Adam – 
ojciec ludzi. Powyższy werset zaprzecza teorii ewolucji, gdyż Allah 
w nim wyjaśnia, że człowiek został stworzony jako odrębna istota, 
a nie pochodzi z innego stworzenia, które uległo ewolucji.

 Etap drugi: Jest to etap mieszaniny, podczas którego obie gamety, 
żeńska i męska, łączą się i powstaje zygota. Jeśli Allah pozwoli na 
połączenie plemnika z komórką jajową to mówimy o zapłodnieniu, 
a jeśli nie, to komórki naturalnie umierają.

O tym czytamy w Koranie: Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka 
z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć. I uczyniliśmy 
go słyszącym, widzącym. (Koran 76: 2).

Jeśli Allah zdecyduje, aby zygota nie zagnieździła się w macicy, to 
tak będzie, a jeśli powstała zygota ma się rozwijać dalej, Allah sprawi, 
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że przejdzie ona do etapu „pijawki”, która przyczepi 
się do ściany macicy i z niej dalej będzie czerpać 
potrzebne do przeżycia składniki.

Allah mówi: I My umieszczamy w łonach to, 
co chcemy, aż do oznaczonego czasu; potem 
wyprowadzamy was jako dzieci. (Koran 22: 5).

 Etap trzeci: Jest to etap, w którym embrion 
przypomina swoim wyglądem pijawkę, przyczepia 
się do ściany macicy i pozyskuje pożywienie z krwi 
matki podobnie jak pijawka, która żywi się krwią 
innych stworzeń.

 Etap czwarty: Nazywa się „przeżutą substancją” 
z tego względu, że embrion wygląda jak przeżuta 
guma, w której odciśnięte są zęby, tak jak na 
kręgosłupie embrionu widoczne są pierścienie, 
które przypominają ślady zębów.

 Etap piąty: Ukształtowanie kości.

• Zakrzep a. rzecz przylegająca: Zarodek jest opisywany w ten sposób, ponieważ 
przylega do macicy; jest podobny do pijawki, która żywi się krwią innych istot.
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 Etap szósty: Oblekanie kości ciałem.

 Etap siódmy (ostatni): Inne stworzenie. Podczas tego etapu Allah 
nadaje płodowi kształt i obraz i tcha w niego duszę. Na tym etapie 
płód wykształcił już wszystkie potrzebne do życia organy.

B. Leech

Cut edge of amnion

Forebrain

Heart

Yolk sac
Communication between

intraembryonic coelom and
extraembryonic coelom

Connecting stalk

Caudal
eminence

A. Human Embryo

• Boczny widok 
embrionu 
(dzień 24–25). 
B. Drawings 
przedstawił 
podobieństwa 
między pijawką a 
zygotą człowieka 
w fazie „zakrzepu”. 
(Zaczerpnięte 
z: Dr Keith 
Moore, „Rozwój 
człowieka”, s. 71, 
wydanie 7.

• Schemat pierwotnego embrionalnego układu sercowo-naczyniowego w 21 dniu, widziany od 
lewej strony. Można zauważyć przejściowy etap symetrycznych naczyń połączonych w pary. 
(Keith Moore). Każde połączenie z sercem leży grzbietowo od aorty grzbietowej, która biegnie 
ogonowo. Wygląd zewnętrzny zarodka jest stosunkowo podobny do zakrzepu, ze względu na 
obecność dużej ilości krwi w zarodku.
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Cytotrophoblastic 
layer

Capillaries of the
tertiary villi

Intervillous space

Maternal blood

Maternal sinusoid

• Zagnieżdżony zarodek (ok. 21 dnia). Na tym schemacie możemy zobaczyć 
zawieszenie embrionu w łonie matki.

• Makrozdjęcie 
etapu 13, to 
4,5 tygodniowy 
ludzki płód. (Keith 
Moore). Rozmiar 
4,5 mm.
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Rozwój płodu przebiega w różnych fazach, w trzech 
ciemnościach, jak informuje nas Allah.

On was stwarza w łonach waszych matek, 
stworzenie po stworzeniu, w trzech ciemnościach. 
(Koran 39: 6).
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• „Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć” (Koran 76: 22).

Koran mówi nam, że embrion otoczony jest trzema warstwami tkanek, 
które nazwane są ciemnościami z tego względu, iż nie przepuszczają 
wody, powietrza, światła oraz temperatury. Tym warstwom, które 
wyglądają jak jedna warstwa, można się przyjrzeć dokładniej po 
otwarciu jamy brzusznej u kobiety ciężarnej.

Prof. Maurice Bucaille powiedział: „Te trzy 
ciemności to inaczej przegrody, które 
izolują płód od zewnętrznego świata. Płód 
umieszczony jest w łożysku, zaś łożysko 
ukryte jest w macicy, a macica w brzuchu. Tak 
więc tymi ciemnościami są ciemność łożyska, 
ciemność macicy i ciemność brzucha”.

• Zdjęcie: Popatrz na 
podobieństwa pomiędzy 
kawałkiem przeżutej gumy 
a tym obrazem zar odka. 
Czy jest to możliwe, aby 
niepiśmienny człowiek mógł 
przedstawić tak precyzyjny 
opis rozwoju zarodka? 
Zaprawdę, to jest objawienie 
od Boga!

• Embrion w tym stadium 
jest podobny z wyglądu 
do przeżutej substancji, 
ponieważ odciski z tyłu 
zarodka przypominają 
odciski zębów na przeżutej 
substancji.
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• Rysunek w przekroju 
strzałkowym macicy 
w czwartym tygodniu 
ciąży pokazuje relacje 
pomiędzy błonami 
płodowymi a płodem.

*   Prof. Keith L. Moore

Jak zatem widzimy Allah umieścił płód w bezpiecznym 
miejscu, z dala od czynników zewnętrznych.

Allah mówi: Czyż nie stworzyliśmy was z 
marnej wody i czy nie umieściliśmy jej potem w 
miejscu pewnym; do oznaczonego czasu? Potem 
wyznaczyliśmy… a jak wspaniale My wyznaczamy! 
(Koran 77: 20-23).
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Prof. Keith L. Moore, profesor anatomii: i biologii 
komórkowej na uniwersytecie w Toronto, autor licznych 
prac i podręczników naukowych, w swojej książce pt. 
„Rozwój człowieka” napisał: „Kiedy przedstawiłem 
etapy rozwoju embrionu w łonie matki, które 
możemy teraz zaobserwować dzięki nowoczesnemu 
sprzętowi, okazało się, że obrazy tych etapów pasują 
do przestawionych w Koranie opisów (m.in. przeżuta 
substancja, pijawka, ukształtowanie kości, oblekanie 
kości)”.

Zapytany: „Czy Prorok islamu mógł znać takie 
szczegóły dotyczące rozwoju płodu?”, profesor 
odpowiedział: „Jest to niemożliwe, bo cały ówczesny 
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świat nie wiedział, że płód rozwija się poprzez etapy. Co więcej, do 
teraz nauka, posiłkując się jedynie danymi liczbowymi, nie znalazła 
odpowiednich określeń, a Koran na podstawie różnych etapów 
rozwoju prenatalnego wyróżnia kolejne fazy pokazując odmienne i 
łatwo rozpoznawalne kształty płodu. Opisy te są praktyczne i łatwo 
zrozumiałe. Nie widzę nic sprzecznego w koncepcji mówiącej, że 
Muhammadowi towarzyszyła Boża ingerencja”.

Gerald C. Goeringer, docent embriologii na uniwersytecie 
w Georgetown powiedział: „Wiele prawd zawartych 
w Koranie i przekazywanych przez muzułmanów, a 
dotyczących rozwoju człowieka, zgadza się z tym, co 
odkryto dopiero w niedawnej przeszłości. To dowodzi 
faktu, iż Muhammad był Wysłannikiem Boga”.

 Co Koran mówi o oceanach
Koran a spotkanie mórz
Niemożliwość wymieszania się wód dwóch umieszczonych obok 
siebie mórz to dopiero niedawno odkryta prawda. Dzięki sile zwanej w 
fizyce napięciem powierzchniowym, wody występujących obok siebie 
mórz nie mieszają się ze sobą, co jest tłumaczone jako „niewidzialna 
przegroda”. Jest to spowodowane także różnicą gęstości wód w 
poszczególnych morzach. Wody rzek słodkich wpadające do mórz 
(których woda jest słona) zupełnie nie zmieniają właściwości wód 
morskich; podobnie jest z wodami mórz, których jest ilościowo 



90KLUCZ do zrozumienia Islamu



KLUCZ do zrozumienia Islamu91

więcej, a tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na właściwości wód 
rzecznych. Przykładem może być rzeka Amazonka, która wpływając 
do Oceanu Atlantyckiego zachowuje swoje cechy wody słodkiej 
i dzięki temu nie miesza się z wodami tego oceanu. O tym cudzie 
czytamy w poniższych wersetach.
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Stratyfikowane
Słabe prądy pływowe

• Istnieją trzy główne 
systemy zasolenia w 
śródlądowych wodach: 
stratyfikacja, częściowo 
mieszane i całkowicie 
mieszane.

W pełni wymieszane

On jest Tym, Który dał wolną drogę dwom morzom: temu słodkiemu, 
o przyjemnym smaku, i temu słonemu, gorzkiemu. Umieścił On 
między nimi przegrodę i barierę nie do przebycia. (Koran 25: 53).

On puścił wolno dwa morza, aby mogły się spotkać; między nimi 
jest przegroda, której nie przekraczają. (Koran 55: 19-20).

Koran a ciemności w morskich głębinach
Allah mówi: Albo są jak ciemności na morzu głębokim: pokrywa 
je fala, nad którą wznosi się druga fala, a nad nią są chmury. To 
są ciemności jedne nad drugimi. Kiedy ktoś wyciągnie rękę, ledwie 
może ją zobaczyć. Jeśli Bóg nie da komuś światła, to on tu nie ma 
światła. (Koran 24: 40).

Naukowo udowodniono, że na dnie oceanów i głębokich mórz panuje 
przerażająca ciemność, a to z powodu tego, że do dna morskiego 
nie docierają promienie słoneczne. Głębokości poszczególnych 
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mórz i oceanów wahają się od setek do jedenastu 
tysięcy metrów. W oceanach i głębokich morzach do 
głębokości dwustu metrów prawie nie dociera światło, 
a na tysięcznym metrze panuje zupełna ciemność.

• Wewnętrzne fale i 
skale mieszania. (Chris 
Garrett, „Oceanografia”. 
Zobacz też: http://
www.nature.com/
nature/journal/v422/
n6931/full/422477a.
html)

• Schemat przedstawia 
głębokość, na jaką dociera 
światło w czystej wodzie 
oceanu. Czerwone światło 
jest silnie absorbowane, 
więc ma płytką głębokość 
penetracji. Światło 
niebieskie ma największą 
głębokość penetracji. 
(R.C. Smith i K.S. Baker, 
„Optyka stosowana”, vol. 
20 (177), 1981. Zobacz 
też: http://daac.gsfc.nasa. 
gov/oceancolor/scifocus/ 
oceanColor/oceanblue. 
shtml)
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Warstwa ozonowa nie przepuszcza większości 
promieni ultrafioletowych; chmury odbijają 30% 
i pochłaniają 19% z reszty promieni słonecznych. Tak 
więc nie dotrze do powierzchni mórz i oceanów więcej 
niż 51% światła. Następnie zewnętrzne fale morskie 
odbijają 5% promieni i wchłaniają 35% promieni 

podczerwonych w celu odparowania wody 
oraz dla dostarczenia światła niektórym 
roślinom morskim i oceanicznym. Reszta 
promieni słonecznych przedzierając 
się przez wody mórz i oceanów ulega 
załamaniu i rozpraszaniu, systematycznie 
przechodząc w różne kolory, które są 
pochłaniane po kolei według długości ich 
fal, począwszy od czerwonego, a kończąc 
na fioletowym.

Podsumowując, większość promieni 
słonecznych jest pochłaniana na 
głębokości do 100 m i ten przedział 
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nazywamy „przedziałem świetlnym”; niżej, do 150 m, zostaje tylko 1% 
promieni, a do 200 m tylko 0,01% promieni w wodzie czystej. Ten 
mały procent światła ulegnie załamaniu i całkowitemu rozproszeniu na 
głębokości 1000 m. Warto wspomnieć, że powstające na głębokości 
poniżej 40 m fale wewnętrzne mogą uniemożliwiać dotarcie światła do 
wspominanych głębokości.

Dopiero niedawno naukowcy odkryli, że pomiędzy warstwami 
oceanicznymi o różnej gęstości występują wewnętrzne fale, które 
pokrywają głębiny morskie i oceaniczne, bo woda w głębokich 
partiach oceanów jest o wiele gęstsza niż woda płytka. Fale te mogą 
rozbijać się dokładnie tak, jak fale powierzchniowe, ale zjawisko to jest 
dla człowieka niedostrzegalne.

• Wewnętrzne fale na styku dwóch 
warstw wody o różnej gęstości. 
Jedna jest zwarta (niższa), druga 
jest mniej gęsta (wyższa). Gross, 
„Oceanografia”, s. 204.

• Masy wody w głębi oceanu są zróżnicowane ze względu na ich temperaturę i zasolenie. 
Właściwości te określają ich wzajemne oddziaływania, co z kolei prowadzi do głębokiej cyrkulacji 
termohalinowej w oceanach. NADW – głęboka woda atlantycka; AABW – woda z dna Oceanu 
Arktycznego. Zdjęcie zamieszczone dzięki uprzejmości dr. Steve’a Hovana z Indiana University 
w Pensylwanii.
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Można to zbadać za pomocą analizy zmian 
temperatury wody lub określenia stopnia zasolenia w 
pewnej części wody(1).

Przykładem istnienia wewnętrznych fal morskich 
są wody Cieśniny Gibraltarskiej, która łączy Morze 
Śródziemne z Oceanem Atlantyckim. W Morzu 
Śródziemnym jest wyższy procent parowania wody 
w stosunku do ilości wyparowującej z Oceanu 
Atlantyckiego, co powoduje, iż wody z morza mające 
większe zasolenie wywołują w niższych warstwach 
prąd zmierzający w kierunku oceanu, a oceaniczne 
wody powierzchniowe mające Dzieje się tak, jakby 
i wyższą temperaturę wywołują na wyższych 
poziomach prądy idące w kierunku morza.

Te wszystkie fakty odkryto dopiero niedawno, 
przy zastosowaniu najnowszych technologii, jak 
statki podwodne i inne specjalne urządzenia. Bez 
zastosowania specjalistycznej aparatury człowiek nie 
zejdzie głębiej niż na siedemdziesiąt metrów.

Oczywiście wiele wieków temu nie było możliwe 
odkrycie tej prawdy za pomocą badań naukowych 
i obserwacji. Świadczy to o cudowności Koranu.

 Koran a rola wiatrów 
w powstawaniu chmur 
i deszczu

Allah mówi: On jest Tym, Który posyła wiatry jako 
radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. A 
kiedy one niosą ciężkie chmury, My pędzimy je na 
ziemię martwą i spuszczamy przez nie wodę, dzięki 
której powodujemy wzrost wszelkich owoców. 

1 Harun Yahya.

• Chmury cumulonimbus 
Zdjęcie zrobione przez 
satelitę NASA. To tak 
jakby niewidzialna ręka 
popychała chmury 
cumulus do miejsca 
konwergencji.

• Obraz przedstawiający 
atmosferę wraz z jej 
chmurami i wiatrami.
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Podobnie My wyprowadzamy martwych. Być może, wy sobie 
przypomnicie! (Koran 7: 57).

W innym wersecie Allah mówi: My posyłamy wiatry użyźniające, My 
spuszczamy z nieba wodę i dajemy ją wam do picia, lecz nie wy 
jesteście jej strażnikami. (Koran 15: 22).

Współczesne badania naukowców potwierdziły, że wspomniane w 
Koranie „wiatry użyźniające” roznoszą pyłki i nasiona i w ten sposób 
pomagają w rozmnażaniu różnych organizmów. Te badania dowiodły 
również, że wiatry mają „użyźniające” właściwości dla powstających 
chmur, bo dzięki wiatrom ze spienionych fal morskich porywane są 
cząsteczki słonej wody, które przedostają się do atmosfery. Wiatr 
wprawia w ruch najpierw pojedyncze krople wody, a potem jej coraz 
większe ilości. Cząsteczki te wraz z parą wodną unoszą się nad 
morzami i oceanami i przenoszone są znowu przez wiatr na wyższe 
warstwy atmosfery. Tam para wodna zbiera się wokół cząsteczek 
wody i tworzą się chmury, tak więc wiatry są stałym dostawcą pary 
wodnej dla chmur.

Allah mówi: Bóg jest Tym, Który posyła wiatry, a one wzburzają 
chmury; On rozciąga je po niebie, jak chce, i czyni je płatami; i 
widzisz wtedy, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. I kiedy 
On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług, wtedy oni się radują. 
(Koran 30: 48).

Nauka potwierdziła wspomniane w wersecie etapy formowania się 
chmur.

A teraz przeanalizujemy je:

Etap pierwszy: „Bóg jest Tym, który posyła wiatry”.

Ze spienionych fal morskich porywane przez wiatr cząsteczki słonej 
wody stale przedostają się do atmosfery. Cząsteczki te, zwane 
aerozolem, wraz z parą wodną unoszącą się nad morzami i oceanami 
tworzą chmury deszczowe.

Etap drugi: „On rozciąga je po niebie, jak chce, i czyni je płatami”. 
Poprzez parę wodną skupiającą się wokół kryształków soli i pyłków 
powstają chmury.

Kropelki wody są jeszcze tak małe, że w postaci chmur rozciągają 
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się na niebie. W ten 
sposób niebo pokrywa 
się chmurami.

Etap trzeci: „I widzisz 
wtedy, jak obfity 
deszcz wylewa się 
spomiędzy nich”.

Wokół kryształków 
soli i pyłków zbiera 
się coraz więcej pary 
wodnej, w wyniku 

czego krople stają 
większe i tworzą się 
tworzą krople deszczu. 
Krople te zaczynają 
odrywać się od chmury 
i spadać na ziemię.

W innym wersecie 
koranicznym czytamy: 
Czy ty nie widziałeś, 
iż Bóg pędzi chmury, 
potem je łączy razem, 
potem układa je 
warstwami? Widzisz 
przecież, jak obfity 

deszcz wylewa się spomiędzy nich. On zsyła z 
nieba góry pełne gradu i dosięga nim, kogo chce, i 
oszczędza, kogo chce. Blask Jego błyskawicy omal 
nie porywa spojrzenia. (Koran 24: 43).

Badający rodzaje chmur deszczowych naukowcy 
doszli do zadziwiającego wniosku. Tworzenie się 
różnego rodzaju chmur jest uporządkowane według 
pewnego schematu. Tworzenie cumulusów przebiega 
w następujący sposób:

Etap pierwszy: Chmury nawiewane są przez wiatr.

Etap drugi: Chmury łączą się, tworząc większe chmury.

Etap 1 Etap 2 Etap 3

• Zjawisko świetlne zwane błyskawicą. (a) Ładunek ujemny 
skupia się na dnie chmury, staje się na tyle duży że skierowany 
zostaje w stronę ziemi. (b) Ładunek dodatni skupia się na 
wyższych częściach chmury. (c) Ładunek ujemny spotyka się 
z dodatnim i dochodzi do silnego wyładowania elektrycznego.

(a) (b) (c)
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Etap trzeci: Po połączeniu mniejszych chmur, w większej chmurze, a 
szczególnie w jej centralnej części, można dostrzec zwiększenie sił 
przyciągania.

Dzięki tej sile chmura rozciąga się w pionie i w ten sposób dosięga 
zimniejszych części atmosfery. Dzięki zimnu krople wody zaczynają 
rosnąć. Pod koniec tego etapu krople robią się tak duże, że 
przeciwstawiają się sile przyciągania chmury i spadają na ziemię w 
postaci deszczu lub gradu.

W cytowanym wersecie jasno widać powiązanie gradu z błyskawicami. 
Naukowo można to wytłumaczyć tak, że podczas opadów gradu z bardzo 
oziębionych, składających się z kryształków lodu chmur, dochodzi do 
ich naładowania elektrycznego. Nie należy zapominać o tym, że dla 
zdobycia tych informacji meteorolodzy musieli stosować skomplikowane 
technologie i posługiwać się zdjęciami satelitarnymi, a Koran opowiedział 
o całym zjawisku w prostych słowach już 1400 lat temu.

 Koran a trzody
Allah mówi: Zaprawdę, macie pouczający przykład w waszych 
trzodach! My poimy was tym, co jest w ich wnętrznościach, między 
pokarmem strawionym a krwią – mlekiem czystym, przyjemnym dla 
pijących. (Koran 16: 66).

Na temat tego wersetu Maurice Bucaille powiedział: „Aby lepiej 
zrozumieć ten werset, należy go przeanalizować z naukowego punktu 
widzenia, używając pojęć z fizjologii.

Główne produkty pożywienia organizmów powstają dzięki zachodzącym 
w układzie trawiennym reakcjom chemicznym. Strawione substancje 
przenikają do krwi w części układu trawiennego zwanej jelitem. 
Przenikanie to może odbywać się na dwa sposoby: albo bezpośrednio 
przez naczynia limfatyczne, albo pośrednio przez krążenie wrotne. Te 
substancje wchłaniane są najpierw do wątroby, gdzie ulegają reakcjom 
i stamtąd przenikają do układu krążenia. Gruczoły mleczne, podobnie 
jak i inne organy, odżywiają się dzięki przyniesionym przez krew 
składnikom, powstałym w wyniku reakcji chemicznych zachodzących 
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• „Czyż nie uczyniliśmy ziemi łożem dla wypoczynku, a gór jako podpory do namiotu?” (Koran 78: 6-7)
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w organizmie. Krew zatem pełni rolę zbieracza i przewodnika 
składników odżywczych do gruczołów mlecznych produkujących 
mleko, tak jak to robi z każdym innym narządem. Ten precyzyjny opis 
zjawiska jest wynikiem odkryć w dziedzinie chemii i fizjologii odnośnie 
układu pokarmowego. Było to zupełnie nieznane w czasach Proroka 
Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص i zostało zrozumiane dopiero niedawno. Uważam, że 
istnienie tego fragmentu w Koranie wskazuje na fakt, że w czasach, 
gdy opis tego zjawiska został sformułowany, nie mógł on zostać 
wytłumaczony przez żadnego człowieka”.

 Koran a góry
Allah mówi: Czyż nie uczyniliśmy ziemi łożem dla wypoczynku, a 
gór jako podpory do namiotu? (Koran 78: 6-7).

Współcześni geolodzy wyjaśniają nam rolę gór w utrzymaniu 
równowagi ziemskiej opisując fakt, że góry posiadają korzenie 
głęboko umieszczone pod skorupą ziemską, która ma grubość od 30 
do 60 km.

Fakty te wykryto stosunkowo niedawno za pomocą specjalistycznego 
przyrządu zwanego sejsmografem, którym zbadano, iż góry są 
utwierdzone w skorupie ziemskiej za pomocą swoich korzeni. Dziś, 
dzięki obserwacjom i badaniom, wiemy, że skalista skorupa ziemska 
„pływa” na mniej wytrzymałej warstwie astenosfery. Gdyby nie istniały 

• Zjawisko izostazji. Masy 
górskie odchylają się nieco 
od pionu. Na schemacie 
pozycja wertykalna 
(pionowa) przedstawiona 
jest jako (a); jeśli ciężar 
góry byłby większy, to 
odchyliłaby się ona do 
położenia (c). Jednak dzięki 
temu, iż góra posiada 
głębokie „korzenie” 
zbudowane z litych skał, 
widzimy odchylenie jak 
w pozycji (b). Zdjęcie 
uzyskane dzięki uprzejmości 
Building Planet Earth, 
Cattermole, s. 35.
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• Obraz przedstawiający 
„korzenie” gór. Niektóre z 
nich mogą sięgać do 60 
km w głąb ziemi.

góry, to podczas ruchu obrotowego Ziemi wokół jej 
osi „pływająca” skorupa ziemska byłaby w ciągłym 
ruchu. W takim przypadku życie na ziemi nie byłoby 
możliwe. Zatem Allah wyznaczył górom zadanie 
podtrzymywania ziemskiej skorupy; dzięki temu 
uznawane są za punkt styku warstw ziemi i mogą być 
porównane do przytrzymujących konstrukcję gwoździ.

Allah mówi: I rzucił na ziemię solidnie stojące – 
ażeby ona nie kołysała się z wami – i rzeki, i drogi 
– być może, pójdziecie drogą prostą! (Koran 16: 15).

Współczesna geologia dostarcza nam faktów 
naukowych mówiących, że góry są rozmieszczone 
na ziemi równomiernie i precyzyjnie, by zapobiegać 
wstrząsom i ruchom ziemi – zwłaszcza góry, które 
geolodzy nazywają łańcuchami gór fałdowych, a 
które stabilizują skorupę ziemską i są rozmieszczone 
na wszystkich kontynentach. Skąd zatem człowiek 
niepiśmienny żyjący na pustyni mógł czerpać takie 
informacje?

 Koran a woda
Allah mówi: … i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą 
rzecz? Czyż oni nie uwierzą? (Koran 21: 30).

Współcześni uczeni potwierdzają, że podstawowym 
budulcem każdej żywej komórki jest woda. W 
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najnowszych badaniach chemicznych wykryto, że woda jest 
niezbędnym składnikiem w przemianach i procesach zachodzących w 
każdym organiźmie. Woda jest więc jedynym płynem niezastąpionym 
dla każdej żywej istoty, od mikrobów począwszy, a skończywszy na 
największym stworzeniu na ziemi.

Ziemię w około 71% pokrywa woda, a pozostałe 29% ziemskiego 
globu to suchy ląd. Głównym składnikiem ludzkiego i zwierzęcego 
organizmu jest woda; tak jest również i u roślin, jak pokazała naukowa 
analiza. Organizm człowieka dorosłego (od piętnastego roku życia) 
zawiera około 71% wody, a organizm dziecka zawiera 93% wody, co 
oznacza, że 80% wody przechodzi przez organizm, a pozostała część 
to krew. Podobnie jest u roślin i zwierząt, których organizmy zawierają 
około 90% wody.

 Skąd biorą się wrogość i strach 
przed islamem?

Drogi czytelniku! Czy nie uważasz, że teraz, kiedy przeczytałeś tę 
książkę, powinieneś zmienić swój negatywny pogląd i wiele złych pojęć, 
które posiadają ludzie czerpiący wiedzę o islamie z niewiarygodnych 
źródeł?

Przecież islam to religia:

 Wolności. Wzywa do czczenia Jedynego Boga i przestrzegania 
ludzkich praw. Allah mówi: Czcijcie Boga i nie dodawajcie 
współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim 
krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu 
i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u 
boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. 
Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy! 
(Koran 4: 36).

 Pokoju. Potępia terroryzm i jakąkolwiek niesprawiedliwość. Allah 
mówi: Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi 
względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie 
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wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, 
Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! (Koran 60: 8).

 Wiedzy i poszukiwań. Allah mówi: Czy równi są 
ci, którzy wiedzą, i ci, którzy nie wiedzą? (Koran 
39: 9).

 Czystości. Allah mówi: Zaprawdę, Allah miłuje 
nawracających się i miłuje oczyszczających się! 
(Koran 21: 222).

 Ładnego i schludnego wyglądu. Prorok 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Zaprawdę, Allah jest 
Piękny i lubi piękno” (Muslim).

 Sprawiedliwości i dobroci. Allah mówi: Zaprawdę, 
Bóg nakazuje: sprawiedliwość, dobroczynność i 
szczodrobliwość względem bliskich krewnych! 
On zabrania tego, co bezecne, naganne i 
występne. On was napomina – być może, wy się 
opamiętacie! (Koran 16: 90).

 Przebaczania i ułatwiania. Allah mówi: Bóg chce 
dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia. 
(Koran 2: 185)

 Miłosierdzia i współczucia. Wysłannik Allaha 
 powiedział: „Najbardziej Miłosierny okazuje ملسو هيلع هللا ىلص
łaskę tym, którzy sami ją okazują innym. Okażcie 
miłosierdzie tym na ziemi, a zostaniecie obdarzeni 
łaską przez Tego, Który jest w niebie” (Tirmidi).

 Łagodności i delikatności. Wysłannik Allaha 
 rzekł: „Jeśli jakaś sprawa wykonana jest ملسو هيلع هللا ىلص
z łagodnością, to staje się piękniejsza, a jeśli 
pozbawiona jest tej łagodności, to staje się 
szpetna” (Muslim).

 Doskonałych zasad moralnych. Prorok ملسو هيلع هللا ىلص 
powiedział: „Zostałem wysłany, by udoskonalić i 
dopełnić szlachetne cechy moralności” (Hakim).
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 Hojności i altruizmu. Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Hojny jest bliżej Boga, 
bliżej Raju, bliżej ludzi, a daleki od Piekła. Skąpy jest daleki od 
Boga, daleki od Raju i daleki od ludzi, a bliski Piekła” (Tirmidi).

 Umiłowania dobra dla wszystkich ludzi. Prorok ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: 
„Najbardziej umiłowany u Allaha to ten, który jest najbardziej 
pożyteczny dla ludzi” (Mu’dżam Sagir).

 Równości międzyludzkiej. Wysłannik Allaha ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: 
„Wszyscy ludzie są równi jak zęby grzebienia, Arab nie jest lepszy 
od nie- Araba, jak tylko pod względem pobożności” (Ahmed).

 Sprawiedliwości, także w stosunku do wrogów. Allah mówi: 
I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do 
grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. (Koran 5: 8).

 Wolności przekonań religijnych. O czym mówi Allah: Nie ma 
przymusu w religii! (Koran 2: 256).

 Pomocy i wsparcia. Allah mówi: Wspomagajcie się wzajemnie w 
pobożności i bogobojności! Ale nie wspomagajcie się wzajemnie 
w grzechu i wrogości! (Koran 5: 2).

 Ogółu ludzi, a nie wybranych. Allah mówi: Posłaliśmy cię do 
wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. 
Lecz większość ludzi nie wie. (Koran 34: 28)

 Wybaczania przez Allaha ludzkich grzechów. Stwórca mówi: 
Powiedz: „O słudzy Moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie 
samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg 
przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, 
Litościwy!" (Koran 39: 53).

 Drogi czytelniku! Czy zgadzasz się ze mną, że religia zawierająca 
tak szlachetne zasady i wzywająca do dobra zasługuje na to, aby ją 
wyznawać? Jeśli ktoś nie chce, to przynajmniej powinien rzetelnie 
przekazywać wiedzę o tej religii, a w najgorszym przypadku nie 
potępiać jej i nie być jej wrogiem.
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 Dlaczego powinieneś 
być muzułmaninem

(a przynajmniej zainteresowanym islamem)

 Islam jest ostatnią Bożą religią.

 Islam uznaje wszystkie poprzednie Boże 
posłannictwa i jest ich dokończeniem. Uznaje i 
szanuje wszystkich proroków Bożych, w tym Jezusa 
i Mojżesza – w przeciwieństwie do żydów, którzy 
nie uznają Jezusa i Muhammada, i do chrześcijan, 
którzy także nie akceptują Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص.

 Islam przenika do każdego aspektu życia 
człowieka, przez co między nim a Bogiem jest 
ciągła łączność.

 Islam jest religią wolną od wszelkich zniekształceń 
i zmian, podczas gdy poprzednie objawienia 
uległy zmianom. Michael Hart napisał w swojej 
książce pt. „Sto postaci…”: „Nie ma w historii 
posłannictw żadnej księgi, która zachowałaby 
się w oryginale bez jakichkolwiek zmian nawet 
w najmniejszej literze, oprócz Koranu, który 
przyniósł Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.”

 Islam jest religią obejmującą całokształt życia 
duchowego i materialnego człowieka, nie pomijając 
najmniejszego szczegółu w życiu muzułmanina. 
Abdurrahman ibn Zajd przekazał, że ktoś zapytał 
Salmana Farsi: „Twój Prorok nauczył cię wszystkiego, 
nawet tego, jak zachować się podczas załatwiania 
potrzeb fizjologicznych?” Salman odrzekł: „Tak, 
zaprawdę. Zabronił zwracania się w stronę Mekki, 
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kiedy załatwiamy nasze potrzeby, a kiedy się podmywamy, nie 
możemy czynić tego prawą ręką” (Muslim).

Myśliciel Arthur Hamilton powiedział: „Jeśli ludzie zmierzają 
do poznania prawdy, to odkryją, że religia islamu jest jedynym 
rozwiązaniem problemów, z którymi boryka się ludzkość”.

 Islam jest tą religią, która zaspokoi wszystkie potrzeby człowieka, 
zarówno duchowe, jak i fizyczne, między którymi Allah ustanowił 
równowagę, aby człowiek nie popadał w skrajności.

Książę Karol powiedział: „Islam może wskazać nam sposób na 
to, jak zrozumieć ludzi i współżyć z nimi, bo religia chrześcijańska 
nie ma na to gotowej recepty. Islam nie akceptuje rozłamu między 
człowiekiem a naturą, religią a nauką i między rozumem a materią”.

 W islamie nie ma konfliktu między rozumem a czystą naturą 
człowieka. Lew Tołstoj powiedział: „Prawo Koranu rozpowszechni 
się na świecie, gdyż jest ono zgodne z rozumem”.

 Islam jest religią skierowaną do wszystkich ludzi, bez względu na ich 
status społeczny, pochodzenie, czas i miejsce, w przeciwieństwie 
do innych religii, które są skierowane do konkretnych narodów i 
konkretnych czasów. Np. o Jezusie, który przyszedł do konkretnego 
narodu, Biblia mówi tak: „Lecz On powiedział: ‘Jestem posłany 
tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela’” (Mt 15:24).

Dowodem na to, że islam jest religią ogólnoświatową, wysłaną do 
wszystkich ludzi bez względu na rasę, języki i czasy do końca świata 
jest Koran, w którym czytamy: Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi 
jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego. Lecz większość 
ludzi nie wie. (Koran 34: 28).

O ty, okryty płaszczem! Powstań i ostrzegaj! I twego Pana 
wysławiaj! (Koran 74: 1-3).

Ostatni werset pochodzi z koranicznego rozdziału objawionego 
Prorokowi na początku jego misji i stał się przełomem w głoszeniu 
islamu, ponieważ na początku religia przekazywana była w tajemnicy; 
dopiero od pewnego momentu Prorok ملسو هيلع هللا ىلص przeszedł do jawnego jej 
głoszenia. Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص nawoływał swój lud do religii Allaha, potępił 
wiarę w bożki, doświadczając przy tym niestety wielu trudności i 
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prześladowań. Po założeniu państwa muzułmańskiego 
Prorok ملسو هيلع هللا ىلص jako głowa państwa rozesłał zaproszenia do 
przyjęcia islamu królom i władcom potężnych wówczas 
mocarstw, jak Bizancjum, Persja i królestwo Abisynii.
Jeśli misja głoszenia islamu innym narodom nie byłaby 
obowiązkowa dla Wysłannika ملسو هيلع هللا ىلص to nie wysyłałby 
zaproszeń do przyjęcia tej religii zagranicznym 
władcom, zdając sobie sprawę z tego, że spowoduje 
to konfrontacje z potężniejszymi liczebnie i militarnie 
armiami. Tym bardziej, że sytuacja wewnętrzna 
państwa islamskiego nie była jeszcze stabilna i gdyby 
nie obowiązek misji proroczej i przekazywania islamu 
innym, to Wysłannik ملسو هيلع هللا ىلص nie ryzykowałby podejmowania 
niebezpiecznych konfrontacji z potężniejszymi od 
siebie władcami. Prorok, będąc pewnym tego co 
mówi, przekazał: Islam stanie się jasny niczym dzień 
i noc. Allah sprawi, że ta religia w chwale wejdzie do 
każdego domu na świecie, poniżając niewiarę” (Ahmed).

 Zakończenie
Drogi czytelniku! Religia islamu jest religią objawioną i 
całościową. Jest konstytucją gwarantującą szczęśliwe 
życie doczesne i wieczne.
Jeśli zauważysz u niektórych muzułmanów złe 
zachowanie i niemoralne postępowanie, to wiedz, 
że islam nie ma z tym nic wspólnego, a powodem 
nagannego zachowania niektórych muzułmanów 
jest brak wiedzy religijnej lub słaba wiara. Nie można 
osądzać islamu na podstawie nieprawidłowego 
postępowania niektórych jego wyznawców.
Ta podstawowa informacja stanie się kluczem do 
szukania prawdy, któremu powinny towarzyszyć 
następujące sprawy:

 pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu 
religijnego;
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 szczera chęć poznania prawdy, a nie wyszukiwanie i wytykanie 
błędów.

 obiektywne myślenie, aby Twój osąd nie był przywłaszczeniem 
cudzych poglądów.

 Jak zostać muzułmaninem?
Aby stać się muzułmaninem, nie trzeba wykonywać żadnych 
specjalnych religijnych obrzędów, które są praktykowane w innych 
religiach i społeczeństwach. Jest tak dlatego, że w islamie człowiek 
jest w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, bez żadnych pośredników.

Człowiek staje się muzułmaninem jedynie poprzez wiarę i wyznanie, 
że „jest tylko Jeden Bóg, a Muhammad jest Jego sługą oraz 
Wysłannikiem”. Wszystkie jego grzechy popełnione przed przyjęciem 
islamu zostają mu wybaczone.

Allah mówi w Koranie: Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy 
uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Bóg zamieni ich złe czyny na 
dobre. Bóg jest Przebaczający, Litościwy! (Koran 25: 70).

Taki człowiek zaczyna życie od nowa jako muzułmanin, czyli poddany 
woli Boga.

Nie-muzułmanie, którzy przyjęli islam, otrzymują od Boga podwójną 
nagrodę za to, że wierzą w swoich wysłanników i dodatkowo wierzą 
w Muhammada ملسو هيلع هللا ىلص.

Allah mówi: Ci, którym daliśmy Księgę przed tą oto – w nią wierzą. 
A kiedy jest im recytowana, mówią: „My w nią wierzymy. To jest 
prawda od naszego Pana. My jeszcze przed nią byliśmy całkowicie 
poddani”. Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie, ponieważ byli 
cierpliwi. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego, w co ich 
zaopatrzyliśmy. (Koran 28: 52-54).

O tym, że Allah wymazuje wszystkie grzechy tym, którzy przyjmują 
islam, Prorok Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص powiedział: „Przyjęcie islamu przez 
człowieka sprawia, że Allah zmazuje jego poprzednie grzechy” (Muslim).
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