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�����
Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn 'Alt bin Khalf al-Barbahart.

Zr6dla historyczne nie podajq w kt6rym roku sik urodzil, lecz wiadomo iz urodzil i wychowal
sik w Bagdadzie i zmarl w Basrah w 329H. Wiedzk czerpal mikdzy innymi od uczni6w Imama
Ahmada bin Hanbal. Dw6ch najslynniejszych to:
Ahmad bin Muhammad ibn ul-Hadzdzadz ibn 'Abdul-Aztz, Abu Bakr al-Maruazt kt6ry
zmarl w 275H.
Sahl ibn 'Abdullah ibn Yunus al-Tusturt, Abu Muhammad kt6ry zmarl w 283H.

Abu 'Abdullah powiedzial: "Jezeli ujrzysz kogos z Bagdadu kto kocha Abul-Hasan ibn
Bash'ar i Abu Muhamamd al-Barabahart, to wiedz ze jest on osobq Sunny." (Tabaqat ulHanabilah, 2/58).

Imam adh-Dhahabt powiedzial o nim w al-'Ibar: "...wybitny uczony, Szeich Hanbalit6w w
Iraku w swej mowie, uczynkach i trzymania sik tego co dozwolone. Cieszyl sik wielkim
uznanie i calkowitym szacunkiem..."

Ibn Kathtr powiedzial o nim, "...byl wstrzemikzliwy, czlowiekiem wiedzy, Hanbalickim
uczonym, tym kt6ry ostrzegal...i srogi byl przeciwko ludziom innowacji i rozpusty. Cieszyl sik
ogromnym powazaniem wsr6d elit jak ludzi powszechnych..."
Celem napisania tej ksiqzki bylo przede wszystkim chke przekazania czystej aqZdah, i
oczyszczenie religii z powszechnych za tamtych czas6w innowacji. Jego celem bylo takze
ostrzezenie ludzi przed ludzmi innowacji i troska o religik, o czym swiadczq chociazby jego
slowa gdy powiedzial:

"Niech Allah bkdzie dla ciebie milosierny! Badaj ostroznie mowk kazdego, szczeg6lnie w
naszych czasach. Nie postkpuj pochopnie i nie przyjmuj niczego zanim nie spytasz i nie
przekonasz sik: Czy kt6rykolwiek z Towarzyszy Proroka o tym m6wil, czy m6wil o tym
kt6rykolwiek z uczonych?"
W jego slad poszlo wielu innych uczonych z ahl-us-sunnah, piszqc ksiqzki kt6re doglkbnie
objasnily religik usuwajqc z niej innowacje.1

Manuskrypt tej ksiqzki znajduje sik mikdzy innymi w gl6wnej bibliotece w Uniwersutecie
Umm ul-Qura w Mekce. Przypisy o kt6re ten tekst zostal wzbogacony pochodzq z
manuskryptu Khalida ar-Radadt, oraz Szeicha Salth as-Suhaimt. Z arabskiego tlumaczyl Abu
Talhah Daud ibn Ronald Burbank, na polski przelozyl Abu Anas ibn Marian Baranowicz.

Jako przyklad podae mozna, Imam al-Adzurrt [ash-5hari'ah], al-Lalika't [5harh Usul I'tiqad Ahl is-5unnah walDzama'ah], Ibn Battah [al-Ibanat ul-Kubra].
1
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I: Sunnah jest Islamem, a Islam jest Sunnt

Imam al-Barbahart (rahimahullah) powiedzial:
Wszelka chwala nalezy sik Allahowi, kt6ry nas poprowadzil do Islamu, poblogoslawil nas nim
i umiescil w najlepszym spoleczenstwie, wikc prosimy Go aby umozliwil nam trzymae sik tego
co jest Mu umilowane i co On kocha, oraz abysmy unikali tego co On nienawidzi i co
powoduje Jego gniew.
Wiedz, ze Islam jest Sunnq, i Sunna jest Islamem2, i jednego nie mozna ugruntowae bez
drugiego.

2: Cz�SCit Sunny jest trzymanie si� Diama'ah

Czksciq Sunny jest trzymanie sik Dzama'ah.3 Kazdy kto pragnie czegos innego niz Dzama'ah i
od niej sik oddala, ten zrzucil ze swego karku jarzmo Islamu i zblqdzil, prowadzqc innych na
manowce.4

3: Sahabah st fundamentem Diama'ah

Fundamentem na kt6rym Dzama'ah zostala zbudowana sq Towarzysze Proroka Muhammada,
sal allahu alejhi la sallaam. Oni sq Ahl us-5unnah lal-Dzama'ah,5 wikc kazdy kto od nich nie
Prorok powiedzial, "Ten kto odwraca sik od mojej Sunny nie nalezy do mnie." (Przekazal al-Buchari ((ng.
trans. 7/1-2/no.1), Muslim ((ng. Trans. 2/703/n0.3236) i an-Nasa'i)
2

Abu Hurairah przekazal ze Wyslannik Allaha powiedzial, "Cala moja Ummah wejdziedo raju, opr6cz tych
kt6rzy odm6wiq." Ktos spytal, "Kto odm6wi?" Odpowiedzial. "Ktokolwiek mnie uslucha wejdzie do Raju, a
ktokolwiek bkdzie nieposluszny odm6wil." (Przekazal al-Buchari ((ng. trans. 9/284/no.384))
Imam az-Zuhrt (slynny tabi't, zmarl w 124H) powiedzial, "Ludzie wiedzy kt6rzy nas poprzedzili mawiali,
'Zbawienie lezy w trzymaniu sik Sunny.'" (Przekazal ad-Darimt w Sunan (no.96))

Imam Malik powiedzial, "Sunnah jest jak arka Noego. Kazdy kto na niq wsiqdzie zostanie ocalony, a ktokolwiek
odm6wi zostanie zatopiony." (Przekazal Szeich ul-Islam Ibn Taimiyyah w Madzmu' ul-fataua, (4/57))

'Umar, radiallahu' anhu przekazal ze Prorok powiedzial, "Trzymaj sik Dzama'ah, i wystrzegaj sik rozlam6w,
gdyz Szatan jest u boku samotnej osoby, lecz jest bardziej oddalony od dw6ch. Ktokolwiek pragnie srodku Raju
niechaj trzyma sik Dzama'ah. Osoba kt6rq cieszq jej dobre uczynki a zle powodujq ze czuje sik zle jest wierzqca."
(Przekazal Ahmad (1/18); at-Tirmidht (no. 2165); al-Hakim (1/114); Szeich al-Albani potwierdzil ze przekaz ten
jest Sahih w as-Sahihah (no. 1116))
3

Anas, radiallahu 'anhu, przekazal ze Prorok powiedzial, "Zaprawdk dzieci Izraela podzielily sik na siedemdziesiqt
jeden sekt, a moja Ummah podzieli sik na siedemdziesiqt dwie sekty, wszystkie z nich znajdq sik w Ogniu opr6cz
jednej, kt6rq jest Dzama'ah." (Przekazal Ibn Madzah (no. 3993); Szeich al-Albani potwierdzil ze przekaz ten jest
Sahih)
Wspomniee tutaj warto hadis przekazany przezIbn 'Abbas, radiallahu 'anhumma, kt6ry powiedzial, Wyslannik
Allaha powiedzial, "Ten kto widzi u swego wladcy cos czego nie lubi, niech uzbroi sik w cierpliwose, poniewaz
ten kto oddala sik od Dzama'ah, choeby na pikdz, a nastkpnie umrze, umrze smierciq Dzahiliyah" oraz w innym
przekazie, "wtedy zrzucil ze swego karku jarzmo Islamu." (Przekazal al-Buchari (trans. 9/145); Muslim i Ahmad;
drugi przekaz od at-Tirmidht (no. 2867) i Ahmad (4/130). Zobacz Sharh ul-'Aqidat-Tahauiyyah (379-382),
sprawdzone przez Nasir ud-din al-Albani)
4

Co wiemy z hadisu od at-Tirmidht (no. 2641), 'Abdullah ibn 'Amr powiedzial, Wyslannik Allaha powiedzial:
"To co stalo sik z Dzieemi Izraela, stanie sik z mojq Ummq, tak jak jeden but podobny jest do drugiego, do tego
5

4
www.planetaislam.com

Sharh-us-Sunnah
Imam Abu Muhammad ai-Hasan ibn 'Aii bin Khaif ai-Barbahari

czerpie, zblqdzil i wprowadzil innowacjk6 a kazda innowacja jest zblqkaniem, kazde zas
zblqkanie i jej ludzie sq w Ogniu.?

4: Wszelkie sprawy zostafy jasno ustalone przez Sunn� i Diama'ah

'Umar ibn al-Khattab, rahimahullaah, powiedzial, "Nie ma wytlumaczenia dla osoby kt6ra
blqdzi myslqc ze jest prowadzona. Ani tez za porzucanie przewodnictwa myslqc, ze jest ono
zblqkaniem, poniewaz sprawy zostaly jasno ustalone, dowody dowiedzione8 a wytlumaczenia
odcikte."9 Tak jest poniewaz Sunnah i Dzama'ah utrwalily i ochronily calose religii. Zostalo to
uswiadomione ludziom, wikc muszq oni sik dostosowae i nasladowae.10

5: WfaSCiwe zrozumienie religii

Nich Allah bkdzie dla ciebie Milosierny. Wiedz ze Religiq jest to co nadeszlo od Allaha,
Blogoslawionego, Najwyzszego. Nie jest to czyms co zostalo pozostawione dla intelektu ani
ludzkich opinii. Wiedzq jest to co pochodzi od Allaha i Jego Wyslannika, wikc nie nasladuj
niczego co opiera sik na twoich pozqdaniach, odchodzqc w ten spos6b od Religii i
pozostawiajqc Islam.
stopnia ze jezeli jeden z nich mialby stosunek ze swojq matkq otwarcie, ktos z mojej Ummy postqpil by tak samo.
Dzieci Izraela podzielily sik na siedemdziesiqt dwie sekty a moja Umma podzieli sik na siedemdziesiqt trzy sekty,
wszystkie z nich sq w Ogniu opr6cz jednej sekty." Zostal spytany, "Kt6rq jest tq jedynq, Wyslanniku Allaha?"
Odpowiedzial, "Ta do kt6rej nalezymy ja i moi Towarzysze." (Szeich al-Albant uznal przekaz ten za Sahih)

Zostalo autentycznie przekazane ze Wyslannik Allaha powiedzial, "Trzymajcie sik mojej Sunny, oraz Sunny
prawowiernych Kalif6w po mnie. Trzymajcie sik tego zkbami trzonowymi i wystrzegajcie sik nowych rzeczy, gdyz
kazda innowacja jest zblqkaniem." (Przekazal Ahmad, Abu Daud (eng. trans. 3/1294/no.4590); at-Tirmidht (no.
2676); Ibn Madzah (no. 42); ad-Darimt (no. 96); oraz Ibn Abt 'Asim w as-Sunnah (no. 54). Szeich al-Albant
powiedzial, "Isnad tego przekazu jest sahih, przekazujqcy go sq godni zaufania.")
6

Dzabir, radiallahu'anhu, przekazal ze Prorok mial zwyczaj m6wie w swych kazaniach, "...Najbardziej
wiarygodna mowa to Ksikga Allaha. Najlepsza droga to droga Muhammada. Najgorsze rzeczy to nowosci [w
sprawach religii], a kazda nowose to innowacja, kazda zas innowacja jest zblqkaniem, a kazde zblqkanie jest w
Ogniu." (Przekazal an-Nasa't (3/188). Uznane za sahih przez Szeicha al-Albant w Sahih Sunan in-Nasa't (no.
1487))
7

Abu Shamah (zmarl w 665H) powiedzial, "Nakaz trzymania sik Dzama'ah oznacza trzymanie sik prawdy i tych
kt6rzy jq nasladujq; nawet jezeli tych kt6rzy trzymajq sik prawdy jest niewielu a tych kt6rzy jej sq przeciwni jest
wielu; poniewaz prawda jest tym wedlug czego postkpowala pierwsza Dzam'ah z czas6w Proroka i jego
Towarzyszy, radiallahu 'anhum. Nie bierze sik pod uwagk wielkiej liczby ludzi pr6znych kt6rzy po nich nastqpili."
(Al-Ba'ith 'alal-Bida'h lal-Huladith, str.19)
Al-'Irbad ibn Sariyah, radiallahu'anhu, przekazal ze Prorok powiedzial, "... Zostawilem wam jasne instrukcje,
kt6rych noc jest jak dzien. Kazdy kto od nich po mnie zboczy, zostanie zniszczony." (Przekazal Ahmad, Ibn
Madzah (no. 43) oraz al-Hakim. Potwierdzone jako sahih przez Szeicha al-Albant w as-Sahthah (no. 937))
8

Przekazal Ibn Battah w, al-lbantul-Kubra (no. 162) przez Auza't do kt6rego doszlo ze powiedzial to 'Umar ibn
al-Khattab. Niemniej jednak szlak tego przekazu jest munqati' (rozlqczony, brakuje w nim os6b).
9

Al-Maruazt przekazal w as-Sunnah (no. 95) ze 'Umar ibn 'Abdul-'Aztz powiedzial, "Nie ma wytlumaczenia dla
kogokolwiek, po (tym jak) Sunna (zostala ustanowiona), aby blqdzil w blkdach myslqc ze sq one
przewodnictwem."

'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu 'anhu, powiedzial, "Nasladuj i nie wprowadzaj innowacji, gdyz to co ci zostalo
dane wystarcza, a kazda innowacja jest zblqkaniem." (Przekazal Abu Khaithamah w Kitab Ul-'Ilm (no. 540),
Szeich al-Albant uznal przekaz ten za sahih)
10
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Nie bkdq istnialy wym6wki, gdyz Wyslannik Allaha wytlumaczyl Sunnk swojej wsp6lnocie,
objasnil jq swym Towarzyszom a oni sq Dzama'ah, gl6wnq grupq (as-5auad ul-A'dham), a
gl6wnq grupq jest prawda i jej stronnicy.11

Wikc ten kto przeczy Towarzyszom Wyslannika Allaha, sal allahu alaihi la sallam, w
jakiejkolwiek kwestii Religii, ten popadl w niewiark.12

6: Wszelka innowaCja (w Religii) jest zbftkaniem

Wiedz ze ludzie nigdy nie wprowadzajq innowacji, aby nie porzucie jej odpowiednika z
Sunny.13
Wikc wystrzegaj sik nowo wymyslonych spraw, poniewaz kazda nowo wymyslona sprawa jest
innowacjq, a kazda innowacja jest zblqkaniem, kazde zas zblqkanie i jej ludzie sq w Ogniu.

7: Wszystkie powaine innowaCje i dewiaCje zaCzynajt si� jako mafe i bfahe

Wystrzegaj sik malych innowacji, poniewaz rosnq az staja sik ogromne.14

lmam Ahmad przekazal w Musnad (4/278), z hasan isnad, narracjk od Nu'man ibn Bashtr, Abu Umamah alBahilt, radiallahu 'anhu, powiedzial, "Trzymaj sik gl6wnej grupy (as-5auadul - a'dham)", na co ktos spytal, "Czym
jest ta 'Gl6wna Grupa'? Wikc Abu Umamah powiedzial, 'Ten oto werset w Surah an-Nur: »...A jesli sic
odwrocicie, to na nim ci�zy tylko to, co na niego zostalo nalozone, a na was ci�zy to co na was zostalo
nalozone...« (Surah an-Nur, 24:54)"
11

Ibn Mas'ud, radiallahu 'anhu, powiedzial, "Dzama'ah jest tym co jest zgodne z prawdq, nawet jezeli jest sik
samemu." (Przekazal Ibn 'Asaair w Tartkh Dimashq, isnad sahih jak stwierdzil Szeich al-Albant w al-Mishkat
(1/61))

Allah, Najwyzszy, nie tylko przestrzegl nas przed przeciwstawianiem sik Wyslannikowi, sal allahu alejhi la
sallam, lecz takze przestrzegl nas przed podqzaniem innq drogq niz drogq pierwszych Wiernych - Towarzyszy,
radiallahu 'anhum, wsr6d kt6rych zeslany zostal Qur'an, i kt6rzy nauczyli sik go bezposrednio od Wyslannika, sal
allahu alejhi la sallam. Allah, Najwyzszy m6wi co znaczy: »A kto oddzieli sic od Poslanca, maj�c jasn�
wiedzc o tym, jaka jest dla niego droga prosta, a postcpuje inn� drog� niz droga wiernych [tj. Sahabah] 
to My obrocimy go ku temu, ku czemu on sam sic zwrocil, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A
jakze zle to miejsce przybycia!« (Surah an-Nisa', 4:115)
Tak wikc ten kto calkowicie porzuca ich drogk, i zamiast niej podqza drogq Szatan6w, tak jak ekstremalni
Rafidt, Batint i ekstremalni Suft kt6rzy czczq innych u boku Allaha, ten opuscil religik.
12

Hassan ibn 'Atiyyah, rahimahullah, powiedzial, "Ludzie nigdy nie wprowadzajq innowacji do swej religii, aby
Allah nie odebral jej odpowiednika z Sunny, i nie przywr6ci go im do Dnia Zmartwychwstania." (Przekazal adDarimt, Szeich al-Albani uznal przekaz ten za sahih w al-Mishkat (1/66/no.188))
13

Doskonalym przykladem tego jak male innowacje prowadzq osobk do popelniania powaznych innowacji jest
narracja przekazana przez ad-Darimt w Sunan (1/79):
14

"'Amr ibn Salmah powiedzial: Mielismy za zwyczaj siedziee przy drzwiach 'Abdullah ibn Mas'ud przed
modlitwq porannq. Jak wychodzil szlismy z nim do meczetu. (pewnego dnia) Abu Musa al-Ash'art
przyszedl do nas i powiedzial, "Czy Abu 'Abd ar-Rahman juz wyszedl?" Odpowiedzielismy, "Nie." Wikc
usiadl z nami i czekal (na Abu 'Abdur-Rahmana).
Gdy wyszedl, wszyscy stanklismy obok niego. Abu Musa powiedzial do niego, "O Abu 'Abd arRahman! Przed chwilq widzialem cos w meczecie, co uwazalem za zle, lecz wszelka chwala Allah'owi, nie
widzialem nic jak tylko dobro." Spytal sik, "Wikc co to bylo?" (Abu Masa) odpowiedzial, "Jezeli dozyjesz,
to ujrzysz to. Widzialem w meczecie ludzi siedzqcych w krkgach, czekajqcych na modlitwk. W kazdym
krkgu mieli kamyki w rkkach i (jeden z nich) m6wil 'powt6rzcie Allahu Akbar sto razy.' I powtarzali sto
6
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Mialo to miejsce z kazdq innowacjq wprowadzonq w tej Ummie. Zaczkla sik jako cos malego,
noszqc podobienstwo prawdy, dlatego tez ci kt6rzy jq przyjkli zostali zwiedzieni, a p6zniej nie
byli juz w stanie jej pozostawie. Tak wikc urosla i stala sik religiq kt6rq nasladowali, i w ten
spos6b zboczyli z Drogi Prostej i opuscili Islam.15

8: Troska o wiedz� i Religi�

Niech Allah bkdzie dla ciebie milosierny! Sprawdzaj ostroznie mowk kazdego, szczeg6lnie w
naszych czasach. Nie postkpuj pochopnie i nie przyjmuj niczego zanim nie spytasz i nie
przekonasz sik: Czy kt6rykolwiek z Towarzyszy Proroka o tym m6wil, czy m6wil o tym
kt6rykolwiek z uczonych? Jezeli znajdziesz przekaz od nich dotyczqcy tej sprawy, trzymaj sik
niego, za nic zan nie wykraczaj16 i niczemu nie dawaj nad nim pierwszenstwa, wpadajqc w ten
spos6b do Ognia.

9: Jak moina zboCzyc z drogi prostej

Odejse od drogi prostej mozna w dwa sposoby.

1. czlowiek kt6ry odchodzi od drogi prostej pragnqc jedynie dobra, zatem jego blkd6w
nie nalezy nasladowae gdyz prowadzi to do zniszczenia.
2. czlowiek kt6ry celowo przeciwstawia sik prawdzie i postkpuje sprzecznie z
postkpowaniem bogobojnych kt6rzy go poprzedzili, w ten spos6b blqdzi, prowadzi
innych na manowce, jest buntowniczym szatanem tej Ummy. Obowiqzkiem tych
kt6rzy jego znajq [jego blkdnq drogk, wiark itp.] jest aby ostrzec innych ludzi przed
nim, wytlumaczye im jego pozycjk tak aby nikt nie popadl w jego innowacje i nie
zostal zrujnowany.
razy. Nastkpnie m6wil, 'powiedzcie La ilaha illallah sto razy.' Tak tez m6wili sto razy. Nastkpnie m6wil,
'powiedzcie 5ubhanallah sto razy.' I m6wili to sto razy."
(Ibn Mas'ud) spytal, "Co im powiedziales?" (Abu Musa) odpowiedzial, "Nic im nie
powiedzialem, czekalem aby uslyszee tw6j poglqd, lub co oglosisz." (Ibn Mas'ud) odpowiedzial,
"Powinienes nakazae im aby wyliczyli zle uczynki kt6re nabyli, i zapewnie ich,ze ich dobre uczynki nie
zostaly by stracone!"
Nastkpnie poszlismy za nim (Ibn Mas'ud'em) az doszedl do jednego z tych krkg6w, stanql i
powiedzial, "Co wy robicie?" Odpowiedzieli, "O Abu 'Abd ar-Rahman! Sq to kamyki na kt6rych liczymy
takbZr, tahlZl i tasbZh." Powiedzial, "Policzcie wasze zle uczynki. Zapewniam was ze zadne z waszych
dobrych uczynk6w nie zostanq stracone. Biada wam, wsp6lnoto Muhammad'a! Jak szybko idziecie ku
zniszczeniu! Oto Towarzysze waszego Proroka kt6rych jest wielu. Sq tu jego (Proroka) ubrania kt6re
jeszcze nie sq zniszczone, i jego miska jest cala. Na Tego Kt6ry w swym Rkku trzyma mojq duszk! Albo
podqzacie za religiq lepszq niz nauczana przez Muhammad'a, albo otwieracie wrota zblqkania."
Powiedzieli, "O Abu 'Abd ar-Rahman! Na Allah'a, pragniemy jedynie dobra." Odpowiedzial, "Ilu jest
takich kt6rzy majq dobre zamiary lecz dobra nie osiqgajq. Zaprawdk Wyslannik Allaha powiedzial nam
'Ludzie bkdq recytowae Koran, lecz nie przejdzie on dalej niz ich gardla.' Na Allah'a! Nie wiem, bye moze
wikkszose z nich nalezq do was." Po czym ich opuscil.
Umar ibn Salmah (jeden z narrator6w) powiedzial: 'Widzielismy wikkszose z tych ludzi wsr6d
Khauaridz walczqcych przeciwko nam w dniu Nahrauan.'" (Szeich Saltm al-Hilalt uwierzytelnil ten
przekaz w in al-Bid'ah (str. 26-29))

Uczeni rozr6zniajq pomikdzy innowacjami kt6re wykluczajq czlowieka z Islamu (al-Bid'at ul-Mukaffirah), a tymi
kt6re nie wykluczajq. Nie nalezy wikc rozumiee tego w sensie nie ograniczonym.
15

Imam al-Auza't, rahimahullah, powiedzial, "Wiedza jest tym co pochodzi od Towarzyszy Muhammada, a to co
nie pochodzi choeby od jednego z nich nie jest wiedzq." (Dzami 'Bayanil - 'Ilm, Ibn 'Abdul Barr (2/36))
16
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I0: Islam jest kompletny i wymaga jedynie podporztdkowania si�

Niech Allah bkdzie dla ciebie Milosierny! Wiedz ze Islam kt6regokolwiek z poddanych
[muzulman6w] nie jest pelny do p6ki nie nasladuje, nie zaswiadczy i nie podporzqdkuje sik
(prawdzie). Zatem kazdy kto twierdzi ze pozostalo cos z Islamu co nie zostalo wystarczajqco
wytlumaczone przez Towarzyszy Wyslannika (sal allahu 'alejhi la sallam), falszywie ich
oskarzyl, odlqczyl sik od nich i zle sik o nich m6wi. Jest innowatorem, blqdzi prowadzqc
innych na manowce, wprowadzajqc do Islamu to co do niego nie nalezy.17

II: Nie istniejt analogie wzgl�dem Sunny

Niech Allah bkdzie dla ciebie Milosierny! Wiedz ze Sunnah nie jest kwestiq otwartq dla
analogii rozumowania przez przyklady, i nie podqza sik w niej za pragnieniami. Nalezy jedynie
potwierdzie przekazy kt6re pochodzq od Wyslannika (sal allahu 'alejhi la sallam), nie pytajqc
sik jak, tlumaczqc lub m6wiqc: 'Dlaczego?' lub 'W jaki spos6b?'

I2:Kf6tnie i debatowanie st zabronione

Debatowanie, argumentowanie i spieranie sik sq innowacjami kt6re siejq wqtpliwosci w sercu,
nawet jezeli czlowiek [poprzez dyskutowanie i spieranie sik] dojdzie do prawdy i Sunny. 18

I3: SpekulaCje temat Allaha st heretyCkt innowaCjt

Niech Allah bkdzie dla ciebie Milosierny!
Wiedz ze spekulatywna mowa na temat naszego Pana, Najwyzszego, jest rzeczq nowo
wymyslona, jest innowacjq i zblqkaniem. Nic nie wolno m6wie na temat naszego Pana pr6cz
tego jak On, subhanahu la ta'ala, opisal Siebie w Koranie i co Jego Wyslannik (sal allahu
'alejhi la sallam) wytlumaczyl swoim Towarzyszom. Zatem On, Wszechmogqcy jest Jeden:
»Nic nie jest to Niego podobne, 0n jest Wszechslysz�cy, Wszechwidz�cy«
(Surah ash-Shura, 42:11)
Ibn Mas'ud, radiallahu 'anhu, opisal Towarzyszy Wyslannika m6wiqc, "Allah patrzqc na serca swych poddanych
uznal serce Muhammda jako najlepsze z serc, tak wikc wybral go dla Siebie i zeslal mu Objawienie. Nastkpnie
zajrzal do innych serc swych poddanych i uznal serca Towarzyszy Wyslannika jako najlepsze z posr6d serc swych
poddanych, wikc uczynil ich pomocnikami Swojego Proroka, broniqcymi Jego Religii. Tak wikc to co [ci]
Muzulmanie [o kt6rych mowa] uznajq za dobre, jest u Allaha widziane jako dobre, a to co uznajq za zle, jest
widziane jako zle u Allaha." (Przekazal Imam Ahmad w Musnad (1/379), Szeich al-Albant uznal ten przekaz jako
hasan w ad-Da'tfah(2/17).)
17

Allah powiedzial co w przyblizeniu znaczy: »0 Znaki Alliha spieraj� sic tylko ci ktorzy nie wierz�.«
(Surah Ghafir, 40:4)
18

At-Tirmidht przekazal hasan hadith od Abu Umamah, kt6ry powiedzial: "Wyslannik Allaha (sal allahu 'alejhi la
sallam) powiedzial, "Ludzie nigdy nie zblqdzili po tym jak zostali wyprowadzeni na drogk prostq, inaczej jak
poprzez dysputy." Nastkpnie Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) recytowal werset:»0ni przytoczyli ci ten
przyklad tylko dla sprzeczki. Zaprawdc, oni s� ludem sklonnym do sporu« (Surah az-Zukhruf, 43:58)
Al-Adzurrt przekazal w ash-Shart'ah (str.57), ze pewien czlowiek przyszedl do al-Hasan (al-Basrt) i powiedzial,
"O Abu Sa'td! Pozw6l mi podyskutowae z tobq o Religii." Al-Hasan odpowiedzial, "Jezeli chodzi o mnie, to ja
znam swojq religik, a jezeli ty zagubiles swq religik to idz i jej odszukaj."
'Umar ibn 'Abdul-'Aztz, rahimahullah, powiedzial, "Ktos kto pozwala otworzye swq religik dla dysput, czksto
bkdzie sik zmienial." (Dzami' Bayanil 'Ilm (2/113))
8
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I4: Allah jest Pierwszym i Ostatnim a Jego Wiedza otaCza wszystko

Nasz Pan jest Pierwszym [poczqtkiem] bez 'kiedy' i Ostatnim bez konca. On zna to co skryte i
to co bardziej skryte. Wzni6sl [istaua] sik nad Swym 'Arsh (Tronem) a Jego Wiedza jest w
kazdym miejscu i nie ma miejsca pozbawionego Jego Wiedzy.

I5: Mowa Allaha i kwestionowanie Atrybut6w

Nikt nie m6wi na temat Atrybut6w naszego Pana najbardziej wznioslego, 'Dlaczego?', z
wyjqtkiem tych kt6rzy wqtpiq w Allaha Blogoslawionego Wywyzszonego. Qur'an jest mowq
Allaha, Jego Objawieniem i Swiatlem. Nie jest stworzony, gdyz Qur'an pochodzi od Allaha, a
to co pochodzi od Allaha nie jest stworzone. Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal oraz
wczesniejsi i p6zniejsi uczeni utrzymywali takie zadanie i stwierdzili ze dyskutowanie na ten
temat jest niewiarq.19

I6: Ujrzenie Allaha w iyCiu przyszfym

Trzeba wierzye w ujrzenie Allaha w Dniu Zmartwychwstania. [Ludzie] Bkdq widzieli Allaha
oczami swej glowy.20 On [Allah] rozliczy ich, i nikt nie bkdzie za Niego posredniczyl ani
interpretowal.21

I7: Wiara w Mlzan

Trzeba wierzye w MZ£an (wagk) w Dniu Zmartwychwstania, na kt6rej dobro i zlo bkdzie
wazone. Ma one dwie szale i jkzyk.22
19

Qur'an jest mowq Allaha, a jest ona atrybutem Allaha. Wszelkie Atrybuty Allaha byly z nim od wiecznosci.

Imam Malik powiedzial, "Qur'an jest mowq Allaha. Nie jest stworzony." (Przekazal al-Lalika't w Sharh Usul
I'tiqad Ahl is-Sunnah (nr.414)).

Imam Ahmad ibn Hanbal zostal spytany o osobk kt6ra twierdzi ze Qur'an zostal stworzony, na co odpowiedzial,
"(Jest) niewierzqcym." (Pzrekazal al-Lalika't w Sharh Usul I'tiqad Ahl is-Sunnah (no.449)).
Allah powiedzial co znaczy: »Niektore twarze, tego Dnia, jasniej�ce ku swemu Panu spogl�da{ bcd�.«
(Surah al-Qiyamah 75:22-23)
20

Shuaib przekazal ze Wyslannik Allaha powiedzial, "Gdy ludzie raju wchodzie bkdq do Raju, Allah Blogoslawiony
i Wywyzszony powie, 'Czy pragniecie jeszcze czegos dodatkowego czym mogk was obdarzye?' Odpowiedzq 'Czyz
nie rozjasniles naszych twarzy? Czyz nie wprowadziles nas do Raju i wyratowales od Ognia?' Wikc [Allah] usunie
zaslonk, i nic nie zostanie im dane co byloby im bardziej ukochane niz spoglqdanie na swego Pana, Wznioslego
Blogoslawionego." (Przekazal Muslim (eng. trans. 1/114/no. 347) i inni).
Hanbal powiedzial: Rozmawialem z Abu 'Abdullah, [czyli z Imamem Ahmad ibn Hanbal] o ujrzeniu Allaha ar(
Ru'yah). Odpowiedzial, "Istniejq autentyczne przekazy. Wierzymy (Iman) w nie i potwierdzamy je. Wierzymy i
potwierdzamy wszystko co przekazal Prorok (sal allahu 'alejhi la sallam) majqce autentyczny lancuch tradent6w."
(przekazal al-Lalika't w Sharh Usul I'tiqad Ahl is-Sunnah (nr.889))
'Adiyy ibn Hatim przekazal ze Prorok (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Allah przemawial bkdzie do
kazdej osoby w Dniu Zmartwychwstania, i nie bkdzie pomikdzy nimi zadnego interpretera." (przekazal Buchart
(eng. trans. 8/358/nr.547), Ahmad i at-Tirmidht)
22 Allah Najwyzszy powiedzial co znaczy: »Wtedy ten, ktorego szalki (dobrych uczynk6w) bcd� ciczkie,
zazna zycia przyjemnego; a ten; ktorego szalki (dobrych uczynk6w) bcd� lekkie, pogr�zy sic w glcbi
Czelusci.« (Surah al-Qari'ah 101:6-7)
21
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I8: Wiara w kar� w grobie

Trzeba wierzye w kark w grobie i [aniol6w] Munkar i NakZr.23

Abu Hurairah, radiallahu 'anhu, przekazal ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Dwa slowa sq
najbardziej ukochane Najbardziej Milosiernemu, lekkie na kj zyku, lecz cikzko wazqce na wadze: 5ubhanallahi la
bihamdihi oraz 5ubhanallahil 'AdhZm." (Przekazal Buchari (eng. trans. 9/489-490/no.652)

'Abdullah ibn 'Amr ibn al 'As powiedzial: Slyszalem jak Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial,
"Przed Dniem Zmartwychwstania czlowiek z mojej Ummy zostanie [postawiony przed Allahem] i
dziewikedziesiqt dziewike rulon6w zostanie przed nim rozwiniktych. Kazdy z nich tak dlugi jak daleko sikga
wzrok. Nastkpnie [Allah] powie do niego, 'Czy zaprzeczasz czemukolwiek z tego [co tu jest przedstawione]? Czy
moi czujni skrybowie byli niesprawiedliwi wzglkdem ciebie?' Odpowie 'Nie m6j Panie!' [Allah] powie, 'Czy masz
jakiekolwiek usprawiedliwienie (lub dobre uczynki)? Czlowiek odpowie 'Nie m6j Panie!' [Allah] powie do niego,
'Jednak posiadasz dobry uczynek u Nas*, i nie zostaniesz pokrzywdzony tego dnia.'
I przyniesiony zostanie pergamin zawierajqcy [swiadectwo tego czlowieka] 'Swiadczk ze nikt nie jest warty
czci pr6cz Allaha, i swiadczk ze Muhammad jest Jego poddanym i Wyslannikiem.' Allah powie, 'Bqdz swiadkiem
odwazenia.' Czlowiek odpowie, 'M6j Panie! Czym jest ten pergamin w por6wnaniu z tymi ogromnymi rulonami?'
Allah powie 'Zaprawdk nie doznasz krzywdy.' I rulony te umieszczone zostanq na jednej szali, a pergamin na
drugiej szali. I rulony te okazq sik lzejsze, a pergamin cikzszy. Nic nie wazy cikzej niz imik Allaha." (Przekazal
Ahmad, at-Tirmidht i Ibn Madzah. Szeich al-Albant uznal ten przekaz za sahih w Sahih Sunan at-Tirmidht).
*[ Jest to arabska liczba pojedyncza opisujqca majestat Allaha.]
Wiara (Iman) w kark w grobie jest jednomyslnie potwierdzona (idzma') przez Ahl-us-5unnah lal-Dzama'ah, co
przekazal Abul-Hasan al-Ash'art (Risalah ila Ahlith-Thaghr, str.279), a przeczq temu jedynie Khauaridz i niekt6rzy
z Mu'ta£ilah.
23

Allah, Najchwalebniejszy m6wi co znaczy, »Przed ogien bcd� wystawieni rano i wieczor; a w Dniu, kiedy
nadejdzie Godzina: (obwieszczone zostanie aniolom) "Wprowadzcie rod Faraona na najstraszniejsz�
karc!"« (Surah Ghafir, 40:46)
Ibn Abbas powiedzial, "Wyslannik Allaha przechodzil obok dw6ch grob6w i powiedzial, 'Zaprawdk sq oni
karani, lecz nie sq karani za nic wielkiego.' Nastkpnie powiedzial, 'Jednak, jeden z nich nie dbal o to aby nie
splamie sik swym moczem; drugi zas chodzil i opowiadal opowiesci (aby spowodowae nienawise mikdzy
ludzmi)...'"(Przekazal Buchari (eng. trans. 1/141/no.215); Ahmad oraz autorzy czterech Sunan)

Abu Hurairah przekazal ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Gdy nieboszczyk chowany jest w
grobie, dwaj czarni aniolowie o niebieskich oczach do niego przychodzq. Jeden z nich zwany jest al-Munkar drugi
zwany jest an-NakZr i m6wiq..." (Przekazal at-Tirmidht, uznany jako hasan przez Szeicha al-Albant w Sahih alDzam'i)
Istnieje wiele hadis6w na temat kary w grobie. Al-Baihaqt napisal cale opracowanie na ten temat zwane Ithbat
'
'Adhab al-Qabr', gdzie zawarte jest ponad 240 przekaz6w.

Imam ash-Shafi't (zm. 204H) powiedzial, "Kara w grobie jest prawdq, wypytywanie nieboszczyk6w [przez anioly]
jest prawdq, Zmartwychwstanie jest prawdq, Dzien Sqdu Ostatecznego jest prawdq, Raj i Ogien sq prawdq.
Cokolwiek zostalo przekazane w Sunnie i wspomniane przez uczonych i ich stronnik6w w ziemiach
muzulman6w jest prawdq." (Przekazal al-Baihaqt w 'Manaqib ash-5hafi'Z' (1/415)).
Imam Ahmad ibn Hanbal (zm. 241H) powiedzial, "Zasady Sunny wedlug nas sq nastkpujqce: trzymanie sik tego
czego trzymali sik towarzysze Wyslannika Allaha i nasladowanie ich [...] wiara w kark w grobie oraz ze ta Ummah
bkdzie poddana pr6bie w swych grobach i spytana zostanie o wiark i Islam, kto jest ich Panem i kto jest ich
( sul us-5unnah)
Prorokiem. Munkar i NakZr przyjdq do nich tak jak Allah tego pragnie i jakkolwiek Allah zechce." U
Imam Ahmad powiedzial takze, "Kara w grobie jest prawdq. Przeczq jej jedynie zblqkani i zwiedzieni prowadzqc
innych na manowce ."(Przekazal Ibn Abt Ya'la w T
' abaqatul-Hanabilah' (1/174))
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I9: Wiara w Haud Wysfannika

Wiara w Haud (staw) Wyslannika Allaha. Kazdy Prorok obdarzony zostal stawem, z wyjqtkiem
Salih (alaihis-salaam) poniewaz jego stawem bylo wymik jego wielblqdzicy.24

20: Wiara interCesj� Wysfannika

Trzeba wierzye (iman) w 5hafa'ah (wstawiennictwo) Wyslannika Allaha (sal allahu 'alejhi la
sallam) w Dniu Zmartwychwstania, za ludzi winnych grzech6w, tych na sirat [moscie nad
pieklem], oraz aby [Allah] zezwolil im opuscie Pieklo. Istnieje 5hafa'ah dla kazdego Proroka,
podobnie jak dla ich szczerych i prawdziwych stronnik6w, mkczennik6w oraz os6b
bogobojnych. Nastkpnie Allah [takze] szczodrze obdarzy swq Laskq kogokolwiek zechce i
ludzie ci zostanq wyciqgnikci z Ognia, po tym jak zostali spaleni i pozostal z nich wkgiel.25
Tlumacz at-Tahauiyyah powiedzial, "Hadisy przekazane na temat stawu osiqgajq poziom mutauatir, przekazane
zostaly przez wikcej niz trzydziestu Towarzyszy."
24

Anas ibn Malik (radiallahu anhu) przekazal, ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Wielkose
mego stawu jest taka jak mikdzy Jerozolimq i San'a w Jemenie, a filizanek jest tyle ile gwiazd na niebie."
(Przekazal al-Buchart (eng. trans. 8/380/no.582), Ahmad i at-Tirmidht)

Samurah przekazal, ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Kazdy Prorok bkdzie mial staw.
Rywalizujq ze sobq o liczbk ludzi kt6ra do nich przyjdzie. Mam nadziejk, ze Allah obdarzy mnie duzq liczbq."
(Przekazal at-Tirmidht i inni. Szeich al-Albant uznal za sahih w as-Sahihah (no.1589))
Jesli zas chodzi o Proroka Salih i wyjqtek tutaj podany, to przekazy kt6re o tym m6wiq nie sq autentyczne.

Dlugi hadith o 5hafa'ah przekazany zostal przez al-Buchari (eng. trans., vol. 6, no. 236) i Muslim (eng. trans.,
vol. 1, pp.122-135).
25

Szeich 'Abdul-Aztz ibn Baz powiedzial: "5hafa'ah kt6re bkdq mialy miejsce w Dniu Zmartwychwstania to szese,
dobrze znanych opartych na dowodach Szari'ah. Trzy [pierwsze] z nich sq szczeg6lne dla Proroka
(Muhammada). Tych szese to:
1. Gl6wna 5hafa'ah, kt6rq jest aby rozpoczql sik sqd dla tych kt6rzy nan zostali zebrani;
2. 5hafa'ah dla Ludzi Raju aby do niego weszli;
3. 5hafa'ah [Proroka Muhammada] aby kara zostala zlagodzona dla jego wujka, Abu Talib, aby umieszczony
zostal w plytkiej czksci Piekla. Ten rodzaj mediacji jest szczeg6lny dla Proroka wzglkdem jego wujka
Abu Talib. Dla innych nie-wierzqcych nie istnieje mediacja. Allah m6wi [co znaczy]: »I nie pomoze im
wstawiennictwo wstawiaj�cych sic.« (Surah al-Mudathir, 74:48);
4. 5hafa'ah za niekt6rych kt6rzy zaslugujq na Pieklo, aby do niego nie weszli;
5. 5hafa'ah za tych kt6rzy znalezli sik w Piekle aby z niego wyszli;
6. Jego 5hafa'ah aby ludzie Raju wywyzszeni zostali w swych rangach. Ten ostatni rodzaj5hafa'ah jest og6lny
dla Proroka [Muhammada] i innych Prorok6w, ludzi bogobojnych, aniol6w oraz dla dzieci kt6re zmarly
gdy byly male.
5hafa'ah obejmuje jedynie ludzi kt6rzy trzymali sik TauhZdu (czci Jedynego Boga). Jezeli chodzi o grzesznych ludzi
TauhZdu kt6rzy wejdq do piekla, to nie pozostanq w nim, lecz bkdq z niego wydobyci po tym jak zostali
oczyszczeni. Potwierdzone zostalo w Sahih od Prorokaze grzeszni z nich umrq w piekle, i wydobyci zostanq jako
wkgiel. Nastkpnie odrosnq na nowo (w Raju) na brzegu rzeki." (Sharh ul-Aqtdah al-Wasitiyyah, str.73)
[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Muhammad bin Dzamtl Ztnu powiedzial:

"Niekt6rzy ludzie popadli w skrajnose wierzqc, ze Allah nie przyjmie ich uczynk6w, jezeli sik do Niego nie
zwr6cq inaczej jak poprzez Wyslannika (sal allahu 'alejhi la sallam) lub innych Prorok6w i bogobojnych.
Allah jest dalece Wywyzszony ponad to co o Nim m6wiq. Opisujq Allaha - przed czym szukamy u Niego
schronienia - w spos6b jaki On nie akceptuje bye opisywany. Jedynie gnkbiqcy kr6lowie tego swiata
umieszczajq barierk pomikdzy sobq a innymi, tak ze nikt nie moze sik do nich zblizye ani prosie ich o nic
inaczej, jak poprzez ich osobistych mediator6w.
11
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2I: Wiara w Most nad Piekfem

Trzeba wierzye w Most nad Pieklem. Most chwyta kogokolwiek Allah zezwoli aby schwytal,
zezwala przejse komukolwiek Allah zezwoli, i spada z niego do piekla ktokolwiek Allah
zezwoli by spadl. Ludzie poprzedzeni sq swiatlem w zaleznosci od poziomu ich wiary.26

22: Wiara w Prorok6w i Aniof6w

Trzeba wierzye (iman) w Prorok6w i Aniol6w.27

23: Wiara ie Raj i Ogien st prawdt i ie jui zostafy stworzone

Trzeba wierzye ze Raj jest prawdziwy i rzeczywisty, i ze Ogien jest prawdziwy i rzeczywisty i
zostaly juz stworzone28. Raj znajduje sik w si6dmych Niebiosach. Jego sufitem jest 'Arsh
Gdzie znajduje sik ich wiara w por6wnaniu do tego co Allah objawil [co znaczy]:»A kiedy
zapytaj� ciebie Moi poddani o Mnie, to zaprawdc, Ja jestem bliski [przez Wszechwiedzc1!
0dpowiadam na wezwanie kazdego wzywaj�cego, kiedy Mnie wzywa; niech wicc bcd� Mi
posluszni i niech we Mnie wierz�, aby poszli drog� prawosci!« (Surah al-Baqarah, 2:186)
Ten szlachetny werset informuje nas, ze jedynym posrednikiem umozliwiajqcym zblizenie sik do
Allaha Wznioslego, jest wlasciwa i pewna wiara (iman) w Niego, a nastkpnie czczenie tylko i wylqcznie
Jego w spos6b kt6ry nam nakazal. W wersecie tym prawe uczynki umieszczone zostaly ponad wiark
(iman), aby uswiadomie ludziom znaczenie wlasciwych i bogobojnych uczynk6w, i ze sq one
obowiqzkowym warunkiem dla uzyskania powodzenia u Allaha i wejscia do Jego Raju.
Allah wspomnial o WasZlah (spos6b przyblizenia sik do Niego) w Koranie, opisujqc go jako akty
posluszenstwa. One sq posrednikiem u Allaha, kt6rym cik do Niego przyblizy, otworzy dla ciebie wrota
Jego Milosierdzia i wpusci cik do Jego Raju. »0 wy, ktorzy wierzycie! Spelniajcie wasze obowi�zki
wzglcdem Allaha i bojcie sic Go. Poszukujcie sposobu aby zblizy{ sic do Niego, i walczcie
usilnie na Jego drodze! By{ moze, wy bcdziecie szczcsliwi!« (Surah al-Ma'idah, 5:35)
Allah wykpil beztroskich ignorant6w, kt6rzy za posrednik6w wzikli sobie Jego bogobojnych
poddanych, podczas gdy oni sami potrzebujq WasZlah. A posluszenstwo jest tym co przyblizy ich do
Niego. Nie istniejq inne sciezki kt6re przyblizq ich do Allaha. Zadna inna droga nie przyblizy nikogo do
Allaha, o czym Allah m6wi co znaczy: »Ci, ktorych oni wzywaj�, sami poszukuj� sposobu
przyblizenia sic do ich Pana; maj� oni nadziejc na Jego milosierdzie i obawiaj� sic Jego kary.
Zaprawdc, kary twego Pana nalezy sic strzec!« (Surah al-Isra, 17:57)
Smutne jest zatem, ze ludzie ci zaniedbujqc prawe uczynki i grzeszqc, skuszeni zostali aby
polegae na tego typu posrednikach. W blqd popadli ci Muzulmanie kt6rzy zapomnieli, lub przez swq
ignorancjk nie wiedzq, ze Allah powiedzial do Swojego Wyslannika (sal allahu 'alejhi la sallam) kt6ry jest
przyw6dcq wszystkich dzieci Adama: »Powiedz: "Ja nie wladam dla samego siebie ani korzysci�,
ani szkod�"« (Surah al-A'raf, 7:188)
Jak r6wniez to co Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial do swojej ukochanej c6rki:
"Fatymo!... w niczym nie mogk wplynqe na twojq korzyse u Allaha.", i gdy powiedzial: "Gdy czlowiek
umiera, jego uczynki konczq sik z wyjqtkiem trzech: nieustanna jalmuzna, wiedza kt6rq przekazal oraz
dziecko kt6re za niego sik modli." ('Intermediation Between Allah and the Creation', w przypisie do AlWasitah Ibn Taimiyyah)

Allah powiedzial co znaczy: »Nie ma wsrod was takiego, kto by nie mial nad nim (pieklem) przejs{. To
jest rozstrzygaj�ce postanowienie twojego Pana! Nastcpnie My uratujemy tych, ktorzy byli bogobojni, a
niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach.« (Surah Mariam, 19:71-72)
26

Allah objawil co znaczy: »Poslaniec i ludzie wierz�cy uwierzyli w to, co im zostalo zeslane od ich Pana.
Wszyscy uwierzyli w Alliha i w Jego aniolow, w Jego Ksicgi i w Jego poslancow. (M6wiq) My nie
czynimy roznicy micdzy zadnym z Jego poslancow!« (Surah al-Baqarah, 2:285)
27

Hadith o Isra i Mi'radz ukazuje iz Raj i Ogien obecnie istniejq. Hadith ten znajduje sik w Sahih al-Buchari (eng.
trans., vol.5, no.227) i Sahih Muslim (eng. trans., vol.1, no.309-322). Raf'ul-Astar autorstwa al-Amtr as-San'ant jest
28
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(Tron Allaha). Ogien znajduje sik ponizej si6dmej i najnizszej ziemi. Raj i Pieklo zostaly juz
stworzone. Allah Najchwalebniejszy znal liczbk mieszkanc6w Raju i tych kt6rzy do niego
wejdq, i [znal] liczbk mieszkanc6w Ognia i tych kt6rzy don wejdq. Zadne z nich nigdy nie
dobiegnie konca; bkdq istnialy na wiecznose.

24: Adam byf w Raju

Adam (alaihis salam) byl obecny w wiecznym i stworzonym Raju, lecz zostal z niego usunikty
po tym jak byl nieposluszny wzglkdem Allaha Wywyzszonego Blogoslawionego.29

25: Wiara w Maslh-ud-Dadidial

Trzeba wierzye w MasZh-ud-Dadzdzal (antychrysta).30

doskonalq ksiqzkq kt6ra ten temat szczeg6lowo omawia, i obala blkdne pojkcie tych kt6rzy twierdzq ze Ogien
dobiegnie konca.

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Allah objawil co znaczy, »Wtedy szatan spowodowal, ze obsuncli sic [z Raju], i wyprowadzil ich z tego
stanu, w ktorym sic znajdowali. I powiedzielismy im: "Idzcie wszyscy precz! Bcdziecie wrogami jedni
dla drugich! Ziemia bcdzie waszym miejscem pobytu, i uzywanie do pewnego czasu." Wtedy otrzymal
Adam od swojego Pana pewne slowa* i 0n przebaczyl mu (przyjql jego skruchk). Albowiem 0n jest
Przebaczaj�cy, Litosciwy!« (Surah al-Baqarah, 2:36-37)
*[ Slowami tymi byly, »"Panie nasz! Uczynilismy niesprawiedliwos{ samym sobie. I jesli Ty nam
nie przebaczysz, i jesli nie okazesz nam Swego milosierdzia, to zapewne bcdziemy wsrod
stratnych!"« (Surah al-'Araf, 7:23) (Tafstr ibn Kathtr, al-Baqarah, 37)]
29

W Islamie nie istnieje koncepcja grzechu pierworodnego, poniewaz Allah przyjql skruchk Adama. Potomstwo
Adama nie zostalo zatem obarczone winq za grzech ich ojca, lecz kazde dziecko rodzi sik z Fitrah. Wyslannik (sal
allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Kazde dziecko rodzi sik w stanie fitrah [czystej naturalnej wiary w Allaha]..."
(Sahih Buchari (eng. trans., vol. 6, no. 298) i Muslim (book 033, no.6423))

Szeich Nasir-ud-Dtn al Albani powiedzial, "Ibnul-Athtr powiedzial w an-Nihayah (3/457): "Al-Fitr: znaczy
poczqtek i tworzenie, natomiast al-Fitrah to warunki, kt6re z niego wyplywajq. Znaczeniem tego jest stwierdzenie,
ze rodzaj ludzki powstal, posiadajqc pewnq naturalnq cechk, kt6ra polega na gotowosci przyjkcia prawdziwej
Religii. Tak wikc jesli czlowiek zostalby pozostawiony samemu sobie, to trwalby w tym (praktykowal by kt
Religik). Jednak w przypadku tych, kt6rzy odchodzq z tej drogi dzieje sik tak z powodu slabosci ludzkiej i slepego
podqzania za innymi".
Al-Hafidh Ibn Hadzar powiedzial w al-Fath (3/248): "Ludzie r6zniq sik co znaczenia slowa al-Fitrah, ale
najczksciej uwaza sik, ze odnosi sik ono do religii Islamu. Ibn 'Abdul-Barr stwierdzil: To wlasnie bylo najbardziej
rozpowszechnionq mqdrosciq posr6d Salaf, r6wniez uczeni tafstr zgadzajq sik, ze wlasnie takie bylo znaczenie
tego stwierdzenia o Allachu - Najwyzszym - »Fitrah Allacha, z ktorej powstal gatunek ludzki« (Surah arRum, 30:30) to islam." (Cytowane za Tahdhtrus-Sadzid min Ittikhadhil-Quburi Masadzid, str. 101-106)
Z posr6d wielu hadis6w kt6re przekazane zostaly o Dadzdzalu, jest to co przekazal imam Buchari w swej
kolekcji Sahih (eng. trans., vol.9, no.245) od Anasa (radiallahu anhu),ze Prorok (sal allahu 'alejhi la sallam)
powiedzial, "Kazdy prorok kt6ry zostal zeslany przestrzegal sw6j nar6d przed jednookim klamcq (Dadzdzallm).
Wystrzegajcie sik! Jest slepy na jedno oko, a wasz Pan taki nie jest. Mikdzy jego oczami napisane bkdzie: 'Kafir'
[niewierzqcy]."
30
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26: Wiara w zsttpienie Jezusa syna Marii

Trzeba wierzye w zstqpienie Jezusa syna Marii ('Isa ibn Mariyam, alejhi salaam). Zstqpi, zabije
Dadzdzala, ozeni sik i modlil sik bkdzie za Imamem Muzulman6w, kt6ry bkdzie z rodziny
Muhammada, umrze i zostanie pochowany przez Muzulman6w.31

27: Iman (wiara) skfada si� z mowy, uCzynk6w i wiary.

Trzeba wierzye ze Iman (wiara) sklada sik z mowy, uczynk6w i wiary. [Iman] wzrasta i maleje.
Wzrasta tak jak Allah zechce, i moze zmniejszye sik do tego stopnia ze nic z niej nie zostaje.32

28: Najlepsi z poSr6d Sahabah

Najlepsi z tej Ummy, po odejsciu jej Proroka (sal allahu 'alejhi la sallam), to Abu Bakr,
nastkpnie 'Umar, i nastkpnie 'Uthman. Zostalo to przekazane od Ibn 'Umar, kt6ry
powiedzial, "Gdy Wyslannik Allaha byl wsr6d nas m6wilismy, 'Najlepsi ludzie po Wyslanniku
Allaha to Abu Bakr, nastkpnie 'Umar, nastkpnie 'Uthman.' Prorok slyszal o tym i tego nie
krytykowal."33

Najlepsi z ludzi po nich to 'Alt, Talhah, az-Zubayr, S'ad ibn Abt Waqqas, Sa'td ibn Zayd,
'Abdur-Rahman ibn 'Auf i Abu 'Ubaidah 'Amir ibn al-Dzarrah. Kazdy z nich dogodny byl
aby [objqe stanowisko] Khalifah.
Najlepsi z ludzi po nich, to (pozostali) Towarzysze Wyslannika Allaha, pierwsza generacja
wsr6d kt6rych zostal zeslany, pierwsi Muhadzirun i Ansar, ci kt6rzy modlili sik w kierunku
obu qiblah.
Najlepsi z ludzi po nich to ci kt6rzy towarzyszyli Wyslannikowi Allaha przez dzien, miesiqc,
rok czy tez wikcej lub mniej. Prosimy Allaha aby obdarzyl ich Milosierdziem. Wspominamy
Wszystko to zostalo potwierdzone w autentycznych hadisach. Wiele z nich przytoczyl al-Hafidh ibn Kathtr w
swym tafsirze wersetu 159 Sury an-Nisa'. Zobacz takze Sahih Buchari (eng. trans., vol.4, nos. 657, 658) i Sahih
Muslim (eng. trans., vol.4, nos. 6924, 7023).
31

Al-Lalika't przekazal w Sharh Usul I'tiqad Ahlis-Sunnah (5/958/no.1737), ze 'Abd ar-Razzaq (as-San'ant)
powiedzial: "Spotkalem siedemdziesikciu Szeich6w, wsr6d nich Ma'mar, al-Auza't, ath-Thaurt, al-Waltd ibn
Muhammad al-Qurasht, Yaztd ibn as-Sa'ib, Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Zayd, Sufyan ibn 'Uyainah,
Shu'ayb ibn Harb, Wakt' ibn al-Dzarrah, Malik ibn Anas, Ibn Abt Layla, Isma'tl ibn 'Ayyash, al-Waltd ibn Muslim
i innych kt6rych nie tu wymienilem, wszyscy z nich m6wili: Wiara jest mowq i postkpowaniem, wzrasta i maleje."
32

'Abdullah ibn Ahmad przekazal w as-Sunnah (no.612), m6j ojciec przekazal, Abu Salamah al-Khuza't przekazal
nam m6wiqc: "Malik, Shartk, Abu Bakr ibn 'Ayyash, 'Abdul-'Aztz ibn Abt Salamah, Hammad ibn Salamah and
Hammad ibn Zayd powiedzieli, 'Wiara jest przekonaniem, oswiadczeniem i uczynkiem.'"
Al-Lalika't przekazal (5/959/no.1740) ze 'Uqbah ibn 'Alqamah powiedzial: "Spytalem al-Auza't o Iman: 'Czy
moze wzrosnqe?' Odpowiedzial, 'Tak, wzrasta az staje sik jak g6ry.' Spytalem, 'Czy moze sik zmniejszye?'
Odpowiedzial, 'Tak, az do stopnia gdzie nic z niej nie pozostaje.'"

Wsr6d werset6w kt6re uczeni cytujq jako dow6d na to iz wiara wzrasta sq: »...lecz to pomnozylo tylko ich
wiarc...« (Surah Ali-'Imran, 3: 173), »...aby pomnozy{ wiarc wraz z ich wiar�...« (Surah al-Fath, 48:4) oraz
»...Jesli chodzi o tych, ktorzy uwierzyli, to ona powickszyla wiarc...« (Surah at-Taubah, 9:124).

Przekazane zostalo przez al-Buchari (5/6/no.7), Ahmad w Fadailus-Sahabah (no.570) i as-Sunnah autorstwa
'Abdullah ibn Ahmad (str. 574-578).
33
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ich zalety, przemilczamy jakiekolwiek blkdy kt6re popelnili, i nie m6wimy o zadnym z nich
inaczej jak zyczliwie, gdyz Wyslannik Allaha powiedzial, "Gdy wspominani sq moi towarzysze
to powstrzymaj sik,"34 Sufyan ibn 'Uyainah35 powiedzial, "Ten kto powie choe slowo
przeciwko Towarzyszom Wyslannika Allaha jest innowatorem."36

29: Posfuszenstwo wzgl�dem wfadC6w w tym Co Allah koCha

Nalezy bye poslusznym wzglkdem wladc6w w tym co Allah kocha. Kazdy kto stajk sik
Khalifem za zgodq ludzi i sq oni z niego zadowoleni, ten jest 'Wladcq Wiernych' (AmZr ulMu'minZn).

30: Zabronione jest sp�dzic Chocby noC mySltC ie nie ma Imama

Dlatego tez nie jest nikomu dozwolone aby spkdzil choe jednq noc myslqc ze nie ma nad sobq
Imama (wladcy), czy [Imam ten] jest bogobojny czy grzeszny.

3I: Modlitwa, diihad i hadi wykonywane st z wfadCami.

Hadz i dzihad wykonywane sq pod jego przyw6dztwem. Modlitwa Dzum'uah jest za nimi
(grzesznymi wladcami) dozwolona, a po niej nalezy wykonae szese rak'ah modlitwy w
jednostkach po dwie rak'ah. Jest to opinia Ahmada ibn Hanbal37.

32: Khalifat pozostanie wSr6d Quraysh do zsttpienia Jezusa syna Marii

Khalifat pozostanie wsr6d Quraysh do zstqpienia Jezusa syna Marii ('Isa ibn Mariyam, alejhi
salaam).38
Sahih: przekazal at-Tabarant od Ibn Mas'ud, od Proroka. Zobacz "Silsilatul-Ahadtth as-Sahthah (no.34)
autorstwa Szeicha al-Albant.
34

Szeich ul-Islam, Sufyan ibn 'Uyainah byl Tabi'ut-Tabi'tn (trzecia generacja muzulman6w). Urodzil sik w 107H,
w Mekce i zmarl w 198H.
35

W wersji drukowanej, po slowach Sufyana, znajdujemy takze: >Prorok powiedzial, "Moi towarzysze sq jak
gwiazdy; kt6regokolwiek z nich bkdziesz nasladowal, prowadzony bkdziesz drogq prostq."< Ten przekaz jest
jednak zmyslony (maudu'), co potwierdzil Ibn Kathtr (w "Tuhfat-ut-Talib", str. 165-166), al-'Iraqt (w Takhrtdz
Ahadtth-il-Minhadz", str. 81-86) al-Bazzar, Ibn Hazm, i Ibn Hadzar. Zobacz takze Silsilatul-Ahadtth ad-Da'tfah
(no.58) oraz "The Prophet's Prayer Described"(str.94-96), autorstwa Szeicha al-Albant.
36

'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal przekazal w swym Masail (no.446): "Spytalem mojego ojca ilerak'ah nalezy
wykonywae po Dzum'uah. Odpowiedzial, 'Jesli chcesz, m6dl sik cztery (rak'ah) a jesli chcesz, m6dl sik czese, [w
jednostkach] po dwa [rak'ah]; tak wolk, lecz jesli modlisz sik cztery, to nie ma w tym nic zlego'."
37

Abu Daud takze przekazal w swym Masail (str. 59): "Slyszalem jak Ahmad powiedzial, '(Odnosnie) modlitwy po
Dzum'uah, jesli ktos wykonuje cztery, dobrze. Jesli ktos wykonuje dwie, dobrze, i jesli ktos wykonuje czese,
dobrze'."
Zobacz takze "Tabaqat-ul-Hanabilah" (1/42, 241, 294, 311, 329 i 342)

Mu'aliyah przekazal ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) Allah powiedzial: "Kwestia (Khalifatu)
pozostanie wsr6d Quraysh, a kazdy kto zbuntuje sik przeciwko nim, Allah rzuci go na twarz, tak dlugo jak
utwierdzae bkdq religik (Islamu)." (Przekazal Buchari (eng. trans. 9/89/253).
38
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33: Kaidy kto buntuje si� przeCiwko muzufmanskiemu wfadCy naleiy do Khauaridi

Kazdy kto buntuje sik przeciwko muzulmanskiemu wladcy nalezy do Khauaridz39, wzni6sl
bunt wsr6d muzulman6w, zaprzeczyl narracjom i umiera smierciq jak za dni ignorancji
(Dzahiliyyah).40

34: Nie jest dozwolone aby walCzyc przeCiwko wfadCy, ani si� przeCiwko niemu
buntowac, nawet jeieli jest gn�biCielem

Nie jest dozwolone walczye przeciwko wladcy, ani sik przeciwko niemu buntowae, nawet jesli
gnkbi. Jest tak poniewaz Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial do Abu Dharr alGhifart, "Bqdz cierpliwy, nawet jesli [wladcq] bylby niewolnik z Abisynii"41, i powiedzial do
Ansar, "Bqdzcie cierpliwi, do czasu gdy spotkacie mnie przy stawie (Haud)."42 W sunnie nie
istnieje walka przeciwko wladcy, i powoduje to zniszczenie religii oraz spraw swieckich.43

35: Dozwolone jest walCzenie przeCiwko Khauaridi jeieli zaatakujt muzufman6w

Dozwolone jest walczenie przeciwko Khauaridz jesli napadnq na osobk, majqtek lub rodziny
Muzulman6w,44 jednak jesli zaprzestanq i ucieknq, to nie wolno udawae sik w pogon z nimi,
ich rannych nie wolno zabijae, nie wolno ich podjudzae, ich jenc6w nie wolno zabijae, a tych
kt6rzy uciekajq nie wolno gonie.

Khauaridz jest grupq kt6ra pojawila sik za panowania 'Aliego (radiallahu anhu). Odlqczyli sik od jego armii
wprowadzajqc wielce powaznq innowacjk Takftru (uznajqc Muzulman6w, wladc6w i podwladnych, kt6rzy
wedlug nich winni byli wielkich grzech6w, za niewiernych). Prorok przestrzegl nas przed nimi w wielu
autentycznych hadisach, jak np. "Khauaridz sq psami Ognia." (Sahih, przekazal Ahmad).
39

Poinformowal nas takze ze bkdq sik pojawiae az do konca swiata, "Pojawi sik grupa recytujqca Qur'an, lecz nie
wydobkdzie sik poza ich gardla. Za kazdym razem jak pojawi sik [taka] grupa, nalezy sik od niej odciqe (lub odciqe
jq), az [w koncu] pojawi sik wsr6d nich Dadzdzal." (Hasan, przekazal by Ibn Madzah. Zobacz Silsilatul-Ahadtth
as-Sahthah (no.2455)).
40
41
42

Zobacz hadith przekazany przez Ibn Abbasa (radiallahu anhuma) podany w przypisie numeru dwa tej ksiqzki.
Hadis o podobnym znaczeniu przekazany zostal w Sahih Muslim (eng. trans., vol.3. nos.4525, 4526).
Przekazal Buchari (eng. trans., vol.5, no.136) od Usayd ibn al-Hudayr.

Hudhaifah (radiallahu anhu) przekazal w dluzszym hadisie ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) Allaha
powiedzial, "Pojawiq sik wladcy kt6rzy nie bkdq nasladowali mego przewodnictwa ani mojej Sunny. Bkdq wsr6d
nich ludzie majqcy serca diabl6w w ludzkich cialach." (Hudhaifah) spytal, "Co mam robie jesli tego dozyjk
Wyslanniku Allaha?" Odpowiedzial, "Masz sluchae i bye poslusznym wzglkdem wladcy, nawet jesli chlostal
bkdzie twoje plecy i odbieral tw6j majqtek, nadal sluchaj i bqdz posluszny." (Przekazal Muslim (eng. trans.
3/1029/no.4554).
43

Al-Khallal przekazal w as-Sunnah (no.87), ze: "Abu Bakr przekazal nam m6wiqc, 'Slyszalem jak Abu 'Abdullah
(Imam Ahmad) nakazal aby unikae rozlewu krwi, i srogo zabronil rebelii.'"
44

Zobacz Sahih Buchari (eng. tans., vol.9, pp.49-53).
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36: Posfuszenstwo jest jedynie w tym Co dobre

Wiedz ze nie ma posluszenstwa wzglkdem zadnego czlowieka jesli jest ono
nieposluszenstwem wobec Allaha, Wielkiego i Wywyzszonego.45

37: Nie SwiadCz ie konkretna osoba jest mieszkanCem Raju Czy Ognia

Nie swiadcz za kogokolwiek z ludzi Islamu (ze jest osobq Raju czy Ognia) z powodu dobrego
lub zlego uczynku, poniewaz nie znasz jego ostatecznego uczynku przed smierciq. Miej
nadziejk na Milosierdzie Allaha dla niego, i obawiaj sik o niego ze wzglkdu na jego grzechy.
Nie wiesz co zostalo mu zapisane w czasie jego smierci,46 wzglkdem skruchy i przeznaczenia
Allaha na tq chwilk jesli umrze w Islamie. Miej nadziejk na Milosierdzie Allaha dla niego, i
obawiaj sik o niego ze wzglkdu na jego grzechy.

38: Allah przyjmuje skruCh� za wszelkie grzeChy

Nie ma grzechu za kt6ry poddany nie moze odpokutowae.

39: Kamienowanie jest sfuszne

Kamienowanie jest sluszne i wlasciwe.47

40: Mash (przeCieranie skarpet) jest Cz�SCit sunny

Przecieranie sk6rzanych skarpet (khuff) jest Sunnq.48

Wyslannik powiedzial, "Posluszenstwo jest jedynie w tym co jest dobre." (Przekazal Buchari (eng. trans.
9/193/259) i Muslim (eng. trans. 3/1022/no.4535)).
45

I powiedzial on takze, "Muzulmanin jest (zobowiqzany) do sluchania i posluszenstwa w tym co lubi lub czego
nie lubi, tak dlugo jak nie jest mu nakazane aby grzeszyl. Jesli nakazany zostaje mu grzech, to nie wolno sluchae
ani bye poslusznym." (Przekazal Buchari (eng. trans. 9/193/no.258), Muslim (eng. trans. 3/1022/no.4533) i Abu
Daud).
Al-Miqdad ibn al-Asuad (radiallahu anhu) powiedzial: "Nie powiem nic dobrego ani zlego o czlowieku, dop6ki
nie ujrzk jak zakonczy, po tym co uslyszalem od Proroka (sal allahu 'alejhi la sallam). Spytano, 'Co uslyszales?'
Odpowiedzial: 'Slyszalem jak Wyslannik Allaha powiedzial, 'Serca syn6w Adama bardziejsik poruszajq niz
gotujqcy sik garnek.''" (Przekazal Ahmad, al-Hakim i Ibn Abt 'Asim w as-Sunnah (no.226). Przekaz uznany za
Sahih przez Szeicha al-Albant w Sahthul-Dzami'(5023)).
46

Anas (radiallahu anhu) przekazal ze Wyslannik Allaha (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Nie ciesz sik z
niczyjego uczynku dop6ki nie ujrzysz jak zakonczyl." (Przekazal Ahmad i Ibn Abt 'Asim w as-Sunnah (347-353),
uznane za Sahih przez Szeicha al-Albant w Silsilatul-Ahadtth as-Sahthah (no.1334)).
Odnosi sik to do kamienowania na smiere mkzczyzny lub kobiety winnych cudzol6stwa kt6rzy sq, lub byli
zonaci. 'Ubadah ibn as-Samit przekazal ze Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam) powiedzial, "Sluchajcie mnie,
sluchajcie mnie: Allah wskazal drogk dla nich. Gdy niezonaty mkzczyzna cudzolozy z niezamkznq kobietq, [karq]
jest sto bicz6w i wygnanie przez rok. Jesli zonaty mkzczyzna cudzolozy z zamkznq kobietq, [karq] jest sto bicz6w
i kamienowanie na smiere." (Przekazal Muslim (eng. trans. 3/911/no.4191)).
47

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Tego typu kary Shari'ah wykonywane sq w panstwie Islamskim, nie zas w krajach takich jak Polska.
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4I: Sunnt jest skraCanie modlitwy podCzas podr6iy

Skracanie modlitw podczas podr6zy49 jest Sunnq.

Al-Lalika't przekazal w Sharh Usul I'tiqad Ahlis-Sunnah (1/no.314/str.152), ze Sufyan ath-Thauri przekazujqc
'AqZdah Shu'ayb'owi ibn Harb, powiedzial ".Shu'ayb ibn Harb! Nie skorzystasz z tego ci spisalem dop6ki nie
utrzymywal bkdziesz wiary w to, ze przecieranie sk6rzanych skarpet jest lepsze niz mycie n6g."
48

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Muhammad bin Dzamil Ztnu powiedzial, "Pomikdzy najsilniejszymi hadisami na ten temat, jest przekazany przez
Buchariego, od Dzarir bin 'Abdullah: 'Widzialem, jak Wyslannik Allaha udal sik za potrzebq, a nastkpnie
wykonal wudu i przetarl sk6rzane skarpety.' Byla to takze praktyka wielu sahaba. Abu Daud powiedzial: 'Ali bin
Abi Talib, 'Abdullah bin Mas'ud, Bara' bin 'Azib, oraz Anas bin Malik zwykli byli przecierae swoje materialowe
skarpety; dotyczylo to r6wniez 'Umar bin Al-Khattab oraz Ibn 'Abbas.
Ibn Al-Qayyim w swojej ksiqzce "TahdZb As-5unan" powolujqc sik na Ibn Al-Mundhir, pisal, iz Imam
Ahmad jednoznacznie wypowiadal sik w kwestii dozwolenia przecierania materialowych skarpet. Opieral sik na
praktyce Towarzyszy oraz na prostej analogi (pomikdzy materialowymi a sk6rzanymi skarpetami).
Inni uczeni, kt6rzy uznawali to za dozwolone to Sufyan at-Thauri, Abdullah bin al-Mubarak, 'Ata bin
Rabah, Hasan al-Basri, Sa'td bin Al-Musayyab, oraz zgodnie z Abu Yusuf oraz Muhammad bin Hasan. W ich
opinii przecieranie dozwolone jest kiedy skarpety sq wystarczajqco grube, tzn. nie widae spod nich sk6ry." (The
pillars of Islam & Iman and what every muslim must know about the religion)
Szeich Muhammad Ibn 'Uthaymtn (rahimahullah) powiedzial: "WykonywanieMash na wszelkiego rodzaju
obuwiu jest wlasciwq opiniq. Powodem jest, ze przekazy kt6re dotyczq mash sq nieograniczone, i zakazane jest
ograniczae i stawiae warunki w tym co Ustawodawca objawil bez ograniczen." (Madzmu' Fatawa ash-Shaykh Ibn
'Uthaymtn (7:158)).
Hadisy potwierdzajqce dopuszczalnose przecierania obuwia (but6w, skarpet, sandal6w; czegos co nalozone jest
na nogi, w czym sik chodzi) przekazane zostaly przez At-Tirmidht od Al-Mughtrah (hasan), Ad-Dahhak od Abu
Musa (hasan), Ibn Hibban od Aus, Ibn Khuzaimah od Ibn 'Umar (sahih). [zobacz At-Turkmant Al-Hanaft w "AlDzauhar-un-Naqt" (1/288); a takze Imam Dzamal-ud-Dtn Al-Qasimt w "Al-Mas'h 'alal-Dzaurabayn", Nasir-udDtn al Albani w "Tamam-un-Nas'h ft Ahkam-il-Mas'h", Ibn Taimiyyah w "Ikhtiyarat"]

Warunki kt6re muszq zostae spelnione aby m6c wykonywae mash sq nastkpujqce:
"Khuff trzeba nalozye bkdqc w stanie rytualnej czystosci. Khuff lub inne obuwie musi bye czyste [wolne od nadzs].
Mash dozwolone jest jedynie po utraceniu mniejszej nieczystosci. Nie jest dozwolone gdy wymagany jest ghusl (np.
po stosunku seksualnym). Mash dozwolone jest przez jeden dzien i jednq noc (24h) dla rezydenta, oraz trzy dni i
trzy noce (72h) dla podr6znego (Sahih Muslim). Czas ten zaczyna sik liczye po pierwszym przetarciu, i konczy sik
po uplywie 24 godzin dla rezydenta, i 72 godzin dla podr6znego. Wedlug niekt6rych uczonych istniejq jeszcze
inne warunki, podlegajqce dyskusji." (Szeich ibn 'Uthaymin, "Ahkam-ut-Taharah", str. 15)
Nalezy przetrzee g6rk skarpetki; opierajqc sik na przekazie od 'Altego, kt6ry powiedzial: "Gdyby religia zalezna
byla od naszej opinii, wydawaloby sik bardziej celowe przetarcie skarpet od dolu, niz od g6ry. Zaprawdk,
widzialem Wyslannika Allaha jak przecieral wierzchniq stronk swoich skarpet." (Abu Daud i Ad-Daraqutni z
autentycznym lancuchem przekazu).

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Szeich Bin Baz (rahimahullah) powiedzial: "Wikkszose Uczonych uwaza, ze podr6zq jest dystans jednej doby
podr6zy wielblqdem, co odpowiada okolo 80 kilometrom. Wikkszose uczonych uwaza r6wniez, ze osoba kt6ra
przebywa w danym miejscu (do kt6rego wykonala podr6z) wikcej niz cztery doby, zobowiqzana jest modlie sik
pelnq ilose modlitw i poscie w miesiqcu Ramadhan. Jesli pobyt trwa kr6cej (niz cztery doby), osoba ta moze
skracae modlitwy* i lqczye je** i nie poscie. [...] Jesli osoba nie wie jak dlugo bkdzie przebywae w danym
miejscu***, to moze skracae i lqczye modlitwy oraz nie musi poscie do czasu gdy bkdzie wiedziala, ze pozostanie
tam wikcej niz cztery doby, lub powr6ci do domu."(Tuhfat-ul-Ikhuan, str. 122-123)
*[Modlitwy skraca sik w nastkpujqcy spos6b: Fadzr - 2 rak'ah; Duhr - 2 rak'ah; 'Asr - 2 rak'ah; Maghrib - 3
rak'ah; 'Isza - 2 rak'ah.]
** [Modlitwy lqczy sik np. w nastkpujqcy spos6b: Zaraz po zakonczeniu Duhr odmawia sik 'Asr, oraz po
zakonczeniu Maghrib odmawia sik i 'Isza (al-Buchari i Muslim).]
*** [Jesli podr6zny nie wie ile pozostanie na miejscu kazdego dnia, i jego intencjq jest wyjazd nastkpnego
dnia, a okazuje sik, ze musi zostae.]
49
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42: Moina poSCic lub nie podCzas podr6iy

Jesli chodzi o post podczas podr6zy, to kazdy kto chce moze poscie, i kazdy tez moze
powstrzymae sik od postu.50

43: Modlitwa w szerokiCh spodniaCh

Nie ma nic zlego w ofiarowaniu modlitwy w szerokich i luznych spodniach.51

44: Hipokryzja to proklamowanie wiary, ukrywajtC niewiar�

Hipokryzjq jest okazywanie Islamu, jednoczesnie ukrywajqc niewiark.52

45: Swiat ten jest miejsCem gdzie istnieje Iman

Wiedz ze swiat ten jest miejscem Imanu i Islamu.53
Szeich ul-Islam, Ibn Taymiyyah (rahimahullah), powiedzial w Madzmu' al-Fatawa (25/209), "Jesli chodzi o
podr6z w kt6rej skracae mozna modlitwk, to dozwolone jest powstrzymanie sik od postu i odrobienie go w
p6zniejszym okresie. Odstqpienie od postu jest dozwolone dla podr6zujqcego, i zgodni sq co do tego uczeni, bez
wzglkdu na to czy [podr6znik ten] jest w stanie poscie czy tez nie, czy poszczenie byloby [dla niego] trudne czy
tez nie, nawet jesli podr6znik ten schroniony bylby w cieniu, mial wystarczajqco duzo wody i mialby do
dyspozycji osobk kt6ra by mu uslugiwala, to nadal dozwolone jest aby nie poscil i skracal modlitwk. Ktokolwiek
twierdzi, ze nie poszczenie jest dozwolone tylko dla osoby kt6ra nie jest w stanie poscie, nakazana jest mu
skrucha. [...] Podobnie osoba kt6ra krytykuje kogos kto nie posci (podczas podr6zy), nakazana jest mu skrucha."
50

51

Autor wspomnial te szczeg6ly fiqh, poniewaz byly one kwestiami kt6rym przeczyly niekt6re sekty innowacji.

Istniejq dwa rodzaje hipokryzji (Nifaq):
Hipokryzja wiary: o kt6rej wspomina tutaj autor. Jest to rodzaj hipokryzji kt6ry wyklucza czlowieka z Islamu.
Hipokryzja uczynk6w: gdy czlowiek posiada niekt6re cechy hipokryt6w. Mimo zi jest to bardzo powazne, to nie
wyklucza czlowieka z Islamu, jednak z czasem moze do tego doprowadzie.
52

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Imam 'Abdur-Rahman bin Nasir as-Sa'dt (rahimahullah) powiedzial: "Trzymaj sik wiedzy, ze hipokryzjq jest
okazywanie dobra ukrywajqc zlo. Do tej definicji nalezy hipokryzja wiary (Nifaq I'tiqadZ) i hipokryzja uczynk6w
(Nifaq 'AmalZ), o czym wspomnial Prorok (sal allahu 'alejhi la sallam) m6wiqc na przyklad: "Hipokryta wyr6znia
sik tym ze, klamie gdy m6wi, lamie przysikgi gdy przysikga i zwodzi gdy gwarantuje." Jesli chodzi o hipokryzjk
wiary kt6ra wyklucza czlowieka z islamu, to jest to rodzaj hipokryzji kt6rq Allah opisal hipokryt6w w tymze
rozdziale* jak i w innych rozdzialach. Hipokryzja nie istniala przed emigracjq Proroka z Mekki do Medyny, i nie
istniala takze po emigracji az do bitwy pod Badr, gdy Allah obdarzyl wierzqcych zwycikstwem i mocq. Wtenczas
nie-muzulmanie mieszkajqcy w Medynie zostali oslabieni i podstkpem zaczkli okazywae Islam ze strachu pragnqc
uchronie swoje zycie i majqtek. Zatem zyli mikdzy muzulmanami i okazywali ze do nich nalezq, lecz a w
rzeczywistosci nie byli muzulmanami." (Taystr al-Kartm ar-Rahman, str. 25)
* [Imam as-Sa'dt prawdopodobnie ma tutaj na mysli rozdzial w kt6rym Allah objawil co znaczy:
»Kiedy oni przychodz� do was, mowi�: "Uwierzylismy!" A przeciez weszli z niewiar� i z niewiar�
wyszli. Zaprawdc, Allih wie najlepiej, co oni ukrywaj�!« (Surah al-Ma'idah, 5:61)]
Wikkszose uczonych utrzymuje opinik, ze swiat ten podzielony jest mikdzy Dar-ul-Islam (krajem islamu) i Darul-Kufr (krajem niewiary).
53

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Imam Abu Bakr al-Isma'tlt (rahimahullah) powiedzial na temat Ahl-us-Sunnah lal-Dzama'ah: "Utrzymujq, ze kraj
jest krajem Islamu a nie krajem niewiary, jak twierdzq Mu'tazilah, tak dlugo jak wykonywane jest wezwanie na
modlitwk (Adhan), [modlitwa] wykonywana jest jawnie a ludzie majq mozliwose jq wykonywae." (I'tiqad Ahl-isSunnah lal-Dzama'ah, str. 51).
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46: WSr6d wsp6lnoty Muhammada istniejt wierztCy i Muzufmanie

Wsr6d wsp6lnoty Muhammada (sal allahu 'alejhi la sallam) istniejq wierzqcy i Muzulmanie
odnosnie praw, dziedziczenia, ubijania zwierzqt i modlitwy pogrzebowej.

47: Nie SwiadCzymy jednak ie konkretna osoba jest prawdziwym i doskonafym
wierztCym.

Niemniej jednak nie swiadczymy, ze ktokolwiek z nich jest prawdziwym i doskonalym
wierzqcym, tak dlugo jak nie spelni wszystkich obowiqzk6w w Islamie. Jesli zaniedba
kt6rykolwiek [z obowiqzk6w], to jego wiara jest ulomna do p6ki nie okaze skruchy. To czy
jego wiara jest kompletna czy tez nie, osqdzi jedynie Allah Najbardziej Wzniosly, chyba ze
jawnie zaniedbuje jakikolwiek z obowiqzk6w w Islamie.

48. Modlitwa pogrzebowa za wszystkiCh muzufman6w jest Sunnt

Modlitwa (pogrzebowa) za kazdego kto umrze z posr6d ahl-ul-Qiblah, jest sunnq: cudzoloznik i
cudzoloznica ukamienowani na smiere, samob6jca i inni sq Muzulmanami54, tak samo
alkoholik i inni sq muzulmanami; ofiarowanie modlitwy (pogrzebowej) za nich jest Sunnq.

49: Tytuf wierztCego zniesiony moie byc jedynie z konkretnyCh powod6w

Zaden muzulmanin nie zostaje wykluczony z islamu, do p6ki nie odrzuci wersetu z Ksikgi
Allaha, Wznioslego Blogoslawionego, lub odrzuci jakikolwiek przekaz od Wyslannika Allaha
(sal allahu 'alejhi la sallam), wznosi modly do kogokolwiek innego niz Allaha, lub sklada ofiark
komukolwiek innemu niz Allahowi.55 Jezeli by sik czegos takiego dopuscil, to twoim
Imam ash-Shaukant (rahimahullah) powiedzial: "Jezeli nakazy i zakazy w danym kraju sq pod kontrolq
Muzulman6w, w taki spos6b ze niewierni kt6rzy tam sik znajdujq mogq jedynie okazywae swe balwochwalstwo
tylko dlatego ze muzulmanie im na to zezwalajq, to kraj ten uznawany jest jako Dar-ul-Islam. Obrzkdy kt6re
niewierni okazujq nie sq szkodliwe, poniewaz nie sq one okazywane przez wladzk czy silk. Jezeli jednak sytuacja
bylaby odwrotna, to kraj takze bylby w odwrotnej sytuacji [Dar-ul-Kufr]." (as-Sayl al-Dzarar (4/575)).

[przyp. tlum (Abu Anas)]
Szeich Salih al-Fauzan powiedzial na temat sekty Mu'ta£ilah (oddzieleni): "Przypisano im tq nazwk ze wzglkdu na
ich przyw6dck Wasil bin 'Ata', kt6ry swego czasu byl uczniem slynnego Imama Tabi't al-Hasan al-Basrt
(rahimahullah). Gdy al-Hasan al-Basrt zostal spytany o osobk kt6ra popelnia wielki grzech i jaki jest wzglkdem tej
osoby wyrok, powiedzial to co m6wiq Ahl-us-Sunnah lal-Dzama'ah: "Jest wierzqcym wraz ze swq wiarq (Jman),
grzesznikiem wraz ze swym wielkim grzechem." Wasil bin 'Ata' nie zgodzil sik z odpowiedziq swego nauczyciela,
oddzielil sik (i'ta£ala) od niego i powiedzial: "Nie. Ja uwazam, ze taka osoba nie jest ani wierzqca ani niewierzqca,
lecz znajduje sik pomikdzy nimi."" (Lamhah 'an al-Firaq adh-Dhalah, str. 49, wydane przez Dar-us-Salaf).
54

Obejmuje to takze wszelkq 'Ibadah (ofiarowanie czci) komukolwiek innemu niz Allahowi. Dla przykladu moze
to bye wykonywanie tauaf wok6l grob6w, wznoszenie suplikacji do zmarlych, proszenie zmarlych o pomoc. Jesli
czlowiek dopusci sik tego typu wykroczen z powodu ignorancji, to osoby posiadajqce wiedzk powinny mu to
uswiadomie i przedstawie dowody kt6re jest w stanie zrozumiee, lecz jesli nadal arogancko je odrzuca, wiedzqc ze
jest to 5£irk, wtenczas opuscil Islam.
55

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Szeich Bin Baz (rahimahullah) powiedzial na temat ignorancji, i czy jest ona usprawiedliwieniem dla tych
muzulman6w do kt6rych prawda nie dotarla: "Jezeli zyl on [muzulmanin] w kraju oddalonym od reszty swiata
muzulmanskiego, lub w dalekiej czksci Afryki gdzie nie ma dookola [innych] muzulman6w, wtedy toze nie byl
swiadomy [pewnych rzeczy, jak np. obowiqzek salah, hadz, zakaz zina itd.] moze zostae od niego przyjkte [przez
20
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obowiqzkiem jest wykluczenie go z Islamu. Jezeli zas nic takiego nie uczyni, to jest wierzqcym i
nosi tytul Muzulmanina, nawet jesli tak nie jest w rzeczywistosci.

50: Trzeba przyjtc wszystkie przekazy od Allaha i Jego Wysfannika, nawet jeieli iCh
rzeCzywistoSc jest niezrozumiafa

Obowiqzkiem jest aby uznae, potwierdzie i wykonae tafuZd 56 (czyli porzucie wszelkie
dociekania) wszystko co zostalo przekazane w narracjach, lecz kt6rych nie mozna do konca
zrozumiee, jak na przyklad slowa Wyslannika (sal allahu 'alejhi la sallam),
"Serca poddanych znajdujq sik pomikdzy dwoma Palcami Najbardziej Milosiernego,
Wznioslego"57
"Zaprawdk Allah zniza sik (nu£ul) do najnizszego nieba.58"59
Allaha] jako usprawiedliwienie, i jezeli umrze w tym stanie to Allah o nim osqdzi; podlegal bkdzie tej samej
kategorii co ludzie kt6rzy zyli w czasach fatrah (okres mikdzy Prorokami)*. Wlasciwq opiniq jest, ze [ludzie ci]
zostanq poddani pr6bie w Dniu Zmartwychwstania: jezeli odpowiedzq i podporzqdkujq sik, wejdq do Raju, jezeli
bkdq nie posluszni wejdq do Piekla. Jednak ci kt6rzy zyli wsr6d Muzulman6w, a mimo to dopuszczali sik kufr i
zaniedbywali powszechnie znane obowiqzki, dla nich nie ma usprawiedliwienia, poniewaz sprawy sq jasne, i
wsr6d nich sq muzulmanie kt6rzy poszczq i wykonujq hadz. I Allah jest tym kt6rego pomocy szukamy." (Kitab
Madzmuu' Fataua wa Maqalat Mutnawwi'ah li Samahat, tom. 7, str. 132)
* [Ahl ul fatrah - sq to ludzie do kt6rych nie dotarlo przeslanie prorok6w. Szeich Nasir-ud-Dtn al Albani
(rahimahullah) powiedzial: "Termin Ahl al-Fatrah dotyczy kazdego do kogo nie dotarlo da'uah (przeslanie
Islamu) w odpowiedni spos6b, taki jak zostal przeslany przez5£ari'ah. Nie jest jednak mozliwe aby
zidentyfikowae kazdq poszczeg6lnq osobk z Ahl-ul-Fatrah. Po pierwsze nie jest to mozliwe poniewaz nie
lezy to w ludzkiej mozliwosci; a po drugie poniewaz ich identyfikacja nie zostala objawiona w Koranie lub
Sunnie." (Kaseta audio, 'Ahl-ul-Fatrah' nr. 363, Abu Layla al-Athari)]
Szeich ibn Uthamintn (rahimahullah) powiedzial na temat ignorancji: "Tak wikc jezeli jest ignorantem, nie staje
sik niewierzqcym, gdyz Allah m6wi, co znaczy: »A kto oddzieli sic od Poslanca, maj�c jasn� wiedzc o tym,
jaka jest dla niego droga prosta, a postcpuje inn� drog� niz droga wiernych  to My obrocimy go ku
temu, ku czemu on sam sic zwrocil, i wystawimy go na spalenie w Gehennie. A jakze zle to miejsce
przybycia!« (Surah an-Nisa, 4:115) Allah m6wi takze, co znaczy: »Allih nie sprowadza z drogi ludzi, jesli ich
prowadzil przedtem drog� prost�, dopoki im nie wyjasni, czego oni maj� sic wystrzega{...« (Surah atTauba, 9:115) oraz, »My (Allah) nie karalismy nigdy, zanim nie wyslalismy poslanca.« (Surah al-Isra', 17:15)
Niemniej jednak, jezeli osoba ta nie dba o to aby zdobye wiedzk i upewnie sik, wtedy ignorancja nie jest
usprawiedliwieniem. Jezeli na przyklad osoba ta dowie sik, ze konkretny uczynek jest kufr, i nie potwierdzi tego,
ani nie sprawdzi, wtedy nie ma dla niej usprawiedliwienia." (Madzmu al-Fataua, 2/125-126)
TafuZd: Salaf nie dociekali starajqc sik poznae rzeczywistose Atrybut6w Allaha. Wiedza o nich jest jedynie u
Allaha. Jesli chodzi o As£'arZ i innych, dla nich TafuZd znaczy, ze nie wierzq w ich znaczenie, tylko potwierdzajq
jawny opis tychze Atrybut6w. Dla nich wersety dotyczqce Atrybut6w Allaha sq mutashabih, czyli niepewnego
znaczenia i jako takie nie byly znane przez Proroka i jego Sahabah. Jest to jednak blkdem. Zobacz "Risalah
'Alaqatul-Ithbat wat-Tafutd bi Siffat Rabbil-'Alamtn" autorstwa Dr. Rida Mu'tt.
56

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Szeich Salih bin 'Abdil-'Aztz Al ash-Shaykh (hafidhahullah) powiedzial: "Dlaczego [As£'arZ] tlumaczq "Gniew"
Allaha poprzez Jego "Wolk"? Dlatego iz "Wola" jest jednym z siedmiu Atrybut6w kt6re potwierdzajq w oparciu o
sw6j intelekt. Ash'ariyyah, Kullabiyyah, MaturZdiyyah i inni potwierdzajq siedem atrybut6w. Dlatego tez tlumaczq te
wersety - dotyczqce Atrybut6w - poprzez jeden z tych siedmiu Atrybut6w. [...] Tak wikc upodabniajq Allaha do
Jego stworzenia m6wiqc, iz Gniew Allaha oznacza Jego Wolk/Chke zemsty, a jest to atrybut ludzki. Gniew Allaha
wywyzszony jest ponad wszystko, i nic do Niego nie jest podobne." (Sharh Lum'at-ul-I'tiqad, [audio] kaseta 1,
str. B)
57

Przekazal Muslim ((ng. trans. 4/1397/no.6418).

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Imam Fudhayl bin 'Iyadh (rahimahullah) powiedzial: "Jesli jakis DzahmZ powie do ciebie: 'Zaprawdk, nie
58
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"On [Allah] zniza sik w dniu 'Arafah."60
"On [Allah] zniza sik w Dniu Zmartwychwstania."61
"Do piekla bkdq wrzucani az do czasu gdy On, Wzniosly Wywyzszony, umiesci swq
Stopk nad nim"62
oraz to co Allah powiedzial do swych poddanych,
"Jesli idziesz do mnie, Ja ku tobie biegnk"63,
i to co powiedzial Wyslannik (sal allahu 'alejhi la sallam),
"Allah stworzyl Adama na Sw6j obraz (fZ 5uratih)."64,
"Widzialem mego Pana w najdoskonalszej postaci."65, oraz inne podobne hadisy.

wierzymy w Pana kt6ry zniza sik ze swojego miejsca.' Odpowiedz mu: 'Wierzk w Pana kt6ry robi co zechce.'"
('Aqtdat-us-Salaf wa Ashab-il-Hadtth (71) autorstwa Shaykh-ul-Islam as-Sabunt).

Imam Ibn Khuzaymah (rahimahullah) powiedzial: "Swiadczymy, bkdqc w pelni przekonani i otwarcie glosimy, ze
z pelnq swiadomosciq potwierdzamy to co zostalo wspomniane w hadisach dotyczqcych Znizania sik [Allaha], nie
opisujqc ich, poniewaz nasz Prorok (sal allahu 'alejhi la sallam) nam nie opisal w jaki spos6b nasz Stw6rca sik
zniza do najnizszego nieba. Powiadomil nas [jedynie] o tym, ze zniza sik, a Allah ('azza la dzall) wybral Swojego
Proroka aby wytlumaczyl Muzulmanom wszystko to co konieczne w kwestiach religijnych." (Kitab-ut-Tauhtd,
str. 289-290)
Szeich-ul-Islam as-Sabunt (rahimahullah) powiedzial odnosnie nastkpujqcego hadisu: "'Allah (ta'ala) zniza sik do
najnizszego nieba i m6wi: 'Jestem Kr6lem, Jestem Kr6lem, Jestem Kr6lem (trzykrotnie)! Kto mnie prosi, abym
m6gl mu dae? Kto mnie wzywa, abym m6gl mu odpowiedziee? Kto prosi mnie o przebaczenie, abym m6gl mu
wybaczye?' az do switu.' Slyszalem jak nasz nauczyciel Abu Mansur powiedzial po przekazaniu tego hadisu, ze
ktos spytal Abu Hantfah o ten hadith. Abu Hantfah odpowiedzial: 'Zniza sik, lecz nie wiemy jak.'" ('Aqtdat-usSalaf wa Ashab-il-Hadtth (62-63)).
Hadisy dotyczqce znizania sik sq autentyczne i posiadajq wiele szlak6w narracji. Przykladowo zobacz Sahih alBuchari ((ng. trans. 2/136/no.246) i Muslim ((ng. trans. 1/365/no.1656).
59

Przekazal Ibn Mandah w at-Tauhtd (147/1). Szlak narrator6w w tym przekazie jest slaby (Silsilatud-Da'tfah
(no.679), Szeich al-Albant). Jednak jest to autentyczny przekaz od Umm Salamah (radiallahu anha), (przekazal adDarimt w ar-Radd 'alal-Dzahmiyyah, ad-Daraqutnt w an-Nuzul (95,96), oraz al-Lalika't (no.768)). Przekaz ten ma
status sl6w Proroka, poniewaz Umm Salamah nie mogla by o tym wiedziee inaczej jak od Proroka.
60

61

Zobacz "ar-Radd 'alal-Dzahmiyyah" autorstwa ad-Darimt (str.72).

Allah, Najwyzszy powiedzial co znaczy: »kiedy przyjdzie twoj Pan z aniolami, szereg za szeregiem« (Surah
al-Fadzr, 89:22)
62
63

Przekazal Buchari ((ng. trans. 6/353/no.371) i Muslim((ng. trans. 4/1483/no.6819).
Przekazal Buchari ((ng. trans. 9/369/no.502).

Przekazal Muslim ((ng. trans. 4/1378/no.6325) oraz Ibn Abt 'Asim w as-Sunnah. Hadith ten zostal
wytlumaczony przez Szeicha Hammad al-Ansart w Kitabus-Sifat autorstwa ad-Daraqutnt (str.58, weryfikowanej
przez Dr. 'Alt Nasir Faqtht)
64

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Adam obdarzony zostal zyciem, wiedzq, sluchem, wzrokiem rozumem, lecz cechy Adama r6zniq sik od Cech
Allaha. Jedynie nazwy sq te same. Zadnych Imion czy Atrybut6w Allahanie mozna por6wnae do czegokolwiek,
poniewaz Allah powiedzial co znaczy: »Nic do Niego nie jest podobne, 0n jest Wszechslysz�cy, Wszech
widz�cy.« (Surah Ash-Shura, 42:11). Zobacz Fath ul-Bari, tom 6, str. 108-109, oraz tom 13, str. 238-239.

Musnad Ahmad (1/285 i 290) oraz Ibn Abt 'Asim w as-Sunnah, potwierdzony jako autentyczny przez Szeicha
al-Albant, kt6ry powiedzial ze, "mialo to miejsce we snie, co sugerujq niekt6re inne przekazy tego hadisu."
Zobacz takze as-Sunnah (no.1117) autorstwa 'Abdullah ibn Ahmad.
65
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Nie tlumacz zadnych [przekaz6w] wedlug wlasnych emocji, gdyz wiara w nie jest
obowiqzkiem.66 Kazdy kto tlumaczy kt6rekolwiek z nich wedlug swoich emocji lub je odrzuca
jest DzahmZ.67

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Szeich-ul-Islam as-Sabunt (rahimahullah) przekazal ze Imam 'Abdullah bin al-Mubarak (rahimahullah)
powiedzial: "Gdy dociera do ciebie hadith od Wyslannika Allaha (sal allahu 'alejhi la sallam), pokornie go
przyjmij." ('Aqtdat-us-Salaf wa As-hab-il-Hadtth (41)).
66

67

DzahmZ: zaprzeczajq Atrybutom Allaha, stronnicy Dzahm ibn Safuan i jego nauczyciela al-Dza'd ibn Dirham.

[przyp. tlum. (Abu Anas)]
Liczba mnoga to Dzahmiyyah. Szeich Ibn 'Uthaymtn (rahimahullah) powiedzial o nich: "Zaprzeczajq Atrybutom
Allaha ('azza la dzall) a ekstremisci z posr6d nich zaprzeczajq nawet wszelkim Imionom m6wiqc: 'Nie jest
dozwolone aby potwierdzie jakiekolwiek Imik czy jakikolwiek Atrybut dla Allaha. Jesli potwierdzisz dla Niego
jakiekolwiek Imik, to upodobniles Go z tq nazwq. Jezeli potwierdzisz dla Niego jakikolwiek Atrybut, to
upodobniles Go z tym opisem. Dlatego nie wolno potwierdzaezadnych Imion ani zadnych Atrybut6w! Imiona
kt6rymi Allah sam Siebie opisal sq jedynie metaforami, nie nazwami." (Sharh al-'Aqtdah al-Wasitiyyah, tom.2, str.
62, [Dar Ibn-ul-Dzauzt]).
23
www.planetaislam.com

