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Skrócony kalendarz MuzułMańSki 
na rok 2012/1433 – 1434 h.

Miełlud
(dzień narodzin Proroka Muhammada P.Z.) 
4 luty 2012 (sobota) – 12 Rabi Al-Ałłal 1433 

RaMadan 
1. Terałich (Zapośnik) 
19 lipca 2012 (czwartek) – 29 Sza’aban 1433
1. dzień Ramadanu (Postu) 
20 lipca 2012 (piątek) – 1 Ramadan 1433
15. Terałich 
2 sierpnia 2012 (czwartek) – 14 Ramadan 1433
Kadyr Noc (Noc Przeznaczenia) 
14 sierpnia 2012 (wtorek) – 26 Ramadan 1433 

RaMadan BajRaM (Ied Al-Fitr)
1. dzień 
19 sierpnia 2012 (niedziela) – 1 Szałłal 1433
2. dzień 
20 sierpnia 2012 (poniedziałek) – 2 Szałłal 1433
3. dzień 
21 sierpnia 2012 (wtorek) -3 Szałłal 1433 

dzień aRafa (Dzień Miłosierdzia i postu) 
25 października 2012 (czwartek) – 9 Zul-Hidżdża 1433

KuRBan BajRaM (Ied Al-Adha)
1. dzień 
26 października 2012 (piątek) – 10 Zul-Hidżdża 1433
2. dzień 
27 października 2012 (sobota) – 11 Zul-Hidżdża 1433
3. dzień 
28 października 2012 (niedziela) – 12 Zul-Hidżdża 1433
4. dzień 
29 października 2012 (poniedziałek) – 13 Zul-Hidżdża 1433

nowy RoK MuzułMańsKi (1434 hidżry)
15 listopada 2012 (czwartek) -1 Muharram 1434 

dzień aszuRa (dzień pokuty i postu)
24 listopada 2012 (sobota) – 10 Muharram 1434 

MuzułMańsKi związeK Religijny w Rzeczypospolitej polsKiej 
Najwyższe Kolegium 
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13F, tel./fax +48 85 732 40 23, kom. +48 605 612 137 

Adres do korespondencji: skr. pocz. nr 2, ul. Mieszka I 14, 15-050 Białystok 8
www.mzr.pl, mzr@mzr.pl

oświadczenie rady wSpólnej katolików 
i MuzułManów na Xii dzień iSlaMu 

w kościele katolickiM w polSce 26 Stycznia 2012 r.
Inspirowani przesłaniem Papieskiej 

Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na 
zakończenie ramadanu, tegoroczny Dzień 
Islamu obchodzimy pod hasłem „Chrze-
ścijanie i muzułmanie: poparcie dla du-
chowego wymiaru człowieka”. Źródłem 
wielkości człowieka w obu tradycjach jest 
jego Boskie pochodzenie. W chrześcijań-
stwie wyraża się ono w stworzeniu na ob-
raz i podobieństwo Boga oraz w tajemnicy 
wcielenia Jezusa Chrystusa. W islamie wy-
jątkowy status człowieka wynika z powo-
łania do posłusznego realizowania funkcji 
namiestnika Boga na ziemi. Niezależnie od 
różnic antropologicznych obie religie łączy 
zależność od Stwórcy. 

Tegoroczną refleksję nad duchowym 
wymiarem człowieka katolicy i muzuł-
manie w Polsce podejmują w kontekście 
dynamicznych procesów kulturowych 
i przemian społeczno-politycznych. Bez 
wątpienia ogromnym wyzwaniem dla lu-
dzi wierzących są galopujące procesy la-
icyzacyjne, próbujące sprowadzić człowie-
ka wyłącznie do poziomu materialnego, 
a religię przesunąć na margines życia spo-
łecznego lub zamknąć całkowicie w sferze 
prywatnej. 

Wymiar duchowy pomaga człowieko-
wi rozwijać się, korygować postawę wobec 
Boga oraz kształtować właściwą relację do 
drugiej osoby. W zdecydowany sposób 

wyraża to chrześcijańskie przykazanie mi-
łości. Podobnie brzmi islamskie przesłanie, 
do którego odwołuje się dokument au-
torstwa muzułmanów „Jednakowe słowo 
dla nas i dla was” z 2007 roku. Czytamy 
w nim: „Miłość bliźniego jest integralną 
częścią wiary w Boga i miłości Boga, ponie-
waż w islamie bez miłości bliźniego nie ma 
prawdziwej wiary w Boga i prawości”. Du-
chowy wymiar odgrywa także istotną rolę 
w wychowaniu człowieka. W orędziu na 
tegoroczny Światowy Dzień Pokoju papież 
Benedykt XVI podkreślił znaczenie wiary 
w wychowaniu młodzieży, twierdząc, że 
„to nie ideologie zbawiają świat, lecz je-
dynie wpatrywanie się w żyjącego Boga”. 
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a wiara musi łączyć, a nie dzielić, prowa-
dzić nas ku Bogu i ku życiu wiecznemu”.

Tradycją corocznych spotkań organi-
zowanych z okazji Dnia Islamu stało się 
odczytywanie wersetów Świętych Ksiąg, 
poświęconych zagadnieniom duchowego 
wymiaru człowieka. Wprowadziły one 
uczestników spotkania w tematykę prze-
wodnią obchodów, rozwiniętą w dwu-
głosie chrześcijańsko-muzułmańskim 
podczas wystąpień ks. dr. Tomasza Stę-
pienia (UKSW) i dr. Artura Konopackiego 
(RWKM), po których impresjami z pie-
szej pielgrzymki z Jerozolimy do Asyżu 
podzielił się z zebranymi Roman Zięba. 
Zwieńczeniem refleksji wokół chrześci-

Xii dzień iSlaMu w kościele katolickiM

Spotkanie w Warszawie…
„Chrześcijanie i muzułmanie – popar-

cie dla duchowego wymiaru człowieka”, 
tak brzmiało hasło tegorocznego Dnia Isla-
mu w Kościele katolickim, obchodzonego 
w Polsce już po raz dwunasty. Miejscem 
centralnych obchodów była Warszawa, jed-
nak lokalne uroczystości odbyły się także 
w innych miastach: Katowicach, Krako-
wie i Olsztynie. Spotkanie modlitewne 26 
stycznia, w Domu Parafialnym przy parafii 
katedralnej św. Floriana na warszawskiej 
Pradze, któremu przewodniczył z ramienia 
Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Romu-
ald Kamiński, rozpoczęło się zawiązaniem 
wspólnoty i powitaniem zgromadzonych 
katolików i muzułmanów, w tym ambasa-
dorów państw muzułmańskich w Polsce; 
muftiego i przewodniczącego Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Re-
ligijnego w RP, Tomasza Miśkiewicza oraz 
reprezentantów środowiska tatarskiego: 
Haliny Szehidewicz, Dżemili Smajkiewicz-
-Murman, Mirosławy Koryckiej i Grzegorza 
Bogdanowicza; współprzewodniczących 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: 
ks. dr. Adama Wąsa i dr. Artura Konopac-
kiego; przedstawicieli Polskiej Rady Chrze-
ścijan i Żydów: Zbigniewa Nosowskiego, 
Marty Titaniec oraz o. Marka Nowaka; 
prezesa Instytutu Dialogu Dunaj, Selçuka 
Mustafy Özcana i prezesa Fundacji D.O.M., 
Zdzisława Bieleckiego, a także członków 
Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrze-
ścijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyre-
ligijnego Konferencji Episkopatu Polski, 
duchownych i sióstr zakonnych, przedsta-
wicieli środowisk akademickich.

Gospodarz obchodów, biskup Romu-
ald Kamiński podkreślił, że sens dialogu 
międzyreligijnego kryje się w poszuki-

waniu tego, co łączy religie i wzajemnym 
poznaniu: „Dziękuję Bogu za tę możliwość 
spotkania i bliższego poznania się muzuł-
manów i chrześcijan”. Mufti RP, Tomasz 
Miśkiewicz, skierował podziękowania – 
w imieniu społeczności muzułmańskiej 
w Polsce – dla Episkopatu Polski za usta-
nowienie i organizowanie Dnia Islamu 
w Kościele katolickim oraz Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów za kontynuację 
dialogu katolicko-muzułmańskiego, który 
„obecny jest w Polsce od 600 lat, bo tyle 
lat mieszkają tu Tatarzy polsko-litewscy”, 
a „Polska jest doskonałym przykładem dia-
logu kultur i religii.” Zaznaczył, że „mając 
w sercach wiarę, nie zapominamy o Bogu, 

Duchowa strona człowieka uwrażliwia go 
na transcendencję, a przez to pozwala od-
krywać znaczenie prawdy, sprawiedliwo-
ści, wolności i pokoju oraz przekazywać je 
przyszłym pokoleniom. 

Pomijanie duchowego wymiaru czło-
wieka czyni go uboższym, prowadząc do 
odrzucenia Boga i ludzi. Konsekwencje 
takiego czynu widoczne są w nasilających 
się w różnych częściach świata aktach 
przemocy. Z niepokojem obserwujemy 
trudną sytuację chrześcijan w Pakistanie, 
a szczególnie losy Asii Bibi. Ze smutkiem 
przyjmujemy eskalację ataków w Nige-
rii, będącej kolejnym krajem, w którym 
religię wykorzystuje się w konflikcie et-
nicznym i politycznym. Bolejemy zwłasz-
cza nad wyrazami nietolerancji w Polsce, 
czego przykładem była próba podpalenia 

Centrum Muzułmańskiego w Białymsto-
ku w sierpniu 2011 roku. Rada potępia te 
i wszelkie inne formy islamofobii i chry-
stianofobii. 

W ubiegłym roku obserwowaliśmy 
wolnościowy zryw ludów arabskich. Nie 
tracimy nadziei, że solidarność muzułmań-
sko-chrześcijańska, której byliśmy świad-
kami na Placu At- Tahrir w Kairze, nie była 
tylko potrzebą chwili, lecz stanie się stałym 
elementem w relacjach między wyznaw-
cami obu religii. Podobnie jak w Nigerii, 
gdzie przemocy terrorystów sprzeciwia-
ją się młodzi muzułmanie i chrześcijanie, 
pomagając sobie nawzajem w obronie ko-
ściołów i meczetów. Mamy też nadzieję, 
że wysiłki naszej Rady, podejmowane na 
rzecz wzajemnego zrozumienia i zgodne-
go współistnienia, zainspirują do refleksji 

nad możliwością pokojowych kontaktów 
chrześcijańsko- muzułmańskich i staną się 
zaproszeniem do wejścia na drogę dialogu. 

Jesteśmy przekonani, że obecny Dzień 
Islamu przypomni katolikom i muzułma-
nom o ich wielkim duchowym potencjale, 
który jest nie tylko darem, ale także zada-
niem, jakie ludzie wierzący mają wobec 
Boga, człowieka i świata. 

W imieniu członków Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów: 

ks. Adam Wąs SVD 
współprzewodniczący 

ze strony katolickiej

Artur Konopacki 
współprzewodniczący 

ze strony muzułmańskiej

Hierarchowie zasiedli obok siebie…
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jańsko-muzułmańskiego poparcia dla du-
chowego wymiaru człowieka były modli-
twy przedstawicieli każdej z religii wraz 
z przekazaniem znaku pokoju oraz agapa. 

Obchody Dnia Islamu w Kościele kato-
lickim wpisują się w kalendarz szeregu ini-
cjatyw podejmowanych w ramach dialogu 
międzyreligijnego, organizowanych w róż-
nych miastach przez różne stowarzyszenia 
i ośrodki, tak o charakterze modlitewnym, 
jak i naukowym lub kulturalnym, ale – co 
najważniejsze - służą jednemu celowi, czyli 
obopólnemu poznawaniu się i budowaniu 
wzajemnego szacunku zgodnie z wezwa-
niem Jana Pawła II, który w 1985 r. w Bruk-
seli zachęcał „wszystkich wierzących, 
chrześcijan i muzułmanów, do lepszego 
wzajemnego poznania, do prowadzenia 
dialogu, by móc w pokoju współistnieć 
i wzajemnie się ubogacać”. 

Magdalena Lewicka

…oraz spotkanie w Krakowie
Rozpoczęło się ono 1 lutego br. w ba-

zylice franciszkanów. Zebranych, w tym 
przedstawicieli polskiej społeczności mu-
zułmańskiej, powitał tamtejszy rektor 
o. Stanisław Glista. „Niech ta modlitwa 
przyczyni się do budowania relacji peł-
nych pokoju, wzajemnego zrozumienia 
i szacunku” – powiedział. Ks. biskup 
Grzegorz Ryś, który przewodniczył Na-
bożeństwu Słowa, zwracając się do ze-
branych stwierdził m.in.: „To, co jest 
doczesne, cielesne, jeśli stanie się narzę-
dziem manipulowania wiarą, to staje się 
źródłem i sporów, i nietolerancji. Tam, 
gdzie się wiarę urzeczawia, najprościej 
jest potem, aby ją zideologizować i żeby 
się stała sztandarem dla nietolerancji”.  
 Głos zabrali następnie muzułmanie. Musa 
Czachorowski, członek Najwyższego Ko-
legium Muzułmańskiego Związku Reli-

gijnego RP przypomniał słowa zapisane 
w Koranie: „Bóg stworzył nas plemio-
nami i narodami, abyśmy się wzajemnie 
poznawali i dawali sobie wzajem to, co 
najlepsze”. Hayssam Obeidat, prezes Kra-
kowskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej 
RP, wyraził potrzebę dialogu i wspólnych 
działań, np. na polu charytatywnym. 

Po tym wydarzeniu duchowym, na tere-
nie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
odbyła się rozmowa muzułmanów i chrze-
ścijan. Dotyczyła ona przede wszystkim 
codziennych doświadczeń w kontaktach, 
które mają istotny wpływ na postrzeganie 
przedstawicieli obu religii. Ze strony mu-
zułmańskiej uczestniczyli w niej: Yousif 
Abuzied, pochodzący z Sudanu lekarz 
i działacz społeczny z Rudy Śląskiej oraz 
Musa Czachorowski, rzecznik prasowy 
MZR. Stronę chrześcijańska reprezento-
wali: ks. Tadeusz Czakański, zaangażo-
wany w dialog katolicko-muzułmański 
na Śląsku, i Tadeusz Cisowski, student, 
który jako woluntariusz miesiąc pracował 
w szpitalu bonifratrów w Nazarecie. Roz-
mowę poprowadził dr Marek Kita z Insty-
tutu Ekumenii i Dialogu UPJPII.

Goście opowiadali przede wszystkich 
o swoich osobistych doświadczeniach. 
Tadeusz Cisowski spotkał się podczas 
pobytu w Nazarecie z wieloma przy-
kładami głęboko duchowych postaw 
ludzi wierzących, dla których religia 
jest rzeczą naturalną i poważną. Wiarę 
potwierdzają własnym postępowaniem. 
Podobny był przekaz Yousifa Abuzieda: 
wiara otwiera nas na kontakty z innymi 
ludźmi, łączymy się z nimi w ich cier-
pieniach i problemach. „Modlę się, aby 
Bóg wspomagał każdego potrzebującego 
człowieka” – powiedział. Wspierał go 
w tym ksiądz Czekański, którego zda-
niem droga do Boga wiedzie poprzez 
człowieka. Jak zauważył Musa Czacho-
rowski, ludzie wierzący są sobie bliscy, 
bowiem to wiara buduje duchowość, na-
dającą sens naszemu istnieniu. 

Poruszane tematy spotkały się z du-
żym zainteresowaniem kilkudziesięciooso-
bowej publiczności. Spotkanie, przygoto-
wane przez Duszpasterstwo Ekumeniczne 
archidiecezji krakowskiej, Międzywydzia-
łowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz 
ojców franciszkanów, potwierdziło fakt, 
że jest ogromna potrzeba wzajemnych 
kontaktów przedstawicieli obu religii na 
najniższym, najrozleglejszym pułapie. To 
codzienne wydarzenia, codzienne działa-
nia konstruują wzajemny obraz muzułma-
nów oraz chrześcijan. Bądźmy zatem tymi, 
którzy wierzą, czynią dobro, zakazują zła 
i widzą w drugim człowieku Boże dzieło. 

 (ski)

Od lewej: Marek Kita, Musa Czachorowski, 
Tadeusz Cisowski, Yousif Abuzied, Tadeusz Czekański.

Zebrani z zainteresowaniem słuchali 
o muzułmańskich i chrześcijańskich doświadczeniach.
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Bismillahi arrahmani rrahim
Jest taka pora roku, która prowadzi 

do częstych konfliktów między kon-
wertytami. Co roku wysuwane są te 
same argumenty. Jedni mniej, drudzy 
bardziej chcą do swoich racji przekonać 
osobę po przeciwnej stronie.

Strona jest przeciwna tylko pozor-
nie, ponieważ na szczęście wszyscy 
chcemy swoimi uczynkami zadowolić 
Allaha. Chwała Mu za to, że pozwolił 
nam być tym, kim jesteśmy. Myślę, że 
wiadomo już do czego zmierzam: Boże 
Narodzenie, Sylwester, Tłusty Czwar-
tek, Walentynki, Dzień Kobiet, potem 
chwila oddechu – i Wielkanoc. Wreszcie 
następuje względna cisza, która prowa-
dzi nas do wzmocnienia w zjednocze-
niu ramadanowym, także ku dołożeniu 
siły Świętem Ofiarowania i koniec roku 
muzułmańskiego tuż-tuż potem.

Temat choinki i opłatka mamy za 
sobą. Wybuchy fajerwerków nowo-
rocznych też za nami. Walentynki zaś 
coraz bliżej. Jeżeli któraś z nas poczuje 
w sercu ciut więcej narzucanego przez 
media romantyzmu, to prosiłabym, 
aby przeżyła ten dzień bez poczu-
cia winy z powodu radości wywoła-
nej otrzymaną od męża czekoladką 
w kształcie serca. Uważam, że to nic 
złego, jeśli mąż w taki pozytywny spo-
sób dał się ponieść ogólnemu nastrojo-
wi. To samo dotyczy kwiatka w Dzień 
Kobiet. W czwartki poszczę, ale nie 
ukrywam, że już cieszę się na myśl, że 
na moim biurku w pracy będzie czekał 
pączek, który dostarczy firma współ-
pracująca z naszą. W zeszłym roku 
pączki miały różowy lukier i były rów-
nie smaczne jak piękne. Co do Wielkiej 
Nocy, obchodzonej przez większość 
naszych rodzin – mnie z jajkiem omi-
jają, podobnie jak i z opłatkiem. Wie-
przowiny na stole mniej, alkohol pity 
bardzo symbolicznie lub wcale – więc 
te wiosenne dni nie wywołują we mnie 
traumy z powodu podjęcia decyzji czy 
spotkać się z bliskimi, czy nie.

Oczywiście nie namawiam nikogo 
do „złego” i jeśli redaktor uzna słusz-
ność wydrukowania mojego tekstu, to 
nie znaczy, że zawsze ze wszystkim się 
zgadza. Chyba setny raz przypomnę, 
że moją dewizą życiową jest fakt, iż is-
lam to porozumienie jednostki z Alla-
hem. Dlatego mimo, że pozwalam so-
bie publicznie głosić moje zdanie – nie 
biorę na siebie odpowiedzialności za 

czystość dusz i sumień moich współbraci. 
Jestem pewna, że każdy stara się dążyć do 
zadowolenia Allaha na swój sposób i nikt 
nie neguje praw boskich, a także instrukcji 
życia zawartej w Sunnie. Żeby zdać egza-
min, uprawniający nas do jazdy samocho-
dem, musimy znać przepisy drogowe, co 
nie znaczy, że czasem nie zdarza nam się 
przekroczyć prędkości i zapłacić słusznie 
otrzymanego mandatu. 

Dobry Allah powołał nas do życia 
w Polsce. Uważam, że tu mamy żyć, słu-
żyć i szerzyć islam. Nie jest łatwo, dużo 
pracy przed nami. Prawo boskie, naka-
zujące i zakazujące wielu rzeczy, spra-
wia wielokrotnie, że powstają między 
nami konflikty, o których wspomniałam 
powyżej. Dołożę do tych niepewnych 
dni, w których uczestniczymy bądź nie 
– Dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, organizowany od dwudziestu 
lat przez Jurka Owsiaka. Jest tam dużo 
szumu, muzyki i są te piekielne fajer-
werki. I co teraz? Poszłam z przyjaciółmi 
z osiedla na finał Orkiestry. Wrzuciłam do 
puszki pieniążka, do hidżabu przykleiłam 
czerwone serduszko. Nasze muzułmań-
skie dzieci też mogą potrzebować pomo-
cy, udzielanej często dzięki działalności 
Owsiaka. Ostatnio o tym dużo myślałam. 
Koleżanka urodziła córeczkę, wcześnia-
ka. Dziewczynka żyje dzięki rozwojowi 
medycznemu, dzięki Allahowi, co za tym 
oczywiście idzie. Nam też mogą rodzić się 
wcześniaki, dlatego żyjąc w kraju, na wy-
branej nam przez Allaha ziemi, musimy 
łączyć się ze społeczeństwem. 

Wychodźmy więc w takie dni do 
ludzi, łączmy się, pokażmy że jeste-
śmy w swej inności bardzo bliscy. 
Zmieniajmy spojrzenie na nas samych, 
szerzmy islam. Popierajmy takie akcje 
– a z czasem może wpłyniemy na spo-
sób prowadzenia tego typu imprez. 
Wówczas mamy szansę powolutku 
wprowadzać wyciszenie i spokój. Kie-
dy obserwowałam ludzi podczas wy-
buchu fajerwerków – dym, a także za-
pach towarzyszący temu wydarzeniu 
wcale nie powalił ich na kolana. Może 
pewnego dnia zrozumieją, że ten cały 
szum i rwetes nie jest wcale potrzeb-
ny. Oczywiście, wszystko wymaga lat. 
Nie zmienimy nastawienia do islamu 
z dnia na dzień. Jednak róbmy „coś” 
każdego dnia, walczmy na drodze Al-
laha słowem i czynem. 

Jeśli ktoś nie jest przekonany do 
takiej formy głoszenia islamu, to niech 
bezkrytycznie przechodzi obok. Ale 
niech nie urządza np. demonstracji an-
tychoinkowych, a także dotyczących 
innych wydarzeń będących częścią 
roku ludzi spoza islamu. Większość 
czytelników może nie wiedzieć o ja-
kie demonstracje mi chodzi, jednak ci, 
którzy korzystają np. z portali typu Fa-
cebook wiedzą w czym tkwi problem. 
W określonych okresach w zdjęciach 
profilowych niektórych muzułmanów 
pojawiają się przekreślone choinki, fa-
jerwerki. Po co? Czy widział ktoś, żeby 
w okresie Ramadanu bądź naszych 
świąt niemuzułmanie robili cos podob-
nego? Pamiętajmy, że w od nas zależy 
jak jesteśmy postrzegani. Sami sobie 
wystawiamy świadectwo i nie doszu-
kujmy się nietolerancji w otaczającym 
nas świecie. Bądźmy sami tolerancyjni. 
Muzułmanie wyjeżdżający z Polski do 
krajów Europy mają do tego prawo. 
Myślę, że cudnie jest mieszkać w dziel-
nicach muzułmańskich, gdzie bez kło-
potu kobiety idą w chustach na zakupy 
do sklepu z produktami halal, a męż-
czyźni spacerują w galabijach. Ci, co 
zostają w Polsce niech powolutku dążą 
do tego, żeby i u nas były sklepu halal, 
przedszkola muzułmańskie i baseny 
tylko dla kobiet. Nie krzyczmy na brak 
zrozumienia. Niewłaściwa ostrożność 
i obawa przed ludźmi nie ustrzegą nas 
przed błędami ani grzechami. Szerzmy 
islam w sobie.

Agnieszka Amatullah Witkowska

Agnieszka Amatullah Witkowska

coroczne rozterki
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Bóg, poprzez Qur’an oraz posłannic-
two wspaniałego Proroka Muhammada 
(s.a.w.s.) przekazywał wiedzę innym mu-
zułmanom i nie tylko. 

Z przekazu Dżabira, przekazane przez 
Muslima, że Prorok (s.a.w.s.) miał w zwyczaju 
otwierać swe kazanie tymi słowami: „Najlep-
szym słowem jest Księga Allaha, najlepszą drogą 
jest [droga] Muhammada. Najgorszym uczyn-
kiem jest innowacja, i każda innowacja jest zbłą-
kaniem.” W przekazie an-Nasâ`i znajdujemy 
także: „Każde zbłąkanie prowadzi do Piekła.”

W okresie przedświątecznym, świą-
tecznym i sylwestrowym i już zbliżającym 
się okresie walentynkowym, wielu z nas 
jest wystawiany na wiele prób. Zastana-
wiamy się niejednokrotnie, co będzie do-
bre dla nas i dla naszych rodzin, czy też 
przyjaciół – spędzenie z nimi świąt czy 
odejście od tej tradycji i pozostawienie jej? 
A może kompromis? 

Wigilia i „Boże” Narodzenie

Wielu z nas wówczas tłumaczy so-
bie, że zostawienie wigilijnego stołu jest 
czymś złym, bo obrażamy rodzinę, co jest 
złe z punktu widzenia islamu, jako że od-
cinanie więzi, które nas łączą z rodziną 
jest godne pogardy ze strony islamu. Na 
sam koniec tłumaczymy sobie, że swoją 
obecnością robimy daw’a. Ale, czy aby na 
pewno to takie wszystko piękne i zgodne 
z nauką Proroka (s.a.w.s.)?

Anas, radiya Allahu anhu, przekazał, że 
gdy Prorok (s.a.w.s.) przybył do Medyny, były 
w czasach ignorancji (dżahilija) dwa dni, pod-
czas których ludzie Medyny bawili się. Powie-
dział dla nich: „Mieliście dwa dni, podczas któ-
rych bawiliście się, ale Allah wymienił je na coś 
lepszego: Święto Ofiarowania (Eid Al Adha) 
i Święto Zakończenia Ramadanu (Eid Al Fitr).

(Saheeh Sunan an-Nasaa’ee, vol. 1, p. 
341, no. 1465.)

Oraz: I nakazaliśmy człowiekowi co do jego 
rodziców: – matka nosiła go pośród wielu tru-
dów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach 
– „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do 
Mnie zmierza wędrowanie!” A jeśli oni będą 
jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi doda-
wał współtowarzyszy – o czym nie masz żadnej 
wiedzy – to nie słuchaj ich! Jednak zachowuj się 
w stosunku do nich na tym świecie w sposób 
godny! Idź drogą tych, którzy się do Mnie na-
wrócili. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwiesz-
czę wam to, co czyniliście. (Qur‘an, 31:14-15)

Ibn Al Qayim rahimahullâh (wybitny 
uczony, nauczyciel m.in. Ibn Kathira) po-

wiedział w swej książce „Ahkam Ahl-ul-
-Dhimmâh”:

„Jeśli chodzi o składanie życzeń lub ży-
czenie innowiercom wszystkiego najlepszego 
z okazji ich świąt zawierających kufr (niewia-
rę), to jest to jednogłośnie zakazane. Nawet je-
żeli osoba, która to mówi nie popadnie w kufr 
(niewiarę), to [i tak] jest to zakazane. Ma to 
taki sam poziom jak gratulowanie im za to, że 
kłaniają się krzyżowi. Należy to do większych 
grzechów (kabâir) u Allaha. Jest to większym 
złem niż gratulowanie komuś za to że pije alko-
hol, że kogoś zabił, popełnił cudzołóstwo i tego 
typu rzeczy. Wielu ludzi, którzy nie znają reli-
gii tak czynią, nie wiedząc jak okrutne jest to, 
co czynią. Tak więc, ktokolwiek gratuluje ko-
muś za grzechy które popełnił, innowacje czy 
niewiarę, ten ściąga na siebie Gniew Allaha.”

Gdy przyjmujemy islam, i nasz rodzina 
bądź znajomi, z którymi zwykli byliśmy 
celebrować owe święto chrześcijańskie, są 
przeciwni naszemu wyborowi i nas w nim 
nie wspierają, to tak czy owak- czy będzie-
my z nimi podczas świąt, czy nie, sam fakt 
konwersji będzie wielka ujmą na ich du-
mie, a z nas zrobią dziwaków i fanatyków. 
W ich oczach i tak będziemy kimś innym. 
Brak naszej osoby podczas świątecznego 
stołu, okaże nie tylko szacunek do własnej 
religii ale też utwierdzi ich w przekonaniu, 
że droga którą wybraliśmy jest dla nas tą, 
która nasz uszczęśliwia, zarówno w Dunja, 
jak i Akhira, i prędzej czy później, za wolą 
Allah ta’ala staną się nam przychylni. Moż-
liwe, że Bóg tchnie w nich zainteresowanie 
i podsunie im wiele pytań dotyczących is-
lamu, co oczywiście będzie piękną możli-
wością dla zrobienia Da’awah.

Rozważając inną możliwość: Jeśli 
kompani naszego dotychczasowego ży-
cia, są dla nas oparciem i bez względu na 
nasze wybory nadal nas szanują, i nie ma 
to jak najmniejszego wpływu na stosunki 
między nami, dla nich nasza nieobecność 
przy stole wigilijnym, będzie zrozumiała. 
Najprawdopodobniej będą się zastana-
wiać dlaczego tak się dzieje, że jednak nie 
dołączymy do nich. Będą im się nasuwać 
inshaALLAH niezliczone pytania: Dlacze-
go? Po co? W jakim celu? I wtedy prędzej 
czy później będziemy mogli im udzielić 
inshaALLAH poprawnej odpowiedzi 
i zbliżyć ich do prawdziwej drogi. Moż-
liwe, że będziemy mieli możliwość prze-
prowadzenia takiej rozmowy przy fakcie 
konwersji. 

Wszystko to wówczas odbędzie się 
w halal sposób inshaALLAH. 

Da’awa poprzez dokonywanie haram?

Biorąc pod uwagę Qur’an i Sunnę 
Proroka (s.a.w.s), a także jednoznaczną 
opinię uczonych zarówno klasycznych 
(Ibn Taymiyyah, Ibn Al Qayyeem) a także 
tych teraźniejszych, dołączanie do takiego 
wigilijnego stołu, wg mnie, nie jest tylko 
dobre z punktu islamu, ale pomaga też 
w uniknięciu niezręcznych sytuacji, pro-
wadzących nas do grzechu np.: dzielenie 
się opłatkiem, jedzenie zabronionych wi-
gilijnych potraw czy wymiana prezentów 
itp. Islam podkreśla, że dozwolone nam 
jest jedzenie Ludu Księgi tzn. Żydów, jak 
i Chrześcijan, lecz zabronione jest, gdy 
zostało poświęcone innemu bogu niż AL-
LAH, tak jak czytamy w Qur’anie w Surze 
Al Baqara, werset 173:

On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mię-
sa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na 
ofiarę czemuś innemu niż Bogu. Lecz ten, kto 
został do tego zmuszony, nie będąc buntowni-
kiem ani występnym, nie będzie miał grzechu. 
Zaprawdę’ Bóg jest przebaczający, litościwy!

Takie wigilijne jedzenie, jak najbardziej 
jest przygotowywane w imię Boga, lecz nie 
jedynego a w trzech osobach tzn. że jedna 
trzecia tego jedzenia nam jest dozwolona, 
a reszta nie, więc z 12 tradycyjnych potraw 
tylko 4 są nam dozwolone, a reszta zakaza-
na? Bzdura!!!

A więc takie jedzenie jest jak najbar-
dziej zakazane każdemu muzułmanino-
wi i w tym wypadku jedząc je na oczach 
rodzin, może i jest miłe i może też być 
odebranie jako okazanie szacunku, ale to 
nie jest robienie im da’awa! Jako że da’a-
wa podczas robienia grzechu nie będzie 
miało błogosławieństwa bez względu na 
najszczersze chęci i intencje. To tak, jak by 
muzułmanka w niqabie poszła robić da’a-
wa do dyskoteki, swoim znajomym. Nie-
odpowiednia osoba w nieodpowiednim 
miejscu, wszystko ma swój czas i swoje 
miejsce. Tak samo jak wiedza jaka przeka-
zujemy ludziom powinna być dostosowa-
na do ich zaangażowania w tą religie bo są 
rzeczy i aspekty które nawet muzułmanie 
z wieloletnia praktyka i z wyjątkowym du-
żym imanem i świadomością religijna nie 
są wstanie zrozumieć. 

Walentynki

Prorok (s.a.w.s.) powiedział że ci co ich 
(niewiernych) naśladują nie są jednymi 
z nas. Ten hadis podkreśla istotną rzecz, by 

Tamara Abdurrahman

Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu!
Sura 4:120 (Bielawski): On [Szatan] obiecuje im i budzi w nich pragnienia; lecz szatan obiecuje tylko złudę!
Bismillahi Arrahmani Rrahim

każda innowacja jeSt zbłąkanieM
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Jak co roku, grudzień był miesiącem 
świątecznym dla naszych braci chrześcijan. 
Obchodzili oni bowiem swoje największe 
święto: Boże Narodzenie. W kraju, w któ-
rym żyjemy, nie sposób odciąć się od świą-
tecznej atmosfery jaka panuje na ulicach 
i w sklepach, podobnie jak nie sposób unik-
nąć wielu refleksji z tym związanych, choć 
z oczywistych względów my, muzułma-
nie, przecież nie świętujemy. Jednak tylko 
ktoś bez żadnych uczuć i bez jakiejkolwiek 
empatii może powiedzieć, że nic go to nie 
obchodzi, zaś świąteczne zamieszanie i at-
mosfera uroczystości nie wywiera jakie-
gokolwiek wpływu na to, co czujemy i jak 
się zachowujemy. W żadnym innym czasie 
ekspedientka po dokonaniu zakupów nie 
życzy mi wszystkiego najlepszego. I w żad-
nym innym okresie nie składam wzajem-
nych życzeń tak często jak wtedy. Życze-
nia składają mi znajomi, współpracownicy 
i wielu, wielu innych ludzi, których najczę-
ściej nawet nie znam, a którzy nie wiedzą, 
że jestem muzułmanką i tych świąt nie ob-
chodzę. Jakie to jednak ma znaczenie dla 
kogoś, kto po prostu wyraża w taki właśnie 
sposób swoją dla mnie sympatię?

Na życzenia zdrowia i szczęście odpo-
wiadam zawsze tym samym i nie wyobra-
żam sobie, abym mogła tego nie zrobić, 
sprawiając komuś przykrość, gdy sama nic 
przecież nie tracę przekazując komuś sło-
wa wszystkiego najlepszego w JEGO świę-
to. Spokój i szczęście należą się bowiem 
nam wszystkim, niezależnie od wyznania. 

Tego należy wszakże życzyć ludziom. Nie 
tylko zresztą od święta.

Uważam, że ludzi nie powinna ni-
gdy dzielić religia. Szczególnie, żadna 
z wywodzących się ze wspólnego pnia, 
a takimi są judaizm, chrześcijaństwo i is-
lam. Niestety, to co dla mnie i wielu in-
nych jest oczywiste, nie bywa wielokroć 
takim dla wszystkich, szczególnie dla 
tych, w islamie jeszcze nieokrzepłych. 
Między innymi dla wielu braci i sióstr, 
którzy przeszli konwersję, czyli z chrze-
ścijan lub nawet zdeklarowanych ateistów 

zostali muzułmanami. Zjawisko w ostat-
nim czasie stało się dość częste i niestety 
niesie za sobą określone skutki. Wydaje 
się nawet, że na dłuższą metę mogą one 
być dla nas wszystkich niebezpieczne. 
Zrozumiałe jest bowiem, że takie osoby 
mają wiele pytań i poszukują na nie od-
powiedzi. Szukają ich wszędzie, również, 
a może nawet przede wszystkim w In-
ternecie i przynajmniej w początkowym 
okresie przyjmują je bezkrytycznie. Na-
tłok informacji, nierzadko sprzecznych ze 
sobą, powoduje zamieszanie. A przecież 
tak naprawdę nikt nie panuje nad tym, co 
znajduje się w sieci. Informacje udziela-
ne przez współwyznawców, którzy sami 
również wciąż jeszcze pytają, pomagają 
w niewielkim stopniu. Dochodzi do tego 
naturalna chęć do zaakcentowania swojej 
odrębności, nowej drogi życiowej. 

Wszystko to zazwyczaj przy braku ele-
mentarnej wiedzy i zdolności logicznego 
myślenia. Przez zadziwiający pęd do two-
rzenia gett i zasklepiania się we własnych 
problemach oraz niczym nieuzasadnione 
przekonanie, że powinniśmy dzielić się na 
nas i na nich, i że to my właśnie jesteśmy 
tymi lepszymi, którzy na innych mogą pa-
trzeć z góry. Nic bardziej mylnego. I nie ma 
nic, co bardziej przeczyłoby tak powszech-
nie dzisiaj poruszanej idei dialogu między-
religijnego, wzajemnemu poszanowaniu 
oraz życiu w zgodzie.

Żeby zrozumieć, jakie normy zacho-
wania wobec wyznawców innych religii 

się odróżniać i nie podążać za niewiernymi 
tzn. nie tylko za ich praktykami ale tez za-
chowaniem i ubiorem. 

14 Luty – Dzień Ludzi Chorych Na 
Epilepsję – to mało popularne znaczenie 
tego dnia bardziej wszystkim kojarzy się 
z dniem zakochanych, dniem „świętego” 
Walentego, którego wspomnienie litur-
giczne obchodzone jest w KK tego samego 
dnia. Czy sam fakt, że to święto Walen-
tego – katolika, który został mianowany 
świętym i jest obiektem czci, nie powinno 
odstraszać wszystkich wyznawców religii 
monoteistycznej – w dosłownym znaczenie 
tego słowa? Oczywiście wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego że poza tym ‘małym’, 
‘świętym’ mankamentem (który w praw-
dzie nie jest taki mały bo to najzwyklej-
szy shirk) jest bardzo miłym i przyjaznym 
świętem. Mamy okazje powiedzieć ko-
muś, że go kochamy -najlepiej żonie bądź 
mężowi, bo kontakty w islamie między 
niemałżonkami są kwestią nielegalną i naj-

zwyklejszym aktem zina. Nasza żona, nasz 
mąż będzie szczęśliwy tego dnia, będą się 
czuli kochani i potrzebni. Ot, niewinny ob-
jaw romantyzmu. Ale czy aby na pewno 
potrzebne jest nam naśladowanie takiego 
komercjalnego shirku? Czy nie możemy 
pozwolić naszej żonie ukochanej by czuła 
się wyjątkowo, inaczej od innych kobiet, 
wyróżnioną, kochaną codziennie? Czy 
nie możemy im mówić o naszej miłości do 
nich dziennie, a nawet kilka razy dziennie? 
Czy nie możemy zapewnić naszych mę-
żów o naszej miłości i szacunku do nich 
codziennie, w najbanalniejszym momencie 
od poniedziałku do niedzieli? Ale szaytaan 
wtargnął do naszych umysłów tak głębo-
ko, że jedynym momentem okazania miło-
ści, czy też najlepszym są właśnie – z pre-
medytacją przez małe ‘w’ – nic nie znaczą-
ce – walentynki? Szaytaan pięknie nam, 
muzułmanom - ludziom oddającym cześć 
tylko i wyłącznie Allahowi SWT – wmówił, 
że naśladowanie niewiernych, i przy tym 

dopuszczanie się grzechowi jest czymś do-
brym i miłym, i ogólnie lubianym. A co za 
tym idzie – ogólnie akceptowanym. 

Oto obietnica Szaytaana, kiedy został 
wyklęty przez Allah taala: Przeklął go Bóg, 
a on powiedział: „Ja z pewnością wezmę sobie 
oznaczoną część spośród Twoich sług! I spro-
wadzę ich z drogi, i wzbudzę w nich pragnienia, 
gdy rozkażę im – oni będą obcinali uszy bydłu, 
gdy rozkażę im – oni będą zmieniać stworzenie 
Boga!” A kto weźmie sobie szatana jako opieku-
na, zamiast Boga, ten ponosi stratę oczywistą. 
On obiecuje im i budzi w nich pragnienia; lecz 
szatan obiecuje tylko złudę! Dla tych miejscem 
schronienia jest Gehenna. I nie znajdą oni od 
niej wybawienia! A tych, którzy wierzą i czynią 
dobre dzieła – My wprowadzimy do Ogrodów, 
gdzie w dole płyną strumyki; tam będą przeby-
wać wiecznie – nieśmiertelni. Obietnica Boga 
jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy niż 
Bóg w tym, co mówi? (Qur‘an, 4: 118-122)

Tamara Abdurrahman

Iza Melika Czechowska 

najbliżSi Są naM ci, którzy wierzą…
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obowiązują nas, muzułmanów, trzeba za-
stanowić się co na ich temat mówi Koran.

„O wy, którzy wierzycie! Wierzcie 
w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą 
zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgę, którą 
zesłał przedtem! A kto nie wierzy w Boga, 
w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego Po-
słańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zbłą-
dzeniem dalekim” (4:136) 

Koran wyraźnie nie ogranicza określe-
nia „wierzący” do muzułmanów mówiąc: 
„Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy 
wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, 
i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni 
i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają 
nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadne-
go lęku, i nie będą zasmuceni!” (2:62)

Z zapisu tego wynika, że wierzącym 
jest muzułmanin, ale również wyznawca 
judaizmu oraz chrześcijanin. Jednym sło-
wem, wyznawców tych trzech religii łączy 
wiara w jednego Boga, choć odstępstwem 
od tego jest uznawanie syna bożego w Je-
zusie, który był przecież człowiekiem. Nie-
mniej jednak, nawet chrześcijaństwo jest 
godne szacunku. Jeśli prześledzić historię 
islamu, to przez stosowanie fundamental-
nej zasady, że „Nie ma przymusu w reli-
gii” (2:256) , islam nie prowadził działal-
ności misjonarskiej „na siłę”. Wymuszanie 
wiary w Boga było i jest traktowane jako 
uwłaczające czci samego Boga. Znany jest 
fakt nawracania pogan na Półwyspie Arab-
skim w pierwszym okresie panowania 
tam religii, ale nawet tam nie zmuszano 
do przyjęcia islamu chrześcijan ani żydów. 
W dobie dialogu międzyreligijnego, toczo-
nego od wielu lat przez chrześcijan, żydów 
i muzułmanów, bardzo ważna pozostaje 
doktryna uniwersalności objawienia, wie-
lości proroków jednego Boga. Muhammad 
jest ostatnim Prorokiem, ale jego poprzed-
nikom należy się szacunek, i żaden z nich 
nie jest gorszy:

„Zaprawdę, objawiliśmy tobie, tak jak 
objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; 
i jak objawiliśmy Abrahamowi i Ismailo-
wi, Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, 
Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aarono-
wi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy 
Psalmy. I posłańcom – o których opowia-
daliśmy tobie poprzednio, i posłańcom 
– o których ci nie opowiadaliśmy – a Bóg 
przemawiał jasno do Mojżesza – i posłań-
com – zwiastującym i ostrzegającym, aby 
ludzie nie mieli przeciwko Bogu żadnego 
dowodu, po posłańcach. Bóg jest potężny, 
mądry!” (Koran 4:163-165)

Z przytoczonych powyżej słów wynika 
jasno, że nie ma żadnego istotnego powo-
du, aby z najlżejszym choćby odcieniem 
pogardy traktować przedstawicieli innych 
wyznań. Należy im się od nas – muzułma-
nów – poszanowanie, jeśli chcemy oczeki-
wać tego samego z ich strony. 

Człowiek, który przyjmuje islam, któ-
ry nie wyssał go niejako z mlekiem matki, 

napotyka zazwyczaj na wiele problemów, 
z jakimi trudno się mu nieraz uporać. 
Nad wszystkim góruje chęć zachowania 
poprawności za wszelką cenę, gorliwość 
religijna i to, co nazywa się czasem prze-
wagą ortopraksji nad ortodoksją. Czyli 
przywiązanie do rytuału, jego powta-
rzalności, bezkrytyczne naśladownictwo. 
W tym pragnieniu i szukaniu osiągnięcia 
maksymalnej poprawności za wszelką 
cenę, zatraca się całą duchową sferę isla-
mu jako takiego, jego historię, zasady po-
stępowania Proroka, i przeświadczenie, 
które człowieka i jego sprawy stawiało na 
pierwszym miejscu. Konwertyta zaczyna 
szukać w islamie dogmatów. Poszukuje 
wyjaśnień w różnorodnych fatwach wy-
dawanych na całym świecie w zastrasza-
jącej wprost ilości. Zaczyna traktować je 
jak prawo, zapominając, a może wcale nie 
wiedząc, że fatwa prawem nie jest. Stano-
wi ona przecież tylko orzeczenie wyda-
ne na potrzeby konkretnej osoby (osób), 
w konkretnym miejscu i czasie. Nie ma 
bezwzględnego wymogu stosowania 
się do niej. Mało tego – ze zrozumiałych 
względów niezmiernie trudno jest zasto-
sować fatwę powstałą np. w Jemenie, czy 
Sudanie do rzeczywistości np. w Kozieni-
cach. Zazwyczaj też pragnący być super 
poprawnym, ale tak naprawdę zagubio-
ny wierny nie widzi umieszczonych na 
jej końcu jakże ważnych słów: „A Allah 
i tak wie najlepiej”. Świadczą one, że każ-
da fatwa może być odwołana przez inną, 
nawet sprzeczną, a piszący ją zdaje sobie 
z tego sprawę i wcale nie uzurpuje sobie 
prawa do nieomylności. 

Na szczęście zresztą, bo większość 
z tych fatw zwyczajnie nie daje się zasto-
sować w normalnym świecie, a niektóre 
z nich wręcz zaprzeczają sobie wzajem-
nie. Jak bowiem na przykład pogodzić 
zagwarantowaną przez Koran i sunnę 
możliwość pojęcia przez muzułmanina 
za żonę kobiety innego wyznania, z jed-
noczesną fatwą o zakazie wychodzenia 
przez nią do kościoła i kultywowania 
świąt i obrządku, jeśli mąż sobie tego nie 
życzy? W rezultacie oznacza to przecież 
pozbawienie żony prawa do wyznawa-
nia jej wiary. Czy jakakolwiek fatwa może 
zabronić wyznawania Boga, tego samego, 
którego wyznają muzułmanie, i oddawa-
nia mu czci? Taka kobieta w konsekwencji 
zostaje niejako zmuszona do zmiany reli-
gii, a przecież „nie ma przymusu w reli-
gii” według Koranu. 

Dużym problemem dla właściwie 
wszystkich konwertytów, z którym spo-
tykałam się już wielokrotnie, jest sprawa 
uczestnictwa w kolacji wigilijnej i składa-
nia życzeń własnej pozostającej przy chrze-
ścijaństwie rodzinie. Co zrobić? Pójść na 
kolację z poczuciem popełnienia grzechu? 
A może nie pójść, a nawet zerwać stosunki 
z rodziną, skoro już się poznało prawdę, 

zaś rodzina jest „niewierna”? To dylemat, 
dyskutowany przez wielu uczonych w od-
niesieniu do całych pluralistycznych społe-
czeństw, jednak kwestia rozłamu w rodzi-
nie oznacza zupełnie inną skalę odczuć.

Sprawa jest zresztą tym bardziej skom-
plikowana, że dla wielu zjawisk występu-
jących obecnie, a które nie miały miejsca 
w okresie nauczania Proroka, nie powstały 
odpowiednio jasne i proste prawa, niepo-
zostawiające żadnych wątpliwości co do 
postępowania muzułmanina w pewnych 
sytuacjach. Zawsze też trzeba pamiętać, że 
obowiązuje nas stałe opieranie się na Kora-
nie i sunnie. Jeśli coś nie jest tam jasno po-
wiedziane, to z pewnością można znaleźć 
analogię, wystarczy tylko w odpowiednim 
momencie zacząć myśleć. A co mówi Ko-
ran i sunna? 

„Nakazaliśmy człowiekowi dobro 
względem jego rodziców. Ale jeśli oni będą 
usilnie walczyć o to, żebyś Mi dodawał za 
współtowarzyszy to, czego ty nie znasz – 
to ich nie słuchaj” (29:8)

„Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzi-
com! Do mnie zmierza wędrowanie! A jeśli 
oni będą jednak próbowali zmusić cię, że-
byś Mi dodawał współtowarzyszy - o czym 
nie masz żadnej wiedzy – to nie słuchaj ich! 
Jednak zachowuj się w stosunku do nich 
na tym świecie w sposób godny! Idź drogą 
tych, którzy się do mnie nawrócili. Potem 
do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam 
to, co czyniliście.” (31:14-15)

Innymi słowy, jesteśmy winni rodzi-
com szacunek i godne traktowanie, nawet 
gdy wyznają inną religię niż my. Nie może-
my słuchać, kiedy nas odciągają od islamu, 
niemniej również wtedy nasze postępo-
wanie nie może uwłaczać ich godności. To 
bowiem jest niezgodne z powyższymi za-
pisami Koranu. Oczywiście nie będziemy 
szukać dla siebie miejsca przy wigilijnym 
stole, a samo świętowanie narodzin Boga, 
który nie mógł się narodzić, jest błędem. 
Ale siadanie do kolacji z rodziną tylko 
w intencji spędzenia z nią czasu, gdy nikt 
nie robi nam jako muzułmanom krzywdy, 
nie ubliża, nie neguje naszych wyborów, 
nie jest przecież niedopuszczalne. Jednak, 
gdy odmówi siadania do stołu wigilijnego 
jedyny syn lub jedyna córka… Gdzie wów-
czas ten nakazywany przez Allaha szacu-
nek dla rodziny? 

Muzułmanie odżegnują się też od 
dzielenia się opłatkiem. Warto sobie 
jednak przypomnieć, czym ten opłatek 
i dzielenie się nim jest w istocie. Jezus, 
uznawany przez islam za proroka, na 
znak pokoju obdzielił chlebem swoich 
uczniów. Dzielenie się chlebem jest więc 
symbolem pokoju i dostatku, bardzo waż-
nym w pierwotnych społeczeństwach. 
Dzisiejszy opłatek nie jest aktem kanibali-
zmu, spożywania ciała i krwi, ale symbo-
lem pokoju i przekazywania sobie życzeń 
dostatku oraz szczęścia. Jest tym samym 
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co dla wyznawców judaizmu dzielenie 
się macą. Stąd się zresztą wywodzi – to 
ten sam chleb z mąki i wody. I tylko jako 
taki powinien być traktowany. Czy wobec 
tego może szkodzić muzułmaninowi? Nie 
mówimy przecież o przyjmowaniu komu-
nii w kościele, gdzie duchowny rozdaje 
„ciało i krew Chrystusa”, tylko o chlebie. 
Zresztą poparciem tego niech będzie fakt, 
że chrześcijanie innych obrządków niż 
katolicki, np. wyznawcy prawosławia, 
dzielą się właśnie zwykłym chlebem ma-
czanym w miodzie.

Jeśli więc potraktujemy dzielenie się 
opłatkiem jako symbol, okaże się, że pro-
blem znika. Nie można demonizować tego, 
czego nie znamy i nie rozumiemy, tylko 
starać się pojąć. We wszystkim co robimy, 
ważna jest intencja. Jeśli siadamy do wi-
gilijnej kolacji świętując narodziny Boga, 
wtedy oczywiście jest to grzech. Jeśli sia-
damy, żeby okazać szacunek dla tradycji 
przodków i dla własnej rodziny, która nas 
wychowywała, a w ostatecznym rachun-
ku zrobiła to właśnie dla islamu, wówczas 
grzechem być nie może.

Kiedy dzielimy się opłatkiem, jako 
symbolem dzielenia się dobrem, szczę-
ściem, tym co człowiek ma najcenniej-
szego do dania drugiemu człowieko-
wi, czyli chlebem – grzechem być nie 
może. Grzechem natomiast byłoby tego 
drugiemu człowiekowi odmówić. Jeśli 
w dodatku odmawia się tego własnym 
bliskim, to szkoda jest podwójna. Robi-
my to wszystko z intencją do Boga Jedy-
nego, dlatego też jest ona tak ważna na 
każdym kroku.

Tragicznym wręcz błędem jest słucha-
nie i branie pod uwagę oraz, co gorsza, 
wcielanie w życie, fatw mówiących, że 
w okresie świąt nie można chrześcijanom 
składać życzeń wszystkiego najlepszego. 
Skóra wprost cierpnie, gdy czyta się wy-
wody porównujące takie zachowanie do 
gratulowania komuś, że kogoś zabił, lub 
że napił się alkoholu i cudzołożył. W czym 
niby miałaby się objawić tutaj analogia? 
Jaki człowiek zdrowy na umyśle miałby 
komuś również zdrowemu życzyć wszyst-
kiego najlepszego dlatego, że ten kogoś 
zabił? I jak można porównać takie życze-
nia do morderstwa, cudzołóstwa czy innej 
zbrodni? Życzymy wszystkiego najlepsze-
go w odpowiedzi na podobne słowa kie-
rowane do nas – bez intencji gratulowania 
bożych narodzin, bo jak wiemy, nie Bóg na 
nasz świat przyszedł, tylko my wszyscy 
jesteśmy tutaj Jego gośćmi. Dla muzuł-
manina jest to jasne i nie podlega wątpli-
wości, nie ma nawet o czym dyskutować. 
Stwierdzenie w fatwie, że nawet jeśli ktoś 
nie popadnie w niewiarę składając chrze-
ścijaninowi życzenia, wtedy i tak jest to za-
kazane, jest bezduszne poprzez odmawia-
nie muzułmaninowi czegoś, co podarował 
nam sam Allah – wolnej woli i zdolności 

do odpowiadania za swoje czyny i intencje 
przed nim samym.

Czasem spotkać się można z opinią, że 
rodzinie świeżego konwertyty, skoro od-
szedł od chrześcijaństwa, nie będzie brako-
wało jego obecności przy stole wigilijnym, 
a znajomi będą naśmiewać się z niego, 
szydzić z jego wiary i współwyznawców. 
A jaki jest powód aby przypuszczać, że 
każdy go potępia? Z pewnością są tacy, 
ale zazwyczaj obracamy się w kręgu osób 
przyjaznych, unikamy osób, które nas nie 
rozumieją. Wróg nas na wigilię nie zapra-
sza tak czy inaczej.

A co do rodzin… znane mi są przypad-
ki zapraszania muzułmanina na kolację 
wigilijną, gdzie gospodarze sami pilnują, 
żeby na stole nie znalazła się żadna po-
trawa zawierająca wieprzowinę, a żadne 
słowo nie obraziło islamu i muzułmanów. 
Jeśli więc wyznawca chrześcijaństwa może 
okazać taki szacunek wyznawanym przeze 
mnie wartościom, zatem ja mam obowią-
zek je odwzajemnić.

Czy więc należy wysłuchiwać fatw pi-
sanych gdzieś w oderwaniu od naszych 
problemów? Internet to jeden wielki śmiet-
nik, i jak w każdym zbiorowisku śmieci jest 
tam dużo ciekawych rzeczy, ale nie każdą 
z nich chcielibyśmy brać w ręce. Dlatego 
nie chwytajmy wszystkiego co znajdziemy. 
Czasem trzeba samemu pomyśleć. Islam 
jest dla ludzi inteligentnych. Tu nie ma do-
gmatów poza jednym – że jest jeden Bóg. 
Trzeba samemu wyciągać wnioski i pamię-
tać, że podstawowym źródłem i wzorcem 
dla nas jest Koran oraz sunna. Że powinni-
śmy brać przykład z postępowania i zacho-
wania Proroka. Z hadisów, z tego co i jak 
mówił, jakich słów używał, z zawartych 
w nich treści wiemy, że był człowiekiem 
łagodnym i wyrozumiałym dla innych, su-
rowym i wymagającym przede wszystkim 
w stosunku do siebie.

Podobnie jak Prorok powinniśmy sza-
nować innych, o ile nie czynią nam i islamo-
wi żadnej krzywdy. Tylko wtedy sami bę-
dziemy szanowani. Pozbywając się śmiesz-
nych, a nieraz groźnych objawów fanaty-
zmu, nie szukając wszędzie wrogów, bę-
dziemy postrzegani inaczej niż wtedy, gdy 
zasklepiamy się we własnym, oderwanym 
od rzeczywistości świecie. Mamy go prze-
cież tylko jeden i wszyscy musimy znaleźć 
tu miejsce dla siebie. Wszelka izolacja koń-
czyła się zawsze źle lub nawet tragicznie. 
Warto o tym pamiętać. A przede wszystkim 
trzeba pamiętać o tym, że islam nakłada na 
nas obowiązek zdobywania wiedzy. Chcia-
łabym, żeby tę wiedzę zdobywał każdy 
przed przyjęciem islamu. Wszystkim nam 
byłoby wtedy łatwiej. 

Ludzie niemający dostatecznego ro-
zeznania stają się łatwym celem dla tych, 
którzy ich gorliwość chcą wykorzystać do 
własnych, zupełnie niereligijnych celów. 
Tak tworzy się armię terrorystów wpaja-

jąc im niewłaściwe znaczenie często war-
tościowych pojęć. Nie mając wiedzy stają 
się ludźmi słabymi, dającymi się wyko-
rzystać przez innych. To jest niebezpie-
czeństwo, o którym pisałam na początku, 
którego należy się obawiać i ze wszystkich 
sił mu przeciwstawiać. A wstępem niech 
będzie ten drobiazg, że okazując szacunek 
innym ludziom, robimy krok naprzód. 
Przyjmujący islam mogą być wdzięczni 
swoim rodzinom za to, że ich wychowały. 
Znajomi niebędący muzułmanami, jeśli 
byli dobrzy przedtem, są równie dobrzy 
teraz o ile postępują moralnie. To nie oni 
się zmienili. Tak więc złożenie im życzeń 
szczęścia i wszelkiej pomyślności nie jest 
naganne. Naganna jest pycha i wynosze-
nie się nad innych. 

Na koniec refleksja dotycząca kon-
wersji, które czasem robią wrażenie mało 
przemyślanych, dokonanych pod wpły-
wem impulsu, bez dogłębnej znajomości 
religii. Jak ciało nie do końca czuje pro-
tezę, tak dusza częstokroć nie do końca 
rozumie i czuje islam. Zawraca się uwagę 
na pewne zewnętrzne akcenty – hidżab, 
izolację kobiet od mężczyzn, dziwaczne 
powtarzanie na każdym kroku co pół zda-
nia „mashaAllah” i „inshaAllah”, zapisy-
wanego ni to po polsku, ni to w jakimś 
obcym języku. Konwertyta zapomina, że 
mamy swoje polskie „chwała Bogu” i „je-
śli Bóg zechce”. Ale może wtedy nie brzmi 
to tak egzotycznie. Zapomina się (nie wie 
w ogóle?), że islam jest religią, która ma 
swoją głębię i filozofię. Trzeba ją rozumieć, 
a przede wszystkim najpierw poznać. 
Warto, a nawet trzeba czytać dzieła mu-
zułmańskich myślicieli. Odsiewać prawdę 
od ciemnogrodu, odrzucać zdecydowanie 
fundamentalizm. Autorami fatw zawar-
tych w Internecie są uczeni o rozmaitych 
poglądach, reprezentujący różne szkoły. 
Nigdy nie wiemy czyje zalecenie czytamy, 
choć znamy nazwisko autora. Nazwisko, 
które nic nam najczęściej nie mówi. Trze-
ba bardzo uważać na treść, konfrontować 
ją z sunną i Koranem, aby nie zbłądzić. 
Wiadomo bowiem, że nie wszyscy, którzy 
mienią się uczonymi i nie wszyscy, którzy 
nazywają się prawdziwymi muzułmana-
mi muszą trafić do Raju. Pilnujmy, aby 
niektórzy z nich nie zaprowadzili nas na 
wieczne potępienie.

*
Oglądałam niedawno piękny film pt. 

„Królestwo Niebieskie”. Jest w nim scena, 
gdy po zdobyciu Jerozolimy i wejściu do 
pałacu królewskiego, sułtan Salah ad-Din 
podnosi rzucony na podłogę krucyfiks 
i z powagą stawia go na stole. Okazanie 
szacunku symbolowi chrześcijaństwa nie 
przyniosło wielkiemu bohaterowi islamu 
żadnej ujmy…

Iza Melika Czechowska
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Mustafa Switat

MuzułManin i jego rola w budowaniu 
SpołeczeńStwa: czy StawiaMy budynki, 

czy konStruujeMy człowieka1

1
1 Tekst powstał na podstawie inspiracji artykułem 
Dziamila Abu Khalafa: „Almuslim ła dałruhu fy binai’i 
almużtamai’i anabny albaszara am nabny alhadziara”

swojej roli – w obydwu przypadkach na-
leżałoby skierować pytanie do miłośnika 
prawdy i przewodnika ludzkości, naszego 
przywódcy Proroka Muhammada (Niech Allah 

mu błogosławi i obdarzy go pokojem). Niech Allah (Chwała 

Bogu Najwyższemu) wskaże – mnie i nam wszyst-
kim – odpowiedź na to pytanie. Niech obu-
dzi nas z letargu nieświadomości. 

Prorok Muhammad (Niech Allah mu błogosławi 

i obdarzy go pokojem) informuje nas, że doznał obja-
wienia i został zaproszony do przyjęcia mi-
sji oraz przekazania jej wszystkim narodom, 
wśród których zaczął wzywać do praktyko-
wania religii (sekretny etap w Mekce trwał 
trzy lata). Wówczas osobami, w których 
widział predyspozycje do przyjęcia wiary, 
i które konwertowały na islam podczas tego 
tajnego etapu byli: Chadidża bint Chuwaj-
lid (małżonka), Zaid bin Haritha, Ali ibn 
Abi Talib (uwierzyli jako pierwsi spośród 
chłopców) i Abu Bakr Asseddik oraz dłu-
ga lista osobistości zawierająca bogatych 
i biednych, silnych i słabych, pochodzenia 
arabskiego i niearabskiego oraz ludzi Księgi 
(Suhaib bin Sinan al-Rumi) itd. 

Prorok (Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go pokojem) 
nauczył ich wszystkiego, co mu zostało ob-
jawione ze Świętej Księgi oraz zasad reli-
gii, a miało to miejsce w domu Al-Arqama 
(Arqam ibn Abi Arqam), gdzie w tajemni-
cy spotykali się wierni dla potrzeb pozna-
wania wiary muzułmańskiej. Potem na-
stąpił etap przekazywania misji otwarcie, 
gdzie Prorok (Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go pokojem) 
wezwał swych rodaków (Bani Abdul Mut-
talib – synostwo Abdul Muttalib) do prak-

tykowania religii jednego Boga i przejścia 
na islam. Na tym etapie wezwał również 
Kurajszytów. Prorok (Niech Allah mu błogosławi i ob-

darzy go pokojem) początkowo nawiązywał kon-
takt z ludźmi, z którymi dobrze się czuł 
i z którymi żył w przyjaźni, potem zaczął 
przemawiać do wszystkich ludzi, prowa-
dząc swoją misję zwalczania pogańskich 
ideologii, aby zostały zastąpione zasadami 
islamu. Zaczął wtedy recytować wersety 
ze świętego Koranu, aby wzbudzić w nich 
racjonalne myślenie, nie zwracając przy 
tym uwagi na ich małą liczbę, wiedząc, że 
ta będzie zwiększać się stopniowo. 

W celu przekazywania misji nie omi-
nięto żadnych drzwi. Determinacją i siła 
woli pozwalały pierwszym muzułmanom 
zmienić niemożliwe w możliwe oraz prze-
mienić abstrakcyjne idee w rzeczy wielkie 
– kontynuowali misję, po tym jak Prorok 
Muhammad (Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go poko-

jem) dostarczył im zdrowe podstawy, mając 
na uwadze budowanie wybitnej muzuł-
mańskiej osobowości i kreowanie wielkich 
przywódców, z których jeden równałby się 
tysiącowi mężczyzn (nie siłą cielesną, ale 
siłą wiary w Stwórcę Świata – Allaha (Chwała 

Bogu Najwyższemu) ), opierając się na bogobojno-
ści i prostolinijności. 

Zaiste, konstrukcja ludzi być może wy-
przedza konstrukcje budowlane, gdzie Pro-
rok Muhammad (Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go po-

kojem) celowo budował osobowość muzułmań-
ską jako strukturę mocną, stałą, zakorzenio-
ną w religii, strukturę bazującą na uznaniu 
jedności i jedyności Boga, czyli zasady naj-
ważniejszej wśród wszystkich przykazań is-
lamu. Na tym bazuje prawdziwa wiara czło-
wieka – bez tego runie, a wraz z nią runie 
człowiek. Poselstwo islamu skierowane było 
do wszystkich ludzi, ponieważ wiara w je-
dynego Allaha (Chwała Bogu Najwyższemu) jest w ich 
interesie ludzi. Bóg uczynił im łaskę obja-
wiając swoje słowa. To On im jest potrzebny, 
sam jest bytem samowystarczalnym.

Ruch zmian w pojmowaniu świata, któ-
remu przewodniczył Prorok Muhammad 
(Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go pokojem) , od samego 
początku odcisnął wyraźne piętno na życiu 
moralnym i społecznym u muzułmanów. 
Wartościami stały się ufność, szczerość, 
wysokie morale, wierność, miłość (itd.) we 
wzajemnych kontaktach międzyludzkich. 

Tak więc to, co zrealizował Prorok Mu-
hammad (Niech Allah mu błogosławi i obdarzy go pokojem) siłą 
woli i cierpliwości, jest rzeczywiście kon-
strukcją duchową i społeczną człowieka, 
który był w stanie obalić całe społeczeństwo 

Niewątpliwie proces budowania cze-
goś – gdziekolwiek i jakimkolwiek sposo-
bem – jest zależny od celu jaki stawia przed 
sobą człowiek. Ostatecznie jednak, można 
go zaliczyć do kategorii działań pozytyw-
nych na tym małym świecie – pod warun-
kiem, że nie wchodzą one w kolizję z zasa-
dami religii i nie gniewają Boga Światów. 
Ważne jest również, abyśmy byli zgodni co 
do tej idei i wokół niej zjednoczeni.

Ludzkość zna budownictwo od czasów 
Adama (Pokój z Nim) . Podobnie jak wszystkie 
inne stworzenia, które budują miejsce dla 
siebie, na miarę własnych potrzeb i życzeń. 
Dla każdej bowiem istoty (w tym również 
dla człowieka) jest konieczne posiadanie 
prywatnego schronienia, charakterystycz-
nego dla jego gatunku. Ma ono być bez-
pieczne, chroniące przed upałem, zimnem, 
szkodą czy niebezpieczeństwem, czającym 
się w otoczeniu.

Istotą naszych rozważań jest budowanie 
we wszystkich formach, skoncentrujmy się 
jednak na procesie budowy dotyczącym 
tylko gatunku ludzkiego, ponieważ to czło-
wiek jest kluczowym graczem tego świata, 
a jego obecność na ziemi jest wolą Miłosier-
nego i Litościwego Boga. Pierwszym zaś 
powodem tej egzystencji jest wiara w jed-
nego i jedynego Boga, o czym wspomina 
Koran: I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, 
żeby Mnie czcili. (51:56). Człowiek miał być 
namiestnikiem Boga na ziemi. Innym po-
wodem ziemskiej obecności człowieka jest 
konieczność zabudowy ziemi, która została 
mu przez Boga przykazana i czego nikt inny 
podjąć się nie może. Czy może być większa 
i szczytniejsza rola od tej, którą przypisywał 
Bóg człowiekowi?

Narzucono nam odpowiedzialność za 
zabudowę ziemi, nauczono stawiania bu-
dynków oraz mieszkań, jednakże temat na-
leży rozumieć zdecydowanie szerzej i bar-
dziej globalnie: nie można go pojmować 
tylko i wyłącznie w aspekcie budowania 
domu. Chodzi też o wszelkiego rodzaju bu-
dynki – sklepy, fabryki itp. Pozostaje wszak-
że pytanie, które jest skierowane do każde-
go zdrowego umysłu i rozsądnego serca, 
a brzmi ono: czy stawiamy budowle, czy 
kształtujemy człowieka? Jakie znaczenie 
ma prawidłowe konstruowanie osobowości 
muzułmanina? I co jest tu priorytetem?

Jeżeli nie jesteśmy w stanie udzielić na 
nie odpowiedzi lub nie jesteśmy świadomi 
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Bismillahi rahmani rahim. Islam dla mnie 
to bajkowy świat. Świat marzeń, ideałów 
i możliwość realizacji dziecięcych pra-
gnień, wyobrażeń jakie snuły się w głowie, 
podczas gdy mama czytała mi bajki.

Islam, jako porozumienie jednostki z Al-
lahem, daje mi możliwości dopasowania 
zasad do każdej strony moich naturalnych 
potrzeb i szlifowania osobowości, która jak 
u każdego człowieka składa się kilku czyn-
ników.

Próżna strona natury ma satysfakcję, że 
zewnętrzne walory mojej całości zachowa-
ne są dla osoby, którą szczerze pokocham, 
a i która szczerze pokocha mnie. W jej 
oczach ujrzę odbicie siebie, pełne zadowole-
nia i miłości. Miłość Allaha i Jego wsparcie 
daje mi zabezpieczenie, że jeśli wytrwam, 
to doczekam się spełnienia romantycznych 
uniesień. Jako muzułmanka mam to szczę-
ście, że jeśli nie teraz, to w życiu wiecznym 
będę miała to, czego pragnę obecnie.

Moja wstydliwa strona natury, będąca peł-
ną obaw zamkniętą w sobie muszelką, mimo 
wahań i niepewności zawsze zyskuje spokój 
na myśl o tym, że Allah nie oddałby mnie pod 
opiekę osoby niedojrzałej i nieumiejącej pogo-
dzić teraźniejszości z przeszłością.

Przeszłością, która pomimo przyjęcia 
islamu do mojego życia istnieje i wciąż 
ma ogromny, mimo wszystko pozytywny 
wpływ na obecne życie i umiejętność zyska-
nia radości, a także odczuwania wdzięczno-
ści za możliwość bycia muzułmanką.

Moja słaba strona natury wie, że przy 
każdym błędzie, po prawidłowo wyciągnię-
tych wnioskach, na podstawie obowiązków, 

zaleceń, zakazów, nakazów staje się coraz 
mniejsza, a czasem niknie na dłuższy lub 
krótszy czas. Nie szukając winy w nikim 
poza sobą, nauczyłam się akceptować słabość 
i zwalczać ją nie raptownie, bo to daje efekt 
odwrotny od zamierzonego. Słabość jest czę-
ścią ludzkiej natury potrzebną dla równo-
wagi, więc wyznaczenie sobie celu pozbycia 
się jej na zawsze jest bezzasadne i niezgodne 
moim zdaniem z założeniami islamu. Bez sła-
bości zapomniałabym jak ważna jest w moim 
życiu miłość Allaha i możliwość okazywania 
Mu zadowolenia i wdzięczności. 

Moje smutki i niepowodzenia stają się 
z czasem drogowskazem do drogi prost-

szej niż ta, którą wybrałam w roztargnie-
niu i zaślepieniu. Cierpienie, które się 
pojawia kiedy błądzę, staje się tak uciążli-
we, aż przypomina o tym, że jest błędem 
w myśleniu. Ufając Allahowi, natychmiast 
po uświadomieniu sobie swego położenia, 
bez obaw zwracam się do Niego z prośbą 
o kolejną łaskę, której nigdy nie miałam 
odmówionej.

Jak królewna w koronie chroniona przez 
straże, tak ja, muzułmanka w chustce, jestem 
chroniona przez Anioły przed niebezpie-
czeństwem w otaczającym mnie w świecie.

Królewnom groziły złe macochy, cza-
rownice, podstępne wiedźmy i smoki, tak 
mnie grożą pokusy, namiętności, wspo-
mnienia. Nic nie jest silniejsze od troski Al-
laha. A jeśli Go często wspominam, wtedy 
mam pewność, że blisko są właśnie Anioły, 
będące tarczą i kokonem.

W życiu ziemskim zaskakują mnie, jak 
Alicję w krainie czarów, niespodziewane 
zwroty akcji. Jeśli coś wymyka mi się spod 
kontroli i czuję się niczym podczas spada-
nia z wyrośniętej do nieba czarodziejskiej 
fasoli, to ląduję jak kot zawsze na cztery 
łapy, bo dzięki islamowi wiem, że nie ma 
nic ponad to, co ma być.

Nie mam czasu nienawidzić ludzi innych 
wyznań, kultur, przekonań, bo wciąż pracu-
ję nad sobą i nad zadowoleniem Allaha. On 
oceni moje starania na Sądzie Ostatecznym. 

Jeśli zdarza mi się cofnąć, to potem lecę 
do przodu ze zdwojoną siłą.

Nie ma Boga prócz Allaha, a Muham-
mad jest Jego Wysłannikiem.

Agnieszka Amatullah Witkowska

pogańskie i zbudować społeczeństwo mu-
zułmańskie w ciągu 23 lat przekazywania 
posłania. Boskie poselstwo podnosiło war-
tość człowieka, a on sam dorastał do obec-
nego stopnia świadomości oraz psychicznej 
i umysłowej predyspozycji do poznania 
wersetów świętego Koranu i kierowania się 
z nimi oraz zrozumienia ich znaczenia.

Kiedy w dzisiejszych czasach obserwu-
jemy rozkwit budownictwa, odnosimy wra-
żenie, że człowiek dotarł do szczytu możli-
wości w kwestii zdobnictwa i dekoracji oraz 
stawiania wysokich budynków, że poświę-
cił tej sztuce wiele zainteresowania i dużo 
wysiłku, wydał też w tym celu dużo pienię-
dzy i stanął do rywalizacji o stałe ulepszanie 
sposobów, materiałów, tworzenie nowych 
stylów budowli, które i tak, prędzej czy póź-
niej, staną się popiołem. Ale zapomniał przy 
tym lub próbuje zapomnieć, iż rywalizacja 
w tej dziedzinie być może doprowadzi go 
z czasem do przepaści. A wystarczy w tym 
miejscu podać argument ze świętego Kora-

nu, że działanie takie jest jedynie brakiem 
umiaru i jest zakazane: 

„Czy nadal będziecie budować na każdym 
wzniesieniu jakiś znak dla daremnej zabawy?” 
(26: 128)

„I czy zbudujecie sobie twierdzę w nadziei, 
że będziecie nieśmiertelni?!” (26:129)

W sensie duchowym nic nie przycho-
dzi człowiekowi z tego budowania oprócz 
popisywania się, chwalenia i wynoszenia 
się przed innych. Potwierdzają to hadisy 
Proroka Muhammada (Niech Allah mu błogosławi 

i obdarzy go pokojem). Byłoby lepiej dla ludzi, aby 
pieniądze wydane w ten sposób zostały 
przeznaczone na rzeczy korzystne dla mu-
zułmanów. Kiedy korzyść jest ograniczona 
do samego siebie, a działanie nic nie zmie-
nia w życiu innych – jest stratą.

Dla człowieka, a zwłaszcza dla mu-
zułmanina czy grupy muzułman – naj-
ważniejsze jest najpierw konstruować 
światłe ludzkie rozumy i czyste serca oraz 
kształcić morale i bogacić duchowo same-

go siebie. To wszystko wynika z religii, ale 
jest też treścią muzułmańskiej wiary oraz 
stanowi wartość zasadniczą, o którą pro-
szono i której oczekiwano. Obowiązkiem 
muzułmanina jest podporządkowanie się 
tym wymogom, bazując na przykładzie 
Proroka Muhammada (Niech Allah mu błogosławi 

i obdarzy go pokojem), który na początku konstru-
ował społeczność muzułmańską i przede 
wszystkim kształtował człowieka, a dopie-
ro później stawiał kamienne budynki, żeby 
muzułmanie mogli chronić się przed zim-
nem, ciepłem, deszczami itp. Nie dla celów 
tanich i bezsensownych. Nie dla wartości 
materialnych była jego działalność ale dla 
rozwoju duchowego.

Niech Allah (Chwała Bogu Najwyższemu) przeba-
czy wszystkim czytelnikom tego artykułu 
i niech otoczy opieką wszystkie ludzkie 
działania i intencje w sercach. Dziękujmy 
Allahowi (Chwała Bogu Najwyższemu), Bogu Światów. 

Mustafa Switat

Agnieszka Amatullah Witkowska

Mój bajkowy świat



Czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej • Nr 1(13) Rok 1433/2012 (IV) 11

Muzułmanie całego świata zachowują tę 
tradycję wierząc, że ochronią w ten sposób 
swoje dzieci przed jakimś złem.

Leciwa, licząca sobie ponoć 90 lat Sara 
urodziła jednak Abrahamowi syna, które-
mu dano na imię Izaak. Muzułmanie wie-
rzą, że oni są potomkami Ismaila, a żydzi 
potomkami Izaaka – zatem są braćmi, któ-
rych przodkiem był Abraham.

Święto to wiąże sie z wydatkiem finan-
sowym i pracą przez cały dzień. Po ofiaro-
waniu barana należy jego mięso podzielić 
i oczyścić flaki, z których przyrządza sie 
bardzo smakowity kuskus z tzw. osba-
nem. Po zabiciu młodego barana, rodzaju 

6 listopada 2011 roku (wg kalendarza 
arabskiego 9 doul-hajja 1432 roku), jak 
co roku, tylko nie tego samego dnia, we 
wszystkich krajach muzułmańskich obcho-
dzono l’Aid El Idha, czyli Święto Złożenia 
Ofiary. Tradycja ta liczy sobie ładnych kil-
ka tysięcy lat i wiąże sie z epizodem, który 
dotyczył Ojca Proroków, Abrahama. 

Abraham żył w czasach pogańskich, 
kiedy składano ofiary ze zwierząt. Podrzy-
nano im gardła na specjalnych ołtarzach 
wznoszonych na wzgórzach, a następnie 
dokonywano całopalenia. Abraham był 
prawym człowiekiem i przeczuwał istnie-
nie siły nadprzyrodzonej, rządzącej świa-
tem, czyli Boga. Na swój sposób modlił się 
do niego. Żoną Abrahama była Sara, która 
nie mogąc zajść w ciążę, mniemała, że jest 
bezpłodna. Wiedziała, ze jej mąż pragnie 
mieć potomka, więc podsunęła mu myśl, 
aby poślubił jej służebnicę, młodą Egip-
cjankę o imieniu Hagar (Hadżar). 

Z tego związku narodził się chłopiec, 
któremu dano na imię Ismail. Pewnego 
razu, prawdopodobnie liczył on wtedy 
około 10 lat, Abraham miał bardzo dziwny 
sen. Śniło mu się, iż Bóg nakazał mu zło-
żenie w ofierze swego ukochanego jedyna-
ka. Abraham był posłuszny Bogu, wybrał 
się z synem na górę, gdzie miał złożyć go 
w ofierze, tak jak zwierzę. Próba podcię-
cia gardła synowi nie powiodła się, gdyż 
ostrze, wolą Boga, nie zadrasnęło nawet 
skory. Wtedy też Abraham spostrzegł ze-
słane przez Boga jagnię. Był to znak, iż Bóg 
nie żąda zbyt wielkiej ofiary z syna jedy-
naka, wystarczy ofiara złożona z barana. 

męskiego, grilluje się na węglu drzew-
nym wątróbkę i miękkie mięsko, które 
natychmiast sie zjada. Na obiad szykuje 
sie najczęściej sałatkę i uduszoną w sosie 
własnym, mięciutką baraninkę. Następnie 
kroi sie do osbanu mięso, podróbki, cebu-
lę, szpinak, szczaw, miętę i bardzo dużo 
natki pietruszki. Wszystko przyprawia 
sie, miesza z ryżem lub pszenicą, zaszy-
wa  w oczyszczonych baranich flakach 
i gotuje na parze. Pychotka! Na ogół ku-
skus spożywa sie następnego dnia. Praca 
kończy sie późnym wieczorem, kobiety 
są zmęczone, ale zadowolone. Mężczyźni 
też pomagają, najczęściej przy porcjowa-
niu mięsa, grillowaniu, robieniu sałatki. 
Oni też opalają łby i kopytka barana. Nie-
którzy korzystają za opłata z „ulicznych 
opalarni”, które działają tylko tego dnia. 
Mięsko z młodego barana jest niezwykle 
smaczne i bez przykrego zapachu. Do 
tego grillowanego używa sie tylko soli, 
pieprzu i soku z cytryny.

Dzieci bardzo lubią to święto, bawią się 
ze swoimi baranami, wiążą im kokardki, 
nadają imiona, wyprowadzają na spacer. 
Chłopcy organizują walki baranów.

Baran, składany w ofierze, musi być 
absolutnie zdrowy. Gdyby tuż przed świę-
tem zakupiony baran np. złamał nóżkę, 
nie można go zabić, a należy wyleczyć – 
i szybciutko kupić, jeśli to możliwe, dru-
giego barana.

Osoby biedne są zapraszane przez bli-
skich lub dostają całego barana albo jakąś 
część od „sponsorow”.

Helena Nabli

Doktryna ortodoksyjnego islamu opar-
ta o Koran oraz tradycję Proroka Muham-
mada, którą przedstawiam poniżej, zupeł-
nie inaczej niż chrześcijaństwo ujmuje spra-
wy płci i seksu, aczkolwiek nie jest wolna 
od wielu obostrzeń i zakazów. Z drugiej 
strony, oprócz ortodoksji funkcjonował 
w religijnej cywilizacji muzułmańskiej nurt 
inny, wolnomyślicielski, heretycki, oparty 
o filozofię hermetyczną, wiedzę tajemną, 
poezję i mistykę. Jego zwolennicy zwani 
sufimi, a w dawnej Europie derwiszami, 
prowadzili życie niezbyt zgodne z zakaza-
mi ortodoksyjnej doktryny, zdarzało się, iż 
pili wino, używali haszyszu i byli homo-
seksualistami. Miłość gejowska to częsty 
motyw klasycznej poezji muzułmańskiej 
wieków średnich. W obecnej dobie homo-
seksualna miłość również jest obecna w is-

Selim Chazbijewicz

SekS w doktrynie iSlaMu
lamskiej kulturze aczkolwiek oficjalnie jest 
potępiana.

Zwalczając konsekwencje nieczystych 
wg doktryny religijnej kontaktów seksu-
alnych (cudzołóstwa) islam bardzo dba 
o właściwe zaspokojenie popędu płciowe-
go człowieka, stanowi on bowiem jeden 
z najsilniejszych i najbardziej wpływowych 
motywów ludzkich reakcji. I dlatego upo-
rządkowane w odpowiedni sposób kwe-
stie dotyczące popędu zwalczając wszelkie 
przejawy nadmiernej swobody seksualnej. 
Zabroniono mianowicie wszelkich kontak-
tów pozamałżeńskich. Prawo islamskie su-
rowo karze wszelkie od tego odstępstwa. 
Dla odbywających takie stosunki Bóg wy-
znaczył u Siebie bardzo surową karę (jeśli 
nie zostali za to karani na ziemi i nie uka-
zali szczerej skruchy):

„I ci, którzy nie wzywają żadnego boga, 
poza Bogiem, i nie zabijają nikogo wbrew za-
kazowi Boga, chyba że zgodnie z prawem; i nie 
uprawiają rozpusty. A kto to czyni, spotka go 
kara za grzech. Jemu będzie podwojona kara 
w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej 
poniżony na wieki. 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 
25:68-70).

Z drugiej strony wyjaśniono jak bardzo 
islam zachęcał do kontaktów małżeńskich 
i wynagradzał za nie. Te kontakty stały się 
swoistym rodzajem czczenia Boga, gdyż 
pomagają w oddaleniu człowieka od grze-
chu cudzołóstwa czy zboczeń seksualnych. 
Prorok powiedział: Kontakt seksualny każde-
go z was ze swoją żoną jest jak jałmużna.

Helena Nabli

tunezyjSkie święto barana
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Przyjaciele zapytali Proroka: O Wysłan-
niku Allaha, czy kiedy jeden z nas ma kontakt 
seksualny ze swoją żoną, to czy będzie wyna-
grodzony? Prorok odpowiedział: A gdyby 
cudzołożył, czy nie zostałby ukarany? Dlatego 
czyniąc to legalnie zostanie wynagrodzony. 
Analogicznie dotyczy to kobiety. 

O kontaktach seksualnych małżonków 
Koran mówi: Wasze kobiety są dla was polem 
uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, 
jak chcecie (…) (Koran 2/223).

Oznacza to, że zawsze można współ-
żyć z żoną, gdyż nie jest to zakazane. Życie 
małżeńskie porównane do pola uprawnego 
wskazuje, jak bardzo trzeba o nie dbać, do-
glądać, aby panowało szczęście rodzinne. 
Istnieją jednak przypadki, gdy zabronione 
są wspomniane kontakty, na przykład pod-
czas okresu miesięcznego czy połogu:

Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Po-
wiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc 
z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie 
zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczysz-
czą. A kiedy się oczyszczą, to przychodźcie do 
nich, tak jak nakazał wam Bóg.” (Koran 2:222).

Wyrażenie trzymajcie się z dala odnosi 
się wyłącznie do współżycia, a nie do in-
nych kontaktów miedzy małżonkami. Na-
tomiast czystość w tym wersecie oznacza 
nie tyle czystość ducha co oczyszczenie od 
krwi i wykonanie ablucji, która jest warun-
kiem odprawiania modlitwy – salat.

Po objawieniu tego wersetu niektórzy 
Beduini zrozumieli, iż chodzi o całkowi-
te oddalenie od kobiet podczas menstru-
acji, lecz Prorok powiedział: Kazałem wam, 
abyście oddalili się od kontaktów seksualnych 
podczas okresu miesięcznego, a nie oddalili je 
z domu tak jak czynią to nie-Arabowie.

Podczas menstruacji dozwolone są kon-
takty cielesne, lecz tylko pod tym warun-
kiem, że nie wolno dotykać okolic pochwy 
– tj. miejsc nieczystych w tym czasie. Za-
wsze zabronione są stosunki doodbytnicze, 
Prorok Muhammad powiedział: Przeklęty 
jest ten, który uprawia kontakty doodbytnicze.

Niektórzy uczeni twierdzili, że lepiej, 
aby podczas współżycia współmałżonko-
wie nie rozbierali się do naga, lecz tylko 
odkrywali pewne części ciała; na poparcie 
tego podawali wypowiedź Proroka mó-
wiącą: Jeśli ktoś spośród was kontaktuje się 
seksualnie ze swą żoną, to niech oni nie rozbie-
rają się jak wielbłądy. W innej tradycji Proro-
ka, zarówno on, jak i jego żona Aisza, byli 
nago podczas wspólnej kąpieli. I dlatego 
wnioskujemy, że małżonkowie mogą prze-
bywać razem całkowicie nago. 

Zaleca się podczas zbliżenia seksualne-
go, w przypadku gdy mężczyzna szybciej 
osiągnie orgazm, aby zaczekał aż do chwi-
li, gdy jego żona także osiągnie orgazm. 
Szczególnie zaleca się współżycie w nocy 
z czwartku na piątek oraz w piątek. Roz-
poczynając współżycie zaleca się czytanie 
rozdziału z Koranu pt. „al-ichlas - szcze-
rość wiary” oraz powiedzenie słów „Alla-
hu akbar (Bóg jest wielki)” i „la ilaha illa-
-lah” (nie ma Boga prócz Allaha) a także 
powiedzieć „W imię Allaha najwyższego 

i największego. Allahu, spraw, aby było 
to wierne pokolenie, jeśli wpisałeś mi to”. 
Także zachęca się, by mówić: „Allahu od-
dal ode mnie szatana i oddal szatana od 
tych, którymi nas obdarzyłeś”. Wtedy, jeśli 
będą mieli dziecko, to szatan mu nie za-
szkodzi. W chwili wypuszczania nasienia 
mężczyzna mówi następujący werset z Ko-
ranu: On jest tym, który stworzył człowieka 
z wody i uczynił dla niego związki krwi i mał-
żeństwa. (25:54) i należy odwrócić się od 
kierunku na Mekkę, z szacunku dla Kaaby. 

Zabrania się w islamie rozmawiać 
o swych kontaktach seksualnych z inny-
mi osobami, gdyż są one tajemnicą, która 
powinna pozostać tylko między obojgiem 
małżonków. 

Islam bardzo zachęca do powiększania 
rodziny, lecz dopuszcza także jej planowa-
nie. Nie wyraża jednak zgody na ograni-
czanie liczby dzieci rodzinom dążącym do 
małej ich liczby. Planowanie ma inny cha-
rakter niż ograniczanie i ma odbywać się 
z korzyścią dla rodziny i całego społeczeń-
stwa islamskiego. W czasach wysłannictwa 
metodą planowania rodziny był tak zwany 
stosunek przerywany (al-azl). Prorok nie za-
bronił takiej antykoncepcji i akceptował ją.

Niektórzy uczeni muzułmańscy zabro-
nili stosowania tej metody, dbając o zwięk-
szenie liczby wiernych. Inni nie zachęcali 
do tego, a jeszcze inni pozwalali to czynić 
pod warunkiem zgody obojga małżonków. 
Wszelkie środki antykoncepcyjne są do-
puszczalne pod warunkiem, że nie stano-
wią zagrożenia dla kobiety i mężczyzny 
oraz nie powodują trwałej bezpłodności.

Żyjący w XVI w. szejach Nezafi z Tuni-
su, w swym traktacie o sztuce miłości za-
mieścił taką oto modlitwę: „Chwała Bogu, 
który uczynił przyrodzone części ciała ko-
biety źródłem największej rozkoszy męż-
czyzny i przysposobił przyrodzone czę-
ści ciała mężczyzny ku jak najwyższemu 
ukontentowaniu kobiety”.

Selim Chazbijewicz

do pomyślenia jest, aby jakakolwiek kwe-
stia była rozstrzygana w sposób sprzeczny 
z Koranem czy sunną. 

Kwestia rodziny dla muzułmanów 
zawsze była i jest istotna. Islam, tak jak 
i inne religie Abrahamowe, kładzie ogrom-
ny nacisk na prokreację. Wydawałoby się 
więc, że przy takim podejściu zabronione 
jest stosowanie jakichkolwiek metod an-
tykoncepcji. Tak jednak nie jest. Regulacja 
urodzeń była zawsze bardzo istotna, choć 
stosunek do antykoncepcji i różnych jej 
metod zmieniał się na przestrzeni dziejów. 

Iza Melika Czechowska

czy iSlaM zgadza Się na antykoncepcję?
Islam jako religia zawsze dążył do tego, 

aby życie człowieka uczynić łatwiejszym. 
Bóg nie nakłada bowiem na nikogo obo-
wiązków, których nie mógłby ktoś wypełnić, 
gdyż przekraczałyby one jego możliwości. 
Znajduje to swój wyraz w takich wersetach, 
jak: „Nie rzucajcie się własnymi rękami ku 
zatraceniu” (2:195), czy „Bóg chce wam dać 
ulgę, a nie chce dla was utrudnienia” (2:185) 
oraz „Bóg nie chce sprawić wam trudności” 
(5:6). Cokolwiek jednak w życiu muzułma-
nina mogłoby się zdarzyć, musi być zgod-
ne z muzułmańskim prawem. Rzeczą nie 

Próżno jednak szukać choćby słowa na ten 
temat w Koranie. Gdy chcemy dowiedzieć 
się czegokolwiek, musimy sięgnąć do ha-
disów, a te na szczęście nie milczą. 

Chcąc rozpatrywać problem regulacji 
urodzeń i ograniczania liczby potomstwa 
we wczesnym okresie islamu trzeba uświa-
domić sobie od razu, że było to, przynaj-
mniej na pierwszy rzut oka, postępowanie 
nielogiczne. Oto bowiem sam Prorok na-
woływał do posiadania w małżeństwie jak 
największej liczby dzieci – zwiększała się 
przecież w ten sposób liczba wyznawców. 
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Jak przekazywał Abu Daud, Muhammad 
powiedział: „Poślubiajcie te, które są miłu-
jące i płodne, albowiem będę dumny z wa-
szej liczebności przed narodami w Dniu 
Sądu”. Islam położył również kres krwa-
wemu zwyczajowi zabijania niemowląt płci 
żeńskiej zaraz po urodzeniu, co było dość 
powszechnym zwyczajem Arabów okre-
su dżahiliji. To właśnie w Koranie właśnie 
znajdziemy słowa: „(…) nie zabijajcie swo-
ich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie 
i wam i im (…)” (6:151), a w innym miejscu: 
„I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy 
przed niedostatkiem. My im damy zaopa-
trzenie podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie 
ich jest wielkim grzechem!” (17:31).

W najwcześniejszych latach ummy 
z jednej strony nawoływano więc do po-
siadania jak największej liczby potomstwa, 
z drugiej zaś wiadomo, że zwracano uwa-
gę na zapobieganie ciąży u posiadanych 
niewolnic. Były one bowiem częścią łupu 
wojennego, a Koran nie zabraniał współ-
życia z nimi. Jednakże ta, która zachodziła 
w ciążę automatycznie odzyskiwała wol-
ność, zaś jej dziecko miało pełne prawa, 
łącznie z prawem do spadku. Oczywiste 
więc, że stosowanie antykoncepcji miało-
by w tamtych czasach swoje uzasadnienie 
ekonomiczne. Czy więc zjawisko, które 
nazywamy antykoncepcją lub regulacją 
urodzeń faktycznie miało miejsce, i czy jest 
w islamie dozwolone? Aby odpowiedzieć 
na te dwa pytania trzeba sięgnąć do sunny 
Proroka, a potem zapoznać się ze stanowi-
skiem poszczególnych szkół prawa, które 
w tym wypadku są ze sobą zgodne.

Metody antykoncepcji dostępne dzisiaj 
są różne, począwszy od powodujących cza-
sową, całkowicie odwracalną niepłodność 
– np. stosunek przerywany, prezerwatywa, 
środki chemiczne stosowane miejscowo 
lub tzw. naturalne metody zapobiegania 
ciąży, czy też tabletki antykoncepcyjne, 
jak i powodujące trwałą niepłodność – np. 
podwiązanie nasieniowodów, wycięcie 
jajników, histerektomia (wycięcie macicy), 
podwiązanie jajowodów, czy nawet ka-
stracja. Od razu jednak należy wyjaśnić, 
że stosowanie metod trwałych czyli chirur-
gicznych w celach jedynie antykoncepcji 
jest zabronione prawem karnym, a karze 
podlega sprawca, czyli w tym wypadku 
lekarz. Jest to bowiem kwalifikowane jako 
„pozbawienie zdolności płodzenia” w pol-
skim kodeksie karnym i w innych krajach. 
Nie jest to również zgodne z naukami is-
lamu, a w związku z tym całkowicie za-
bronione. Niektóre z tych zabiegów mogą 
być stosowane ze wskazań medycznych, 
np. kastracja chirurgiczna w raku prosta-
ty, usunięcie jajników w raku piersi. Tym 
samym jednak nie są już metodą antykon-
cepcji, tylko sposobem leczenia konkretnej, 
groźnej dla życia jednostki chorobowej.

Dlatego mówiąc o antykoncepcji, 
mamy na myśli metody odwracalne, ta-

kie które działają jedynie w momencie ich 
stosowania, a działanie ulega całkowitemu 
odwróceniu w momencie zaprzestania. 
Dodatkowym warunkiem musi być ich 
nieszkodliwość dla zdrowia. 

Ogólnie można powiedzieć, że islam 
dopuszcza antykoncepcję, ale tylko przy 
zachowaniu określonych zasad. Są to: 
1. Obopólna zgoda męża i żony – każde 

z małżonków ma prawo do posiadania 
potomstwa, jest to główny cel zawie-
rania związków małżeńskich. Żadna 
ze stron nie może tego prawa drugiej 
odbierać. Tak więc, dla zastosowania 
jakiejkolwiek metody potrzebna jest 
obopólna zgoda. 

2. Nieszkodliwość wybranej metody dla 
zdrowia któregokolwiek z współmał-
żonków.

3. Stosowanie czasowe i odwracalne – 
antykoncepcja jest metodą z wyboru 
w razie szczególnej sytuacji, w jakiej 
znajdują się małżonkowie w danym 
momencie życia.
Wykluczone są zatem wszystkie, które 

powodują trwałą niepłodność. 
Niektórzy dodają tu warunek, że sto-

sowanie antykoncepcji, nawet czasowej, 
musi mieć uzasadnienie medyczne, innymi 
słowy, unikać można zajścia w ciążę tylko 
wtedy, gdy powodowałaby ona negatywne 
skutki dla zdrowia kobiety, np. gdy jest ona 
chora, a przebieg choroby pogorszyłby się 
w czasie ciąży lub nie byłoby możliwe pełne 
leczenie. Argumentem jest również sytuacja, 
gdy chora kobieta nie byłaby w stanie dono-
sić i urodzić zdrowego dziecka, gdy stoso-
wane wcześniej leczenie, nawet przerwane 
ze względu na ciążę, mogłoby potencjalnie 
powodować np. wady wrodzone u płodu. 

Te okoliczności nie przez wszystkich 
jednak są uważane za konieczne do speł-
nienia. Dopuszczalne jest bowiem także 
czasowe zabezpieczenie przed niechcianą 

ciążą, gdy kobieta jest wprawdzie zdrowa, 
ale urodzenie dziecka w danym momencie 
zbyt mocno skomplikowałoby życie rodzi-
ny i uniemożliwiłoby w dużym stopniu 
realizację planów istotnych dla rodziny. 
Tu jako przykład podać można stosowanie 
antykoncepcji w czasie studiów żony, do 
chwili ich ukończenia i zdobycia przez nią 
zawodu. Również niedawno przebyty po-
ród jest istotnym powodem do zabezpie-
czania się przed ciążą, na przykład w okre-
sie karmienia piersią. Kobieta ma bowiem 
prawo zaplanować ciążę tak, aby między 
kolejnymi była dwuletnia przerwa na wy-
karmienie dziecka. Gwarantuje jej to zresz-
tą Koran: „Matki pragnące w pełni wykar-
mić swoje dzieci będą je karmiły przez całe 
dwa lata.” (2:233) Zwolennicy tego liberal-
nego podejścia do regulacji urodzin powo-
łują się na ten werset, dając kobiecie prawo 
do dwuletniej przerwy w rodzeniu dzie-
ci. Tym bardziej, że z powodu zbyt małej 
przerwy między ciążami ucierpi nie tylko 
zdrowie kobiety ale również dziecka, gdy 
matka przestanie je karmić piersią.

Jak wspomniano wyżej, metody anty-
koncepcji są różne, ale większość z nich nie 
istniała w czasach Proroka. Właściwie jedy-
ną metodą, a i to niedoskonałą, bo niedają-
cą stuprocentowej pewności, był stosunek 
przerywany, tzw. azl. Wiadomo z hadisów, 
że Muhammad zezwalał na jego stosowa-
nie: „Praktykowaliśmy stosunek przerywa-
ny za życia Proroka, kiedy objawiony był 
Koran”, lub według innej wersji: „Praktyko-
waliśmy stosunek przerywany za życia Pro-
roka i powiadomiono go o tym, a on nam 
nie zabronił” – przekazał Dżabir.

„Żydzi mówią, że stosunek przerywa-
ny to mniejsze dzieciobójstwo, więc Prorok 
powiedział: Żydzi są w błędzie, albowiem 
jeśli Allah chce coś stworzyć, nikt nie może 
go od tego odwrócić” – przekazał Abu Said.

„Prorok zabronił stosowania stosunku 
przerywanego z wolną kobietą, chyba, że za 
jej zgodą” – przekazał Omar ibn al-Chattab. 

Hadisy te pokazują, że Muhammad nie 
potępiał azl jako metody unikania ciąży. 
Nakazał jedynie uwzględniać wolę kobie-
ty, której prawem jest chęć posiadania dzie-
ci, jak również satysfakcja ze współżycia. 
Gdyby natomiast, według Proroka, stosu-
nek przerywany był całkowicie zabronio-
ny, to trudno sobie wyobrazić, aby hadisy 
nie przekazały potomnym jego woli. 

Skoro wiadomo, że azl nie jest zabronio-
ny, przez analogię można wysnuć wniosek, 
że nie są zabronione inne metody antykon-
cepcji. W czasach Proroka nie było większe-
go wyboru, dzisiaj wraz z rozwojem me-
dycyny i nauki pojawiły się nowe, bardziej 
skuteczne, nieprzynoszące uszczerbku dla 
zdrowia kobiety lub mężczyzny. Mogą one 
być stosowane przy zachowaniu wszyst-
kich zasad, o których pisałam wcześniej. 
Poszczególne szkoły prawne w islamie są 
co do tego zgodne. Zarówno hanafici, jak 
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i malikici, szafici oraz hanbalici twierdzą, 
że stosowanie metod antykoncepcji jest nie-
pożądane (makruh), ale nie jest zabronione, 
pod warunkiem zgody obojga małżonków. 
Jedynie szafici wypowiadają się nieco od-
miennie odnośnie stosunku przerywanego, 
mianowicie dopuszczają go także przy bra-
ku zgody kobiety, i nawet wtedy nie jest to 
zabronione. 

Takie jest stanowisko uczonych w tej 
sprawie. A jakie jest zdanie samych zainte-
resowanych, czyli muzułmańskich kobiet? 
Otóż wszelkie ankiety na ten temat dają za-
wsze dwie różne odpowiedzi. Według jed-
nych stosowanie metod regulacji urodzeń 
jest dopuszczalne, według innych nie. Za-
leży to zazwyczaj od tego, do kogo pytanie 
jest skierowane. Po stronie antykoncepcji 
wypowiadają się w większości kobiety 
wykształcone, nowoczesne, zazwyczaj 
pracujące, otwarte na świat i jego zmiany, 
liberalne. Podawały one argumenty, takie 
jak potrzeba planowania rodziny, względy 
finansowe, czynniki zdrowotne, chęć za-
chowania przerwy między ciążami.

Te niechętne zapobieganiu ciąży, były 
zazwyczaj mniej wykształcone, pochodzi-
ły z bardziej konserwatywnych środowisk, 
w większości nigdy nie pracowały poza 
domem. Dla nich zajście w ciążę lub nie 
sprowadzało się do woli Allaha. To decyzja 
Boga, a one się jej poddają, nie ingerując 
w nią. Tak rozkładały się głosy większo-
ści, ale przestrzegałbym przed stereotypa-
mi, ponieważ zdarzało się, że część kobiet 
z nawet wyższym wykształceniem nie-
chętnie traktowała antykoncepcję. 

Świadczy to najlepiej o tym, że tak jak 
w każdym społeczeństwie, zdania na to 
zjawisko są podzielone. Ale najważniejsze 
jest to, że islam daje wybór. Kto nie chce, 
nie stosuje żadnej metody. Kto chce, nie po-
pełnia grzechu. Ma wolną wolę, sam może 
decydować, ile może mieć dzieci, ilu może 
zagwarantować dobry start w dorosłe ży-
cie. Islam zabrania jednak niedwuznacznie 
permanentnego stosowania metod czaso-
wych dla unikania posiadania dzieci, ce-
libatu oraz trwałego okaleczenia przez za-
bieg operacyjny. Sam Prorok, jak wiadomo, 
miał dzieci, choć tylko z pierwszą żoną. 
Z innymi żonami współżył, ale potomstwa 

z nimi nie miał. Można się domyślić, że 
jego żony stosowały, a raczej zgadzały się 
na antykoncepcję. Ascetyczny tryb życia 
był mu bowiem obcy, przestrzegał przed 
nim nawet swoich towarzyszy mówiąc: 
„Modlę się i śpię; poszczę i przerywam 
post; i poślubiam kobiety. Ktokolwiek od-
wraca się od mojego sposobu życia, nie jest 
ode mnie.” 

Antykoncepcja nie jest więc wymysłem 
nowych czasów. Była stosowana już za 
czasów Proroka, za jego aprobatą. Apro-
baty wymagały jednak inne jej metody niż 
sam stosunek przerywany. Współcześnie 
spotykamy się zresztą z wieloma zjawiska-
mi, które nie istniały wcześniej. Niemniej 
jednak, mamy do dyspozycji Koran i sun-
nę oraz zdanie uczonych, co pozwala nam 
znaleźć właściwą drogę tam, gdzie są wąt-
pliwości. To pozwala uniknąć błędów i żyć 
bez łamania prawa. 

Człowiek jest czasem zmuszony, przez 
warunki w jakich żyje, do postępowania, 
które nie jest pożądane, ale na szczęście 
też nie jest zabronione. Takim zjawiskiem 
jest antykoncepcja, niezależnie od powo-
du, dla którego para małżeńska się na nią 
decyduje. Lepiej jednak mieć ją do dyspo-
zycji. Liczne przykłady na świecie wska-
zują bowiem, że tam, gdzie dostęp do niej 
jest ograniczony, rośnie liczba zabiegów 
aborcji. Ta z kolei jest złem, które wszel-
kimi siłami należy ograniczać. Nie dość 
bowiem, że nawet dopuszczalna w islamie 
w pewnych warunkach, stanowi przecież 
przerwanie procesu powstawania nowego 
życia, to w dodatku może być zabiegiem 
zagrażającym życiu matki, niosąc ryzyko 
jak każda ingerencja chirurgiczna. O wiele 
prościej i bardziej etycznie jest nie dopuścić 
do zapłodnienia, pod warunkiem oczy-
wiście, że powody takiej decyzji nie będą 
błahe ani wynikające ze zwykłego wygod-
nictwa. Bo tam, gdzie dochodzi do świa-
domego rezygnowania z posiadania dzieci 
z obawy przed problemami, jakie niesie za 
sobą ich wychowanie, widać wyraźnie jak 
bardzo konsumpcyjny tryb życia zaczyna 
panować w społeczeństwach. Jak bardzo 
„mieć” zaczyna przeważać nad „być”.

Na wszystko powinno być w życiu 
miejsce i czas. Na posiadanie dzieci, ich 

właściwe wychowanie, zadowolenie ze 
spełnionej roli rodzica i dobrego startu po-
tomstwa w dorosłe życie. Ale również na 
zdobycie zawodu, wykształcenie, osiągnię-
cie odpowiedniej pozycji w świecie. We 
wszystkim potrzebne jest zachowanie rów-
nowagi. Kobieta powinna mieć prawo do 
decyzji jak często chce rodzić i kiedy powin-
na odpocząć od obowiązków matki, bo już 
albo jeszcze nie czuje się na siłach, aby im 
podołać. To samo dotyczy przecież również 
mężczyzn jako głównych, nierzadko jedy-
nych żywicieli rodziny. To na nich bowiem 
spoczywa obowiązek zdobycia środków do 
życia, zapewnienie dzieciom odpowiednie-
go wykształcenia. Muzułmanie wierzą, że 
Allah da zaopatrzenie im i ich rodzinom, 
ale jednocześnie doskonale wiedzą, że od 
nich samych zależy byt własny i tych, któ-
rzy znajdują się pod ich opieką. 

Skoro asceza nie jest pożądana, trzeba 
mieć możliwość zabezpieczenia przed nie-
chcianą ciążą. Dzieci są niewątpliwie błogo-
sławieństwem, ale czasem ciąża bywa dla 
matki zagrożeniem. Kolejna ciąża, kolejne 
dziecko w rodzinie, już i tak niezamożnej, 
utrudnia jej funkcjonowanie. Mamy obo-
wiązek wychowywać dzieci, jednak nie 
mamy prawa sprowadzać ich na świat na 
niepewną przyszłość, ubóstwo i cierpienie. 
O takich sytuacjach trzeba pamiętać.

Islam daje nam wybór. Jedni z niego 
skorzystają, inni nie. Nikt jednak z pewno-
ścią nie zostanie potępiony.

Iza Melika Czechowska

Źródła:
• „Kontrola urodzeń: antykoncepcja i aborcja 

w islamie”, K. Grycan, www.arabia.pl
• www.google.com/site/bankfatw
• „Azl (coitus interruptus) and using birth 

control pills”, www.islamqa.info
• „Saudi Arabia, Birth Control and Islam”, 

www.americanbedu.com
• „Islamic Rulings on Contraception“ April 

16,2010 by Abu Ibrahim in Birth Control, 
„Modern Issues, Sharia”, www.islamic-
clearningmaterials.com

• „Is Family Planning allowed in Islam?” by 
Jamaal Zarabozo, www.jannah.org

• „Drogi do Boga” Beata Deskur, Tomasz Kró-
lak – Edycja Świętego Pawła, 2011

uczonych i uczących się.” Relacjonował 
Ibn Madża (hadis hasan, sahih Ibn Madża, 
Szajch Albani 3320).

W innym powiedzeniu relacjonowa-
nym przez Ad-Darimi’ego, powiedział: 
„Świat i wszystko co w nim się znajduje 
ma własny bieg z wyjątkiem nauczycieli 
chajr (dobra) i ich uczniów.”

Wysłannik Allaha powiedział również: 
„Kto obiera ścieżkę dającą nadzieję na wie-

obyczaje poSzukujących wiedzy
Wielu muzułmanów wie, że poszuki-

wanie wiedzy jest zalecane w islamie, ale 
niewielu zdaje sobie sprawę, co jest do tego 
niezbędne, tak samo jak intencja, uczynki 
i zwyczaje.

Abu Huraira, powiedział: „Słyszałem 
Wysłannika Allaha mówiącego: Świat 
i wszystko, co się w nim znajduje, ma swój 
własny bieg, z wyjątkiem zikr (wspomina-
nia Allaha) i tego, co się z tym łączy; ludzi 

dzę, temu Allah prostuje ścieżkę do Raju. 
Zaprawdę, aniołowie opuszczają skrzy-
dła na tych, którzy zdobywają wiedzę nie 
czerpiąc przyjemności z tego, co czynią. 
Zaprawdę, wszystko w niebie i na ziemi 
szuka przebaczenia dla pragnących zdo-
bywania wiedzy, nawet ryba w wodzie. 
Wyższość tego, który pragnie zdobywać 
wiedzę nad sługą, jest jak wyższość księ-
życa w noc pełni nad innymi planetami. 
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Zaprawdę, uczeni są spadkobiercami 
Proroków, Prorocy nie pozostawiają dina-
rów ani dirhamów, lecz są oni wyposażeni 
w wiedzę a ten kto ją przejmie, ten dosta-
nie wielką nagrodę.” (hadis Sahih, Sahih 
Abu Dawud, Szajch Albani 3096).

Czystość intencji
Pierwszą powinnością zdobywającego 

wiedzę jest zdać sobie sprawę, że zdoby-
wanie wiedzy jest czynnością świętą (‘iba-
da). Niektórzy uczeni mawiali: „nauka jest 
tajemnicą modlitwy i nabożeństwa w ser-
cu.” (Al-Madżmu’a Al-Ilmijja, Bakr Abdil-
lah Abu Zayd, Dar Al-‘Asima).

Warunkiem nabożeństwa jest: czystość 
intencji dla Allaha Wywyższonego, jak 
pokazano w ajacie, co znaczy po polsku: 
Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wy-
znając szczerze Jego religię (Al-Bayyina, 5).

Potrzeba czystości intencji jest ukazana 
również w hadisie, relacjonowanym przez 
Amira: „Umar bin Chattab, niech Allah bę-
dzie z niego zadowolony, słyszał Proroka 
mówiącego: Zaprawdę, uczynki zależą od 
intencji i dla każdego z nich jest intencja. Je-
śli więc ktoś pielgrzymuje dla Allaha i dla 
Jego Wysłannika, to jego wędrówka jest dla 
Allaha i Wysłannika Allaha; jeśli natomiast 
ktoś pielgrzymuje dla doczesnych dóbr, 
lub żeby poślubić kobietę, wtedy jego wę-
drówka to właśnie ma na celu.”

Jeśli zabraknie czystych intencji w zdo-
bywaniu wiedzy, zmienia się ono z najlep-
szej drogi posłuszeństwa w najgorsze nie-
dotrzymanie obietnicy. Nic tak nie niszczy 
wiedzy jak przechwalanie się, wykręcanie 
się od obowiązków lub przechwalanie czy-
stością intencji, udowadnianą twierdze-
niem „Nauczyłem się i zapisałem w pa-
mięci”. Uczeń natomiast musi wyzwolić 
się od wszystkiego, co niszczy dobre inten-
cje, czyli: przechwalanie się, wywyższanie 
się nad innych, używanie nauki jako na-
rzędzia do zdobywania pozycji, pieniędzy, 
wielkości lub sławy itd.

Dobrze znane powiedzenie, którego 
autorem jest Sufyan bin Sa’id Az-Zawri 
brzmi: „Nic nie sprawiało mi takiej trud-
ności, jak uleczenie mojej intencji”.

Jest wiele sposobów, które pomagają 
osiągnąć czystość intencji. Niektóre z nich 
to:
1. Wewnętrzne staranie i cierpliwość dla 

samego siebie.
2. Wytrwałość w taqwa (wiara w Allaha). 

Qur’an mówi, co znaczy po polsku: 
A temu, kto się boi Boga, On przygotuje 
jakieś wyjście; i da mu zaopatrzenie stąd, 
skąd on się nawet nie spodziewa. (At-talaq 
2-3).

 W hadisie, zgodnym z tymi słowami, 
Prorok został zapytany: „Wysłanniku 

 Allaha, kto jest najważniejszym z lu-
dzi? – na co odpowiedział: Ten, które-
go taqwa jest największe”. Powiedział 
również: Tym, co najpewniej wiedzie 

człowieka do Raju są taqwa i dobre 
obyczaje”. Relacjonował At-Tirmizi.

3. Uświadomienie sobie wielkości Stwór-
cy i tego, że cały czas obserwuje On 
nas. Jest to jeden z poziomów ihsan: 
oddawanie czci Allahowi tak, jakby był 
widzialny, bo nawet jeśli ty Go nie wi-
dzisz, On widzi ciebie.

4. Baczne zbieranie nagród od Allaha 
i pomnażanie dobrych uczynków. 

5. Pomnażanie dua’a i błagań Allaha 
w odpowiedzi na to, że On nagradza 
czystość intencji.

6. Częstsze oddawanie czci w sposób 
niewidoczny dla innych, na przykład 
przez nadobowiązkowe modlitwy noc-
ne.

7. Unikanie zabiegania o sławę oraz 
uznanie w oczach rodzaju ludzkiego. 
W długim hadisie (relacjonuje Muslim), 
Prorok (pokój i błogosławieństwo Alla-
ha niech będą z Nim) informuje nas, że 
pierwszymi, którzy zostaną użyci jako 
paliwo dla ognia piekielnego w Dniu 
Sądu będą recytatorzy Koranu, mu-
dżahidzi oraz rozdający jałmużnę; ci, 
o których się mówi: ten i ten jest recy-
tatorem, ten i ten jest mężny; ten i ten 
jest wspaniałomyślny, ten i ten daje jał-
mużnę. Niech Allah chroni nas przed 
Ogniem Piekielnym i da nam wszyst-
kim czystość intencji.

 8. Czytanie o prawych uczonych i uczenie 
się o ich życiu, aby zbierać o nich infor-
macje i używać ich jako przykładu dla 
siebie. Nasi sprawiedliwi poprzednicy 
trwali w bojaźni i posłuszeństwie Al-
lahowi, dlatego studiowanie ich życia 
oddziałuje na nas i zwiększa nasze dą-
żenia do sprawiedliwych czynów.

9. Rachunek wewnętrzny i uznanie wła-
snej winy za braki w posłuszeństwie 
i oddawaniu czci Allahowi bardzo po-
maga w doskonaleniu naszych intencji. 
Umar bin Chattab, niech Allah będzie 
z niego zadowolony, powiedział: „Roz-
liczaj samego siebie zanim zostaniesz 
rozliczony, mierz zanim zostaniesz 
zmierzony, i upiększaj na Dzień Sądu, 
w którym nic się nie ukryje”.

10. Służący Allahowi otrzymują od niego 
spełnienie i pragnienie dobra (chajr) 
dla nich. Komu Allah przeznaczy do-
bro, temu pozwala zrozumieć religię. 
Mu’amar bin Raszid powiedział: „Za-
prawdę, człowiek szuka wiedzy, ale 
jest ona przed nim zamknięta, dopóki 
nie szuka jej na chwałę Allaha.”

Oznaki czystości intencji
a. staranie i wytrwałość w osiąganiu wie-

dzy z naciskiem na zrozumienie, za-
pamiętywanie, wybór odpowiedniego 
programu nauki.

b. jeśli uczeń decyduje się zdobywać wie-
dzę, nieobecności i lenistwo są niedo-
puszczalne.

c. jego udręka i trud nie mogą być okazy-
wane przyjaciołom, aby ich przewyż-
szać; zamiast tego życzy im, czego ży-
czy samemu sobie.

Jak się uczyć i zdobywać doświadcze-
nie

Istnieje słynne powiedzenie uczonych, 
co po polsku znaczy: „Kto nie doskonali 
podstaw, temu zabronione jest spełnienie”.

Jest rzeczą niezbędną, aby dla usta-
nowienia i ugruntowania każdej techni-
ki i wiedzy, dla doskonalenia podstaw 
i ostatecznego wyniku, zdać się na opiekę 
nauczyciela szajcha, nie studiować samo-
dzielnie, a wiedzę zdobywać etapami. Tak 
jak Allah Wywyższony powiedział, co zna-
czy po polsku: I Qur’an podzieliliśmy, abyś 
go recytował ludziom powoli. I zsyłaliśmy go 
stopniowo. (Al-Isra,106).

Nauka Qur’anu
Najlepszą wiedzą jest ta zawarta w Qu-

r’anie. Wysłannik Allaha powiedział: „Naj-
lepszymi z was są studiujący Qur’an i na-
uczający go”. (Buchari).

Recytacja Qur’anu powinna oddzia-
ływać na uczniów, ponieważ recytują oni 
słowa Stwórcy. Na uczącego się Świętej 
Księgi oddziałuje znajomość swego Stwór-
cy, pomnażanie swojego taqwa, polepsza-
nie pamięci i mówienie najpiękniejszych 
ze słów w sposób jak najbardziej płynny. 
Jest to osiągalne oczywiście dla tych, któ-
rzy doskonalą artykulację i znają właściwe 
miejsca przerw i początków.

Al-Imam Asz-Szafi’i powiedział: „Kto 
uczył się Qur’anu zwiększył swoją war-
tość; kto napisał hadis, tego dowód był 
silniejszy; kto studiował fiqh , tego pozy-
cja była bardziej zaszczytna; kto studiował 
język, ten doskonalił swoją mowę; kto stu-
diował prawo (szaria’) sumiennie, będzie 
wydawał opinie prawne”.

Nauczanie Qur’anu od dzieciństwa 
było stosowane przez naszych poprzed-
ników, niech Allah będzie dla nich łaska-
wy. Abdulrahman bin Abi Hatim Ar-Razi 
powiedział: „Mój ojciec nie wołał mnie do 
pracy nad hadisami, dopóki nie umiałem 
recytować Qur’anu”. 

Nauka Qur’anu nie była zarezerwo-
wana wyłącznie dla mężczyzn. Uczeni is-
lamscy nauczali również swoje córki, póki 
były młode, tak samo jak dawali im wła-
ściwe muzułmańskie wychowanie. Imam 
Muhammad Al-Dżazari, wybitny nauczy-
ciel recytacji, pisał o swojej córce Salmie 
w przedmowie do swojej książki: „Moja 
córka, niech Allah Wywyższony uczyni ją 
użyteczną i pomaga jej w ty co dobre dla 
jej religii i w innych dziełach, zapamiętała 
Qur’an w roku 813 Al-Hidżry i opanowała 
podstawy tadżwid oraz inne sposoby recy-
tacji (qira’at). Niech Allah uczyni ją szczę-
śliwą i ułatwia jej osiągnięcie dobra w ży-
ciu doczesnym i przyszłym.”
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Zwyczaje dotyczące Qur’anu

Pierwszy – szukanie ucieczki
Przed rozpoczęciem czytania Świę-

tej Księgi szukanie schronienia u Allaha 
przed szatanem, zgodnie ze słowami Al-
laha, co znaczy po polsku: Kiedy recytujesz 
Qur’an, to szukaj ucieczki u Boga przed sza-
tanem przeklętym! (An-Nahl, 98) - czyni się 
to przez wypowiadanie słów: a’udu billahi 
aszszajtani rradżim.

Drugi – wypowiadanie „w imię Boga” 
(Bismillahi)

Wypowiada się „w Imię Boga” na po-
czątku każdej sury, z wyjątkiem sury At-
-Tauba. Przed nią „w imię Boga” jest nie-
dozwolone. 

Trzeci – tahara
Pożądanym jest, aby muzułmanin był 

w stanie tahara lub czystości, zwłaszcza, 
gdy dotyka Qur’anu bezpośrednio rękami, 
jak powiedziano w ajacie: Dotykają go tylko 
oczyszczeni (Al-Waqiya, 79).

Czwarty – zastanawianie się nad zna-
czeniem

Qur’an powinien być czytany z na-
bożnością i skupieniem, umożliwiającym 
rozważanie znaczenia. Allah Wywyższony 
mówi, co znaczy po polsku: Czyż oni nie za-
stanawiają się nad Qur’anem ? (An-Nisa’, 82; 
Muhammad, 24).

Piąty – powtarzanie ajatów
Pomocne w rozważaniach jest powta-

rzanie niektórych ajatów i zatrzymywanie 
się na nich, aby poświęcić uwagę ich zna-
czeniu, tak jak uczynił to Wysłannik Alla-
ha, kiedy stał powtarzając jeden ajat, dopó-
ki nie nastał ranek; a był to, co po polsku 
znaczy: Jeśli Ty ich ukarzesz – oni przecież 
są Twymi sługami; a jeśli Ty im przebaczysz 
– to przecież jesteś Potężny, Mądry! (Al-Ma-
’ida,118).

Szósty – reakcja na słowa Qur’anu
Jeśli czytany jest ajat sławiący Allah, 

powinno się przerwać i sławić Go, niech 
będzie Mu Chwała, przez wypowiadanie 
Subhanallah lub Tabarakallah, lub innej frazy 
sławiącej. Ich zbiorem jest hadis Muslima, 
według którego Huthayfath bin Al-Yaman 
powiedział: „Modliłem się z Prorokiem tej 
nocy, a on zaczął od sury Al-Baqara i po-
wiedziałem (do siebie) ‘wykona ruku przy 
setnym ajacie‘, ale on kontynuował. Powie-
działem (do siebie) ‘wykona jeden rakat‘, 
ale on kontynuował. Potem on rozpoczął 
An-Nisa’ i przeczytał ją całą, i ja powiedzia-
łem ‘teraz wykona ruku’ (gdy skończy). 
Następnie rozpoczął Al-Imran i czytał ją po-
woli; a kiedy minął ajat zawierający gloryfi-
kację, wysławił, a gdy minął ajat zawierają-
cy pytanie zapytał, a gdy doszedł do ajatu, 
wyrażającego szukanie obrony – szukał.”

Siódmy – recytacja w odpowiedni spo-
sób (tartil)

Wymaga się od nas, abyśmy recytowa-
li Qur’an w odpowiedni sposób, to znaczy 
powoli, tdżwid, z odpowiednią artykulacją, 
odpowiednimi przerwami i początkami. Al-
lah powiedział, co po polsku znaczy: i recy-
tuj wyraźnie Koran! (Al-Muzzammil, 4).

Uczeni uważają, że tartil jest lepszy dla 
rozważań, ponieważ ma większy wpływ 
na uczucia. Ibn ‘Abbas powiedział: „Kiedy 
czytałem surę z tartil odczuwałem większe 
zadowolenie, niż gdy czytałem cały Koran”.

Recytator Qur’anu powinien unikać 
czytania zbyt szybkiego lub stawiania so-
bie za cel szybkiego chatm (czytania całego 
Qur’anu od początku do końca ), lub też 
szybkiego kończenia sury bez zastanowie-
nia nad jej znaczeniem, wyciągania wnio-
sków z lekcji.

Ósmy – szanowanie Qur’anu
Jest rzeczą niezwykłej wagi , aby wszy-

scy czytający Świętą Księgę okazywali jej 
najgłębszy szacunek. W czasie recytacji za-
bronione są rozmowy, tak samo jak śmiech 
czy rozglądanie się. Allah Wywyższony 
powiedział, co po polsku znaczy: A kiedy 
Qur’an jest recytowany to przysłuchujcie się 
i milczcie ! Być może, doznacie miłosierdzia! 
(Al-Ar’af, 204).

Ibn ‘Umar, nie rozmawiał, dopóki nie 
przeczytał z Qur’anu tego co zamierzał. 
Wniosek: wszyscy muzułmanie, zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, winni oczekiwać 
nagrody Allaha recytując Qur’an. Powin-
niśmy czuć znaczenie czystości intencji 
i dbać o to, żeby otrzymać wielką nagrodę 
recytując każdy wspaniały ajat. Z każdą 
recytowaną literą dajemy dobry uczynek, 
a każdy taki uczynek jest jak dziesięć jemu 
podobnych.

Wpływ Qur’anu powinien objawiać 
się w naszej mowie, uczynkach i naszym 
zachowaniu, szczególnie w tym, o czym 
bin Mas’ud, powiedział: „jest pożądanym, 
aby recytujący Koran znał swoje noce (spę-
dzane na recytacji Qur’anu), kiedy inni 
ludzie śpią; i swoje dni, kiedy inni się bu-
dzą; i swój płacz, gdy inni się śmieją; i swój 
spokój, gdy inni pogrążają się w głośnych 
dyskusjach.”

Stosunek do nauczycieli
Jest rzeczą wymaganą aby uczący się 

Qur’anu bali się i szanowali swoich na-
uczycieli. W hadisie, który relacjonował 
At-Tirmizi, Wysłannik Allaha powiedział: 
„Nie jest jednym z nas ten, który nie sza-
nuje naszej starości, nie wybacza młodości 
i nie zna praw naszych nauczycieli”.

Nasi wielcy poprzednicy mieli zwy-
czaj bardzo mocno akcentować szacunek 
i uprzejmość wobec swoich szajchów. 
Słynnym powiedzeniem wielu z nich było: 
‘jestem niewolnikiem tego, który nauczył 
mnie liter’.

Uczeń powinien czcić swojego nauczy-
ciela i szanować go. Rabi’ bin Sulaymann 
był towarzyszem i uczniem wielkiego na-
uczyciela Asz-Szaf’i i powiedział kiedyś: 
„Na Allaha! Nie ośmieliłem się napić wody, 
gdy Asz-Szafi’i patrzył na mnie, z szacun-
ku dla niego.”

Asz-Szafi’i z kolei okazywał wielki 
szacunek uczonym i sam rzekł: „Siedząc 
przed imamem Malikiem z szacunku dla 
niego przewracałem strony tak delikatnie, 
aby nie słyszał tego”.

Uczeń nie może zwracać się do nauczy-
ciela lub szajcha po imieniu, mówić do nie-
go inaczej jak mój nauczycielu, mój szajchu 
lub nasz nauczycielu, nasz szajchu. Nie 
wolno również wołać nauczyciela z od-
ległości, z wyjątkiem uzasadnionych sy-
tuacji. Do nauczyciela nie wolno również 
zwracać się przez ty. Allah Wywyższony 
w Qur’anie podał nam zasady stosunku do 
nauczycieli, gdy powiedział, co znaczy po 
polsku: Nie nazywajcie Posłańca między sobą 
tak, jak nazywacie się między sobą nawzajem. 
(An-Nur, 63).

Nikt nie nazywa po imieniu własnych 
rodziców, tak samo nie wolno tego czynić 
wobec nauczycieli. Amir Al-Mu’minin Ali 
bin Abi Talib dał następującą radę: „Pra-
wem uczonego jest oczekiwać, że nie bę-
dziesz mu zadawał zbyt wielu pytań, nie 
będziesz rozgłaszał jego tajemnic, oczer-
niał go wobec nikogo, nie będziesz doszu-
kiwał się jego błędów, a jeśli jakiś popeł-
ni, to przyjmiesz jego usprawiedliwienie. 
Oczekuje się od ciebie, że będziesz szano-
wał go i uznawał jego wielkość, dopóki 
przestrzega porządku danego przez Alla-
ha; nie wolno ci siadać przed nim; jeśli ma 
taka potrzebę ludzie muszą mu służyć.” 
Relacjonował Ibn Abdulbarr, z dodat-
kiem: „(...) nie wolno ci wskazywać na nie-
go (nauczyciela) ręką; nie wolno mówić, 
że ktoś inny przedstawił problem w inny 
sposób.”

Niech Allah uczyni nas najlepszymi 
uczniami i najlepszymi nauczycielami. 
Niech Allah oczyści nasze intencje. Niech 
Allah sprawi, że wszyscy staniemy się ro-
dziną Qur’anu, czyli tymi, którzy czytają 
go, uczą się go i stosują w życiu; tymi, któ-
rzy są wybranymi przez Allaha. Zgodnie 
z hadisem: Wysłannik Allaha powiedział: 
„Zaprawdę Allah wybrał niektórych spo-
śród rodzaju ludzkiego. Zapytano go: 
Wysłanniku Allaha! Kim oni są? Odpowie-
dział: Są to ci, którzy czytają często Qur’an, 
ci są ludem Allaha, jego wybrańcami.” Re-
lacjonował Ibn Madża, potwierdzony jako 
sahih przez szajcha Albaniego w Sahih Ibn 
Madża.

(abouttajweed.com.staff)
(Tłum. Iza Melika Czechowska)
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Abu Bakr Dżabir al-Dżazair

nakazujMy dobro, zakazujMy zła
Muzułmanin wierzy, że rzeczą koniecz-

na jest zalecanie każdemu tego, co odpo-
wiednie i słuszne, zaś zakazywanie czy-
nów zasługujących na potępienie, w sytu-
acji gdy wie się, co jest właściwe i widzi, 
iż postępuje się inaczej lub orientuje się 
w tym, co niegodne i obserwuje, że do tego 
akurat dochodzi. Muzułmanin zareagować 
tak, jeśli tylko może cokolwiek zdziałać: 
czy to czynem, czy tez słowem. Wierzy bo-
wiem, iż jest to, po wierze w Boga, najważ-
niejszy obowiązek religijny wymieniony 
pospołu w Świętym Qur’anie. Mówi Bóg: 
Wy jesteście najlepszym narodem, jaki zo-
stał utworzony dla ludzi: wy nakazujecie 
to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co 
jest naganne; i wierzycie w Boga (Qur’an 
3:110). Muzułmanie wierzą w to na pod-
stawie islamskiej tradycji: Qur’anu i sunny, 
a także logicznych argumentów.

* Tradycja przekazuje:
– Boży nakaz: I niech powstanie spośród was 

naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, 
co jest uznane, i zakazuje tego, co jest nagan-
ne. Tacy będą szczęśliwi! (Qur’an 3:104).
Bóg powiedział o swym ludzie, że bę-

dzie przykazywał rzeczy właściwe i za-
braniał czynów niegodnych; liczyć na jego 
pomoc mogą ci, którzy – jeśli umocnimy ich 
na ziemi – odprawiają modlitwę, dają jałmuż-
nę, nakazują to, co jest dobre, a zakazują tego, 
co jest naganne. (Qur’an 22:41). 

A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są 
dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazu-
ją sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co 
naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają jał-
mużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. 
(Qur’an 9:71).

W Bożym przesłaniu o Lokmanie, kie-
dy poucza on swego syna, czytamy: O synu 
mój! Odprawiaj modlitwę, nakazuj to, co odpo-
wiednie, i zakazuj tego, co jest godne nagany! 
Znoś cierpliwie, co cię dosięgnie – to należy do 
dobrych postanowień. (Qur’an 31:17).

W wersetach karcących dzieci Izraela, 
Bóg mówi: Ci spośród synów Izraela, którzy 
nie uwierzyli, zostali przeklęci ustami Dawida 
i Jezusa, syna Marii. Tak było, ponieważ oni się 
zbuntowali i popełniali przestępstwa. Oni nie 
zaprzestali popełniać czynów nagannych. Jakże 
złe jest to, co czynili! (Qur’an 5:78, 79).

Jest tu również mowa o tym, że ocalili 
się ci, którzy przykazują dobro i odwodzą 
ode złego, a doprowadzili się do zguby ci, 
co to lekceważyli: My uratowaliśmy tych, 
którzy odstąpili od zła, a pochwyciliśmy karą 
bolesną niesprawiedliwych za to, że byli bez-
bożnymi. (Qur’an 7:165).
– Posłaniec Boży zaleca: Jeśli ktoś widzi 

rzeczy zasługujące na potępienie, niechaj 
zmieni je czynem swych rąk, a jeśli nie 
może, to słowem, jeżeli zaś i tego nie jest 
w stanie, wówczas choć sercem – jednak to 

najsłabsza wiara. (przek. Muslim). 
Powiedział też: Nakazuj, co właściwe 

i zakazuj potępionego, inaczej Bóg doświadczy 
cię karą i gdy będziesz Go wzywał, to ci nie od-
powie. (przek. Abu Dawud i imam Ahmad).
– Prorok Muhammad mówił: Bóg obejmu-

je swoją karą lud, który postępuje krnąbrnie 
i nie zwraca uwagi na napominanie tego, 
kto wiem co jest niegodne i zasługujące na 
potępienie. (Ithaf as-sada al-muttaqin). 
Na pytanie dotyczące objaśnienia wer-

setu: Nie szkodzi wam ten, kto zbłądził, jeśli 
jesteście prowadzeni drogą prostą (Qur’an 
5:105), Prorok odpowiedział: Abu Tha’la-
bowi al-Chaszniemu: Nakazuj dobro i zaka-
zuj zła, jeśli ujrzysz jakieś nienasycenie albo 
namiętność, które ludzie naśladują, nic sobie 
z tego nie rób, że każdy jest oczarowany własny-
mi zapatrywaniami, i bądź po stronie prostych 
ludzi. Nadejdzie taka niezgoda i intrygowanie, 
iż w ciemności nie zdołasz rozróżnić prawdy od 
kłamstwa: ale ten, kto trzyma się tego co naka-
zane, zyska nagrodę pięćdziesięciokrotną. 

Zapytano: Do kogo się to odnosi, Wysłanni-
ku Boży? A Prorok rzekł: Nie dotyczy to żadne-
go z was, ponieważ wy do wykonywania dobra 
znajdziecie pomocników, jednak on nie znajdą. 
(przek. Al-Hakim i Ithaf as-sada al-muttaqim).

Powiedział również: Każdy prorok, któ-
rego Bóg zesłał przede mną, miał uczniów 
i naśladowców, którzy zachowywali w pamięci 
sposób jego życia i kierowali się wyznawanymi 
przezeń zasadami. Po nich wszakże przyszli na-
stępni naśladowcy, którzy mówili to, czego nie 
robili, robili zaś co innego, niż przykazywali. 
Kto przeciwko nim walczy swoimi rękoma, ten 
jest wierzącym. I kto walczy z nimi słowem lub 
sercem, jest wierzącym; cokolwiek mniejszego 
niż to, ma wielkość ziarnka gorczycy. (przek. 
Muslim, Kitab al-iman).

Kiedy zasięgano rady Proroka, co 
jest najlepszym dżihadem, odpowiedział: 
Słowo prawdy wyrzeczone w oczy tyrańskie-
go władcy. (przek. Ibn Madżi, An-Nisa’i, 
imam Ahmad).

* Argumenty logiczne:
– Doświadczenie i praktyka potwier-

dzają, że zaniedbana i nieleczona cho-
roba czyni w organizmie wiele szko-
dy i leczy się ją znacznie trudniej niż 
schorzenie, które dopiero co się roz-
winęło. Podobnie ma się z grzesznym, 
niegodziwym działaniem: jeżeli się za-
niedbało i nie stara zmienić, to ludzie 
szybko przyzwyczajają się do tego 
i postępują niewłaściwie tak młodzi, 
jak i starzy; wtedy trudno tego po-
zbyć czy naprawić. Ci, którzy czynią 
rzeczy zasługujące na potępienie, za-
sługują też na potępienie, zasługują na 
natychmiastową Bożą karę, albowiem 
rozchodzi się o niezmienną Bożą za-
sadę: Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju 

Boga żadnej zmiany! I nigdy nie znaj-
dziesz w zwyczaju Boga żadnego odchy-
lenia! (Qur’an 35:43).

– Wiadomo z praktyki, że gdy zapuści 
się dom, nie sprząta się w nim, nie 
usuwa z niego co jakiś czas resztek 
i śmieci, to stanie się niezamieszka-
nym i cuchnącym, a z powodu na-
gromadzonych nieczystości będzie 
siedliskiem drobnoustrojów i epide-
mii. Tak też dzieje się w społeczności 
wiernych: jeżeli rozpanoszy się wśród 
nich postępowanie niegodne, a za-
cność i dobro nie będą praktykowane, 
to nie potrwa długo, gdy ludzie staną 
się złymi, którzy nie wiedzą co dobre 
i nie potępiają nieprawości. Będą żyć 
niegodziwie. Bóg zgubi ich rozmaity-
mi środkami: Pan twój jest Wszech-
mogący, Bóg jest Rozliczający!

– Z obserwacji wiadomym jest, że ludz-
ka myśl przyjmuje zło i przywyka do 
niego, aż staje się ono dla niej stanem 
naturalnym. Podobnie jest z naka-
zywaniem dobrego i zakazywaniem 
niewłaściwego, albowiem jeśli dobro 
zaniedbano i nie nawołuje się do jego 
czynienia w chwili odstępstwa, tak na-
der szybko ludzie przyzwyczajają się je 
ignorować, a ich postępowanie stanie 
się zasługującym na naganę. I niego-
dziwość, kiedy nie pracuje się nad jej 
usunięciem, w krótkim czasie rozro-
śnie się i rozszerzy, ludzie zaczną wte-
dy traktować ją jako coś naturalnego 
i wreszcie uznają za odpowiednie za-
chowanie, za normę. Nawet spostrze-
gą w niej dobro: oznaczać to będzie 
zniszczenie właściwego rozumowania 
i umysłowe wypaczenie – niech Bóg 
chroni nas przed czymś takim! Z tego 
powodu, Bóg i Jego Posłaniec przyka-
zali czynić dobro i odwodzić od nie-
godziwości i zalecili to muzułmanom 
jako powinność, aby wytrwali w swej 
czystości, sprawiedliwości i ochronie 
czci oraz pozycji między narodami.
* Sposoby nakazywania dobra i zaka-

zywania zła:
– Muzułmanin musi być przeświad-

czony o prawdziwości i legalności 
tego, co zamierza przykazywać oraz 
o skuteczności takiego działania. Ma 
wiedzieć, że to, co chce zmienić, na-
prawdę zasługuje na potępienie i że 
do czegoś takiego faktycznie doszło. 
Musi być pewny, iż prawo religijne ta-
kiego czynu zabrania, traktuje go jako 
grzech i rzecz zakazaną.

– Muzułmanin winien być pobożny, aby 
nie zakazywać czegoś, czego sam się 
dopuszcza, i zaniedbywać tego, co za-
leca innym– jak mówią słowa Najwyż-
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szego: O wy, którzy wierzycie! Dlaczego 
mówicie to, czego nie czynicie? Bardzo 
nienawistne jest Bogu, iż mówicie to, cze-
go nie czynicie. (Qur’an 61:2, 3), a tak-
że: Czy będziecie nakazywać ludziom 
dobroć, a zapominać o sobie samych? Wy 
przecież recytujecie Księgę. Czy nie rozu-
miecie? (Qur’an 2:44).

– Kiedy muzułmanin nawołuje do czy-
nienia dobra, ma być uprzejmy i spo-
kojny, i przyjacielski, tak że chociaż coś 
nakazuje, to wyłącznie łagodnością. 
W stosunku do osoby, której cokolwiek 
zakazuje czy nakazuje, nie powinien 
odczuwać smutku i gniewu, nawet je-
śli mu ten człowiek uczynił coś złego, 
ale musi być cierpliwym oraz wyba-
czającym: nakazuj to, co jest odpowiednie, 
i zakazuj tego, co jest godne nagany! Znoś 
cierpliwie, co cię dosięgnie – to należy do 
dobrych postanowień. (Qur’an 31:17).

– Nie należy węszyć za rzeczami nie-
właściwymi; nie wypada rozglądać 
się za nimi między ludźmi śledząc ich 
w domach, czy też sprawdzać co mają 
pod odzieżą albo podnosić pokryw-

ki i grzebać w garnkach. Bóg-Prawo-
dawca przykazał, żeby nasze intymne 
narządy były zakryte i nakazał, aby 
nikt nie wnikał w ludzką prywatność. 
Bóg mówi o tym: O wy, którzy wierzy-
cie! Unikajcie wielce podejrzeń. Zapraw-
dę, niektóre podejrzenia są grzechem! Nie 
szpiegujcie się wzajemnie! Nie obmawiajcie 
jedni drugich w ich nieobecności! (Qur’an 
49:12). Zaś Wysłannik Boży powie-
dział: Nie wypytujcie się! (przek. Al-Bu-
chari), oraz: Kto ochroni muzułmanina, 
tego Bóg ochroni w tym i w przyszłym 
życiu. (przek. Muslim, Kitab az-zikr).

– Jeżeli muzułmanin chce nakazać ko-
muś właściwe postępowanie, to naj-
pierw powinien zapoznać się z tym, 
co jest dobre, bo może okazać się, że 
ta osoba czyniła źle, gdyż nie wiedzia-
ła jako powinna czynić. Podobnie, je-
śli chce zakazać rzeczy niegodziwych, 
musi wyjaśnić wcześniej co do nich 
należy, ponieważ dany człowiek mógł 
wykonywać je z niewiedzy.

– Jeśli więc muzułmanin przykazuje 
i zachęca do czynienia dobra, a grze-

szący nie odstąpi od złego postępo-
wania, wtedy należy delikatnie na-
pomnieć go słowami przestrogi i za-
chęty, zawartymi w zasadach wiary. 
Skoro jednak nadal się nie zmieni, 
wówczas trzeba stanowczego skarce-
nia i przekonania go o błędności za-
chowania. Gdy i to nie pomoże, musi 
dążyć do zawrócenia tej osoby ze złej 
drogi własnymi siłami, a w razie nie-
możliwości prosić braci o pomoc.

– Kiedy muzułmanin nie będzie w sta-
nie zmienić działania zasługującego 
na potępienie czynem czy słowem, 
ponieważ obawia się o swój dobytek 
albo reputację, i nie ma dostatku cier-
pliwości, wystarczy, by przynajmniej 
zmienił zło w swoim sercu, jak mówił 
Prorok: Jeśli ktoś widzi rzeczy zasługują-
ce na potępienie, niechaj zmieni je czynem 
swych rąk, a jeśli nie może, to słowem, 
jeżeli zaś i tego nie jest w stanie, wówczas 
choć sercem – jednak to najsłabsza wiara.

Abu Bakr Dżabir al-Dżazair
(Minhadż al-Muslim)

(Tłum. Musa Czachorowski)

Nowy Rok oddając cześć Allahowi, modląc 
się, z dala od miejsc gdzie popełniany jest 
grzech, tj. picie alkoholu. Były też pytania 
do imama dotyczące składania życzeń, da-
wania prezentów, świętowanie narodzin 
Proroka Muhammeda.

Kolejnym punktem programu był kon-
kurs pisania wierszy. Jego organizatorki 
Ajsza Szah i Idalia zaprosiły Pawła Kubia-
ka ze Związku Literatów Polskich. Chętni 
otrzymali kartki i ołówki. Tworzyli dzieci 

Dagmara Sulkiewicz

udane Spotkanie w MuzułMańSkiM centruM
25 grudnia 2011 r. był dla wielu Pola-

ków długo wyczekiwanym dniem. Dzieci 
nie mogły doczekać się prezentów, dorośli 
w pośpiechu przygotowywali świątecz-
ne potrawy, zaś dziadkowie pilnowali, by 
wszystko odbyło się z tradycją. A muzuł-
manie, no cóż, nie obchodzą tych świąt. 
Według nich „Bóg nie zrodził i nie został 
zrodzony” (Koran 112:3), natomiast Jezus 
jest Prorokiem i sługą Bożym. Wielu jed-
nak udziela się ta wyjątkowa atmosfera, 
dźwięczą w głowie melodie kolęd. Niektó-
rzy są nawet zapraszani przez przyjaciół, 
sąsiadów, czy nawet rodzinę do wspólnego 
stołu. Spotykamy się także z innymi mu-
zułmanami korzystając z wolnych dni lub 
po prostu nadrabiamy oglądanie filmów.

W tym roku skorzystałam z zaprosze-
nia warszawskiej gminy wyznaniowej Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP 
i udałam się do Centrum Kultury Islamu 
przy ul. Wiertniczej 103 na spotkanie kul-
turalno-integracyjne. Centrum powoli za-
pełniało się gośćmi, rozpoczynały się już 
przyjemne rozmowy. Po modlitwie asr 
zebranych przywitał sekretarz gminy Ra-
shad El Tayeb, zapowiadając wykład ima-
ma Nezara Charifa.

Imam pokrótce opisał dwa święta mu-
zułmańskie, stosunek muzułmanów do 
świąt odbywających się właśnie w Polsce 
oraz wskazał, w jaki sposób powinniśmy 
obchodzić sylwestera. Najlepiej powitać 

i dorośli, w języku polskim i arabskim. Po 
krótkiej przerwie pan Kubiak ogłosił wy-
niki: wyróżnił m.in. wiersz Shirin, który 
prezentuję poniżej. Pogratulował dzieciom 
zaangażowania i zachęcił do dalszego szli-
fowania kunsztu poetyckiego.

Po dniu pełnym wrażeń przyszła pora na 
smaczny obiad przygotowany przez Abou 
Bakra oraz deser: słodką, pyszną baklawę.

Centrum powoli opustoszało. Byłam 
zmęczona, ale szczęśliwa. Spotkałam się 
z koleżankami, których tak dawno nie 
widziałam, nawiązałam nowe znajomo-
ści, modliłam się w grupie muzułmanów, 
zdobyłam wiedzę, mój syn bawił się z in-
nymi dziećmi zamiast oglądać kolejną 
bajkę przed telewizorem. Tyle korzyści 
z przebywania tutaj, naprawdę było warto 
przyjechać. Następna taka uroczystość za 
miesiąc, inszallah.

Dagmara Sulkiewicz

*
Światło Boga do duszy przychodzi
Problemami szatan człowiekowi szkodzi
W modlitwie swojej ratunku upatruj
Od złego ducha serce swoje ratuj

Bo życie krótkie piękno chwil ucieka
Po tym cierpieniu raj na Ciebie czeka
Ale zasłużyć na to tak to Twoja sprawa
Niezbędna w tym jest wiara i odwaga

Shirin
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licki Uniwersytet Lubelski), prof. dr. hab. 
Henryka Hoffmanna (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie) i prof. dr. hab. Bog-
dana Szajkowskiego (Uniwersytet Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie). 

Referaty pozostałych uczestników 
Kongresu podzielono na 13 sekcji: „Nowe 
problemy filozofii religii”, „Przedmioto-
we, teoretyczne i metodologiczne trendy 
w religioznawstwie. Aspekt historyczny 
i współczesny”, „Kościoły w społeczeń-
stwach współczesnych”, „Nowa ducho-
wość”, „Religijność Europy i świata”, 
„Religia a polityka”, „Aksjologia religii”, 
„Antropologia religii”, „Religie Wscho-
du”, „Kultury i religie”, „Badania nad ję-
zykiem religijnym” „Pedagogika religii”, 
wreszcie „Islam w Europie” poświęcona 
w całości zagadnieniom dotyczącym naj-
młodszej religii monoteistycznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obecności jej 
wyznawców na Starym Kontynencie, któ-
ra zdaniem badaczy zyskuje w ostatnich 
czasach rangę jednego z ważniejszych za-
gadnień politycznych, społecznych, kultu-
rowych i religijnych. 

Mimo że nawiązania do islamu poja-
wiały się także w obradach innych sekcji 
w tym plenarnych, to tu omówiono je 
w sposób bardziej szczegółowy w opar-
ciu o następujące obszary badawcze: is-
lam w Europie czy islam europejski, islam 
a chrześcijaństwo, Europa a tożsamość 
muzułmańska, islam a demokracja. W sesji 
przedpołudniowej tejże sekcji znalazły się 
wystąpienia: Muzułmanie w Europie a pro-
blem obywatelstwa i jego legalności. Zarys 

Magdalena Lewicka

religie i  religijność 
w  świecie wSpółczeSnyM

Połowa września 2011 roku upłynę-
ła w Toruniu pod znakiem III Kongre-
su Religioznawczego, który odbył się 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
jako kontynuacja dwóch wcześniej-
szych, zorganizowanych przez Polskie 
Towarzystwo Religioznawcze spotkań 
naukowców zajmujących się religio-
znawstwem i pokrewnymi dziedzi-
nami. Pierwsze z nich, zatytułowane 
„Religioznawstwo polskie w XXI wie-
ku”, miało miejsce w Tyczynie w 2003 
roku, a drugie, pod hasłem „O wie-
lowymiarowości badań religioznaw-
czych” w Poznaniu w 2008. Tematyką 
przewodnią tegorocznego sympozjum, 
objętego honorowym patronatem JM 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, prof. dr. hab. Andrze-
ja Radzimińskiego, Prezydenta Miasta 
Torunia, Michała Zaleskiego, Wojewo-
dy Kujawsko-Pomorskiego, Ewy Mes 
oraz Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, 
były „Religie i religijność w świecie 
współczesnym”, a jego Rada Progra-
mowa i Komitet Organizacyjny skupi-
ły wybitnych przedstawicieli polskiej 
sceny naukowej. 

W ramach czterodniowych obrad 
odbyły się trzy sesje plenarne: „Reli-
gie i religijność w kulturze współcze-
snej” (moderator: prof. d. hab. Irene-
usz Ziemiński) z udziałem o. prof. dr. 
hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP 
(Uniwersytet Papieski im. Jana Paw-
ła II w Krakowie), prof. dr. hab. An-
drzeja Szahaja (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu), prof. dr. hab. 
Zbigniewa Drozdowicza (Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
i ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia (Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie); „Religia w spo-
łeczeństwie” (moderator ks. prof. dr 
hab. Janusz Mariański) złożona z wy-
kładów prof. dr. hab. Andrzeja Wójto-
wicza (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie), ks. prof. dr. 
hab. Janusza Mariańskiego (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski), dr. Stanisława 
Wargackiego (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski) i prof. dr. hab. Wojciecha 
Świątkiewicza (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach) oraz „Teorie i metody 
współczesnego religioznawstwa” (mo-
derator prof. dr hab. Jerzy Kojkoł), 
w której znalazły się wystąpienia ks. 
prof. dr. hab. Andrzeja Bronka (Kato-

współczesnych poszukiwań teologicznych 
myślicieli muzułmańskich na tle klasycz-
nych teorii dr Agaty Skowron-Nalbor-
czyk; Da’wa w europie. Charakterystyka 
myśli muzułmańskiej we współczesnym 
kontekście europejskim dr. Adama Wąsa; 
Der Islam Und Deutschland – w poszuki-
waniu niemieckich muzułmanów mgr Mo-
niki Ryszewskiej oraz Nowe formy reli-
gijności wśród europejskich muzułmanów 
dr Marty Widy-Behiesse. 

Na obrady sesji popołudniowej 
złożyły się referaty dr Magdaleny 
Lewickiej, Dialog chrześcijańsko-muzuł-
mański w Polsce; dr. Artura Konopac-
kiego, Islam w Rzeczypospolitej XVII 
wieku w świetle Alfurkanu Piotra Czy-
żewskiego oraz mgr Eweliny Juszczak, 
Islam w Unii Europejskiej.

Kongres zgromadził 150 referen-
tów, naukowców reprezentujących pol-
skie i zagraniczne (Słowacja i Ukraina) 
ośrodki akademickie, a także licznych 
słuchaczy, zarówno pracowników na-
ukowych UMK, jak i jego studentów. 
Zwieńczeniem każdej części obrad 
w sekcjach oraz wystąpień w ramach 
sesji plenarnych były ożywione dys-
kusje, podczas których nierzadko 
przedstawiano nowe teorie, ciekawe 
spostrzeżenia i komentarze dotyczące 
poruszanej przez referentów tematyki 
i związanych z nią zagadnień. Toruń-
skie spotkanie naukowców zajmują-
cych się religioznawstwem i pokrew-
nymi dziedzinami zakończyło się suk-
cesem, ponieważ spełniło swoje cele 
– stanowiło forum dla debaty wokół 
religii i religijności we współczesnym 
świecie. Debaty, która wskazała zło-
żoność i wieloaspektowość ich zain-
teresowań badawczych, a co za tym 
idzie - nową fazę rozwoju polskiego 
religioznawstwa, którego zadaniem 
jest określanie zjawisk i  procesów 
zachodzących na poziomie indywi-
dualnym, lokalnym i globalnych na 
płaszczyźnie doświadczeń religijnych. 
Wreszcie – debaty, u podstaw której 
legło przekonanie, że „potrzeba reli-
gii nie jest wcale potrzebą człowieka 
niewykształconego, nieoświeconego, 
słabego, lecz jest po prostu potrzebą 
człowieka.”1

Magdalena Lewicka

1 Streszczenia wszystkich referatów: M. Szulakiewicz 
(red.), Religie i religijność w świecie współczesnym, Toruń 
2011.
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Magdalena Lewicka 

dialog kluczeM 
do wSpólnej przySzłości

Jednym z procesów, a jednocześnie 
ogromnych wyzwań, kształtujących obli-
cze XXI wieku jest dialog między cywi-
lizacjami, którego nieodłącznym elemen-
tem jest dialog międzyreligijny. Zarówno 
przedstawiciele poszczególnych wyznań, 
jak i ich badacze, są zgodni w opinii, 
że jest on możliwy i potrzebny, ale wy-
maga wzajemnego poszanowania, tole-
rancji i zrozumienia punktu widzenia 
wszystkich uczestników owego dialogu. 
Utrudniają go zakorzenione stereotypy 
dotyczące wzajemnego postrzegania się, 
które wciąż wywołują negatywne emocje 
i stanowią przeszkodę w rewizji poglą-
dów na temat drugiej strony, dodatkowo 
potęgowane są oskarżeniami o wzajemne 
krzywdy. Konieczna jest więc akceptacja, 
okazywanie dobrej woli i autentyczna 
chęć dialogu opartego na wzajemnym 
zaufaniu i otwarciu na odmienności, po-
szanowaniu cudzej tożsamości i integral-
ności, a co za tym idzie – potrzeba pod-
jęcia działań promujących dialog między 
przedstawicielami różnych cywilizacji 
i wyznań oraz współpracę międzynaro-
dową opartą na tolerancji i uznaniu uni-
kalności wkładu różnych kultur i religii 
w rozwój ludzkości. Działań prowadzą-
cych do przezwyciężenia fałszywego wi-
zerunku tych wyznań, tak często funk-
cjonujących zarówno w przekazach me-
dialnych, jak i świadomości społecznej. 

Jedną z takich inicjatyw była II Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Dialog chrześcijańsko-muzułmański. 
Klucz do wspólnej przyszłości”, która 
odbyła się w dniach 19–20 październi-
ka 2011 r. w gmachu Wydziału Filolo-
gicznego UMK. Celem przyświecającym 
spotkaniu naukowców z kraju i zagrani-
cy było przedstawienie historii wzajem-
nych relacji pomiędzy chrześcijaństwem 
i islamem oraz analiza zasad konstruk-
tywnego dialogu pomiędzy tymi wyzna-
niami, ale przede wszystkim – spojrzenie 
w przyszłość: omówienie wyzwań, jakie 
stoją przed owym dialogiem u progu 
XXI wieku. 

Uczestnicy konferencji, orientaliści, 
kulturoznawcy, religioznawcy, polito-
lodzy, historycy i reprezentanci innych 
dyscyplin naukowych związanych z te-
matyką przewodnią, postawili sobie za 
cel wymianę doświadczeń i poglądów 
naukowych badaczy dialogu pomiędzy 
chrześcijaństwem i islamem, dlatego 
spotkanie zgromadziło przedstawicieli 
polskiej i zagranicznej sceny naukowej 

zajmujących się wzajemnymi relacjami 
wyznawców obu religii, a także przed-
stawicieli organizacji muzułmańskich 
i instytucji zaangażowanych w ów dia-
log. Gościem honorowym był ks. prof. 
dr hab. Waldemar Chrostowski, profe-
sor zwyczajny i kierownik Katedry Eg-
zegezy Starego Testamentu na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, re-
daktor naczelny kwartalnika teologów 
polskich „Collectanea Theologica”, czło-
nek Komitetu Nauk Teologicznych Pol-
skiej Akademii Nauk i  przewodniczący 
Stowarzyszenia Biblistów Polskich, autor 
ponad 2000 publikacji, w tym kilkunastu 
książek, z dziedziny biblistyki i dialogu 
międzyreligijnego.

W uroczystości otwarcia sympozjum 
i spotkaniach pierwszego dnia udział 
wzięły władze uczelni, miasta i woje-
wództwa, przedstawiciele środowisk 
naukowych, a także dyplomaci z krajów 
arabskich i muzułmańskich w Polsce. 
Obrady otworzył kierownik naukowy 
konferencji, dr hab. Czesław Łapicz, 
prof. UMK, który witając zgromadzonych 
gości i uczestników konferencji wyraził 
nadzieję: „Nasze drugie spotkanie po-
święcone dialogowi chrześcijańsko-mu-
zułmańskiemu w czasie i w przestrzeni 
niech stanie się choćby małą cegiełką, 
służącą budowie wzajemnego zrozu-
mienia i zbliżenia w dobie tak bardzo 
niepokojących i niebezpiecznych napięć 
nie tylko społecznych i politycznych, ale 
także religijnych. Niech ponad czasem 

i ponad przestrzenią, ponad polityką, 
kulturą i ideologią, spełni się życzenie 
błogosławionego Jana Pawła II, aby słowa 
religii były zawsze słowami pokoju.”

Do hasła „Toruń miastem pokoju”, 
nawiązywali także kolejni mówcy: wy-
stępujący w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Sła-
womir Kopyść i Wiceprezydent Miasta 
Torunia, Ludwik Szuba. Po przedsta-
wicielach uczelni, miasta i wojewódz-
twa głos zabrał J.E. Ambasador Algierii 
w RP i zarazem Dziekan Ambasadorów 
Państw Muzułmańskich akredytowanych 
w Polsce, Abdelkader Khemri, który za-
uważył, że: „Islam jest jedną z trzech 
największych, obok chrześcijaństwa i ju-
daizmu, religii monoteistycznych, a tak-
że kluczowym elementem w wysiłkach 
ludzkości, podejmowanych od przełomu 
XX i XXI wieku, określanych mianem 
dialogu pomiędzy religiami i cywiliza-
cjami. Analiza tych zagadnień, mimo 
świadomości, iż wymagają one wkładu 
ogromnego wysiłku, pozwala dostrzec 
prawdę dotyczącą ludzkiego istnienia, 
dla którego fundamentem jest dobro, 
miłość i poświęcenie na rzecz obrony 
prawdy i wartości stanowiących podsta-
wy współżycia i współistnienia w poko-
ju, zrozumieniu, tolerancji i akceptacji 
drugiego człowieka, przy jednoczesnym 
odpieraniu wszelkich przejawów zła, ja-
kimi są przemoc, rasizm i agresja. ”

Pierwszej części obrad, która wpro-
wadziła uczestników spotkania w tema-
tykę metodologicznych i merytorycz-
nych aspektów dialogu chrześcijańsko-
-muzułmańskiego przewodniczył dr Ar-
tur Konopacki (Rada Wspólna Katolików 
i Muzułmanów, Uniwersytet w Białym-
stoku). Pytania o sens i sposób prowa-
dzenia tegoż dialogu stawiał zebranym 
prof. dr hab. Bassam Aouil (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego). Problem ten jest 
szczególnie ważny „w obliczu rosnącej 
obecności muzułmanów, która zmienia 
sytuację historyczną, kulturową i religij-
ną Europy, zdominowaną jeszcze do nie-
dawna przez chrześcijaństwo.” Kolejny 
prelegent, współprzewodniczący Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów, ks. 
dr Adam Wąs (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski), scharakteryzował pod kątem tre-
ści i znaczenia dla dialogu chrześcijań-
sko-muzułmańskiego orędzia przesyłane 
muzułmanom od 1967 roku w imieniu 
papieża i całego Kościoła rzymskokato-
lickiego z okazji święta Id al-Fitr, które 
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wyznawcy islamu obchodzą na zakoń-
czenie postu w miesiącu ramadan. 

Tematem wystąpienia dr Aldony Ma-
rii Piwko (Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego) była Modlitwa, post, 
jałmużna – chrześcijańskie i muzułmańskie 
drogowskazy do wspólnej przyszłości. War-
to zacytować słowa, którymi zakończyła 
swój referat: „Te trzy płaszczyzny sta-
nowią fundamenty wspólnego działania 
chrześcijan i muzułmanów ku lepszej 
przyszłości. Modlitwą i postem wypra-
szać u dobrego Boga łaskawość oraz po-
kój dla grzesznego świata, zaś jałmużną 
wspierać potrzebujących. Podejmowanie 
współpracy, zgodnej z zasadami moral-
nymi własnej religii, przyniesie przemia-
nę wielu społeczeństw. Człowiek XXI 
wieku coraz częściej jest niewrażliwym 
egoistą, który stał się takim, przez brak 
życia religijnego. Dlatego potrzebuje ży-
wych wzorów, aby mógł się zmienić.” 

Ostatni referent sesji otwierającej 
wygłosił dr hab. Selim Chazbijewicz, 
profesor Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, który poruszył zagadnienie 
dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego 
w Polsce w kontekście sytuacji dialo-
gicznej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. 
Zaznaczył, że: „Dialog chrześcijańsko-
-muzułmański w Polsce ma wieloletnią, 
a nawet wielowiekową tradycję, która 
wynika z 600 lat pokojowego współist-
nienia chrześcijaństwa i islamu na zie-
miach Rzeczypospolitej”, a następnie 
omówił historię i działalność Tatarów-
-muzułmanów we współczesnej Polsce. 

Tematem sesji drugiej, moderowa-
nej przez prof. dr. hab. Bassama Aouila 
(UKW), byli orędownicy międzyreligij-
nego dialogu. W tej części znalazły się 
wystąpienia dr. Michała Mocha (Uniwer-
sytet Kazimierza Wielkiego), Sercem szu-
kamy jedności. Matta al-Miskin – wybitny 
myśliciel, teolog i orędownik dialogu, dr 
Magdaleny Lewickiej (Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika), Między teorią a prakty-
ką – gülenowski model dialogu międzywy-
znaniowego i mgr. Selçuka Özcana (Dunaj 
Instytut Dialogu), Wkład ruchu Fetullaha 
Gülena w rozwój dialogu chrześcijańsko-mu-
zułmańskiego w Turcji. Pierwszy mówca 
zaprezentował sylwetkę koptyjskiego 
mnicha, teologa i intelektualisty, Matty 
ăl-Miskina, który „stworzył bardzo cie-
kawy nurt intelektualny we współcze-
snym chrześcijaństwie egipskim”. Celem 
dwóch kolejnych referentów było przed-
stawienie idei dialogu w ujęciu wpływo-
wego intelektualisty tureckiego i uczone-
go muzułmańskiego, Fethullaha Gülena.

W popołudniowej części konferencji 
odbyło się spotkanie z podróżnikiem dr. 

Zdzisławem Preisnerem (Wyższa Szko-
ła Gospodarki), Stambuł – dwa tysiące 
lat świetności, prezentujące najcenniejsze 
dzieła architektoniczne położonego na 
dwóch kontynentach, uważanego za jed-
no z najpiękniejszych i najciekawszych 
miast na ziemi –Stambułu, uwiecznione 
na fotografiach wykonanych przez auto-
ra. Wydarzeniem zamykającym pierwszy 
dzień obrad, a jednocześnie nawiązują-
cym do tematyki przewodniej naukowe-
go spotkania, był koncert w wykonaniu 
Camerata Vladislavia dedykowany pa-
mięci Jana Pawła II. 

Na kolejny dzień konferencji zło-
żyły się dwie sesje, z których pierw-
szą, prowadzoną przez doc. Mi-
chaiła Tarełkę (Białoruski Uniwer-
sytet Państwowy), otworzył referat 
ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostow-
skiego (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) wprowadzający zebra-
nych w zasady dialogu międzyreligijnego 
z perspektywy katolickiej. Przypomniał 
on momenty przełomowe w dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskim oraz do-
konania Jana Pawła II, którego wezwa-
nie do okazywania szacunku islamowi 
i jego wyznawcom, popierane niezwykle 
często własnym przykładem i świadec-
twem, a zauważane i  doceniane przez 
muzułmanów nie tylko w Polsce, dają 
mu trwałe miejsce w historii cywilizacji. 

Problematykę islamu na Krymie przy-
bliżył dr hab. Kazimierz Banek, prof. UJ 
(Uniwersytet Jagielloński), zaś Mgr Han-
na Szczerbak w wystąpieniu Wizerunek 
świata arabskiego w sztuce i kulturze euro-
pejskiej XX wieku jako klucz do zrozumie-
nia relacji między światem muzułmańskim 
a chrześcijańskim skupiła się na problema-
tyce odbioru świata tzw. Orientu przez 
świat kultury europejskiej przez pryzmat 
sztuk plastycznych i filmu. W tematykę 
przenikania religijnego muzułmańsko-
-chrześcijańskiego wprowadził uczest-
ników konferencji dr Artur Konopacki 
(Uniwersytet w Białymstoku), współ-
przewodniczący Rady Wspólnej Katoli-
ków i Muzułmanów, który scharaktery-
zował środowisko wyznawców islamu 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Wymianie poglądów i doświadczeń 
związanych z badaniami nad różnymi 
aspektami dialogu międzyreligijnego 
w piśmiennictwie Tatarów polsko-litew-
skich służyła ostatnia sesja, „Muzułma-
nie wśród chrześcijan w Wielkim Księ-
stwie Litewskim”, moderowana przez 
ks. prof. dr. hab. Waldemarara Chro-
stowskiego. Swoje referaty przedstawili 
referenci z zagranicy: doc. Michaił Tareł-
ka (Białoruski Uniwersytet Państwowy) 

i dr Irina Synkowa (Miński Instytut Kie-
rowania). Referatem zamykającym było 
wystąpienie dr. hab. Czesława Łapicza, 
prof. UMK, który omówił specyfikę mię-
dzyreligijnych dysput, zwłaszcza chrze-
ścijańsko-muzułmańskich, prowadzo-
nych w wielowyznaniowym i wielokul-
turowym Wielkim Księstwie Litewskim 
z podkreśleniem współczesnego rozu-
mienia międzyreligijnego dialogu oraz 
praktykowania go w relacjach chrześci-
jańsko-muzułmańskich. 

Ostatnim etapem było podsumo-
wanie konferencji, którego dokonał 
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostow-
ski, analizując i komentując zarówno 
przedstawione przez referentów wykła-
dy, jak i dyskusje, będące zwieńczeniem 
kolejnych części obrad. Na zakończenie 
naukowego spotkania zacytował słynną 
maksymę, która w doskonały sposób ob-
razuje postawę niezbędną do podejmo-
wania i prowadzenia dialogu: „Jeżeli ja 
to jestem ja, bo ty to jesteś ty, to ani ja 
nie jestem ja, ani ty nie jesteś ty. Ale je-
żeli ja to jestem ja, bo ja to jestem ja, a ty 
to jesteś ty, bo ty to jesteś ty, to wtedy ja 
to jestem ja, a ty to jesteś ty – i możemy 
rozmawiać.”1 

Organizatorzy konferencji wyrazili 
nadzieję, że tegoroczna edycja wzorem 
ubiegłorocznej znajdzie kontynuację 
w postaci kolejnych spotkań, które od-
bywać się będą w październiku każde-
go roku i wpiszą się na stałe w kalen-
darz naukowo-kulturalnych wydarzeń 
Torunia, podobnie jak jesienne debaty 
międzyreligijne Colloquia Torunensia. 
Zwłaszcza, – jak ujął to prof. dr hab. 
Andrzej Radzimiński, rektor UMK – że 
„Współistnienie islamu i chrześcijaństwa 
to jeden z czynników, który ma najistot-
niejszy wpływ na kształtowanie współ-
czesnego świata. Niestety, wśród niezli-
czonych doniesień skupiających się na 
konfrontacyjnym wymiarze wzajemnych 
kontaktów, tak rzadko mówi się o tym 
co łączy i stanowi wspólne dziedzictwo. 
Stąd tak ważne inicjatywy, które pozwa-
lają przywrócić prawidłowe proporcje 
w postrzeganiu stosunków chrześcijań-
sko-muzułmańskich. Szczególnie istotne 
jest, że toruńskie spotkanie nie poprze-
staje jedynie na przypominaniu prze-
szłości, lecz chce zbudować na jej lekcji 
przesłanie na przyszłość.”2

Magdalena Lewicka

1  Autorem maksymy jest rabin Menachem Mendel 
Morgenstern z Kocka (1787-1859).
2  Fragment przemówienia wygłoszonego podczas in-
auguracji konferencji.
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nych religiach (przede wszystkim wypo-
wiedzi zawarte w numerze 3. „Deklaracji 
o stosunku Kościoła do religii niechrześci-
jańskich” z 28 X 1965 r.), wypowiadał się 
w licznych dokumentach oraz przemówie-
niach o islamie i muzułmanach. Wspólną 
płaszczyzną duchowego zbliżenia chrze-
ścijan i muzułmanów jest wg Jana Pawła 
II umiłowanie woli Bożej. Papież uważa 
chrześcijan i muzułmanów za duchowych 
dziedziców wiary Abrahama. Wiara w jed-
nego Boga jest w chrześcijaństwie oraz 
w islamie podstawą godności człowieka 
i braterstwa, zasadą moralności w życiu 
jednostki i społeczeństwa.

W „programowej” encyklice – „Re-
demptor hominis”, ogłoszonej 4 III 1979 
r. (niespełna pół roku po wyborze Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową), Jan Paweł II 
ukazał obraz Kościoła otwartego na eku-
meniczny oraz międzyreligijny dialog. 
Encyklika wytyczyła główne kierunki 
pasterskiej troski nowego papieża. Doku-
ment ten „przeniknięty został” „duchem” 
antropocentryzmu i chrystocentryzmu, co 
znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż odpo-
wiedzią na pytanie o sens istnienia, życia 
człowieka jest Osoba Jezusa Chrystusa. Oj-
ciec Święty zwracając uwagę w I. rozdziale 
na „Dziedzictwo Kościoła u kresu drugie-
go tysiąclecia”, nawiązał wprost do ency-
kliki Pawła VI – „Ecclesiam suam”4.

W rozdziale II encykliki, noszącym tytuł 
„Tajemnica Odkupienia”, Jan Paweł II wy-

4 Redemptor hominis nr 4. Zob. H. Zimoń, Dialog mię-
dzyreligijny w świetle współczesnego nauczania Kościoła, 
„Nurt SVD”. Kwartalnik misjologiczno-religioznawczy 
(dalej – NSVD) 32(1998) nr 2 s. 28.

Eugeniusz Sakowicz

dialog chrześcijańStwa z iSlaMeM 
w nauczaniu jana pawła ii (1)

Wydarzeniem najważniejszym w życiu 
Kościoła XX wieku było zwołanie przez 
Jana XXIII i kontynuowanie przez Pawła VI 
obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965). 
Sobór chcąc „uwspółcześnić” misję Kościo-
ła określił i wyznaczył szereg dróg, na które 
powinni wstąpić i wytrwale nimi kroczyć 
wszyscy ochrzczeni. Jedną z nich jest droga 
miedzyreligijnego dialogu. Wielkim pro-
motorem tego dialogu, podejmowanego 
w duchu Vaticanum II, jest Jan Paweł II1.

Kościół opowiadając się za konieczno-
ścią prowadzenia dialogu interreligijnego 
wychodzi zarówno ku swoim „starszym 
braciom w wierze” – Żydom, jak i ku 
„młodszym braciom w wierze” – muzuł-
manom. Dialog chrześcijańsko (katolicko)-
-judaistyczny, trudny dialog „zbratanych 
przeciwników”2, prowadzony jest na wielu 
płaszczyznach od szeregu lat. W świado-
mości Kościoła przyjęła się już na trwałe 
upowszechniona przez Jana Pawła II wypo-
wiedź – „starsi bracia wierze”3. Z kolei okre-
ślenie muzułmanów jako „młodszych bracia 
w wierze” jest wciąż jeszcze nowe, nieznane 
i nie przez wszystkich akceptowane. 

W niniejszym opracowaniu omówio-
ne zostaną najważniejsze dokumenty Jana 
Pawła II odnoszących się do problematyki 
dialogu z islamem (I). Przedstawione bę-
dzie nadto zaangażowanie Najwyższego 
Pasterza Kościoła na rzecz dialogu chrze-
ścijaństwa z islamem, czego dowodem są 
wybrane przemówienia o islamie i do mu-
zułmanów (II). W dalszej części opracowa-
nia ukaże się cele (III), formy (IV) oraz teo-
logiczne podstawy tego dialogu (V). 

I. dokumenty Jana Pawła II dotyczące 
dialogu chrześcijaństwa z islamem

Jan Paweł II, rozwijając i pogłębiając 
doktrynę Soboru Watykańskiego II in-

1 Zob. E. Sakowicz (red.). Islam w dokumentach Ko-
ścioła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996). Warszawa 
1997 (dalej – Islam). Zob. też Sakowicz, Dialog Kościoła 
z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych 
(1963-1999), Warszawa 2000.
2 W. Chrostowski. Zbratani przeciwnicy. Wyzwania 
dialogu katolicko-żydowskiego dla teologii dogmatycznej, 
w: P. Jaskóła (red.). Tożsamość i dialog. Materiały semina-
rium wykładowców dogmatyki poświęcone potrzebie recepcji 
wyników międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych 
w wykładach z teologii dogmatycznej, Opole-Kamień Śl. 
6-7.11. 1996, Opole 1999 s. 83-98.
3 Zob. M. Mikołajczyk. Bibliografia dialogu chrześcijań-
sko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995. Warszawa 
1997 (godny uwagi jest w tym dziele bardzo dokładny 
Skorowidz rzeczowy (s. 328-382, zwłaszcza s. 333-352), 
w którym zawarte zostały referencje bibliograficzne do 
haseł: dialog chrześcijańsko-judaistyczny, dialog judeo-
-chrześcijański, dialog katolicko-żydowski, dialog ka-
tolicko-żydowski w Polsce. 

powiadając się na temat „Tajemnicy Chry-
stusa u podstaw misji Kościoła i chrześci-
jaństwa”, ponownie powołał się na „wielką 
kartę dialogu” Pawła VI – encyklikę „Eccle-
siam suam”, jak również na „deklarację dia-
logu” Soboru Watykańskiego II – „Nostra 
aetate”. U początku dialogu jest tajemnica 
Chrystusa. Kościół powinien zawsze żywić 
tę świadomość, ażeby móc skutecznie speł-
niać powierzone jemu przez Boga dzieło 
dialogu. „Świadomość ta – czy raczej samo-
świadomość Kościoła – kształtuje się rów-
nocześnie «w dialogu», który zanim stanie 
się rozmową, musi naprzód być skierowa-
niem własnej uwagi w stronę «drugiego», 
tego właśnie z kim mamy rozmawiać”5. 
Jan Paweł II w „Redemptor hominis” pod-
kreślił, iż Kościół ukształtował swoją samo-
świadomość poprzez fakt „spojrzenia” na 
świat innych religii. Sobór, jak pisał papież, 
„trafnie i kompetentnie pozwolił nam spoj-
rzeć na ten wielki obszar ludzkości, który 
pokryty jest „<<mapą>> różnych religii”6. 

20 IV 1984 r. ogłoszony został „List 
Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych 
oraz wiernych całego Kościoła katolickiego 
na temat Jerozolimy, świętego dziedzictwa 
wszystkich wierzących w Boga. Miejsca, 
w którym zbiegają się drogi upragnionego 
pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu”7. 
Wśród wypowiedzi Kościoła z zakresu 
dialogu międzyreligijnego i dialogu z is-
lamem dokument ten zajmuje wyjątkową 
rolę. Ogłoszony został z okazji 1950 rocz-
nicy Odkupienia dokonanego przez Jezusa 
Chrystusa na drzewie krzyża w Jeruzalem. 
Ziemia Święta, której centrum wyznacza 
Jerozolima, jest tą przestrzenią (w wymia-
rze historyczno-kulturowym i religijno-du-
chowym), gdzie „zostało dokonane nasze 
pojednanie z Bogiem”. W Jerozolimie speł-
niło się historyczne „biblijne objawienie 
Boga”. W tym „Mieście Pokoju” „doszło 
do nawiązania dialogu pomiędzy Bogiem 
a ludźmi”. Z tej właśnie racji dialog trzech 
monoteistycznych religii (judaizmu, chrze-
ścijaństwa i islamu) „w tle” zawsze mieć 
będzie Jerozolimę8. 
5 Redemptor hominis nr 11.
6 Tamże.
7 Temat Jerozolimy podjęty został również w innych pa-
pieskich dokumentach, zob. List Jana Pawła II do Kościoła 
w Jerozolimie, „”L’Osservatore Romano”. Wydanie pol-
skie (dalej - OR) 19(1998) nr 4 s. 22-25; List Ojca Świętego 
Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z hi-
storią zbawienia, OR 20(1999) nr 9-10 s. 4-8. Zob. nadto List 
Ojca Świętego Jana Pawła II o posłudze franciszkanów w Zie-
mi Świętej, „Studia Franciszkańskie” 6(1994) s. 14-15.
8  W dniu 6 V 1997 r. z inicjatywy Akademii Katolickiej 
w Warszawie odbyło się sympozjum teologiczne (z cy-
klu Kościół a Żydzi i judaizm) poświęcone tematowi: Jero-
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W „Redemptionis Anno” papież wska-
zał na znaczenie Jerozolimy dla chrześcijan, 
którzy mają świadomość, iż w tym miejscu 
dokonały się „wielkie wydarzenia Odku-
pienia: męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Pana”9. Kościół zawsze będzie pamiętał, iż 
powstała i ukształtowała się tam pierwsza 
chrześcijańska wspólnota. Ale Jeruzalem 
jest również „symbolem narodu żydow-
skiego” oraz jednym z najświętszych miast 
islamu. „Muzułmanie nazywają Jerozolimę 
«święta», z głębokim przywiązaniem, które 
sięga początków islamu i które tłumaczy 
się uprzywilejowanymi miejscami pielgrzy-
mek oraz ponad tysiącletnią niemal nieprze-
rwaną ich tam obecnością”10. Stwierdzenie 
te współbrzmi z wcześniej wypowiedzianą 
tezą, iż „również pośród trudności, utrzy-
mała się tam ciągła obecność Kościoła”11. 
Chrześcijanie i muzułmanie ponad tysiąc 
lat żyją obok siebie w Jerozolimie. Dziś 
Miasto to jest wielkim wyzwaniem, by obie 
wspólnoty żyły razem w duchu dialogu 
oraz zrozumienia. Dialog międzyreligijny 
winien być przede wszystkim inicjowany 
w Jerozolimie, która będąc w równy sposób 
dziedzictwem duchowym trzech religii mo-
noteistycznych, faktycznie winna stać się 
„znakiem Pokoju i harmonii”12.

Jerozolima jest „ojczyzną serc wszyst-
kich duchowych potomków Abrahama”13, 
którzy w tym miejscu powinni podejmować 
refleksję nad znaczeniem wiary tego Patriar-
chy w kształtowaniu własnych postaw oraz 
wspólnotowych więzi. Święte Jeruzalem ma 
znaczenie nie tylko dla synów i córek Abra-
hama ale także dla całej ludzkiej rodziny. Jest 
wielkim wyzwaniem dla pokoju, które pod-
jąć powinny w pierwszym rzędzie właśnie 
monoteistyczne religie. W „Redemptionis 
Anno” Jan Paweł II dał wyraz osobistemu, 
głębokiemu przeżyciu: „Myślę z utęsknie-

zolima – Miasto Święte Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów. 
Miejscem obrad była Chrześcijańska Akademia Teolo-
giczna. Materiały z sympozjum zostały opublikowane 
w „Collectanea Theologica”. Kwartalniku Teologów Pol-
skich (dalej - CT) 68(1998) nr 2 s. 3-37. Zob. M. Schudrich. 
Jerozolima – Miasto Święte Żydów. CT 68(1998) nr 2 s. 17-
20; W. Chrostowski. Jerozolima – Miasto Święte Chrześci-
jan: perspektywa katolicka. Tamże s. 21-40; M.T. Żuk. Jero-
zolima – Miasto Święte Muzułmanów. Tamże, s. 59-63. Zob. 
nadto J. Perrier. Jerozolima w czasie i wieczności. „Commu-
nio”. Międzynarodowy przegląd Teologiczny 17(1997) 
nr 4, s. 33-40. Wykaz polskojęzycznej literatury na temat 
Jerozolimy – Świętego Miasta Żydów, chrześcijan i mu-
zułmanów zob. Skorowidz rzeczowy w: M. Mikołajczyk. 
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za 
lata 1945-1985. Warszawa 1997 s. 356.
9 Redemptionis Anno. W: W. Chrostowski, R. Rubinkie-
wicz (red.). Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i na-
uczaniu Jana Pawła II (1965-1989). Warszawa 1990, s. 135.
10  Tamże s. 136. Zob. Borrmans. Jérusalem dans la tradition 
religieuse musulmane. „Islamochristiana” 7(1981) s. 1-18.
11 Redemptionis Anno. W: Chrostowski, Rubinkiewicz 
(red.). Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu 
Jana Pawła II (1965-1989) s. 136. 
12 Tamże; zob. też R. Etchegeray. De Jérusalem aux extré-
mités de la terre. Le défi de la paix: juifs, chrétiens, musul-
mans. „Pro Dialogo” 31(1996) nr 1 s. 33-35.
13 Tamże. Redemptionis Anno. W: Chrostowski, Rubin-
kiewicz (red.). Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła 
i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989) s. 136.

niem o dniu, w którym wszyscy będziemy 
naprawdę «uczniami Boga» (J 6, 45), aby 
słuchać Jego orędzia pojednania i pokoju. 
Myślę o dniu, w którym Żydzi, chrześcija-
nie i muzułmanie będą mogli pozdrowić się 
w Jerozolimie słowami pokoju, z jakimi Je-
zus zwrócił się do swoich uczniów po zmar-
twychwstaniu: «Pokój wam!» (J 20, 19)”14.

Wśród dokumentów Kościoła, w któ-
rych poruszony został temat religii nie-
chrześcijańskich, dostrzec należy ogłoszo-
ną 30 XII 1987 r. „Encyklikę Sollicitudo rei 
socialis Ojca Świętego Jana Pawła II, skie-
rowaną do biskupów, kapłanów, rodzin 
zakonnych, synów i córek Kościoła oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwu-
dziestej rocznicy ogłoszenia Populorum 
Progressio”. Wypowiedź odnosząca się do 
niechrześcijan zawarta została w numerze 
47. „Sollicitudo rei socialis”. We fragmencie 
tym papież podkreślił konieczność zaufa-
nia człowiekowi, co jest warunkiem sine 
qua non każdego dialogu. Zaapelował do 
wszystkich ludzi na świecie, by w imię „so-
lidarności i miłości preferencyjnej ubogich” 
angażowali się w działania na rzecz popra-
wy życia ekonomicznego oraz sprawiedli-
wości w wymiarze politycznym. Najwyż-
szy Pasterz Kościoła zwrócił uwagę, iż pod-
stawowym motywem troski o pokój, postęp 
i rozwój powinien być wzgląd na godność 
osobową człowieka. Myśli papieża, wyra-
żone w omawianej encyklice, uwypuklają 
społeczny wymiar spotkań i dialogów inter-
religijnych. Jan Paweł II napisał: „Apel ten 
kieruję tak samo do tych, którzy podzielają 
z nami dziedzictwo Abrahama, «naszego 
Ojca w wierze» (por. Rz 4, 11-12) i tradycje 
Starego Testamentu, czyli do Żydów; do 
tych, którzy jak my wierzą w Boga sprawie-
dliwego i miłosiernego, czyli do Muzułma-
nów, a także do wszystkich wyznawców 
wielkich religii świata”. 

7 grudnia 1990 r. Jan Paweł II ogłosił, 
z okazji 25. rocznicy soborowego dekretu 
misyjnego „Ad gentes”, „Encyklikę Re-
demptoris missio o stałej aktualności po-
słania misyjnego”15. W epoce dialogu man-
dat misyjny Jezusa Chrystusa nie stracił ani 
na aktualności, ani na znaczeniu. Na progu 
III tysiąclecia chrześcijanie uświadamiają, 
dzięki światłu Ducha Świętego, iż misje 

14 Tamże.
15 Zob. ogólna prezentacja – Misyjna świadomość Kościoła. 
OR 12(1991) nr 1 s. 5; zob. też komentarze do encykliki 
A. Kmiecik Posyłam was. Misja Chrystusa Odkupiciela po-
wierzona Kościołowi s. 71-77; K. Müller. Encyklika „Redemp-
toris missio” – prezentacja i komentarz, NSVD 25(1991) nr 
3-4 s. 3-22; A. Kurek. Encyklika „Redemptoris missio”. W: II 
Krajowy Kongres Misyjny. Przygotowanie. Warszawa 1992, 
s. 14-27. Zob. nadto analizę dokumentu z perspektywy 
dialogu międzyreligijnego: J. Urban. Dialog międzyreli-
gijny w ostatnich dokumentch Kościoła „Studia Theologica 
Varsaviensia” 35(1997) nr 1 s. 131--133; 138-141; Zimoń. 
Dialog międzyreligijny w świetle współczesnego nauczania 
Kościoła. NSVD 32(1998) nr 2 s. 28 n; W. Henkel Głosze-
nie Jezusa Chrystusa i dialog międzyreligijny. Posoborowe 
perspektywy nauczania Magisterium. W. W. Kluj (red.). 
Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum 
w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r. Poznań 1999 s. 18 n.

„do ludów” i dialog z tymi ludami, czyli 
interreligijne spotkania, to nie są antyte-
zy. Służą one i są wyrazem jednej, jedynej 
misji Kościoła, która polega na głoszeniu 
zbawczego Imienia Jezusa Chrystusa czło-
wiekowi każdego czasu, wszelkiej kultury 
i każdej bez wyjątku religii.

Kościół, naucza Jan Paweł II, przez dia-
log i w dialogu zamierza odkrywać „«ziar-
na Słowa» oraz «promień owej Prawdy, 
która oświeca wszystkich ludzi»”. Ażeby 
odkryć i afirmować owe „ziarna Słowa” 
i „promienie Prawdy”, potrzebna jest po-
stawa naznaczona nadzieją i miłością. Na 
tych teologalnych cnotach winien być budo-
wany dialog. Miłość, jako bezwarunkowa 
afirmacja drugiego człowieka, bez względu 
na jego mentalność, przekonania, kulturę, 
wyznacza jego punkt wyjścia. Bez miłości, 
czyli bez akceptacji innej osoby ludzkiej tyl-
ko i wyłącznie ze względu na to, kim ona 
jest, dialog nie zaistnieje. „Wychodzi” on 
zatem z miłości i - motywowany miłością - 
do miłości prowadzi. Podstawą dialogu jest 
również nadzieja, która daje pewność osią-
gnięcia celu. Tak rozumiany dialog (a za-
tem również dialog z islamem) „przyniesie 
owoce w Duchu Świętym”. 

„List Apostolski Tertio millenio ad-
veniente Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych 
w związku z przygotowaniem Jubileuszu 
Roku 2000” ogłoszony został 14 XI 1964 r. 
Dokument ten zapowiadał obchody dwu-
tysięcznej rocznicy wcielenia Syna Boże-
go. Wielki Jubileusz, zgodnie z intencją 
listu, stać się powinien aktem uwielbienia 
i chwały oddanej Bogu w Trójcy Jedynemu. 
Papieski dokument jest wielkim wyzwa-
niem dla Kościoła, który ma przeprowa-
dzić rachunek sumienia i podjąć pokutę. 
Rachunkiem sumienia należałoby objąć 
grzechy przemocy, nienawiści i nietole-
rancji popełnione przez katolików wobec 
wiernych innych tradycji religijnych. „Ter-
tio Millenio adveniente” to również zapro-
szenie skierowane do Żydów i muzułma-
nów, by wstąpili na drogę dialogu i pojed-
nania. Papież słowami tego dokumentu 
wyraził nadzieję na spotkanie przedstawi-
cieli religii monoteistycznych w Betlejem, 
w Jerozolimie i na Górze Synaj u progu 
trzeciego Tysiąclecia. W numerach: 6, 19, 
38, 46, 52 list podejmuje zagadnienie relacji 
między religiami monoteistycznymi oraz 
problematykę dialogu międzyreligijnego. 

W numerze 53. papież kieruje uwagę 
na sferę świadomości religijnej, w której 
„rodzi się” dialog międzyreligijny. W nim 
„szczególne miejsce przysługuje żydom 
i muzułmanom”. Ojciec Święty wyraził na-
stępnie życzenie: „Oby Bóg pozwolił, by dla 
potwierdzenia tych zamysłów możliwe sta-
ło się zorganizowanie wspólnych spotkań 
w miejscach o symbolicznym znaczeniu 
dla wielkich religii monoteistycznych”. Za-
mierzone spotkania „w miejscach o wielkiej 
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wymowie symbolicznej – w Betlejem, Jero-
zolimie i na Synaju – (...) mają pogłębić dia-
log z Żydami i wyznawcami islamu”16. 

Temat dialogu międzyreligijnego, 
w tym – dialogu z islamem podejmuje, 
ogłoszona 14 IX 1995 r. „Posynodalna Ad-
hortacja Apostolska Ecclesia in Africa Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Biskupów, do 
Kapłanów i Diakonów, do Zakonników 
i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych 
o Kościele w Afryce i Jego misji ewangeli-
zacyjnej u progu roku 2000”17. W rozdziale 
II – „Ewangelizacja i inkulturacja” zamiesz-
czony został § pt. „Dialog” (nr 65-67). Wska-
zany fragment traktuje kolejno: o dialogu 
pomiędzy i wśród chrześcijan (nr 65), o dia-
logu z muzułmanami (nr 66) oraz o dialogu 
z wyznawcami religii tradycyjnych (nr 67). 

Wyzwanie dla Kościoła w Afryce sta-
nowi islam. Mając na względzie wypowie-
dzi omawianego dokumentu stwierdzić 
musimy, że kontynent ten staje się dziś 
wyjątkową przestrzenią dialogu między 
obu religiami. Papież Jana Paweł II w ad-
hortacji powtórzył stwierdzenie wcześniej 
zawarte w „Propositio”: „Dialog powinien 
ogarniać także ludzi dobrej woli wśród 
muzułmanów. Chrześcijanie nie mogą za-
pominać, że wielu muzułmanów stara się 
naśladować wiarę Abrahama i żyć zgod-
nie z nakazami Dekalogu”18. Chrześcija-
nie i wyznawcy Muhammadowej religii 
są członkami „wielkiej ludzkiej rodziny”. 
Szacunek okazywany sobie nawzajem 
przez ludzi różnych religii jest „odpo-
wiedzią człowieka” na pragnienie Boga, 
by wszyscy żyli w zgodzie. „Żywy Bóg, 
Stwórca nieba i ziemi i Pan dziejów”, Ten, 
który „jest Ojcem wielkiej ludzkiej rodzi-
ny” pragnie, „abyśmy świadczyli o Nim 
okazując szacunek wartościom i tradycjom 
religijnym każdego człowieka”19.

Dialog służyć ma społecznościom 
ludzkim jako środek do osiągnięcia 
wszechstronnego rozwoju. W relacjach 
między muzułmanami a chrześcijana-
mi nie powinno być miejsca na przemoc 
i nienawiść. Wolą Boga jest, by nie zada-
wać w Jego Imię nikomu śmierci. Słowa 
adhortacji: Bóg „nie chce bynajmniej być 
tym, w którego imię zabija się innych lu-
dzi, ale nakazuje wierzącym, aby w du-
chu sprawiedliwości i pokoju wspólnie 
służyli życiu”, zdają się być zaadresowa-
ne w sposób szczególny do fundamen-
talistów islamskich. Nienawiść żywiona 
„w imię Boga” do innych jest w gruncie 
rzeczy nienawiścią skierowaną do Boga. 
„Obydwie strony dialogu islamsko-chrze-
ścijańskiego” powinny szanować „zasadę 

16  Tertio millennio adveniente, nr 53.
17  Na temat prac związanych z przygotowaniem Ko-
ścioła do Synodu afrykańskiego zob. J. Górski. Problem 
inkulturacji w przygotowaniach Synodu Afrykańskiego. W: 
H. Zimoń (red.), Kultury i religie Afryki a ewangelizacja. 
Lublin 1985 s. 223-232.
18  Propositio nr 41.
19  Tamże.

wolności religijnej z wszystkimi jej kon-
sekwencjami”20. Zarówno wewnętrzny, 
jak i zewnętrzny, czyli publiczny wyraz 
wiary, powinien być otaczany respektem. 
Bez tego przyzwolenia, bez szacunku dla 
czyjejś tożsamości religijnej, nie może być 
w ogóle mowy o jakimkolwiek dialogu. 
Zaangażowanie w jego prowadzenie sta-
nowi wyraz powołania, którego „dawcą” 
jest sam. Bóg. Jan Paweł II stwierdza bo-
wiem wprost: „Chrześcijanie i muzułma-
nie są powołani, aby prowadzić dialog 
unikając zagrożeń, jakie rodzą się z fałszy-
wego irenizmu albo z wojowniczego fun-
damentalizmu, oraz aby sprzeciwiać się 
głośno nielojalności w polityce i w działa-
niu, a także wszelkiemu brakowi wzajem-
ności w dziedzinie wolności religijnej”21.

Wytyczne do prowadzenia dialogu 
międzyreligijnego (a zatem również do dia-
logu z islamem) podaje, ogłoszona przez 
Jana Pawła II 6 XI 1999 r., „Posynodalna ad-
hortacja apostolska Ecclesia in Asia”. Do-
kument ten podpisany został przez papie-
ża w czasie uroczystej sesji, odbywającej się 
w New Delhi w Indiach, zamykającej Spe-
cjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów 
poświęcone Azji. W trakcie obrad synodu 
biskupi ocenili sytuację Kościoła azjatyc-
kiego w świetle Chrystusowego nakazu 
misyjnego, by głosić Ewangelię wszystkim 
ludom i narodom. Podkreślili, iż aspektem 
(elementem) ewangelizacji świata jest mie-
dzyreligijny dialog22. Stanowi on istotną 
część misji Kościoła, ponieważ ma swoje 
źródło, swój początek w pełnym miłości 
„dialogu zbawienia” prowadzonym przez 
Boga Ojca z całą ludzkością przez Syna 
Bożego w mocy Świętego Ducha. Dialog 
opiera się na „logice wcielenia”23. Służyć 
ma odnowie działalności Kościoła pośród 
ludów i narodów Azji24.

Numer 31. adhortacji w całości poświę-
cony został interreligijnemu dialogowi. 
Ojciec Święty przypomniał wiernym Azji 
oraz wiernym Kościoła powszechnego, 
iż Sobór Watykański II uznał dialog oraz 
współpracę z wyznawcami innych religii 
za wyzwanie skierowane do wszystkich 
ochrzczonych oraz za obowiązek całej 
wspólnoty wierzących w Chrystusa. Pa-
pież wskazał na deklarację „Nostra aetate” 
jako „wielką kartę międzyreligijnego dia-
logu (daną – E.S.) dla naszych czasów”. 

Na kontynencie azjatyckim powsta-
ły oraz ukształtowały się wielkie religie 
i duchowe tradycje ludzkości. Jan Paweł II 
wprost nazwał Azję „kolebką wielkich re-
ligii świata”25 (judaizmu, chrześcijaństwa, 
islamu i hidnuizmu). Dokument zwrócił 
uwagę na troskę biskupów o Jeruzalem, 
które jest „sercem chrześcijaństwa”, mia-
20  Tamże.
21  Ecclesia in Africa, nr 66; por. Proposito nr 41.
22  Ecclesia in Asia nr 23.
23  Tamże nr 29.
24  Tamże nr 28.
25  Ecclesia in Asia nr 6.

stem bardzo drogim dla wszystkich dzieci 
Abrahama26. Ojcowie Synodu, jak podkre-
śla „Ecclesia in Asia”, wezwali poszczegól-
ne Kościoły partykularne tego kontynen-
tu do solidarności z Kościołem, który jest 
w Jerozolimie. Dzielić mają one troski oraz 
doświadczenia Kościoła jerozolimskiego. 
Wierni powinni modlić się zań, oraz służyć 
- poprzez zaangażowanie na rzecz pokoju 
i sprawiedliwości - dziełu „pojednania po-
między dwoma ludami i trzema religiami 
obecnymi w Świętym Mieście”27

Dokument, ukazując przeszłość Ko-
ścioła na kontynencie azjatyckim, zwrócił 
uwagę na fakt głoszenia w XIII w. Ewange-
lii Mongołom i Turkom, jak również Chiń-
czykom. Chrześcijaństwo, zaznaczył, nie 
zakorzeniło się jednak w tym rejonie świa-
ta z powodu rozwoju islamu oraz wiążącej 
się z tym faktem geograficznej izolacji28. 
Stwierdzenie to daje czytelnikowi „Eccle-
sia in Asia” wiele do myślenia.

Ogłoszony przez Sekretariat dla Nie-
chrześcijan 10 VI 1984 r. (w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego) dokument – 
„Postawa Kościoła wobec wyznawców 
innych religii. Refleksje i wskazówki do-
tyczące dialogu i misji”, odzwierciedla do-
świadczenia Kościoła zdobyte w pracy na 
rzecz dialogu interreligijnego w dwudzie-
stoleciu posoborowym. Stanowi resumé 
teoretycznych założeń międzyreligijnego 
dialogu. Wytyczna drogi, którymi postę-
pować powinni wierni, spotykający na co 
dzień ludzi innych religii. Dokument oma-
wia podstawy i prezentuje formy dialogu 
Kościoła z niechrześcijańskimi tradycjami 
religijnymi. Zgodnie z podtytułem, opi-
suje relacje między dialogiem, w którego 
prowadzenie zaangażowany jest Kościół 
a misją Kościoła w ogóle. Zawiera waż-
ne teologiczne stwierdzenia oraz istotne 
wskazania pastoralne29.

W nr 17. dokumentu, zamieszczonym 
w części pt. „Posłannictwo”, zwrócono 
uwagę na postawę misjonarzy, którzy wy-
różnili się w dziejach Kościoła: św. Fran-
ciszka z Asyżu i Karola de Foucauld. Ich 
ewangeliczne zaangażowanie, ich świa-
dectwo dane Jezusowi Chrystusowi jest 
wzorcem dla ludzi współczesnych czasów. 
Znamiennym faktem jest, iż św. Franciszek 
udał się z misją do muzułmańskiego sułta-
na, Karol de Foucauld natomiast żył wśród 
muzułmanów.

Eugeniusz Sakowicz

26  Tamże nr 9.
27  Tamże nr 28.
28  Ecclesia in Asia nr 9.
29  Zob. omówienie dokumentu: Zimoń. Dialog mię-
dzyreligijny w świetle współczesnego nauczania Kościoła 
s. 29-31; M. Zago. Les documents du conseil Pontifical 
pour le dialogue interreligieux. „Bulletin” 24(1989) nr 
3 s. 367 n., 374; W. Henkel. Głoszenie Jezusa Chrystusa 
i dialog międzyreligijny. Posoborowe perspektywy nauczania 
Magisterium., W: Odkupienie a dialog międzyreligijny s. 15 
n. Zob. też Urban. Dialog międzyreligijny w posoborowych 
dokumentach Kościoła (passim).


