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WPROWADZENIE 

 
 

 

Rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą.  

Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. 

 Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego  

czy cała rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. 

[św. Jan Paweł II] 

  

 

 

W warunkach nasilającej się w Europie kultury hedonistyczno-konsumpcyjnej 

i materialistyczno-liberalnej coraz większego znaczenia nabiera problematyka 

małżeństwa i rodziny. Obserwowane dzisiaj zerwanie z jakąkolwiek religią to nie 

tylko powracające upiory przeszłości rewolucji kulturalnej, ale przede wszystkim 

zamierzone formownie człowieka ponowoczesnego, wielekroć sytego i antyreli-

gijnego. Stąd też rodzi się konieczność zatroskania o to pierwsze i niepodważalne 

środowisko życia, rozwoju i samorealizacji osoby ludzkiej, tak w perspektywie 

cielesnej, jak i duchowej. Właśnie poprzez rodzinę – jak uczył św. Jan Paweł II – 

przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości, przyszłość świata         

i Kościoła. To ona jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Od zarania dziejów 

rodzina jest podstawową wspólnotą, która istnieje we wszystkich kulturach. Sta-

nowi naturalne i niepowtarzalne środowisko, w którym człowiek rodzi się, rozwi-

ja i dorasta. To na niej opiera się całe życie społeczne poszczególnych osób w róż-

nych jego wymiarach, w niej też jednostka ludzka rozwija swoją osobowość.  

We wszystkich kulturach i religiach wskazuje się, że człowiek w naturalny spo-

sób powołany jest do wspólnoty małżeństwa (ojcostwa i macierzyństwa). W tym 

obszarze badawczym mieści się najnowsza publikacja tureckiego uczonego, ak-

tywnego działacza na rzecz pokoju oraz przewodnika duchowego – Fethullaha 

Gülena (ur. 27 kwietnia 1941 roku w Erzurum). Przez lata stawał się przykładem 

harmonii i tolerancji, promującym umiarkowany model islamu. W swoich publi-

kacjach wiele uwagi poświęca religii, demokracji, nauce, nowoczesności, toleran-

cji religijnej i światopoglądowej oraz aktualnym wydarzeniom. Skupia się rów-

nież na znaczeniu edukacji i wychowania. Niezłomnie przypomina o „tolerancyj-
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nej wizji religii”, opartej na sufickiej koncepcji Boga, stąd też islam – jego zda-

niem – można pogodzić z nowoczesnością i postępem.  

Ten muzułmański myśliciel jest autorem ponad 60 publikacji dotyczących dy-

namiki i uwarunkowań rozwoju życia duchowego w XXI wieku. Zgodnie z jego 

przekonaniami, nadrzędną wartością w życiu człowieka powinna być wiara, która 

stanowi podwalinę pod wszelkie działania, włącznie z wypełnianiem powinności 

małżeńskich i rodzicielskich. Odnosząc te słowa do islamu należy dodać, iż mu-

zułmanie, czerpiąc z Koranu, uważają, że choć majątek i dzieci są ozdobą życia, 

to „uczynki dobre, sprawiedliwe (oparte na wierze) i trwałe są u Boga lepsze pod 

względem nagrody, jaką przynoszą i lepiej jest zabiegać o nie (18,46)”. Następ-

stwem takiej hierarchii wartości, w której największe dobro stanowi Bóg, jest 

pomyślność w życiu rodzinnym i społecznym. Okazując miłosierdzie i dobrze 

czyniąc, muzułmanin otrzymuje od Boga nagrodę w życiu ziemskim, którą jest 

powodzenie jego rodziny. 

Trzeba pamiętać, że zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie, życie czło-

wieka obejmuje dwa wymiary: fizyczny i duchowy. Fizyczny (materialny), ściśle 

związany z istnieniem na ziemi (doczesność), skupia się na zapewnieniu dostat-

niego i bezpiecznego bytu. Wymiar duchowy – jak zauważa Fethullah Gülen – 

stanowi najgłębszą istotę człowieczeństwa. Zakłócenie równowagi między tymi 

elementami skutkuje brakiem wewnętrznej i zewnętrznej harmonii w życiu jed-

nostki, a w konsekwencji zaburzeniami w kondycji moralnej całego społeczeń-

stwa. Stworzenie silnego „kręgosłupa” moralnego daje szansę powodzenia po-

dejmowanym w duchu wiary działaniom.  

Zgodnie ze wskazaniami islamu, życie w małżeństwie umożliwia unikanie 

grzechu, dlatego istnieją nieliczne czynniki, które nakazują trwanie w stanie wol-

nym. Są nimi defekty psychiczne, które mogłyby negatywnie oddziaływać na 

małżonka i potomstwo, życie nieetyczne (np. branie łapówek, angażowanie się    

w oszustwa, kradzież) bądź przypuszczenie, że kandydat do małżeństwa może 

popełnić grzech. Przydatność do małżeństwa w islamie jest ściśle określona, co 

ma zapobiegać rozbiciu rodziny w przyszłości. Błędna decyzja o zawarciu mał-

żeństwa skutkuje w przyszłości negatywnymi konsekwencjami w wychowaniu 

dzieci, to zaś źle rzutuje na całe społeczeństwo. 

Wiodącym wyznacznikiem przydatności do małżeństwa jest głębokie życie 

religijne. Życie zgodne z wiarą jest dla wyznawcy islamu wyznacznikiem funk-

cjonowania muzułmanina w rodzinie i społeczeństwie. Dlatego tak bardzo pod-

kreślana jest waga głębokiej religijności przyszłych małżonków. Jest ona bowiem 

gwarancją budowania ich głębokiej więzi duchowej. Związek małżeński oparty 
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na dobrej relacji z Bogiem ułatwia nawiązanie solidnej relacji duchowej między 

kobietą i mężczyzną, a zbudowany na zaufaniu Bogu (więzi z Bogiem) ma szansę 

na owocny rozwój. Decydujące dla budowania dobrego małżeństwa są według 

muzułmanów następujące warunki: oparcie się na Bogu, wybór wartościowego     

i o podobnych przekonaniach religijnych kandydata do małżeństwa, a następnie 

zgodne i mądre wychowywanie potomstwa. Podjęcie decyzji o małżeństwie musi 

wynikać z głębokiego namysłu i ściśle określonego długofalowego planu, którego 

konsekwencją jest błogosławieństwo i płodność, a siłą dominującą rozum i miłość.  

Fethullah Gülen przekonująco pokazuje, że dla muzułmanów wiara (w Boga, 

zmartwychwstanie, niebo i piekło, życie wieczne) stanowi istotny czynnik co-

dziennego postępowania według zasad moralnych. Skoro matka i ojciec żyją 

zgodnie ze wskazaniami Koranu, to również ich dzieci przyjmują taką postawę. 

Codzienna modlitwa oraz świadectwo wiary są dla dzieci najlepszym wzorem do 

naśladowania. Kształtowanie przekonań religijnych ma bowiem miejsce przede 

wszystkim w rodzinie, która jest postrzegana jako święta. Dzieci mając od naj-

młodszych lat przykład głęboko religijnego i jednomyślnego postępowania swo-

ich rodziców, w naturalny sposób postępują podobnie. Starają się naśladować 

matkę i ojca w ich pobożności (systematyczna modlitwa, post, pielgrzymowanie, 

jałmużna), uczciwości, moralności, szczodrości względem potrzebujących, miło-

ści. Muzułmanie są przekonani, że wsparciem rodziny w każdej przestrzeni jej 

funkcjonowania jest Boże błogosławieństwo, będące odpowiedzią na bezgranicz-

ne mu zaufanie i życie według zasad Koranu. 

O sukcesie wychowawczym decydują głęboko zaangażowani w ten proces 

oboje rodzice, przy czym kobieta, ze swej natury (biologicznej i psychologicznej) 

dba o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny dzieci, zaś mężczyzna o bez-

pieczeństwo rodziny i środki do życia. Ojciec jest dla dzieci autorytetem i wpro-

wadza stosowną dyscyplinę, natomiast matka zapewnia czułość i miłosierdzie. 

Tej roli nie mogą w pełni spełnić opiekunki i nianie, które nie są w stanie zapew-

nić dzieciom czułości właściwej rodzicom. Szacunek względem dzieci, dotrzy-

mywanie obietnic rodzą zaufanie do rodziców, a jednakowe sprawiedliwe trakto-

wanie zapobiega faworyzowaniu jednostek i tym samym budzeniu negatywnych 

cech rywalizacji i zazdrości wśród pozostałych. 

Środowiskiem wychowawczym dla dzieci jest przede wszystkim rodzina, ale 

również szkoła, przyjaciele i rówieśnicy. Obowiązkiem rodziców jest nieustanne 

obserwowanie i weryfikowanie tego, z kim i gdzie kontaktują się ich dzieci. Po-

winni zatem dbać o przebywanie w takiej przestrzeni, w której religia jest obecna 

na pierwszym miejscu, a wiara jest uznawana za honor i powód do dumy. 
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 Przywołane powyżej kluczowe elementy wychowania każą niemal impera-

tywnie z entuzjazmem przyjąć kolejną książkę Fethullaha Gülena tłumaczoną na 

język polski – Od nasiona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci. 

Przewodnik dla rodzin muzułmańskich. Rozważania Autora bez wątpienia zmu-

szają czytelnika do osobistej refleksji i odpowiedzi na palące problemy familiolo-

giczne i wychowawcze zwłaszcza w ponowoczesnej cywilizacji europejskiej. 

Chociaż w książce daje się dostrzec dość ponury i mało optymistyczny obraz 

społeczeństw Zachodu, które w coraz większym stopniu tłumią wymiar duchowy 

człowieka, a tym samym tracą kompas moralności, to bez wątpienia publikacja 

Fethullaha Gülena może stać się, z jednej strony, cennym impulsem do przeła-

mywania lękliwej narracji o człowieku, małżeństwie i rodzinie, kształtowanej 

przez utarte stereotypy, a z drugiej – przyczynić się do konstruktywnego poszu-

kiwania możliwości dialogu i współdziałania międzykulturowego i międzyreli-

gijnego opartego na wspólnym odwołaniu się do niekwestionowalnej wartości 

najwyższej – Boga. To wszystko sprawia, że książka Fethullaha Gülena Od na-

siona do cedru. Kształtowanie potrzeb duchowych u dzieci może stać się cennym 

przewodnikiem nie tylko dla rodzin muzułmańskich. 

 

 
 
 

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 

Kierownik Katedry Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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WSTĘP 

 

 

1. Nasze rozumienie moralności 

 

Myślę, że w kwestii pewnych zagadnień lepiej mieć wcześniej zawarty konsensus 

z czytelnikami. Nie będzie łatwym czerpanie korzyści z tej książki, dopóki nie 

zgodzimy się co do kluczowych kwestii dotyczących naszego tematu. Należy 

wziąć też pod uwagę, że nie uzyskamy porozumienia z tymi, którym nie prze-

szkadza otaczające nas na wielką skalę moralne zepsucie. Czytelnicy, którzy sko-

rzystają z tej książki, to przede wszystkim osoby odczuwające ból na widok mo-

ralnego zepsucia, otaczającego ich samych, ich rodziny, przyjaciół oraz sąsiadów.  

 Jak pokazuje historia, żadne społeczeństwo nie przetrwało bazując na braku 

moralności. Nie jestem w stanie wskazać, czy istniały jakieś wyjątki od tej reguły. 

Jednak nie ma wątpliwości, że narody, które przez długi czas znajdowały się na 

świeczniku historii, były również tymi, które szanowano za ich wartości moralne.  

 

 

2. Przyczyny upadku narodów 

 

Przyglądając się minionym cywilizacjom można zauważyć, że upadek prawie 

każdej z nich miał związek z jej rozkładem moralnym. Niemoralność, kiedy nie-

postrzeżenie podkopuje i nadgryza wartości w społeczeństwie, często nie jest 

zauważana i odczuwana. Jednak kiedy się ją spostrzeże, zazwyczaj bywa już za 

późno. Jest ona podobna do rozrastającego się raka, który bywa niezauważony do 

momentu, aż nastąpią jego przerzuty na nasze czułe miejsca – do takiego stopnia, 

w którym późne rozpoznanie choroby zazwyczaj kończy się śmiercią. Niemoral-

ność dla narodu jest tym, czym rak dla organizmu. Jeśli ci, którzy rządzą krajem, 

głowy rodzin, nauczyciele i cała nacja nie zwrócą uwagi na moralny rozpad, wte-

dy nie poruszą ich nawet zapowiedzi apokalipsy narodu. Kto wie, może niektórzy 

z nich potraktują to jako coś naturalnego, jakby byli stworzeniami zamieszkują-

cymi gruzowisko. 
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 Kiedy przyjrzymy się kartom historii, powody leżące u podstaw upadku naro-

dów są następujące: skłonności młodych ludzi do bohemy, ich pragnienia, by dać 

upust rozkoszom cielesnym, społeczeństwo traktujące świat jako rzeczywisty cel, 

będące niepomnym życia ostatecznego, ludzie odwracający się od Bożych pole-

ceń – wymazujący ze swych serc respekt wobec Boga i redukujący wszystko do 

poziomu materialnego. Prawie wszystkie z powyższych powodów zaistniały pod-

czas upadku wielu państw, łącznie z Imperium Osmańskim. Kryzysy wynikające 

z upadku duchowego starano się zwalczać oddawaniem się dobrom doczesnym, 

co z kolei jedynie pogłębiało problem i prowadziło do błędnego koła. Jednakże 

prawdziwym problemem była utrata duchowości narodu, jego dystansowanie się 

od wartości religijnych oraz zapominanie o Bogu. Dla tych, którzy pragnęli ule-

czyć swoje głębokie rany, lekarstwo oraz jego prawdziwe źródło były na wycią-

gnięcie ręki. Jednakże gdy świat materialny stanowi jedną stronę ludzkiej rze-

czywistości, tę drugą wypełnia duchowość. Można nawet powiedzieć, że to ten 

drugi składnik stanowi istotę człowieczeństwa. Przyczyna rozbieżności jest oczy-

wista: wszystko to zostało spowodowane pogrążaniem się człowieka w świecie 

materialnym z jednoczesnym odrzucaniem duchowości. Tej skazy nie dało się 

zakryć żadnym z dóbr doczesnych. Jednakże jeśli te dwa aspekty weźmiemy jed-

nocześnie pod uwagę zgodnie z ich miarą, czyli gdy nasz obowiązek wobec Boga 

zostaje spełniony, w ten sposób staje się Jego wielkością oraz kiedy Boże obja-

wienie jest szanowane w równym stopniu, innymi słowy, kiedy temu światu i ko-

lejnemu przypisujemy należyte wartości – wówczas wszystko zachowa równo-

wagę. Właśnie to sugeruje Koran: „Zmierzaj zaś przy pomocy tego, czym obda-

rował cię Bóg, do Domu na Tamtym Świecie, nie zapominając jednak o swoim 

udziale w tym świecie” (Koran sura 28,77). Zatem Boże błogosławieństwa, jaki-

mi są zdrowie, bogactwo i intelekt, powinny być wykorzystywane rozważnie, by 

przyczyniły się do życia ostatecznego, ale godziwe współdzielenie się człowieka 

tym światem nie powinno być lekceważone i to jest właśnie miara Koranu. 

Gdyby równowaga pomiędzy tym światem a następnym była regulowana zgod-

nie z tą zasadą, muzułmanie nie znaleźliby się w tak złym położeniu, w jakim 

są dziś. W obecnych czasach, gdy przyziemne powody czynią ludzi obojętnymi 

wobec ich Stwórcy, chcielibyśmy wskazać zasady moralne, które powinny być 

przyjęte jako podstawa. 

 Każdy naród z różnych przyczyn doświadcza wzlotów i upadków. Prawa rzą-

dzące tym światem opierają się na związkach przyczynowych. Bóg Wszechmo-

gący stworzył naturę, jako pozornie zależną od zasad przyczynowości. W związ-

ku z tym, powinniśmy podporządkować się powszechnie istniejącym na świecie 
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prawom. Jeżeli zaniedbamy nasze obowiązki, zostaniemy wyeliminowani i znik-

niemy. W tym przypadku nie ma przebaczenia. Co prawda Bóg Wszechmogący 

przebacza swoim stworzeniom, ale reguły rządzące tworzeniem nie mają takiej 

natury. Jeśli będziemy stosować odpowiednie metody i działać zgodnie z tymi 

zasadami, Bóg wyniesie nas na najwyższy poziom. Z drugiej zaś strony, jeśli nie 

uda się nam spełnić tych wymogów – jeśli zabraknie nam specjalnego Bożego 

przewodnictwa – wtedy spadniemy na samo dno (zob. sura 95,5).  

 Wracając do problemu, o którym wspomnieliśmy na początku, potrzebujemy 

znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy istnieją jakieś poważne czynniki 

lub też obiektywne powody upadku moralności? Czy naprawdę istnieje coś takie-

go jak kryzys moralny? Czy w chaotycznym stylu życia, dominującym w naszych 

czasach, brakuje moralności, a może jest on uznawany za normalny? 

 

 

3. Naśladowanie innych narodów 

 

Wysłannik Boży (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) przestrzegał swoją 

wspólnotę przed sytuacją narodów, które upadły w wyniku moralnego rozpadu i za-

powiadał, że oni także mogą podążać krok po kroku drogą swych poprzedników1.  

 Społeczeństwa, które upadły w wyniku moralnego zepsucia, doświadczają 

wcześniej pewnych symptomów: zatapiają się w doczesności oraz tracą umiejęt-

ność odnalezienia równowagi pomiędzy ciałem a duszą. Niestety to zaniedbanie, 

mające swoje korzenie w odległej historii, rozwijało się w następnych epokach i po-

koleniach. W końcu odziedziczył je Zachód i udekorował je swoimi fantazjami 

o własnej cywilizacji, a następnie przekazał tę spuściznę swym naśladowcom. Z tej 

perspektywy, wspomniany wcześniej hadis może być uznany za cudowne obja-

wienie, jako że przepowiada on zdarzenia, które potem udowodniła historia. Była 

to Boża inspiracja dla Wysłannika Bożego, który wyrażał znaczenia słowami. 

 W tym miejscu chciałbym podkreślić jeszcze jedną kwestię. Materialny do-

brobyt mieszkańców pewnych krajów może początkowo sprawiać wrażenie, że 

społeczeństwa te poradziły sobie z wszystkimi problemami i osiągnęły szczęście. 

W rzeczywistości, społeczeństwa te skrywają głęboko w sobie niepokój na dro-

dze do szczęścia, którego ostatecznie nie udaję się im znaleźć. W takich „rozwi-

niętych” krajach, w porównaniu z innymi, współczynnik samobójstw jest znaczą-

                                                 
1 Sahih al-Bukhari, „Anbiya” 50; „I'tisam” 14; Sahih Muslim, „Ilm” 6. 
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co wysoki. Społeczeństwo, w którym jednostki popełniają samobójstwa na tak 

dużą skalę, trudno jest określić mianem szczęśliwego. 

 

 

4. Zaszczytne stworzenie 

  

Wszystko powinno być zorientowane ku prawdziwemu szczęściu ludzkości. Isto-

ty ludzkie są namiestnikami Boga na ziemi i skupieniem Boskich Imion. Bóg 

stworzył świat dla potrzeb ludzi. W związku z tym, celem istnienia cywilizacji 

jest dobro ludzkości, a każda cywilizacja musi kierować się ludzkim szczęściem. 

Ponad wszystko, ludzie są najbardziej zaszczytnymi stworzeniami na świecie. 

Koran mówi: „Oto My zaszczyciliśmy dzieci Adama (wieloma honorami): pod-

trzymywaliśmy ich w czasie podróży po lądzie i po morzu, dawaliśmy im zaopa-

trzenie z rzeczy czystych i zdrowych, a także wyróżnialiśmy ich w sposób szcze-

gólny ponad wieloma z tych, których stworzyliśmy” (17,70).  

 W oczach Boga człowiek zajmuje miejsce wyjątkowe. Wszystkie cywilizacje 

w historii i wszystkie systemy polityczne, ekonomiczne i kulturowe swym istnie-

niem potwierdzają wartość człowieka. Dlatego też systemy utworzone bez kiero-

wania się ludzkim szczęściem nie mają żadnej wartości i nie ofiarują niczego       

w imię ludzkości. 

 

 

5. Autorytet Kościoła i duchowieństwa na Zachodzie 

 

Istnieje pewna istotna różnica pomiędzy światem zachodnim a światem islamu. 

Na Zachodzie rozwój nauki spowodował załamanie się autorytetu Kościoła.  

 W świecie islamu – przeciwnie do Zachodu - postęp naukowy zbliżył więcej 

ludzi do religii. W czasach poprzedzających epokę renesansu i reformacji, miesz-

kańcy Europy płacili na rzecz Kościoła wysokie podatki, a ich przyszłość jawiła 

się w czarnych barwach. Przywódcy religijni mieli negatywny stosunek do nauki, 

a nowe wynalazki nie spotykały się z akceptacją. Liczba ludzi skazana przez In-

kwizycję była wysoka. Społeczeństwo nie mogło przeciwstawić się opresji. Poza 

nieliczną grupą arystokratów, wszyscy – a zwłaszcza ludzie biedni – doświadczali 

ogromnego cierpienia. Nie istniało coś takiego jak „prawa kobiet”. W rozmaitych 

miejscach pracy kobietę traktowano jako półczłowieka i dawano jej zaledwie 

połowę normalnego wynagrodzenia. W następstwie niemal każda klasa społeczna 

doświadczała rozgoryczenia w związku z dominacją religii. W wyniku tej ogólnej 
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niechęci wszystko, co należało do Kościoła, zaczęło upadać. Kiedy Kościół roz-

padł się z gwałtownym hukiem, jednocześnie zaprzepaszczono wartości moralne. 

 

 

6. Relacje między państwem a religią w islamie 

 

W islamskim świecie nie zniechęcano naukowców do działania. Religia nigdy nie 

wywierała presji na państwo czy ludzi. Siła była od zawsze pod kontrolą prawa,    

a rządzący służyli narodowi. W obliczu słusznych słów, wypowiadanych w imię 

prawdy, nawet władcy chylili swe czoła, okazując w ten sposób gotowość do za-

akceptowania rzeczy słusznych. Przykładem takiej postawy może być doskonale 

znana historia Mehmenda Zdobywcy oraz sędziego Khidra Chalabiego2.  

 Dwóch zacnych kalifów, Umar ibn al-Chattab oraz Ali ibn Abi Talib, stanęło 

przed sądem, posiadając status równy żydowi. Jako że moc leżała po stronie pra-

wa, poziom opresji, jaki można było zobaczyć na Zachodzie, był obcy światowi 

islamskiemu. Dlatego w islamie nikt nie odczuwał żalu wobec religii. Życie, ja-

kiego inni doszukiwali się w utopiach, w tym świecie było rzeczywistością. 

 

 

7. Zasady moralne 

 

Zatem co jest dla nas słuszne, a co jest złe? Jak chcielibyśmy, aby nasze dzieci 

były wychowywane? Czy posiadamy w głowie jakiś konkretny plan, który chcie-

libyśmy zrealizować? Jakich wartości chcielibyśmy nauczyć nasze dzieci? Co     

w praktyce czynimy, by wpoić im te wartości? Czy interesuje nas na przykład to, 

że nasze dzieci przebywają poza domem do późnych godzin nocnych? Czy otwie-

ramy nasze drzwi, jakby nic się nie stało, bez względu na to, jak późno wracają? 

Jaka jest miara naszej moralności i co uważamy za moralne bądź niemoralne?  

 Jak daleko pozwolimy naszym dzieciom się posunąć? Czy wypracowaliśmy 

zasady umożliwiające nam wyrażanie opinii o ich ubraniach?  

 Skoro nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się wydarzyło do tej pory, to w jaki 

sposób dotąd planowaliśmy? Czy istnieje jakieś rozwiązanie, które już wypróbo-

                                                 
2 Sułtan był rozwścieczony błędem popełnionym przez chrześcijańskiego architekta i zażądał jego 

ukarania. Mężczyzna pozwał sułtana i – ku jego zdziwieniu – sędzia zadekretował, że to sułtan do-
puścił się niesprawiedliwości i zasługuje na karę. Słysząc wyrok, sułtan sięgnął po miecz i powiedział, 

że uciąłby głowę sędziemu, gdyby ten osądzał niesprawiedliwie i faworyzował sułtana. W odpowiedzi 

na to sędzia wyjął skrywaną maczugę i odparł, że uderzyłby nią sułtana w głowę, gdyby ten poprosił   
o przychylność. 
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waliśmy? Czy doszukiwaliśmy się już na tyle poważnych rozwiązań jak wizyta   

u specjalisty? Pytania te możemy kierować zarówno do samych siebie, jak i na-

szych krewnych, sąsiadów lub ludzi w ogóle. Tak więc, czy jesteśmy pewni, że 

poszukiwaliśmy rozwiązań w prawdziwym tego słowa znaczeniu?  

 Jak stwierdził Szlachetny Wysłannik Boży, jeśli nie posiadamy jakichkolwiek 

planów związanych z tymi zagadnieniami, oznacza to, że podążamy śladami na-

szych poprzedników, którzy także wpadli w podobną pułapkę. W rzeczywistości 

powodem naszych porażek jest odsunięcie się od Boga, Jego Znamienitego Wy-

słannika (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) i zasad Koranu, a zamiast 

tego podążanie za własnymi zachciankami oraz pragnieniami.  

 Dziś niemal każdy z nas ma własne dzieci, na które narzeka w mniejszym lub 

większym stopniu. Co będziemy sądzić, gdy zobaczymy ich niewłaściwe zacho-

wanie? Już nawet samo zastanawianie się nad tym ma bardzo duże znaczenie. 

Musimy o tym pomyśleć! Powinniśmy pochylić się nad pytaniem: „Co tak na-

prawdę możemy zrobić w odniesieniu do tej kwestii?”. Zastanawia mnie, czy 

jesteśmy tolerancyjni, surowi, czy wręcz obojętni. A może tylko obojętnie przy-

glądamy się temu, co się dzieje w naszych domach, czy raczej każdego dnia po-

szukujemy rozwiązań?  

 Można zadać bardzo wiele podobnych pytań. Na przykład, czy podejmujemy 

wysiłek, niczym kurator, by przyjrzeć się im i poznać przyjaciół naszego dziecka? 

Czy zapewniamy mu zdrowe środowisko? Z jakimi przyjaciółmi zapoznaliśmy je 

jak dotąd? Czy wystarczy, że zapiszemy nasze dziecko do szkoły lub powierzymy 

je nauczycielowi? Idąc o krok dalej, czy wystarczy, że pokażemy dziecku, gdzie 

jest meczet, zamiast przedstawić je również imamowi?  

 Oprócz poszukiwania odpowiedzi na te różnorodne pytania, bardzo ważne są 

również takie czynniki jak: ład, głębia, szczerość, zdecydowanie, przenikliwość   

i szczególny wdzięk. 

 

 

8. Życie zgodnie z zasadami 

  

Bardzo ważne jest, by od samego początku nasze życie było określone jako pe-

wien „zbiór zasad”. Powinniśmy być w stanie powiedzieć: „Moje najbliższe lata 

zaplanowałem w następujący sposób…”. Jeśli to powiemy, wtedy staniemy w obli-

czu faktów, które zostały już przez nas zaprojektowane oraz zaplanowane. Będzie-

my również w stanie łatwiej podejmować decyzje i nigdy nie odczujemy zakłopo-

tania. Aczkolwiek, jeśli nie podejmiemy żadnych decyzji i nie ustalimy żadnych 
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zasad dla dobra przyszłości, możemy – odczuwając skonsternowanie – popłynąć 

na nieznane wody ryzyka. Wystarczy wyobrazić sobie, jak ta masa nieznanych 

zagrożeń zbliża się do nas, wtedy z pewnością poczujemy żal i smutek. Dlatego 

też koniecznie powinniśmy podejmować decyzje z wyprzedzeniem.  

 Przyjrzyjmy się teraz muzułmanom na świecie, z ich populacją sięgającą 1,5 

miliarda ludzi. W piecu, gdzie rodzice płoną w ogniu, którego płomienie sięgają 

nieba, płoną także ich dzieci i wnuki. Widzimy, że ktoś zostaje poparzony, pod-

czas gdy inny znajduje się w kompletnej apatii. Gdy naród lub kilka narodów 

tonie w tym samym bagnie, masy przychodzące po nich również toną w tym sa-

mym miejscu, bo po prostu były nieuważne, a teraz są już tylko pozbawionymi 

wdzięku pamiątkami. 

 Wysłannik Boży przestrzega nas przed tym zjawiskiem wskazując, że ludzie – 

krok za krokiem – podążają śladami swych poprzedników3. Ostrzeżenie to można 

interpretować w następujący sposób: „Bądź ostrożny! Idź, jakbyś wchodził na 

pole minowe. W każdej chwili bądź przygotowany na ewentualną eksplozję”.  

 W tym kontekście turecki poeta, Mehmet Akif ukazuje stanowisko muzułma-

nina, jak następuje: 

 

„Skromność została wywołana, bezwstyd dookoła, 

Jakież okropne twarze schowane za cienkim welonem! 

Żadnej wierności, ani przysiąg lojalności, ani znaku słowa «ufać», 

Lubowanie się w kłamstwie, zdrada konieczna, prawo poza zasięgiem wzroku. 

Serca bez litości, niewiele uczuć; zżerające pragnienia 

Znaczenie wypływające ze spojrzeń pełne pogardy dla sług Bożych. 

Jak straszną, mój Panie, jak przerażającą rewolucją jest 

brak religii, żadnej wiary; religia zniszczona, wiara wdeptana w ziemię 

Nie zważajmy na cnoty, niech sumienia zamilkną. 

Jeśli moralne zepsucie przetrwa, nie będzie niepodległości”4. 

 

 Moralność chaosu i zniszczenie możemy zaobserwować nie tylko w jednym 

miejscu, ale wszędzie i to do tego stopnia, że nawet ci, którzy niepokoją się o to, 

są po prostu nieświadomi wszystkiego, co się dzieje. 

  

 

                                                 
3 Sahih al-Bukhari, „Anbiya” 50; „I'tisam” 14; Sahih Muslim, „Ilm” 6. 
4 Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, (roz. 7, ss. 443-444), red. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul,: Çağrı Yayınları, 
2008.  
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9. Wysoki poziom moralności 

 

Wysłannik Boży powiedział niegdyś: „Zostałem wysłany, by wypełniać i dosko-

nalić wyższe wartości”5. Bóg dał nam nieograniczone dobra, mamy też zdolności, 

które należy rozwijać. Jako istoty ludzkie zostaliśmy wyposażeni w umiejętności 

i możliwości, które dają nam potencjał, by odnaleźć swoje miejsce wśród naj-

wyższej rangi (Mala al-A’la) mieszkańców tej planety. Docenienie tych Boskich 

błogosławieństw jest warunkiem koniecznym, nie tylko ze względu na należną 

Mu cześć, ale też jako szacunek dla nas samych, którzy zostaliśmy obdarzeni tak 

licznymi możliwościami. Święte księgi są głosem tej wiadomości, a Prorocy naj-

bardziej niezłomnymi rzecznikami owej prawdy, podczas gdy ostatnia obręcz 

tego złotego łańcucha jest jej najbardziej lśniącym dowodem i najbardziej wyjąt-

kowym sułtanem prezentującym tę najdoskonalszą moralność.  

 Święty Koran wskazuje nam na najbardziej chwalebne przymioty Wysłannika 

Bożego w następujących wersach: „Zaiste, masz szlachetny charakter i postępu-

jesz według szlachetnego wzoru” (68,4). Oraz w kolejnym: „To (jak postępuje-

my) to jedynie naśladowanie wzoru postępowania (wszystkich naszych) przod-

ków” (26,137). 

 

 

10. Ozdoby życia doczesnego 

 

Święty Koran w następujący sposób odnosi się do znaczenia majątku oraz kwestii 

posiadania dzieci w tym życiu: „Majątek i dzieci są ozdobą życia na tym świecie, 

lecz uczynki dobre, sprawiedliwe (oparte na wierze) i trwałe są u Boga lepsze pod 

względem nagrody, jaką przynoszą i lepiej jest zabiegać o nie” (18,46).  

 Ozdoby te pojawiają się na ulotnym obliczu świata, które blaknie, usycha, 

zanika i drażni. Dlatego też osiągnięcia tego życia nie są powodem do dumy. 

Nawet nasze córki czy synowie, oni także nie są źródłem dumy. Jednak jeśli 

ozdoby te zwrócą się ku Bogu, wtedy staną się bezcenne i osiągną poziom „do-

brych, szlachetnych czynów (opartych na wierze), które będą trwać”. Gdy staną 

się one dobrymi i szlachetnymi czynami, wtedy w zaświatach jawić się będą ni-

czym ogromne drzewo owocowe, podczas gdy w życiu doczesnym są zaledwie 

zwykłymi nasionami.  

                                                 
5 Ibn Abdilberr, At-Tamhid 16/254; Al-Bayhaki, As-Sunanu'l-Kubra 10/191. 
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 Święty Koran dostarcza nam zasad, które determinują najbardziej odpowied-

nią metodę radzenia sobie z tymi znaczącymi kwestiami. Środki przynoszące ulgę 

znaleźć można w „ogromnej aptece” Koranu, ale także w systemie ustanowionym 

przez błogosławionego Wysłannika Boga. Co zaś tyczy się przywiązywania wagi 

do wspaniałego wezwania objawienia i sunny, jest to całkowicie kwestia poszu-

kiwania oraz dzielenia się Bożymi dobrodziejstwami. 

 

 

11. Bycie miłosiernym 

  

Święty Koran pokazuje, że ludzie mierzący się z różnymi problemami, powinni 

szukać schronienia w Bożym miłosierdziu, tak jak pokazuje przykład działań 

Proroka6. Poszukiwanie schronienia w Jego miłosierdziu i współczuciu oznacza, 

że spodziewamy się Bożej pomocy dla naszych dusz, naszych rodzin, dzieci i kre-

wnych. Oznacza to również, że przyznajemy się do naszej słabości i wrażliwości 

a także, że akceptujemy i wyznajemy Jego Wszechmoc.  

Ponadto miarą miłosierdzia jest samo miłosierdzie. Jeśli więc ktoś jest 

miłosierny, wtedy Bóg jest także miłosierny wobec niego. Jeżeli jesteśmy wraż-

liwi na degenerację i upadek, wtedy Bóg uchroni nas przed takimi zagrożeniami. 

Wysłannik Boży (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) stwierdza nastę-

pująco: „Okaż łaskę i miłosierdzie wobec ziemskich stworzeń (szczególnie wo-

bec niewinnych dzieci) tak, aby mieszkańcy niebios (i Bóg) okazali swe miłosier-

dzie również Tobie”7.  

 Prawdziwa śmierć i klęska nie są spowodowane zwykłymi zdarzeniami. Po-

jawiają się w obliczu bezmyślności, przeradzają się w coś bezsensownego i kona-

ją w świecie serca. Największą klęską jest brak możliwości rozpoznania pożaru  

w domu, na przykład bycie obojętnym wobec oznak zepsucia u dziecka.  

 Jeżeli rodzice są nieświadomi pojawienia się duchowego pożaru w ich wła-

snym domu, jest to największe nieszczęście, indolencja i sprowadzenie rodziny 

na manowce. Właściwym byłoby, gdyby ci ludzie dniami i nocami opłakiwali 

swoją sytuację, aczkolwiek płacz wymaga silnego i zdrowego ducha serca. 

 

 

 

 

                                                 
6 Zob. sura 21,83. 
7 Sunan at-Tirmidhi, „Birr” 16; Sunan AbuDawud, „Adab” 58. 
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12. Najwyższy poziom człowieczeństwa 

 

Zepsucie moralne jest ogromną katastrofą. Dlatego wierzymy, że zasady moralne 

zaczerpnięte z Koranu są źródłem uzdrowienia dla tych, którzy upadli. Święty 

Koran przedstawia to w następujący sposób: „Oto My stworzyliśmy człowieka   

w najlepszej postaci, jako doskonały wzór stworzenia; następnie uniżyliśmy go 

do najniższego z niskich” (95,4-5).  

 Strofę tę można zinterpretować w następujący sposób: „Stworzyliśmy istotę 

ludzką w najlepszej postaci, posiadającej najlepszą naturę, a potem zepchnęliśmy 

ją w najgłębsze czeluści”. Innymi słowy: „Zostawiliśmy ich w stanie, w którym 

zawsze powinni zmagać się ze swoimi dowodzącymi złem duszami, gdzie cza-

sem upadają, lecz zawsze mogą wznieść się na najwyższy stopień człowieczeń-

stwa dzięki swoim skrzydłom wiary i dobrych uczynków”. 

 Ta strofa ze Świętego Koranu zabiera nas pod swoje skrzydła, trzyma nas za 

ręce i wznosi nas na najwyższy poziom człowieczeństwa; odsuwa nas od moral-

nego zepsucia, od najgłębszych czeluści, bezsilności, niezdarności i zabiera na 

najwyższe szczyty. W kolejnych rozdziałach spróbujemy przedstawić świetliste 

przesłanie Koranu dotyczące wspomnianych zagadnień. 
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ROZDZIAŁ I  

 

MAŁŻEŃSTWO 

 

 

1. Edukowanie rodziny 

 

Jakie jest wasze zdanie na temat kierunku, jaki obierają zdarzenia na świecie? Ja-

kie jest wasze stanowisko dotyczące nieakceptowalnego, niemoralnego zachowa-

nia ludzi wokół? Jaka na nie reagujecie? Jakie można znaleźć rozwiązania dla 

tych problemów? 

 Jeśli nie podoba nam się obecna sytuacja na świecie, jeżeli w naszych sercach 

czujemy zażenowanie, jeśli nie satysfakcjonują nas ci, którzy powodują owe pro-

blemy, jakie rozwiązanie można tu zaproponować? Bez wątpienia są to zagadnie-

nia, którym musimy poświęcić naszą uwagę. 

 Osoby wierzące podchodzą poważnie do modlitwy, a jej unikanie, czyli łama-

nie dyscypliny, nie jest pożądaną postawą. Co więcej, takie osoby krzywo patrzą 

na tych, którzy bezcelowo włóczą się ulicami, szukając kłopotów jedynie dla roz-

rywki, choć niektórzy traktują takie zachowania jako fundamentalny składnik wo-

lności. W niniejszym rozdziale omówimy, co w islamie jest etyczne, a co nie i na 

czym polega edukacja w świetle zasad Koranu. 

 Najważniejszą podstawą etyki jest wiara i jej zasady, choć nie wszystko za-

wiera się jedynie w tej regule. Jeśli ludzie nie praktykują swojej wiary w życiu 

codziennym, innymi słowy, jeśli nie uzupełniają jej poprzez oddawanie czci lub 

jeżeli nie zachowują się w sposób zgodny ze swoim systemem wierzeń, wtedy ich 

wierzenia pozostają niczym więcej niż tylko myśleniem. Takie podejście nie 

wpływa ani nie kształtuje życia osobistego, rodzinnego czy społecznego jedno-

stek. W rzeczywistości wiara jest światłem i źródłem siły, podczas gdy jej brak 

prowadzi do marności i słabości. Prawdziwa wiara czerpie swoją moc z jej prak-

tykowania. Człowiek bez wiary nigdy nie może być przydatny dla społeczeństwa; 

ludzie użyteczni są tak nieliczni, że ich ilość nie przekracza liczby palców jednej 

dłoni. Przykładowo jakiś człowiek może być osobą niewierzącą, ale zarazem po-

daje się za cnotliwego. Nie jestem pewien, czy tacy ludzi mogą być postrzegani 
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jako cnotliwi w świetle podstawowych zasad, zgodnie z którymi prawdziwa cnota 

pochodzi z wiary (poprzez szukanie przyjemności pochodzącej jedynie od Boga, 

a nie wynikającej z osobistych, egoistycznych pragnień) i z analizy ludzkich dzia-

łań. W rzeczywistości wiara w Boga, w życie ostateczne, święte księgi, Zmar-

twychwstanie, Niebo i piekło są istotnymi zasadami, które czynią nasze życie po-

dobnym do anielskiego, co z kolei zaprowadza w nim ład.  

 Taki jest nakaz, by powyższe kwestie praktykować w życiu codziennym. Ży-

cie ostateczne to taka sala rozpraw, w której nasze życie doczesne zostanie grun-

townie zbadane pod kątem tego, czy okazaliśmy wystarczającą wdzięczność Bo-

gu, który w sposób idealny stworzył nas jako osoby ludzkie. Jednak jest także 

nieskończona ilość ludzi niewdzięcznych oraz despotów, którzy uporczywie nie 

chcą zauważyć oczywistego dzieła Bożego i ignorują je, zamykając swe swoje 

oczy na całe to piękno. Są ludzie głusi, upierający się przy tym, by nie słyszeć 

tysiąca melodii; są ludzie bez serca, pozbawieni wiary i wdzięczności, nie doce-

niają harmonii kolorów, dźwięków, wzorów, wszelkich niuansów i porządku 

wszechświata. Bóg ustanowi swój sąd, by w życiu ostatecznym odróżnić takich 

ludzi od ludzi wierzących. Przygotuje On zarówno Niebo jak i piekło. Ci, którzy 

wiedli cnotliwe życie, a ich serca były otwarte na wzniosłe uczucia, zostaną ode-

słani do obiecanego im Nieba. Ludzie cnotliwi to ci, którzy osiągnęli na tym 

świecie poziom „doskonałego człowieczeństwa”.  

 W rzeczy samej osoba wierząca to ktoś, kto analizuje wszystkie te kwestie i pro-

wadzi swoje życie kierując się nimi. Dlatego najważniejsze jest, by wiara – tak je-

dnostki jak i całego społeczeństwa – była silna, by wierzący mogli szukać  w niej 

ochrony przeciw różnym emocjom mogącym sprowadzić ich na złą drogę. Ro-

dziny czy wspólnoty składające się z członków o słabej wierze w ogóle nie wyda-

ją się rodzinami czy wspólnotami. Takie wspólnoty nie potrafią zbudować silnych 

narodów. Ludzie muszą mieć silną wiarę w życie ostateczne, by mogli zbliżyć się 

do Boga i stać się użytecznymi członkami społeczeństwa.  

 Co więcej konieczne jest, by każdy miał silną wiarę, ale za jej niepraktyko-

wanie w życiu doczesnym zostałby rozliczony w obliczu Boga. Jednostki, które 

posiadają taką wiarę, wspierane siłą odśrodkową swoich przekonań będą skłaniać 

się ku dobrym czynom, położą się twarzą zwróconą ku ziemi, tak by mogły z czcią 

stanąć przed obliczem Boga.  

 Kolejny rozdział będzie dotyczył rodzin składających się z takich członków. 

W dalszych rozdziałach zajmiemy się również niektórymi kwestiami dotyczący-

mi rodziny, zwłaszcza tym, jak młode pokolenie, szczególnie małe dzieci, powin-
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ny być nauczane zasad etycznych islamu w świetle wersów Koranu i tradycji (ha-

disów) Proroka (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). 

 Dzieci oraz majątek są ozdobą i ornamentem tego świata8. Jeśli zajmujemy się 

tymi darami w sposób właściwy, będziemy również zamożnymi dobroczyńcami 

w życiu ostatecznym. Boga radują tacy słudzy, więc wypełnia On ich serca szczę-

ściem i sprawia, że radują oni oko i cieszą serce. Kiedykolwiek ujrzymy jednego 

z takich ludzi, stajemy się świadomi szczęścia, które przynoszą nasze czyny na 

tym świecie oraz przyjemności, jaką daje nadzieja na tamten świat. Jeżeli jednak 

nie będziemy dbać, by to piękno trwało na zawsze, nigdy nie będziemy w pełni 

usatysfakcjonowani; a nawet jeśli jesteśmy szczęśliwi, zawsze będzie nam czegoś 

brakować w życiu. Wiadomo, nasze dzieci, wnuki i cały otaczający nas świat 

sprawia, że życie nie jest proste. Jeśli jednak uświadomimy sobie, że te doczesne 

ozdoby, choć skazane na zniknięcie, są wieczne i jeśli będziemy opiekować się 

nimi w imię Boga Wszechmogącego, traktować je i rozwijać zgodnie z drogą, 

jaką wyznaczył nam Bóg, uświadomimy sobie, że każdy punkt, który wydaje nam 

się przystankiem końcowym, jest tak naprawdę punktem wyjścia; wszystkie do-

czesne ozdoby, świetność czy okazały dobytek, zostaną udoskonalone i będą na-

dal istniały w przyszłym świecie.  

 

 

2. Znaczenie domu 

 

Ukształtowanie idealnego społeczeństwa zaczyna się od domu, czyli od rodziny, 

którą budują wspólnie mąż i żona. Każda trwała edukacja zaczyna się w rodzinie. 

Jeśli fundamentem rodziny nie będzie edukacja, nie zaistnieje też oświecone spo-

łeczeństwo. Co więcej, choć gruntowny program edukacyjny jest bardzo ważny 

dla rozwoju młodego pokolenia w każdym społeczeństwie, to właśnie dom zaw-

sze pozostanie niezbędną bazą; rodzina ma wiele do zaoferowania społeczeństwu.  

 Umysły, które są żywione w rodzinie, szczególnie podczas ich nieświadome-

go okresu rozwoju, mogą nas później zaskoczyć tym, jak wykorzystują ową wie-

dzę, by w przyszłości stać się wielkimi ludźmi. Oczywiście zawsze istnieje taka 

potrzeba, by wobec naszych młodych bohaterów stosować drobne upomnienia po 

to, aby chronić ich przed negatywnym wpływem z zewnątrz. W rzeczy samej, uda-

ne życie rodzinne jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia sukcesu w dal-

szych latach. Ostatecznie ten pierwszy krok zależy od dobrego małżeństwa. 

                                                 
8 Por. Al-Kahf 18:46. 
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3. Cel małżeństwa 

 

Rodzina nie jest, jak sugerują różni autorzy, maszynką do produkowania dzieci. 

To kluczowy element społeczeństwa i pierwszy zalążek narodu. Stąd też nie jest 

ona ani narzędziem kontroli przyrostu naturalnego ani środkiem satysfakcji sek-

sualnej. R o d z i n a  t o  i n s t y t u c j a  ś w i ę t a .  Najbardziej oczywistym wska-

źnikiem jej świętości jest instytucja małżeństwa. Związek małżeński zdefiniowa-

no jako akt łączenia par według pewnych reguł i poprzez uzasadniony kontrakt 

mający oczywisty cel. Bóg wszystkie związki, które funkcjonują bez reguł cechu-

jących małżeństwo, widzi jako cudzołóstwo.  

 Religia postrzega prawowity związek jako fundament i podstawę dla narodu. 

Muzułmanie muszą wykazywać się ostrożnością w kwestii małżeństwa, ponieważ 

bezcelowe, przypadkowe związki małżeńskie kwestionują uznawane przez nich 

wytyczne. Cel małżeństwa powinno stanowić wychowywanie przyszłych poko-

leń, które uzyskają przyzwolenie Boga i sprawią przyjemność Jego Wysłannikowi 

(niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo). 

 Małżeństwa zawierane bez określonego celu, pozbawione są również wdzię-

ku, tak jak rzekomo dobre czyny, ale pozbawione dobrych intencji, stają się jało-

we. Relacje, które zdają się być związkami matrymonialnymi, jeśli oparte są je-

dynie na aspekcie fizycznym, nie mają żadnych trosk związanych z tamtym świa-

tem, co potem staje się powodem gorzkich sporów między małżonkami. W przy-

padku niezgodności wiary – gdy ktoś, kto wierzy w Koran i uznaje Bożego Wy-

słannika, wstępuje w związek małżeński z osobą, która odmawia uznania wiary 

lub na przykład pojawiają się między nimi odmienne przekonania w tej kwestii – 

spory religijne i doktrynalne wydają się nieuniknione.  

 „Małżeństwo celowe” jest jedynym, które zostało obliczone na to, by być nie 

tylko związkiem emocjonalnym, ale też racjonalnym. Jeżeli małżeństwo cechuje 

celowość, wtedy w rodzinie zostanie zachowany pokój. Małżeństwa budowane 

bez refleksji dotyczących ich konsekwencji i celów popadną w problemy.  

 Religia z jednej strony nie tylko legitymizuje małżeństwo i działa jako bo-

dziec do jego zawierania, ale też poddaje pod rozwagę warunek „celowości”. 

Wszystkie jednostki powinny posiadać określony cel swoich działań oraz praco-

wać tak, by wykazywać się determinacją wobec tego, co robią, a konsekwentnie 

osiągną postawiony sobie cel. Jeśli życie pozbawione jest celu, nie da się zorga-

nizować sobie czasu ani osiągnąć czegokolwiek, ani w tym życiu ani w przy-

szłym. Określanie we wszystkim celu jest jednocześnie i metodą i systemem. 
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Pewnym jest, że jeśli nie weźmiemy pod rozwagę w naszych czynach i zachowa-

niu intencji, wtedy czeka nas utrata wielu życiowych możliwości. 

 

 

4. Warunki małżeństwa 

 

Znaczenie jakim religia obdarza małżeństwo, jest nie do oszacowania. Podobnie 

fuquaha (religijni eksperci w kwestii codziennego życia muzułmanów) podcho-

dzą do zagadnienia małżeństwa bardzo poważnie, w konsekwencji czego napisali 

na ten temat wiele tomów publikacji. Kwestia małżeństwa została tu podzielona na 

następujące kategorie: małżeństwo fard (obligatoryjne, religijny obowiązek wszy-

stkich muzułmanów), wajib (podstawowe, obowiązkowe, spoczywające na muzu-

łmanach), sunnah (praktyka dokonywana bądź doradzana przez Proroka ale nie 

obowiązkowa), haram (zakazana przez religię, nieprawa) oraz makruh (pogar-

dzana lub zrażona); wszystkie one dotyczą sytuacji, w jakich znajduje się jednostka. 

Nikt nie może żenić się dowolnie, niektórzy ludzie powinni wstępować w związek 

małżeński tylko w określonych okolicznościach, podczas gdy inni nie powinni 

robić tego w ogóle, z różnych powodów. 

 Stąd też, jeśli jakaś osoba weźmie ślub bez uwzględnienia wszystkich powyż-

szych aspektów tego zagadnienia albo raczej „wpadnie” w małżeństwo jedynie po 

to, by zaspokoić swoje seksualne pragnienia, jest wielce wątpliwym, że ktoś taki 

zbuduje zdrową rodzinę i wychowa przydatne i dobrze przystosowane do życia  

w społeczeństwie dzieci.  

 Argumenty uczonych ze szkoły hanafickiej i malikickiej nie różnią się znacz-

nie w tej kwestii. Ich spory dotyczą raczej detali. Jeśli przeanalizujemy kwestię 

małżeństwa zgodnie z wytycznymi tych wielkich uczonych, powstanie następują-

ca klasyfikacja9:  

 

a) Małżeństwo obligatoryjne (fard) 

 

Jeśli ktoś czuje dyskomfort z powodu trudnego do wytrzymania pociągu seksual-

nego lub obawia się, że mógłby nie oprzeć się pokusie popełnienia cudzołóstwa 

lub innych podobnych grzechów, ewentualnie, jeśli – według niektórych uczo-

nych – taka osoba nie potrafi zachować postu (hamować swoich cielesnych żądz), 

wtedy powinna wstąpić w związek małżeński tak szybko, jak tylko będzie w sta-

                                                 
9 Zob. Wahba Suhayli, Islam fıkhı ansiklopedisi, 9/28-31. 
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nie finansowo utrzymać rodzinę i kiedy będzie już zdolna, by zapłacić mahr, czy-

li obowiązkowe wiano składane pannie młodej, by okazać jej szacunek, a także 

jako dowód gotowości pana młodego, by ożenić się z nią. 

 Innymi słowy, małżeństwo jest konieczne, by uchronić człowieka przed doko-

nywaniem niedozwolonych czynów, a kiedy zostaje on postawiony w obliczu 

takich okoliczności (haram), jedynym wyborem, którego można tu dokonać, jest 

małżeństwo. Unikanie małżeństwa na różne nietypowe lub nienaturalne sposoby 

jest niczym innym tylko walką ze swoją naturą. Każdy, kto bierze udział w takiej 

bitwie, jest skazany na porażkę.  

 

b) Małżeństwo obowiązkowe lub podstawowe (wajib) 

 

Jeśli ktoś jest w stanie zapłacić wiano, utrzymać rodzinę i nie grozi mu „praw-

dziwe” niebezpieczeństwo popełnienia grzechu, ale mimo to istnieje jakaś obawa, 

że mógłby on popełnić grzech, wtedy koniecznym jest, by taka osoba zawarła 

związek małżeński. Nie jest to powszechny pogląd; uznaje go mniejszość uczo-

nych. 

 

c) Małżeństwo sunnah 

 

Małżeństwo sunnah jest tym, w którym nie ma oczywistych niebezpieczeństw,    

a osoba z własnej woli pragnie wstąpić w związek małżeński. 

 

d) Małżeństwo zakazane (haram) 

 

Jeśli ktoś dla małżeństwa i w celu utrzymania rodziny popełnia grzech w postaci 

nielegalnego zarabiania pieniędzy takiego, jak branie łapówek, kradzież, angażo-

wanie się w oszustwa, wtedy dla takiej osoby zawieranie związku małżeńskiego 

jest zakazane lub co najmniej niepożądane. Podobnego zdania są niektórzy uczeni 

twierdzący, że jeżeli ktoś jest uważany za psychicznie niezdatnego do małżeń-

stwa, na przykład może potencjalnie skrzywdzić swoją żonę lub przyszłe dzieci, 

wtedy nie powinien w ogóle się żenić. 
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e) Małżeństwo niepożądane (makruh) 

 

Zdaniem niektórych uczonych, jeżeli istnieją jakiekolwiek obawy, że dana osoba 

może popełnić grzech lub skrzywdzić po ślubie swoją żonę, w takiej sytuacji 

małżeństwo również jest niepożądane.  

 

f) Małżeństwo dopuszczalne (mubah) 

 

Jeżeli człowiek zarabia na życie legalnie, nie zagraża mu popadnięcie w cudzołó-

stwo i jest on zdolny do opłacenia wiana oraz utrzymania swojej rodziny, wtedy 

jego małżeństwo jest możliwe do zaakceptowania i pożądane. Taka osoba, jeśli 

woli, może się ożenić lub pozostać w celibacie.  

 Imam Asz-Szafi'i wskazuje, że małżeństwo jest ze swej istoty powszechnym 

działaniem, innymi słowy działaniem dopuszczalnym. Zaś w kontekście unikania 

grzechów, jest wręcz konieczne czy obowiązkowe. W rzeczywistości poglądy na 

temat małżeństwa są podobne zarówno w ujęciu szkoły szafi'itów jak i hanafitów. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal twierdzi, że bez względu na to, czy dany człowiek jest 

w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę, czy może lub nie zapłacić wiano, czy 

pojawia się u niego lub nie oczywiste zagrożenie popadnięcia w grzech cudzołó-

stwa, jest on mimo wszystko zobligowany do małżeństwa. Tak naprawdę, jeśli 

uważnie przyjrzymy się poglądom obu szkół, ich rozbieżności nie są znaczące. 

 Wyjaśniono tu, że w religii, jeśli chodzi o związek małżeński, duże znaczenie 

mają cele i zamierzenia oraz że związek małżeński nie jest zwykłą codzienną 

czynnością, którą podejmujemy bez namysłu. Jeśli ta istotna decyzja dotycząca 

czyjegoś życia nie wynika z pewnych i logicznych motywów, wtedy sale sądowe 

będą pełne samotnych małżonków i sierot. Religia próbuje zapobiec tym proble-

mom, klasyfikując małżeństwa już na samym początku jako zakazane lub niepo-

żądane. Podkreśla ona rozum i logikę w czymś, co jest przede wszystkim zjedno-

czeniem emocjonalnym. 

 Wstąpienie w związek małżeński to bardzo poważna decyzja, jako że jest on 

podstawą rodziny i najważniejszym elementem społeczeństwa. Z tego powodu, 

jeśli ktoś rozważa małżeństwo, powinien do tej kwestii podchodzić poważnie, nie 

rezygnując ze swojej decyzji dla zmysłowych i seksualnych pragnień. Innymi 

słowy, małżeństwo powinno być traktowane jako religijna, narodowa i światowa 

kwestia, która ma bliski związek z pełnią szczęścia społeczeństwa jako całości.  

W przypadku potrzeb biologicznych i materialnych, małżeństwo jest darem da-

nym z góry przez Boga za służbę człowieka, który podejmuje się podtrzymania 
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ludzkości i wychowywania nowych pokoleń o jak najlepszych przymiotach, czy-

niąc tym samym naszą przyszłość lepszą. 

 Islam kładzie duży nacisk na te zagadnienia. Człowiek powinien rozważyć 

najdrobniejszy aspekt małżeństwa, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości i po-

stępując w taki sposób, by unikać niewłaściwych zachowań. Stąd też domy nie 

mogą być budowane na nieprzemyślanych fundamentach, które ostatecznie do-

prowadzą do ich upadku.  

 

g) Dowody pochodzące z Koranu i z hadisów 

 

1. Posłaniec Boży rekomenduje małżeństwo: „Pobierajcie się i rozmnażajcie, a bę-

dę dumny z waszej liczebności”10. 

2. W innym hadisie ponownie zaleca on, by muzułmański mężczyzna wybierał do 

ożenku kobietę, która również pragnie założyć rodzinę i wychowywać dzieci11. 

3. W wersach świętego Koranu Bóg przemawia: „Żeńcie tych spośród was, któ-

rzy są samotni (zarówno mężczyzn, jak i kobiety) oraz tych spośród waszych 

niewolników i niewolnic, którzy są prawymi ludźmi (i nadają się do małżeństwa). 

Jeśli są biedni, Bóg obdarzy ich w sposób wystarczający ze swej szczodrości. 

Bóg jest w Swym Miłosierdziu Wszechobejmujący, Wszechwiedzący”12 (24,32). 

 Jeśli chodzi o tych, którzy nie posiadają wystarczających zasobów material-

nych, by się żenić, innymi słowy nie są oni w stanie dać jałmużnę lub opłacić 

wiano, albo tacy, którzy po prostu nie mogą utrzymać rodziny, wtedy takie osoby 

powinny trwać i dalej wieść honorowe życie bez dopuszczania się czynów niedo-

zwolonych, aż Bóg w swej łasce obdarzy ich bogactwem.  

 Stąd też słowa hadisu: „Pobierajcie się i rozmnażajcie, a będę dumny z waszej 

liczebności” przypominają nam, wyraźnie i prosto, że jeśli małżeństwo nie ma na 

celu uczynienia Proroka dumnym, wtedy taki związek i mnożenie uznaje się za 

nic niewarte. To oczywiste, że Prorok nie byłby zadowolony z pokolenia, które 

czerpie przyjemność z terroryzmu i zepsucia, pokolenia które zaniechało modlitw 

i działa niczym zimnokrwiści mordercy. Pokolenie, od którego oczekuje on, by 

się rozmnażało, to pokolenie żyjące i pomagające trwać prawdziwej i akceptowa-

nej religii, którą on przynosi. Wyraźne zdania Świętego Koranu są tu najlepszym 

                                                 
10 Abd al-Razzak, Musannaf, 6/173; Ajluni, Kashf al-Hafa, 1/318-319. 
11 Sunnan Abu Dawud, „Nikah” 3; Sunan an-Nasa'i, „Nikah” 11. 
12 Nie jest to obowiązkowe polecenie; jako że zawarcie małżeństwa zależy od decyzji jednostki. Je-

dnakże, jeśli ktoś chce się ożenić, ale nie może sobie na to pozwolić, wtedy ci spośród krewnych, 

którzy są za niego odpowiedzialni, a jeśli nie ma krewnych, wtedy państwo powinno zorganizować to 
małżeństwo. 
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punktem odniesienia: „Majątek i dzieci są ozdobą życia na tym świecie, lecz 

uczynki dobre, sprawiedliwe (oparte na wierze) i trwałe są u Boga lepsze pod 

względem nagrody, jaką przynoszą i lepiej jest zabiegać o nie” (18,46). 

 W rzeczy samej, jeśli żyjecie, pamiętając o życiu ostatecznym, można powie-

dzieć, że wstąpiliście na ścieżkę podobania się Panu i w odpowiedzi będzie On 

zadowolony z was. 

 Konkluzja, do której możemy przystąpić po rozważeniu powyższych dowo-

dów jest taka, że kluczowy cel małżeństwa to wychowanie pokolenia, które za-

równo podoba się Panu jak i Jego Prorokowi. Dlatego też osoby, które są poboż-

nymi, odpowiedzialnymi obywatelami, które lubią swoje rodziny i interesują się 

edukacją swoich dzieci, nigdy nie powinny mieć wątpliwości co do wychowywa-

nia dzieci w sposób uznawany, jako że wzrost liczebności takiego pokolenia z pe-

wnością będzie przyjemny dla Proroka. 

 W świetle przytaczanych argumentów polecenie Bożego Posłańca do ludzi 

młodych jest wielkiej wagi: „Wspólnoto młodych! Ci, którzy mają sposobności 

do małżeństwa powinni się żenić. Ci, którzy nie mogą się żenić, powinni zacho-

wywać wstrzemięźliwość, jako że jest ona tarczą przeciw czynom niedozwolo-

nym”13. 

 Wstrzemięźliwość pełni funkcję diety. Pomaga ona człowiekowi zachowywać 

rygorystyczną kontrolę nad głodem i innymi odczuciami w taki sposób, że może 

on wykonywać religijne obowiązki zgodnie z wytycznymi Boga. Daje ona na-

dzieję, że człowiek, który nie może się ożenić, potrafi ochronić siebie przed po-

pełnianiem grzechu poprzez utrzymywanie w cuglach swoich żądz cielesnych do 

czasu, aż będzie posiadał finansowe środki potrzebne do ożenku. 

 Małżeństwo jest bardzo poważną kwestią, decyzja dotycząca jego zawarcia 

nie może być podjęta bez dogłębnej rozwagi. Jednak jest to zarazem tak złudnie 

prosta czynność, że ludziom trudno jest uświadomić sobie jego wagę i myśleć 

poważnie o jego możliwych konsekwencjach. Przypadkowa decyzja o małżeń-

stwie, bez zwracania uwagi na logiczne i racjonalne aspekty, w końcu doprowa-

dzi do sporów i konfliktów w życiu rodziny. Dzieci wychowane w tak konflikto-

wym środowisku wyrosną na ludzi nierozsądnych i wrogich wobec swojej wspól-

noty, być może nawet wobec własnych rodziców. 

 Dokładnie taką sytuację obserwujemy dziś w wielu społeczeństwach na całym 

świecie. W rzeczy samej, w wielu krajach małżeństwo nie jest traktowane po-

ważnie i nie bazuje na określonych zasadach. Ta kluczowa i niezbędna instytucja 

                                                 
13 Sahih al-Bukhri, „Nikah" 2; Sahih Muslim, „Nikah" 1/3; „Siyam" 43; Sunan ibn Majah, "Nıkah" 1. 
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jest postrzegana jako nic więcej tylko środek do zaspokajania materialnych po-

trzeb istot ludzkich, tak samo jak ktoś, kto zaspokaja głód jedzeniem. Jego inten-

cje są ograniczone i stają się nic nie znaczące. Żaden naród zbudowany ze zdege-

nerowanych jednostek nie będzie w stanie egzystować na ziemi przez długi czas.  

 

 

5. Zasady natury pierwotnej w małżeństwie 

 

a) Początek każdego dobrego czynu: w Imię Boga 

 

Pary, którym udało się, bazując na powyższych zasadach, zbudować dom, osią-

gnęły coś naprawdę istotnego. Takie domy odgrywając rolę „Domów Boga” dzia-

łają jak świątynie lub szkoły, umożliwiając powiewom zmiany dosięgać całego na-

rodu. Domy, które działają zgodnie z zasadami ustalonymi przez Boga, służą spo-

łeczeństwu mniej więcej w taki sposób, jak DNA przysługuje się ciału. 

 Jest jeszcze jedno zagadnienie, któremu powinniśmy poświecić tu uwagę. Za-

nim rozpoczniemy posiłek, mówimy: Bismillahirrahmanirrahim („W Imię Boga, 

Miłosiernego i Litościwego”). Ludzie wierzą, że jeśli powiemy te słowa z głębi 

serca, otrzymamy od Boga błogosławieństwo. 

 Podobnie szukamy ucieczki przed pokusami szatana i prosimy Boga o to, by 

chronił nas przed nimi. We wszystkich naszych działaniach, łącznie z nawet tymi 

najbardziej osobistymi, zwracamy uwagę na takie zachowania i postawy. Mamy 

nadzieję, że nasze dzieci, w imieniu których błagamy Boga o pomoc i ochronę 

przed złem, będą dobre i uprzejme, a szatan nie będzie miał na nie wpływu.  

 Ludzie, którzy nie szukają schronienia w Bogu, napotykają problemy, często 

nie mając pojęcia o ich przyczynach i źródłach, są wręcz przygnieceni ich cięża-

rem. Kiedy wypełniamy nasze obowiązki, bez względu na to, czy duże, czy małe, 

nie ma tu miejsca na pomyłki. Człowiek musi spełnić wszystkie warunki testu, 

któremu poddana jest każda istota ludzka na tym świecie. Nikt nie powinien oka-

zywać ignorancji podczas wykonywania swoich obowiązków; wszyscy powinni-

śmy wykonywać swoje powinności z największą troską. 

 Krótki moment zaniedbania może spowodować poważne konsekwencje, tak 

jak chwilowe odwrócenie uwagi kierowcy prowadzącego samochód może pro-

wadzić do ogromnego spustoszenia. Tak naprawdę osoby wierzące powinny mieć 

wiarę i ufność w Bogu oraz szukać w Nim schronienia. Każde działanie należy 

wykonywać z takim założeniem, nawet jeśli wydaje się ono tak oczywiste jak 

małżeństwo. Związek małżeński powinien być zawierany w Imię Boga; małżeń-
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stwo, które nie jest spełniane w oparciu o Boga, nie osiągnie pozytywnych rezul-

tatów. W rzeczy samej, związek małżeński jest więzią duchową, a jego pomyśl-

ność opiera się na dobrej relacji z Bogiem.  

 Małżeństwo powinno być zawierane w Imię Boga po to, by Bóg je uświęcił. 

Musi ono opierać się na modlitwie i być urzeczywistniane według zasad ustano-

wionych przez Boga. Bóg uświęca i zatwierdza każde małżeństwo zawierane      

w Jego Imieniu. Takie związki są pod Jego ochroną. Małżeństwa zawierane w ten 

sposób uwzględniają wspólną przyszłość i zbliżają małżonków ku sobie.  

 Ostatnimi laty znacznie wzrósł współczynnik rozwodów, a wiele małżeństw 

nie jest już objętych opieką Opatrzności Bożej. Przypadkowe i nie mające celu mał-

żeństwa służą jedynie zaspokajaniu żądz seksualnych; takie zachowanie w zna-

czącym stopniu zniszczyło podwaliny instytucji małżeństwa. 

 

b) Wybór partnera 

 

Pierwszą kwestią, którą należy rozważyć, myśląc o małżeństwie, jest znalezienie 

partnera posiadającego uczucia i idee zgodne z naszymi. Obecnie wielu młodych 

ludzi podejmuje tę dożywotnią decyzję, bazując jedynie na swoich emocjach, 

próbując stworzyć dom z osobą spotkaną przez przypadek. Związki małżeńskie, 

które ignorują lub nie zwracają uwagi na swoją stosowność oraz na czynniki takie 

jak logika małżeństwa lub stworzenie domu, są oczywiście podatne na przyszłe 

problemy. Pretendenci, którzy chcą wstąpić w takie związki, zrobiliby lepiej, szu-

kając porady u innych ludzi, być może nie tylko bardziej doświadczonych w tej 

kwestii, ale także będących w stanie przeanalizować to zagadnienie z szerszej 

perspektywy. 

 Czasem małżeństwo oparte jedynie na atrakcyjności fizycznej, w którym mia-

ło być jak w niebie, może zamienić się w piekło. Jest wielu ludzi znanych ze swo-

jej pobożności i religijnej gorliwości, którzy doświadczają nieustannych konflik-

tów w swojej rodzinie po prostu dlatego, że wcześniej nie przemyśleli gruntownie 

wyboru partnera. 

 W takich rodzinach zatargi nie mają końca. Jedno z małżonków chce wypeł-

niać religijną służbę, podczas gdy dla drugiego jest to kłopotliwe. Stąd też, w ta-

kich rodzinach mąż i żona nigdy nie są zjednoczeni, nie potrafią prowadzić poko-

jowego domu; przeciwnie – mają oddzielne życia. W tej rodzinie czyta się dwie 

różne książki, dwie różne gazety, opowiada się dwie różne historie i prowadzi 

dwa oddzielne spotkania ze znajomymi. Gdy żona o coś prosi, mąż odmawia. 

Gdy żona mówi o religii, wierze, moralności, mąż wykorzystuje to jako przyczy-
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nek do kłótni. W taki sposób w jednej rodzinie prowadzone są dwa oddzielne 

życia… Czy taką sytuację możemy nazwać życiem? 

 W atmosferze napięcia i wzajemnych oskarżeń dzieci mogą skłaniać się do 

wybierania jednej ze stron. Inny częsty skutek owej sytuacji jest taki, że będą 

dorastały rozdarte między dwoma stronami, co spowoduje, że staną się niewraż-

liwe, a finalnie staną się wrogami zarówno społeczeństwa, jak i instytucji mał-

żeństwa. Dlatego też, jeśli mężczyzna i kobieta podejmują kroki w kierunku za-

warcia małżeństwa, muszą gruntownie przemyśleć swoją decyzję. Powinni oni 

zwrócić się o poradę do osób bardziej doświadczonych w tych kwestiach i upew-

nić, że ich priorytety są poprawnie definiowane. Prorok udziela rady dotyczącej 

tej kwestii: „Mogą być cztery powody, dla których bierze się kobietę za żonę: dla 

jej majątku, statusu jej rodziny, jej urody oraz jej pobożności. Musicie wybrać na 

żonę kobietę pobożną, a zaznacie spokoju”14.  

 Religia jest najważniejszym czynnikiem podczas wyboru małżonka. Jeśli 

mamy do wyboru dwóch kandydatów, jeden z nich jest przystojny, a drugi jedy-

nie przeciętnej urody, powinniśmy wybrać piękno pobożności, moralności i reli-

gii. W rzeczy samej, życie rodziny nie dotyczy jedynie tego świata; będzie istnia-

ło nadal przez długi czas, sięgając do następnego świata poprzez nasze dzieci        

i wnuki. To prawda, że dobry dom może być niebem na ziemi, ale w tym samym 

czasie, popełniając błędy, można go zniszczyć. Na skutek takich błędów dom 

staje się grobem, finalnie zamykając nam drogę do Nieba. 

 Z tego właśnie powodu należy sprawdzać religijne poglądy, uczynki, a zwła-

szcza wiarę przyszłego małżonka. Ten, kto zgadza się, by jego córka wyszła za 

mąż za człowieka nieprzejmującego się religią lub wiarą, ten będzie odpowie-

dzialny za przyszłe problemy. Taka sama sytuacja dotyczy mężczyzny. Człowiek, 

który nie wierzy w Boga, który podchodzi do swoich religijnych powinności        

z ignorancją, ma poważny problem z wiarą. Zatem fundamentalny element religii 

bywa nieobecny w małżeństwie. 

 Małżeństwo opierające się jedynie na kwestiach materialnych, takich jak do-

brobyt, kariera, sława, wysoka pensja, oczywiście bagatelizuje religię i wiarę. Ci, 

którzy zawarli związek małżeński w takich okolicznościach, są oczywistymi 

przegranymi w wyścigu, który mogli wygrać. W małżeństwie priorytet należy dać 

religii. Fundamentem religii jest wiara. Małżeństwo z osobą niewierzącą nie mo-

że być traktowane jako prawdziwe małżeństwo; to nic więcej jak tylko połączenie 

ze sobą dwojga ludzi. 

                                                 
14 Sahih al-Bukhari, „Nikah” 15; Sunan Abu Dawud, „Nikah” 2; Sunan an-Nasa'i, „Nikah” 13; Sunan 
ibn Maja, „Nikah” 6. 
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 Argumenty analizowane do tej pory dotyczą przede wszystkim ludzi, którzy 

akceptują prawa i kryteria religii. Zaznaczmy to jeszcze raz, małżeństwo jest jed-

nym z kluczowych źródeł szczęścia w tym i kolejnym świecie. Ci, którzy popeł-

niają błąd w tak poważnej kwestii, zamykają sobie drogę do obu tych światów.  

 

c) Wychowywanie dzieci 

 

Rodzice powinni być zawsze zgodni, co do kwestii dotyczących wychowywania 

ułożonych, dobrych dzieci. Dzieci wychowywanie przez rodziców, którzy nie 

posiadają ani umiejętności ani chęci do wychowywania potomstwa, albo te wy-

chowywane przez rodziców mających odpowiednie umiejętności, ale nieodpo-

wiedzialnych, powinny być uważane za trochę więcej niż sieroty. 

 Matka, dzięki współczuciu i cierpliwości, jaką obdarzył ją Bóg, jest psycholo-

gicznie bardziej zdolna do wychowywania potomstwa. Dlatego też powinna ko-

rzystać z tych umiejętności i wychowywać dzieci na dobrych i przydatnych 

członków społeczeństwa. Matka ze swej natury jest nauczycielką, trenerką i men-

torem. Jednym z najważniejszych jej zadań powinno być właśnie wychowanie 

dzieci. Tradycja Proroka wyraźnie wskazuje na tę wyjątkową rolę matki: „Bóg 

oddzieli tych ludzi od ich najbliższych w Dniu Sądu Ostatecznego, jeżeli oni od-

dzielą matkę od dziecka na tym świecie”15. 

 Podczas gdy matka wykonuje swoje obowiązki zgodnie ze swoją biologiczną 

i psychologiczną naturą, ojciec musi być rozmyślny, życzliwy, mądry i opiekuń-

czy, jako że to jest zgodne z jego naturą i pozycją w społeczeństwie. Zajmuje się 

on ponadto polityką, swoim stanowiskiem, handlem, rolnictwem itd. i wypełnia 

do pewnego stopnia – to co wynika z jego natury – różne funkcje w rodzinie. W za-

sadzie bardziej skłania się on do wykonywania różnych zadań mających związek 

z jego wytrzymałością, siłą i nieodłącznymi różnicami fizycznymi. Już od staro-

żytności obowiązki, które wymagały siły fizycznej, jak na przykład wycinka la-

sów, orka, uprawa pszenicy i żyta, ciężkie prace budowlane, praca w fabryce, 

należały do ojców.  

 Co więcej, mimo że mężczyzna jest monumentem wytrwałości, nie stanowi 

uosobienia miłosierdzia. Współczucie jest najważniejszą cechą matki, która nosi 

dziecko pod swoim sercem przez dziewięć miesięcy i dziesięć dni. W wielkim 

bólu sprowadza je na świat, a potem wychowuje z ogromnym oddaniem. Kiedy 

                                                 
15 Hakim, Mustadrak, 2/55. 



                  
34 

 

dziecko płacze w środku nocy, to ona wstaje, żeby je uspokoić i tuli je do piersi. 

Ona żyje, by jej dziecko również mogło żyć; taka jest natura rzeczy. 

 W dzisiejszych czasach w wielu częściach świata oboje rodzice pracują,         

a dziecko jest powierzone opiece niani, a w wielu przypadkach oddaje się je do 

żłobka. Tak naprawdę, jeśli oboje rodzice pracują poza domem, dzieci są w pew-

nym sensie zaniedbane i czują się bardzo samotne. Ludzie pocieszają się, mó-

wiąc: „Osoby opiekujące się moim dzieckiem są troskliwe i doświadczone. Zaj-

mują się nim o wiele lepiej niż ja bym to zrobił”. Dziecko jednak potrzebuje cze-

goś więcej niż to. 

 Dziecko w żłobku będzie dopatrzone, czyste, otrzyma posiłki, a kiedy będzie 

potrzebowało przerwy, opiekunki zabiorą je na zewnątrz, na przykład do parku 

czy gdzieś jeszcze. Jednak ludzie, którzy mają zająć się dzieckiem, nigdy nie bę-

dą tym, czym jest ojciec i matka. Nie dostarczą dziecku tego, czego potrzebuje 

ono najbardziej. Czułość jest najbardziej naturalną i wrodzoną bliskością, czu-

łość, którą dziecko może odczytać z twarzy matki, odnaleźć w jej sercu lub po-

czuć, przytulając się do ojca. Inni ludzie nie potrafią ofiarować tego daru dziecku 

i nigdy nie usatysfakcjonują go substytutami. 

 Oprócz dzieci pozostawionych opiece żłobków i przedszkoli, zastanówmy się 

również nad sytuacją dzieci, które w pewnych krajach są zmuszane do pracy albo 

wysyłane pod opiekę mistrza, który od najmłodszych lat nauczy je rzemiosła. 

Jeśli mistrz jest bezlitosny i wybuchowy, wtedy takie dzieci, nieustannie trakto-

wane w bezduszny sposób, wyrastają na tak bezlitosnych, że nie mają oporów, by 

okazać swoją arogancję nawet wobec własnych rodziców, a co dopiero obcych. 

Jeśli negatywny wpływ, jaki ci gruboskórni i nieuprzejmi ludzie mają na delikat-

nego ducha małych dzieci jest tak poważny, wtedy trudno jest określić, jakie będą 

dzieci, które zaraz po urodzeniu zostawimy pod opieką kompletnie obcych ludzi. 

 Bóg przedstawia się jako Miłosierny i Litościwy, a swoje przymioty litości      

i łaski opisuje w Koranie dokładnie sto czternaście razy pięknymi słowami: Bis-

millahirrahmanirrahim („W Imię Boga, Miłosiernego i Litościwego”). W rzeczy 

samej, możemy ogromną dbałość i troskę matki o swoje dzieci traktować jako 

manifestację tych pięknych imion Boga, z całą Jego dobrocią i miłością. Nie ma 

wątpliwości, że nie mogą być one wymieniane lub oddawane za jakąkolwiek inną 

rzecz na świecie. 

 Rodzice powinni zawsze stać na straży i używać swojego domu jak szklarni 

chroniącej dzieci przed możliwymi zagrożeniami. Muszą oni dać priorytet moral-

nej edukacji swoich dzieci i nie pozwolić na ich zaniedbanie. 
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 Należy wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, a dotyczy ona faktu, że rodzice 

robią, co tylko w ich mocy, by wychować zdrowe pokolenie, ludzi związanych ze 

swoją ziemią, narodem i religią. Nie wolno pozwolić, by to pokolenie popadło     

w rozumową, emocjonalną i logiczną pustkę. Jeśli rodzice są pobożni, prawi, odwo-

łujący się do Koranu, jeśli są praktykującymi muzułmanami, ich dzieci dorosną – 

insha'Allah (jeśli Bóg pozwoli) – na każdej płaszczyźnie i będą dumą narodów.  

 

 

6. Wspaniałe cnoty matki 

  

Matka jest najważniejszym czynnikiem w procesie budowania narodu. Jest ona 

święta w oczach islamu, a Wysłannik Boga przypomina nam, że „raj znajduje się 

pod stopami matki”16.  

 Powyższe zdanie jest prawdziwe, bo to matka działa jak święta ręka, która 

modeluje naród i to ona jest budowniczym domu, pierwszym krokiem społeczeń-

stwa. Ona jest prawdziwą założycielką domu, w którym drogocenne dzieci sta-

nowią źródło szczęścia. 

 Z tej perspektywy islam obdarza matkę tak wielkim szacunkiem, że nagradza-

nie jej w inny sposób okazałoby się wręcz jej zdegradowaniem; to jakby zdjąć 

bogato zdobioną koronę z jej głowy i położyć w jej miejsce zwykłą tiarę udeko-

rowaną szkiełkami. Bóg, który stworzył zarówno kobietę jak i mężczyznę, jedno-

cześnie wypełnił każde z nich stosownymi przymiotami, stąd też różnią się oni 

znacznie, bo każde z nich jest obdarzone wedle jego zdolności. 

 W rzeczywistości kobieta otrzymała takie przymioty, które daleko odbiegają 

od tych danych mężczyźnie. Jest ona pełna wdzięku, miłosierdzia, bardzo przy-

wiązana do swoich dzieci, tak że ojciec nie jest nawet w stanie rywalizować z nią 

pod tym względem. Taka sytuacja nie jest nietypowa dla ludzkości; kwoka może 

poświęcić swoje życie – mimo że jest to jej jedyna własność na tym świecie – by 

uratować kurczę przed szczękami psa. Z tego powodu, nieustanne miłosierdzie 

wobec swego potomstwa, wpajane przez Boga wszystkim istotom, jest oznaką 

wysokiego statusu matki. Każda inna pozycja, jaką jej zaproponujemy, zawsze 

pozostanie w cieniu tego, czym Bóg już ją obdarzył. 

 W niniejszym rozdziale, w którym zaledwie pokrótce poruszyliśmy pewne 

kwestie, próbowaliśmy przedstawić czytelnikowi ogólny pogląd na to, jak powi-

nien być ustanowiony dom. Omówiliśmy kwestię wiary, praktyczne aspekty is-

                                                 
16 Ajluni, Kashf al-Hafa, 1/355; por. Sunnan an-Nasa'i, „Jihad” 6; Sunan ibn Majah, „Jihad” 12. 
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lamu, religijność par, podział obowiązków pomiędzy żoną a mężem oraz to, jak 

pary powinny wspierać siebie nawzajem w wychowywaniu dzieci pokazując do-

bre maniery i prawiąc morały. Wskazaliśmy też na pewne wrażliwe zagadnienia 

obejmujące kwestię stawania się wspólnotą, z której Wysłannik Boży (niech bę-

dzie z Nim pokój i błogosławieństwo) byłby dumny. W następnym rozdziale zaj-

miemy się zagadnieniami dotyczącymi rodziny. 
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ROZDZIAŁ II 

 

RODZINA 

 

 

1. Jaka rodzina? 

 

W poprzednim rozdziale omówiono problem rodziny i domu, a także zasad reli-

gijnych w obrębie rodziny jako jednego z najważniejszych elementów (instytucji) 

społeczeństwa. Aby mieć pewność, że osiągniemy najlepsze rezultaty w zakłada-

niu rodziny, musimy od samego początku traktować tę kwestię z powagą oraz 

dobrze ją zaplanować. Każde przedsięwzięcie, które nie jest dobrze przemyślane 

w fazie planowania i nie opiera się na rozsądku, na późniejszych etapach może 

borykać się z problemami nie do pokonania.  

 Rodzina jest najważniejszą jednostką społeczeństwa. Jeśli jest silna, wtedy 

zarówno naród jak i państwo będą silne. Stąd też rodzina – fundament narodów    

i państw – nie powinna być czymś rozpoczynanym bez uprzedniej analizy i przy-

gotowanego planu. Każde niedopatrzenie w tym względzie wiąże się z zaniedba-

niem dla całego narodu. Dlatego wierzymy, że należy położyć duży nacisk na 

znaczenie rodziny. Chcielibyśmy ponownie zaakcentować nasze przekonanie, że 

związki nieuznawane mogą zepsuć społeczeństwo. 

 Rodzina, która jest założona na podstawie chwilowej zachcianki, ulotnej przy-

jemności, namiętności albo przez kogoś, kto nie ma wyznaczonego długotermi-

nowego celu, nie ma przyszłości i staje się potencjalnym źródłem problemów. 

Takie środowisko rodzinne inicjuje niedbalstwo, a dzieci z niego pochodzące 

będą częściej cechowały się antyspołecznymi skłonnościami, wspierając gangi 

uliczne. Wszystko dlatego, że rodzina nie została założona w oparciu o plan lub 

program, którego następstwem jest błogosławieństwo i płodność. Taki plan na-

zywamy „małżeństwem”. Na drodze ku niemu należy zakazać samolubności        

i błahych pożądań, zaś siłą dominującą powinny być rozum i miłość. Wierzymy 

też, że szczególnie korzystne w małżeństwie jest przypisanie znaczącej roli wie-

rzeniom religijnym. Jeśli małżonkowie nie mają związku z Bogiem Wszechmo-

gącym, wtedy małe jest prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą świadome, 
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wrażliwe, zrównoważone czy uporządkowane; nie będą także miały dobrze roz-

winiętego poczucia odpowiedzialności. Trudno jest osiągnąć pozytywne rezultaty, 

gdy zakładamy rodzinę. Jeśli jednak komuś się udało, oznacza to, że otrzymał on 

szczególne błogosławieństwo od Boga Wszechmogącego i powinniśmy być Mu 

za to bardzo wdzięczni.  

 W rzeczywistości wszystko na tym świecie ma swoją przyczynę. Przez to, że 

bierzemy pod uwagę przyczynę rzeczy, z błogosławieństwem i pomocą Boga 

Wszechmogącego możemy dość często osiągnąć upragnione rezultaty w naszych 

sprawach. Gdy próbując coś osiągnąć lekceważymy powody, dla których to ro-

bimy, nasze próby w osiągnięciu zamierzonych rezultatów nie powiodą się. Dla-

tego też jeśli nie chcemy, by dotknęła nas strata bądź spotkał upadek, powinniśmy 

ostrożnie i z wielką uwagą rozważyć przyczyny i kontekst każdej sprawy. Nawet 

wtedy nasza jedyna nadzieja na pozytywne rezultaty leży w Bogu, bo w Nim po-

kładamy naszą pełną ufność. Kiedy podejmujemy jakąś decyzję, nasza wiara w Bo-

ga Wszechmogącego powinna być pełna i gruntowna. Jednakże do momentu, aż   

z pełną ufnością przedstawimy naszą sprawę Bogu, powinniśmy upewnić się, że 

podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, nie lekceważąc żadnego aspektu; działa-

nia, które muszą być wykonane, są rodzajem fizycznej modlitwy. Wyjaśnienie 

takiego zachowania odnajdujemy w islamskiej regule „uciekanie się do niezbęd-

nych miar (asbab – światowe przyczyny) nie jest przeszkodą w byciu akceptują-

cym (wolę Bożą) – tawakkul”. 

 Wszystkie reguły dotyczące wychowywania zdrowego pokolenia będą miały 

znaczenie tylko wtedy, jeśli będziemy zakładać rodzinę zgodnie z wytycznymi 

opisanymi powyżej. Mimo wszystko, jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy 

podczas zakładania rodziny, wtedy wszelkie próby ich rozwiązania będą tym 

trudniejsze, im poważniejszy jest problem. W rodzinie, która została założona      

z poświęceniem i szczerością, na przykład zbudowanej w oparciu o związek cno-

tliwej i oddanej pary, która wykonuje swoje obowiązki, wszystko będzie prospe-

rować dobrze. Taki dom jest niebiańskim pałacem. Czuję, że płacz dzieci urodzo-

nych w takich rodzinach jest tak święty, jak wspomnienie aniołów Wszechmogą-

cego Boga i jest on formą modlitwy.  

 Koran skupia się zarówno na kobietach i mężczyznach, kiedy analizuje zdro-

wie i dobrze funkcjonujące społeczeństwo. Opisuje on postawy i zachowania 

mężczyzn oraz kobiet w silnych społeczeństwach, jak następuje: „Z pewnością 

wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy podporządkowują się Bogu (i których pod-

danie poświadczone jest ich słowami i czynami), a także wszyscy prawdziwie 

wierzący mężczyźni i prawdziwie wierzące kobiety oraz wszyscy posłuszni męż-
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czyźni i wszystkie posłuszne kobiety, i wszyscy uczciwi i prawdomówni męż-

czyźni i kobiety (u których czyny idą za słowami), i wszyscy wytrwali (w posłu-

szeństwie do Boga w nieszczęściach) mężczyźni i kobiety, i wszyscy dający sa-

dakę (datki na dobroczynność i na sprawę Boga) mężczyźni i kobiety, i wszyscy 

poszczący mężczyźni i kobiety (wykonujący post jako obowiązkowy albo zaleca-

ny akt pobożności), i wszyscy strzegący swej niewinności mężczyźni i kobiety 

(unikający eksponowania intymnych części swojego ciała), i wszyscy mężczyźni 

i kobiety rozpamiętujący i wspominający często Boga – dostąpią przygotowanego 

dla nich przez Boga przebaczenia (obdarzeni nieodgadnionymi błogosławień-

stwami) i wspaniałej nagrody” (33,35). 

 Ci mężczyźni i kobiety, jako wierzący i muzułmanie, są połączeni w rodzinę, 

czyli najmniejszą komórkę społeczną. Pokładają ufność w Bogu i są szczerze 

oddani Jego Istnieniu i żyją w Bożej obecności. Po tym, jak zostali połączeni jako 

rodzina, spędzają swoje życie na modlitwie i wspominaniu Boga. 

 Słowa wypowiadane przez wierzących mężczyzn i kobiety nie stoją w sprze-

czności z ich zachowaniem, a ich czyny nie przeczą temu, co mówią. W takich 

rodzinach wszystko zachowuje porządek i wszystko jest takie, jakie się wydaje. 

Dzieci wychowywane w takich rodzinach, biorąc przykład z rodziców, zawsze 

będą zachowywać się właściwie. Środowisko domowe i zachowanie rodziców 

stanowią lustro, w którym dzieci widzą samych siebie. Kiedy naśladują one swo-

ich rodziców, zachowują się właśnie tak, jak powinny; nie są świadkami ani za-

chowania ani słów, które przeczą rzeczywistości. Cokolwiek dzieje się w takiej 

rodzinie, jest konieczne i poprawne dzięki wierzącym kobiecie i mężczyźnie, 

którzy stanowią jego centrum.  

 Takie kobiety i tacy mężczyźni są cierpliwymi i odpowiedzialnymi wyznaw-

cami – w pełni świadomi odprawianej modlitwy, spełniający dobre uczynki, po-

dejmujący ciężary wszelkich nieszczęść, których mogą doświadczać. Takie ko-

biety i mężczyźni, którzy nieustannie powstrzymują się przed grzeszeniem, któ-

rzy postrzegają robienie zła jako nic innego tylko przechodzenie przez bramy 

piekła, będą mieć ogromny wpływ nie tylko na swoje dzieci, ale także na całe 

środowisko społeczne. Ich kodeksy postępowania będą mocno oddziaływały na 

wszystkich, a ich modelowe zachowanie – tak uważam – ma większą wagę niż 

ich słowa. 

 Rodzinna atmosfera powstaje tam, gdzie dzieci posiadają ogromny respekt 

wobec Boga, ponadto cechuje je oddanie, czułość, trzeźwość i dbałość; tak wy-

gląda otoczenie, w którym nieustannie odczuwa się respekt przed Bogiem, gdzie 

członkowie rodziny wypełniają swoje obowiązki najlepiej jak potrafią, mając 
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świadomość oczekującego na nich, budzącego grozę fatum. W takim środowisku 

w każdym momencie pamięta się o życiu ostatecznym. Dzieci w takich domach 

widzą lekki niepokój na twarzach rodziców – wyraz, który przywołuje na pomoc 

przyjemniejsze odczucia. Dzieci mogą zobaczyć radość i zachwyt na twarzach 

tych, których kochają, odbicie miłości Boga i ich pragnienia Raju. Dzieci, które 

widziały takie rzeczy w domach, będą dorastały w zgodzie ze sobą i sumieniem – 

szczęśliwe i dalekowidzące. Będą radować się swoim życiem, a w tym samym 

czasie dorastać jako ludzie, z nadzieją na przyszłość. 

 Aby zachęcić dzieci do szczodrości, matka i ojciec powinni dawać hojną jał-

mużnę i chętnie robić przysługi innym. Jeśli my jako rodzice, nie będziemy hojni, 

nasze dzieci nie będą miały przykładów tego, czym jest szczodrość. Raz spotka-

łem się z bardzo interesującą sytuacją: mąż i żona bez przerwy dawali jałmużny, 

ale ukrywali to przed sobą. Jedno nie informowało drugiego o swoich datkach. 

Jest pewne, że oboje byli bardzo dobroczynni. Dziecko wychowane w takiej ro-

dzinie będzie miało wspaniała szansę, by stać się tak hojnym człowiekiem, jak 

jego rodzice. 

 Rodzina złożona z męża i żony, którzy poszczą, jak Bóg nakazał (nie tylko gło-

dują przez cały dzień, ale unikają zła i nagannego postępowania), społeczeństwo 

oraz naród bazujący na takich rodzinach – wszyscy są kandydatami do życia w in-

nym wymiarze pokoju i bezpieczeństwa. 

 Oprócz owych zalet, ludzie w pobożnych rodzinach są bardzo świadomi i sza-

nują swoją wierność, honor i czystość. Kiedy żyją, żyją dla swoich wierzeń (reli-

gii) i wierności. Tacy ludzie osiągną spokój w tym życiu i następnym. Struktura 

rodziny, ustanowiona w Koranie, bazuje zarówno na mężczyźnie jak i na kobiecie 

– widząc ich razem, jak dwie nici najświętszej tkaniny. Jeśli w rodzinie istnieje 

miłość do narodu, dzieci i wnuki odziedziczą tego samego ducha, który przenika 

rodzinną atmosferę. Solidarność społeczna i zbawienie zależą od przekazywania 

tego ducha i jego ciągłości dla wszystkich członków rodziny, czyli dla całego 

społeczeństwa. Wszystkie inne systemy ignorujące ten fakt są niczym więcej tyl-

ko czystą fikcją. 

 Teraz spójrzmy z innej perspektywy na społeczeństwo, małżeństwo, rodzinę   

i na to, co sprawia, że dom jest szczęśliwy. 
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2. Dzieci 

  

Kiedy patrzymy na kwestię posiadania dzieci w świetle Bożego dekretu – nass 

(teksty Koranu i hadisów), oczywistym jest, że w Koranie widzimy pragnienie, 

by było jak najwięcej ludzi, których Bóg będzie kochał i będzie z nich zadowolo-

ny. Wszyscy prorocy, święci i inni prawi ludzie również stwierdzili, że pragną, by 

było więcej ludzi o pobożnej naturze i że próbują rozwinąć system pomagający 

osiągnąć taką sytuację. 

 Koran przypomina nam o prośbach i wezwaniu proroka Zachariasza do Boga: 

„Wtedy Zachariasz zwrócił się do swego Pana w modlitwie i rzekł: «Obdarz mnie 

ze Swojej łaski dobrym, szlachetnym potomstwem. Zaiste, Ty jesteś Wysłuchują-

cym modlitwy»” (3,38). 

 Jeśli przeanalizujemy ten apel, zauważymy, że Zachariasz nie prosił jedynie   

o „potomstwo”, ale podkreślał, że pragnie „szlachetnego potomstwa”. Możemy tu 

zauważyć, że życzenie sobie „wspaniałego potomstwa” jest czymś, co raduje Bo-

ga, raduje proroka i czyni ojca szczęśliwym. Posiadanie takich pragnień oznacza, 

że życzymy też naszemu dziecku, by miało istotny wkład w społeczeństwo. 

Abraham (niech będzie z nim pokój), kiedy budował ze swoim synem Izmaelem 

Ka’bę, wznosił do Boga błagania, jak następuje: „Panie nasz! Uczyń nas muzuł-

manami, Tobie poddanymi, a z naszego potomstwa – wspólnotę Tobie oddaną. 

Wskaż nam ceremonie ku Twej czci (ryty pielgrzymki) i przyjmij naszą skruchę 

(ze względu na naszą niezdolność do wielbienia Cię tak, jak wymaga tego Twój 

Majestat). Zaprawdę, Ty jesteś Tym, który przyjmuje skruchę i nagradza ją miło-

siernym przebaczeniem (i dodatkową nagrodą), Wszechwspółczujący” (2,128). 

  Fakt, że Duma Ludzkości, Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój        

i błogosławieństwo) oraz setki innych proroków zaczęli modły od wspomnienia 

swego potomstwa, jest świadectwem, że ta modlitwa została wysłuchana. Wszy-

scy wierni i oddani wyznawcy Proroka także modlą się do Boga o nieskazitelnych 

i posłusznych potomków słowami: „I ci, którzy mówią: «Panie nasz! Spraw, aże-

by nasze małżonki i potomstwo stały się dla nas źródłem szczęścia, i obdarz nas 

zdolnością prowadzenia innych w pobożności (i byśmy się stali dla innych wzo-

rem cnót i pobożności»” (25,74). 

 W wielu innych wersach hadisów można odnotować, że pragnienie posiadania 

prawego i pobożnego potomstwa jest jednym z fundamentów rodziny. We wszy-

stkich takich modlitwach i błaganiach podkreślane są: nieskazitelność, czystość, 

niewinność, bezgrzeszność, pobożność i wiara pokoleń. Stąd też, najważniejszym 

zagadnieniem dotyczącym rodziny nie jest liczba dzieci, ale wartość każdego 
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dziecka przed Bogiem, tak jak głębia ich wiary oraz podporządkowanie się fun-

damentom wiary. 

 

 

3. Obowiązki ojca 

 

a) Kroki, które należy podjąć przed narodzinami dziecka: niektóre z tych działań 

są związane z przygotowaniem domu, karmieniem, ubieraniem i innymi potrze-

bami materialnymi dziecka. 

b) Wychowywanie i edukacja: nadanie dziecku imienia, pielęgnacja i edukowa-

nie, by zapewnić w przyszłości dziecku środki do życia, zależnie od jego wieku. 

c) Poczucie odpowiedzialności za wychowywanie i nauczanie dziecka. 

d) Dostarczanie przez dorosłych młodemu pokoleniu dobrych przykładów i inter-

nalizacja (uwewnętrznienie) w rodzinie islamskich wartości moralnych. 

 

Teraz przeanalizujmy te kroki. 

 

a) Kroki, które należy podjąć przed narodzinami dziecka  

 

  ● Czystość nasienia 

Zasiewanie nasienia na żyznej glebie, dostarczanie świeżego powietrza, światła, 

czystej wody, poświęcanie mu uwagi i pielęgnacja jego potrzeb, gdy wzrasta, są 

ważnymi zabiegami podczas hodowli rośliny. Podobnie dostarczenie czystego 

nasienia jest ważnym warunkiem wstępnym dla rozwoju zdrowego, młodego 

pokolenia. Poniższa tradycja Proroka, cytowana z hadisów Sahih al-Bukhari i Sa-

hih Muslim potwierdza ten pogląd. Prorok orzekł: „Ten, kto jest grzesznikiem, jest 

niepomyślny w macicy; ten, kto jest pomyślny, jest pomyślny w macicy”17.  

 Zanim się okaże, czy dziecko jest pomyślne czy nie, należy podjąć wszystkie 

niezbędne kroki. Od momentu poczęcia utrzymanie dziecka zależy od działań 

matki. Nastawienie matki i ojca przed, podczas oraz po poczęciu jest ważnym czyn-

nikiem, który determinuje przyszłość dziecka; od tego zależy, czy dziecko okre-

ślimy mianem pomyślnego.  

 Należy pamiętać, że nie otrzymamy żadnej nagrody, jeśli nie będziemy brać 

pod uwagę naszej woli i naszego zachowania. Sposób, w jaki się zachowujemy, 

kroki, które podejmujemy, to wszystko jest dobrze znane Stwórcy Wszechmogą-

                                                 
17 Sahih Muslim, „Qadar” 3; Sunan ibn Majah, „Muqaddima” 7; Sahih al-Bukhari, „Qadar”1. 
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cemu. Co więcej nasza wola i nasze pragnienia również są brane pod uwagę         

i wszystko będzie przygotowane stosownie do nich. Jest wiele dzieci, które mają 

pecha od samego urodzenia, chodzi o środowisko rodzinne, w którym się urodzi-

ły i rodziców, przy których dorastają. W niektórych przypadkach Bóg, dzięki 

swojej litości i błogosławieństwu, oszczędza te dzieci i zamienia im życie na 

szczęśliwe i dobre. 

 Początkiem wszystkiego jest moment zasiewania, na przykład moment poczę-

cia. Podczas określania charakteru dziecka nie możemy nie doceniać roli zakaza-

nego jedzenia oraz popełnionych przez rodziców grzechów. Jeśli nasiono zostanie 

zasiane bez wspomnienia Imienia Bożego, czy rezultat ciąży będzie pomyślny, to 

zależy od Bożego błogosławieństwa. Oczekiwanie pozytywnych efektów po złym 

starcie jest nierealistyczne, choć nie oznacza, że niemożliwe. Jak w przypadku 

Ikrimaha, który urodził się w rodzinie Abu Jahl, czasem ludzie wierzący mogą 

wywodzić się z rodzin prowadzących grzeszny styl życia. 

 Poniższy wers z Koranu wskazuje na to, że choć niektóre z życzeń rodziców 

już przed narodzinami mogą się spełnić, to mimo wszystko powinni oni nadal 

błagać i modlić się o prawe dziecko: „A potem, kiedy staje się ciężka (od dziecka, 

które nosi w swym łonie), oboje zwracają się do Boga, swego Pana, z modlitwą: 

«Zaprawdę, jeśli dasz nam sprawiedliwe dziecko, my z pewnością będziemy po-

między wdzięcznymi»” (7,189). 

 

 ● Na utrzymanie powinno się zarabiać w sposób legalny 

Jednym z obowiązków rodziców jest zważanie na to, by ich utrzymanie pocho-

dziło z legalnego źródła oraz by dostarczyć dzieciom nieskażoną żywność za pie-

niądze zarobione w sposób legalny i uznawany. Jak wspominaliśmy wcześniej, jeśli 

muzułmanin zapewnia swojej przyszłej rodzinie utrzymanie, na które zarobił nie-

legalnie i w sposób zabroniony przez religię, a także dostarczył wątpliwe jedze-

nie, wtedy małżeństwo takiej osoby określimy mianem zakazanego (haram) albo 

nagannego (makruh). Nikt nie ma prawa, by karmić innych żywnością zabronioną 

przez religię.  

 Dlatego też musimy zapewnić dzieciom i innym członkom rodziny, za których 

żywienie i opiekę jesteśmy odpowiedzialni, legalne i uznawane utrzymanie oraz 

pożywienie. Fakt, że wszyscy inni biorą udział w spożywaniu zakazanego i nie-

czystego jedzenia nie jest dla nas usprawiedliwieniem, by robić tak samo. Nawet, 

gdy zmieniają się czasy, nawet jeśli nasze społeczeństwo przejmie odmienne pra-

ktyki i każdy zacznie zachowywać się w sposób zakazany, nie możemy karmić 

naszych dzieci produktami zakazanymi. W rzeczywistości, każde niegodziwie 
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zapewnione utrzymanie lub wspomnienie dziecka, które karmiliśmy takim jedze-

niem, może spowodować, że pewnego dnia zaczniemy odczuwać rozpacz lub 

nieznośnie przeszywający nas ból, jakbyśmy dotknęli ognia piekielnego.  

 Jeśli wcześniej wypełniliśmy wszystkie nasze powinności, wtedy możemy 

spodziewać się, że nasz nowo przybyły gość będzie szczęśliwy i usatysfakcjono-

wany, uchronimy go też przed poczuciem dyskomfortu. Jednakże jeśli nasze 

utrzymanie, picie, jedzenie i ubrania - wszystko to zdobyliśmy w sposób zakaza-

ny, a nasze życie zanurzone jest w rzeczach zabronionych przez religię, wtedy 

niwelujemy możliwe szczęście naszych dzieci. 

 Jeżeli próbujemy przeżyć, korzystając z jedzenia i picia, na które zarobiliśmy 

w sposób nielegalny, oznacza to, że otwieramy swój świat duchowy na wtargnię-

cie zła. „Zło wchodzi w krew człowieka poprzez jego żyły”18 – mówi hadis. Sło-

wa te wskazują na fakt, że zło przepływa przez żyły ludzkości, skażając białe i 

czerwone płytki krwi, infekując nasze potomstwo.  

 Aby ochronić nienarodzone dzieci przed takim skażeniem, musimy zapewnić 

im opiekę, picie, jedzenie i ubranie czerpane z uznanego źródła. Już od pierwsze-

go dnia życia dziecko nie powinno być żywione nielegalnie zgromadzonym je-

dzeniem, ani pojone wodą zdobytą w taki sam sposób, ani przyodziewane w zdo-

bywane bezprawnie ubrania. 

 Tradycja Proroka podaje nam przykład mężczyzny, który odwiedza Ka’bę       

i wypowiada słowa błogosławieństwa: labbayk Allahumma labbayk (Oto jeste-

śmy Boże, oto jesteśmy do Twojej dyspozycji), ale w tym samym czasie ma on na 

sobie ubrania uzyskane nieprawnie, a jego żołądek napełniony jest zakazanym 

jedzeniem. Odpowiedź, którą otrzymuje od Boga, brzmi: La labbayka wa la sa-

dayk (‘la’ po arabsku znaczny „nie”)19, a jego modlitwy zostają odrzucone.  

 Nie możemy pozwolić, by chociaż jedna nić lub jeden milimetr zabronionego 

materiału mógł być odnaleziony w naszych ubraniach. W przypadku, gdy korzy-

stamy z zabronionego materiału, ale nie jesteśmy tego świadomi, powinniśmy 

szukać ratunku w Bogu i nieustannie odczuwać bojaźń Bożą w swoich sercach. 

Należy wyraźnie podkreślić, że każde nasiono, które sadzimy, zamienia się albo 

w trujące drzewo zaqqum20, albo w drzewo wspaniałe i pożyteczne, które służy 

rodzajowi ludzkiemu, trwając przez pokolenia i pomagając w odbudowie ziemi. 

                                                 
18 Sahih al-Bukhari, „Akham” 21; „Bad'ul-Khalk” 11; „Itiqaf” 11, 12; Sunan Abu Dawud, „Sawm” 78; 

„Sunna” 17, „Adab” 81; Sunan ibn Maja, „Siyam” 65. 
19 Al-Haythsami, Al-Majma al-Zawaid, 3/210; 10/292. 
20 Drzewo wspomniane w Koranie jest zupełnie wykluczone spod łaski Bożej.  
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Jego korzenie zapuszczają się w głąb ziemi, a jego gałęzie sięgają wysoko do 

nieba, dając liście, by zapewniały cień i owoce, by żywiły.  

 

b) Edukacja 

 

Jednym z podstawowych obowiązków rodzica jest nadanie swemu dziecku zna-

czącego imienia, w obrębie zaleceń dawanych przez Posłańca Bożego. Prorok 

Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) przypisał ogromne 

znaczenie nazywaniu dzieci. Powiedział On: „Nadawajcie imiona proroków. Naj-

przyjemniejsze Bogu imiona to Abdullah i Abdur Rahman. Najszczersze imiona 

to Haris (dosłownie znaczy przynoszący korzyści, zwycięzca Niebios) i Humam 

(waleczny i rozważny). Najmniej przyjemne imiona to Harb (wojna, przemoc)     

i Murra (gorzki, skąpstwo)”21. Unieważnił on też takie imiona jak Asiya, symbo-

lizujące bunt i nakazał zastąpić je imieniem Jamila, co oznacza ‘piękna’22.  

 Po tym, jak nadamy dziecku imię, należy zająć się karmieniem go piersią23      

i rozwiązać kwestie utrzymania dziecka oraz jego edukacji. 

 Każde dziecko rodzi się nieskazitelne24. Nowo narodzone niemowlę jest jak 

czysta karta. Można napisać na niej cokolwiek, jednakże należy wypełniać ją 

jedynie treściami, które są miłe Bogu. Oznacza to, że pielęgnujemy i doskonali-

my potencjalnie dobrą naturę dziecka. Kształtujemy osobowość dziecka. To, cze-

go uczymy dzieci, powinno być tak cenne, by przemawiać na jego korzyść w Dniu 

Sądu, wobec aniołów i w kolejnym życiu. Owe treści muszą być zgodne z kierun-

kiem, jaki wskazał Bóg i Jego Posłaniec. 

 Obowiązkiem rodziców jest pielęgnowanie, doskonalenie i uczenie dzieci w od-

powiednim czasie i w taki sposób, by ślady tych działań na zawsze pozostały w du-

szy dziecka. Każda para, która ma dzieci, musi poświęcić każdego dnia trochę 

czasu, by udoskonalać i wychowywać swoje dzieci. Innymi aspektami tych za-

gadnień zajmiemy się w kolejnych rozdziałach.  

 Rodzina jest pierwszą szkołą i pierwszą akademią, w której kształtujemy cha-

rakter dziecka i uczymy je odpowiednich manier. Priorytetem dla rodziców po-

                                                 
21 Al-Musnad, 4/345. 
22 Sahih Muslim, „Adab” 14; Sunan Abu Dawud, „Adab” 66; Sunan at-Tirmidhi, „Adab” 62. 
23 „Islam przypisuje ogromne znaczenie karmieniu piersią, a każda kobieta, która karmi inne dziecko 

w okresie niemowlęctwa piersią jest uznawana za prawną matkę zastępczą dziecka. Jeśli ta sama ko-

bieta karmi też piersią inne niemowlęta, wtedy takie dzieci traktuje się jako „mleczne” rodzeństwo. 
Ich więzi uznawane są za tak bliskie, jakby byli rodzeństwem złączonym więzami krwi”. The Every-

thing Understanding Islam Book: A Complete Guide to Muslim Beliefs. Christine Huda Dodge. Avon: 

F+W Media. 2009, s. 113. 
24 Sahih Al-Bukhari, „Janaiz” 92; Sunan Abu Dawud, „Sunnah” 17; Sunan at-Tirmidhi, „Qadar” 5. 
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winno być uczenie dobrych manier i edukowanie dzieci. Powinni oni angażować 

swój czas w te czynności, a nie tylko realizować swoje własne obowiązki. Waż-

nym zagadnieniem podczas edukowania dzieci jest nauczanie ich o istnieniu Bo-

ga i zaszczepianie w ich sercach wiary w Boga, odpowiednio do ich wieku i po-

ziomu zrozumienia. Są to o wiele istotniejsze kwestie, niż nurtujące rodziców 

sprawy materialne i duchowe, a także ich liczne własne obowiązki. Dlatego też, 

jeśli idziecie na pielgrzymkę do Mekki i nie zabieracie ze sobą swego niepokor-

nego dziecka, wasze obowiązki rodzicielskie przywołają was z powrotem, mó-

wiąc: „Dokąd zmierzasz, pozostawiając za sobą tak ważne i problematyczne za-

danie?”. 

 Co więcej, to ojciec powinien uczyć dziecko wierzeń religijnych, jak cytować 

Koran, a także umiejętności fizycznych. Nie powinien z kolei zachęcać do spor-

tów, które wykorzystują siłę i energię umysłu jedynie do budowania mięśni. 

Ważniejsze są ćwiczenia, które przyczyniają się do zdrowszego życia i które słu-

żą pewnemu przygotowaniu dziecka na przyszłość. 

 

c) Poczucie odpowiedzialności podczas wychowywania 

 

Cytując źródła, które należą do szkoły Imamiyya, chcielibyśmy podkreślić zna-

czenie odpowiedzialności w wychowywaniu. Imam Ali ibn Husajn w swojej 

książce Al-Risalat al-Huquq (Traktat o prawach) wydał następujące zalecenia: 

„Powinniście wiedzieć, że jeżeli dziecko jest wasze, to każde dobro i zło (które 

pochodzi od niego) powróci do was”. 

 Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) otrzymał 

zdolność przewidzenia, kiedy nadejdzie jego śmierć. Kiedy poczuł, że zbliża się 

chwila jego odejścia z tego świata, niespodziewanie powiedział do swych towa-

rzyszy: „Oto jest sługa pomiędzy Bożymi sługami, któremu Bóg zaoferował wy-

bór między tym światem, a tym drugim, razem z Bogiem i sługa wybrał ten dru-

gi”. Abu Bakr (niech Bóg będzie z niego zadowolony), który rozumiał, co to 

oznacza, powiedział: „Droższy niż mój ojciec i moja matka, o Posłańcu Boży!”    

i rozpłakał się25. Szybko zorientował się, że osobą, która dostała wybór między 

tym życiem a przyszłym, był Prorok. Co więcej, w swoim kazaniu podczas Osta-

tniej (Pożegnalnej) Pielgrzymki, Prorok powiedział: „Wkrótce zapytają was o mnie; 

czy wypełniłem swój obowiązek i przekazałem wiadomości o islamie poprawnie? 

Jak odpowiecie?”. Zapytał o to, bo choć wykonywał ważne zadanie, nie był pe-

                                                 
25 Sahih Muslim, „Af Fadail al-Sahaba” 1; Sunan at-Tirmidhi, „Manaqib” 15. 
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wien, czy robi to właściwie. Jednak jego działalność była taka, że nikt nie miał 

żadnych wątpliwości co do jej jakości. Wszyscy słuchający go wykrzyknęli 

zgodnym głosem i takie słowa rozbrzmiały po okolicy: „Wypełniłeś swój obo-

wiązek, przekazałeś swoje proroctwo i wykonałeś swoje zadanie właściwie”. Na-

stępnie Prorok wzniósł swój palec do niebios i rzekł: „Bądź mi świadkiem, o Bo-

że, że przekazałem Twoją wiadomość Twojemu ludowi”26. 

 Wysłannik Boga wypełniał ważne zadanie, którego skutki rozprzestrzeniły się 

na całą muzułmańską wspólnotę. Mówił on o swoich zadaniach z ogromnym 

przejęciem i prosił swoich towarzyszy o świadectwo. Zatem, czy teraz możemy 

dzieciom, za które jesteśmy odpowiedzialni i o które się troszczymy, zadać pyta-

nie: „Gdy zapytają was o mnie, jak odpowiecie?” Czy jesteśmy pewni ich odpo-

wiedzi? Czy możemy oczekiwać od nich, że odpowiedzą: „Tak, wypełniłeś swoje 

obowiązki”? Jeśli odrzekną: „nie”, wtedy będziemy mieć zmartwienie. Analizując 

tę kwestię, wielki uczony, imam Ali ibn Husajn przypominał nam: „Będziesz roz-

liczony przed Bogiem za to jak dopełniłeś obowiązków dotyczących własnych 

dzieci”. Następnie zwrócił się on do Boga: „Pomóż mi zajmować się, uczyć i wy-

konywać dobre uczynki dla moich dzieci”. Najważniejszym i najpoważniejszym 

zadaniem człowieka jest umożliwienie swojej rodzinie poczucia radości wieczno-

ści poprzez uniesienie ich na najwyższy poziom perfekcji.  

 Czasem próbując zadowolić nasze dzieci, kupujemy im prezenty. Nasze po-

tomstwo jest w naszych myślach, nawet kiedy wyruszamy na pielgrzymkę, kiedy 

odwiedzamy Ka’ba albo jesteśmy w obecności Proroka. Nawet najbardziej święte 

i najważniejsze obowiązki nie sprawią, że zapomnimy o dzieciach. Najbardziej 

znaczący sposób wynagrodzenia naszych dzieci to zaszczepienie w nich moral-

nych wartości islamu i dobrych cech Proroka. Nic innego, co moglibyśmy im 

ofiarować, nie jest porównywalne z tym podarunkiem. Umożliwia on im do-

świadczenie wiecznego zadowolenia w kolejnym życiu. W tym sensie Prorok 

zalecił, co następuję (znalezione w źródłach szkoły myśli Imamiyya): „Traktuj 

swoje dzieci dobrze i pięknie o nie dbaj”27. Troska i wychowywanie dziecka po-

przez odnawianie i podążanie drogą Proroka jest najcenniejszym darem, jaki mo-

żemy im ofiarować. 

 

 

 

 

                                                 
26 Sahih Muslim, „Fitan” 8; „Hajj” 132; „Qasama” 31. 
27 Sunan ibn Majah, „Adab” 3. 
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d) Dawanie dobrego przykładu 

 

Naturalnie wszyscy wierzący rodzice chcą wychować swoje dzieci na zdrowych  

i doskonałych członków idealnego społeczeństwa, którego założenia są zdefinio-

wane według zasad Koranu. Jednak kiedy intencje rodziców nie mają odzwier-

ciedlenia w codziennym życiu, kiedy nie pomagają oni sobie rytuałami, takimi 

jak codzienna modlitwa, pielgrzymki, poszczenie czy dawanie jałmużny, wtedy 

cokolwiek powiedzą, nie będzie miało żadnego wpływu na dzieci. Jeśli słowa 

rodziców nie mają potwierdzenia w dobrych czynach lub jeśli ich działanie jest 

spostrzegane jako bardziej efektywne niż słowa, wtedy – ponownie – cokolwiek 

rodzice powiedzą, nie będzie miało żadnego wpływu na dzieci. Rodzice mogą 

odkryć, że tym, co mówią, osiągają odwrotny efekt od zamierzonego. Rodzice, 

którzy pragną, by ich słowa miały jakiś wpływ na dzieci, muszą najpierw wszel-

kie reguły i praktyki wpajane dzieciom pokazać w swoim życiu, tylko wtedy mo-

gą oczekiwać, że ich potomstwo zachowa się tak samo. 

 Chciałbym tu przywołać pewną historię przypisywaną imamowi Abu Hanifa, 

rzucającemu trochę światła na tę kwestię. Pewnego dnia przyprowadzono do 

imama Abu Hanifa dziecko, któremu, zdaniem jego ojca, szkodził miód. Powie-

dział on do wielkiego imama: „To dziecko ciągle je miód, nawet wtedy, gdy mu 

zabraniamy”. Abu Hanifa poprosił, by mężczyzna zabrał potomka i przybył tu     

z powrotem dopiero za czterdzieści dni. Po tym czasie mężczyzna powrócił         

z dzieckiem do imama. Wtedy ten porozmawiał z chłopcem i poprosił go, by nie 

jadł więcej miodu. Kiedy już odchodzili, chłopiec pocałował w rękę swego ojca    

i obiecał, że nie zje więcej miodu. Obecni tam ludzi zapytali wtedy imama: 

„Czemu nie poprosiłeś go o to, gdy przyprowadziliśmy go tu pierwszy raz, czemu 

kazałeś mu czekać czterdzieści dni?”. Abu Hanifa odparł: „Tego dnia, gdy przy-

prowadziliście do mnie dziecko, spożywałem miód. Gdybym poprosił chłopca, by 

nie robił tego, co sam robiłem, moja porada prawdopodobnie nie przyniosłaby 

żadnego efektu. Potrzebowałem czterdziestodniowego okresu, by oczyścić swój 

organizm z miodu, tylko wtedy mogłem udzielić dziecku porady”. 

 Same szczere słowa nie wystarczą; ważne jest, byśmy posługiwali się właści-

wymi manierami. Każda sprzeczność między naszymi słowami a zachowaniem 

zachwieje zaufaniem naszego dziecka do nas. Jeśli dziecko choć raz odkryje, że 

kłamaliście lub zobaczy niezgodność między waszymi słowami a działaniem, to 

wystarczy, byście stali się niewiarygodni w jego oczach. Wraz z upływem czasu 

ta niezgodność lub kłamstwo będą wydostawać się z podświadomości za każdym 

razem, gdy zrobicie coś, co sprawi, że dziecko będzie się czuło choć odrobinę 
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zakłopotane. Wtedy potomek potraktuje was jako ludzi nieuczciwych, a wasze 

słowa nie będą miały na niego żadnego wpływu. Największe znaczenie ma to, 

żeby działać w taki sposób, aby dzieci w domu widziały w nas aniołów a nie tyl-

ko śmiertelników. Powinny one dostrzec w swoim rodzicu powagę, oddanie         

i czułość, by móc mu zupełnie zaufać. Rodzice, którym udało się przenieść na 

dzieci uczucia i myśli właśnie w taki sposób, są najlepszymi nauczycielami i in-

struktorami. 

 

 

4. Rodzicielska odpowiedzialność 

  

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za szeroki zestaw obowiązków, łącznie ze 

swoją rodziną i dziećmi. Wszystkie czynności dotyczące kurateli, ochrony i le-

czenia tych, za których jesteśmy odpowiedzialni, będą traktowane jako dobre 

działanie. Uchybienia w tym zakresie będą interpretowane jako krzywda.  

 Wysłannik Boży powiedział w hadisie następujące słowa, cytowane z Sahih 

al-Bukhari i Sahih Muslim: „Każdy z was jest strażnikiem i każdy z was jest od-

powiedzialny (za swoich wychowanków). Rządzący jest strażnikiem i jest odpo-

wiedzialny (za swoich poddanych); mężczyzna jest strażnikiem swojej rodziny     

i jest odpowiedzialny (za nią). Żona jest strażniczką domu swego męża i jest od-

powiedzialna (za niego); służący jest strażnikiem własności pana i jest odpowie-

dzialny (za nią). Uważajcie! Wszyscy jesteście strażnikami i jesteście odpowie-

dzialni (za swoich wychowanków)”28. 

 Przytoczony hadis jest również odpowiedni do omawianej tu kwestii, bo po-

twierdza, że dziecko jest nam powierzone: „Każde dziecko jest urodzone w stanie 

islamskiej natury (fitrah)29. Ale jego rodzice robią z niego chrześcijanina, Żyda, 

zaratusztrianina”30. 

 Każde dziecko ma w rzeczywistości wewnętrzną zdolność i potencjał, by stać 

się niczym i wszystkim. Dziecko zostaje powierzone rodzicowi, którego odpowie-

dzialnością jest dalszy rozwój jego potencjału. Oznacza to, że wychowywanie i do-

skonalenie dziecka pozostawiono rodzicom. Potomek, idąc w ślady rodziców, może 

później w swoim życiu zostać chrześcijaninem, Żydem czy zaratusztrianinem.  

                                                 
28 Sahih al-Bukhari, „Juma” 11; „Janaiz” 32; „Istiqraz” 20; „Wasaya” 9; „Itq” 17, 19; „Nikah” 81,90; 

„Ahqam” 1; Sahih Muslim, „Imara” 20. 
29 Gdy dziecko się rodzi, ma ono naturalną wiarę w Boga. Ta naturalna wiara jest nazwana po arabsku 

fitrah. Gdyby dziecko zostało pozostawione samo sobie, wyrosłoby świadome Boga Wszechmogą-

cego w Jedności, ale wszystkie dzieci są naznaczone wpływami środowiska. 
30 Sahih al-Bukhari, „Janaiz” 80; „Tafsir” Sura (30)1; „Qadar” 3; Sahih Muslim, „Qadar” 22, 23, 24. 
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 Należy zauważyć, że niektóre dzieci zostają ateistami lub apostatami, mimo 

orientacji religijnej rodziców lub środowiska społecznego. Dlatego religijność      

i nabożność rodziców to elementy kluczowe podczas wychowywania dzieci. Po-

dobnie istotne jest odwoływanie się do religijności i pobożności jako podstawy 

wychowania i edukowania potomstwa. 

 Faktem jest, że jeśli nie będziemy wychowywać dzieci zgodnie z naszymi 

kulturowymi i duchowymi wartościami, wykształcą one w sobie osobowość, któ-

ra jest zupełnie obca do naszej. Możesz stać się ojcem apostaty nawet nie wiedząc 

o tym. Dlatego, żeby uchronić nasze dzieci przed alienacją, musimy przekazywać 

im esencję naszej duchowości i zaszczepiać w nich kluczowe dla nas wartości.   

W sadach czy winnicach używamy najnowszych technologii, by ochronić drzewa     

i tym samym zmaksymalizować zbiory. Czy nasze dzieci są mniej cenne? W świe-

tle naszych wartości i zasad, czy są one mniej znaczące niż drzewo lub kamień? 

Jest tylko jedna broń, za pomocą której nasze dzieci mogą zwalczać dwie najpo-

ważniejsze choroby, takie jak obojętność, która wszystkiemu umniejsza oraz roz-

przestrzeniające się zepsucie – tą bronią jesteśmy tylko my, rodzice. 

 Jeżeli nie zaangażujemy się konstruktywnie w edukację dzieci, wtedy staną 

się one ofiarami wpływu innych ludzi i będzie im groziło niebezpieczeństwo       

w postaci zepsucia. Bez skutecznej interwencji z naszej strony, wpływ obcych 

ludzi skutkuje tym, że dzieci wchodzą na ścieżkę degeneracji. Współcześni rodzi-

ce są zaabsorbowani sprawami tego świata, przez co kompletnie zaniedbują dzie-

ci. Nie było, jak dotąd, takich czasów, gdzie moglibyśmy zobaczyć tak zaniedba-

ne dzieci, jak obecnie. 

 Nawiązując do innego źródła szkoły myśli Imamiyya, Prorok powiedział na-

stępujące słowa: „Jaka szkoda tych dzieci w czasach, gdy koniec świata jest bliski 

z powodu ich ojców!”. Słysząc to zdanie, jeden z towarzyszy zapytał: „Czy zo-

staną one złożone w ofierze z powodu swoich ojców, a potem zabite?”. „Nie, ich 

ojcowie sami złożyli je w ofierze (zabili)” – odparł Prorok. Potem mężczyzna 

zapytał jeszcze: „Jak to możliwe, o Wysłanniku Boży?”. „Ich ojcowie nie nauczy-

li ich podstawowych zasad religii” – odpowiedział Posłaniec.  

 Hadis ten można zinterpretować w następujący sposób: ludzie zaprzestali 

przestrzegania podstawowych zasad religii na rzecz krótkiego i banalnego życia 

w świecie materialnym. Jeśli chodzi o odpowiedzialność, kompletnie zaniedbali 

uczenie się i edukowanie, koncentrując swoją uwagę jedynie na świecie material-

nym. Zaniedbali oni też świat wewnętrzny i duchowy, tylko po to, by zyskać 

chwilowe korzyści w banalnym świecie materialnym. 
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 Ludzie nie przywiązują wagi do przekazywania wiedzy religijnej dzieciom, 

ponieważ – ich zdaniem – nauczanie Koranu, religii i duchowości zajmuje zbyt 

wiele czasu. Poniższe wersy hadisu rozjaśniają tę kwestię: „Tak, zaiste! Lecz wy 

wybieracie to, co nastąpi szybko (życie doczesne na tym świecie). A zaniedbuje-

cie to, co ma nadejść później (życie wieczne)” (75,20-21). 

 Wysłannik Boży dalej mówi: „Jestem z dala od nich, pozwólcie im być z dala 

ode mnie”. Swobodnie interpretując, oznacza to: „dystansuję się od tych rodzi-

ców, którzy przymykają oko na zepsucie swoich dzieci, a także od tych, którzy 

nie czują obaw, kiedy widzą destrukcję pokolenia. Dystansuję się od nich i im też 

pozwalam trzymać się ode mnie z daleka”. Przypuszczam, że ojcowie, którzy nie 

są duchowo martwi, przestraszą się tego ostrzeżenia; tak naprawdę, słysząc to, 

powinni drżeć z trwogi. Gdy o tej ważnej i ważkiej odpowiedzialności powie-

dziano Umarowi ibn al-Azizowi, zemdlał on i nie można go było ocucić przez 

kolejne dwadzieścia cztery godziny. Świadkowie tego zdarzenia myśleli, że zmarł, 

dlatego zaczęli recytować Koran. Kiedy mężczyzna doszedł do siebie, opowiedział 

wszystkim wokół, że obawiał się Boga. Poczuł na swoich ramionach tak ogromną 

odpowiedzialność za swoich rodaków i bardzo się zmartwił, że może w jakiś spo-

sób naruszył ich prawa.  

 A co z nami? Jak bardzo powinniśmy się obawiać i drżeć z tego powodu, że 

zaniedbujemy wewnętrzne i duchowe życie naszych dzieci, sprowadzając je na 

ten świat tylko dla naszej osobistej satysfakcji i przyjemności? 

 Hadisy w kontekście wychowywania dzieci podkreślają zasady, które są za-

równo miłosierne i przerażające. Musimy podejść do tej kwestii i przedyskutować 

ją również z tej perspektywy. Jest wiele obowiązków i odpowiedzialności, które 

narzucają nam islam i Koran, a które dotyczą wychowywania dzieci i pomagania 

im w kształtowaniu osobowości. Wcześniejsze zagadnienia ukazane jako zasady   

i kolejne kwestie, które zostaną wyjaśnione później, przywołują ważne tematy: 

wychowywanie dzieci na istoty emocjonalne, wrażliwe, ułożone i religijne; nasza 

obecność w postaci godnych szacunku matki i ojca; budowanie wizerunku nas 

samych w oczach dzieci jako ludzi mądrych, odpowiednio się zachowujących. 

Wszystko to są istotne kwestie, które należy rozważyć. 

 

a) Równe traktowanie dzieci 

 

Zasada, żeby traktować dzieci na równi i nie faworyzować żadnego z nich, jest 

wyjątkowo istotna. Nieznaczny błąd w tej materii wystarczy, by anulować efekt 
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wszystkich naszych słów i czynów skierowanych pod adresem dzieci. Poniższa 

opowieść Proroka jest szczególnie istotna: 

 Bashir i jego syn Numan byli muzułmanami i weteranami bitwy pod Badrem. 

Bashir przyszedł do Proroka i zapytał: „O Wysłanniku Boga! Mam jeszcze inne 

dzieci poza Numanem, jednak gdybyś na to pozwolił, chciałbym oddać część 

swojego dobytku Numanowi”. Prorok zapytał: „Czy dałeś każdemu ze swoich 

dzieci taką samą część?”. „Nie” – odparł Bashir. Wtedy Prorok zalecił, co nastę-

puje, kierując swoje słowa do obecnych: „Bójcie się Boga i traktujcie swoje dzie-

ci sprawiedliwie”. Zwracając się do Bashira, pytał dalej: „Chcesz widzieć, jak 

każde z twoich dzieci szanuje cię na równi?”. „Chcę” – odparł Bashir. „Zatem nie 

rób tego” – odpowiedział Wysłannik Boga31. 

 Zgodnie z powyższą radą powinniście chronić i opiekować się wszystkimi 

swoimi dziećmi. Jeśli koncentrujecie swoją uwagę tylko na jednym z nich, jeśli 

wywyższacie jedno dziecko ponad inne i nagradzacie je prezentami, wtedy sza-

cunek pozostałych dzieci dla was będzie słabł, a zaufanie malało.  

 Prorok zaoferował ostateczne, radykalne rozwiązanie problemu Bashira. Fa-

woryzowanie jednego dziecka w rodzinie ponad inne będzie prowadziło, po pier-

wsze, do większego odczuwania zazdrości. Takie zachowanie obróci rodzeństwo 

przeciwko sobie. Nie sądźcie, że próbujemy wyjaśnić te kwestie jedynie za po-

mocą kilku teorii psychologicznych. Rozwijamy tu uniwersalne przesłanie Kora-

nu, które ta święta księga przekazuje do naszych serc, a które jest zgodne z ludzką 

naturą. Objaśniamy jego racjonalność, dopuszczalność i jego podstawowe człowie-

czeństwo. 

 Jak wiemy, prorok Józef (Yusuf) (pokój z nim) miał sen, w którym pokłoniły 

się mu gwiazdy, słońce i księżyc. Kiedy Józef opowiedział o tym radosnym śnie 

swojemu ojcu, ten odparł: „Nie opowiadaj swego widzenia braciom” (12,5). Oj-

ciec Józefa, ze swoją proroczą wizją i głębią zrozumienia, był wystarczająco do-

brze obeznany z ludzką naturą, by zauważyć, że takie wspaniałe doświadczenie 

może być przyczyną zazdrości wśród braci. Uważał, że dzielenie się tym snem     

z innymi będzie prowadziło do rywalizacji w sercach tych, którzy nie osiągnęli 

jeszcze perfekcji w swoim życiu wewnętrznym, tych którzy nie pozbyli się jesz-

cze swojego gorszego „ja”. Niestety, w końcu stało się to, czego się obawiał. Bra-

cia Józefa wrzucili go do studni, ukazując rozmiar zepsucia, jakie spowodowała 

zazdrość, nawet w domostwie proroka. 

                                                 
31 Sahih al-Bukhari, „Hiba” 12, 13; Sunan an-Nasa'i, „Nuhl” 1; Sunan at-Tirmidhi, „Akham” 30; 
Sunan ıbn Majah, „Hiba” 1. 
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 Dlatego też, jeśli dotyczy to przywiązania, nie faworyzujcie jednego dziecka 

ponad inne. To oczywiste, że preferencyjne traktowanie stymuluje zazdrość 

wśród dzieci i będzie prowadziło do podświadomej nienawiści, spowodowanej 

sympatiami rodziców, nawet jeśli oni sami nie są świadomi, że taka sytuacja ma 

miejsce. 

 Łatwiej jest zrozumieć takie idee, jeżeli analizujemy nasze uczucia miłości      

i nienawiści, naszej przyjacielskości i wrogości w świetle motywów i podświa-

domych źródeł tych uczuć. Wyobraźmy sobie, że mamy bardzo bliskiego przyja-

ciela. Pewnego dnia, z jakiegoś powodu ten przyjaciel nie mógł okazać nam swo-

jej bezinteresowności, której oczekiwalibyśmy od takiej osoby. Raczej zdradził 

się z nieoczekiwanym samolubstwem. Świadomie lub podświadomie zdarzenie to 

jest zachowane na dnie naszej pamięci. Prawie każdy incydent zostawia jakiś ślad 

w ludzkiej pamięci, a następujące po nim przeżycia przypomną nam o tym pierw-

szym, przynosząc je do poziomu świadomości. W zetknięciu ze zdarzeniem, które 

tworzy połączenie i budzi nieprzyjemne przeżycie drzemiące w naszej podświa-

domości, staniemy się nagle poirytowani i stwierdzimy: „Wiedziałem, że jesteś 

właśnie taką osobą!”. 

 Teraz wyobraźmy sobie, że te nieprzyjemne zdarzenia gromadzą się i narasta-

ją. Wszystkie negatywne wspomnienia i myśli wychodzą na pierwszy plan i za-

czynamy odczuwać potrzebę obrony siebie. W ten sam sposób faworyzowanie     

i niesprawiedliwe traktowanie dzieci doprowadza do pojawienia się wspomnień, 

które pochodzą z podświadomości dziecka; takie wspomnienia ranią je, w konse-

kwencji prowadząc do tego, że staje się ono nieposłuszne. 

 W rzeczywistości jest to tylko jeden aspekt tego zagadnienia. Problem staje 

się bardziej złożony, jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat całego życia czło-

wieka. Jeśli każde złe zachowanie zrzucicie na karb dzieciństwa, zamiast przyj-

rzeć się uczuciom dziecka i poradzić sobie z problemami na tym poziomie, 

wszystko to skumuluje się, prowadząc do jeszcze większych kłopotów w przy-

szłości. Któregoś dnia przygniecie was ciężar błędów nie do pokonania, błędów,  

z których kompletnie nie zdawaliście sobie sprawy. Niekonsekwentne zachowa-

nie czy słowa oraz postępowanie w sposób przeczący temu, co mówimy, rzeczy, 

których waszym zdaniem dzieci nie rozumieją, wszystko to pozostawia niezatarty 

ślad w ich pamięci. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wszystko to wypłynie 

na powierzchnię. Wyjście na jaw takich rzeczy może nastąpić w taki sposób, że 

będzie miało moc eliminacji matki i ojca z życia człowieka.  
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 Każdy, to pragnie zostać rodzicem, powinien znać podstawy pedagogiki i psy-

chologii, a przynajmniej powinien zaznajomić się z głównymi zasadami głoszo-

nymi przez Koran, adekwatnymi do tego zagadnienia. 

 Wychowywanie dzieci nie jest prostą sprawą. Kiedyś zainteresowałem się ho-

dowlą pszczół. Aby dowiedzieć się więcej, poszedłem na kurs dotyczący hodowli 

tych owadów. Uświadomiłem sobie, jak trudno zajmować się tymi małymi stwo-

rzeniami. Na tej samej zasadzie istoty ludzkie powinny uczyć się metod, jak wy-

chowywać dobre pokolenia i jak dostarczać przydatnych społeczeństwu człon-

ków. Nikt nie powinien zapominać, jak ważne jest wychowywanie wspaniałego 

istnienia, które ma możliwość, żeby przemieszczać się między najniższymi i naj-

wyższymi poziomami duchowości, istnieniami, które mają umiejętność wzniesie-

nia siebie do poziomu człowieczeństwa.  

 

b) Traktowanie dzieci na poważnie 

 

Wysłannik Boży podkreślał znaczenie dzieci. Słuchał ich tak, jakby byłe dorosłe, 

nosił je na swoich barkach, sadzał na swoje kolana, kołysał w swoich ramionach. 

Traktował je wszystkie na równi i starał się je zadowalać. Gdy widział bawiące 

się dzieci, zawsze je pozdrawiał, tak jakby spotykał dorosłych32. Jeśli Wysłannik 

Boży obiecał, że da coś dziecku w określonym czasie, zawsze dotrzymywał sło-

wa, zupełnie tak jakby zawierał umowę z dorosłym.  

 

c) Wpajanie poczucia zaufania 

 

Maksyma: „Nie ufaj nikomu, nawet swemu ojcu” przedstawia jedną z najbardziej 

haniebnych cech nowoczesnego społeczeństwa i jest ona wielkim błędem. Wy-

słannik Boga zawsze wpajał ideę zaufania, a dzieci, które dorastały wokół Niego, 

znały go przede wszystkim jako osobę, której można ufać. Był on człowiekiem 

godnym zaufania wobec wszystkich, których znał. Oczywiście, jeżeli społeczeń-

stwo lub naród składają się z godnych zaufania jednostek, wtedy takie społeczeń-

stwo również jest niezawodne. Posłaniec Boży zawsze doradzał, aby być wrażli-

wym i kochającym wobec dzieci: „Bóg nie okaże litości tym, którzy nie okażą 

współczucia swoim dzieciom”33. 

 Prorok wskazywał najważniejsze punkty dotyczące opiekowania się dziećmi. 

Zalecał swoim towarzyszom, by kochali dzieci i dotrzymywali składanych im 

                                                 
32 Sunan Abu Dawud, „Adab” 135, 136; Sunan ibn Majah, „Adab” 14. 
33 Al-Haythami, Al-Majma al-Zawaid, 8/155. 
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obietnic. Przypominał im, by nie dawać dzieciom żadnej okazji to ujrzenia 

sprzeczności między ich słowami a czynami. 

 Wysłannik Boży powiedział następujące słowa, ponownie odnalezione w źró-

dłach pochodzących ze szkoły myśli Imamiyya: „Jeśli ktokolwiek z was złoży 

obietnicę swojemu dziecku, powinien dotrzymać jej za wszelką cenę”. Można 

nieraz zauważyć postawę wielu ludzi mówiących: „To są tylko dzieci, nie ma 

znaczenia, czy dotrzymasz im słowa”. To bardzo niewłaściwa postawa. 

 Jakiekolwiek kłamstwa lub słowa, które stoją w sprzeczności z prawdą, pozo-

stawią nasiono w pamięci dziecka. Nasiono to wykiełkuje, może teraz, może      

w przyszłości, w postaci trującego drzewa zaqqum, czyniąc wszystkie edukacyjne 

wysiłki zaprzepaszczonymi. Rodzice muszą podążać prostą drogą. Jest to sprawa 

najwyższej wagi, by wasze słowa i zachowanie, jako ludzi idących prostą drogą, 

zawierały jedynie prawdę. 

 Nie wolno wam pozwolić, by nadarzyła się okazja, podczas której wasze 

dzieci mogą sobie pomyśleć lub oskarżyć was o kłamstwo, lub o niedotrzymanie 

obietnicy, albo że zachowaliście się samolubnie. Powinny one zawsze widzieć 

was jako ludzi niezawodnych, pobożnych, wiernych, cierpliwych, obawiających 

się Boga, cnotliwych i nie wywyższających siebie ponad innych. 

 

d) Metoda stopniowego wychowywania 

 

Dzieci powinny być nauczane w kwestiach, o których potrzebują wiedzieć, nato-

miast nie należy uczyć ich rzeczy bezużytecznych. Dzieci trzeba zapoznawać      

z rzeczami, które są istotne dla rozwoju ich mentalnego i duchowego życia w spo-

sób dopasowany do ich wieku. Przeanalizujemy tę kwestie szczegółowo w kolej-

nych rozdziałach. 

 Jeśli chcemy zasięgnąć informacji dotyczących rozwoju fizycznego naszego 

dziecka, idziemy do lekarza i pytamy, jakie pokarmy należy mu podawać. Na tej 

podstawie, w oparciu o opinię eksperta, układamy dziecku jadłospis. Na tej samej 

zasadzie powinniśmy poszukać porady eksperta w kwestiach, które dotyczą edu-

kacji i wychowywania naszych dzieci na różnych poziomach ich rozwoju.  

 Tak naprawdę każdy ojciec i każda matka powinni nauczyć się różnych zasad 

i metod wychowywania dzieci, zaczerpniętych od specjalistów w danej dziedzi-

nie, a potem nauczać swoje dzieci zgodnie z tym, czego się dowiedzieli. Jeśli 

wasze dzieci są w szkole średniej, nie wystarczyć powiedzieć im, że „Bóg istnie-

je”, bez przywołania pewnych dowodów lub argumentów. Jeśli okażecie takie 

nastawienie, możecie popchnąć ludzi w kierunku zaprzeczenia istnienia Boga. Na 
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takim etapie wiedzę religijną należy przeplatać z niektórymi argumentami filozo-

ficznymi, umożliwiając, by nasze zdanie miało wpływ na tę młodą osobę. Jeżeli 

jednak zaczniecie nauczać swoje dzieci filozofii, kiedy są one dopiero w szkole 

podstawowej, będą one jedynie zdezorientowane. Powinniście raczej – jak pedia-

trzy – pielęgnować wasze dzieci i uczyć je, uwzględniając ich stopień zrozumie-

nia, czasy, w których żyją i ich środowisko społeczne. 
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ROZDZIAŁ III 

 

ŚWIADOMOŚĆ W EDUKACJI 

 

 

Jeżeli wasze rodziny zbudowane są według modelu, który podoba się Wszech-

mogącemu Bogu i Jego Wysłannikowi, wtedy są obiecujące. Innymi słowy, jeśli 

wychowywane przez was dzieci podążają ścieżką wyznaczoną przez Proroka, 

wtedy ich przyszłość będzie jasna, a wy będziecie mogli uważać siebie za zwy-

cięzców. Dla porównania, jeżeli wychowywane przez was dzieci włóczą się po 

ulicach, jeśli dorastają z antyreligijnym i wrogim nastawieniem wobec meczetów 

i modlitwy, będą skazane na nieszczęście, a wy poniesiecie za to odpowiedzial-

ność. Taki rezultat jest niesprawiedliwością, przede wszystkim dla waszych dzie-

ci, ale również dla społeczeństwa. Nikt nie ma prawa dopuszczać się tak wielkiej 

niesprawiedliwości. To my będziemy odpowiedzialni za wychowywanie dzieci, 

które są wrogie islamowi, spożywają nieprawnie zdobyte jedzenie i picie, naru-

szają nasze społeczne reguły niedopuszczalnym zachowaniem. Jednym z naszych 

najważniejszych obowiązków jest wychowywanie dzieci mających poczucie du-

chowej misji, takie dzieci będą dalekowidzące, współczujące i rozumiejące inne 

istoty ludzkie. Innymi słowy, ta niezbędna powinność rozpoczyna się świadomie, 

wraz z założeniem rodziny i jest kontynuowana przy użyciu rozumu, logiki i roz-

tropności przez całe życie. 

 Rodzina powinna być postrzegana jako instytucja zbudowana na bazie ducha 

religii, rozumu i świadomości. Rodzinę należy utrzymywać zgodnie z regułami 

zadowalającymi Boga. Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosła-

wieństwo) mówił, że ilość jego naśladowców wzbudza w nim poczucie dumy. 

Jednak żadne pokolenie nie jest cenne dla Boga – nieważne jak liczne – jeżeli Go 

nie uznaje. Takie pokolenie nie będzie też miało żadnego znaczenia dla Wysłan-

nika Bożego. 

 Dlatego też z jednej strony należy wypleniać korzenie negatywnych skłonno-

ści poprzez zwracanie się ku Bogu, ze szczerym żalem prosząc Go o wybaczenie. 

Zaś z drugiej strony trzeba aktywnie okazywać swoją nadzieję poprzez modlitwy 

i dobre czyny, które mają wpływ na pozytywne przemiany, nieustannie zwracać 
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się do Boga oraz wypełniać konieczne, czy to fizyczne, emocjonalne bądź wer-

balne obowiązki. 

 W tym kontekście Koran przedstawia następujące treści: „Powiedz: «To, co 

dobre i to, co złe nie są sobie równe», nawet jeśli obfitość zła (i ilość zepsucia) 

cię zadziwia. Przeto lękajcie się Boga, o ludzie obdarzeni przenikliwością, aby-

ście (potrafili właściwie rozróżniać jakość i ilość) mogli osiągnąć pomyślność    

(w obu światach)” (5,100). 

 Tak naprawdę, ilość zła i nikczemności na tym świecie może was zaskoczyć. 

Jednak powinniście być świadomi faktu, że dla Boga zło i dobro nigdy nie były 

równe. Stąd też musicie zawsze być świadomi, jak ważne jest wychowywanie 

pokolenia, które z jego duchowym blaskiem przypomina wam o Raju i próbuje 

podążać za „dobrym” oraz pomóc stać się „dobrym” rodzicem, nauczycielem, 

wychowawcą. 

 

 

1. Choroba wahn (umiłowanie świata i strach przed śmiercią) 

  

W hadisie możemy przeczytać słowa Wysłannika Bożego, mówiące: „W przy-

szłości ludzie będą gromadzić się wokół was jak głodni wokół stołu, będą próbo-

wali wyjąć wam jedzenie z ust”. Z tego przekazu możemy zrozumieć, że ludzie 

będą tłoczyć się wokół was, kradnąc wasze portfele, odbierając wasze posiadło-

ści, jak ludzie gromadzący się przy kuchennym stole. Wtedy jeden z towarzyszy 

zapytał Go: „O Wysłanniku, czy takie rzeczy się zdarzą, ponieważ nasza liczeb-

ność jest tak mała?”. Prorok odrzekł, co następuje: „Nie, wręcz przeciwnie, tego 

dnia będziecie bardzo liczni, ale Bóg wyrwie z serc waszych wrogów miłość do 

was (przykładowo, wasi wrogowie nie będą darzyć was szacunkiem, nie będzie-

cie mogli składać obietnic i sprawiać, że inni poczują waszą moc i wagę). W tym 

samym czasie Bóg umieści w waszych sercach wahn (umiłowanie świata i strach 

przed śmiercią)”. Ten sam towarzysz zapytał ponownie: „Wysłanniku Boga, co 

oznacza wahn?”. Prorok odparł: „Wahn oznacza miłość do życia doczesnego (z jego 

tymczasowymi aspektami), dawanie pierwszeństwa życiu i lęk przed śmiercią”34.  

 Jeżeli społeczeństwo traktuje podbój świata jako swój główny cel, podbój, na 

który składa się wiele wymiarów służących „niskiemu ja”, i jeśli takie społeczeń-

stwo internalizuje (uwewnętrznia) ten cel w swoim sercu i duszy, wtedy nie bę-

dzie już więcej miało wyznaczonego duchowego kierunku, nawet jeśli jego czło-

                                                 
34 Sunan Abu Dawud, „Malahim” 5; Musnad, 2/359; 5/278. 
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nkowie będą wyznawać jedność Boga (La ilaha illallah). To wszystko będzie 

prawdą tak długo, jak członkowie tego społeczeństwa nie będą chcieli przypodo-

bać się Bogu i będą wybierali świat materialny. Właśnie to ma na myśli Wysłan-

nik Boży, kiedy mówi: „Bóg umieści wahn w waszych sercach”. 

 Podsumowując, naszym głównym celem powinno być wychowanie pokole-

nia, które ma niezłomną wiarę i ogromną wolę, nie oddaje się uciechom docze-

snego świata, nie ma w swoim sercu miejsca na miłowanie tylko tego świata        

i strach przed śmiercią i śmiało stawia czoła wrogom. 

 

 

2. Rola kobiety 

  

Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) powiedział: 

„Wszechmogący Bóg nigdy nie jest bardziej rozgniewany niż wtedy, gdy chodzi 

o zaniedbanie praw kobiet i dzieci”. To, co gniewa Boga najbardziej, to sytuacja 

kobiet i dzieci. 

 Pokolenie, które dobrowolnie oddaje się grzechowi, staje się nędzne i zniewo-

lone przez swoje doczesne pragnienia, czym ściąga na siebie gniew Boga. Pierw-

szym i podstawowym obowiązkiem głowy rodziny jest wybranie sobie towa-

rzyszki życia (żony) spośród kobiet muzułmańskich, wiernych, lojalnych, cier-

pliwych, bogobojnych, godnych zaufania i pobożnych. Towarzysz to przyjaciel 

na życie, a także pobożny nauczyciel, z którym można przedyskutować każdą 

sprawę. To wymóg niezbędny, by osiągnąć doczesne i duchowe szczęście. W rze-

czy samej, bardzo ważne jest posiadanie małżonka z rozumiejącym umysłem i se-

rcem, aby można było zwierzyć się mu ze swoich najgłębszych duchowych i do-

czesnych uczuć. Ważne jest, by zapewnić atmosferę oraz dom, gdzie dzieci będą 

doglądane przez matkę, która jest zarówno nauczycielką jak i instruktorką. 

 

 

3. Priorytet głębi duchowej 

  

Koran wyjaśnia, jak mało znacząca jest liczebność: „Bóg już dopomógł wam na 

wielu polach bitew i w dniu Hunajn, gdy radowaliście się waszą mnogością, lecz 

ona nie przyniosła wam żadnego pożytku; a ziemia, pomimo swej rozległości, 

stała się dla was zbyt wąska i odwróciliście się, wycofując” (9,25). 

 Wysłannik Boży, po tym jak podbił Mekkę, prowadził bitwę pod Hunajn. Na 

początku muzułmanie nie mogli walczyć przeciwko siłom Hawazin tak skutecz-
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nie, jak to robili wcześniej. Koran wskazuje, że tego dnia muzułmanie byli prze-

konani, iż „nikt nie mógł oprzeć się siłom tego wroga” i bardzo polegali na Bo-

żym wsparciu. Jednak kiedy stanęli twarzą w twarz z łucznikami Hawazin, bar-

dzo się zdziwili, gdy zorientowali się, jaki obrót sprawy przybrały. Jak epizod ten 

pokazuje, liczebność nie jest wszystkim, mimo że właśnie tak sądzili towarzysze 

Proroka. 

 W rzeczywistości, tym, co ważne, jest jakość i głębia. Jako że towarzysze byli 

bardziej wierzący w Boga, ten chwilowy szok i wycofanie były grzechem dla 

nich, ale nie dla nas. W wersach Koranu jest podkreślone, że w żadnym miejscu    

i o żadnej porze liczebność nie będzie miała znaczenia. Muzułmanie, bez względu 

na to, gdzie żyją, powinni podporządkować swoją wolę i położyć nacisk na głębię 

duchową i jakość niż na ilość. Wszystko to powinno być też przypisane Bogu.  

 Jeżeli podporządkujecie się Bogu i przekażecie innym, z niesłabnącym entu-

zjazmem, Jego przesłanie, osiągnięcie sukces, nawet jeśli jest was niewielu albo 

znajdujecie się w złym stanie. Ale jeśli – zamiast tego – pozostaniecie zamknięci 

w swoim domu i zapomnicie o relacji z Bogiem, wasza liczebność, nieważne jak 

duża, nic nie będzie znaczyć.  

 

 

4. Wasze obowiązki względem dzieci 

 

a) Przygotowanie warunków do nauki 

 

Aby zapewnić najlepszą edukację dla naszych dzieci, musimy także zagwaranto-

wać najlepsze warunki do uczenia się. Każde dziecko jest kształtowane przez 

środowisko, w którym żyje. Rodzina – obok szkoły, przyjaciół i rówieśników – 

stanowi pierwsze. 

 Jeśli nie przygotujecie odpowiednio dzieci na otoczenie, do którego wejdą, 

jeżeli zaniedbacie rozwój ich umiejętności, wtedy nieuniknione jest, że dzieci 

któregoś dnia „złapią wirusa”. Fakty są takie, że dziecko, które dorasta w nieod-

powiednim środowisku, pewnego dni z pewnością zejdzie na złą drogę. Dlatego 

też zacznijcie od swoich rodzin i przygotujcie właściwe warunki na każdy etap     

i okres życia, by zapewnić najlepszą edukację dla waszego dziecka. Jeśli raz coś 

pójdzie źle, czasu nie cofniecie. 
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b) Powstrzymywanie się od karmienia nielegalnie zdobytą  

lub zakazaną żywnością 

 

Niezwykle ważne jest, by od momentu poczęcia i w fazie zarodkowej karmić 

dziecko piciem i jedzeniem dozwolonym, na które zarobiliśmy w sposób uznany. 

Musimy mieć to w świadomości, że jakakolwiek przeszkoda w połączeniu mię-

dzy dzieckiem a Bogiem podczas różnych faz rozwoju może mieć negatywny 

wpływ – nawet jeśli tylko chwilowy – na osobowość dziecka. Jest to częsty przy-

padek. Nielegalny lub zakazany kęs w żyłach matki (to samo dotyczy również 

ojca) może później stać się przyczyną chwilowego albo permanentnego zepsucia 

dziecka. 

 

c) Ochrona przed „złym i podłym” okiem 

 

Istotne jest, by po narodzinach chronić dziecko przed „złymi i podłym” oczami 

dokładnie tak samo, jak pragniemy uchronić je przed nieuznawanym piciem, je-

dzeniem i odżywianiem. 

 Powinniście szczególnie brać to pod uwagę, że zepsute, sprośne, grzeszne i nik-

czemne spojrzenia mogą negatywnie wpłynąć na delikatną duchowość dziecka. 

 Obowiązki te znajdują się wśród innych, które powinniście wypełniać wobec 

dziecka, jako świadectwo waszego związku z Bogiem i religią. Jeżeli będziemy 

wypełniać te powinności z należytą troską, zbudujemy społeczeństwo podobne do 

wspólnoty aniołów.  

 

d) Przygotowywanie rodzinnego środowiska 

 

Wysłannik Boży oznajmił: „pierwszym słowem wypowiadanym przez dziecko 

powinno być La ilaha illallah (Nie ma bóstwa nad Boga)”35.  

 Naturalnie, pierwszym słowem, które wypowiada dziecko w wieku lat dwóch, 

powinno brzmieć „mama” i „tata”; ale musimy też zachęcać je, by pierwszym 

słowem był „Bóg (Allah)”36, ponieważ Bóg jest wieczny. Później na kolejnych 

etapach, gdy już jest zbudowana solidna podstawa, można dodawać inne koncep-

ty, takie jak miłość, szacunek, wolność – dopasowane do wieku dziecka i pozio-

mu jego rozumowania. Jeśli dziecko jest w szkole podstawowej, wtedy potrzebu-

je, by udzielić mu informacji zgodnych z tym poziomem. Natomiast jeśli uczęsz-

                                                 
35 Abd al-Razzag, Musannaf, 4/334. 
36 Al-Haythami, Al-Majma al-Zawaid, 8/159. 
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cza do szkoły średniej i czyta teksty dotyczące filozofii, nauk społecznych i hu-

manistycznych, będzie potrzebował źródłowych informacji na tym polu.  

 Jeśli szanuje się Boga i jest On częstym tematem domowych dyskusji, ozna-

cza to, że skupiliśmy się na tym, by motywować nasze dzieci do rozmyślnego 

wypowiadania ich pierwszego słowa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Podczas 

rodzinnych posiedzeń powinny znaleźć się osoby modlące, pochylające się i uno-

szące w rytmie swoich codziennych modłów. Innymi słowy, w czasie rodzinnych 

zgromadzeń powinien być odczuwalny respekt wobec Boga. W takiej atmosferze 

wszystko znajduje się na swoim miejscu, jest też nieustanna dyskusja o Bogu, 

ułatwiająca dziecku wypowiedzenie słowa „Bóg” jako pierwsze.  

 

e) Ustalanie dawki czułości 

 

Nie powinniśmy – Bóg zabronił – okazywać naszemu dziecku miłości, która prze-

kracza naszą miłość wobec Boga. Miłość do dziecka, jakkolwiek głęboka, nie 

powinna być równa, ani tym bardziej przewyższać naszej miłości do Boga.  

 Jeśli kochamy dziecko w takim rozmiarze, w jakim kochamy Boga, wtedy 

możemy, nawet nieumyślnie, postawić je na równi z Bogiem i w ten sposób za-

angażować się w jakąś formę politeizmu. Nie ma wątpliwości, że byłby to 

ogromny błąd, gdybyśmy kochali dziecko do takiego stopnia, że w międzyczasie 

zapominamy o Bogu. Co więcej, przesadna miłość spowoduje, że zaczniemy za-

chowywać się w taki sposób, że nie będzie nad nami kontroli, a to jest raniące dla 

dziecka. Kiedy ludzie mówią przed Bogiem o „zakazanej miłości”, zakłada się, że 

mówią właśnie o tym rodzaju niekontrolowanego uczucia. Kiedy okazujemy isto-

cie ludzkiej miłość, która powinna być skierowana do Boga, wtedy możemy zni-

szczyć relację między nami a Bogiem. 

 Umiar w miłości jest ważny z następujący powodów: 

1. Panem naszego serca jest Bóg Wszechmogący. Żadna inna miłość nie może 

zastąpić w naszym sercu miłości do Boga. 

2. Nie wolno nam mieć jakichkolwiek wątpliwości, że nasze dzieci są powierzo-

nym nam darem od Boga. Miłość i miłosierdzie, które czujemy wobec dzieci jest 

rodzajem dodatku i pomocną dłonią, która pomaga nam i ułatwia opiekę nad po-

wierzoną istotą. W rzeczywistości, wasza miłość do dzieci jest darem danym 

wam przez Boga, który jest naszym najlitościwszym Żywicielem. Miłość i miło-

sierdzie są wam dane po to, żebyście w najlepszy sposób opiekowali się powie-

rzonym wam dzieckiem.  
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f) Dawanie dobrego przykładu 

 

Kiedy zajmujecie się, dzieckiem, za którego wychowanie jesteście odpowiedzial-

ni, wtedy waszym celem powinno być stanowienie dobrego przykładu, a dotyczy 

to emocji, myśli, słów, życia duchowego i zachowania. Należy poświęcić tym 

kwestiom jak największą uwagę, jeżeli chcecie, by wasze dzieci dorastały w naj-

lepszy z możliwych sposobów. Przykładowo, jeśli chcecie zobaczyć wasze dzieci 

modlące się, musicie dać im dobry przykład i modlić się w taki sposób, by mogły 

was obserwować i naśladować. Powinniście wyjaśnić Bogu swoją postawę, 

uwzględniając obowiązujące dobre obyczaje. Musicie też zawsze mówić prawdę, 

unikając za wszelką cenę kłamstwa. Jeśli zależy wam, by wasze dzieci nie stoso-

wały brzydkiej mowy i nie przeklinały, wtedy wy też powinniście się przed tym 

powstrzymywać. Jeśli chcecie, by wyrosły na przyzwoitych ludzi i prowadziły 

uczciwe życie, szanując czystość i przyzwoitość innych, wtedy powinniście za-

pewnić im w domu odpowiednie warunki i stanowić pierwszy wzór do naślado-

wania. Jeśli chcecie, by cytowały Koran i pogłębiały rozumienie prawd w nim za-

wartych, powinniście omawiać kwestie zawarte w Koranie dniami i nocami, umo-

żliwiając dziecku przysłuchiwanie się waszym rozmowom. Powinniście okazy-

wać wielki respekt dla Koranu, by nie popchnąć dzieci w przeciwnym kierunku.  

 Podsumowując, najbardziej efektywnym sposobem nauczania są słowa, emo-

cje, duchowa pasja i właściwe zachowanie. Nie ma wątpliwości, że te elementy 

powinniśmy wykorzystywać do edukacji dzieci. Jeśli zatrudnimy kogoś innego, 

by uczył nasze dzieci, powiemy mu: „naucz moje dziecko kilku rzeczy”, wtedy 

nigdy nie rozwiniemy naszego dziecka i nie będziemy w stanie nauczyć go cze-

gokolwiek. 

 

g) Umożliwianie dzieciom rozwijania w sobie uznania i miłości do Boga 

 

Od dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, a nawet jeszcze odrobinę dłużej, 

nie wymaga się, by odprawiały obowiązkowe modlitwy. Jakiekolwiek błędy 

związane z modlitwą w tym wieku nie powinny być przedmiotem krytyki. Dzieci 

nigdy nie powinny być dyscyplinowane lub karane za tego typu uchybienia         

w tym okresie. 

 Jednak musicie zawsze pamiętać, że czegokolwiek nauczycie dziecko w tym 

wieku, czyli wtedy, gdy nie jest ono jeszcze odpowiedzialne, pozostanie to na 

zawsze w jego umyśle i sercu. Właśnie dlatego musimy rozwijać i umacniać ich 
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uznanie wobec Boga. Dzieci powinny być świadome błogosławieństw, które 

otrzymują i dziękować Bogu za nie, a ludziom za ich przysługi. 

 Z czasem uznanie i wdzięczność będą się pogłębiać w dziecku i stanie się ono 

osobą, która wznosi modły do Boga w podzięce za Jego błogosławieństwo. Bę-

dzie też wdzięczne otaczającym je ludziom za ich dobre czyny. Tak naprawdę 

powinno się wzmacniać w dziecku wewnętrzną potrzebę, by spełniało dobre 

uczynki i doceniało, gdy inni robią tak samo. Dzięki temu będą w stanie dobrze 

zrozumieć koncept Boga. W końcu osoba, która otrzymała taką edukację, będzie 

umiała wyznawać wielkość Boga doceniając jednocześnie przysługi robione 

przez innych ludzi. W odpowiednim czasie umiejętność doceniania tak zakorzeni 

się w człowieku, że stanie się jego cechą. Stąd też, taka osoba zawsze powie 

„dziękuję” za każde błogosławieństwo. 

 Kolejną ważną kwestią do przeanalizowania jest to, co mówimy naszym dzie-

ciom o Bogu, o Jego dobroci, błogosławieństwu, wspaniałomyślności. Po prostu 

powinniśmy informować dzieci o wszystkim, co nas raduje. Powinniśmy pomóc 

naszym dzieciom wzmacniać poczucie zaufania, wiary i miłości, wyjaśniając im, 

że Bóg nas żywi, opiekuje się nami, wspiera i utrzymuje nas przy życiu. Należy 

informować nasze dzieci, w jaki sposób Bóg okazuje nam swoją sympatię i jak 

chroni nas przed złem i tragediami. Co więcej, musimy ulepszać relację i łączność 

naszych dzieci z Bogiem, wyjaśniając im odpowiednimi słowami, że nawet naj-

mniejsza istota na ziemi może przeżyć dzięki dobroci i błogosławieństwu Boga. 

 Dzięki procesowi edukacji cały wszechświat wyłoni się w umysłach naszych 

dzieci jako całość, która nieustannie pamięta Boskie cechy – wspaniałomyślność   

i miłosierdzie. W całym domu będzie rozbrzmiewało, że jest Ktoś, kto udziela 

każdego błogosławieństwa. Świadomość naszych dzieci wypełni się uznaniem 

dla Dawcy błogosławieństw. Nasz dom stanie się dziękczynnym sanktuarium. 

 Jednakże, wszystkie te kwestie powinny być wyjaśnione dzieciom w odpo-

wiedni sposób, dostosowany do ich wieku, jak czytamy poniżej: 

 

„Gdyby On nie zezwolił, granat nie wydałby owocu 

zwierzęta nie dałyby mleka, gdyby On nie był ich właścicielem 

Żadna kropla deszczu nie spadłaby z nieba bez Jego miłosierdzia 

Ani źdźbło trawy wyrosło na ziemi bez Jego litości 

Gdyby nie Jego wola, nie umielibyśmy mówić 

Gdyby nam nie pozwolił, nic byśmy nie ujrzeli 

Gdyby nie Jego wola, nie potrafilibyśmy słyszeć 

Nasze pragnienie nie zostałoby zaspokojone 
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Nasze organy by nie funkcjonowały 

Gdyby taka nie była Jego wola 

Bo to On jest Panem i Właścicielem tego wszystkiego, moje dziecko 

My tego nie stworzyliśmy; wszy stko pochodzi od Niego 

I wszystko jest pod Jego opieką i nadzorem. 

Dlatego, moje dziecko, On pomnoży nam szczęście, 

Gdy nasze serce przepełni się miłością do Niego, 

Bo On jest Tym, który przygotowuje i daje nam szczęście. 

Lecz gdy jesteśmy niewdzięczni 

On zaprzestanie udzielania łask 

Pozbawi nas korzyści 

Zabierze je nam” (14,7). 

 

 Taka metoda działa jak rodzaj resocjalizacji. Możemy przekazać naszym dzie-

ciom całą wiedzę i zasady poprzez nasze zachowanie, słowa, wygląd i emocje. 

 

h) Komunikowanie poprzez postawę 

 

Najbardziej efektywny sposób uczenia i wychowywania jest odzwierciedlony     

w naszych manierach i zachowaniu. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że 

właściwa organizacja życia rodzinnego zainspiruje dzieci do refleksji. 

 Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo fakt, że dzieci widzą was 

modlących się w środku nocy (tahajjud) może wpłynąć i przyczynić się do ich 

nieświadomego rozwoju. Jeżeli wasze dzieci widzą, że modlicie się w tym czasie, 

same się zainspirują. Dziecko będzie się zastanawiało, czemu płaczecie, dlaczego 

jesteście tak pełni emocji i co sprawia, że podczas modlitwy odczuwacie tak 

szczery ból. Jeśli dziecko w domu zapyta o te kwestie, powinniście mu odpowie-

dzieć, że czujecie respekt przed Bogiem i obawiacie się, że pozbawi was On swe-

go błogosławieństwa, przez co będziecie musieli zmierzyć się z męczarniami. 

Oprócz obaw wyraźcie swoją nadzieję, umiłowanie i szacunek wobec Boga. Pod-

kreślajcie fakt, iż jesteście pod Jego nadzorem i opieką. Musicie się upewnić, że 

dziecko rozumie styl życia, który sobie wybraliście i głębię wewnętrzną, którą 

odczuwacie. Jeżeli próbujecie objaśniać dzieciom kwestie, które jeszcze nie zako-

rzeniły się w waszych sercach i duszach albo ich nie zinternalizowaliście, nie 

będziecie potrafili ani zaszczepić zaufania swoim dzieciom ani na nie wpłynąć. 
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 Udokumentowano, że Aishę (niech Bóg ma ją w swojej opiece) zapytano: 

„Jaką moralność miał Wysłannik Boży?”. Ona odparła: „Nie czytaliście Koranu? 

Jego moralność była moralnością Koranu”37.  

 Analizując przesłanie proroczej tradycji, możemy zrozumieć moralną postawę 

Proroka Muhammada (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) w taki spo-

sób: Wysłannik Boży prowadził styl i sposób życia, które wyjaśnia Święty Koran.  

 Faktycznie, kiedy Prorok przyniósł nam wiadomość o Koranie, już ją wcze-

śniej zinternalizował i uczynił z niej swój styl życia. Był żyjącym Koranem 

(przesłaniem wcielonym w osobowość Wysłannika) i życiem, które można było 

czytać. Właśnie z tego powodu wiadomość, którą przekazywał swoimi słowami    

i przykładowym zachowaniem, miała ogromny wpływ na czyste dusze i została 

przez wszystkich zaakceptowana. Ludzie przyjęli tę wiadomość i starali się wcie-

lić ją i jej zasady w życie.  

 Stąd też nasze zachowanie i słowa nie powinny stać ze sobą w sprzeczności. 

Jeśli brakuje harmonii w naszych czynach i słowach, jest to behawioralna hipo-

kryzja. Różnice między naszym wewnętrznym światem a zewnętrznym zachowa-

niem mogą doprowadzić do hipokryzji, paradoksów i podwójnej percepcji u dzie-

cka. Takie zestawienie sprawia, że dziecko waha się (muzabzab)38 między różny-

mi poglądami. 

 Kiedy wyjaśnicie dziecku, na czym polega błogosławieństwo Boga, wtedy 

ono dołączy do was i również zwróci się do Boga z uznaniem i wdzięcznością. 

Dziecko powie wtedy następujące słowa: „Módlmy się do Boga po tysiąckroć za 

to, że o Nim mówiliście; módlmy się do Tego, który stworzył nas i uczynił nas 

ludźmi, który obdarzył nas niekończącymi się nagrodami, obdarzył nas zdro-

wiem, dał rodziców, obdarowywał każdego dnia innym jedzeniem, stworzył po-

wietrze, wodę, ziemie i drzewa i kto ofiarował nam to wszystko do użytku”. 

 Jeśli spróbujecie wdrożyć takie poglądy i dalej będziecie prowadzić w domu 

dyskusje na te tematy, wtedy wszystko po kolei stanie się piękne. W wychowy-

waniu i pielęgnowaniu dzieci jest specjalne miejsce na miłosierdzie. Odnotowa-

no, że Wysłannik Boży traktował swoich pomocników z taką życzliwością, że 

jego miłosierdzie przewyższało rodzicielskie uczucia. 

 Mówi się, że Anas ibn Malik (niech Bóg ma go w swojej opiece) opisał nastę-

pujące wydarzenie: „Służyłem Wysłannikowi Bożemu przez dziesięć lat; nie pa-

miętam, by kiedykolwiek powiedział «Dlaczego tego nie zrobiłeś?», wtedy, kiedy 

nie zrobiłem tego, co powinienem. Nie pamiętam też, by kiedykolwiek powie-

                                                 
37 Sahih Muslim, „Musafirin” 139; Sunan ibn Majah, „Ahkam” 14; Musnad, 6/91. 
38 Zob. An-Nisa 4:143. Muzabzab oznacza tego, kto jest chwiejny.  
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dział: «Czemu to zrobiłeś?» kiedy zrobiłem coś, czego nie powinienem. On nigdy 

mnie nie dyscyplinował, ani nie traktował w sposób niemiły”39. W rzeczywistości 

traktował on ludzi z czułością, uprzejmością i zajmował się nimi znacznie lepiej 

niż ich rodzice mogliby to zrobić. Był niesamowicie uprzejmy i miłosierny wobec 

własnych dzieci i wnuków. Tylko on mógł być transcendentalny do tego stopnia.  

 

i) Miłosierdzie 

 

Jeśli dzieci mają się czegoś bać, pozwólmy, by był to strach dotyczący utraty ro-

dzicielskiego miłosierdzia, a nie otrzymania kary fizycznej, gróźb lub bólu. Jeżeli 

zmarszczenie brwi ojca i wyraz niezadowolenia na twarzy matki są traktowane 

jako największe sankcje i jeżeli przywrócą one dziecko na właściwe tory, wtedy 

dyscyplina jest wystarczająca albo nawet za duża. Jednak ogromnie ważne jest 

zaufanie dzieci do was i ich przekonanie, że dzielicie z nimi ich ból i cierpienie. 

Dlatego, jeśli to możliwe, kiedy one płaczą, wy też powinniście płakać, a przy-

najmniej próbować jednoczyć się z nimi w bólu. Powinniście okazywać swój 

smutek i kiedy dzieci cierpią, dzielić z nimi ten ból, tak jak niebo smuci się po 

zmarłym40. W ten sposób wasz status w ich oczach wzrośnie, a wasze słowa wy-

wrą większy wpływ. Zadomowicie się w ich sercach w taki sposób, że nie będą 

mogli nigdy was stamtąd wysiedlić. Wszystkie wasze słowa wpłyną na ich serca   

i umysły. 

 Jeśli chcecie, by wasze dzieci wzrastały jak anioły i jeśli oczekujecie, że będą 

was wspaniale reprezentować w przyszłości, wtedy ten najważniejszy cel może 

zostać osiągnięty jedynie takimi metodami. 

 

j) Autorytet 

 

Szczególnie ważne jest, by w domu nie zabrakło autorytetu. Jeśli nie starcza auto-

rytetu, który mógłby zapewnić harmonię, w rodzinie będzie się szerzył nieporzą-

dek, a dzieci staną przed dylematami. W kwestii autorytetu, odpowiedzialności     

i porządku Koran zaleca, co następuje: „Mężczyźni (którzy są w stanie wypełniać 

swoje powinności) chronią i utrzymują kobiety ze względu na to, że Bóg wypo-

sażył niektórych spomiędzy rodzaju ludzkiego (pod pewnymi względami) w wię-

ksze zdolności niż innych i że oni (mężczyźni) wydają ze swojego majątku (na 

                                                 
39 Sahih al-Bukhari, „Adab” 39; Sahih Muslim, „Fadail” 13, Sunan at-Tirmidhi, „Birr” 69. 
40 Wielki wszechświat jest związany z małym wszechświatem. Być może, jeśli muzułmaninowi jest 
smutno, wtedy wszechświat również tak samo się smuci. W ten sposób smutek jest uwspólniony. 
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utrzymanie rodziny). Dobre, zacne kobiety są oddane (Bogu) i zachowują (prawa 

małżonków), strzegąc sekretów (honoru rodziny, jej własności, własnej niewin-

ności – szczególnie podczas nieobecności małżonków) – tak jak i Bóg strzeże      

i utrzymuje w sekrecie (to, co powinno być strzeżone i pozostawać sprawą pry-

watną poszczególnych wiernych). Jeśli chodzi o te kobiety, ze strony których 

macie powody obawiać się zdecydowanego nieposłuszeństwa i złamania powin-

ności małżeńskich, to napomnijcie je (by czyniły to, co właściwe), po czym (o ile 

to nie pomoże) pozostawajcie oddzieleni od nich w łożach; a potem (jeśli i tym 

nic nie wskóracie) karćcie je. A jeśli są wam posłuszne (w prawach wobec Boga    

i pod względem powinności małżeńskich), to nie szukajcie sposobów na nie. 

(Zawsze miejcie na uwadze to, że) – zaiste – Bóg jest Wzniosły, Wielki” (4,34). 

 

 Mężczyzna jest odpowiedzialny za budowanie porządku i harmonii w okre-

ślonych obszarach domu. Można dyskutować, czy ponosi on największą odpo-

wiedzialność we wszystkich sprawach. Dobrze wiadomo, że dzieci potrzebują 

przy sobie tak odpowiedzialnej postaci. Dziecko, które na co dzień obserwuje w 

domu obowiązkowość, nie będzie potem prowadziło nieułożonego i nieodpowie-

dzialnego życia. Dla porównania, obecność dwójki nieodpowiedzialnych ludzi      

i dwa różne rodzaje porządku, pochodzące z przeciwnych stron, jedynie wpędzą 

dziecko w zakłopotanie.  

 W rzeczywistości, jeżeli dziecko poczuje lęk przed rodzicem, powinno mieć 

możliwość schronienia w ramionach tego drugiego. Naturalnym miejscem szuka-

nia ochrony są ramiona matki. Jeżeli występuje tradycyjny podział ról, dzieci 

będą obserwowały autorytet i dyscyplinę ojca, natomiast w matce odnajdą czu-

łość i miłosierdzie. Choć chwilami będą przestraszone, nastawią się optymistycz-

nie i nie odczują osamotnienia. Jeśli życie rodzinne tak nie wygląda, na przykład 

jeżeli nie zbudowano go na bazie związku i brakuje mu podziału obowiązków, 

wtedy sprzeczności będą trwały nadal. Dzieci wyrosną na niewrażliwe, okrutne, 

szorstkie i bez orientacji. Będą wychowywanie w środowisku rodzinnym, gdzie 

matka przewodzi w jeden sposób, zaś ojciec w zupełnie przeciwny. 

 Naszym zdaniem, aby wychować zdrowe pokolenie, potrzebne jest idealne 

środowisko rodzinne. Stąd też rodzina i dom powinny być przede wszystkim po-

łączone z Bogiem. Jeżeli rodzice, albo przynajmniej jedno z nich, będą podcho-

dzić do codziennych spraw rodziny jak wiceregent Boga, wtedy członkowie tej 

rodziny będą prawi, honorowi, świadomi ważnych kwestii w takim samym stop-

niu, w jakim są ulegli wobec Boga. W takiej rodzinnej atmosferze nie pojawią się 

żadne poważne problemy. 
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5. Przyjmowanie Bożej moralności 

 

a) Sposób mówienia 

 

Pierwszą rzeczą, jaka wymaga tu omówienia, jest przyjmowanie i internalizacja 

(uwewnętrznienie) wyższych wartości moralnych i najważniejszych zasad etycz-

nych, które pochodzą z Boskiego źródła. Wszystkie nasze myśli, zachowanie,       

a nawet rozmowy z małżonkiem powinny ciągle dotyczyć kwestii, które, naszym 

zdaniem, nieświadomie dotrą do umysłu dziecka.  

 Oczywiście w domu będziecie dyskutować również o innych rzeczach. Jednak 

kiedy rozmawiacie w obecności dziecka, powinniście zwrócić szczególną uwagę 

na fakt, że jest ono obok was. Jeśli to możliwe, nie należy poruszać w obecności 

dzieci kwestii, które ich nie dotyczą i nie są dla nich konstruktywne. Powinniście 

też unikać tematów, które mogą być dla nich przygnębiające. Przed dziećmi nie 

powinno się ujawniać problemów, które są dla nich nie do zniesienia albo mogą 

wywrzeć negatywne wrażenie w ich umysłach i sercach. Kiedy dzieci są w pobli-

żu, wszelkie konwersacje, debaty i dyskusje, czy to w domu czy w biurze, po-

winny być przeprowadzane z uwzględnieniem obecności dzieci.  

 Każda rozmowa prowadzona w obecności dzieci powinna w najwyższym 

stopniu koncentrować się na Bogu, naszej wierze w Niego, na Jego błogosławień-

stwach i religii. Zasada jest taka, że powinniście rozmawiać tylko o takich spra-

wach, wartościach i regułach, za którymi – zgodnie z waszą wolą – dzieci powin-

ny podążać w przyszłości. Dzięki temu będą dorastały świadome tego, o co po-

winny się troszczyć. Jeśli te wszystkie sugestie i zalecenia potraktujemy jako 

receptę na zdrowe życie, duża część problemów, którym dzieci stawiają czoła, 

zostanie wyeliminowana. W przyszłości pojawią się oczywiście inne problemy, 

ale omówimy je w odpowiednim czasie. 

 

b) Umiar litości i miłosierdzia 

 

Inna kwestia, którą chcielibyśmy tu przedyskutować, dotyczy uczenia naszych 

dzieci litości i miłosierdzia, tak by wyrosły na tytanów miłosierdzia. Najkrótszą   

i najbardziej efektowną metodą jest, ponownie, dawanie dobrego przykładu tak, 

by dzieci w środowisku domowym mogły przyjrzeć się tej wartości. Przykłado-

wo, jeżeli oboje rodzice są skorzy do pomocy i ze współczuciem słuchają o pro-

blemach drugiego człowieka przychodzącego prosić ich o pomoc, wtedy takie 
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zachowanie będzie miało ogromny wpływ na rozwijanie idei dobroci i miłosier-

dzia w naszych dzieciach.  

 Skłonność do miłosierdzia przekazywana jest z rodziców na dzieci. Na przy-

kład niektóre dzieci, w porównaniu z innymi, łatwo wpadają w płacz, nawet gdy 

są bardzo małe. Takie zachowanie jest oznaką, że dziecko będzie w przyszłości 

osobą wrażliwą i emocjonalną. Jednakże niektóre dzieci tylko udają, że płaczą po 

to, by skupić na sobie uwagę rodziców lub żeby osiągnąć jakiś cel. Płacz, który 

pochodzi z wrażliwości, zawsze jest inny. Jeśli chcemy, by nasze dziecko było 

hojne, czułe i współczujące, powinniśmy zapewnić mu ciepłe, pełne czułości        

i miłosierdzia środowisko domowe. 

 Edukacja, dzięki której dziecko wyrasta na osobę skąpą, egoistyczną i lubiącą 

dobra materialne, buduje też wzorzec, jak być samolubnym, egocentrycznym, agre-

sywnym i buntowniczym. Jeśli dziecko nie było uczone, by podążać za zasadami 

i wartościami Boskiej moralności, wtedy taki trening będzie miał niepomyślne 

konsekwencje dotyczące jego przyszłego życia na tym świecie i na tamtym. 

 Tak naprawdę litość i miłosierdzie są niesamowicie ważne. Wyrazami takiej 

duchowości są hojność i dobroć. Tytani miłosierdzia są zawsze zwycięzcami,       

a ludzie bezlitośni zawsze przegrywają. Ludzie szczodrzy mogą wejść do Raju 

nawet wtedy, gdy sporadycznie spowodują jakieś problemy. Natomiast szanse na 

to, że człowiek małoduszny wejdzie do Raju, są niewielkie, nawet jeśli jest on 

wierzący. Dlatego też musimy rozwijać w naszych dzieciach miłosierdzie i współ-

czucie, dobroczynność i chęć do pomocy innym tak, by nie uległy temu światu, 

nie zagubiły się w jego materialności i nie zapomniały o innych istotach ludzkich. 

Powinniście uczyć swoje potomstwo, jak składać datki na cele dobroczynne, wte-

dy ono, gdy dorośnie, będzie robić to samo. Dzieci będą podążały swymi sercami, 

duszami i umysłami ścieżką wiodącą do Boga. Należy podkreślić to ponownie, że 

wszystkie wysiłki zmierzające do nauczania dobroczynności nie przyniosą efektu, 

jeśli nie poprzemy ich słowami i czynami. Jeśli swoim zachowaniem dajemy 

wzór, wtedy nasze słowa będą skuteczne niczym szept anioła. 

 

c) Nagrody 

 

Kolejna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę, to nagradzanie naszych dzieci    

w stosunku adekwatnym do ich osiągnięć. Używam tu pojęcia „stosunek”, po-

nieważ właściwsze jest danie większej nagrody za bardziej znaczący sukces       

(w stosunku do jego znaczenia) oraz małej nagrody za mniejsze osiągniecie (zgo-

dnie z regułą sprawiedliwości). W rzeczywistości wymogiem Bożej moralności 
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jest to, by nagradzać każde osiągnięcie, czy to związane z kwestiami religijnymi 

czy dotyczące tego świata. 

 Z tego punku widzenia „rodzice” do pewnego stopnia są myślicielami, mędr-

cami i wychowawcami. Powinni oni próbować rozumieć, ostrożnie analizować     

i z największą troską chronić swoje dzieci. Oczywiste jest, że dzieci nie będą 

miały ukształtowanych odczuć i przemyśleń, jeśli rodzice nie okażą im tyle uwagi 

i nie nadadzą takiego znaczenia, jakim obdarzają swój dom i posiadłość. 

 Należy jeszcze raz powrócić do fundamentalnego źródła, by odnaleźć zasady 

dotyczące postępowania wobec dzieci w różnych sytuacjach. Podstawowym źró-

dłem jest Boża moralność. W przyszłym życiu Bóg obiecuje Raj jako nagrodę dla 

tych, którzy spełniali dobre uczynki oraz karę dla tych, którzy w tym życiu do-

puszczali się złych czynów. Uwzględniając tę obietnicę, czytamy w Koranie:       

„I (wspomnijcie także), kiedy wasz Pan ogłosił: «Jeśli będziecie wdzięczni (za 

Moje łaski), to Ja z pewnością dam wam więcej. Jeśli jednak okażecie niewdzię-

czność, to – zaiste – Moja kara będzie sroga»” (14,7). 

 Powinniśmy okazywać taką wymierzoną i ostrożną postawę wobec dziecka, 

które przyjęło Bożą moralność - wtedy Bóg nie skaże nas na samotność.  

 

d) Przygotowywanie dziecka na przyszłość 

 

Jest jeszcze jeden, ostatni punkt, którego omówienie byłoby użyteczne w tym 

kontekście. Oczywiste jest, że dzieci należy traktować i uczyć w ten sposób, by 

brać pod uwagę ich środowisko społeczne, wiek, zaplecze oświatowe i kulturowe. 

Jeśli dziecko ma pięć lat, wtedy cała wiedza religijna, którą mu przekazujemy       

i uczymy, musi być współmierna z poziomem jego rozumowania, dokładnie tak 

jak przygotowujemy jedzenie dostosowane do wieku dziecka. Podobnie, kiedy to 

samo dziecko ma lat siedem, należy wybrać inne informacje, natomiast kiedy ma 

dziesięć lat, trzeba przeorganizować to, czego będzie ono nauczane w tym wieku. 

 Niemniej, jest pewna istotna kwestia związana z treściami, których nauczamy. 

Jakąkolwiek wiedzę przekazujemy, powinna ona dotyczyć przyszłego etapu roz-

woju dziecka, a nie jego obecnego wieku. Dzieci nauczą się i zrozumieją to, co 

jest adekwatne do ich wieku poprzez doświadczenie. W tym sensie to, czego do-

wiadują się od nauczycieli i rówieśników, może być wystarczające. Dlatego też 

poziom, na którym chcemy nauczyć je wykształcenia moralnego, powinien być    

o jeden wyższy niż ten, którego uczą się w szkole lub najbliższym otoczeniu. 

 Ali ibn Abi Talib (niech Bóg ma go w swojej opiece) powiedział: „Powinni-

ście nauczać wasze dzieci wiedzy i kultury nie waszych czasów, ale manier i mo-



                  
72 

 

rałów następnego wieku; dzieci są stworzone do życia nie w waszych czasach, ale 

w innym okresie”. Jeżeli tę zasadę zinterpretujemy przez pryzmat ogólnej wiedzy 

i kultury, możemy uznać, że ograniczanie się do prezentowania informacji i ucze-

nia się jest krótkowzroczne i jeśli nie uczynimy postępów, inni pozostawią nas    

w tyle. Kiedy tę zasadę zastosujemy do nauczania dzieci, okaże się, że więcej 

korzyści przyniesie czerpanie z nauczania, które sięga poza teraźniejszość i bierze 

pod uwagę przyszłość. W rzeczywistości dziecko powinno mieć styczność z edu-

kacją odpowiednią dla siedmiolatka, kiedy ma sześć lat albo dla ośmiolatka, kie-

dy ma lat siedem. 

 Podsumowując te rozważania można stwierdzić, że poziom edukacji moralno-

religijnej, którą prezentujemy dziecku w wieku pięciu lat, powinien być konty-

nuowany i rozwijany krok po kroku aż do okresu dojrzewania. Zagadnienia i ma-

teriały związane z edukacją należy dobierać ostrożnie, uwzględniając wiek dziec-

ka tak, aby poruszane kwestie nie powodowały problemów w jego rozumowaniu. 

Dziecko powinno być w stanie przyswajać treści, których je nauczmy. Jeśli bę-

dziecie próbować uczyć piętnastolatka na poziomie rozumowania dwudziestolat-

ka, wtedy wywrócicie świat tego młodego człowieka do góry nogami i wprowa-

dzicie zamęt w jego pojmowaniu religii, wiary i wartości moralnych. Tak jak 

każdy potrzebuje innego pożywienia dostosowanego do jego cech genetycznych   

i fizycznych, tak samo umysł, emocje, świadomość, rozumienie czy serce także 

potrzebują pokarmu zależnego od poziomu rozwoju.  

 Jeśli próbujecie nauczać wielu różnych rzeczy kogoś, kto znajduje się pod 

waszą kuratelą, ale nie będziecie rozumieli jego społecznego, intelektualnego i me-

ntalnego poziomu oraz jego zdolności, wtedy emocjonalnie odepchniecie go od 

siebie. To dar od Boga, że niektórzy młodzi ludzie potrafią nadal zachowywać 

solidną i silną wiarę i emocje, mimo że otrzymali niewłaściwą edukację i naucza-

no ich błędnych praktyk. W pewnych przypadkach ludzie, którzy doświadczyli 

niepoprawnej edukacji, mieli potem upośledzone zdolności intelektualne i psy-

chiczne. Oznacza to, że żyją oni na poziomie mentalnym piętnastolatka, mimo że 

są już dorośli. Takie osoby z dużym prawdopodobieństwem mogą doświadczyć 

kryzysu wiary i jeśli pewnego dnia zetkną się z religijnymi czy społecznymi teo-

riami albo ideami, które są poza ich poziomem pojmowania, mogą odrzucić swo-

ją wiarę.  

 Religia czyni pewne wskazania, uwzględniając warunek, że edukacja będzie 

dopasowana do wieku dziecka. Stawia też jeszcze jeden, bardziej rozbudowany: 

jeżeli odprawianie modlitwy jest obowiązkowe dla piętnastolatka, powinniście 

nauczyć go tego w wieku lat dziesięciu. Podobnie należy nauczyć dzieci pościć, 
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zanim zwyczaj ten stanie się obowiązkowy. W ten sposób dacie im czas, by się 

przyzwyczaiły. Ta reguła może być zastosowana do wszystkich zasad mających 

kształtować dziecko w oparciu o jego wiek.  

 Chciałbym podkreślić, że nasze zdecydowane stwierdzenia dotyczące osądów 

wartości pochodzą stąd, że nasze stanowisko opiera się na Koranie i tradycji Pro-

roka. Wierzymy, że edukacja i trening dzieci powinien rozpocząć się we wcze-

snym wieku, umożliwiając im naukę, kiedy są jeszcze małe. Jest to najskutecz-

niejsza metoda. Kiedy chcemy, by dzieci w wieku, w którym nabywają roztrop-

ności, zaczęły wypełniać obowiązki religijne, powinniśmy nauczyć je tych po-

winności i modlitw znacznie wcześniej. Już wielokrotnie zaobserwowaliśmy po-

zytywne rezultaty takiego podejścia. 

 Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o pewnych cechach i właściwościach przy-

pisanych do konkretnego wieku, opartych na poglądach imama Jafara: okres dzie-

ciństwa trwa do siedmiu lat. Dziecko naśladuje wszystko, co zobaczy, a jego ży-

cie opiera się na graniu w różne gry. Bawicie się razem z nim i lubicie to, a dziecku 

także się to podoba. Uczy się tego, co robicie i naśladuje was. Jego życie w tym 

czasie składa się głównie z grania i naśladowania. Po tym okresie następuje faza 

wpajania, uzależniona od jego poziomu rozumienia. Powinniśmy wtedy pomóc 

dziecku przejść przez proces wdrażania, a potem motywować je do nauki i inter-

nalizacji (uwewnętrznienia) wartości duchowych – zgodnie z jego poziomem i zdo-

lnością rozumienia. Jest to okres studiowania i odkrywania słowa Bożego, na 

przykład Koranu i wymaga wiele czasu. Potem zaczyna się etap zrozumienia te-

go, co jest zabronione, a co dozwolone. Na to też potrzeba wiele czasu. 

 Nawiązując do teorii i metody imama Jafara, rozwój religijny i społeczny 

człowieka powinien zakończyć się do dwudziestego pierwszego roku życia 

dziecka. Sugeruje się tu, że nauczanie osoby nowych rzeczy dotyczących warto-

ści i kwestii duchowych po tym czasie nie będzie łatwe. Dlatego człowieka po-

winno się uczyć i wszczepiać mu zagadnienia religijne, zanim skończy dwadzie-

ścia jeden lat, bo tylko wtedy je przyswoi. Człowiek powinien przed tym okresem 

życia przyswajać i internalizować (uwewnętrznić) wartości religijne łącznie z pra-

ktycznymi, teoretycznymi, intelektualnymi i logicznymi aspektami religii jako 

całości. To pomoże mu zyskać solidne religijne podstawy. Tirmidhi donosił, że 

Wysłannik Boży powiedział: „Powinniście uczyć swoje dzieci, jak odmawiać co-

dzienną modlitwę, począwszy od siedmiu lat”41. Zanim dziecko skończy siedem 

lat, będzie was naśladowało kierując się swoją wewnętrzną ciekawością. Waszym 

                                                 
41 Sunan at-Tirmidhi, „Salat” 182. 
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obowiązkiem po każdej czynności jest wyjaśnienie dziecku tego, co robicie. Po-

winniście zachęcać dziecko – lub jeśli trzeba – ostrzegać je przed konsekwencja-

mi pewnych działań. Oznacza to, że kiedy dziecko jest małe, ważne jest wyja-

śnianie i nauczanie różnych rzeczy poprzez dawanie przykładu i korzystanie z 

odpowiednich metod behawioralnych. Później ważniejsze będzie wytłumaczenie 

dziecku pewnych kwestii bardziej szczegółowo, uwzględniając jego poziom zro-

zumienia i osiągnięcie konkretnego wieku. W świetle tych dowodów i wyjaśnień 

oferowanych dziecku można uznać, że powinno ono być traktowane jak dojrzałe 

w oczach Boga i szanowane, kiedy osiągnie sześć, osiem, a najpóźniej dziesięć 

lat. Dzieci należy traktować z wielką troską i okazywać im cierpliwość niczym 

Prorok. Taka samą troskę i cierpliwość powinniśmy okazywać dziecku, kiedy 

uczymy je modlitwy. 

 Wysłannik Boży powiedział: „Skromność jest ważnym aspektem wiary”42.    

W innej tradycji Prorok stwierdził: „Ten, kto nie ma skromności, nie ma wiary”43. 

Dlatego, jeśli chcemy, by nasze dzieci wyrosły na wierne, przyzwoite, dobrze 

wychowanie osoby, które zinternalizowały moralne wartości Koranu, a kiedy 

dorosną, dadzą dobry przykład innym, musimy pracować z nimi, kiedy są małe. 

                                                 
42 Sahih Muslim, „Iman” 57,58; Sahih al-Bukhari, „Iman” 3; Sunan Abu Dawud, „Sunnah” 14, Sunan 

an-Nasa'i, „Iman” 16; Sunan ibn Majah, „Mukaddimah” 9. 
43 Ali al-Muttaqi, al-Kanz al-Ummal, 3/119. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

EDUKACJA RELIGIJNA DZIECKA 

 

   

Małżeństwo w islamie jest bardzo poważnym przedsięwzięciem, którym należy 

zajmować się z należytym wyczuciem. Pary planujące ślub nie są jedynie przy-

szłymi rodzicami, ale też przyszłymi nauczycielami. Dlatego też małżeństwo, 

jeśli ma wypełnić swoją misję, nie powinno być zawierane przed osiągnięciem 

przez kandydatów odpowiedniego wieku. 

 Imam Jafar zażądał od swoich uczniów, by odwlekli rozpoczęcie swoich mał-

żeństw. Także Abu Hanika nie pozwolił uczniowi, imamowi Abu Yusuf, ożenić 

się przez określony czas, mówiąc mu: „Najpierw powinieneś ukończyć swoje szko-

lenie i edukację; zanim się ożenisz, powinieneś dobrze nauczyć się przedmiotów, 

które musisz pojąć. W przeciwnym razie twoja edukacja nie będzie kompletna. 

Poza tym musisz znaleźć pracę, by utrzymać swoją rodzinę na przyzwoitym po-

ziomie. Kiedy spełnisz te warunki, twoja ścieżka życiowa będzie bardziej przej-

rzysta”. Takie słowa Abu Hanifa głosił swojemu uczniowi, który uzyskał stopień 

Szejka al-Islam podczas panowania dynastii Abbasydów. 

 W ten sposób postanowił postąpić Abu Hanifa, wielka postać, znana jako twór-

ca prawa teoretycznego. Imam Jafar, który także nauczał, aby nie spieszyć się do 

wczesnego małżeństwa, był jednym z potomków Wysłannika Bożego. Dzięki tej 

poradzie powinniśmy zrozumieć, że instytucja małżeństwa wymaga od nas wiel-

kiego namysłu i troski. Pod tym względem, kiedy podejmujemy decyzję, kogo 

poślubić, musimy zadać sobie następujące pytania: „Czy ta osoba jest kompetent-

na, by uczyć dzieci tak jak nauczyciel? Czy para wydaje się wystarczająco doj-

rzała, by dzielić ze sobą życie? Czy para jest wystarczająco wyposażona, by 

przygotować dzieci do życia w zgodzie z naszą ścieżką?”. Jeżeli przyszli małżon-

kowie potrafią odpowiedzieć na wszystkie pytania twierdząco, oznacza to, że są 

gotowi na małżeństwo. Ale jeżeli nie są zdolni do samokontroli, jeśli nie potrafią 

współpracować z ludźmi dookoła, jeśli codziennie powodują problemy, wtedy nie 

można o nich powiedzieć, że są gotowi na małżeństwo i wychowywanie dzieci. 

Czynienie wkładu w przyszłość muzułmanów – co powinno być celem każdej 
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jednostki – zależy od istnienia idealnych jednostek i idealnych rodzin. Tak wznio-

sły cel może być jedynie realizowany przez ludzi, których serca są czyste jak 

Ka’ba, których wartość jest tak wielka jak Mount Everest, a ich duchowość sięga 

drzewa lote (tur. Sideratul Muntaha)44, czyli najdalej gdzie się da. Nie jest to cel 

do zrealizowania dla tych, którzy buntują się przeciw Bogu Wszechmogącemu, 

mają nieczyste myśli i zepsute sumienia. Dobrze wychowane i oświecone poko-

lenia, które osiągnęły dojrzałość wewnętrzną i zewnętrzną, będą – dzięki łasce     

i pomocy Allaha Wszechmogącego – realizować ten ideał. Chciałbym powtórzyć, 

co Posłaniec Boży powiedział do Habbaba ibn Arata: „Bóg to wynagrodzi, ale to, 

co ty potrzebujesz zrobić, to spełnić wymagania w tych sprawach”45.  

 Poniższe wersy z dzieła czcigodnego Alvarlı Efe46 pięknie opisują to, co pró-

bujemy powiedzieć:  

 

„Jeśli twoje łzy zamieniają się w strumień 

Jeśli rozpaczasz niczym Ayyub 

Jeśli twe serce szczerze żałuje, 

Czyż On nie okaże zrozumienia? 

Jeśli zbliżysz się do Jego drzwi, 

Gotowy dać Mu wszystko co masz, 

I służyć jak ci rozkazał, 

Czyż nie da ci żadnej nagrody?” 

 

 Zatem jeśli z oczu płyną nam łzy i wysilamy się, by odkrywać nowe światy,   

w każdym miejscu spoczynku otrzymamy dobre wieści, za każdym razem odczu-

jemy błogosławieństwo Boga i zawsze będziemy do niego zmierzać, bez żadnego 

uwikłania. Taki jest kształt naszej wiary we Wszechmogącego. Wierzymy całko-

wicie, że On nas usprawiedliwi w naszych dobrych intencjach. 

                                                 
44 Sidrat Muntaha (arab.) jest to – według hadisów – drzewo krańcowe [graniczne] w raju, w sió-

dmym niebie, które korzenie posiada w szóstym niebie, i spod którego wypływają rzeki rajskie. Jest to 
także drzewo, które rośnie na samej górze raju i ocienia całe niebo. W każdym razie istotą tego 

drzewa jest to, że jest ono najdalej jak się tylko da. Muntaha to: kraniec, ostateczność, koniec, ostatnia 

granica, zakazany (J. Kulwicka-Kamińska, Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, 
Toruń 2004, s. 100, 87). 

Drzewo to oznacza coś co jest odległe jakie może być i w takim sensie F. Gulen właśnie używa 

jego znaczenia w kontekście tego o czym tu pisze. Jeśli w tytule książki mamy drzewo (cedr) to ta 
aluzja do innego drzewa jest także ważna… 
45 Sahih al-Bukhari, „Manaqib” 25; „Ikrah” 1. 
46 Muhammed Lütfi Efendi (1868-1956), znany też jako Alvarlı Efe, był szanowanym uczonym, prze-
dstawicielem sufizmu i jednym z nauczycieli Fethullah Gülena. 
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  Jeśli rodzice pragną, by dzieci okazywały pewien sposób zachowania, bardzo 

ważne jest, by sami zachowywali się w ten sposób. Aby wzmocnić efekt, muszą 

także być uprzejmi, uczuciowi i czuli. Tym sposobem domy zamienią się w insty-

tucje edukacyjne. 

 

 

1. Wychowanie dziecka o wielu zdolnościach 

  

Jeżeli chcemy, by nasze dzieci wyrosły na istoty odważne, nie powinniśmy stra-

szyć ich historiami o wampirach, duchach, gigantach itd. Powinniśmy wychować 

je na silne jednostki z ugruntowaną wiarą, która pomoże im stawić czoła wszel-

kim trudnościom.  

 Jeśli naprawdę pragniemy, by nasze dzieci zaczęły wierzyć, wtedy wszystko, 

cokolwiek robimy, cały nasz stosunek do danego przedmiotu i jego zrozumienie, 

sposób, w jaki kładziemy się do łóżka i z niego wstajemy, wysiłek, który wkła-

damy w modlitwę, sposób, w jaki rozpościerany nasze skrzydła czułości ponad 

dziećmi – wszystko to musi odzwierciedlać naszą wiarę w Boga, a serca dzieci 

przepełniać tą wiarą. Powinniśmy zawsze starać się być idealnymi dla nich tak, 

żeby uniknąć wszelkich zachowań, które spowodują, że nasze dzieci będą nami 

pogardzać.  

 Musimy zawsze dbać o naszą godność, a w oczach potomstwa być wywyż-

szanym, tak, by rzeczy, które im powiemy, wpłynęły na ich serca i by nasi podo-

pieczni nie buntowali się przeciw naszej woli. W tym względzie można uznać, że 

ojciec, któremu brakuje powagi, prawdopodobnie może być przyjacielem dla 

naszych dzieci, ale nigdy nie stanie się ich nauczycielem i nie wychowa ich w taki 

sposób, jak by chciał. 

 Nasze domy powinny zawsze przypominać atmosferę taką, jak w świątyni      

i w szkole zarazem. Tylko w ten sposób możemy zaspokoić duchowość naszego 

dziecka, jego serce i duszę, a dzięki temu uchronić je przed staniem się niewolni-

kiem jego potrzeb materialnych.  

   

 

2. Zapoznawanie naszych dzieci z meczetami jak najwcześniej 

  

W Erze Szczęścia (okres dotyczący życia Proroka Muhammada – niech będzie     

z nim pokój i błogosławieństwo) dzieci mogły wchodzić do meczetu, kiedy tylko 

chciały, bez względu na swój wiek. Szkoda, że współcześnie przyprowadzanie 
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dzieci do meczetu traktujemy jak pogwałcenie jego świętości. Przykro też, że      

w wielu meczetach widzimy, jak starsi ludzie odpędzają dzieci, strasząc je. Takie 

ograniczone osoby niestety sądzą, że potępiając zachowanie dzieci, ochraniają do-

stojeństwo meczetu. W rzeczywistości to, co robią, przeczy tradycji Wysłannika 

Bożego, który radził muzułmanom, by modląc się w meczecie stali w ten sposób, 

by mężczyźni byli na przedzie, za nimi chłopcy, a dalej kobiety i dziewczynki. 

 Jeśli taki porządek miejsc zostanie zachowany, dzieci zobaczą przyjemność    

i oddanie dorosłych podczas modlitwy, a dzięki temu same staną się bardziej chętne 

do praktykowania modłów. Dlatego zamiast odstraszać dzieci, powinniśmy, w mia-

rę możliwości, raczej zachęcać je do modlitwy drobnymi prezentami, tak by miały 

do niej pozytywne nastawienie. Trzeba nakłaniać je, by pokochały meczety wraz     

z ich ogrodami, a także dążyć do tego, by zawsze pamiętały o ich nienaruszalności. 

Kiedy Wysłannik Boży modlił się w meczecie, wziął swoją wnuczkę, Umamah, na 

plecy. Gdy się zmęczył, odstawił ją na ziemię, ale zanim skończył modlitwę, 

podniósł ją ponownie. W związku z tym, że jest to zachowanie zaprezentowane 

przez Wysłannika Bożego – ostatecznego przewodnika, ma ono ogromne znacze-

nie. Wspaniały Prorok w kontekście zabierania dzieci do meczetu nigdy nie wy-

powiadał się w taki sposób, ani nie okazywał swojego nastawienia, które uznali-

byśmy za surowe. Dlatego w naszym sąsiedztwie powinno być przygotowane 

jakieś piękne miejsce na meczet, a nasze domy powinny stać się miejscami mo-

dlitwy. Dzieci ujrzałyby wtedy te płaszczyzny życia, które przypominałyby im     

o istnieniu Boga we wszystkim, co widzą dookoła; traktowałyby życie z pobożną 

mądrością, a dzięki wolnej woli i świadomości wybrałyby swoją drogę i podążały 

nią. Zastanówmy się nad zalecanymi modlitwami. Kiedy dziecko jest wystarcza-

jąco duże, by się modlić, ojciec powinien wziąć je za rękę i zaprowadzić na dy-

wan modlitewny matki, zachęcając je do pogłębiania duchowości i całkowitego 

oddania się islamowi. Będzie to wielkie osiągnięcie, jeśli uzyska oczekiwany re-

zultat, ponieważ kiedy zwracamy się do Boga, modlitwy są najważniejsze. 

 

 

3. Odpowiadanie na dziecięce pytania od najmłodszych lat 

 

Wasze dzieci mogą nurtować pytania dotyczące modlitw i innych kwestii religij-

nych. Dzieci introwertyczne są zazwyczaj zbyt nieśmiałe, by rozmawiać o tym    

z rodzicami. Ważne jest, by się otwierały i zadawały wszelkie pytania dotyczące 

wspomnianych tematów. Jeżeli pozostawimy dylematy bez odpowiedzi, wtedy 
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urosną one wraz z dzieckiem, a po dłuższym czasie wszelkie wątpliwości i waha-

nia zamienią się w jadowitego węża, który zatruje im serca. 

 Czasem wątpliwości nurtujące dziecko mogą zamienić się w gwałtownie po-

głębiającą się ranę, co w konsekwencji doprowadzi do wewnętrznego załamania 

się dziecka. Niekiedy jest za późno, by zorientować się, co się stało. Bywa, że 

widzimy, jak nasze dziecko modli się z nami w meczecie powtarzając: „Nie ma 

bóstwa nad Allaha”. Jednak w rzeczywistości mogło ono ulec swojemu we-

wnętrznemu rozdarciu i zagubić się w duchowym chaosie. Wysyłamy nasze dzie-

ci na studia, ponieważ chcemy, by zdobyły pewien status społeczny i miały świe-

tlaną przyszłość. Jednak jeśli nie mają one odpowiedniego duchowego zaplecza, 

w sposób nieunikniony przyjmą pewne poglądy i nastawienie niezgodne z naszą 

religią. Z tego punku widzenia dziecko nigdy nie powinno być pozbawione od-

powiedniego do jego wieku, mentalnego, emocjonalnego i duchowego wsparcia. 

W przeszłości dzieci powierzano nianiom, które, mając dostęp do ich świata we-

wnętrznego, nauczały je także duchowości. W rzeczywistości taką edukacją po-

winni zajmować się jedynie rodzice. Jeśli nie są w stanie, wtedy powinni się 

upewnić, że obowiązek ten wypełnia kompetentny opiekun. Dzięki temu rodzice 

uchronią dziecko przed zagubieniem. Silna wiara, pewna świadomość służby       

i nieskazitelna moralność jest możliwa do osiągnięcia jedynie dzięki najgłębsze-

mu zrozumieniu.  

 

 

4. Oddawanie czci i modlitwy na oczach naszych dzieci 

  

W naszych domach powinno być specjalne miejsce i czas na modlitwę. Jeśli jest 

taka możliwość, powinniśmy modlić się w kongregacji albo zabrać dziecko do 

meczetu, trzymając je po drodze za rękę. W zasadzie druga opcja jest bardziej 

praktyczna, szczególnie, gdy matka nie może odmawiać modlitwy w niektóre dni 

(podczas menstruacji itd.). Jako że nie modli się ona w te dni, dzieci mogą pomy-

śleć: „Wygląda na to, że oddawanie czci i modlitwy nie są obowiązkowe”. Wła-

śnie dlatego zabranie dzieci do meczetu, zwłaszcza w takie dni, jest dobrym po-

mysłem. Istnieje też inny sposób na zapobieganie nieporozumieniom: podczas 

dni, kiedy kobiety nie są zobligowane do modlitwy, matka może, jak zwykle, 

dokonać ablucji, usiąść na dywanie do modlitwy, wznieść ręce do Wszechmogą-

cego Boga i wznosić do Niego prośby. Czynności te mają wartość modlitwy, co 

więcej, uchronią dzieci przed niewłaściwym zrozumieniem sytuacji. Islamskie 

publikacje również zalecają takie zachowanie. Jest ono niezwykle ważne w pro-
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cesie wychowywania dzieci. Jeśli zachowujemy się w ten sposób, nasze dziecko 

zobaczy pochylające się głowy, oczy pełne łez i ręce wzniesione do modlitwy. 

Dzięki temu będzie wiedziało, że jest to prawdziwa służba Bogu.  

 Przyjdzie taki czas, gdy usłyszycie adhan (wezwanie do modlitwy), a nawet 

jeśli nie usłyszycie adhan, wasze dziecko zaalarmuje was niczym budzik: „Ma-

mo/tato, czas na modlitwę!”. Wtedy zbierzecie owoce swojej pracy.  

 Co więcej, powinniście każdego dnia przeznaczać czas na modlitwę do Pana. 

W tym momencie, już wcześniej zaplanowanym, należy ofiarować swoje modły 

Wszechmogącemu Bogu, wzywając Jego imię, niemal pokazując, że zawsze mo-

żemy szukać schronienia w Wywyższonym Stwórcy. Lepiej modlić się głośno, 

otwarcie. Towarzysze Wysłannika Bożego uczyli się błagania dzięki temu, że On 

je przy nich wypowiadał. Większość tych modlitw przekazała Jego żona Aisha, 

ale podobne przekazy znamy też od Alego, Hasana, Husayna (niech Bóg ma ich 

w swojej opiece). 

 Jak wyraźnie widać, żeby nauczyć dzieci modlitwy, musimy sprawić, by ją 

słyszały. Jeżeli chcecie, by wasze dzieci były wrażliwe i drżały, słysząc imię Bo-

ga, powinniście ponad wszystkimi pokazywać im to w praktyce.  

 W swoim życiu byłem świadkiem takich scen, że do dziś jestem poruszony na 

ich wspomnienie. Wielki wpływ wywarł na mnie widok mojej modlącej się babci. 

Byłem jeszcze małym dzieckiem, kiedy odeszła, ale nadal pamiętam, jak drżała, 

gdy mój ojciec recytował strofy Koranu lub zaczynał mówić o islamie. Te kwestie 

miały dla niej tak ogromne znaczenie, że kiedy w jej obecności entuzjastycznie 

wypowiedziałeś: „Allah” (niech Jego chwała będzie wywyższona), ona natych-

miast bladła i trwało to cały dzień. Jej postawa wywarła na mnie ogromny wpływ. 

Podobnie jej szczere modlitwy i autentyczne łzy bardzo na mnie oddziaływały, 

mimo że była analfabetą i posiadała niewielką wiedzę o świecie. Słuchałem, jak 

uczeni ludzie wygłaszają entuzjastyczne kazania, ale żaden z nich nie wpłynął na 

mnie w taki sposób, w jaki zrobiła to babcia. Mogę uznać, że to, iż jestem mu-

zułmaninem, zawdzięczam szczerości moich rodziców i babci. 

 Zatem rodzice powinni zważać na to, jak zachowują się w domu. Jak wspo-

mniałem wcześniej, nawet najmniejsze przedstawienie swoich zmartwień Wszech-

mogącemu, błagania pod Jego drzwiami, czy modlenie się otwarcie, z zupełnym 

oddaniem się Wywyższonemu Stwórcy – wszystko to wpłynie na wasze dziecko 

mocniej niż cokolwiek innego. Wysiłki, które czyniliście, by zatroszczyć się o ży-

cie ostateczne, będące waszą największą troską, na pewno zostawią piętno w umy-

słach dzieci, które na zawsze zapamiętają was modlących się z pełnym nadziei 

szacunkiem. W rzeczywistości musicie modlić się tak, jakbyście widzieli Boga, 
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tak jakby On zawsze był obecny wśród was. Sposób, w jaki stoicie, kłaniacie się, 

upadacie lub siadacie podczas modlitwy, wszystko to powinno przywoływać Bo-

ga. Wasza postawa przed Nim powinna być zilustrowana w ten sposób: wyobraź-

cie sobie, że spotykacie Boga, a On mówi: „Mój sługo! Powstań i zrób rachunek 

swoich czynów!”. Dlatego właśnie stoimy w pokorze i pełni szacunku, oczekując 

Bożej litości. Taki stan modlitwy, podczas którego odczuwamy wzniosłość Boga  

i całkowicie rozumiemy swoją znikomość, jest prawdziwym bodźcem dla wszy-

stkich osób w domu, łącznie z nami. W hadisie (powiedzenie Proroka) – choć nie 

jesteśmy pewni jego autentyczności – Wysłannik Boży stwierdził: „Mam taką 

chwilę z Bogiem, że dokładnie w tym momencie ani najwyższej rangi aniołowie 

ani inne istoty nie zbliżą się do mnie”47.  

 Zatem, powinniśmy doświadczyć takiej chwili, oświeconego momentu, który 

zainspiruje nasze dzieci do ich własnej modlitwy, gdy nadejdzie odpowiednia 

pora. W przyszłości, kiedykolwiek nasze dzieci napotkają niebezpieczeństwo, 

które może podważyć ich wiarę i uwielbienie, na ratunek przybędzie im, jak prze-

wodnik ukazujący drogę, wspomnienie was modlących się.  

 Zapewniam was, że właśnie tak to będzie działać, bowiem Koran nawiązuje 

do takiego psychologicznego faktu w surze „Józef”. Wiemy, że prorok Józef nie 

był osobą, która dała się uwieść kobietom. Jednak w Koranie czytamy: „Zaiste, 

ona płonęła pożądaniem do niego. On także by jej pragnął, gdyby nie zobaczył 

wcześniej dowodu od swojego Pana (dlatego teraz chciał tylko uciec od niej i jej 

natarczywości)” (12,24). 

 Według niektórych wspaniałych uczonych objaśniających Koran, znak, który 

zobaczył Józef, był wizerunkiem jego ojca, proroka Jakuba. Ten z kolei przyłożył 

dłonie do ust i ze zdziwieniem zwołał: „Józef!”. Zdarzenie to przywołało Józefa, 

który był wzorem niewinności, do rozsądku i sprawiło, że krzyknął: „Boże, wy-

bacz!”.  

 Wasze wzruszone oczy i szczere szukanie schronienia w Bogu będę odgrywa-

ły kluczową rolę w przyszłym życiu dziecka, pomagając chronić je przed możli-

wym upadkiem. Będą też żywym obrazem, istniejącym w podświadomości 

dziecka, a kiedy na jego drodze pojawi się pokusa, wasz obraz, który będzie wo-

łał: „Moje drogie dziecko, co robisz!”, posłuży jako przewodnik odciągający wa-

sze dzieci od różnych niebezpieczeństw. 

 

 

                                                 
47 Al-Ajluni, Kashf al-Khafa, 2:173. 
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5. Szacunek dla Koranu 

  

Niezwykle ważne jest, by cytować dzieciom Koran i uczyć je, jak się go czyta. 

Jednak istnieje coś nawet ważniejszego. Jest to uświadamianie dziecku, że to, co 

przeczytano, jest „Słowem Allaha”. Obecnie jednym z najpowszechniejszych 

problemów, jakie się pojawiają, to – niestety – deklamowanie strof Koranu przez 

niektórych ludzi w taki sposób, że nie wychodzi ono poza zwykłe brzmienie. Jeśli 

recytując Koran, chcecie dać dobry przykład, róbcie to tak, jakbyście stali przed 

samym Bogiem Wszechmogącym, wtedy jeszcze raz podbijecie serca tych, któ-

rzy są wokół was. Jeśli podczas cytowania Koranu pozwolicie, by po policzkach 

spłynęły wam łzy, wasze dziecko nauczy się naprawdę wiele. Deklamowanie Ko-

ranu bez zaangażowania emocjonalnego może doprowadzić do tego, że staniemy 

się mniej wrażliwi.  

 W hadisie możemy przeczytać: „Osoba recytująca Koran najpiękniej jest tą, 

która recytuje go w wielkim smutku”. W innym hadisie stwierdza się: „Koran 

ujawniono w smutny sposób”48. 

 Biorąc pod uwagę fakt, że Koran ma do czynienia z istotami ludzkimi, które 

posiadają różne zmartwienia (z pewnością je mają), recytując go, powinniśmy 

odzwierciedlić smutek. Jednym z najważniejszych sposobów, by osiągnąć ten 

poziom, jest zrozumienie tego, co Koran nam przekazuje. Musimy go szanować, 

nawet jeśli nie rozumiemy, co głosi, ponieważ jest to słowo Allaha. Jednak jeśli 

dokonamy pewnego wysiłku, by zrozumieć jego znaczenie, jest to wskazówka, że 

później będziemy go szanować. Co więcej, wasze dziecko będzie odczuwało na-

ukę z Koranu głębiej w swoim sercu i umyśle, a w ten sposób zaspokoi duchowe 

pragnienie do stopnia, na jaki pozwala jego poziom zrozumienia. 

 Ci, którzy są zadowoleni ze zrozumienia jedynie dosłownego przekazu Kora-

nu mogą być traktowani jako osoby posiadające niewielką znajomość rozumienia 

religii. Jeśli chodzi o tych, którzy nie mają nawet najmniejszego kontaktu z Kora-

nem, są oni w kompletnej rozterce. Uczenie się głębszego znaczenia wersów Ko-

ranu i przekazywanie potem tego naszym dzieciom ma największe znaczenie       

w kontekście zdobywania nagród obiecanych przez Koran. 

 Aby wyjaśnić wspomniany wcześniej hadis, Hafiz Munawi opisuje następują-

ce zdarzenie: „Mały chłopiec nauczył się prawie całego Koranu na pamięć. Spę-

dzał noce, cytując Koran i odprawiając modły, a rano, blady i zmęczony, poszedł 

do swojego nauczyciela. Jego mentor był wielkim uczonym i prawdziwym du-

                                                 
48 Ibn Maja, „Iqama” 176; „Zuhd” 19. 
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chowym przewodnikiem. Wypytał swoich studentów o chłopca, a oni odparli:    

«o Mistrzu, ten uczeń recytuje Święty Koran bez snu, do rana, a zaraz potem 

przychodzi na twoje lekcje». Mistrz nie chciał, by jego uczeń recytował Koran    

w taki sposób, więc doradził następującą rzecz: «Mój synu, Święty Koran musi 

być recytowany w taki sposób, jak wtedy, gdy go ujawniono». I dodał: «Od tej 

pory będziesz go recytował tak, jakbyś to robił przede mną». Chłopiec odszedł,    

a tej nocy recytował Koran tak, jak mu zalecił mistrz. Rano poszedł do nauczy-

ciela i powiedział: «Panie, byłem w stanie zarecytować jedynie połowę Koranu». 

Jego mistrz odparł: «Dobrze, synu, dziś wieczorem chcę, być recytował Koran, 

jakbyś robił to przed Wysłannikiem Bożym».  

 Tym razem uczeń recytował Koran bardziej uważnie. Podekscytowany myślał 

sobie: «Będę recytował Wielki Koran przed osobą, dla której został on ujawnio-

ny». Rano powiedział do mistrza, że był w stanie wyrecytował jedynie ćwierć 

Koranu. Mistrz, widząc jaki postęp dokonuje jego uczeń, rozwijał zadanie krok 

po kroku, tak, jak zrobiłby to dobry wychowawca i powiedział: «Teraz, będziesz 

recytował Święty Koran, wyobrażając sobie moment, w którym błogosławiony 

anioł Gabriel ujawnił go Wysłannikowi Bożemu». Następnego dnia uczeń powró-

cił i powiedział mistrzowi: «O, mistrzu, przysięgam przed Bogiem, że zeszłej 

nocy byłem w stanie wyrecytować jedynie jeden rozdział». W końcu mistrz od-

parł: «Mój synu, a teraz recytuj tak, jakbyś stał przed samym Wszechmogącym 

Panem, który jest za tysiącem zasłon. Wyobraź sobie, że Bóg słyszy twoje słowa, 

podążając za tym, co ci wcześniej zdradził». Nad ranem uczeń przyszedł do mi-

strza, płacząc: «Mistrzu, recytowałem: Pochwalony bądź Boże, Panie światów       

i kontynuowałem aż do: Mistrzu Dnia Sądu, ale nie byłem w stanie powiedzieć: 

Jedynie Ciebie wielbimy». Po prostu wielbię i kłaniam się przed tak wieloma rze-

czami, że nie ośmieliłbym się powiedzieć: «Jedynie Ciebie wielbimy», kiedy 

wyobraziłem sobie, że recytuję te słowa przed samym Panem”. 

 Hafiz Munawi stwierdza, że ten chłopiec nie żył potem zbyt długo i odszedł 

po kilku dniach. Mądry przewodnik duchowy, który pomógł mu osiągnąć taki po-

ziom, stał nad grobem i rozmyślał o życiu ostatecznym chłopca. Nagle uczeń 

krzyknął zza grobu: „O, mistrzu, jestem żywy. Osiągnąłem tak wysoki poziom 

duchowy, że nie wzywano mnie, bym rozliczył się ze swoich czynów”.  

 Recytowanie Wspaniałego Koranu i analizowanie jego wersów, rozważając 

każde pojedyncze słowo, a także okazywanie należytego szacunku każdemu sło-

wu Allaha ma kluczowe znaczenie dla otwierania się naszych serc. Tak szczere 

uczucia dotyczą zarówno tych, którzy recytują, jak i tych, którzy tego słuchają, 
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przebywając w błogosławionej atmosferze Koranu. Dla nich bramy niebios są 

szeroko otwarte.  

 Relacjonując zdarzenie nie zamierzam mówić: „Macie nie recytować Koranu, 

dopóki tego nie poczujecie”. Z drugiej strony poświęcanie należytej uwagi temu, 

co znajduje się w Koranie, jest koniecznością dla tych, którzy mają zaszczyt być 

jego adresatami. Jeżeli strofy Koranu nie wpłyną na znaczącą przemianę w na-

szych duszach, wtedy nie możemy oczekiwać, że zdominują nasze jednostkowe   

i społeczne życie. Koran powinien nas odmienić, a my powinniśmy zwrócić się 

ku widnokręgowi Koranu i chętnie zanurzyć się w jego głębię; w ten sposób 

otworzyły się jego tajemnice dla naszych serc. 

 Powróćmy do zdarzenia, o którym wspominaliśmy wcześniej. Młodzieniec 

nie umarł. On jedynie powrócił do swojego Drogiego Pana. Podekscytowanie, 

które zawładnęło jego duszą, było spowodowane czytaniem strof Koranu, co za-

trzymało jego serce, a on sam odszedł do Wszechmogącego Boga. Z pewnością 

będzie żył na wieki. Chłopiec nie był w stanie przeskoczyć słów: „Jedynie Ciebie 

wielbimy”, więc powtarzał je aż do świtu. Pewnego razu inny człowiek miał po-

dobne doświadczenie w Ka’ba. Gdy dotknął on głową ściany świątyni, powie-

dział: „O, Panie!” i stanął w bezruchu oczarowany… Nie potrafił zrobić ani kro-

ku dalej, myśląc nieustannie: „Czy jesteś w stanie to powiedzieć? Czemu nie za-

przestaniesz hipokryzji?”. Mimo wszystko doświadczenia tego mężczyzny nie da 

się ani opisać, ani wyjaśnić innym ludziom. To jest to, co poczuł przez krótką 

chwilę. Nawet on sam nie potrafił wyjaśnić swoich doznań. 

 Podsumowując, jeśli zachowujemy pewną postawę, która pokazuje, jak odda-

ni jesteśmy Koranowi i jeśli nasze działania wskazują na dołączenie się do kręgu 

Proroka, wtedy nasze otoczenie rozkwitnie jak bujna roślinność po wiosennym 

deszczu, nastąpi udane przebudzenie, a sami aniołowie pozazdroszczą nam życia.  

 

a) Nie zniechęcać dzieci do religii 

 

W niedawnej przeszłości zachęcanie i instruowanie dotyczące naszej religii nie 

było odpowiednio przekazywane młodemu pokoleniu z krajów muzułmańskich. 

Jeśli przyjrzymy się tej sytuacji z czystym sercem i chłodnym rozumem, zoba-

czymy, że powodem tego, leżącym u podstaw, jest ignorancja i obojętność wobec 

„znaczenia”. Niestety, wierzący mówią: „Posiadamy wiarę w Allaha”, ale nie są 

w pełni świadomi znaczenia, które nierozerwalnie łączy się z tym zdaniem. Nie 

są oni w stanie utrzymać równowagi między ich światem zewnętrznym a świata-
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mi wewnętrznymi, przez co nie potrafią poprawnie zrozumieć idei religijnych. 

Jest to błąd powtarzający się w toku całej historii. 

 Nawet teraz nie możemy powiedzieć, że dobrze wykorzystujemy możliwości, 

które daje nam Bóg. Kiedy dzieci przychodzą do nas z pytaniami dotyczącymi 

religii, naszym obowiązkiem jest wypełnienie ich serc miłością do Allaha i Jego 

Wysłannika, a nie zniechęcać je poprzez nakazywanie zapamiętania kilku mo-

dlitw, których w odpowiednim czasie i tak sami spontanicznie się nauczą. Jeśli 

zadowala nas to, jak uczymy religii i traktujemy ją jedynie jako zestaw formułek 

do nauczenia na pamięć, dzieci w konsekwencji mogą zacząć buntować się prze-

ciw naszej religii. Zaledwie po jednej lekcji mogą odmówić dalszej nauki. Nie 

karminy sześciomiesięcznego niemowlęcia żywnością dla dorosłych.  

 Podobnie nie należy naciskać, by nasze dzieci uczyły się na pamięć zanim nie 

osiągną odpowiedniego wieku. Na szczęście nauczą się tego, co powinny, bez 

mówienia im, że mają to zrobić. Nasze podejście powinno bazować na nauczaniu 

ich, by kochały islam, myślały o nim i internalizowały (uwewnętrzniały) go. 

 Osoby wierzące powinny zachowywać się w tej kwestii delikatnie i robić 

wszystko, by religia była tak radosna jak to tylko możliwe. Muszą one otwierać 

serca i umysły dzieci na duchowość i kochać Koran tak bardzo, żeby mówić: „O, 

Wszechmogący Allahu! Obdarz mnie umiejętnością pojmowania religii, pozwól 

mi zrozumieć boskie zamierzenia tak, bym był przepełniony prawdą Koranu”. 

Wtedy ich życie będzie skoncentrowane wokół takiego punktu widzenia.  

 

b) Trwanie przy regularnych, obowiązkowych  

i nieobowiązkowych praktykach religijnych 

 

Rodzice powinni właściwie wykonywać ich obowiązki religijne, bez względu na 

warunki, jakie panują. Wtedy ich dzieci nie zauważą żadnych odstępstw w służ-

bie Panu. Wysłannik Boży nigdy nie zaniechał odmawiania tahajjud (nadobo-

wiązkowa nocna modlitwa), a także miał szczególne modlitwy na czas, gdy bu-

dził się w nocy. Kiedykolwiek je ominął, mimo że nie były obowiązkowe, od-

mawiał modlitwy „spontaniczne”. W ten sposób wyraźnie okazywał, że nigdy 

nie należy rezygnować z wykonywania praktyk religijnych, czy to w domu, czy 

poza nim. 

 Towarzysze Proroka bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli raz 

rozpoczniesz jakieś praktyki religijne, będziesz już je kontynuować w taki sam 

sposób. Abdullah ibn Amr ibn As, asceta tamtych czasów, pościł każdego dnia      

i codziennie czuwał na modlitwie aż do rana. Co więcej, kiedy się ożenił, stronił 
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od żony całymi dniami. Kiedy żona poskarżyła się Wysłannikowi Bożemu po-

przez swojego teścia, Abdullah ibn Amr ibn As musiał iść do Wysłannika Bożego, 

od którego otrzymał reprymendę za lekceważenie żony. Tego dnia Wysłannik 

Boży poprosił go o ograniczenie nadobowiązkowej modlitwy, ale Abdullah ibn 

Amr nalegał na możliwość odprawiania jeszcze większej ilości modłów, mówiąc: 

„O Wysłanniku Boży, potrafię modlić się więcej”. Ostatecznie Wysłannik Boży 

przekonał go do poszczenia co drugi dzień, spania przez trzecią część nocy,         

a czuwania przez jej resztę. Opisano to w Sahih al-Bukhari i Sahih Muslim. Po-

tem ten błogosławiony towarzysz powiedział innemu: „Chciałbym zgodzić się     

z tym, co powiedział mi Wysłannik Boży. Trudno utrzymywać takie praktyki reli-

gijne w późnym wieku. Mimo wszystko nie chcę zaprzestać nadobowiązkowej 

modlitwy, którą zawsze odprawiałem. Chcę, by Wysłannik Boży odnalazł mnie 

dokładnie takim, jakim mnie pozostawił”.  

 Abdullah ibn Amr to dobry przykład; nikt nie powinien rezygnować z regu-

larnej modlitwy. Wysłannik Boży stwierdził, że „najbardziej chwalebnym rodza-

jem uwielbienia jest to, które jest praktykowane stale, nawet jeśli w niewielkiej 

ilości”49. Jeśli nie potraficie zrobić wiele, zostańcie przy tym, co możecie i od-

mawiajcie takie modlitwy regularnie, tak, by wasze dzieci wyrobiły sobie o was 

dobre zdanie. Jeżeli możecie odmawiać tylko obowiązkowe modlitwy i sunnę 

(Tradycja Proroka), powinniście robić to dogłębnie. Podobnie, jeżeli rozpoczęli-

ście odmawianie nadobowiązkowych modlitw (tuhajjud, awwabiyn, duha itp.), 

trzeba je kontynuować. W przeciwnym razie wasze dzieci mogą się zacząć zasta-

nawiać, czemu zaniedbujecie swoje religijne obowiązki. Dzięki temu, że zacho-

wamy regularny zwyczaj modlitwy, podświadomość waszego dziecka będzie 

zdominowana przez pozytywne skojarzenie z modlitwą. 

 Jak dotąd wszelkie analizowane przez nas kwestie dotyczyły ludzi, którzy 

podzielają nasz sposób myślenia. To jest ścieżka, którą należy wybrać, jeśli wy-

chowujemy nasze dzieci na wrażliwych, pobożnych i uczonych muzułmanów. 

Każdy cel można osiągnąć za pomocą konkretnej metody. Aby umożliwić dzie-

ciom utrzymanie szczęścia w tym życiu i w przyszłym, naszą metodą powinno 

być dawanie praktycznego przykładu. Wszystko to może brzmieć jak jakaś 

skomplikowana recepta, ale nie jest to tak naprawdę trudne do przeprowadzenia. 

 

 

 

                                                 
49 Sahih al-Bukhari, „Tahajjud” 7. 
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c) Szacunek dla świętych idei 

 

Pewne idee cechuje największa świętość. Filarem muzułmańskiego wyznania jest 

wiara w Boga. O tym, kto nie wierzy w Boga, nie można powiedzieć, że posiada 

islamskie życie lub wiarę. Powinniśmy pamiętać, że naszą odpowiedzialnością 

jest zdobycie serc naszych dzieci, gdy dorastają (zazwyczaj okres między siód-

mym a dziewiątym rokiem życia uważa się za najlepszy na to czas) za pomocą 

tych pełnych uniesienia i świętych pojęć. Dzięki temu, że będziemy mówić o Al-

lahu w domu, czy teraz, czy później, osiągniemy pewność, że dziecko żyje pa-

miętając o Wysłanniku Bożym. Jeżeli waszym głównym tematem rozmów jest 

życie celebrytów pojawiających się w telewizji, wtedy takie osoby w sposób na-

turalny zdominują wyobraźnię waszego dziecka. Będzie ono z łatwością wylicza-

ło wam nazwiska gwiazd filmowych, sportowców, muzyków i innych celebrytów, 

ale nie będzie w stanie zapamiętać nawet kilku imion towarzyszy Proroka. Pa-

mięć i podświadomość dziecka będą zajęte bezużytecznymi ideami. 

 Nasze działania muszą przedstawiać należyty szacunek wszystkiemu, co dla 

nas święte. Przykładowo świętym miejscem jest Ka'ba. Kiedy w obecności dziec-

ka opisujecie swoje uczucia dotyczące tej świątyni, powinniście wyrażać sobą 

szacunek. Kiedy stajemy u progu Ka’by albo dochodzimy do Medyny, nasze sto-

py powinny dotykać ich ziemi z pełnym poważaniem. Musimy nawet iść o krok 

dalej, jak powiedział imam Malik: „To nie jest miejsce do jazdy albo chodzenia  

w butach”. Kiedykolwiek ten wielki imam przekroczył granice Medyny, przycho-

dząc z bardzo daleka, by uczyć hadisu w Al-Masjid ad-Nabawi (Meczet Proroka) 

lub innym meczecie, zdejmował buty twierdząc, że w ten sposób każdy powinien 

zachowywać się w tym mieście. Oczywiście każde dziecko, które zobaczy takie 

zachowanie, będzie przepełnione szacunkiem do właściciela Ar-Rawda50. 

 To samo odnajdujemy we Wspaniałym Koranie, gdzie czytamy: „Tak (jest 

zaiste)! A kto szanuje symbole i rytuały ustanowione przez Boga (takie jak dżu-

m'ua i modlitwy świąteczne (edi), z pewnością jest takim ze względu na praw-

dziwą pobożność i świadomość Boga, zrodzoną w jego sercu” (22,32). 

 Źródło czci dla świętych obrzędów pochodzi z pobożności serca. Pobożność 

serca zaś uzyskuje się dzięki temu, że rozpoznaje ono Boga, kiedy zwraca się do 

Niego z szacunkiem, szuka w Nim schronienia, jest Mu posłuszne i doszukuje się 

Boskiej Prawdy. Taki rodzaj uwielbienia ma największe znaczenie. Przykładowo 

                                                 
50 Miejsce między grobowcem Proroka Mahometa, a kopułą jego meczetu, która jest nazwana „Ogro-

dem z rajskich ogrodów”, jak czytamy w hadisie (Fath al-Barri, 1888). W Polsce określamy ją mia-
nem „Zielonej Kopuły” (przyp. tłumacza). 
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meczety zajmą tak ważne miejsce w umyśle dziecka, iż będzie oną sądziło, że 

wszystkie drogi do Boga mają swój początek w tym miejscu.  

 Kiedy wspaniałe głosy muezinów wołają z minaretów słowami: Allahu Akbar 

(Bóg jest Najwspanialszy), wasze dziecko powinno powtarzać to wezwanie ad-

han, a kiedy dobiegnie ono końca, dziecko ma wznieść swoje dłonie i wyrecyto-

wać modlitwę adhan (O Allahu! Panie tego wspaniałego wezwania i salatu, po-

zwól naszemu Prorokowi zbliżyć się do Haqq51, osiągając Niebo i to, co za nim; 

wznieś go do Maqam a-Mahumd – Pozycji Chwały, którą mu obiecałeś). 

 Konkludując, jeśli pielęgnujemy miłość do Boga, jeżeli naprawdę szanujemy 

podstawy islamu, wtedy powinniśmy wpajać te uczucia w serca naszych dzieci, 

pokazywać im wielkość Boga, sprawiać, by Go kochały, a także przyjąć szczerze 

Jego miłość, by nasze dzieci zobaczyły, że nie ma większego ponad Najwspanial-

szego Boga, by Go naprawdę kochać, ciągle poszukiwać i tęsknić do Niego.       

W hadisie, o którym Tabarani mówi, że został opowiedziany przez Abu Umama, 

Wysłannik Boży stwierdza: „Postaraj się, by słudzy Boga kochali Go, wtedy Bóg 

będzie kochał ciebie”52. Boga możemy kochać tylko wtedy, gdy jesteśmy do Nie-

go podobni. Istoty ludzkie są nastawione przyjaźnie do tego, co znane i wrogo do 

tego, co im obce. Poganie i ateiści są nastawieni wrogo do Boga ze względu na 

swoją ignorancję wobec Niego. Jeśli takie osoby poznałyby Go lepiej, pokocha-

łyby Go. W Koranie Allah zarządza: „Ja stworzyłem dżiny i ludzi jedynie po to, 

aby (Mnie poznawali i) oddawali (tylko) Mi cześć” (51,56). Ibn Abbas i Mujahid 

interpretują określenie: „oddawali tylko Mi cześć” jako „zatem będą ze mną obyci”. 

Znaczy to, że jeśli ktoś jest obeznany z Bogiem, wtedy wypełnia swoje służebne 

obowiązki wobec Niego, a jeśli nie, wtedy okazuje niewdzięczność swemu Panu.  

 Zatem pierwsze, co należy zrobić, to zapoznać nasze dziecko z Bogiem, po-

tem serce dziecka wypełni się miłością Boga i będzie ono oddawało mu należyty 

szacunek. Dziecku należy przedstawić Boga w sposób szczególny, odpowiedni do 

jego wieku. Czasem zwykłe stwierdzenie faktu, że obiad, który mamy na stole, 

pochodzi od Stwórcy, wystarczy, by odnieść się do tego zagadnienia. W później-

szym wieku rozsądnie jest powiedzieć dziecku, że deszcz, którego potrzebują 

wszyscy ludzie, zwierzęta i rośliny, spada z nieba dzięki Bożej łasce. Opady oży-

wiające ziemię wylewają się ze z Bożej skarbnicy miłosierdzia. Starszemu dziec-

ku musimy powiedzieć o bardziej złożonych zjawiskach fizycznych, na przykład: 

jak przebiega parowanie, jak deszcz zamienia się w maleńkie krople i czemu żad-

ne z tych zjawisk nie może być czystym przypadkiem. Należy wyjaśnić dzieciom, 

                                                 
51 Haqq – prawda – przyp. tłumacza. 
52 Munawi, Fayd al-Qadir, 3:371. 
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że wszystko pochodzi z Bożego nadania. W przypadku dalszych tłumaczeń, moż-

na mówić dzieciom o Bogu, korzystając z tego, co oferuje współczesna nauka      

i co jest przy jej pomocy udowodnione. 

 Pewnego razu Wysłannik Boży powiedział następujące słowa: „Kochaj Boga, 

bo ci błogosławi; kochaj mnie, bo jestem Jego Posłańcem; kochaj moją rodzinę, 

bo kochasz mnie”53.  

 Jeśli znajdziecie odpowiednią metodę, nie sprawi wam trudności, by przeko-

nać wasze dzieci, żeby kochały Wysłannika Bożego i jego towarzyszy. Jeśli za-

miast błahych książek, damy dzieciom do czytania błogosławioną historię życia 

Proroka albo przynajmniej Yusufa Kandahawiego Hayatus-Sahabah (Życie To-

warzyszy) – bardzo dobry materiał źródłowy, wtedy będą miały okazję dowie-

dzieć się czegoś o życiu Proroka, jego Towarzyszy, a także ich dzieci. Dzięki te-

mu nasze dzieci będą miały dobre zdanie o każdym z tych błogosławionych ludzi, 

będą chciały być tak dzielne jak Hamza Abd al-Muttalib, silne jak Ali ibn Abu 

Taleb, prawdomówne jak Abu Bakr as-Siddig i sprawiedliwe jak Umar ibn al-

Khattab. 

 Bardzo ważne jest, aby Koran, historia życia naszego Proroka, a także inne 

książki dotyczące życia jego Towarzyszy, zajmowały centralne miejsce w na-

szych domach. Przez to serca naszych dzieci zostaną nasycone oraz oświecone 

tymi historycznymi postaciami. 

 Chciałbym zwrócić tu waszą uwagę na ważną kwestię. Choć używanie róż-

nych argumentów przeciw tezom filozoficznym i poglądom, które zagrażają na-

szej wierze, jest logiczną reakcją, to zajmowanie się tu jedynie logiką może 

zniszczyć nasze życie duchowe i spowodować, że popadniemy w rozpacz. Po 

tym, jak wasze dzieci pojmą logiczne wyjaśnienia, będą chciały zobaczyć jakieś 

przykłady w praktyce. Nawet jeśli zbudujecie piękną drabinę złożoną z tysięcy 

pnących się w górę, subiektywnych i logicznych dowodów na istnienie i jedność 

Boga, ale nie przywołacie przykładów z życia, wasze dzieci uznają wszystkie te 

dowody za zbyt teoretyczne i trudne do zrozumienia. Wtedy mogą wszystkie reli-

gijne wywody, które prezentowaliście, potraktować jak nic innego, tylko jakieś 

niejasne poglądy filozoficzne.  

 Jeśli jasno nie stwierdzicie, że wszystko, o czym opowiadacie, naprawdę mia-

ło miejsce w określonym miejscu historii, będzie to brzmiało jak zwykła bajka. 

Właśnie dlatego musimy pokazywać naszym dzieciom, że określone zasady zo-

stały wprowadzone w życie i mogą być wprowadzone ponownie. 

                                                 
53 Tabarani, 3:46. 
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 Aż do niedawna mówiono: „To, co powiedziano o Towarzyszach, może być 

prawdą, ale prawdopodobnie wydarzyło się tylko raz i raczej niemożliwe jest, by 

się kiedykolwiek powtórzyło”. Takie pesymistyczne myśli rozprzestrzeniały się 

jak epidemia. Jednak kiedy widzimy dziś młodych ludzi, którzy wiedzą, kim jest 

Wywyższony Stwórca i Jego Wspaniały Wysłannik i głęboko ich kochają, wtedy 

wierzymy, że może powstać wspólnota której życie będzie przypominało życie 

Towarzyszy. Biorąc pod uwagę rady i dobre wieści, które odnajdujemy w Kora-

nie, a potwierdzone w hadisie, możemy wierzyć, że pewnego dnia powstanie 

wspólnota, przez Wysłannika Bożego opisana jako ghuraba, czyli ludzie postrze-

gani jako obcy na swojej ziemi ze względu na wiarę i styl życia, a którzy prezen-

tują najważniejsze wartości islamu.  

 Nabożność waszych serc, miłość i cześć, którą oddajecie Bogu, wasze pełne 

szacunku zachowanie wobec meczetów i świętych obrzędów będą promiennymi 

znakami dla waszych dzieci, zapraszającymi je na ścieżkę Boga.  

 Adhan jest symbolem islamu i sposobem na koncentrację przed modlitwą. Jest 

to zarazem zaproszenie od Boga dla Jego sług, by wypełniali swoje obowiązki, 

jak również przypomnienie o Jego znakomitości. Jeśli uda się wam wychować 

dzieci z takim uczuciem w sercu, kiedykolwiek usłyszą one adhan, będą miały 

łzy w oczach, poruszone, podekscytowane i pełne miłości do Pana; będą drżały 

jak liście. Mimo wszelkich nieszczęść, ten święty obowiązek był sumiennie wy-

pełniany przez poprzednich muzułmanów i – jeśli Bóg pozwoli – będzie w nieda-

lekiej przyszłości spełniany z taką samą skutecznością. Nauczymy nowe pokole-

nia, jak oddawać należyty hołd filarom islamu, nauczymy każdego miłości do 

Allaha i Jego Wysłannika. 

 Konkludując, nasze religijne obowiązki powinny być dokładnie wypełniane w 

domu; a każde zwątpienie czy wahanie dotyczące naszej religii lub wiary należy 

wyeliminować z głów dzieci tak szybko jak to możliwe. Co więcej, należy ustalić 

odpowiedni czas w ciągu dnia, kiedy modlimy się do Wszechmogącego Boga      

i kiedy Boże Miłosierdzie płynie w obfitości, gdy zwracamy się błagalnie do Bo-

ga, oczekując Jego Miłosierdzia. W szczególnej godzinie nasze serca przepełni 

smutek. W takiej właśnie godzinie odczujemy obecność Wysłannika Bożego po-

przez zachowanie gospodarza i gospodyni. 

 Wartości, które dziecko przyswoi w ten sposób, są tak ogromne i bezcenne, że 

w swoim przyszłym życiu będzie zbierało ono owoce waszych wysiłków i będzie 

się za was modlić z wdzięcznością. 

 Szanowanie świętych filarów wiary oznacza akceptowanie i okazywanie zna-

czenia wartości, które prezentuje sobą islam. Podczas adhan miłość Najwyższego 
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rozkwitnie w młodych sercach i będą oni głosić Allahu Akbar. Ta miłość będzie 

jak flaga powiewająca w ich duchowym świecie, zupełnie zawładnie ich sercami, 

a wy będziecie wdzięczni i uśmiechniecie się w podzięce za te boskie błogosła-

wieństwa.  

 

 

6. Znaczenie czytania 

  

Jednym z najważniejszych elementów podczas edukowania dziecka są książki      

i czytanie. Celem dzieci jest uczenie się, jak czytać i pisać, nie powinny one dą-

żyć do tego, by ktoś nimi kierował, raczej powinny starać się podnosić swoje 

kompetencje do poziomu przewodnika. Świadomość tego, po co czytam, jest tak 

samo ważna jak samo czytanie. 

 Zastanówmy się nad następującym pytaniem: „Czym jest wiedza? Jaki jest jej 

cel? Dlaczego ludzie czytają książki? Jaki jest cel, który chcemy osiągnąć po-

przez czytanie i zrozumienie czegoś?”. 

 Jeśli ktoś uczy się złożonych i trudnych zasad oraz reguł matematyki, ale 

ignoruje jej praktyczne zastosowanie lub nigdy nie bierze pod uwagę poszerzenia 

swojej wiedzy teoriami czy hipotezami, wtedy nie można powiedzieć o takiej 

osobie, że osiągnęła swój cel. 

 Podobnie kiedy uczymy się wszystkich najważniejszych reguł medycyny, ale 

nie wprowadzamy ich w życie, nie przebadawszy ani jednego pacjenta, wątpliwe 

jest, czy utrzymamy swoją wiedzę, nie wspominając o tym, że możemy ją utracić.  

 Mówiąc krótko, wiedza, w której nie widzimy żadnego odniesienia do nas 

samych nami albo kogokolwiek innego, staje się oczywiście bezużyteczna. 

 

a) Czytanie i pisanie 

 

Podstawowym priorytetem ustanowionym przez Koran jest czytanie i pisanie. 

Chciałbym jednak zaznaczyć, że wypełnianie pamięci bez próby zrozumienia 

Bożych zamiarów nie jest chwalebne. Powinniśmy poprowadzić dziecko za rękę, 

umożliwić mu, by jego dusza cieszyła się Koranem, a także rozbudzać jego zain-

teresowanie świętą Księgą. Dzięki temu w przyszłości dziecko będzie próbowało 

dowiedzieć się, czego Bóg od nas oczekuje. Niestety sądzimy, że zrobiliśmy wy-

starczająco dużo, nakazując dziecku, by mówiło: Bismillah (w Imię Allaha). 

Wprawdzie Bismillah jest bardzo ważne, konsoliduje wiarę, ale, z drugiej strony, 

coś jeszcze ważniejszego. Chodzi o to, że musimy nauczać o Bożych zamiarach 
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(nieważne, czy skrótowo); o nich powinniśmy sami być nauczani, a potem my 

powinniśmy ich nauczać ponad wszystko inne. W naszej historii było kilka wiel-

kich momentów. W pewnym okresie w każdym muzułmańskim kraju byli rządcy, 

sędziowie i prawnicy, którzy znali Koran na pamięć. Jednak ludzie ci nie rozu-

mieli sensu tego, co studiowali. Jedynie naśladowali swoich poprzedników bez 

udzielania własnego głosu w kwestiach naukowych i religijnych. Brakowało im 

umiejętności budowania mocnych sądów. 

 Nadszedł czas, gdy ci ograniczeni ludzie, którzy przywarli do swojej niedosta-

tecznej wiedzy, trwali w grzechu, dlatego że nie zabierali głosu w sprawie metod 

i zasad, które podważały naszą religię. Oczywiście ludzie ci nie ochronili godno-

ści i honoru islamu. Niestety, ich działania były szyderstwem skierowanym wo-

bec naszej społeczności i naszej religii. Ich wiedza zaś nie była zinternalizowania 

ani nie przewodziła ich sercami. Strofa z Koranu: „Ten, którego Bóg prowadzi – 

jest prowadzony drogą prostą. A ten, kogo On prowadzi ku zbłądzeniu – jest 

przegrany (7,178) została w hadisie wyjaśniona przez Huzayfa al-Yaman dla Ha-

fiza Abu Ya’la: 

  „Jedna z rzeczy, która mnie w was martwi, jest taka, że osoba czytająca Ko-

ran mieni się jego blaskiem w każdym swoim zachowaniu. Islam staje się jej 

ubraniem i nosi ona ten strój aż do momentu wyznaczonego przez Boga. Potem 

nagle, ni stąd, ni zowąd – niech Bóg ma ją w swojej opiece – zdejmuje ona ten 

ubiór i porzuca go. Dołącza do swoich braci wymachujących mieczami, oskarża-

jąc ich o szirk (grzech utożsamiania współtowarzyszy z Bogiem)”. Huzayfa zapy-

tał: „O, Wysłanniku Boży, kto jest bliżej szirk, ten, który jest oskarżony o szirk, 

czy ten, kto o niego oskarża?”. Wysłannik Boży odpowiedział: „Ten, który oskar-

ża o szirk”54. 

 Nawet dziś jest tak wielu ludzi, którzy szczycą się wysokimi tytułami, a żyją 

w kompletnej ignorancji, nie wiedząc nawet kim jest Bóg lub Jego Wysłannik. 

Kompletnymi ignorantami są ci, którzy nie zastanowią się nad tysiącami strof       

i dowodów we wszechświecie i są obojętni na zdarzenia i fakty wokół nich nieza-

leżnie od tego, jakie mają stopnie naukowe. To, co uznaliśmy za „wiedzę”, jest 

wiedzą, która rozjaśnia mentalny i duchowy świat jednostki. Inne typy wiedzy są 

jedynie brzemieniem dla naszego mózgu. 

 Pierwszym poleceniem Koranu jest: „Czytaj w Imię i z Imieniem swojego 

Pana…”. Allah nie mówi: „Czytaj Koran”; nie mówi: „Czytaj to, co zostało ci uja-

wnione”. Koran sam wyjaśnia znaczenie rozkazu „czytaj” i zwraca uwagę na pro-

                                                 
54 Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an, 3:59. 
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ces kreacji poprzez słowa: „Czytaj w Imię (i z Imieniem) swego Pana, który stwo-

rzył” (96,1). Jest tu też aluzja do rozpoznawania znaków Boga w czasie kreacji. 

 „Czytaj, a Twój Pan jest Najbardziej Szczodry - Ten, który nauczył (człowie-

ka) przez pióro” (96,3-4). Jak widzimy, czytanie i pisanie są wspominane sukce-

sywnie. Zatem istoty ludzkie będą czytać i pisać. Jednak cokolwiek będą czytać, 

ich celem będzie rozpoznanie ich najskrytszych zdolności, esencji Koranu, a tak-

że odczuwanie Boskiej mocy poza kreacją i prawami wszechświata. Od czasu do 

czasu będą patrzeć na swoją fizjologię i anatomię, niekiedy zaobserwują na sobie 

proces kreacji. W rezultacie przekażą rezultat swoich duchowych refleksji innym, 

począwszy od swojej własnej rodziny.  

 Dalsze strofy wyjaśniają, że nakaz „czytaj” nie oznacza po prostu czytania 

wersów Koranu. Poprzez nakazanie nam czytania, Koran doradza, byśmy czytali 

Boskie polecenia, aby zrozumieć, jaki jest cel kreacji i żeby odkryć prawa rzą-

dzące wszechświatem. Stąd też, gdy czytamy, powinniśmy zastanowić się nad 

stworzeniem istot ludzkich, prawami wszechświata i Objawieniem Imienia Boże-

go. Koran, poprzez wspominanie o kreacji, zadaje pytanie: „Jak zostaliśmy stwo-

rzeni?”. Zaraz potem prowadzi nasze myśli w kierunku tajemnicy stworzenia, 

stwierdzając, że zostaliśmy stworzeni z alaq (skrzepu krwi), który w innych wer-

sach jest opisany jako kropla wody. 

 Bóg, który nakazuje nam czytanie księgi wszechświata, wraz z Koranem 

przedstawia istotom ludzkim taką lekcję, że wszyscy, od przeciętnego człowieka 

z niższym poziomem rozeznania, po wybitnego myśliciela – dopóty będą czerpać 

z tej lekcji, dopóki pozwolą im na to ich możliwości pojmowania.  

 W Koranie wspomniano także o „piórze”, które sugeruje pisanie: „Nun. Na 

Pióro i to, co nim zapisują linia za linią” (68,1) Po pierwszej literze (muqatta's), 

Bóg zaczyna surę (rozdział) i trzymając pióro składa przysięgę, wyraźnie wska-

zując, jak ważne jest pisanie.  

 To pióro może należeć do aniołów, które spisują nasze czyny, może być pió-

rem, które pisało nasze przeznaczenie albo to, którego używamy w szkole, czy 

gdziekolwiek jeszcze – nie ma znaczenia, gdzie. Znaczenie ma osoba, która go 

używa i przysięga Boga zawierająca wszystko, o czym wspomnieliśmy. 

 

b) Wiedza prowadzi do respektowania Boga 

 

W innej stronie Koranu czytamy: „Spośród wszystkich Jego sług tylko ci, którzy 

mają prawdziwą wiedzę, stoją z lękiem przed Bogiem” (35,28). W rzeczy samej, 

tylko nauczeni prawdziwie poważają Boga, jako że szacunek dla Boskości po-
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chodzi z wiedzy. Ci, którzy Boga nie znają i okazują ignorancję wobec tajemnicy 

Boskości, oczywiście pozbawieni są też szacunku i bojaźni bożej.  

 Opierając się na tym punkcie widzenia, jeśli chcemy dobrze wychować nasze 

dzieci, jedną z najważniejszych rzeczy jest wpojenie im silnej wiary. Należy je 

też informować w takim stopniu, w jakim się da, o dowodach na istnienie Wszech-

mogącego Boga. Niekiedy takie dowody mogą wyeliminować wasze wątpliwości, 

lecz mogą wydać się trudne do zrozumienia dla dziecka. Jeśli tak się dzieje, wte-

dy należy zastosować inne podejście. 

 Kolejnym ważnym zagadnieniem jest przepełnienie serc dzieci miłością do 

Proroka. Aby to zrealizować, musimy opowiedzieć im o Jego życiu. 

   

c) Eliminowanie wątpliwości 

 

Obecnie stajemy w obliczu wielu pytań, na przykład: „Kto stworzył wszech-

świat?, lub – Boże wybacz – „Kto stworzył Boga?”. Powszechność takich pytań 

wskazuje na fakt, że dzieci nie otrzymują satysfakcjonujących wyjaśnień doty-

czących Boga. Podobna przyczyna ukrywa się pod pytaniem: „Czemu Prorok 

miał więcej niż jedną żonę?”. Dziecko zadające takie pytanie nie posiada odpo-

wiedniej wiedzy dotyczącej Wysłannika Bożego. 

 Podobnie niektórzy ludzie wypowiadają zdania w stylu: „Wysłannik Boży był 

bardzo inteligentnym mężczyzną. Zmiany, których dokonał, są wynikiem jego 

inteligencji”. Oczywiście takim ludziom brakuje edukacji religijnej i nie są oni 

świadomi prawdziwego znaczenia słowa: „proroctwo”.  

 Co więcej, jeśli dezinformacja bierze się ze społeczeństwa, to tylko pogarsza 

sprawę. Powinniśmy wypełniać duchowy świat naszych dzieci dobrymi ideami tak, 

by w przyszłości miały one silną wiarę. Jeśli to, co mówicie dzieciom, jest odpo-

wiednie do ich wieku, wtedy będzie to dla nich przekonujące. W taki sposób wye-

liminujecie ewentualne wątpliwości, które mogą narodzić się w ich umysłach. 

 Pewnego razu zaratusztrianie (czciciele ognia) zadali Abu Hanifie kilka pytań, 

żądając satysfakcjonującej odpowiedzi. Powiedzieli mu, że nie wierzą w Boga. 

Był to okres, gdy wzrastały zarówno postęp naukowy jak i islamskie idee. W Ku-

fie, mieście, gdzie żył Abu Hanifa, było wielu zaratusztrian. Abu Hanifa wszystko 

im wyjaśnił w bardzo prosty sposób: „Jeśli zobaczycie łódź z łatwością płynącą 

do brzegu po wzburzonym morzu, profesjonalnie sterowaną i trzymającą się 

obranego kursu mimo wzburzonych fal, to czy będziecie wątpić, że na pokładzie 

jest ktoś, kto umie nią świetnie sterować?”. Odparli chórem: „Nie, nie będziemy”. 

Wtedy wielki imam zapytał: „Zatem te gwiazdy, ten ogromny wszechświat, zie-
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mia, płyną łatwo wytyczonym kursem, sądzicie, że to wszystko odbywa się samo-

istnie?”. Słysząc to zaratusztrianie odrzekli: La ilaha illa'llah, Muhammadu'r-

Rasulullah (Nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest Jego Wysłannikiem). 

 To, co uczynił, było wyjaśnieniem dopasowanym do poziomu ludzi, do któ-

rych się zwracał. Dla niektórych może wydawać się to nazbyt uproszczone, ale 

dla innych jest wystarczające. Nieważne, jak logiczne jest wyjaśnienie, po osią-

gnięciu pewnego wieku nie będzie już ono wystarczać. Kiedy nadejdzie odpo-

wiednia pora, będziemy musieli posłużyć się ideami wymagającymi głębszego 

zastanowienia. Możemy podawać różne przykłady posiłkując się wszechświatem, 

biologią człowieka i tym podobnymi. Ludzkie ciało, jego wewnętrzne mechani-

zmy, komórki, układy, anatomia, psychologia, wszystko to jest stworzone do po-

ziomu perfekcji. Moim zdaniem podawanie takich przykładów, bazując na nauce, 

pomoże nam osiągnąć żądany efekt. Możemy również mówić o różnych właści-

wościach powietrza, wody, światła, witamin, białka, węglowodanów czy mikroor-

ganizmów. W zasadzie tylko sposób przedstawiania będzie inny, ale to w gruncie 

rzeczy kontynuacja tej samej lekcji. Droga, za pomocą której Bediüzzaman Said 

Nursi55 rozmawiał z Bogiem, jest właściwą ilustracją tego, o czym mówimy: 

„Każda wieś musi mieć swojego wodza. Każda igła musi mieć swojego wytwórcę   

i rzemieślnika. A, jak wiecie, każda litera musi być przez kogoś napisana. Jak więc 

jest to możliwe, że tak wspaniale zorganizowana ziemia nie miałaby zarządcy?”56. 

 Dobrym sposobem, by zmobilizować dzieci do myślenia, jest zadawanie im 

pytań o to, jak tak ogromy i wspaniały wszechświat mógłby być pozostawiony 

bez opieki lub, jak rzeczy mogłyby dziać się samoistnie. Jeśli przejrzymy dostęp-

ne na ten temat publikacje, zbierzemy liczny materiał. Jedyne, co trzeba zrobić, to 

dobrać odpowiednie tematy dla młodych ludzi, do których je adresujemy. 

   

 

7. Opowiadanie o Erze Szczęścia i Bożym Wysłanniku 

  

Powinniśmy z wielką wrażliwością opowiadać o Bożym Wysłanniku. Fakt, że 

obecnie niektórzy ludzie go nie lubią, może świadczyć o tym, że w dzieciństwie 

nikt im o nim nie opowiadał. Ci, którzy dobrze go znali, byli dla niego pełni po-

dziwu i uwielbienia. Na przestrzeni wieków podążały za nim tłumy ludzi, zafa-

                                                 
55 Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960) jest jednym z największych muzułmańskich myślicieli           
i uczonych XX wieku. Pisał o prawdzie i istocie wiary islamskiej, znaczeniu i istocie wielbienia, 

moralności, istnienia. Był bardzo oryginalny w swoim podejściu. Wśród jego najsławniejszych prac 

znajdują się: Solzer (Słowa), Mektubat (Litery), Lem’alar (Blaski) i Sualar (Promienie).  
56 Nursi, Said, The Words, New Jersey: The Light 2010, s. 68. 
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scynowane jego urokiem. Żaden człowiek w historii świata nie cieszył się takim 

szacunkiem. Jednak nie możemy oczekiwać od naszych dzieci, by kochały Boże-

go Wysłannika, jeśli im o nim nie mówimy. W pewnym okresie była grupa ludzi, 

która miała zaszczyt widzieć go i być przy nim. Inni szczęśliwcy widzieli tych, 

którzy spotkali jego i próbowali dostrzec go oczami poprzednich pokoleń. Jest to 

zaznaczone w hadisie: „Najlepszymi wśród was są ci, którzy należą do mojego 

pokolenia. Potem ci za nimi…”57. 

 Wysłannik Boży przybył w bardzo mrocznych czasach, kiedy bezduszni lu-

dzie żywcem zakopywali swoje córki, prawie każdy pił alkohol, a zasady moralne 

były bardzo słabe. To on, błogosławiony człowiek, dokonał niesamowitych re-

form społecznych, a wszystkie jego osiągnięcia i jego wspólnota nie mają sobie 

równych w historii. 

 Niektóre rewolucje miały miejsce w starożytnej Grecji, Rzymie oraz innych 

miejscach. Jednak żadna z nich nie niosła ze sobą tak wiele tego, co rozumiemy 

przez wartości ludzkie. Rewolucje te przyniosły nowe problemy, a w niektórych 

miejscach nastąpił nawet powrót do przeszłości. Można wręcz powiedzieć, że to 

co rewolucje pozostawiły za sobą w pewnych okresach historii to jedynie krew    

i łzy. Prawdziwa rewolucja to taka, która wprowadza pozytywne zmiany w ser-

cach, duszach, życiu społecznym i duchowym, w uczuciach i myślach ludzi; to 

taka, która uwalnia ich z uchwytu cielesności i wynosi na szczyt ludzkości, dając 

początek budowaniu kolejnych zdrowych pokoleń. Właśnie to osiągnął Wysłan-

nik Boży, jako Prorok i największy znawca życia społecznego, dzięki niezwykłej 

umiejętności radzenia sobie ze sprawami społecznymi. Niestety zlekceważyliśmy 

naukę o nim oraz to, by przekazywać wiedzę o nim naszym dzieciom, choć dawał 

wspaniałe przykłady w każdej sferze życia. 

 Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, zaczerpniętej od Bediüzzamana 

Saida Nursiego: „(…) drobny zwyczaj, jak na przykład palenie papierosów         

w małej wspólnocie, może być usunięty na trwałe jedynie przez silnego rządzą-

cego oraz dzięki dużym staraniom”58. Parafrazując te słowa: jeśli dziesięć osób 

będzie w najbardziej przekonywający sposób namawiało nałogowego palacza, by 

rzucił palenie, bo może spowodować ono raka, ten zamiar im się nie uda. Dla 

porównania, Wysłannik Boży zlikwidował wszystkie negatywne zwyczaje kulty-

wowane przez ludzi wokół niego, zastępując je najwyższymi ludzkimi warto-

ściami, czyli zrobił coś, co w jego czasach wydawało się niemożliwe.  

                                                 
57 Sahih Muslim, „Fada'il al-Sahaba 210. 
58 Nursi. Tamże. s. 250. 
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 Ogromne posłuszeństwo dla prohibicji było niezwykłym zjawiskiem. Wyob-

raźcie sobie wspólnotę alkoholików, w której alkohol był częścią ich życia. Kiedy 

usłyszeli: „alkohol jest zabroniony”, zmiażdżyli kieliszki w dłoniach i nigdy wię-

cej nie pili. Naukowcy nie potrafili wyjaśnić, czemu ta przemiana była tak sku-

teczna. Stąd też powinniśmy jak najwięcej dowiedzieć się o Wysłanniku Bożym, 

błogosławionym człowieku, który posiadał najwspanialsze cnoty i opowiadać       

o wszystkim, co o nim wiemy, innym ludziom. Wtedy jego miłość zawładnie ich 

sercami. Kiedy to nam się uda, nasze dzieci będą o nim rozpowiadać, myśleć        

o nim i czuć go. W zamian za to dostaniemy od Wysłannika Bożego bezpośrednie 

wsparcie dla naszych starań. Niech Bóg Wszechmogący umocni naszą wiarę po-

przez tego błogosławionego człowieka! 

 Opowiadanie naszym dzieciom o Wysłanniku Bożym i wszystkich wydarze-

niach, które przepowiedział, umocni ich zaufanie do niego. W swoich hadisach 

przepowiedział on i ostrzegł przed wieloma zdarzeniami, które będą miały miej-

sce w przyszłości, łącznie z ich przyczynami i skutkami. Obejmują one okres od 

jego czasów aż do końca świata.  

 Wysłannik Boży przepowiedział wiele zdarzeń, na przykład inwazję Mongo-

łów, okupację Syrii, niesamowity wzrost znaczenia rzeki Eufrat, odkrycie ropy 

naftowej w Taleqan, wzrost moralnego zepsucia i tym podobne. Praktycznie nie-

możliwe jest, by zaprzeczyć jego proroctwu, gdy ktoś zna wszystkie te fakty. Na-

szą odpowiedzialnością jest, by uzmysłowić innym, że Wysłannik Boży oznajmił 

swoją wiedzę o przeszłości i przyszłości mimo faktu, że nigdy nie otrzymał żad-

nej edukacji, z wyjątkiem tej danej mu przez Boga.  

 Prorok stwierdzał fakty medyczne, które potem okazywały się prawdziwe, 

mimo że w tamtych czasach niemożliwe było, by wiedział on takie rzeczy, jako 

że posiadano wtedy jedynie podstawową wiedzę naukową z tego zakresu. Dlate-

go też Bóg uczył go, a on wyjawił to, czego został nauczony, wyraźnie ukazując, 

że jest prawdziwym Bożym Posłańcem. Gdybyśmy mieli za zadanie przygotować 

poważne studium analizujące jego czyny, kilka tomów książek to byłoby za mało. 

Tu jedynie zdawkowo podaliśmy kilka faktów. 

 

 

8. Wdrażanie Koranu 

 

Bardzo ważne jest sprawianie, by młode pokolenia pokochały Koran, szczególnie 

gdy chcemy podnieść ich świadomość religijną. Mówienie, że „Koran jest świę-

ty” to zbyt powierzchowne zdanie na opisanie go i zaprezentowanie dziecku. Ta-
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ka postawa może od czasu do czasu być właściwa, ale nie zadziała w dłuższej 

perspektywie. Może być nawet szkodliwa w tym sensie, że będzie prowadzić do 

uprzedzeń wobec nauczania religii. Z tego punktu widzenia powinniśmy mówić 

dzieciom i przekonywać je, że Koran jest najnowszym i niepodważalnym obja-

wieniem Boga z decydującymi osądami powołującymi się na najdalsze granice 

nauki i technologii. 

 W rzeczywistości Koran jest wspaniałą księgą, która potwierdza wszystkie 

najnowsze odkrycia naukowe dotyczące wszechświata, kreacji i istnienia. Podaje 

nawet precyzyjne dane dotyczący tych zagadnień. Możemy powiedzieć, że wyja-

śnia wszystko, od mikro do makro skali, z punktu widzenia służebności. Poniższa 

strofa potwierdza tę kwestię: „U Niego są klucze do Niewidzialnego; nie zna ich 

nikt prócz Niego. I On zna wszystko to, co jest na ziemi i w morzu. I nie spada 

żaden liść, żeby On o tym nie wiedział. I nie ma ziarna w ciemnych warstwach 

ziemi ani niczego, co zielone bądź suche, żeby nie było (zapisane) w Księdze 

Jasnej” (6,59). 

 

 

9. Nauczanie o zmartwychwstaniu 

  

Następną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, to zmartwychwstanie. Nasze 

dziecko powinno mieć w swoim sercu przekonanie, że jak tylko zakończy się to 

życie, rozpocznie się to nowe, wieczne. Nauka, mądrość i rzeczywistość pokazu-

ją, że Bóg stworzył ten świat i go utrzymuje. To On jest Tym, który pokazuje        

i naprawia „czas”. Koran nawiązuje do tego faktu w następującej strofie: „Po-

wiedz: Wędrujcie po ziemi i zobaczcie, jak Bóg dał początek stworzeniu. Potem 

Bóg dokona innego (drugiego) stworzenia (w kształtach Tamtego Świata). Do-

prawdy, Bóg ma pełną władzę nad każdą rzeczą” (29,20). 

 Dlatego też musimy przyglądać się prawom rządzącym wszechświatem, ba-

dać wszystko krok po kroku, przyglądać się i analizować, jak rozpoczęło się życie 

na ziemi, jak wszechświat rozpoczął swoje istnienie z nicości, jak powstały istoty 

ludzkie, różne inne formy życia i gatunki, a także jak dokonał się ideał pod posta-

cią istot ludzkich.  

 Bóg, który stworzył świat z niczego, z pewnością sprawi, że zmartwychwsta-

niemy. Czy Ten, który ustanowił taki porządek, nie będzie w stanie ustanowić 

innego? Czyż Ten, który tak wspaniale stworzył ziemię, nie będzie w stanie stwo-

rzyć kolejnej? Czy nie mógłby On nazwać tego świata „życiem ziemskim”, a in-

nego życiem pozagrobowym? Czy Ten, który sprowadził nas na ten świat, nie 
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będzie w stanie zapewnić nam wiecznego mieszkania? Takie wyjaśnienia są na 

odpowiednim poziomie zrozumienia naszych dzieci. 

 Sami możemy zobaczyć, że niebo i ziemia zostały stworzone w sposób ideal-

ny. Ten, kto patrzy oczami mądrości, nie zauważy żadnego nieporządku czy 

przypadkowości, jedynie ryby pływające w morzu, ptaki szybujące po niebie, 

olbrzymie układy i mgławice dryfujące spokojnie przez świat w zachwycającej 

harmonii. Co więcej, ta harmonia jest zrozumiała nawet dla najprostszego umy-

słu. Wspaniały Koran podkreśla to wszystko i wskazuje na wyjątkowe znaczenie 

stworzenia – obok niebios i ziemi – istot ludzkich. 

 „Bóg jest tym, który stworzył Niebiosa i Ziemię oraz to, co znajduje się po-

między nimi, w sześć dni, a następnie umocnił się na Tronie Najwyższym. Poza 

Nim nie macie żadnego Strażnika (do którego moglibyście odnosić ostateczne 

znaczenie i koniec waszych spraw) ani Orędownika (który – bez rozkazu Boga – 

spowodowałby cokolwiek pożytecznego dla was). Czy się nie zastanowicie i nie 

będziecie świadomi?” (32,4). 

 „On, który czyni wszystko to, co stwarza, doskonałym; On zapoczątkował 

stwarzanie ludzkości z gliny” (32,7). 

 Wspaniały Koran mówi, że stworzył i uporządkował te niezwykłe układy, a jeśli 

zostaną zburzone, stworzy inny wszechświat. Są to fakty niezaprzeczalne. W Ko-

ranie występuje wiele unikalnych i wyraźnych zdań dotyczących tej kwestii.       

W poniższej strofie Koran zwraca się do tych, którzy odrzucają zmartwychwsta-

nie: „Powiedz: «Da im życie Ten, który je stworzył po raz pierwszy. On ma pełną 

wiedzę o każdym (kształcie i możliwości) stworzeniu (i o wszystkim, co stwo-

rzył, on zna każdy szczegół, w każdym wymiarze czasu i przestrzeni)»” (36,79). 

 W innej strofie czytamy: „Spójrz zatem na ślady Miłosierdzia Bożego – jak 

On ożywia ziemię po jej śmierci. Zaprawdę, On jest Tym, który wskrzesi do życia 

zmarłych (w podobny sposób). On ma pełną władzę nad każdą rzeczą” (30,50). 

 Dzięki swojemu stylowi, pozbawionemu rozwlekłości, Wspaniały Koran wy-

jaśnia, co należy mówić ludziom w każdym wieku. Archaniołowie i przeznacze-

nie również należą do zagadnień, do których należy podchodzić delikatnie. Mu-

simy jasno i za pomocą różnych sposobów wyjaśnić młodemu pokoleniu, że 

wszystko ma swój program, projekt i plan; tak samo jest z wszechświatem. Ten 

program nazywa się „przeznaczeniem”, wynika z Bożej wiedzy i zawiera w sobie 

wszystko, co jeszcze nie zaistniało. 

 Podsumowując, dopiero po tym, kiedy nauczymy nasze dzieci wszystkich 

tych rzeczy, będziemy mogli pokazać im Sirat al-Mustaqim (Prosta Droga) i po-

wiemy: „Prowadź nas prostą ścieżką” (1,6), zarówno w słowach jak i czynach. 
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Insha'Allah, będziemy zbierać owoce naszych starań i naszych modlitw dzięki 

łasce Boga Wszechmogącego. Ucząc nasze dzieci wszystkiego, od podstaw wiary 

po filary islamu, powinniśmy kierować je w stronę Najwyższego, a dzięki temu 

uchronimy je przed mentalną i duchową śmiercią. 

 Jeśli dzieci będą dorastały w zdrowej atmosferze – o ile Bóg pozwoli – ich 

duchowość nie będzie zachwiana przez żadne zło, które stanie im na drodze, a oni 

sami będą zawsze posłusznymi sługami Boga. 
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ROZDZIAŁ V 

 

WYMIARY EDUKACJI 

 

 

W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy problematykę nauczania dzieci do-

stosowanego do ich wieku. Dzięki temu kwestie, których się uczą, są odpowied-

nie do ich poziomu rozumowania. Ponadto uwzględniliśmy również zagadnienia, 

na które rodzice, nauczyciele i wychowawcy powinni zwrócić szczególną uwagę. 

 Należy tu mocno i po raz kolejny zaakcentować, że rodzice zajęci sprawami 

doczesnymi, takimi jak kariera, studia, środowisko społeczne, którzy nie przykła-

dają należytej wagi do wychowywania dzieci i nie zaspokajają ich potrzeb fizy-

cznych, intelektualnych i duchowych odpowiednio do każdego z etapów dorasta-

nia, nie powinni okazywać niepokoju, gdy okaże się, że ich dziecko wyrośnie na 

człowieka przypominającego drapieżnego wilka. 

 

 

1. Cnotliwi ludzie powinni dawać przykład jak spełniać dobre uczynki 

  

Dawanie przykładu przez cnotliwych ludzi, jak spełniać dobre uczynki, dotyczy 

bardziej nauczycieli i wychowawców niż rodziców. Poniżej przedstawiamy nasze 

stanowisko dotyczące tego, jak postępować, kiedy próbujemy nauczać, jak speł-

niać dobre uczynki, stawiając za wzór cnotliwych ludzi. 

 Dzieci i młodzież bez wątpienia powinny nauczyć się, czym są dobre czyny. 

Jednak nauczanie i instruowanie składa się tylko z wiedzy teoretycznej, dlatego 

też należy poprzeć ją przykładami z życia cnotliwych ludzi. To ważne, by dobre 

uczynki zapamiętywać wraz z osobami, które ich dokonują. Już na wczesnym 

etapie edukacji należy opowiadać dzieciom o ludziach, którzy słyną z czynienia 

dobra i regularnej modlitwy. Dzięki temu dzieci uświadomią sobie, że znajdują 

się na ważnej drodze, którą wcześniej podążali szanowani ludzie i dlatego będzie 

radowało je wędrowanie tą jasną ścieżką. Jeżeli o człowieku, który codziennie się 

modli i pości wiele dni w roku, bez względu na to, czy jest zimno czy gorąco, 

jesteśmy w stanie wydać opinię patrząc jedynie na jego wygląd zewnętrzny, wte-
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dy dziecko po osiągnięciu pewnego wieku powinno uwierzyć, że taka osoba jest 

prawa w obliczu Boga. Ostatecznie cokolwiek dzieci zrobią dla swojej religii       

i wiary, jest to wykonywane w zgodzie ze znaczeniem i duchem ich wiary i nie 

będzie nigdy zachwiane przez żaden podmuch wiatru. 

 Wysłannik Boży niegdyś powiedział: „W obecnych czasach hipokryci próbują 

ukryć przed wami swoje zachowanie, wstydzą się i zatuszowują sytuację. Nadej-

dzie dzień, gdy muzułmanie będą podobnie skrywać (swoje przekonania i czy-

ny)”59. Dzieci należy informować o tej chorobie, która pojawia się w różnych 

okresach naszego życia. Należy je też uczyć, jak przezwyciężyć taką chorobę 

podczas dzieciństwa oraz jak uchronić się przed potknięciami w dalszych okre-

sach życia. Trzeba im także tłumaczyć, że religia oznacza honor i dumę. Wszyst-

ko to powinniśmy robić z duchowym zacięciem, które ze szczerością pochodzącą 

z głębi serca uwzględnia Boskie polecenia. 

 Chciałbym tu przedstawić przykład takiej sprawy. Jedna z uczennic, której 

rodzice szczegółowo zaplanowali karierę i trzymali się swego planu, pewnego 

dnia zaczęła wywierać presję na swoją nauczycielkę. Choć dziewczyna zacho-

wywała szacunek dla nauczycielki, czuła się bardzo zaniepokojona i zakłopotana, 

ponieważ ateizm osłabiał duchowo jej mentorkę. Pewnego dnia uczennica, sie-

dząc z tyłu sali, zaczęła nagle płakać. Prawdy religijne, które miała głęboko zako-

rzenione w swoim sercu, wywołały w niej tak wielką troskę o nauczycielkę, że 

dłużej nie mogła już tego znieść. Wtedy kobieta podeszła do niej i zapytała: 

„Czemu płaczesz?”. Dziewczyna odparła: „Płaczę za panią”, a potem dodała: 

„Jest mi smutno, ponieważ Bóg ukarze panią za brak wiary”. Nauczycielka ode-

szła bez słowa. Po kilku dniach przyszła do klasy i zbliżyła się do uczennicy, a na 

jej twarzy promieniało piękno wiary. Od tej pory obie wyznawczynie mogły dzie-

lić swoją radość.  

 W dziecku tym, oprócz wiary (religii) zaszczepiono również honor, który jest 

przymiotem Boga. Oczywistością jest to, że ludzi wypełniających swoje religijne 

powinności i żyjących według zasad religijnych Bóg uczyni czcigodnymi, zaś 

tych, którzy porzucili te zasady, uczyni godnymi pogardy. Dzieci powinny mieć 

pewność, żadnych wątpliwości co do swoich uczuć, myśli i drogi, którą podążają 

po to, by nie rozwijać w sobie poczucia niższości oraz by ruchy ateistyczne nie 

odciągnęły ich od prawdziwej drogi. Co więcej, powinny być świadkami modli-

twy i poszczenia jako działań nadrzędnych tak, by same odprawiały codzienne 

                                                 
59 At-Tabarani, Musnad ash-Shamiyyin 1/148. 
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modlitwy bez wahania, pokazując, że swoje głowy pochylają jedynie przed Bo-

giem. 

 Biorąc pod uwagę rzeczy, które zrobimy lub nie zrobimy w swoim życiu Ko-

ran przedstawia to, co Bóg nam nakazuje, gdy wchodzimy na drogę, podążając za 

męczennikami, ludźmi prawymi i oddanymi. Czytamy o tym w strofach: „Tobie 

jedynie oddajemy cześć i jedynie u Ciebie szukamy pomocy. Prowadź nas Prostą 

Ścieżką” (1,5-6), które powtarzamy niemal czterdzieści razy dziennie. Z drugiej 

strony, w następującej strofie napisano: „Ścieżką tych, których obdarzyłeś Swą 

łaskawością; nie zaś tych, którzy zasłużyli na (Twój) gniew (karę i potępienie), 

ani też tych, którzy błądzą” (1,7) W ten sposób Koran zwraca naszą uwagę na 

fakt, że pojawią się przed nami negatywne rzeczy i nakazuje, byśmy zajęli stano-

wisko opozycyjne wobec niedowierzania i hipokryzji, a także głosili nasze pra-

gnienie Raju i drogi łaski. 

 Taką właśnie drogą powinniśmy podążać, nauczając tych, którzy są pod naszą 

opieką. Należy korzystać z metod, które zaszczepią te wszystkie piękne rzeczy    

w ich sercach i uradują Boga. Jednocześnie musimy pomagać im rozwijać w ich 

sercach i umysłach reakcje krytyczne na sprawy potępiane przed Boga. W rze-

czywistości obowiązkiem naszym jest wychowywanie dzieci w taki sposób. Ci, 

którzy nie rozpoznają Boga i nie akceptują Go jako jedynego władcy ich życia, 

poniosą za to odpowiedzialność. Ci, którzy nie zauważają obowiązków dotyczą-

cych ludzkiej natury, którzy nie pojmują mądrości stworzenia, którzy nie mają 

pojęcia, czemu przyszli na ten świat, nie mogą odczuć związku między skutkiem 

a przyczyną w tym świecie. Co więcej ci, którzy nie wierzą lub nie rozumieją 

Boga sprawiającego, że czujemy Jego obecność, nie mogą dostąpić zbawienia, 

czy to w tym życiu czy w przyszłym. Bóg nagrodzi zbawieniem wyznawców, 

mówiąc o tym w strofie: „I nie skłaniajcie się ku tym, którzy czynią niesprawie-

dliwość (Bogu, przypisując Mu współtowarzyszy, oraz ludziom – naruszając ich 

prawa), aby nie dotknął was Ogień. Oto – poza Bogiem – nie macie opiekunów 

ani prawdziwych przyjaciół (lecz jeśli będziecie się skłaniać ku czyniącym nie-

sprawiedliwość), nie otrzymacie (Bożej) pomocy” (11,113).  

 

 

2. Wykorzystywanie pozytywnych nauk w edukacji religijnej 

  

Równolegle z nauczaniem fizyki, chemii i innych nauk pozytywnych konieczne 

jest, by uczyć dzieci „zasad i realiów islamu” na tym samym poziomie intelektu-

alnym co inne nauki. W kontraście do osoby, która jest materialistą i traktuje po-
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zytywizm jako podstawę do wyjaśniania wszystkiego, osoba wierząca powinna 

wykorzystywać te treści w kontekście rozumienia i wyjaśniania Boga, życia osta-

tecznego, Koranu i wiary (religii). Osoby wierzące powinny umieć posadzić róże 

w tym samym bagnie, w którym ugrzęźli materialiści historyczni, powinny one 

także cenić rzeczy (istoty) i zdarzenia jako znak obecności Boga. 

 Dzieci zapoznają się z naukami pozytywnymi będącymi częścią programu 

nauczania począwszy od szkoły podstawowej, poprzez średnią aż do studiów. 

Podczas tego procesu, jeśli nie otrzymają edukacji religijnej na taką samą skalę w 

swoich rodzinach czy najbliższym środowisku, w sposób nieunikniony zostaną 

zepsute. Jeśli nie będziemy kontrolować na bieżąco tego, czego nasze dzieci uczą 

się w szkole lub od swoich kolegów i jeśli nie zainterweniujemy w porę przeciw 

błędnym poglądom, wtedy czegokolwiek nasze dzieci się nauczą, może prowa-

dzić do bluźnierstwa lub niedowierzania. W rzeczywistości nauki są jawnym do-

wodem na istnienie Boga.  

 Dzieci mogą doświadczyć poważnego kryzysu intelektualnego na dalszych 

etapach kształcenia, zwłaszcza jeśli ich edukacja nie będzie poparta pozytywnymi 

analizami rozumu, logiki i nauk, a tylko filozofią i możliwym odchodzeniem      

w kierunku wątpienia i podejrzliwości. Dlatego też nauczanie dzieci powinno być 

wsparte rozumowymi, logicznymi i literackimi dowodami na miarę ich uczenia 

się i edukacji. 

 Materialiści przypisują porządek świata naturze i łączą demagogiczne pole-

miki z niektórymi teoriami filozoficznymi. W kontraście do tej indoktrynacji po-

winniśmy wyjaśnić dziecku, że porządek świata i „prawa natury”, które możemy 

obserwować, są pod kontrolą Boga, na przykład, że takie są Jego prawa. Jedynie 

przez zaszczepienie takiej informacji w jego umyśle możemy zlikwidować wąt-

pliwości i obawy, które mogą być spowodowane przez różne teorie.  

 Powinniśmy zaopatrzyć umysł dziecka w pewną wiedzę po to, by chronić je 

przed wszystkimi wypaczonymi informacjami i pokręconymi poglądami oraz 

pomóc mu uniknąć zakłopotania. W gruncie rzeczy wszystko dotyczy wiedzy. 

Ignorancja jest głównym wrogiem religii i wiary. Dlatego osoby wierzące muszą 

wychowywać pokolenie, które jest lojalne wobec swego kraju, narodu, korzeni, 

otwarte na swoją religię, system wartości, nauki, uczenie się, które ochroni wła-

sną historię i geografię przed staraniami ludzi próbujących zepsuć dzieci za po-

mocą różnych oszustw. 
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3. Przygotowywanie dobrego środowiska 

 

Zajmiemy się teraz kwestią przygotowania dobrego środowiska dla dzieci. W dzi-

siejszym świecie ludzie przywiązują wagę do przedszkoli, centrów opieki nad 

dziećmi i instytucji społecznych ulokowanych niedaleko od szkoły lub w innych 

łatwo dostępnych miejscach. Celem jest tu zapewnienie zdrowego, pewnego i sta-

bilnego świata dookoła oraz materialnego dobrobytu dziecka, a jednocześnie za-

pewnienie mu dobrej edukacji bez zbędnego zajmowania czasu rodzinie. Wszyst-

kie te działania są dobrze zaplanowane, a ich możliwe koszty i korzyści wykalku-

lowane dużo wcześniej. Jednakże tak jak dzieci potrzebują środowiska zewnętrz-

nego, tak samo wymagają atmosfery, gdzie mogą prowadzić i rozwijać swoje 

życie duchowe, uświadomić sobie własne wymiary człowieczeństwa i nawiązać 

duchowe połączenie z Bogiem. Kiedy mówimy o przygotowaniu „środowiska dla 

dziecka”, powinien być uwzględniony również warunek duchowego wymiaru. 

Poniżej spróbujemy wyjaśnić, co należy zrobić w związku z tą kwestią. 

 

a) Wybór przyjaciół 

 

Bardzo ważne jest, by zapewnić dziecku możliwość zaprzyjaźnienia się z rówie-

śnikami, którzy szanują religię i wartości duchowe. Rodzice powinni ograniczać 

się nie tylko do tego, by umożliwić dzieciom wybór przyjaciół, ale też aktywnie 

przyglądać się procesowi znajdowania przyjaciół. Dziecko powinno być obser-

wowane nieustannie, ale nie w sposób przypominający kontrolę lub zarządzanie 

nim. Chodzi raczej o to, by zaprowadzić je na drogę, na której staną się jednost-

kami szanującym swoją religię i wartości kulturowe. Dzieci są naszym najcen-

niejszym skarbem, nie powinny być powierzane komukolwiek. Istoty ludzkie nie 

powierzają swoich najcenniejszych własności, a tym bardziej dzieci – obcym. 

Wyobraźcie sobie, że jakiś obcy przychodzi do was i mówi: „Wszędzie dookoła 

pełno kieszonkowców. Twój portfel nie jest bezpieczny. Może dasz mi go na 

przechowanie? Zaopiekuję się nim”. Zaufalibyście takiej osobie? Oczywiście, że 

nie! Nie powierzacie swojej torby czy portfela obcemu. W związku z tym, jak 

możecie powierzyć wasze dzieci i ocenę ich rozwoju komuś, kogo nie znacie, 

kompletnie obcej osobie? 

 Ostatecznie, jakby nie patrzeć, jest odpowiedzialnością rodziców, by popro-

wadzić dziecko tak, by znalazło sobie odpowiednich przyjaciół. Jak wielki poeta, 

Sadi z Szirazu, napisał w swojej słynnej książce Gulistan (Ogród róż), nikczemny 

przyjaciel jest gorszy niż czarny wąż lub kobra. Kiedy raz cię posiądzie, będzie 
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cię gryzł lub zajmował niewłaściwymi rzeczami. Dobry przyjaciel jest lepszy niż 

anioł. Jeśli jesteś w towarzystwie anioła, podróżujesz przez anielskie nieboskłony.  

 Wysłannik Boży powiedział: „Istota ludzka jest z tym, kogo kocha”60. Dlatego 

tak ważne jest, by rodzice pomogli dzieciom znaleźć dobrych przyjaciół. Nie na-

leży zaniedbywać środowiska otaczających dziecko przyjaciół podczas jego roz-

woju emocjonalnego i mentalnego. Jeśli dzieci mają przyjaciół, którzy je krzyw-

dzą, wtedy niezwłocznie powinny one być zabrane z takiego środowiska i odesła-

ne w inne, bezpieczniejsze miejsce. Jeśli dzieci są otoczone w sąsiedztwie przez 

niedobre towarzystwo, wtedy musicie znaleźć sposób, by odizolować je od takich 

ludzi. Jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić, powinniście zabrać dziecko ze szko-

ły i odesłać je do innego miasta. Musicie jednak upewnić się, że pierwsze przy-

jaźnie, które tam zawrą, będą przyzwoite i cnotliwe. 

 Bez względu na to, gdzie przebywają dzieci, kiedy wejdą w środowisko spo-

łeczne, powinny umieć odnaleźć atmosferę duchową i zsocjalizować się z innymi, 

rozmawiając na wzniosłe tematy. Dziecko, które opuszcza dom, nie tylko zasmu-

ca rodziców, wywołując u nich tęsknotę, ale też sprowadza na nich większe wy-

datki, by zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Ale rodzice muszą zawsze żyć       

w strachu i martwic się o dzień, w którym Bóg osądzi ich i ich dzieci. Dlatego też 

powinni ciężko pracować, by być rodzicami idealnymi, zarówno w teraźniejszo-

ści, jak i przyszłości. Nie ma nic złego w tym, że dzieci pójdą do domów swoich 

przyjaciół, by się z nimi uczyć. Ale tam też powinny być uważnie pilnowane. 

 Należy umożliwić dzieciom odwiedzanie ich przyjaciół w domach, ale w ta-

kim domu Bóg powinien być wspominany w każdym rogu. Kiedy słychać we-

zwanie do modlitwy, członkowie tej rodziny powinni być tymi, którzy zgromadzą 

się i wspólnie odprawią modlitwy. Jeśli dziecko pójdzie się uczyć do takiego do-

mu, wtedy nie należy stawiać mu na drodze żadnych przeszkód, wręcz przeciw-

nie, zachęcać je do odwiedzin w takim miejscu. Ale jeśli dom, do którego idzie 

nasze dziecko, jest miejscem grzesznych czynów i realizacji samolubnych pra-

gnień, wtedy oznacza to, że utraciliście swoje dzieci. 

 

b) Umożliwienie dzieciom skosztowania szczerego życia religijnego  

i trzymanie je z dala od hipokryzji 

 

Powinniście zabierać swoje dzieci do meczetu i na modlitwy kongregacji. Dodat-

kowo trzeba zabierać je w miejsca, gdzie są odprawiane uroczystości święta Ma-

                                                 
60 Sahih al-Bukhari, „Adab” 96; Sahih Muslim, „Birr” 165. 
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lawi61. Czyniąc to, pokazujecie dziecku różne aspekty życia religijnego. Cechą 

wewnętrznej natury dziecka jest skłonność do uczestniczenia w takich wydarze-

niach i poczucie satysfakcji, gdy to robi. To dobry sposób, by zapobiec, żeby dzieci 

poszukiwały innych obszarów satysfakcji. Nawet muzyka, której słuchają, po-

winna wpajać w nie religię i wartości duchowe, a także rozwijać w nich święte 

uczucia, przygotowując w nich drogę do coraz głębszego odczuwania Boga. 

 Powinienem wskazać tu na pewną rzecz, mianowicie, jeśli dziecko wyczuje 

nieszczerość w obchodzeniu tych uroczystości i poczuje, że wypowiedzi i hymny 

nie wywierają istotnego wpływu na ludzi i jeśli taka nieszczerość zatrzęsie pod-

walinami uczuć religijnych dziecka, wtedy lepiej będzie trzymać je z daleka od 

tych miejsc. Hymny religijne i Mawlidy powinny być środkiem duchowego oczy-

szczenia sumienia. Jeśli nie widać łez w oczach tych, którzy śpiewają lub wypo-

wiadają słowa: „Kiedykolwiek wspominam Cię (Boże), moje łzy płyną”, wtedy 

tacy ludzie są nieszczerzy przed samym Bogiem. Kiedy dziecko usłyszy tak wiel-

kie kłamstwo, może odebrać je jako brak szacunku wobec swoich własnych 

uczuć. 

 Pamiętam, kiedy będąc dzieckiem musiałem napisać arabskie zdanie oznacza-

jące: „O mój Boże, drżę za każdym razem, gdy Cię wspominam”. Wtedy tak się 

zatrząsłem, że musiałem odłożyć długopis. Nadal mam zeszyt, w którym zacho-

wałem ten wpis na pamiątkę. Było mi wstyd i pytałem siebie, jak mogłem powie-

dzieć: „O mój Boże, drżę”, kiedy tak naprawdę nie drżałem? Kiedy dziecko widzi 

nieszczerą osobę, taką, która modli się słowami: „Nasz Boże, przychodzimy do 

Ciebie, płacząc”, ale w jej oczach nie widać łez, wtedy wywołuje to w umyśle 

dziecka szereg pytań. 

  Jak zauważyliście, rozważamy Mawlid i śpiewanie hymnów jako uroczysto-

ści religijne, które są ważnymi składnikami przyczyniającym się do rozwoju du-

chowego dziecka. Jednak w tym samym czasie odczuwamy, że jeżeli takie obrzę-

dy doprowadzą nasze dziecko do kłamstwa, hipokryzji i pompatyczności, wtedy 

konieczne jest, zgodnie z religią, rozumem i logiką, trzymać dziecko z dala od 

takich uroczystości. Dzieci muszą być trzymane z dala od hipokryzji w takim 

samym wymiarze, w jakim należy trzymać je z dala od nieufności. Powinny one 

poszukiwać w religii szczerości. Powinniście umożliwić im słuchanie tych, któ-

rzy śpiewają z głębi serca, a nie tych, którzy skandują o miłych ideach, ale nie 

wierzą w nie.  

                                                 
61 Peany śpiewane by uczcić narodziny Wysłannika Bożego. 
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 Taka postawa jest wymogiem rozumienia naszej religii. Podobne kwestie mo-

żemy zobaczyć w życiu Towarzyszy Wysłannika Bożego. W rzeczywistości jest 

to postawa i rozumienie samego Wysłannika Bożego. Nikt nie może wyobrazić 

sobie postawy bardziej odpowiedniej dla jego Towarzyszy. Jeśli zaakceptujemy tę 

zasadę, oznacza to również, że akceptujemy drogowskaz uznany przez religię. 

Dla przeciwieństwa, jeśli pozostaniemy w obrębie naszych mylnych poglądów, 

wtedy przygotowujemy podwaliny pod to, by w naszej rodzinie zapanował zamęt. 

Dlatego też zalecam, byście zamiast zabierać dzieci do hipokrytów, gdzie będą 

słuchać nieszczerych śpiewaków, zapoznali je ze znamienitymi myślicielami, 

którzy wyjaśnią, jak ważna i wspaniała jest religia. Jeśli zależy nam na ochronie 

przyszłych pokoleń, musimy trzymać je z dala od hipokrytów. 

 

c) Wybór osób, z którymi dziecko będzie mogło budować zdrowe relacje 

 

W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy zagadnienia i warunki niezbędne do 

prawidłowego rozwoju rodziny. W rzeczy samej dzieci, którymi się opiekowano, 

strzeżono je i dobrze wychowywano, są chronione przed negatywnym wpływem 

środowiska społecznego w dużo większym zakresie. Jednak nadal jest bardzo 

ważne, by przyglądać się ich obecnemu środowisku. Należy chronić dzieci w taki 

sposób, że nawet nie powinniśmy wysyłać ich po książki lub ołówki do sklepu,   

w którym mogą usłyszeć złe słowa lub mieć styczność z czymś, co wpłynie na 

nie negatywnie. Oznacza to, że nasze dzieci nie powinny wchodzić do księgarni, 

na wystawie której znajdują się nieodpowiednie książki. Dokądkolwiek dzieci 

pójdą, ich świat duchowy nigdy nie powinien być naruszony, nawet w najmniej-

szym zakresie. Raczej należy im umożliwić dostrzeżenie prawdziwych znaków 

Bożej religii i przykładowych jej wskazań. Chciałbym przypomnieć wam raz 

jeszcze, że każdy sklep, w którym dzieci nabędą najprostszą rzecz jak choćby 

ołówek, powinien być wybrany przez rodziców lub opiekunów. Dzięki temu po-

wstrzymamy innych przed podstawianiem nóg naszym dzieciom. 

 Jeśli dziecko idzie do krawca po kostium, powinno obserwować swój świat     

i słyszeć dźwięki, które on wydaje. Co więcej, tak długo jak jest ono w zakładzie 

szewskim, powinno słyszeć rozmowy o religii, wartościach religijnych, przyszło-

ści, rozwoju kraju – o tym, co odzwierciedla nasze przemyślenia i elementy na-

szego świata duchowego. Uczucia i język krawca powinny przekazywać prawdę, 

a on sam powinien wielokrotnie w czasie pracy zagłębiać się w świat naszych 

myśli (filozofii).  
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 Pobudzanie do takiego stopnia wrażliwości dziecka nie powinno być interpre-

towane jako izolowanie go od innych. Wręcz przeciwnie, powinno ono być po-

strzegane jako wrażliwe na swój rozwój w pozytywną stronę. Przyjrzyjmy się tej 

kwestii bardziej szczegółowo. Powinniśmy zabrać nasze dziecko do fryzjera, któ-

ry rozpocznie strzyżenie włosów w imię Boga (recytując Bismillah). Powinien on 

wspominać Imię Boże, kiedy odkręca kran, obcina włosy czy chodzi po zakła-

dzie. Jeśli nie możemy znaleźć takiego fryzjera, bo przecież trudno być idealnym 

w każdej sferze życia, odnotujemy, jak ten deficyt wpłynie na nasze dzieci. 

 Chciałbym skorzystać z okazji, by skupić się na konkretnej rzeczy. Religij-

nym obowiązkiem jest zaakceptowanie zaproszenia i uczestnictwo w spotkaniu. 

Wysłannik Boży powiedział: „Jeśli ktoś zaprasza cię na ślub lub ceremonię zarę-

czyn, powinieneś tam pójść”62. Oczywiste jest, że nie można sprzeciwić się pole-

ceniu, które pochodzi wprost od Wysłannika Bożego. Stając w obliczu takiego 

polecenia każdy wierzący powinien odpowiedzieć: „Słucham pełen uniżenia”        

i spełnić to. Jednakże odmowa przyjęcia zaproszenia na ślub, gdzie będą miały 

miejsce zakazane czyny i będą popełniane występki, jest również oznaką pewnej 

postawy religijnej. Nie należy zabierać dzieci w miejsca, gdzie będą one zmie-

szane tym, co zobaczą albo ich myśli zostaną skażone. 

 

d) Wybór programów telewizyjnych dla dzieci 

 

Muzułmanin posiadający w domu telewizor powinien ostrożnie selekcjonować 

programy, które jego dzieci mają prawo oglądać. Niesłuszne jest mówienie, że 

telewizja propaguje grzech i czyni złe rzeczy. Jednakże konieczne jest, przez 

wzgląd na jak najlepszą edukację, dobieranie programów telewizyjnych nadają-

cych się do oglądania. Okazuje się, że rządy również podeszły do tej kwestii        

w podobny sposób i podjęły pewne środki ostrożności w celu ochrony dzieci. 

Przykładowo zagroziły sankcjami, gdyż uznały, że niektóre programy, relacje 

polityczne czy filmy mogą być krzywdzące dla dzieci. Należy przyznać, że nie-

które programy podważają religijne i moralne fundamenty młodych ludzi, za-

ciemniają ich świat duchowy i zachęcają je do występków. Jeśli w waszych do-

mach ogląda się programy telewizyjne, które stoją w sprzeczności z bliskimi wam 

wartościami moralnymi, nieuniknione jest, że moralność członków waszych ro-

dzin, w tym waszych dzieci, będzie naruszona przez owe programy. 

                                                 
62 Sahih Muslim, „Nikah” 98, 101; Sunan ibn Majah, „Nikah” 25. 
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 Słowa te nie powinny być interpretowane przez nas, jakobyśmy byli przeciw-

nikami nauki, postępu, technologii i uczenia się. Jesteśmy zwolennikami używa-

nia i rozwijania technologii dla dobra i pomyślności ludzkości. Czerpiemy korzy-

ści z tego daru Bożego w obszarach idei, kultury, przemysłu, zdrowia i medycy-

ny. Nie jest to podejście reakcyjne. Reakcyjnym byłoby milczenie w obliczu 

złych, niemoralnych i występnych treści, które są pokazywane w niektórych ka-

nałach telewizyjnych.  

  

e) Wychowywanie dzieci w oparciu o uczenie Koranu 

 

Bardzo ważnym rodzicielskim obowiązkiem jest ochrona dziecięcych serc, umy-

słów, słuchu, wzroku i innych zmysłów przed przyzwyczajaniem się do występ-

ków, a jednocześnie umożliwienie im dorastania w przyzwoitym środowisku,       

a także zapewnienie im religijnej atmosfery, w której będą czuły się jak w domu, 

nawet kiedy znajdą się poza jego murami. Obowiązkiem rodziców, nauczycieli     

i wychowawców jest także zapewnienie zgodności między zewnętrznym środo-

wiskiem społecznym a wewnętrznym środowiskiem domowym. 

 W czasach, kiedy władza jest wykorzystywana jako środek opresji, a prawda 

bywa pogwałcona, ogromnie ważne jest, by na płaszczyźnie uczyć i myśli pozo-

stać na właściwej drodze, a także by ochronić godność istoty ludzkiej. Dlatego też 

wierzę, że ucząc młode pokolenie, należy wpajać mu zasady Koranu, a tym sa-

mym umożliwić mu rozwijanie w sobie moralnego systemu wartości bazującego 

na Koranie. Dzięki temu nauczymy je, jak być lojalnymi wyznawcami Boga i jak 

zwiększać swoje fizyczne, duchowe i mentalne zdolności do poziomu, na którym 

będą zachowywały trwały sprzeciw wobec czynników powodujących ogromne 

zepsucie. Postawa taka jest jednym z kluczowych elementów, które pomogą nam 

zabezpieczyć naszą duchową egzystencję. Można zauważyć, że ustanowienie 

idealnego społeczeństwa, zarówno w świecie sumienia i zmysłów, jak i w świecie 

realnym, jest możliwe jedynie w oparciu o Koran. 

 Niektórzy dowodzą, że idealne społeczeństwo muzułmańskie, społeczeństwo 

oświecające okres ponad tysiąca lat, kiedy było reprezentowane przez odpowie-

dzialnych ludzi, wyłoniło się korzystając ze wskazówek zaczerpniętych z Koranu. 

Pojawienie się społeczeństwa muzułmańskiego, które zmieniło bieg historii, jest 

najbardziej niezwykłym zjawiskiem w dziejach historii człowieka. To idealne 

społeczeństwo i jego członkowie nie zaprzątali swoich myśli innymi ideami i po-

glądami filozoficznymi; zamiast tego osiągnęli swój postęp i idealną strukturę 

dzięki temu, że czerpali z czystego źródła Koranu. 
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 Zachowanie i moralność Wysłannika Bożego były odzwierciedleniem zasad    

z Koranu. Ci, którzy podążali za nim, kierowali się wartościami moralnymi Ko-

ranu, odnalezionymi w jego osobowości i czerpali dla siebie, biorąc z niego przy-

kład. Zaś ci, którzy nie mogli wykazać się taką perfekcją, choć wydawało się, że 

mieli związek z Koranem, nie pojęli jego głębi. Tacy ludzie mają nikłe pojęcie     

o Koranie. 

 Zrozumienie Koranu i jego odrodzenia zależy od tego, jak głęboko pojmuje-

my jego kluczowe przesłanie. Ci, którzy zajmują się jego treścią mogą jedynie 

zdobyć zasługi w oczach Boga – tylko Bóg to wie – ale nigdy nie będą oni skłon-

ni do spełniania dobrych uczynków. Najważniejszą kwestią w kontekście naszej 

relacji z Koranem jest to, byśmy czuli go całym sobą, zbliżali się do niego na-

szymi sercami, umysłami, świadomością i naszym pojmowaniem. Dzięki takiemu 

podejściu i w takim nastroju możemy odczuć i usłyszeć mowę oraz przesłanie 

Boga, a następnie doświadczyć nagłego odrodzenia. Możemy pojąć inną głębię   

w każdym słowie i zdaniu ze strofy, a także ujrzeć horyzont, gdzie zobaczymy 

mapę swojej duchowości razem z mapami niebios. 

 Moim zdaniem nowe pokolenie może być kształtowane w atmosferze takiej 

samej, jak opisana wcześniej. W międzyczasie rozpocznie się proces formowania 

„prawego koła”. Koran napełnia swoimi sekretami nasze serca, zatem tak samo 

jak wzniesiemy się ponad wiedzę (naukę) do wiary i od wiary do mądrości, tak 

też osiągniemy wewnętrzną głębię i będzie to rezultat tego, że na coraz to innych 

poziomach stajemy się adresatami Boga. Kiedy już doświadczymy tej głębi, wte-

dy w zupełnie inny sposób jesteśmy w stanie pojmować bezmiar Bożych słów. Po 

pierwsze, jedynym sposobem, by zrozumieć przesłanie Koranu, jest bycie zorien-

towanym na działanie i kierującym się praktycznością jego uczniem. Dla przeci-

wieństwa, jeśli nasz związek z Koranem i szacunek wobec niego są tylko po-

wierzchownym formalizmem, wtedy będziemy odczuwać wobec niego dystans, 

nawet jeśli nie znajdujemy się od niego daleko. Tak długo jak istoty ludzkie będą 

pozbawione przesłania i bogactwa Koranu, które nadaje sens życiu, dopóty będą 

uważane za pechowe i ubogie. Sednem problemu dotyczącego stosunku do Kora-

nu jest zaktywizowanie całej ludzkości, które sięga daleko poza wiedzę. 

Uwzględniając warunki, okoliczności i atmosferę, w jakiej znajduje się człowiek, 

konieczne jest, by wykonywał on to, co nakazuje Koran, poprzez zamienianie 

zdobytej wiedzy w siłę napędową. Jeśli będzie to możliwe do osiągnięcia, wtedy 

istoty ludzkie odnajdą swoje miejsce na właściwej drodze, takiej, która jest zgod-

na z celem ich stworzenia, a oni sami unikną haniebnej zagłady. 
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4. Zachowywanie wrażliwości podczas wychowywania 

  

Wyjaśnienie prawdy i zaszczepienie myśli to jedno, natomiast utrzymanie ich to 

coś kompletnie innego. Było już wiele przykładów starannie ukształtowanych      

i zinstytucjonalizowanych ideałów. Chociaż nie można było zauważyć żadnych 

uchybień w ich fundamentach ani codziennym działaniu, nie wykazywały się 

żadnym postępem ani też nikt nie był szczególnie zainteresowany ich rozwojem. 

Co więcej, niektóre z tych ideałów czy instytucji są skazane na porażkę albo upa-

dły już w momencie swoich narodzin, bo brakowało im dobrego zarządzania. 

 Tak naprawdę sama konstrukcja jest bardzo ważna. Jednak zapewnienie dal-

szego rozwoju i kontynuacja tego, co zaczęto budować, jest nawet ważniejsza. 

Pierwsi muzułmanie byli wyjątkowo ostrożni w przekazywaniu całej dynamiki, 

którą podtrzymywało społeczeństwo żyjące we wspólnocie. Byli także bardzo 

ostrożni w odniesieniu do ochrony tej dynamiki, dlatego nie pozwalali na poja-

wienie się logicznej, emocjonalnej i mentalnej próżni. Nie popełniali żadnych 

błędów, gdy wprowadzali w czyn to, w co wierzyli. W tym miejscu oczywiście 

nie odnoszę się do pojedynczych błędów. Odnoszę się do podstaw zdrowego spo-

łeczeństwa i tego, co konieczne, by ono przetrwało. W późniejszym okresie pew-

ni ludzie, którzy nie rozumieli sedna sprawy i podchodzili do islamskich kwestii 

tylko z jednej perspektywy, definitywnie zniszczyli to, co już zostało osiągnięte,   

a my nie potrafiliśmy rozwinąć tej historycznej schedy, którą odziedziczyliśmy. 

W rzeczywistości pomniejszyliśmy ją. 

 

a) By nie zostać spadkobiercą zła 

 

W Koranie jest wiele strof, które opisują życie proroków i zalecają następujące 

czynności: „I wspomnij w Księdze Abrahama” (19,41); „I wspomnij w Księdze 

Mojżesza” (19,51); „Wspomnij w księdze również Ismaila” (19,54). Koran opisu-

je tych wyróżniających się ludzi i opisuje epoki, które rozpoczęli w surze Maria. 

Następnie Koran przypomina nam, co nastąpiło później: „A po nich nastąpiły 

pokolenia, które zaniedbywały i marnowały modlitwę, i podążały za (swymi) 

żądzami (porzucając służbę Bożej sprawie)” (19,59). 

 Prorocy Noe, Adam, Mojżesz, Jezus czy Prorok Muhammad (pokój niech 

będzie z nimi) mogli prezydować na początku przedsięwzięcia. Jeśli ich następcy 

będą złymi uczniami, na przykład zwrócą się przeciwko swoim nauczycielom lub 

zaprzepaszczą ich modlitwy nie w tym sensie, że wszyscy je opuszczą, ale będą 

odprawiać je niewłaściwe, w takiej sytuacji nie będą mogli czerpać z mądrości      
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i doświadczenia tych wspaniałych ludzi. Jeżeli uczniowie tych wielkich proroków 

zignorują ich bliskość z Bogiem i wybiorą oddalenie od Niego, jeżeli będą zaspo-

kajać swoje cielesne żądze, jeśli będą praktykować swoją religię wedle osobi-

stych życzeń, wtedy tacy ludzie nie będą zasługiwać na to, by być kontynuatora-

mi tego wspaniałego projektu im powierzonego.  

 Stanęliśmy twarzą w twarz z zagubieniem, dokładnie w tym samym miejscu, 

w którym nasi przodkowie go doświadczyli. Żyć zgodnie z islamem i ignorować 

codzienne modlitwy, bo są zbyt kłopotliwe, być muzułmaninem i nie przestrzegać 

postu, gdyż jest zbyt uporczywy dla ciała, traktować tę religię, jakby nie miała 

żadnych ograniczeń, pozwalać sobie na kompletną rozwiązłość wobec pragnień 

cielesnych, które kształtują nieczyste myśli – to jest choroba, która zepsuła naszą 

epokę. 

 Tak naprawdę osoba wierząca jest reprezentantem wiary i zaufania, a także 

poddania się Bogu we wszystkich sferach. Ten, kto wierzy w Boga, okazuje Mu 

posłuszeństwo i przestrzega Jego zakazów.  

 

b) Znaczenie codziennych modlitw 

 

 Wysłannik Boży powiedział: „Ci, którzy odmawiają nasze modlitwy, którzy 

zwracają się w stronę naszej kibli63 i którzy jedzą nasze jedzenie są z naszej 

wspólnoty”64. Zastanówmy się teraz nad tym zdaniem, ale czytanym w odwrot-

nym sensie. Z jakiej wspólnoty pochodzą ci, którzy nigdy nie położą się twarzą 

do ziemi podczas modlitwy, którzy nie szanują innych, przyczyniają się do anar-

chii, okazują wrogość wobec prawa i porządku, walczą z autorytetem państwa      

i którzy próbują wprowadzić w państwie anarchię? Nieważne, z jakiej wspólnoty 

są ci ludzie, nie ma dla nich miejsca w kręgu błogosławionej duchowości Wy-

słannika Bożego.  

 Wiadomo, jak ważne jest odprawianie modlitw, dlatego też powinniśmy być 

świadomi i czujni w tym aspekcie. Pewnego razu Prorok Muhammad (niech bę-

dzie z nim pokój i błogosławieństwo) opisał człowieka, który się nie modlił jako 

kogoś, kto jest pośrodku. Jeżeli sprawa dotyczy wiary, wtedy ponoszone są inne 

konsekwencje. Ktoś zaproponował Wysłannikowi Bożemu pomoc, podczas gdy 

ten przygotowywał się do bitwy. Wysłannik Boży zapytał mężczyznę: „Czy jesteś 

                                                 
63 Kierunek, w którym zwraca się muzułmanin podczas modlitwy. 
64 Sahih al-Buhari, „Salah” 28; Sunan at-Tirmidhi, „Iman” 2; Sunan an-Nasa'i, „Iman” 9. 
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wierzący?”. Kiedy ten odparł, że nie wierzy, wtedy Prorok powiedział mu: „Nie 

potrzebuję twojej pomocy”65. 

 Tak naprawdę wiara jest łodzią, która wiezie wyznawców na bezpieczny 

brzeg, a modlitwa to jej najistotniejszy element. Jak stwierdził Alvarli Efe, „Co-

dzienna modlitwa jest głównym filarem religii i jej blaskiem. To siła napędowa 

łodzi, która jest religią i matka wszystkich modlitw”. 

 Odnotowano, że Wysłannik Boży wypowiedział przy różnych okazjach nastę-

pujące zdanie: „Najbardziej uciążliwe modlitwy dla hipokrytów to te odprawiane 

nocą i o świcie”66. Teraz zapytajmy samych siebie, czy modlimy się z zapałem. 

Uważam, że właściwa postawa, która ochroni nas przed hipokryzją to przede 

wszystkim gorliwość w modlitwie. 

 

                                                 
65 Sahih Muslim, „Jihad” 150, Sunan at-Tirmidhi, „Siyar” 10. 
66 Sahih al-Buhari, „Adhan” 34, „Mawakid” 20; Sahih Muslim, „Masajed” 252. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

PORÓWNANIE EDUKACJI OPARTEJ I NIEOPARTEJ NA KORANIE 

 

  

W rozdziale tym zagadnienie edukacji jest podzielone na dwie sekcje: (1) Eduka-

cja nieoparta na Koranie; Moralność nieoparta na Koranie oraz Metody nieoparte 

na Koranie. A także (2) Edukacja oparta na Koranie; Moralność oparta na Kora-

nie i Metody oparte na Koranie. 

 Dzisiejsze pokolenie ma wybór: być nieczułym, brutalnym i okrutnym, go-

dząc się na wpływ skrajnych i wypaczonych ruchów oraz poglądów filozoficz-

nych albo być miłosiernym i dalekowzrocznym w świetle nadrzędnych zasad 

Koranu i jego boskich poleceń.  

 W rzeczywistości kiedykolwiek istoty ludzkie kierowały się swoimi pierwot-

nymi instynktami i nie podążały za Koranem, stawały się bezwzględne, okrutne, 

brutalne i bezlitosne wobec słabszych i bezbronnych. Wykorzystywały wtedy 

słabszych i bezsilnych, eksploatowały ich, nie szanowały a wręcz gardziły nimi. 

Kiedykolwiek istoty ludzkie traciły swoja władzę, stawały się słabe i bezbronne, 

traciły też swój honor, a swoją dumę poświęcały w zamian za drobne zyski. 

 Jak Koran postrzega ludzkość? Jak definiuje on i przedstawia jednostki? Ja-

kimi pragnie, by ludzie byli? Odpowiadając na powyższe pytania będziemy jed-

nocześnie szkicować portret człowieka, którego Koran definiuje jako „muzułma-

nina”. Następnie sporządzimy zbiór zasad dotyczących tej kwestii i przeanalizu-

jemy je. W dalszej części zastanowimy się nad tym, dlaczego o osobach, które 

akceptują i praktykują te zasady mówi się, że są prawdziwymi i kompletnymi mu-

zułmanami, a społeczeństwo z nich złożone uważa się za społeczeństwo idealne.  

 Jednostki mogą posiadać dwa różne statusy, jeden jako osoba, a drugi jako 

członek społeczeństwa. Po pierwsze wiadomo, że szczęście i bezpieczeństwo 

społeczeństwa zależy od szczęścia jednostek. A jednostka potrzebuje zdrowego 

ducha i zdrowej materii oraz życia w dostatku. Zdrowie i dobrostan ludzi jest 
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mierzone siłą ich wiary, ich gotowością do spełniania dobrych uczynków i zgod-

nością ich działań z zasadami religii67. 

 

 

1. Edukacja nieoparta na Koranie 

 

a) Stawanie się faraonem 

 

Edukacja nieoparta na Koranie, jak możemy zobaczyć aż po dziś dzień, zamienia 

ludzi w potencjalnych faraonów, kreując w nich uczucie pogardy dla innych. Z je-

dnej strony istoty ludzkie pragną zdobyć władzę. W takiej sytuacji stają się „agre-

sywne, okrutne, brutalne, opresyjne i samolubne”. Z drugiej zaś strony, taki czło-

wiek jest w zasadzie słaby i bezbronny, znajdując się w sytuacji, która czyni go 

ubogim, żałosnym, nieszczęsnym i gotowym płaszczyć się przed innymi za przy-

sługi. Jak mówił Bediüzzaman, ten, kto jest uzależniony od filozofii materiali-

zmu, jest w rzeczywistości tyranem podobnym do faraona; jest nieszczęsnym 

faraonem, który wielbi najbardziej trywialne rzeczy. Zupełnie jak diabeł, jest on 

nieugięty, a dla prywatnych korzyści całuje ludziom stopy. Jeśli chodzi o czło-

wieka, który otrzymał edukację opartą na Koranie, to jest on sługą, który odma-

wia składania pokłonów nawet najwspanialszym stworzeniom68. 

 Takie cechy osobowości nie należą jedynie do faraona, który był wrogiem 

Mojżesza. Można je przypisać wszystkim, którzy w jakiś sposób przypominają go 

w historii. Wydaje się, że w obecnym wieku występuje więcej takich faraonów, 

niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy tacy ludzie was potrzebują albo ich interesy 

stają się zagrożone, wtedy kłaniają się oni przed wami, padają na kolana i usiłują 

wydobyć od was pomoc. Ale kiedy ci sami ludzie czują się bezpieczni, silni i mo-

cni, stają się agresywni, barbarzyńscy i brutalni. Wtedy na pierwszym miejscu uja-

wniają się ich cechy, które upodabniają ich do faraona albo Nimroda, pokazując 

jasno ich „podwójną osobowość”.  

 Koran opisuje wynaturzoną psychologię faraona następującymi słowami: 

„Następnie zebrał (swoich ludzi i zastępy) i ogłosił, mówiąc: «Ja jestem waszym 

Panem Najwyższym!»” (79,23-24). Właśnie to mówią ludzie, gdy stają się farao-

nami, widząc siebie jako najwspanialszych, wspartych swoją armią i stronnikami. 

 Zdarzają się też momenty, gdy tacy ludzie stają się nieszczęśni i patetyczni.  

W takiej sytuacji są oni godni pożałowania bardziej niż najbiedniejsi z biednych  

                                                 
67 Por. Nursi. Tamże. s. 145. 
68 Tamże. s. 147. 
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i zasługują na pogardę bardziej niż najpodlejsi z podłych. Koran opisuje rys psy-

chologiczny ludzi znajdujących się w takim stanie następująco: „I przeprowadzi-

liśmy Dzieci Izraela przez morze, a faraon i jego wojsko ścigali je, ogarnięci za-

ciekłą arogancją i wrogością, aż (zostali ogarnięci przez wody morza, otwarte dla 

Mojżesza i Jego ludu tak, żeby mogli je przejść i) kiedy topiel pochwyciła go 

(faraona), zawołał: «Uwierzyłem, że nie ma boga prócz Tego, w którego wierzą 

Dzieci Izraela, i jestem spośród muzułmanów (tych, którzy Mu się w pełni podda-

li)»” (10,90). 

 Kiedy przyjrzymy się bliżej tym słowom, z łatwością zauważymy, że są one 

niczym więcej tylko krzykiem hipokryty, zbiorem nieszczerych wyrazów. Oczy-

wiste jest, że faraon nie jest autentyczny w swojej ekspresji, myślach i słowach. 

Jeśli mielibyśmy teraz opisać jego uczucia przez pryzmat słuszności, wtedy Bóg 

Wszechmogący zaakceptowałby jego wiarę. Jednak faraon pomodlił się i zwrócił 

się do Boga nieszczerze, tylko dlatego, że znalazł się w trudnej sytuacji. Właśnie 

dlatego Bóg Wszechmogący nie przyjął jego tragicznych wołań. Takie zachowa-

nie jest typowe dla faraonów. Możecie napotkać setki takich ludzi w swoim ży-

ciu. Przyjdą oni pod wasze drzwi i płaszcząc się przed wami będą prosić o awans 

lub podwyżkę. Ale kiedy dostaną to, czego chcą, wtedy znikną; opuszczą was       

i skażą na nasyan mansiyya69. Właściwie łatwo zauważyć, że tacy ludzie nie po-

dejmują żadnych starań, by zwalczyć problemy dotyczące narodu, religii, wiary, 

życia religijnego czy edukacji dzieci. To bolesne, gdy uświadomimy sobie, że 

próbują oni nas zwodzić. To wszystko pozostawia w nas niesmak. 

 Nie możemy stwierdzać, że ludzie, którzy nie mieli do czynienia z edukacją 

opartą na Koranie, są pod każdym względem jak faraon. Ale możliwe, że mają 

kilka z jego cech. Biorąc pod uwagę taką możliwość potrzebujemy dokładnie 

przeanalizować takie przypadki i ograniczyć się do nazywania takiego zachowa-

nia „moralnością Faraona”. Czasem jest tak, że osoba wierząca (taka, która po-

siada wiarę) może także posiadać pewne cechy moralności faraona, podczas gdy 

niewierzący może posiadać moralność Mojżesza. Jeśli osoba wierząca cały czas 

zachowuje moralność faraona (Boże uchowaj nas przed tym), może ona pochło-

nąć wiernego i w końcu zamienić go w faraona. Zaś niewierzący o cnotach mo-

ralnych Mojżesza może ostatecznie osiągnąć wyższy status i móc podążać ścież-

ką Mojżesza. W rzeczywistości Bóg nie zwraca uwagi na wygląd zewnętrzny, 

pochodzenie etniczne czy klasowe ludzi. On raczej zagląda w ich serca, patrzy na 

                                                 
69 Oznacza to rzecz całkowicie zapomnianą. Termin ten jest używany w Koranie (sura 19,23). 
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ich życie duchowe, ich pobożność i religijność. W skrócie – On ceni jakość i cha-

rakter człowieka. 

 Wysłannik Boży powiedział następujące słowa dotyczące tej kwestii: „Bóg 

Wszechmogący nie patrzy na twój wygląd zewnętrzny ani na twoją twarz. On 

ceni twoje serce (świat wewnętrzny) i twoje czyny”70.  

  

b) Jak taka edukacja wzmaga w ludziach nieustępliwość i działa,  

jako negatywny czynnik 

 

Osoba, która nie otrzymała edukacji opartej na Koranie, staje się uparta i aro-

gancka. Tacy ludzie zawsze na pierwszym miejscu stawiają swoją dumę, honor    

i ego. Ignorują liczne zasady dotyczące ludzkości i gwałcą wiele praw tylko po 

to, by usatysfakcjonować własne ja, swoją dumę i honor. Nasza nieustępliwość 

została wpojona w nas po to, byśmy byli wytrwali i nie rezygnowali z celów,      

w które wierzymy. 

 W rzeczywistości Bóg Wszechmogący umocnił nas poczuciem, które jest 

punktem wyjścia do tego, co można nazwać wytrwałością lub uporem; dzięki 

temu nie rezygnujemy z celu, do spełnienia którego się zobowiązaliśmy, nawet 

wtedy, gdy zostaliśmy pozbawieni naszej własności, zatrudnienia czy innych bło-

gosławieństw. Jednakże jeśli przesadzimy z uporem albo będziemy nieustannie 

wykorzystywać go, by walczyć dla niesprawiedliwej przyczyny, wtedy będzie to 

uczucie raniące. Jeżeli takie zachowanie trwa dalej – niech Bóg ma nas w swojej 

opiece – oznacza to początek naszego upadku. Charakter osoby tak się zachowu-

jącej zaczyna przypominać oblicze faraona. Ludzie posiadający taką moralność 

odmawiają zaakceptowania „Prawdy”, nawet jeśli staną przed nią „twarzą        

w twarz”, a także nie wahają się przed płaszczeniem się przed innymi tylko po to, 

by zdobyć drobne przysługi.  

 Od zamierzchłych czasów aż do dzisiaj sytuacja nie uległa zmianie. Cokol-

wiek edukacja nieuwzględniająca Koranu wpaja i kreuje w ludzkiej psyche jest 

tym samym, co wpajała w przeszłości. Obecnie jest wielu takich „faraonów”, 

którzy mówią o sobie „my – intelektualiści” i gardzą wszystkimi wokół traktując 

tych, którzy mają odmienne zdanie, jak istoty niższego rzędu. Tacy ludzie okazu-

ją się słabi, gdy znajdą się w położeniu, w którym nie posiadają mocy. Jest wielu 

ludzi podobnych do faraona, ludzi, którzy zdobywszy władzę i możliwości, nie 

dają innym, o odmiennych poglądach, prawa do życia. W zasadzie nie ma różnicy 

                                                 
70 Sahih Muslim, „Birr” 33; Sunan ibn Majah, „Zuhd” 9. 
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między współczesnymi faraonami a tymi z przeszłości, z wyjątkiem kontekstu 

sytuacyjnego i jakichś cech szczególnych. 

 Głównym celem edukacji nie związanej z Koranem jest napełnienie żołądka    

i zaspokojenie samolubnych/egoistycznych pragnień. Kiedy ludzie, którzy otrzy-

mali taki rodzaj edukacji, myślą o szczęściu ludzkości, chodzi im jedynie o za-

spokojenie własnego ego i jego pragnień. 

 Uważa się, że wiele krajów podniosło swój poziom gospodarczy i zapewniło 

dobrobyt swoim obywatelom, umożliwiając im osiągnięcie szczęścia. Z ich punk-

tu widzenia świat idealny będzie utworzony na wzór tego, który opisywali utopij-

ni autorzy. Prawdziwy pokój i szczęście można znaleźć w wierze i poddaniu się 

Bogu, jednak oni uważają, że szczęście wynika z dobrobytu materialnego, a pokój   

i szczęście przypisują udoskonalaniu warunków gospodarczych i rozwiązywaniu 

wszystkich problemów ekonomicznych. Dla tego typu niewierzących, jeśli państwo 

jest mocne, a ich kieszenie pełne, oznacza to, że społeczeństwo jest spokojne. 

 Jednakże wzrastająca liczba samobójstw, pojawienie się kryzysu, nagła zmia-

na w modzie i próby ludzi, by zaspokoić siebie pseudo-religiami i/lub prądami 

myślowymi, wszystkie one są wskaźnikami dużego niezadowolenia i niepokoju 

społeczeństwa ukazującego, że dobrobyt materialny nie wystarczy, by zapewnić 

prawdziwe i trwające szczęście. Taki przypadek możemy nazwać „filozofią po-

cieszenia”. Osoby, które stosują się do tej filozofii, są szczęśliwe i usatysfakcjo-

nowane, jeśli dobrze zjedzą i maja zabezpieczenie materialne. W rzeczywistości 

jest to filozofia, która za główny cel ludzkości uważa napełnienie żołądka i za-

spokojenie egoistycznych pragnień.  

 

c) Cel edukacji nieopartej na Koranie 

 

Celem edukacji nieopartej na Koranie jest zysk. Podstawę jej starań stanowi nic 

innego jak zarabianie pieniędzy. Po zakończeniu zadania to właśnie ludzie, którzy 

są na zewnątrz „ramy wiary” zadają pytanie: „Co w tym jest dla mnie?”. 

 W związku z tym, że tacy ludzie widzą wszystko z perspektywy materialisty, 

pytają: „czy ten kraj dotarł do punktu, w którym jest dziś, dzięki waszym modli-

twom? Czy społeczeństwo osiągnęło szczęście z powodu waszego poszczenia?”. 

W rzeczywistości ludzie z takim nastawieniem nigdy nie zrozumieją tych, którzy 

przemawiają w imieniu sprawiedliwości i prawdy oraz bronią wiary i Koranu. Taki 

trend może być zdefiniowany jako „ordynarność postawy pozbawionej Koranu”. 
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d) Edukacja nieoparta na Koranie opiera się na walce,  

dialektyce i demagogii 

 

„Poszukiwanie korzyści dla siebie skutkuje bitwami o zasoby materialne, a kon-

flikt przynosi walkę”71. W społeczeństwie, którego jedynym celem jest zdobywa-

nie dóbr osobistych, mogą istnieć nigdy nie kończące się konflikty i walki, ponie-

waż dostępne środki nie mogą zaspokoić wszystkich pragnień. Wszelkie „ -izmy”, 

od kapitalizmu przez komunizm, po socjalizm i faszyzm, prowadzą wojnę, by zdo-

być udziały w tej ramie. Co więcej, zgodnie z taką mentalnością działanie takie jak 

okupacja innego kraju, czy poszukiwanie sposobów, by skonfiskować całą wła-

sność państw podbitych, są ostatecznie usprawiedliwione. W rzeczywistości prze-

trwanie w systemach nieopartych na Koranie bazuje na interesie lub zysku. Naj-

ważniejsze motto tych ludzi brzmi: walcz i eliminuj słabszych. W takich syste-

mach silniejszy ma zawsze rację, a życie jest przywilejem potężniejszych. 

 Dla tych, którzy stosują się do takich gołosłownych zasad, silne i zwycięskie 

narody będą tymi, które ocaleją podczas rywalizacji między narodami a pań-

stwami. Takie pojmowanie świata, które widzi relacje między zwierzętami i ro-

ślinami jak nic innego, tylko walkę i wojnę, które traktuje „życie jako nieustanną 

batalię”, interpretuje obecną sytuację ludzi jako rezultat wojny i eksterminacji 

istot ludzkich przez siebie nawzajem w poszukiwaniu słuszności. 

 

e) Relacje między społeczeństwami bazującymi na rasizmie i szowinizmie 

 

Jak zakłada edukacja nieoparta na Koranie, kluczowe relacje między jednostkami 

i narodami bazują na ordynarnym rasizmie i czasem – co można dziś zauważyć – 

relacje te opierają się na ideach zawartych w socjalizmie i komunizmie, czyli 

bazują na idei dzielenia się. Celem ideologii jest unifikowanie społeczeństwa       

w jego granicach. W rzeczywistości rasizm, szowinizm i inne tego typu ideologie 

stworzono po to, by wchłonęły inne ideologie, dlatego też każda z nich realizuje 

politykę, która pomoże im osiągnąć ich cele. Na przykład komunizm był zapro-

gramowany, by pochłonąć i wytępić wszystkie przeciwstawne systemy. Co wię-

cej, historia pokazała nam, że faszyzm i nazizm były również wykreowane po to, 

by zniszczyć wszystkie przeciwne systemy. Tak naprawdę konsekwencje edukacji 

opartej na socjalizacji niezwiązanej z Koranem i utrapienia, jakie spowodowała, 

były szczególnie widoczne podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.  

                                                 
71 Nursi, Tamże, s. 147. 
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f) W edukacji nieopartej na Koranie siła jest jej kamieniem węgielnym 

 

Wszelkie systemy społeczne, filozoficzne i edukacyjne, które nie bazują na Pra-

wdzie, opierają na sile. Rację ma silniejszy – to nic innego jak moralność faraona. 

Władza, która nie szanuje ludzkich wartości, będzie gwałciła prawa człowieka. 

Człowiek, który rozwiązuje problemy, opierając się na sile i który przypisuje wszy-

stko władzy, z trudem unika popełniania tego typu wykroczeń. Ludzkość była świa-

dkiem wielu przykładów takiego postępowania, zwłaszcza w dwudziestym wie-

ku. Było to prawdziwe do tego stopnia, że oprócz agresji okazywanej przez jed-

nostki, całe społeczeństwa zaczęły działać kierując się instynktem destrukcji i eli-

minacji wszystkich dookoła. Efektem tej zagłady, spowodowanej wszczepianiem 

w ludzkie serca edukacji nieopartej na Koranie, wiele problemów zaczęło wyła-

niać się również w muzułmańskich społeczeństwach, tak jakby zostały zanie-

czyszczone przez radioaktywne odpady wspomnianej edukacji. 

 

 

2. Edukacja oparta na Koranie 

 

a) Uczeń Koranu jest służącym 

 

Uczeń Koranu nie może stać się brutalnym, okrutnym i opresyjnym tyranem, ani 

też pod żadnym względem nie przypominać smoka. Taka osoba jest jedynie słu-

żącym, służbą Boga. Koran nieustannie przypomina nam, że istoty ludzkie są 

sługami Wszechmogącego Boga i jednocześnie podkreśla, że ten status jest hono-

rem i nagrodą dla nas. Jeśli, zgodnie z edukacją bazującą na Koranie, istota ludz-

ka wypełnia rolę służącego Wszechmogącego Boga, oznacza to, że taka osoba 

osiągnęła wyższą cnotę. Najbardziej wyróżniającą cechą Wysłannika Bożego 

było to, że pełnił on funkcję sługi Bożego. Prorok Muhammad był posłańcem        

i sługą Bożym. Prorok Muhammad (niech będzie z nim pokój i błogosławień-

stwo) był sługą Bożym zanim stał się Wysłannikiem. Choć po śmierci jego pro-

roctwo dobiegło końca, mimo to jest on nadal najdroższym, najdostojniejszym     

i najbardziej miłosiernym spośród służących Bogu. Nawet jeśli wszystko inne 

zakończy się, służebność Bogu będzie trwała na zawsze. W rzeczywistości wszy-

stko dobiega końca, także proroctwo, opieka i wszystkie obowiązki z tym zwią-

zane. Jest tylko jedna niekończąca się rzecz: służebność wiecznemu Bogu. 

 W odpowiedzi na Boże polecenie dla ludzkości: „O, ludzie! Czcijcie swego 

Pana…” (2,21), osoba wierząca przychodzi do swego Boga czterdzieści razy 
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dziennie i w geście służebności mówi: „Tobie jedynie oddajemy cześć i jedynie        

u Ciebie szukamy pomocy” (1,5). 

 Dobrzy muzułmanie są znamienitymi sługami, którzy odmawiają wielbienia 

nawet najwspanialszych stworzeń. Są oni sługami i niewolnikami jedynie Boga. 

Jeśli posiadają oni takie przymioty, wtedy postrzegani są jak prawdziwi sułtani, 

nawet jeśli wydaje się, że zostali upokorzeni. Tacy ludzie nigdy nie schylą czoła 

ani nie poddadzą się faraonowi. Życie Proroka pełne jest wspaniałych przykła-

dów takiego zachowania. Jego Towarzysze nigdy nie byli sługami dla innych 

ludzi, nawet pod przymusem. 

 Gdybyście wyobrazili sobie, że żyjecie w czasach Proroka Muhammada (niech 

będzie z nim pokój i błogosławieństwo), zobaczylibyście tortury, bicie i przypa-

lanie Ammara ibn Yasira, Mus’aba ibn Umayra, Sa’da ibn Abi Waqqasa i zasko-

czyłoby was, jak głęboko było w nich zakorzenione oddanie prawdziwej służbie 

Bogu. W dalszych okresach można również odnaleźć podobne osobowości, acz-

kolwiek z różną głębią oddania i wytrwałości. W rzeczywistości było wielu ludzi, 

którzy służyli Bogu w każdym wieku. Wszyscy oni sprzeciwiali się krzywdzie, 

podnosili głos w sprawie sprawiedliwości, chcieli jej bronić i doszukiwać się jej, 

eliminując prześladowania i niewiarę. Ich przewodnikiem był Koran, a oni sami 

żyli dla jego ideałów. 

 Wiele zadań można z łatwością wykonać. Zakładanie stowarzyszeń, formo-

wanie grup, organizowanie kongresów, praca dla pieniędzy, honorarium lub dla 

innej satysfakcji są transakcjami nie wymagającymi wiele wysiłku. To co ważne, 

to przede wszystkim wychowywanie pokolenia która będzie nieustannie bronić     

i tworzyć sprawiedliwość bez materialnych czy religijnych oczekiwań. To poko-

lenie będzie pragnęło jedynie zostać sługami Boga, służebność Jemu będzie 

wszystkim, czego będą poszukiwać. Najbardziej spektakularnym odznaczeniem 

okaże się bycie uczniem Koranu. Marzeniem tych ludzi będzie tytułowanie ich 

właśnie w ten sposób.  

 

b) Są oni pokorni i skromni przed Bogiem 

 

Uczeń Koranu jest człowiekiem pokornym. Jego wygląd zewnętrzny może spra-

wiać wrażenie, że jest on leniwy i mało aktywny, ale to mylący wniosek. Tacy 

ludzie emanują spokojem i są w stanie wszystko przezwyciężyć dlatego, że tak 

bardzo są oddani i zdecydowani nie schylać głów przed kimkolwiek z wyjątkiem 

Stwórcy. Takie zachowanie byłoby dla nich aktem politeizmu. Uczniowie Koranu 

z zewnątrz wydają się słabi i ubodzy. To jedna z ich cech wyróżniających. Ich 



                  
123 

 

słabości i ubóstwo są skrzydłami, które wznoszą ich ku Bogu. Im bardziej są oni 

świadomi swojej ogromnej bezsilności i nieskończonych potrzeb w swoich ser-

cach, tym bardziej pokładają ufność w Bogu. W rzeczywistości maja oni bardzo 

silną wewnętrzną dynamikę.  

 Wysłannik Boży zwracał się do Boga następującymi słowami: „Nie zostawiaj 

nas samych z naszym ego, nawet na mrugnięcie okiem”72. Słabość, ubóstwo         

i skromność są skrzydłami, które unoszą ludzi na wyższe szczeble duchowości. 

Dzieje się to wtedy, gdy człowiek staje się świadomy tej słabości i biedny w sobie 

samym i w swoim poszukiwaniu wynagrodzenia od Boga. 

 

c) Ich celem jest zdobycie Bożego uznania 

 

Celem uczniów Koranu i marzeniem, które pielęgnują, jest uzyskanie pochwały 

od samego Boga. Zawsze szukają oni uznania Boga oczekują, że usłyszą następu-

jące słowa: „Lecz do sprawiedliwego Bóg powie: «O ty, duszo uspokojona (za-

dowolona z prawd wiary, Boskich przykazań i traktowania przez Niego stwo-

rzeń)!»” (89,27). 

 Prorok Józef (pokój z nim) opisuje ten idealny widnokrąg następująco: „Panie 

mój! Ty obdarowałeś mnie znaczną częścią władzy i dałeś mi nieco wiedzy         

o wewnętrznym znaczeniu wszystkich zdarzeń (i snów). O Ty, któryś jest Stwórcą 

niebios i ziemi, z których każde ma właściwe sobie cechy! Jesteś moim Panem      

i Obrońcą w tym świecie i w życiu ostatecznym. Zabierz moją duszę do Siebie     

w stanie islamu i połącz mnie z ludźmi prawymi” (12,101). 

 Prorok Józef odmówił posiadania wysokiego statusu w Egipcie, a potem zna-

cznie osłabł po wielu latach cierpienia i płaczu. Jego ojciec wypłakał oczy z żalu 

po nim. Jego bracia, którzy traktowali go bardzo źle, później podążyli jego drogą. 

Ważne jest, by zastanowić się nad jego odezwą uważnie, odezwą, którą poczynił 

będąc w mentalnym i duchowym stanie istnienia w obliczu Boga. 

 Wszystkie te przykłady pokazują nam, że jest pewien zysk znacznie cenniej-

szy niż dobrobyt materialny, ziemskie szczęście czy jakikolwiek inny rodzaj 

przyjemności satysfakcjonujący serce – uznanie i pochwała Boga. 

 Celem wszelkich wysiłków podejmowanych przez osoby wierzące jest zyska-

nie Bożego uznania na przykład przez przypodobanie się Bogu. Tacy ludzie mo-

dlą się do Boga, żywiąc nadzieję na uzyskanie Jego błogosławieństwa, bo właśnie 

tak zarządził Bóg. Wierzący zakładają, że otrzymają nagrodę za dobre czyny       

                                                 
72 Sunan Abu Dawud, „Adab” 101; Musnad, 5/42. 
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w życiu ostatecznym. Kiedy w tym życiu dostana jakąś przysługę lub błogosła-

wieństwo, wyrażają za to swoją wdzięczność. Przed Bogiem kładą się twarzą do 

ziemi. W rzeczywistości wierzący są zaabsorbowani jedynie ideą uzyskania Bo-

żej pochwały. Koran potwierdza to w wielu strofach, oto niektóre przykłady: 

„Powiedz: «Otrzymałem rozkaz oddawania czci Bogu, szczerze w Niego wierząc 

i praktykując religię wyłącznie ze względu na Niego»” (39,11). „Powiedz: «Ja 

oddaję cześć Bogu, szczerze w Niego wierząc i praktykując religię wyłącznie ze 

względu na Niego»” (39,14). 

 Istoty ludzkie są zachęcane do pobożności i poszukiwania Bożej pochwały     

w następujących strofach: „Lecz nie zostało im nakazane nic innego, jak tylko to, 

że powinni oddawać cześć Bogu, szczerze w Niego wierząc i praktykując Religię 

jedynie ze względu na Niego, jako ludzie czystej wiary, a także wykonywać mo-

dlitwę zgodnie z jej warunkami oraz płacić zakat (obowiązkowe, oczyszczające    

z grzechów datki dobroczynne). Oto jest Religia czysta i prawdziwa” (98,5).  

 

d) Ich motto życiowe to współpraca 

 

Koran traktuje współpracę i solidarność jako podstawowe zasady życia. Ten po-

gląd można dostrzec w następującej strofie: „Wspomagajcie się wzajemnie         

w cnocie, dobroci, prawości i pobożności, lecz nie pomagajcie sobie w czynach 

grzesznych i niesprawiedliwych oraz we wrogości. Powstrzymujcie się od niepo-

słuszeństwa wobec Boga, pełni bogobojności i pobożności. Oto Bóg jest surowy 

w odpłacie” (5,2). 

 Dlatego też muzułmanie powinni pomagać sobie nawzajem w wykonywaniu 

tego, co nakazane lub unikać tego, co zabronione przez ich religię. Powinni oni 

praktykować swoją religię, solidaryzując się i współpracując ze sobą razem. Nie 

powinniśmy zapominać o tym, że wymiar społeczny islamu jest szczególnie waż-

nym aspektem. Dlatego też ważne jest, by ulepszać ten aspekt, jak zalecane jest    

w następującej strofie Koranu: „Wspomagajcie się wzajemnie w cnocie, dobroci, 

prawości i pobożności…” (5,2). 

 Życie w naturze nie opiera się na walce, ale raczej na współpracy i solidarno-

ści. Molekuły pomagają roślinom, rośliny pomagają zwierzętom, a zwierzęta 

spieszą z pomocą nam. Współpracę można zauważyć wszędzie. Cząstki, atomy, 

molekuły – wszystkie one istnieją jako część cyklu zwanego współpracą. 

 Ludzie wierzący widzą wszechświat jako jedność i harmonię zawierającą się 

we współpracy, a także mówią, że „w całym wszechświecie jest współpraca”. 

Dlatego też istoty ludzkie powinny dostosować się do ogólnej harmonii panującej 



                  
125 

 

w całym wszechświecie i odwoływać się do pomocy innych, by zachować tę har-

monię i symfonię. 

 

e) Więź między nami jest taka jak między braćmi lub siostrami 

 

Koran przyrównuje więzi między wiernymi do relacji między rodzeństwem. Taka 

relacja powinna być zawarta między wszystkimi muzułmanami, a poczucie bycia 

rodzeństwem należy powtórnie zaakcentować w kontekście tych więzi. Ludzie tej 

samej wiary, na przykład ci, którzy wyznają islam, powinni trzymać się razem, 

stać się nierozdzielnymi. Jak wskazuje Koran, „wierzący są przecież braćmi” 

(49,10). Osoba wierząca powinna traktować każdą inną osobę wierzącą jak ro-

dzeństwo, a cały wszechświat powinna postrzegać jak „centrum braterstwa i sio-

strzanych uczuć”.  

 

f) Naczelną ideą jest idea sprawiedliwości 

 

Edukacja oparta na Koranie akceptuje „sprawiedliwość” raczej jako źródło wspa-

rcia, a nie „siły”. Edukacja bazująca na Koranie postuluje, że „Ktokolwiek istnie-

je, jest silny”. Osoba wierząca żyje w przekonaniu, że z pomocą i wsparciem Bo-

ga w przyszłości sprawiedliwość weźmie górę, nawet jeśli w tym momencie taka 

osoba żyje z poczuciem, że jest słaba. 

 Dla muzułmanina poszanowanie sprawiedliwości jest formą modlitwy. Kalif 

Umar pokazał wspaniały tego przykład podczas następującego zdarzenia. Mówi 

się, że Kalif Umar i niemuzułmanin mieli problem, z którym poszli do sądu, by 

sprawę rozwiązać. Sędzia przywołał Kalifa Umara, przywódcę muzułmańskiej 

wspólnoty, do sądu. Ten przyszedł do sądu i wezwał sędziego, by ten doszedł 

sprawiedliwości.  

 Osoba wierząca, na którą nie miały wpływu systemy filozoficzne nieoparte na 

Koranie, zawsze praktykuje i żyje sprawiedliwie, a także innym to poleca, jak wi-

dać w następującej strofie Koranu: „Na czas (szczególnie na jego ostatnią część, 

brzemienną w zdarzenia), oto z całą pewnością człowiek jest zgubiony, wyjąwszy 

tych, którzy wierzą i czynią dobre, sprawiedliwe dzieła i zachęcają się wzajemnie 

do prawdy, i zachęcają się nawzajem do nieugiętej cierpliwości (w obliczu nie-

szczęść i cierpienia na drodze Boga, a także podczas czynienia dobra i unikania 

grzechów)” (103, 1-3). 

 Turecki poeta, Mehmet Akif, napisał następujące słowa, by podkreślić zna-

czenie sprawiedliwości:  



                  
126 

 

 

„Stwórca ma nieskończenie wiele imion, po pierwsze Sprawiedliwy 

Dla sługi to wspaniała rzecz utrzymać i unosić sprawiedliwość 

Po co czytają surę «Al-Asr» 

Gdy szanowani Towarzysze opuszczają zebranie? 

Bo w tej surze jest sekret zbawienia  

Pierwsza przychodzi sprawiedliwość, za nią zbawienie 

Potem Sprawiedliwy, a później wytrwałość, O rodzaju ludzki! 

Kiedy tych czworo zbierze się i połączy, nie będzie dla ciebie upadku…”73. 

 

 Ludzie są w stanie przetrwać, jeśli jest sprawiedliwość. Jeśli gdzieś znajduje 

się ukryta prawda, opiera się ona na Bożej sprawiedliwości. W rzeczywistości 

tytuł Sprawiedliwego jest jednym z najwspanialszych przymiotów Boga. Osoba 

wierząca przypisuje Mu siłę sprawiedliwości. Ktokolwiek jest sprawiedliwy, jest 

też silny. Reguła islamu brzmi: „Sprawiedliwość jest wywyższona i zaszczytna,    

a prawa nie mogą być zaniechane”. Dlatego też sprawiedliwość jest zawsze nad-

rzędna i nic nie stanie na jej drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Ersoy, Tamże., (R. 6, s. 403). 
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NOTA O AUTORZE 

 

1. Biografia 

Urodzony w 1941 r. w Erzurum, we wschodniej Turcji, M. Fethullah Gülen jest muzuł-

mańskim uczonym i myślicielem oraz niezwykle płodnym pisarzem i poetą. Pod przewod-

nictwem kilku znamienitych mistrzów muzułmańskich odbył edukację w zakresie nauk re-

ligijnych. Studiował także podstawy i teorie współczesnych nauk społecznych i fizycz-

nych. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom i samokształceniu Fethullah Gülen szybko prze-

wyższył swoich rówieśników. W 1958 r., po uzyskaniu wyśmienitych wyników egzamina-

cyjnych, otrzymał dyplom państwowego nauczyciela religii, po czym uzyskał promocję do 

placówki w Izmirze, trzeciej co do wielkości prowincji Turcji. Tam właśnie zaczęły krysta-

lizować się jego poglądy, czemu towarzyszyło rozszerzenie się grona jego słuchaczy. W swo-

ich kazaniach i przemowach kładł nacisk na naglące kwestie społeczne: szczególnym jego 

celem było zachęcenie młodzieży do zharmonizowania rozwoju intelektualnego z mądrą 

duchowością i pełnym troski zaangażowaniem społecznym. 

Fethullah Gülen nie ograniczał się jedynie do nauczania w swojej prowincji. Podróżo-

wał poprzez całą Anatolię i nauczał w meczetach, na różnych spotkaniach w miastach,     

w tym także w kawiarniach. Pozwoliło mu to dotrzeć do większej części społeczeństwa 

oraz przyciągnąć uwagę społeczności akademickiej, zwłaszcza studentów. Tematyka jego 

wypowiedzi, czy to formalnych czy nieformalnych, nie sprowadzała się wyłącznie do kwe-

stii religijnych – mówił także o edukacji, nauce, darwinizmie, ekonomii oraz sprawiedli-

wości społecznej. To właśnie głębia i jakość jego przemówień na tak różne tematy zrobiły 

największe wrażenie na społeczności akademickiej, zapewniając mu jej uwagę i szacunek. 

F. Gülen zrezygnował ze swoich oficjalnych obowiązków jako wykładowcy i w 1981 

r. przeszedł na emeryturę, inspirując wcześniej całe pokolenie młodych studentów. Jego 

wysiłki, mające początek jeszcze w 60-tych latach XX w., zwłaszcza na polu reformy edu-

kacji, uczyniły go jedną z najbardziej znanych i szanowanych osobistości w Turcji. Od 

1988 do 1991 r., już jako emerytowany wykładowca religijny, wygłosił w najpopularniej-

szych meczetach głównych miast serię kazań, po czym kontynuował przekazywanie swego 

posłannictwa w formie popularnych konferencji, działając nie tylko w Turcji, ale i w Euro-

pie Zachodniej. 

 

2. Główne idee 

W swoich przemówieniach i pracach F. Gülen snuje wizję XXI w., w którym powinniśmy 

być świadkami narodzin duchowej dynamiki, zdolnej odnowić uśpione wartości moralne. 

Miałaby to być epoka tolerancji, wzajemnego zrozumienia oraz międzynarodowej współ-

pracy, która ostatecznie doprowadziłaby, dzięki dialogowi międzykulturowemu i wspól-

nym wartościom, do jednej, obejmującej wszystkich cywilizacji. Na polu edukacji F. Gü-

len zainspirował tworzenie wielu organizacji charytatywnych, pracujących na rzecz dobro-

bytu społeczeństwa, zarówno w Turcji, jak i poza jej granicami. Zainicjował wykorzysta-

nie środków społecznego przekazu, zwłaszcza telewizji, w celu informowania społeczeń-

stwa o sprawach dlań najistotniejszych, w wymiarze tak indywidualnym jak i zbiorowym. 
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F. Gülen sądzi, że ścieżka do powszechnej sprawiedliwości zależna jest od dostarcze-

nia stosownej, odpowiedniej i powszechnej edukacji. Tylko wtedy panować będzie wystar-

czające zrozumienie i tolerancja, gwarantujące poszanowanie praw innych. W tym celu 

przez lata zachęcał elity społeczne, przywódców społeczności, przemysłowców oraz biz-

nesmenów, by wspierali edukację na wysokim poziomie. Dzięki darowiznom otrzymanym 

z tych źródeł instytucje edukacyjne mogły otworzyć wiele szkół w Turcji i poza nią. 

Gülen jest zdania, że we współczesnym świecie jedyną drogą do pozyskania innych 

dla własnych idei jest przekonywanie. Tych, którzy odwołują się do przemocy, określa on 

mianem intelektualnych bankrutów: ludzie zawsze będą domagać się wolności wyboru 

własnej drogi życiowej oraz swobodnego wyrażania wartości duchowych i religijnych. 

Wysuwa argument, iż demokracja, mimo wielu wad, jest obecnie jedynym możliwym 

systemem politycznym, a obywatele powinni starać się unowocześnić i zjednoczyć demo-

kratyczne instytucje, aby dzięki temu zbudować społeczeństwo, w którym wolności będą 

szanowane i chronione oraz gdzie jednakowe szanse dla wszystkich będą czymś więcej niż 

marzeniem. 

 

3. Działalność międzywyznaniowa i międzykulturowa 

Od przejścia na emeryturę Fethullah Gülen skupił swoje wysiłki na ustanowieniu dialogu 

pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne ideologie, kultury, religie i narody. W 1999 r. 

jego dokument Konieczność dialogu międzywyznaniowego został zaprezentowany na fo-

rum Parlamentu Religii Świata w Kapsztadzie (1-8 grudnia). Utrzymuje w nim, że „dialog 

jest koniecznością”, a ludzie, niezależnie od narodu i granic politycznych, mają ze sobą     

o wiele więcej wspólnego, niż są tego świadomi. 

W związku z tym F. Gülen uznaje za niezbędne rozpoczęcie szczerego dialogu, mają-

cego na celu wzrost wzajemnego zrozumienia. Do tej pory pomógł on ustanowić Fundację 

Dziennikarzy i Pisarzy (1994 r.), której działalność, promująca dialog i tolerancję wśród 

wszystkich warstw społeczeństwa, została ciepło przyjęta przez przedstawicieli niemal 

wszystkich stylów życia. Ponadto F. Gülen spotyka się i przyjmuje znamienite osobistości 

nie tylko pochodzenia tureckiego, lecz z całego świata. Papież Jan Paweł II, John O’Con-

nor – arcybiskup Nowego Yorku, Leon Levy, były przewodniczący żydowskiej ADL (Liga 

Przeciwko Zniesławieniu; The Anti-Defamation League) – to tylko niektóre postaci repre-

zentujące religie świata, z którymi F. Gülen spotkał się i omawiał kwestie dialogu oraz 

podejmował stosowne inicjatywy. W Turcji odwiedzili go m.in. nuncjusz apostolski, pa-

triarcha prawosławny, patriarcha wspólnoty ormiańskiej w Turcji oraz naczelny rabin tu-

reckiej społeczności żydowskiej, dając równocześnie przykład, jak szczery dialog może 

istnieć pomiędzy ludźmi różnych religii. 

Podczas audiencji u papieża Jana Pawła II w Watykanie w 1998 r. F. Gülen przedstawił 

propozycję podjęcia stanowczych kroków w celu powstrzymania konfliktu na Bliskim 

Wschodzie poprzez wspólne działanie na ziemi, będącej kolebką wszystkich trzech świa-

towych religii. Podkreślił wtedy fakt, że nauka i religia są w rzeczywistości dwoma róż-

nymi aspektami tej samej prawdy: „Rodzaj ludzki niekiedy negował religię w imię nauki 

lub negował naukę w imię religii, uznając, że oba te podejścia oznaczają sprzeczne ze sobą 

światopoglądy. Wszelka wiedza należy do Boga, religia też jest Jego. Jakże zatem mogą 
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one pozostawać w konflikcie? Nasze zjednoczone starania, ukierunkowane na dialog mię-

dzyreligijny, mogą znacząco poprawić zrozumienie i tolerancję między ludźmi”. 

Po atakach terrorystycznych na USA z 11 września 2001 r. F. Gülen wydał oświa-

dczenie prasowe, w którym uznał je za ogromny cios wymierzony w pokój na świecie oraz 

plamiące honor wierzących: „(…) Terror nigdy nie może zostać wykorzystany w imię 

islamu czy jakichkolwiek celów muzułmańskich. Terrorysta nie może być muzułmaninem, 

a muzułmanin nie może być terrorystą. Muzułmanin może być wyłącznie przedstawicielem 

i symbolem pokoju, dobra i dobrobytu”. 

Wysiłki podejmowane przez Fethullah Gülena na rzecz pokoju na świecie odbiły się 

echem na licznych konferencjach i sympozjach. Podczas Sympozjum Bohaterów Pokoju 

(11-13 kwietnia 2003 r.) na Uniwersytecie Teksańskim w Austin wypracowano listę osób, 

które przyczyniły się do pokoju na przestrzeni 5000 lat ludzkiej historii. F. Gülen znalazł 

się na niej obok takich bohaterów pokoju jak: Jezus, Budda, Mahatma Gandhi, Martin 

Luther King Jr. oraz Matka Teresa z Kalkuty. 

F. Gülen współpracuje także z wieloma dziennikami i magazynami. Jest autorem arty-

kułów redakcyjnych dla kilku z nich. Sporządzał artykuły wstępne dla wiodących turec-

kich czasopism popularnych oraz tych poświęconych duchowości: „The Fountain”, „Yeni 

Ümit”, „Sızıntı” i „Yağmur” (te trzy ostatnie już się nie ukazują). Obecnie publikuje w czaso-

piśmie „Çaglayan” i „The Fountain Magazine” oraz na stronie www.herkul.org. 

Napisał ponad 70 książek, setki artykułów oraz nagrał tysiące kaset audio i wideo. 

Część jego książek, z których wiele osiągnęło w Turcji status bestsellerów, przetłumaczo-

no na język angielski. Są to m.in.: Prophet Muhammad: Aspects of His Life, Questions and 

Answers about Faith, Pearls of Wisdom, Prophet Muhammad as Commander, Essentials of 

the Islamic Faith, Towards the Lost Paradise, Key Concepts in the Practice of Sufism. 

Niektóre zostały także przełożone na język niemiecki, rosyjski, albański, japoński, indone-

zyjski oraz hiszpański. 

Placówki edukacyjne zainspirowane myślą Gülena dały początek niezliczonym orga-

nizacjom non-profit opartym na wolontariacie – fundacjom i zrzeszeniom w Turcji oraz     

w innych krajach, fundującym wiele stypendiów. 

Chociaż Gülen jest dobrze znaną postacią życia publicznego, zawsze unikał udziału    

w formalnej polityce. Do grona jego zwolenników zaliczają się wiodący dziennikarze, 

osobistości telewizyjne, politycy oraz tureccy i zagraniczni członkowie rządów. Wszyscy 

oni widzą w nim prawdziwego nowatora oraz wyjątkowego reformatora społecznego, 

który wprowadza w życie swoje słowa. Dostrzegają w nim działacza na rzecz pokoju, 

intelektualistę, religijnego uczonego, mentora, pisarza i poetę, jak również wielkiego my-

śliciela oraz przewodnika duchowego, który poświęcił swoje życie na poszukiwanie roz-

wiązań na choroby społeczeństwa i potrzeby ducha. W ruchu, któremu pomógł się rozwi-

nąć, dopatruje się natomiast ruchu stworzonego na potrzeby edukacji – zarówno serca, 

duszy, jak i umysłu – skupionego na ożywieniu całej istoty człowieka, aby mógł on zdobyć 

potrzebne kompetencje oraz dostarczać dobra i usługi przydatne dla innych. 
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4. Kwestia islamizmu 

F. Gülen w swoich przemówieniach i pismach odrzuca islamskie roszczenia wobec islamu, 

jako ideologii politycznej. Gülen mówi w ten sposób: „Islam nie proponuje żadnej konkre-

tnej i niezmiennej formy rządu, ani nie próbuje też go kształtować. Zamiast tego, islam 

ustalił pewne fundamentalne zasady, które ukierunkowują ogólny charakter rządu, pozo-

stawiając ludziom wybór rodzaju rządzenia w zależności od czasu i okoliczności”. 

Odrzucanie przez F. Gülena islamizmu nie jest spowodowane względami strategicz-

nymi ani nawet personalnymi. Są one raczej bazowane na argumencie, iż islamizm twier-

dzi, że znalazł polityczne przewodnictwo na piśmie, które reprezentuje wiele nieporozu-

mień w naturze Koranu, a to w niebezpieczny sposób zmienia podejście wyznawców do 

niego. Gülen mówi w ten sposób: „Taka Księga nie powinna zostać sprowadzona tylko do 

dyskursu politycznego, ani też nie powinna być uważana za książkę o teorii politycznej      

i formach państwowych. Rozważanie Koranu w kategoriach instrumentu politycznego jest 

wielkim brakiem szacunku dla Świętej Księgi, jest też przeszkodą, która powstrzymuje 

ludzi przed korzystaniem z tego głębokiego źródła Bożej łaski”.74 

Ponadto Gülen odrzuca sumowanie ideologicznego charakteru islamskiej myśli poli-

tycznej islamu oraz aktywizmu, który zupełnie sprzeciwia się duchowi islamu. Islam po-

piera zasady prawa wyraźnie potępiając prześladowania przeciwko jakiejkolwiek grupie 

społecznej. Utrzymuje, iż demokracja oraz islam są w pełni zgodne ze sobą. Islam nie 

przewiduje żadnej konkretnej formy rządów, jednocześnie odrzuca samowolę, oraz głosi, 

że głównym przesłaniem Koranu dla muzułmanów jest powinność brania odpowiedzialno-

ści za swoje społeczeństwo. Naucza on, iż islam promuje aktywność dla dobra społeczeń-

stwa zgodnie z zasadą większości. Taka aktywność zamiast sprzeciwiania się demokracji 

jest raczej jej uzupełnieniem. Gülen mówi, że: „Takie rozumienie islamu może odgrywać 

bardzo ważną rolę w muzułmańskim świecie poprzez ubogacanie lokalnych form demo-

kracji i rozszerzanie ich w taki sposób, aby pomóc ludziom w zrozumieniu relacji pomię-

dzy światem duchowym a materialnym. Wierzę także, że islam przyczyniłby się do pogłę-

bienia demokracji w odpowiedzi na ludzkie potrzeby, takie jak duchowa satysfakcja, która 

nie może zostać wypełniona inaczej jak tylko przez pamięć o odwiecznym Bogu”.75 

Ponadto F. Gülen w sposób krytyczny odnosi się do instrumentalizacji religii przez po-

litykę, a także nie bierze bezpośredniego udziału w polityce partii, ponieważ współczesny 

świat funkcjonuje bardziej w pluralistycznym doświadczeniu niż w z góry założonej jed-

ności o prawdzie. Sprzeciwia się tym, którzy stworzyli negatywny obraz islamu redukując 

to pojęcie tylko do ideologii. Poprzez słowa i czyny podkreśla on różnicę pomiędzy isla-

mem, religią, a islamizmem, mając tu na myśli głęboko radykalne ideologie polityczne, 

które starają się zastąpić istniejące państwa i ich struktury polityczne za pomocą rewolu-

cyjnych środków lub rewolucji. Sprzeciwia się islamowi jako ideologii politycznej, filozo-

fii partii oraz dokonywaniu podziału społeczeństwa na wierzących i niewierzących.  

F. Gülen wzywa tych, którzy wierzą i myślą inaczej, do wzajemnego szacunku, tole-

rancji, a także wspiera pokój i pojednanie. 

                                                 
74 Wywiad z F. Gülenem przeprowadzony przez Zeki Topraka oraz Alego Ünala. Szczególna sprawa w 

muzułmańskim świecie 2005, 95(3), 447-67, s. 456. 
75 Ibid, s. 452. 
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Dunaj Instytut Dialogu jest organizacją non-profit, której celem jest budo-

wanie życzliwości i porozumienia pomiędzy ludźmi o różnych przekona-

niach. Z tej właśnie racji instytut promuje partnerstwo, współpracę oraz 

służbę społeczeństwu poprzez dialog międzykulturowy, międzyreligijny i dy-

skusję światopoglądową, a także rozmowy z zakresu różnych nauk.  

Instytut zachęca do poznawania i studiowania duchowych tradycji róż-

nych społeczeństw świata, okazując im przy tym szacunek i uwagę. W swo-

ich wysiłkach zmierzających do propagowania dialogu oraz zachowania 

obiektywizmu instytut nie wspiera żadnej krajowej ani zagranicznej organi-

zacji politycznej bądź rządowej. W celu realizacji zadań statutowych Funda-

cja Dunaj Instytut Dialogu inicjuje różnego rodzaju seminaria, konferencje, 

wykłady, spotkania kulturalne czy wydarzenia sportowe. Wydaje także 

książki o tematyce pro-tolerancyjnej, organizuje kursy językowe, jak rów-

nież warsztaty kulinarne. Poszukuje nowych sposobów docierania ze swoim 

przesłaniem do coraz szerszego grona odbiorców.  

   

www.dialoginstytut.pl 
www.twitter.com/DunajDialog 

www.facebook.com/dunajinstytutdialogu  
www.youtube.com/ DunajInstytutDialogu 

 

 


