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WW  IImmiięę  BBooggaa,,  MMii łłoossiieerrnneeggoo,,  LLii ttoośścciiwweeggoo  
 

Wszelka cześć i chwała naleŜy się jedynie Allahowi. Jego jedynie czcimy, prosimy o Jego 
pomoc i przebaczenie i do Niego zwracamy się ze skruchą. Szukamy schronienia u Allaha 
przed złem nas samych i przed nikczemnością naszych uczynków.  

Kogokolwiek Allah (s.ł.t.1) prowadzi, ten nie moŜe zbłądzić, a komukolwiek Allah 
(s.ł.t.) pozwala błądzić tego nikt nie jest w stanie prowadzić. Świadczę Ŝe nikt nie ma prawa być 
czczonym oprócz Allaha, Jedynego nie mającego Sobie równych, i świadczę Ŝe Muhammed 
(s.a.ł.s.2) jest Jego sługą i wysłannikiem; niech Allah (s.ł.t.) go wychwala i zsyła pokój na niego, 
jego rodzinę, jego towarzyszów i tych którzy ich naśladują w słuszności aŜ do Dnia Sądu 
Ostatecznego. 
 
 

Czym jest Islam? 
 
Nasza wiara składa się z trzech głównych części: Szehada (wyznanie wiary), Wiara  i Uczynki. 
 
Szehada. La Illaha Il Allah, Muhammad an Rasul ul Llah. 
Nie ma bogów prócz Allaha Jedynego, Muhamed jest wysłannikiem Allaha. Wyznając szehadę, wyznaje się wiarę 
w następujące rzeczy: 
 

Wiara 
 

1.Wiara w Tawheed (ścisły monoteizm). 
Wierzymy w Jedność Allaha, i we wszystkie Jego atrybuty. Wierzymy teŜ Ŝe nic/ nikt nie dzieli z Allahem 
Panowania i Boskości. 
 

2.Wiara w aniołów Allaha. 
Wierzymy Ŝe Allah stworzył aniołów, i Ŝe są one istotami całkowicie Jemu posłusznymi. 
 

3.Wiara w księgi Allaha. 
Wierzymy Ŝe Allah objawił swoje słowa i prawa róŜnym narodom w róŜnych epokach. 
 

4.Wiara w Proroków i Wysłanników Allaha. 
Wierzymy Ŝe Allah zsyłał Proroków i Wysłańców do róŜnych narodów. 
Niektórzy są nam znani, o innych nic nie wiemy.  
 

5.Wiara w Ŝycie przyszłe.  
Wierzymy Ŝe Dzień Sądu Ostatecznego i Ŝycie wieczne po nim następujące jest równie prawdziwe jak Ŝycie 
teraźniejsze. 
 

6.Wiara w al-Qadaa’ i al-Qadar (Przeznaczenie). 
Wierzymy Ŝe Allah przeznaczył wydarzenia wszelkich spraw we wszechświecie. 
 
Wierząc w powyŜsze obowiązkiem jest wykonywać następujące uczynki: 
 

 
Uczynki 

 
“Pięć filarów" islamu, które są podstawą Ŝycia muzułmanina: wiara, modlitwa (Sala), troska o 
potrzebujących (zaka), post / samo oczyszczenie w miesiącu Ramadan i pielgrzymka do Mekki dla tych, których 
na to stać. 

                                                           
1 Subhanahu ła Ta'ala 
2 Sal allahu aleihi ła sallam 
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� 1.Wiara 

Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Mahomet jest Wysłannikiem Boga. To wyznanie wiary nazywane Szehada jest 
podstawą Islamu.  
W języku arabskim pierwsze zdanie brzmi: “La Illaha illa Allah” - nie ma bóstwa prócz Boga; słowo ilah (bóstwo) 
moŜe odnosić się do wszystkiego, co moŜe być czczone zamiast Boga - bogactwa, władza, namiętności, itp.  
Natomiast “illa Allah” znaczy oprócz Boga, który jest źródłem wszelkiego Stworzenia. Oznacza to Ŝe odrzuca się 
wiarę we wszelkie fałszywe bóstwa, i wierzy się tylko w Boga Jedynego. 
Drugie zdanie Szehady brzmi: “Muhammadun rusulu Allah” - Mahomet jest Wysłannikiem Boga. Objawienie 
BoŜe zostało nam przekazane za pośrednictwem zwykłego człowieka, takiego jak my sami. 
 

� 2.Modlitwa 
Sala to nazwa modlitw obowiązkowych odmawianych pięć razy dziennie, które łączą wierzącego bezpośrednio z 
Bogiem. W islamie nie ma hierarchicznej władzy, ani kapłanów. Modlitwę prowadzi wykształcona osoba znająca 
Koran, wybrana przez wspólnotę. Modlitwy te zawierają m.in. wersety koraniczne i recytowane są w języku 
arabskim, języku Objawienia, ale osobiste prośby mogą być wypowiadane we własnym języku.  
 
Modlitwy odmawia się o świcie, w południe, po południu, po zachodzie słońca i po zapadnięciu zmroku, oddając 
w ten sposób rytm całego dnia. ChociaŜ wspólna modlitwa w meczecie jest najpopularniejsza to jednak 
muzułmanin moŜe odmawiać modły prawie wszędzie, na polu, w biurze, w fabryce czy na uniwersytecie. Ludzie 
zwiedzający świat islamu są zadziwieni skupieniem modlitw w dniu powszednim. Nawet PapieŜ, Jan Paweł II 
podziwia muzułmanów w swojej ksiąŜce “Przekroczyć Próg Nadziei”. Mówi on: 

 
 ”Z całym szacunkiem trzeba się odnieść do religijności muzułmanów, nie moŜna nie podziwiać na 
przykład ich wierności modlitwie. Obraz wyznawcy Allaha, który bez względu na czas i miejsce pada na 
kolana i pogrąŜa się w modlitwie pozostaje wzorem dla wyznawców prawdziwego Boga...” (Jan Paweł II, 
1994. Str: 83) 

 
� 3.Zaka 

Jedną z najwaŜniejszych zasad islamu jest wiara, Ŝe wszystko naleŜy do Boga a bogactwo jest tylko powierzone 
człowiekowi. Słowo zaka oznacza “oczyszczenie" i “wzrost." Nasze bogactwo oczyszcza się poprzez jałmuŜnę dla 
potrzebujących i, jak w przypadku podcinania roślin, zapewnia to dalszy rozwój. KaŜdy muzułmanin sam ustala 
swoją zaka. W większości przypadków jest to coroczna danina w wysokości 2,5 procent posiadanego kapitału. 
 
PoboŜna osoba moŜe dać tyle, ile zechce, w sekrecie jako “Sadaka”. Słowo to moŜna przetłumaczyć jako 
“dobrowolna jałmuŜna" ale ma ono szersze znaczenie. 
Prorok powiedział: “...nawet powitanie brata z uśmiechem to “Sadaka”.” 

 
� 4.Post   

Co roku w miesiącu ramadan wszyscy muzułmanie poszczą od brzasku wiatu do zachodu słońca, powstrzymując 
się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych. 
Chorzy, starcy lub podróŜujący oraz kobiety w ciąŜy lub karmiące mogą przerwać post i nadrobić opuszczone dni 
postu w innym miesiącu. Jeśli nie mogą pościć w ogóle, powinni nakarmić biednych za kaŜdy dzień nie 
zachowanego postu. Dzieci zaczynają pościć (i odmawiać modlitwy) od okresu dojrzewania, chociaŜ wiele z nich 
zaczyna wcześniej. Mimo Ŝe post jest zbawienny dla zdrowia jednak przede wszystkim traktuje się go jako metodę 
duchowego samo oczyszczenia. Poprzez odcięcie się od ziemskich wygód, nawet na krótki okres, poszczący 
zdobywa się na większe współczucie dla cierpiących głód oraz wzbogaca swe Ŝycie duchowe. 
 

� 5.Pielgrzymka (hadź) 
Coroczna pielgrzymka do Mekki - hadź - jest obowiązkowa tylko dla tych, którzy są w stanie ją odbyć pod 
względem fizycznym i finansowym. Niemniej jednak około dwóch milionów ludzi podróŜuje co roku do Mekki ze 
wszystkich krańców świata, co daje moŜliwość spotkania się pielgrzymom reprezentującym róŜne narody i kultury. 
ChociaŜ Mekka jest zawsze wypełniona gośćmi, hadź rozpoczyna się dwunastego miesiąca w kalendarzu 
muzułmańskim (który jest księŜycowy a nie słoneczny, więc bywa, Ŝe hadź czy ramadan czasem przypadają latem, 
czasem zimą). Pielgrzymi noszą specjalną odzieŜ, proste białe szaty niwelujące wszelkie róŜnice społeczne lub 
kulturowe, i które podkreślają, Ŝe wszyscy są równi wobec Boga. 
 
Obrzędy hadź, wywodzące się jeszcze z czasów Proroka Abrahama, obejmują siedmiokrotne obejście Al-Kaby i 
siedmiokrotne przejście między wzgórzami As-Safa i Al-Marwa, tak jak uczyniła to Hadziar szukając wody. 
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Potem pielgrzymi skupiają się na równinie Arafy i odmawiają modlitwę prosząc Boga o przebaczenie, uwaŜaną 
niekiedy za zapowiedź Dnia Sądu Ostatecznego.  
 
W poprzednich stuleciach hadź był bardzo trudnym przedsięwzięciem. 
Współcześnie Arabia Saudyjska zapewnia milionom ludzi wodę, nowoczesny transport i najlepsze warunki 
sanitarne.  
 
Hadź kończy się Świętem Ofiary, Id al-Adha, połączonym z modłami i wymianą darów w społeczności 
muzułmańskiej. To święto oraz Id al-Fitr czyli Święto Zakończenia Ramadanu są najwaŜniejszymi w kalendarzu 
muzułmańskim. 
 

Iman Podstawy wiary 
 

Wstęp 
 
Wszystkie wersety Koraniczne są oparte na angielskim tłumaczeniu:  
“The Interpretation of the meanings of the Noble Qur’an / Translated by: Dr. Muhammad Taqi-ud-Din 
Al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan. Dar-us-Salaam Publications. Riyadh, Saudi Arabia. 1996” 
 
Postanowiłem uŜywać tego przekładu poniewaŜ on najlepiej przedstawia Oryginał Arabski. Jednak aby dokładnie 
zrozumieć znaczenie Koranu, czy Hadisów powinno się je czytać w języku w którym zostały one objawione - 
arabskim. Wersety które mówią o człowieku, określają i kobiety i męŜczyzn. Wersety które mówią o Allahu w 
liczbie mnogiej, (My, Daliśmy, Stworzyliśmy, i.t.p.) są majestatycznymi określeniami których Allah uŜywa 
określając siebie. 
 

Wiara w Allaha. 
 
Allah w arabskim języku znaczy to samo Bóg w języku polskim. W ten sposób określają Boga Muzułmanie, 
Chrześcijanie i śydzi mówiący po arabsku. Słowo Allah jest takŜe bardzo zbliŜone do języka Aramejskiego 
(którym posługiwał się Jezus (PZN) i jego apostołowie)(Księga Daniela 3:15/ 4:5/ 6:7,12)3  
 
 
Postanowiłem uŜywać słowa Allah, a nie Bóg, poniewaŜ słowo to opisuje tylko i wyłącznie Boga Jedynego, 
Stwórcę i Władcę wszechświata. Wiele jest natomiast bóstw, bogów i bogiń: Zeus, afrodyta czy teŜ thor. 
 
Wierzymy Ŝe Allah jest tym którego istnienie, Boskość, Panowanie i Jedność są prawdziwe i uznane przez kaŜdą 
istotę. 

“Siedem niebios i ziemia, i wszystko co się w nich znajduje, wychwalają Go, i nie ma rzeczy która 
nie wychwalałaby Jego chwałą. Wy jednak nie rozumiecie ich wychwalania Go. Zaprawdę, On jest 
Cierpliwy, Najbardziej Przebaczający.”  (Koran, 17:44) 

 
Wierzymy Ŝe Allah jest naszym jedynym Bogiem i Stwórcą, naszym Panem i Władcą, oraz Władcą całego 
wszechświata. Wszystko inne, ludzie, Prorocy, aniołowie, planety, słońca, galaktyki, i.t.p. jest stworzone i w 
niczym nie jest Allahowi równe. 
 
Aniołowie i Prorocy są sługami Allaha, pełniącymi Jego wolę i polecenia. Jedynie Allah jest prawdzie śywy bez 
początku, i bez końca. 
 

”On jest Pierwszym [nic nie ma przed Nim] i Ostatnim [nic nie ma po Nim], NajwyŜszym [nic nie ma 
nad Nim] i Najbli Ŝszym [nic nie jest bliŜej od Niego], i posiada On wiedzę o wszelkich rzeczach.” 
(Koran, 57:3) 

 
Wszelkie Jego Atrybuty są bez początku i bez końca. Allah nie ma Sobie równych, ani podobnych.  

 

                                                           
3 Słowo Allah znajduje się w oryginalnym Aramejskim przekładzie tej części Biblii. 
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“Stwórca niebios i ziemi. On uczynił z was pary, jak i z bydła On pary uczynił. W ten sposób On 
was rozmnaŜa. Nie ma nic takiego jak On, i jest On Wszystkosłyszący, Wszystkowidzący.”  (Koran, 
42:11) 

 
Allah nie poczyna, i Sam nie jest poczęty.  
 

”Powiedz: On jest Allahem, Jedynym. Allah NiezaleŜny i przez wszystkich błagany. On nie zradza, 
ani Sam nie jest zrodzony. I nikt nie jest Jemu równy ani podobny.” (Koran, 112:1-4) 

 
Wierzymy Ŝe Allah nie spoczywa w Ŝadnym stworzeniu, ani teŜ Ŝadne stworzenie nie spoczywa w Nim. 
 
Allah jest Wieczny, Wiekuisty, Samowystarczalny za którego mocą i wolą wszechświat i wszystko co się znajduje 
w nim i pomiędzy nim zostało stworzone. Wszystko co istnieje jest zaleŜne od Allaha, jedynie Allah nie jest 
zaleŜny od nikogo, niczego. Do Niego naleŜy wszelka cześć i chwała. 
 
Allah jest wszechobecny poprzez Swoją Wiedzę. Jego Wiedza obejmuje wszystko, ukryte czy teŜ nie, małe czy 
ogromne.  

 
“Allah jest Tym, który stworzył siedem niebios, a i z ziemi stworzył podobne. Jego Przykazanie 
zstępuje pomiędzy nimi, abyście wiedzieli Ŝe Allah ma władzę nad wszystkimi rzeczami i Ŝe Allah w 
Swojej Wiedzy ogarnia wszystkie rzeczy.” (Koran, 65:12) 

 
Nic nie uchodzi Jego Wiedzy. Nic teŜ nie jest przed Nim ukryte. Nawet waga atomów  

 
“...A przed twoim Panem nie jest ukryty nawet cięŜar atomu na ziemie ani w niebiosach. I nie ma 
nic mniejszego ani większego, co nie byłoby zapisane w zrozumiałej Księdze.” (Koran, 10:61) 

  
Stan wszelkich rzeczy i zjawisk, w spoczynku czy w ruchu, jest Jemu wiadomy, przed, podczas i po ich fakcie.  

 
“...Mój Pan ani się nie myli, ani nie zapomina.” (Koran, 20:52) 

 
Allah NajwyŜszy jest Panem i Właścicielem wszystkiego. 
 

”Tak zatem Święty jest Ten, w Którego Rękach spoczywa władza nad wszystkimi rzeczami. I do 
Niego wszyscy powrócicie.” (Koran, 36:83) 

  
Allah ma wolny wybór w kierowaniu wszelkich spraw. Nie ma On Ŝadnych współpracowników lub pomocników. 
Nikt teŜ nie dzieli z Nim Ŝadnej władzy. 
 
Allah jest Miłosierny i Litościwy. Jego Miłosierdzie obejmuje wszystko. 
 

“... Moja Łaska ogarnia wszystkie rzeczy...” (Koran, 7:156) 
 
Allah jest daleko od  niesprawiedliwości tyranii.(Koran, 18:51) 
Wierzymy Ŝe Allah jest świadomy wszelkich spraw. On jest Wszechwiedzący (Koran, 10:61).  
Jego wyroki są prawidłowe i sprawiedliwe. Wszystko podlega Jego kontroli.  
  
Allah NajwyŜszy przemawia do Swoich sług kiedy chce.  
 

“...do Moj Ŝesza zaś Allah przemawiał bezpośrednio.”  (Koran, 4:164)  
 
Wszystko co jest stworzone przez Allaha jest ograniczone, jedynie Allah i Jego Atrybuty są doskonałe i 
nieograniczone. Niektóre z tych Atrybutów mogą budzić zdziwienie nawet wśród muzułmanów, a tym bardziej 
wśród nie-muzułmanów. Jednak jak juŜ wcześniej było wspomniane  
 

”I nikt nie jest Jemu równy ani podobny.”  (Koran, 112:4) 
 
Co znaczy Ŝe Allah i Jego Atrybuty są inne pod kaŜdym względem. 
Wiemy z Koranu Ŝe Allah ma Ręce,  
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“...wszelka Łaska jest w Rękach Allaha...” (Koran, 3:73) 
(Dziesięć wersetów w Koranie wspomina o Rękach Allaha). 

 
Ludzkie ręce są zdolne do niewielkiej liczby czynności. Allah natomiast nie jest w niczym ograniczony, dlatego 
teŜ Jego “Ręce” nie są w Ŝaden sposób podobne do naszych rąk.  
Allah ma takŜe Twarz/ Oblicze.  
 

“A Twarz twojego Pana, pełna Chwały i Zaszczytu będzie istnieć na zawsze” (Koran, 55:27) 
(Jedenaście wersetów w Koranie mówi o Twarzy/ Obliczu Allaha, która tak jak wszystkie Jego Atrybuty 
jest w pełni doskonała i do niczego nie podobna.)  

 
Inne mniej dziwiące nas Atrybuty teŜ nie są w Ŝaden sposób podobne do Jego stworzenia. 
Allah mówi o Sobie Ŝe jest Mądry (Koran, 35:2 ). Istnieją teŜ mądrzy ludzie, ale ich mądrość takŜe jest 
ograniczona. Natomiast mądrość Allaha jest nieporównywalna, nieograniczona. Podobnie Allah określa Siebie 
jako On (Hu)(Koran, 112:1), w Koranie. Nie oznacza to Ŝe Allah jest rodzaju męskiego.  
PoniewaŜ Atrybuty Allaha nie są podobne do niczego innego, wielkim błędem i grzechem było by wyobraŜanie 
sobie Allaha, gdyŜ nasz umysł takŜe jest ograniczony i nigdy nie jest w stanie zrozumieć i wyobrazić sobie Istoty 
Boskiej.  
Dlatego akceptujemy wszelkie Atrybuty Allaha tak jak On je opisuje, nie próbując sobie ich wyobrazić, lub 
wytłumaczyć na swój własny sposób. 
 
Allah ma 99 pięknych Imion, Atrybutów. Niektóre z nich to: Al-Rahman (Miłosierny), Al-Raheem (Litościwy), 
Al-Ghafur (Wybaczający), Al-Haleem (Łagodny), Al-Hakeem (Mądry).  
 
Wierzymy Ŝe jedynie Allah jest Wszechmogący, i nic nie moŜe Mu przeszkodzić w osiągnięciu czy stworzeniu 
czegokolwiek. Chrześcijanie którzy wierzą Ŝe Allah jest wszechmogący, powinni się zastanowić czy wiara w 
trójce świętą jednocześnie temu nie przeczy. Wierząc Ŝe Allah jest naprawdę Wszechmogący - co znaczy Ŝe ma 
Władzę nad wszystkim - nie moŜna równocześnie wierzyć Ŝe dzieli On władzę z duchem świętym i z synem. 
Utrzymywanie i władza nad wszechświatem w Ŝaden sposób nie obciąŜa Allaha:   
 

“...Allah nie jest taki, aby cokolwiek w niebiosach lub na ziemi mogło pokrzyŜować jego plany.” 
(Koran, 35:44)  

 
“CzyŜ oni nie uświadamiają sobie Ŝe Allah, który stworzył niebiosa i ziemię a nie znuŜył się ich 
stworzeniem, ma taką moc by przywrócić martwym Ŝycie? Tak zaprawdę On ma Władzę nad 
wszystkimi rzeczami.” (Koran, 46:33)  

 
Wszystko dzieje się za zgodą i wiedzą Allaha. 
 
Allah jest Łagodny i Wspaniałomyślny. Allah obdarza swoje stworzenie przywilejami i łaską. Wszelkie dobro i 
dary pochodzą od Niego wyłącznie, i nikt nie jest w stanie ich powstrzymać.  
 

“Jakiekolwiek źródła łaski Allah otwiera przed ludzkością, nikt nie jest w stanie ich powstrzymać, 
a jeśli On jak ąkolwiek łaskę powstrzymuje, nie ma nikogo kto mógł by ją potem uwolnić, On jest 
PotęŜny, Mądry.”  (Koran, 35:2) 

 
Allah jest ponad wszelką wyobraźnią, jakiegokolwiek stworzenia.  

 
“On zna wszystko co jest przed nimi, oraz wszystko co jest za nimi , oni zaś nie są w stanie pojąć 
niczego z Jego wiedzy.” (Koran, 20:110) 

 
śadne panowanie nie przewyŜsza Jego. Allah jest Rabb4 (Panem) wszechświata. 
 
 

 
Wiara w Aniołów. 

 
                                                           
4 Nie istnieje właściwy odpowiednik tego słowa w języku polskim. Znaczy ono bowiem tyle co: Władca, Stwórca, Opiekun, 
Właściciel, Mistrz, Organizator, Ten który planuje, Ten który podtrzymuje i rozwija / jest to teŜ jedno z Imion Allaha. 
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Allah stworzył aniołów ze światła. Są one Jemu całkowicie posłuszne, słuŜą i czczą one Allaha nieustannie. 
(Koran, 21:27, 10:21, 13:12, 26:193, 32:11).  
W Islamie nie istnieje pojęcie upadłych aniołów, tak jak w chrześcijaństwie. Ten który się przyczynił do wygnania 
Adama i Ewy z Raju, był DŜinem5. (Koran, 2:35) 
 
Allah daje aniołom róŜne zadania. Gabriel jest aniołem któremu zostało powierzone objawienie Koranu, zarówno 
jak przekazanie Marii nowiny o narodzinach Jezusa (Koran 19:16-22) Pomagał on takŜe Jezusowi. 
 

“...i Dali śmy Jezusowi, synowi Marii, wyraźne dowody oraz Wspieraliśmy go Ruh-ul-Qudus 
[Gabrielem]...”  (Koran, 2:253) 

 
Objawiają one Prorokom i Apostołom Boską wolę i prawa  
 

“Wszelka chwała  naleŜy do Allaha, Twórcy niebios i ziemi, Który posługuje się aniołami jako 
posłańcami...” (Koran, 35:1) 

 
Dodają one odwagi i wytrwałości wiernym gdy walczą z wrogiem  
 

“Kiedy twój Pan objawił aniołom, mówiąc: Jestem z wami, więc wzmocnijcie tych którzy wierzą. 
Napawam strachem tych którzy nie wierzą...”  (Koran, 8:12) 

  
KaŜdy człowiek ma teŜ przy sobie dwóch aniołów spisujących jego dobre i złe uczynki. Są one przy nim cały czas.  
 

“Kiedy ci dwaj zapisujący aniołowie wszystko zapisują, siedząc po jego  prawej stronie, i po jego 
stronie lewej. On nie wypowie ani słowa Ŝeby nie było przy nim straŜnika gotowego [do 
zapisywania]” (Koran, 50:17)  

 
Chronią one tych ludzi których Allah im rozkaŜe, od nieszczęścia i zła. 
 

“Dla ka Ŝdego jest zastęp aniołów, przed nim i za nim. Chronią go z rozkazu Allaha...” (Koran, 
13:11) 

  
Zabierają one duszę człowieka gdy umiera.  
 

“On jest NajwyŜszy nad swymi sługami i On zsyła straŜników, aby was strzegli do czasu, kiedy do 
kogoś z was nadejdzie śmierć, duszę waszą zabiorą Nasi posłańcy, i nigdy nie zaniedbują swoich 
obowiązków.”  (Koran, 6:16) 
  

Przynoszą Ŝycie płodowi, jak określił to nasz Prorok (Sahih Al-Buchari. Księga Proroków, 550) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Kierują one chmurami, Israfeel jest aniołem który w dniu zmartwychwstania wyda sygnał dmuchając w róg. 
(Koran, 79:6-7) 
 
Malik jest aniołem który pilnuje piekła (nad piekłem). (Koran, 43:77) 
 
Mają one teŜ inne zadania określone przez Allaha w Jego Księdze, lub przez Proroka. 
 
Kochamy aniołów poniewaŜ one kochają wiernych i modlą się za nich, i poniewaŜ dzielą z nami wiarę w Jedność 
Allaha 
 

“On (Allah) jest Tym  który zsyła na was swoje błogosławieństwa, i aniołowie takŜe (proszą Allaha 
by was błogosławił), aby wyprowadzić was z wszelkiej ciemności do światła. On jest Litościwy 
wobec wiernych.” (Koran, 33:43) 

 
Nie dokonujemy pomiędzy nimi Ŝadnej róŜnicy. 
 

                                                           
5 DŜiny są to istoty które podobnie jak ludzie, są dobre i złe. Wierzące lub nie. Są one stworzone z bezdymnego ognia i 
niewidzialne dla nas. 
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Nie oddajemy im czci ani nie modlimy się do nich, poniewaŜ one takŜe są sługami Allaha, czczą i wychwalają go 
razem z nami. Nie uwaŜamy teŜ Ŝe są one synami lub córkami Allaha. 
 
 

Wiara w Księgi. 
 
Wierzymy Ŝe Allah objawiał księgi w róŜnych epokach i róŜnym narodom. Księgi które są nam znane to: 
 

Tablice - które otrzymał Abraham, 
Moj Ŝesz otrzymał od Allaha “Taurat”  - Księgi MojŜesza / Prawo MojŜesza,  
Dawid otrzymał “Az-Zabur”  - Psalmy,  
Jezusowi została objawiona “Al-Ind źil”  - Ewangelia. 
 “Qur’an”  -  Koran został objawiony jako ostatnia Święta Księga Muhamedowi.  

 
PoniewaŜ były to słowa Allaha, były one bez jakichkolwiek błędów gdy zostały objawione.  
 
Wszelkie pisma poprzedzające Koran były manipulowane przez ich narody.  

 
“Czy oczekujecie, Ŝe oni wam uwierzą mimo Ŝe jakaś ich grupa po usłyszeniu Słowa Allaha 
świadomie je zmienia, dobrze je zrozumiawszy?” (Koran, 2:75)  

 
Koran jest ostatnią księgą Allaha która potwierdza prawdę w poprzednich księgach. To co przeczy “Tawheed” 
(monoteizmowi) w poprzednich księgach zostało skorumpowane. 
 
Wierzymy Ŝe Biblia i Talmud zawierają słowa Allaha, lecz zostały one  zmieszane ze słowami ludzkimi.  
Dziś wiadomo na przykład Ŝe istnieje wiele wersji Biblii. W jednych niektóre księgi uznawane są za Apokryficzne, 
w drugich zaś te same księgi są akceptowane. Istnieje teŜ wiele róŜnic między poszczególnymi księgami w 
róŜnych wersjach Biblii. Muzułmanie wierzą Ŝe “Taurat” była księgą (lub księgami) objawioną MojŜeszowi przez 
Allaha.  
 
Księgi MojŜesza zawarte w Biblii, czy teŜ w Talmudzie, niestety nie są tymi oryginalnymi księgami MojŜesza. Z 
upływem czasu zostały one zmienione i połączone z komentarzami Rabinów i uczonych w Piśmie. Jednym z 
oczywistych przykładów manipulacji pism świętych, są ostatnie wersety “Księgi Powtórzonego Prawa” w których 
opisana jest śmierć i miejsce grobu MojŜesza. Oficjalnie ta księga jest przypisywana MojŜeszowi, lecz oczywiste 
jest Ŝe MojŜesz nie powiedział: 
 

“I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aŜ po dziś 
dzień.” (Księga Powtórzonego Prawa, 34:6)  

 
We wstępie do “Księgi Powtórzonego Prawa” czytamy:  
 

“Ostatnie rozdziały zostały wprawdzie później dodane...” (Biblia Tysiąclecia, wydanie 4 - str. 172)  
 
W ten sposób święte słowo Allaha objawione MojŜeszowi, zostało złączone ze słowem ludzkim, które nie zawsze 
jest prawdziwe i pewne.  
 
UwaŜamy teŜ Ŝe nie istnieje dziś ewangelia Jezusa. Ewangelie zawarte w Biblii są opowiadaniami o czynach i 
Ŝyciu Jezusa, drugiej lub trzeciej osoby. Jedynie Mateusz i Jan są uwaŜani za apostołów Jezusa według uczonych 
chrześcijańskich. Marek i Łukasz byli uczniami Pawła, który sam nigdy nie widział Jezusa podczas jego pobytu na 
ziemi.   
 
Wiadomo teŜ Ŝe istnieje wiele innych ewangelii (Według Tomasza, Barnaby, Hebrajczyków...) które w 352 roku, 
w Nicei, zostały uznane  za niekanoniczne i usunięte z nowego testamentu na rozkaz Cesarza Rzymskiego.  
Muzułmanie wieŜą w Ewangelię Jezusa, tak jak została ona jemu objawiona przez Allaha.  
 

“I w ich ślady Posłaliśmy Jezusa, syna Marii, potwierdzając to co przed nim objawione zostało w 
Taurat, i Dali śmy mu Ewangelię, w której było przewodnictwo i światło, potwierdzające Taurat, 
przewodnictwo i napomnienie dla Bogobojnych.” (Koran, 5:46) 

 
Dlatego uwaŜamy Ŝe księgi zawarte w Biblii nie są w stu procentach słowem Allaha.  
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Koran jest ostatnią, dzisiaj jedyną, prawdziwą księgą potwierdzającą prawdę którą nadal moŜna znaleźć w Biblii 
czy w Talmudzie.  

 
“Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił Ŝadnej rzeźby ani Ŝadnego obrazu 
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im słuŜył, poniewaŜ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 
zazdrosnym...” (Księga Wyjścia, 20:3-5) 

  
“Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!” 
(Księga Izajasza, 45:22) 
 
“Wierzysz Ŝe jest jeden Bóg? Słusznie czynisz.” (List Św. Jakuba Apostoła 2:19) 

 
Jednym z cudów Koranu jest to Ŝe jest on strzeŜony przez Allaha od wszelkich zmian i manipulacji. Do 
dzisiejszego dnia nie istnieją na świecie dwa róŜniące się od siebie egzemplarze Koranu. Pozostanie tak dopóki 
Allah nie zabierze Koranu z ziemi.  
 
Koran który został objawiony Muhamedowi jest prawdziwym, nie stwoŜonym słowem Allaha. Fałsz nie moŜe być 
do niego dodany, ani teŜ Ŝadna część nie moŜe być z niego usunięta.  
 

“A je Ŝeli powątpiewacie względem tego, co My Zesłaliśmy Naszemu słudze, to napiszcie choć jeden 
podobny rozdział i wezwijcie do tego swoich pomocników oprócz Allaha o ile jesteście 
prawdomówni.”  (Koran, 2:23) 

 
Allah zesłał Koran by ujawnić wszystko co uwaŜa za dobre dla ludzkości na tym świecie, zarówno jak i w Ŝyciu 
wiecznym, i nie ma w nim Ŝadnych sprzeczności.  
 

“CzyŜ zatem nie zastanowią się oni nad Koranem? Gdyby pochodził on od kogokolwiek innego 
poza Allahem,  zapewne znaleźliby w nim wiele sprzeczności.”  (Koran, 4:82) 

 
Allah uznaje recytację Koranu jako poświęcenie (Koran, 35:29), i uwaŜa za najlepszych tych muzułmanów którzy 
się jego uczą i nauczają.(Sahih al-Buchari, Tom 6 - str. 502) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
 
 

Wiara w Proroków i Wysłanników Allaha. 
 
Allah wybrał spośród ludzi Proroków i Apostołów, aby prowadzili oni i zapraszali ludzkość do Allaha. (Koran, 
22:75) Pierwszym z nich był Adam. Ostatnim i ich pieczęcią był Muhamed, po którym nie będzie innych 
Proroków.  
 

“Muhamed nie jest ojcem Ŝadnego z waszych męŜczyzn, lecz jest on posłańcem Allaha, i ostatnim 
Prorokiem.” (Koran, 33:40) 

 
Prorocy są braćmi w wierze napominającymi ludzkość o Jedności Allaha i Jego przykazaniach. Mimo Ŝe mieli oni 
róŜniące się od siebie prawa, treść ich proroctwa była ta sama.  
 

“I nie Wysyłali śmy przed tobą posłańca, by mu nie objawić: Nie ma boga oprócz Mnie [Allaha], 
więc czcij Mnie Jednego.” (Koran, 21:25) 

 
Allah wysyłał Proroków do wszystkich poprzednich narodów. Niektórzy mieli mnóstwo zwolenników, inni nie 
mieli ani jednego. 
 
Niektórzy z Proroków omówionych w Koranie to: Adam, Noe, Abraham, Ismael, Izaak, MojŜesz, Aaron, Salomon, 
Dawid, Jonasz, Jakub, Jan chrzciciel, Jezus i Muhamed.  
 

“Powiedzcie: Wierzymy w Allaha oraz w to co zostało nam objawione, i co zostało objawione 
Abrahamowi i Ismaelowi, Izaakowi, Jakubowi i jego dzieciom, i co było dane MojŜeszowi i 
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Jezusowi i co było dane wszystkim innym Prorokom od ich Pana. Nie dokonujemy między nimi 
Ŝadnych rozróŜnień, i Jemu to siebie oddajemy” (Koran,  2:136) 

 
Dlatego teŜ kaŜdy muzułmanin musi wierzyć we wszystkich Proroków Allaha. JeŜeli na przykład wyznawca 
Judaizmu pragnie zostać muzułmaninem, musi on najpierw uwierzyć Ŝe Jezus takŜe był Prorokiem Allaha. 
 
śaden z Proroków nie łączył Allaha z niczym innym ani nie sądził według swoich własnych upodobań.  
 

“I nie Wysyłali śmy przed tobą posłańca, by mu nie objawić: Nie ma boga oprócz Mnie, więc czcij 
Mnie Jednego.” (Koran, 21:25) 

 
Prorocy nie popełniali teŜ Ŝadnych powaŜnych grzechów. 
 
Prorocy byli najlepszymi przykładami dla ludzkości i prowadzili czyste, Bogobojne Ŝycie. PoniewaŜ oni takŜe byli 
ludźmi, mogli popełniać błędy w sprawach Ŝyciowych, lecz Allah uchronił ich od wszelkich  błędów w sprawach 
religijnych  
 

“Z wyj ątkiem Swego posłańca, którego Sobie Wybierze, wtedy On Czyni iŜ straŜ broniących 
aniołów idzie przed nim i za nim. Aby wiedział Ŝe Jego posłańcy przekazali posłannictwa od swego 
Pana, On ogarnia wszystko co jest z nimi, jak i zachowuje rachunek wszystkich rzeczy.” (Koran, 
72:27-28) 

 
Prorocy byli ludźmi tak jak my. śaden z nich nie został stworzony ze światła Allaha  
 

“Powiedz [Muhamedzie]: Jestem tylko śmiertelnikiem tak samo jak wy. Zostało mi objawione Ŝe 
wasz Bóg jest Jednym Bogiem, idźcie więc prosto do Niego nie zbaczając i błagajcie Go o 
przebaczenie. A biada bałwochwalcom.” (Koran, 41:6) 

 
śaden z Proroków nie był teŜ stworzony ze słowa Allaha. Doznawali oni chorób, bólu i śmierci tak jak inni ludzie. 
 
Byli oni najbardziej Bogobojni, wierzący i posiadali największą wiedzę spośród wiernych. śaden z nich nie 
pragnął sławy ani zaszczytu dla siebie. Wszyscy nawoływali do wiary w Jedynego Boga. 
 
Z rzeczy niewidzialnych, Prorocy wiedzieli tylko o tym, o czym Allah ich powiadomił. Głosili otwarcie to co im 
zostało objawione, i nie ukrywali niczego. (Koran, 72:26) 
 
Jako argument przeciwko tym którzy twierdzą Ŝe mimo Ŝe Jezus nigdy nie mówił otwarcie o trójcy świętej, to jest 
ona tajemnicą jego nauki, święty Jan w swojej ewangelii cytuje Jezusa:  
 

“...Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się 
gromadzą wszyscy śydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego.” (Ewangelia Według Św. Jana, 18:20)  

 
Nikt nie jest w pełni wierzącym dopóki nie uwierzy w Muhameda jako ostatniego Proroka, i nie będzie starał się 
wykonywać tego co on zalecił i powstrzymywać się od tego co on zabronił. (Sahih al-Buchari, Tom 4 -  str.19) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Prorok Muhamed jest Prorokiem dla całej ludzkości, nie tylko Arabów.  
 

“Powiedz [Muhamedzie]: O ludzkości, zaprawdę jestem posłańcem do was wszystkich od Allaha, do 
którego naleŜy Królestwo niebios i ziemi. Ni ma boga poza Nim...”  (Koran, 7:158) 

 
Jego proroctwo będzie aktualne aŜ do dnia sądu ostatecznego. Jest on wysłańcem dla ludzi i dŜinów. 
 

“I przypomnij sobie kiedy Zwrócili śmy ku tobie grupę dŜinów, którzy cicho słuchali Koranu, i 
kiedy byli obecni podczas jego recytacji mówili do siebie nawzajem: Bądźcie cicho i słuchajcie, a 
kiedy zakończona została recytacja powrócili do swego ludu niosąc mu ostrzeŜenie. Powiedzieli: O 
ludu nasz, zaprawdę wysłuchaliśmy Księgi która została objawiona po MojŜeszu, która potwierdza 
to co zostało zesłane przed nią, prowadzi ona ku prawdzie i właściwej drodze.” (Koran, 46:29-30) 
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Proroctwo Muhameda zostało potwierdzone róŜnymi cudami. Allah objawił jemu Koran (który jest największym 
cudem Islamu), i przeniósł go pewnej nocy z Mekki do Jeruzalemu  
 

“Chwała Temu który przeniósł swego sługę [Muhameda] w nocy ze świętego Meczetu [Masdzid 
al-Haram/Mekka] do odległego Meczetu [Jerozolima], którego otoczenie pobłogosławiliśmy, by 
wskazać mu niektóre Nasze Znaki. Zaiste tylko On jest Wszystkosłyszący, Wszystkowidzący.” 
(Koran, 17:1) 

 
Jego Proroctwo zostało teŜ zapowiedziane przez innych Proroków. 

 
“I kiedy Jezus, syn Marii, powiedział: O dzieci Izraela, ja jestem posłańcem Allaha do was 
potwierdzającym Taurat [Torę] która zesłana została przede mną, i niosącym dobrą nowinę o 
posłańcu, którego imię będzie Ahmad...” (Koran, 61:6) 

 
Wierzymy teŜ Ŝe tej nocy został on przeniesiony do niebios i widział Aniołów i innych Proroków i rozmawiał z 
nimi. (Sahih al-Buchari, Tom1) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
Podczas jego nocnej podróŜy Allah przemówił do niego, i nakazał jemu i jego wspólnocie pięć dziennych modlitw 
(zwanych Salah). (Sahih al-Buchari, Tom1). http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Szczególnymi cechami jego proroctwa są:  
� Dar pięknej i mądrej mowy (Sahih al-Muslim, Tom1- str.256) 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Cała ziemia jako miejsce modlitwy i oczyszczenia dla niego i jego wspólnoty. (Sahih al-Buchari & Sahih 

al-Muslim) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Źródło(Al-Howdh) w raju.(Sahih al-Buchari, Tom 8 -str.380) 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
 

Wiara w Ŝycie przyszłe.  
 
Allah ograniczył wszelkie stworzenie czasowo, takŜe Ŝycie tego świata. Koniec świata nastąpi gdy zabrzmi odgłos 
Rogu. Gdy Róg zabrzmi po raz drugi, ludzkość zostanie przywrócona do Ŝycia by stanąć przed Władcą światów w 
Dniu Sądu Ostatecznego. 
 

“I zabrzmi tr ąba i wszyscy którzy są na niebie i którzy są na ziemi upadną w omdleniu, z 
wyjątkiem tych których Allah pragnie oszczędzić. Wtedy zabrzmi ona po raz drugi i spójrz, będą 
stać i czekać na sąd.”  (Koran, 39:68) 

 
Raj (Dziennah) i Piekło (Dziehannam) istnieją, i będą wiecznie istnieć. 
 

“...Raju, którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi, został on przygotowany dla tych którzy 
wierzą w Allah i Jego posłańców...” (Koran, 57:21) 
 
“Bójcie się takŜe Ognia, który przygotowany jest dla niewiernych.” (Koran, 3:131) 

 
Ludzie którzy zasłuŜyli na Raj, zamieszkają go na zawsze. Zarówno jak ludzie którzy zostaną skazani na piekło, 
zamieszkają je na zawsze, i nie znajdą Ŝadnego schronienia przed nim. 
 
Część ludzi w Piekle zostanie do niego wrzucona na zawsze, część po jakimś czasie zostanie przeniesiona do Raju 
by Ŝyć w nim wiecznie. Ci którzy zostaną w Piekle na zawsze, będą tam za niewiarę lub inne grzechy których 
Allah im nie wybaczy. 
 
Radość i błogosławieństwa w Raju są zmysłową (nie tylko duchową) rzeczywistością.(Koran, 56:15-38) 
Rzeczywiste są teŜ męki Piekła. (Koran, 56:41-56)Radość jak i męka są opisane przez Allaha w Jego Księdze, oraz 
przez Proroka w jego tradycjach. 
 
Mieszkańcy Raju znajdą tam wszelkie dobro którego Ŝaden człowiek nigdy nie widział, nie słyszał, ani nie jest w 
stanie sobie wyobrazić. Mieszkańców Piekła takŜe zastaną rzeczy niewyobraŜalnie okropne. 
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Ten kto ma być mieszkańcem Raju, będzie miał spokój w swoim grobie, a ten kto ma zamieszkać Piekło będzie w 
grobie męczony(Koran, 40:46). Jest to rzeczywistością, jak i pytania które aniołowie zadają kaŜdemu człowiekowi 
po śmierci. (Sahih al-Buchari, Tom 2 - str.256) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Istnieją wydarzenia zapowiadające nadchodzącą godzinę ostateczną. O niektórych z nich Allah wspomniał w 
Swojej księdze, a Prorok je wytłumaczył.  
 
Niektóre z nich to:  
 
� Pojawienie się bestii / potwora na ziemi. (Sahih al-Muslim, book of iman) 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Zejście Mesjasza, Jezusa syna Maryi, z niebios na ziemię.(Sahih al-Buchari, Tom 4: str.437) 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Pojawienie się DadŜdŜala - Antychrysta, który będzie robił róŜne cudy i nazywał siebie bogiem. Jego znakiem 

będzie to Ŝe będzie miał tylko lewe oko, i na czole będzie miał znak który tylko ci którzy naprawdę wierzą 
rozpoznają. (Sahih al-Muslim, Tom 4: str 1517-1518) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 

 
� Pojawienie się Goga i Magoga - stworzenia połykające wodę i jedzenie.(Sahih al-Muslim, Tom 4: str 

1517-1518) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Wschód słońca na zachodzie.(Sahih al-Muslim, book of iman) 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
� Wybuch ognia w Adenie, który zapędzi ludzi do miejsca zgromadzenia (dnia sądowego). (Sahih al-Muslim, 

53:13) http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Mniejszymi wydarzeniami i znakami zapowiadającymi nadejście Dnia Ostatecznego są:  
 
Skracanie się czasu i rozlew krwi. (Sunan Ibn ul-Majah, 36:26) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html  
 
Większa liczba kobiet niŜ męŜczyzn na świecie.(Sahih Buchari, Muslim) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 
 
Dzień Sądu Ostatecznego będzie trwał pięćdziesiąt tysięcy lat. (Koran, 70:4/ werset ten został wytłumaczony 
przez Proroka w kolekcji hadisów Sunan Ahmad, Ibnu Jareer) Ludzie będą wtedy stali przed Allahem by otrzymać 
swoje wyroki. 
 

“Czy nie myślą oni Ŝe będą na nowo przywróceni do Ŝycia. 
Wielkiego Dnia. Dzień w którym ludzkość stanie przed Panem światów.”  (Koran, 83:4-6) 

 
Mizan (waga na której ludzkie uczynki będą “waŜone”) i Sirat (most nad piekłem przez który ludzie będą musieli 
przejść) są równie prawdziwe jak Raj i Piekło.(Sahih al-Muslim, Tom 1:str.118) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html 

 
 

Wiara w al-Qadaa’ i al-Qadar (Przeznaczenie). 
 
Allah stworzył wszystko w odpowiednich proporcjach. Wszystko we wszechświecie dzieje się za Jego wiedzą. 
Nic nie jest ukryte przed Jego wiedzą.  
 

“On zna wszystko co jest przed nimi, oraz wszystko co jest za nimi , oni zaś nie są w stanie pojąć 
niczego z Jego wiedzy.” (Koran, 20:110) 
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Wierzymy Ŝe Allah wiedział o zdarzeniach wszechświata przed jego stworzeniem. Allah wie takŜe co czeka 
kaŜdego człowieka, przed jego narodzinami. Allah zna efekty wydarzeń zanim one zaistnieją. Nie oznacza to Ŝe 
człowiek nie ma własnej woli. MoŜe on wybrać dobro lub zło, prawdę lub fałsz.  
 
Allah rozporządził dobro i zło. Ludzie otrzymują jedno lub drugie przez swój własny wybór. Wszelkie dobro 
istnieje dzięki Miłosierdziu Allaha, zło pochodzi od nas samych lecz istnieje ono za zezwoleniem Allaha. 

“Wszelkie dobro jakie cię spotyka, pochodzi od Allaha. Wszelki zaś zło pochodzi od ciebie 
samego.” (Koran, 4:79) 

 
“I rzeczywi ście kiedy My Dajemy człowiekowi łaski od Nas, on się w niej raduje. Lecz jeśli spada 
na niego zło z powodu uczynków które jego własne dłonie wysłały przed siebie, zaprawdę, wtedy 
człowiek jest niewdzięczny.” (Koran, 42:48) 

 
 
 

Z angielskiego tłumaczył: Abu Abdullah 
 


